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Avrupada 
Yeni Bir 
MESELE 

--o--

Almanya, Slov~liyayı iş· 
gal ederek büyük Alman· 
ya hudutları içerisine al· 
mak ihtiyacındadır. Bu· 
nun için de mutat taktiği 
takibe başlamıştır: Dahil· 
de bir karışıkhk çıkar
mak. Bu karışıkhğı bashr
mak için tazyik ve müda· 
hale. Arkasından işgal. 

Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

Orta Avrupada huzursuzluk 
yine başladı, bu defa Almanya
nın Slovakyayı boğmak için 
hazırlandığına ait haberler alı
yoruz. 

Slovakya, Almanya tarafından par
çalanan Çekoslovakyanın bir parça
sı idi. Geçen martta Almanlar, Mo
ravya ve Bohemyayı işgal ettikten 
sonra Slovakyaya gı.iya muhtariyet 
vermiştL Yalnız Slovakya tarikile bir 
taarruza mani olmak için, bu mem
leket dahilinde istediği yerlerde tah
kimat yapmak hakkını muhafaza et
mişti. 

Slovakya bir taraftan Almanya, 
bir taraftan Macaristan, bir taraftan 
da Polonya ile hemhuduttur. Al
manya, Polonyaya karşı askeri bir 
hareket yapmıya lüzum gördüğü tak
dirde Slovakyanın büyük ehemmiye~ 
ti vardır. Çünkü Polonya, hududun 
bu kısmını tahkim etmemiştir. 

Almanya, Slovakyayı işgal ederek 
Almanyanın bir vilayeti olarak bü
-:•ı- /\ ı~~ bJınııtl;ırı 1rjn A !:ıl:mı:ılr 
uıtiyacınaaaır. Bunun çin otea ııb .. ri 
takip ettiği taktiğin bu defa Slovak
yada da tatbik edildiğini görüyoruz. 
Dahilde bir karışıklık veya müdaha
leyi davet eden bir hadise çıkarmak. 
Bu karışıklığı bastırmak için tazyik 
ve müdahale. Arkasından işgal. 

B u defa Slovakyada çıkarılan 

hadise malum. Bir kaç gün 
evvel Kladno şehrinde bir Alman po
lisi öldürülüyor. Bunun üzerine hal
ka silah çeken Alman askerlerinin 
halk tarafından silahları alınıyor. 

Bunun üzerine Alman gizli zabıta 
teşkilatı faaliyete geçiyor. Cütün ev
ler aranıyor. Şehirde idarei örfiye i
lan ediliyor. 300 kişi kurşuna dizili
yor. Halka büyük bir ceza tarhedi
liyor. 
Almanların işgali altında bulunan 

diğer sahalarda da halk arasında 
gizli hoşnutsuzluk ve isyan emarele
ri eksik değildir. Alman zabıtasının 
bütün şiddetine rağmen, işgal edilen 
ıahalar halkı, alttan alta Almanlarla 
alay ediyor, milli ruhunu muhafaza 
etmiye çalışıyor. 

Almanya, bu hadiselerden istifade 
ederek Slovakyayı işgale karar veri
yor. 

Slovakyanın merkezi olan Bratis
lavada bir ordu karargahı ihdas edi
liyor. General Wietershein'in kuman
dasında Magdeburg kolordusu bura
ya gönderiliyor. 
Slovakyanın Polonya hududunda 

bir emnjyet mıntakası vücude getiri
liyor ve buraya 250 bin asker gönde
riliyor. Hudut boyunda bulunan köy
ler boşaltılıyor ve hudut boyunca i
dareyi Almanlar ele alıyorlar. 

Bütün bu harekattan maksat şu
dur: Slovakyayı ilhak. 

M arttanberi Alman milletine 
yeni 'bir kazanç gösterileme

niştir. Danzig meselesi, bütün gay
( Sonu Sa: 6, Si.i. 6 daJ 

Gaf enko Geliyor 
Romanya Hariciye Nazın Gafen

ko, dün Yunan Kralı tarafından ka· 
bul edilmiş, General Metaksasla iki 
saat göruşmüştür. Gafenko, dönüşte 

tl·krar şehrimıze gelecek ve burada 
iki gün kadar kalacaktır. Atina gö
rüşmelerine Ye Ankara temaslarının 
akislerine ait tafsilat üçüncti sayfa
lnızdadır. 

TELGRAF: TAN, ISTANBUL TELEFON: 24310, 24318, 24319 

~ 
'Abdiillettah Yahya PQfa 

Tüık - Mısır Dostluğu 

Mısır Hariciye 
Nazırı Bu Akşam 
Şehrimizde 

NAZIR 11 TÜRKiYEYE MISIRIN MUHABBET 

HISSIY ATiNi GÖTÜRÜYORUM.. DEDi 

l\1"ısır Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya Paşa, refakatin
riı:ılri 7PVatb hPT.::ıhf'r ht ffiin s.::ıat 17 ,ip Br>sar.aln!a Y,ClDUrile şeh
J'lJYıize geiecektır. Dost ve kardeş Mısırın Hariciye Nazın rıh-
tımda İstanbul Komutanı Korgeneral Halis Bıyıktay, Vali ve 
Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar, Merkez Komutanı General İs
mail Cemal, hükumetimiz tarafından tayin edilen mihman
darlarla Mısır elçısi ve şehrimizdeki Mısır Başkonsolosu, bir 
askeri ihtiram kıtası ve bir bando mızıka tarafından istikbal 
edilecektir., 

İsmet İnönü 
Kral Zogo · 
İle Görüştü 

. =--o--
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Abdülfel.tah Yahya Paşa nhtıma 

çıknrken mızıka Mısır ve Türk istik
lal marşlarını çalacak, ihtiram 
kıtası selam resmini ifa edecektir. 

Mısır Hariciye Nazırı ve refak3tin
deki zevat Perapalasa misafir edıle
cekler ve akşam yemeğini hususi su-
rette yiyeceklerdir, ·• 

Y alovaya yarın gidecekler 

Kralın Kardeşi 

Prens Celal Maiyyeti ile 
1 

Misafirler, yarın sabahleyın saat 
8 de Perapalastan hareketle Galata 
rıhtımına inecekler ve saat 8.30 da 
buradan hareket edecek olan Ulev 
vapurile Yalovaya gideceklerdir. 

Dost hükümet Nazırı ve yanındaki 
zevat rıhtımdan ayrılırlarken bir glin 
evvelki merasimle teşyi edilecek, bu 
merasimde bir polis ihtiram kıtası 
bulunacaktır. Misafirleri hamil bulu
nan vapur, saat 10.30 da Yalovaya 
muvasalat edecektir. Misafirler ora
da Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
Yalova kaymakamı ve jandarma ku
mandanı tarafından karşılanacaklar
dır. Oradan otomobillerle doğruca 

banyolara gidecek olan dost hükumet 
Nazırı, saat 11.45 te Cümhurreisimiz 
tarafından kabul edilecektir. Bu ka
bulden sonra misafirler banyoları ge
zecekler, saat 17 de yine Ulev vapu
ril& ve yanlarında Hariciye VekiUmiz 
ol~uğu halde Pendiğe hareket ede
ceklerdir. Saat 18.10 da Pendikten 
hareket edecek hususi bir tren misa
firleri Ankaraya götürecektir. 

