
,,. 

, tSTANBUL 
-~-r.-,.~ 18, 24319, 24310 

Ü YIL - No. 1105 

r iDEAL BURO 

1 9 3 8 KUR US 5 BAŞMUHARRiRi: - J\HMET EMiN YALMAN 

Bu kitap büroların ış çıkarma kudretini ar
tırmak için ameli bir kitaptır. O size az mas
rafla çok iş nasıl çıkarılabileceğini gösterir. 
Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden si
zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa
'!mda Fivat1 50 Kr. 

İngiltere ile Mali Anlaşma imzalandı / 
Reisicümhurumuz Atatürk, dün sabah saat 

10.30 da hususi treni erile tehrimize teref ver
mişlerdir. 

ile sair mülki ve askeri erkan, Şehir Meclisi 
azalaw:, Cümhuriyet Halk Partiai mümessilleri
nin ellerini aıkmıflar ve halkın heyecanlı teza
hüratına aelamlarile mukabele etmitlerdir. 

ingiliz Tezgihlarında 
Zırhlılar Yaptıracağız 
Kredi ile lngiltereden Mühimmat 

ve Makineler Satın Alacağız 

Yar= lan 
Abluka 
Çemberi 

B 
"TAN .. a 

kyar1 
Beyanatı 

J\lunet Emin YALMAN 

Dün Londrada mühim bir 

Chamberlain Avam 
Mali Anlaşmayı 

Kamarasında 
izah Etti 

anlqma imza edildi. Esa..- Londra, 27 (TAN Muhabirinden) - Tür-
11 fı1: İngiltere, Hmanlanmızın kiye ile İngiltere arasındaki mali an1aşma 
y..pılmuı ve inkitafımıza ve mil- bugün saat 10,30 da imzalanmıştır. Muka
li müdafaanııza alikaısı olan di- veleyi Türkiye namına Büyük Elçimiz Fethi 
ier i,Ier için bize on altı milyon Okyar ve l\!u~mmer Eriş im.za!amışlardır 
ı .1. liral...ı- ( .. kü' ·ı İmza merasımı çok sade Ye samımı olmuştur. 
ngı ız m yuz sur mı yon 8.. .. k El • • • G f • 8 y·· k r b' kred" B' uyu çımııın aze emıze eyanatı 
ur ıruı ır. 1 a~ıyor. 12 lmza merasimini müteakıp telefonla Lon-

de bunu ıenelık takaıtlerle ve dra Büyük Elçimiz Bay Fethi Okyarı bula
Türk mallarile ödüyoruz. rak talıassüslerini sorduk. Londra Biiyük 

Dünkü sayımızda da anlattığımız Elçimiz tahassüslerini şu cümlelerle ifade 
gibi, bu iıin içinde mUhim olan nok- etti: 
ta, anla~rnanın mevzuu olan paranın - / ngiltere ile yapılan bu mali anlaşma 
nıiktarı meselesi değildir. Asıl mese- çok lıayırlı bir i.ştir. Ve memleketimizin ikti
le, emperyalist sermayenin etrafı- sadi uyanmasma muhakkak ki çok Jıadim 
nı.ıza kurmak istediği abloka çembe- olacaktır. 

rinin kati bir surette yarılmasında lngiliz Baıvekilinin Sözleri 
ve mali ve iktisadi istiklalimizin ye- Londra, 27 (Hususi) - Bugün Türkiyeye açılan 
ili bir kök salmasındadır. krediye ait üç mukavele sabahleyin imzalanmış ve 

Bleysdel adında bir Amerikan ik- Mister Chamberlain bu hadiseyi Avam Kamarasına 
tiutçısı birkaç sene evvel "Avrupa- (Arkası: sayfa 9, sütun 5 te) 

Mister Chamberlaiı 

hın Osmanlı İnıparatorluğundaki 
hlali kontrolü,, adlı bir eser yazmış
tır. Vardığı neticeler ~unlardır: Em
peryalist sermaye, Osmanlı İmpara
torluğuna kendine ait bir çiftlik gö
züyle bakmıştır. Düyunuumumiye 
idaresi, emperyalizmin bir ileri ka
rakolundan başka birşey değildir ... 

Büdce Müzakereleri 
Nihayete Erdi 

N ikaplı bir sömürge ve bir çift
lik gözile bakılan sahalara ge 

len bu gibi emperyalist sermayeler, 
nıeşru ve makul karlara razı olmaz
lar. Bahşişlerle muhiti susturmağa 
çalışırlar. Haber sızacak delikleri tı
karlar. Türlil türlü adlar altında 
Yağmacılığa girişirler. 

Bu vasıflarda bir iktısadi teşebbü
ııün son misalini İstanbul Elektrik 
Şirketinde gördük. Nafia Vekaletinin 
büYiiJt bir azim ve himmet göstere
:tek yıktığı bu kale, Türkiyeye ni
kaplı bir sömürge göziyle bakmaya 
C\iret edenlerin son iltica yeriydi. 
l3unun yıkılmasındaki ehe iyeti 
latanbul şehrinin birkaç mil 

(Arkam: sayfa 9, sn~ 

Büdcenin itti/akla kabulü üzeri
ne Başvekil meclise teşekkür etti 

Hariciye büdcesi 9örüşülürken 
birçok hatipler Hatay meselesi 

etrafında şiddetli sözler söylediler 
Ankara, 27 (TAN) - Büyük Mil- miyesi üzerindeki görüşmelere de

let Meclisi bugün Abdülhalik Renda vam edilmiş ve Iktısat Vekili Şakir 
nın başkanlığında toplanarak bütçe Kesebir bu izahata karşı şu bf!yanat
müzakerelerine devam etmi~tir. Cel- ta bulunmuştur: 
senin açılışını müteakıp dünkü top- "- Gerek bütçenin umumi müna
lantıda müzakeresine geçilmiş olan kaşası sırasında, gerek İktisat vekl-

Vekaleti bütçesi heyetı umu- (Arkuı: sayfa 6, sütun ı de) 

Atatürkün tetrifleri dolayısile Pendikten iti
baren büyük bir halk kütleai istaayonlara 
birikmişti. 

Büyük Şef, Haydarpaşa.da trenden befUf 
bir çehre ile inmifler ve kendilerini karşıhyan 
İstanbul Valiai, İstanbul Merkez Komutanları 

Ulu Önderimiz, Acar motörile Dolmabahçe 
Sarayına geçerek istirahat etmiışler ve dün ak
fa.ma kadar bir yere çıkmamışlardır. 

Resimler, Büyük Şefin lstanbulu te,rif intı
balarmı te.sbit etmektedir. 

VALi MUHAKEME EDiLECEK 
BU KARARI, DEVLET $0RASI 

UMUMi HEYETi VERDİ 
f'El~kt .k (~k .. ~I Sebep Asri Mezarlığa Taal/Uk 
~ e rı ~ır etının ~ Eden Bir Yolsuzluktur i Satın Alınma 
~ Mukavelesi 
~ Ankara, 27 (TAN Muhabirin

den) - Dün Biiyük Millet Mec 
~ Iisinde beyanatı esnasında Nafıa 
' Vekilimizin İstanbul Elektrik 
~ Şirketinin mübayaası işinin bit 

Ankaradan gelen haberlere göre latanbul Vali ve Belediye Rei
si Muhittin Ostündağın muhakemesine lüzum görülmüştür. Mu
hakemeye lüzum kararını veren makam, Devlet Şurasının umumi 
heyetidir. Kararın sebebi de lstanbulda Asri mezarlığın istimla
kinde yapılan ve vazifeyi suiistimal derecesinde görülen bir yol
suzluktur. 

Yolsuzluğun mahiyetine dair arkadaşrmız Kurun ıu malümatı 
elde etmittir : 

" .•• Kararın verilmesine ômil olan 
m.iş bulunduğu hususundaki ifa-

~ .ıııı kanaat, asri mezarlık yer~nin alış fiya .,. desinin Meclis umumi heyetince ~ 
., .ııı1 tının tayininde görülen yolsuzluk ve "' nasıl biiyük bir memnuniyetle ~ 
"il t bedelin yüksek tutulmasında bir vıı-
' karşılandığını bildirmiştim. ~ tandaşın himayesi ile yüksek kazan-

' Yakında yüksek Meclisin tas- i cını temin için dostane münasebetin 
' vibine arzedilecek olan bu mu- bu işte rol oynamış olmasıdır. Arazi 
' kavelenin akdine takaddüm eden Eşref isimli birinden dönümü sek-

Lüzakerelerin cereyanı, moka- , sen liradan alınmıştır. Eşrefin bu ye
(Arkası: sayfa 9, sütun 4 te) ~ ri kısa bir müddet evvel otuz liradan 

"' , , .... ....,,.,..,..... "-,,.,.... "- .... -""' aldığı tesbit edilmiştir.,, 

istihbaratımıza nazaran Ş·.'.ırayi 
Fransız Hariciye Devletçe lüzumu muhakeme!crine 

karar verilenler arasında o mnıanki 
Nazırı Eylulde daimi encümen azaları da vardır. 

• Bunlar da Adalı Avni, Nakiye, Ce·:-
Ankaraya Gehyor d~t Kei-im, Ihsan Namık ve daha rlört -

. . -kişidir. 
Parıs, 27 (A.A.) - Fransız dıploma Ge llkkA d r t b ı B l d' . . . .. çen anun a s an u e e ı 

tık mahafılınde soylendiğine göre . d k' b ı ı kl h kk da H · · . N . B _ ' yesın e ı azı yo suz u ar a ın 
arıcıye azırı . ~nnet, eylul a!ı gazetemizde bazı neşriyatta 1.ıulun-

zarfında Ankarayı zıyaret edecektır. muştuk. Bu neşriyat arasında asri 

Elçimiz, Boneyi tekrar mezarlık meselesinden de oıüüs v&.r

ziyaret etti dı. 

Paris, 27 (A.A.) - Havas bildiri -
Aldığımız malumata göre Belediye 

bir asri mezarlık kurmaya lcarar ve-
yoHr: . . N B Bo T'. k' riyor.' Belediyelerin böyle kararları· 

arıcıye azırı . nne ur ıye . . 
b - "k ı · · B D k b 1· t . · nı çok gızlı tutmaları ve mutavassıt-uyu e çısı . avazı a u e mış .. • k 

b ·· .. ed İsk d S ların spekulasyonuna meydan hıra -
ve u goruşm e en erun an - . M 1 t · u 
cağı meselesi mevzuu bahsolmustıır mamaları ıcap ederken, ı u 11 mı s 

tündağ Belediye müfettişi iken ayni • • .. • 
sıfatle Belediye hizmetinde bulunan ' B. Muhıttıo tİstundag 

Bir Gens Şöhret Kazanmak 
için Hırsızlık Yap+. 

Bu fayanı dikkat haclia.enin tal
tilahm 4 üncü say/amıztla mala
keıneler mtununJa bulacaksınız. 

Eşref Pikoğlu bunu ayla~ca e~vel ha 1 karar gizli tutulduğu takdirde t!linü
ber alıyor. Bandırmalı liı.kabıle tanı mü 30 liraya alınabilecek b 

R l b b d··rı .. 11 • ır yere, 
nan bir um a era. er 0 yuz C' 1 bir dostun menfaat görmesi gibi şah 
dönüme yakın arazı kapattyor. Bu . b' d' .... d 

. . 28 d.. .. .. ili . sı ır en ışe yuzun en belediye 
arazının onumu~e e • gen ka- 75 - 80 lira ödeyor. Ayni B. r,srefe 
lan kısmına otuzar lıra vererek teda Muhittin Ustündag- ba ·ka ı d,, 
ik d . s h · · b' d ş suret c .. 

r e ıyor. onra epsını ır en Is- arkadaşlık ve dostluk gö t • . 11,r 
tanb 1 B l di . 75 . s er.;ıor. ne 

u e e yesıne. .' 80 !ıradan sela Tramvay Şirketine, uzun r.ene-
satarak açıktan 22 bın lıra derecesin ı k ldı M t t . ~ . er a nmcı!ı llS a ayı işten çı 
de bır kar temın ediyor. Demek ki (ArkAsı sa-41a .. süt -

J• "• un 3 te) 



No. 72 Yazon: M. SIFIR 

Repington1:1iı T eşkilitı 
Emrimize Çalışıyordu 

MÜTEFERRiK : 

Prens Bubesko 
Geldi Ve Dün 
Ankaraya Gitti 

Ermeni Mezarhgı 
işinin lçyüzü 

Esat Bey, vaziyeti anlattıktan 

sonra kendi kanaatini şöyle hu -
lasa etti: 

- Benim kanaatim, 1ngilizle -
rin bugünlerde istihbarat işlerin
de umumi bir değişiklik yapacak
lan yolundadır. Bu tahakkuk e
derse bizim de çalışma tarzımızı, 
hatta adamlarımızdan bir kısmını 
değiştirmckliğimiz liızım. Sen şim
dilik yeni adamlar tedarik et. Ol
maz mı, iki gözüm. 

- Kont Kapriniden başka bir 
kimseden bu işler hakkında bir şey 
işittiniz mi? 

- Hayır. İşitmedim amma gör
düm. Dün bizim Ekrem Beyin (pa
şa) arkasındaki casus her vakitki 
adam değildi. 

- Evet, değildir. Bu değişiklik
ten haberim var. Şimdi onu da 
söyliyeccktim. Ekrem Beyi takip 
eden Ş. evvelki akşam Beyoğlunda 
tramvaydan dü~müş, ayağı kırıl -
mış. İngiliz hastanesinde yatıyor. 
Yerine Asador adında birini ver
mişler. Fakat bu Asador, zararlı 
bir adam değil. Bu sabah V, bu 
haberi verirken Asadorun kulağını 
oükttiğünü de söyledi. Bununla be
raber, adamlarımıza daha gözü a
çık ve kulağı delik bulunmalarını 
tenbih edeceğimi merak etmeyi -
niz, efendim. 

- Teşekkür ederim. Bir de u
nutmadan söyliyeyim. Ali Osma -
nın İstanbulda bulunmadığını ve 
Ankarada olduğunu dün Kont Kap 
rini söyledi. Bunun aksini müna
sip şekillerde İngilizlere duyur -
mak ve kendilerini buna inandır
mak lazımdır. Bunu M. A. temin et 
sin. Tarafımdan ona rica ediniz. 
Pantikyanın da bu işte yardımını 
temin etmek her halde faydalı o: 
lur. Simdi gelelim Repinaton Jşi -
ne. Bu yeni teşekkule karşı ne yap 
maxı dÜŞÜnÜyOf!\UD1 söyle baka
lım. 

- Bugün Yusuf ile geç vakte 
kadar bu işi görü;tük. Bazı karar
lar da verdik. Vaktiniz varsa söy
liyeyim. 

- Dinlyiorum sizi. 
- Sosyalist H. ye bu işte ehem-

miyetli bir rol verildiği anlaşılıyor. 
Bu adamı elde etmek ve arzumuza 
göre çalıştırmak imktinı yoktur. 
Biz başka bir şey düşündük. Bizim 
Yusufun Hilmi ile tanışıklığı var. 
Yarından başlı.yarak mütekait ve 
muhalif bir zabit maskesile ve Av
ni Bey ile beraber H. ye sokula -
cak, içlerine girmese bile H. yi ha
riçte aldatır ve bu suretle bir müd 
det teşkilatı oyalarız. Bizim Sadık 
Efendiyi de Çavuşyanın delaleti i
le Repingtonun yanına tercüman 
vermiye uğraşacağım. 

- Yapar mı acaba? Bu çok iyi 
bir şey ... 

- Yaptınnz. Aldığımız taahhüt 
mektubunun henüz mürekkebi ku
rumadı. Sonra efendim. Bu sabah 
Top Ömeri gördüm. Rizeli M. i ta
nıyanlardan S. isminde Rizeli bir 
genci yanıma verdi. Her haline ke
fillik ediyor. Açık göz delikanlı ol
duğunu söylüyor. Ben de öyle gör

düm. Bu çocuğu da Rizeli M. e mu-
sallat edeceğim. Şimdilik yapaca
ğımız bunlardan ibaret ... 

- Hepsi iyi. Bütün teşebbüsleri
nizde muvaffakıyet dilerim. Bir 
ıey daha rica edeceğim. Bir hafta 
evvel A. adında biri bana geldi. 
Topçu ihtiyat birinci mülazlmi ol
duğunu söyledi. Gayet iyi fransızca 
ve arapça biliyor. Fransız istihba
ratındaki Cezairli yüzbaşı Meh
met Beyin adam aradığını bir yer
den işitmiş, bizim hesabımıza ça
lışmak üzere Fransız istihbaratına 
girmek için benden izin istiyor. Ta
nıdığım bir adam değil. Böyle iş
lerle meşgul olmadığımı söyliye
rck başımdan savdım. Bunun İn
giliz veya fırkacılar tarafından 
gönderilmesi ihtimali de var. Ad
resini yazınız. Biraz bununla da 
meşgul olunuz, elmasım, raporunu
zıı bekliyeceğim . ., 

Bir hafta sonra Repingtonun giz· 
li teşkilatının içinde idik. Çavuş -
yan, müracaatimi kabul etmiş ve 

Sadık Efendiyi gizli grupa tercü
man tayin ettirmişti. Rizeli S. hem
şerisi casus M. i avucu içine almıştı. 
Kıymelti arkadaşım Yusuf ta sos
yalist H. nin akıl hocası olmuştu. 
H. Yusuf Beyi Repingtona tanıttır
mış ve müspet bir iş verdiği tak
dirde hizmete alınacağını bile va
dettirmişti. 

Yusuf ve Avni Beyler, güzel bir 
plan ile Abanalı M. yi teşkilattan 
attırmışlardı. Tercüman Sadık E
fendiyi de Repingtonun adam bu
lunması hususunda gosterdiği ar
zu üzerine H. S. T. ismindeki Ri
zelilerle, bizim Pavrili :t. i otuz lira 
maaşla grupa yerleştirmek bece -
rikliliğini göstermişti. 

Her günü bir türlü muvaffakı -
yetle geçen ayın sonunda Reping
tonun gizli teşkilatı olduğu gibi e
limizde ve adeta emrimizde idi. 
Grupun· yirmiye varan memurla -
rının vazüe cetvellerini Sadık E
fendi yazıyor ve taksimatı istedi
ği gibi yapıyordu. Kumandan va
ziyetten çok memnundu. Kaçak
çılık vakalarının yok denilecek ka
dar azaldığı kanaatini edinmişti. 

Kerameti Repingtonun beceriklili
ğinde buluyordu. Fakat işin doğru
su böyle değildi. 

Repingtonun bu vazifeye gizlice 
tayininden kınlan ve küsen Gar -
don ve Bland, işe biraz yan çızi
yorlardı. Pantikyan Efendi de bu 
kargaşalığı uzatmamak için elinden 
geldiğinden çok fazla uğraşıyor, 
kumandanı körükliyerek şişiriyor
du. 

Bu sırada bir gün Esat Bey ani 
olarak beni istedi. Emri getiren ar
kadaş çok mi.ıhim bir iş çıktığını 
söylüyordu. Merak ve teli'ışla ku
mandanlığa k.oştum. Esat Bey gü
lerek dedi ki: 

- Seni heyecan e meraka dil-" 
şürdüm. Bu gece Karamürsel yo -
luyla Ali Osman Ankaradan geldi. 
Şimdi içerde oturuyor. Evlerinin ba 
sıldığını, kendisınin sıkı bir suret
te aranıldığını ta Ankaradan haber 
almış. Hala kendisini arıyorlar mı? 
Şunu bir öğrenseydin. 

- Aranıldığından haberim var. 
Evleri basıldığı zaman size bildir
miştim. Gizli hizmetler grupundan 
müttefekin zabita komisyonu reisi 
Miralay Ballar'a bir tezkere yazıl
mış ve Ali Osmtının resmi polisler 
tarafından nerede görülürse tutul
ması istenilmişti. . Komisyonda bu 
iş konuşulmuş ve miittefikin polis 
teşekküllerine umumi bir emir ve
rilmişti. Bununla beraber bir defa 
daha yoklatahm. 

- Ali Osmanın telaş etmekte 
hakkı varmış demek .. Peki, bu teh 
likeli vaziyeti dfü:eltmek için ne 
yapacağız? Bu adam bize !Azım. 

Gizli adamlarımızdan biri mesela, 
Ballar karargahındaki N. Bey, Ali 
Osmana bir serbestlik temin ede -
mez mi acaba? 

Esat Beye müspet cevap vere -
medim. Çünkü komisyon tarafın -
dan verilen emri geri aldırmak ko
lay bir iş değildi. 

(Devamı var J 

GÜMRÜKLERDE: 

Yeni Zırhlı 
Otomobiller 
Alındı 
Gümrük muhafaza teşkilatının 

motörleştirilmesi için geçen sene alı-

Beynelmilel' µava Kurumu Reisi 
Prens Bubesko dün sabah saat dokuz; 
dn Bükreşten gelerek Ycşilköy hava 
istasyonuna inmiştir. Prensi istasyon 
da Türk Hava Kurumu lstanbul şu
besi reisi İsmail Hakkı ile birçok 
hava mensupları karşılamışlar ve is
tasyonda kaldığı bir saat zarfında 
kendisile hasbühalde bulunmuşlar
dır. Prens Bubcsko evvelki gün ge
lecek iken reis bulunduğu beynelmi
lel hava kurumu ktitibi umumisinin 
bir kaza neticesinde düşerek Karbo
nize olması üzerine hareketini tehir 
ettiğini söylemiş ve bu hadiseden do 
layı fevkalfıde müteessir görünmüş
tür .. 

Prens seyahati hakkında bir mn
harririmize demiştir ki: 

- Beynelmilel Hava Kurumu ile 
memleketiniz · havacılığı .1rasında 

do[.trudan doğruya münasebetler te
mini maksadile hükumet merkezini 
ze gidiyorum. Türkiye benim için 
yabancı bir :memleekt değildir. Ba
bam Türklerin samimi dostu idi. Ben 
muhtelif vesilelerle Türkiyeyi ziyı:ı
ret ettim ve daima SE\mimi, ince bir 
nezaketle karşılandım. 

Yarınki medeniyetin başlıca temel 
lerinclen birini teşkil edecek olan tay 
yareciliğe her millet lfıyik olduğu e
hemmiyeti veriyor. Türkiyenin her 
işte olduğu gibi bu işte de geri kal
madığını zevkle takip ediyorum. Ye 
şilköy hava meydanınız da gittikçe 
tekamül ediyor. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün Bu 
işe Ait Mühim Bir Tezkeresi 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün Sahur Sami adında birinin kızı
Ermeni tJçhoran vakfı mütevellileri- na 45 bin lira mukabilinde satı-
ni sorguya çektiğine dair Jamanak l ak B - 1 T s· ·1 M h 

. ar eyog u apu tct u a· 
gazetesi, geçenlerde bir havadıs ver- _ • 
mişti. Biz de bunu tercüme ve neşret fızlıgınca bu yolda tesçıl mua-
miştik. 1 melesi yapılmış olduğu ve Erme-

Dünkü Akşam arkadaşımızda da nilerin kilise namına aldıkları 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün Er- 1 parayı Ermeni vakfına ithal et

meni mezarlığı meselesi hakkında 1 
miyerek bu paranın bazı kimse

yazdığı bir tezkerenin metni vardır. ler arasında paylatıldığı tesbit 
Tezkere, bu işin çok dikkate değer edilmittir. 
safhalarını aydınlatıyor. Aynen şu- Yerin, Sultan Beyazıt vakfından 
dur: bulunması itibarile bu 1Jer hakkında 

"Icarei vahideli evkaftan olup me- Belediye ile Ermeniler arasında ya-
zarlık ittihaz edilmek üzere kendile- pılan sulh mukavelesinin iptali iç!n 
rine tahsis, icare veya mukataa gibi Evkaf idaresince kanuni tedbirler t.ı
bir tasarruf sebebi tesis edilmediği lınmışsa da kendi telakkilerince Er
halde bazı Ermeniler tarafından izin meni Uç1ıoran kilisesi mevkufatın
siz ölü gömülen ve yetmiş küsur sene dan sayılan bu yerden kendilerine 
evvel ölü gömülmesi menedilerek va ayrılan kısım için aldıkları paranın 
kıf namına ibka edilen Beyoğlun - vakfa irad kaydedilmemesi çebebile 
da Harbiye civarında Şehid Muhtar kanun ve nizamname hükümleri hila 
caddesinde kain yerler Sultan Beya- fında idare meclisinin mezuniyet ka
zıt vakfı müştemilatındandır. rarı istihsal edilmeksizin sulh al.edine 

1850 numaralı Belediye Kanunu- ve ferağa ve ferağ bedelinin bazı ze
nun neşrinden sonra Belediyece, met vata dağıtılmasına cürct etmek gibi 
rlık ve kimsesiz mezarlıklardan oldu muamele ve S1tiistimaller dolayısile 

ğu zehabile müdahale edilmiş ve de Uçhoran kilisesi miiteveUi heyeti 
Ermeniler bu hususta İstanbul dör- hakkında da takibata başlanmıştır." 
düncü hukuk mahkemesine müraca
atle Belediye aleyhine bir men'i mü
dahale davası açmış ve sonunda bu 
yerin Sultan Beyazıt vakfı müştemi
latından olduğu tesbit edilmekle be
raber Ermenilerin davaları reddolun 
muştur. 

BELEDİYEDE : 

Taksimde Bir 
Yeraltı Garajı 
Yaptırılacak 
Belediye, Taksimde, yer altında o-

Prens, şerefine hazırlanan büfede 
izaz ve ikram edilmiştir. Saat onda 
tayyaresile Ankaraya hareket etmiş
tir. Yanında bir telsiz memuru ve pi
lot vardır. Prens yarın sabah Anka
radan şehrimize dönecektir. Hava ku 
runıunun ~\.-l~t nlor.nk.__l>urada bir 
gün kalması muhtemeldir. 

Vakfın sahip bulunduğu ve Deledi 
ye ile Ermenilerin hukuki bir alaka
ları olmadığı halde, iki taraf arasın
da nizaa mevzu teşkil eden bu yer 
JUCKKintr.: ar'.IU'"dli?S ITTTT!Oat ~. v• n.•~i\. ..,....,.et..... +..,_.;. 

miye karar vermiştir. 

Üç Ayhklar Baıhyor 
Defterdarlık üç aylık maaşların 

zamanında verilebilmesi için hazır

lıklarını bitirmiştir. Maaşların tevzi
ine 2 Haziranda başlanacaktır. Maaş 
larını Eminönü malmüdürlüğünden 

alanların maaşları defterdarlığın ya
nındaki eski Emniyet Direktörliiğü 
binasında verilecektir. Burada, geniş 
bir salonda müteaddit tediye gişeleri 
hnzırlanmış ve maaş sahiplerinin otu 
rnbilmeleri için banklar konulmuş.

tur. 

