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Fikir, Sanat ve Edebiyat 

MECMUASI 
Ay Batında Çıkıyor. 

Başvekil ve Maliye Vekilinin 
Bütçe Hakkındaki Cevapları 

Dün M ecli.te birer nutuk •öyliyen 
Baı()ekilimizle Maliye Vekili 

Yeni V ekiletlerin T eşkilit 
Liyihaları Ruznameye Alındı 
istanbulun Su, Et ve Ekmek İşleri 
Üzerinde Bazı Tenkitler Y aplldı 

:\nkara, 23 (A. A.) - Büyük Millıet ~fedisi bugün saat 14 te Abdulbali~ 
Rendamn başkanlığı altında toplınarak yeni ~ne bütçesinin müzakeresine de
vam i?tmiştir. 

Kabinenin bugünkü içtimaında mühim kararları beklenen 
Ba,vekil Chamberlain ile Sir Con Simon 

Ilk olarak kürsüye geit•n Maliye Vc.•kili Fuat Ağralı dünkü cclqede büt~c> 
heyeti umumiyesi üzerinde söz alan hatipler tarafından serdedilen temennilerin 
Malivc Vekaletine taalluk eden kısunlanna cevap vererek demiştir ld; 

· "- Yeni bütçenin heyeti umumiye~i m\lzakeresi esnasında beyanatta bulu
, nan arkadaşların vaki olan ifadelerinden 1\Jruiye Vekaletini alakadar eden kı~mı-

lngiliz Kabinesinin 
Bllgünkü lçtimaında 

Dünkü Mecliste 
Mebusların 
Sualleri 

Ankara, 23 (TAN Muhabirin-
den) - Maliye Vt!kili f'uat Ağra!ı 
vekileti alakadar eden tenkitlere ce
vap verdikten sonra ilk sözü Emı."l 
Sazak (Eskişehir) aldı, Orta Anader 
lu yaylasındaki kuraklığa işaret ede
rek bunıt karşı bütçede tedbir almak 
lbım geldiğini söyledi ve ezcümle 
dedi ki: 

- "Inşallah bu telafi edilir. Şayet 
olmazsa bütçenin rnllli müdafaa kıs
mı müstesna bilumum masraf tertip
lerinden yüzde on beş kesmek sure
tiyle kuraklığa maruz kalan vilayet
lere yardım etmek zarureti vardır. 
Anlaşıldı ki bu memlekette Nisan ve 
Mayıs aylannda göğe baka baka üzü 
lüyoruz. Sulama işlc?ri için ne vakit 
300 milyon lira tahsisat konursa o 
zaman bulutu takip etmekten kurtu-

( Sonu Sa.: 10, Si: •J 

lngiliz -Sovyet 
Anlclşması için Karar 
Verilmesi Muhtemeldir 

dal ettiğini ıöylt>mif, daha •onra 
bu ha,..Jıetin Milletler Otthiyeti 
,er,evui daire.inde vukuuna 
imlıan bulunmadığını, fakat 
Milltler Cemiyeti eıaalarına uy· 

gun olduğunu ()e lngilterenin 
ıuuo• uaıl/!11a 5oıuı ııa1aı1111z~w 
()aziyeti Milletler Cemiyetine 
bildireceğini anlatmıftır. 

Franıa Hariciye Nazırı M. 
Bônnet de ayni fekild e beyanat
ta bulunmuftur. 

(Sonu· Sn: .1, Sü: 2 de) 

Gec;miş Bir Hayatın 

Bir Devrin Romanıdır 

Fırtına 
Bu Roman 

BEYNELMiLEL BiR ŞÖHRETTiR 

Fırtina Gibi Bir OslOpla Yazılmıştır 
EJebi olduiu lraJar, ebedi bir aerdir. Bu beynelmilel 
aeri bekliyenler .abır•ızlanmakta haklıdırlar, 

Fırlına'ıi 
~~-----"""' 

Öbürgünden itibaren "TAN" 

Sütunlarında Okumıya Başlıyacaksmız 

Dantzig'e 
20 Bin Kiıi Gönderdjler 

ltalya, lngiliz - ltaf~ t 
Akdeniz Anlaşmasmın 

Bozulmasmdan Korkuyor 
Danzig, 23 <A.A.) - Nazi hU 

cum kıtalarrna mensup 20 bin ki· 
şi şark mıntakası spor şampiyon· 
lult milsabakalannı yapmak üzert 
9 haziranda Danzig'e gelecektir. 

Bu münasebetle Förster ve 
Lutze birer nutuk söyliyecekler 
dir. 

Berlin 23 (A. A.) - (Havas) Hu· 
susi menbalardan oğrenildiğıne gore 
İtalya, Alman • İtalyan lttifakınırı 
imzasından evvel kendı noktai naza. 
nnı müdafaa etmiş ve İngiliz - İtal 
yan Akdeniz anlaşmasının feshedil
memesinin mihver devletlerinin mll! 
terek menfaatleri iktizasından oldu
ğunda ısrar eylemiştir. 

Filhakika bazı Alman sahsiyetle
rl, Hitlerin 28 nisan putkunda Al
man - Ingiliz anlaşmasını feshetmek 
suretiyle aldığı vazıyete Ctalyanın da 
açıkça iltihak etmesini ve Ingiltere 
ile olan anlaşmasını fesheylemesini 
muvafık bulmuşlardı. Demek oluyor 
ki, şimdilik Italyan noktai nazarı ga
lip gelmiştir. 

Berlin, 23 (Hususi) - Almanys 
ve Italya Hariciye Nazırları dun itti
fak huahedesinin imzasından sonra 
bir saatten fazla görüşmüşler. daha 
sonra Kont Ciano Mareşal Goring ile 
konuşmuş, ve Von Ribbentrop'un zi
yafetinde bulunmuştur. Kont Ciano 
buglin öğleye doğru Berlinden hare
ket etmiştir. 

Bazı yabancı mahfiller. paktın f!lZ· 

li maddeleri bulunmadığım anlauyor 
lar. 

Bu mahfiller, yaln1z iki akıdin em
niyeti aleyhine değil aynı zamanda 
onların hayati menfaatlerı aleybıne 

de müteveccih olarak hariçten geıe-
(Sonu: Sa. 10, sü. 4) 
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CEREMDEN 

T • 
rı e Sakal 

Yazan: M. Turhan TAN 

A ''rupn mecmuaları arasırn sa
kallı kndınların resimlerini 

korlar, hal tercümelerini yazarlar, 
bizim gnzctclcr de o resimleri ve yn
zılan iktibns ederler. Basit bir mc\·
zu da değil. Beyaz sinek. eflatuni ci
lck, mavi pntntes nasıl göziimiizc 
aykırı gelirse kndın yüzünde sakal 
dn Jıislerimlzi öylece incitir, canımı· 
~ı sıknr. Çünkü gül nasıl koklanmak 
için l nrntılmı a kadın yüzü de an
cnk öpülmek için halkolunmuştur. 

Gülün koklanmn mevsimi gibi kadın 
~ üzünün de bir öpülme devri vardır. 
O mevsim ve o devir geçince gül pej
mürde, kadın yüzü de turfa olur. Fa· 
kat koklanma me\•simi içinde güliin 
bitevi dikenle örtülmesi ne kadar 
can sıkar a bir genç kndın yüziiniin 
snknlla kapnnma ı dn o derece neşe 
bozar, iştiha knçınr. 

Onun için sakallı kadınların re
simleri ''e hal tercümeleri mutlaka 
merak U) andırır.. Lakin, sebebini 
bilmiyorum, kndın sakalı tarihte yer 
almış değildir. Buna mukahil erkek 
sakallarının tarihe geçmiş olan -
ları haylice boldur. Nitekim şimdi 

onlardan iki ini hatlrlıyorum ve oku
yucularıma da hatırlatmak istiyo • 
rum: 

1 - Alman imparatorlanndan i
kinci Fredrikin sakalı. Bu zat, papa· 
ların kuvvetiyle Alman imparator -
hık tacını giydikten sonra papalık 

makamına sırt çevirmiş, kilise emHi· 
kini musadere etmek istemiş ve pa • 
pasları uzun müddet incitmişti. Pn • 
pa dokuzuncu Greguvar kendisini 
aforoz etti. O da bu aforozu hiikiim
siiz bırakmak \'C samimi surette din
dar olduğunu halka kabul ettirerek 
papayı mahcup dUşiirmek i_çin 6 ıncı 
haçlı seferine i tirak eyledi, Kudii. 
l'Ollarına dü tii, binbir meşakkat \'C 

binbir eziyet ~ektikten sonra yur 
duna döndii. Halk kendisini İ<ıanın 

en sevgili oğullarından biri sıfati'l'IC 
' nı • 

alkı hıdı ve candan bir saygı ile kar-
1ladı. 

Almanlar, belki Uç asır. onun 

şal \fldn kendi milletlerinin dtihadı 

rüyasını gömıiişlerdi. Bir kaç neslin 

kafasında yer tutan efsaneye göre, 

o, ölmemi ti. Yüksek bir dağ üzerin

de bo bir şatoya kapanmıştı. Orarln 

ve taş bir masa üzerinde uyuyordu. 

Sakalı, o taş masayı üç defa saracak 

derecede uzayıncaya kadar uyuya -

cak ve sakalı o dereceyi bulduı>-u 

~yanarak imparatorluğun ida -
1 

resini tekrar eline alıp Alman itti -

hadım te is edecekti. 

Tarihi sakalların - fakat bir mil

let muhayyile inde beslenerek ~·ctiş
tirilmiş olmak şartiyle - en büyiiğü 
budur! 

2 - ibni Alkami'nin sakalı!. !\Ja-
-ıunı olduğu iizere bu adam, Bağdat· 

ta saltanat süren Abbas oğulları sii
Hilesinin sonuncusu olun l\füstn a • 

mın \'eziri olup ınezhcbce Şii idi. Bir 

takım askerlerin payitahtta Şii ma -

hallesini yağma ,.e Şiilere hakaret 

etme i üzerine hnlifcyc şikayet etmiş 

\'e ondan: "Şiileri yok etmeli" ce\ a

hını alınca gücenmi ti. Halifenin ba

şına çorap örmek için fırsat arıyor -

du. Bir gün halifeye mühim bir iş 

anlatırken o, yiizünü ekşitti, "Sakn • 
hn uzun, çok uzun!" dedi. Bu sö1le 
uzun sakallıların ahmak olduğunu 

söyleyen meseli telmih ediyordu: 

ibnl Alkami bu ikinci hakaret Ü· 

zerine ef cndisine ihanet etmeyi tn -
arladı, meşhur Hlilfıgfı Hanı Hağda

da davet etti ve han, büyük blr ordu 
ile Bnğdat öniinc gelince halifeyi 
kandırıp ıniidnfnayı ge\ etti. lUila
gunuıı a~ ağına gidip nınan dilenıeğc 
ikna etti. 

Hülagfı, Bağdadın tesclHimü işi bi
tinceye kadar halifenin hayatına iliş
medi, yalnız hazinelerini ve sarayda 
bulunan 700 kadınla bin köJeyi aldı 
ve işler bittikten sonra - öldürtmek 
iizerc - l\füstasamı hu7.uruna c;ağırdı. 
Halife hu davetten korktu, İbni Al
kamiye: "Kurtuluş çaresi yok mu?" 
diye sordu. O da, hnin hain güldü, 
"Uzun sakalımdan başka bir §eyim 

rok!" dedi. 
Tarihi sakalların bu da ibret \'C· 

~n 'c tik indiren soyundandır! .• 

Maarif 
' Şurası 

Hazırlığı 
' 
Şura Tem muzda 

Ankarada Açılıyor 
Maarif Veknleti, Maarif Şurasının 

açılış tarihini tesbit etmiştir. Şüra, 
Ankarada Temmuzun ilk haftasında 
toplanacaktır. Vekiılt•t, Şuraya arze
dilmek üzere vilayetlerden gönderi
len raporlar üzerinde icap eden tet
kikleri yaparak ve bunları müşterek 
bir halde madde]endirerek ruzname
ye koymuştur. Bundan başka, Şuraya 
iştirak edeceklere tevzi edi)mek i.ıze
re şimdiye kadar muhtelif beynelmi
lel terbiyeciler tarafından memleke
timizde ynp1lmış olan etkikler de 
tabedilmektedir. Bunların bir kısmı 
esasen vaktiyle tabedilmiş bulunmak 
tadır. Kalanların da Haziran ortala
rına kadar tabılan ikmal edilerek a
lakadarlara gônderileceklerdir. 

MOTEFERRIK: 

işçi ihtisas Kursları 
Muhtelif fabrikalarda, imalüthane 

ve maden ocaklarında çalışan işçile

rin kendi meslek ve işlerinde ;htısas 

kesbetmeleri için bunların mesleki 

kurslarla mütehassıs yetiştirilmesini 

düşünen lktısat V~ldHeti bu hususta 

Şehir Mütehassısı Prost Diyor ki: 

Taksimde Bir Matbuat Klübü, 
Güzel Sanatlar Sarayı ve Bir 
·Konferans Salonu Kurulmalı 
Şehircilik miıtehass•sı Prost, şehir memnunum. Şehrin güzelliği bakı

p1anına ait tetkiklerınn devam etnwk mından buranın tanzim edilmesi mu
tedir. Mlitebassıs, dün kendisiyle gö· hakkak lazımdı. Burada şehrin ihti
rüşen bir muharririmiz!! bu tetkikler yacına cevap verebilecek büyük bir 
hakkında şu izahatı vermiştir: konferans salonu, büvük bir tivatro 
"- Simdilik en fazla, Taksimde bir matbuat klübii, brr turing~ klüp'. 

yapı1..'lcak yeni binalar ve Emino.ıü bir sanayii nefise sarayı inşa cdilıne
meydanının alacağı yeni şekle ait si tasavvur ediliyor. Şimdi. bunlar~ 
planlar üzerinde çalışmaktayım. Bil- ait planlarla meşgul bulunmnkta
hassa Taksim kışlasının belerliyeye yım. 

devredilmesi hakkında ötedenberi Bundan başka bu sene Boğaziçine 
temennilerde bulunurdum. Simdi bu ait imar planı ile meşgul olacağım. 
temennilerimin tahakkuk sahasına Bilhassa Kuruçeşmedeki kö!Ilür depo 
girmek üzere olduğunu görmckJe l ları, ötedenberi şehrin güzelliği ve 

MAARİFTE: 

Seyahat Bürosu Kuruldu 
Yurt dahilinde muhtelif seyahat

ler tertip etmek üzere maarif idare
sinde bir seyahat bürosu teşkil edil
miştir. Büro ilk olarak Karadeniz 
vilayetlerine yapılacak bir seyahat 
programı hazırlamaktadır. Bu seya
hat 15 gün kadar devam edecektir 
Imkan bulunursa bir de bir Balkan 
seyahati tertip edilecektir. 

Terfi Eden Müdürler 

{BELEDiYEDE: 

Halka Parasız Plôi 

sıhhati bakımından bir yürek acıı:n 
idi. işittiğime göre mahkeme de, bu 
depoların kaldırılması hakkında çok 
yerinde bir karar vermiştir. Bu, ötc
denberi nnidiiafaa ettigim bir fikir
dir. Şu halde kömürler! nereye kal
dıralım? diye bir suale maruz kalrr
sam vereceğim cevap şudur: Kuruçeş 
me yangını olmasaydı bu kömürler 
nereye konulacak idiyse oraya konul 
malıdır. 

Boğaziçi planını hazırlarken sahi
lin her iki tarafındsn geçecek 25 met 
re genişliğinde birer yol planına da 
ihtiyaç vardır. B!ına planımızda yer 
vereceğiz. Herhalde yapılacak olan 
bu yolun bu kömür depoları arasın

dan geçmesi doğru olmıyacakhr. Ku
ruçeşmedeki depoların nakli husu
sunda belediye ile liman idaresi her 
halde beraber çalışınalıdırlar. 

Anadolu cihetinden geçecek olan 
caddenin plfımn ıJıazırJarken Anado
luhisarında Şirketi Hayriye tarafın

dnn yaptırılmakta olan plajların ar
kasında bir futbol sabası ve çocuklar 
için büyük bir oyun sahası pltuımı 

da hazırlıyacağız.,, 

Muallimlerin 
Kıdem 

Zamları 

Tedrisat Umumi 

Muvazeneye Almıyor 
Bazı vilayetlerde Barem Kanunll· 

na uygun olarak her dört senede bir 
kıdem zammı alan ilk tedrisat muııl· 
limlerine bu zamları verilmemekte· 
dir. Bu sebepten dolayı ilk tedrisat 
muallimlerinden bir çoğu Maarif Ve
kaletine müracaat ederek mağdurj· 
yetlerinden bahsetmişler ve buna tıir 
çare bulunmasını rica etmişlerdir· 
Vekalet bu şikayetlere bir nihayet 
vermek için şimdilik muvakkat ol• 
mak üzere bir tedbir düşünmekW 
dir. Düşünülen bu çareye göre de i~ 
tedrisat muallimleri nncak münhtıl 
vukuunda kıdem zammı alacaklardır· 
Halbuki böyle bir tedbir Barem Ka• 
nununa mugayirdir. Kanuna gôrc 
normal şcktlde çalışan her muaıU· 
min otomatik bir surette her dört se" 
nede bir terfi etmesi icap eder. v~ 
'kalet hu tenakuza mani olmak içill 
ilk tedrisat muallimlerini de umuın5 
muvazeneye naklettirmeyi tasavvur 
etmektedir. Maamafih bu, ncnüz tıı· 
savvur safhasındadır. Meclisin gele
cek seneki müzakerelerinden eV\'cl 
tetkik edilmek üzere bir kanun ıs· 
yihası hazırlanması da düşümilmele· 
tedir. 

bir de -nizamname hazırlamıştır. Dev 

let Şurnsı nizamnameyi tasdik etmiş 
ve Vekiller Heyeti karariyle meri-

Istanbul Maarif müdürü Tevfik 

Kut, Ankara maarif müdürü Rahmi. 
lzmir maarif müdürü Ali Rıza, vazi

felerinde fevkalfı.de muvaffakıyet 

Belediye, Selimiye ile Salacak ara
sında, Karlıkbayırı denilen yerde, 
halka mahsus olmak üzere parasız 

bir plaj tesis etmiyc karar vermiş ve 
burada faaliyete başlanmıştır. lki 
giindenberi burada çalışmakta ob.n 
20 kişilik bir amelP. grupu buradaki 
yosunları temizlemekte ve sahile Je 
kum ve çal-11 dökmektedir. Plaj tesis 
edildikten sonra buraya bir tahlisiye 

sandalı ile bir küçük eczane konula
caktır. Tahsisat temin edilebildiği 

takdirde ikişer ve birer kişilik so

yunma yerleri de yaptırılacaktır. 

lmar mütehassısı, arkadaşımızın: 
- Mukaveleniz mucibince senede 

yalmz iki ay Istanbulda kalacaksınız. 
Bu mliddet zarfında bütün bu işleri ONIVERSITEDE : 

yete girmiştir. Bu nizamnameye göre gösterdiklerinden dolay? Vekaletçe 

günde yüz işçiyi çalıştıran bu gibi sı- bir derece terfi ettirilmişlerdir. 
Alemdağı Köşkü 

Belediye Alcmdağındaki köşkün ta 
miri için bir keşifnamc hazırlatmış

tır. Kcşifnamcye göre köşkün tamiri 

nni müesseseler mesleki kurs açmak 

mecburiyetihdedir er. fşçi "sa ısı yüz
den nz bile olsa iki kilometreden U· 

zak o' .namak şartiyle aynı nev\Clen 

sanayı müesseseleri bulunan yerler
de yine kurs nçmıya mecbur olacak
lar ve masraflar bu müesseseler tara
fından verifecektir. 

Vali Muavini Teftişte 
Vali Muavini Muzaffer Akalın, tef

tişlerde bulunmak üzere dün Şileye 
gitmiştir. 

Adliye Terfi Listesi 
Ankaradan gelen haberlere göre 

hakim ve müddeiumumileri terfi et
tiren 240 kişilik bir liste dün yiiksek 
tasdikten çıkmış Adliye Vekaletine 
gönderilmiştir. Şu glinlerde alaka
darlara tebliğ edilecektir. 

Müıterek Talimatname 
Maarü miıdürlüğüü, şehrimizde 

cı.yr1 yn. lı cJ iı:tcı t 

yapan ecnebi mekteplere ait talimat
nameleri etkike başlamıştır. Idarc, e
kalliyet mekteplerinde oıduğu gibi 
bu mektepler için de birer müştere~ 
talimatname hazırlıyacaktır. Yeni 1a
limatname bu ders senesi ba§ından 

itibaren tatbik edilecektir. 