Şehrimize Geldi 

Arnavutluk Kralının 
kard e,i Prena 

Celôl. Zogo 

Yazısı 4 üncü sayfada 

Ankaradaki meraaimin 
programı 

Dost hükılmet nazınnı ve yanın
daki zevatı hamil olan hususi tren, 
19 haziran pazartesi günü saat 8.35 
te Ankara istasyonuna muvasalat e
decektir. 
' Misafirler burada Ank::ıra Vali ve 
Belediye Reisi Nevzat Tandoğan, Ha
riciye Vekrueti Umumi Katibi Me
nemencioğlu, Ankara Mevki Kuman
danı, Hariciye Vekaleti Protox:ol dai
resi Şefi, Emniyet direktöri.i, Mer
kez kumandanı, Mısır sefareti erka
nı, bir askeri kıta ve bir bando ta-

( Sonu Sa: 6, Sii.: 5 c!.e) 

BAREM MOZAKERELERI 

Mecliste Muhtelif 
Hatipler Tadil 

Takriri Verdiler 

Barem müzakereleri •ırcumda 
•Öz alan hatiplerden 

Ziya ~evher Etili 

Müsteşarlar Bundan 
Böyle Hariçten 

Tayin Edilmiyecek 
Buna Ait Takrir Kabul Edildi, Diğerreri 

Reddolundu, 3 Maddenin Müzakeresi Bitirildi 
Ankara, 16 (TAN Muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi, 

yeni Barem projeleri üzerindeki müzakerelerine bugün de de
vam etmiş ve oldukça münakaşalı geçen bu toplantıda bir çok 
hatipler söz almışlar, muhtelif tadil takrirleri vermişlerdir. Dev
let memuriyetine ilk defa giren müsteşarlar hakkındaki hüküm, 
itirazlara uğramış ye tadil edilmiştir. 

, Tadili istenen noktalar ı--
Bilhassa devlet memurluğuna ilk 

defa alınacak olanlar, vekalet müs. 
teşarlıkları, umumi müfettişlik, Ri
yaseticümhur dairesi memurlukları, 
hususi kalem müdürlükleri, m üter. 

___ cimlikler, elçilikler, valilikler ve hu 

HatiplerJen il. Fuat 

Tiensinde 
AÇLIK 

Tehlikesi 

Japonlar, Ablukayı 

Şiddeti endirdiler 
Londra, 16 (Hususi) - Ti-ensinde 

Japonlar Ingiliz ve Fransız imtiyazlı 
mıntakası etrafındaki ablokayı şid

detlendirmişlerdir. Bu yüzden şehre 
yeni gıda maddeieri girmiyor. Taze 
gıda maddeleri ihtiva eden sepetleri 
uzatanlara da Japonlar tarafından a~ 
teş edilmiştir. Hadisenin protesto e
dilmesi üzerine Japonlar böyle bir 
hadise vuku bulmadığını söylemişler
dir. 

Japonlar ablokayı kaldırmak 
için Tiensini müttehit İngiliz -
Japon kontrolü altına almak la. 
zım geldiğini söylüyor, bundan 
başka Şimali Çinde kullanılan pa
rayı tanıması, Şimali Çindeki 50 
milyon dolarlık gümüşün teslimi. 
ne yardım etmesi, Şimali Çinde 
Japonya ile teşriki mesai etmesi 
icap ettiğini ilave ediyorlar .. 
Ingilizler, Japonların bu hattı ha-

reket üzerinde ısrar etmeleri~i son l 
(Sonu: Sa. 4, su. 3) 

kuk müşavirliklerine kanunun ü. 
çüncü maddesinde yazılı kayıtlara 
tabi tutulmaksızın kadrodaki derece. 

f 1er maaşı ile memur tayin edilebile. 
cekleri hakkında beşinci madde ile, 
derece terfileri için yüksek tahsil gö 
ren memurlar ile diğer memurların 
tabi tutulacakları müddete ait altın
cı madde üzerinde geçen bu müzake-
relerde hatipler devlet kadrolarının 
en başında gelen müsteşarların ha. 
riçten tayin edilmelerindeki mahzur 
lan işaret etmişler ve maddeden bu 
kaydın tayyini, memur1hrm devlet 
hizmetine alınırken tahsil derecele. 
rinin nazan dikkate alınmakla bera. 
ber terfilerinde üç ve dört sene gibi 
bir fark gözetilmemesini istemişler 

ve bu maksatla müteaddit takrirler 
vermişlerdir. 

Bu sırada söz alan Refik İnce, 
hükfunetin, bu proje kanun ol
duJdan sonra pek yakın bir za
manda, tadil teklifleri i1e tekrar 
Meclise gelmeğe mecbur kalacağı
nı tebarüz ettirmiştir. 

Emin Sazak (Eskişehir) , kürsüde 
projenin muayyen bir maddesi hak

(Sonu: Sa. 4, sü. 4) 

Memurlar Barem 

Projeleri için 

Ne Düşünüyorlar? 
Bütün memurları ala.kadar e

den bu bahis üzerinde bir anket 
açtık. Ankara muhabirimizin 
bu ankete aldığı cevapları al
tıncı sayfamızda okuyacaksınız. 

lngilterenin M.~skova 
Sefiri Seed• 

MOSKOVA 
Temasları 

Ağır Gidiyor 

Görüşmeler Bugün 

de Devam Edecek 
Londra, 16 (Hususi) - Dün iki 

buçuk saat süren toplantıdan sonra 
İngiltere ve Fransanın Moskova Se
firlerlere Mister Strang bugtin de 
Sovyet Birliği Başvekili B. Molo.. 
tof ile görüştüler. 
Görüşmeden sonra, Mister Strang, 

konuşmaların yarın da d~vam et
mesi muhtemel olduğunu söylemiş
tir. 

Sovyetlerin resmi Ajansı hu ko
nuşmaların "Tam mônasilc hoşnut
luk verecek mahiyette olmadığını ,, 

bildirmiştir. 

Dünkü içtimada İngiltere ile 

Bir Fransız Tahtelbahiri 
;~~~- 71 Kişi ile Battı 4~__!!!i!!!!_iii[i!iiiii!_!i!iiij 

Fransa hükümetlerinin noktai naza
rını anlatmışlar. B. Potemkin mü
tercimlik etmiştir. !ki taraf arasın-

daki konuşmalann devamt şimdilik 
b ir hayır alameti telakki edilmek
tedir. 

Londra, 16 (Hususi) - Hindi 
Çini sularında bulunan Fransız 
tahtelbahiri Feniks, Sayeon li. 
manı ötesinde suya dalmış ve 
bir daha çıkamamıştı. Deni.zal. 
tının battığına kati suntte bük~ 
ınol unmaktadır. Denizaltıda 

71 mürettebat bulunmaktadır. 
Tayyareler ve muhripler araş. 
tırmalar yapmaktadır. Fakat, 
bu araştırmalar bir netice ver. 

memiştir. Saygondan 250 mil 
mesafede bulunması icap eden 
tahtelbahirin izini bulmaktan 
ümit kesilmiştir. Tahtelbahir 
1400 tonluktur ve 1930 da ya
pılmıştır. 

Hadisenin Pariste intişarı Pa. 
riste derin bir teessür uyandır. 

* SloCJakyanın vaziyeti 

Slovakya Hariciye Nazırı. Alman. 
yanın Slovakya mukadderatını ele 
almak istediği hakkındaki şayialar 

