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Yeni ·eüdcemizin Yüksekliği 

Hataylıların Atatiirke 
Karşı Tazimleri 
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Refahın Arttığına Delildir 
-

.voRGAN.ıMıZA GöıEI Maliye Vekili Dün Meclisle Yeni 
D k o·· . Büdce Hakkında İzahat Verdi 

en OVIZ Ankara, 23 (TAN muhabiTinden) - Meclis bugün saat 14 te 

Ve Ödeme 
Budcesi 

:Ahmet Emin YALMAN 

D ünyanm her memleketi gi
bi biz de döviz ııkmbıı 

geçiriyonız. Bu 11kmbya karşı 
çok erkenden tedbirler aldık. 
Tedbirlerin gayesi, ödeme muva.. 
Zenemizi muhafaza edecek, iti
barımızı koruyacak, ticaret ile
rni için yannı hesap etmeyi müın
kün kılacak bir vaziyet hazırla· 
rnak ve bunu devam ettirmekti. 

Dünyanın iktısadi işleri normal 
bir surette gitmiyor. Bir tedbir ne 
kadar iyi düşilnülürsc düşünülsün, 
harici vaziyetlerin normalden uzak 
olması yüzünden vakit vakit çıkmaz· 
lar hazırlıyor. O zaman yeni yeni ted· 
birler almak, esas prensibi ihtiyaç ve 
iınkfına uydurmak lazımgeliyor. 

Türkiynin her işte olduğu gibi, ik
b.sat ve ticarette de açık ve müsbet 

.91&..•titfşn:An1:1Jrıırcıllfrıiüt:e ma51a-
haıı idare edecek yolda tedbirlerdir. 
\rakit vakit çıkmazlarla karşılaştığı
nuz zaman bile böyle tedbirlerden 
uzak durmak, ve derhal esası halle 
doğru yürümek. umumi gidişimizin 
bir icabıdır. ,. 

Reis Abdülhalik Rendanm reisliği altında toplanarak 1938 yılı 

bütçe müzakerelerine başladı. Söz alan birçok hatipler, bütün 

dünyanın iktisadi ve mali buhranlar içinde bocalamasına rağmen 

hükUınetimizin hiçbir vergiye zam yapmadan ve hatta bazı ver

giler4e bir miktar tenzilat yaptıktan aonra tamamen denk bir 

bütçeyi Büyük Meclise sunmasını te~ekkürle karşılamak icap etti
ğini söylediler ve Celil Bayar Hükumetini tebrik ettiler. 

Daha sonra Reis sözü, Maliye 
Vekili Fuat Ağralıya verdi. Ma· 
liye Vekilimiz 1938 mali yılı büt
çe.inin Vekaletlere taksimini ve 
bütün aaslarını afağıda hulasa
ten bildirdiğim gibi etraflı bir 
surette izah etti ve alkıflandı. 

"- 1938 mali yılı bütçesi Büyük 
Meclisin kıymetli tetkikine arzedil
miş bulunuyor. Bu bütçe 250 milyon 
liraya yaklaşan umumi yekunu ile 
Cürnhuriyet devrinin en yüksek büt· 
çesini teşkil ediyor. 
Şu noktayı derhal kayıt ve işaret 

etmeliyim ki, bir çok memleketlerin 
bütçe tevazununu temin için vergi • 
nisbetlerini artırmaktan başka çare 
bulamadıklan şu sırada, biz, uzun se
nelerden beri teessüs etmiş ve Cüm
huriyetin umdclerf arasına girmiş bu 
lunAn n .. nk hütce havntlDl hallumıe 
zın vergı rnükellcnyetıermae her se-
ne mühim tahfifJer yapmak yolunda 
cesaretle yürürken ve hiçbir vergi 
membalarımızda zam yoluna gidil
meksizin muhafaza ediyor, her sene 
denk bütçe çerçevesi içinde umumi Dün l'tlecliste söz söyliyen J\atiplcr· 

(Ark&SJ: Sayfa 10, sütun ı de] den B. Fazıl Ahmet Aykaç 

Büyük Şef izhar 

Edilen AICikadan Çok 

Mütehassis Oldu 
'.Ankara, 23 ( A.A.) - Atatür

kün aıhhati hakkında çıkarılan 
menlur ifaalardan müteessir o
lan Hatay halkı namına bir he. 
yet Halk Partisi Baıkanı Abdül· 
gani ağanın riycueti altında 

Mersine giderek Büyük Şefimize 
hislerini ve tazimlerini ar:ıf?tmek 
anuaunu izhar etmiılerdir. 

llükumet, intihabatın devam 
ettiği bu e6nada vazileleri başın· 
dan ayrılmamaları daha muvafık 
olacağını ve ziyaret arzularına 
saik olan sebebin Atatürkün Yü
ce Huzuruna arzedildiğini ve bu 
hissiyata Büyük önderin çok 
miitehauis olduklarını kendileri· 
ne tebliğ ettirmiıtir. 

Büyük Şef Dün de Bir 
Gezinti Yaptılar 

Mersin, 23 (A.A.) - Şehrinilzin 

aziz misafiri Büyük Şefimiz Ata
türk dün de akşama kadar köşkle
rinde meşgul olmuşlar, akşam üstü 
saat 17,30 da maiyetlerindeki zevat
la birlikte motörle bir deniz gezin
tisi yapmışlardır. 

[Arkası: Sayfa 8, sfltun 15 da] 

Eski Maarif 
Vekili B. Esat 
Sagay Vefat Etti 

Gönlümüz, her türlü kayıtlan 
kaldırmayı, serbest alış ve

rlıe doğru gitmeyi :istiyor. Bugüne 
kadar tuttuğumuz yol, hep genişliğe 
doğrudur. Fakat hüküm süren anor
mal prtlar karşısında gönlümüzün 
istediğini mutlak surette tahakkuk 
ettirmek güçtür. 

Sahte Şehadetname 
Yapıp Satan Bir Şebeke· 

Bazı memleketlerle takas esası Ü· 

zerine münasebetler / devam ettirir
ken, Amerika gibi bir, iki memle
ketle açık ticaret usullerine sadık 
kaldık. Oralardan gelen her malın 
bedelini, gümrük makbuzu gösteri
lince serbest döviz olarak ödiyoruz. 
Diğer taraftan şu noktalar var: Ta 

kas yoliyle gelen mallardan birçoğu 
pahalıya mal oluyor. Tüccar, parası
nı ele geçirinceye kadar uzun uzadı
ya bekliyor. Bundan başka takasla iş 
gören memleketler, en ziyade muh
taç olduğumuz bir kısım eşyayı bize 
takas esası üzerine vermekte nazlanı
yorlar. 

Bu gı'bi birkaç sebep dolayısile it
halat ticaretimiz, gittikçe büyük bir 
süratle takas memleketlerinden çe
kilerek Amerika üzerine yüklendi. 
İş, Amerikanın kendi mamöl eşya
sile de kalmadı. Amerikan Ticaret 
odalan, men~e şahadetnamesini baş
tan savma bir şekilde verdikleri için 
Amerikada hiç yetişrniyen çay, ka
kao, ham lastik gibi birtakım eşya, 
Amerikan menşe şahadetnamesile 
memleketimize akmaya başladı. 

Döviz kaynaklarımıza birdenbire 
çok yük bindi. Çok zaman ihmal gör
müş ve şimdi inkişaf ve ihtiyaç sevi
yesi bakımından yükselmeye başla
mış bir memleket sıfatile ihtiyaçlan· 
mız o kadar çok ki tedbirsizce hare-
ket etsek buraya sayısız eşya akacak 

lstanbul Kültür Direktörlüğü istatistik 

Şefine lıten El Çektirildi 
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ve altın mevcuduıtıuz erimeye baş. 
lıyacak. Buna razı olamayız, çünkü Saffetin aldığı on lira pey akçesine mukabil imzaladığı senet 

bugün her memleket altın mevcudu- Müddejumumilik ve İstanbul kül Çembcrlitnşta Abdullahın lokantası-
na milli müdafaanın iDc temeli, gijrl- tür direktörlüğü, uzun müddetten - nın ittisalindeki fotoğrafanede çalı· 
le bak1yor ve buna el·sürdü~ra-· lStııri sahte mektep tasdiknamesi sa. şan Rauf isminde bir genç, sahte orta 
21 olmuyor. • • · , .· :- .:~!l:: t._an .J;t'\P:..tebeke hakkında ortaklama mektep tasdiknamesi alırken cürmü 

CA~m;..sarra f• SÇtu~ ~;ıf P~~ik~ yapıyorlardı. Geçenlerde [Arkası: Sayfa ıo, stıtun 2 de] 
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Merhum B. F.<iat Sağay 

Eski Mnarlf Vekilt, Büyük Millet 
Meclisi Hesap enci.imeni reisi ve Bur 
sa saylavı B Esat Sağayın vefattnı 
büyiik bir teessürle haber aldık. Bu 
husustaki yazımızı ve merhumun hal 
tercümesini 4 üncü sayfamızda bu
lacaksınız. 

""' '"""'""'"'" "' .... "' .... \ 1 • ~ stanbul Elektrık ~ 
Şirketi Resmen ~ 
Hükumete Geçti' 

-0- \ 

Mukaveleyi Dün Bizzat~ 
~ Nafıa Vekili Ali ~ 
~ Çetinkaya lmzafadı ~ 
~ Ankara, 23 (Tan muhabirin- ~ 
~ den) - Nafıa Vekaletile t~tan- ~ 
• hul Elektrik Şirketi salahiyetli ~ 

~ murahhasları arasında cereyan ' 

~~ r~:·~ayfa.:· sütun 6 da) j 

Atatürkün l\fersiııde alınan bir re imleri. 

Almanya İngiltereye 
Çekoslovakyaya Hücum 
Etmiyeceğini Bildirdi 

Seçimde Südetler Umdukları Neticeyi 

Alamadllar. Henlayn, Hodza ile Görüştü 
Londra, 23 (Hususi) - United 

Pres muhabiri bildiriyor: 
Bugün Almanya, İngiltereye Çe

koslovakyaya herhangi bir tecavüz 
hareketinde bulunmıyacağını temin 
etmiştir. Çekoslovakya yüzünden Av 

rupada bir harp çıkmıyacağı kanaati 
bütün Avrupaya hakim olmuştur. Bu 
gün Çek Başvekili Doktor Hodza ile 
Henlayn arasında ilk mülakatın vu
kuu da sulhün sağlaı;nlnnmasına doğ-

(Arknsı: Sayfa 8, sütun 4 te) 

16 Milyon Sterlinlik 
Kredi Anlaşması Bu 
Günlerde imzalanıyor 

Londrada çrkan Daily Sketch gazetesinin siyasi muharriri 
~ndidus "Yakın Şarkta en iyi dostumuz,, serlevhasile yazdığı 
hır makalede geçen Ukkanunda Türkiyeyi ziyareti sırasında 
halktan da, memurlardan da en iyi muameleyi gördüğünü, Büyük 
Harp mağlubiyeti yüzünden İngiltere aleyhinde bir kin beslenme
diğini ve yeni rejimin Türkiyeyi imtiyaz avcılarına vermek de
ğil, memleketi inkifaf ettirmek siyasetini takip ettiğini anlattık
tan sonra Türkiyeye açılan 16 milyonluk krediden bahsediyor ve: 

"B'z b k . ı unun mu abilindc imtiyaz 
ıııtemlyoruz, istifadeler aramıyoruz. 
Bütün dileğimiz Türkiyenin Anadolu 
yu eski refahma iade etmesidir. Mu
hakkak ki, kuvvetli ve ileri bir Tür
kiye, İngilterenin tabü bir dostudur. 

' İngiltcrcnin Akdenizfc altlkasını 
kesmesine imkan yoktur. Türkiyemn 
dostluğuna bu kadar ehemmiyet ver
mesinin s~bebi dt: budur. Araplarsa, 
Türklere nisbctlc çok Hyakatsız ve 

modern fikirlere çok yabancı kalmıs-
ıı 

1ardır. Avrupa ile Asya arasında du-
ran Türkiye, Şarki Akdenizin sulh 
anahtarıdır. Onun Yunanistan ile es
ki da\•alarını halletmesi bu muvaffa
kıyeti kuvvetlendirmiştir. 

Cebelüttarık, Istanbul ve Hayfa. 
Akdcnizde deniz kuvvetini ve sulhu 

Londrada bulunlln f ş Bankası Umum himaye edecek mesnetlcrdir. İtalyn 
nıildlirü B. Muammer Eriş [Ak r a ı : Sayfa 4, sutun 4 de] 
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No. 68 Yazon: M. SIFIR 

Sadık Kaptanın Ustaca 
Bir Baskını 

Z Bey şeririn üzerinde hiç 
• bir şey bulamayınca yeise 

düştü. Artık araştırmadan vazgeç
mek üzere iken gözleri kalın bez
den ve yamalı uçkurlu dona dikil
di. Uçkur yerini yoklarke:ı eline bir 
katılık ilişti. Soktüri.ip çıkarttırdı. 
Gördü ki bu bir kasık bağıdır. He
rü anlattı: Kasıklarım sakattır ve 
bu bağı daima kullanmaktayım. , 

Artık bakacak, arıyacak yer kal
mamıştı. Mufrezenin tecrübesiz 
bir iki genci bu adamın gtinahsız 
olduğuna inanmış ve bırakılması
nı Z. Beyden rica ettiler. Fakat 
o söylenilen sozlere kulak bile 
~rmiyor ve yerde duran kasık 
bağını kurnaz bakışlarile inceliyor
du. Kasık bagı söküldu. Bunun 
rnukemmel bir mektup çantası ol
duğu anlaşıldı. 
Şimdi bu casus çnntnsından çı

kan iki mektubun türkçelerinin 
hul:tsalarını beraberce okuyalım: 

Birinci mektup bakkal Todori
den Mavrimiraya yazılıyor. Mav
rimira Şilenin bir teşkilat mer
kezi olabilmesi için Şile ve hava
lisindek Türkluğün kazınmasını 

(tabir aynendir) tavsiye etmiştir. 
Bakkal Todori bu işi üzerine almış 
ve yanındaki çete kaptanlan ile 
icap eden kararları vermiştir. Şi
le de dahıl olduğu halde civar 
köylerde bütün Islam köyleri bir 
gecede basılacak ve bütün Islam
lar yok edilecektir. Bunun için 
cemiyetten el bombası, on maki
neli tufek ve cephane istenilmek
tedir. Eldeki çetelerin kuvvetlen
dirilmesi için biraz efrada da lü
zum gosterilmektedir. Kendisi ile 
uğraştığından dolayı Şile belediye 
reisi Ali Efendinin bir kaç gece 
sonra kaptan Sarandi tarafından 

dağa kaldırılması kararlaştırılmış
tır. 

1 kincl mektup yine bakkal 
Todoriden Listere yazılı

yor. Bu mektup ta Mavrimiralı

larla Todori arasında Isliimların 
imhası için verilen kararlardan 
hernedense bahis yoktur. Ynlnız 

Sadık kaptanın Kızılca köyünde 
bulunduğu haberi verilmekte ve 
yapılacak baskından bahsedilmek· 
tedir. 

Z. Bey bu mektupları iki nrka
daşilc bize gönderdi ve buralarda 
bir iki gün daha kalacağını bildir
di. 

Bu sırada tesadüf, çok yerinde bir 
tecellisini gösterdi. Z. Bey Yeni
köylü Istavri ile uğraştığı gün Şi
le belediye reisi Ali Efendi bak
kal Todorinin düşmanca hazırlık
larını öğrenmişti. Derhal (Kızıl
ca) kôyüne koşmuş ve Islam aha
linin imhası için verilen kararlan, 
yapılan hazırlıkları Sadık Beye 
anlatmıştı. Todorinin kim oldul,ru
nu ve ne işler yaptığını Sadık Bey 
de biliyordu. Bu şeririn mnzarrat
larını vi.ıcudiyle beraber ortadan 
kaldırmak için ötedenberi !ırsut 
gözlüyordu. 

Belediye reisinin gözyaşları ile 
anlattığı bu kara haberlerin ~:ar
şısında, Sadık kaptan gülüyordu. 
Todoriden evvel harekete geçmeğe 
ve kurulan bu alçakça planları alt 
üst etmeğe karar verdi. Hazırlığa 
başladı. Bir adamını gizlice Şile 
jandarma kumandanına gönderdi. 
Bu adam, bakkal Todorinin lslam 

ahali hakkındaki caniyane düşün
celerini ve elaltından yaptığı ha
zırlıkları birer, birer anlattı. Sa
dık Beyin o gece Todoriyi Şileden 
kaldırncağmı gizlice söyledi ve bu 
işe karışmamasını rica etti. Ku
mandan bu teklif karşısında hid
detlendi: 

- Hayır, dedi. Kendisıne söy
le, böyle bir teşebbüste bulunma
sın. Todorinin bu gibi tasavvur ve 
teşebbüsleri varsa öğrenir ve ka
nun dairesinde ben icabı.na baka
rım. Aksi takdirde işin sonu fena 
olur. 

Bu cevap Sadık Beyi düşündür
dü. Kumandanı ikna edemiyeceği
ni anladı. Buna ragmen kararını 

bozmadı. Akşam olmuş, her taraf 
karanlıklara gomiilmüştü. Sessiz
ce mufrezesinin ağırlıklarını kal
dırttı. Adamlarına icap eden emir
lerini verdi. Sonra yanına dokuz 
nefer nldı, müfrezesinden ayrıldı 

ve karanlıklara gömüldü. 

V akit gece yarısı ... Sadı B~y 

miıfrezesinın kısmı küllisi 
Şileye yaklaştı. Sessizce Kaledibi 
mevkiine sojuldu. Bu hareketi 
yerli Rumlar pek çabuk hnber al
dılar. Feryat ve figan başladı: Sa
dık kaptan geliyor ... 

Gündüzkü haberden dolayı za
ten uyamk ve t<.'tikte bulunan jnn
dn rma yiizbaşısı bütiın kuvvetile 
Kaledibine yüklendi. Sadık Bey 
miıfrezesinin bu mevkideki hareke
ti bir gösterişten ibaretti. Fakat bu 
o kadar iyi ve maharetle idare 
edildi ki kumandan bu hareketin 
ciddiyetine inandı. Sadık Beyin 
Şileyi bu noktadan basacağını san
dı. Yüzbaşı aldanmış :ve aldatıl
mıştı. Hemen müfrezeye karşı ter· 
tibat aldı ve Sadık Beyle çarpış
mağa karar verdi. 

Şile telaş ve korku içindeydi. 
Herkes evlerine çekilmiş kopacak 
gtirültüyü bekliyordu. Bütlin 
gözler Knledibine dikilmi~ti. Tam 
bu sırada bakkal 'J'odorinin otur
duğu mahallenin karanlık sokak
larında minimini bir süvari müf
rezesi görı.indii ve görünme ile To
dorinin evinin sarılması ve kapı
nın kırılması arasında bir dakika 
bile geçmedi. Sadık Bey iki nefe
ri ile eve girdi. Çaçmnk üzere bu
lunan Todori ile avluda karşılaştı. 
Todori kendini müdafaaya değil, 
ağız açmağa bile vakit bulamadı. 
Kuvvetli bir el ağzını tlkarken el 
ve ayakları bağlandı ve !edakAr
lardan birinin terkesine sarıldı. 
Sadık B. ve maiyeti bütün bu işleri 
üç dakika içinde başarmıştı. Mav
rimirahların büyı.ik komitecisi
ni derleyip topnrlıyarak bir boh
ça gibi alıp kaçırmıştı. Jandarma 
kumandanının değil, mahalle hal
kının bile ruhları duymamıştı. 

Sadık Bey işini bitirdikten son
ra bir neferle Kaledibindeki gös
teriş hareketi yapan müfrezesinin 
kısmı kı.illisine, evvelce verdiği 

emir dairesinde çekilmesi habe
rini gönderdi. Müfreze karşıların
da bekliyen jandarmalara duyur
madan mevkilerinden ayrıldılar. 

Şile jandarması hala karanlıklara 
karşı mevzilerinde Sadık Bey 
müfrezesinin taarruzunu bekli
yordu. Civar halk1 Sadık Beyin 
korktuğuna ve kaçtığına hükmet
tiler. Fakat yarım saat geçmemiş-

BELEDIYEDE : 

Bütün Dünya 
Kadın'arına 
Dair Bir Anket 

Avustralyadaki Universitelerden 
biri, dünya kadın ve kızlarının bu

günkü içtimai vaziyetleri hakkında 
büyük bir anket açmıştır. Bu üni -
versite bugı.inkü kadın ve kızlara 
dair bir çok sualler sormaktadır. An 

ketin sualleri Istanbul belediyesi -
ne de gelmiştir. Belediyeden, Türki
ye kadın ve kızları hakkında malıi
mat istenmektedir. Belediye, sualle
ri tetkik etmektedir. 

Kapıc ılar Unutuldukla· 
rından Şikciyetçi 

Kapıcılar Cemiyeti belediyeye 
müracaat ederek yeni belediye za -
bıtası talimatnamesine kendilerine 
ait maddeler konulmadığından şika 
yette bulunmuşlardır. 

Knpıcılar, cemiyetlerinde aza sa
yısının fazla olduğunu fak::~. hakla
rının aranmadığını, 24 snat çalıştık
larını söylemişlerdir. 

Çöp Fırınla rı Kurulacak 
Şehrimizde çöp fırınları kurmak 

ve Istanbulun çöplerini burada mo-
dern şekilde yakmak üzere bir Çe
koslovak firması tarafından tetkik -
ler yapılmaktadır. 

Bu işle uğraşan mütehassıs, yine 
bu mevzua dair teşebbüslerde bulun 

mak üzere Rumanyaya gitmiştir. Bu 
ay başında tekrar şehrimize döne -
cektir. 

Halk Çeşme istiyor 
Sular idaresinin bazı semtlerde 

hfılfı lüzumu kadar çeşme açmadığı 

hakkında halk tarafından parti mer 
kezlerine şikayetler yapılmıştır. Bu 
şikayetler kaymakamlar tarafından 
belediyeye bildirilmiştir. Belediye 
bu hususta tetkikler yapmaktadır. 

TAN 

K atil Ahmet 

Bir Talebe 
O ldürüldü 
Evvelki akşam Tcpebağı civarında 

bir cinayet işlenmiş, bir genç diğer 
bir gençi bıçakla öldürmüştür. 

Koca Mustafapaşada Akarca soka 
ğında oturan Davutpasa orta okulu 
talebesinden Ahmet isminde bir genç 
le birkaç arkadaşı, pazar günü çırpı
cı çayırında top oynamıya karar ver 
mişler, aralarında para toplıyarak 

bir futbol topu almışlardır. Ahmet 
ve arkadaşları pazar günü çırpıcı ça
yırına gitmişler, top oynamışlar, ak
şam eve dönmek üzere yola çikmış
lardır. 

Ahmet yanında Mecit ismindeki 
arkadaşile Tepebağından geçerken, 
17 yaşlannda Sabahaddin isminde 
bir başka gence rastlamışlardır. Sa
bahaddin, Ahmedin elinde topu gö
rünce, hemen yerinden fırlamış ve 
Ahmede: 

- Sana beş kuruş vereyim, o to
pu bana sat, demiştir. 

Sabahaddinin bu teklifine feqa 
halde canı sıkılan Ah met te gayet 
ters bir cevap vermiştir. Bunun üze
rine, Sabahaddin, hemen Ahmedin 
üstüne atılmış ve bir tokat atmıştır. 
Kavgaya, Ahmedin arkada§l Mecit, 

~tı-. """k'""i~b!!'aıııı!!k!!!k!!!'!;ı!'!!l !!!l!!ITpıin•ıi"!'n•ri""n~iıııinl!!!'!!ıık"'!n!!!'!c!"• ,.•• ,~ri'"'. ıı!ı_ '!.A diğer taraf tan SabahaddLnin karde-
şi Ali de karışmıştır. 

ğı haberi bir bomba gibi patladı. Sabahaddinden yaşça ve kuv\•etc;e 
Sadık Bey çetesini kovalamak ve zayif olan Ahmet; evvela kaçmak is 
Todoriyi kurtarmak cesaretini 

temiş, fakat arkasından yetişen Sa-
kimse gösteremedi. bahaddinden birkaç yumruk yiyin -

Şile jandarması ve Rumları Sa- ce, geri dönmiiş ve bıçağını çekerek 
dık Beyin içerlere çekildiğini zan- Sabahaddinin göğsüne saplamıstır. 
nettiler. Halbuki Sadık Bey Şile- Bıçak Sabahaıldinin tnm kalbine 
den ayrılırken Kandıra istikameti- isabet ettiğinden kanlar içinde yere 
ne kaçıyormuş gibi göstermiş ve düşmiiş ve biraz sonra da ölmüştür. 
muhitini yine aldatmıştı. Biraz Hadiseden sonra katil Ahmet ile ar 
sonra yolunu değiştirdi, Alemdağı kadaşı Mecit kacmışlardır. Mccit ya 
istika:metine döndü. kalanmış fakat Ahmet henüz yaka -

(Devamı var) !anmamıştır. 

TRAMVAY YOLU ÜZERi NDE YARAMAZLAR: 

Bu resim, İstanbul sokaklannda ldlçilıt dilencilerle mücadeleden bir 
sahne değildir .• Çocuklan enselerinden yakalıyan vatandaş bir berher
dir. Küçükler de, tramva y yolu Uzeriftde, erilmek tehlikesini hiç düşUn
nıedcn dolaşan, oynayan iki yaramazdır. Berlter, ik i yaramazı. böylece 
selamet sahiline götürüyor. 

GÜMRÜKLERDE: 

Memurların 
Gizli Tezkiye 
Varakası 
Gümrük müfettişlerinin verdikleri 

teftiş raporlarında, şimdiye kadar a
lakadar memurların cevapları ile a
mirlerin mütaleaları da yazılıyordu. 
Alınan bir kararla bu usul bırakıl -
mıştır. Bunun yerine her müfettiş i
çin bir dosya açılacak ve bunda teftiş 
neticeleri, memur ve amirlerin cevap 
ve mütalea örnekleri ayrı ayrı bulun 
durulacaktır. Memur ve amirler hak
kında merkezce verilecek tenkit mev 
zulu mütalealarda bu dosyalara gire
cektir. 

Ayrıca, 2/ 8119 numaralı kararna
me mucibince memurlar için bulun
durulacak gizli tezkiye varakaları -
nın kimler tarafından ve ne suretle 
doldurulacakları ve ne şekilde sakla
nacakları hakkında da yeni bir teb
ligat yapılmıştır. 

3 Bin Ton Kükürt 
Etibank tarafından ithal edilecek 

üç bin ton kükürt için gümrük tenzi
latı yapılacaktır.Bu tenzilata göre her 
yüz kiloda dört lira yerine yirmi beş 
kuruş alınacaktır. Bu tenzilat, bağ
cılıkta kullanılacak olan bu üç bin 
ton kükürde munhasırdır. 

lzmit Gümrüğünde 
Tetkikler 

Gümrük müfettişleri İzmit gümrü
ğünde tetkikler yapmış ve şehrimize 
dönmüşlerdir. İzmit gümrüğünde ya
pılacak ıslahat üzerinde hazırladık
ları raporu başmi.ıeürlüğe vermişler
dir. 

Gümrük Memurlarına 
Yardım 

Gümriik memurları jçin bu sene 
başında kurulan yardım teşkilatı, beş 
ay içerisinde, memurlardan ölen dört 
kişinin ailesine 150 şer lira yardımda 
bulunmuştur. Teşkilatın genişletilme 
.si dii iinülmekteclir. 
•;s •-· ! ~ -· - · - -· ..... " ''!!"' 
İstanbul gı.imrüklerinde muhabera 

tın süratle yapılabilmcsı için moto
siklet kullanılması düşünülmüş ve 
bir de motosiklet alınmıştı. Bundan 
iyi netice alınmış ve yeni bir moto
siklet daha alınması için 938 bütçesi
ne tahsisat konulmuştur. 

9 
Yeni mali sene bütçesi üzerinde Ve 

kfıletle temas etmek üzere Ankaraya 
giden gümrük başmüdurıl Mustafa 
Nuri dönmüştür. 

VfÜTEFERRIK 

Yeni Bir Araba 

Vapuru Y apllacak 
Şirketi Hayriye, 76 numaralı yolcu 

vapurile 77 numaralı araba vapuru
nun inşaatını bitirdikten sonra 50 
arabalık bir araba vapuru daha yapa
caktır. Bu şirketin kendi tezgahların
da yapacağı en büyük gemi olacaktır 
ve planları hazırlanmıştır. 