Eğlence Yerlerinde Ucuzluk 
Bugün, plaj, gazino, lokanta ve ei

lence yerlerine ait tarifeleri tetkik 
etmek ve buralarda tatbik edilmekte 
olan fiyatlarda halk lehine tenzilat 
yapmak üzere bir içtima yapılacak
tır. Bu içtimaa hemen bütün beledi
ye erkanı iştirak edecektir. 

diye burada bir otel tesis etmek la· 

savvurundadır. Bu mümkün olama

dığı takdirde köşk vilayet namına 

bu civarda tesisi düşünülen yatı mek 

tcbine tahsis edilecektir. * Belediye, Kurbağalıdereye akan 
lağımları boşaltmak için o civarda 
yapmıya karar verdiği fenni çukur

ların inşasını dün J 3 bin liraya mü

teahhide ihale etmiştir. * Yeni plana göre Taksim bahçe
sinde yapılacak olan tenvirat 11 bin 
liraya dün müteahhide ihale edil· 
miştir. Bahçe Temmuz başından itiba 
ren halka açılacaktır. 

Atatürk'e Türk. Kadınının 

İhtiram ve Minneti 
Atatiirkiin hatırasını taziı, fakat Celfılin fikri hu mndalyonu biitiin 

ayni zamanda Tiirk kadınlığının bii- Türk kadınlarının ı;:öğüslerinde t;ör

yiik öliiyc olnn minnetini ifade için mektir. l\1adnlyonun bir tarafındn 

ressam l\lelck Celal yukarıda re mi- Atatiirkiin ()nünde huşu ile eğilen iki 

ni gördüğünüz kompozisyonu viicu - kadın re~mi, öbür tarafında Türk 

de getirmiştir. Bu kompozisyon kii - kadınının Atatürke olan minnetini 

çiik bir madalyondur. Ressam l\lelck ifade eden bir elimle vardır. 

nasıl başarabileceksiniz': Sualine kar· 
~ı da: 
"- Filhakika konturatım mucibin

ce senede yalnız ıki ay lstanbulda 
kalmaklığım lazımdır. Fakat pratik

Yabancı Dil imtihanları 
Bu sene muhtelif yabancı diller• 

den imtihana girmesi lazım gelen ııı· 
lebenin miktarı 2930 idi. Bundan ıs6 

man Istanbul benim ikametgullım o- talebe mafevk kurda olduğu, 194 W 
lar.!llrfJr Mij.ddl'Jin::ıin..An ~ıı hıı1'A 
da geçecektır. Parise gidişim sadece 
bir seyahattir.,, Demiştir. 

J-~---- _.._.,.._..:ı,"'4- . - - . 
lebe de arzusiyle jmtihana girmef:ııŞ: 
1erdir. Gcriye kala~ 24:'!9 hlebe iJl'ltı 
hana girmiş ve 1975 i muvaffak 01

1 

muş 504 ü ikmale kalmıştır. Gcçefl 
senelerde olduğu gibı bu sene de de
vam elmiyen talebe için yaz kurıar' 
açılacaktır. Şimdilik zarr.anı kati ot· 
maınakla beraber 15 - 20 Hazirııfl· 
da açılması kuvvetle muhtemeldir. 

Askerlik imtihanları 
Kız talebenin askerlik imtihanları: 
Universite talim taburlarında 1tıı: 

talebenin askerlik imtihanları 26 ?Jn• 
yıs 1939 tarihinde başlıyacak ve mıılı 
telif fasllalarla 5 Temmuz 1939 tarı· 

Şehir mütehassısı Prost. Eminönü 
meydanının etrafında yapılacak lıi· 

nalara ait irtifaları ve binaların cep
he tarzlarını tesbit etmiştir. Müte
hassısın maket üzerlndt! yapmakta 
olduğu tetkikat biter bitmez meyda
nın etrafında inşaata başlanabilecek
tir. Plfına göre bu inşaatın irtifaı 16 
metreyi tecavüz etmiyecektir. Bu 
binaların alt kat cepheleri de Portik 
sisteme göre yani, altından yolcuların 
geçebilmesine müsait ~ekilde ve di
rekli olarak inşa edilecektir. Beyoğ
lu caddesi üzerinde yapılacak inşnat 

hine kadar devam edecektir. 
ta ancak bu tarzda olabilecektir. 

Kamp Tarihleri 
Şimdiye kadar üç devre olarak ya· 

pılmakta olan askerlik kampları bll 
sene iki devre olarak tesbit edilrni~· 
tir. Birinci kamp 1 Temmuz ikinciSi 
5 Ağustosta başlıyac:ık ve yirmişer 
gün devam edecektir. 

----oı---

BOJ Bir Sandaı . 
Pavli adası açıklarında devrılmi~ 

bir balıkçı kayığı bulunmuşt.ur. ~e111 

ve numarasız olan kayıkta yapılan 11' 

raşhrma neticesinde bir pantalotl• 
bir yelek, yüz yirmi beş kuruş par~ 
ile kronometre marka bır cep saııt 
bulunmuştur. 

Kayığın kime ait olduğu, nasıl ".c 
ne suretle devrildiği hakkında tah1'1" 

kat yapılmaktadır. 

KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPl.1YORUZ 
TA K V I M ve H AVA 

24 Mayıs 1939 
ÇARŞAMBA 

S - l\lı ır çarŞ1sı ne \'akit ya
pılını tır ve neden adına Mısır !:ar 
~ısı denilmiştir? 

C - Mısır çarşısı 1660 yılında 
Dördüncü Mehmedin annesi Hati
ce Sultan tarafından yaptırılmış -
tır. Rivayete göre Hatice Sultan 
burayı medrese olarak yaptırmış -
tır. Çarşının dükkanlarının şekli bu 
rivayetin doğruluğuna delil olarak 
gösterilmektedir. Mısır çarşısı is -
mi de yine bu rivayetle a18kadar -
dır. 

Eski medreseıerın talebeleri 
ders tatili olan ve hepsine birden 
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üç aylar denilen Recep, Şaban, Ra
mazan aylarında cerre çıkarlar ve
ya Sıla yaparlarmış. Sıla hali vak: 

ti yerinde olan talebelerin memle
ketıerini ziyaretlerine ve tatil za
manlarını memleketlerinde geçir -
melerinc denir. Cer talebelerin köy 
lere, kasabalara yayılarak rama -
zan hocası namı altında imamlık, 
müezzinlik ve vaizlik yapmalan -
na denir. Bu talebeler bu hizmet
leri mukabilinde topladıkları pa -
ralarla İstanbula dönerler, gele 
cek üç aylara kadar bu parayı mas 
raf edinerek derslerine devam c -
derlermiş. 

Ekseriyetle her şehrin talebesi 
İstanbulda bir medresede toplanır· 
mış. Şimdi Mısır çarşısı denilen 
medresenin talebesi de Arabistan
lı imiş. Bunlar üç nylarda memlc-

kellerine giderlerken Istanbuldan 
memleketlerinde bulunmayan eş -
ya gotürüp satarlar, dönüşte de 
kazandıkları para ile İstanbulda 
az bulunan ve kendi memleketle -
rinde yetişen baharat, boya, sür -
me ve emsali emtia getirirler, ders 
saatlerinin haricinde bunları med
resedeki odalarının önünde bulu
nan yazlık sofalar üzerinde men -
dillere, hasırlara yayarak satar -
larmış. Gel zaman, git zaman bu iş 
umumi bir hal almış, talebeler ti
careti tahsilden daha tatlı ve daha 
karlı bulmuşlar, bu alış verişe gi
rişivermişler. Medrese odaları bi -
rer zengin bnhnrat ve mualece dük 
kanı halini almış. Satıcılarının he-

men kaffesi de sarıklı ve arap ol
duğu için de halk bu medrese boz
ması çarşıya Mısır çarşısı ismini 
vermiş. Sonralan butası İstanbu -
lun ecznhanesi haline gelmiş ve u
zun müddet bu çarşıda ceza, ila 
ve her nevi mamulatı ispenciyari
ye satılmıştır. Hala da reçetesiz 
satılması yasak olmayan bir çok i
laçlar burada eski zamandan arta 
kalmış aklarlar tarafından satıl

maktadır. Hayrat ve medrese ola 
rak yaptırılan bu binanın oda oda 
veya dükkan dükkan muhtelif eş
hasın tasarrufuna geçişi de bir ay
rı hikayedir. 

5 inci ny OUn: 31 
Arnbl: 1358 
Reblülahnr: 5 
GUneş: 4.35 - Öğle: 
İkindi: 10.09 - Akşam: 

Yatsı: 21.21 - imsflk: 

Hızır: 19 
Rumi: 1355 
Mayıs· 11 

12.10 
19.27 
2.27 

Hava Vaziyeti 
I!' 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan Jıl 
lınan malômnta göre, hava yurdun do 

1
• 

ve cenup bölgelerinde buluUu, diğer b8 
gelerde çok bulutlu ve mevzi! yağışlı g~ 
mlşt!r. RUzcArlar biltün bölgelerde gıırb 
istikametten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava çok bulutlu geÇ; 
mi&, rüzgAr cenubu g:ırblden saniy<'de 2

1 

metre hı:ıln e mlştlr. Saat 14 te bavıı tıııt• 
yl~ı 1014,9 mllib:ır idi. Stıhunet en yaıc• 
sek 24,5 ve en dUşUk 15.2 santigrat ol -
nık kaydcdilmlstir. 

s 
T 
D 
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BUGÜN f § 
Sulh Cephesinin 
lekemmülüne 
Doğru 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L J ngiltere kabinesi bugünkü top-
lantısında İngiliz - Rus anlaş

llıasının esaslannı müzakere edeceği 
İçin kabine dünden toplanarak diğer 
bütün işlerile meşgul olmuştur. Pa
ris '7e Cenevrede bu ise dmr yeni-
den ınühim müzakerele; yapan Lord 
llalifax, kabine toplantısında hazır 
bulunmak üzere Londraya dönmüş
tür. Görünüşe göre İngiliz - Rus an
laşınası bugün kat'i bir karara bağ· 
lanacaktır. Bu kararın sulh cephesi
ni tekemmül ettirecek mahiyette o
lacağı temin olunuyor. 

Mister Chamberlain en son defaki 
beyanatında anlaşmanın yapılması
nı kuvvetle arzu ettiğini, ideolojik 
hakıınJardan zerre kadar tereddüt 
etınediğini ve mütekabiliyet esasına 
en derin saygıyı gösterdiğini anlat
lllış ve güçlüklerin daha fazla sulh 
cephesine giren diğer ortakların va
~Yeti yüzünden ileri geldiğini ilave 
etınlşti. Mister Chamberlain'in o -ıa
lnan anlatmak istemediği cihet, gfü;
,1iikle:rle karşılaşmağa sebep olan 
flloktalardı. Mister Chaınberlain'in 
•nlatışına göre İngiİterenin Rusya
da:rı istediği şey, kendisi ve Fransa 
Ribi Lehistan ve Romanyaya teminat 
\·e:rınek ve İngiltere ile Fransanm 
tenıinatı icra mevkiine koyduğu sı
rada bu teminatın icabını icra et· 
lltektir. Bunun mfrr.ası, Lehistan ve 
ltt:ırnanyaya bir tecavüz vukuunda 
İtıgUtere ile Fransanm Rusyanın as· 
lte:rj ınüzaheretinden istifade etmf'
le:ridir. Fakat Lehistan, İngiltere ile 
~tansa bir tecavüze uğradıkları tak
dirde onlara da yardımı taahhüt et
llıiştir. Bu takdirde teminatı, earp 
devletleri değil, fakat Lehistan icrA 
edecektir. Vaziyet bu şekli aldıi;-ı 
takdirde Rusya Lehistana yardım et
llliyeeek ;ni? ..... ..,..... . .... , __ .,._,_ ---~--

ltıiyo:r. Halbuki L~histan, yard.w. 
tör!-ie d~, yardım etse de ayni askeri 
~azfy~tte olacağı için bu :male mils-

et hır cevap vcrilnıesi icap eder. 
Son n,üzakerelerin bilhassa bu 

lloktayı t,.min ettiği anlaşılıyor. 
!\aldı ki Rusyanm sulh cephesin

de Yer alması harp çıkarmağa değil, 
8
Ulhü büo:bütün sağlamlamağa yar
:~~ edecek ve harp tehlikesini büs 
tıtHn yatıştıracaktır. 
l>aris ve Cenevre konuşmalarının 

neticeyi temin ettiği umulmakla be
l"abe:r, bütün İngiliz efkarı umumi
l'esinin anlaşmayı bir an evvel ta
llla.rnıanıayı istediğini gözden kaçır· 
lllağa irnkan yoktur. 