dolayısile bugün beyanatta buluna
rak Slova!tyanın istikHilinı feda et-

mış ve Cümhurreisi Löbrun, mek fikrinde olmadığını söylemiş 

yann Fas Sultanına vereceği zi. ve Macaristan ile Slovakya arasın-
yafeti ilgaya mecbur olmuştur. ı daki münasebetlerin hem.iz düzeL 

~~~!!!.._!!!!!!_iiii!....!!Jl!.!!~~!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!!!!!!!!li!!!!!!!~!!!l!l!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iii!!!!!iii!!!!!!!!!~;IJ· 1 mediğini anla tnııştır. 
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PENCEREMDEN 

Tenkid 

Ne Demektir? 
Yazan: M. Tur han TAN 

G nzetemizin diinkü sayısında ve 
Sual - Cevap sütununda ten

kit için de bir kaç satır vardı. Oku
yucularımızdan biri: "Bir eseri met. 
hetmek tenkit midir,, diye soruyor, 
Sual - Ce,·ap sütunu muharriri de: 
"Evet, tcnkittir,, diyor. 

Tan gazetesinde (tahlil ve tenkit) 
başlığı altında her hafta bir kaç sü
tun yazı neşreden, yine her hafta 
beş altı eseri -methetmek suretiy. 
le- okuyucularına tavsiye eyliyen 
ben olduğum için arzettiğim sualin 
bana da taalluku olduğuna -tahin. 
tiyle- zahip oldum. Ve bu fıkrayı 
yazmak mecburiyetini hissettim: 

TAN 17 - G - 939 

Tenkit, Arapça olmakla beraber 
Arapların bilmedikleri, kullanma
dıkları bir kelimedir, Türk uydurma
sıdır. Arapçada tenkide mukabil in. 
tikad kelimesi kullamlır ve bu keli
me nakd aslından iştikak ettirilir. 

Dün akşam saat 17 de Bebekteki Amerikan Erkek Kollejini bu sene ikmal 1 
eden gençlerin diploma tevzii merasimi yapılmıştır. Bu münasebetle talebe aile
leri de davetli olarak hazır bulunmu,lardır. 

Milli Şefimiz ismet lnönünün, Avcılar ve Atıcılar Birliğini yüksek hima
yeleri altına almaları münasebetile, dün Birlik azası fevkalade bir toplantı ya
parak minnet ve fükranlarının Reisicümhurumuza arzına karar vermişlerdir. 

Nakd bir nesne satın alındığı va
kit peşin ve dersaat verilen akçeye 
denir, cem'i niikud gelir. Fakat bu 
kelime isim değil de masdar olarak 
kullanılırsa "akçe '\'esair nesnenin 
ziiyufunu ve kemterini seçip öğiirt. 
lemek. yani bir şeyin halisini, temi. 
zini kötiisünden ayırt etmek mfına
smı ifade eder. 

Yine nakid, ceviz oymak demek. 
tir. Bu mana mecazidir. Nitekim tu
zağa düşmüş kuşun burniyle tuzağa 
peyderpey vurmasına da yine meca. 
:d olarak ııakid denilmektedir. işte 
bu kelimeden tenkad kelimesi çıka. 
rılmıştır ki sülusi masdnrdır, akçe. 
nin veya başka bir nesnenin bozu
f,•unu iyisinden ayırıp atmak mana
sındadır. İntikad ta tcnkad gibidir, 
paranın veya sözün kıymetlisini kıy. 
metsizinden ayırt etmek demektir. 
Nakid, Arapçada tef'il babından tas
rif olunmadığından o dilde tenkit 
kelimesi yoktur. O manlılar devrin. 
de ediplerimiz tenkidi intikadtan 
daha kolay bulup lehcemize sokmu,. 
]ardır. 

Fakat bir de takriz usulil vardır. 
Bu kelime karz aslın.dan geliyor. 
Karz ise kesmek, ceza vermek, şiir 
söylemek, sağa sola çarparak yürii. 
mek, ödünç para manalarını ifade e
den bir lugattir, hepimiz ikrazın ve 
i tikrazın manasını nıneli surette bi
liriz. Fakat bu kelime tef'il buhın. 
dan tasrif olunup ta tnkriz ~ekline 
sokulunca bir kim eyi methetmek 
manasını ifade eder. Bir de Arap al. 
fahesindeki (zı) ile takrız '\'ardır ki 
hu da hayatta olan adamı -hak ol. 
sun, batıl olsun- methetmek mana. 
sına gelmektedir. 

Şarkta ve Garpta eserlerin başına 
tabiler, yüksek şöhret ve kıymet sa. 
hibi edipler, iilimler tarafından il&. 
\•e olunan yazılar işte bu takriz veya 
takrız nev'indendir. 

Fakat benim Tan gazetesinde tah. 
1il ve tenkit başlığı altında ileri siir
düğüm miilfıhazalnr ve tavsiyeler 
büsbütün başka bir mahiyettedir. 
Bir kere ben namıma gönderilen '\'C

ya gazete idarehanesinden okunmak 
Uzere bana \'crHen kitaplardan kıy. 
metsiz bulduklarımı bir köşede hıra. 
kınm, idrnkiıne ve içtihadıma göre 
faydalı gördiiklcrimi tahlil ve ten. 
kit sütununa ge!;iririm. Şu takdirde 
tenkitten veya intikattan maksut o. 

lan kötüyü bırakıp iyiyi almak işi 
e'\'velce yapılmı'i ve tahlil siitununa 
~·alnız eserin mevzuunu teşrih, mu. 
harriri de takdir etmek vazifesi kal. 
mış oluyor. İşte okuyuculnrıma ta. 
nıtmak istediğim eserlerin hepsini 
methedişimin sebebi budur. 

Tramvay, tünel, elektrik 
idareleri devralınıyor 

işletmelerin Devir ve Teslimi için 
Beled:·yeden Bir Heyet Teşkil Edildi 

Tramvay, Tünel ve Elektrik ida-ı şine de Nafia Vekfıleti tarafından 
relerinin beledıyeye devri hakkın- posta ve telgraf umum müdiirü Kad
daki kanunun Büyük Millet Meclisin- ri Musluoğlu memur edilmiştir; 
den çıkması üzerine belediye bu i- Vali ve Belediye reisi L(ıtfi Kırdar 
dareleri tesellüm etmek üzere hazır- diin bu idarelere giderek bazı teftiş
lıklara başlamıştır. idareleri beledi- lerde bulunmuştur. Belediye reisi, o 
ye namırra teslim almak üzere, bele- idarelerin beledıyeye devrinden son
ciiye muhasebe müdürü Muhtar, Ik- ra memurin kadrosunda bir değişik
tısat mildürü Saf!et Sezen, hukuk iş- lik olmıyacağını söylemiştir. 
leri müdürii Hasan Ferit ve fen he- * Tramvay, Elektrik 'VC Tünel i
yeti müşaviri Mustafa Hulkiden mü- darelerinin belediyeye devri hakkın
rekkep olmak i.ızere bir komisyon ku- daki kanun Büyük Millet Meclisin -
rulmuştur. den çıkmıştır. Kanun, tasdik edilmek 

ldarelcrl beled\yeyc 

MOTEFERRfK: 

Adliye Vekili Gitti 
Adliye Vekili Fethi Okyar, dün, 

akşamki Semplon ekspresilt' Ingilte
reyc mi.ıieveccihen hareket etmiştir. 
Mumaıleyh, Sirkeci istasyonunda Is
tanbuı nıüddeiutl}umisi Hikmet Onat, 
ahbap!nn ve gazeteciler tarafından 

uğurlanmıştır. Vekil istasyonda ken
disi ıle görüşen bir arkndaşımtz:ı: 

- Seyahatimin 15 - 20 gün kadar 
devam edeceğini zannediyorum. Gi
derken olduğu gibi dönü;;.-te de hiçbir 
yere uğramadan avdet etmek niyc
timleyım.,. demiştir. 

Denizde Boğuldu 
Bir hafta evvel Mansur Çcrcis is

minde 25 yaşında bir Ermeni genci, 

tanıdığı ve s~vdiği bir R u m 