Misafir Japon Elçisl 
Ankaraya Gitti 

Evvelki gün şehrimize gelen Ja
ponyanın Moskova elçisi Mamuru 

Şigemigo, Japonyanın Türkiye elçisi 

Takatuani ile birlikte dün akşam An 

karaya gitmiştir. Ziyaret maksadile 

memleketimize gelen misafir Japon 

elçisi birkaç gün Ankarada kaldıktan 

sonra, Sovyet Rusyaya dönecektir. 
----O·----

MAARİFTE: 

Şişhanede 
Yeni Bir Mektep 
Açılıyor 
Musevi Eskinazi Cemiyetine ait 

olup geçen sene tedrisatını tatil eden 

Şişhanedeki Gold Şmit mektebinin 

binasında bir resmi okul tesis edil~ 

mesi için bina bu cemaat tarafından 

Maarife bırakılmıştır. 

Mekteplerin Kızılaya 
Yardımı 

her iki taraf aleyhine <lava H~ılacağı 
sırada Istanbul Belediyesi ile Vakıf
lar Umum Müdürlüğü arasında mev 

cut bazı ihtilafların halli de arzu edil 
miş ve hükümler karara bağlanmak 
üzere iken hitam bulan son tahkim 
müddetlerinin temdidi sırasmJa Va
kıflar idaresinin rizası haricinde Be
lediyece bu yer hakkındaki ihtilaf 
tahkimden istisna edilmiş ve mes~le 
Evkaf idaresile Belediye arasında 

ihtilaflı olarak kalmıştı. 
Vakıflar idaresi, ihtilaflı kalan bu 

hadise hakkında icabına tevessül P.de 
ceği esnada Belediyece, mese'e:lin, 
Ermenilerle sulhen halline kıyam e· 
dildiği ve Belediyenin Ermenılcrden 
matlubu bulunan yüz küsur bin lira
dan Ermeniler lehine feragatle bera
ber Beyazıt vakfına ait mevzuu ba
his yerin 51981 buçuk metre murab
baı olarak Beyoğlu Tapu idaresince 
millk olmak üzere Belediye narr..ına 
tesçllinden sonra ikiye parçahman 
bu sahadan bir kısmı Belediye uhde
sinde bırakılmıştır. 

Geri kalan 1287 buçuk metre 

murabbaı k!smı da Beyoğlu Üç
horan Ermeni kilisesine temlik 

edilmi' ve kilise tarafından da 

bu yerin bir kısmı İtalyan tebaa

sından birine ve bir kısmının da 

Yeni projeye göre Taksimde Tak
sim kışlası ile kışladan meydana doğ 
ru uzanan kısımdaki garaj ve kah
vehanelerden ibaret bütün ada istim 
lak edilecektir. Karşı cephede Kal
mis apartımanının bulunduğu ada 
da kaldırılacaktır. Bu adanın kalk
masiyle açılacak meydana Karaköy, 
Azapkapı, Şişhane, Tophane ve Ci
hangirden gelecek yollar açılacak
tır. Yeraltı garajı da şimdiki gazino 
ve garajların bulunduğu arazinin al
tında yapılacak ve garajın antresi 
de Kalmis a'partımanının bulunduğu 
adada olacaktır. 

Belediye imar bürosu dünden iti
baren yeraltı gurajının projelerini 
hazırlamıya başlamıştır. 

Kartahn da Planı Olacak 
Kartal kazasının imar plıinının da 

Prosta yaptırılması kararlaştırılmış
tır. Bu suretle şehrin güzelleştiril

mesinde ahenk temin edilmiş ola
caktır. 

Kartal kazasında Kartal, Maltepe 
ve Pendikten ibaret iiç ayrı belediye 
bulunmaktadır. !mar işinde bu üç 
belediye şehrimiz belediyesiyle iş 

birliği yapacaklardır. 
Belediye bu kazanın imar planı 

için Prostla ayrıca bir mukavele ya
pacaktır. 

PRENS BUBESKO DON GELDi: 

nan kamyonet ve motosikletlerden 

iyi netice alınmış ve bunların arttı

rılması kararlaştırılmıştı. 

Bu sene de birçok arazi otomobili 
ve büyük ışıldaklar satın alınmıştır 
Kaçakçılığın en çok görüldüğü cenup 
hudutlarımız için zırhlı otomobiller 
de alınmıştır. Bunların bu hafta içe
risinde gümrük muhafaza komutanı 
GenP.ral Seyfinin ve muhafaza başmü 
dürü Hasanın hururile tecrübeleri ya 
pılmış ve iyi neticeler alınmıştır. Mu 
hafaza komutanı General Seyfi Anka 
raya gitmiştir. 

Şehrimizdeki mekteplerde mual

lim ve talebenin Kırşehir felaketze

delerine yaptıkları yardım devam et

mektedir. Her mektepte yardım lis
teleri açılmıştır. Bu arada Alman li
sesi ve Ticaret mektebi muallim ve 
talebesi de aralarında topladıkları 

355,5 lirayı Kırşehir felaketzedeleri
ne gönderilmek üzere Istanbul Kızıl
ay kurumuna teslim etmişlerdir. Kı

zılay Istanbul Kurumu başkanlıkı 

bu yardımdan dolayı mektebe teşek
kür etmiştir. 

Beynelmilel Hava Kurumu Reisi Pren~ Bubeoıko dün ta~·yaresiyle Ye
şilköye ıeldi ve Ankaraya gitti. Prens, YeşiJköyde, Han KW'UIDa 
İstanbul Reisi İsmail Hakkı ile görü ü~·or. 
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: Telefon ve Telgrafla 
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Çocuk Kurumunun 

Madalya Verdiği 

Mebuslarımız 
Ankara, 27 (TAN) - Çocuk Esir· 

geme Kurumu Benel Merkez ve idıı: 
re heyetlerinde on beş senedenbcr~ 
devamlı bir surette kuruma fa}'ırı 
hizmetlerile değerli yardımlarını ns 
zarı dikkate alan Çocuk Esirgeme Kil 
rumu umumi merkez heyetı, Edirne 
saylavi Bay Faik Kaltakkıran, Kütah 
ya saylavı Bay Receb Peker, Tekir· 
dağı saylavı Bay Faik Oztırak ile J{o 

caeli saylavi Bay lbrahim SiireyYll 
Yiğit'i gümüş madalya ile taltife ka· 
rar vermiş, madalyalar genel merkez 
başkanlığından kendilerine verilmiş· 
tir. 

MEMLEKETTE : 

Karısının Aşıkı 
Öldürdü 

Zonguldak, (TAN) - Burada feci 
bir cinayet işlenmiştir. Hadise şudur: 

Ereğli kömür işletmesinin Çayda
man ocağında çalışan VakfıkebirU 
Ahmet, Mehmedin 15 senelik nikah· 
lı karısı Havva ile gayri meşru mü· 
nasebete başlamıştır. Geçen akşam. 
Mehmet uyurken evine gitmiş ve 
Havvayı götürmek istemiştir. Kadın 
razı olmayınca cebir kullanmış, gü
rültüye Mehmet yetişmiştir. 

Mehmet, Ahmedin tabanca tutan 
elini bükmüş, çıkan kurşun Ahmedi 
göğsünden vurmuştur. 

Mehmet, düşen tabancayı yerden 
almış, iki el daha ateş etmiş, Ahıne· 
din kullanmak istediği saldırmayı 
da kapıp hasmına 15 defa saplamış 
ve öldürmüştür. 

Bundan sonra, katil cesedin karşı
sında bir sigara içmiş ve karakola gi· 
dip teslim olmuştur. 

Belediye 20 Ölü Gömdü 
Ölülerin ktildıdlması işıni Üzerine .. .... --· .... ,. -

ancak 20 ölü kaldırmıştır. Fakat 
halk belediyenin bu işle uğraştığını 

öğrendikçe yapılan müracaatlar ço
ğalmaktadır. 

İşlerde kolaylık temini için Fatih 
ve Kadıköyünde kurulan istasyonlar 
kafi gelmediğinden belediye bunla· 
rın sayısını altıya çıkarmıya karar 
vermiştir. Yeni istasyonlardan birisi 
Adalar, diğeri B~kırköyünde olacak
hr. 
* Taksi otomobillerinin bir ömek 

boyatılması hakkındaki mecburiıe

tin kaldırılacağı haberleri doğru l.b

ğildir. * Haziran başından itibaren esna 
fın yıllık sıhhi muayenelerine başla
nacak ve kendilerine yeni sıhhat cüz 
danları verilecektir. * Selami Çeşmeden Maltepeye ka 
dar uzanan asfalt yolun esaslı suret
te tamir edilmesine lüzum görülmüş 
tür. 

Mektep Gem isi Geliyor 
Hamidiye mektep gemimiz Rumen 

ve Bulgar limanlarınn yaptığı ziyaret 
lerden bugün dönecektir. Gemimiz 
gittiği limanlarda dostane tezahürat
la karşılanmıştır. Hamidiye, buradan 
Akdeniz limanlarına hareket edecek 
tir. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
28 Mayıs 1938 

CUMARTES 

5 Jnci ay Gün: 31 Hızır: 23 
Arabi: 1357 Rumi 1354 
ReblUlcvvel: 27 Mnyıs: 15 
Giineş: 4.3,5 - Öğle: 12.11 
ikindi: 16.10 - Akşam: 19.30 
Yatsı: 21.27 - İmsl'ık: 2.21 

YURTTA HAVA V AZfYETI 
Ycşllköy meteoroloji lstnsyeınundan alı

nan mnh'.'ımnta gôre havn yurdun doğu Ann 
dolu ve Karadeniz kıyılamıda kapalı ve 
yer yer yağışlı, Trakya, Kocaeli ve orta 
Anedoluda çok buluUu, diğer yerlerde az 
bulutlu geçmiş. rüzgl'ırlar doğu. cenup do
ğusu ve Karadenlzln şark kıyılannda ca
nubl, diğer yerlerde şimali L'ltikametten or 
ta kuvvette esmlştJr. 

Dün İstanbulda hava bulutlu gcçmis. 
rllzgftr garı::ıten saniyede 1 ilı\ 3 metre hı7.lıı 
esmiştir. Snnt 14 te bnrometre 759,7 mıli

etre tdl. Hararet en çok 20,4 ve en uz 
13,4 snntlgrnt olnrnk knydedllmiştlr. 
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}' Uğurlu Bir izdivaç 
azarı: Ömer Rıza DOGRUL 

1( ar~cş ve komşu İranın Veliah
Str h Prens l\lehmet Rıza ile Mı
.,. }{talının hemşiresi Prenses Fev
·•Ye · b nın nişanlandıklan resmen ha-
er \'e ·ı l{ h' rı rnektedir. Birkaç ay sonra 

U a ıre ile Tahran büyük merasim 
e hu izdivacı tesit edeceklerdir. 

ge ~~ısır ile İran ötedenberi çok iyi · 
~ Çtnen \'e kardeşlik şeraiti içinde 
it~§•Yan iki memlekettir. Türkiye bu 
lıı llıeınleketi de kardeş tanıdığı için 
"•ısır ·ı . ~ ı e Iran arasındaki bağlan sağ 
•• ıtılıyan bu uğurlu izdivacı ancak 
..:v· 

ınç ile karşılar. 

4deıni Müdahalenin 
,,.._,. . 
""«t"etı • 
~· 
/\. demi Müdahale komitesinin ta
~ 1i heyeti dünkü toplantısında 
~ l>anyadaki yabancıları çekmek ve 

0ntro] sistemini iade etmek için ha
:rlanan İngiliz planını kabul etti. 
S lanı kabul etmiyen biricik devlet 
• 

0VYet Rusyadır. Kabul olunan pro
l~!e göre, komisyon İspanyada dö
~~§en iki tarafın nezdine gidecek, 
ll' ay içinde yabancı gönüllüleri sa

racak, ayni zamanda kara ve deniz 
0ntrolü iade olunacak, daha sonra 

!ıtbancı gönüllülerin memleketten 
~~tacına başlanacak. Bütün bu işler 
hır ay içinde başarılmazsa Fransa 
lldudunu on gün daha kapalı tuta

t~, buna rağmen yabancı gönüllüle
~ıı çıkarılmadığını görürse Pirene
l lldud unu açmak sal8hiyetini haiz o
lltaktır. 

lıusyanm, kontrol sistemine itiraz 
'hııesinin sebebi, hududun kapanma 
St ile yalnız Cüınhuriyet İspanyası
lı.ın hariçten silah tedarik edememe
sı, huna mukabil diğer tarafın eskisi 
tibi silah tedarikine devam edebil
lıtesidir. 

İ"akat Ademi Müdahalede bu ka

~lltın verilmesi kB.fi değildir. Bu ka

tarları tatbik için lazım olan mas

~fların da kabulü icap ediyor. Bu 
b • - .. - e.w·~-.... ~ ........... a.&.• 

~Ştırılacak ve ondan sonra faaliyete 

teçilecektir. Yani Ademi Müdahale 
tine adım adım yürüyecektir. 

Ademi Müdahalenin kaplumbağa 
&~ratiyle hareket ettiği sırada İspan
l'ada muharebe devam ediyor ve 
tİiınhuriyetçiler, Pirenedeki elek
itik istasyonlarını istirdada çalışı
l'orıar. Frankistlcr haftalardan beri 
(iihim bir harekette bulunamıyor
ar. Bazılarına göre Frankistlerin bu 
d.ı.ıtgunluğu, Ci.imhuriyet mukaveme 
~•nin sertleşmesi, ve hariçten yardını 
eklemeleridir. 

Acaba bu yardım gelecek mi?, 

Voksa yeni kontrollar buna mani o
lacak mı? 

Önümüzdeki ırünler hunu ıtöo;;iPre
tek. 