.ı\vanı Kamarasında vuku bulan 
~~~ .. harici siyaset müzakerelerinde 

Utun fırkalann· hatipleri anlaşma
tıın sür'atle intacı lazım geldiğini i
zah etmişler ve hüktimetin daha 
canlı, daha gayretli bir hattı hareket 
~~itip etmesi üzerinde birleşmişler-
ır. 

.. İngiltere matbuatı da ayni fikir 
~zerinde müttefiktir. Rusya ile an-
11Şlnağa aleyhtar olan gazeteler dahi 

"fkar, uınumiyenin kat'i kararı kar
;•s•nda ayni siyaseti tavsiye etmek· 
e~ başka çare görmemektedirler. 

IngHtere hükumetinin bütün İn-
Riliz efkA . • . t . t arı umumıyesının asvıp ve 
t t'Jrldine mazhar olan bu siyaseti in-
~ç etmesi bekleniyor, belki de İn

iıltere h"kA . . b .. ~· )( u umetının ugun verecegı 
arar bu neticeyi ilan edecektir. 
İngiliz gazetelerinden biri bu mü

nas~betıe yazdığı bir yazıda İngilte
te~in Yeni sulh siyasetini, "İngiliz 
~ılletinin harici siy~seti,, kelimele
tı e tarif etmektedir. Bu da bu siya
ser i k· ın ngilterede ne kadar derin 
() ~kıu bir milli müzaherete dayan
~stermeğe kafidir. 

Bulgaristana Çekirgeler 
Hücum Etti 

d Sotya, 23 (A.A.J - Bir kaç gtin· 
:nen beri Bulgaristanın Şark ve Ce· 
u~p nııntakaları çekirge hücumuna 

1 granıış bulunuyor. Bulut halinde ge 
..,en "e ekinlere inen bu muzır hay
;nlara karşı mücadel<:? için asker v~ 

ektepliler seferber edilmiştir. 
v ~:kirgelerle birlikte ayni mıntaka
t•a uç bin kadar da leylek akın etmiş
ır. Leylekler insanların bu afete kar

.d~ı ~Ücadelesine mühim surette yar
ırn 

lngiliz - Sovyet Anlaşması 
Bugün Kararlaştırılacak 

1 

Londradan ayrılmak fikrinde ol(Başı, 1 incide) ,-
ii!!!!!~!!!!!!!!ii!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!~!!!!!!~~~~lf d uğun u bizzat haber vermesi. Par-

Fransa tarafından yapılan bü-~ 1 Iamentonun tatilinden evvel Başve-
tün müzakerelerin Milletler Cemiye- 111 •R H • • N 

11 
kilin İngiliz - Sovyet prensip anlaş-

tmi ı~ştisı·ra.kına uygun olduğunu temin et ı um en arı c ıye azı rı il masıru ilan edeceğine bir alamet o-

'ı 11 larak telakki edilmektedir. İngiltere kabinesi yarınki "bu- j A k G ı • Bütü İngiliz efkarı umumiyesi ne-
günkü,, toplantısında yalnız İngi- .• n ar aya e ıyo r ' ticeyi sabırsızlıkla bekleınekte ve 
liz - Rus anlaşmasına ait meselelerle J hükumetin efkarı umumiye tarafın-
meşgul olacağı için kabine bugün de ı ) dan teyit olunan bir siyaseti intaç 
toplanarak bu mesele haricindeki Bükref, 23 (A. A.) - Romanya Hariciye Nazın Gafenko- 1 ede<'eğine kani bulunmaktadır. 
d
0

iğer işlerile meşgul olmuştur. Hari- ı nun Ankarayı 9 Haziranda ziyaret etmesi muhtemeldir. 
1 
I Lehistan hükumetine izahat ver

ciye Nazırı Lord Halifax yarın Belgrad gazeteleri, Yugoslav Hariciye Nazırı Marko- / i mek üzere Var~ovaya giden 
"bugün,, Cenevreden dönmüş olacak .• vitch'in Romanya Hariciye Nazırı Gafenko ile yapmı• olduğu 

1 

sefirin perşembe günü Londraya 
ve kabinenin toplantısına iştirak e- ı görütmeden sonra Belgrada avdet etmİf olduğunu haber ver- döndüğü zaman İngiltere ile Sovyet-
derek Pariste ve Cenevrede yaptığı 

1 

1 ler arasında mütekabil bir yardım 
h mektedirler. e konuşmaların neticesini iza edecek-

1 

1 paktı akdinin Lehistan noktai naza-
tir. Kabinenin yarınki müzakereler- Markovitch, beraberinde göriitmelerde hazır bulunmu' 

1 

riyle müteanz olmadığını anlatması 
den sonra kat'i bir karar vermesi olan Romanyanın Belgrad Sefiri Cadere olduğu halde Mire be:klenmektedir. 

bekleniyor ve bu karann da anlaş- Del Batran adındaki Rumen gemisi ile avdet etmi,tir. ' Lehistanın Londra sefiri Lehistan 
mayı müsbet bir inkişafa götürec~ği 1 Hariciye Nazırı ile telefonla görüş-
anlaşılıyor. - mek istemediği için Varşovaya git-

Daily Telegraph gazetesinin bildir ze mukavemet için aralarında bir dikten sonra, tefsir mahiyetinde o- miştir. Çünkü telefon hatları Al-
diğine göre Lord Halüax, Fransız karşılıklı yardım paktı imzalıya- larak şunları söylemektedir: manyadan geçmekte ve konuşmala-
nazırlarının kendisine yaptıkları caklardır. Bu vaziyete göre, İngiltere, Fran- rm Berlinden dinlenmesi muhtemel-
muhtelif teklifler arasında bilhassa 2 _Bu üç devlet, Almanya ile sa ve Sovyetler Birliği, Litvanyaya dir. 
aşağıdaki tekliflerle çok alakadar ol- hemhudut bir memlekete karşı karşı yapılacak bir tecavüze muka- Diğer cihetten iyi haber alan mah-

muştur: yapılacak bir tecavüze mukave- vemeti taahhüt etmiş olacaklardır. fillerde söylendiğine göre Polonya, 
1 

- İngiltere, Fransa ve Sov- met için birbirlerine yardım et- Letonya, Estonya ve Finlandiyaya Litvanyanın istiklalini muhafaza et-
yetler Birliği, herhangi birine kar- mek bahsinde aralarında bir an- karşı yapılacak bir tecavüz takdirin- mesi keyfiyetinin hayati bir zaruret 
şı yapılacak herhangi bir tecavil- laşma yapacaklardır. de ise aralarında müşaverede bulu- olduğunu ilan edecektir. 

İspanyadaki 

Gönüllüler 
Ayrılıyorlar 
Leon, 23 (A.A.) - ispanyadaki 

neralleri göze çarpıyordu. 

Geçit resminden evvel General 
1 Franko bir nutuk söylemiştir. 

Alman gönüllüleri kumandanı Von 1 

Richthofen mukabelede bulunarak, 

arkadaşları namına general Franko

ya teşekkür etmiş ve İspanyol, Alman 
ve ltalyan milli marşları çalındıktan 

3 - Bu üç devlet, Almanya ile nacaklardır. 

doğrudan doğruya komşu olmtyan ! Parlamento mahafili, Başvekil 

fakat tamamiyeti bu üç devletten Chamberlain'in çarşamba ve per
biri veyahut birkaçının menfaati şembe günü İngiliz - Rus müzakere
·ı bilvasıta alakadar bulunan hir leri hakkında tatmin edici· beyan~t
~eemlekete karşı ·yapılacak bir te- ta bulunacağını ~mit eylemektedır. 

·· kavemet için de tuta- Filhakika Parlamento, yortuJar 
cavuze mu ·· .. t fl 1 
caklan hattı hareket bahsinde a- münasebetiyle cum~ gunu a ı .'ev-
ralarında müşaverede bulunacak- resine girecek ve bızzat Başvekıl de 
Jardır. J.skoçyaya gidecektir. 
Daily Telegraph, bu haberi ver- r B ş v e k i 1 i n hafta sonunda 

Japonlar 
13 Bin Ölü 

Verdiler 

• .. 

Yazan: B. FELEK 

- Zehirden şifa gelir mi? 
Gelir; az olursa. Kargabüken gibi, 

sıçanotu gibi zehirleri az miktarda 
mukav\·i olarak kullanıyorlar. 

Doktorluğa sapmıyalım. Üstadla
rımız içerilerler. 

Bu misalden maksadım, hazan ho
şa gitmiyecek şeylerden de fayda e
dilmekte olduğu üzerine nazarı dik
kati celbetmektir. 

Geçenlerde bir Frenk gazetesinde 
okudum: Avrupada harp endişesinin 
doğması, hatta artması gerçi ticari, 
sınai birçok krizlere, durgunluklara 
sebep olmuş ama bir iyiliği de olmuş 
ki; cidden sevinilecek bir şeydir. 

Yapılan müşahedelerden anlaşılmış 

ki bu harp endi~esi sıhhat bakımın
dan halk üzerinde hayırlt tesirler 
yapmıştır. Birçok hafif, hatta ağır 
hastalıkların bu yüzden eksildiği an
laşılmıştır. Halk daha beter afetten 
korktuğu için kendi sıhhatlerine ait 
olan endişeleri unutmuşlar ,.e bu u
nutuş umumi sıhhate iyi tesir yap
nuş. Bizde böyle bir endişe olmadı
ğı için bu iddianın ne dereceye ka
dar hakikate uygun olduğunu bilmi
yorum ama ben de şahsan bu çeşit 
afetler karşısında kendi derdimi u
nuttuğumu bilirim. 

Sanırım, Umumi harp sırasında 

idi. İspanyol nezlesine tutulmuştum. 
O sırada mahallemizde bi yangın ol
du. Evimiz yanmak tehlikesine ma
ruz kaldı. Eşyamızı taşımağa ve evi 
terke mecbur olduk. Evi ufak bir sa
çak yangınından sonra kurtardık. 

Benim de İspanyol nezlesi o patırtı 
ile geçti. 

Gerçi Avrupa son haftalarda hayli 
endişe geçirdi. Daha da geçirmek ü
zeredir. Bu endişenin hi~ değilse o 
memleketlerdeki hastaların hasta
lıkları üzerinde iyi gelmesi cidden 
sevinilecek bir şeydir. Frengiyi ısıt
ma aşlamakla, romatizmayı an sok
makla tedavi etmek isteyenlerin ha
reketlerini bu son müşahede takviye 
etmektedir. 

Bu endişeyi tevlit edenler Avrupa 
sıhhatine hizmet ettiklerini öğrenir
lerse hayli öğüneceklerdir. 

Bir harp mesuliyeti ile ezilmeden 
ise böyle bir netice ile öğünmeyi u
malım ki; tercih etsinler de bu ka
darla iktifa eylesinler. 

.........................•• , 
Milli Şefimizin 

Vatandaşlara 

Teşekkürleri 

sonra Von Richthofen Alman gönül

lülerinin şeref meydanında ölen J s
panyol arkadaşlarının ililelerine ve
rilmek üzere bir milyon pesetayı he
diye olarak hava kuvvetleri kuman
panı general Kindelan'a tevdi etmiş- Milletler ·Cemiyetinin 

lçtimaında Arnavutluk 

Tokyo. 23 (A.A.) - İngiltere, ~ 
•• 

tir. . 

Merasim, Alman kıtasının halkın 

heyecanlı alkışları arasındaki geçidi 
ile nihayet bulmuştur. 

lapanya ordu.su 
!spanyanın hazari ordu mevcudü 

300 bin olarak tesbit edilmiştir. 

INGILIZ 

ValCde Kraliçesi 

Kaza Geçirdi 
Londra 23 (Hususi) - İngiltere 

Kralı Altıncı Corcun validesi Krali

çesi Mari, bugün bir otomobil kazası 

geçirmiş, fakat ehemmyetsiz bereler 

ve bir asabi buhran ile kurtulmuş

tur. Neşrolunan resmi tebliğ Krali-

çenin yalnız bir kaç gün istirahate 

muhtaç olduğunu bildirmektedir. 

Kazanın hafifçe geçirilmiş olması 

bütün İngilterede derin .memnuni-
yetle karşılanmıştır. 

----<o----

işi Eyhile Bırakıldı 
Cenevre, 23 ( A. A.) - Milletler Cemiyeti :\:c•nseyi ilk 

husu.si içthnaını dün saat 12 den 13.30 a kadar yapmıştır. 
Arnavutluthm is~ali ~ırasında kral Zogun Mi.lletler Ce-,, .,,o 

miyeti .~enel sckreterJiğine gönderdiği tezkerenin aza devlet
lere tehliğine v= b1J meselenin eylulde asamble toplantısınu:ı 
mevzuu bahsedilmesine karar verilmiştir. 

Eski Çekoslovak Reisicümhuru den bir kısmını ifa etmeleridir.' 
Benesin konsey azalarından bazıla - Yeni Zelanda, Sovyetler Birliği 
rına gönderdiği telgrafa verilecek ne- ve Bolivya bu tekliflere müzaheret 
tice hakkında hiç bir karar alınma- etmişler, fakat Lort Halifax ve Bon
mıştır. Konsey, umumi toplantısını net vaziyetin yeni tedbirlere müsait 
öğleden sonra saat 16 da akdeylemiş- olmadığını söylemişlerdir. • 
tir. Reis müzakerelere verilecek ne -

Çin me.sele.si tice hakkında arkadaşlariyle istişare 
Umumi toplantıda Çın 'llurahhasl lerde bulunacaktır. 

Wellington Koo, japonyanın genişle- Alan.d adalan işi 
mek siyasetini tenkit etmiş, memJe- Finlandiya murahhası Holsti. Fin-
ketine mali yardımın genişletiJmc - 18.diyanm bir parçası olan Aland 
sini, japonyaya iptida1 maddeler ve adalarının bitaraflığını garanti için 
bilhassa tayyare ve petrol verilme- icabeden tedbirlerin alı.nmasmı kon
mesini ve nihayet Çine yapılacak seyden talep etmek hususunda mem
yardım tedbirlerini tanzime memur leketinin İsveçle mutabık bulundu -

Bulgar Krahnın Diplomaları umu.mi komitenin toplanmasını ıs - ğunu söylemiştir. Sander ve Munters 
Bulgar kralı Boris, dün birbiri ardı- rarla istemiş ve demiştir ki: de Finlandiyanın b•.ı Lalebine müza -

ua Varşova ve Berlin üniversiteleri he- "Çin askeri tedbirler istemiyor. heret eylemişlerdir. 
yetlerini kabul etmiştir. Varşova ünivE>r- O, kendi insan kaynakları ile kendi Belçika murahhası Bourcmin ma:;: 
sitesi heyeti, Kal Borise tabii ilimler f"h- kendisini müdafaaya azmetmiştir. O- bata muharriri sıfotiyle Finlandiya 
rt doktoru diplomasını. Berlin i.inıverııi- nun yegane istediği şey Milletler ve İsveç hüklımetlerinin bu teklifini 
tesi heyeti de tıp fahri doktoru diplon.a- Cemiyetinin ve aza devletlerin hiç tetkik ve konseyin gelecek celsesine 

r. de~·ıse aktın. ükled; l taahhütler-' rapor vermeğe memur edilmiştir. 

Fransa ve Amerika tarafından Ka- ·1 Ankara, 23 (A.A.) - Riya- , 
seti Cümlıur Umumi K:itipliğin- . 
d~: ' 

• 

langs hadisesi hakkında gönderilen 
notalara Japonya tarafından verilen 
cevapta İngiliz - Fransız ve Ameri
kan bahriyelilerinin karaya çıkarıl
ması keyfiyetinin "Dostluğa müna
fi,, bir harekPt teşkil ettiği ve J a- • 
ponya tarafından teklif edilen 5 n0k- ı 
tanm bilSmüşkülôt tatbik edilebile- j 
ceği bildirilmektedir. j 

Reisicünıhur İsmet İnönü, 19 · 
mayıs idman bayramı müua ... e- 'ı 

betiyle resmi makam ve ku- 1 

rumlarla kıymetli \·atanda~lar
dan aldıkları tcbriklerd~n dola-
yı samimi teşekkür ''e karşılık-
lı tebriklerinin iblağına Anado-
lu Ajansını memur etmişlerdir. 

AVAM KAMARASI ................ .. .. .. .. .. .. .. . . ..... ,. 

i KISA HABERLER f ... .......... ~~,.,..... 

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

Filistin Siyasetini 

Tasvip Etti 
E~lgrad - Bela Palanslı:a ielaketi bir

cok ki~ilerin ölmesine Eebep olmuş ve 
geniş mikyasta madddt hasarat hıısule 

Londra, 23 (Hususi) - Avam Ka- getirmiştir. 
marası da, Lordlar Kamarası da mfü, Beln-Palankaya glde11 Ba~vckil Cvet-

kovlç, kazazedelere yardım olmak üzere 
takil bir Filistin devletinin teşkili so.ooo dinar dağıtmıştır. 
için Ingiltere hükumeti tarafından • Lordlar Kamarıısı ihtiyat ve muavin 
kararlaştırılan ve Beyn Kitap ile i- kuvvetlerin siHlh altın::ı ç~ğırılması hak-

kındaki kanun Uıyihasını ikin<'• kıraati·1Jc 
lan olunan siyaseti tasvip etmişler- kabul etmiştir. 
dir. Avam Kamarasında bu karar, e Macar zabltlerln:fon \'e Budapeşte 
t 79 muhalif reye karşı 268 rey ile Harbiye mektebi talebelerinden müre!•kep 

bir grup, Varşovaya g!ımıştir Zi •f1re•ci-
kabul olunmuştur. IE'r. MareMl Pilsudskinin mezarına btr çe-

• lenk koyduktan sonra Garbi Galiçya harp 

Kudüs 23 (A.A.) - Mahpus bu
!unduğu Palmirden yakmlarda kaça
rak Arabistana iltica eden Arap şef
lerinden Arif Abdürrazik, söylendi
ğine ı:{Öre silahlı bir çetenin bac;ında 
Maverayii.şşeria hudud!.ınu geçmcğ? 

muvaffak olmuştur. 
Diğer taraftan, bu sabah Tel-Aviv 

civarında bir tethişçi tecavüz vakası 
olmuş ve altı kişi öldürülmüştür. 

sahalarına hareket etmı-ştir 
e Japonyanın Avrupa ~iyasetine ıfalr 

olan kararları dün Alman - İtalya!"' lttl
l:ıkının imzasından evvel Berline bil.:!ıril
miştir. 

e 1ngiliz hükilmetinın lkti<;at mfü•nvi· 
ri Leithross diin Londrıı.ya dönmek ıızcre 
Atinadan hareket etmiştir. 

e Yunan Harbiye l'lczııreti, muhte'ı: 
s,nıfların silah altına çaltırıldı~na do•ı çı
kan haberlerin kat'iyen asılsız oldıığuııu 
bildirmektedir. 
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tfba dtblya Oserinde >"8Ptılı Dünya sulbünü tehlikeye bir dostluk teaisine vesile teıkll 
t.llbla akilleri el&n devam etmekte- ~ ettilini gorünce fiokrtnl delfştlr • 
•. Cotnf1 vulyetl itlbariyle dtln • sokabilecek .,.~ .u. yer- mlftl. 1905 --'nde tdl. Hiç bek-
,__ ea ehemmiyetli mevkibal dal· !erden biri de Tanca'dır. Dan lenilmedlli bir sırada AlmanJa 
-. mahafua edecek olan Bolular zig gibi burada da her an, a- impuatoru lklnçl Wilhelm Tanca-
8-lba ve Aaadola topraklan tlatfln- kibetinin neıeye varacağı ya pldl, muhteşem bir alayla şeh-
._ otmuı milletin, bepebnllel mtl- kestirilemiyen aiyul bir hl- rin aobklarmda dolqtı ve kendi
"--••• en Jıwaa vaziyete hAldm dise kolayca 'zuhur edebilir. abd karplayan Fas llUltammn anı. 
...._ __ a.. tab11.11- B•--'yle ba toprak casına.· "Mu·· stakil Fas sultamna 
~... uuu-. - i"':ı-1..1ı Danzig gibi burada da '- tlatbde Ttlrk milleti glbl )'art '-'uuaY benden aeamıar .... Daima l8l'belt 
-.a.ı •eılladen daymat ve ona mil- birbirine zıt emeller, reka- görmek lltedilbn Pasın erı birin -
4lılaa eblMk lpa icabında ea bUyilk betler, nihayetsiz entrikalar, el müdafii ben olacağım. Futan 
~hklan yapmaktan çeldmne - zehirli bir hava yarat.mı§ bu- ne bir kanı toprağın bir yabancı
,_ ve pkinmemif •1r millet olu • lunuyor. ya verilmesini ne pına buna imtl
aa. On doJnmmca Ml'lll slyul hare • BUl'in kimsenin olmayan Tw yular tuıınme•ını kabul etmlye • 
lrı.tıennin dörtte ~· ftrkiye itin e.. cada büyük devleüeıden her biri cejim. Sultan tencliatn• yapılacak 
ı.,aa etmlfd. Eler iki umlanbed bir hak iddia eder. l'raDla oruı teklifl91'e ve ıtlahat projelerin• aa
'l'tbk milletinin brplaştılı m&fktll· l'u aultanlannm mahdıt, Fu ıa kın iltifat etmesin .. ·" cllyordu. Bir 
lerle Ntb bir millet karpl8fDUt ol· benim himayem altındadır, fU bal- piyes aahııesi ıtbl itlna ile oyna-
laJdı flmdiye War !."Oktan tarihe ha· de Tanea benim malım oım.hdır nan bu oywı--ortahlı altüst etmlf
tibı edefti. Ba anlapnamn haıGn· der. İPMD7• ıa. taraftaD t.puıya ti. Parla Almanyanın maksadını 
.. liyul halıran lçinde ha halwn • topraklan ile çevıtll olsa Tanca anlamıyor ve Kayzerin Fas ifle-