kızı ile beraber Kumkapı sahiller:ne 

gitmiş ve burada denize girmiştir. 

Fakat atlamasile batması ve kaybol
ması bii' olmuştur. 

DENiZ ve LiMANDA 2 

Köprü Açılamıyor 
Karaköy - Eminönü arasındaki e

lektrik kablolarının tamiri dolayısile 
iki gtindenberi Köprü açılamamakta
dır. Tamiratın yarın biteceği tahmin 
edilmektedir. • 

Deniz Bayramı Hazırhijı 
Denizciler bayramının programını 

hazırlamakta olan komisyon bugün 
mıntaka liman reisliginde toplana
caktır. Vali ve Donanma kumanda
nının da toplantıda bulunması muh
temeldir. Bugün program kati şekli
ni alacağı gibi bu bayram gününde 
Barbaros ihtifalinin yapılıp yapılmı
yacağı da kararlaştırılacaktır. 
* Iz:nir körfez vapurlarile acente

lik ve kılavuzluk servisleri birleşti
rilerek Deniz yolları umum müCliır
lüğüne bağlanacaktır. Liman tahmil, 
tahliye ve ambarlama, rıhtım, yolcu 
salonu servisleri de Limanlar umum 
müdürlüğü emrinde bulunacaktıt. 

-----<>-

Ekmek 
Narhı 

Artmıyacak 
Toprak Ofis miimessillerile un

cular, dün belediye iktısat müdürlü
ğünün hakemliği altında bir toplantı 
yaparak, şehir ekmeğine sarfedilmek 
üzere değirmenlerde işlenen bu~day 
cinsleri üzerinde konuşmuşlardır. Bu 
toplantıda, 938 senesi buğday mah
sulünün, bir sene evvelki mahsule 

nisbetle cılız olduğu, belediyenin sert 
ve yumuşak buğdaydan mürekkep 
olmak üzere tesbit ettiği ratıdıman 
miktarının bu bıığdaylarla temin e
dilemiyeceğini, yumu~ak buğdayın 

da ofis tarafından mahdut miktarda 
tevzi edilmekte olduğu ileri sürül -
miistür. 

Belediye iktısat müdürlüğünün ha 
kemliğilc unların yumuşak, sert ve 
kırmızı buğdaylardan işlenmesi şar
tile bir formül kabul edilmiştir. Bu 
formülle ekmek narhının yükseltil
mesi tehlikesi de bertaraf edilmiş bu
lunmaktadır. * Dünden itibaren Şehzadebaşı i
le Edirnekapı arasındaki refüjlerin 
tanzimine başlanmıştır. 

Doktor Adnan 
Dün Üniversiteyi 

Ziyaret Etti 
On beş gün evvel Avrupadan mcm 

leketine dönen Dr. Adnan, dün ya
nında Tıp fakültesi doçentlerinden 
Doktor Süheyl Unver. olduğu halde 
edebiyat fakültesine gitmiştir. 

Bir müddet Seminer odasında ken
disini yeni gören tanıdıklarından do
çent Vehbi Eralpla görüştükten son
ra Profesör Fon Aster, Profesör Mus
tafa Şekip Tunç, Profesör Peters ve 
doçent Hilmi Ziya, Mazhar Şevket, 
Mümtaz Tarhan tarafından yapılmak 
ta olan felsefe kısmı mezuniyet im
tihanlarına girerek imtihanları takip 
etmiştir. Doktor Adnan üniversitede 
üç çeyrek saat kadar kalmıştır. 

Dahiliye Müsteıarı 
Belediyede 

Bu vaziyet karşısında Matmazel, 
karada çırptnmıya başlamış ve tees
süründen bayılmıştır. O civardan ge
çenler vaziyeti polise bildırmişler, 

fakat bütün aramalara rağmen gen
cin cesedi bulunamamıştır. Dün sa
bah kayıkçılar Kumkapı kayalıkları
nın önünde bir ceset gnrüldüğüni'ı po

lise haber vermişler, ceset sahile çı
kanlmış ve Mansur Çercis olduğu an
laşılmıştır. Müddeiumumilik cesedi 
muayene ettirmiş ve gömülmesine i
zin vermiştir. 

Dolmabahçe Stadyomu 
Beden Terbıyesi Genel direktörü, 

General Cemil Taner dün, Vali ve 
Belediye reisi Lutfi Kırdarı ziyaret 
ederek Dolmabahçede kurtııacak 
stadyuma ait maket iizerinde konuş
muştur. Yapılacak plana göre stad
yum tesis edildikten sonra, bugünkü 
Dolmabahçc sarayı hariç olmak üze- Şehrimizde bulunmakta. ola~. Da
re, önünde 20 - 25 metre genişliğinde· hiliye Müsteşarı Nazif Ergın, d.un be
bir meydan kalacaktır. Stadyum An· lediyeye giderek vali ve bele~ı~ re-
kara stadyumunun ayni olacaktır. isi Lutfi Kırdnrı ziyaret etmıştır. 

Bacağını Balta ile 
Dizinden Kesip Attı 

Mardin de Bir Köylüyü Y dan Soktu, Bacağını 

Feda Eden Adamcağız Biraz Sonra Öldü 
Mardin (TAN) - Cezirenin Zevik 1 lzmirCle Buğday Azlığı 

köyü civarında bir facia olmuştur. O . . _ • 
köyden Kelekçi Ahmet ansızın üze- Izmır - Pıynnmızda bugday s.o-

. ' ku azalmıştır. Buğday ve ekmek fi· 
rıne fırhyan bir yılandan kurtula - ti .. k 

1 
i .h · 

1
. · ·· 

• • ya arının yu se mes ı tıma ının o-
mamış, bacagı yılan .arafından ısı- .. k . . b 

1 
di · 

1
-x.· 

ıl t nune geçme ıçın e e ye reıs 16 1, 
r mış ır. .1• " d 1 

Ahmet, zehirin vücudüne yayılma
sına ve binnetice ölümüne meydan 

bırakmamak endişesilc olacak ki, e
lindeki kocaman baltayı indirdiği gi-

bi bacağını dizinden kesip atmıştır. 
Lnkin fazla kan kaybettiği için biraz 
--- 1-:~~u-

POLiS: 

Bacağı Kırıldı 

Kazlıçeşmede Nimet tabakhaneslne iş 
aramak üzere gelen 45 ynşındn İbrahim 
fabrikanın öni.ınde dolaşırken pencereden 
düşen bliy(lk bir balya kendisine isabet e
derek sol bacağının kırılmnsınn sebebiyet 
ve.rmlııtlr. Ynpılnn tahkikat neticesinde 
balyanın Kemnl ve Aga isminde iki işçi ta
rafından atıldığı nnlnşılmışı yaralı hasta
neye kaldırılmıştır. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

e Fntihte Sultan mahallesinde 11 nu· 
maralı evde yangın çıkmıştır. Bu esnııdJ 
evde bulunan Emin ile karısı yanmak teh
likesinden kurtulmak için kendilerini pen
cereden atarak muhtelif yerlerinden yarn
lanmışlnrdır. Ynrnlılar hastnneye kaldırıl-
mış, ateş komşular tarnfındnn söndürül
müştür. Yangının neden çıktıtıı tahkik e
dilmektedir. 

e Dün Ka:zlıçcşmedc Sotoyadlse alt bo
ya fabrikasında yangın çıkmış ise de fab
rika işçileri tarafından söndlirülmüştilr. 

vı ayete muracaat e erek bir ta epte 

bulunmuştur. Bu talep, geçen sene 
olduğu gibi Toprak Mahsulleri ofisi· 
nin her gün piyasaya ihtiyacı karşı-

lıyacak miktarda buğday çıkarıp sat· 
masının temın edilmesinden ibaret· 
tir. Vilayet bu hususta teşebbüslerde 

BELE'OlYEDE ~ 

Adadaki Arabalar 
Belediye, Büyükadadaki arabalar 

hakkında bir tetkik yapmıştır. Bu 
tetkikten, Büyükadada 78 araba mcv 
cut olduğu, bunlardan 44 unün yaz, 
kış Bi.iytikadada kaldığı, 34 ünün de 
her sene yalnız yaz mevsiminde ça
lışmak üzere Istanbuidan Büyükada
yn geçirildiğini, halbuki Büyükadnda 
kafi miktarda ahır bulunmadığından 