Limanda Mendirekler 
Yaptırllıyor 

Deniz Ticaret müdürlüğünün Fe
nerbahçe ve Bostancıda yaptığı men
direkler bitmiştir. Müdürlük şimdi 
de Kumkapıda bir mendirek yaptı
racaktır. Kumkapı limanı da temiz
lenecek ve mendireğin inşası ile a
yıklama işi 9975 liraya çıkacaktır. 

ve Telgrafla 
········ 

Sıhhiyede Yeni 
Tayinler 

Ankara 23 (Tan muhabirinden 
Sıhhat ve' İçtimai Muavenet Veka 
leti, içtimai muavenet dairesi müt 
hassıslarından doktor El\rern Toku 
adı geçen daire reisliğine, ayni dai~ 
reis muavini doktor Salih Tezcanerı 
sicil, memurlar ve muamelAt müdür 
lüğüne, hıfzıssıhha dairesi reis mua 
vini doktor Şerafeddin Atamanoğl 
nun ayni daire reisliğine, birinci sı 
nıf müfettişlerden doktor Zihni '01 
kenin müsteşar muavinliğine tayin 
leri yüksek tasdike iktiran etmiştir 

Bundan başka yapılan yeni tayın ve n 
killer de aşağıdadır: 

İstanbul Sıtma mücadele rclsl Seyfed
din Okan Adana sıtma cnstitüsı.i müdür -
lüğilne ve ildve olarak sıtma hastanesi mil 
tehassıslığına, Konya sıtma mücadele reisi 
Mithat Suvcy İstanbul sıtma mücadelesi 
reisliğine, Ankara sıtma mi.ıcadclcsi reisi 
Asım Urak umum sıtma mücadelesi müfet
tişliğine. Manisa SJtma mücadelesi ltibora 
tuvar şefi Rıdvan Önel 300 lira Ocrctle 
Konya !;J tma mücadelesi reisliğine, İstan
bul bulaşıcı hastalıklar hastanesi mntehal 
sıslarından Hasan İsmail Köstem Ankara 
sıtma miicadelesi reisliğine, açıktan hükO
met tabibi Yümni Türker İstanbul mer
kez hükkümet doktorluğuna, açıktan hil
kümet doktoru Nuri Abdi Adapazarı hO -
kümet doktorluğuna, Guraba hastanesi ha 
riciye asistanı Suad Orbay staj yapmak 0-

zere Haydarpaş:ı nümune hııstanesi hari
ciye asistanlığına, Maraş belediye doktoru 
Sadettin Gören İzmit belediye doktorlu • 
ğuna, Hekimhan hüklimet doktoru Zeki 
Önat Ankara sıtma mücadelesi doktorlu
ğuna tayin edilmişlerdir. 

Korkuteli hükU.met doktoru İh•an İlter 
\'e Karalsıılı hüklimet doktoru Reşat Şer 
betçi lskelel<'rlyle becayiş edilmiştir. 

Cide hastanesi operatörü İbrahim Veli 
Odar Kars memleket hastanesi operatörlil 
ğiine, çocuk hastanesi eski dahiliye as1sta 
nı Ferhunde Yurdsever Ankara nilmune 
hastanesi dahiliye muteha!;SJS muavinliği· 

ne Maraş trnhum hastanesi mUtehassısı 

O man Zeki Uysnl Adana trahum hasta
nı:si ikinci doktorluguna, Adııııa trahum 
hastanesi ikinci doktoru Fuad Aziz Elp Mıı 
raş trahum ha tanesi doktorluğunn. açık
tan eczacı Ömer Fanık Ayman Diyarbakır 
nümune hastanesi cczacıhğına. EHh:ığ mcm 
leket hastiıne<:i eski eczacısı O!:man Er -
kunt Simav beled\Y,fi eJnncılığına terin e
dilmişlerdir. 

fik Akkök tayininden beri vazife başına 

gitmediğinden lntistafi ddedilmiştJr. 

Memurla rın Tekaüt 
Muame leleri Süratle 

Neticelendirilecek 
Ankara, 23 (Tan muhabirinden) -

Dahiliye V ckfıleti, nüfus dairelerine 
miihim bir tamim göndermiştir. 

Tamimde emekliye ayrılan askeri 
subay ve memurlarla mülki me -
murlara, onların dul ve yetimlerine 
maaş bağlamak hususunda en büyük 
rolü nüfus dairelerinin oynadığı ya
zılmakta ve bu gibi işlerin sona erdi
rilmesi için ilkönce nüfus kayıtları
nın toplu ve bir arada bulunması ve 
çıkarılacak kayıt örneklerinin he
men gönderilmesi lazım geldiği ila
ve edilmektedir. 

--o--

\ıfF:\ıfT. FKETIE 

Kavun, Karpuz Kooperatifi 
Biga, (TAN) - İktısat Vekaleti mü 

tehassısları ve Trakya umumi mü -
fettişliği iktısat müşaviri buraya gel 
mişlerdir. Seyahatin maksadı, mah
sul mevsiminden evvel Bigada kavun 
ve karpuz kooperatifi açmaktır. Bu 
kooperatif, aza sayısı bini bulan u
zunköprü satış koopcratüi ile kollek 
tif hareket edecektir. 

Maarif Müdürü Teftiıte 
Maarif Müdürü Tevfik Kot, Şile

nin Teke kazasındaki yatı okulunu 
teftiş etmek üzere Şileye gitmiştir. • 

1 TAKViM ve HAVAi 

24 Mayıs 1938 
S A L 1 

İstanbul gümrüklerindeki sahipsiz 
eşyadan Kırşehir felaketzedelerine 
yapılan yardım tutarı 8700 lirayı bul 
muştur. 

• Kazalardaki postn miivezzilerine, 
mektup ve bilhassa telgrafların daha 
çabuk götürülebilmesi için bisiklet 
verilmiştir. 

• Çanakkaledeki İngiliz mezarlık1a-
rını ziyaret etmek üzere Ağustosta 
Avustralyadan bir heyet gelecektir. • Devlet Demiryollarına geçecek o-

l 
lan Sirkeci gümrük ambarlarının de
vir m uamelesi için müşterek bir ta
limatname hazırlanmıstı r. 

5 inci ny Giln: 31 

Artıhf• 1357 
Rebililevvel: 23 
Gilenş 4.35 - Öğle 
kindi: 10.09 - Akş. m. 
Yatsı : 21.21 - lmsfık: 

Hızır: 19 

Rııml 1~!i4 

Mayıs: 11 
12,10 
19.27 

2.27 

YURTTA HAVA V AZİYETl 
Yeşilkby meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata gore hava yurdun Karade
niz kıyılarında az buluUu, diğer yerlerde 
açık geçmiş rüzgArl:ır orta Anndoluda şi
mali, diğer yerlerde umumty~tle garbi is
tikametten orta kuvvette esmiştir. 

Dı.in lstanbulda hava açık geçmiş, rüz
ıAr cenubu ıarblden saniyede ı IIA 2 met
re hııla esmiştir. Saat 14 le barometre 
7S9,6 milimetre idi. Hararet en çok 24,8 
ve en '\? 14,0 .santigrat olarak kaydedilmiş 
tir. 
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Tehlikenil\ 
ikinci 

Safhası 
t CU:an: Ömer Rıza DOCRU L ç ekoslovakyada birtakım ka
~ . rışıklıklara sebebiyet ver -

esı beklenen belediye seçimleri, u-
:tnuirnıya b" ük" A • • d ıl d n ır s unet ıçın e yap • 
l~.' llalhuki arpdaki gerginlik yü • 
~ilden Çeklerle Südetler arasında 
~vgalar kopması ve bu kavgaların 

lııııdahalelere ve askeri çarpışmala -
ta Yol açması bekleniyordu. 

te 
811 ~tizden bir tehli~cnin başg~s-
l'Jtıesıne karşı gelinmış olması, Av

~~a sulhü namına bir uğur sayıla • 
0ılıt, 

ıı~l'akat Çekoslovakya meselesi he
I Uı halledilmiş değildir. yani Çekos 
0
"akYadaki ekalliyetlerin miikadde

~lh taayyiin etmemiş, ve bu ekalliyet 
tle alakadar devletlerin gün geç· 
ıkçe tehlike arzeden durumlan nor· 

lltaı bir mahiyet almamJştır. 
Çekoslovakya ekalliyetlerile en 

~ok alakadar olan devletler Alınan
~. Lehistan ve Macaristandır. Bu 
e\alliyetlerin tatmin edilmemesi yü 
ltillden bir harp çıktığı takdirde mev 
tııt tnuahedelere göre, Çekoslovak • 
~~n ıtıildafaa edecek olan Sovyet 
ltliği ile Fransa, meselenin her 

~tlıasını yakından takip etmekte • 
~tler. Avrupa sulhü ile sıkı fıkı bağ 
~ 0Ian İngiltere ise ayni meseleye 

~;:e~:=~r:~e~~s:~:k;~a~:Yl-~:s: 
adderah ile alakadar olan Küçük 
"1ıtant devletlerini, mihver siyaseti 
~e koınsuluk yüzünden Almanya -
~ııı. her - hareketi ile alakadar olan 
lıılyayı da ilave edersek meselenin L" • • 
~tiin Avrupayı nasıl alakadar ettJ-

tı kendiliğinden tezahiir eder. 
L Çekoslo,·akyadaki belediye intiha-
ııtı sırasında mühim bir hadise çık

lııadığına göre, asıl meselenin halli, 
)aiti ekalliyetler mükadderatının tes 
liyesj sırasmda bir yangın kopma
tı ihtimali var mıdır? 

lliplomasi mahfiJJerini asıl meş
~l eden mesele budur. 
~ _..,,..a._ .... .._. f;UIÇ 

b 11tıanyanın Çekoslovakyadaki ekal
tener yü7.ünden bir harbe girmesi 
~llhtemel değildir. Çünkü böyle bir 
4tp, hüyiik bir A vrnpa harbine sa
~ f>lur. Almanya da böyle bir harbe 
llıtrlanmış değildir. 
.\yni mahfiHere göre Almanya, 

sekoslovakyanm parçalanması le
•tıde de bulunmuyor. Çünki.i Alman 

t~tıtn hedefi, bu memleketin bugün 
li \1al'hğını muhafaza etmesi ve o

:lidaki Almanlar vasıtasile bu mem 
;kette nüfuzunu takviye etmesidir. 

f>ksa Almanya, Almanlarla meskun il] • 
an Çek topraklarını ilhak edecek 

Olursa Lehistan da Leh ve Ukranya 
:kalliyetlerile meskun yerleri zap
;der, Macarlar da Macar]arla mes
l ftrı olnn yerleri alır. Ve neticede 
b·.ehistan ile Macaristanın hududu 
•tleşir, belki de Lehistan • Macaris 

1
1lll ıre Romanya bir blok teskil e

derek Almanyanın genişlemesi~e kar 
h bir set teşkil ederJer. 

F'akat Çekoslovakya biitiinlüğiinü 
bıtıhafa7.a eder ve orada Alman niifu
~tt hakim olursa. bu vaziyet Alman
~llYı kuv\·etlendirir ve Almanya Çe-
0slovnkyanın istratcjik bir anah -

tar olan va7.İyetinden istifade eder. 
N'itekim Südetlere muhtariyet ve

~illllesi, AJmanyanın bu anaht~r vazi 
~~te hakim olmak yolunda athğJ bir 
ad 1 rndır. Bu sayede Südetler Alman 
:iifuzn altında ~·aşıyan, ayni zaman-
a Çekoslo,•akya çerçevesinden çık

lılı:ran. hiitün Çekoslovakyayı Al -
bıarı niifozu altına almıya çalışan bir 
ttrı._ur \'a~dfesini görec~kle~dir. 
bı Vaziyeti bu şekilde gören siyasi 

ahafilce Çekmılovakya da buna 
bıtıkabil m<"rkezi otoritevi ihlal et
bıi.ven bir tesviyeyi kahui edecektir. 

.\l'aha Çekoslovakya bu ikinci 1
"'hlike ihtimalini bertaraf edecek 

tl-ıi? 

l\terak edilen nokta budur. 

~~====='================= 
'JLUBORLUDA : 
......._____-~~~~~~ 

2:efzele Fef Ciketzedelerine 
Yardım 

S 't1luborlu, fTAN) ~ Kazamız ve 
l e~irkend halkı, orta Anadolu zelze
~sı felaketzedeleri için topladıkları 
~Oo liraYl Kızılay kurumuna vermiş. 
erdir. Tcbcrrüata devam ediliyor. 

TAN 

FRANSA • ITALYAN GERGINLIGI :· Çin Kuvvtleri 
Yine Taarruza 

Geçtiler! 
Nevyork, 23 (Hususi) - Uzak şark 

harbine dair Japon kaynaklarından I 
alınan en son haberlere göre, Japon 
kuvvetleri Lunghay demiryol u üze
rinden garbe doğru ilerlemektedir. 

Çin kuvvetleri mukavemet ediyor
sa da Japonlar bu mukavemeti kır
mışlardır. 

3 --

§El.EK 
Tenezzühtür. Yol Ver! , 

Yazan: B. FELEK 
İnsanlar, güzel kelimesini, yaraş

madığı yerlerde o kadar çok kullan
mt!'ılardır ve güzel olmıyan o kadar :; 

çok şeye güzel demişlerdir ki, hakiki 
güzeli anlatmak için bu sıfata bir ta
kım ilave kelimeler bağlamak "çok 
güzel, fevkalade güzel, cidden güzel., 
gibi mübalağa \•asıfları eklemek la
zım gelmiştir. 

Fransız • ltalyan gerginliğini doğuran •ahalar 

Fr•naız • ftalyan görUımelerl aon gOnlerde bir çıkmua glrmlftlr. Bunun 

aebebl, konuımaya esae meselelerde, iki t•r.tın katlyen kablll telif ot

ınıya görUf •yrılıklarıdır. En mDhlm meseleler lapanya, Libya ve Akdo ., 

Buna mukabil Hankovdan verilen 
haberlerde, Suçav'ın cenubu garbi
sinde muhasara edilen Çin kuvvet- ~ 

leri, Japon çemberini yarmış ve bü- lb~~~~-==-~~~=-----= 

Ben de bu tarzda gü7.ellik ifadesin· 
den ho~lanmam. Çünkü söz aramız
da yalnız güzel kelimeı;i değil, güzel· 
lik mefhumu da ölçüsünü kaybetmiş 
olduğu için bir şeye güzel demekte 
çok tereddüt ederim. 

Daha kısası benim için bir şeyi 

methetmek bir hayli güçtür. Çekeme 
diğimden, müşkülpesent olduğumdan 

değil, giizel ölçüsünde çoklarile ayni 
nlzdlr. Yuk•rıdakl harita bu vaziyeti teablt etmektedir. 

Meksikadaki Son 
isyanın Büyümek 

Tehlikesi Var ! 
Asirerin Efinde Effi Yedi Tayyare Var. 

Bunf ardan Çoğu Yeni Alman Modelleridir 
Va,ington, 23 (A.A.) -Nevyork Tayım.is gazetesi muhabirinin 

San - Lui - Nalles hükumeti dahilinden bildirdiğine göre Sedilist
ler, halihazırda evvelce göaterilmit olan araziden daha büyük bir 
kısmı kontrolleri altında bulundurmaktadırlar. 

Bu muhabire göre federal kıtaat, Antigemerelos'dan San Lui'ye 
giden yolun ancak pek uf aık bir kısmını kontrolleri altında bulun
durmaktadırlar. Federal zabitler, bunun doğru olduğunu kabul 
etmektedirler. 

Ayni muhabirin başka bir telgra-ı 

tün Çin - Pukov demiryolu hattını ge 
~rek diğer Çin kuvvetlerile birleş
mişlerdir. 

Çinliler, Pukovun garbinde kuvvet 
ll bir mukavemet hattı kurmuşlar

dır. Burada muvaffakıyetli mukabil 
taarruzlar yapmaktadırlar. 

Ayni kaynaklara göre, bu havalide 
Japon ordusunun mevcudu 500 bin 
kişiyi bulmaktadır. Bu kuvvetlere 
600 den fazla tayyare ve 700 tank ve 
bir çok zırhlı otomobil müzaheret et
mektedir. 

Buna rağmen Japonlar mukabil 
Çin taarruzu karşısında çok ağır bir 
zayiata uğramışlardır. 

Dün, bütün gün, Lunghay demir
yolu boyunda çok şiddetli muhare
beler olmuştur. Yeşikang istasyonu 
Çin kuvvetleri taralından işgal edil
miştir. 

Çin akıncılarının mutıallakıyeti 
Han.kov, 23 (A.A.)- Çin akıncıları 

Şimali Çinde Japon orduları gerisin
de hücumlarına devam etmektedir-
ler. 

Kinchvei -demiryolu sekiz yerin -
den tahrip edilmiş ve Kuveçvei ile 
Poton arasında bulunan bir çok şe
hirler Çin akıncıları tarafından işgal 
olunmuştur. 

ltalyan somaliıi haritası 

ltalya Somalide 

Tahkimat Yapıyor 

1... fikirde olmadığımdan. 

Bu lngilterenin Hint Yolunu 
Tehdit Eder Mahiyettedir! 

Deyli Telgrabn Roma muhabiri 
bildiriyor: • 

İtalyan Afrikası Nezareti müste
şarı General Teruzzinin İtalyan So
malisine yapacağı seyahate büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. Anlaşı
lan Sinyor Mussolini, Hint Okyano
sundaki İtalyan menfaatlerini koru
mak üzere burada bir liman inşası 
ve tahkimat yapılması için talimat 
vermiştir. 

Deyli Telgrafın deniz muharriri bu 
haber üzerinde şu mütalealan yürü
tüyor: 

"İtalyan Somalisinin sahili 900 mil 
uzunluğundadır .. 

Bu havalide deniz üslerinin inşa
sı İngilterenin Hint Okyanosundaki 
ticaret yollannı bilkuvve tehdit eder 
ve Akdenizde karışıklık çıktığı tak
dirde, İngiliz gemilerini Kap yoluy
la Hint Okyanosuna göndermek im
kanını bir dereceye kadar bozar.,, 

Buna rağmen iki gün evvel bir gü
zel şey gördüm. Bunu mübalağasız 
olarak söyliyebilirim: Denizbankın 
yenigelen (Trak) ismindeki vapuru. 

Bu vapurun ilk seferinde ben de 
davetli olarak buJundum. 

İyi tertip edilmiş bir gezmenin bü
tün zevklerini tattık. Bu bakımdan 
ağız açacak halimiz yok! 

Lakin vapur ve içerdeki servis hiç 
söz götürmiyecek kadar birinci sı
nıf tan. 

Sürati, iç tertibatı, kamara ve sa
lonlan, koltuklan, pencereleri her 
şeyi güzeldi, doğrusu göğsüm kabar
dı. Bunu bir kalem çırpıtktan sonra 
o gün yaptığımız Bursa seyahatinde
ki intıbaJarıından birini size yazıve· 
reyim: 

Eh, İstanbul - Mı1danya arasında 
sallanmadık amma, Mudanya - Bur
sa arasında sarsılmadık dersek hak· 
sızlık etmiş oluruz. 35 kilometre ol
duğu söylenen bu yolda bir damla su 
olmadığı halde, dalgalı bir gidiş yap
tık. Umalım ki, başladığını gördüğü. 
müz inşaat yakında bitsin de bu gü
zel şehri sahile bağlıyacak şose iyi 
bir hale gelsin. 

fma göre Meksikoda endişe hüküm 1 • 

~~me~t; v: h~ku~~t ~~::[~~a~~:an ı 
lerinden korkulmaktadır. 

· Bir· Rakısta .. Dünya Haberleri · 
.. • .ı.. • • • • ' / ~ .., ~ • ~ •' 

Bursa seyahatimden size yazaca· 
ğım daha bir kaç şey var. Onları son· 
raya bırakıyorum. Yalnız dönüc;te bir 
tuhaf müşahade yaptım. Onu anlata
yım da birJikte güleJim: General Sedillo'nun elinde 57 tay 

yare bulunduğu, bu tayyarelerden 
bazılarının yeni Alman modeli ve di

ğerlerinin Amerikadan gönderilmiş 
olduğu rivayet edilmektedir. 

Asi Generalin çiftliği 

işgal edildi 
San Lui - de - Potosi, 23 (A.A.) -

General Jose Beltran'ın kumandasın 
daki federal hükumet kuvvetleri 
general Sedillo'nun Las Palomasda
ki çiflğini işgal etmişlerdir. Çiftlik

te kimse bulunmamakta idi. 

Beyanamede Resicümhur, Sedillo 
tarafından komünist olmakla itham 

edilmekte ve satın alınan petrol kum 

panyalarının iadesi istenmektedir. 
Salahiyettar mahafillerde Sedillo 

taraftarlarının 3000 kişiden fazla ol 
matlığı söylenmektedir. 
Zannedildiğine göre general Sedil

lo, Husteca dağlarında bulunmakta
dır. 

San Lui de Potosi'de bulunan Re
isicümhur Kardenas doğumunun 42 
inci yıldönümü münasebetile yapı -
lan tebrikleri kabul etmiştir. 

Kardenas, general Sedillo mesele
sinin halline kadar burada kalmak 
tasavvurundadır. Reisicümhur Mek
sikanııı Vaşington sefiri" Castillo Na 
jera'yı kabul etmiştir. 

FRANSADA YAPILAN 
SON DÜELLO 

.FiLiSTiN 
Yeni Çarpışmalar 

Kudüs, 23 (Hususi) - Alınan bi.i.
tün tedbirlere rağmen Filistinde va
ziyet bir türlü düzelmemektedir. 
Hayfada yine polisle Arap çeteleri 
arasında bir çarpışma olmu.ş ve bir 
polis maktul düşmüştür. Daha ba.şka 
yerlerde de buna benze?' bir takım 
çarpışmaların vuku bulduğu bildi -
rilmektedir. 

IRLANDA 
Teberrü Listesi Açtı 
Londra, 23 (Hususi) - lrlandada 

İngiltere ile yapılan anlaşma muci
bince, aradaki bütün mali tazminat 
işlerini bertaraf etmek için, on mil
yon İngiliz lirası kıymetinde bir te
berru listesi açılmıştır. 

LEHiSTAN 
Bir Arbede Çıktı 

Varşova, 23 (Hususi) - Polonya
nın mukaddes şehri: Çensotoşova'da 
sağlarla sollar arasında bir arbede 
çıkmıştır. Buna sebep, sağ cenaha 
mensup 3Q,OOO talebenin general 
Frankoya göndermek istedikleri bir 
tabloyu takdi:, ettirmeğe kalkmala -
rıdır. 

INGILTERE 
ltalyan Dostluğu 

Londra, 23 (Hususi) - Başvekil 
Mister Chamberlain bugünkü Avam 
Kamarası toplantısında lngilterenin 
Fransa ile yaptığı konuşmalar hak
kında İtalyaya malumat vermiş, bu
na mukabil Italya da, Her Hitıerin 
Romayı ziyareti esnasında, konuşu -
lan meselelerden !ngiltereyi haber -
dar etmiştir. 

.............................. 
f İspangaHarbı 
Canlanıyor 

Londra, 23 (Hususi) - İspan· 
yada harp yeniden canlanma ala 
metleri göstermektedir. Barse -
lonadan verilen haberlere göre, 
Ciimhuriyetçiler mühim miktar 
da topçu kuvvetleri ve tankların 
himayesinde olarak yiibek Pi· 
rene mıntakasında hatlarım ile· 
riye götürmiye muvaffak olmuş 
)ardır. 

Cümhuriyetçiler miihim sev. 

f 
külceyş noktaları işğal etmlyc f 
muvaffak olmuşlardır. 

f 
Son tebliğ'ler~ göre İspanya • ı 

da harp eden Italyanların son 
~ zayiat listesi 3205 tir. ............................ 

Birkaç gün evvel Franeanın meıhur muharrlrfetolnden Branı 

tayn ile Burde araeınd•kl düello netlcelenmlftlr, Yukarıkl ra 

•imler düello .. hnelerlnl tlıtermektedlr. 

RUMANYA 
Demir Muhafızlar 

Londra, 23 (Hususi) -' Rumanya
dan haber alındığına göre demir mu 
hafızlar lideri Cordeanu'nun bugün 
yüksek mahkeme tarafından hiyane 
ti vataniye ve isyan cürmile muha -
kemesine başlanmıştır. Muhakemeye 
212 a?Jukat i~tirak etmektedir. 

Muhakemenin kısa bir zamanda 
bitirileceği umuluyor. 

KISA HABERLER 
* Uzak Şarktan gelen haberlere gö

re bugün Japonyanın çok geniş bir sa
hasında mühim bir zelzele vukubulmuş 
tur. Ni.l!usça zayiat olmamış ise de bir
çok meb:lni harap oJmuştur. 

* Trablusta bulunan İtalya Kralı, 
dün lbya'nın büyük manevralarında 
hazır bulunmuştur. 

* Rumanya Başvekili Miron Kristea, 
Krakoviye gitmek üzere dün saat 22,30 
da Varşovadan ayrılmıştır. 

* Fransanın Uzes şehrinde yapılan 
intihapta sosyalistlerden müteveffa Lar 
gie'nin yerine Radikal sosyalistlerden 
Ranke mebusluğa intihap edilmiştir. * Rumen hükumeti 1939 Evrensal 
Nevyork sergisine iştirak ederek sergi 
de bir paviyon inşa etmiye karar ver
miştir. 

Profesör Demetre Gusti Ncvyork ser-
gisinde açılacak olan Rumen paviyonu
nun umum komiserliğine tayin edilmiş
tir • 

. Bursadan dönüyoruz. Yirmi kişi 
kadar bir otobüsteyiz. Yol dediğim 
şekiJde bozuk ve tozlu. 
Arabamız ağır gidiyor. Bereket a

ğır gidiyor. Yoksa iç aletlerimiz sar· 
sıntıdan dağıJıverecek. Önde şoför, 
arkada biletçi seyrüsefere hakim. 
Der~en arkadan bir düdük işitiliyor. 
Biletçi şoföre sesleniyor: 

- Tenezzühtür, yol ver! 
Hakikaten biraz sağa çekiliyoruz. 

Bir otomobil bizi bir toz deryasına 
boğup geçiyor. Daha ziyade boğma
mak için yolumuzu büsbütün ağırlaş
tınyoi-uz. Beş dakika sonra bir dü
dük sesi daha. Biletçi yine bağırıyor: 

- Tenezzühtür, yol ver! 
Şoför yine arabamızı sağa alıyor 

ve bermutat toz bulutları arasında 

bir otomobil geçip gidiyor. Böylece 
her kilometrede bir iki tane arabaya 
rastlıyorduk. Derken bir düdiik da
ha işittik. Ben yine ayni sözü bek
Icd im. Biletçi tınmadı. Fakat düdük 
sahibi bizim yol vermemi7.i bekle· 
meden haldır haldır geçti, gitti. Bu 
seferki içi zerzevat küfeleri dolu 
bir kamyondu. 

Biz, önümiize döktüğü toz bulutla
rı arasında bocalarken bu sefer şo· 
före ben seslendim: 

- Tenezziihtür, yol ver! 
Gülüştük. Daha latifenin sıcaklığı 

geçmeden bir düdük daha, ve ıçı a· 
meJe dolu bir kamyon. O da geçti. 
Buna da ben seslendim. 

- Bu da tcnezziihtür, yol ver! La
kin ağabey, sen bize ne zaman yol ve
receksin? dedim. 

Şoför; 
- Şimdi görürsünfrz. dedi. Dedi 

amma, hep yerimizde saydık ve u
zun süren kısa bir yolculuktan sonra 
Mudanyaya vardık. Beklemiş, tam 
ben inerken şoför: 

- İşte size de buraya yol verdim. 
Demez mi? 

Ve bu yolculuğu bir hayat yolcu
luğu remzi olarak aldım. Hep arka
mızdan düdük çalarak gelip bi7.i ge
çenlerin hepsi demek ki, tenezzüh ol
duktan için yol almışlardı .. 

Ben de artık kamyon olmaktan vaz 
geçip tenezzüh ohnıya karar verdim. 
Acaba bu, benim karar vermemle ola 
cak şey midir? 
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.M.ahk:emeler~d:·~· 
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iki Cinayet Davası 

Arkadaşını Öldüren 
Celebin Muhakemesine 
Ağır Cezada Başlandı 

Dün Ağırceza mahkemesinde Maltepede kasap Hüseyini öldü
ren Arnavut tebaasından celep As~anın muhakemesine ba~lan
mıftır. Reis, evvela kararnameyi okumuştur. iddiaya göre hadise 
şöyle olmuştur: 

Celep Aslan, kasap Hüseyinden 50 l 
~ira. k~~ar alac~k~ıdır:. E~dise günü 1 MÜDDEİUMUNIİLİKTE: 
ikisı kofteci Salihın dukkanında bu- , __________ _ 

ıuşmuşlar, adamakıllı rakı ıÇmişler- "S 8. . k. t . d 
dir. Bu arada, alacak yüzünden de a- ll Jl l Jll Slll e 
ğız kavgası yapmışlardır. Sokağa çı- y k k 
kınca beraberce birçok kahveleri, ı an 1 r en 
meyhaneleri dolaşmışlar, arkadaşları B ... J ç k 
da bunları banştırmak istemişler- og u an ocu 
dir. Hüseyin tarziye vermemiş, niha- Müddeiumumilik, iki gün evvel 
yet ayrılmışlardır. Akşam üzeri ce- Küçükköy çivarında Valdesuyu men
lep Aslan, Maltepe köprüsüne gi- baı civarındaki bir su birikintisinde 
derken Hüseyinle yine karşılaşmış- yıkanırken boğularak ölen 15 yaşla
tır. Hüseyin abdest bozmak için ye- nnda Ziver oğlu Salahaddin hakkın
re oturduğu sırada, Aslan tabancası- daki tahkikatı bitirmiştir. 
m çekmiş ve yedi el ateş ederek Hü- Hadisede bir kasıt olmadığı ve ço
seyini cansız yere serdikten sonra cuğun da boğularak öldüğü neticesi
kaçmıştır. ne varıldığı için cesedin gomülmesi-

Dün mahkemede, suçlu hadisenin ne izin verilmiştir. 
şeklini inkar etmiş ve demiştir ki: Para Cezası Verecek 

- O bana pis Arnavut, dedi, bir 
de yumruk vurarak yere serdi. Ben 
de kızdım. Ondan sonra ne yaptığımı 
bilmiyorum. 