._ pek mlhlm rol& ve vulfesl Tar- rine birdenbire müdahalesini 
-· .. _Od m1n~ı- ..... -Lıner1 av- benden bafka kimseye verilemez il bir ı..-~be ..1""-""k l l 

ucr ııırua """9"'"'a.ı " kldiuınc:la balımur. 1926 da lapan- Fransa e mu- .... "'9"""'" ç n 
.. llMe yaptlklan tleldUuyonda ya kralı Alfom XIII ve onun bat- bahane aramıya benzetiyordu. 
~k hareketin Avrap8da nılldl vekili Prlmo de Rivera: ·~ Tan- Pranumn milttefDd olan Rusya 
......_ve ltaıflakl ftltll,.el •alaa· u~ Japonya ile m~ 
ı... etmek ~den ileri pldlil· ca ya hiç" diye balJftyorlardı. Bu- hallndeydi, uk1flk vaziyette olan 
.ı apkça U.de etmlıleıdlr. Ve haki· IÜD General Frankonun hpanya • çann Fransaya bu sıralarda yardı-
bt ile tam•mlyle böyledir. nm bu etki davasını unutmUf ola· mı olamıyacaktı. Bu tezahürden 

Ctlmlıarlyet Ttlrkiyesi Lnanda cağını zannetmlye im'kln var mı- sonra Almanya Fas işinin bir kon-
..., ve IMfkJAllm kuıtarthktm ve dır! ltal)ta. Akdenlzln bafbca ınem ferw\a püptJm-lnl istemlft\.. 

-..;~·....w.·w;,. .. ~ =:!!.~~=:::~ ~?ı~=~=.!: 
~ tekrar ettlll söz daima ''memle- Utank ehenıJDlyetlnde olan bıı sa- Rouvler ile Talleyrand aau1ii ha 
~tba içinde ve dquula ıalh" olmllf- hada hiç bir kuvvetli devletin yer- reket ediltrse konferansta Prama-
tt.r. Ç6nldl TtlrklJ'enln h,..W.W lefmealal görmek tnemn. Cebeli- nın bir çok 191ler elde eclecelhıl 
.... eniyet AJ.emln41e ortaya atull e- tank .ü:denlzin anahtan ise Tanca düf(inüyordu, Bu buhran nihayet 
111aJı dayaJan vardır. Ba .. valan bu kapının çok kuvvetli bir ldlldl Delcaaenin iltifuı ve Alpl1ru 
-~etle halletmek için mem- olabilir der. Meflıur tnrruz amlra· konferaNJnm toplanm•a ile neti-
ı....._ ...... )'lllar, tam bir lik6n ve 11 Nel10D:: "Tauca lnrdHz ınenafff celendl. Wilhelm siyul bir safer 
•--. ihti7aa vardlr. itte 11 111- için Silven kadar mi1blmdlr'' mü- kazanmıt. fakat konferansta lncil-
hk cflmlaartı'et njlminla poUUU. talenında bulnftUrdu. tere, Rusya ve Amerika hattl İtalya 
la Premlbe ıön teUınUI ve iDJdpf T ClllCCllllft IGrUai : dan miizaheret gören Fransa J'u-
:!1Plr. la nı. lire Tlldd7ede po- ------ ta hareket aerbeatisini .ıe seçlr • 
-.a ~tlerl Plltl ıflsel Wr b- Tanca kurulupındınberl birçok mifti. 
~ delD mutuam Wr aiatem • sahip deliftirdi: Fenikelilerin Bqnelmilel Tı • 
-.. doim11t bir .. ,.dlr. Bis ...... R.omalılarm, Vandalların Visiaotla- .,.. • 
~ prtJar için .. raıdam• nn, Arapların, İapaııyollarm, Por-
8'1a .. ttla ••11t1anada ı.uaa kona- tekizlllerbı eline pgtt. 1811 ele ]R. A lgeairu tonferamı 1908 Tan 
,......._ ~ B8)1lk Brliaa7a ..._ lfitere kralı asarı.. n ile nlenea, canın beynelmilel bir IWe 

leuJe ••arata n •IJlk ·--- Portüis lm1mm km Catlıerine of ..,........,e karar v~u. Bu
tlailer ramm aten Pas aıı1tanları beJn'l· ...._ .......... ,_ almaia mee- Bncanza, Twayı tnhrıma olarak milel bir fekle IOlmıut gt~. 
......... 11..W.ti•..._ .._ _,... !qiltere tahtma ~ lqı. l'u ltükametl ecubller biM il· 
~ bua leap eUir17n. liz1er önce burum& tahkim ederek mize karıprıuınla Dıemleket 1• 
Dnletıerm D7all MIAI .. .._,.. ve uter IÖJlde~ konaıılara ve çlne lakulup ,.,:;....,.1ar, 4119 

~u.ı habk kaWelwbda llçtlled ;yerlllent kartı müdafaa •tmlflel'- bula bula bu tedbiri bulmuttu: 86 
'"PllGe teMIHlıo .-...... ll'DMll' •• dl. Sonra 188' te dahill müfkül • tün ıdyul mOm...Oler n ecıaeb1 
• ..., .... • )~ ve Ded ftldrle- lef 1ebebile askerlerini çekfftk tüccarlar ,abuz Tancada oturwk 
l'llda U..... olu • w .. ı .. brp !kalenin sayıt dOpnMlne ve yerli· lar, oradan ileriJe ~ecek. • 
"-ki7e'llbı abl bir llanbtbd kim- ter eline dOflD.eıdne tebep olclular. lerdf. Du suretle bu tehirde yabala-
...... t " W• ....... Bu tarihten itibaren Tancaya l'u cıların mıktan arttıkça onlar lqln 

'l'lhkbe n ,...ı tandulreketlJle aultaıılan hA1dm oldular. İnlilt9t- bm imtiyazlar tanımak mecburi· 
'it kbue,e bı1ı • •mimi mAna- re 9Dlll'9daıı bu haNketlne plpnın yeti buı1 olmut ve 1880 de bu ka-
elrle - Wr feubk etmJt tlellWlr. elmut ve Taaotıdı bafka bir dn - pitüliaiJ'ODlar toplanarak bir diW-

a,dan mtlftenk •eklanqon ..... Wln 7er1etm.m. dalma muıl ol- tur laa1lne ptbt1m1p1. J'lltat Ta. 
=:._-.leden kup 7apfılnnn po- mak ılJwUnl takip etmlftl. 1844 canm )'enl W.. llRlmlnl ~ 
M.a_. '" llmlat whalmaüld tMh- te Oezaylrde ll'raw ild1Allm kar ra ..,..._ ...... lift ta.. 
::."........_ ..... __. ~Wr ..el- 11 aenelefte harp eden Bmlr Ab - zlm .-.. iti t* .,... drdQ. A-
._1._ lhtln etmemektedir. MI daıtacllr r.. mse.,. mecbur ot- rqa Cllaan S...W Pdl. llallrJu. 
--...... '"elb ...._ •Walw• dula '* macla l'ra•c1ar......,. iDii oı.a ma1rawı.ı.r. fapa,a ne 
:.. ~ deyletler matlMla- yı topa tutmuf]ardı. Bu tecavQa olur ne olma ~ harbin ae-

plaa 7Ullarm luafla tlltfl- berine, Fu 111ltan•ndm bekledili tiC911 alınmedan lmumm koJinak 
~ Ye llJlemnlf ilkler ....... 7aıdımı ıörmqen ...., AbdOlb· ~. Kup~ 10DN İU-
U... etefle lfatle etmek .....,.,... dir c.a,u. d&mıiif n Tanea ,t. lif n..ı.tı.I '11 iti ancak ım te 

..,... TllrldJe Ctlmllm119ti, P- ne l'u .Wtan•nın elinde ka1nufb. dftfODJDt,e wJdt balabHdller. llM 
telıt alnd • ..,.... ve ..... AY.. 1880 ela ~a • l'M hubüldo de te tatik Mb_. aeçebllen 1J1B1 
~ .. ~ .. ~--~ ıacn-. İlpmyamn TW&11 ifla· t!fd!At ıı aene ~ blNI edlJdl 
........ ------- ~-• ma- liııe n;aanl olmıqtu. ve da tlkrU' 12 w lgla u-
-.ıorlata • ..,.. bhl ......,.. And&a ......... ıevtL ... -- zat4I. ,... anıda 1111.. ... -. ........ ~ •-&117et ...... tlqe kaftettım ~ ft lrom • d ••• , .... ~ "1Jıt ld: ilk ........ .. •a .... _..._... fll]anmll lurmm b.Ddl .. ıllw çe- .,,, ... ,.ım. w.-. ~·-
::._•.... •6rWn ........ &. Jd7cıl'd• ı• ... ı.,..,. ile.... " ..... ...... 

..... ltllma ,...,. • arumda l'um tablmt .... ıu.ı,. ........ lıh ....... 
Şbndt artık TW,.'de Tr6- d ~ bafJen,.31s t..,n - ne .. 1*' 

İ111aarbm tgaUnl o,un m11111 ba- tere ft ~ ela nJ'hırl .,. 'lf/I 1* alt .. 
flada CSlrenecek dmecede, pftl ruım-. AlmanJa hee Afrtka - ,...... "' .......... 
tek bir "8rk dlplomatı yoktur. ma bu bmında serbestçe ticaret da yeniden milzüerelere baf1aD -
~ye yeni vaziyet lçtnde dahi etmekte bqka bir '6zi1 olmaclılı- mak W:ereydl. MUl80Uni Tanca7a 
4-~yı kana boylJacak " btl- m iblll etmifken eomadan bu ifin Gç İtalyan harp ..-ı sönderdl, 

,._ e ltlr.".daJ l'ranll- ne tn,nıere arumda sı1cı baJiece c1e ifa ~ 

•• •• •a ....... lclD kafala -
bp.Wllıılflll yaup uma. l(ı. 
...... t1111lrle •a .... - .. 
ftP v....,ba" •8flddl JUIJI ,... •• 
Karllerdea Wr ~ mektaplal' ......_ 
............ allk&J• ........... l,j 
6n. l'üat o aeldllba y ..... r 
......... kWllerlEl,mlRet 
yer .............. 1abm .... ..... j 
tller 

lf...._mtlneaatetdm. 
....... pline 7ardml aıaııllaıl
c«at.ıu.. • ac slln eoera 
h, .... ın-llB )"9t •ıkt8NB 
........_. 4.ı.. eldım. Tekrar 
wıro.-dan sonlam, teessüfle ..... 
bir er ti'lll•a'ddaruu biWrtlllR. 

emlebdn lçlnu ~IMb itle. 
ma-nla baf&ramatlılı iP 
yalnız 1Mıpma bapramadıJn. a.ı..
ı,lndl kl, bfuı Njlaıa •nlM1, 
.. eWJrU•lut ... ftl'Dllıeeek .. 
kiWepbttllUUeaWr ............ 
açılması HlRllMnadan bahHtthn. 

• benim dllellm. .. k.1111111111~ 

--a.•itblbW• .... 

Ao,.,,. .q..dnle Dansi• ıl6i -711 ~ertlen 
6iri o1an r CIMCllllll •iriİllİİfİİ 

lftl nad-n .. eMiba 19 M-'ldfı 
damete 1llramaktan kmtaıraDllll9' 
._. ,.._-... ta11swı11a 

T llltCIMla olrmınl• : 

Tanca beynelmilel mıntakası 

Tancı şehri ile civarındaki 
araıldeD milretkeptir. 'Meuhası 
550 kilometre murabbaını bulan 
bu memlekette '15.000 klfl yqar, 
bunwı 35.000 i arap, 11,000 l ya -
hudi, 1.000 l İlpanyol, bir o kadarı 
l'ransızdJI'' bir miktar da hagi1b " 
İtalyan ınrc1R. -.ıaman w ,a .. 
htllll ,..._ .......... ......... 
mnm Mendup namım tql11ft 1* w 
kili bakar. Tepi! ifleri l\tendubun 
riyasetinde toplanan 27 azalı bir 
m~ aittir. Bu mecliste 6 arap, 
3 yahudi yerli aza ile 4 fruw&, 4 
~ 8 lqru., 3 İtalyan ve 
ldrer Amerlkah, llolandalı, Beltl
kah ua bulunur. Bundan bafka 
Belçika, Franm, İlpanya, lngfl • 
tere, İtalya, Holanda, ve Portekiz 
pııeral konaol011armdan milrek -
kep bir mürakabe heyeti vardır. 
Alı1 bil.k4met iflerlni ise Franm, 
tapanyol, tn,wz w İtalyan d6Jt 

ktpden mQ,rekkep bir komisyon gö 
rür. Bu heyetin relll Fraıwzdır. 

Memlaketill elllJlfyet iflerl 250 
Jandarmaya bırakılmıft!r. Bunun 
hapnda bir İlpanyol kumandan i

le rramı. ft İlp&Dyol aubaylar 
bulunur. jandarrİıalann bir bölü

tü llWılaruu sol bk bölütü •1 o
muzlannda taşır. Bugünkü Tanca 
ic:laresinin en güzel sembolü de bu
dar. 

Bu kadar çok ve umurlan bu 

kadar kanflk meclislerin he)tet -
lerln, komilyorılaruı, muhtelit mah 
kemelerin bulundulu bir yerde 
tabii hiç bir it &örülmez. Şehir 
bakı!Mzblr lçincledir, ticaret dur· 
gun, halk açtır, ahllksızlık son de
recelere VU'llllf bir haldedir. Tan
ca küçük bir Şanabay olmuş: Bu
rada da kaçak liWı1ardan morfi
ne, n&lllm w f9Nften harp plin
JarıDI kadar her 191 alınır satılır . 
Bu ...... .. ...,. bir bil.............. 
kavsa orada bir ~ mah.,.. 
beli olur. Limana yaklapn bir kru 
vazör bir filo şekline girer ve Te
tuanda bir bölük asker k1fla de -
~ bu bavaclll burada bemlD 
JiUiili~ .......... , ..... 
nr. ır.ki l'u 111ltanlanndan Mnk 
li Hafit aruı diiftükçe fU hlkl,e
yl anlatırmıf: Kıyamet güntl btı • 
tün milletler mahprde birer btrer 
Allahın huzuruna çıkarak dGnya
da yaptıklannm ........ ..n..ı.
...... TaacaJd•n ,.lmlf. Hül· 
mi mutlalı: OnJan ,arilnce kqlan 
m çatarak: "Siz lnMnlann en fe -
nası, en tbahklnsınız, kendinizi 
nuıl mudafaa edebileceksiniz " 
diye çıklşmlf. Bunun Gzerlne Tan
cahlardan biri söz alam: "Evet 
çok gıinah lfledtk, itiraf ve t&vbe 
ederiz, fakat ne yapabın bizi bil • 
tün Avrupa clevı.tlerinln mıım. 
aWetl idare ediJorlardı." demlf. 
Bunun üaerhıe cenabı bü: "0 baJ 
de ala oenma dinJlldA bol bol 
çe1rmlfS1nlı, buyanm cennete-" 
diJerek oaı.n affnmlf,: 

1 - ·~~·':'-ve Dı;tan:: 1 
. 

Olçümuz 
Yazan: Hasan • Ali YÜCEL 

&....., ........ 1114 ... 
ml;rona. 1138 tarWlll elJffb'oruıs. 
1'9a ve samaa ~tllerlmia ıibl it 
ft sekA il~eılmls de kelMli ha • 
dtltlanmnm dip ile blrl9nell6 
ll.._.7et Mn1• lal~blr mllletl 
• iktisat, ae ..ıtt1r ve • ae tek
llllde bMl bepaa baümıyor. Kea 
• ,..., •• bnalmall latwk .. 
tav.-•na lflnü Htka yajlar ol
dalanu lk81orm- Otaql, rama -
anuı ._ llaftaamda idklfa pkil
mek giW ,.,. .. " bil' f91 olda. 
Bu ........... eanh w ~ 1tk 
~ .... , ............ ,.. 
.-va ...... . 

Bittin ......... ve ..,.tıa 
.. ....... ..... ..... "Y• 
............... 'llrk,SQe .... 
rak, mlDetl tela .. tepkkll edecek 
bdret ve ......ıtakQ'etlai mlu.t
lenıwa Wr • ...,. ,....... __ iıla 
pı .............. Mtrtllr. Wr mll-
1 IDJmet, ........ ,...lmllel olar; 

.uw daTlllUll ........... ... 
terek ........... pllı. l'Wder lcla 
hakika._ MIJlls .a.. ...... WMlla 
... a•llk lcla .. W17'1dtlr ..... ... 
mloMl.._.....,......._nTM 
wll'9Ulclalaer .............. . 

........... ftrltlda ..... -............................... 
tlJarhima •••ıllk .af 

Saa•t111nn, ftkriyatıım-. ...... 
7 ............ ..,..... ...... 
olaa!ı .... ürı..; ........... ,._ 
ıVatnn••, edeWyat ... ... .. 
hayatunı ............. ..., ...... .... 
cak "Mllm!_ ............ w. • ,... 
ç.wı, ..,,,. .,,,, 6We • ...... ,,.,,,,,,.,_ -··--MI ................ ..aDr,,I 

.... bW ............ alma lall-
• pbiBıılk _..... ..... .. 
... ,....._ ............... t 
............... ,..bnl. 

ltenbmlyerek tldltlyonua, Bn • 
........... lteld taumler ltla 
ld•yermn. Bam kaıtler bua 
m ki, ltu çocuk ılse sıjandl, on• 
tlller ailHIHllen havai• ~ ....................... ~ 
lar alıyorum. Benden her it isten•" 
it bala•llmek bbDlyetl eDm• 
bu kir Hdn elinden kartubar, 
çok kı)'llletll bir it eirdtlllme 
alrdba. 

N• edelim ki, fflftlyetin lflal, 
......fel't~or . 

Dffllllcf• Harlıtea hl 
Nakll Ya11talan 

Buldandan bıze bildınldtğtııe 
J>enizllı~l~y~ hariçten • ...,lll.All .. 

kil vuRa1anmn 1750 kurut 
ıwmi vermeden Denizli içinde 

mumı menetmlı bulunmaktadtt 
ter bu dolru ile. dahW turizmi 
vlk ve telhl1 mahiyetinde bir 
olmadığı için değiştırılmetl llZl-ıt.; 

Çanakkaleliler ve 
Radyo Neırlyafl 

Çanakkale <TANt - GOnd 

elektrik cereyanı olrnadIIJJıdan. 
kara rady01unun oğle nepiya 
istifade edllememektedlr. Beıled!~ 

n1n S(lııdiizlerl iki saat elsun mın,.,.. 

temin etmesi tememıl ~1unma---

Çaaakkalecle THlılle 
lağbet Yok 

Çanakkale (TAN) - Halkavi 
kolu Türkgticiı spor klubü bmmanallıi 
zengin programlı bU' konser 

ve çok alkıı toplamqtır. 
Halbvlnm btitwı kollan 

ve iyi şekilde çalıfmakta iae de 
lil kolu eonük bir vuı1ettec:Ur 
nun aebebi, bayanların temlil 
prmemekte olmalandU'. Altı a,. 
çlnde yalnız bdmsu piyellerden 
perdelik ( Çobanotlu) komedi&! 
lil cııhın,abilmiftlr 

utllllYı ........... ........ 
lttltaJaya. TAN> Belediyenin 

1etırlk fabrtkul için aldıjl an 
tonluk buhar kazanı plmlf. ~üiııilıil 
~ baflanılmı9tır. a.a 
'1Unae ellldrik •ul1et1 düaeleceJdM 

K.-ıraclaa lıaalt•la 
Kandıra (TAN) - Kıumıan 

poya aabi7esinden Şile kuasa bu 
duna kadar devam eden yolun tat 
f1Dmeal buyük t>ır hııla llerlemtıQ 
dlr Bu auretle Kandır Ajva 
la lltanbula muvaaala nı temin 
m.lf olacaktır. 
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Dün 'l aksimde yıne Yugoslavların Şişliye galebesile neticelenen revanş maçından iki enstantane 

Dün iki Sahada Yapılan Maçlar. 

Yugoslavlar Şişliyi 
Dün de 4 -2 Yendiler 
Süleymaniyeliler F enerbahçenin 9 
Golünden Sonra Oyunu Bıraktılar 

Dün Yugoslav takımı Takc:im sta
iında 4 - 1 galibiyetin revansı ola -
rak Şişli ile Taksim stadında ikinci 
bir karşılaşma yaptı ve bu müsaba -
kayı da Şişli yine 4 - 2 kaybPtti. 

Yugoslav takımı tam kadrosunu 
muhafaza ediyordu. Buna mukabil 
Şişli SülevmaniYeden Ruhiyi takıma 
alınıştr. 

Hakem Ahmet Adem. 

İlk hücum Şişlide ve kırıldı. İlk 
dakikalar müte

0

reddit geçti. Onuncu 
dakikadan sonra Yugoslavlar haki -
miyeti ele alarak üstüste hücum yap
mağa başladılar. 18 inci dakikada 
Yugoslav müdafiinin bır ıskas•ndan 

istifade eden Suldur Şişliye ilk ~olü 
kazandırdı. 

F b h Ve şöyle bir kadroları vardı: ener a çe Halit - Hüseyin, Sti.rf'yya- Far.nk, 

Süleymaniye İbrahim, Sabri - Süleyman, Rauf, 
Refet, Seyfi. 

M a Hakem, İzzet Apak. 
ÇI Oyuna başlandı. F~rı::rJi!cr Jer -

Evvelce teahhura uğrayan Süleyma- hal hakim oldular. S;ras;yJe l3asri, 
niye - Fenerbahçe şıld dömi finali Fikret, yaşar, Ya~ar penı:ı~hdan Esat, 
dün Kadıköyünde Fenerbahçe sta - Niyazi, Niyazi, YaşRr, F!'.{ret üstüste 
dında yapıldı. dokuz sayı çıkardılar. Ve bırinci dı>v 

Fenerbahçelller, bh1.nl"li takım re '9-0 rener ıehıne xapıı.ııctı. 

kadrolarına Yaş:ır, Reşat, Naci, Ali Süleymaniyeliler ikinci devreye 
Rızadan mahrum olarak şu kadro ile çıkmamak istediler. !<'enerbahçl.' ma
çıktılar: çı 9-0 bir vaziyette ve SLileym:miye-

Hüsamettin - Simon, Lebip- Mu- nin sahadan çekilmesiyle hühmen 
zaffer, Esat, Haldun - N\~ıazı, Yaşar, kazandıktan sonra hn iki ta~ım ka· 
Fikret, Rebii, Basri. rışık bir vaziyet alarak oyuna ekzer

Süleymaniyeliler rie birinl'.'i takım siz mahiyette devam ettiler. Bu su
kadrosunu tamamen g.>tire?"Cemişler retle sarı lacivertliler Hıl .:l.E•~ karşı 
sahaya da on kişi olar...ı.k ç!lı.:tl'.ışlardı. laşmak üzere finc1le k~ıldılar. 

Şişli -Pera 
Pazar Günü 

Karşllaşıyorl 
Ekalliyet klüplerinin iki ezeli ra

kibi Şişli • Pera önümüzdeki pazar 
günü Taksim Çocuk Esirgeme Kuru· 
mu menfaatine Taksim stadında kar
şılaşacaklardır. 

Bu iki klüp arasmda rekabet son 

zamanlarda en son haddine varmıs 

olduğundan müsabakaları büyük !Ji; 
alaka uyandırmaktadır. 

Bunların karşıla!iması mithim bir 
spor hadisesi olduğu bu zamandst Ço
cuk Esirgeme Kurumu menfaatine 
karşı karşıya gelmeyi kabul et -
m.ekle h~m taraftarlarım bir güzel 
maç seyredecekleri için sevindirmiş 
hem de büyük bir kadirşinaslık gös· 
termişlerdir. 

Perahlarm, Yugoslav takımı karşı
smdak,i sıalehf.'Jerinden sonr~ hu haf
taki maç daha mühim bir vaziyet a:-