bu ar:::.ba hayvanlarından mübirn 
bir kısmının dışarda barındır.ıldığı ve 
bunun da bir çok pisliklere ve sinek
lerin türemesine sebebiyet v~rdiği 
anlaşılmıştır. 

Belediye buna mani olmak için bU 
sene Büyükadaya Istanbuldan arabtı 
geçirilmesim menetmiştir. Adada bu 
sene yalnız 44 arabn çalışacaktır. Bil 
sayede araba tari!-:ısinde de yüzde 
40 nisbetinde hır tenzilat yapmale 
mümkün olacaktır. Ateşin boyn kazanının taşmasından ileri 

geldiği anlaşılmaktadır. 
• Yenişehirde oturan ÖJenl ne dostu Florya Plaiları . 

SalAhntUn arasında g~imslzllk yüzünden Belediye d~?mt encümeni, Florya .. 
çıkıın kavgada Sal~hattln ÖJeniyi d8vmUş daki pliijlan dün 1!)101 liraya ihale 
ve bıçakla omuzundan yaralamıştır. Yııralı etmiştır. Plajlar geçen senekinden 6 
h taneye knldırılmıc, tahkikata bıı.lan-

as " bin lira noksanile ihale edilmiş bulu 
mıştır 

lngiliı Mebusları 

nuyor. Bunun sebebi, belediyenirı 
plaj fiyatlnrında bu sene tenzilat yaP"' 
mak istemesidir. 

-Bir müddet evvel şehrimizden ge- ============ =::::; 
çer ek Ankaraya giden iki f ngiliz me
busu Harold Mitchel ve Rayner dün 
sabah şehrimize gelmişler ve yine 
dün vapurla Atinaya hareket etmiş
lerdir. 

TA K V 1 M ve HAVA 

17 Haziran 1939 
CUMARTESi 

6 ncı ny 

Arabt: 1358 

OOn: 30 

Rebiillahnr: 29 
Sonra ben kendimce yeni bir tah

Jil yolu açmış bulunuyorum. Bir e 
seri teşrih ederken münasebet dii
şiirüp o eserin taalluk ettiği mevzu
da çıkmış eserleri de okuyucularıma 
tanıtmıya '\'e hatırlatnuya çalışıyo. 

rum . .Mesela Bayan Sabiha Zekeriya 
Sertelin neşretmektc olduğu cep ki
taplarını tahlil sırasında böyle küçük 
hacimde, fakat biiyiik kıymette ki. 
tapların Avrupada ne suretle meyda. 
na çıktığını ve Türki~ede ilk küçiik 
hacimli kitapların ne zaman basıl

dığını söyledim. Her kitap için höy. 
le yapmaktan zevk alıyorum ve bu 
yolu faydalı buluyorum. 

S U .A L KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEV APUYORUZ GUneş: 4.18 - Öl!le: 

Hızır: 43 

Rumi: 1355 
Hnzlran: 4 

12.14 
19 42 

2.08 

f şte tenkidin intikada miitchrım-
mil hir tarifi! ..• 

· S - Yaz ~·ağınurundan sonra 
havada bir güzellik bir hafülik 
peyda oluyor, neden? 

c _ Bunu yağmurun havayı yr. 
kamış olması ile üade etmek lii
zımdır. Yazın havada bir çok toz, 
duman, pis ve fena kokulu gazlar 

teraküm etmiş bulunuyor. Yağmur 
bunları yere indiriyor ve akıtıyor. 
Böylece havayı yıkamış oluyor. 
Bulutlar sıyrılınca insan tertemiz 

bir hava ile karşılaşıyor ve bu ha
vayı da teneffüs ettiği zaman güzel 
bir koku duyuyor. Bu kokuyu da 
yağmur esnasında havada dolaşan 
elektrik cereyanının tevlit ettiği 
gaz veriyor. 

" • 
S - Şimdiye kadar bizde kaç 

Maarif Vekili gelmiştir. Bunlarm 
i"iınlcrini yazabilir misiniz? 

C - Şimdiye kadar bizde 17 Ma 

arif Vekili gelmiştir. Bunlar şimdi. 
ki tarihten geriye doğru şunlardır: 

Hasan Ali Yücel, Saffet Arıkan, 
Abidin Özmen, Hikmet Bayur, Re. 
şit Galip, şimdiki Başvekilimiz Re. 
fik Saydam (vekaleten), Esat, Ce. 
mal Hüsnü, Reisicümhurumuz İs • 

met İnönü (Başvekilliği sırasında 
vekaleten), Mustafa Necati, Şükrü 
Saracoğlu, Vasıf Çınar, İsmail Sa. 
fa, Mehmet Vehbi. Hamdullah Sup 

CEVAP 
hi (iki defa). Rıza Nur. 

• 
S - Geç~n sene altın alış verişi 

kontrole tabi tutulmuştu. Şimdi pi. 
yasada şayi olan bir habere göre 
altın alış verişi serbest olmuştur. ı 

Bu haber doğru mudur? 

C - Değildir. Altın alış verişi 

yine kontrole tabidir. 

İkindi: 16.15 - Akşam: 
Yatsı: 21.46 - 1mst\k: 

Hava Vaziyeti --
Ye~llkBy meteoroloji lstasyonundan atı 

nan malılmnta göre, yurtta havıı cenubıl 
şark! Anadoluda az bulutlu, diğer b51ge"' 
lerde buluilu, Orta Anndoluda mevzi! Y~e 
ğışlı geçmiş, rUzg6.rlnr bütün bölgeler 
garbi istikametten orta kuvvette esmlştlt'• 

Di\n istanbulda hava bulutlu gcçml~ 
rOzgAr cenubu garbiden saniyede 1 • ı
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hnva ttl"" 
yikı 1009,0 milibar idi. Sühunet en yO ı.: 
sek 26.6 ve en düşük 16.0 santigrat oıar:.ı 
kaydedilmiştir. 

1 
e Amnsyn, 16 A.A.) - Sıcak, ıtöl"tı 

32 ye çıkmıstır. 

e 
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Yazan: Ômer Rıza DOGRUL 

J aponyanın Uzak Şarkta takip 
ettiği siyaset, Avrupada vazi. 

Yetin bozulmasından ve biribirine 
hasım olan kuvvetlerin yekdiğerine 

karşı gergin bir tavır almasından is
tifade ederek istila siyasetini müm
kün mertebe ileri götürmek ve U. 
zak Şarkta tek başına hakim olarak 
buradaki geniş ülkeleri tek başına 
istismar etmektir. 

Romen Hariciy~ Vekilimiz 
Gazetelerine Beyanat Verdi 

Uzak Şark ile alakadar olan İn
giltere, Amerika, Fransa gibi dev
letle• bugün daha başka, daha haya. 
ti işlerle meşguldürler. Japonya da 
bu fırsattan istifade ederek kendi 

ATINADA 
Gafenko ile Mühim 

Nutuklar Teati Edildi 
gayelerini güdüyor ve bütün bu de'\" Bükreş, 16 (A.A.) - Üni
letleri Uzak Şarktaki menfaatlerin. versul gazetesi, Türkiye Hari-
den mahrum etmek istiyor. Gerçi bu · V k"l' S g"'lu'nun An 

cıye e ı ı araco -devletler Japonyanın harekeflerini 
derin bir infial içinde takip ediyor karaya gönderdiği hususi mu-
ve hayati menfaatlerinin karşılaştığı habirine yaptığı beyanatı neş
tehdide protestolarla mukabele edi. retmektedir. 
Yor. Fakat bu devletlerin fiili bir ha. Dost ve müttefik Romanyanın 
rekete geçemedikleri de göze çarp. Hariciye Nazırı ile yaptığı mü laka. 
nıaktadır. Bu devletler olsa olsa ge. tın neticelerinden memnuniyetini 
ııiş bir ölçüde Çine yardım edebilir. beyan eden Saracoğlu, demiştir ki: 
ler. Fakat bu işin de ciddiyetle başa- "- Daimi olarak birleşmiş o. 
l'ılamadığı da anlaşılmaktadır. Yok. lan iki memleketimiz Balkan An-
ıa Çine ciddi surette yardım edil. tantı çerçevesi içinde ayni sulh ve 
nıiş olsaydı, o da hürriyet ve istikla. teşriki mesai hedefi takip eyle-
lini daha muvaffakıyetle müdafaa mektedir. Şuna kaniiz ki, tebliği. 