Bundan sonra şahitler dinlenmiş, 
gelmiyen şahitlerin çağırılması için 
muhakeme başka bir güne talik edil
miştir. 

.Öldürme Kasdile 
Yarahyanlar 

Ağır ceza mahkemesi, bundan son
ra bir ölüm kaseli il e yaralama dava
sına bakmıştır. İddiaya göre, Dursun 
ve Ali isminde iki genç, çoban Ferha
dı öldürmek maksadile birçok yerle
rinden yaralamışlardır. 

Suçlulann ikisi de mevkuftur. Da
vacı, ilk ve hazırlık tahkikatındaki 

ifadelerinde biribirini tutmıyan söz
ler söylemiş, hazan: 

- Beni sopa ile dövdüler, demiş, 

hazan da beni bıçakla yaraladılar 
şeklinde ifade vermiştir. Yaralı hadi
seden sonra Üsküdar Nümune hasta
nesine kaldınlmış ve orada tedavi e
dilmiş olduğu için mahkeme geçen 
celsesinde hastanenin hariciye kısmı 
mütehassısı doktor Feridun Şevketin 
şahit olarak çağınlmasını kararlaş
tırmıştır. Di.ın doktor gelmiş, reis ken 
disine verdiği raporu okuyarak ya
raların bıçakla mı, sopa ile mi işlen
diğini sormuştur. Doktor şu şekilde 
cevap vermiştir: 

- Aradan çok zaman geçmişti. Bü
tün yaraların ayni aletle husule ge
lip gelmediğini tayin edemem. Has
taların hastanede müşahede varaka
ları vardır. Orada her şey yazılıdır. 
Eğer davetiyede hastanın ismi zikre
dilmiş olsaydı, mahkemeye müceh
hez olarak gelirdim. 

Müddeiumumilik, dun bir sarhoş
luk suçlusunu Sultanahmet birinci 
ceza mahkemesine vermiştir. Hadise 
şudur: 

Aksarayda oturan berber İbrahim, 
evvelki gün sabahleyin sokak orta
sında yatarken bulunmuş ve sediye 
ile karakola kaldırılmıştır. Suçlu ken 
disini müdafaa ederken kısaca: 

- Çok meraklı idim. 215 kilo şa
rap içtim, sokağa çıktım. Ertesi gün 
kendimi karakolda buldum. Ne oldu
ğumu bilmiyorum, demiştir. 

H akim , suçu ııab\~ gör:mü.t. 1brnhl
me üç lira para cezası vermiştir. 

NEZARETIEN KAÇMIŞ : 

Sabıkalı Kadın, 
Mahkemeye 
Verildi 
Sultnnahmet sulh birinci ceza ha

kimi, dün emniyet nezaretine devam 
etmiyen bir suçlunun sorgusunu yap
mıştır. Suçlu Faris kızı Bahtiyar is
minde bir kadındır. İddia da şöyle
dir: 

Bahtiyar, hırsızlıktan mahkum ol
muş, hapisanede müddetini bitirdik
ten sonra çıkmıştır. Bahtiyar ayni 
zamanda emniyet nezareti altında 
bulunmıya mahkum olduğu için o
turduğu mahallenin merbut olduğu 
karakola her gün uğrıyarak hususi 
bir defteri imzalamıya mecburdur. 
Bahtiyar bir aydanberi karakola uğ
ramadığı için, polis kendisini aramış 
ve nihayet yakalıyarak müddeiumu
miliğe vermiştir. Suçlu kendisini şu 
şekilde müdafaa etmiştir: 

Mahkeme, bu müşahede varakası 

hakkında tetkikler yapılmak üzere 
davayı başka bir güne talik etmiştir. 

İHTİLAS: 

Maaş Tevzii işinde 

Lolsuzluk iddiası 

XAN 

POLİSTE: 

Yere Düştü 
Oldü 
Fatihte Atpazannda Cemal ismin

de bir hamal Uzunçarşıdan geçerken, 
üzerine fenalık gelmiş, düşmüş ve bi
raz sonra ölmüştür. Yapılan muaye
ne neticesinde Cemalin kalp sektesin
den öldüğü anlaşılmıştır. 

Kemiği Kırıldı 
Üsküdarda Doğancılar caddesinde 

117 numaralı evde oturan Behice is
minde bir genç kız, Şemsipaşada bi
sikletle dolaşırken düşmüş, ve köp
rücük kemiği kırılmıştır. Behice Hay 
darpaşa Nümune hastanesine kaldırı
larak tedavi altına alınmıştır. 

Eroin Kaçakçısı Madın 
Kumbaracıda oturan ve eroin ka

çakçılığından mahkum olarak ceza e
vinde yatmakta olan Seyfinin metre
si Anjelin evinde bir miktar eroin 
bulunmuştur. Anjelin arkadaşı An
na da yakalanmıştır. 

Bir Alacak Yüzünden 
Reşat isminde biri, bir P.ara mese

lesinden çıkan kavga neticesinde, Ga
latada Şcrbethane sokağında oturan 
Ester isminde bir kadını jiletle elin
den yaralamıştır. 

Anahtarla Yaralamış 
Nişantaşında oturan Ali isminde bi 

ri, bir alacak yüzünden çıkan kavga 
neticesinde Sefer isminde birini a
nahtarla başından yaralamıştır. 

Da ca Tutuştu 
Evvelki akşam Tepebaşında Gar

denbarın bacası tutuşmuş ise de ateş 
büyi.imeden söndürülmüştür. 

Fındıkhdaki Yangın 
Fındıklıda, Mezarlık sokağında o

peratör Kemale ait evden yangın çık
mış, ateş büyümeden söndürülmüş

tür. 

Çok Fazla içmiş 
Aksarayda oturan Şevki isminde 

bir ciğerci, sarhoş olarak Beyoğlunda 
Havva sokağından geçerken düşmüş 
ve başından yarn1anmıştır. 

Arkadaıını Yaraladı 
Fatihte oturan Recep isminde bir 

çocuk oyı.u1 ;:rüz.üuden pluu-.. J ... "8"' 

neticesinde arkadaşı Sabriyi taşla ba 
şından yaralamıştır. 

Başından Yaralamış 
Kadıkoyde oturan Hüseyin ismin

de biri, Müzeyyen isminde bir ka
dınla kavgaya tutuşmuş, Müzeyyeni 
iterek yere düşürmüş ve başından ya 
ralanmasına sebep olmuştur. 

Ayağına Kepenk Düştü 
Ortaköyde Muallim Naci caddesin

de 30 numaralı dükkanda mahallebi
ci Sadettin, dükkan kepengini kapa
mak isterkcm, kepenk ayağına düş

müş ve başından yaralanmıştır. Sa
dettin Beyoğlu hastanesine kaldırıla
rak tedavi altına alınmıştır. 

ihtiyar Bir Kadın 
Yaralandı 

Galatada Sakızlar sokağında 6 nu
maralı evde oturan Hotviş isminde 
80 yaşında ihtiyar bir kadın, üst kat
ta oturan komşularına seslenmek i
çin, kapalı olan pencere camını açık 
zannederek, kafasını cama vurmuş, 
kırılan cam parçalarile başından, en
sesinden ağır surette yaralanmıştır. 
İhtiyar kadın, Beyoğlu hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Medreseler Kiraya 
Verilecek 

Birinci Sayfadan Mabaat . 

16 Milyon Sterlinlik 

Kredi Anlaşması Bu 

Günlerde · imzalanıyor 
ile yapılan anlaşma garpte İspanya 
meselesini halletmiştir. Türkiyeye te 
min olunan istikraz, Türkiyeyi sul
hün garantesi olarak temin edecek-
tir.,, 

Times'in m akalesi 

Eski Maarif 
Vekili B. Esat 
Sagay Vefat Etti 
Eski Maarif Vekili, Büyük Millet 

Meclisi hesap encümeni reisi ve Bur
sa saylavı Esat Sagay dünkü 22.5.938 
pazartesi gecesi hayata gözlerini ka 
pamıştır. 

1875 senesinde Karaferyede do -
ğan Esat Sagay Üsküpte mektebe 
başlamış ve 1888 de kuleli askeri ida 
disini ve 1895 te Harbiyeyi piyade bi 

Londrada çıkan "Times,, gazetesi, 
T .. k t ·1· " k 1 ın· • u rincisi olarak bitirmiştir. Ayni sene ur - ngı ız muza ere er ın m -
vaffakıyetle neticelenmesi münase-, 5 ci or~uya tayin .e~.il~re~ 1895-18~6 
betile dikkate değer bir başmakale s~nelerın~e Cebelıduruz ısya.nına ış
neşretmiştir. Gazete, anlaşmanın şu tıra.k .etmış, ve 1899 da Harbıye mek 

·· 1 rd i 1 g· h be ere tebının Almanca hocalığına ve ders gun e e mza anaca mı a r v - • . 
k d

. k' nazırlıgv ına ayni zamanda Erkanıhar 
re ıyor ı: . . ,. 
"Ş b tt b · L d d b l n bıyede hoca bulunan Hauschıpp ın u a an en on ra a u una 

T - k B k d 1 ·ı "B 't' h E muavinliğine tayin edilmiştir. 906 da ur an a a am arı e rı ıs x-
1stanbul Deutsche Oberrealschule'de 

port Credits Guarantee,, dairesi ara
sındaki müzakereler muvaffakıyetli 
bir neticeye varmıştır. 

Gelecek hafta başlarında im
zalanacak olan anlaşma, 16 milyon 
sterlin kadar kredinin Türkiye hü
kumetine verilmesini temin ediyor. 
Geçen salı günü bu haberi Cümhuri
yet Halk Partisi Kamutay grupuna 
bildiren Türkiye Başvekiline göre 
anlaşma, İngiliz sermayesinin kredi 
yoluyla Türkiyenin endüstriyel in
kişafına iştirakini, ve Türkiyenin İn
giltereden alabileceği askeri malze
meler için kredi açılmasını temin et
mektedir. 

hocalık etmiştir. 1907 ve 1908 Berut 
askeri rüştüyesi müdürlüğünü ve 
1908-10 kadar tekrar Harbiyedeki 
Almanca hocalığını muvaffakıyetle 
yapmış, 1910-12 de tahsilini ikmal 
için Almanyayn gönderilmiş ve Han 
novre'de 73 üncü Füzilye a
layında zabitlik etmiştir. Döndükten 
sonra tekrar Harbiye mektebi ikinci 
talim taburu kumandanlığına tayin 
edilerek Balkan Harbinde 91 el piya 
de alay kumandanlığını ifa ettiği es
nada yaralanmış, ve sonra Harbiye 
dairesi piyade şubesi müdürlüğüne 
ve Harbiye dairesi reis vekilliğine 
ve genel savaşta 26 ci piyade fırka-

Türkiyenin bilhassa kömür, krom, 
sı kumandanlığına getirilerek Ana -

ve bakirdan müteşekkil mühim ma-
deni kaynakları vardır. Geçen sene- fartalarda diışmanla çarpışmış, ve 

mütareke iptidasında kıtaatı fenni
nin ilkkanununda maden sanayiini 
inkişaf ettirmek için üç yıllık bir ye ve kuvayi havaiye genel müfetti 
plan kabul olunmuştu. İngiliz kredi- şi iken 1919 da hastalandığından te-

kaüt olmuştur. 
leri, Avrupa kıtasında adet olduğu 
veçhile, denizcilik, madencilik, sana- 1927 de Cemiyeti Belediye azasın 
yicilik vesair işleri inkişaf ettirmek dan iken Türkiye Büyük Millet Mec
ve idare etmek ıçin birleşen Türk lisi Bursa saylavlığına seçilmiş 1930 
bankalarının fabdkalar, ve tezgahlar da Maarif Vekili olmuştur. 1932 de 
kurmakla, memleketlerinin muvasa- Vekaletten istifa etmiş ve Türkiye 
lesini ve limanlarını ıslah etmekle, Büyük Millet Meclisi reis vekili ol
bu ve daha başkıı milli kaynaklan iş- muş, halen de Büyük Millet Mecli~i 
letmelerine yardım edecektir. hesap encümeni reisi ve Bursa "l'ay-

Müzakereyi idare edenlerin karşı- lavlığında bulunmakta idi. 
laştıklnrı en büyük engel, İngiltere- Bundan başka C. H. P. ve Tay -
nin, Almanya ve Amerika hilafına, yare ile Kızılayda çalışmış çok de-
l UfK mai18 U.J..L.ü .ıuQ.lJ.tı.ıW.tr JJl• _,_ ' b""'• .u.1 ..,_~ .... ...," ..,_ ...... ...,,, ~ t,.U\.ln:'t\. U1.1!SU ı 

ması idi. Bu yüzden para güçlüğü ko- program ve n:ıctodla çalışan kamil 
lay kolay hallolunamamı~tı. Mahalli bir insandı. Son anına kadar en kü
masrafları doğrudan doğruya kapa- çük bir zamanını boş geçirmeksizin 
tack, cihaz satın almak için Uızım o- çalışmış, vazife aşıkı bir mefkureci 
lan masrafı sterlin ile karşılıyacak idi. Ziyaı kültür aleminin büyük bir 
kafi Türk lirası vardır. Fakat Türk kayıbıdır. Cenazesi bugün saat 11 
lirasını sterline çevirmek meselesi. de Maçkada Narmanlı apartımanın
Alışveriş bakımından uzun uzadıya dan kaldırılarak namazı Beyazıt ca
müzakere olunduktan sonra hallolun miinde kılındıktn sonra Merkez E -
muş ve bu umumi anlaşmanın bir kıs fendide aile makbcrcsine defnoluna
mını teşkil etmiştir. cnktır. 

'l'AN - Memlekete birçok büyük 

hizmetlerde bulunan, vatan ve mil

let uğurunda hiçbir fedakarlığı esir
gemiyen Esat Sağayın ölümünden 
dolayı bütün milletin duyduğu bü . 
yük teessüre iştirak eder ve onun kc 
derli ailesi efradına en samimi tazi
yetlerini bildirir. 

Bu müzakerelerin muvaffakıyeti , 
muhakkak ki, Büyük Britanya ile 
Türkiye arasındaki iyi münasehctle
ri takviye edecek ve Türk - Alman 
ticaretinin inkişafını hiçbir veçhile 
geciktirmemekle beraber Türkleri 
son zamanlardaki gibi yalnız Alman 
alıcısına bağlı olmaktan koruyacak
tır. Anlaşma, diğer bakımlardan, u
mumi hoşnutsuzlukla karşılanacak 

mahiyettedir. Şüphe yok Türkler, Kızılayın Teşekkürü 
başka milletler gibi silahlanmakta- Şişli Kızılay şubesinrlen: 
dırlar. Tedafüi olduğu apaşikar olan 21 mayıs akşamı tertip ettiğimiz 
bu .hazırlıklar, ken~il;rini, ası~ g~yc- I gece eğlencesine iştirak eden Bayan 
lerı olan memleketı ımar ve ınkışaf Mualla Bavan Baha Gelenbevi ile 
ettirmekten alıkoymamaktadır. İn- Bay Bi

1

mcn. Şen ve Bay Nihat Kızıl
giltere hükumeti, 1922 de yeni doğu tana ve kendilerine refakat eden ar
şundanberi Balkanlarda ve Şarki Ak kadaşlarına, Garden, Londra, Turan 
denizde sulh ve istikrar amili olan bar sahip ve artistlı?rine, kıymetli 
bu millete, bu muazzam vazifeyi ifnsı hediyeler yollıvan Bayan Calibe, Ba 
sırasında, yardım ve teşvikte bulun- yan Zehra Müfit ve Bayan Güzideye 
makla isabet etmiştir.,, ve diğer mağaza sahiplerile biletleri 

Divriğ;de bulunan mizi dostlarına satmak lütfunda bu-
demir madeni lunan Bayanlara teşekkürümüzün ib 

Divriğiden bildiriliyor: 
lağına tavassutunuzu dileriz. 

Buradan dört kilometre uzaktaki 
BAY IHAP HULOSI 
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Jstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYATI: 

12,30: Pltıkla Türk muslkio;I, 12,5 
vadis, 13,05: Plfıkla Türk musikisi. 1 

Muhtelif pltık neşriyatı. 14,00 sOrl· 
AKŞAM NEŞRİYATI: ~ 

18,30: Pllıkla dnns musikisi. 10,15. 
fcrnns: Beyoğlu Halkcvi nnmmn f.\ 
Mustnfa Tunalı (Halkcılık) 19,55: &: 
haberleri, 20,00: Vedia Rıza ve arkııd 
rı tarafından Türk musllpsi ve tıall< 
kıları. 20,45: Hava rnparu. 20,48: 
Rıza taraiından arapca söylev. 21,00 
sin Karakuş ve arkadaşları uırııfı 
Türk musiki~! ve halk ı::arkılnrı (S:ıııt 
rı) 21,45: ORKESTRA: 1 - Otenbıılı 
vl Parieyen. 2 - Ponçlelli: Dnnzn dC: 
3 - Translatör: Rev dün n(lvi d6 
22,15: Ajans haberleri. 22,30: PIAklB 
lar Opera ve operet pnrçalnrı. 22.so· 
haberler ve ertesi günün programı. ı 
SON. 

Ankara Rnıh·o~u 

ÖGLE NEŞRIYATI: 

12.30 Karışık pliık neşriyatı: 12 

PH\k: Türk musikisi ve halk şnrJt!l 
13,15: Dahlll ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

18,30: Pllıkla dans musikisi 19,15: 11-' 
musildsi ve halk şnrkılan (H. Rıza ve 
kadaşlan) 20,00: Saat fıayrı ve nrapÇll 
riyat. 20,15: Türk musikisi ve halk • 
kılnrı (Salfıhattin Örgün ve arkadaş! 
20,45: Keman Solo: Viyolonist Necdet l? 
zl Atak, Piyanoda: Mnrsel Bl, 21.00: S 
konuşma: Dr. Vefik Vassaf, 21,15 stil 
Salon orkestrası. 22,00: Ajans habetl 
22,15 Yarınki program ve isUklfıl ın11 ' 

Sanat Dünyasında : 

Tarihi 

Musikisi 

Türk 

Konseri 
Fatih halkevi Ar şubesi bir ••1f 

rihi Türk musikisi koro konseri" f 
cesi tertip etmiştir. Konser, yarı~ 
çarşamba günü saat 21 de Fra11sıl 
tiyatrosunda verilecektir. Konseri!! 
nezaret ve idaresı, k.ıymetli sanat ' 
karlarımızdan Mesut Cemilin b~ ' 
kanlığı altında yapılacaktır. 

Program, 17 ve 18 inci asır TlJ!• 
bestekarlarının en seçme, yüksı? 
sanat eseı:lerinden mürekkeptir. 

Tl-C ··- +nı.'1'\a. '- ·-··-lı.!otl"Fl' \~ memleketin yiıKsek sanatKar a ıı 

bilgi ve ihtisasları bakımından Ç~ 
enterasan olacağına şüphe ctmed1 

ğimiz bu konsere, bilhassa Mesut C 
mil gibi yüksek ve sanatkfı.r bir idf 
recinin nezaret etmesi ona ayrı bif 
kıymet ve hususiyet vermektedir. 

f~· Konser parasızdır. Davetiyeler 
tih halkevi direktörlüğünde dağıtı1' 
maktadır. 

Konserin musiki meraklılarındll11 

ve gençlikten layık olduğu büyii~ 
rağbeti göreceğine hiç şüphe etıni)'° 
ruz. 

--o-

Türk Musikisi Konseri 
26 Mayıs perşembe akşamı saat dO 

kuzda Beyoğlunda Fransız tiyatro ' 
sunda güzel bir Türk musikisi konsC' 
ri var. Bunu Beyoğlu IIalkevile kOtl 
servatuvar beraberce tertip etmiş,' 
lerdir. Konser Kırşehirde fela1'Ct 
gören vatandaşlara yardım edenlere 
mahsw.1ur. Gişede bilet satılmaz. J3I' 
letleri Beyoğlu Halkevinden tedaril' 
lazımdır. 

Konsere iştirak edenler arasınd• 
Münir Nureddin, Nuri Halil, Fahi~ 
Refik, Veciha, Reşat Erer, tanbutl 
Refik, Kemal Niyazi, Dürrü, Sedat· 
Çevdet vardır. Bu seçme sanatkarıat 
güzel bir program hazırlamışlardır. 

EVLENME TÖRENi 

- Ben, kimsesiz, fakir bir kadı
nım. Eğer her gün karakola uğrasay
dım, şimdiye kadar çoktan aç kala
rak ölmüştüm. Bir yerde hizmetçilik 
buldum. Namusumla çalışıyorum. 
Eğer her gün karakola gitse idim ev 
sahipleri benim sabıkalı olduğumu 
öğrenecekler ve derhal yol verecek
lerdi. Bu takdirde yine nç kalmıya 
mahkumdum. Onun için devam ede
medim. Beni affediniz. 

Hakim, bu müdafaayı kafi görme
miş, Bahtiyar hakkında tevkif karan 
vererek dosyasını müddeiumumiliğe 
iade etmiştir. 

Metruk medreselerin tamir edile -
rek, bunların tarihi kıymetlerine ha 
lel vermiyecek işler için kiraya ve· 
rilmeleri kararlaştırılmıştır. Bu med 
reselerin bir listesi yapılmaktadır. 
Tamir masrafının birer yıllık kira 
bedelile ödeneceği tahmin edilmek
tedir. 

Bursa Belediyesile 
lf Birliği 

Bursa belediyesi bir turizm şubesi 

demir madenlerinin, Karabük fabri
kalarının asgari elli senelik ihtiyacı
nı temin edecek derecede zengin ol
duğu tahakkuk etmiştir. 

Memleketimizin tamnnıış afiş rc~

:>anıı Ilay İhaı> Hul(ısi , ilancılık sana

tinin yeniliklerini tetkik etmek ve 

bazı atölyelerde çalışmalar yapmak 

iizere A vrupaya gitmiştir. 

Türk Maarif Cemiyeti Yöneti~ 
Kurulu başkanı halkevleri müfettiŞl 
Urfa saylavı Bay Refet Ulgen kııl 
Aliye Ulgen ile Türk Maarif Cemi' 
yeti Ankara kolleji resim öğretmctıl 
Bay Şinasi Barutçunun nikah tÖ' 
renleri dün Ankarada icra edilmiŞ' 
tir. Yeni evlilere bahtiyarlık dile' 
riz. 

HIRSIZLIK: 

Dün ağır ceza mahkemesinde Em
lak Bankası iskonto dairesinde yapıl
dığı iddia edilen bir ihtilas davasına 
devam edilmiştir. Davanın şekline 

göre, iskonto dairesi memurlarından 
B. Saim, ölen maaş sahipleri için mev 
hum varisler bularak ve uydurarak 
maaşlarını almıştır. Mahkeme geçen 
celsede fiş defterlerinin tetkikine ve 
bankanın kontrol memuru Sermedin 
şahit sıfatile dinlenmesine karar ver
mişti. Dün, bir hademe, bankanın def 
terlerini getirmiş, kontrolör Serrnet 
te şahit olarak dinlenmiştir. Şahit

lerden Mustafa Kemalin Niğde iskan 
müdürü, ve kontrolör Saidin de ban
kanın Ankara merkezinde bulundu
ğu anlaşıldığı için mahkeme, istinabe 
suretile ifadelerinin alınmasına ka
ı-a r vererek muhakemeyi başka bir 
güne bırakmıştır. 

Hastaların Gömleği 

Üzerinde Bulundu 

kurmuştur. ünümüzdeki haziranda 
faaliyete geçecek olan bu şube, lstan 
bul belediyesi turizm müdürlüğüyle 
iş birliği yapacaktır. 

Etibank, bu madenin hemen işletil 
mesine karar vermiştir. Banka, mü
hendis Yusufu, Divrik demir maden
leri işletme müdürlüğüne tayhı et
miştir. Yusuf, bir muhasebeci, bir 
topoğraf, bir doktor ve ambar me
murundan mürekkep hir heyetle bu
raya gelmiş, kinı.lanan daireye yerleş 
miştir. 

lstanbul Bölge Sa nat Okulu Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonu Başkanhğından : 

Nevi M.M. Mu. K. Fi. Tutarı İlk T. Artırma T. Gü. Şe~li 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 
dün Bakırköy Akıl hastanesinde ya
pılınış bir hırsızlığın tahkikatile meş
gul olmuştur. Suçlu, hastıınede renç
ber olarak çalışan Bayram isminde 
bir delikanlıdır. Üzerinde hastaneye 
ait iki gömlek yakalanmıştır. Kendi
:;ini müdafaa ederken: 

- Ben hastanede çalışırken, hnsta
lardan biri sırtımdaki gömleğin pa-

ram parça olduğunu görmüş, bana a
cıdığı için iki gömlek verdi. " Al d e
di, bunları giy de bana dua et,,. Bu
nunla beraber, ben yalnız kuru dua 
ile iktifa etmedim. Kendisine bir lira 
da para verdim. 

Müddeiumumi Orhan, iddianame
sini hazırladıktan sonra, suçluyu ve 
dosyasını Sultanahmet sulh üçüncü 
ceza mahkemesine göndermiştir. 

Demir madenler inin çıkanlması i
çin hemen tesisata başlanılacak ve 
en kısa zamanda bitirilecektir. 938 
senesi nihayetine kadar Karabüke 
125 bin ton kadar demir cevheri gön 
derilebileceği tahmin edilmektedir. 

Maden civarında o.tuz memur evi 
ve amele paviyonları inşasına da he
men başlanılacaktır. 

Ekmek parça 
Yemek artığı 

kilo K. S. Li. K. Li. K. 

6000 
9000 

3 
4 

180 
360 

540 

40 50 26-5-938 per
ş~mbe S. 14 

Okul yemekhanesinde sabah, öğle ve akşam yemeklerinde arlan el'' 
mek parçalarile yemek artıntıları 31-5-939 sonuna kadar artırmıya konıJl' 
muştur. Artırma yüksek okullar muhasebeciliği binasında yapılacaktıt 
İstekli olanlar nüfus hüviyet cüzdanile belli saatte sözü geçen muhase" 
beciliğe gelmeleri ilan olunur. (2731) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TA.N'ın hedefi: Haberde, flklrde, her· 
leyde temiz. dDrDat. eamlmt olmak, 
kırıın Qızeteal olmıyı çıııımaktır. 

-<>--
ABONE BEDELİ 

Türkiye F..cnebl 
1400 Kr ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr: 6 A.y 1500 Kr. 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr. 
ıso Kr, ı Ay 300 Kr, 
Mılletıerarası posta ittihadına dahil ol
nııyan m mleketler tçin 30, 16, 9. 3.5 lira 
d r. Abone bedeli peşindir: Adres değtş
llrnıek 25 kuru tur. Cevap için mektup 
1 ra 10 kuruşluk pul tıAvesl IAzımdır. 

1:::::::: 

1 GONON MESELELERi 1 

Bu Meseleyi - ---
Halletmeliyiz 

Yazan: M. ZEKERIY A 

... 
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ta·tm;m 
Gençlik Mecmuası r 

2.<-t . $ • .3~ 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

19 Mayıs gençlik bayramında, genç 
lik isminde yeni bir gazete, genç ne
sillerin çıkardığı neşriyatın arasına 

karıştı. Bütün muhtevasından genç
liğin kültürüne, yükselmesine hiz -
meti gaye edindiği anlaşllan hu mec
muanın hayatı, şüphesiz genelerin 
göstereceği rağbet n sevgiye bağlı-

' dır. 

• Gençlik, dünyanın her tarafın -
da yalnız istikbali hazırlıyan bir 
unsur değildir. Gençlik günliik hayat 
ve hidi5e\erde en büyük müessir ol
duğu gibi, bunda büyük roller oyni
yan en canlı unsurdur da! Gençliğin, 
kaynaşan dünya hareketleri karşısın 
da kendi duyguları, kendi muhake
meleri, hayat ve hadiseleri kavrı -

Ötedenberi Rumen, Yunan, Yugos
lav, hatta Bulgar gazetelerinin çok 
lahş yaptıklarını işitir ve biliriz. Yu
llanistan gibi nüfusu 6 milyon, Bulga 
ristan gibi nüfusu bizimkinin dörtte 
biri derecesinde olan memleketlerde 
bile gazete satışının bizimkileri göl
rede bırakacak rakamları bulması 

hıtihim ve bizim gözümüzü açması 18-
:tun gelen bir meseledir. 