mıştır. · 

Filyosta Koşu ve Güreş 
Filyos (TAN) - Yedi yıl evvel ku

rulmuş olan Halkspor klübünün ter
tip ettiği ot yarışları ve güreşler ci
vardan gelen binlerce halkın huzu
rile yapılmıştır. Bu gole rağmen blraz sonra yhıe 

Yugoslavlar oyuna hakim ol.Jular. 
33 üncü dakikada bu hakjmiyet ı;e -
meresini verdi. Sağiçin bir şütünü 

Şişli kalecisi bloke edemedi. Y tıtişen 
merkez muhacim beraberlik golünü 
kaydetti. 

37 inci dakikada Yugosla.vhr i -

kinci gollerini de yaptılar ve devre 

2 - 1 neticelendi. 

Yugoslavlar ikinci devreye yine 

hakim başladılar. 

Atletlerimiz 
Müsabakalara 
Hazırlanıyorlar 

Kahire, 20 (Tan Munabirinden)
Türk - Mısır - Yunan atletleri ara 
sında yapılacak atletizm müsabaka
larına iştirak edecek Türk takımı 

Adil Girayın başkanlığı altında Ka
hireye geldi. Tak1m Rıza, Faik, Ga
lip, Polat ve Görenden mürekkeptir. 
Geçen sene Türk atletizm federasyo
nu tarafından Istanbu}a vaki olan da
vet üzerine yapılan ziyareti iade et• 
mektedirler. Kahireye geldikleri gün
denberi her gün muntazaman idman 
yapmakta olan atletlerimiz Mısırlı 

Arkadaşları tarafından gösterilen sa
mimiyetten son derece memnundur
lar. 

lngiliz 
11 

F enerbahçeliler 
Takımı ile 

Haziranda Oynıyacak 
Şişli takımında bir değişik] ik ol -

du, Diran merkeze geçti. 18 :nci da
kikada Nubar kafa ile takımını be -
raberliğe ulaştıran ikinci golü kaydet 
ti. 30 uncu dakikada Yugoslavların 

merkez muhacimleri topu solaçığa 

geçirdi. Plase bir .~ütle üçüncü g<ılü 
de yaptılar. 

43 üncü dakikada merkez muha-

cimin yaptığı dördüncü golle 

Yugoslavlar 4 - 2 kazcındılar. 

maçı 

Çanakkalede Y apllan 
Gü.reş Müsabakaları 
Çanakkale, 22 (Tan Muhabirin-

den) - Bu paiar günü Çanakkalede 
b inlerce kişi önünde güreş müsaba
kaları yapıldı. 

Başta Tekirdağlı Hüseyin, Molla 

Adil Giray, gazetecilere, ~Iısır fe
derasyonunun misafirperverliğinden 

memnuniyetle bahsettikten sonra 
memleketlerinin iklimi dolayısile Yu
nan ve Mısrrh atletlerin her sene bi
zim atletlerimizden bir kaç ay evvel 
idmanlara başlıy:ıbildiklerini, bu 
mevsimde yapılan müsabakalarda at
letlerimizin nisbi bir idmansızlığa 
maruz kaldıklarını, fakat bu Hendi-
kapa rağmen at1et 1 eriıııizin yüksek 

Mehmet, Hayati gibı tanınmış güreş- maneviyatla müsalıakaya gireceğini 
çiler olmak üzere 63 pehlivan iştirak söylemiştir. 

etti, Tekirdağlı, Koç Ahmedi, .Molla Manen ve maddeten hakiki spor-

Mehmet, Ibrahimi yendiler. cu olan bu gençlerin Mısırlı arkadaş-

1 stişare Heyeti lan üzerinde yapmakta oldukları fev- ı 

T 1 t 1 
kalade tesir iki kardeş milletin ara-

o p an ı arı ı . ~ . 
B d 

..., b' · G 1 o· kt" 1.. sında yenı dostluk bagları tesıs et-e en ı er ıyesı rene ıre OT u-
mektedir. 

ikinci ve Uçüncü Karşllaşmaların 

Takımlarla Olacağı Henüz Belli 

Hangi 
Değil 

Her sene spor meraklılarına muazzam bir gün yaşatan 
Sarı Lacivertliler bu sene de bir İngiliz takımını İstanbula 
getirtmek için teşebbüste bulunmuşlar ve bu teşebbüs mu
vaffakıyetle neticelenmiştir. Zeki Riza, Londradaki teması ne
ticesinde lngilizlc.rle mutabık kalmış v artık hersey bitmiş, 
İngilizlerin gelmesi tahakkuk Ptmiştir. Takımın se~=ahat bilet
leri gönderilmiştir. 
İngiliz takımı 11 haziranda ilk 

karşılaşmasını 31 ınci ytldöni.ırnle- • 

rinde Fenerbahçeye karşı yapacaktır. 

ikinci ve üçüncü karşılaşmanın h3n

gi takımlarla olacağı henüz belli de

ğildir. 

On bin lira gibi büyük bir masraf 

ihtiyarile Istanbula ilk defa getirilen 

Ingiliz takımının bu karşılaşma

ları yalnız bizde değil, Balkc.nlarda 

bile alaka ile takıp 

şüphe yoktur. 

edU.ece~inde 

Cihada izin istendi 

24 - 5 - 939 

r_E_K_O __ N_O __ M_i 1 
Piyasamızda Tetkikat 
Yapan Alman Iktısat 

Heyeti Dün Gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde bu

lunmakta olan Alınanyanın eski per- J 

mi ithalat daireleri müdürti Foget i
le beraberinde bulunan Alman iktı
satçıları dün Almanyaya dorunüş

lerdir. 
Emin bir membadan aldığımız ma

lumata göre Alman heyetinin yaptı
ğı tetkikler sırasında yurdumuzdan 
ihraç edilerek Almanyaya gönderile
cek Türk mallarının yalnız bir kaç 
firmadan mübayaa edilmiyerek sto
ku bulunan müesseseler ve firmalar
dan satın ahnması !üzumu tebarüz 
ettirilmiştir. 

Almanya ile iş y:ıpan bazı müesse
seler evvelki gün Alınan heyetine 
Perapalasta bir ziyafet rermişlerdir. 

Ziyafette iki memlekt!t arac;ındaki ik
tısadi münasebetlerin daha ziyade in
kişafı için temennilerde bulunulmuş
tur. 

,-
BORSA ' 1 

23 . 5 - 939 

ÇEKLEll 

Londra 5.93 
Nevyork 126.6575 
Paris 3,3550 
MiHlno 6.6625 
Cenevre 28.5450 
Amsterdam 67.97 
Berlin 50.8250 
Brüksel 21.5650 
Atina 1.0825 
Sof ya 1.56 
Madrid 14.035 
Varşova 23.8450 
Buda peşte 24.8425 
BUkreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.545 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT ltalya Yumurta Alıyor 
Son günlerde Italyaya fazla mik-

tarda yumurta ihraç eclUmektedir. Ergani l9,15 
Sıvas-Erzurum 3 19.72 

Ayrıca İtalya için mühim rrıiktarda sıvas-Erzurum 5 19.72 

arpa, taze balık, kitre. keten tohumu 1932 % 5 Hazine tahvili 16.75 
ve kağıt kırıntıları ~önderilmiştir. 1938 % 5 Hazine tahvili 95.-

Almanyaya barsak, mısır, ceviziçi. \.._, , , .a ..,. __ ..) 
av derisi, kuzu ve koyun derileri. yün . -- - - - -
lü paçavra, yapak, kepek, Iı'ransaya ı pek halı, Kanadaya av derisi gönde
kitre, çiroz, fındık içi. Am~rikaya i- rilmiştir. 

lNHlSARLARDA : 

inhisarlar Kolonyası 
Satışa Çıktı 

inhisarlar idaresinin yeni kolonya
larının satış yerlerinde halka satıl
masına başlanmıştır. 

Seksen derecelik olan :imon esans
lı yarım kiloluk şişekr yüz kuruştan 

tile kolonyacılar da yarın yeniden 
toplanacaklardır. 

Toprak Ofisinin Lağvı 
Toprak mahsulleri ofisinin lağvı 

hakkında Büyük ll;iillet Meclisinden 
çıkacak kararın akabinde ofis teşki
latı kaldırılmış olacaktır. Ofisin buğ
day bürosu eskisi gibi Ziraat Ban
kasına devredileceğinden haziran bi
dayetine kadar bu bü.ronun bütün 
muamelelerinin tasfiyesi ikmal edile
cektir. 

Afyon işi de Ticaret Vekaleti teş
kilatlandırılma mü.:lüriyetine bağla
nacaktır. 

ipek Kozası Stoku 
!pek kozası piya:>asından alınan 

malumata göre geçen seneden kalmış 

bir miktar kuru koza stoktr mevcut

tur. Koza ve ipeğe malik olduğumuz 

halde, bu malların ipekli çoraplar i

çin kullantlmamasına sebep görül

memektedir. Suni ipek istimalinin 

terki hakkında da ba~ı teşebbüsler 

yapılması düşünülmektedir. Bu se

neki koza vaziyetini geçen seneden 

yüzde 20 nisbetinde fazla ve daha 

iyi randımanlı olacağı tahmin edil -

mektedir. Kuru ve eski mahsul koza

nın kilosu 280 kuruştur. Yeni mah

sulün de ilk müzayedesine 15 - 20 

gün sonra başlanaca:.dır. Dk satışla

rın 50 - 55 arasında açılacağı tahmin 

Mecidiyeköyünün Temizliği 
Belediye Mecidiye köyü için bır 

temizlik planı hazırlamıştır. Bu pla
na göre köy yollarının ve önünden 
geçen caddenin daima sulanabilmesi 
için her elli metrede bir terkos mus
luğu konacaktır. Ayrıca şosenin ke-
narlarında toplanan suların ve bir 
de likör fabrikasından gelen lağımla-

'ı rın uzak.~ara akıtılması için ~ün ~.üO 
liralık kunk alınarak mahallme gon 

! derilmiştir. Bu tesisat bitinciye ka
İ dar da köy yolları her iki günde bir 
sulanacaktır. 

iHRACAT: 

Bir Haftahk 
ihracat Yekunu 

Maysıın ikinci haftası içinde Istan
bul gümrüklerinden ihraç edilen rnal
lann yekunu 161,370 Türk lirası kıy
metini bulmuştur. Bu miktarın 90116 
lirası Almanyaya tiftik. kuru meyva, ___ , .. - ,,_ ..... -
bubat, 11.474 lirası Ingiltereye kitre 
ve kepek, 13813 lirası Isviçreye koza 
ve afyon, 8381 lirası Kanadaya tav
şan derisi, 7810 !iraiık Italyaya su
sam, kuşyemi, çavdar. 3364 lirası Pra 
gaya çekirdekiçi, 6748 lirası Fransa
ya tiftik, mütebakisi de Isveçe fındık. 
Danimarkaya kete!l küsbesi, Belçika
ya susam küsbesi, Romanyaya fındık 
ve ceviz içi ile Bulgaristana bir mik
tar nohuttan ibarettir. 

ispanya ile Ticaretimiz 
Ispanya ile ticari mı..inasebetleri

mizin başlaması için yeni Ispanyol 
sefirinin bu hafta itimatnaroesini ver 
dikten sonra müzakerelere başlana· 
cağı haber verilmektedir ispanya ile 
936 senesinde 1,211.000 l.i!"alık itha· 
latımız ve 1,034,000 liralık ihracatı
mız olmuş iken 937 senesinde itha· 
lat 188,000 ve ihracat 2000 liraya 
düşmüştür. 938 senesinde ise daha 
ziyade tenezzül kaydedilmiş ve itha
lat 30 bin ve ihracat 3 bin lira gibi 
hiç mesabesine düşmü'Ştür. Yeni bir 
anlaşmanın iki mem ~eket arasında 
eski normal vaziyeti iade edeceği tah 

min edilmektedir. 

Yeni Vaziyet 
Karşısında 

(Başı 5 incide) 

tün milletlerin müşterek malı olan 
garp medeniyetini ölüme mah
kum edecek her hareketin önünü 
almağa bütün kuvvetile çalşa
caktır. 

ğü toplantılarına devam etmektedir. 

istişare heyeti azaları bu toplantıla
ra i ştirak etmek üzere Ankaraya git
mişlerdir. Bu içtima Beden Terbiye· 
si teşkilatının meriyetc gireceği gün
lerin yaklaşması dolayısile görüşme 
mevzuları çok mühimdir. 

Kü+ahyada Yeni Stad 
Kütahya (TAN) - Şehrimiz sta

dının tribünü ikmal edilmiştir. Tri
bün önündeki kısımda bulunan top
rakların tesviyesine başlantlmıştır. 

Fenerbahçeliler yıldönümlerın de 

gelecek Ingiliz takJmma karşı oy· 

natmak üzere milli takım kalecisi Ci·· 
hatla diğer mektep!! futbokülerinin 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
kanalile Maaril Vekaletinden izin is· 
temiştir. 

Bu gençlere izin verilmesine Ge
nel Direktörlükçe karar verilmiştir. 
Bugünlerde Istanbula bildirilecektir. 

Çatalca Elektrik Santrah 
Belediye Reis Muavini Rüat Ye

' nal, vilayet namına Çatalcada yapt· 
1stanbnla gelecek İngiliz tokımtnlia lacak elektrik santr~lmm vaz'ı esas 

Fakat Türkiye'ntn bütün hüs· 
nüniyeli kendisine karşı bir te· 
cavüz vuku bulmadığına göredir. 
Böyle bir tehdide maruz kaldığımız 
takdirde memleket her ne pahasına 
olursa olsun kendi tarihi vazifesini 
ifada hir an tereddüt etmez. Her i· 
ki tarafın ınatbuatındaki münaka· 
şalardan çıkardığımız manaya (Ö: 

re Tiirki~·enin son tarzı hareketi 
A vrupada ilerliyen ve adeta bir 
emri vaki haline gelmekte olan bir 
tehlikeyi bariz bir surette tevkif et· 
tiği merkezindedir. İleride medeni• 
yet tarihini yazanlar Tiirkive'de 
Refik Saydam hiikihnetinin bu i!'ln.· 
betli kararını Avrupa m<>denh·efinc 
büyi.ik bir hizmet §t-klinde tebarü·ı 
ettireceklerdir. 

Beynehnilel muhacimlerindcn resminde bulunmak üzere bugün Ça-
Denis Kelleher talcaya gidecektir. 
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f ngiliz fabrikaları 
Bir Senede 

10.000 
Uçak 
Yapıyorlar 

İngilterenin liava filosu son süratle kuvvetlenmektedir. 
Tayyare inşaatı, tesbit edilen programı aşmıştır. Bu resim
lerde görülen tayyare tiplerile bunların senelik inşaat adedini 
aşağıki sat1rlarda bulacaksınız. 

Soldaki Tayyareler: 

Yukarıdan afağıya : 

l - Dalıcı bombardıman tayya
resi, Blackburn Skua senede 250 
tane inşa edilmektedir. 

Dalıcı tayyarenin vasfı, birden
bire süratle şakuli inerek atılabil
mesidir. 

2 - Sahil keşif tayyaresi, Aero 
Anson, senede 250 tane yapılıyor. 

Her işe yarar bir tayyaredir. Arka 
topu mevkii tamamen dönen bir 
tarettedir. 

3 - Bombardıman tayyaresi, 
Fairen Battle. Haftada 27 tane 

Denizlere ve 
Göklere 

Hakim Millet 

l ! 
1 

' Eski İngiliz Başvekili Bald

ı vin, İngiltere hava filosunu, 

1 

dünyanın en iistün hava kuv

veti haline getirmek için hlç 

1 bir fedakarlıktan kaçmmıyaca-
1 ğını söylemişti. Chamberlain de ı 

ayni gaye uğruna çalışmakta

dll'. Son hava inşaatı progra

miyle 2370 tayyare yapılması 

kararlaştmlmıştı. Bunun için 

verilen tahsisat ta 93 ,5 milyon 

Sterlindir. Bu tahsisat ve bu 

program ile İngilizler Alla · 

hın günü 10 - 15 tayyarenin 

I inşaatmı ikmal ediyorlar. Bu a

rada büyiik şehirlerin etrafına, 

hava hücumlarına karşı çekile
cek olan balon siperleri mas
rafı da dahildir. 

ı 1 Mütehassısların ifadelerine ı , 
nazaran, Alman hava kuvvetle-

! rinin üstünlüğü meselesi artık j 
bir hikayeden ibarettir. Çünkü 
İngiliz tayyarelerinin asıl faiki
yeti kemiyette değil keyfiyet
tedlr. Bu tayyarelerin sağlamlı
lığı ve emniyet şartları en mii-

1 

1 

kem.mel olamdır. İngiltere ken- ı 
di fabrikalarrndan başka Kana
da ve Amerikaya da geniş mik~ 

J yasta siparişler vermiştir. İleri-
\ de değil, hatta bugün bile, de-
l nizlere hakim olan İn2ilterenin 

• j ~öklere de hakim olduğ'u iddia 

111 

edllebiHr. f, 

1 
' 

yapıl1yor. Yüksek süratli muta
vassıt bir bombardıman tayyaresi
dir. 

4 - Hafif bombardıman tayya

resi, Havker Henley. Senede 250 

tane inşa edilmektedir. Yüksek sü

ra.tli ve süratle dalıcı bombardı

man ve keşü tayyaresidir. Nişan
gah çekmek için kullanılır. 1050 
beygir kuvvetinde bir Rolls Roy
ce Merlin makinesi var:lır. 

5 - Bombardıman tayyaresi, 
Vickers Wellington. Haftada yedi 
tane inşa edilmektedir. Çift motör
lerle mücehhezdir. Top mevkileri 
burun, orta ve kuyruktadır. Topla-

n uzun menzunaır. ıvıotorıerının 

her biri 960 beygir kuvvetindedir. 
6 - Bombardıman tayyaresi, 

Vickers Wellesley. Senede tamam 
1000 tane yapılıyor. 

Sağdaki Tayyareler: 

Yukarıdan a,ağıya : 

1 - Uçucu gemi. Short Sun
derland. Senede 250 tane inşa e
dilmektedir. Dört motörlüdür. Ke
şifte kullanılır. 1670 mil uçabilir. 

2 - Avcı tayyare, Hauoker Huı
ricane, senede 1500 tane yapılıyor. 
Sürati saatte 620 kilometredir. Sü
ratle 32 bin kad~m irtifaa çıkabi
lir. Kanatlapnda sekiz topu var
dır. 

3 - Avcı, Vickers Supermari

ne Spitfire. Senede 1500 tane ya

pılıyor. Dünyanın en korkunç tay

yarelerinden biridir. Sekiz toplu

dur. Süraü saatte 690 kilometre

den fazladır. 

4 - Keşif tayyaresidir. West
land Lysauder . Senede iki yüz elli 
tane inşa etmektedir. Topçu 
keşfinde ve umumi irtibat işlerin
de kullanılır. Avcı olarak hızlı u
çar. Kanatlarındaki tertibat dola
yısile süratini saatte 55 mile indi
rebilir ve o bu sürat\e fotoğraf a
labilir. 

5 - Bombardıman tayyaresi, 

Bristol Blenhein. Haftada 30 tane 

inşa edilmektedir. 

6 - Bombardıman tayyaresi, 
Armustrong Whitworth Whitley. 
Haftada yedi tane inşa edilmekte
dir. Ağır bombalar taşır, tedafüi 
silahları pek kuvvetlidir. 

7 - Bombardıman tayyaresi, 
Handley Tage Hampdeıı. Her gün 
üç tane yapılıyor. Bu tayyare faz
la miktarda bombayı, en büyük sti
ratle, en uzun mesafelere taşıyan 

bir bombardıman tayyaresidir. 

' 
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Türk Safosunun Hayah TEFRiKA No. 52 

Memurluk Ticareti 
Saraydan Hattı Şerifler Çıkarıhyor, En Küçük 

Memuriyetler Bile Para İle Satıhyordu 
İşte sultan Muradı bu saçmalar, 

bu hezeyanlarla Sokulludan so
gutmıya çalışıyorlardı. Görünüş

ten devletin idaresini bizzat eline 
almak için onu teşvik ettikleri 
zannolunurdu. Halbuki maksatları 
o idareyi kendi avuçlanna almak 
ve har vurup harman savurmak
tı. Nitekim az bir müddet sonra, 
zavallı hünkarı mağlüp etmişler, 

diledikleri yola getirmişlerdi. O, 
devlete ait her işin kendisine ya
zı ile bildirilmesini ve yine yazı 
ile verilecek cevaba göre hareket 
edilmesini sadrazama emretmekle 
nedimlcrinin bütün işlere parmak 
··anştırmalarını mümkün kılmıştı. 

O smanlı devleti İmparatorluk 
haline geldikten sonra, sad

razamlar büyük işleri ağızlarfle 

padişahlara arzederler ve alacak
ları emir dairesinde o işleri neti
celendirirlerdi. Vezirle hünkarın, 
devlet maslahatlarını müzakerele
ri sırasında yanlarında ekseriya 
kimse buluıımadı{,'ltıdsn işler hak
kında bir takım dedikodu çıkma
sına imkan kalmazdı. Şimdi iş ya
zıya döktilünce, devlet esrarına 
katiplerin, nedimlerin, musahiple
rin, hatta kadınların agah olması
na yol açılmış oluyordu. 

Padişahın kendi adamlariyle 
devlet işleri hakkında mü~avere 

etmesi yüzünden ise, hükumet re
isi olan sadrazamların içtihatları
na. kanaatlerine aykırı hükümler 
ve emirler çıkması tabiileşiyordu. 
Sözün kısası şu ki, Üçüncü Murat, 
dalkavuklarına yaranmak, onları 
memnun etmek için vezirlerinin 
nüfuzunu kırmakla, devlet işleri