eder, ve demokrasiler de bugünkü mizde de ehemmiyetle kaydetmiş 
vaziyetlerle karşılaşmazlardı. Fakat olduğumuz gibi Balkan Antantı. 
demokrasilerin ademi müdahale si- nın birliği, istiklali ve sulh siya. 
Yaseti, buna da mini olmuştur. Ayni seti sayesinde bizzat menfaatleri. 
siyaset İspanyada takip olunmuş ve mizi olduğu kadar Avrupa sulbü. 
:neticede ispan~·ada Cümhuriyet ida. nü tatmin eden bu hedefimizi te~ 
:resi en ağır darbelere uğramış, so- min edebiliriz. Balkan Antantı 
llunda ortadan kalkmış, ve bugün çerçevesi içinde, Türk - Romen 
demokrasilere karşı herhalde dost dostluğu, ~unun kararsızlıkları 
olmıyan bir ispanya vücut bulmuş. arasında sulhün emin bir temeli. 
tur. Bu da ademi müdahale siyaseti- dir. işte bunun içindir ki gayret. 
ilin neticesi idi. )erimiz rabıtalanmızın her an da. 

Uzak Şarktaki ademi mildahale ha ziyade kuvvetlendirilmesini is. 
de ayni neticeyi vermekte ve bu de. tihdaf ediyor.,. 
fa Japonya hem Çin milletini ezmek- Timpul gazetesi de Saracoğlunun 
:_ .. dı..11' 4., .. ,,"l''l .A,.~ılrtJ,.,.;" ,....~,.,. kendt" husuc;i rnuhabirine v;ınhiiı hr>
- e 11e temın e hgı hakları ve ım. yana ı neşredıyor. Sarocoğlu Timpul 
fiyazları çiğnemektedir. muhabirine şunlan söylemiştir: 

Nitekim Tiyen Sinde cereyan eden "- iki memleketimizi biribiri. 
lon hadiseler bu mahiyeti almış bu. ne bağlıyan dostluk bağlan bu zi-
lunuyor. İlkönce tethişçidir diye yarete bir sammiyet ve hatta hu. 
bir kaç Çinliyi yakalamak bahane. susiyet mahiyeti vermekte ve ba-
siyle haşlıyan hadise, çok geçmeden sit bir nezaket veya siyasi haber-
lizak Şarktaki biitün Avrupablara leşme ziyf!reti çerçe,·esini kat kat 
llit nüfuzu çiğnemek mahiyetini ih. aşırmaktadır. Siyasi işlerimiz, 
taz etmiş ve bugün bu mahiyetle bü. dünya efkarı umumiyesini alaka. 
Hin alakadar devletlerin önüne di. dar eden meseleler konuşmaları. 
kilmiştir. mız esnaında Balkan Antanhnın 

Netice ne olabilir? şimdiki reisi ile tetkik edildi. Ha. 
Ya Avrupa \'e Amerika Japon isti- riciye Nazın Gafenko, Avrupa hü. 

lası karşısında hiç olmazsa muvak. kiımet merkezlerine yaptığı seya. 
kat bir zaman için Uzak Şarktan ya. hatten henüz dönmüştür. Bu se. 
\>aş yavaş çekilecek, yahut Çine yar. yahat, bugün Avrupada hakim 0 _ 

dım ederek Japon tehlikesiyle mü. lan siyasi hava hakkında geniş in. 
tadele edecektir. Birinci şık, Avru. tibalar hasıl etmek imkanını ver. 
.,a ve Amerikanın niifuz ve menfa. miştir. Binaenaleyh konuşmaları. 
•Uerine kati bir darbe teşkil edebi. mız bir kat daha faydalı olmuş. 
lir. İkinci şıkka gelince, ona dair kati tur. Müttefiklerimizin birliğini 
hır karar ' 'erilip verilmiyeceği henüz ve siyasi zaruretler karşısında 
hem deiildir. Fakat kati bir karar ve. memleketlerimize terettüp eden 
l'ildiği takdirde Çinlilerin demokra. hattı hareketin müşabehetini bir 
•ilerden görecekleri yardım sayesin. kere daha müşahede etmek fır. 
de memleketlerini bir Japon müs. satını bulduk. Beş senelik hayatı 
tenıtekcsi olmaktan kurtaracakları müddetince gerek doğrudan doğ. 
fliphe götürmez. ruya kendimizin ve Balkan mütte. 

Demokrasilerin bu fırsatı kaçırıp fiklerimizin menfaatlerine, gerek 
ltaçırmamaları günün en meraklı sulhün esaslı menafiine hizmet et-
)\ıe!'ielesid ir. mekte bulunmuş olan Balkan pak. 

Adanada Yeni 

Sulama Kanalları 
Adana - Sulama ana kanalların

dan birinin hafriyatı tamamlanmış
tır .. Bu, zeytinliğe kadar olan birinci 
tısım kanaldır. 

tı ile müeyyet bu müşabehet, Av. 
rupa semasını kaplıyan kesif bu. 
lutlar karşısında daha tam olarak 
zaruret kesbeylemektedir. Vardı
ğımız kanaat menfaatlerimizin 
müvaziliği önünde, bu iki mütte. 
fikin her türlü ahval ve şerait al. 

Galenko Y alovaJa Cümhurreiıimi.z ve Hariciye Vekilimizle konufurken 

tında takip edecekleri siyasi hattı l 
hareket, siyasi sahada istiklilleri-1 
nin emredeceği hattı hareket ola. 
caktır. 

Eğer Timpul gazetesi, büyük 
Krallarının etrafında toplanmış d- 1 
lan Romen milleti hakkındaki 1 
dostluk hislerine tercüman olur/ 
ve Romanyanın güzel hükumet 
merkezine yaptığım son ziyaret
teki intıbalarımı tekrar ederse 
bahtiyar olurum ... 

LORDLAR KAMARASINDA 

Almanyaya Hurda 
Demir Satılması 
Muahaze Edildi 

AtinaJa , Londra, 16 (A.A.) - Lordl:ır ka-ı tiyat?"Osunda enternasyonal vaziyetin 
Atina, 16 (Hususi) - Romanya marasında mühimmat ve silahlar başlıca vcçhelerı hakkında çok kala

Hariciye Nazın Bay Gafenko bugün 1 hakkında dun akşam yapılan müza- balık bir dinleyici önünde konferans 
Kral tarafından kabul edilmiştir. Ga kereler esnasında Chatfield, demiş- vermıştir. 
fenko şerefine verilen ziyafetlerde tir ki: Ingiliz - Fransız dostluğunun e-
Metaksas bir nutuk söylemiş ve ez. "-Şimdiye kadar sulh zamanında hemmiyetini tebarüz ettiren Eden, 
cümle demiştir ki: ulaşamadığımız bir derecede harbe iki memleketin siyasetinin ınünha-

Türk ve Yugoslav müttefiklerimiz- hazırlanmak istiyoruz.,, sıran tedafüi olmaktan başka bir ş~y 
le sıkı birlik halinde, altı scnedt>n- Bu beyanattan evvel liberallerden olması lazım geldiğini söjlemiş ve 
beri hiç durmadan, Balkan antantı- Davies. lngiltere ile Fransnnın mih- demiştir ki: 
nın tecrübeden geçmiş çer!:cvesi i- ver devletlerine hurda demir ve ma- "- Bu siyasette, müdafaa siste
çinde, Avrupanın bu ınıntakasmda, den verdiklerinden şikayet etmiştir. minin ancak bir garanti vasıtası ol
müşterek azmimizin yarattığı muha- 1 Mumaileyh, Fransa, Ingiltere ve do- ması icap eden müşterek bir gaye 
denet ve emniyet havasını idame için minyonlar arasında bir anlaşma ya- hakim olmalıdır.,, 
bütün komşularımızla işbirliği ve an- pılarak Italya ile Almanyanın silah- Eden, Ingiltcrenin şarki ve cenu
laşma yolunda yürüyoruz. }anmalarına yarıyacak m:ılzemenin bu şarki Avrupasına verdiği garan-
Hudutlarımızdan ötesine bakım- ihracına mani olunmasını istemiştir. tıleri hatırlatmış, rakamlar zikrede-