llir münakaşa 

Ç ekoslov.akya meselesi yüzün
den Ingiltcre ile Almanya 

b\atbuatı arasında bir münakaşa baş 
ti:istermiştir. Alman gazetelerine gö
~I! İngiltere gazetelerinin Çekoslo
~akya meselesi yüzünden vahim bir 
llhrandan bahsetmeleri \ 'ehme ka

~~~lllaktan başka birşey değildir. Çün 
ll .AJınanya böyle bir buhran yara
~tak hiçbir şey yapmamış ve Çekos-
0Vakyadaki Südet Almanlar da gös
terdikleri disiplin ile hiç bir buhrna 
gebebiyet vermemişlerdir. Anlaşılan 
ı\lrnan gazetelerinin maksadı, İngil
lerenin sulbü korumak yolunda vu
~~ bulan ve tesiri hissolunan teşeb
l ltsün, hiç te lüzumu olmıyan füzu
t bir faaliyet olduğunu göstermek-

ti• n· 1 · c · ıp ornatışe orrespondens gaze-
~esj ise bugünkü y~zısında daha baş-
a bir cepheden lngiltereyi tenkit 

l!diyor. Bu gazete, İngilterenin Orta 
ı\vrupaya müdahaleye hakkı olma
dığını, burası Almanyanın menafii 
llı:ı.h~usası olan bİI' saha bulunduğu
~~· İngiltere bu sahaya müdahale et
~J{ine göre onun menafii mahsusası 
lllunan sahalara başkalarının da 

t~Üdabalesini kabul etmesi gerekleş-. ~ . 

gıni anlatıyor. 

t ~ünakaşanm mevzuu çok sarihtir. 

llgilterenin Orta Avrupada statüko

~ll muhafaza icin diplomatik nüfu-
~ ~ 

~llu kullanması, Almanyada yersiz 

müdahale sayılıyor! 

'1' AN 3 

flCi.fK 
Ve Dahi Küfür." 

Fransa, Pirene Hava Müdafaasını 
Yazan: B. FELEK 

Küfür ayıp şeydir. Terbiyeye mu· 
gayirdir. Gayrimedeni bir şeydir ve 
nihayet kanun nazarında bir suçtur. 
Suçtur amma en kamilinden, en hır
çınına kadar insanların mutlaka ika 
etmek zaruretini duydukları bİI' CÜ• 

rümdiir. Bir Nişanlanma 
Prenses Fevziye ile 

Prens M. Rıza Niıanlandı 

PRENSES PRENS 
İran Şehinşahımn Veliahdi 

Prens Mehmet Rıza ile Mısır 
Kralı Birinci Farukun hemşire-

~ 
si Prenses Fevziyenin nişanlan
dıkları bugün resmen ilan olun • 
muştur. 

Prenses Fevziye, 'birkaç ay 

kuvvetlendiriyor\j-fii~-yaziyefi 
ispanyadaki Son ltalyan Zayiatı 700 1 Karga§alıklar Haıa 

Devam Ediyor. 

En terbiyeli, en kibar ve nazile a
damların bile sıkışınca velevki için· 
den velevki hafifçe olsa sövmüş ol
duğu muhakkaktır. Hayatında küfür 

Ölü, 2500 Yaralı ve Kayıphr ·* 
* etmemiş bir tek adam gösterilemez. 

Lmdra, 27 (Hususi)' - ispanyada cümhuriyet kuvvetlerile 
Frankistler arasında en mühim muharebe 9ark cephesinde pire. 
nelerde cereyan etmektedir. Baraelonadan verilen haberlere gö
re, cümhuriyetçiler burada Banelonaya ışık veren elektrik istaa
yonlarım elde etmek için uğraf111aktadırlar. Frankiestler mukabil 
taarnızlarla bu teşebbüsü akim bırakmak istemişlerse de bu mu
kabil taarruz esnasında cümhuriyetçiler Tremp önündeki hatları
nı yavaf yavaf, fakat emin bir surette ileri götürmü,Ierdir. Muha
rebe devam ediyor, fakat Frankiatler hiçbir hedefi ele geçireme
mişlerdir • 

Südetler işi 
/Jir 1'ürlü r ! ••kert ve zabtta kuvvetler11e Arap çe. 

KudUı, 27 (Huıuıf) - Bugün de i 

Onun için küfürü ayıplarken, onu 
"huzur harici,, sayarken küfreden
leri de daima haksız saymamalıyız. 

Çünkü huy haline girmemiş küfür 
bİI' nevi (ürazatı asabiye) yani sinir 
ifrazatıdır ve kirli ürazattandır. 
Şu sırada matbuatta küfiirün, U• 

go yoluyla yazı diline girmesi hak· 
kında münakaşalar gördüm. 

Bu sö:ı: çekişmesinde kimin haklı 
olduğunu araştırmadım bile. Bir mü 
nakaşadır olup gidiyor. Nasıl olsa 
maksat kaybolacak ve iş iskele mad
desine dönecek. Bundan ötürü benim 
de el için nara yanıiııya vaktim yok. 
Yalnız küfür liıfı oldu da o vadide 
yazı yazmıya vesile buldum. 

Küfürde mazeret aranmaz amma 
hazan bir ihtiyaç olur. 

sonra 17 yaşına girecektir. Ken 
disi çok güzel ve çok sevimli bir 
kızdır. Londra gazeteleri tara -
fından verilen malfunata göre 
Prensesin düğün elbisesi altın 
ipliklerden yapılacak, ve yakut
lar, elmaslar ve incilerle süsle -
necektir. 

Prenses Fevziye de çok iyi ye
tişmiştir ve Avrupai bir tahsil 
görmüştür. Tenis oynar, yüzer, 
yatını idare eder ve İsviçredeki 
bütün kış sporlanna iştirak et
mekten zevk alır. Ömründe hiç 
peçe kullaiımamıştır. Kendisi Mı 
sırda birçok hayır müesseseleri-

Fransa hükiımeti Pirene hududu ı 
üzerinde hava müdafaasını takviye -
ye karar vermiştir. Sebebi Frankist 
tayyarelerin Fransız şehri olan, fa
kat hududa çok yakın bulunan ~er 
beri bombardıman etmeleri ve bu 
yüzden üç evin yıkılması ve 2 kişinin 

~ 
ölmesidir. Fransa hükumeti ~.adiseyi 
Franko hükumeti nezdinde protesto
ya karar vermiştir. 

Son ltalyan zayiatı 

ualledz.lemiyor :.= telerl arasında mUaademeler vukubul 
fl j muı ve M lıka'da 4 Arap maktUI dUt 

1 ; mUı ve UçU yaralanmıftır. Mlıka, 
Prag, 27 (Hususi) - Südet lider

leri ile başlıyan konuşmalar hafta 
sonundan evvel tekrar yapılacaktır. 
Şimdiye kadar yapılan konuşmalar 

gizli tutulmuş ise de Henlaynın Çek
oslovakya devleti dahilinde muhtari 
yet ve muhtariyet dolayısile idare 
ve zabıta işlerinin kamilen Si.idetlc- l 
re devrini istediği anlaşılmaktadır.! 
Fakat Südetlerin teşrii kuvvetleri ol 
mıyacak ve harid siyaseti idare Pra
ğa ait olacaktır. Başvekil Hodza, e
kalliyetler meselesini konuşmak üze- ! 

i Hayfa tle Tut-kerem araatndad1r. DiJn 
: 
: . . de burada bir mU1ademe vukubufmuı 

ve Arap çetelerine menıup 6 kiti 
maktul dU9mUş hllkQ.met kuvvette -
rlnden bir f nglliz ölmUıtü. 

Küfür etmemesini nasihat ettiği 

müridine şeyhin günlin birinde: 
- Çıkar baklayı ağzından! deme

si hayatın muayyen bir anında kü
fürün bir zaruret olduğunu ~öster-

1
1 mek için uydurulmuş bir fıkradır. 

Arkadaşlarımdan birisinin söziiııü 

' ne yardım ettiği ve fakirlerin ha 
~ yatile yakından alakadar olduğu 

' için Mısır halkı tarafından çok 
~ sevilir. 
~ İran Veliahdı da henüz 18 ya
- şındadır ve İsviçrede tahsil gör 
~ wijstür. Zekası. ihatası ve ener

ıısı ile tanınmış ve çok sevilmi~ 
bir gençtir. 

Bu mesut izdivaç Mısır ile İ
ran dostluğunu takviye edeceği 
gibi, bu iki kardeş memlekete 
karşı kardeşlik hislerile bağlı 

ohm bütün memleketlerde de se-

Çinliler 
Bir Ş~hri 
işgal Ettiler 

Nevyork, 27 ·(Hususi) - Uzak 
Şark harbine dair gelen en son ha
berlere göre Çinliler Suçav şehrinin 
garbinden 40 mil mesafede olan bir 
şehri daha istirdat etmişlerdir. Bu şe 
hir Linfendir. Dün bütün gün deva::-n 
eden bir muharebeden sonra Çinliler 
bu şehri bu sabah işgal etmişlerdir. 
Bu surelte Çinliler Tayerçuvang'da 
kazandıkları muvaffakıyetten sonra 
bir muvaffakıyet daha kazanm1şlar
dır. Hankav Çin ordusunun da Yii'.en 
ve Peyşai mevkilerini istirdat ettiği
ni haber veriyor .. Çin kaynaklarına 
göre Japonlar Longhay dcmiryolu 
şebekesini kesmeğe muvaffak olama
mışlardır. Bu mıntakada Şark istika
metinde Tanşan'a kadar düşmandan 
tamamile temizlenmiş bulunuyor 250 
bin Çin askerinin çember altına a
lınmış olduğuna dair Japon kaynak
larından çıkan haberler tamarr.ile 
esassız ve gülünçtür. 

Diğer taraftan düşmanın her ta
rafta gerilerine mütemadi hücum
larda bulunan Çin akıncıları birçok 
yerlerde müessir olmağ~ başlamış 

ve bu cümleden olarak Pekin'in 80 
kilometre cenubu garbisinde bulu
nan seki Hope'nin merkezi Paotingi 
zapteylemiştir. 

Diğer bir Çin kolu da Bangşov is 
tikametinde ilerliyerek Tiyençin'in 
50 mil cenubuna varmıııt?r. Paoting 
ile Çangşov'un kati" işgalinden son
ra Çin akıncıları Hopei'yi ikiye böl
müş bulunacaktır. 

Japonyada yapılan hükumet tadi 
linden sonra bugün Harbiye Nazın 
Sugyama istifa etmiş ve anlaşılan 
yerine General N agaki tayin olun
muştur. Diğer taraftan Şimali Çinde 
dövüşen Japon kuvvetlerinin erkanı 
harbiye reisi de değiştirilmi~tir. 

Italyanm Ispanyadaki son zayiatı

na dair bir liste neşredilmiştir .. Lis

teye göre 700 zabit ve asker ölmüş

tür. 2500 kişi de yaralı ve kay!ptır. 

Ademi Müdahalenin kararlan 
Müstenkif kalan Sovyetler Birliği 

müstesna, ittifakla kabul olunan ka
rar suretinin anahatları şudur: 

1 - İki taraftan asgari onar bin 

ecnebi muharibin geri çekilmesini 

müteakıp muhariplik hakları tanına

caktır. 
~ - üerı alınma şını murakabe 

edecek komisyonun hareketinden 15 
gün sonra Fransız ve Portekiz hudut 
lannda kara kontrolü yeniden tesis 
olunacaktır. Geri alma işleri 30 gün 
içinde başlamazsa Fransa hareket.te
rinde serbest kalacaktır. 

3' - Kara kontrolile beraber, de

niz kontrolü tesis edilecektir. 

4 - Tali komite haftaya salı ve 

perşembe günleri tekrar toplanarak 

masraf meselelerini konuşacaktır. 

re davet olunan parlamento toplantı-
sını 15 Hazirana geciktirmiştir. 

Prag, 27 (Hususi) - Çekoslovak

ya Başvekil muavini B. Beehan bu
gün oeyanatta bulunarak Çekoslo
vakyanın son askeri itedbirlen ~t!ri 
almıyacağını, bugünkü vaziyetiin dt:
vamı müddetince buna imldn bulun 

madığını, Çekoslovakyanın büti.:11 lü
ğünü yalnız iki milletin temin ettiği
ni, bu yüzden emniyet tedbirleri al

mak lazımgeldiğini söylemiştir . .Al

manya, bugün Çek tayyarelerinin Al 

manya toprakları üzerinde uçuşu do
layısile iki defa protestoda bulun-
muştur. 

i 

• 

EMiR ABDULLAHIN NOTASI 

Dally Telegraph gazete.inin Ku -
dUı muhabiri blldlrlyor: Haber •l
dı~ı~ıza glSre, Manevl'ayl Erden E
mir! Abdullah bugUn Fillltlnl taksim 
komfayonuna bil' nota vermf9tlr, A-

rap Emtrl Flllıtlnln takılmlne taraf
tar oldui:iuna, yahut Flllıtln ve Ma
verayı Erden in M ıaıra ilhakını lıte

dljjlne dair yapılan 9aylafuı tekzip 
etmlı ve Flllltln ile Maverayı Erden 
den Arap hlklmlyetl altında blr!e9lk 
bir devlet teşklllni l.ted ljjlnl blldlr· 

mittir. Emtre göre yeni Arap devleti, 
Yahudlferln bulundukları aahılarda 

bunlara ıerbeıt bir idare verecek 
ve bu 11hatara lngltlz, Arap ve Ya· 
hudlterden müteıekkll bir muhtelit 
kom lıyon tayin edecek, bundan baf
ka Yahudller 1ayıları nlıbetlnde par
llmentoda temell edllecek, ve kabine 
ye l9tlrlk edeceklerdir. Yahudllel'ln 
makul bir ıekllde mUhaceretlerlne de 
mUaaede olunacaktır. 

Emtr Abdullah, mandanın on sene 
daha idame edlleblleceOlnl ve lngl
llz kuvvetlerlnln yeni devlet ırazlsln 
de bulunmaaına mini bulunmadığını 
ltlve etmektedir. 

tekrarlar dururum. 
İ Umumi toplantılan olan bir mü-
1 essesede birlikte çalı~tığım 'bu ar
: kadaşım bir gün müessese müdürü-• : 

1 

1 
1 
; 

\ 

ne: 

- Efendim! Lutfettiniz, bize bir 
yemek salonu hazırlattınız! istifade 
ediyoruz. Fakat bendeniz uasıra 

küfretmek ihtiyacını da duyuyorum. 
L~kin arkadaşlar huzurunda teed
düp ediyorum, mümkünse bize bir 
de "küfür odası,, verseniz de pdip 
orada içimizi boşaltsak! demişti. 

Nasıl hemen hemen her hastaya 
bir müshil verip içini boşaltmak ilk 
sıhhat tedibiri ise küfür de bu nevi 
manevi bir dimağ ve yürek ishalidir 
ki; bilhassa beyni yorg11n kimsele
rin zihni ahşasının boşalmasına ve 
rahatlanmasına yarar. 

Yalnız;; bunun bir nevi diyare ha
line gelmemesine dikkat etmek te 
gerektir. 

.: ...................................................... . 
BD.tün bu sözlere rağmen ben kii

fürü sevmem. Hiç kimse sevmez. 
Yalnız dikkat edin külürün nesini 
sevmez?. İşitmesini. 

Bir Bakışta,, ·Dünya Haberleri Hiç kendi küfrettiğinden şikayet 
edeni duydunuz mu? 

RUMANYA 

Kodreano Mahkum 
Biikreş, 27 ( A.A.) - /kinci Kolor

dunun asker?. mahkemesi, 210 dakika 
süren bir müzakereden sonm :;aa.t 
3 ,30 da. Kodreano davası hakkındaki 
kararını vermiş ve dört güııdenberi 
devam eden muhakeme, bıı suretle 
sona ermiştir. Kodreano, 10 sen~ 
kalebendliğe, 6 sene medenı hC!l:la
nndan mahrum kalmağa. ve 20(1 ley 
mahkeme masrafı ödemeğe mahkum 
olmuştur. 

Muhakme safahatı ba~ından bCTi 
Rumanyada Rumen milletince bii.yiik 
bir alaka .,,. h.P11ıı>rtın1.tı tnlrin nlun

mtL§tUT. 

YUGOSLAVYA 

Tayyare Sergisi 
Belgrad, 27 (Hususi) - Deynelmi

lel tayyare sergisi münasebetile, 40 

tayyareden mürekkep bir Alman fi
losu, ayın 29 unda öğleden evvel sa
at 10 da Belgrada gelecektair. 'fay

yareler,Haynkel 111-17 tipinde ve en 
son modellerdir. Filo, 8 Temmuza ka· 
dar Yugoslavyada kalacaktır. Bu ara 
da Alman tayyarecileri. Meı;cıul as

ker ve müteveffa Kral A!C'ksandrın 
abidelerine çelenk koyacaklardır. 
Iki memleket arasındaki mevcut d<>st 
luk dolayısile parlak bi~ surette kar
şılanacak olan Alman tayyarecilerine 
ziyafet te verilecektir. 

........ ISVIÇRE DE MI TEHLiKEDE ? ...... ... 

Bir Alman Gazetesi, lsviçreyi Büyük 
Almanya Hudutları içinde Gösteriyor 

Cenevre, 27 (A.A.) - La Gazet dö Lozan, başmakalesinde Alman • 
yanın İsviçreye aid emellerini meydana çıkarmakta ve Almanlar tara
fından yapılan bazı neşriyata, bilhassa Almanyada ve İsviçredeki Nazi 

partisinin bazı şubelerinde Alman kolonisine verilen ak§am dersleri

ne devam eden muallim ve talebeler için neşredilen aylık bültene iti
raz etmektedir • 

Bu gazetede bildirildiğine göre bültenin nisan ayına mahsus nüsha
sında neşredilen bir haritada büyük Almanya İsviçreyi hemen tama

mile hudutlannın içine almış olarak gösterilmektedir. Essen'de çı -
kan nasyonal Zeytung'un da 10 nisan tarihli nüshasmda böyle bir ha-

ritanın mevcut olduğu bu gazete tarafından ilave edilmektedir. 

MEKSiKA 

Sedilist isyanı 
Nevyorlc, 27 (A.A,) - CedHlo tt:t· 

raftarları San Justo devleti toprakla. 
rına girerek Meksika şehrini Birleş~k 
devletlere bağhya.n şimendifer hattı
nı kesmişlerdir. Meksikoya giden Tek 
sas treni San Lui de Potosi'nin 30 mit 
cenubunda yoldan çtkmı§tır. Birkaç 
t;a"alı vc.rdır. 

Teksa.~'dan alınan haberler~ göre, 
Cedillo , çete harbi usulünü lc'lbtd e
derek Federal kuvvetlerle mücadele
de devama karar vrmiştir. 

Diğer bir habere göre son 36 saat 
zarfında Sedilistlerden 1 şef ııe 1300 
'nefer teslim olmuştur. 

IRAK 

Yeni Mukaveleler 
Bağdad, 27 (Hususi) - Bugün I

rak ile Suudi Arabistan arasında üç 
mukavele imzalanmıştır. 

Bu mukavelelerden biri hudut üze 
rindeki kabilelerin tabiiyeti mesele
sine aittir. 
Diğer iki mukavele ise, iki memle

ket arasındaki bitaraf mmtaka ile 
kabilelerin muhaceretlerine dairdir. 

TRABLUS 
ltalyan Krall 

Trablus, 27 ( A.A.) - Hükii.mdıı,. 

refakatinde M a.reşal Balbo olduğu hal 
de dün akşam saat 20,30 dan bil-az 
sonra Trablus'tan hareket cderP.k ta
mir edilen Roma tiyatrosunda lfijeni 
An Torid piyesini seyretmek üze1'.:? 

.... ~ .................................... ~ .................................. ~•~• .................................................................................................................. ,... ............... .,... Sabretha'ya gitmiştir. 
' 

Kraliyet Muhafız 
Kıtaatının 
Yüzüncü Yılı 
l3l'l;rad, 27 (A.A.) - "Yuııos1avya 

nm temeli,, başlığı altında Samupra4 
va gazetesi, Kraliyet muhafız kuvvet 
leri süvarisi livasının yüzüncü yıldö 
nümü münasebetile evvelki gün naip 
~)ren!> J.' oJ tarafından söylenen nut· 

kun ehemmiyetini tebarüz ettirmek 
te ve şöyle demektedir. 

"~ ı:ır~amba günü mlsl :n~ nadir te
sadüf olunur bir tören tertip edilmiş 
tiı'. K~<.1:.yet muhafı.ı kuvvctfori süva 
ri ;ıv;,smın yüzünc.i yııdonıimü ır;;.ı. 

r.<ıse::ıet:le zaferle d'>Lu bir asırlık ta 
rıh· r. 1f n bu cüzütam için merasim 

yapılmıştır. Bu mümtaz kıtaya men 
sup olan naip Prens Pol bu müna
st:ıiJet ;e manidar bir nutuk .. v'r~ ·müs
tir. 

Karadenizde Büyük Bir 
Motör Yanarak Battı 

Bartın, 27 (TAN muhabirinden)-·
Dün Amasra ile Bartın arastndalti 

Çatalağzı önlerinde feci bir deniz 
kazası olmuştur. Istanbuldan Trah
zona giden büyük bir nıotör, makine 
dairesinde çıktığı anlaşılan bir yan
gın yüzünden müthiş bir infilakten 

sonra tamamen yanmış ve hatmıştır. 
Yapılan son tahkikat motörün Sadık 
zadelere ait olduğu ve S:.ırmeneli 

Mevlut kaptanın idaresind~ bulunuu 
ğu ve yükünün, demir, rlinmnit ve 
maden kömüründen ibaret olduğu ne 
ticesini vermiştir. 



Dti:.INctr.tx: 

Kol u • 
Köpr .. 0 iŞ 

Oturmuş 

ariçDün 
Gitti 

'~-11 ... Orl b.dmiaa 
Balıftve 1'azırı <1enera1 Marlç dfln 

sabah saat dokuz buçukta llUÜ~ ve mlbmandarlariyle beraber 
ıw•~Uld Hare Akademlslnf yarat e~ Bwıdaıı sonra ~ 

•wunmak üzere otomobille Metris 
..,.._ • Kıyme. ~. llDll lllidltfaa 
Vetlll Dzun Ozalp, Gei1e1 Kurmay Mbaf)tam Oıgeneral .Aamı Gün 
dt&, pan~n"a ltömutanı Asıiral Şükür Okan da refakat etmekte 

ML ~ unnim.l.yesbil ,arecet bir mevkide oluı 
bq ~yer ~ buradan a1ıflan lii!'Jretm.Jt 'ft m.Btep komu
~~t *1rlnnda bazı mw_...,,...,. 

Dün 81lellen mbDrakt zamanım .. ı;a ııi1ia ~ 1Wlerbd aez
mekle pçlrırpJ olan •J!! ~ ... •t ..,.,. olilden 
ayrılarak Sirkeci ı.tayonuna ıebbıf ft banda lronvandyoml treni
ne 'ballaiiall h1aidd ~ binerek PMlll1eUılne hareket elmit
tlr. OeneNl' ....,. ~unda menidm1e w,1arı ....... 

.AIS'lldald iefimm Mit tatbtkatımn muhtelif lltlalumı .....,_ 

-~ .. 

litıı•• a.b. 
Öjle ... b. 
ıuo Pllk1a Tlrk ........ 

... tul Nida '!'ilk ...... 
llllrpMka ıb*lf.._ 

Allpaa alı* 
1UOPIAkla4lllDI...._ ,.._o.._.. namma '1'lp 

ı.Merlndm Dr. Akif fülr 
ID7llarmm .... ~ .., ... 
a.t).lt.M-Mbllllrl,• 

- ... sbdltlm tıudındu 
llkltıl ... ba1k lll'lr:a1an. I0.41 
:ra.••0..-~ 
""· il ..... .,. •• 1 "'" 
'l'lrk • • ..... luılli: lll4alan 
a).Jl~~ı-..._ 
Haman: Omaj Va 1 • Balllr. 
... .. - Rebllcot LaıW dl .... 
.. ~ il.il ..... 
........ parcelal: it.it .. 
....... COnOn lftll'8IDlt JI .... 
Aabn ... ,... 

Ölle MP'l7atl: 11.11.-. ....... . 
'l'Qrk ................ b .... 

• • : ____ !i!l9 bili .,. bmW ....... 

• 
• ( 1 • • • \" ( ı I ! 1 11 I ı '. ...: . l ' • - • • ı' ( 

ıfı'f,ıı r f '. :, }! t d ı )- rı/ 

Akpm DllllJ* 
• 11.JO ÇucaJdara ~ ~ 

it.il '!'im ......... illa~ ..... 



~-- _____ ....... __ . 

---........,._ 
28 - 5 - 938 

'""I"' A N 
Gündelik Gazete 

l'AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
f eYde temiz, dUrUıt. aamlmt olmak, 
karlın gazeteal olmıya çalışmaktır. 

---<>-
ABONE B E D E Lİ 

'l'Urk!ye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
'150 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr: 1 Ay 300 Kr, 

Milletıcrarası posta ittihadına dahil ol
rnıyan memleketler tc;in 30, 16, 9. 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir! Adres değiş
Urmek 25 kuruştur. Cevap lc;in mektup 
lara 10 kuruşluk pul il~vesi l~zımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Dünyada Borçsuz 

Memleket Yoktur 

Yazan: M. ZEKERiYA 

INGILIZ KARI KA TORO : 

-
T AN 

Çeko•looakyada f atranç oyunu 

s 

mt)::mm~ 
. Bahkçının MekJ~~~. 1~ 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

"Matbuat içinde halkın dertleriyle 
alakadar, sizi gördüm. Bu sebeple
dir ki size başvuruyorwn. Ben bir 
balıkçıyım, ve balıkçılar cemiyeti
nin 3520 numarasında mukayyedim. 

Birincikanun iptidalarmda hasta 
düştüm. Evimde birçok tedaviler 
faydasız kaldı, nihayet yatağın esi
ri oldum. Hiç unutmam, Nisanın 

ikisi idi, yatakta kendi derdimden 
geçmiş, aç yavrularıma bir gıda te
mini çaresini düşünüyordum. 
Aklıma hemen bizim balıkçılar 

cemiyeti geldi. Evet, muhakkak de
dim, bana yardım ederler. Çünkii sıh 
hatim yerinde iken, kellemi koltu
ğuma kıstll'ıp, yaz, kış Marmara ve 
Karadeniz Boğazlarında dalgalarla 
boğuşa boğuşa tutmıya muvaffak ol
duğum balıkları balıkhaneye geti
rir, satılan miktardan seve seve ce
miyetin hakkını da verirdim. Medeni h ayatta bir ferdin borç

Slız, bir ticarethanenin kredisiz y a
Şaınası m ümkün değildir, borç ve 
kredi, dürüst insan ve müessesele
rin hakiki sermayelerini teşkil eder. 
Borcu ve krediyi istihsale yarıyan, 

işi büyüten, bayatı genişleten işler

de kullanmasını bilmedikçe, modern 
cemiyetin bu kolaylılılanndan isti
fade etmemek, k&r değil zarardır. 

Milletler için de böyledir. 
Bugün dünyada borçsuz millet 

-yok gibidir. Yalmz Finlandiyanın ne 
dahile, ne de harice karşı borcu yok
tur. Fakat bütün diğer memleketle
rin hem dahile, hem harice borçlan 
vardır. Bu borç miktan o milletin 
serveti, istihsal kabiliyeti, mali ve 
iktısadi kudret ve kuvveti ile müte
nasip ollll'. 

Ih rahim Paşa Mektebinin 
Bügünkü Acıklı Vaziyeti 

"Unuturlar seni biçare, he-men öl
meye gör" 

Cemiyet denilince akla hasta, alil, 
kendine mensup ve muavenete muh
taç azasına hizmet eden bir müesse
se gelir, bu sebeple 3.4.938 tarihinde 
bir mektupla kendilerine müracaat 
ettim, derdimi bildirdim. İki ay geç· 
ti, cevap yok. Eğer mektubuma bir 
kelime ile evet veya hayır diye bir 
cevap verselerdi yine memnun olur
dum. Çünkü hiç olmazsa üç kuruş 
posta pulu parası olsun cemiyet sar
fetti derdim. 

Ben bugün ciğerlerimden muzta
rip, bir sanatoryomda bir yatak bu
lup tedavi edilmek için nöbet bek
liyorum. Cemiyet bana küçük insa
ni bir yardımda bulunsaydı, bugün 
belki zavallı bir yuvanın sönmesine 
sebebiyet veren bu hastalığın önü 

Dünyanın en büyük borcunu taşı

yan memleket Amerikadır. Ondan 
sonra İngiltere gelir. Aşağıdaki lis
te, bellibaşlı devletlerin dahili ve ha
rici borçları hakkında bir fikir ver
miye yardım edebilir: 

İngilterenin borcu: 
7, 797 ,300,000 İngiliz lirası. 
Bulgaristanın harici borcu: 1'71 

milyon altın frank. 
ÇckoslovakyfD.ın:T Harici borcu 

- .. .,il\ · ~ .. - ..... 

10,0ıJ9 milyon kuron. 
Fransanın: Harki borcu 2 milyar 

628, 771,000 frank. Dahili borcu 351 
milyar 538,000,000 frank. 
Almanyanın borcu: 15,247 milyon 

mark. 
Macaristanın borcu: 11965,632 Pen 

ko. 
İtalyanın: Dahili borcu 101,241 

milyon liret. Harici borcu 250 mil
yon dolar. 

Polonyanın: DahiJi 1,282 milyon 
Zloti (20 kuru~). Harici 3,002 milyon 
Zloti. 

Rumanya: 108,448 milyon ley. Bu
nun 78,478 milyonu haricedir. 

Sovyet Rus~·a bile her sene geniş 

mikyasta dahili istikraz akdeder. 
Dünyada en az borcu olan memleket 
Türkiyedir. 

* Borçtan Korkulmaz 

Demek ki borçtan korkulmaz. Şu 

şartla ki borç alınan para istihsalde 
kullanılsın, meyva versin ve faizini 
ödedikten sonra memlekete de kar 
bıraksın. 

Bilakis kredisini iyi kullanarak 
memlekette i~ hacmini genişletmek, 
yapılması lazım gelen sınai müesse
seleri bir an evvel kurmak, memle
ketin iktısadi kalkınmasını süratleş
tirmek bir milli vazifedir. 

Bu bakımdan Londra Citysinin 
T ürkiycye açtığı 100 milyon liralık 

kredin in büyük kıymet ve ehemmi
yeti vardır. 

Cümhuriyet Devrinde, inkllCibın Piri 
ve Şehidi Olan ibrahim Paşanın 
Bu Pırlanta Eserini Daha Fazla 

Bu Halile Bırakamayız. 

1 
- - YA Z A N: 1~ 

lfurahim Hakkı Konyal~ 
İki yazımda Garp medeniyeti

nin alınmasına candan inanan ilk 
yenilik kahramanlarından ve şehit
lerinden birisinin iki eserini tanıt
mıya çalışacağım. Bunlar Nevşe
hirli İbrahim Paşanın Yeniposta
hanenin arkasında Acımusluk yo
kuşunun başındaki "Mektebi Sub
yani., ile Şehzadebaşındaki külli
yesidir. 

214 yıl önce ~ahlanan bir irtica 
teceddütperver bu Türk dahjsini pa 
ramparça etmişti. Ayaklarına ip 
bağlanarak bir leş gibi sokaklarda 
sürüklenmiş, cesedinin her parça
sı bir kaldırımın üstünde kalmıştı. 
Ciğerlerini , barsaklarını kediler, 
köpekle yemlşti. Yalnız paşayı se
ven teceddüt havarilerinden bir
kaçı onun gizlice toplıyabildikle
ri bir avuç etini bir zenbil içinde 
getirerek gece, Şehzadcbaşındaki 

Darülhadisinin bir köşesine göm
müşlerdi. (1) 

III. Ahmedin damadı ve sulh-
perver bir diplomat olan İbrahim 
Paşa, ayni zamanda kuvvetli bir 
şair, yüksek bir ilim ve sanat ha
misi, Garp medeniyetinin yüksek
liğine inanan bir sadrazamdı. Tür
kiyede Avrupa tarzında şehirciliği 
ve ilk matbaayı o kurmuştu. Ta
mamen ölen Türk çiniciliğini di
riltmek için Tekfur sarayında bir 
fabrika yaptırmıştı. Her defasında 
şehri yalayıp, yutan yangın ejderi-

ni ezmek için tulumba ocağını tesis 
etmişti, şehre temiz bir çehre ver· 
mek için bütün surları tamir ettir
miş, İstanbula gelen Garplılara 
muntazam bir liman göstermek i
çin de Beşiktaştan Kabataşa kadar 
rıhtım yaptırmıştı. Bütün bunların 
fevkinde, ana kitapları dilimize çe-
virtmek için içine en yüksek ayar
daki şair, edip ve bilginleri alan bir 
ilim heyeti kurmuştu. (2). Halka 
Avrupa tarzı parklarda, mesireler
de teneffüs etmek ve eğlenmek 

zevkini tattırmak için Kağıthane
de Sadabadı yaptırmıştı. Üsküdarı 
suya kavuşturmuş şehri ve Boğazi
çini yer, yer bahçelerle süslemişti. 
Türkün eski ve tarihi bir çiçeği o
lan lale çeşitlerini sekiz yüz otuza 
çıkartmıştı. Garp medeniyetini 
yurtta yaymak, halkı maddeten ve 
m anen yükseltmek için sulhçü bir 
siyaset takip etmişti. O, Nedim, 
surname sahibi Vehbi, Ahmet Ney 
li, Nahifi Safai gibi şairler, Dürri 
Efendi gibi alimler, Raşit ve Sami 
gibi tarihçiler, Durmuş zade gibi 
hattatlar yetiştiren bir muhit ya
ratmıştı. Paranın kıymetini yükselt 
mek için ciddi ve esaslı tedbirler al 
mıştı . Avrupa ile, bilhassa Fransa 
ile müsait şartlarla ticaret mua
hedeleri yapmış, ihracat işlerini yo
luna koymuş, ihtikarla mücadele 
etmiş, ( 3) ticarette milliyetçiliği ha 
kim kılmıştı. ( 4) 

Bir defa Londra Citysinin bize ka
pılarını açması Türklyenin iktisadi 
inkişafını ve mali kuvvetini kabul 

(1 ) Hadikatülvüzera zeyli. Say fa 29. 
ettiğini biitiin cihana ilan etmesi de-

Garp sanatkarları İstanbulu bir 
Kabe gibi tavaf etmiye başlamışlar 
dı. Frenk ressam ve edipleri şark 
güneşinin yarattığı renkler ve çi
çeklerden kendilerine mevzular se
çiyorlardı. 

mektir. Bu hareket Türkiyenin bey- 1 
nelmilel mali itibarını artıran en kapılarını açmakla kalmamış, garan
miihim hadisedir. tisiz para vermek gibi fevkalade bir 

Çiinkii biitiin diinya maliyesine 
hakim olan iki merkez vardır: 

Biri Londrada City, ötekisi Nev
york'ta Wall Strcet'tir. Bunlar dün
yanın mali milvazenesini ellerinde 
buhındururlar. Dünyanın hakiki ha
kimleri bunlardır. Siyaseten galip o· 
lan milletlerin City ve Wall Street 
önünde diz ~öktükleri çok görülmüş
tür. Bu sebeple City her millete ko
lay kolay para verınez, bir millete 
kapısını açtı mı o miJletin maliyesi
ne ye iktısadi inkişafına güvenilebi
lir demektir. City Türkiyeye yalnız 

jest yapmıştır. Türkiye m aliyesi ve 
iktisadiyatı için bundan büyük bir 
ıniikiifat olamaz. 

Cümhuriyet hükumeti bu krediyi, 
padişahlar devrinde olduğu gibi se
fahcte, yahut Meşrutiyet devrinde 
olduğu gibi memur maaşlarını öde
miye değil, doğrudan doğruya mem
leket in inkişafına, müstahsil sah a • 
lara ve vorlmli işlere hasredecektir: 
Bu da Türkiye için ikinci bir ka
zançtır. Çiinkü inkişaf sürat kaza
nacak ve Türkiye bir an evvel kal
kınma imkanına malik olacaktır. 

J brahim Paşa , din propagan 
dasının, misyoner faaliye· 

tinin zararlarını iki asır evvel tak
dir eden, yeni bir ifade ile layik 
bir vezirdi. Frenk papazlarının yurt 
ta dolaşmalarına ve bilhassa ekal
liyet unsurları arasına fesat tohu
mu saçmalarına mani olmak için 
şiddetli tedbirler alıyordu. Paşanın 

(2) Asım tarihi. Sayfa 538 
(3) Asım tarihi. Sayfa 362 
(4) Asım tarihi. Sayfa 468 ' 

Yeni Postane arkasında Nevşehirli 

İbrahim Paşa mektebinin h arap hali 

bütün hizmetlerinin üstünde yer a
lan bu faaliyetini Asım tarihinden 
aynen takip edelim: (5) 
"Memalik! mahrusai padişahide efrenç 
rahipleri cinsinden bazı şeyatini ins kas
tı fas it ve garazı klısit ile devri bilat ve 
emşar ve tara! taraf keştügüzar edip 
rum ve ermeni makulesi ehli zimmet 
raiyyeti ayini atıl ve mezhebi batılı ef
renciye davet ve bazılarının derunlarına 
tesiri füsun ve sohbetleri manendi il
leti firengi sirayet etmekle dini dirin 
intikal ve 5yini efrenci ile intihal etti
rip bu tarikle binayı mebanii mefasit 
ve ihtilfıl ve ilkayı tezcn•üril mekayıd ve 
ihtiyale tasaddi ettikr~rinden nice etra
fın ehli zimmet reayası süddei saa dete 
i l;itikfıh etmclerile ahitnamei hümayun 
mucibince kııdiınden konsoloslıır ikamet 

edegeldikleri mahııllerden gayri yerler -
de efrenç rahipleri ikamet ve ifsadı ra
iyyet kastile ııeyahatten menolunup 
mütenebbih olmıyanları bulundukları 

mahallerde ahiz ve hapis ve tarafı dev 
lete ilam olunmak için Rumeli ve Ana
dolunun etraf ve eknafına ne~ri mena
~ir ve ahkAm kılındı.,. LJ lusun siyaset, edebiyat, kül-

tür, sanat, neşir ve fikir sa
halarında inkişafına ve tekamülü
ne hizmet eden bu büyük Türkün 
alnına softalar bir sefahat damga
sı vurdular. 

Fakat bu damga onun için bir 
leke değil, Utihar madalyasıdır. 
Türk tarihinin tedvini iç_in heyet
ler teşkil eden İbrahim Paşa, in
kılap ve teceddüt adına heykelinin 
dikilmesi lazım gelen bir Türk u
lusudur. Onun teceddüt fikirlerini 
ve hareketlerini hazmedemiyenler 
ona ütira ettiler ve ona sefih ve 
sarhoş dediler Paşanın hal tercü
mesini yazan bir tarihçi zamanının 
vefasızlığını ve kadirnaşinaslığını 
şu mısrada söyletiyordu: 

(5) Asım tarihi.. Sayfa 314 

Bu kadirnaşinaslığın bize kadar u 
zanacağını takdir eden Nevşehirli 
bir taraftan şehirde yeni mesire
ler, kasırlar, bahçeler kurarken ö
bür taraftan da kendi heykellerini 
kendi elile dikiyordu: Adını dahi 
kendi verdiği Nevşehirde imaret, 
kervansaray , han, hamam, İstan
bulda mektep, darülhadis, çeşme, 
su yolu , sebil, cami ve mescit yap
tırıyordu. (6) 

Teceddüt uğruna can veren bu 
adamın diktiği irfan ve içtimai yar 
dun abideleri şimdi gözlerimizin 
önünde harıl harıl çöküyor. Cebi
nizde biraz sonra göz pınarlarınızın 
boşaltacağı yaşları kurutacak men
dilleriniz varsa buyurunuz size Ye
n ipostahanenin arkasındaki mekte
bini göstereyim: 

Kutucunun üstünde yükselen şu 
baykuş yuvası, işte tarihe ad ve
ren birçok büyüklerin yetiştiği İb
rahim Paşa mektebidir. Kubbesi
nin üstü meyvasız ağaçlar fidanlı
ğına dönmü, sarmaşıklı ahtapot gi
bi pençelerini narin kubbenin ci
ğerlerine kadar işletmiş. Altında 

vahşi hayvan inini andıran şu kah
vehanemsi yer, bakımsızlıktan, beş 

on sene evvel üstünde Nedimin 
güftesini taşıyan kitabesi yıkıla -
rak paramparça 0lan sebil ve çeş
menin su deposudur. Ondan sonra 
da belediyenin kör kazması - yol 
açmak bahanes ile - bu pırlanta e
serleri yok etmişt ir. Evkaf idaresi 
m ektebin it t isalindeki arsaları pa
raya çevirdiği halde bu tarihi kıy
m eti çok yüksek dede yadigarını ta 
mir etmek şöyle dursun, kiraya 
vermek lüzumunu bile hissetme
miştir. Komşular , mektebin duvar
larını delmişler, içerisini hurda eş 
ya ambarı yapmışlar. Lale devri 
bütün garp eserlerine geçmiştir. 

İstanbula gelen her ecnebi, o dev
rin ayakta kalan hatırasının peri
şan ve berbat halini görüyor. Garp 
medeniyetini iktibas eden Cümhu
riyet devrinde inkılabın piri ve şe
hidi olan İbrahim Paşanın bu pır
lanta eserini daha fazla bu halile 
bırakamayız. 

Mektep sonradan sofa haline 
konan üç sütunlu bir revak, bir rrah 

zen ve bir de' dört dılılı kubbenin 
örttüğü salondan müteşekkildir. Sa 
lonun kapı tarafında tahtadap bir 
de şirvan vardır. Altlı, üstlü 20 pen 
ecre bu salona bol ışık dökmekte
dir. Kapısının üstünde Nedimin di
vanına da geçen 10 mısraından 

mektebin 1138 yılında yapıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Gelecek yazımda size Şehzadeba 
şındaki İbrahim Paşa külliyesini 
göstereceğim. 

(6) H adikatillcevami. Cilt 1, Sayfa 41 

alınmış olacaktı. 

İşte beni gözüniizün önüne getirin 
zavallı balıkçı arkadaşlarım, yarın 
belki sizin de bu cemiyette bir işiniz 
olursa benim hal ve vaziyetimi hatır. 
layınız arkadaşlarım. 

Necmettin Gezgin.,, • Balıkçının mektubu, yatakta evi-
nin yıkılacağından, çocuklarının so
kakta kalacağından korkan bir has
tanın feryadıdır. Balıkçılar cemiye
tinin bu mektuba niçin cevap ver
mediğini, kendine mensup bir has
taya yardım elini niçin uzatmadığını 
bilmiyorum. Belki mktup postada 
kaybolmuştur. İçinden çıkamadığı

mız meselelerde mektupların posta
da kaybolması ne can kurtarıcı bir 
mazerettir. 

Balıkçı denizde dalgalarla dövü
şür, cıva gibi deniz yosunlarının a
rasındıın suların iistüne çıkan, başı· 
nı oltaya kaptırmamak için insiyaki 
zekasını kullanan en küçük en bü
yük balıkları yakalar, bir lokma ek
meğini çıkarmak için fırtınalarla, ö
lümle çarpışır, bunların hepsini bilir 
ve başarır. Ve zannedersiniz ki, bil-
gi muhiti bundan ibarettir. Fakat 
balıkçının mektubundaki "cemiyet 
denince akla, hasta alil, kendine 
mensup ve muavenete muhtaç aza
sına hizmet eden müessese gelir,, 
cümlesi, cemiyetin manasını da ga
yet iyi bildiğini gösteriyor. Acaba 
balıkçılar cemyeti, bu manayı niçin 
bilmiyor. İçtimai yardım, bugün ben 
sana, ~·arın sen bana, düsturu, cemi· 
yetin bütün diğer fonksiyonla~ı ya
nında yer alan gayelerinden biridir. 
Balıkçının "işte beni gözünü • 
zün önüne getirin balıkçı arkadaşla
rım,, sadası, cemiyetin temellerini 
sarsacak kadar kuvvetlidir. Cemiyet, 
fertlerini topluluktan kaçıracak bir 
amil değil, bütün fertlerini ağları 
içinde toplıyan, müşterek gayelere 
birlik halin de yürüyen topluluktur. 
Buna niçin meydan vermeli? 

................................ 

l Bu da Bir Fikir i 
Muhatabın~zt alayl~ y ola geti

•: remezsiniz. Ona aptal olduğunu 
söylemekle onu akıllı yapamaz
sınız. Anlaşmak ve sevilmek is
tiyorsanız hataları tebessümle 
karşılayınız. Muhatabınızın kıy
m et ine inanınız ve o tarafına e- ! 
hemmiyet veriniz. Itimatsa sr;z. ı• 
den daha ziyade müessirdir. Na
sihatin bozduğunu iman yapa bi -

• lir. Katherin Parbridge 

~ * f 
~ Yirminci asırda harp kalka- i 

! 
cak, idam kalkacak, kin kalka- t 
cak, httdutlar kalkacak, doğma- t 
lar kalkacak ve insan yasıyacak- • • ttr. Viktor Hiigo • ................... ~ ........ ~ . ..: 
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Büdce Müzakereleri Dün 
(Btıfı l incide)) 

leti büütçesi münasebetile söz alan 
değerli hatiplerin mütalealannı din
ledik. Gösterdikleri teveccüh ve tak
diri vazifelerini iyi yapmaya çalışan 
teşkilatımızı teşvik edici mahiyette 
sayar ve kendilerine teşekkür ede
rim. 

Hüsnü Kitapçı arkadaşımız, umu· 
mi müzakere dolayısile vlı.ki eyanat 
larında döviz vaziyetimizi tahlil e
derken bu münasebetle birkaç mad· 
deye temas buyurdular. 

Asfalt ocakları hakkındaki mütale 
alan geçen seneki büdce müzakeresi 
dolayısile mevzuu bahis olmuştu. O 
vakit lktısat Vekili sıfatile sarın Baş 
vekil bu mevzuu izah buyurmuşlar
dı. Fen heyetlerimizin tetkiki netice 
sinde yağ nisbeti az olan küçük as
falt ocaklarının, yol hizmetlerinde 
ve sair masraflarda istifade edilmesi 
için işletilmesini kolaylaştırmak mü 
lahazasile daha basit usuller~ tabi tu 
tulmpsı muvafık bulunmuş ve kanun 
layihası halinde büyük meclise arıo
lunmuştur. 

Benzin ve petrol fiyatları 
Benzine ispirto karıştırmak, ben

zin ve petrÔl fiyatlarının indirilmesi 
ne çalışmak yine muhtelif vesileler· 
le huzuru alinizde konuşulmuştu. 

Petrol ve benzin fiyatlan İktısat 
Vekaletinizi zaman zaman meşgul e
den ciddi bir meseledir. Bu mevzu· 
un fiili vazife dolayısile arı:et1 iği 

güçlüğü arkadaşlarım kolaylık!.:ı tak 
dir buyururlar. Buna ragmen 'llÜte
madi takible fiyatların imkib dahi
lindeki indirilmesi yolundaki çalı~ma 
lara devam olunmaktadır. - Nitekim 
yine sayın arkadaşımın işaret ettiği 
veçhile son günlerde de bir tenzil Yl· 
pılmıştır.. Ve yine tekarrür ettiril
miştir ki, haziran sonlarına doğru 
satış artma nisbetleri ve d~ğişen r.
lım fiyatları hesaplanarak yapılacak 
bilançoya göre yeni bir tenzil derpiş 
edilecektir. Haziran onlarında tah
min ediyoruz ki, bu defa yapılmı, o· 
lan tenzildcn daha mühim bir tenzil 
elde etmek kabil olacaktır. 

Benzine ispirto karıştırmak, birkaç 
senedenberi hatta daha evvele irca e
dilerek belki 6 - 7 senedenberi orbya 
çıkmış ve bilahara üzerinde mutead· 

nılan işinin Belediyeler Bankasınca 
bir elden idare edilmesi yolundaki 
mütaleaları dolayısile arzc-tmek iste· 
rim ki, Karabükte inşa edilmekte o
lan demir ve çelik fabrikalarımız., 
memlekete, önümüzdeki ser.eden iti
baren, lüzumlu olan su borulannı i
male başlıyacak ve bu itibarla mese
le esasından halledilmiş olat:aktır. 

Malumunuzdur ki yeni fabrikalar 
kurulurken ihtiyaçtan !azla falırika· 
ların mevcudiyetile aralarında muzır 
rekabetlerin hudusüne 1'l'\3ni olmak 
içın Jktısat Vekaletince bir kı.ic; mii· 
rakabesi salahiyeti verilmişti.·. Arka
daşımız bu mürakabenin ifasına P.sas 
tutulacak olan imalat miktarının 
m<!mleket ihtiyacına tarrıamı tamamı 
na mutabık olacak bir halde değil, 

b;ra~ daha geniş hesap edilmesinde· 
ki faydayı ifade etmiş ?lurlar. Kendi 
lerini bu noktadan haklı bulduğumu 
arzederken ayni noktayı nazarla Ik· 
tisat~Vekiıletinizin yüzde 25 mnrjı e
sas olarak aldığını 

0

ifade ederim. 

Fazla istih!al 
Bu suretle memleket ihtiyacından 

yüzde 25 fazlaya kadar yapılacak is 
tihsali sürprodiksiyon saymıyoruz ve 
bu limit dahilinde fabrikalarımız a
rasında rekabet cereyanını , fakat bu 
rekabetin biribi'rini yakıcı ve yıpra· 
tıcı olmamasını dil temin etmiş olu -
yoruz. 

Başvekilin Nutku 
Önümüzdeki Seneyi Hükumet. 

Bir iş Yıh Addetmektedir 
Ankara 27 (Tan muhabirinden) - Bugün Büyük Millet Meclisin

de 1938 b~tçesi meclisin heyeti umumiyesinin 342 rey ittifakile kabul 
edilmiştir. Reis Abdülhalik Renda bunu bil~irdiği vaki.~, ş~.ddetli alkış 
Iarla alkışlanmış ve bu sırada Başvekil Celal Bayar kursuye 1relerek 
şu beyanatta bulunmuştu1' 

"- Arknda lar, 

Millet :Meclisinin, bu içtimaa ait en miihim ve en esaslı vazifeleri~· 
den biri ikmal edilmi ~ bulunuyor. Yeni bütçemizi, daha iyi, daha mu· 
kemmel bir hale . okmak ımretile kabul buyurdunuz. Bütçemiz geçen 
senelere nazaran daha mahmuldiir. 

Önümiizdcki seneyi hükumet, kendisi için hir iş yılı addetmekte· 
dir. Biitçeyi tatbik etmekte nekadar dikkat ve hassasiyet gö~termek 
hükiımetin \'azif~i ise. hiit<:e encümeninde ve heyeti umumiyede ar· 
kadaslarımı.ı tarafından \•aki irşadatı nazarı dikkate almaklııh da hü· 
kiım~t ayni ıo;urctte bir ,·azife bilmektedir. (Bravo sesleri ve alkı. lar) 

Çalışacağız, muvnffakı:retimiz ancak sizin miizahcretinizle kabil ola 
caktır. (Allah muvaffak etsin, sesleri) 

He\•eti umumivenizin hiit~eyi bu suretle kabuliinü hiikiımetc kar· 
şı itiı~adınızın hi.r ni. anesi telakki ediyorum. Bilhassa teşekkür ede· 
rim. (şiddetli alkışlar) 

Üzüm meselesi için Halil Menteşe mire 120.000 ton krom cevherine, 1109 milyona baliğ olmuştur. Kliring 
arkadaşımız önümüzdeki sene rekol 10 b{n ton standard bakıra varacağı- 1i memleketlerle olan bu inkişaf kli
tesinin fazlalığını işaret ederek sa- nnı ve gümüşlü kurşun ve altınlı gü- ring sisteminin memleketimiz kon· 
tış noktasından alınması icap eden müşlü kurşun istihsali için de tesisle jonktiirilne ve haric~ t~caret ihtiya~
tedbirlere ait mütalealarını beyan rin hayli ilerlemiş olacağını şimdi- larına ve m:mleketın:~ze uygun ~ır 
buyurdular. Filhakika önümüzdeki den arzedebilirim. sistem oldugunu gost~rmektedrr. 
sene beklenen iizüm rekoltesi, mem- Afyon ticareti, afyon inhisarınt tt- Kliringin esas prensiplerimize de te
nun olacağımız bir rakam üzerinde sise sebep olan şartlar duştinülür::e vafuku vardır. Filhakika harici ti -
kendini gösteriyor. 937 senesi rekol 1 &fyon ticaretimizin bugün bulundu· caretimizi muvazeneli bulundurmak 
tcsi 42 bin tondur. Bir sene evvel 70 ğu vaziyete erişmesini tahmin güç- ve malımızı alanın malını almak 
bin ton iizerinde olan rekol1e geçen tü. Memnuniyetle arzedebilirim ki prensiplerimizin tatbikatını kliring 
sene 42 bin tona düşmüştü. Önümüz afyon ticaretimiz brkaç sene evvelki sistemi kolaylaştırmıştır. Bu iti • 
deki sene için bu miktann iki misli· ağır vaziyette değildir. Daha normal barla kliring yerine serbest döviz e-
ne çıkacağı, yani seksen bin tona ba hale gelmiştir. sasına müstenit bir sisteme geçmeyi 
liğ olacağı tahmin edilmektedir. 937 Hayat pahalılığı bugün derpiş etmek mevkiinde olma 
senesi satışları hayli güçlükler ar - Hayat pahalılığı mevzuunda, neler dığımızı bilhassa arzetmek isterim.,, 
zetti. Arkadaşım hiç şüphesiz bu in- yapıldığını arkadaşlarım o;oruyorlar. Bu beyanattan sonra bütçenin fa
tıba altında beyanı mütalea buyur- Takdir buyururlar ki, hayat pahalı· sıliarına geçildi ve kal>u! olundu. 
duJar. Fakat ilk başlıyan güçlüğü lığı mevzuu yalnız lktısat Veka:etini Bundan sonra Haric:ye bütceı;i 
müteakiben muhtelif tedbirlerin de alakadar eden bir iş değildir. Bu bir müzakerelerine geçildi. Biit<?enin mu 

d ·ı b t r cd"lmit aa't:ış hUkOmet m1.:::sv,~..u.- ı.ı;;ı-r. ı..__ zakrrcsi 3 saatten fazla ürclii ve 21 
~~~~~ı ~ı; Y~~ a';ırmlş ' ve . bugün yat pahalılığı mücadelesin~nıetodfk na .. p soraraı. uzalcere er çok ~ıa-