Adana havali•inde "Su,, ya karıı kurdu &rum.;z cephenin planını gö•teren har:ta ı
yan kendi şuuru vardır. Kendi milli 
kalkınmasını, ve milli istiklalini ga
ye edinen bir gençliğin, bu hareket
ler karşısında, memleketin terakki • • • 

Bir müddeffenberl memleketin mukadderatında büyük bir rol oynıyacak bır çarpııma ıçın· ve ümranında söyliyecek sözü, belki 
de hissini çok ku\'vetle ilave edecek 
yeni fikirleri vardır. Gençliğin ter
cümanı olan bu mecmuanın, gençli
ğin sesini, duygularını fikirlerini i
fade eden bir mecmua olması, genç
liğin terakkisini gösteren en kuvvet
li miyardır. 

deyiz. "Su .. adh bir düımana kartı on yedi yerde cephe kurduk. Her ceph~d~ küçücük .. b.~r 
fen ordusu var. Kullanllan silôhlar da büyük kazma ve doldurma maklnelerıdır. Seri yuru· 
yüşlerle ıu hedeflere yaklaııyoruz: 7 milyon dönümü sulamak, 3 milyon dönümü feyezand~n 
kurtarmak, 1 milyon dönüm batakhk kurutmak.. Aıağıdakl yazıda bu amansız harbın 

safhalarını ve vereceği mesut neticelerin müidelerini bulacaksınız. 
Bu defa Yunanistan seyahatimiz

de bundan da mühim bir hadise ile 
karşılaştık. Selaniğe gittiğimiz za
hıan oradaki gazete satışlarını tetkik 
ettik. Makedonya isminde bir gaze
tenin 30 bin basıp 20 bin sattığını, 

bir ikinclsinin 15 bin basıp 10 bin nüs 
ha sattığını öğrendiğim zaman hay
retimden donakaldım. 

---------------------------..----, 

Selinik, 200 bin nüfusu olan kü
çük bir sehirdir. Bizim zamanımız

daki nüf~u da bundan az değildi. 
Bugün yalnız Makedonya ve Trakya 
gibi dar bir hinterlandı vardır. Sela
nikte çıkan gazeteler ancak buralar
da satılabilir. Halbuki bizim zama
ıumızda Selinik, Arnavutluk da da
hil olduğu halde ıayet geniş bir sa
haya hakimdi. Öyle olduğu halde o 
vakit Selanikte çıkan gazetelerin sa
tışı 5 bini :geçmezdi. 

SuyaKarşıAmansız 

BirHarpAçtık • 

17 Yerde 
rı llaıa~ g;z:ıe~;salışlar:Oı art."ran -s-e
bep nedir? Niçin küçücük bir Seli
nik şehrinde çıkan gazetelerin satışı 
bütün Türkiyede satış yapan İstan
bul gazetelerinin satışına yetişmiş

tir? 

Cephe kurduk 
"Su,, harbinde kullandığımız ağır •'!ahlardan biri 

* Atina ''e Belgratta bu sualin ceva-
bını araştırdım ve Atinada, Selanik
te, Belgratta çıkan gazete idarehane
lerini birer birer ziyaret ederek se
beplerini bulmıya çalıştım. 

Gördüm ki: 
Mekanik ,·esait bakımından onlar 

bizden çok üstün değildirler. Bizim 
tabı makinemiz ayarında makineye 
yalnız Beogratta çıkan ve 150 bin 
nüsha basan Politika gazetesinde rast 
geldim. 60 bin nüsha basan Wreme 
gazetesinin makinesi bizimkine nis
betle iptidai sayılacak derecede geri 
idi. 

İstihbar , ·esaiti bakımından arada 
büyük fark yoktur. Yalnız Yunan ga 
zeteleri, telsiz makinesinden istifade 
etmektedirler. Bu da Atina Ajansı
nın zafını kapatmaktan başka bir 
fayda vermemektedir. Yalnız Yugos
lav gazetelerinin bazı Avrupa mer
kezlerinde hususi muhabiri vardır. 

Muhteva bakımından bu gazeteler 
bizimkilere pek üstün değildirler. A
pğı yukarı ayni muhteviyat ile çıkı
yorlar. 

Çalışma metodu bakımından da 
büyük fark görmedim. Bilakis bu hu
susta bizim onlara üstün olan tara
fımız vardır. Yugoslav gazeteleri işi 
1,30 da bitiriyorlar, biz sabaha kadar 
çalışırız? 

Fazla o1arak bizim gazetelerin ka
tıdı, baskısı, mürekkebi onlarınkine 
faiktir. 

* Şu halde mühim ve mutlaka halli 
lazım gelen bir mesele karşısındayız. 

Bu ~ alnız gazetecileri değil, bütün 

B ir dütmanla ıilalıh bir 
çarpıtma vaziyetinde 

olduğumuz zaman bütün ali
kalarımız canlanır, harp aaha
aındaki en küçük bir hareket 
hakkında bile tam malumat 
almıya merak ederiz. Gazete-
ler; hidiıelerin inki,afını gös
termek için hergün ıütun ıü

tun malfunat netrederler, ha
ritalarla vaziyeti aydınlatırlar. 

Bir müddettenberi memle
ketin mukadderatında büyük 
bir rol oynıyacak bir çarpışma 
içindeyiz. (Su) adlı bir düt
mana kartı on yedi yerde cep
he kurduk. Her cephede küçü
cük bir fen orduıu var. Kulla
nılan ıilihlar büyük kazma 
ve doldurma makineleridir. 

A caba on yedi cephede nel:r 
oluyor biliyor muyuz? Mu

cadelede nasıl ve ne şekilde iler
lediğimizin ve ne gibi neticelere 
varacağımızın farkında mıyız? 

Olmuyorsak yazıktır. Çünkü je
oloji, iktısat, sıhhat bakımından 

memleketin simasını en az zaman
da değiştirebilecek bir mücadele 
karşısındayız. Giriştiğimiz kalkın

ma işlerinin hiç biri su harbi ka
dar esaslı ve süratli neticeler ve
remez. Yurdunu benimseyen her va 
tandaş, girişilen büyük mücadele
nin manasını ve hedeflerini kavra
malıdır. 

1 şin özü şu noktalardadır. 
Bakınız, anlatalım: 

ıncmleketi ve a~ ni zamanda hüklıme- Milletleri iki sınıfa ayırmak 

ti de alakadar eden bir meseledir. mümkündiir: Birinci sınıf muhitle
Çünkü, gazete demek, milletin dili 

1 

demektir. ~ydir · 1 
MilJetin dağınık fertlerini bir ara- Gazete yayımını temin etmek, mil-

Ya toplıyan gazetedir. leti aydınlatmak, karanlıktan kurtar 
Gazete efkarı umumiyenin hem i- mak demektir. j 

iadesi, hem hazırlayıcısıdır. Onun için gazeteciler hükumet mü 
Gazete gUnliik bir kitap, günlük messillerile birleşerek bu meselenin 

bir ansiklopedidir. ı halli için lazım gelen esaslan bul-
Hulaaa, pzete, bir millet için her mak mecburiyetindedirler. 

Yazan: 
1 Ahmet Emin YALMAN 

rine hakim milletlerdir. İkinci sı
nıf ta muhitte hüküm süren şart
lar ve amiller karşısında zebunluk, 
aciz, tesli.ıİıiyet içinde yaşıyanlar
dır. 

Hiç şüphe yok ki tabiatin kuv
vetlerine karşı tam bir hakimiyet 

GONON ADAMI : 

General Cedillo 
Meksikadan 

gelen habe1:ler. 
yine General 
Cedillo'dnn bah
sediyor. Bu a
dam yirmi beş 

senedir isyan 
hareketleri çı -
karmakla tanın
mıştır. 

180 santim 
boylu iri varı 
bir adamdır. Ya

p 45 ile 50 arasında tahmin o
lunuyor. 1913 te şöhret kazan
mağa başlıyan Cedillo her şey
den evvel köprüleri ve trenleri 
dinamitle berhava etmekteki 
hünerile tanındı. Cedillo o za
man Meksika Cümhttrreisi 
Huerta'ya karşı isyan etmi§ti. 
Ikı kardeşi ;ı,u yolda öldükleri 
halde kendisi daha çok ihtiyat
lı hareket ettiği için hayatını 
kurtarmağa muvaffak oldu. 

Cedillo bir aralık Cardena.s 
hükumetinde Ziraat Nazırlığı

na getirilmif•e de hububat be
dellerinde ihtilcbından dolayı 

atılmqtır. Cedillo pmdi de hü
kıtmete karşı hazırlanan bir u
yan hareketini" bqına geçmi§ 
bulunmaktadı?'. 

kurmak, görünür görünmez afetler 
den korunmak ve yarını tam bir si 
gorta altında bulundurmak henüz 
hiç bir memlekete nasip olmuş bir 
şey değildir. Fakat bu gayeye el
den geldiği kadar yanaşan millet
lerde zenginlik, rahat, devamlı te
rakki vardır. Başları yukarıda ge
zerler, kendi kendilerine güvenir
ler. Mukadderatlarını kendi avuç
larında tuttuklarını duyarlar ve 
duyururlar. Yarın az, çok sigota e
dilmiş olduğu için zirai malları da 
ucuza mal olur. 

İkinci sınıf milletler, tabiatin ke 
yif ve hevesleri karşısında acizdir 
ler ve aciz ve teslimiyeti duyarlar. 
Mahsullerini sulayacak suyu yal
nız yağmurdan beklerler . Sular ta
şıp uzun çalışmaların mahsulünü 
hiçe indirince bu acı manzaranın 
seyircisi kalırlar. Civarlarında Ma
larya ve ölüm saçan bir bataklık 
karşısında acizdirler. 1ktısadi ve 
sıhhi mukadderatları baştan aşağı 
sigortasız bir ha idedir. Ta biatin 
kahredici kuvvetleri karşısında bir 
köle hayatı geçirirler ve iktısadi 
bakımdan sürünürler. 

Biz henüz iyi sınıfta değiliz. Duy
duğumuz ihtiyaçlarla ellerimizde
ki maddi imkanlar arasında büyük 
bir uçurum bulunmasının hükmü 
de buradadır. 

Bununla beraber memleketimiz
de öyle yüksek hedeflere sahip bir 
hükumet var ki bize şimdiden bi
rinci sınıf bir milletin ruhunu ya
şatıyor ve bir taraftan da tam mA
nasile birinci sınıfa geçmek için i
cap eden mücadeleleri hazırlıyor. 

E n mtllılm mücadele sahamız 
sulardır. Bunu hiçbir zaman 

hatırdan çıkarmamalıyız.Su denilen 
yüluek nimeti zapt ve rapt altına 
aldıfımnr ft Dl'ltl'lamun linflne «9' 

tiğimi:r: zaman, kalkınma yolunda
ki en büyük bir hedefimize varıl-
mılj demektir. 

H ükümet, su s iyasetini, bir var
lık davası diye eline aldığı zaman 
şu ebedi müşkül karşısında kalmış
tır: "parayı nereden bulacağım?" 

Bütçe seneden seneye artıyor. 

Fakat memleketin sayısız imar ih
tiyaçları var. Asırlarca ihmale uğ
ramış bir memleketi birkaç sene
de normal bir seviyeye vardırmak 
hedefile çarpışmak kolay iş değil ... 

Hükumet. bu meseleye çare a
rarken. su nokta üzerinde durmuş
tur: Su i lerine sarfedilen para en 
az zamanda gelir getirir. Bunun i
cin btırası icin masrnf ~<>klindP pa
raya değil , tohum seklinde ekile
cek sermayeye ihti •ac; vardır. 

Su siyasetinin feyezandan ko
runmak. l\ialaryayı ortadan kaldır 
m ak gib i sayısız faydalarını bir ta 
rafa bırakalım. Yalnız arazivi su
lamak için susatmak ve batakhk
tan kurtarılan mi.inbit topraklan 

paraya çevirmek gibi tamamile ti
cari mahiyette isler bile yapılan 
masrafı az zamanda fazlasile çıkar 
maya kafidir. Hi.iklımet bu düşün
ce ile Ziraat Bankasından otuz bir 
milyon liralık bir istikraz yapmış
tır. Bunun karşılığı da sulama ha
sılatile bataklıktan kurtarılacak a
razinin satış kıymetidir. 

Para bulunduktan sonra harp 
planı yapılmıştır. Muhtelif sahalar 

daki suların huyunu anlamak için 

zaten senelerdenberi yapılmış tet

kikler vardır. Bunlardan istifade e
dilerek evvela kabataslak projeler 

hazırlanmış, sonra arazi üzerinde 

etütlere girişilmiştir. 

Maksadı tahakkuk et~ek l-

çin kurulan fen ordusunu Ali Çe
tinkaya doğrudan doğruya idare e
diyor. Çetinkaya. Vekaletin her işi 
ni bizzat adım adım takip etmeli 
ve yürütmeği usul tutmuştur. Su 
işlerinin umumi müdürlüğüne ge
çirdiği Bay Salahattin, uzun sene
lerden beri ım iı.lPrinl'IP hulımmu~ 

Bu sayf alann ansında, ''"rının bü 
yük zekaları, yarının büyük adam -
ları ıizlidir. Bö~ le bir mecmuanın 
bu nusurların yetişmesine, memle -
ketin kurtuluş ve yükselişinde rol 
oynamasına meydan vermesi kazanç 
hanesine yazılacak faaliyetlerden bi-
ridir. 

8 
Yalnız, Yücel gibi daha birkaç 

gençlik mecmuası istisna edilirse, 
bizde gençlik mecmuaları, yeni ye -
tişmek lstiyen, yazı yazmak he\•esi-

1 ne kapılan gençlerin bir yazı mec -
muası olU;\'Or. Halbuki gençlik mec
muası , gendiğin memleket meselc
Jcri, hatta dün;\·a me eleleri iizerin -
de görfüı '"' diişiiniiıjleini. Tük genç 
liğinin fikirlerini ifade eden . .gençlik 
hareketlerini, faaliyetlerini gösteren 
hlr gazete veya mecmua olmalıdır. 

Bu mecmua1an -okuduğumuz zaman 
1?ençlik ne dil iiniiyor anlıyabilmeli 
~·b;. Yeni \'e çok mü bet bir şekilde 
cıklln bu mecmuanın mu\'afrakı:ret
le beraber, hu ııahl\da da yeni bir a-
ldım atmasını dileriz. 

tecrübeli, atılgan ve nikbin bir mü 
hendistir. 

B undan sonra asıl sahra or
dusu kurulmuştur. Bu or

dunun Baş Fen müşaviri lsvirçeri 
Dr. Gruver adında dunyanın her 
tarafında tanınmış bir ihtisas ada
mıdır. 

17 cephe:ıte ait mücadele için 12 
şube kurulmuştur. Bunlardan her 
birinin birer müdiırü , birer de ec
nebi mütehassısı vardır. 

Kadro tamamile dolarsa şube

ler 16. 17 ye, kısımlar da elliye çı
kacaktır. Bugün ancak 37 kısım 
faaliyetJıalinde bulunuyor. Her kı 
sımd:ı bir mühendis, 2 Fen memu-
ru, bir ressam ve yardımcılar ça
lışıyor. Yol mühendislerinden bir 
kısmı su hizmetine alınd·ğı ve Türk 
mühendislerine verilen maaşlarla 

memleketimizde çalışmaya gelen 
birkaç l\Iacar mühendisten d e isti
fade edildıği halde bütün su kad
rosunda 42 mühendise daha ihti
yaç vardır. 

Su mücadelesini yapan ordu 
bunlardan ibaret değildır. Hükume 
tin kadrosu ancak proje hazırla
makla ve tatbikatı mürakabe et
mekle meşgul oluyor. Asıl tatbika
tı yapanlar müteahhitlerdir ki 
bunlann da çoğu fen adamıdır. 
Her birinin icap eden mikdarda 
mühendisleri, idare adamları. ma
kineleri ve işçileri vardır. Bundan 
başka projelerin hazırlanmasına a
lakası olan sondaj gibi işler de ay
n müteahhitlere verilmic;tir. 

Bugün on yedi mücadele cephe
sindeki vaziyet şudur: 

1 - Susığırlık : Karacabey ova
sını seyliptan kurtaracak sed iha
le edildi. Uzerinde calışılıyor. 

2 - Kirmasti çayından Karaca
bey ovasım sulayacak kanalın oro
jeleri bitti. Bu sene münakasa
ya konulacaktır. 

3 - Apolon gölü ile deniz arası
[Arkası: Sayfa 6, sütun 4 t e] 
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Büyük !Vlustaf a Çobana 
Meydan Okuyor 

Çoban Bu Daveti Kabul Edecek mi? 
Amatör güreşçilerimizi ve amatör güref i sevenleri çok alakadar 

~decek bir meydan okuma meselesi ortaya çıktı. 
Yarı ağır siklet Mustafa, kendi aikletinde tehlikeli bir rakibi 

kalmadığına hükmederek ağır siklet Çoban Mehmetle tututmak 
arzusunu göstemıittir. 

Mustafa ile bu mühim mesele etrafında göriittük. Acı kuvve
tile şöhret bulan Musfta, Çobana meydan okumadan evvel bu iti 
uzunboylu hesapladığını, iyice tarttığını hissettiren cümlelerle 
maksadını izah etti. Sözlerinin sonunda da fU muhakemeyi 
yürüttü: 

- Ben sene1erdenber1 ayni sıklet
te göreşiyorw:n. Son zamanlarda sık
letimin zararını görmekteyim. Yani 
yan ağırda kalmakla rakipsiz bir va
ziyete düştüm. Fazla olarak idman e
decek benim ağırlığımda, yahut bi
raz daha hafif arkadaş bulamıyorum. 
Mütemadi Çobanla antrenman yap
maktayım. Benim gibi, Çobandan 
bir parça hafif olan güreşçinin mü
temadi ağır bir insanla idman etme
si tabiatile yalnız Çobana idman ver
mek vaziyetini ortaya koyuyor. Bu 
sıralar sıkletim de, idman kıvamun 

bozulmadan bir parça artabilir. Ni
hayet karar verdim, Çobanın idman
cısı olarak çalışacağıma onun rakibi 
olarak çalışmayı tercih ettim. Bu be
nim hakkımdır. Eğer ben, ağır sıklet 
olsaydım, kendimden bir sınıf hafif 
bir rakibi müsabakaya davet ede
mezdim. Halbuki benden daha ağır 
arkadaşıma meydan okuduğuma na
zaran onun bunu herhangi bir baha-

Üç Şehir Atletizm 

Müsabakaları 

ne ile reddedebileceğini zannetmiyo
rum. 

TAN: Mustafanın kendinden bir 
yuk&<ı sınıftaki arkadaşile ciddi bir 
müsabakada karşılaşmak arzusunu 
tabii bulmalıyız. Bir güreşçi bazı se
bepler ve mecburiyetlerle sıkletini 

değiştirebilir. Mustafanın yukarda 
saydığı şeyleri pek boşa atılacak gibi 
sözler telakki edemiyoruz. 

Mücadele sporunun esasında kabul 
edilmiş bulunan bu rekabet hissin
den iki güreşçinin mensup olduğu 
klüpler de istifade edebilirler. 

İkisi de amatör olduğuna göre, fe
derasyon un bu vaziyeti mahzurlu 
bulmasına ihtimal vermiyoruz. 

Hangisinin yeneceği meselesine ge
lince, senelerdenberi Çobanla muhte
lif idmanlar yapmış olan Mustafanın 
elbet te bir düşüncesi ve kanaati ol
duğunu kabul etmeliyiz. 

Bakalım, bu meydan okumıya Ço
ban nasıl cevap verecek? 

Fenerbahçe Bu Hafta 

Rumenlerle Oynuyor 
Ankara Şehir stadında Ankara, İz- Geçen senenin milli küme şampi-

mir ve İstanbul atletleri arasında ter- yonu iken bu sene futbol federasyo
tip edilen müsabakalarda İstanbul at nunun kararile milli kümeden çıka
letleri mevcut 16 müsabakanın 12 nlan, üstelik milli kümeye mensup 
sinde birinci gelmek suretile 205 pu- akranlarile maç yapmaktan menedil 
varı ile birinci, 143 puvanla Anka- mek suretile teknik kıymetı dü:şU.rül

ra ikinci, 83 puvanla İzmir üçüncü mek istenilen Fenerbahçenin bu pa
olrnuşlardır. zar Rumanya şampiyonasında fina-

Büyük bir alaka ile takip edilen bu list olan maruf Tamşıvar takımiJe 
müsabakalarda İstanbuldan Recep, çarpışacağını memnuniyetle öğren-
800 metrede, Ankaradan Faik 110 dik. 
manialı da eski rekorları egale ede- Malum olduğu üzere Tamşıvar, Ma 
rek iyi birer derece yapmışlardır. car hududunda ve ırken Macarlarla 

Teknik dereceleri yazıyoruz: meskun bir şehir olduğundan oyun-

100 METRE: 
cularının kısmı azamı Macardır. 

Kendilerile iki maç için mutabık 
Nazmi (İstanbul) 11.5. Necati (Is- kalınan Rumenler, birinci karşdaş

tanbul). 
200 METRE: malannı pazar günü Fenerbahçe sta-

Gören (İstanbul) 23.3. Muzaffer dında yapacaklar ve alınan neticeye 
İstanbul). göre ikinci karşılaşmanın hangi ta-

400 METRE: kımla olacağı taayyün edecektir. 

Cemal (İstanbul) 53.2, Galip (An- k ınu. 
kara). GÜLLE: 

800 METRE: İrfan (Ankara), 13.43, Cihat (An-
Recep (İstanbul) 1.59;6, Galip (An- kara). 

kara). DİSK: 

1500 METRE: Yavru (lsıanbul) 36,:31, Sayvan 
Recep (İstanbul) 4.14, Galip (An- (İstanbul). 

kara). CİRİT: 
5000 METRE: Melih (İstanbul) 52.93, Şerif (İs. 
Artan (İstanbul) 16.34, Mustafa tanbul). 

(Ankara). YÜKSEK: 

Coe Luviz Hasmını 

Nasll Deviriyor? 

TAN 

Suya Karşı Amansız 

Bir Harp 
(Başı 5 incide) 

nı seyrüsefere müsait bir hale koy
mak projesi bitmek üzeredir. İş 
bu sene azaltmaya konacaktır. Şiın 
dliik bir suyumuzu seyrüsefere uy 
gun bir hale getirmeğe ait proje
miz bundan ibarettir. 

İleride Kızılırmak üzerinde tet
kikler yapılacaktu. Bir Holandalı 
mütehassısın düşüncesine göre Kı : -zılirmak üzerinden Sivasa kadar :; 
senede iki, diğer bir noktaya ka- : 
dar da senede dört ay gemi işlet- ---mek mümkündür. 

4 - Susığırlık deresinin ıslahı
na ve iki taraftaki arazinin sulan 
masına ait etütler bitmiştir. 

------------5 - Manyas gölü bir su ithar -
hazinesi diye kullanılarak Karade 1 ~ 
renin iki tarafındaki arazi sulana- 1 § 
caktır. Keşif kollarımız zemin üze- I = 
rinde projeler hazırlıyorlar. _ 

} 
( 
\ 

-6 - Bakırçay: mansaptan başlı- --
yarak Soma boğazına kadar feye- : 
zanın önüne geçmek ve etraftaki : 
batakhklan kurutmak işi azaltma 

Ballk ile Kabak 

Büyi.ik dövüşe giin geçtikçe yakla
şıyoruz. Haziranın yirmi iki.~inde A
merikada yapılacak ağır sı1clet cihan 
şampiyonluğu hazırlıkları tamam
lanmak üzeredir. Amerikalı zenci 
Coe Luviz'le Alman boksörü Şime
ling arasında olacak bu dövi.iş için 
şimdiden milyonları geçen baMi 
müşterekler tutulnmştur. 

Amerikaııtar zencinin ka.zanaca -
ğı kanaatindedirler. Bu vesile ile 
zencinin karşısına çıkan son rakip
lerinden Natam Men'i nasıl bir yum
rukla düşürdüğünün sinemasını k~ 
yuyoruz. Siyah bok.~örün sağ yum
ruğunu ne kadar büyük bir sürat ve 
kuvvetle yapt.§tırdığı ve koca beyaz 
boksörün nasıl devrildiğini bu re
simlerden sıra ile takip etmek ka -
bildir. 

ya konuldu. On gün sonra müddet 
bitiyor. 

7 - Gediz: Kasaba, Salihli, Ma
nisa ovalarının sulanması için Mar 
mara gölü bir hazine haline geti
rilecektir. Buna ait projeler azalt
maya konuldu. Postalarımız kanal
ların projelerile uğraşıyorlar. 

8 - Menemen ovasının sulama 
kananallan projesi bitti. Keşif ya
pılıyor. Netice azaltmaya konacak 
tır .. 

Büyük Menderes: Havzayı sula
mak için biri Çalda, biri Çine çayı 
üzerinde iki baraj yapılacak. Her 
iki yerde jeolojik tetkikler ve son
dajlar devam ediyor. Dursunludan 
Nazilliye kadar evvelce mevcut ka 
nal uzatılıyor. Ameliyat bitmek ü
zeredir. Sarayköy - Yenipazar - Ko 
çarlı ovalarının sulama projeleri 
de bitmek üzeredir. 

9 - Malatya: Derme suyunun 
regülatör ve anakanalın en mü • 
him kısmı ihale edildi, inşaat baş
ladı. Geri kalan kısmının etüdü 
devam ediyor. Sultan suyunun ıs
lahı ve suyunun artması için Sür
gtl suyunun mecras1nı deg1ştırmeı:t 
ameliyatı azaltmaya konmustur. 
Sultansuyu istikametindeki ova ta 
mamile sulanmış olacaktır. 

10 - Adana: Bütün ovanın Sey 
han sularından istifade ile su lan
ması için yapılacak regülatör pro
jesi bitmiştir. Keşif yapılıyor. Bu 
regülatörlerden başlıyarak sağ ve 
solundaki anakanal ihale edilmiştir. 
!nşaat devam ediyor. Şimdi feye-

zanın önünü alacak üç kanalla su 
lama kanallarının etütleri yapıh
yor. Bunlar da üç ay içinde mü
nakasaya konulacak ve.1941 sene
sinde bitmek üzere tam faaliyete 
geçilecektir. 

----
Ş ehiroğlu adasına doğru gi

diyorduk. Bir gomina önü
müzde bir uçar balık fırladı. Şim 
şek gibi parladı, battı. Ötede deni 
ze bir :nartı daldı. Akdenizin ak
lığı sanki derin maviye sevgisin
den, mavi içinde intihar etmişti. 
Sevilen bir şeye atılımldığı gibi, 
bütün özleyişlerimizle, kıyıya git 
gide sokuluyoruuk. Bu ada değil

di zaten, gökten denize düşmüş 

bir cennet parçasıydı. Yaradılışın 
gönlü Ege ortasında, aşkla, çiçek
le. yeşillerle, şarkı ile çıldırarak 

patlamış, ve en vurdum duymaz 
lakaydi ve acze ateşli bir hamle 
tadım tattıran bir manzara yarat 
mıştı. 

Deniz; ~ök gürültüsü ve beyaz 
köpük halinde kıyıya döşeniyor
du. Hiç ses çıkarmadan buraya ge 
len soluğan, buraya gelince heye
candan dile geliyor. sesini salıve
riyor, ruhuna tercüman olan şar
kısını bağrını parçalıyarak yük
seltiyordu. Uzaktan ıı:ördük, Köv
~u u1ı. "'"'·· :.duetıı yııd1zt gıbı dernz 

• 

kenarında çırç:ıplaktı. Yanaşmak

ta olduğumuzu farkedince kaçtı. 

Beyazlığı yeşiller arasında kay 
boldu. Birdenbire Ada bize geçit 
verdi ve koynunu açtı. Orada koy 
kendini denize yuva yapıyor. kı· 
yı, yeşili mavilere çelenk oluyor
du. Kayık içeri dalınca, solugan
ların gürleyişi, geçmişte, hatıra di 
yarında kaldı. Cennetteydik. Yer 
yer masmavi ve pembe yeşil bir 
deniz o kadar berraktı ki otuz ku
laç derinde mucizevi deniz nebat
larını, yüzüşen balıkları ve onla
rın gölgelerini, dalgaların harele
diği dip kumlarını açık avucumu 
zun iç:ine bakarmış gibi seyredi
yorduk. Manzara o kadar güzel
di. 

mandan fışkıran bir hava fişeği 
idi. Bir renk volkanı. Bir tütsü, 
bir duman, bir alfıimi sema. Du
man gibi çarkettiler, dolandılar. 