yan ve başkasının malına hürmet e- Amele partisinden Strabolgi de rek Ingilterenin muazzam silahlan-
den bizler, bizzat kendim'" karşı da maden ıhracatı aleyhinde bulunmuş- ma faaliyetini göstermiştir. 
ayni müsavi hürmet bes!enmesini t:ı- tur. Mumaileyh, Ingiliz ve müttefik Eden sözlerini şöyle bitirmiştir: 
lep ediyoruz. Ayni sarsılmaz sulh az- devletler erkanı harbiyeleri arasında "- Korkuya dayana.

1
, korkuya 

mi ve ayni şeref mefhumu üzerinde daha sıkı bir teşriki mesai teminini müracaat eden bir siyaseti hiçbi!" bü
müttehit . bulunan dört Balkan an - istemiş ve demiştir ki: yük millet kendini sukuta mahkum 
tantı devleti arasında mevcut sıkı te- "- Asyada r\~;nya sulh ünü tehdit etmeksizin \ ..ıbul edemez. Ingiliz mil-
sanüdün birinci sebebi, budur.,, eden tehlike Avrup:ıdakinden daha !etinin de bugün derpiş ettiği siyaset 

Galenkonun cevabı büyüktür. Fransız dostlarımızla U- işte bu siyaset değildir. Artık hiçbir 
Gafenko, Metaksasın bu nutkuna zak Şarkta tam bir teşriki mesai te- kimse Ingilterenin ve Fransanın ka

cevap vermiş, 0 da ezcümle demiştir mini için alınan tedbirler bu husus- rarlarından şüphe edemez. Bizim az
ki: ta biraz geç kalınmış olmasına rağ- mimizi ihmal edenler feci bir hataya 

Ankaradaki görüşmelerim, antantı men memnuniyeti muciptir.,, düşmüş olurlar. Zorbalık sergüzeşti-
mıza verdiğimiz ehemmiyetin, kıy _ Lord Chatfield, halen cereyan et- ne atılmak istiyenler bihinler ki, 
metini tebarüz ettirmiştir Sizin yük mekte bulunan ve devam edecek olan bundan umumi harp çıkacaktır. Eğer 
sek otoritenizin ve hikmetle dolu ze- erkanı harbiye görüşmel~rı:ıin ehem- taarruzun bundan böyle iyi bir i'.j ol
kanızın, bu müşterek esere, sizin de miyetini layiki veçhile takdir etti- madığı anlaşılırsa, işte o zaman cle-
söylediğiniz gibi, biıtün sulhperver ğini söylemiştir. vamlı bir sulh yoluna girmiş oluruz. 

niyetleri, şeref hissiyatını ve layık Edenin nutku Sulhe doğru hakiki teukki yolu şu-
olduğu parlaklık ve otoriteyi vermi- dur: Hakemlik, uzlaşma, enternasyo-
ye miihim surette yardım edeceğin- Paris. lfl (A.A.) - Eski Ingiliz Ha- nal nizamın kurulması, silahların ten 
den eminim.,, ridye N~zırı Eden, Ambassacleurs zil ve tehdidi...,, 

lfali inşada olan üçüncü ana ka
llalın 2500 metrelik bir kısmı yapıl
tt_ııştır. Yür<?gır ovasına giden sol bi
l'inci ana kanalın inşaatı ise üçüncü 
kilometrededir. Bu kanal 30 metre 
ltenişliktcdir. Boyu 16.5 kilometre o
lacaktır. Buralarda sınai imalatın 
hizde sekseni ikmal edilmiştir. . 

HADiSELE~iN iÇYUZU 

l3araja gelince: Şantiye tesisatı ta
l'tı.arnile ikmal edilmiş ve gelen eks
kavatörlerle temel inşaatına başlan
l'tı.ıştır. 
Açılan bütün kanallar, sağlı sollu 

~gaçlanacaktır. Bunun için yeni yapı
an su işleri teşkilatı büro binası ya
~ında bir fidanlık vücude getirilmiş
~· 2. milyon fidan, açılan kanallar 
~Yunca dikilecektir. Bu fidanlar, ~ 

liptüs cinsindendir. 

• 
• 

• 

ltalyan limanlannda vapurlara mühim miktarda 
cuker yüklenmektedir. Bunların adalara gönde· 
rilmekte olduğu haber verilmektedir. 

,,,. 
General Frankonun erkinıharblye heyetiyle Alman ve 
İtal;un erkônıharbiyelerl arasında cereyan edf."n nıii. 
zakereler a!keri bir ittüaka müncer olursa, bu ittifak 
gizli tutulAcak ve ancak Berlin ve Romaca miinasip 
ı:örüldiiğü zaman ilan edilecektir. 

* Almanyanın Garp lauJudunJa yaptırdığı ZiglriJ 

• 

hattını •ular ba•mıfh. Bu hattın tamiri için cep

heye gönderilen i1çiler günde 12 • 14 •aat çalıf· 
tırılmaktadır. Kadın ve çocuklann erkeklerini 
görmelerine mü.aade edilmemektedir. 

Almanya propaganda mütehassıslarına 2öre, her 
yeni tccıwfizün tevlit ettiği beynelmilel aksülamel 
nihayet dört ay içinde sönüp gider ve unutulur. Çc• 
koslovak işgali martta olduğuna göre, yeni harekete 
temmuz Ol'talarına doğru teşebbüs edilecek demektir. 
O vakite kadar dünya efkin umumiyesinln Çek hadi
selerini unutacağı umulmaktadır. 
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Keramet 
Yazan: B. FELEK 

Eskiden hor gördüğümüz bir sü
rü yemiş ve zer:ıevatların git. 

gide itibar kazandıklarını müşahede 

etmekle bahtiyarız. 

Vaktiyle hıyar lafını, armut sözü

nü hakaret makamında kullanırlar

dı. Soğan, sarmısak sebzelerin sefil

leri sayılır, domatesin yüzüne kimse 

bakmazdı. 

"- Fasulye gibi kendini nimetten 

sayma., sözü de fasulyeye verilen 

ehemmiyeti gösterirdi. 

Zamanın '\"e telakkilerin şu değiş

mesine bakın ki şimdi domates, so

ğan, sarmısak, hıyar gibi şeyler, 

içinde Yitamin denilen gıda vahime. 

si var diye kıymetlendi. Çoluğa ço. 

cuğa. sağlama hastaya, gence ihtiya. 

ra habire bunları peşkeş çekiyorlar. 

Bunu gördüğüm içindir ki mesela 

hiç umulmadık bir adanun beklen. 

\ medik bir yeri işgal ettiğini görün

ce şaşmamaya gayret ediyorum. Ve 

kendi kendime: 

- Dur hele! Telaşlanma! Sen bu 

adam için böyle iştahsız görünüyor 

'

sun amma belki onda domates veya 

soğandaki gibi senin evvelce bilme

diğin vitaminler nr,liır. Diyorum 

ve bekliyorum. 

Size de mümasil hadiselerde be. 

nim gibi düşünmenizi halisane tav

siye ederim. 

Ankarada 
lngilizlerin 
ilk Maçı 

Ankara, 16 (A.A.) - Ingiliz Mtde
lex Vanderers futbol takımt, bugün 
saat 12 de şehrimize üç tayyare ile 
gelmişlerdir. Misafir sporcular hava 
istasyonunda Ankara bölgesi beden 
terbiyesi direktörliığü ileri gelenleri, 
futbol federasyonu mümessili, klüp 
delegelerinden ve sporcul:ırdan mü
rekkep kalabalık bir heyet tarafın -
dan karşılanmışlardır. Kar~layıcılar 
arasında Ingiliz sefareti erkanı da 
bulunuyorlardı. 

Misafir sporculara Ankara bölgesi 
ve Futbol federasyonu namına birer 
buket verilmiş ve mihmandarlarile 
beraber ikametlerine tahsis olunan 
otele götürülmüşlerdir. 

Misafirler akşama kadar istirahat 
etmişler ve akşam saat 17.30 da 19 
mayıs stadyumunda bölge başkanlığı 
tarafından verilen çayda hazır bu -