detıi. çok heyecanlı ve ~<?niş olJu. memleketimizde satılacak üzüm kal- bir surette başlanması için şimdiden 
İlk sözü Yusuf Kemal aldı ve dedi mamıştır. Fiyatlar da vasati fiyat iti· lüzumlu olan tetkiklere giri~miştir. 
ki: barile son senelerde daima bir yük· Turizm üzerinde Turker arkadaşı-
"- Hatayda neler oluycr'. Uıııduk selme seyrini takibctmiştir. mız izahat arzu ettiler. Dr. Şevki U- d d kl 

hrımız gördüklerimiz ve uy u aBerç Türker arkadaşımız umumi ludağ arkadaşımız da yine sozlerinde 
müzakere dolayısiyle nutuklarını bu mevzuun tafsilini arzu buyurmuş rımıza göre Hatayda çok feci şeyler 

germektedir. Türküm dıy2n lere eza 
irat ederken ödünç para verme kanu oldular. Turizm işi: bu da hayat pa· eniliyor, kültür yerleri, halkevlcri ba 
nunun kabulünden sonra tefecilik halılığı mevzuu gibi doğrudan doğ· 

sılıvor." 

Yusuf Kemal, devamla Fr;ınsız 
müstemleke memurlarının bütün dün 
yaca malum olan tazyik sisteml · ini 
anlattl. ve: 

- S.ır1ye ile bir komşuluk mua· 
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ğu ile, ihtiyar ve ger.cile bir davaya gali altına alan Fransa ile senelerden 
~·arıiırsa, her zaman, behemahal m·.ı· beri takibinden bir an bile hali kal
vaflak olur!" diye tahassüslerin~ söy madığımız sulh ve iyi geçinme politi· 
lt:dığini hatırlattı. Vr! 'förk milletinin kamızın icabı olarak makul bir hal çz. 
b•ıgün de ayni suretle Hatay da\ ası- resine varmak için 1921 denberi da· 
nı ele almış olduğunu kaydeden Yu- ima biribirini ikmal edeceğini zannet 
suf Kemal sözlerini, bitirirken hükü tiğimz müzakerelerde bulunduk. za 
ır.etin daha müessl:- tedbirler alması man zaman ümit uyandıran günler 
!azım geldiğini söyledi ve Eataylıla· olmadı değil.. .. Fakat devam etmedi. 
rı selamlıyarak sözlerırf' c;on wrdi. Bize karsı alınan taahhütlerin tatbik 

Deha sonra söz alan. Fuat (Urfa) edilmemlş olması yüzünden tabiatile 
F· .. ~,\ ıa , e Suriye ile olan ıniınasebet şıkiı.yete mecbur olduk. Bu suretle 
1:-rimi?.ı jzah etti, bun ı mı:teak ıp P.o her şikayet safhası yeni bir müzakC: 
lt·jör Rı-~t söz alar3k. • lt:rkiyenin re açtı. Nihayet bildiğiniz Cemiyetı 
menfaa1Juini, daha ziyade sulh yoiu Akvam kararlarına varıldı. Bu karar 
ile ı. nımak ve sulhiı n!uzaffer et- ların tatbikının istilzam ettiği inti
mek" , oıundaki harı :i sıyasetinin d hap talimatnamesinin bütün mukar· 
na ha1 . ."+ .nı izah etti ve eled i kı . rerata mugayir yapıldığını yine Ce· 
"Yapuğımız ittifa'< arın . sorduğ:.ı· m iyeti Akvam makamlarına kabul 

rnu7 p:ıktlann ve e50.-;'<ınt .• : t ğımıı ettirdikten sonra, bir yenisi tanzim 
0 ıs:jı ·.I' arın neye isti .ıat ettıgini dun edildi. Şimdi guya bu son talimat· 
yn r!:r< noi. Bütün t"C'Cenii fıleın bi nameye göre yapılmakta olan intiha 
z~ cl~n; uzatmış, gönıı.in i nçmış bu j bat safhasını yaş~yoruz. Ara_da Fran 
hınuyor sa ile bu son talımatnamenın. o.lsu_n 

Medeni alem dedim. Ne yazık ki, iyi bir tatbika mazhar olması ıçın ış 
bu t!em : . mümeso;ili olduğ1.tı1u :m- birliği esnasında bir anlaşmaya va· 
Tllil •ıe ic" dia eden bir de\·lct , hala bı. rıldı . 

2i.ımrcn n dışında k·~~r·ak t<'ımıyiı l. ı.. i çinde bulunduğumuzu arzettiğiı:r' 
n.ı ı;o:.'1< • iyor. Arka.far.la:- Lu rlevlet intihabat safhasının daha başında h 

Fransa1.r. Benim bucHgim Fran:;::t zahı ve tadadı mümkün olm•yacak 
diplomas:~; yüze güled:l"'l ve ::liz ~,: kadar tertiplerle ve iyi olmıyan ni· 
ki.ıoo v<:•· arırken de daima alc'c.:tıct yellerle karşılaştık. 
~e· ~yalayıcı kaldı. Şimdi onun yeni Fransanın taahhütleri 
b•r t=,)i c.aha var: ·)nJ da Hatayda Bu hususta Paris hükumetinin ve 

tn:ııvo· uz.." Berutta onun ali komiserinin dikkat 
~!~taydaki vaziye~i irnh eden ha- nazarı celbedildi ve bu hareketlerin 

•ip bu fw·ırının Milkt'c: Ccn ıtyeti nıii manası soruldu. Her defasında Paris 
meı;.:: ~'f-!inin huzuruncta geçmekte Cll hükumetinden ve Fransanın burada
duğunu soyledi. ki büyük elçisinden taahhütlere ve-

Turgut Türkoğlu, Hatay davasın- anlaşmamıza riayet edileceği cevabı 
da Fransanın bu mıntakadaki me- alındı. 
murlarının Türk halkına karşı almış 
oldukları vaziyetin mahiyetini an
latmış ve insanlık adına ve mevcut 
haklara tapan Türk milletinin kendi 
varlığı içinde de ayni hakları aradı
ğını ve bu hakkı tamamen alacağını 
söylemiştir. 

Rasih Kaplan - Antalya; Türki
yenin karadan ve denizden bütün 
komşularile olan iyi miinasebetleri
ni, buna mukabil cenup hudutların· 
da huzu"°suzluk, ve emniyetsizliği 

anlattıktan sonra Fransada son za· 
manlarda neşredilmiş olan ve resmi 

'-- -'-- ... _ 1 
ı .... __ • ~ ... , -...:ıı1 

miş bulunan bir kitaba işaretle: 

"- Fransa hükumetinden sorabi· 
lir miyiz? Tekrar mı Adanaya gel
mek istiyorlar? Dünkü Adana, dün
kü Maraş, dünkü Gaziantep yine bu· 
radadır. Biz de buradayız. Gelsin
ler!,, dedi. Ve hükumetin kati bir su 
rette bu işi bir hal çaresine bağla· 

masını istedi. 
Hikmet Bayur, Hatay meselesinin 

safhalarını ve Fransanın bu işte ta
kip ettiği siyaseti anlattı ve Lozun 
muahedesi hükümlerinin Fransızlar 

hakkındaki kısımlarının iskat olun-

Fransa iıli komiserinin Hatay dele 
gcsi Ankaraya geldi. Kenc;lisi ile u
zun uzadıya konuşuldu. Hataya av
detinde ilk iş olarak yaptığı, Hata
yın gayri askerliği ahkamına rağmen 
hakiki bir sebep olmadan asker ge
tirmek oldu. Hadiseler sonra bunun 
hedefini bize öğretti. lki gün evvel 
Paris büyük elçimiz Fransa Hariciye 
Nazırı ile konuştu ve şikayetlerimizi 
saydı döktü. Kati emirler verileceği 
vaadini aldı. 