İşık! Işık vardı. İnsan havayı te
neffüs ederken, kuş cıvıltısı, çi
çek kokusu, gök mavisi, ve ışık te 
neffüs ediyordu; sükut teneffüs e
diyordu. Çünkü burada bir kuş öt 
se, bir dalga fısıldasa sükutu boz 
muyor, tamamlıyordu. 

Denize baktık, skars alayı, gü
neş hüzmeleri, ve gümüş oklar gi
bi geçtiler. Onların ardı sıra uzun 
bir altın üstüvane kaydı, geldi. 
Küçükleri kovalıyan bir ejder; 
bir Vlahos azmanı. Kayığın suda
ki. gölgesinde birdenbire taş kesil 
miş gibi hareketsiz durdu. 
Arkadaşım bir balıkçı idi. Yani 

kedi kadar sabırlı, ve bir midye 
kadar geçen vakitten bihaber. Fa 
kat aklı balıkta mı idi? Geçimini te 
min etmek için mihaniki surette 
mahkumu bulundu&u hareketleri 
bir otomat gibi tekrarlıyordu. 
1 t!lii V!ct.Lu.u. " ...... -.1 - uü CA-· - .1. 

parçası taktık. Voltayı denize at 
tık. Balık yemi birden kaptı ki, 
ip c:;ekildi. Kayık devrilecekmiş 
gibi bir yana dayandı. Sonra pru
vası denize gömülerek son sürat
le ilerlemiye başladı. Arkadaşım, 
"bu olmadı, ya ipi koparacak, ya 
bizi batıracak, kabağı bağlıya
lım." dedi. İpin ucunu koskoca
ınan bir su kabağına bağladık. 
Balık kalomayı harıl hanl aldık
tan sonra. kabağı da "şrak" diye 
denize attık. Kabak koyun ayna 
gibi sathında yarışa çıkmış gibi 
sızlandı. Sağa fırladı. Durdu. Hop 
ladı. Sola saldırdı. Denizleri kö
pürte köpi,irte koştu. Yine durdu. 
Düşünüyordu galiba! 

ııo MANİALI: Pulat (İstanbul), 1.so. Jerli (An- AKSARA YDA: 
Faik (Ankara) 15.6, Yavru (!stan- kara). 

Bu tertibat sayeinde pamuk hav
zamızda 150,000 hektar sulanacak, 
20,000 hektar kıymetli arazi kaza
nılacak ve 65,000 hektar hemen de 
vamlı bir feyezan tehlikesinden 
kurtulacaktır. Bütün bu projeye 
on altı milyon lira sarfedilrcektir. 
Halbuki feyezanların önüne geç -
mek ve muntazam sulamayı temin 
etmek suretile bu proje b}r tek se
nede on altı milyonluk bir kıymeti 
kısmen koruyacak, kısmen yarata
cak bir mahiyettedir. 

Mavi çiçekler incecik kanatla
rile adayı gôk1ere uçuracağa ben
ziyorlardı. Sarmaşıklann yükse
len her sarılışı, bir kumrunun 
~ark ederek ötüşü gibi, dolana 
dolana bu yeşil yer yüzünün ko
kusunu mavilere vermeye uğrası
yor gibiydi. 

Fakat çok sürmedi. Kabak bir
denbire derinliklere daldı. Gözden 
kayboldu. Ta kırk elli metre öte
de havaya fırladı. Denize bir şa
mar atarmış gibi yine denize düş 
tü. Tosporlak. ve içi kof ka -
bak. sanki ~uur ve zeka sahihi ol
muştu; canlı idi. Balık çekince, gi 
diyordu, dalıyordu, balık durunca 
balığın başını yukan çekiyordu. 
Saatte 60 - 70 mil süratle en şa
şırtıcı kavisleri, taklaları. ve baş
ka h::ıreketlcri yapmak kabiliye
tinde olan koca deniz ejderile, yer 
yüzünün en zeki adamı, bu su ka 
bağı kadar zeka. maharet, ve an
layısla mücadele edemezdi. 

bul). TEK ADIM: 
4 X 100 BAYRAK: Süreyya (İzmir), 6.47, Vedat (İz. 
İstanbul takımı 45,3, Ankara takı- mir). 

mı. ÜÇ ADIM: 
4 X 400 BAYRAK: Fethi (Ankara), Abdurrahman (An 
İstanbul takımı 3.35.4, Ankara ta- kara). 

'ANKARA '.AT YAR1$LARI: 

1 

Bir Lahid 
Bulundu 
Konya Aksarayı (TAN) - Dava

vekili Hasan Uğurun IDuervah ci -

varındaki tarlası kazılırken bir la -

hit bulunmuştur. Keyfiyet hemen 

hükumete haber verilmiş; belediye 

reisi, malmüdürü, ortaokul müdürü, 
maarif memunı ile emniyet komise

rinden mürekkep bir heyet huzurun

da kazıya devam olunmuştur. Lahit 

meydana çıkarılmış. 230 santim u

zunluğunda ve kapağının havuz şek 

linde olduğu görülmüştür. Lahidin 

içinden, topraklar arasından gayet 

zarif bir vazo, şişe benziyen 25 san

tim uzunluğunda paslı demir bir çu
buk çıkmıştır. 

Halkevi gençleri galip 

11 - Tarsustan Mersine kadar 
olan arazinin sulanması için Ber -
dan üzerindeki regulittörlerle ana
kanal ihale edildi. İnşaat devam e
diyor. 
12 - Aziziye: Çayır ve at yetiş -

tirmek maksadile Zamanti suyu ü
zerinden uf ak sulamalar temin edil 
miştir. 

13 - Yeşilırmak: Tokat ovası -
nın ~ulanmasına ait regulaör ve a
na kanal projeleri bitti. Azaltm1ya 
konuldu. Erbaa ovasile Merzifon 
ovasının da zemin üzerinde pojele 
ri bitmistir. Şimdi keşfi yapılıyor. 
Bittikten sonra Niksar ovasının su
lama ve kurutma işlerile uğraşı
lacaktır. Sahil kısmında da Bafra 
ve Çarşamba bataklıklarının ku -
rutu1ması ameliyatı devam ediyor. 

14 - Sakarya: Kütahya, İnegöl, 
Yenişehir. Eskişehir ovalannın ve 
Seyitgaziden baş1ıyan bazı ovacık
ların sulanması etüdüne bu sene 
başlanılacaktır. 

Birdenbire fısıldaynn Bahur 
ormanının burcu burcu ko 

kan ruhu sanki renk olmus ta bir 
Okyanos derinliğini andır;n ' gö -
ğün .mavisine dalmış gibi, yeşil 
mavı, pembe kuşlar göklere sav
ruldu. Kuş alayından ziyade or-

lamak için tünel ve diğer inşaat 
münakasaya konulmuştur. 

16 - Erzincan: Fıra tın sağ ve 
sol sahilindeki bataklık kurutma 
projelerinden sağ taraftakiler in
şaat halindedir. Sola ait projeler bi 
tiyor. Yakında azaltmıya konula -
caktır. 

17 - Göksudan Silifke ovasına 
sulamak projesi üzerinde postaları
mız çalışıyorlar. 

Koca canavar düşmamndan kur 
tulmak ümidiyle aqık denizin hür 
rivetine, engin ufuklarına atıldı. 

Fakat çenesine siilük gibi yapı
şan ve laı::tik gibi sürünen bu ağır
lığın tesiri altında durakladı. te
reddüt etti. Sağa dedi olmadı, so 
la dedi daha beter oldu, biraz ge
riledi. ileri fırladı. Derinledi. ka 
ranlıkların bağ1rında kayboldu. 
Kabaeı kulac kulnc derine sürük
ledi. Fakat "ha öldü" dive yavaş 
]ayınca kabak hasın1 yukarı cek· 
ti. Vlahos kızdı. Olanca hıziyle, 
yüze, güneşe doğru saldırdı. De
nizden dışarı atılciı. Havada /tÜ
müsi bir takla kıldı. Bu iş bir iki 
saat devam etti. 

Ankara at yarısları bu hafta da muvaffakıyetli ge<;miştir. Resmimiz 
nıiisabaknlan sc:, ~eden seyircilerden bir grupu göstermektedir. 

Konya Aksarayı (TAN) - 19 ma
yıs bayramı münasebetile Ha1kevi 

spor kolu gençleri ile ortaokullular 
bir voleybol maçı yapmışlardır. Hal
kevi gençleri galip gelmişler ve Ata
türk büstünü aınışlardır. 

15 - Aras: Ruslar tarafından ya
pılan Serdarabad barajında hisse 
mize ait suyu alıp İğdır ovasını rn 

Görülüyor ki, 17, 18 cephede ya 
keşi! kolu veya inşaat faaliyeti var 
dır. Demek ki, su siyasetimiz de i
lerliyor ve yer yer zafer, yaklaşı -
yor. Su harbinin bu ilk ve mühim 
safhası üç sene içinde tamamile ka 
zanılacaktır. Memleketin jeoloji, 
iktısat ve sağlık bakımından sima
sı bu sayede tamamile değişmiş o
lacaktır. 

Artık sersemlemiş gibi, su ka
bağı denizin yüzünde fınl fınl 

dönmiye, küçük daireler çevirme 
ye koyuluyordu. Küreklere davra 

[Arkası: S::ıyfa 8, sütun 5 te] 
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B ugünkü Hindistan: 

Halkın awn zaman hayata model telakki ettiği adamlar: Hint fakirleri 

Hindistanda Menfi 
ve MUsbet Sırrilik 

Müsbet sırrilik (1), dinl, nıhi 
bir kuvvete istinat ederek 

dünyaya biraz nizam kuran, hare
kete geçen teşekküllerde görülür. 
l3unu "her hareket !mandan do -
ğar.,, cümlesile tarif edebiliriz. 

Bizim tarihlerde bunun içtimai 
l'e siyasi misalini Bedrettin Sima
vi hareketinde görürüz; içtimai, 
siyasi fakat en ziyade iktısacli bir 
ınisali de Ahiler teşkilatıdır. Bi
ziın on sekizinci asra kadar kuvvet
le, daha sonralan nfütereddi bir şe
kelide devam eden iktısadi haya
tımız, her biri başka bir pire bağlı 
bulunan esnaf loncalarına dayanır
ch . bu. da ınüahct •ırriliğin do

ğurduğu bir şekildi. Bunun A vru
pada orta devirlerde muhtelü mi
sallerini görürüz. Şehirlerdeki es
naf teşkilatının büyük bir kısmı, 
Müslümanlarla harbeden ehli salip 
şövalyelerinin (2) dini tarikatlere 
mensup olanları da müsbet sırrili
ğin birer tezahürüdür. 

M üsbet sırrilik dünyadan kalk-
mış mıdır? Hayır, bila

kis bunun en kudretli tezahürünü 
zamanımızda görüyoruz. Alman -
!ardaki nazi hareketi ırki, faşizm 
muayyen bir milleti, komünizm, in
saniyetin iktısadi müsavatını ve 
maddi saadetini kendisine mabut 
telakki etmiş, bu fikirlere sırri bir 
mahiyet vermiş birer harekettir. 

Menfi sırrilik harekete ve teşkila
ta aleyhtardır, cemaatlerden ziyade 
fertlere bağlıdır. Mağaraya çekilen, 
çilehanede yaşıyan; hulasa vücu
dün, maddenin aleyhine olarak sırf 
ruha ehemmiyet veren bir zihni -
yettir. Bunun Avrupada kudretle 
hakim olduğu zaman orta devirdi. 
Çöl baştanbaşa dünyadan ve in
sanlardan kaçmış, fertlerle dolu i
di. Bunlar kendi akidelerine göre, 
ahrette ruhlarına selamet temin i
çin hatır ve hayale sığmaz acayip 
tarzlarda yaşardı. 

Hindistan menfi sırriliğin en çok 
ve en uzun hakim olduğu bir mem 
leketti. Orada halkın hayata model 
telakki ettiği adamlar münzeviler, 
fakirlerdi. Bunun için Hindistan u
zun müddet kalkınamadı. Hindis -
tandaki kalkınma hareketinin te
kamülifaü kitapta ve hayatta tet
kik eden bir yabancı bunun menfi 
değil. müsbet sırrilikten doğduğu
nu görür. 

B unu 1935 te kuvvetle sez -
dim ve bana şu kanaat gel-

di: Menfi sırrilik Hindistanda ar
tık hakim değildir. Gerçi Hintli 
halk, hala esası, manevi, umdesi di
ne dayanan hareketlere daha ko -
!aylıkla taraftar oluyor, fakat bu
gün mağarada.yahut Cengelistanda 
çıplak yaşıyan ahretle teması an
yan adama değil, kendi arasında 
yaşıyan, Hintlinin dünyasını da 

(1) Mysticism 
(2) Malta şövalyeleri; 

yeler 1'esairf!. 
Tampli.-

Yazan: ~ 
~Halide Ediı~J 

Bir Hint fakiri 
• tanzim etmek istiyen liderlt!rin ar-

kasından gidiyor. Bununla beraber 
menfi sırrilik, Hindistandan tama
men kalkmış değildir. Bunun mev
cudiyetine birkaç vaka ile şahit ol
dum. Bunlardan birini zikredece
ği.m.Bu, Delhiden hareket etmeden 
birkaç gün evvel aldığım bir mek
tuptur. İlk cümlelerini naklediyÜ;' 
rum. 

"Azizim Madam, 
Beklemediğiniz bir membadan 

böy1e bir mektup alınca hayrete 
düşeceksiniz. Size ben, "Allah aş
kile sermest, ezeli kudretle temas· 
ta,, olan bir ruhtan bahsedeceğlm. 
Bu ruh Hırişvağ civarında Hardu
varda oturur. Onu tetkik eden ba
zı büyük Hindu filozoflar, böyle 
bir ruhun dört beş asırdır bu mem 
lekette doğmadığını söylüyorlar. 
Çünkü ... ,, 

Mektubun aşağısı, bu ruhun bir 
kadın vücudünde doğduğunu söyle
dikten sonra, marifetlerini sayıyor 
ve beni onu ziyarete davet ediyor. 
Hatta adres veriyor, bir de otomo
bil temin ediyor. 

Mektup imzalıydı. Oldukça 
mühim hükı.imet memu-

ru bir Hindu, üslubundan ve ingi
lizcesinden tahsil görmüş bir adam 
olduğu anJaşıhyor. Belki samimi i
di, her halde Hindistanı ziyaret ve 
tetkik eden bir yabancı muharri
re mutlak kendince harikulade o
lan bu "Allah aşkile sermest., ka
dını göstermek istiyordu. 

Gitmedim. Çünkü bu tabirleri 
Amerikada "V'e İngilterede çok işit
tim. Garpte mübalağa edilmiş bir 
materyalizmin aksülameli olarak 
rrıenfi, hatta acayip sırri hareket-
lere çok tesadüf ediliyor. 

Bunun için Hindistanı tetkik e
den garpli sanatkar yahut muhar-

rir en çok onun bu tarafından bah
seder. Çünkü garpliler bunu çok 
okur. Hatta İngilterenin yeni filo
zoflarından olduğu iddia edilen Ge 
rald Heard isminde bir adam felse-
fesini Hindu sırriliğine istinat etti
rir. Fakat garpte bunların pek e
hemmiyeti yoktur. Çünkü nihayet 
hareketle kendini üade etmiyen 
her fikir mutlak zevale mahküm
dur, çünkü garpli, en evvel bir ha
reket adamıdır. F akat şarkta bu 

hareket muzırdır. Halk, esasen za
vallıdır, harekete mecali yoktur. 
Yerli ve ecnebi bütün idareler o
nun sırtına binmiş, kanını emer, i
radesini kullanmıya mecal bırak
maz. Onun için şarklı dünyadaki 
haklarından çabuk vazgeçer ve zih
nini ahrete götüren her fikre dört 
el ile sarılır. Hindistanda halkın bu 
menfi sırrilikten kendini yavaş ya
vaş kurtarması bana o memleket 
için en hayırlı bir al.fımet gibi gel
mişti. Bu nihayet halkın iradesi ha
rekete geldiğini, dünyadaki hakla
rını da elde etmek için çalışmıya ha 
zır olduğunu gösteriyordu. 

B u mektupta bana fena tesir 
eden başka bir nokta var

dı. Bugünkü dünyanın başına be
la olan hastalık derecesine gelmiş 
bir şöhret avcılığı. Vücudile ye
ni biçim t aklak atan bir adam na
sıl seyirci ararsa, ruhile marifet 
yapan bu hatun da adeta seyirci a
rıyordn. 

Bütün bunlar bana bugünkü 
dünya cereyanlarının ifratlarının 

insaniyetin başına ördüğü çorapla
rı düşündürdil. 

Materyalist felsefenin birinci ce
reyanı olan capitalism dünyaya çok 
menfaate düşkün fertler verdi. 

Kapitalizm aleyhine olan cere -
yanlar ise fikir itibarile ya bütün 
insaniyete, yahut bir muayyen mil 
lete yeni bir şekil vermek istiyor. 
Fakat onlarda insan cemaatinden 
ziyade karınca teşkilatını hatır-
latan otomatlar yetiştiriyor. Bun
ıaı:~ i.k1si de payidar olan şeyler 
degıldır. Vücutle ruh, cemiyetle, 
fert arasındaki rabıtanın ölçüsünü 
tesbit edinciye kadar garbin sabit 
bir cemiyet kuramıyacağına kana
atim var. Fakat bunun karşısında 
henüz uyanan şark. mektup sahi
binin tarif ettiği menfi, bir sırrili
ğe dönerse ('ok yazık olur. Çünkü 
öyle bir zihniyetin bir milleti er-
geç yabancı. milletlerin tahakkü -
müne soktuğunu, yahut her za. 
man bir avuç maddi. menfaat düş
künü bir kütlenin esiri olduğunu 
tarihin tecrübesile gördük. 

Bugünkü Hindistanın garpli mü
nekkitlerinden bazılan beni Hin
distanı bir garplı kafasile tetkik 
etmekle ve oradaki bu gizli kuv
vetlere kafi derecede ehemmiyet 
vermemekle tenkit ediyor. Fakat, 
bu münakkitler de yeni şarkı hiç 
bilmiyorlar, diyeceğim. 

RES iMLE 
DONYA 
HADiSELERi 

f 

İngilterede sahil müdafaası için kullanılan yeni toplardan biri: Bu toplar, 9,2 pus kutrundadır. 

l 
Her Hitlere İtalya seyahati esnasın
da refakat eden üniformalı gazete • 

cilerden biri vazüe başında 

İngiltere hükumeti hava silahı programını azami derecede ileri götilr -
mek için çalışıyor. Programı başarmak maksadile kurulan mu\•akkat fab

rikalardan birisini gösteren bu resim, nasıl çalıştığını gösteriyor. 

İngiliz ordusundaki motörlü kuvvetler, birçok fe-vkaladelikler gösteriyor 
lar: Resimde göriildüğü gibi, motosiklete binen bir askt>r, iki kişiyi taşı

yan dört asker arasından sıçramış bu hareketi DUlVaıfakıyetle yapmıştır 

İngiliz Kabinesinde yeni 1\f:b tcmle
kat Nazırı Malcolın l\lae Donald 

Chamhl'rlain Kabinesinin :veni Sıhhi
ye Nazırı W alter Elliot 



B A Ş M A K A L E D E N M A B A T) 

YORGANIMIZA GÖRE 

Denk Doviz 
Ve Ödeme 
Biidcesi 

(Başı 1 incide)) 

Hükumetimiz bu vaziyet hakkın 
da herhalde esaslı tedbirler 

'hazırlamakla meşguldür. Bizce bu 
tedbirlerde hedef, denk bir döviz büt 
çesi kurmak yolunda olmalıdır. 

Böyle bir bütçe hazırlamak. elbet
te bir memleketin mali bütçesini ha
zırlamağa benzemez. Ondan çok zor
dur. İhracat imkanları, iptidadan he
sabı mümkün olmıyan sayısız dahili 
ve harici amillerin tesiri altındadır. 

Tahminlere girişmek için istinat nok
talan azdır. 

Bu vaziyet karşısında milli bakım
dan hedefimiz, ithalat eşyasını daralt 
mak, dövizle ödeme kudretimizi ra
hat ve kolay bir hale koymak ve dar 
seneler ve mevsimler için ihtiyat dö
viz sermayeleri ayırabilmektir. 

İhtiyaç saydığımız eşya; mikdar 
değil, nevi bakımından tahdit edil
meli ve bu hususta memleketin ilk 
ihtiyaçları ölçü olmalıdır. Memleke
tin müdafaasına, imanna yarayacak 
makineler ve vasıtalar, halkın sağ
lığına taalluk eden ilaçlar, fabrikala
rımızın muhtaç olduğu ham madde
ler, iktısadi hayattaki nakliye vesair 
ihtiyaçlara taalluku olan vasıtalar 
normal ithalat rejimimizin mevzuu 
olmalıdır. 

Dövizle ve normal takasla ödene
cek eşya bunlardan ibaret kalmalı
dır. Bunlar haricinde kalan ikinci de
recede ihtiyaçlarla lüks eşya ancak 
güç satılan mallanmıza ait hususi ta
kaslarla ödenmelidir. Yani bu nevi 
eşya kullanmak isteyenler, güç satı
lan eşyamız için bir ihracat primi ö
demek mevkiinde bulunmalıdırlar. 
Bu husustaki darlık, bir taraftan da 
memlekette ikame imkanları yarat
mak gibi bir inkişaf çığırı açabilir. 

Amerika ile nazik bir vaziyeti
miz vardır. Amerika iyi bir 

müşterimiz ve iyi bir dostumuzdur. 
Bundan başka Amerika ile karşılıklı 
tıcaret muahedesi yapmak üzere pren 1 
sip bakımından anlaşmış ve müzake 

1 
relere girmiş bulunuyoruz. Amerika
nın idealist bir cümhurreisi ve bir j 
Hariciye Nazın vardır. Bu nevi. mu- 1 
ahedeleri, bir ticaret işinden ziyade 
bir barış işi diye karşılamaktadırlar. 
Maksatları ticaret üzerine binen u- 1 
mumi kayıtları kaldırmak suretile ! 
memleketler arasında serbest alış ve
rişi arttırmak ve milletleri b1ribirle-
rine yaklaştırmaktır. ı 
~ Amerika hükumeti bu yolu tuttu
gundnn dolayı siyasi muhalifleri tara 
fından şiddetli hücumlara maruzdur. \ 
Karşılıklı muahedelerin icap ettirdi
ği giımrı.ik kolaylıkları, gelecek se- 1 
çimlrde muhalefetin kullandığı silah- j 
}ardan en şiddetlisi olacaktır. Hele 
bizimle olan muahede, Kaliforniya gi 
bi bizim ihracat eşyamıza benzer mal
lar istihsal eden sahalar tarafından 
ağır ten~itler.~ ~aruz olmuştur. j 
Amerıka hukumetinin bu mesele-

1 
deki nazik vaziyetini gözöniinde tu- 1 

tarak muayyen şekilleri koruyarak 
hareket etmek liızımdır ve bu, peku- 1 

ıa mümkündür. Fakat bizim iyi ni- ' 
yetlerimiz yerinde olduktan sonra hiç 
kimse: "Neden benden daha çok mal 
almıyorsunuz, neden filim ve falan 
malı da almıyorsunuz." diye bir ta
rizde bulunamaz. Bizim için ölçü, ko 
layca ödeyebileceğimiz kadar mal al 
mak, bunları ilk ihtiyaç diye tanıdı
ğımız eşyadan seçmektir. 

Z aten İngilterede olduğu tarzda 
uzun vadeli bir kredi anlaş

mı:ısı olmadan dnha fazlasını alma
ya kalkışmamız Amerikanın da, baş
ka hiç bir memleketin de işine gel
mez. Maksat, körkörüne mal almak 
değil, mevcut imkanlara göre ödeye
bileceğimiz kadar almak, ödeme im
kan ve kudretimizi ve itibarımızı ko
rumaktır. Yukarıda mahiyetini anlat 
tığımız döviz yükü karşısında esaslı 
tedbirler hazırlanırken, döviz muame 
lelerinin muvakkat bir şekilde yavaş 
laması hile bazı bankalar tarafından 
harice yanlış bir şekilde aksettirilmiş 
ve bu yüzden mali itibarımızla çirkin 
ve haksız bir şekilde oynanmıştır. 

Bu işte en doğru yol, Amerikalı
larla açık ve samimi bir şekilde ko
nuşarak bir taraftan onların bağlı ol-
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Sahte Şehadetname Almanya s~lıkyii; 
S · 8. Ş b k Çekoslovakyaya K b k 

Mabaat] lfl~f;bulElekf ;ikl 
~ Şirketi Resmen ! 
~HükUmete Geçti! 

yapıp atan ır e e e hücum .etmiyecek a a 
(B~ 6 ncıda) 

nıp ıtaoagı .ıtay ıga aldık. İpi çeki
yorduk. Derinlerden karanlıktan 
balık yavaş yavaş, ağara ağara ge 
liyordu. Arkadaşım "ben acıdım, 
salıverelim" dedi. Ve balığın çe
nesini voltadan kurtararak onu de 
nize boşladı. Vlahosun parlak 
renkleri derin morlar arasına çö
kerek eridi. 

(Ba§t 1 incide) 
meşhut halinde yakalanmış ve dos -
yası ağır ceza mahkemesine veril -
mişti. Muhakeme devam ederken 
müddeiumumilik ve kültür direktör 
lüğü tahkikata devam ediyorlardı. Ni 
hayet İzmirli Mustafa isminde bir 
zata icap eden talimat verildikten 
sonra sahte tasdiknameler ne şekil
de ve hangi e1ler vasıtasile yapılıp 
satıldığı tesbit edilmek istenmiştir. 

İlk tahkikat neticesinde bütün 
şüpheler İstanbul kültür direktörlü -
ğü istatistik kalemi şefi Saffet iizerin 
de toplanıyordu. İzmirli Mustafa yir 
mi altı yaşında Hıfzı isminde bir gen 
ce ortamektep tasdiknamesi almak 
için Sirkecide Melek kıraathanesin
de Saffetin adamlarından birisile te 
mas etmek imkanını bulmuştur. İz -
mirli Mustafa bu adamla pazarlığa 
giri~.yor. 50 liraya bir tasdikname 
verilmesi kararlaştırılıyor. Tavassut 
eden adam nisanın on sekizinci günü 
sabahı Hıfzının nüfus kağıdile fotoğ
rafını alıyor. O gün öğleden sonra da 
Saffet, hazırlanacak istidaya, tasdik
nameye iliştirilecek olan pulları vi
layet konağı karşısındaki İhsan kıra 
athanesinde mutavassıttan alıyor. 

Bu alış verişi de müddeiumumi
likçe takibe memur. edilen sivil ta
harri komiser muavinlerinden Bay 
Halim göriiyor. Bundan sonra Saf -
fet mutavassıtı kaldırarak doğru -
dan doğruya Izmirli Mustafa ile te
mas etmek istiyor. Izmirli Mustafa 
kendisile istatistik kaleminde konu-
suyor. Burada pazarlık tazeleniyor. 
Saffet verilecek elli liranın 25 lira
sını peşin istiyor. Mustafa bu tek -
lifi şöyle karşılıyor: 

- Biz sana şiddetle muhtacız. Iş
te para hazır. Tasdiknameyi ver, der 
hal paranı al. 

Saffet eski talebinde ısrar ediyor. 
Nihayet on lira peşin verilmesinde 
iki taraf uyuşuyor. Izmirli Mustafa 
parayı burada Saffete vermiyor. Mu 
tavassıtla gönderiyor. Sa!f et yine 
Ihsan kıraathanesine geliyor. İzmir
li Mustafaya aldığı 10 lira için bir 

ŞEHiRDE 

Neler 
Bugün 

Olacak 1 

KONFERANSLAR: 

Saat 18,30 da, Beyoğlu Halkt'vlnin 
Tepcbaşındaki merkez binasında pro
fesör Salih Murat tarafından 'Türk 
riyaziycclleri mevzulu bir konferans 
verllecC"ktır. 

Yarın 
TOPLANTILAR: 

TilTkiye tıp encümeni y;ırınki çar
!;amba akşamı saat 18,30 da EUbba 
odnsındn toplanncnktır. 

Toplantıda, profesör doktor Ab -
dülkadlr Noynn, doktor Salahaddin 
Çctinsoy taraflarından bltotu zehir -
lcnmesi ve profoc5r doktor AbdCillca
dlr Noyan ve doktor R lştü Oskay Uı 
raflarından Nltrobenzol zchlrknmc
si mevzuları hakkında tebliğlerde bu 
lunulncnktır. 

KONFERANSLAR: 

Yarınki ç:ı.rş:ımbn günil snnt 21 de 
Osk(ldnr Hnlkevi salonunda, Hay -
dnrpnşn lisesi 5grctmenlerlnden Bay 
Muvnff.ık Benderli tnrnfındnn Üç e
debiyat mevzulu bir konft>rans veri
lecektir. Konfcrnnsn herkes gidebi
lir 

duklan şekille~i koruyacnk;-diğer-ta
raftan bizim yorganımıza göre ayağı
mızı uzatmamızı mümkün kılacak sa 
rih ve samimi bir şekil bulmaktır. 
Açıklık ve samimiyet hükiımetimizin 
zaten devamlı şiarıdır. Bu usul bizi 
hiç bir zaman aldatmamıştır ve aldat 
maz. 

makbuz veriyor. Bu makbuzun kli - (Başı 1 incide)) 
şesini görüyorsunuz. 