ni idare etmek salahiyetini sara
ya almakla, Osmanlı İmparator
luğunun yıkılmasını iıdeta kolay-
laştırmıştır. l 

Onun, halka gösteriş olarak ka
bul ettiği bır kaid.~ dnlın v:>.rdır: 

Her şikayeti bizzat dinlemek: .. 
Bunun için payitahtta tellfılar ça
gırttı, vilayetlere fermanlar yol
ladı, kimin bir şiknyeti varsa, gi
diş merasimi sırasında arzuhal 
verilmek suretiyle doğrudan doğ
ruya kendisine arzolunmasını em
retti. Bu suretle kubbe altına ait 
kazai ve icrai vazifeleri de almış 
oluyordu. Halbuki bir padişahın 
bütün memleketi bizzat dinleme
sine imkan yoktu. Nitekim bu ka
idenin kabulünden biraz sonra, 
onun her ata binip bir gezintiye 
çıkışında, yahut camilere gidişin
de binlerce arzuhal sunulmıya 
başladığından kendisi de ve bu iş
eten bir hayli kazanç elde edeceği
ni uman Şemsi paşa da, vaz geç
mek zorunda kaldı. Zavallı Mu
rat, bir kağıt tufanı içinde kalın
ca ve bu tufan sık sık tazelenince, 
sar'a nöbetlerine uğnyacak kadar 
dehşet duymuş ve arzuhallerin es
kisi gibi sadrazama verilmesine 
:ferman çıkarmıştı. 

Fakat Şemsi paşalar, kara Mclı
metler, kadı Üveysler, devlet me
muriyetleri üzerinde bir alış veriş 
:imkanı hazırlamaktan geri kalmış 
değillerdi. Arzuhal yolu ile şunu 
bunu tırtıklamanın, sızdırmanın 

güç olduğunu görünce, padişah -
tan hattı şerifler almağa girişmiş
lerdi. Artık valilikler, ağalıklar, 
beylikler bir yana dursun, en ba
sit hizmetçiler bile hattı şerif de
nilen hususi iradelerle tevcih olu
nuyordu. Hatta, en hücra yerler
deki kadılar, bir davanın hallinde 
güçlüğe uğrarlarsa, yahut suya sa
buna dokunmadan bir hüküm ver
mek 2"'.ıruretini duyarlarsa, dava
cıyı İstanbula gitmeğe teşvik e
derler, "Haydi, sarayı hümayuna 
baş vur, bir hnttı şerif alıp bıze 

getir!,. Derlerdi (1 ). 
Sndrazam, bir kale metanetiyle 

bütün bu hticumlara, kendi nüfu
zunu ve hatta haysiyetini kıran 

tarizlere, taarruzlara göğüs geri
yordu. Devlet idaresini bir çıkma
za girmekten muhafaza etmegc 
çalışıyordu. Nedimler, padişahtan 
aldıkları kuvvetle Sokulluya hü
cumlarını o kadar şümullendir -
mişlerdi ki, değme adam için bu
na dayanmak gerçekten müşkül
dü. Meselıi, onn mensup kimsele
rin dirlikleri (Maaşları demektir) 

olan ziametlerini padişahın has
larına ilhak ettiriyorlar ve onlara 
verimsiz topraklar göstererek: 
"Buradan geçinin,, l!>Iyorlardı. 

Hatta kendisinin görür göziı, tu
tar eli sayılan nişancı Feridun be
yi de, bir bahane bulup yanından 
ayırdılar, Sancak beyi sıfatiylc 

Belgrada gönderdiler. 

Sokullu, her darbeye rağmen, 
devlet adamı vakarını muhafaza 
ediyordu ve öyle bir sıfata yakı
şan işleri yapmaktan veya yapma
ğa çalışmaktan geri kalmıyordu. 
Bir aralık, padişahın en sevgili 
nedimi olan kadı Üveysi bile sor
guya çekmek teşebbüsünde bulun
du. Çünkü o, Manisadan lstanbu
ln gelirken mühürlenmiş olan 
şehzade hazinesini yolda açmış \'C 

bir çok para harcamıştı. Sokullu 
usule, kanuna ve teamüle muga -
yir görerek cüretinden dolayı 

- veliaht de{terdarı sıfotı taşı

yan - 1.tveysi sıkıştırdı, tOhmct 
t kil edecek bir kaç ta delil bul-

du, lakin pidaşah bir "Hattı şerif,, 
ile tahkikatını durdurdu, Üveysi 
ilkin şıkkı sani defterdarı ve bi
raz sonra baş defterdar {Maliye 
nazın) yaptı. • 

Nedimler, Sokulluyu yeise ctü
şürüp te istifa zorunda bırakmak 

için suikastler de tertip ediyorlar
dı. Onun - harem dairesinde bir 
kız vererek - kendine yakınlaş -
tırmış ve piremecilikten (Sandal
cı demek) Kıbrıs Beylerbeyliğıne 
lrndnr yükseltmiş olduğu zenci 
Ahmet Paşayı - kötii bir idareci 
olmasınd:ın, halkı ve asker takı
mını hoşnutsuzluğa sevketmesin
den istifade ederek - Kıbrısta 

parçnlatmışlardı. Sokullu, hiç yok
tan var ettiği ve pek sevdiği zen· 
cisinin kılıç darbeleriyle yırtılmış 
kaftanını, şalvarını görünce, padi
şaha şikayet etmek eüretini gös
teremedi, "Allah rahmet etsin. 
Kimbilir ne kadar zahmet çekmiş
tir,, Demekle iktüa etti. Sokullu
ya, bu arada bir başka darbe da
ha indirildi. Onun himaye ettiği 
kimseler arasında Mişel Kantagü
zen adlı biri vardı. Abyoludaki 
beylik çiftlikleriyle tuzlalarının 

baş müfettişiydi. Sadrazama da
yanarak rumlar üzerinde büyük 
bir nüfuz yürütüyor ve hoşlanma
dığı papasları, metrepolitlc:i iş 

başından pervasız uzaklaştırıyor
du. Hatta İstanbul rum patrikini 
de - elçilere casusluk ~ttiğini id
dia ederek - azlettirmişti. 

Nedimlerin kendilerine uydur

dukları iki vezir - Yemen Fatihi 
Sinan, Kıbrıs Fatihi Mustafa Pa
şalar - bir fırsat bulup sultan 

l\'iuradı, Mi el Kantagüzen aley
hine gazaba getirttiler, Yedikule 
zindanına attırdılar. erif, saraya 

elli beş bin altın ödeyerek oradan 

kurtuldu, sadrazamın himayesiyle 
de kürek mültezimi oldu. 

(Devamı tJaT' J 

(l) Peçevi. C: 2 - S: 6 - 7 
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Müthi§ ıztırablardan sonra bu k"adar derin 
sükun ve rahat ancak 

kullanmakla kazanılabilir. 

G R -1 p • 

1 N 
Dit, Bat, Mafsal, Romatizma, Sinir ve Adale ağrıları da dahil 
olmak üzere bütün ıztırabları derhal geçirmekle harareti dü~ü
rür. Nezle, GriP. ve Bronşiti izale etmekle haklı bir töhret kazan
mıtbr. 

Aldanmayınız. Rağf;et 9ören lier şeyin taklid ve 
benzeri vardır. G R 1 P 1 N yerine ba~ka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

TAN 

Faşizm 
ve Demokrasi 
Kavgası 

(Bası 1 incide) 
ni mazur göstermek için, komünist 
teşkilatlarını da dağıttılar ve asıl 

maksatlarının komünizme karşı dur· 
mak olduğunu iddia ettiler. 

Bu iddiaya demokrasiler de al
dandılar ve uzun müddet totaliter 
devletlerin istila emellerine, taarruz 
ve tecavüzlerine göz yumdular. 

Fakat vaktaki Almanlar Avustur
yayı aldılar, biraz sonra Çekoslovak
yayı işgal ettiler ve Balkan devlet
lerini birer birer sıloştırarak yut
:Qllya te ebbüs ettiler, o vakit demok
rasiler uyandılar. Karşılarında ko
münizm düşmnnı znnnettikleri kor
kunç kuvvetin hakikatte kendi düş
manları olduğunu anladılar. İspanya
da Cümhuriyetçilere karşı Frankoya 
asker ve silfih gönderen totaliter dev
letlerin orada komünizmı imha ic;in 
değil, Garbi Akdeııizde Ingiliz -
Fransız hakimiyetine darbe vurmak 
için çalıştıklarını öğrendiler. Çekos
lovakyayı alan Almanyanın Ukray
naya değil, Balkanlara doğru sark
ması, bütün küçük Avrupa milletle· 
rini tehdit etmesi Nazizmin maksa· 
dını bütün bütün açığa vurdu. Arlık 
hakikat bütün çıplaklığı ile meydana 
çıkmış bulunuyordu. 

Nitekim son aylarda Nazi liderleri 
de maksatlarını açıkça ilandan çe
kinmediler. Hitler :w Nisan nutkun
da Sovyetlerdcn bahse bile lüzum 
görmiyerek münhasıran demokrasile
re hücum ile iktifa etti. Göbels daha 
iki gün evvel irat ettiği bir nutuktn 
Almanyanrn demokrasileri imhaya 
karar verdil!ini ilan etmekte mahzur 
görmedi 

* lşte bu hakikat bütün çıplaklığı ile 

meydana çıktıktan sonradır ki de
mokrasiler tehlikeyi gördüler, ve 
dünyayı istilaya kalkan, demokrasile

ri yeryüzünden kaldırmak, küçük 

milletleri yutmak istiyen bu tehlike
nin karşısında bir sulh cephesi kur

mıya teşebbüs ettiler. 
Türkiye, Avrupadaki bu ideoloji 

,.;nvgasına ,,'nln :ınüddet ya.banoı vo 

uzak kalmıya çalıştı. O, kendi hayati 

menfaatlerine dokunmadıkça, hariç

teki ideolojilerle alakadar değildi. A
tatürk Türkiyenin ideolojisini tesbit 

etmişti. Bu ideoloji Türkün ve Türki
yenin ihtiyaçlarına en uygun rejimi 
de bulmuştu. Bu sebepledir ki, ister 

Komünizm, ister Faşizm veya Na

zizm şeklinde tecelli etsin, her tiirlti 

ithalat fikirlerine karşı hudutlarını 

kapamıya ve kendi varlığını bu ide

olojilerin tesirinden masun ve uzak 
bulundurmıya çalıştı. Hele bu ideo

loji kavgası Faşizm ve Kom:inizm da

vası şeklinde göründükçe, bizim l çin 

tamamen yabancı bir mahiyeti ha
izdi. 

Fakat vaktaki totaliter devletlerin 
hakiki maksatları anlaşıldı; vaktaki 

davanın Faşizm - Komünizm davası 

olmayıp faşizm ve demokrasi kavgası 
olduğu meydana çıktı; ve vaktaki bu 

kavgada Türkiycnin de paylaşılması 

mevzuu bahsolduğu sabit oldu; o va· 
kit Türkiye de mütearrız kuvvete 
karşı kendi varlığını ve kendi istik· 
lalini korumak kaygusunn düştü. Ve 
ancak o vakit demokrasilerin tesisine 
teşebbüs ettikleri sulh cephesınde 
yer nlmıya razı oldu. 

* Bizde de uzun müidet, demokrasi-
lerde olduğu gibi, totaliter devletle
rin hakiki maksadı yanlış anla~ıldı. 

Bizde de faşizm yalnn: komünizm 
düşmanı olarak tanındı. Hatta !span· 
yada Alman ve Italyanlar Frankoya 
yardıma koştukları zaman, bunun o
radaki komünizm hareketini bastır
mak için yapılmış bi:- hareket olduğu 
zehabını uyandıran neşriyat yapıldı. 

Almanların Çekoslovakyayı. ltalyan
ların Arnavutluğu işgallerini bile 
kuvvetin galebesi şeklinde ve hak!ı 
bir dava olarak gösterenler oldu. 

Fakat bugün artı:!t hakikati bütün 
milletin açıkça bilmesin~ ihtiyaç var
dır. Nazizm ve Faşizmin hakiki he
defi demokrasilerdir. Totaliter d~v
letlerin gayesi demokrasiler! yıkmak
tır. Ve sulhü seven, hudutlarını ve 
haklarını korumak isliyen bütün mil
letler antifaşist cepheye. yani de
mokrasi ve sulh cephesine gecmiş
lerdir. 
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Başvekilimizin. 
Dünkü Nutuk 

Şehit yetimlerine :fert başına dıı· 
şen para 19 lira 81 kuruştur. Birinci 
derecede malul subaylara aüşen pars 
204 lira 50 kuruş, erlere düşen pars 
102 lira 25 kuruş. 

lkinci derecede malul mütekait sıı 
baylara 184 lira 5 kuruş. Erlere 81 
lira 80 kuruş. 

Üçüncü derecede malul mütekait 
subaylara 143 lira 15, erlere 65 }ita 

35. 

(Başı, 1 incide) 

Dahiliye Vekaletinin emniyet tahsi
satı vardır. Bu da Başvekil, Dahiliye 
ve Maliye Vekillerinin müşterek bir 
kararnamesiyle alınır. Senede bir 
kere bunun evrakı müsbitesi Başve
kaletçc görülür, tetkik edilir, tasdi -
kinden sonra, vesikaları imha edi -
lir. Başvı!kiılete ait olan tahsisat baş 
vekil ile Maliye Vekili tarafından im
za edilir. Askeri, harici ve dahili em
niyet için sarf edilir. Dört aydanlıcri Dördüncü derecede malül mütekıa· 
elime aldığım mesele bu şekilde cc- itlerden subaylara 122 lir:ı 70, erlere 
reyen etmektedir. Kitap neşrinden, 40 lira 90. 
resim ve saireden bahsettiler. Benim Beşinci derecede mallı! mütekait· 
zamanımda böyle bir mesele olma- !erden subaylara 102 lira 25 kuruş 
mıştır. erlere 20 lira 45 kuruş. 

Tahsisatı mesture meselesi bu • Altıncı derecede maliil mütekaitlet 
den subaylara 81 lira 80 kuruş, erle4 dur. 

Devlet teşkilatından bahsolu,du. re 20 lira 45 kuruş. 
Bunu bir hatıra olarak arzettiııl· Ayni zamanda kontrol lüzumu ileri 

sürüldü. Bendeniz hu ikisini birhiri Binaenaleyh sizin kabul buyurduğU• 
ile telif edemedim Elyevm hali inki- nuz bir kanunla harp malüllerindeJl 
şafta bulunan Türkiye devletinin teş- gerek subaylara ve gerek yetim ka· 
kilatı heyeti celilenizce de maliımdur lanlanna elden gelen yardımın yapıl· 

mııı: olduğunu huzurunuzda !ebarilt gittikçe tevessü edecektir. Buna hiç s 
şüphe yoktur. Amme hizmetini gör- ettirmek istedim. -Çok güzel ses-

leri.mek için ta köye kadar giderek olan 
devlet teşkilatının merkeze kadar Atatürkün anıtı hakkında 
zincirleme gelmesi ve bunun her saf- Relik inceye cevap 
hasının medeni bir teşekkül halinde Refik Ince arkadaşım, Atatürkurt 
bulunması için her şubei idariyenin anıtı meselesinden bahis buyurdu· 
teşkilatının tam yspıJması lazımdır. lar. Arkadaşlar, bu mesele parti gru• 
Burada mevzuu bahis şikayetleri punda mevzuu bahsolup müsbet bir 
hepimiz dinliyoruz, kalben bir çogu- karara iktiran ettiği tarihten itibaren 
nu da tasdik ediyoruz. Noksanlar, bendeniz meseleyi elime aldım, bu· 
yapılmayanlar teşkilutın tamamlan _ nunla meşgul olmağa başladım. Evve 
maması yüzündendir. Devlet merkez 18 rasat tepe üzerinde lazım gelen 
teşkilatına ait kadrolar, teşkiliıt ka· kadastro muamelesini yaptırdım. •· 
nunlan huzurunuza geliyor. hepsin; razi üzerinde tatbikat 1aptı1'Clım, bu· 
görüyorsunuz, burarlnn ta kiiye ka _ raya ayrılacak arazinin vnsat ve hu· 
dar inecek olan her Vekaletin teşki- dudunu tesbit ettirdim. Lfızım gelen 
Iatının behemehal ikm~l edilmesi haritalarını yaptırdım. Müzakere bu
liızımdır. Zamanla elimize geçerek yurulan bütçenin Maliye Vekaletinlı1 
maddi imkanlar d~ıaccesinde bunları 246 ıncı faslına bakacak olursanız, /\· 
yapmak bizim borrumuzdur. Ancak tatürk anıtı istimlôk ve proje masra· 
bu suretle tam meJeni bir devlet teş- fı olarak 250 bin lira göreceksiniz, 
kilatı kurulmuş olar.a~tır J3unlar ka burada 287 bin metre murabbaı ara· 
deme kademe olar:ık y:pılacaktır. zi istimlak edilecektir. Bir kısmı dev
Ba.ııit bir ·da re . .n · cdiğimb: ve fik- lete.. bir. kJJ>0mı be~e.~iycyo, bir ~ı•;;; 
ren düşündüğümuz mütekamil vii _ da eşhasa aıt arazıdır. Herhangı 
rüyüşü elde etmeğ.? imkan yoktur. muhakemelik iş olmazsa istimlak b~ 
Zamanla devlet teşıdlfıtının göreceği deli 205 bin liradır. Mütebaki 45 bıtı 
hizmete uygun bir teşkil:'ıtın yı:ıpıl _ lirası da beynelmilel bir müsaba!': 
ması fikrini yapılan! '.eceğini kabul açılması içindir. Bu suretle Ata~~ • 
buyurmanızı rica r.dcceğim. Pek ta- kün büyük ruhları ve maneviy.etı ıle 
bii bir neticedir ki te~kıliıt tam ol _ ve büyük Türk milletinin şerefıle mil 
mazsa ne kadar kont::-.11 ederseniz e- tenasip bir proje kaca mal olacağk~zs 

huzurunuza bir kanunla gelece ı · diniz iyi bir net1ce, sizleri memnun 
edecek bir netice viiı:.:udc gelmez. Bu- - Bravo sesleri, alkışlar-
na başka türlü cevap vern:e:ıe imkan Emin Saz.ala cevap 
yoktur. Bendeniz devlet teşkilittında Emin Sazak arkadaşımız demirı 
iyi iş görecek, t~kniltman iyi yapıl _ söylerlerken hesabı güç vt:rilecek iş· 
mış ve çerçeveler içr.risinde derece lerden bahsettiler. Vekillerimiz ıçin· 
derece tatbikata ceçil<:bileceğini ar- de hesabı güç verecek veya vererni· 
zetmek isterim. BJ srnc bir kısmını yecek kimse yoktur. Hepsi huzurı.ı
gelecek sene diğe::- kısmını ynpmak nuza çıkar, hesabını kolaylıkla verir• 
lazım gelecektir. Yalnız şunu ırzet- Emin Sazak -Eski~ehir- öyle de

mek isterim ki gittikçe devlet teşki- mooim. 
!atı fazlalaşıyor dıı ış ,ır.irülmüyor gi- Başvekil Refik Saydam -Devarn· 
bi bir zihniyet hasıl olmosın. la- bir de orman ve keçılerdeJl 

Eski mütekaitler meselesi. Arka- bahsettiler. Bendeniz keçilerin bu kıı 
dar masum olduğunu bilmiyorduJJl· 

daşlarım tahattür buyurursunuz ki 
Halil Menteş arkadaşımız burada lıir 
sual takriri verdiler. Maliye Vekili 
arkadaşım da bu mesele hakkında ar
zı malumat etmişti. O vakittenberi 
biz bu işin tetkikindeyiz. Eski miite
kaitler üzerinde ne yapılabileceğini 
tayin etmek için çalışıyoruz. Dün bu
rada bir arkadaşımın da dediği gibi 
yekün 4,5 milyon liradır. Bu 4,5 mil
yon lirayı bunlara vermek meselesi, 
kanun noktai nazarından bunun şü
mulünün ne olacağını, nereye gide
ceğimizi bilmemiz lazımdı. Onun için 
bu meseleyi tetkik ediyoruz. Esasa 
muhalif değiliz. -Bravo sesleri- Bi· 
naenaleyh bu meseleye temas etmiş 

olan arkadaşlarımı bu suretle te~kin 
etmek isterim. Bunu bitirmeden ev· 
vcl huzurunuzda bir meseleden daha 
bahsedeyim. O da zannediyorum ki 
lô.kırdı arasında biraz geç\i. 930 ~ene 
sinde çıkard1ğımız bir kanunla harp 
mallıllerini, malulini askeriyeye ve 
bilhassa bunların eytamına monopol
ler idaresinden tahsis edilecek bir 
bey'iye vermemizdir. Bunu bendeniz 
tetkik ettim. Bunu da huzurunuzda 
arzedeyim, mümkün olduğu kadar 
bizi tatmin eder mahiyettedir. 938 
senesi nihayetine kadar sekiz milyon 
95 bin küsur lira inhisar ve gümrük 
vekaletinden bu iş için milli müdafaa 
ya tevdi edilmiştir. Mesela müsaade 
buyurursanız her seneninki burada 
ayn nyrı yazılmıştır, 938 senesinin
kini okuyayım: 

-gülümsemeler- vaziyeti tetkik e-
deceğim. Kanunda. herhangi bir de-
ğişikliği icap ettirir bir vaziyet varsa 
huzurunuza getiririm. -Alkışlar-

Sıvasta 

Atatürk 
Anıtı 

Sıvas (TAN) - Atatürk anıtını!l 
Cümhuriyet meydanında yapılması 
kararlaştırılmıştır. imar planına gô
re meydanın alncağı müstakbel v11· 
zlyetin tesbiti işi bugünlerde ikmal 
olunacaktır. 

Anıt için, Istanbul Güzel Sanatlar 
akademisine müracaat edilmiştir . 