Halaydan gelen haberler 
J-{ .. t.ouN"n . np\,..r ı..,.ı, .... ı.,,. nr.....ı~ 

tüyler urperfıcı t:>lr tetnış manzarası 
dit fenni tetkikler yapılmış muhte· 
lif vekalet mümessillerinin toplan· 
masile projeleri hazırlanmıi bi!" m~v 
zudur. Bu husustaki projeler henuz 
elde bulunuyor .. Fakat şimdiye ka
dar bu mevzuda cesaret ile huzuru 
alinize gelmediğimizin başhc'l bir se
bebi vardır. O da, henüz tam hazır 
lanm1ş değiliz. Petrol araııtırma1arı

mız son kabul edilmiş olan maden 
programımızla bir derece daha kuv· 
vetlendirilmiştir. Sentetik benz;n 
mevzuu ayrıca tetkike tabi tutul· 
maktadır. Bunların yanı başında is.o 
pirto mevzuu da ayrı bir mesele ola
nk elimizde bulunuyor.. Bunlar a· 
nsmda bir milli mahrukat istinat et 
mek esasını daima gözönünde bulun 
duruyoruz. Varidata tesir ve ekono· 
mik ihtiyaçlarımıza mutabaka~ bakı· 
nıından bu meseleye en muvaf!k hır 
{ekil vermek için ihtiyatlı hareket e
diyoruz. Teahhürün sebebi ancak bu· 
dur. 

kaldırılacak mı diye bir sual sordu- ruya lktısat Vekaletinizin işleri ara 
lar. İpotekli gayrimenkul satışından sında olmamakla beraber ilk hazırlık 
zarar gören borçluların vaziyetleri larını derubte etmiş bulunuyoruz. 
nazarı itibare alınmış mıdır? Fertle. Bu sene biitçede arkadaşlarımın göre 
re ait tasarruf hesabatı yekunu ne. cekleri ufak bir zam ilerideki esaslı 
dir? dediler. çalışmalara imkan verecek ı •program 

Bu suallerin son ikisine Maliye Ve ları ve esasları hazırlamak mı;ksadı
kili arkadaşım arzı cevap etmişler- mı matuftur. 

hedemiz. vardır. Buna rağmen 'ıudut masını istedi. Ve: 

hükümfcrma olduğunu gösteriyor. 
Intihabat bin bir türlü tazyikler için
de cereyan ediyor. Vaziyetin ciddiye
ti, hatta vahameti aşikardır. Cümlıu
riyet hükumetinin bu millii meseleyi 
behemehal kati ve iyi bir hal sure
tine isal etmek hususundaki rnran 
da malumunuzdur. Mutadımız olrın 

soğukkanlılıkla hakkımızdan ve dava 
mızdan emin olarak, Hataydaki kayıt 
işlerinin sona ereceği yakın günlerde 
tebarüz edecek neticeyi beklemekte
yiz. Binanaleyh hatiplerin bu m~sele 
etrafındaki suallerine arzettiğim ~u 
neticenin tezahüründen evvel cevap 
istemekte ısrar edilmemesini dca e
derim. dir. Bendenizin de ilk suallerine ve. Bu meyanda bir büro tP.şkilini ve 

receğim cevap kanundaki hükmü te bazı yakın ve fayda verme5ini hekle 
krardan ibaret olacaktır. Son tadıl cliğimiz memleketlere dogrıı p-rop::ı· 
şekline göre ödünç para verme işlerin gnnda !aaliyetimizin tevsiini de i:>t~h 
de tefeciliğin ne olduğu tarif edili- daf ediyoruz. 
yor. Ve bunun tiıbi tutulduğu ceza. Karabük fabrikaları hakkında· ar· 
lar hepsi, ağır partı cezası olmak ü- kadaşım malUmat arzu ediyorlardı. 
zere hayli ağırdır Her suç gibi şüp- Karabük fabrikaları inşaat faaliyeti 

Et maelesi hesiz ki bu da daimi takibat altında 1 nin şimdiden takdirlerinize layik O· 

Et mevzuu dolayısile [stanhul içir bulunmakta ve yakalandığı takdirde lacak bir dereceye varmış bulundu
alınmış olan tedbirlerin bütün mem·· mahkemelerimizce cezaları veril· ğunu arzedebllirim. Önümüzdeki se 
lekete teşmili arzusuna iştirak ct~e· mektedir. Tefeciliğin kaldırılmış ol- ne başından itibaren fabrikalarda 
mek kabil değildir. Ancak bu n1evru ması herhangi bir suçun kalkmış ol- ilk ocaklar yanmış ve istihsalata baş 
un ne kadar mudil ve güç 'lıevzu ol- nıası hadisesinden farklı değildir. lanmış olacaktır. (bravo sesleri) 
duğunu da unutmamak liu:ımgelir .. Berç Türker arkadaşımız İktısat Ve· Deniz ticaretimiz 
tstanbulda alınmış olan tedbirin mü· kaletinin meşgul olduğu mevzular- Deniz ticareti işleri iki cepheden 
cssiriyetini ve faydasını tamamile dan madenler sanayi kontrolü, kö. takip edilmektedir. Yolcu nakliyatı 
g5rdiık. llk günlerde bu tc?dbirin aka mür istihsali, hayat pahalılığı tu· kısmını kabul buyurduğunuz kredi
ıncte uğratılması için bazı r.:aksiyon rizm Karabük fabrikaları deniz tica- ler dahilinde sipariş edilmiş olan ge 
)ara maruz kalınmı§tı. Cnnlı hayvan reti, işleri hakkında da Vekaletin dü miler, yakın bir zamanda temin et· 
sevkıyatının azalması, stok bulunma şündüğünü ve ne yaptığını öğren· miye başlanacaktır. Sipariş edilmiş 
ması müşkülatı arttırmıştır.. Fakat mek istediler. Mevı;uları, İktisat Ve- olan yeni vapurlardan ilki sularımıza 
bugün aradan geçmiş olan birkaç ay kiı.letinin meşgul olduğu bütün işleri gelmiş ve hizmete girmiş bulunmak· 
lık tecrübe ve çalışmalarla bu güç- ihtiva etmek itibariyle fazla tafsilata tadır. Biribirini takip etmek sureti
lükler önlenmiş bulunuyor. Tedbir girdiğim takdirde yüksek meclisi le gelecek olan diğer gemilerin emni· 
muvaffak olmuştur. Yakın günlerde yormuş olacağımı tahmin ederim. yetli nakliye hizmetinden bütün sa
yeni bir fiyat tenziline imkan haSll Fakat arzulannı tatmin etmiş olmak hillerimiz yakın zamanda istifade et 
olacağına da bu işle meşgul olan he- tan da geri durmak istemedi2im için miş olacaktır. (Alkış) bu arada eşya 
yetlerimiz tahmin etmekte•iirler .. Is- kısaca bahsedeyim: nakliyatı mevzuu da ciddi surette 
tanbuldaki tecrübenin n~ticeleri alın Madenlerimiz ele alınmış ve Denizbankın ve diğer 
dıktan sonra yine ihtiy'ltlı bir oıurel- Madenler bahsinde, hükumetçe milli bankalarımızın iştirakile vü -
rette bunu diğer taraflarda da yer kabul edilmiş olan maden programı· cude getirilml olan sosyete şilep ilk 
yeı tatbik etmek zamanı gelecektir .. mızın tatbikine geçildiğini ve bu gemilerini tedarik etmiştir. Yabancı 
Fr.kat, bu hususta arkada§tmızın bi- programın tatbiki neticesi olarak ta memleketlere mallarımızı taşıyacak 
ze biraz zaman ve fırsat vermesini istihsalimizin, ve ihracatımızın art· olan büyük ticareti bahriye filosu -
rıca edeceğim. masını beklediğimizi bilhassa yüksek nun çekirdeğini teşkil eden bu gemi· 

Banka faizleri huzurunuzda tebarüz ettirmekten ler de şimdiden hizmete girmiş bir 
Banka faizleri mevzuunda merkez 4tevk duyarım. Programın tatbikatı, vaziyettedirler. 

lhracahmu; artıyor ve Emlak bankaları için arkadaşı.mı· bir taraftan araştırma işlerimizi ge-
za Maliye Vekili arzı cevap ettiler. nişletecek, bir taraftan da istihsali İhracatımız muntazaman artmak
Belediyeler Bankası için de Dahiliye arttıracaktır. Maden istihsalimizin tadır. 935 te 75 milyon olan ihraca
Vekili cevap verdiler. Yalnız su bo- 1.700.000 ton kömüre 250 bin ton de- tımız. 36 da 90 küsür milyon, 37 de 

lar arasında daimi bir emniyetsizlik "- Sözünü tutmıyan Fransızların 
ve asayişsi7.lik mevcttur. Fransa hii· memleketteki mektepleri ve hasta
kümeti, benim bildiğim zarnnndnnbe- nelerini biz de kapatabiliriz!,, Dedi. 
ri Türkiyeyi anlamadı. Anlayamadı Hüsnü Kitapçı: Türkiyenin herke 
ve anlamak istemedi" dedi. se karşı olan muslihane siyasetini an 

Heyeti umumiyeden "Anlntırız!" lattıktan sonra davanın hallini üzeri-
sesleri yükseldi. ne alanın Ulu Şef olduğunu hatırlat-

Hatip burada Türkiyeyi ve Türk tı ve dedi ki: 
milletini iyi anlamış buluna11 B!"iyan "Ulu Şefin attığı hangi adımda 
ve Franklin Büyyon'un hatıralarını 

muvaffak olmadığı görülmüştür? andı: 

"- Şarkta, tek kuvvet, ~itsini7.! " Artık şu anlaşılıyor ki iş son haddine 

diyebil~n bir Briyana mukabil bugün varmıştır. Ve Türk milletinin taham 
kil Fransız hükumetinin bu vaziyeti mülü kalmamıştır.,, 
anlamamak istemesindeki ısrr.rını an Bunlardan sonra daha bir çok ha
lattı. Hiç bir zaman müstemleke ol- tipler söz aldılar. Müzakereler çok 
mamış ve olmıyacak olan Hatay et- heyecanlı bir hava içinde geçti. Son
rafmda Fransızlarla olan gör~şmele· ra Hariciye Vekili kürsüye g ·lere:~ 
rin safhalarını izah etti. Hatip daha nutkunu söyledi. 
sonra devam ederek dedi ki: 
"- Bizde Fransız dostluğu d ~ lil· 

diği zaman, onun yanınd:ı hep bir 
kelime görüyoruz: uuzvi dostluk ... " 
Biz bu dostaluğun ne şartlar ;çinde 
teessüs etmiş olduğunu sotmu · ·nz. 
Hudutlarımız o zamankinden ~aha 
küçülmüş olmakla beraber, Efendi· 
lik hislerimiz ve duygularımız o gün 
kiinden daha yüksektir." 

Türkiye ve medeni alem 
Yusuf Kemal daha sonra, Hat:ıy 

meselesinde Milletler CeıT.,iyetinde 

alınan son hal şeklini, bugün Hatay
da yapılan zulümleri sayarak Mil· 
fot\er Cemiyetinin bir sü:-: olup olma
dığını sordu. Franklin Buyyorı'a ait 
~atı:-alarını anlatan hatip; onw1 lne
bolı;dan Ankaraya kadar ulan yolcı.ı 
luğu esnasında Fransıı delegesinin 
gc-çtiği bütün yollarda ihtiyar, genç. 
kadın ve çocukların cepheye <iilah ·vp 
cephane taşımakta olmalarını gör
dükten sonra: '' 
"- Bir millet, böyle <;oluğu çocn• 

Hariciye Vekilinin nutku 
"- Tasvibinize arzolunan Harici· 

ye bütçesinde geçen seneki bütçeden 
belli başlı bir fark yoktur. Ancak 
bu münasebetle dış işlerimiz ve bu 
işlerle muvazzaf ve mesul dairenizin 
faaliyeti hakkında malumat arzet
mek isterim. Bu vesile ile söz alan 
hatiplerin hemen hepsi Hataydan 
bahsettiler. Ben de sözlerime bu mil 
1i davamızdan başhyacağım. Bu sa
yede harici münasebetlerimize dair 
manızatımı müsbet bir zeminde bitir 
mek kolay olacaktır. 

Hatayın elim macerası hepinizin 
malumudur. Anavatandan cüda dü
şen Türkiyenin bu mütemmim diya
rı halkının çektiklerile bütün Türki
ye yirmi senedenberi muztariptir. 
Sakinlerinin her vakit ekseriyeti 
Türk, bünyesi Türkü, kültürii Türk 
olan Hatay ayni zamanda vatanımı· 
zın büyük bir kısmının emniyet ka
pısı ve kilididir. Bu kıtayı askeri l~ 

F ransanın yeni vaadi 
Bu sabah Paris biıyük elçıınizden 

aldığım bir telgrafta şahsan kıymet· 
li eski bir dostumuz olan Fransanın 
yeni Hariciye Nazırının biraz evvc>l 
arzettiğim kati vaadini Y.azılı beya· 
nat ile teyit etmiş olduğunu öğren
diğimi ayrıca tebarüz ettirmeliyim. 
Şimdi diğer devletlerle münasebatı 

mıza geçiyorum: Türkiyenin Millet
lerarası vaziyeti durmadan yükseli· 
yor. Şarki Akdenizde, Karadenizde 
Balkanlarda ve Garbi Asyad.ı mütte 
fiklerimizle ve dostlarımızla b\rlikte 
bir sulh ve istikrar amili ol:ıraı: ça
lışılmaktadır. 

Sovyetlerle münasebat 
Büyük devletlerden Şarkta \Qom

şumuz Sovyet Rusya ile münasebatı 
mız ilk günündeki samimiy~tini mu 
hafaza etmektedir. Garpte Fransa· 
dan madası ile dostluk münas~balı· 

mız mütemadiyen ilerlemektedir. 
Fransa ile münnsebatımıza gelince 
Atatürkün Kamutayın bu devresini 
açarken irad buyurdukları nutukla· 
rındaki şu beliğ cümlesini tekrar <'t
mekle bu miinıısebatın her noktllsı· 
nı tekrar izah etmiş olurum: 

"Yannki Türk - Fransız münasebet 
lerinin dilediğimiz yolda inkişafına 
Hatay işinin iyi bir yönde yürümesi 
esaslı bir ölçü ve amil olacaktır kana 
atindeyim." 

Bu büyük devletlerden Ingiltere 
ile inkişafında devam eden ıyi dost
luk münasebetimiz bugün Londrııda 
imza edilmiş olan klering ve krP.di 
mukavelesi ile bir kat daha ~-esanet 
peyda etmiş olacaktır. 

(ArkllSl: sayfa 9, sütun 2 del 
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BiLMECE, BULMACA 

Bu ılyah 8, parçayı itina ile kesin ve vı onları yanyana, UıtDıte lllh.- getirin. 

Bu sekiz parçadan kötede gördüOUnUz gibi bir kut yapıncıya kadar uOratın, mu

l vaffak olanlardın 50 kltlye muhtelif hediyeler vırllecektlr. 

80 Numarah Bilmecemizden 
Kazananlar 

Faydall Bilgiler: 

Uçan Bir Nebat 
Amerikanın Kaliforniya eyaletin

de uçan bir nebat vardır. Bunun adı
na "Balon,, diyorlar. Bu nebat, bir 
tavuk yumurtasından biraz daha bü-
yük, şişkin, portakal renginde, orta-

1 

sında mavi havadan daha hafü bir ı 
gaz bulunan bir meyva veriyor. 
Rüzgarın tesirile yerinden kopan 

bu elma biçimi balon otuz metre ka-
dar yüksekliğe uçuyor, ve oradan 
başka bir y~re düşerek yine balon 
şeklinde yemiş

0

yetiştirmek üzere kök 
salıyor. 

* 
Laboratuvarlarda 

Domates 
Amerikadaki Yale Üniversitesinin 

laboratuvarlannda, boru muslukla
nndan hava gazi kaçıp kaçmadığını 
anlamak için laboratuvarlarda doma 
tes yetiştiriyorlarmış. 

Şayet laboratuvarın içine hava ga
zi kaçıyorsa domatesin yaprakları 

ters olarak yani yukardan aşağı uzu 
yormuş. 

rl oOlu AlpHtan, Ezine P. daO alayı emir 
subayı yUzbatı Yuıuf kızı Neriman Tun

cay, Upk ortaokul 81 numarada Müfit. Hediye 
BiRER "BÜYÜK DOLMA KURŞUN KA 

LEMi,. KAZANANLAR: 

BiRER "MÜREKKEPLi KALEM., KA· 
BiRER "BÜYÜK KUTU KALEM BO· ZANANLAR: 

'itil Terakki ıı...ı H3 Semih Sırmen, Ka 
dıkly YoOurtçu parkı karııaındı Nesrin 
VUcel, 17 inci ilkokul 484 HayrOnnlu. 

BiRER "KÜÇÜK DOLMA KURŞUN 

KALEMi., KAZANANLAR: 

VASi., KAZANANLAR: Lllell Tayyare apartımanı 1-23 Ayhan 

Zonguldak Hazine veklll ıvukat HHan Açıkalın, Fatih Fevzi pap caddesi 25 nu· 

Turna kltibl Ali Cemtıl kızı Firdevs, Ell· merada Meklrlm Onur, 1.ıanbul 44 DncU 
ilkokul dördüncü ıınıf Emin Gökıu, latan· 

zıji Halkıvl ldırı memuru Oemın Özba· ı bul 8 ıncı ilkokul 97 Selma. Unkıpını Te 
yın oOlu Tandller, Ni6de ortaokul 91 Tur· pıbıtı çıkmaz 35 Fikret. 

gut, Adını, Oımınlyı 7 klnunuunl oku· 
~ılıtıurıy llaeıl talebealnden Aydın 'ıu tılebnlnden 103 All Güler Uz, Dl arbı· 

Bıyul, KUçUk Llnıa 188 numarada 8e· y y 

BiRER "KART., KAZANANLAR: 

lnebolu Varsu okulu 11 Naciye Ykıek, 
Trabzon Hacı KHım sokık 30 numırada 
Hafize GOter, Mara1o belediye çırtısındı 
numırı 152 kuyumcu Nuri, Zile, latlklll 
okul 184 Nahit, 8ımıun 19 Mayıa mahalle 

vım Sezen, Beylerbeyi femal Bey sokak 14 kırdı berber Rılf yanında Ali Narin. 

numarıdı Neerln. BiRER "KÜÇÜK KUTU KALEM BO· 

BiRER "PERGEL TAKiMi,. KAZANAN YA81" KAZANANLAR: 

LAR: Bıılktaı 19 uncu ilkokul Adnan Akçıy, 1 ıl tevkıtlye caddeal 15 numırıdı Adnın, 
Kay11rl Hilye hukuk hlklml oOlu Muım· G. Antep, gDmrDk caddeıl numarı 7 Ah· 
mır, Yozgat maliye muh11ebı kltlbl Kıd· met. 

TANm Çocuk IJiYeal 

RESiM BOYAMA 

Bu reıı \ li üç renge boyayınız: 
1 - Siyah, 
Z - Kırmızı, 

3 - Beyaz. 
Çıkacak resim, çok gUzel ve eğlen· 

celidir. 

~~ '--' ' 
I 

~ 
(('-1; 

'-

""" 
~u. 

Bu resmi tamamlamıya çalışın! 

Hem de yavaş yavaş resim yapmıya 
alışırsınız. Öyle bir zaman ıelir ki, 
artık kendiliğinizden gayet güzel •re
simler yapacak bir hale gelebilirsi
niz. 

Dlzdırlyı Çetm• aokık 27 numırıdı E· 
rol ö 'racar, Betlktaı 19 uncu ilkokul 48 
Özcan Bılkır, Kadıkl)' 41 inci ilkokul il· 
nıf A·I de Rqat ÖZyı91r. 

BIRIR "ALBÜM" KAZANANLAR: RESi MLi HiKAYE • ENGIN'IN MARiFETi 
TrıbıoR pırk kırtt91 lmnbul berberi 

kılfaı Haydar Gettg, 17 inci okul 482 Mı 
aude. Uzunk&prG Gazi Mımıt okul 218 Şe. 
mim Pek, Hendek lnhlurlar memuru 8ıml 
yını~dı Nurın, lnıgll Kıaımefendl cıd· 
dul numara 121 Hamdiye. 

BiRER "RE81M MODELi., KAZANAN
LAR: 

GUmUthıne trınılt yolu mUhendlılerin· 
den Necafl Dumlu kızı Volkan, Ankaradı 
dit tıblbl Hamdi AlıgUnoOlu Erol AlagUn, 
K_ıyeerl CUmhurlyet meydınındı 145 nu
mırıdı berber Nazım, Çerkeaköy ilkoku
lunda birinci aınıf talebesinden 379 Turan 
Mılkoç. Upk ortaokul 548 Nebll. 

BiRER "BÜYÜK 8ULU BOYA., KA· 
ZANANLAR: 

l"ındıklı aet üstü mUhendlı Necati kızı 
Olker, Edremit ÇınırpalH kartıaı berber 
H. Alpay dDkklnında lıy11 Yetllay, Karı· 
denli" Ereillıl Yeni mıha ile, lıtlklll cadde· 
el 15 numarıda Ali Rıza, Adapazarı, orta 
okul . 183 Nihat, Ankarı, Vetlla6ı, Oktay 
sokak numırı 19 K. lımet. 

BiRER "KÜÇÜK IULU BOYA,, KAZA· 
NANLAR: 

DUzce. llDrhınlye mahalleal General 
Klrım aokık 48 Yekta Necdet Çaöalı, Af· 
yln 8UU1n camii civarında GDl)do6mu, mı 
hıllıılnde 15 Haun o61u Abdullah, Bursa 
Erk'ık ıı ... ı 1487 H•ltkı Almaç, Bursa Os 
mın otlu Muımmır Özklp, lzmlr, Göztepe 
87 inci soka!( numara 25 M Urüvvet. Be • 
yollu Emfn cımil Samancı Ferhat ıokak 
4 numıradı Tomrlı 8ımıncıojilu. 

Tuhaf bir adam, kendi halinde gi
den tavşan Bobiyi yakalıyor ve onu 
elindeki sepete koyuyor,: 

Karga gagasile ilmikli ipin ucunu 
sepetin sapından geçiriyor ve ilmi
ği ağacın dalına takıyor. 

Sepeti başına yerleştirerek yoluna 
devam ediyor. 

Engin ipi geriyor, o zaman Bobi i
pin üzerinden sepetle beraber aşağı
ya kayıyor. 

Bunu gören, Engin, tavşanı kurtar 
mak için oradan geçen kargaya bir ip 
uzatıyor. 

r..c. 

-~ ~-~. ~--: 
Bobinin kurtulup kaçtığını gören, 

adamın hiddetten ağzı bir karış açık 
kalıyor. 

TAN 
ı ,..O-CUIC 
m~.E CMUASI 
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ÇOCUKLARA HiKAYELER: 

Y eraltmda Geçen Tehlike 
Oturduğumuz eve yakın nehre doğ 

ru açılmış iki tane mahzen vardı. Bu 
iki mahzenin kapısı ağaçlar ve 
otlarla örtülmüş gibiydi. Bu mah
zenler oldukça derin ve uzundu. Si
ze anlatacağım vaka burada geçti. 

Sonbaharın güzel bir günü idi. İki 
arkadaşım Ayhan ve Canla beraber 
bu yer altı mahzenlerinde oynamıya 
karar verdik. Kapıya geldiğimiz za
man can dedi ki : 

- Ne güzel tesadüf. Bugün bura
larda kimsecikler yok. 

Ayhan cevap verdi: 
- Daha iyi, daha iyi.. Oynarken 

bizi kimse rahatsız etmez .. 
En önde ben olduğum halde hepi

miz içeri daldık. Yarım saat yürü
yüşten sonra Canın kaybolduğu~u 

gördük. Onu aramıya koyulduk. 
Ansızın gökgürültüsünü andıran 

bir ses bizi olduğumuz yerde sıçrattı. 
Yanımıza gelen Cana bunun ne ol
duğunu sorduk: 

- Vallahi, bilmiyorum, dedi. 
- Galiba büyük bir kaya yerinden 

kayarak yuvarlandı. Iiaydi gidip ba
kalım. 

Kapıya geldiğimiz zaman, gördü
ğümüz manzaradan dehşetle örktük. 
Bir haftadanberi yağan yağmurların 
tesirile yumuşıyan üst tabaka çök
müş ve kapıyı tıkamıştı. 

Bir müddet titriyerek biribirimizin 
yüzüne baktık. Vaziyetimiz oldukça 
fena ve tehlikeliydi. Birkaç saniye 
karasız bir halde olduğumuz yerde 
düşünceli düşünceli durduk. 

Bu kazanın, biz kapıya yakınken 

üzerimize yıkılmamış olduğuna şük
rediyorduk. Eğer böyle bir şey vuku 
bulmuş olsaydı halimiz haraptı. 

Ayhan: 

- Haydi, öbür kapıya gidip baka
lım, dedi. 

Heyhat ki, burası çoktan çamurlu 
bir duvarla örtülmüştü. 

Bu vaziyet karşısında ne yapabilir
dik? Gittikçe artan bir üzüntü ile e
limizdeki elektrik lambasını kapata
lım! dedim'. Çünkü biraz sonra pil 
bitecek ve büsbütün karanlıkla kala
caktık. 

etrafa göz gezdirdik. Az sonra bir 
araba tekerleğinin çenberi gözümü
ze ilişti. Can da bir tahta bulmuştu. 
Hemen işe koyulduk. Demir parçasi
le toprak yığınlarını yukardan aşağı 
itiyordum. 

Canla, Ayhan gelince, onlar da el
lerindeki tahta ile toprakları alıp u
zağa atıyorlardı. 

Bu suretle ne kadar zaman çalıştı
ğımızı bilmiyorum. Lambanın pili bit 
mesin diye karanlıkt-:. çalışıyor, onu 
herhangi bir manie rastladığımız za
man yakıyorduk . Birkaç zaman son
ra dehlizin pis havası başımıza ağrı
lar, midemize bulantılar getirmiş, 

her üçümüz yorgunluktan bayılacak 
hale gelmiştik . 

Başka zaman olsaydı, bu iş bizi o 
kadar yormıyacaktı. Fakat diri diri 
gömiilmüş olmal< korkusu sinirleri
mizi germiş, yorgunluğumuzu birkaç 
misli artırmıştı. 

Canın yanında acıktığımız vakit, 
yemek üzere kahvaltı da vardı. Kah
valtıyı üçe taksim ederek kuvvetimi
l.i biraz yerine getirir ümidile yedik. 
Bir çeyrek saat istirahatten sonra 11 

tekrar işe koyulduk. 
Bütün gayret ve ihtimamıza rağ

men elektrik fenerindeki pil bitmiş
ti. Şimdi karanlıkta kalmıştık. 

Dehlize ilk girdiğimiz zaman kor
kudan birer köşeye kaçan fareler, ya 
rasalar, birer birer yine çıkmıya baş
lamışlardı. 

Birdenbire Can, hıçkıra hıçkıra 

ağlamıya başladı. Mutlaka bir çaresi 
ni bulup kurtulacağız diye beyhude 
yere onu teselliye uğraştım. Nafile! 
İradesini ve soğukkanlılığını kaybet
miş: 

- Mnhvolduk, artık, buradan çık
mamıza imkan yok . 

Diyordu. Diri diri gömüldük. 
Bu vaziyette ne kadar kaldık pek 

iyi tayin edemiyorum. Bu sefer ümit
sizlik her üçümüzü de sarmıştı. 

Yine işi bırakmıyorduk. Toprakla
n bir yana atmıya uğraşırken büyük 
bir toprak yığını umduğum gibi be
nim tarafıma değil, kapının dış ta
rafına yuvarlandı. Bu yığının arka
sından küçiik bir ışık bulunduğumuz 1 
yeri aydınlattı . Hele, şükür bir de
lik açabilmiştik. Hayata kavuşmuş 1 

olmak sevinci ile geçirdiğimiz tehli
kenin büyüklüğünü fnrkedcınemiş
tik. Fakat ertesi günü başımıza gelen 
Ierden bahseden gazeteleri okudu
ğum zaman vücudümü bir ürperme 
sardı. Ve bir daha bilmediğim, tehli
keli ve fena yerlere gidip oynamamı
ya andettim. 

"l: "-~'n Çoc:.uK \\avet.-. 

KÜÇÜK YAZICILAR MÜSABAKASI 

8 
Küçük okuyucularımız: 
TAN - ÇOCUK sizi~ için bir küı;Uk yazıcılar müsabaka11 açtı. O günden. 
beri birçok yazı tllr aldık. Bazıları, yarın için bize çok ıeyler mOjdellyor. 
Fakat clz de bllirclnlz ki, bu yazıların hepsini birden çıkarmamıza JmkAn 
yok. Sıraya koyduk. Her sayımızda birer lkl,er basacağız. Sonunda da ara
larında mecmuamız yazıcıları tarafından bir seçme yapılacak ve en gDzelle
rlne hediyeler verilecektir. Küçük yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK sizden da· 
ha güzel yazı ve tllrler bekler .. Yalnız yazıların uzun ofm;ımasına, ve ço· 
cukları, yani ılzlerl al1kadar eder mevzular seçmlye dikkat edin eml? 

8 
BEN ASKER OLACAGIM 

Bir 'fürk çocuğuyum. Şimdi küçüktür çağını, 
Anne büyüdüğüm giin ben asker olncağıın, 
Çelik gibi. tunç gibi benim eJiın, ayağım, 
Bir elimde tüfeğim, bir elimde bayrağım, 
Anne büyiidiiğiim gün ben asker olacağım. 

* Or•hQ'a hazırlandım. İzci oldum bu yaşta, 
Yurda siper olacak göğsüm yarın savaşta. 
Taburum yüriiyorken gideceğim en başta, 
Anne bi.iyüdüğüm gün ben asker olacağım. 

* Bayrağın gölgesinde yürüyorken ileri. 
Herkes bana diyecek: Ne şanlı Tiirk askeri. 
Kimse heni tutamaz, dönmem sözümden geri. 
Anne büyüdiiğürn giin ben asker olacağım 
Yurduma göz dikeni kalbinden vuracağım. 

KEMAL AKYOZ 

Hür Yaşarım Civcivi erim 
Ey Türk etrafına bak, 
Her tarafta e(jem~nllk 
Ülkemiz hür yaşıyor. 
Buna derler özgenllk. 

Tam on iki civcivim var 

Amma kümesleri dar. 
Hepıinln başkadır rengi, 
Sealerlnln ahengi. * Ey TOrk iyice anla, 

Yurdun bu glditlnl. 
Sen de gözünle gö~at. 
Uluaun her işini •• 

* Herkes bir lf baıında, 
Ben ki kUçUk yaıımda: 

Okurum, hür ya,arım, 
Karlı daaıar aıarım. 

ilhan 

* Ben or.ları çok severim, 
Ah, ne güzelsiniz, derim. 