Saffet tasdiknameyi birkaç gün 
sonra vereceğini söyliyerek buradan 
ayrılıyor. Araya çocuk bayramı gi
riyor. Nihayet 30 nisan cuma günü 
tasdiknameyi vereceğini söylüyor. 
Izmirli Mustafa kendisinin tarif et
tiği yerde, Maarif müdürlüğünün 

karşısında bekliyor. Birleşiyorlar. 

Yolda giderlerken Nail isminde bi -
risi yanlarına geliyor. Tasdikname 
olduğunu söylediği bir kağıdı Saffe -
te veriyor. 

Bundan sonra İzmirli Mustafa ile 
Saffet, Sultanahmet meydanına ka
dar yürüyorlar. Saffet, herhangi cür
mü meşhuttan sakınmak için daima 
arkasına bakıyor. Dikili taşların ö
nünde İzmirli Mustafaya diyor ki: 

- Bizi takip ediyorlar, azizim. 
Sana da, bana da yazık olacak bu iş
ten vazgeçelim. 

Filhakika, iki polisle bir fotoğraf
çı uzaktan bunları takip ediyorlardı. 

Saffetin bu şüphesi üzerine İzmir
li Mustafa: 

ru pek mühim bir adım sayılmakta
dır. 

İngiltere Başvekili Chamberlain, 
bugün Avam kamarasında beyanatta 
bulunarak vaziyetin sulh lehinde ol
duğunu söylemiş, daha sonra, dün 
Çekoslovakyada vuku bulan intiha
bat ve bütün son hadiseleri hulasa 
e.tmiş ve Henlaynin ya bu akşam, ya 
yarın Çek Başvekili ile görüşeceğini 
söylemiştir. Sonra hadiseleri hulasa
ya devam ederek iki tarafın askeri 
hareketlerinden bahsetmiş, hudut ü
zerinde iki kişinin öldürülmesi yü
zünden hasıl olan gerginliği izah et
miş ve daha sonra: 

"Bu vaziyet karşısında İngiltere. 
bütün siyasi nüfuzunu kullanmış ve 
meselenin sulh yoluyla halli için ça
lışmıştır. Çekoslovakya hükumeti bu 
teşebbüsleri iyi karşılıyarak her ha
disenin önüne geçmiye çalışacağını 

ve memnuniyet verici bir neticeye 
varılması için hiç bir gayretten geri 
kalmıyacağını bildirmiş, Almanya hü 
kumeti de müzakerelerin memnuni-

- Azizim, sana evham geldi. Öyle yet verici bir neticeye varması arzu
bir takibin ben farkında değilim. is- suna iştirak ettiğini haber venniş
tersen senin evine gidelim. Orada ver tir.,, 

demiştir. Chamberlain'in bu beyanatı, A-
Saffet, bunu kabul ediyor. Beraber vam kamarasında iyi karşılanmış, 

eve gidiyorlar. Fakat Saffet bir cür- muhalefet lideri Atlee, vaziyetin ne
mü meşhuttan adamakıllı kuşkulan- ı.aketi dolayısile hükumetten uzun 
mış olacak ki, İzmirli Mustafaya: uzadıya izahat beklenildiğini söyle-

- Azizim, diyor. Al şu nüfus ka- miş, fakat Çek milletinin hukukunu 
ğıdınla on liranı, ver makbuzumu. çiğnemiyccek he!' tesviycnin iyi kar-
Ben bu işten vazgeçtim. şılanacağını ilave etmiştir. 

İzmirli Mustafa parasını alıyor. İngiltere hükumeti, vaziyeti her 
Makbuzu kendisine iade ediyor. Fa-

lahza dominyonlara bildiriyordu. kat makbuzun ::laha evvel fotoğrafı 
alınmıştır. Belediye intihabatının neticeıi 

Saffetin kurnazca hareketi kendi- Prag, 23 (Hususi) - Belediye in-
sini cürmü meşhut halinde yakalan- tihabatı neticesinde Südetler bekle
maktan kurtarmıştır. Fakat müddei- dikleri derecede yüksek bir netice a
umumiliğin bu takibatı bütün şüphe lamamışlardır. Sol cenahtan milli 
leri kuvvetlendirmiştir. Esasen müd- sosyalistler 142.000, bu fırkanın ka
deiumumiliğin 937 snesi eylUlünçle zancı 35.000 dir. En çok rey alan bu 
Mesudiyeli Celal isminde birisine 50 fırkadır. Komünistler, 89.500, kazanç 
liraya satılan sahte bir orta mektep tarı, 21.000, Çek sosyal demokratları 
tasdiknamesinin 8 teşrinisani 937 77.000, kazançları, 10.000. Haynlayn 
tarihinde 11542 numara ile Fatih cılar, 15.351 .kazançlan, 10.000. Başlı 

Koyda geceliyecektik. Gün 
yavaş yavaş kapısını ka

parken menteşeleri kırmızı ışıkla 

inliyordu. Yıldızlar, menekşe ren 
ginde karanlıklara fırladılar. Keh 
keşanın arsı saran alev tütsüsü ü 
zerine yedi Pleade'ler ve Hyadele
rin önünde ufka kayıyorlardı. Gök 
lerin uçur~anı Orion bütün yıldız 
lannı pırıldata pınldata semtür -
rese ağdı. O kadar çok yıldız var 
dı ki insan o ıssız yerde kendisi
ni nurla kaynaşan bir kalabalık i
çinde sanıyordu. Deniz uyutucu 
bir salıntı yapıyordu. Ege nef.es 

alıyordu. Kayığın hazan zinciri tın 

gırdıyor, hazan da kendi haline bı
rakılan dümen bir kuş gibi "cız!" 

ederek ötüyordu. 

Arkadaşım yattığı yerde böğrü 
nü rahatsız eden kabağı kaldırdı, 

"güm!" diye ambara attı. "Ne o?" 

dedim, "bırak sen de cenabeti!" 

dedi. Biraz durdu. Sonra "kaba-

ğın zaferini anlamıyacak ne· var? 
Çünkü anlamak , diişünmek me

selesi kabağa ait değil, kafaya ait 

tir. Galibiyet faikiyet olsaydı ö

lü ve içi kof kabak, azçok bir di-

mağı olan canlı balığı yenemezdi. 

Acide Prussique, hayatı birden öl-
düren bir zehir olduğu için, hayat 
tan daha mütekamil midir? Ve ha 

marn kubbesinden düşen tuğla bey 
nimi ezdi diye beynimden daha 1-

leri midir?" diye ilave etti. Ben 

içimden bizimki rüyasında sayık-

lıyor galiba dedim. Gözlerim Ori 

~Mukaveleyi Dün Bizzat l 
~ Nafıa Vekili Ali ~ 

Çetinkaya imzaladı t 
(Başı l incide) ı 

etmekte olan müzakerelerin so· 
na erdiğini evvelce bildirmiştim. 

~ Şirketin satın alınması şartları· f 
~ nı tayin için Vcknlet hukuk mü- t 
~ şavirleri ve diğer saliihyietli er· '~ 
f kıinile şirketin fcvkali'ıdc murah· 
- hası, Hanri Spesiyı:ıl ve diğer 
~ murahhasların hazırladıkları mu 
~ kavcle bugiin saat 17 de Nafıa 
~ Vekaletinde merasimle imzalan
' dı. Mukaveleve hiikümetimiz na
~ nuna bizzat Nafıa Vekili Ali Çe· 
- tinkaya ve şirket namına da fev• 
~ kalade murahha Hanri Spesiyal 
~ imza koydular. 

~ 
İmza merasimi çok samimi bir 

hava içinde geçti. Her iki taraf ta 
birihirlerine muvaffakıyet te
mennisinde bulundular. 

~ İmzadan sonra, şirketin mu
~ rahhaslarına Vekalette bir çay 
t ziyafeti \'erildi ve bu suretle İs· 

tanbul Elektrik şebekesi biltün 
~ teçhizat ve tesisatile birlikte dev-

' lete geçmiş oldu. ' 

i 
Şirket murahhas]an bu ak- ' 

şamki ekspresle İstanbula hare- ~ 
ket ettiJer. İstasyonda bizzat Na- ' 

, fıa Vekilimiz Ali Çctinkaya, ve- ~ 

- katet hukuk müşavirleri ve ve- ~ 
; kalet ileri gelenleri tarafından ' 
; uğurlandılar. ~ 
~, ..... ~~ 

Hataylıların 

Atatürke Karşı 

Taziml~ri 
(Başı 1 incide) 

O t k 1 'd' Onl r garp ko··~un Di~er bir motörde valt, belediye noterliğlnaen alınmış bir sureti var_. ca kaybeden fırkalar, sağ cenaha na a 1 1 ı 1• a r:. • 6 

dı. Fotoğrafçı Raufun aldığı sahte tas mensup olan fırkalardır. de battılar. Bir saat sonra Orta reisi ve tüm komutan oulunuyordu. 
diknameyi mahkemeden getirtmişti. İntihabat sırasında şiddetli yaft - Akdenizde, iki saat sonra İspan- Hava güzel, deniz' çok sakindi. Sahil 

Mı.iddeiumumilik, bundan sonra bir murlar yağması ve herkesin vaziyeti yada parlıyacaklar. Sonra? Yollan- ıerde ve bilhassa şehir plajında top 
1 ehli vukuf davet ederek bu sahte tas- müdrik olması, gerginliğin fazla ile na devam edecekler! Yıldızlar bir lanan ve teşriflerini sabırsızlıkla bek 
diknamelerdcki yazılan ve imzaları ri götürülmesine manı olmuştur. şeyler söyliyeceklermiş gibi pınl- !iyen binlerce halk tarafından hara
tetkik ettirmiştir. Bu tetkik sonunda Bununla beraber Alman gazeteleri daşmaya koyuldular. Uyumuşum. retle alkışlanan Ulu Onderimiz ken

I kültür direktörünün imzalarının sah- iki hadiseye fevkalade ehemmiyet 
te olduğu anlaşılmıştır. vermektedir. dilerini selamlamak suretile iltifat-

ı Ayni zamanda sahte tasdikname al Bunların birincisi Çek askerlerin- • • •••• ••••••••• • ta bulunmuşlardır. Bu gezinti saat 
mak için verilen istidaların basma- den bir müfrezenin hudut üzerindeki Dr. iRFAN KAYRA 20,30 a kadar devam etmiştir. Ata-
kalıp ayni şekilde hazırlandığı, yal- bir köpriiyü geçmeleridir. Alman - Röntgen Mütehaıstaı türk, akşam yemeğini köşklerinde 
nız isim yerlerinin açık bırakılarak lnra göre bu askerler köprüyü bP.r Her ıün '6aat 3 ten 7 ye kadar yemişler, vali ile belediye reisini ve 
sonradan dolduruldug·u öğrenilmiş- d' F k ç k B' b. d" k N · k 

hava etmek istemişler ır. a ·at e ın ır ıre urıcon er tüm komutanını sofralarında alı-
tir. Bu tetkikat esnasında maarif mü b" 1 b' k tl ı d ~ Sokağı No. 8 - 10 

!er oy c ır ma sa arı o ma •gı - koymuşlardır. 
dürü Tevfik ile müfettiş Şevki de bu- nı ~öylemektedirler. Nitekim Çek hli ••••••••••••••• 

l lunmuşlardır. kumeti, Pragdaki Alman sefirıne, 
Bundan sonra müddeiumumiliğin hadiseden dolayı, Alman sefirine ta 

I gösterdiği lüzum üzerine cumartesi limat verilmeden evvel özür dile -
günü geç vakit Saffetin dairede bu- miştir. 

lunan yazı masasile dolapları mühür- Ikinci hadise bir Çek tayyaresinin 
1 lenmiş ve pazartesi günü Saffet de Alman toprakları üzerinde dönüp 
l bulunduğu halde maarif müdürü ve dolaştıktan sonra geri dönmesi ve 
müddeiumumi muavinlerinden biri- anlaşılamıyan bir sebeple Çek top
si tarafından yazıhane dolapları açıl- rakları üzerinde diişiip hurdahaş ol 

ınıştır. masıdır. Çekler, bu hadisenin hudut 
ı Yapılan araştırmada bir çok resim masuniyetini ihltıl mahiyetinde ol -
lerle adrseler, millet mektepleri için madığını söylüyorlar. Çekl~rin h5. -

, hazırlanmış sahte tasdiknameler ile dise hakkında bir resmi tebliğ neş -
calibi dikkat bazı adresler ve vesika- retmeleri bekleniyor. 

lar bulunmuştur Bunlar tetkik edi- Fakat bu iki hadise Alman gaze-
lince bütün şiiphelerin birer hakikat 

teleri tarafından şiddetli neşriyatın 
olduğu ortaya çıkmış ve Saffete işten ,•ukuuna sebep olmuştur. 
el çektirilmiştir. Saffetin bu işte suç 
ortakları bulunup bulunmadığı da Vaziyetleri tavazzuh etmiyen iki 
tetkik edilmektedir. devlet Rusya ile Lehistandır. Çek hü 

Benzin Fiyatları 
Ankara, 23 (A.A.) - lktısat Ve

kaletinden tebliğ edilmiştir: 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Demiryolu Yolcularına 

Demiryol • teşkilatı, trenlerde bilet satmıya müsait olmadığından sayın 
yolcuların, biletlerini trenlere binmeden evvel almaları icabeder. 1 tem 
muz 1938 tarihinden itibaren bilet alamadıklarını haber veren yolcular
dan, tevakkufu müsait ilk istasyona kadar olan mesafenin ücretinden 
başka fazla olarak 30 kuruş alınacaktır. Biletsiz bulunan yolcular hak
kında da biletsiz katedilen mesafeye ait ücretten başka ücretin iki mis
line kadar ceza almaktan ibaret olan muamelenin tatbikine devam olu-

nacaktır. (3019) 

*** Muhammen bedeli 1300 lira olan 2000 litre ha~arat öldürücü mayi 
27-5-1938 cuma günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası içindeki satınal
ma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 97 lira 50 
kuruşluk muwıkkat teminatlarını muhtevi teklif ıarflarını eksiltme 
günü saat on dMde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satın alma komisyonu tarafın
dan parasız ola:-ak dağıtılmaktadır. (2710) 

~~------------------------~ 
Kartal Malmüdürlüğünden : 

D. N. Mevkii ve mahallesi No. 'Cins. Muhammen lcar 
kıymeti bedeli T ahak~uk _eden vaziyetlere gö-

re ıthalatımızı, döviz ödeme 
kudretimizle ayar etmemizi herkes ta 
bii bulur. Çünkü maksat, mevcut it
halnt rejimine göre bir taahhüde gi
ren bir tüccara taahhüdünü yerine 
getirmek imkanını vermek, daima ta 
ahhütleri tutabilecek vaziyette bulun 
mak, memleketin hariçte kurduğu 

emniyeti kıskanç bir surette koru
maktır. Fakat beliren yeni vaziyet
lerin zaruri icaplanna göre, yeni ted
birler almak ve bütün alakadarlara: 
"bundan sonra işinizi bu yeni tedbir 
lere göre tutunuz." demek her hü
kumetin hem hakkı, hem de vazife
sidir. 

21 Mayıs 1938 tarihinden mute -
her olmak üzere benzinin peraken -
de azami satış fiyatı beş şehir için 
aşağıda gösterildiği gibi tenzil edil
miştir. 

Dökme litre 
Ankara 
İstanbul 
lzmir 
Samsun 

Çift büyük teneke 
18 660 
15.0 580 
15.5 580 

580 
Mersin - belediye istihlak 

resmi hariç - 575 
Diğer yerlerde azami satı§ fiyat -

ları İstanbul ve lzrnirde çift büyük 
tenekenin depo fiyatı olan 521. 75 lru 
ruşa nakliye ve mahalli resimlerle 
listesi Vekalete mevdu yerlerde sa,,.. 
tıcı komisyonu ve bayi kan ilave ~ 
dilerek tayin ve tesbit olunur. 

kıimeti Lehistana teminat vermiş ve 

bu suretle Lehistanın hududu üzerin
de asker bulundurmak şikayeti ber -
taraf olmuştur. Macaristanın hududu 
kapamak hadisesine karşı protesto
suna mukabil ona da teminat veril
miştir. 

MADENCiLiK : 

Antimuan Almak 

istiyorlar 
Paris civarında sınai kimya mad -

deleri yapan mühim bir fabrikanın, 
odaya yapılan bir müracaatta; Tür -
kiyede antimuan madeni satmak is
tiyen bir müessese ile temasa geti
rilmesi istenilmektedir. Fabrika dai
mi bir müşteri olarak, külliyetli mik 
tarda bu madenden satın alacağını 
bildirmiştir. 

Lira Lira 

150 Pendik Çamlık 600 450 M2 üzerine zcmi- 800 
ni kagir fevkani ah-
şap köşk alt kut 1 
oda, l hela 

2 inci kat: 1 salon 
bir hela, ufak bir oda 
ve tarafeyinde 2 met
re genişliğinde daraça 

68 Pendik Güzel ada (eski Pavli) yazlık mesire mahal
li olarak 

267 Kartal Yakacık C. Bili Kagir mandıra 100 

120 

Yukarda yazılı emLiltleri.n hizalarında gösterilen kıymet ve bedeli 
icarla müzayedeye çıkarılmıştır. 

Satı§ günü 3-6-938 cuma günü saat 14 tedir. 

'Ahmet Emin YALMAN Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerile Kartal malmüdüriyetinde müte
şekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3025) 
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1 E K o N o M 1 1 
İHRACAT: 

Çarın Askerleri üç 
koldan Hücuma Geçtiler 

Yeni Yumurta 
Satışı 
iyi Bir Halde 
Yumurta sa~ları devam etmek

tedir. Yumurtacıların hazırlamakta 
olduklan kontrollü yumurtaların 
sandıklan ihracat için bugünlerde 
sevk~ecektir. Geçen haf ta içinde 
1000 sandık kadar gönderilmiştir. Bu 
hafta içinde de bin sandık kadar 
yüklenerek ihraç edilecektir. İçinde 
1440 adet iri yumurta bulunan bir 
sandık 17,50 liraya verilmektedir. 
Yumurta kontrol talimatnamesi hü
kümlerine göre hazırlanan ihracat -
lık yumurtalar dış piyasalarda iyi 
bir mevki tutmağa başlamıştır. ltal 
ya, Yunanistan ve Almanya kontrol 
lü yumurtalarımızı diğer memleket
lerin yumurtalarına tercih etmekte 
dirler. 

la General Grabbe, senelerce kanlı 
~aşlarda uğra~tıktan sonra bin 

llıuşk ·T . ~ ' illan u at ıle kazanabildiği kahra-
lik ~ık sıfatının lekedar olmak ~elı
ç" esı ~~rşısında , büyük endişe i.,::e ıdı. Kendinden evvel Şamili 
Ilı" alayabilmek işini deruhde et -
il 14 olan iki büyük ve meşhur ge -
deera1 gibi, aciz ve mağlubiyet için
de buradan dönmek, mahvolmak. 

inekti. 
th, §U halde? 

"ti, Şu halde, tek bir çare kalıyordu 
oı . 0 ~da, bu kayalara çarpa çarpa 
Uınu beklemekten ibaretti. 

" General Grabbe, tam bu karan 

1~ği gün, talih onun yüzüne gü 
""41118enıişti. O gün, mühim bir er
~ kafilesile, güzide bir piyade ta
"hr ve bol cephanesile dört ağır 

a topu gelmişti. 
ıf~'l'alihu general, vakit geçirme -
~ bu dört toptan üçünü, Surhay 
'"Aesinin karşısına çektirmiş, ora· 
~i dört batarya topa ilave etti..r-
~i. 

e, cephane israfına ememiyet ver 
ltıecien, kulenin şiddetle bombardı
llıarı edilmesini emretmişti. 

'l'enunuzun 4 cü günü, dağları 
~lan inleten bir bombardıman 
~larnıştı. O tarihe kadar, hiç bir 
~ tarihinin kaydetmediği bu 
~thiş ateş kesafeti altında - za
-qı eski bombardımandan kısmen 
'-tsılmış ve, kağşarmş olan - kule, 
~ zaman dayanamamış, kor
'!Qlç bir gürültü ile yıkılıp dağıl
~ı. 

l!u manzarayı, derin bir heye
~ ile seyreden General Grabbe, 

!in bir ~ç ıçtnde tepinerek: 

\ - Hah .. Herşey bitti. Hiç fÜP
~iz ki müritler, o taş yığını al
""1da kamilen ezildi .. Hücum!. Hü
t1ızrı ! .. 

l>iye bağırmıştı. 
lier böliıkten seçilmiş olan 200 

11~er fedai; 
- Horra! .. Horraaa._ 

~ l>iye haykırarak ileri atıldı. 
Unlar bir hamlede, üzerinden du

!banlar tüten kulenin harabesi 
~ll'§lsına varmışlardı. Fakat o an
da; harabenin taş yığınları arasın
dan fırlıyan müritler, kulenin a
teı gıöi kızgın taşlarını kavramış
lar .. Bu fedai kuvvetin üzerine yu
"arlamıya başlamışlardı. B ombardıman durmuştu. Bü-

tün Rus ordusu, susmUftu. 
Gözler, bu ölüm sahnesine çevril
l!ıifit. Hücum kuvveti, artık mah
\rolmuş demekti. 

Yüzleri gözleri; barut dumanla
l'ından, kendi ve düşman kanların-
dan, tanılmaz bir hale gelmiş, el
biseleri lime lime didiklenmiş o
latt müritler, artık (insan) vasfı
lluı çerçevesinden ttmamen çık
!bı§lar; esatiri birer mahlUk ha-
line girmişlerdi. 
Manzaranın dehşetine bizzat ge

lleraI Grabbe bile tahammül ede
~ernişti. Kızgın taşların, hedefini 

Ç şaşırnuyan mürit kurşunlarının 
darbelerile yüzlerce kadem irtüa
~n düşerek parça parça olan feda
llerm hiç olmazsa bir kısmını ol-
8Un kurtarmak istemiş, yumrukla
rını sıka sıka, dişlerini gıcırdata, 
gıcırtada başını çevirerek arkada 
duran borazana: 

- Çal! Çabuk, ricat borusu çal 
Diye seslenmiş .. Emir zabiUerin

den birine de: 
- Koş!. Bataryalara git. Hiç dur 

ıtıadan, oraya şarapnel yağdırsın
lar. Ricat eden askerlerimizi kur
tarsınlar. 

Diye, emir vermişti. 
Artık, Surhay kulesi namile bir 

§ey mevcut değildi. Aholkonun de
trıir anahtarı olan kule, Rus topla
l'ının gülleleri altında, eriyip git
ıtıişti . Orayı müdafaa eden 100 mü
fidin adedi de on beşe inm.i.Jti. 

Bunlar artık orada daha fazla se
bat etmenin hiçbir mana ifade e~ 

Tahvlller Üzerinde 
Muamele Az 

Ankara borsasında tahviller üze -
rinde az muamele olmaktadır. Ana
dolu tahvili 39,90,-40, mümessiller, 

40,50 liradan Türk borcu 19,80, Er

gani tahvilleri 95, Sıvas - Erzu -
rum 96 liradır. 

HAYVANCILIK: 

Kasaphk Hayvan 

Az Ge&yor 

DağıatanJa bir köy Clüğünü 

Piyasamıza getirilen kasaplık hay 
vanlann mikdan pek azdır. Hayvan 
borsasında satılan bu hayvanlar 589 
beyaz karaman, 198 dafbç, 73 kı -
vırcık, 73 karayaka, 1708 kuzu ile 
198 süt kuzusudur. Büyük bq hay
vanlardan ise ancak iki inek, bir 
manda ve iki malak satılmıştır. Bu 
hayvanlar kesilmek üzere mezbaha 
ya gönderilmiftir. Toptan et fiyatla
nnda dellflldik olmamıpll'. Yalnız 
kuza etleri orta fiyatla ~ diri hay -
van olarak kilosu 21,27 kUl'UI& veril 
miftir. 

miyeceğini anlamışlar, her tarafı 
ateşten bir ejderha dili gibi yalı
yan şarapnel misketleri altında, 

ağır ağır Ahokoya çekilmişlerdi. 

Şimdi, general Grabbenin hü -
cum kıtalannın işi kolaylaşmı~ı. 

Artık Surhay kulesi kahramanla
rından eser kalmamıştı. 

vaziyettedir. Müritlerin adedi a
zalmıştı. Her tarafta, korkunç bir 
sefalet manzarası vardır. Top ate1-
lerinin tesirile, yıkılmadık bina kal 
mamıttır. O çıplak kayanın üstün
de, yaz güneşinin harareti, boğu
cu bir hal almıştır. Ot ve saman 
bitmiştir. (De1Hmıı TXJ'r) 

General Grabbenin teessür ve r-----------------------------
hiddeti, biraz geçmi#ti. Biraz faz-
laca fedakarlıkla Ahokoya gire -
bileceği hakkında kendine yine bir 
kanaat gelmişti. 

Her weyden evvel, huhasara hat 
larını biraz daha daraltmış, batar
yal,.nnı da bütün Ahoko tepesini 
ateı altına alacak surette yeni mev 
zilere yerleştirmeyi tasarlamıştL 

En büyük güçlük, bu yeni mev
zilere yol yapmak, ve toplan ora
ya aşırmaktı. Bunun için şimdi bü 
yük bir faaliyet başlamıştı. 

İstihkam askerleri, yalçın kaya
lan barutlarla parçalamıya çalışı
yorlar, marangoz efradı da uzun 
merdivenler yapıyorlardı. İki tara
fı, bıçakla kesilmiş gibi dümdüz o
lan 40 - 50 metre derinlikteki uçu
rumdan, toplar öbür tarafa 8flrl
lacaktı. 

General Grabbenin askerleri, ha. 
kikaten meşakkatli bir işe girişmif
lerdi. Toplan, palangalar kurarak 
bin müşkülat içinde karşı tarafa 
geçire bilmişlerdi. 

Şamil, Ruslann bu hazırlıklan
nı anlamakta gecikmedi. Bu hare
kete mini olmak için muhtelif hu
ruç hareketleri icra etmişti. Top
çular, bu hücumlann önüne geç
mek için o mıntakadan şarapnel a
teşini kesmemişlerdi. Böylece ha
zırlık işlerini bitirmişlerdi. 

Talih, yine general Grabbenin 
yüzüne gülümsemişti. Hepsi de 
seçme askerlerden olmak üzere, iki 
tabur asker daha imdat gelmişti. 
General, bu iki taburu, üç gün, üç 
gece dinlendirerek yol yorgunluk
larını çıkardıktan sonra, doğruca 
hücum mevziine sevketmlş, mu -
vaffakıyetle hitam bulacağına e
min olduğu bu büyük taarruza geç 
mek için, Ahokoya gönderdiği fe
dai casusların avdetlerini bekle
mişti. 

Casuslann getirdikleri haber
ler hem general Grabbeyi, hem de 
askerleri çok sevindirmişti. Çün -
kü gelen casuslar Aholkodaki va-
ziyeti, f(>yle tuvir etmektelerdi: 

"Şamil ile, etrafındakilerin vazi
yetleri, en fena ve en düfkün bir 

t:!.~:r:= 
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EN UCUZ KALORi 
Vaktile peynirlerin en acma 

tulum peyniri sayılır, kendilerini 
en az parayla beslemekle meşhar 
olan hasis adamlar için, tulum 
peyniri kokuyor, derlerdi. Bıhıs
sıhha enstitüsünün peynirler cet· 
veline balabna, şimdi tulum pey 
niri de baylice kibarlqnuş, kilon 
55 kuruş. 

En ucuz peynir, kilosu 30 Jnma. 
p, Edirnenin yapız peyniri &i
rüntiyor. Fakat bu samanda pey
nir ekmek, pek te ucu yemek ola 
madığı için bu peynir haslalite .. 
llmet olamıyacak... öteki peynir. 
lerin fiyatını merak edersen.is, ılt 
tik(e pahalılaşmak ilzere, beyaz 
peynirler: çayır peyniri ile temls 
bayan ve lor peynirleri 40, Kırk • 
lareli ile İzmir ·ve Edirne beyas
lan 50, dil peyniri IO, kaşar pey
nirleri: Karadeniz ve Kan kaşar. 
lan 80, Kırklareli, Bursa, ve Kar
sın Gravyer peynirleri 79, Balkan 
kaşan ile K9racabe:v İzmir kaşan 
ve Çerkes peyniri 80 en pahah 
peynir de krem pa~er peyniri 
400. 