Anıdın inşası için 80 bin lir:ı ban
kada hazır bulunmaktadır ve yıı

pılmasına yakında başlanılması be.t'· 
lenilmektedir. 

Gaca Köyünde 
Zonguldak (TANı - Halkevi aza· 

sı, vali ve bir kısım devair müdürle
ri on kllometre uzaktaki Gaca kÖ
yüne gitmişlerdir. Köyliınün dilekle
ri dinlenilmiş, hastalan muayene o
lunmuş, kendilerine tuz, sabun ve 
kitap gibi hediyeler dağıtılmıştır. 

lay 
lar. 
de 
kel 
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Unyon Fransezde Toplanılmıştı 
Muhteşem Ziyafetin Son Saatlerinde Kapiten Halit de 

Fasih Bir Türkçe ile Bir Nutuk Söylemişti 
- Süratle Tünel başına, Ham

son apartımanına. 
Emrini vermiş, otomobilin yu

muşak koltuğuna takatsiz bir hal
le serilmişti. 

T evfik paşa kabinesinin isti
faya davet edildıği, yeni 

kabinenın teşkiline damat Feridin 
memur edileceği, suçlu ve suçsuz 
bi.ıtün ittihat ve terakki erkanının 
tevkif ve tebit ettirileceği haber
leri pek çabuk şayi olmuş ve bu, 
halkta derin bir yeis ve infial u
yandırmıştı. Hüseyin Cahit, .Mit
hat Şükrü, Rahmi ve Canbolat 
beylerin evvelce tevkif edildilde
rini bilen ve bir taraf tan hümyet 
ve itili.f fırkası, diğer taraftan da 
muhipler cemiyeti tarafından da
mat Ferit lehine yapılan propa -
gandaları gören ve bilhassa Yoz
gat tehciriyle maznun olarak mu
hakeme edilmekte bulunan Ke
mal beyin idam edileceğini işiten 
halk, bu şayialara da hemen ve 
pek tabü olarak, inanmıştı. Halk, 
buna inanmakta haklı ve özürlı.iy
dü. Çünkü, o sıralarda hemen her 
yerde çalkanmakta olan bu türlü 
turlü şayialar, yalnız hürriyet ve 
itilaf ile muhipler cemiyeti ocak
larından değil, bazı gizli menba -
lardan da sinsi sinsi sızmağa baş
lamııtı. Bu yeni menbaları da 
Fransız istihbarat servisi açmııtı. 

Bir "Fransız muhipler cemiye
ti., tesisi için uğraşmakta olan ka
piten Halit, Delor ve Şari, bu şa
yialardan kendi lehledne istifade 
yolunu cidden iyi bulmuşlar, sinsi 
sinsi çalışmağa koyulmuşlardı. 

TeŞk111ne çalıştıkları "Fransız mu

hipleri cemiyeti) nin, pek yakında 
yapılacağı katiyetle söylenilen taz
yiklere kar§l gelecek bir teşekkül 
olacağını ileri sürmüşler, buna da 
bir çok kimseleri inandırmışlardı. 
Bir kısım halkta birdenbire uya
nıveren bu itimat, kapiten Halit 
tarafından (Ünyon Fransez) de 
tertip edilmiş olan hususi bir pro
paganda ziyafetine icabeti, umu
nıileştirivermişti. 

O gece, .. tlnyon Fransez,, salo
nu gerçekten kımıldanılam1yacak. 
nefes alınamıyacak kadar, davetli 
ve davetsiz misafirlerle dolmuştu. 
Bu kalabalığın ekseriyetini, üç is
tihbarat zabitinin adamlariyle on
ların yardakçıları teşkil edıyordu. 
Vaziyet ve memleket düşüncesiy
le, yapılan propagandanın mahi
yetini ve verilen ziyafetle takip 
edilmek istenilen maksat ve ga -
yeyi anlamak için gelenler de yok 
değildL 

G ece, pek tantanalı ve pek eğ
lenceli geçiyordu. Büfeler

den çeşit çeşit içkiler akıtılıyor, 

her tarafta artsız arasız şampan -
yalar patlatılıyordu. Davetçiler de 
davetliler de hep memnundular. 
O gece yaptırılacak propaganda 
için tedarik edilen çeneleri kuv
vetli yardakçılar salona serpilmiş
lerdi. Yer yer dağılıp masalara 
dizilmişlerdi. Fransız nezaketini, 
Frıuısız terbiyesini, Fransız ilmini, 
Fransız edebiyatını ve Fransız fa
ziletlerini kendilerine mevzu edin
mişler, durup dinlenmeden söylü
yor, içiyor ve yine söylüyorlardı. 

Dinliyenlerden çok, hem de pek 
çok söyliyenler vardı. Koca salo
nu bir uğultu kaplamıştı. Duman
lanan baılar dönmeğe, oynıyan 
gözler ve kaşlar süzülmeğe, ijteye 
beriye savrulan dokunaklı t.aşlar 
tesirini göstermeğe başlamıstı ki, 
kapiten Halidin sesi ansızın yük
selmişti. Fasih bir türkçeyle: 

- Muhterem hamfendilcr ve 
beyefendiler. Bu geceki davetimi
ze icabet tenezzülünde bulunmak
la bizleri şenlendiren ve şerefien
diren dostlarımızın müsaadelf!riy
le bir kaç söz söylemek isterim. 

Demi§, Türk - Fransız dostlu • 
ğundan bahis bir hitabeye başla
mıştı. Fransızlarla Türkler arasın-

da olan tarihi münasebet ve yakın
lıktan misaller getirmiş, uzun uza
dıya söylemiş, söylemiş ve niha
yet: 

- Muhterem misafirlerimizle 
ve cidden müstesna bir zevkle ge
çirdiğimiz bu saadetli gecenin bir 
hatırası olmak, kuvvetlenmesini 
pek dilediğimiz Türk - 1'"ransız 

dostluğunun istikrarını kolayla,
tırmak için hazırlattığımız şu def
terin umum tarafından imzalan
masını teklif ediyorum. 

Demişti ve elindeki defteri ma
sa masa gezdirmitti. Defterin be
yaz kalan sayfaları azalmış, ka
rardıkça kabaranlan çoğalmıştı. 

Tam bu sırada yardakçılardan 

(Ş. L.) de ortaya atılmıştı. O da 
çok uzun süren ve diğer yardak
çılar tarafından sürekli alkışlarla 
sık sık kesilen bir nutuk söyle
mişti. Sözlerini de bir (Fransız mu
hipleri cemiyeti) teşkil edilmesi 
teklifiyle bitirmişti. Ekseriyetini 
zaten yardakçıların teşkil ettiği 
bazının bu teklifi de derhal ka
bul etmişler, salonu uzun uzun 
alkıtlarla inletmişlerdi. Bu esnada 
sandalyeleri üzerinde kanat ~ırpa
rak yükselen yeni yetişme horoz
lar da uzun uzun ötmüşlerdi. Ya
şasın Fransız muhipleri cemiyeti, 
diye bir hayli feryat etmişlerdi. 

tün yüzlerden şevk ve sürur akı
yor, bütün diller şakıyordu. 

Tebrik merasimi bitmiş, dalka
vuklar birer birer çekilip gitmiş
lerdi. Yeni vükela heyetinin, o 
gün sarayda, Vahdettinin huzu
runda tahlilleri icra edilecekti. 

Fakat, damat Feridin şımarıklı
ğı tutmuş, o zamana kadar bir a
nane şeklinde devam etmekte o
lan bu merasime şahsan iştirak et
miyeceğini tutturmuştu. Buna se
bep olarak ta, sevmediği L1tfi Si
m:ıvi beyin başmabeyincilikte bu
lunmasını ve teşrifat usulleri veç
hile onun bu merasimdeki huzur ve 
delaletine tahammül edemiyeceği
ni göstermişti. Şeyhulislam Mus
tafa Sabri, maarif, posta ve tel
graf nazırları Kemal ve Mehmet 
Ali efendi ve beylerin bütün rica
larını reddile, saraya gitmemekte 
inat etmişti. 

Ferit, bu hareketiyle kabine ar

kadaşlarına karşı, g\ıya Vahdetti
ne karşı bile icabında kafa tuta
bilecek bir kuvvet ve vaziyette bu
lunduğunu göstermek istiyor ve: 

- Lutfi Simavi sarayda ve baş
mabeyincilikte kaldığı müddetçe, 
emin olunuz efendilerim, saraya 
ayak basmamak için ahdettim. 

Sözleriyle muhataplanna, ak
lınca hünkara kinayeli bir tariz 
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SOLDAN 8AGA VE 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Hazır e Müessir. 
2 - Hüner e Bir nota. 

1 

3 - İnceden inceye e Bir harf. 

1 • 1 

4 - Bacakta bulunur e Bir nota e Bir 
deniz. 

5 - Fiiller, işler e Bir çeşit di5. 
6 - Barsaklar - Geri vermek. 
7 - İstikbal e Mensup e Haya. 
8 - Bir harf e Yine e Bır za

mir e Bir harf. 
9 - Kurum e Yiyecek e Beraber. 

10 - Ortamektepten sonra e Geç değil. 

yapacağını anlatmak istiyordu. 
Halbuki, günün iki büyük entri
ka üstadı daha akşamdan arala
rında bu tarzı kararlaştırmışlardı. 

(Devamı var) 

1 ıte nihayet istenilen olmuş

tu. Fransız muhipleri cemi- '-L k M . N ""I'>"" -~~ 
yeti de İstanbul muhitinde kendi·· 1 1 O A ::= I'.~.· ••• • ~&~i 
ne bir yer bulmuştu. Fransız is- m:-.... : ..... ~. -.::>:.:::::~?:-:~~ 

······'-'W·~~~~~-.··m::ın~ e • 
tihbarat servisi, bu teşekkül habe- ~~=~=~t:§:};::~~~~~~:d.~1::~\~ M E K ı M ı N 
rini muvaffakıyetli bir tebşir gibi ~::::~;::ın.":--;:~::::-.:-$::S:::e:=:-:-:::-::::::~::::::: 
daha ıeceden Parbe bildirmişti. ~ " .. • '-' J :r: J ~ ~ •• r;;:;~:~:;:::;~::::::;...:.::;r-:~:;°!::":";;:":;.;.t-:::::":::; 
Sabahleytn gmı ~•ı'ken ~ ...,. .. ,..ı..;.:..ı_,,....,._. .. ~.,-•--'~--.~~-._--c::. r"""'iıı- '""~11nw:JO\;nann":n1. 

Fransez kapılarından çıkanların 

mahmur bir neşeyle süzülen giizle
ri, otomobillerine atılan o günkü 
"Renesans,, ve türkçe sabah gaze
telerinin, geceki ziyafet tafsilatına 
tahsis edilen şaşaalı sütunlarına eti· 
kilmişti. 

Bu gazeteler, Fransız istihbarat 
ııervisinin daha akşamdan verdiği 
bir direktifle, ziyafetten sitayişle 
bahsediyor, Fransız muhipleri ce
miyetinin teşkilini alkışlarla kar
şılıyor ve bu havadisi okuyucu1a
rına çok mühim bir tebşir gibi 
müjdeliyorlardı. 

Bu teşkilat haberi, sarayın, hür
riyet ve itilafın, İngiliz muhipler 
cemiyetinin ve diğer istihbarat 
~ervislerinin zaten kirişte ve ka
barık duran kulakların birden çın
latmıştı. Hafiyeler derhal kalem
lere sarılmışlar, hani hanı jur
nallar, layihalar yazmıılar ve her 
tarafa yağdırmıılardı. Fransız 

muhipler cemiyetinin İstanbulda
ki ittihatçılar tarafından •eşkil e
dildiğini ve bu suretle saraya, 
hürriyet ve itilafa muhalefet ede
cek bir parti meydana getirildi -
ğini bildirerek, bilhassa saray ve 
fırkada heyecanlı bir telaş uyan
dırmışlardı. 

1ıte bu ha~r, Vahdettini fenn 
halde kuşkulandırmıştı. Gece uy
kulannı kaçırttırmıştı Düşünmüş, 

d~ünınüş ve nihayet vazıy~ti ıs
lah çaresini, zaten otedenberi teı
kilini düşündüğü damat Ferldin 
riyasetindeki hürriyet ve itili.f ka
binesini bir an evvel mevkii ikti
dara getirmekte bulmuştu. Hiya
net ve melanet vasıtalariyle he
men faaliyete geçmi§ ve mütare
ke devrinin ilk hiyanet kabinesini 
iktidar mevkiine geçirmişti. 

1 335 senesi martının beşinci 
çarşamba günü sabahıydı. 

Bir gün evvel, çok zamandanberi 
özlediği ve gözlediği sadaret ma
kamına kavupn damat Feridin 
salonu, yeni vükeli heyetini tet
kil eden refikleri ve hürriyet ve 
itilafın hatırlı ve sayılı yarenleri 
ile dolmuştu. Damat Feridi etek
liyerek tebrik eden paşalar, bey
ler ve ömrüne, muvaffakıyetine el 
açıp dualar eden hocalar, ~yhler 
nlonlarda kümelenmişlerdi. Bil -

Topraktan Gelen Mikroplar 
Otomobillerin, icat edildikleri 

uman, hiç kimsenin hatınna ıel
miyen büyük bir faydası oldu: 
Bir kere, şehirler at gübresinden 
kurtuldu. Sonra da, bütün şehir
lerde, bir çok yerlerde şehirlerin 
dışarısında bile asfalt yollar git
ükçe artıyor. Yakında insanlann 
yollarda toprakla rabıtası büsbü
tün kesilecek denilebilir. 

Bugünlerde lstanbulun bazı 
caddelerinde, topraktan kalkan 
tozlara bulanarak geçiyorsak ta, 
bunun lstanbulda da caddelerin 
pek yakında asfalt olacağına bir 
alamet olduğunu bildiğimiz için, 
pek kısa bir zaman için nefes bo
rulanmızı dolduran bu tozdan hiç 
şikayetimiz olmadıktan başka bu
na seviniyoruz .. 

Asfalt yollar böyle çotalmadan 
ince, tehirlerin topraklan dünya
nın en çok mikroplu yerleri sayı
lırdı. Türlü türlü ıübrelerlc kapa
tılan bostanlarda bile bir ıram 
toprak içinde ancak altmı!J binden 
nihayet on bir milyona kadar mik
rop bulunduğu halde şehirlerde, 
mesela İtalyadald Torino'da Ke
ne bir &ram toprakta 1,390,000 den 
78 milyona kadar mikrop bulun
muştu.. Bizim güzel lstanbulun 
Galata semtindeki yan sokakların
da y&mn yumru olmuş paket taş
larının örtemediii sokaklarda bir 
ıram topraiın içinde kaç milyar 
mikrop bulundufu henüz sayılaı> 
mamıpa da ..• 

Bütün şehrin asfalt yollarla iir
tüleceti kararlattıJttan sonra, te-
hir içindeki topratın mikroplann
dan tasalanmağa artık lüzum ol
mıyacatı tüphesizdir... Ancak bu 
yaz mevsiminde, tehir ne kadar te
miz olsa, insan kırlara ıttmek is
tiyor. Açık bava teneffüs etmek, 

doğrudan dotruya toprak Uıtilne 
oturmak bile bu mevsimde iman 
otlu için bir keyiftir. O keyfi a
rarken de, toprapn mikroplanna 
ka111 celmek, onlarla kucaldapn•k 
zaruridir. 

Bereket versin ki, kırlardaki top
ratın mikroplan asfalt yollan ol
mıyan şehirlerdeki topraklann 
mikroplanndan pek azdır. Hatta 
kayalık yerlerde, bir gram toprak 
içinde iki ftç bine kadar inebilir. 
Hem de topraktaki mikroplanıı 

hemen hepsi insanlann ve hayvan
Jann hayata için mutlaka lüzumlu 
şeylerdir. Onlar olmasaydı, nebat
lar beslenemezlcrdi. Topraktaki 
uzvi maddeleri parçalayarak ne -
but1ara azot temin eden o mikrop
lardır. Bunlar topraktan kalkan 
tozlarla bize gelseler de hastalık 
yapmazlar. 

Bununla beraber, toprakta bize 
hastalık verecek mikropların bu -
lunduğtt da vardır. Hatta bir riva
yete ıöre, şimdi bize hastalık ve
ren mikropların hepsi ilkin top -
rak içinde zararsız yahut nebatla· 
ra faydalı yaşadıktan, az çok uzun 
bir müddet, sonra hastalık mikro
bu olmuşlardır. Bu, derin ve istik
bal için ehemmiyetli bir nazariye
dir. 

Şimdiki halde, bize topraktan 
gelen hastalıkların en kötüaü te
tanos hastalığıdır. Bunun mıkro-
bu toprakta pek sok bulunur. O
nun için biraz derince bir yara 
toprakla bulaşınca pek tehlikeli 
olur .• 

Topraktan bir de şarbon hasta
lıp ıelir.... Verem mikrobunun 
da toprağa karıştığı vakit orada 
bir seneye kadar yaşadıtını riva
yet ederler. Kara hümma hastalı
ğının, difteri hastahtunn da top-
raktan ıelebileceiini iddia eden
ler vardır. Bu iddiada bulunanlar 
o hastalık mikroplarının toJİrak ü
zerinden geçmit yahut çıkardak-

lan maddeleri topraia kanşmıt 
insanlardan ıeldiiini de ilive e
derlerse de, biraz önce söylediiim 
nazariye zihinleri haylice karıştı-
rar. 

Onun için topraktan ve tozlar
dan çekinmek her halde ihtiyatlı 
bir ~ydir. Bir tarafınızda, bele 
açık bir yerinizde yara varsa, onu 
toza karşı tutmamayı tabii bilirsi
niz ... Yara olmaytnca tozlarla ıe
lecek mikroplardan aakuunak için 
çare sadece temizliktir. Akşamları 
yemekten önce elbise deiiştlrerek, 
hele kırlarda ciYditıniz elbiseyi 
açık havaya, bir sün &üneşe kar
şı umak, su dökünmek, sabunlan
mak, atzınızı, botazınızı bir de 
burnunuzu mikroplan telef eden 
her hanai bir ilaç kanftırarak su 
ile temizlemek - bilhassa çocuk
lannldni temizlemek - yetltir. 

......................................................... 
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Şam 

1 K A V E 
Fıstıklı Vanilya 

Tristan Bernard'dan Çeviren : Feridun Osman ........ •••••••• 

Matmazel Gantellier. bana fran
sızca ve tarih dersleri ver

diği sıralarda ihtimal pek yaşlı 

değildi. Lakin ben ancak sekiz ya
şında idim, ellisini geçen herkes 
bana, ihtiyarlık diye tarif olunar 
planda ve uzak görünüyordu. 

Matmazel Gantellier'nin uzun, 
enli bir vücudü ve tereyağı gibi 
teni vardı. Bir kaç hafif çizgi geniş 
alnını fena şenlendirmişti. Tuhaf 
kokuyordu. Doğrusu bu rayiha ta
mamı tamamına berbat değildi a
ma hiç bir zaman hoş ta denemez
di. 

Anbar misali bir cepten çıkardı
ğı sarı kağıda sarılı kocaman dik
te kitabı da, tıpkı kendisi gibi ko
kardı. 

Bize, haftada üç defa., dörtle b~ş 
arası geliyordu. Benim ders aldı
ğım o sıralarda, bu bir saat ne hi
tip tükenmez şeydi Yarabbim! Mü 
temadiyen akreple velkovana ba
kıp durmamam :çın beni, sırtımı 
buyuk asma saatın aya arın<l da
yıyarak oturturlardı. Ama riura
mazdım ki! !kide bir, insana ümit
sizlik verecek kadar hareketsiz go
rünen battal iğnelere göz atardım; 
mübarekler benden daha tenbel
diler. 

B azı günler, suallere, şaşırtıcı 
ve süratli cevaplar verir

dim. Diğer günlersP. bütün zekam 
birdenbire; ağzımı açık, gözlerimi 
bomboş bırakarak beni terkeder 
giderdi. 

Ve o zaman Matmazel Gantel
lier, boı bir evin erafında basıran 
müvezzi gibi; suallerinı beyhude 
tekrarlar, haykırırdı. Aldatıcı za
manlar da olurdu. O anlarda kaş
lar çatılmış, dudaklar sıkılmış, tir
büşon gibi sandalyeme vidalana
rak, müthiş bir enerji ile dikkati
mi seferber etmıJ görünürdüm. 
Dinlemekten azap çektiğim a
çıkça belli olurdu. Sonra ansızın, 
sualle cevap münasebet tesis eder
di: 

- Vouille muharebesini kim 
kazandı? 

- Clovis! 
Ve bu cevaptaki baştan savma, 

tahkiramiz ton gizli kalmazdı. 

* Nihayet bir gı.in babam karar 
verdi. Ne zaman ben mu

vaffakıyetli bir d'!rs yaparsam ho
camla beraber pastacıy.ı gidip bi
rer dondurma yiyecektik. 

Bir ders günü, iki kişi pastane
ye gittik .. Ben çikola•alı bir don
durma yedim; o şam fıstıklı vanil
ya ... işte o dakikalar Matmazelin 
bütün Alemden tecerrüt ettiği bir 
zamandı. Dondurmamı ondan ev
vel bitirdim. Ve onun bir elinde 
sarı, ötekinde yeşil birer kaşık; 
ağzını şapırdata şapırdata dondur
ma atıştırmasını seyrettim. Gözle
ri kapalıydı ve küçük kaşıklar 
muntazaman işliyordu. 

Artık o günden itibaren dersle
rim mükemmel oluyordu hep. 

Matmazel Gantellier, bana ayır
dığı altmış dakika zarfında çok 
ciddi, şiddetli davranıyordu: çün
kü çikolatalı dondurmanın nefis 
manzarası da benim serseri ruhu