* Nerede görseler beni 
Hep önüme düterek, 
Sanki, hep ötü§erek, 
Derler severiz seni •• 

Tarık 

K. Pa~ orta okulu No. 44 t K. Pasa orta okuıu 1 de 127 

• T E N K i T 
Kemal Akyüz!e: 

Bravo küçuk Kemnıe_ Ne kadar güzel, ne kadar olgun bir şiir. Adeta insanın 

onun yazdığına inanacağı gelmiyor. Samimi olarak söyliiyoruz ki, küçük Kemal, 
bir çok ağabeylerinden çok daha güzel, ve düzgün yazıyor. 

İlhana : 

''Hür yaşarım., güzel bir şiir. Cidden küçük İlhanın yaşından umulmıyacak 

kadar güzel.. Onun bu yolda devamı çok iyi olur. Küçük İlhanı tl!brik ederiz. 

Tarık: 

Küçük Tnrıkın şiiri kendine mahsu:ı bir hususiyeti olan bir çocuk yazısı .. 

Zaten onun <'n bilyük muvaffakıyeti bu noktadadır. Civcivlere karşı, çocuk

ların duyduğu sevgi ve muhnbbcl ne kadar güzel ve ince buluşlarla anlatılmış .. , 

~f-crin ~~çük Tanka.. _ _ _ _ __ __ -· _ . ·- 'I -. . -- - -- - - -- - - - -
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ÇOCUKLARA -FIKRALAR: 

• 
Tatil Yaklaşırken 

iI.TE BUNU 
BİLMİYORDUM! Kahkaha~ 

Biitiin yıl çalıştınız, didindiniz, ar
tık umuyorum ki, hepiniz giizelce 
imtihanlarmızn çahştmız, hepiniz iyi 
numaralar, aferinler alarak sınıf geç 
tiniz, veya geçe~eksiniz! 

Şimdi dersler bitti. Yalnız dokuz 
aylık ~alışmanız ~ona erdi. Artık bol 
bol dinlenmek, gezmek için hazırla
nıyorsunuz. Kiminiz Boğaziçine gi
decek, kiminiz Adalara, kiminiz da-

ı 
ha başka yerlere. 

Anadoludaki yavrularsa. ya:ylala
ra ~ıkacaklar, bağlara, bahçelere gö
çeceklcrdir. 

Tatili, dfüt gö~le beklediniz, bol, 
bol koşmak, kırlarda dolaşmak, çi~ek 
kelebek toplamak için can attığınızı 
biliyorum. 

Oynamak, gezmek si~in hakkınız! 

Fakat çocuklar, ilk zamanlardaki 
öğiitlerimden birini hatırlatnyıın: 

İnsan nerede bulunursa bulunsun 
her vakit düşünnıiye, gördiiğii .şey
lerden, hadiselerden hisse kapmıya 

çalışmalıdır. Tatilde bir çok yenilik
lerle karşılaşacaksınız., sayısız şeyler, 
manzaralar, insanlar görecek~iniz. 

Yeni yeni arkaduşlar edinecek, bil
mediğiniz bir hayli mevzular öğrene
ceksiniz. 

Gördiiğünüz her yeniliği . aklınızda 
tutmalısınız, Bir kelebek karşısında, 
.bir çiçek ()nünde uzun uzun düşiin
meJisiniz. kelebeği ya~atan şe~·lcr ne
dir? Gelebek nasıl doğar, nasıl bü-

Yelkenli Araba 
Çin büyük bir memlekettir. Orada 

pek çok garip şeyler bulunur. Bu ga
r ip şeyler içinde faydalı ve iyileri 
vardır. 

Mesela, şu yelkenli araba. Bu ara
ba yalnız Çinde bulunur. Rüzgar hız
lı ve ayni istikamette estiği zaman, 
yelkenli araba süratle ve kolaylıkla 
gidiyor. 

Resim, yelkenli arabasına yükünü 

yüklemiş ve yorulmadan sanki oto

mobildeymiş gibi rahat rahat giden 

seyyar bir Çinli satıcıyı gôsteriyor. 

* 
30 Bin Lirahk Pul 

yiir, nasıl yaşar? ı· Pulculuk v: pul 

Ç. kl l · · ·ı· '• kl meraklıları dunya-ıçe er nası yetıştır.ı ır, çıçe e- ı d k kt p 
· ·· ·· a pe ço ur. os rın ornru ne kadardır? Bunları ken- ı 

1 
d k l k 

d. · · d k ~ 1 · La pu un an o e -mızı yorma an, gezer en, eg enır- . 
1 k ··• · d. ·h 1 · • . ' sıvon yapan arın en ogrenmeyı e ı ma etmezsınız. • k · d 

sayısı pe - zıya e-lnsaoın bilgisi, görgiisii, çoklukla lir. 

ölçülür. Ne kadar çok şey bilir ,.e .......... Bizde bile bunun 

öl:rrcnirseniz hayatta o kadar hür- 1 heveslilerine her verde rastlanır. Res 
. . -

met göriir \'e o kadar çok muvaffakı- mini gördiiğünüz pul bir İsveç pulu-
yet kazanırsınız. dur. 

Bunun için çocuklar şuna dikkat et Bu pul, f ngilterede bir artırma es-
nıelisiniz insan her saatinden her nasında bizim paramızla otuz b in li-

.. ·· ' · · . . . ' . 1 raya satılmıştır. Küçücük bir kağıt gımunden ıstıfnde etmesını hılınelı- .k d k d - ·1 

. parçasına bu a ar pa ra ço egı dır. 

lla)·ntınuzın akışında daimn şunu 

gözcinündc bulundurmalıyız. Diinya, 

bir kitaı>hr. Bu kitabın biitün sayfa

larını okumak, hiçl>ir insana nasiı> ol 

ınanu~tır. Faknt bu kitabın daha foz

Ja yapraklarını çevirebilenler haya

tında ,.c öliimiinden sonra da anıla-

mi? 

* 
Garip Bir Ahtapot 

Ahtapot kocaman 
muazzam ve kor 

kunç bir deniz ha~ ~~-
vanıdır. Bu deni: 

k b. 1 .. . .. .ki ı canavarı ca ır rnrmct ,.e sevgı gorece · er-
dir. 

Siz de çocuklıır, diinya kitabının 

~·apraklnrından pek çoğunu okuyan 

insanlardan biri olmıya çalışın~ 

garip ve 
bir huyu var. 
Yakalandığı ve esir edild iği zaman 

iri uzun boynuzlarını yiyormuş. 

Hintli Kadınlar 
S ize her hafta 

gerek Afrika, ge
rekse diğer kıtala· 

rın yerlilerine ait 
bazı adet ve süsler 
den birer tane gös· 
teriyoruz. Bu hafüı 

size Tiburon ada
larının yerli Hint
lilerinden bir kadı-
nın resmini koyuyoruz. 

Bu adalar Knliforniya körfezinde
dir. Kadın burnunun her iki tarafile 
yanaklarını vernik ve siyah boya ile 
boyarmış. Oralarda böyle boyanan 
kadınlar en şık sayılıyorlar. 

* 
Boru Ağızll Hayvan 

Kivi denilen bu 
hayvan Avustralya 
adasında yaşar. 

~~ ........... 
Vakit Bulamamış 

Öğretmen - Bu 
kadar geç kalma
na sebep ne? Ma
zeretini soyle ba
kalım? 

~ ' ~ ' 
Çocuk - Görü yorsun uz ya, ha} 

iğretmen nefes ne ,efeseyim. 
' Ancak derse yetişebildim. Mazeret 

ııramıya vaktim kalmadı. 

* Tedavi Edilmiş 

M 
Hasta - Sağırlı

ğımı tedavi ettiği

nizden dolayı size 
teşekkür ederim, 
doktor. 

Doktor - Beş yüz lira .• 
Hasta - Altı yüz lira mı? 
Doktor - Hayır, havır ne müna

sebet yedi yüz lira .. 

• 
Ac;ıkgöz 

Yerdeki böcekleri Aysel oyuncakç1 

~ • ·iyerek beslenir. dükkanına girdi. M· 
- '.\ğzı uzun bir boru Satıcı kadına bez- . . 

Yerdeki böceklcd toplamak için terdi ve liyahnı , · 1 ya benzer. den bir bebek gos-

ağzını toprağın içine daldınyor ve bi- sordu. Satıcı: • 
zim limonatayı içtiğimiz kamışlar gi - İki lira! diye cevap· verdi. 
bi toprağın içindeki böcekleri "hop!,, - İki lira mı, peki şu büyük bebek 
dye yutuyor. kaça? 

1 

* - On lira .. 

A • y I - Oo .. On lir:ı pahalı," küçük kar-
cayıp azı ar deşime hediye alacaktım onu .• 

Şimali Ameriknda htıla eski yerli 
ve kırmızı derililer yaşar. Bu yerli
lerin yazıları acayiptir. Eski Mısı~ın 
Hiyeroglif yazısını andırır. 
Amerikanın yerlileri, yazılarını 

manda derisinin üstüne yazıyorlar. 

- Sana iki lira ikram ederim. 
- Öyleyse şu iki liralık.l.lezden be 

beği ver. 

* 
Yazısını Okuyamamış 

• . . 1 ı'; i..;, ', f 

Öğretmen talebeye 
vazifelerini dağıt

tıktan sonra: 
- Hiç kimse ba

na bir şey sorma
sın, der. 

O zaman Çetin ayağa kalkarak: 
- Affedersiniz, bay öğretmen det", 

Vazifemin altına yazdığınız yazıyı b
kuyamadım. 

- Yazdığım şu: "Senin yazın oku
naklı değil!,. 

* Spor Havadisi 

.l ~ 
- Oğlum bu sc

scne Nobel müka
fatını kim aldı. ~-~ 

.. \.J~ - Bilmiyorum, 
ben spor havadislerini okumam efen 
dim. 

,,.. 
Can, titriyen bir sesle mırıldandı: 
-Acaba mahv mı olduk? ALP LE BABASI • Alpin canı gezmek istiycrdu. Zavalhnın bisikleti yoktu amma o kolayını buldu- Kendi Gibi Sanmıs 
- Ne olduğumuzu bilmiyorum, dı-

şardan gelecek bir yardımı da bekli
yemeyiz, çünkü buraya girerken bizi 
hiç kimse görmedi. 

Korku içinde titiremekten başka 

bir çaremiz kalmamıştı. Kapının önü 
ne yıkılmış olan toprağı, taşı, kaya
ları kazmak bir menfez açmak ta im
kAnsızdı. Elimizde hiçbir ilet ve vası
ta yoktu. 

1ir demir parçası bulmak ümidile 

' 
• 

© @ 

~ 

® 1 1 , ~ ~ - 1 I~ .rw- - 1 J® 

Sevim ile anne
si sokağa gezmiye 
çıkarlar. Yolda ik' 
kolu kesik bir a 
dam gör ürler. 

Sevim bunun kar 
d 

$ • 

şısın a annesıne: 
-Anne bak zavallı adam, der, he

sap yapmak için pabuçlannı çıkara-. 

cak ta ayak parmaklarını sayacak 
deifü mi? 
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Ya;,j~~·N MABAT) 

Abluka 
Cemberi 

b· (Başı 1 incide) 
ır iın 

sınd ar ve inkişaf kaynağı bulma-
kati ~· değil, sömürge zihniyetinin 
llıalt 

1 
~r tasfiyeye uğratılmasında ara 
azungelir. 

l Ü~ki~e, hakiki manada bir is
l>ery . tıklale kavuştuğu zaman em
l'na alıst sermaye açıktan açığa düş
''1' il Vaziyetine geçti. Urnidi şu idi: 
~aclltkler, mali işlerine sahip olamı
ler aklar, bütçelerinde açık verecek
biı' Sık~tıya düşe<:ekler .... O zaman 
'iar/aalıyete geçeceğiz. istiklal du
d~ arını yıkacağız. Yeni Türkiyeye 
ku tı'ıusaııat olacak, sömürmek müm-? ?lan herşeyi sörnüreceğiz." 
bii Stıklal mücadelesi, Lausanne sul
la~den sonra durmadı. Mali ve iktı
~~ti s~~ada bütün şiddetile devam 
Ilı ' Dıger taraftan emperyalist ser
ltı aye kuş uçurmuyordu. Avrupa 
~lllleketıerinden birinden bize ser
d Ye gelmesi için bir teşebbüs olsa 
~erhaı tazyik vasıtalarına başvuru
~· iş~ bozuyordu. Amerika gibi taz
ıat edılınesine ihtimal olmıyan saha
ij 

1 da düşmanca bir istihbar sistemi 
~~Uz.ak tutuyordu. Türkiyey~ gele
~· hır Amerikan sermaysi, istihba:.
v ın. Ya Düyunu Umumiye ~daresinc 
b eya buna yakın duran bir bankaya 
da~vuruyordu. Aldıkları mallı.mat, 
b~ırna heveslerini kökünden kesecek 
ır lllahiyette bulunuyordu. 

E: mpery~list sermayeni.n bu boy 
lıı kotuna ve düşmanlığına rağ
~~ Türkiyede harikalar biribirini 
it 1P etti. Türkiye bütçe açığı ver
es e~i: Günü gününe yaşamak için, 
(·kısı gibi her ay maaş ödemek içi!l 
~lllseye ihtiyaç duymadı. Aksine o
~ l'ak kendi mali membalarınd~:-ı ye
b: bir milli müdafaa sistemi kurdu, 
~tılerce kilometre1ik demiryolu yap 
~ Yarım milyondan fazla mübadil 
)e muhacir yerleştirdi. Bir Ankar3 
arattı. Bütün bir milli banka ve 
~l~ sanayi ssitemi vücude getirdi. 
tQ aU, ve iktı~adi istiklalini günden 

1 
11.e kökleştirdi. Bütün dünya hay

~ıı. hayran gördü ki ortada kuvvet-
4 sağlam, ne istediğini bilir ve her 

1 
l'ar verdiği noktaya varmaya kud

~tli bir Türkiye var. Oyle bir Tiırki 
~e ki macera heveslerinden uzaktır 
~e _Yakın Şarkta ve Avrupada barış 
~ ıstikrarın en kuvvetli desteklerin-

ıı. biridir ... .. 

T ürkiye ile İngiltere arasında 
ı. .. coğrafi ve siyasi sebeplerle 
"<tbu bir menfaat birliği var. Bunu 
~i taraf ta son senelerin hadiseleri 
~a~ında yeniden keşfetti. Eski Türk
~· gıliz dostluk köprüsü en kuvvetli 
~:r şekilde kuruldu. Karabük işi, bu 
0Prü yoliyle Türkiyeye varan ilk 
lııUşterek harekettir. . 
l aunun arkasından Londrada'yapı-
1an mali anlaşma, Türkiyenin hariç
e mali münasebetlerinde tamamile 
~en~ devrin açılması demektir. Bu 
e\rirde mali istiklali tasdik edilen, 

lıli.isavi sıfatile muamele gören, ma
~l ve dürüst bir alış veriş esası üze
~.ne kredi ve sermaye bulan bir Tür 

1.Ye vardır. 
l.ondra anlaşmasının hakiki mana

"1, emperyalist sermayenin devam 
~~tirmeye çalıştığı abluka çemberi
l\ın Türk - Ingiliz dostluğunun ve iki 
~ernleekt arasındaki yüksek menfa
llt birliğinin kuvvet ve tesirile yarıl
lı:ıasıdır. 

Londra anlasması, memleketimi
~11. hariçle ola~ iktısadi münasebet
l!l'i icin bir dönüm noktasıdır. Sam-g • 
lln, Sakarya, Dumlupınar, Lausan-
~e, Montreux gibi kelimelerin delii.
et ettiği fam istiklal zincirinde yer 
lllnıaya layik bir hadisedir. 

Ahmet Emin YALMAN 
~~=-=================o-= 

Eminönü istimlaki 
Genişliyor 

1
. ll:minönünde yıkılmakta olan Va
'de Hanının bulunduğu adadaki di

ter 29 binanın istimlak: formalitesi
lıin ilk kısmını teşkil eden tebligat 
lal'tıamlanmıştır. 
ı· au adadaki diğer binaların istim
lak formaliteleri ancak Temmuz baş 

1arında tamam olacak ve derhal bun
<ttın da yıktırılınalarına başlanacak
tır. 

Valide Hanının yıkılması işi de 
liaziran sonunda tamamlanacaktır. 

'1' A N 

Büdce 
Müzakereleri 

Vali Muhakeme 
Edilecek 

N. h t E d. (BCl§ı 1 i1'\Cide) ] ay e e r 1 karması ve umum kaldırım müteah-
(Bıl§1 6 ncıda) hitliğini B. Eşrefe vermesi söyleni-

Italyanın Boğazlar muk3.velesine yor. 
iltihakı aramızdaki gittikçe artan Biz Belediyedeki yolsuzluklara da 
dostluk münasebetlerimizin yeııi bir ir aldığımız muhtelif haberlerle be.
tezahürü olmuştur. Almanya ile ber- raber bu malumatı da geçen ilkka
devam olan iyi münasebetlerin, Ber- nunda neşrettik. Maksadımız, umu
linde açılması derpiş edilen müzake- ı mi menfaatlerin koru~masına bek~~
relerin önümüzdeki ayın sonlarına lik etmek hususunda hır gazeteye du
doğru yapılması kararı, iktısadi saha şen tabii rolü ~pmaktı. 
da yeni bir genişliğe mazhar olaca- Hükumetimiz, umumi menfaate ta 
ğını ümit ettirmektedir. alluk eden her işte gösterdiği hassa-

Münasebetlerimizde iıtikrar siyeti ve titizliği bu işte de derhal 
• k. f ortaya koydu. lstanbula teftiş heyeti 

ve ın ışa T 1. · l·v• lt 
C .. h · t h '·k· t ' · d'g~ ı:· bü reisi B Tevfik a atın reıs ıgı a ın-um urıye u ume ının ı e · . . . 

yük ve küçük devletlerle ol:m müna- da bir teftış heyetı g~ldı. ~1.1 heyet 
sebetlerinde ahenkli bir ist.ikra1• ve esaslı bir surette tetkıklerını yaptı. 
inkişaf devam etmektedir. Her m~se~e hakb.kıfndalkki tetkkl~kdlerVik-

Size bütün açıklığı ile arz v~ izah m.al edıl~ıkçe . ır ez e e Ş m e e-
ettiğim siyasetimizin ve kuvvetli d\.•St kalete gondrdı.. • 

l kl 1 rdakı. t~zahür Tamam olan ılk fezleke asrı mezar u arımızın son ay a ~ . . . . 
il 1 · · d .. lemeliyı'm ki hari- lık yolsuzluğuna daırdır. Dahılıye ves e erını e soy • . . . . 

ci olitikamızın tam manzarasını gös Vekaletı, ıcabının yapılması ıçın ~u-

t 
p . 1 nu Devlet Şurasına sevketmistır .. 

ermış o ayım: • • • : d 
Malumunuz olduğu üzere müsfa- ?~vlet ~uras~nm umumı ıheye.~ı e 

kil ve kardeş Mısıra ilk Hariciye Ve- ışı tctkı., etmı.ş, ?1'1uhakemeyc iUZUm 

kili olarak gitmekle mesut oldum. kararını vermıştır. 
Orada gördüğüm dostluk asarı ci<l- Kanunlarımıza göre bu rlavaya 
den' büyük ve iki memleketin sami- Devlet Şfrrasında bakılacak ve mu-
mi münasebetlerinin delilidir. hakeme aleni olacaktır. 

Başvekilimizin refakatinde oldu- Demek ki hükumet mekanizma-
ğum halde Yunan ve Yugoslav miıt- mız, yolsuzluk sözü karşısmda der
tefiklerimizin mümtaz ricalini ziya- hal harekete gelmiş, her makam ken 
ret ettiğimizi biliyorsunuz. Bu iki dine düşen vazifeyi büyük bir dürüst 
dost ve müttefik memlekette bize lük, ciddiyet ve vakarla yapmıştır. 
karşı gösterilen çok iyi kabul ancak Her Türk vatandaşı, bir kanun mem 
Balkan müttefikleri milletleri ile mil leketinin evladı olmakla iftihar ede
letimiz arasındaki çözülmez kardeş- bilir. 
lik bağlarının heyecanlı tezahüratı o- Bu hadisede teyit etmiştir ki, Ke-
larak tavsif olunabilir. malist Türkiyede her hak milletin-

Sonbaharda diğer müttefikimiz Ru dir. Umumi menfaate saygı<;.zlığa de 
manya ricalini de ayni hissiyat ile lalet edebilecek her harekE>tin hesabı 
meşbu olarak ayni suretle ziyareti- sorulur. 
miz mukarrerdir. !""" _ __, ..... _...,.. ___ ~~-..-~!"!!!!!!! 

Son seyahatimiz esnasında komşu arasında iyi münasebetlerin inkişafı 
ve dost Bulgııristanın kıymetli rica- pek tabii oluyor. 
lini de ziyaret etmek fırsatını bulduk İstikametini ve çalışma tarzını Şe 
ve iyi komşuluk ve dostluk münase- fimiz Atatürkün yüksek ilham ve ir
betlerimizi karşılıklı teyit etmekle şatlarından alan dahilde ve hariçte 
bahtiyar olduk. herkesin itimad ve sevgisini kazanan 

!çinde bulunduğumuz sene zarfın- senelerden beri takipp ettiğimiz bu 
da derpiş edilen harici faaHyetimiziJ? harici siyaset yolunda yürümekte de 
başlıcalarını tamamile arzetmiş ol- vam edeceğimizi arzeylerim." 
mak için dost Macaristana borçlu ol- Hariciye bütçesinin müzakeresine 
duğumuz ziyareti yerine getirmek ta geçildi ve kabul olundu. Bundan son 
savvurunda bulunduğumuzu ja mem ra ziraat bütçesi müzakere ve kabul 
nuniyetle kaydetmeliyim. olundu. En son olarak varidat büt-

Arkadaşlarım, çesi tasvip edildi. Bu suretle Pazar-
Görüyorsunuz ki samimii duygula- tesidenberi devam eden bütçe mü.za

rın karşılaştığı devletler ve milletler kereleri bitmiş oldu. 

-"ANNELERE öGüT 11 KiTABi 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kaletinin, halkı aydınlatmak üze
re, en son bastırmış olduğu güzel 
kitaplar arasında "Annelere öiütu 
ancak elli sayfalık minimini, fakat 
gerçekten mükemmel, faydalı, hem 
de herkese liizumlu bir eserdir. 

Çocuk bakımı, bugün başlı ba~ı
na geniş bir ilim olmuştur, o ilmin 
koca koca treteleri vardır. Onlar
dan hulasa edilerek yazılan kitap
lar bile epeyce büyük ciltler teşkil 
ederler. Onun için insan bu mini· 
mini kitabı eline alınca, ilkin, ço
çuk bakımı bilgilerinin genişliğini 
hatırlıyarak, o kadar çok ve hepsi 
de Iiizumlu bu kadar az sayıda kü- 1 

çiik sayfalara nasıl sığdırılabilir 
diye düşünüyor. 

Fakat bu zarif kitabı okudukça, 
her sayfada insanın hayreti artı
yor. Çocuk bakımı ilminin hiçbir 
tarafı feda edilmeden hepsi - hem 
de her annenin kolayca anlıyabile
ceği güzel bir üslCipta - buraya sığ
dırılmış kitabın mütevazi isminin 
altında mükemmellik göze çarpı -
yor. 

İlk sayfadaki önsüz daha ilk i
ki satırında: 

"Bir iilkcde nüfusun artması o 
ülkede doğrunun çoğalması, ölü -
mün azalması ve bilhassa çocuk Ö· 
lümlerinin önüne geçilmesi ile ka
bildir.,, 

Diyerek büyük bir hakikati en 
kısa sözlerle ifade ediyor. Vaktile, 
İngiliz Başvekili Lord Bikonsfild, 
ayni mevzuu anlatmak isterken, 
meşhur nutkunda fikrini bu kadu 
veciz olarak söyliyememişti. 

Bir çocuğun iyi doğması, iyi bü
yümesi, annesinin daha gebelikte 
kendisinin sağlığına dikkat etme -
sine bağlı olduğundan kitap, ha
mile annenin yiyeceği, balamı ve 
alacağı tedbirlerle söze başlıyor, 
Ondan sonraki on bir fasılın bu
rada ancak başlıklarını gösterebi
leceğim: 

2 Anne çocuğunu nerede doğur. 

malı? 3 Bir yaşına kadar bebeğin 
bakımı, bu fasılda bebeğin yiye
ceği, içeceği şeyler, anne sütü, an· 
ne kendi sütünü vermezse, çocu -
ğun giyei:eği. 4 Bebeğin dişleri. 
5 Bebeğin odası, yatağı, yıkanma
sı, oyuncaklan bile. 6 Bebeğin ba
şına ıelebilecek kazalara karşı a
lınacak tedbirler. 7 Açık hava, gü
neş ışığı. 8 Bebeğin hayatını teh
dit eden salgın hastalıklar. 9 Be
beğin bünyesini tehdit eden has -
talıklar. 10 Yeşil ishal. 11 Bebeği 
yazın ve kışın en çok öldüren has
talıklardan korumak ..• 

En sonunda da, 12 inci fasıl, be
bek ölümü. Bu son fasıl dünyada 
en acıklı mevzua dokunuyor.Sade
ce duygu bakımından acıklı demek 
istemiyorum. Her memleketin men 
faati bakımından acıklı. 

Yeni doğan bir çocuk, küçük bir 
et parçası, fakat onun sonradan ne 
olacağını biliyor musunuz? Belki 
büyük adam olacak, büyük bir şey 
icat edecek, memleketin, bütün 
insanların, medeniyetin ilerlemesi
ne sebep olacak. Yeni do~an çocuk 
memlketi icin, bütün dünya için 
bir umuttur. 

Bizd eski devlet adam,lanndan 
biri: 

- Bu memleket (ocuklannın her 
birinin değeri bence bir milyon al
tındır ... 
Dermiş ve böyle demekle de al

danırmış. Cilnkü her çocuk milyon
ların ve milyarların da üstiinde, 
dünyaya bir umut ıetirir. Bebeğin 
ölümü umudun kaybolması demek
tir. 

Yine bir İnqitiz Ba~ekili. Gla
dston (tesadüf, bugün söz İngiliz 
Başvekilleri üzerinde): 

- Bir ~n gelecek hekimler mil
letlerin rehberleri olacak ... 

Demiş. Sıhhat Vekaletinin fıkar
dıiı annelere öiiit kitabı o giinün 
geldiğini haber verir Jrlbi, Türk 
milletine saadete erişmek için en 
iyi yolu gösterir. 