GörOyonanuz ki tlt'aret adam
lan ilim adamlanndan daha pratik 
oluvnrlar. Onlarda 1111nffm hesabı 
defil. ondan aşalı hesap bile nl
nız bir defa tulum peynirinde. İleıa 
yuvarlak sayılır. Zaten bunlar pi
ya~anın Vallatf fivatlan. Sizin ma
hallenizin bakkalı bu fiyata peynir 
vermene mesuliyett ne Hıfnnıh
lla enstltficflne. ne de onun eetve 
lfnden naklettitml için 'bana alt 
olamaz ... 

Pevnlrlerln bakkal dftkklınlann
da olamamakla beraber, pevnir ek 
mek her vakit hazır yemek, hem 
de kimva bakımından tam vemek 
tir, vani insana lflzmnlu olan fi~ 
tflrlfJ uzvi ıırıd,.Jan ~in etler. 
"""k11t1, hul!' olmıvanlar da. ba.ı 
Hfflnlertf" :Yalnıs ltf!'Vlllr .. ~ıe.. 
karnını dn"1tnnak isteVf"1'11lr ... b
nun it'ln Rıftmsın1tlıa enstlffhflnftn 
t1aY1D h~lrf'"lerf Mn ~,.Mm. 
fivahnı bildirmekle Mr iyilik et
mlslerdir. 

Peynirlerin J.a•kal dtlkklnlam
daki fiyatı, en ueusa ea ~ok kaltirl 
hanıtslnden abaabileeeiini sa.ter 
medlii i~ia analiz cetvelinde han
si peynirlerin blr kilosunda ne ka 
dar kalöri bulundup, bin kalöri
nin kaç lnmqa releeeii, yüz rram 
albüminin peynirlerde ka~ kuruş 
tutacafa n on kunqa (yalnn pey 
Dinlen) ka( kalari ve kaç &ram al
btbnin ahnabileceii •• s•teril· 
mi.tir. 

Bunlann da hepsini buraya nak 
ledeıniyecefimden, yabus on ka
nqla insanın peynirden ala'blleee 
ii kalöri ve albtbnia mikdarlanm 
aöyllyecethn: 

Kalöri balwnmdaa beyn peynir 
lenlee on lnmışa ea bereketli °'" 
lan, Kırldarellnln beyan 700, on· 
dan sonra nrecetl kaltiri sittlkçe 
ualmak ftzere: çayır 134, temizba
yaa 111, Edlrnenln beyan 108; 
tulum peyniri 544; İzmir 535; lor 
SOS: dil peyniri 48'; Edinenin 
yatsın 431. 

On karaşluk kaşar peJ'Dlrlerla
dea: Kan Tl3; Karadeniz 197; 
Cerkes peyniri ltz; Kan rravyer 
118, Buna 113, Kırklareli 510; İs
mir SH. Balba katan 411; hem 

PllVJ'er "· 
Albflmln balmmndn n lrur...-: 

En iyisi Edlrnenln yapıs peyniri 
ız rram; tulmn peyniri 47, ~ayır 
44, dil 37, te1'1isbayn 35, İsmlr 
34, Kırklareli 31, KarHabe7, Edir 
aenln beyaa H, lor H. 
Kaşar peJ'Dlrlelndea on lnıraıpı 

en ~k albflmla nrea Karadeniz 
11, Buna 59, Kan U..n ve pey. 
yeri 45, Çerkes peyniri 44, Kırk
lareli 4Z, İzmir kaşan 33. Balkan 
kaşan 3Z, en az veren de tabU 
krem rravyer, yalan• ıranı. 

Rem Kalarf, hem tle albflmht 
balamın.taa dfltlnflltlne en ueu
n (erir• peyniri oluyor. On h
nı.- llZ kaliri w '4 sam alMl
mln. 

~a. • lenetH JM17B1r la...Sal-
6? 

0.w da...._ byftnls Mlh-: 

' 

GÜNLÜK 
PiYASA 

' 

' 

' 

Dan Ziraat Bankan nlmma ~etl
rflen 120 bin kiloluk '-18 çavdarlı . 
,.umupk buidqlar deiirmencllere 
5,28 kuruştan ve H-17 çavdarlı 195 
bin kiloluk Bert bujday kilosu 5,20 · 

~ kuruştan satılmıstır. Tüccar malı o- · 
larak gelen beş vaıonda 74 bin JcJ-

~ lo ;yumuşak buğday 5,32-5,35 kurul • , arasında satılml§tır. 

SANAYİ· 

Beyaz Lastik 
Ayakkabılar 
Çürük mü 
Mevsim itibarile lastik keten ayak 

kabılanna rağbet çoğalmıştır. Fakat 
bu ayakkabıların sağlam olmadığı yo 
lunda bazı şikayetler yapılmakta -
dır. Küçük sanayi müesseseleri tara-

* • fından yapılan bu ayakkabıların u
~ E.1kişehlr, Yerköy, Akşehir nun - ~ cuz satılmak maksadile kauçuk ve 
' takalanndan getirilen kırk beş bin bezlerine yabancı maddeler katıldı-

kllo miktarında arpanın kilosu 4,21-
4122,5 kuruştan verilmiştir. Arpa pi- , ğı iddia edilmektedir. Ayakkabıcılar 

· yasası isteklidir. Cenup mıntakaııın- Cemiyetine yapılan şikayetlerde lfıs 
da yeni mahml arpaların bu hatta tiklerin çatladığı söyleniyor. Yapı -
içinde biçilmesine bqlanacaktır. lan tetkikatta bu cins ayakkabıların 

* yapılmasında kullanılan maddelerin 
Çuvallı olarak fop Tekirdaf şarti-

~ le Teklrdaf kuuemlerinden yirmi • 
' ~ iki bin kiloluk bir parti ihracat için •• 

. kilosu 7,05 kuruştan ve Trakya kuş : 
; yemlerinden iki bin kiloluk bir par 

ti çuvallı olarak kilosu 7,15 kuruıtan 
sablmıftlr. : 

•••••••••••••••••••••••••• 
İZMİRDE: 

Balık Fiatı 
Ucuzlatılacak 
bmir, (TAN) - Belediye, halka 

ucuz balık temin etmek mabadile 
tetkikat icra etmektedir. Balıkçılar

la konuşmap ba§lanılmıı ve bunla
nn dilekleri tespit olunmuştur. 

Armutluda bir lıadım 
ölJürtlüla 

Izmir, (TAN) - Kemalpaşa kaza

lnnın Armutlu köyünde feci bir ci
nqet işlenmiştir. Son zamanlarda 
Armutluya geleJl tiyarto kumpanya
nndan Naciye orada kalmıı, çoktan 
beri Armutluda yerlepniı olan ak

rabasından Ahmet nedense bunu 

istememiştir. Aralarında çıkan bir 

münakaşa neticesinde Ahmet, Na
ciyeyi bıçakla vurup öldürmüştür. 

ERZURUMDA: 

Şeker Pahalı 
Erzurum, (TAN) - Burada sarf e

dilen feker, Rusyadan gelmektedir. 
Yapılan hesaplara göre, normal fi

yat 30,5 kuruş olmak l&zımken, şir

ket bakkallara tıekeri 33,20 kuru§tan 

vermekte, onlar da 36 kuruşa sat -
maktadırlar. 

Karsta da tıekerin pahalı satıldıit 
bildiriliyor. Bu hal, memnuniyetsiz
lijl mucip olmaktadır. 

,. 
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ÇEKLER 

Açıl- Kaıımu. 

Parla 28.325 28.19 
New-York 0.790180 0.781391 
lıllllno 15.0UIO H.MM 
Brüksel ,.8950 4.8730 
Atlna 87.UllO 841.7410 
Cenevre 3.4675 3.4512 
Sofya 83.8755 13.571, 
Amsterdam 1.4338 1.4288 
Praı 22.7388 22.8285 
Madrtd 13.0780 13.0158 
Berlin ı.ın lllHllO 
Varwova 4.2057 '-1857 
Budapefte 3.9872 3.9882 
Bakret 108.22 105.7H2 
Belır•d 34.'7288 34.5834 
Yokobama 2.7375 2.7250 
Stoldıolm 3.0933 3.0785 
Londra m.- 830.-
MOlkova 23.1225 23.1350 

PARALAR .. latııt 

tebeşir tozu ve saire ile karıştırıl -
dığı anlaşılmaktadır. 

-0--

ZIRAAT: 

Bir Ziraat 
Koleji 
Kuruluyor 
Ziraat V ekfıleti tarafından istim

lakine karar verilen Bakırköyde 

Ayamama Çütliğinin istimlak bedeli 
için havale gönderilmiştir. Çiftlik, 
istimJüi müteakip bir ziraat kolle
ji haline getirilecektir. Taktile An
karaya nakledilen Halkalı mektebi
nin yerine bırakılan orta derecede
ki ziraat mektebi de oradan kaldırı
lacaktır. Çiftlik kısmı da kolleje ta
bi olarak çalışacaktır. 

Ankaraıia bulunan ziraat enstitü 
!erinin de kaldırılacağı ve binaların 
Maarif Vekaletine devredilerek An
kara Universitesinin bu binalarda 
açılacağı söyleniyor. Ziraat enstitü -
lerinin kaldırılmasından sonra zira
at kollejleri te§kil edilecektir. 

Alman porofesörlerin mukavele 
müddetleri bitince mukaveleleri tec 
dit edilmiyecektir. Orman mektep -
lerinin Boluya nakli ve baytar ens· 
titüaünün de Sıvua nakli düşünül -
meldedir. Yeni Ziraat Vekili Bay 
Faik Kurtoğlu ziraat işlerinae esas
lı bir program takip etmek için tet
kiklerine devam etmektedir. Ziraat 
Sanayiinde mütehassıs yetiştirmek 
gayesile yurdumuzda ihtisas mektep 
leri açılması fikri ziraatin kalkın -
ması bakımından muvafık görulmek 
tedir 

PEYNiRCiLiK : 

Istanbula Çok 
Mıktarda 
Peynir Geliyor 
Piyasamıza beyaz peynir ithalatı 

artmağa başlamıştır. Trakya ve ci -

var vilayetlerden bir mitkar kaşer 

peyniri gelmektedir. Peynirlerin faz 

la miktarda getirilmekte olmasına 

rağmen fiyatlarda henüz düşüklük 

olmamıştır. Tam yağlı beyaz peynir

lerin kilosu 31,04-35,22 kuruşa ve 
yanın yağlı olanlar 23,05 kuruşa, 
yajsız yavan peynirler 8-9 kuruş 
arasında verilmiştir. Yağlı kaşerler 

toptan 50-51 kuruşa ve yarım yağ

lı olanların kilosu 45 kuruşa satıl -

mıştıt. 

---0-

YACCILIK: 

Zeytinyağı 
Fiatları 
Yükseldi 
Bu senenin piyasamıza getirilen 

zeytin yağlarının mevcut stoku beş 
yüz bin kiloyu geçmiştir. Ekserisi 
Edremit, Ayvalıktan getirilen bu 
yağlar arasında asit derecesi yüzde 
l,5-6ya kadar olanlan vardır. Ekstra 
denilen en iyi ve 1,5-2 asıtli yağla
nn toptan fiyatı 43-45 kuruştur. Bi 
rinci yemeklik olanlar ise 40-41 ku 
ruşa verilmektedir. Sabunluk yağ _ 
lar 35-36 kuruştan satılmııotır. Hal
buki bu yağlann iıç ay içinde fiyat-

"'----------_.)"" lan kilo başına 3-5 kuruş kadar 
yübelmiştir. 
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BUDCE MUZAKERELERi BASLADI 
(BClf\ l incide)) umumiye teşkilat kanununun süratle mı dahilinde ilerlemektedir. Çimento 

ve hayati hizmetlere ayırdığımız tah tatbikini temin edecek tahsisat 1938 porselen ve kimya sanayiine ait mü 
sisat miktarını ehemmiyeUi n.iabet- bütçesinde azami derecede nazarı iti- teaddit fabrikalann tesisine önüraüz 
te yükseltmiş bulunuyoruz. bara alınmış bulunduğu gibi jandar- deki sene başlanacağı gibi demir sa-

Sayın arkadafların, her rakamı ü- ma teşkilatını tanzim ve takviye için nayii inşaatı meyanındaki yükaek 
zerinde tevakkuf ettiğine şüphe et- hükumetin çizmiş olduğu beş senelik fırınlardan biri de i.Şlemiye başla -
mediğim bu bütçenin ana hatlarının bir programın önümüzdeki seneye mış olacaktır. 
tahliline girişmeden evvel, hayatının alt icapları da tamamen karşılanmış- Etibank tarafından işletilen Zon -
son günlerini yaşıyan 1937 bütçesine tır. guldak kömür madeninin 1937 deki 
nazaran görülen 19 milyon liralık Zammın 1 milyon lirası sıhhat ~ iç- istihsal miktarı 400.000 tondan iba
yüksekliği tesbit ve huzurunuza ar- timai muavenet hizmetlerine tefrik ret iken istihsa18tın tezyidi için alı-
zeder:ken realı.telere ı'stinat etmi• bu- edilmi..tır· • s ':I'• nan tedbirler sayesinde 1938 malt yı 
lunduğumuzu ifade ve izah etmek is- Maliye hnda istihsal edilecek lava kömür 
terim. Maliye bütçesindeki 1,300,000 kü- miktan 600,000 tonu bulacaktır. Bu 

Bütçe hakkındaki bu maruzatım • sur liralık farkın 500 bin lirası miktar ve programı dahilinde her se 
dan sonra müsaadenizle ana hatları- posta ve telgraf ve telefon, 400,000 ne artmak suretile 1941 senesinde 
nuı tahliline girişeceğim: lirası orman wnum müdürlükleri "l.100.000,, i bulmuş olacaktır. 

1938 mali yılı için mük\imetçe mülhak bütçelerine yardım olarak Ergani bakır madeni öniimiizdeki 
teklif edilmiş olan bütçe layiha.sın- 1937 bütçesinde mevcut tahsisata ila kanunusaniden itibaren faaliyete ba~ 
da, varidat ve masraf yekunları 248 vedir. Gerisi umumi müvazeneye da- lıyacaktır. Senelik kapasitesi 7 500-
milyon 300 küsUr bin lira olarak tes- dil dairelerin müşterek ihtiyaçlarına 8.000 ton olan bu madenden 1938 ma 
bit edilmişti. mahsus muhtelif tertiplere konul - li yılı içinde 3.000 ton elde edeceği -

Bütçe encümeninin tetkikatı he- muştur. mizi tahmin ediyoruz. 
nüz tamamile bitmeden evvel eli - • Diğer in.unlar Divrik demir madeni işlemeğe baş 
mize içinde bulunduğumuz senenin 1938 bütçesindeki zammın 4 mil- lamıştır. Önümüzdeki mali yılı için 
10 aylık tahsilatı rakamlan da geç- yon lirası, da, geçen senelerde alın- de 100.000 ton maden cevheri istih -
miş bulunuyordu. Bu son rakamlara mış ve önümüzdeki sene alınacak sal edebileceğiz. Elyevm hali faali
göre ve hükumetin teklifile vaziyeti fevkalade tahsisat karşılığını teşkil yette bulunan krom madeninin 50 
yeniden gözden geçiren encümen va- eden borçların ödenmesi için 1937 de bin tondan ibaret olan istihsalinin in 
ridat muhammenatını yine hükumet Düyunu Umumiye bütçesine konu - delihtiyaç 100.000 tona çıkarılması 
le tamamile mutabık kalmak suretile lan 6 milyon liraya eklenmiştir ki, için lazımgelen tesisat şimdiden ta -
250.049.000 lira olarak tesblt etmiş bu suretle mezkıir borçların öden - mamen ikmal edilmiştir. 
ve bütçe müvazenesi zaruretile kar- mesine 1938 senesinde 10 milyon ll- Deniz ticaret filomuz için hususi 
§ılanamıyan ve kısmen sonradan çı- ra tahsis edilmiş oluyor. kanunla verilmiş olan salahiyet is -
kan ihtiyaçlara ait tekliflerimizi de Şu noktaya bilhassa yüksek nazar timal edilmiş ve sipariş olan vapur -
tetkik ederek bunlardan lüzumlu larınızı celbetmek is!erim ki, cüm- }ardan biri bu ay içinde getirilmiş ol 
gördüklerini nazan itibare almak hurlyet maliyesi gerek kısa, gerek duğu gibi, bir kısmı da önümüzdeki 
auretile masraf bütçesini 249.954.020 uzun vadeli olarak temin ettiği ve sene teslim edilmiş bulunacaktır. 
lira olarak tağlamayı muvafık gör- edeceği kredileri münhasıran mem - Milli bankalarımız tarafından teşkil 
müştür. Buna nazaran önümüzdeki leketin iktısadi inkişafında ve sana- edilen ,,sosyete şilep,, faaliyete geç
seneye ait masraf bütçesinin umumi yi programının tatbiki ile fabrikala miş ve şimdiden 3 şilep mübayaa et
yekUııu 1937 den 18.934.000 lira faz rın kurulması, madenlerimizin işle - miş bulunmaktadır. Gerek harici ti
Iadır. Muhtelif dairelerin bütçeleri tilmesi, deniz ticareU.mizin ilerleme- caretimiz, gerek döviz sarfiyatı tasar 
ne ayn ayn yapılan zamlann yekıl- si gibi derha1 semeresini elde edece- rufu bakımından memlekette bu soo; 
nu ise 31,5 milyon lirayı mütecaviz- ği faydalı hizmetler için kullanmak- yetinin temin edeceği faydalar çok 
dir. ta ve bu borçların ödenmesinde bil- ehemmiyetlidir. 

Arkadaşlar, Milll MUdafaamıu ta yük hassasiyet ve dikkat göstermek Haoa y;,llan 
a116k eden hizmetler üzerinde ytlk- tedir. 
sek heyetinizin gösterdlli btıyilk hu Fevkalade tahsiaatlm 
saslyetle mütenasip olarak bu husus 1938 mali yılı masraf hı.itçesine 

ta daimi teyakkuz halinde bulunan yapılmış olan zamların tahlili bura
htıkimet, zammın yansına yakın da bitmiş oluyor. 
miktannı 15.300.000 lirasını bu hiz- Varidata ait izahata geçmeden ev-
metlere aJ'U'llUttlr. \ :y~e adi bü"9de 

Bunun 8,5 milyon llİ'Ul 1rara, de- yer almıyal\ ve ~ısasen iki senedenbe
niz ve askeri fabrikalar Jçin hazırla- ri fevkalade varidatla karşılanmakta 
nan ve ~anunu ahiren kabul buyru- olan hizmetlerden l>tıümüzdeki sene 
lan 125,5 milyon liralık programın programına dahil bulunanlar hakkın 
ilk seneye ait karşılığıdır. Bu mikta da maruzatta bulunayım: 
nn 1939 da 12,5 milyon liraya çıka- Bu hususta takdim etmiş olduğu
nlması mukarrerdir. Silah ve mü- muz kanun layihasile mevzuubahis 
himmat ihtiyaçlanmızı mümkün ol- hizmetler için sarfına mezuniyetini
duğu kadar dahilde temin için öte - zi istediğim tahsisat miktan 57 nıil
denberi sarfettiğimiz gayreti bir kat yon 900 bin liradan ibarettit. Bunun 
daha kuvvetlendirmek üzere, aske- 25 milyona yakın miktan demiryol
ri fabrikalar tahsisatına 125,5 mil - lar inşaat ihtiyacı içindir. Demiryol
yonluk programda tefrik edilecek lar inşaatı için 1938 mali yılında sar
miktann haricinde olarak daimi ima fı lazım gelen miktar 30 milyon li
lit ihtiyacı için aynca 2.200.000 U- raya yakındır. 
radan ibaret olan fabrikalar bütçesi İstediğim fevkalade tahsisatın 21 
Yüzde 72 fazlasile 5.255.000 liraya milyon 220 bin lirası da milli müda
çıkanlmıştır. Geriye kalan 4,5 mil - faa hizmetlerine karşılıktır. Bu saha
yon lira Milli Müdafaanın muhtelif daki ihtiyaçlarımıza, gerek adi büt-
ihtiyaçlanna karşılık tutulmuştur. çede, gerek fevkalade programda bü-

Maaril tün diğer ihtiyaçlara tercihan yer a-
1938 malt yılı için maarif bütçesi- yınnaıkta olduğumuzu bu rakam cla

ne 2.440.000 lira zam yapılmıştır. hi ifade eder. 
Geçen yıl bütçe hakkında maruzatta revkalade tahsisatın 2,300,000 li
bulunurken her sene muntazaman rası butçe haricinde bırakılan ma
arttığından ve 1937 de beş sene evvel den tetkik ve arama enstitüsü ~~ 
kinin iki mislini geçmiş olduğundan 1 elektrik işleri etüt dairesi ihtiyaçlan
bahsettiğim bu butçeye yapılan mü- na, 2 milyon lirası muhacir iskan 
tema~i ilavelere rağmen, halkımızın masraflarına, 1, 200,000 lirası Anka
maarife karşı gösterdiği emsalsiz he- ra Tıp fakültesi i!lfNl ve tesisatına, 
ves ve rağbeti işaret etmek ve cüın- 1 milyon lirası İstanbul - Edime yolu 
huriyetin bu feyizli neticesini göre- nun inşasına, 1 milyon lirası hava yol 
rek bunu k&l'fllamaktan büyük zevk lan devlet işletme idaresi ihtiyaçla
duyduğumu huzurunuzda arzetmek nna, 4 milyon lira kadarı muhtelif 
isterim. inşaat ve imar hizmetlerile mütefer-

Nalıa, llıtuat, Ziraat rik iktıaadi, zirai itlere tahsis edil-

_Nafı_a bütçesine 2 milyon, iktısat miftir. 
butçesıne 861,00, ziraate ı 030 000 Su ifleri 
lira zam yapılmıştır. ' ' 

Ziraat biıtçesine yapılan 1 milyon 
liralık zam, bilhaaa geçen sene ka
bul buyurduğunuz kanun icabı ola
rak ziraat teşkllatının takviyesine 
tahsis olunmuştur. 

Nafıa ve iktısat bütçelerinin umu
mi yekunlarında l 937 senesine naza
ran görulen eksiklik, fevkalade ma
hiyetteki bir kısım hizmetlerin adi 
bütçe ha:-icinde bırakılmış olmasın
dan dolayıdır. Hakikatte bu bütçele
re de yukarda arzettiğim miktarlar
da zam yapılmıştır. 

Emniyet, Jandarma oeSılalaat 

Cümhurlyetin iş programında yer 
alan büyük mevzularımızdan biri de 
su işleridir. Evvelce hususi kanun
larla verilen salahiyet dahilinde iha
lesi yapılmış olan Küçük Menderes 
havzası bu sene tamamile bitmiş, Cel 
lat bataklığı kurutulmuş bulunacak
tır. Nilüfer nehrinin Bursa ovasında 
yaptığı tahribatın önüne geçilmesi 
ve Terme bataklığının k\lrutulması 
işi de bu sene ikmal edilmiş olacak
tır. 

3031 numaralı kanunla verilen sa
Iahiyete istinaden, Iğdır, Tarsus -
Mersin, Kirmaati - Menemen mınta
kalanndaki su işleri kısmen ihale e
dilmiş bir kısmının da projeleri hazır 
lanmıştır. 

Sümer Bank, Eti Ban'lı 
ve Denizbanlı 

Daıhili emniyet ve inzibat tefkili
tımızın muhtelif ihtiyaçlan için em
niyet umum müdürlüğü ve jandarma 
1'ütçelerifıe 1,736,383 lira zam yapıl
mıştır. Bu suretle geçen sene yüksek 
Meclisçe kabul buyurulan, emniyeti Sanayileşme faaliyetimiz, progra-

Havayolları devlet işletme idare
sine normal hizmetler içi:ı adi btit
çeden 450.000 lira yardım edilmiş, 

fevkalade tahsisattan da bir milyon 
lira tefrik olunmuştur. Mevcut hat
lara ilaveten önümüzdeki mali yıl 
içlnıd• ADkara - brlllr ve Ankara 
- Adana hatları açılacak, Ankara 
- Diyarbakır hattı için istihzaratta 
bulunulacak ve bu servisler için ica -
beden vesait te mübayaa edilmiş o
lacaktır. 

VariJat büt~ai 
1938 mali yılında normal memba

lardan elde edileceğini tahmin etti
ğimiz varidat miktarı 250.049.000 
liradır. Bu miktar 1937 mali yılı büı 
çe muhammenatına nazaran 19 mil
yon 29 bin lira fazladır. 

içinde bulunduğumuz senenin 10 
aylık hakiki tahsilat rakamlanna is· 
tinat eden tahminimizde hayvanlar 
ve muvazene vergilerindeki tenzila
tın gelecek sene varidatmda yapa -
cağı tesir dahi nazarı itibare alınmış 
olmasına göre hakiki fazlalık 2~ mll 
yon 529.000 liradan ibarettir. 

Tahsilattaki bu fazlalık bellibaı -
lı bütün vergilerimizde kendini gös
termiş olmakla beraber bilhassa mu
amele vergisinde beş, gümrük res -
minde üç, istihlak vergilerinde iki 
milyon, kazanç vergisinde bir bu -
çuk, damga resminde bir milyonu 
mütecavizdir. 

Vergilerimizi bir taraftan milij is
tihsali koruyacak, diğer taraftan da 
müstehlikleri tazyik etmiyecek ~ 
kilde ve ileri memleketlerin tatbik 
ettiği en iyi usulleri, milli bilnyemi
zin icaplarile telif ederek inkişaf et
tirmek için icap eden ıslahatı dik
katle takip etmekteyiz. 

Bu sene eiimizde bıdunan yeni se
ne kayıt neticesine ıöre, vergisi ten
zil edilen sığır hayvanlannda 632,557 
çiftlikte 93,657 ve hiç bir tenzil ya
pılmıyan koyunlarda 1.330.000, diğer 
hayvanlarda tla 53,979 adet fazlalık 
kaydedilmiştir. Bütün hayvanlardaki 
fazlalık adeditıin yekunu 2,111,002 
ye ba\=ğ olmaktadır. Bu suretle yap
tı'hmız tahfüin tevlit ettiği varidat 
noksanımn üçıe biri şimdiden teliıfi 
edUmiş bulur.maktadır. 

Atatilrk'iln yÜksek direktlfierinde 
işaret buyrulan ve hilkdmet proıra
mmda yer alan vergi ıslahatında, 
hizmet erbabmm verıilerinde yapı
lacak tahlifi bu sene mUvuene •er
gisi üzerinde tatbik edlyorus. 

Tahfife bu vergiden batlaınamı:&P 
sebebi, muvazene \Tergisinin istisna
lan en dar ve binaeııaleyh şümultl 
en geniş bir vergi olması, çok büyflk 
bir mükellef kitlesini allkadar etme 

sidir. Bu vergide, bir taraftan, nis- tşte bilhassa bu mühim Amilin te
beti yüzde 8 e indirmek, diğer taraf siri altında bütün takayyiidatımıza, 
tan muafiyat tahdidini genişletmek çok ciddi ve hayati olmıyan masraf 
suretile bir tahfif yapmış oluyoruz. larımızın tahdit edilmesine ve azami 
Bunun rakamla ifadesi 4.500.000 li- tasarruflar yapılması yolunda icap 
raya yakındır. eden bütün tedbirlerin alınmasına 

Vasıtasız vergilerimizin tahakkuk rağmen döviz vaziyetimizde bu sene 
ve tahsil usullerinde basitlik, itiraz içinde bir ferahlık arzedemiyeceğim. 
ve temyiz usullerinde birlik temin Bu vaziyetin ilc~~iledir ki, sak_ıt. 
etmek tatbikatın verdiği tecrübele.:- ı imparatorluktan mudevver harıcı 
den de istifade ederek bu vergilerin borçların yüzde ellisini dövizle öde
baklyest üzerinde tcabeden ıslahat mek hususunda alacaklılarla muta -
ve taditAtı ihtiva eylemek ve bir bık _kaldığımız esasın tadilin.~ teklif 
çok memleketlerde oldu ğu gibi muh etmış ve bu borçları~~zın Turk pa
telif zamanlarda müteaddit tadillere rasilc muntazaman odenecek olan 

uğramış olan vasıtasız vergi kanun
larımızı kodifiye etmek üzere hazır 
lamakta olduğumuz "vasıtasız ver
giler kanun livihası,, da yüksek mcc 
lise takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Arazi tahriri 
Varidat bütçesi hakkındaki marıı 

zatıma nihayet vermeden evvel, ya
pılmakta olan arazi tahriri hakkında 
da, yüksek heyetinize izahat vermek 
isterim: 

1936 yılı başında kabul buyrulan 
arazi tahrir kanunu mucibince yapıl 
makta ola,n bu tahrir isi icin. azami 
itina ve ihtimam eösterilmiş ve yük 
sek arzunuza tevfikan iki senede bi
tirilmesi için Iazımgelen bütün ted
birler alınmıstır. 

Şehir, kasaba ve köy cih:litamları 
na ayrılmak sureti1e yazılan ve cü 
zütam üzerine tatbik mevkilne J?eri
rilen arazi tı:ıhririnıie bütün mcmle 
ket için 40.471 cüziitam tesbit edil
mis ve bunlara. nisan nihayetine ka 
dar 38.193 adedinin yazımı bltirile -
rek bu cüzütamlar da 20.246.315 oar 
ça arazi tesbit olunmustur. 