mu inzibata sokamamıştı. Fakat 
tam ders bitip te babam veya an
nem odaya girdiği zaman hocam 
hıç değişmiyen cevabını veriyor-

du: 
- Bugün ders mükemmel geçti! 
Ve beraberce pastacıya gidiyor· 

duk. 

B ir gün tahammülü imkansız 
bir haldeydim. Bu, çocuklu

ğumun çok ağır ve acı bir hatıra· 
sıdır. Hokkaya batırıp çıkardığını 
parmaklarımla trampete çalıyor, 

kağıtları parçalayıp çiğniyor, halı

ları altüst ediyordum. Zavallı Mat
mazelin birinci ve ikinci heceleri· 
ni söylediği meşhur isimleri bile 
tamamlamaktan aciz görünüyor
dum. 

Fakat dersin sonuna doğru, ak· 
hm suya ermişti; cezam muhak· 
kak merhametsizce olacaktı. Bu 
düşüncenin dehşeti içinde işi şir· 
retliğe vurdum. Gözlerim yaş do
lu, babama seslendim ve o kapıda 
görününce tazallüm ettim: 

- Derste, dedim, hiç te akıllı 
uslu değildim bugün ... 
~madı lakin .P~ 

lere esir bir adamdı: 
- Oh, oh! diye cevap verdi, o 

halde bugün dondurma yok! 
Bu hükmü korkunç bir sükut 

takip etmişti. Birdenbire, -gokten 
iner gibi- tatlı, ulvi ve alicenap 
bir ses işitildi, matmazel: 

- Efendim, diyordu babama; o
nu lutfen affediniz. Çok şaşırmıştı 
derste. Gelecek defa çok sakin, çok 
muti ve bilhassa çok dikkatli ola· 

cak ... 
Babamın ciddiyeti de yumuşatıl

mayı bekliyormuş zaten; elini ce
bine attı ve bizim dondurma mas
rafına yetişecek kadar para çıka
rarak uzattı 

Matmazelle beraber sokağa 
çıktık. Yanımda dağ gi'Jı 

muazzam ve sakin yiıri.iyordu. Ni
hayet; söz söylemi)·~ karar vermif 
olacak ki durdu. 

- Çocuğum, dedi, bundan son· 
ra şunu daima hatırlayınız ki siz· 
den memnun olup olmadığımı sôy 
liyecek olan siz değilsiniz. Bu ka
rarı yalnız ben verebilirim ve zan
nederim bunu söyliyecek kadar da 
yaşım büyüktür! 

!&tanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: Sirkecide Afyon 
Eskişehir oteli karsısında 10 sayılı 
evde oturan Nedimenin kocası olÜP 
mukaddema Sirkecide tramvay cad· 
desinde Hüdavendigar oteli altında· 
ki kebapçı dükkanı müsteciri ceııt 
Gönen aleyhine açtığı boşanma da
vasının 20-4-939 tarihli tahkikat cel· 
sesine ikametglhmın meçhuliyetı 
hasebile illnen davet edilen murnal· 
leyh Celilin o gün hazır bulunmanı•§ 
olmasına mehtıt hakkında gıjap k,.. 
rarı ittihaz olunarak işbu kararP' 
dahi ilinen tebliği içip tahkikatının 
8-6-939 perşembe günil saat 10 a br· 
rakıldığı ve imli. k:lınan ihbamarne
nin bir nüshasının da mahkeme :il· 
vanhanesine asıldığı tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 

İstanbul t}çtıncil icra Memurlt1· 
lundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup satılmasına karar verilen 110 
çeki odun 3-6-39 Cumartesi ,ranO 
saat 12 den 13 e kadar Fındrkbdll 
Kalafat sokağında 19-21 No.lu ma
halde açık arttırma suretile satıla· 
cağı ilin olunur. 
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Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
ICaralut Tarihi: 1888 

Sermay•I : 100,000,000 Tlrli Lirası 

Şulle n ajana acl.Uı 282 

Zirai ft ticari ._ nni helllra mueweleleri 

111 IAYANLARA • 
Parua Makpj 

Beyoilu İatlkW Cad. 195 No. 
Gbellik JORJ Emtitiiaünde 

Amedkalrı MAX l'ACl'OR 
mektebinden mütehuaıa bir 
bayan tarafından ~ A
llenktar MakyaJnm Meccanen 
7&pı]aealttır. 

Mütehuus bayan he~ sa
at 8 ve 12, 14 - 18 araanda 
sayın müşterilerinin emrine A
madedir. 

Btb'lk Aüdül lfHemls 1 
llulranö aeıJaeaktır. 

l L >. N 
Kartal ve Adala!' Noterllltnden 

musaddak 11 eyJQ! tarih ve 1081 
~ye numarab vekllotname ile 
vekil tayin etmif oldulum kocam 
askeri mütekaltlerlnden Çocuk l:atr
geme Kurumu Müfettişi Mustafa Sa
fa otlu Mehmet Neş'et Bora ile ara
"'Dllüt evlilik rab1tası kaldınlmlf 
ve binaenaleyh badema bana veklJe. 
tine lüzum kalmaauı oldujundan 

lJ ===== 

Para Biriktirenlere 28,llJ Lira 
ikramiye Verecek 

mumalleyhl lftiu vekllettila u1ede- --------------~-----------------..... -·~; 
rek hadema nam ve h~ Wr p. ------.. ıııill-••• 

Zlnat .,.,..._ .. bmlManb n lhlmm tmrıaf helapla1111tla en 

C Adet 1.001 Unbk Uİİ tlla ' . ... . ..... . ' . .. . ... . 
• • lM .. .,_ • 
ı11 • so • ..... • 
ut • .. .. ..... .. - . . . .... .. 

DiKKAT: Heap1armdaki paralar bir _.. içinde 50 Undan aplı 
~ lknmiye çlktlla takdllde ,, 20 ,.......,. verQecelsttr. 

Karaıa MWle C defa, 1 81161, 1 lllrhlcl.._, 1 llMt ft 1 ..... 
tarllılerlnde çekllecektlr. 

, ............................ . 

Tl rli A•o•I• llrlcetl 
Şirketimiz fevkallcle Hlıledarlar tJmuml Heyeti 13 Haziran 939 tarl

bbıe rutlayaıı Sah günü saat on befte Ankarada Türldye İt Benka11 
bnıum Müdilrlt1i(l blnumda toplanacaktır. Şirket esu muq.ve~
-.ı nmctblnce umumi he,ete ftttra t edecek olan hlstedıarlann haDıl1 
ihUlunduklan hille wıetlerini veya bunu mübit rilalki lçttmedu bir 
hafta evvel Ankarada Türkiye tı Bankaana Ve)'& fnanbulda TflrJdye 
llanında Şirket muamelit Merkezine tevdi ederek mukabilinde dühu
llye kartları almalın lizmıcbr. 

lliuedarlarm muayyen gün ve 88 atte Ankarada bulnnmalan Dh o
luııur. 

lla..u.t nsumesl: 

1. - Mtlclür intihabı, 
2. - l'm müpvlri bMJnnde karar lttftiur ve intihap lcruL 

na hareket ve muameiecle bal-... 
mama11 için keyftyeU uII İltanbal 
ttçüncü Noterllll VR81tuile kendtal
ne tebllj dahi edilmiJ oldujunu Daıı 
ederim. 
Mı9: .......... Abqa -W..t 

...ııu an.y xmm çu;.. 
1Rakla hawlade malda 

1'al1 Koter mı ,.....,. lllıı/;IWl'I • 
n •J1S ı• 

TfnDI Od mQll bin dolnn ~ otm ele-
- tUDaU ba tlAmnmM alttaa lumaD b'ıua 
fotıalrafJı mafUI btl~ cllıd8m ....... 
11 Be1tUU.nel U14 lt ll•tos Ull do
tumıu lbrablm lıf.U km Patma Petbl1e 
~ tm.11 o1dula t8lıllk ...... Bin 
dokuz )'iz otuz dolcm 8elllllf ~ QIMl 
~ lkbacl sıuartm ıa~a ifbu Ulmna
me ...._ mUtus imala nt!lbMu mu
tabık o14ulu tudlk olunur, 

..hfeklıpı DardDnoD Y•1cıf H.n 
launbut Ocanoa Netert 

HU.ınettlıt Hayd•• ÇalMI' 

--•AYANLAR 
YAZLIK ROPLARINm 
lmıarlautdan evvel Lıitfen, 

Be,ailunda Galatasaray Lilell 
bııirmıcfakt 

DAYID: ~::= 
Gerdrttiil en aon model ipekli 
Bluz, Rob ve tayyörlerin mitn
tehap ~rint reluıbet kabul 

etm• flatlarla aatYDaktadır. 

275071 • il ............ ,. 
At Pi• del lhnonero 

215072 • Ectı•I• ıulnd• alpavc 
......... . Garw 

21•10 . 

D 

Dr11M•8UM, Ta ... 
A f..a .. Mal l'N• 
.. ......... T .... 

Muhammen bedeli M.000 Ura olan Nohap Jobmotlflerl ,.tek .-. 
mı 30 • 8 - 1939 Cuma aünü 1Ut 11 de kapalı zarf UIUlü ile Ankarada 
ldare bfNRDda :t:ı1::8ldır• 

Bu ite Pmek INO liralık muvakkat teminat ile kanu-
nun tatin ettlll v..tlralan ve teldlflerbıi ayni ,an 1Ut 10 a bclıar ko
mı.,an relaltllne ~ J&anufır. 

8u'tnameler 170 kunıfa :Ankara ve Ha~ vmu•1ednde utd-
matfmdır. (3378) 

* 11......._ -...U 1GU UN olan - ... 1119 X fOO mhlt wb'a-
dmU taıl iraCQO .. au.ı• C... ..... mat C10Mt • ...,_. 
Hayclarpqada Gar binam dahntndeti t~ taraflDda ._ ek
liltme ...-..ı. atm alınacütır. 

Ba ite Ilı_. ~ '18 Ura 98 ~- nnmklrat teminat 
ve lpma11D tayla M&fll yeulkle birlikte eblltme -8nll saatine b
ete llomilyona mOnoW ... Jlzrmd!r. 

Jhi lfe ait~ .dllf )Ondan parull olarak dalıtıJmakta
dz (3287) 

* .......... 1*lell "' Jile .. bir ... uo - - tdo1uk'" iki .. 
61& tıl IOOO kl1olak ._., lılltG1 •.ı.11a1 Cuma ,anı saat (10.80) 
- ................ .., 1dDal1 dahilindeki komlqoD tarafından .. S* .... _,.. __ alPraktlr. 

Bu iti p * ....,..... '13 Ura 11 iunfluk muvakkat t.mlnat ve 
ianununun tayin .ttf11 walJrJe bir ilkte ••ıtm. &bil llMiDe kadar 
lrıomisyona müracaatlerl Jlnmdn-. 

Bu ifa alt fU'bıameler komisyondan panmz olarak clalıtıJmakta
~ 

L. K. 

Sömikok 50 Ton 113'1 50 
Maden kömGd' to n 8tO -
Kab. D'atta 400 Metnt 880 -
yam kaYlf 

85 31 
83-
86 '15 

.. ,, .. .. " 
A -1 

I - İdaremizin Çamaltı '" Yavpn t•nlel•n için prtnameled muel
bince yukarda cim ve miktarı yuılı 3 kalem maıwne hlzalarmda P. 
terilen UlullerJe atm alınacaktır. 

D - Mıabammen bedelleri, muvakkat t-ralnatlan, eblltme .. tı.rı 

~~-l m-astım. a -vı. 9n ,.,_be aünü Kabatatta ınuım w mtı-
~t ..... ndeld alma tomlaJonunda ,.prlacaktır. 

iV - Şartnameler ber &ün IÖIÜ geçen pbeden param aJmfthUeelll 
atbl kaylf nilmuneel de ıörillebillr. 

V - İateklllerbı ekslltuıe lçln tayin olunan atm 'Ve sutlerm " 7,1 
güvenme varaWile meskllr konılsyona aeJmeleıt lllD olumlr.. (n8I) 

* I - Şartnamesi muelbfnee ll0.000 metre clill 'beJU Unav1çe bpalı 
zarf umıne .anım.,. konmuflUr. 

D - Muummen bedeli 38'100. Muvükat ...,,.. w.- llnıdlr. 
m - Eblltme 30/V,'938 ..ıı ,ona mt ıs .. C-.W.wta levazım p

bMi mOdQrtyetindekl alım lrcımla,..ıunda ,........,..... 
IV - Şartnameler w lfbı ll&ltl 199911 pbe ile 1-lr w Ankara ..... 

mOdilrlOklerllldllD lM lalraf Wel mukablHncte almebf!ecıll 1fbi 116-
mune de 16rOJebWr. 

V - JIOllOrlüı teklif ı~ kanuni ve1alk1e " 7~ lilvenme pa
ftll .,,.,._, "18 bub taplnat mektubunu lhtlft ..-.- u,.ı. 
url1ann eblltme lçtn tayin edilen günde eksiltme llatlndeıı bir -a 
evveline _..... me*'8 komisyon bapanhAma IDlkba m1*ablllnde 
'Wrilme8l JA...W-. (3240) 

* 
~-~ ..... 

Sevk MmW.. ~ bti Lira 
Ton .... 

18 000 
12 000 
10 000 

Karadanb ıtman•ur 
Akdeniz lilDantan 
Marmara daizl u.. 
Hmınlan 

300 
300 
llO 

--

aooo -llOOO 

-
.. ... 111 lUHt iSSi 
1 - '39 mali senesi W'fmda Çamaltı ve Foça tuzlalanndan Karade

niz, Akdeniz ve Marmara denlzl llmanlarma oemu 40 000 ton tuzun 
nakli ip~ mucibince kapalı artla ebiltmeye konmQftur. 

D - Bet mmtakan nakil olunMak miktar ve muhammen bedeU.. 
rlyle teminatları J'ukaıda J'•IJhdır. • 

m - Eksiltme 5-VJ--aae ....... IÜDil aut 15 de Kabatqta ı.. 
vamn ve mübayut fU......., ahm -...,onunda yapılac;aktır. 

iV - ş.ıtmmeı.r ._. lia lilfl ...- .... ile Ankara ve İzmir bat
mldürlQklerlDMI: 170 bnlt becle1 mabWltnde alınabilir . 

V. - Tülpls ..... iç mmt•n Jfia b&dm ve ıeret 1 veya 2 mnııtüt:l! 
için t.MW.. bulnn•lt'llrls. J1a MlaUrde verecekleri teminat •• 
teklif. 94_.tbri wntüap alt miktarlarda olmalıdır Piatlar haddi 
1lk l&ilJclQIL taldrde a nnggh l9Jn birden yapılan teklif tercih Mflllft1! 

VI - ı.tuı. mGhirlil teklif mektubunu kanuni vesaik De " T: 
~ ,_.. IMkbuu "18 banka teminat mektubunu ihtiva ed 
olan bpü url1anDI ihale mtlnden bir 1aat evveline bdar s.at M 
Jradar) IMSk6r bml8yon bafkanhluıa makbuz mukabiUnde ftl'illael._ 
ler Postada vuku bulacak ıecikmeler kabul edibD8' (3478) 



Müessesesinde 

VER ESi YE 

~slNGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 
- E:USALLERI GIBI ON BEŞ SENE GARANTILIDm -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S t N G E R SAAT MAGAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: 21364. 

Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aranıyor. , ............................... -. .... 
GÜNÜN EN MÜHiM KITAPLARI 
HÜSEYİN CAHİT YAJ,ÇIN: Cihan Harbinin şarka aid kaynaklarn 
75 Kr. - FAİK SABRİ DURAN: İnsanlar alemi. 350 Resmi ihtiva 
eder, 150 Kr - FAI .. İH RJFKI: Taymis Kıyılan 60 Kr. - GALİP K E
MALİ SÖYLEMEZOGLU: İnsan ve TotaHter devlet, 50 Kr. - AB
DÜLHAK HA)IİT: Makber, 50 Kr. - JÜL VERN: Ay etrafında seya
hat, 50 Kr. - JÜL VERN: Arz'dan Ay'a seyahat, 50 Kr. - MİTHAT 
TUNCEL: Tercüme nasıl yapılır, 25 Kr. - M. BEHÇE'I. YAZAR: 
Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı, 150 Kr. - HAl .. İT FAHRİ OZAN
SOY: Edebiyatçılarımız geçiyor, 50 Kr. - MİTHAT SADULLAH SEN
DER: Tatbikatlı Gramer, Ortamekteplerin bir ve ikinci sınıfları için 
beheri 50 Kr. 

Karaciğer, böbrek. taş ve kumla rm 

dan mütevellid sancıl:ırm12. damaı 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri· 

l\izi U R 1 N A L ile geçirini1 

URINAL 
toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddeleri er itir, kan 

.,... _ _.__........,.-"""'_ temizler, lezzeti hoş, alınması ko 

taydır. Yemeklerden sonra yarın 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILiZ KANZUK 
ECZANESi 

tSTANBt.n.. BEYOGLU 

............................................ 
Nafıa Vekaletinden: 

Diyarbakır - Cizre hattının yüz ot uz birinci kilometresile yüz elli do
kuzuncu kilometresi arasındaki yedinci kısmın inşaat ve ray ferşiya
tı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 12 - 6 - 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat on 
beşte Vekalctimiz Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyo
ırn odasında yapılacaktır. 

2 - Bu i~lerin muhammen bedeli iki milyon iki yüz yetmiş bin li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı seksen bir bin sekiz yüz elli liradır. 
4 - Mukavele projesi eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, v&hidi kıyasi fiyat cetveli, fenni şartname, ahşap traversle 
ferşiyat talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı şartnamesi, plan 
ve profilden mürekkep bir takım münakasa evraıc! elli lira mukabilinde 
Demiryollar :nı;aı!t dairesinden tedarik olunabilir 

5 - Bu nıiin:ıkasava glrmek isteyenler 2490 :ııumarab arttırma, ek
siltme ve ih;ı•e kanunu mucibince ibrazına mPCbur oldukları evrak ve 
vesikalan muvakkat temınatlarını ve münakasa tarihinden en az sekiz 
gün evvel reforanslarmr ve diğer vesikalarını raptedE're~ Vekaletimize 
verecekleri bir istida ile bu iş için talep edecekleri ehliyf't vesikalarını 
ve fiat teklifini havı kapalı ve mühürlü zarflarını mezkur kanunun ve 
eksiltme sart.•ıarnesi~in tarifatı dairesinde haz!lıyarak 1~ . 6 - 39 tari
hinde saat on df.!'de k<ıdar numaralı mc.ıkbuz mukabilinde inşaat daire
si eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmiş olmaları Iazımd1r. 

mükemmeliyeti 

1939 da dahi 

ve 

en 

TAN 

güzellikleri itibariyle 

başda gelmektedir. 

:4 - 5 - 939 -
____ __..., 

' 

.. ~ 

' 

Satış deposu: Beyoğlu istiklal caddesi No.28 
Telefon 43845 

Telgraf - GENETRiC 
İstanbul 

Afyon Vilayetinden : 
Afyon şehrinde yapılmakta olan Ali Çetinkaya okulunun (19031) lira 

10 kuruş keşif bedelli kalorifer tesisatına yapılan tenzilat layrk hadde 
görülmediğinden mezkı1r tesisat ayni şeraitle 9/5/939 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

1 - Pazarlık vilayet daimi encümeni huzurunda ve gelecek 16 Mayıs 
939 salı günü saat 15 te icra olunacaktır. O gün ihale olunmadığı tak· 
dirde 23 Mayıs salı günü yine pazarlık yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1427 lira 33 kurustur. 

3 - Bu işe ait evrak Nafıa Müdürlüğünden 1 lira bedel mukabilin
de alınabilir. Veya görülebilir. 

4 - İstekliler muayyen günden sekiz gün evvel vilayet makamına 
müracaatla almış oldukları ehliyet vesikası, ticaret odası kayıt varaka
sı teminatlarını hamil olarak muayyen gün ve saatte encümene müra-
caatları ilan olunur. "3277,, 

"'' .................................. _, 
lle r güzel kad1nın yegane dü~Uncesi 

KREM PERTEV'dir 
O: Senelerdenhcri cinsi HHife ver
diği vadi tuttu ve tutmaktadır. 
Ne mübalağa ve ne de inkisarı 

hayaldir. 

~ R E M P E R T E V' ir\ 
Cilde yapaca'!ı tesir herhangi ltir 

kremin işi değildir. Binbir isimle 
türlü mübalağa ile size teklif edihm 

kremleri ihtivatla karsrlayınız. 

KREM PERTEV 'in 

.. ....................................... .. 
GENÇLER! 

Sizi en fazla düşündüren Ergen
liklere (Yüzünüzdeki sivilceler) e 
karşı yegane çaresi olan VIRO
ZA 'yı bir defa tecrübe ediniz, 
ve alacağınız neticeden hayret 
edeceksiniz. 

Yalmz İyi eder 
ve mikrobun yaşamasına, üremesine kat'i ve muhakkak mani olur. 

VIROZA, b ir güzellik kremi değildir, mütehassıs kimyagerler ta
rafından fenn i ve sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 

Her eczanede b ulunur. 

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

.. BASUR ÇEKENLER~ 

1 
Kolay defi ta bii etmek içın 1 

günde 1 - 2 adet KİSSİNGA 
hapı almalıdır. Her eczanede 

' bulun ur. ~ 

r TECRÜBE ' 
Kapilin ilacının saç di.Hrulın<.> 1 

sine karşı kat'i tesirim i<>oat et
miştir Her eczanPd"' bulunur 

''1934 .. "3590,. 
Şöhreti beyhude de~ildir. 

. ~ ....................................... . Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil L t'.itfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Baslldığı yer TAN Matbaası 