Elektrik Şirketininsatın 
Alınma Mukavelesi 

(BQ.§1 1 incide) vecibeleri hükfunete geçmiş olacak-
velenin akdi ve bu ay başından tır. 

itibaren artık devlet eline geç - G - Mübayaa bedeli on bir mil-
miş bulunacak olan İstanbul elek yon Türk lirası olarak tesbit edilmiş 
trik Şirketinin esas ve mahiye- ve buna mağaza mevcudu kıymetleri 
ti ve geçirdiği safhalar etrafın- olarak takdir edilen 800 bin lira ita-
da bu münasebetle Nafıa Vekili- ve edilerek satın alma kıymeti 

nıiz Ali Çetinkayanın çok şayanı 11,800,000 lira olarak katiyet kesbet 
dikkat beyanatta bulunacağı kuv miştir. Ecnebi şirketlerle yapılan 
vetle tahmin olunmaktadır. mümasil anlaşmalara göre ecnebi pa 

Nafıa Vekilimizin üzerinde ra üzerinden borçlanılması burada 
büyük bir dikkatle durarak ve da kabul edilerek 11 milyon 800 bin 
büyük bir muvaffakıyetle başal' Türk lirası 1,873,000 İngiliz lirası o-
mış olduğu satın alma mukave- larak kabul edilmiştir. Hükumet bu 
lesinin umumi hatlarını bildiri- bedeli yüzde beş faizli 1938 Türk 
yorum. borcu tahvilleri namı altında ödiye-

A - İmtiyaz mukavelesi vesaire cektir. 
ile şirkete bahşedilmiş asli ve feri bü Tahvillerin beheri 10 İngiliz lirası 
tün imtiyaz hak ve menfaatleri, bi- kıymetinde 187,300 adet ve 43 ku
lumum şebeke, fabrika tesisatı, leva- ponlu olacaktır. Tahvillerin itfası ve 
zım ve mefruşatın hepsi, şirketin kuponların tediyesi altı ayda bir ya
Türkiyedeki bütün menkul ve gayri- pılacaktır. Beher kuponun kıymeti 
menkul hak ve menfaatleri, ı Kanu beş şilindir. İlk itfaya 1 Kanunusa
nusani 1938 tarihinden muteber ol- ni 1940 dan itibaren başlanacaktır. 
mak üzere hükıimete devir ve temli- Tediye, borsa yerleri, mali servis, 
kini şirket kabul etmiştir. tahvillerin itfası, müruru zaman, ko 

1 Kanunusani 938 den itibaren şir misyon ve servis masrafları tama-
ketin işletme varidat ve masarifatı men Türk borcu tahvillerinin tab 
hükumete ait olacaktır. iolduğu şeraite uygundur. 

B - 1 Kanunusani 938 den evvel Tahvil ve kuponlar vergilerden 
şirketin bütün akit ve vecibeleri şir- muaf tutulmuştur. 
kete aittir. Ancak bu akitlerden hük- H - Hükumet 10 Kanunuevvel 
mü bu tarihten sonraya ait olanlar 1938 ve 10 Haziran 1939 ve Kanu
hüktimete aittir. nuevvel 1939 tarihlerinde satın al-

ı Kanunusani 1938 den sonraki ma bedelinin altışar aylık faizi kar
zaman için şirketçe ödenmiş paralar şılığı olmak üzere ve masraflar da 
varsa bunlar şirkete ödenecektir. dahil bulunmak üzere 4 7 ,925 İngiliz 

1 Kanunusani 1938 den evvel si- lirası ödiyecektir. Bundan başka 1 
pariş olunup ta mağazaya girmemiş Kanunusani 1940 tan başlamak üze
malların bedeline mukabil şirketçe re her altı ayda bir masraflar dahil 
bu tarihten evvel ödenmiş paralar olarak 75,413 liralık taksit verecek
varsa bu para 1937 bilançosunda mu tir. 
kayyet olmamak şartiyle hükumetçe 10 Haziran ve 10 Kanunuevvel ta-
ödenecektir. rihlerinde Osmanlı Bankası Londra 

1 Kanunusani 1938 den evvel ma
ğazaya girmiş olan malzeme bedeli 
şirketçe ödenecektir. Bu tarihten 
sonra şirketçe yapılmış olan akitler 
hükumetçe ifa olunacaktır. 

C - Müşterilerle halen mer'i bu
lunan bilcümle abonman senetlerile 
mukavelat eskisi gibi cari olacaktır. 
Müşterilerin 1 Kanunusani 1938 den 
evvelki zamana ait borçlan şirketin
dir. 

\937 ve 1938 seneerine sari 
faturaların tahakkuku yine bu sene 
lere ait günlerin adedi nlsbetinde ta
raflar arasında tasfiye olunacaktır. 
Büyük sarfiyat yapan müşteriler, 

günlük kayıtlar üzerinden hesapla
nacak ve günlük kayıtlan olmıyan

lar hakkında günlerin adet nisbeti 
nazarı dikkate alınacaktır. 

Bu esas dahilinde tahakkuk ede
cek şirket alacağı, hükfunet mesuli
yet kabul etmiyerek, ve takibata gi
rişmemek şartiyle yüzde beş tahsil 
ücreti mukabilinde müşterilerden 
tahsilatta bulÜnulacaktır. Şirket bu 
alacakları takipte serbesttir. Şirket 

müşterilerinden aldığı nakit, temi
nat mektupları, avans ve depozitola
rı 1 Temmuz 1938 tarihinde hükume 
te devredecektir. İsimleri malum is
tihkak sahiplerinin bir listesi de ay
ni tarihte şirket tarafından hükume
te verilmiş olacaktır. 

Şirket müşterilerin hesabında ya
zılı bu paralardan ve teminatlardan 
alacağının ödenmemiş olan miktarı
nın · mahsubunu istemek hakkını 
haizdir. 

D - Şirket resmi, hususi, fenni, 
bilıimum evrak ve vesaikini tama
men hükumete devredecektir. Muha 
sebeye ait dosyalar, bilançolar vesa
ir hesap defterlerini de teslime mec
burdur. 

E - Hükumete temlik için lazım 
gelen kafi masarif hükumetçe temin 
olunacaktır. Şirket devir ve ferağ 
mukavelesinin ifası için hükumetin 
göstereceği zevata bir vekaletname 
verecektir. Arsalar üzerindeki bina
lar tapuca kayıtlı değilse bu muame
le için yapılacak masrafları da hüku 
met ödiyecektir. 

F - Umum müdür hariç diğer me 
mur ve müstahdemler 1 Temmuz 
1938 tarihinde olanları hükılmete in
tikal edecektir. Şirket 31 Kanunu
evvel 1937 deki vaziyete göre ihtiyat 
sandığı, muavenet sandığı, hususi 
sermaye ve ikraz sandığı mevcutları
nı hüktimete teslim edecektir. Şir
ket memurlan kanunu ve iş akitle
rinden mütevellit mesuliyetten kur
tulup tazminat vermiye mecbur ol
mıyacaktır. Ve şirketin taahhüdat 

merkezinde ödenecektir. Taksitlerin 
tediyesinde Türk borcunun halen ta
bi olduğu ve atiyen tabi olacağı ah
kama yani ve mer'i olan itilafname
de yapılacak tadilat ve tahdidat, tec 
dit veya tahditlere göre ifa edilecek
tir. 

1 - Hükumet ve şirket, yekdiğeri
nin üzerinde olan mukavele vesair 
hususattaki iddia ve mütalebelerin
de biribirleini ibra ederler. Tarife 
tatbikatında müşterilerden fazla al
dığı paralar dolayısiyle şirket tebrie 
edilmiştir. 

İbrada belediye hariç bırakılmış
tır. 

J - Şirket tesisatının devir ve 
teslim muamelesine 1 Haziran 1938 
de başlanacak ve bir ayda bitirilerek 
hükılmete intikal ettirilecektir. 

lngiltere ile 
Mali Anlaşma 
imzalandı 

(Başı 1 incide)) 

bildirmiştir. Mister Chamberlain'in, 
Türkiyenin zırhlılarını İngilterede 
yaptıracağını, İngiltereden mühim
mat alacağını, ve tediyatı sonra ya
pacağını, İngiltere hükılmetinin bu
nu tekeffül ettiğini anlatmıştır. 

Türkiye hüku.'meti bundan böyle 
İngiltereye ihracatını 500,000 ster
lin derecesine kadar yükseltecek, 
bundan başka İngiltere tediyat mu
kabilinde de siparişlerini alacaktır. 
Türkiye yeni kredi sayesinde bil
hassa madeni kaynaklarını istismar 
için İngiltereden makineler alacak
tır. Bundan başka Türkiye limanla
rını ıslah edecek ve iki taraf arasın
da münakalatı yapacak bir gemi 
kumpanyası kurulacaktır. 

Hadise İngilterede memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Anla,ma hakkında Ajan•ın 
verdiği malumat 

Londra, 27 (A.A.) - Avam Kama 
rasmda Başvekil B. Çemberlayn, 
Türk ekonomi heyeti ile müzakere
lerin bugün imza edilen üç anlaşma
ya varmış olduğunu bildirmiş ve bu 
üç anlaşmanın aşağıdaki esasları ih
tiva eylediğimi ilave etmiştir: 

1 - İhracat kredileri dairesi, Tür. 
kiyeye on milyon İngiliz lirasına ka 
dar İngilterede imal edilmiş mal ih
racı hakkında garanti vermeyi ka
bul eylemiştir. 

2 - 1936 ticaret ve kliring anlaş 
masma teknik bir fasıl ilave olun -
muştur. 

3 -Türkiyenin İngiltereye kredi 

- ıa 

POLİSTE: 

Bir Genç Kadın 
Memesi 
Bulundu 
Dün sabah Yenikapıda, Mustafa 

isminde bir temizlik amelesi çöp san 
dığındaki çöpleri alırken pamuklar 
içerisine sarılmış bir genç kız meme· 
si bulmuştur. 

Mustafa hemen memeyi polis mer 
kezine götürmüş ve meme tıbbı ad
liye gönderilmiştir. 

Tıbbı adli, memenin genç bir ka
dına ait bir sol meme olduğunu tes
bit etmiştir. Memenin kanserli ve 
mahir bir operatör tarafından bir a· 
meliyat neticesi kesildiği anlaşılmış
tır. 

Dün, memenin kime ait olduğu 

tesbit edilememiştir. Ancak bunun 
pamuklar içerisinde sarılı olması ve 
yanında bir de ampul bulunması, bit 
sağlık müesscscsınde yapılan ameli· 
ıattan sonra, çöp tenekesine atılmı~ 
olduğunu göstermektedir. 

Kadının Parasını Çaldı 
Üsküdarda Cami sokağında oturan 

Hayri evvelki gece Beyoğlunda bir 
birahanede tanıştığı Viktorya is· 
minde bir kadınh oturup içmiş, son 
ra bir otomobil gezintisi yapmıştır. 

İki saat kadar otomobil ile gezil
dikten sonra Hayri yavaşça kadının 
çantasını açmış, içinde bulunan 10 
lirasını aşırmıştır. Bundan sonra 
Hayri bir bahan~ ile otomobili dur· 
durarak savuşmak istemişse de ka· 
dının bağırması üzerine memurlar 
tarafından yakalanmıştır. 

Hırsızlar Yakalandı 

Birkaç gün evvel Cihangirde Fi
ruzağa caddesinde Abdullah Naci is-

minde birinin evine giren meçhul 
hırsızlar bir çok eşya çalarak kaç
mışlardı. Abdullah Nacinin evini so
yanların Akü ve Kenan isminde iki 
kişi olduğu anlaşımış ve ikisi de ya
kalanarak adliyeye teslim edilmiştir. 

Çivili Yerden Geçerken 
Şoför Mustafanın idaresindeki 

2765 numaralı otomobil, köprü üs
tünde ve çivili yerden geçen evkaf 
tahsildar1arından Necmettine çarpa-

~-~--ı 

rak muhtelif yerlerinden yaralamış-
tır. 

Kamyona Asılmış •• 
Ortaköyde İkinci Yeni sokakta şo

för Nurinin 5 yaşındaki oğlu Sadet

tin, Alinin idaresindeki 4002 numa
ralı kamyonun arkasına asılmak is
terken düşmüş yüzünden ve kolun
dan yaralanmıştır . 

Baıından Yaralandı 
Gazi Köprüsü inşaatında çalışan 

Çankırılı Yusuf isminde bir amele 
üzerine çıktığı iskelenin kırılmasiyle 
dubaların üstüne düşmüş, başından 
yaralanmıştır. 

Taşla Yaralandı 
Küçükpazarda Şükrü Baba soka

ğında oturan Mustafanın 10 yaşında 

ki oğlu Turan sokakta oynarken taş

la başından yaralanmıştır. 

Kumarbazlar Tutuldu 
Necdet, Abdullah, Nuri ve Veysel 

isminde dört kumarbaz Cerrahpaşa

da Osmanın kahvesinde kumar oy

narlarken suç üstünde yakalanmış

lardır. 

Üzerine Fenalık Geldi 
Devlet Demiryollarında çalışan 

Halil oğlu Asım isminde biri Alem

dar caddesinden tramvay ile geçer

ken üzerine fenalık gelmiş düşmüş 

ve başından yaralanmıştır. 

Ba§ına Kavanoz Atmı§ 
Erenköyde Şaşkın bakkalda 364 

numarada bakkal Kemal Aksak bir 

para meselesinden çıkan kavga neti

cesinde çırağı Filipi büyük bir kava 

nozla başından yaralamıştır. 

Otobüs Çarpışması 
Şoför Hakkının idaresindeki 3417 

numaralı otobüs ile vatman Mustafa 
nın idaresindeki 149 numaralı tram

vay Pangaltıda çarpışmışlar, her iki

si de hasara uğramıştır. 

ile harp gemisi ve diğer harp leva

zımı sipariş etmesini mümkün kılan 
bir anlaşma yapılmıştır. 

Bu hususta lazımgelen kanun pro

jelePi pek yakında Parlamentoya tev 
di olunaacaktır. 
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JUVANTiN 

KUMRAL 

SİYAH 
Saçlara gayet tabii surette iı· 

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

E1tün dünya sergilerinde sıhhi ev

safı haiz saç boyaları arasında bi

rinci gelmiştir. Saçları ve cildi 

kaeiyyen tahriş etmeden istenilen renkte bo-

yayan yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

İST AN BUL VAKIFLAR DİREKTÖRLÜGÜ ILANLARf 
Semti ve Mahallesi 

1 
Çenberlitaş 

\ ,, ,, 
Kadirga Bostan Ali 
Çelebi oğlu Alaettin 
Çarşıda 

" Çelebi oğlu Alaettin 
Bahçe kapıda 4 üncü Vakıf hanın • 

" 
,, ,, ,, ,, 

" " " " il 

" " " " " 
" " " 

" 
,, 

" il 

1J ,, ,, ,, ,, 

Mercanda İmam Ali hanı üst katında 
Kadirga Bostan Ali 

,, Aynihayat mescidi üst 
Şehzade başı 

Tavşan taşı 

Çarşamba 
Çelebi oğlu Alaettin 

Kumkapı 
Yenikapıda 

Fener Abdi Subaşı 

Cadde veya Sokağı No. su 

Mahmudiye Set üzerinde 1 
7 

23 
8-134 

7 
13 ve 9-11 

94-49 

" .. 
Mehmet paşa 
Yenicami avlusu 
Sahaflarda 
Hacı Memiş 

Yenicami avlusu 
asma katında 

il il 

" " 
" " 
" il 

1 inci 
" ,, ,, 

Kadirga limanı 
katında 

Kırkçeşme 

Daltaban yokuşu 
Koğacıdede Caddesi 
Yenicami avlusu 

Odun İskelesinde 
Taşçılarda 

2 
9 

11 
28 
34 

29 ve 30 
23 

3 ve 4 
29 

148 
2-2 

141-143 
127-19 

9 
82-. 30 

312-340 

Cinsi 
Hane 

" 
" 

Dükkan 

" 
" 

(2) 
Dükkanın nısı! hissesi 
Oda 

" ,, 
il 

" 
" 

(2) 

" 

MuhaıtııJl 
,Aylıi' 

Lira ıtr 
30 
29 

3 
10 
3 
2 
3 
ıs 

30 
30 
16 
15 
30 
30 

Odaların üçte bir hissesi 2 
2 Oda 

,, ve sofa 
Burmalı mescit 
Mektep mahalli. 

3 
6 
6 

Arsa ve baraka oda 2 
Dükkan önünde camekan. 8 
Kantar kulübesinin bu-
lunduğu arsa. 
Dükkan arsası. 
Depo. 

2 
1 

BEYOGLU JSTANBUL 
SOLDAN SAGA: 1 

1 - Bir kasabamız ••••••lll••••••••••••••••••••••••• 2 - Hayran - Milattan evvP1 hir Tiirk 
Terkosta Terkos gölü sazları 

Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya veril~ek üzere açik arttı~aya 
mıştır. İstekliler 7 Haziran 938 Salı günü saat on be~e kadar pey paralarıle beraber ÇEmberlıtaşta 

60 
Seneli 
100 
çıkarıl kabilesi-Sorgu edatı 

3 - Dikmek 

4 - Bir renk - Ayni soydan, ayni kan
dan gelenlerin birliği - Matem. 

5 - iştcıun kabncası - iş mana:;ına ge
len bir kelimenin cemlc~mış ljekli 

6 - Adet - Bir rum ismi 
7 - Karısının hakimiyetine giren erke

ğe derler - Rusların meşhur bir 
çorbası. 

8 - İstifra - Katı bir şey 
9 - Terbiyesizlerin yaptığı - Acemce üç 

manasına gclir. 
10 - İşgüzar - Yazın çok çıkar 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

l - Umumi mallımat veren bir kitap 
adı - Parasızın hali 

2 - Arapça hayır maruısınadır - Bir ne 
vi su kabı 

3 - Bir renk - Çok renkli şeye denir. 
4 - Mamure mllnasına gelen bir keli -

menin tersi 
5 - Hastalara koklatırlar - Hayret ifa

de eden bir kelime 
6 - İçine mürekkep konur - Güzel ko

ku 

7 - Sıhriyet - Delmiye yarar bir alet 
8 - Hususi olarak kullanılan tenezzilh 

vapurlarına denir. 
9 - Erkek adı - Acemce ile 

10 - Gı.ineş - :.tnn1a 

SAFRANBOLUDA : 

Halk Şehirden 

Sayfiyeye Göç Ediyor 
Safranbolu, (TAN) - Sıcaklar baş 

ladığı için, yarım saat uzaktaki Bağ
lar denilen mevkie göç başlamıştır. 

Safranbolunun içindeki 1133 eve 
mukabil, Baglarda 1075 ev, küçük ve 
muntazam bir çarşı, geniş yollar var
dır. Asıl Safranbolu yazın pek sıcak, 
Bağ ve bahçeden mahrum bulundu
ğu halde Bağlar cennet gibi yeşil, ha 
vası, manzarası, .suyu bol ve güzel bir 
yerdir. Safranboluluların kışlık yer
lerinden fazla bağlarına ehemmiyet 
verdikleri görülüyor. 

YENi NEŞRIY AT : 

Barbaros 
Değerli muharrir İskcnder Fahred

din Sertellinin evvelce tefrika edilen 
bu eseri kitap halinde çıkmıştır. Bu 
eserin daha evvel Almancaya tercü
me edilerek Berlinde intişar etmiş ol 
ması, kıymeti hakkında kaii bir delil 
teşkil eder. Hararetle tavsiye ederiz. 

TÜRK TÜTÜNÜ - Tütüncüler i
çin, dünden itibaren yeni bir mec
mua çıkmaya başladı. (Türk tütünü) 
ismini taşıyan ve nefis bir surette 
tabedilmiş olan bu yeni mecmua, tü 
tim mesleğinde çok duyulan bir ihti
yaca ce•ıap vermektedir. Dünyada 
tütüncülükte en ileri giden bir mem 
leket olduğumuz halde bir tütün ga
zetemiz yoktu. t Türk tüti.inü) mecmu 
ası bu boşluğu , gerek mecmuacılığın 
ve gazeteciligin cn son teknik ve te
kamüllerine göre hazırlanmış olma
sı, gerekse yazılarının tütüncülük 
mesleğini her bakımdan alakadar e
den mahiyette bulunması itibarile, 
tamamen doldurmuştur. 

Ilk sayısında tütün tarlasile köylü
leri gösteren renkli bir tablo ile, tü
tiın ve fikir, on beş senelik istihsa
latım ızı mukayese, Britanya tütüncü 
lüğü, Virjina tiıtününi.ın ekim tec
rübeleri, ve Ege tütüncülüğü hakkın 
da dikkate şayan yazılar ve tütün re 
koltesine, satışlara, istoklara dair bir 
çok taze haberler vardır. Ayrıca tü
tünculere müteallik fıkralar ve kari 

katiırler de bulunan (Türk Tütünü) 
mecmuasını hararetle tavsiye ederiz. 

Elektrik Santrala Tesisatı : 
Muş Belediyestnden : Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakil Akarlar Kalemine gelmeleri. (3135) 

1 - l\fos Kasabasının Nafia Vekaletinden tasdikli keşifname muci
bince Elekt;ik Santralı tesisatına alınacak ve kurulacak. 

lstanbul Defterdarbğından: 
1- Turbin, 2-Alternatör, 3-Tevzi tablosu. 4- Cebı·i boru ve bunların 

montajiyle 4 - İki dmir kafes direk. 5 - Belediyece emanetten yaptı
rılacak projedeki bütün kargir inşaat ve tesisatın idarC' ve nezaret hakkı 
ve kaffesinin işletilerek teslim edilmesi. . 

ı - Mayıs 1938 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarfla eknlt 
meye konulmuştur. 

2 _ Muhammen bedel 8000 lira olup muvakkat teminat 590 lira~ır. 

Şartnameler İstanbul ve Ankara vilayetleri nafias.md~dır. ~ - .1stekl~ler 
2490 sayılı kanunun ve şartnamedeki kayıtlar daıresındekı vesıkalarıyle 
beraber kanuni müddet içinde Muş Belediye Reisliğine müracaat etme
lidir1er. (2741) 

İsmi 

Adapazarı Ahşap demir 
İsmail Hakkı 
Besim 

" ,, 
Diyosis Vilaçoti 

" " 
lstanbul üçüncü icra memurluğun 

dan: ipotek cihetinden paraya çevril 

Ohennes Süren 
bodrum mahalli. Recep Hüseyin 

BIRINCI KAT: Ufak bir koridor 
melerine karar verilen mahal, sokak, üzerinde iki oda: 
hudut, numara ve ehlivukuf tarafın- TAVAN ARASI: Ufak bir sofadan 

" " Kör oğlu M. Ali 

dan takdir olunan kıymet, evsaf me- çıkılır zemini karasiman döşeli bır Mehmed 
sahaları aşağıda yazılı gayri menku-

,, ,, 

lat ayrı ayrı şartnamelerle açık art
tırmaya konmuş olup 4-7-1938 pazar 
tesi gunü sı.ıat 14 den 16 ya kadar 

dairemizde birinci açık arttırmaları 
icra ve arttırma bedeHitı mukndder 

tarasa: 
MESAHASI 32 metre murabbaı: 
3 - Yine ayni mahal ve sokakta 

kain ve kaydı keza çiflikler soka-

kıymetlerinin yüzde 75 ni bulma!t rag olunan mahal: ve bir tarafı Zey
suretile en çok arttıran üstünde bı- nelfıbidinin arsası ve tarafı rabii ~acı 
rakılacaktır. Aksi halde son arttıra- Riza Efendi sokağiyle çtwr:!miş eski 
nm taahhüdü baki kalmak üzere art 1 mükerrer, yeni 2 sayılı ve tamamı
tırma on beş gün müddetle temdlt na 1152 lira kıymet takdir edilen bir 
olunarak 19-7-1938 salı günü yine ay evin tamamı: 

ğında olan ve bir tarafı yeni cadde, 
bir tarafı akdemce ifrazen ahara fe-

" 
Dimitri IIaralambo 
Ferid 
!stavri Aiad Tiriyadis 

" " Rami Muhtar 
Meh.met Reşat 
Mürsel 

il 

Sokrat Sarafidis 
,, 

" 
ni saatte dairemizde yapılacak olan ZEMiN KATI: Zemini kısmen Ka Avro Komi Muşmuli 
ikinci açık arttırmasında dahi böyle rosimuım ve kısmen ahşap döşeli u- ,, 

,, 

bir bedel elde edilemediği surette sa fak bir sofa üzerinden ve sokak ta- Yakupalı 
tış 2280 numaralı kanun ahkamına 

rafında bir oda ve yine zemini Ka
rasimon döşeli ve içinde helası bulu
nan bir mutbak.. 

" 

BODRUM KATI: Sokak üzerinde-

il 

Aram Tevfik 
Ali Ahmed 

il 

tevfikan geri bırakılacaktır. Balatta 
Hacı Isa mahallesinde kayedcn atik 
Hacı Rıza Efendi, cedit yeni cadde 
mahallen sütlaç çilengir sokağında 

eski 1 mükerrer yeni 56 numaralar
la mürakkam ve bir tarafı Zeynela-

ki odanın altında 
bodrum. 

zemini toprak bir Süleyman 

bidin arsası, bir tarafı akdemce ifra- üzerinde üç oda bir yük dolap. 
zen ahara ferag olunan mahal ve bir TA v AN ARASI: Ufak bir sofadan 
tarafı Zekiye arsası, tarafı rabii Ali çikılır zemini karosiman fJir tarasa: 

BTRINCI KAT: Ufak bir koridor 
Komandotor Foçi 
Kazım Selim 
Diyomis Manduropolo 
Türk Maden Şirket.i 
Feraç ve şeriki 

Rıza Efendi sokağile mahdut kadi- MESAHASI: 48 metro murabbaı-
men tevsii intikallu ve tamamına ,, 
768 lira kıymet takdir edilen bir evin dır. ,, 

Şevki 

tamamı: EVSAFI UMUMiYE: Mezkur gay D" . 
ri menkulat tarzı inşaiyeleri itibarile ımıtri SatcımRtof 

ZEMIN KAT: Zemini kısmen Ka- Kınsto Kolobo 
. . . ayni olup kagir olduğu ve birinci 

rusıman ve kısmen ahsap doşelı ufak k tl sokak üzerinde şahnişleri 
b" r ·· . d h . d a arın ~r so a uzerın e sokak cep esın e , t ve i inde elektrik ve terkos 
bır oda . . . k . d "" r me\ cu ç 

ve zemını arosıman oşe ı j t . t d Satış peşin para ile-sabit ocakl . . d h 1 • . b 1 esısa ı var ır. 
ı ve ıçın e e ası u unan d" A tt girmek isteyenler bir mutbak. ır.. r ırmaya . . 