Hazine vaziyeti 
Hazine vaziyeti, her sene bütçeler

de görünen inkişaf nisbetinde müsait 
bir durum arzetmektedir. Bu sebeple 
dir ki, devlet tediyatı tam bir inti
zam altında cereyan etmekte ve bu
nun neticesi olarak hazine kredisini 
ifade ve işaret eden devlet tahvil ve 
bonoları yerli ve yabancı bütün mü
esseseler için en emin ve karlı plU
man me'\fzuu olmakttıdtr. 

Muhtelif kanunların vermiş oldu
ğu salahiyetlere istnaden ihraç et
mekte olduğumuz bono ve tahvilleri
mizin dahil ve hariçte rağbet bulma
sı, uzun vadeli taahhütlerde müşküla 
ta maruz kalınmaması büyük işleri
mizin geniş kredi tekliflerile ve re
kabetle karşınlanması bunun bariz 
misalleridir. 

Bu münasebetle şunu da arzctmek 
isterim ki, Tilrkiy• ile ticaret ve iktı· ı 
sadl mftnasebeti kuvvetlendirmeyi ve 
pniıletmeyi ayni zamanda her iki 

1 
tarafın da menfaatleri icabı olarak 
mlitalea eden İngiliz sermayedar ve I 
kredi müesseseleri ile mümessilleri
miz arasında mühim bir kredi mev
zuu üzerinde yapılan temaslar ve bu
nun üzerinde cereyan eden miizake
reler müsbet bir neticeye iktiran et
miştq. 

Taahhütlerimize gösterdiğimiz sa
dakat, tediyelerimizde takip ettiği

miz intizam dahil ve harice telkin et
tiği itimadın ve Cümhuriyet maliy• 
sine karşı beslenilen yüksek itibarın 
mahsulü olan bu neticeyi huzurunuz
da ar:zederken bunun munhasıran 

yüksek heyetinizin asla yanılmıyan 
isabetli kararlar ve irşadkir direktif
lerin bir eseri olduğunu kaydetmeyi 
vazüe sayarım. 

Döviz vaziyetimiz 
Döviz vaziyetimizın 1936 muvaze

nei umumiye kanunu ile kabul olu-

taksitlerinin tamamının Ttirkiyeden 
mal mübayaası suretile transferinin 
icrası yolunda alakadarlara tebliğat 
yapmış bulunuyoruz. 

Harici ticaretimizi gösteren ra -
kamlar da bu bakımdan ümitleri kuv 
vetlendirmektedir: 

Şöyle ki; 1937 senesinde 114 mil -
yon 379.026 lira ithalata mukabil, 
137.983.551 liralık ihracat yapılmış 
ve bu suretle 23.604.525 lira bir ibra-
cat fazlası temin olunmuştur. 

Harici ticaretimiz.in de bu inkişafı 
büyük memnuniyetle kayde değer 
bir keyfiyettir. 

Milli para 
Büyük Onder Atatılrkün milli pa

ramızuı kıymetinin muhafazası hu
susunda verdiği direktif, yüksek he 
yetinizin bu maksadı istihdaf eden 
kararları daimi göz önünde bulun -
durulmakta ve milli paranın korun
ması ve fiili istikrarının devamı için 
icap eden bütün tedbirler alınmak -
tadır. . 
Dünyanın bugünkü nazik devrin -

de dahi paramızın istikrarının mii -
emmen bulunduğunu bir defa daha 
ifade etmeyi vazife bilirim . 

Hatiplerin •Özleri 
Maliye Vekili bundan sonra diğer 

bazı fasılları mevzuubahis ettikten 
sonra sözünü şöyle bitinl)iştir: 

Arkada,ıar, ana hatlarının tahlili
ni arzctmiye çalıştığım bu bütçe ile 
aziz halkımıza ve Türk vatanına ya
pılması düşünülen ve vadedilen fay-

Cıı avar R 'u 
Bir Kadın O~üme 
Mahk iim Edildi 

Ilayatı cinayetlerle dolu olan 
Karolina 

Viyana, (Hususi) - Uç hafta sü
ren blr muhakemeden sonra Karoli
na Marek adlı bir kadının idamına 
karar verilmiştir. Bu kadı!" kocası -
nı, küçük kızını, teyzesini ve başka 
bir kadını zehirliyerek öldürmüş ve 
ölümlerinden istifade ederek sigor
talarını toplamak istemiştir. 

41 yaşında olan Karolina, bir za-
nan bir maddeye istinaden bütün dö- l .. l b ' k d d a·· 1 . 

· ih 1 1 't 'b man ar guze ır a ın ı. oz erı 
vız t yaç arımızın nazarı ı ı ara a- d . . G " 1 . . b .. ·· 
1 ak t

.
1 

. . k'l son erece cazıptı. oz erının uyu
ınm sure ı e tanzım ve ıcra ve ı - .. . . . .•. 

1 • h t' selik 1 t 11 sunden ıstıfade ederek ele geçırdıgı 
erı eye ınce ta o unan ce ve er . . 

le idare edilmekte olduğu mahimu- adamları kurban etmıştır. 14 yaşın-
nuzdur. Takvim senesi itibarile yapı- 1 danberi bir takım cinayetler irti~.ap 
lan bu cetveller de gelirlerimiz için etmeğe başlıyan bu kadın, 12 yıl on-

yaptığımız tanminlerde, tıpkı bütçe-! c~ k~asının ayağına bir bal~. in -
mi:r.deki tahminler gibi isabetle ve dırmış ve bu sayede 5000 lngılız li
fazlasile tahakkuk etmektedir. ırası sigorta pirimi almağa muvaffak 

1937 yılına ait gelir tahminimiz olmuştu. Daha sonraları 8 yaşındaki 
2.500.000 lira fazlasiyle tahakkuk et- oğlu esrarengiz bir hastalığa tutul
miştir. Döviz sarfiyatı için bu cet- muş, fakat nasılsa hastalıktan kur
vellerde kabul ettiğimiz miktarların tulabilmişti. En son irtikap ettiği ci 
da tecavüz edilmemesini, büyük bir nayetler, bir yangın dolayısile mey
dikkat ve itina ile takip etmekteyiz dana çıktı. Yangının çıkması üzeri
Ancak dünya aillhlanma yarışı kar- ne yardıma koşan sigorta memurla
şısında Türkiyenln de terefii vaziye- rı maktullerin cesetlerini bulumuşlar 
tinin muhafazası ve sulhün idamesi ve kadının adliyeye sevkini temin 
yolun4,a kel)dine düşen vuifenin ifa- etmişlerdir. 
sı için lüzum gördüğümüz müdafaa Karolina yakalandığı dakikadan 
vesaittnin takviy~si uğrtinaa ihtiya- itibaren, kör, sağır ve dilsiz rolünü 
rt icap eden döviz sarfiyatından ka.. almış, bapisanede yattığı zaman keh 
çınmalhak mecburiyetindeyiz. dini felce uğramış gibi göstermiş ve 

dalı işler, yüksek meclisin feyiSt 
nurlu direktiflerıne dayanmakta 
duğunu ve evvelce kabul ve 
buyurduğunuz butçelerin başarılı 
bikatı ve müsbet neticeleri bu kU 
ten doğduğuna inanarak yüksek 
larmızın bu bütçe müzakeresi s 
da da esirgenmemesini büyuk bit 
si minnet ile dilt?rken takdim 
bütçenin kabulünüze layik bit 
olduğunu umduğumu arzediyo 

Bundan sonra, muhtelif ha 
söz alarak bütçe hakkında mıl 
larını bild irmişlerdir. Hüsnü l{i 
bu arada hayatı ucuzlatmak hus 
da bazı temennUerde bulunmuş 
binicilerimizin kzaandığı zaferı 
lis kürsüsünden enmayı bir 
bildiğini söylemiş alkışlanmıştır. 

Bundan sonra söz alan Halil 
teş kliring hesaplannın ıslaltıtıl 

menni etmiştir. Daha sonra Fazıl 
met (Elazığ) denk bütçenin bir 
tin hayatındaki kuvvetli tesiriJll 
hederek Cümhuriyet hükumet 
denk bütçeye verdiği ehemmiye~t 
tayişle kaydeylemiş Atatürkün 1" 

başı nutuklarında bu husustaki · 
larını hatırlatmıştır. . 

Hatip bütçe açıklarının devlet 
millet hayatında açtığı gedikleri 
böyle hareket eden memleketlerlO 
ne düştükleri vaziyetleri tebarill 
tirmiştir. 

Hatiplerin bu izahatından 

heyeti umumiye üzerine mü 
kafi görülerek maddelere geçiımil 
müvazenei umumiye kanunUJS-
1938 senesi masarifatı karşılığı 
rak 248.307.048 lira tahsisat ve 
sine ait birinci maddesi okunarak 
bul olunmuştur. 

Bugünkü toplantıda kabul edJJdJ 
bütçeler, B. M. Meclisi, Rıyaseti~ 
hur, Divanı muhasebat, Başvek8JI'"' 
Şurayi devlet istatistik umum ıoil 
dürlüğü, Devlet meteoroloji işleri 'I' 
mum müdürlüğü, Diyanet işleri rt' 
isliğidir. 

B. M. Meclisi yarm saat 14 te t.tlf 
Ianarak bütçe müzakelerine de""' 
edecektir. 

tZYaşında 
Bir ~ızı 
Kaç,rd1lar 
Hendek, (TAN) - Karaçökek ~ 

yünden Abdinin 12 yaşındaki "Pat' 
lak" isimli kızı, Düzcenin Mehapei' 
de köyünden iki kanlı Bekir tarafllS 
dan kaçınlmıştır. Jandarma, "Pat' 
lak" ı bularak babasına teslim etrrılfı 
fakat Bekir henüz ele geçmemiştir• 

Taksi Ocretlerl inmiyor 
Benzin fiyatlarının indirilmesi US' 

rine taksi ve otobüs ücretlerinde dl 
yeniden ucuzluk yapılacağı söyleııl
yordu. Bu haber asılsızdır. Çünl'Ö 
benzin fiyatlarında yapılan ucuzl~ 
kilometre başına 4 paradır. Bu, oto
büs ve taksi ücretlerine tesir edebi
lecek mahiyette değildir. 

mahkemeye bir seyde içinde getiril" 
miştir. 

Müddeiumumi bu kadından hah " 
sederken bütün hayatının sahte rol" 
ler içinde geçtiğini, iddia ettiği bil" 
tün maluliyetlerin aslı, faslı olmadı " 
ğını anlattıktan sonra: 

"- Bu kadın kimseye zerre kadsl' 
acımamış, kimseyi zerre kadar se1/" 
memiş, daima incitmekten ve öl " 
dürtmekten zevk almış ve kurban " 
larını daima en tüyler ürpertici bit 
surette öldürmüştür.,. demiştir. 

Karolina muhakemenin sonunda 
doktorlar tarafından ipnotize edile " 
rek müttehim olduğu cürümleri ya 
pacak kudrette olup olmadığınıJl 

tahkikini istemiş, bu talebi kabul 
olunmayınca öldürdüğü kimselere 
verdiği zehir! içmeğe hazır olduğu " 
nu söylemişti. 

Kadının bir balta ile kellesinin vıJ 
rulmasına hükmolunması bekleni " 
yor. Çünkü halihazırda Avusturya " 
da tatbik olunan Alman k&nunu bU 
mahiyettedir. Daha evvel Avustur • 
yada idamlar, asılma suretile inf&ı 
olunuyordu. 

38 senedenberi Avusturynda başks 
bir kadın idam olunmamıştı. Katil 
kadınla birlikte muhakeme olunan 
Macar A11kı Jeno, sigorta işlerinde 
yapılan sahteklrlıklara iştirak etti· 
ği için ilç sene ağır hapse mahkllnı 
olmuştur. 
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eta Bir Mucize! 
Diye Bayan İnci İtiraf Etti. 

Bir hafta zarfında tamamen değittim. Şimdi on sene da
ha genç görünüyorum. Bütün arkadaslarım bevll2 ve ner

min cildime gıpta ediyorlar. 

Bayan lnci'nin tedavi 
görmeden evvelki ha-

kiki fotoğrafı 

Yalnız 7 gün kadar, bu 
tecrübeyi yapınız. Siz 
de şayanı hayret bir 
ten temin ile daha 

genç görünmüş olur
ıunuz. 

''Benim için hakikaten 
bir mucize oldu.,, diye 
Bayan inci beyan ediyor: 
"Hafta zarfında bu derece 
şayanı hayret bir tarzda 
değişeceğimi zan ve ümit 
etmiyordum. Bütün arka
daşlarım d:tha genç ve da
ha schhnr göründüğümü 

söylüyorlar. Cidden bu ca-

Bayan inci kullandı
ğı bütün güzellik le
vazımatmı arkada,Ia-

rma tavsiye ediyor. 

Bayan lnci'nin güzel

lik levazımatı kullan
dıktan 7 gün sonraki 

hakiki fotoğrafı 

zip tenime gıpta etmekle 
beraber nnsıl temin ettiği

mi de bilmek istiyorlar. 
Bu da gayet basittir. Cil

din hakiki unsuru olan 
Tokalon kremini kullanı
nız. Siz de benim gibi 
gençleşip cazip bir ten te
min ediniz . ., 

• 

Bayanların Nazarı Dikkatine: 

TAN 

ISTANBUL GAYRIMUBADILLER KOMiSYONUNDAN : 

J 
C:::alıtmo hdretımlı oıolıyo11 
•lımiıden hi~bır temiz •t ~ıkınıyor ,,. 
tıerıer bızd• lıolsiılık.. oan do6uruvoı 

• 
l,te burada 

D.No: Semti ve Mahallesi 

933 Eminönü Ahi çelebi 

1940 Aksaray Kfıtipkasım 

-4817 Büyük çarşı 

Sokağı Emlak No: Cinsi ve Hissesi Hisseye Göre 
Muhammen K. 

Limoncular cad. E. 66, Y. 35 Üstünde 2 kat o
dası olan kagir 
dtikkiının 123, 
120/ 1, 477, 440 his 

E. Yalı Y. Katip çcş- E. 16, Y. 32 Arsa 
mesi ve Yenikapı Kumsal 
Bodrumhanı alt kat 23 Oda 

200 Açık 
artırma 

1000 Kapalı 
zarf 

200 Açık 
artırm~ 

VA LI DOL imdadımıza yetııirl 
Onu bir kere t.crObe •dinız. Kendınizde yeni 
b~ ~olıııııo ı.evlinln uyondı~ıııı gorecekııniz. 4820 Beylerbeyi Bostancıbaşı Bostan E. 6 defa 15 Beş bap hane, a

Y. 15- 27/1- hırlar, 3 adet do-
27 /2-27 /3- laplı bostan kuyu-

VALIDOL doınlo, ıobtet vı hop 
hcıhndı her .ec~onedı bulunur. 

~ 

Boğnziçinde, Kandillide 

SATILIK KÖŞK 
On bir oda, elektrik, havaga

zi ve terkos tesisatı, çini döşeli 
hamam, çamaşırlık, bodrumlar, 
iki büyük sarnıcı, muntazam bah 
çe ve kameriyesi vesaire her ih
tiyacı cami mazbut yapılı bir bi
nadır. Talip olanlar, her pazar 
saat bire kadar içindeki sahibi 
Sigortacı Bay Mustafaya müra-

caat edebilirler. 

Abdullahağa 

4915 Eminönü Ahiçelebi 

5022 Silivrikapı Fatih Sultan 
Mehmet 

5051 Burgazada 

5147 Edirnekapı Kefevt 

5658 Yedikule Fatih Sultan 
Mehmet 

5877 Cibali Karabaş 

8693 'Osküdar Pazarbaşı 

Yemiş İskelesi cad. 

E. Velief. Y. Seyit 
Nizam cad. 

E. Hacı Balaş Y. Ke
sik Çınar aralığı 
Kesme kaya 

Yedikule harici 

27 /4-27 /5 su ve meyva ağaç
larını müştemil 50 
dönüm bostanın 1750 Kapalı 
4/12 his. zarf 

E. 9, Y. 7 Üstünde 2 kııt o
dalan olan kagir 

E. 1 Y. 9-9/1 

dükkanın 1047/ 
1920 his. 1630 
Ahır, kuyu ve 
meyva ağaçlannı 

.. 

• müştemil bostanın 500 Açık 
1/6 his. artırma 

E. 31 Mü. A- Arsanın 14/42 his. 
da 34, Parsel 8 

E. 8 Y. 8/10 Hane ve bostanın 
1/2 his. 

E. 15 Y. 7-7/1 3 kuyu ve muhte
lif ağaçlan havi 
22 dönüm bosta
nın 3/24 his. 

40 ,. 

750 " 

700 " 
Çukur mescit E. 4-4 Mü. Y. 4-6 Etrafı duvarla mah 

dut 111 metre ku-

Miroğlu 

yulu arsa 
E. 30 Arsanın 240/960 

His. 

280 

20 

-
" 
,, 

İstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer 250 met 
re Fanilalık ince kumaş 26-5-938 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 9 
da Mahmutpaşada Abut Efendi hanı 
önünde açık artırma suretile satıla
cağından talip olanların yevmi mez
kürda mahallinde hazır bulunacak 
memura m\iracaat etmeleri ilan olu-

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 3-6-938 tarihine 
düşen cuma günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

,---------~ı
Deniz Bank ls+anbul Şubesinden : 

Mefsuh Rrhtnn Dok ve Antrepoları Şirketi obligasyonları
mn 6/5/1938 tarihinde ikinci noter huzurunda yapılan keti
desinde itfası lazımgelen 314 obJigasyonun numaraları 8.fağıda 
göıterilmittir. Hamillerinin 64 - 80 numaralı faiz kuponlarını 
ihtiva eden obligasyonlarile birlikte 1/ 6/1938 den itibaren 
Türkiye İt Bankası lıtanbul tubesine müracaatla (22.44) lira
dan ibaret bedellerini almaları ve kur'a iaa.bet etmemit obli
gasyon hamillerinin de kupon bedellerini almak üzere gene 
ayni tarihten itibaren mezkur bankaya müracaatleri lüzumu 
bildirilir. -

Hükumet tarafından aa.tm alınan latan bul Dok, Rıhtım ve 
Antrepolar tirketine aid istikrazİn ödenmeai hükumetçe de
ruhde olunan obliguyonlardan 6 Mayıs 938 zarfında Beyoğlu 
ikinci noteri huzurunda icra edilen ketidede itfa olunan (314) 
obligasyon numaralarını gösterir listedir: 

181 4562 8955 14056 18064 
215 4656 8992 14358 18157 
230 4711 9091 14421 18219 
234 4883 9125 14554 J8405 
536 5131 9219 14782 18425 
586 5147 9493 14817 18651 
710 5186 9580 14845 18807 
733 5264 9599 14942 18833 
742 5317 10156 15060 18942 

I 

NAS 1 R 
i L A C ı · 

DOKTOR JEMSIN 
AMERtKADA UZUN TET· 

KIKAT NETiCESi OLARAK 
BULDUCU BiR FORMOL
DOR. KANZUK NASIR iLA
CI en eski nasırlan bile kö
künden çıkanr. Ciddi ve faya
u itimat bir nasır ilacıdır. 

lNGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

1 
Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 

Çadır Bezi Mübayaası 
Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadırlar için lüzumu olup 

lstanbul ıatıf deposundaki şartnamede yazılı evsafı haiz 

100.000 METRE ÇADIR BEZi 
satmalmacağından alakadarların 30/5/938 Pazartesi gunu 

saat 15 e kadar Depo Direktörlüğüne müracaatları. 

Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının bü- , 
] yük bir kıymeti vardır. Onları bayiin ize iade et- • 

tiğinizde beheri için 5 kuru• alacak, ayni zaman-

1009 5350 10493 15150 18947 
1027 5363 10513 15172 19057 
1098 5450 10527 15215 19104 
1139 5480 10626 15235 19183 
1672 5541 10646 15423 19283 
1738 5559 10672 15498 19334 
1865 5771 10710 15550 19455 
2146 5847 10721 15624 19750 
2229 5912 10925 15627 19791 
2256 5997 10932 15646 19819 
2305 6278 10966 15787 20139 
2336 6303 11179 15832 20152 
2513 6770 11403 15954 20191 
2615 7169 11566 15992 20289 
2619 7436 11617 16087 20320 
2626 7472 11652 16109 20492 
2676 7526 11716 16214 20493 
2695 7686 11785 16345 20569 
2743 7735 11878 16361 20639 
2766 7789 11897 16363 20674 
2859 7794 12023 16507 20903 
2901 8031 12307 16635 20912 
3048 8284 12521 16705 20943 
3065 8346 12681 16787 20953 
3347 8464 12694 16795 21989 
3386 8472 12910 16851 22110 
3831 8476 13065 17021 22386 
3990 8543 13261 17156 22476 
4024 8550 13348 • 171 75 22489 
4109 8585 13506 17271 22753 

22896 
23075 
23190 
23263 
23583 
23679 
23857 
24088 
24145 
24279 
24468 
24540 
24582 
24609 
24737 
24880 
25091 
25674 
25825 
25854 
26011 
26055 
26446 
26569 

29073 
29136 
29173 
29207 
29235 
29460 
29613 
29686 
29712 
30598 
30764 
30931 
31348 
31444 
31526 
31637 
31765 
31785 
31991 
32003 
32050 
32203 
32288 
32293 

......................... , 
Cildinizin tahri~ edilmemesini 

isterseniz ? 

da kıymettar mükafatları bulunan T okalon mü
sabakasına İdiralc halclcını ver~n bir bilet takdim 

edecektir. 

SUT MAKINALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatmdandır. 
l\IİELE Ekremözler:in imal kudreti 

YÜZDE YÜZDÜR. 
l\JİF.l.E Ekremözlerin otomatik 

yağlama tertibatı vardır. 

MiELE Ekremözlerin bütün aksa
mı paslanmaz nevindendir. 

1\IİELE Ekremözleri bilıimum Zi
raat mektepleri kabul ve 
tavsiye etmektedirler. 

MIELE Ekremözleri en asri ve 
diğer markalardan daha 
ucuzdur. 

.. ohs dı>lln1111ı: Tahtakalc. 51 No. lu Polcer traş ht<'nklan deposunda 

4212 8711 13601 17503 22766 
4352 8837 13749 17635 22768 
4469 8841 13809 17707 22777 
4486 8868 13836 17833 22796 
4503 8893 13926 17887 22850 
4512 8904 14009 18040 22858 

26595 
26810 
26823 
27024 
27103 
27137 
27441 
27680 
27701 
27722 
27895 
28008 
28023 
28360 
28415 
28462 
28664 
28728 
28740 
28815 
29005 

32453 
32562 
32877 
32904 
32994 
33139 
33148 
33227 
33266 
33294 
33298 
33368 
33685 
33712 
33726 
33755 
33871 
33958 
33982 
33991 

Sahibi ve umumt neşriyab tdare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecllik ve Neorlyat Türk Limltet Şirketi. Baaıldığı yer rAN Matbaam 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraftan ıonra 

pamuk gibi yumu~atan 

POKER 
Tıraş bıçaklarını kullanınız. 

____ i ____________ , 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli "'29962., lira "07,, kuruştan ibaret bulunan Anknra - İs

tanbul yolunun 100 + 000 ile 105 + 077 inci kilometreleri arasındaki ta
mirat ile köprü ve menfez işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 2/6/938 Perşembe günü saat on beşte Ankara Vilayeti Daimi 
Encümeninde ynpılacaktır. 

İstekliler teklif mektuplan Ticaret Odası vesikası ve "2247 .. lira "15., 
kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzları ve Nafıa Vekale
tinden 938 takvim yılına mahsus olarak aldıkları muteahhitlik vesikala
riyle birlikte sözü geçen günde saat 14 de kadar Encümen Reisliğine ver
meleri. İstekliler keşif ve şartnameyi Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

"l '24,, '"2 "2 820,. 
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Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede A yvallkta çıkar. 
A yvallğın en leziz ve en sıhhi yağı da §Üphesiz 

dır. 

' Şerbet gı"bi tatlı olduğundan tababette içmek suretile müstameldir. Kum, böbrelC ve hilhaaıa ka
raciğer, aa.fra, ıanlık hastalrklannda, zaafı umumide inkıbazda. Tereyağ yerine yemeklerde, sa-
latalarda, tatlılarda, pilavda, HASAN ZEYTiN YACI kullanınız. · 

1ı4 şişe 40 • 112 şişe 50 • 1 litre §İşe 80 • 2 litre şişe 160 kr. 
/ I 

.Tenekelerde 1 kilo 70 • 3 kilo 190 • 5 kilo 300 • 7 kilo 400 kr. 

1 
idrar 

Keaeai 
2 

Temiz 
kan 

Mutlaka Hasan markasına dikkaL Hasan Deposu. 

3 
Kirli kan 

4 
Çrkanlan 

idrar 

Böbreklerimiz; hilkatin yarattığl müthiş bir s~e 

makinesidir. Günde beş yüz litre kan süzer. İçtiğimiz 

şeylerin faydalılannı uzviyetimize, muzur olanlarını 

idrar yolile harice atar. Bu harikalar nümuııesi maki

nenin çalışma kuvvetini artırmak sıhhatimizi temiz 

ve arızasız şekilde yaşatmak demektir. Bu kudreti 

yalnız 

kaşeleri temin eder. (B E L M O B L Ö) böbreklerin 
faaliyetini artırır. Böbreklerden idrar torbasına ka
dar olan yollardaki hastalıkların mikroplarını kökün
den temizler. Bilhassa kadın ve erkek eski, yeni bel
şoğukluğu, mesane iltihabı, orşit, sistik, idrar zorluk 
lan, bel ağrısı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yan
mak hallerini defeder. İdran çoğaltır. Vücudün içeri
sini güzelce yıkayıp temizler. Sıhhat Vekaletimizin 
resmi müsaadesini haiz bulunan (H E L M O B L Ö) 
her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek ına

vileştirir. 

·----------------...-------------------------· 
E~:~;:~~~ \\)ı\) H~tı~~f ZLL~~ 

...... __.o M İ D E 
Şişkinlik ve Yanmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve diliniıdeld 
~aslılığı defeder. Mide ve barsaklan alıştırmaz. lş 

*5T7 tihanızı ve sıhhatinizi düzeltir . 
....::...i~--~!iiiiiiiiiiiiıll!l!!I!!!! . S~n. derec? teksif edilmiş bir tuz olmakla müşa-

bih ıstmHJen ve taklitleri ısrarla reddediniz. 

G R i P NEZLE BAŞ ve DIŞ 

BUTON A$RILARI DiNDiRiR 

MAFSAL AGRILARI . ~ . ,. ....... . . ' . ... . . . ·.~ .. 
.ot, , •• 

Baş • Diş· Nezle· Grip· Romatizma 
ve bütün ağrılan derhal geçirir. Mideyi, kalbi yormaz. Taklid· 

!erinden sakınınız. Eczanelerdel -12 lik ambalajlarını arayınız. 

. ' . . . . .ı ı 

Çok müthit anlar geçirtir. Fakat ~----------------------bir tek kqe GRIPIN almakla, 
bütün fİddetine rağmen romatiz
ma ağrısını çabucak sindirmek 

kabildir. 

Bir Tecrübe Kafidir! 
BASUR MEMELERİNİ 

Çünkü hususi bir tertible yapılan 
GRIPIN kaşeleri en muannid ağrıla-

n kua umanda~· p A Ti 
~~~~"";~!,i.:~~l ......... _. .. IL•E._T•E•D•A•V•l--•E•D•IN•l•Z•! ........... . 

günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dik- -----·----------------•-.. kat. Taklitlerinden sakınınız. Ve 1 .,. 
GR!PIN yerine başka bir marka ve
rirlerse şiddetle reddediniz. Al.FA • LAV AL 

Dünyada mevcud ıüt makinelerinden en 
emniyetle kullanabileceğiniz yegane 

markadır. 

Genel Deposu : M. C A M C A N 
Galata, Mahmudiye Cad. No. 61 

Telgraf adresi: lstanbul • CAM CAN 

KOLINoskul~anmız. Le.z· 
zetı hof, dıt-

antiaepdk leri ~ci - gibi 
DIŞ MACUNU parlatan Ko-

Her banyodan sonra saçınız 

Bu §ekle girerse 

BRIY ANTIN PERTEV 
liıiiılı..C:~~:.:..•••••••r linos dünyada 

MlL YONLARCA zevat seve seve kullanırlar. MACUN TEK· 
SiF edi1mit olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

onlan düzeltmeyi temin eder. 

S .N . URALLI 

25 I nce sigara 
20 Kalın sigara 

KURUŞ 

Büyük tübü 42 kuruıtur. 

"DAlMA 
, TİRYAKİ 

iÇiYORUM,. 
e Her Tiryaki bunu 
söylü'yor.Acaba neden? 

Çünki; 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan
beri bekledikleri si2a· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aym olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AVNi HARMANI 
AVNi İ Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 