BODRUM K .. .. . takdir edilmiş olan kıymetlerının 
r AT: Sokak ustundekı üzde edi bu uğu nisbetinde pey 

il 

İbrahim Ömer 
Lusyen D. Pola 
Ethem 

odanın altında zemini toprak bir bod y . y 
1 

çl b" b k t ı· 
rum h 11. akçesı ve u usa ır an anın em -

ma a ı. l . l. d " 
BIRlNCI KAT· Uf k b" f .. . nat mektubu verme erı azım ır. M. Nureddı'n Kon"e 

. a ır so a uze H kl t . ·ıı ·ı b"t 1 an '" 

M. Ulaş Raif 
İlyehuver 
Hayik Zıbcı 

rinde iki oda bir merdiven altı: a arı apu sıcı erı e ~~ ı o .mıy 
TA VAN ARASI· Uf k b" f d ipotekli alacaklılarla dıger alakadar 

. a ır so a an . h k h" 
1 

. . ,, 
çıkılır. Zemini kırmızı çini döşeli bir !arın ve irtıfak ak. 1 sa ıp erının Nikolaki Dimitri 

" 

tarasa nıesahası 32 t bb _ bu hakları ve hususıle satış ve ma- Konçopolo 
me ro mura a "f d . k' 1 k "dd" 1 i ıdır. san e aır va ı o aca ı ıa arını -

2 - Yine ayni mahal ve sokakta 
olup kapısı çilingir sokağında bulu
nan ve bir tarafı Zeynelabidine ait 
arsa ve bir tarafı ifrazen ahara fe
rağ P.dilen mahal ve bir tarafı yine 
Zeynelabidinin diğer arsası ve tara
fı rabii Hacı Riza Efendi sokağile 
mahdut eski 1 mükerrer, yeni 3 kapı 
numaralarile mürakkam tevsii inti
kaH('ı ve tamamına 768 lira kıymet 

takdir edilen bir evin tamamı: 

ZEMIN KAT: Zemini kısmen Ka
rusiman, kısmen ahşap döşeli ufak 
bir sofa üzerinde ve bir sokak cephe 

lan tarihinden itibaren yirmi gün " 
zarfında evrakı müsbitelerile birlik- Keodos Keodosyadis 
te dairemize bildirmeleri iktiza eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilleri sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Satılığa çıkarı
lan mezkur gayri menkulatın nefsin
den doğan bilcümle vergi mükellefi
yeti borçluya ait olmak üzere satış 
bedelinden tenzil olunur. Yirmi sene 
lik vakıf icaresile dellaliye resmi a
lıcıya ait daha fazla malumat almak 
isteyen1er 6·6-1938 tarihinden itiba
ren dairemizin muayyen mahallinde 
herkesin görebilmesi için açık ve a

il 

Recep Hüseyin ve şeriki 

" 
Davit A. Zirayel ve şeriki 
Hasan Nazmi 
Vahaer Orakyan 
Nuri 
Remzi Fehmi 
Çalık oğlu Zeki 
Şakir Rifat 
Libli ve şeriki 
Fonçi 

Vaher 

İştigal nevi 

Türk Anonim Şirketi 
Tütün tüccarı 
Kahveci 

" 
" 

Karyola ticaret 

,, 
Kunduracı 

İmalathane yazıhanesi 

" Kahveci 

" Kömürcü 

il 

Yağ tüccarı 
Müteahhit 
l\Ialzemei bahriye 

,, 
Müteahhit 
Muameleci 
Kahveci 

İthalat komisyo11cusu 
il 

" Terzi 

Kunduracı 

" 
Tercüme işi 
Kahv.eci 

" 
" 

Vapur acentası 
Müteahhit 
Borsa simsarı 

K. K. Ömer Ahit H. N. 
Kahveci 
Mılı müşavır 

il 

il 

Avukat 
Tahvilat bayii 
Banğer 
Bakkal 
Komisyoncu 
Komisyoncu 
Olaş Ticaret 
Terzi 
Mimar 

,, 
Komisyoncu 

" 
Terzi 

il 

Kösele taciri 

" İmalathane 

" 

evi 

Tütün komisyoncusu 
Makine tamircisi 
Komisyoncu 
Kahveci 
Müteahhit 
Komisyoncu 
içkili lokanta 
Komisyoncu 

Vapur acentası 
Tabelacı 

Adresi 

Yenicami Norteştern han No. 5 
Yenicami Sigorta H. No. 11 
Y. C. Ağopyan han 

" ,, 
Yenicami Balıkpazar ve Ömer 
sokak No. 17 / L 

,, ,, ,, 
Y. C. HulUsi Bey han 
Y. C. Jeneral han N. 10 

" " " Y. C. Tevekkül han 

" " il 

Y. C. Fermeneciler 113 

H U ,, 

Y. C. Fermcneciler No. 105 
Y. C. Manhayını han 19 
Y. C. M. Alipaşa han N. 36/37 
Y. C. Fermeneciler N. 126/128 
Y. C. Fermeneciler 90/L 
Y. C. Karakaş H. N. L/3 
K. K. Bosfor han N. 24 

il il il 

Y. C. Sarafidis H. N. 13 

" il ,, 

" " " Y. C. Fermeneciler N. 26 

" 
,, 

Y. C. Terzi sokak N. 5 
il il " K. K. Gümrük No. 51152 

K. K. Tulumba No. 6 

" " " K. K. Kasaplar N. 1 O 
K. K. Kefeli han N. 5 
K.K. Merkez Rıhtım han N.5/12 
K. K. Abid H. No. 4 
4/10 
K. K. Rıhtım C. No. 61 
K. K. Yani Sopolos H. No. 2/5 

il " " " 
" 

,, 
" .. 

Y. C. Norteştern han N. 4 
Y. C. M. Ali paşa H. N. 55 

,, ,, ,, 
Y. C. Balıkpazar N. 32 
Y. C. Eskinazi han N. 5. 6. 8 
K. K. Havyar H. 33/9 
Y. C. Mohaym han 3/12. 13 
Y. C. Demirhan N. 17 
Bozkurt han N. 3/19 

il il .. 
Yenicami Cemar han 

il " ,, ,, ,, 
Y. C. Haraccı S. No. 1 

,, 
" Y. C. Yemiş sokak N. 3 

" il il 

Y. C. Jenerali H. 2/10 
il " il 

Y. C. Bozkurt H. N. 3/33 
Y. C. Fermeneciler K. 50 
Y. C. Yeni han N. 6 
Y. C. Medrese S. N. 25/1 
K. K. M. Rıhtım han N. 1/14 
K. K. Karaköy palas N. 20 
K. K. Kara Mustafa paşa No. 15 
Y. C. Voyvoda han N. 4 
K. K. Kefeli H. No. 5 
Y. C. Demirhan No. l 7 

istanbıl 

İhlıarname Sene 
No. 

verıci 
L. 1'· 

1/50 
4/77 
4/44 
1/ 89 
4/43 

4/46 
4/ 47 
4/82 
4/42 
4 41 
4/81 
4 / 80 
4152 
4/51 
4/50 
1/ 31 
4/58 
1/ 51 
1/47 
3/59 
6/ 74 
6 / 75 
1/34 
1/35 
1/36 
4/56 
4/55 
4 / 71 
4/72 

21/89 
3/61 
3/ 60 
6/78 
2/31 
2/ 42 
2/41 
2/38 
6 59 
6/64 
6/65 
6166 
3/61 
1/26 
1/25 

20/63 
19/34 
4 / 87 
1/23 
4/5 
3/3 
3/4 
3/18 
3/18 
3/20 
3/76 

3/77 
3/64 
3 / 65 
4/86 
4/85 • 
1/38 
3/87 
3/89 
5/ 3 
2/34 
2/48 
6/28 
1/56 
2/54 

934 

" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
il 

,, 

" ,, 

il 

il 

" 
il 

il 

" 
" 

935 
,, 

934 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
il 

" 
935 
936 
935 
936 

il 

935 
936 
934 
934 

il 

935 
934 

" 
934 

" 
" 

935 

934 

" 934 
934 

" 
935 

" 
936 
935 
935 
934 

5 

79 2 
2 9 
8 5 

30 2 

348 3 

267 o 
20 7 

23 5 

26 1 

13 2 
25 2 

3 3 
12 7 
10 6 

o 
1 
o 
o 
5 
2 
8 
9 
8 
1 
2 

252 
99 

106 
888 

34 
25 
31 

480 
172 
198 

11 
35 6 
17 8 
41 7 

9 144 
17 4 

3 
6 
6 
o 

67 
79 

345 
170 

2070 o 
5 o 

305 
201 

7 
1 

285 o 
114 6 

43 5 
480 9 
480 g 
100 B 
197 5 
45 3 

345 6 
34 ı 
84 4 

160 4 
151 2 
151 2 
173 8 
14 2 

36 
2 
1 

60 
52 

1152 
17 

104 
44 

5 

o 
o 
o 

935 1440 
935 310 
934 86 

" sinde bir oda ve zemini kırmızı çini sıh bulundurulacak arttırma şartna-
döşeli sabit ocaklı ve içinde helası bu melerinden 938-827 numaralı dosya
lunan bir mutbak. sına müracaatla icap eden izahatı al 

BODRUM KATI: Sokak üzerinde- mış ve öğrenmiş olacakları ilan <>
ki odanın önünde zemini toprak bir lunur. (7995) 

26/19 
Yukarda acfı, işi ve eski adresi yazılı Galata Maliye şubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve 

yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıla aid kazanç ve buhran vergileri 
ihbarnamelerini kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hükümlerine göre tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur· 

"3146) 

1152 
8 " 



~ 28-5-938 TAN 11 . . 

SALİH NECATi'nin KES Ki N K A Ş E L E R i üsütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutuları vardır • 

....___----------~----------------------------~--------------------------------------------------------.:._--------------------------------------------------------------~ 
LiSELER ALIM SATIM KOM I SYO N UN DAN: 

Cinsi l\liktarı kilo 

:::--_ 
Ekmek 420,000 

Beher kilo İJk teminatı 
Tahmin B. Lira K.r. 

Kuruş 

10 3150 00 

.Dağlıç eti 61,000 47 
karaman eti 61,500 40 4802 13 
l<uıu eti 20,500 47 

Eksiltmenin yapı
lacağı gün ve saat 

6/ 6/ 1..938 Pazartesi 
saat 14,30 da 

6/ 6/1938 Pazartesi 
saat 14.45 de 

Eksiltmenin 
şekli 

Kapalı zarf 

" 
,, 

Şartname 

bedeli 
Kuruş 

210 

355 

Sığır eti 23,250 35 
~~~~~.=.:=----~-=~L....~~~~~~~--~--~~----~--------------------
Sacteyağ 37,500 100 2812 50 

'roz şeker 72,000 
Kesme şeker .J 9,750 

38 kalem yaş sebze 

28 
30 

11956 38 

274,700 kilo 
399,800 adet 31927 L.2394 

6/ 6/1938 Pazartesi 
saat 16 de 

6/ 6/ 1938 Pazartesi 
saat 15.15 de 

,, .. 188 

" 130 

" 160 
58.300 demet 

---------------------------"~-------------~~--------------~------------------~--1'ü v an en M. Köını.irü 2,070 ton 1100 

53 6/6/ 1938 Pa
zartesi saat 11 de 

l<.riple 100 ton 1500 
Türk Antrasiti 25 ton 2500 

Pirinç 4 7 ,500 24 

.Beyaz peynir 
l<aşer ., 

Yumurta 

17 700 45 
8 ,950 70 

370,000 adet 1,5 

14 
17 

1867 13 

855 00 

11067 25 

416 25 

Nohut 7,850 
R. Çalı fasulye 23.500 
K. Barbunya F. 11,000 
Yeşil Mercimek 5 ,000 
Rırmızı ,, 3 ,000 

10 555 30 
17 
12 

Un (Ekstra) :n.ooo 15 
Pirinç unu 3 200 20 
Makarna 10 800 25 719 81 
Şehriye 2,250 25 

İrmik 3.650 20 , 

7/6/ 1938 Salı 
saat 16.30 da 

6/ 5/ 1938 Pazartesi 
saat 15.30 da 

6/ 6/ 1938 Pazartesi 
saat 15.45 de 

6/6/938 Pazartesi 
saat 10.30 da 

6/6/ 1938 Pazartesi 
saat 16 da 

6/ 6/ 938 Pazartf>si 
saat 10.15 de 

" 

" ,, 

.. " 

,, .. 

" it 

" 
,, 

Nişasta 1.500 21 1 

--------~---- --~--- ---~--~--~--~--~------------~~--------~------~ 
Silivri yoğurdu 34,500 17 459 88 7 /6/938 Salı saat " " 
~--------~--------~------~--~----------------10_._3_0_d,....-a ____ ~---------------------
Süt 12 489 76 7 /6/938 Salı u 

Kase yoğurdu 
49.000 
13,000 5 saat 10.45 de 

Zeytinyağ 13,750 50 515 63 

Tereyağ 4.650 110 333 63 

7/ 6 / 938 Salı 
saat 11 de 

7 /6/938 Salı sa
at 11.45 de 

" " 

il 

Komisyonumuza bağlı yatılı hselerin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyaçlan olan yiyecek ve yakacak
ları eksiltm~Y,e konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Liseler Alım, 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. · 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle 2490 sayılı Artırma - Eksilt
me kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını yukarıda yanlarında gösterilen belli 
saatten bir saat evveline kadar komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatıar İstanbul Liseler Mııhasebeciliğine yatırılacaktır vı> ~rtnıımPlPr Liseler Alım. Satım Ko-
' misyonu Sekreterliğinden görülup öğrenilir. (2916) 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci fartıdır. • Yaz Mevsimi için 

KODAK ·· 
"VERIKROM,, 

-~·ı F 1 L 
~ .. 
~ ile 

Böyle resimler 

daha iyi çekilir. 

Çift Emülsiyon 
- Renklere 

Hassasiyet 

•• GölCJelerdeki 

Detayları Abr. 

"VERiKROM. 
filmi ile 

çekilen· resimleri 
tetkik ediniz. 1 

' ..,, ıt .... 

"YELOKS 11 kağrdı bütün detayları gösterir, reımi canlanchrrr, zamanla sararınaz. 

Kağıdın arkasında "VELOX,, markası kalitenin teminatıdır .• 

KODAK satıcılarından arayınız veya fU adrese müracaat ediniz~ 

KODA K { Ecipt ) A, Ş. 1 S T A N B U L: 

AVCILARA MÜJDE: 
BARUT FİATLARI UCUZL.ADI 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbil< edilmeli üzere 
rutu satıı fiatlarında aşağıda yazılı tenzilôt yapılmıştır. 

Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memlelietin lier. tara· 
aşağıdaki fiatlarda satılacaktır. 

Birinci nevi 
,, ,, 

ikinci ,, 
" 

,, 
,, ,, 

av barutu 

'1 " ,, ,, 
,, ,, 
,, 

500 
250 
500 
250 

. 100 

gramlık kutu 

,, " 
,, " 
,, " 

,, 

için.de 

,, 

,, 

, ' 

Eski fiat 
115 
60 
95 
50 
22.50 

.Yeni fiaf 
110 kuruş 

55 
90 
45 
18 

PETROL NİZAM 

Frcsko, Palm -
Biç, Alpaka, 
Twids ve sai
re, en maruf 
İngiliz fabri
kaların mamu -
latının geldi
ğini muhterem 
müşterile-

rimize tebşir ey 
1 

leriz. \I // 
Adrese d;k_kat ı\ v .' 1 

Türk Hava Kurumu 
Fransızca ve Italyanca da bilen 

Bir Alman Mürebbiyeı ı 
Kibar ve yüksek bir ailede yetiş 

kin çocuklar için mürebbiyeliğe ta -
liptir. Istanbul 13 posta kutusuna 
müracaat. 

Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

~ ..................................... ı. 
Türkiye !!Jzllay 
Çadır Bezi 

Cemiyetinden: 

Mübayaası 

J. iTKiN ~\< 
TÜCCAR TERZİ 

İstiklal caddesi 405 
Şubemiz yoktur. 

··----.. Tel. 40450 -

Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadırlar için lüzumu olup 1 Istanbul Birinci lilas Memurlu
. ğundan: Müflis tütün tüccarı Hacı 

1 

İstanbul satı' deposundaki tartnamede yazılı evsafı haiz 
1 

Hüseyin Zade Nadir masası alacak-
lOO.OCO METRE ÇADIR BEZi lılarının toplanması 30 Mayıs 1938 

Pazartesi günü saat onda yapılacağı 
satmalmacağından alakadarların 30/ 5/ 938 Pazartesi gunu 

dünkü gazetelerle ilan edilmiş ise de 
saat 15 e kadar Depo Direktörlüğüne müracaatları. 1 

l•••••••••••••••••••••••••••ıl ~are~~tinin~~H~~llirum~ I 
zerine toplanma saati ayni günün ' 

BUYUK PiYANGOSU 
2 ci Keşide: 11 - Haziran • 938 dedir. 

Büyük İkramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır ... 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi ıenCJİn eden bu 

piyanCJoya iştirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

,.~ ihtira ilanı 4•' 
"iştial mekanizmalarına mah

sus emniyet tertibatı" hakkında 
1-7-1929 tarihinde tescil edilen 
1142 sayılı ihtira beratı bu de
fa mevkii fiile konmak üzere a
hare devrüferağ veya icar edile 
ceğinden talip olanlarm GaJata
da, Iktısat hanında, Robert Fer
riye müracaatları ilan olunur. 

~------, Köy Sandık Makbuzları 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediye gazozhanesi için "1" yevmiye 5000 şişe imal kabiliye

tinde bir gazoz imal makin~si, "2" yevmiye 5000 şişeyi doldurabilecek 
bir imla makinesi, "3" yevmiye 5000 şişe yıkayabilfcek bir yıkama ma
kinesi, "4" asit karbonik imaline mahsus bir cihaz, ' 5" 500.000 adet kap
siil ve "6" 5-10 bin şişe açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

saat onbeşine bırakıldığı ve alacak- ; 
lılarla müflisin mezkur saatte toplan •••••••••••••••••••••••••••••I 

lstanbuJ ViJayeti tarafından 
köy sandıkları için makbuz bas
tmlıruştır. Elli çift varaklı, teJ 
rHkisli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

2 - İmal makinesinin muhammen bedeli 750 lira, imla makinesinin 
muhammen bedeli 300 lira, asit karbonik imal makinesinin muhammen 
bedeli 700 lira, şişe yıkama makinesinin muhammen bedeli 200 lira, bin 
adet kapsülün muhammen bedeli 225 kuruş ve şişelerin beherinin mu
hammen bedeli 7 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. 
4 - Talipler bu malzemenin yalnız bir tanesi veya bir kısmı veya ta

mamı için eksiltmeye girebilirler. 
5 - İhalesi Mayısın 30 uncu Pazartesi günü saat on beşte Belediye 

Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
6 - Şartnamesi Belediye Yazı İşleri kalemindedir. İsteyenler oradan 

parasız alabilirler. 

7 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat rnakbuzlarile bir
likte Daimi Encümene müracaatlan ilan olunur. (2767) 

maya gelmeleri ilan olunur. (8000) 

Istanbul !kinci Icra Memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı 937-970 No. 

lı dosya ile haczedilen bir kuzina ve 

iki soba 2-6-938 perşembe günü saat 
16-18 Beşiktaş Şehit Asım cad. 52 N. 

da açık arttırma ile satılacaktır. O 
gün muhammen kıymetinin yüzde 75 

ini bulmazsa 7-6-1938 salı günü ayni 
mahal ve saatte yapılacak ikinci art 

tırmada en çok arttıranm üstüne bı
rakılacaktır. Taliplerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerile yukarıda ya
zılı gün ve saatlerde satış yerinde ha 

zır bulunacak memuruna müracaat
ları ilan olunur. (7996) 

MÜTEKAİD DUL VE YETİM 
MAAŞLARI HAKKINDA 

Emlak ve Eytam Bankası lstanbul Şubesinden : 
1 - J~y!Ul, Birinci '\'e İkinciteşrin 1938 üç aylıklarının iskontosuna Ha

ziranın birinci günü başlanacaktır. 
2 - İlk iki gün harp malltllerine tahsis edilmiştir. Bu günlerde müra

caat eden malullerin iskonto muameleleri ayni günde yapılır; Haziranın 

TAN l\fathaasında satılmaktadır. 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmış 6 santim knlınh -

ğında makine transmisyon. şaft. 

kasnak ve vatakları ucuz fi:rntla 
üçünden ıtibaren maltiller de umumi sıraya girerler. <ıatılıktır. TAN matbaasına mii-

3 - Cüzdanlarını yatıranık numara fişi alanlara ancak bu fişler üzerin- ~,. .. ,.~t ..,Hni7 . 

de gösterilen gün ve saatlerde tediyat yapılacağından bu tarihlerin değiş- iııııı••••••••••••ıii 
tirilnıesi için vaki olacak müracaatların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

4 - Adalar, Sarıyer, Kartal malmüdürlüklerinin vizeleri ayrıca hazır- Sahibı ve' umumi ncşrıyatı adare 
lanmıştır. Bu malmüdürlüklerinden· maaş alanların vize için malmüdürlü eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze
ğüne müracaat etmelerine hacet kdmadığından cüzdanlarını hamilen tecillk ve Neşriyat Türk Limitet Şir-
doğrudan doğruya Bankaya e;e]meleri ilan olunur. (3105) keti Basıldığı yer TAN Matbaası. 
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1938 

DllRE ile 

• P~3 B FRl"C:ilDAIRE'in- malik ~ oldcrgtf'"hirç"b\· ~aSıfla-n 
arasında: müccehhez olduğu yeni sessiz Ekovöt'ın temiri 

· "O · 1- b " t"'ekme ettiği şayanı hayret iHısat ve yenı uı~r.~ e.. '$ . , • 
1 

ce\erinin harikulôde kolaylıkla İ§lemesi ~n c;ok n~arı aık~ 
katı celbeder. Gözlerinizle qörmeden, bunların temin . e~ .. 
t!ği güyük faydaların hakiki kıymeti bakkınd~ bir. fikir edi'-ı 

ı . 

neme1sınıZA . 
Mühendislerin- te\niğinin bir mutfağa bu de·rece \onfor .. 

~e kolaylık temin etmesi, bu derece vakit ve binnetieeı 
para kazandırması adeta inanılmaz bir ~akikattır ~ - -
1938 FRIGIDAIRE'lerini görmeğe gelinız. Dolapların \:ar 

.gibi beyaz harici aksamı üzerine, dahil:nin ku~ursuz por· . 

1 • •• 'ne el"ınizi sürünüz Yeni 11 Quıckube' çekmece· se enı uzerı · 

1 • • b" t hareket ettiriniz. Yeni Ekovat'ın bu derece 
erını ızza .., 
idareli olmasının sebebini, niçin sessiz olduğunu ve ,niçi~ 
bu derece elverişli olduğunu bizzat tetkik edip kanaat ge~ 
tiriniz. Bütün bu deltilleri gördükten sonra, dünyanın ekt. 
seri ev bayanlarının niçin FRIGlDAIRE'..i tercih ettiklerini"" 

·sebebini anlıyacaksınız! _ 
_ Siı.A.,.3örerek. ınlıvarak. karii olarak satın alınız. 

FRICilDllRE 

BOURLA 
BiRADERLER 

Böbreklerin 1'unetini artmr. 

idrar yollanndaki mikroplan 

öldürür. E.ki yeni belaoiuk· 

luiu, bel ajnaı, !Mlane il

tihabı, Ollİt, idrar aorluklan , 
ıık ıık idrar bozmak, bozar .. 

ken yanmak hallerini defeder. 

idrarı çoialtır. Her 'riicudün 

içini yıkayıp temizliyen en bi

rinci bir müstahzardır. Her 

eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOILO 
idramuzı temizliyerek 

maYil_.. · -y-lnl'. 

BAS · DIS ' · NEZLE 
Grip ve bütün 
ağrlları derhal 

• • 
geçırır. 

Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FIATIHA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 
letanbul, R~pqa yoJcutu No. 66, Tel. 23407 

E 

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve güzel 

.. 

DİŞLERLE 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLIN 
ile temin edilir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
Ba7an en üstaa doktorların bile sebep ve men~einl 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
~cldiği pc.k çok tecrübelerle anlaşılmı§hr. 

Sabali, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanarak diılerinizi koruyabilirsiniz. 

.. ----------• 1 p Siz de sabahları aç karnına .. 
bir kahve kaşığı 

NEVROZİN 
Bulunan eve baş 

ve diş ağrısı 
• 

gırmez 

Onun gibi yapmayın, ba
tınız ditiniz ağrımağa bat
ladı mı hemen bir kate 

NEVROZİN 
alınız bir şeyiniz kalmaz 
icabında günde 3 kate alı
nabilir. l.mine dikkat. Tak
lidlerinden sakınınız. 

NEVRALJi 
N E Z L E 
BAŞ ve DIŞ 

AGRI LARI 

~azon Meyva Tuzu 
alırsanız iştiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsiniz. 

Mide ekşilik. şişkinl~k v~ 
yanmalarını gıderır. 

KABIZLIGI Defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığını giderir. lçilmesi ga
yet Hi.tif, tesiri pek kolay ve mü
layimd~r. Son derece teksif edil
miş bir tuz olmakla mümasil 
hiç bir müstah
zarla kıyas kabul 
etmez. "M A
ZON,, isim HO
ROZ markasına 

dikkat. 

SE·RVOİN 

DEMi iKTiDA 
ve BELGEVŞEKLIGİNE en 
t.esirli bir llaçttr 

B O T 0 N 
AGRI LARI 

DiNDiRiR 

MECBURİ TENZILATLI SATIŞ 
En son moda pijama, göm!ek, kravat, çorap, erkek 

takımları veıaire .... 

OLIMPIY AD SPOR MAGAZASI 
.. lıtanbul, Bahçekapı, Anadolu hanı kartıımda No. 15 

- - -----
Elektrik Şebeke Malzemesi Ahnacak 

Muı Belediyesinden : 
1 - Kasaba Elektrik Şebekesine muktnzi 2790 lira 70 kuruşluk ı -

Bakır tel, 2 - Dcmirile Fincan, 3 - Konsol, 4 - Sigortalar, 5 _ Sipe
risaika, 6 - Toprak tesisatı ve saire Haziran 938 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Teminat miktarı 209 lira 40 kuruştur. 

3 - Malzeme miktan ve vasıfiannı gösterir liste ve Nafia Veklletin
den musaddak fenni şartnameler İstanbul ve Ankara vilayetleri Nafia da
irelerindedir. 

4 - Talip olanların teminat makbuzlariyle Muş Belediyesine müraca
atları. (2742) 