lunmuşlardu. Çayda misafir sporcu
lar, spor teşkilatı ileri gelenleri, An
kara sporcuları bulunmuşlardır. Çay 
çok neşeli geçmiş ve geç vakte kadar 
devam etmiştir. Misafir takım ilk 
maçını yann saat 17.30 da 19 Mayıs 
stadyumunda Ankaragücü ile yapa-
caktır. .... .. -...... 
lngiliz Hükümdarları 

Londraya Dönüyorlar 
Halifax "Kanada,, 16 (A.A.) -

Ingiliz kral ve kraliçesi Ingiltereye 
dönmek üzere dun gece saat 21.40 
ta (Empress of Britain ı vapuruna 
binmişler ve resmi zevnt ile gazete
cilere veda etmişlerdir. 

Vapur saat 22 de hareket etmiş ve 
21 pare topla selamlanmıştır. Vapu
ra "Southampton,, ve "Glascoco,, 
kruvazorlerile lki Kanada destroyeri 
ve tayyareler refakat etmektedir. Va
pnrun hareketinde 150 bin kişi bu
lunmuştur. 

Hava çok güzeldir. Vapur 24.10 da 
Kanada sularından çıkmıştır. 

Kazanan Mısır 
Tahvilleri 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 faizli 
ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye 
tahvillerinin dünkü keşidesinde, 1903 
senesi tahvillerinden 719.059 numara 
50 bin frank, 1911 senesi tahvlll'!rin
den 359.192 numara da 50 bin frank 
ikramiye kazanmıflardır. 
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Adabı . Diniyesi lf a 
Edilmeden Gömülen 

Cenazeden Çıkan Dava 
Asliye ikinci ceza mahkemesi, dün, 

iki defa ahret yolculuğundan döndü
rülen ve nihayet gece liimba ile gö
mulen bir cenaze naklinden doğan 

hakaret ve dövme davasım tetkik et
ti. Bu karışık davanın şikayetçisi 
Sultanahmet camii imamı Sait, suç
lusu da belediye mezarlıklar müdi.tr
lüğü cenaze otomobil şoförü Bekirdir. 

cezayı müstelzimdir. • 
Dedim. Benden nakil parası olarak 

beş lira iki kuruş istedi. Ben bunu 
verdim. Cenazeyi tekrar camie ge-
tirdi, koydu. -

Ti ensinde 
Açlık Tehlikesi 

(Başı 1 incide) 
derece vahim bir vaziyet telfıkki e
diyor ve Ingiliz menfaatlerini koru
mak için en kati tedbirleri almak lil
zım geldiğini söylüyorlar. 

lngiltere hükumeti, Amerika ve 
Fransa ile temaslarına devam et
mektedir. 

DOKTORLARIN DÜNKÜ TOPLANTISI: 

Dünkü tı~plantula bulunanlar 

Du .. n akc:am Etibbn odasında bir ti takririnin münakaşasına bn~lan-

ANKARA RADYOSU 
Tiirkiye Rndyodifüzyon PostnlaTı 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 81.70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Cumartesi, 17. 6. 1939 

13,SO Program. 13.35 Türk mfü:it?t· 1 -

Şetarnban peşrevi. 2 - Dede F'f, - Şet· 

araban şarkı - GözUmden gönlümden git 

mlyor. 3 - SııdetUn Kaynak - S~tara· 

ban ş:ırkı - Geceml:r: kapkara. 4 - AT'tıt• 

ki - Kilrdlllhlcazkftr ~arkı - Neşe !le 

geçen ömrümü. 5 - Muhayyer WrkO 
- GUneş doı!du damlara. 14 Mcmlel:,..~ 

DUn mahkemede davacı avukatı i
le suçlu şoför bulundular. Davacı i
mam, vazife esnasında kendisine ha
karet edildiğini ve dövüldügunii, sö
züne mukaddime yaptıktan sonra şi
kfıyetlnl şöylece anlattı: 

Şoför Bekir, hiç te vazifesi olma
dığı halde bundan sonra cenazenin 
resmi muamelesini kendisi tamamla
mış. Gece lfımba ile cenazeyi otomo
bile koymuş, ve mezarlığo gotürerck 
yine lamba ile gömmüştiir. 

iaşe vaziyeti müşkülleşiyor 
Tientsin, 16 (A.A.) - Japonlar 

tahdidi tedbirleri takviye etmişler

dir. Abloka altına alınan mıntakaya 
girip çıkmak müsaadesini alabilen 
Çinliler pek azdır. Bir çok amele 
grupları imtiyazlı mıntakala.ra sokul
mamıştır. Bunlar kamyonlarla nak
ledilerek Japonlar tarafından başka 
yerlerde çalıştırılmaktndır. Bu sabnh 
imtiyaz mıntaknsının yarış sahasına 
giden yolu tıkayan barikadın civa -
rında sfüıh esleri işitilmiştır. Mem
nulyete rağmen mıııtakaya sepetler
le sebze taşıyan Çinlilerin üzerine a
teş edildlgi öğrenilmiştir. 

11 saat ayan, ajans ve meteoroloji haberl,.rl. 
l t l T l t dil m1 tır. Azadan doktor Ihsan Sami, top an ı yapı mıştır. op an ıyı o 14,10 - Jll,30 Müzik (Karışık program -

ı ı Yahya Orhon açmıc:tır ldure QUna şidde!lc muhalefet etmiş ve 
Ben şofı.)rün bu hnreketini Mczar

lıklnr müdürlüğüne telefonln bildir
miş ve şikayet etmiştim. Ertesi giın, 
amiri taraiındnn muaheze edilen şo
för, bundan muğber olmuş, bana gel
di. Camide, halkın içinde hakaret et
ti~! yetişmiyormuş gibi üstüme de 
yürüdü. Beni tokatladı. Cenaze teç
hiz ve tekfini imamların vnzlfesidir. 
Bu vazifemi ifa. ederken dövüldüm, 
hakarete uğradım. 

re s ~ · Pl.) 
heyeti tarafından hazırlnnnn 6 aylık böyle bir ş~ye lüzum olmadtğım bil- 18,30 Progrnm. 18,35 MUzlk (Melo~ll-

- Bir gün Yerebatandaki hususi 
hastanelerden briisinde bir erkek 
hasta ölmüş, hastane müdürü beni 
buldurdu. Ceset Yerebatan camiine 
nakledildi. Teçhiz ve tekfinini yap
tım. Olünün Silivride bulunan ba
bası yıldırım telgrafı ç~kmiş: 

Abloka a~tına alınan mıntakanın 
iaşe vaziyeti vnhamct kesbctmekte
dir. 

faaliyet raporu okunup kabul edil - dirıniştir. Netıcede bu teklif ekseri- Ju - Pi.) 1845 MUzlk (KOr:llk Orkes• 
miş, bundnn sonrn yeni bir neşriynt yetle reddedilmiş, toplnntıya nihayet trn - Sef: Necip Aıkırı4 1 - Humphncs 
bürosu teslsı hakkındaki idare heye- verilmiştir. _ Plerronun vcdnl CHazln sererıad) 2 -

Şoför Bekir, hlıdiseyi tamamen in
kar ediyor ve: 

Asahi Şimbun gazetesi, Ingiliz ve 
Fransız imtiyazlı mıntakalarına kar
şı Tientsin askeri makamları tarafın
dan alınan abloka tedbirlerinin Japon 
hükumetince tamamen tasvip ve 
tasdik edildiğini yazmaktadıl'. 

Mecliste 
• • Barem lçın . 

Müzakere 

ismet İnönü 
Kral Zogo 
İle Görüştü 

Amndel - invann CSrrenadl 3 - Mo -
zkow ki - İspanyol danıı. 4 - Ralph 
Bennt:ı:ky - Grlzlnge bir drha gitmeli· 
vlm (Vals), 6 - Pnul Llnclte -Kaprl 
(Sercnnd), 19,15 Tur\\ müzlği (F:ı!!ll he· 
yeti) 20 Memleket snat nyan. ajnns \'C 

meteoroloji haberleri. 20,10 NE>Şell pluk· 
lnr - R. 20,15 Tilrk ?T1llzl~I tSazla uec;· 
rev ve sa:r: semaileri) 20,30 Türk mOzl~l· 
1 - Saltıhnttln Pınar - Hicaz şulcı
Hastn kalbimde açılmış. 2 - Sııphl 7.lytı 

- Cenazeyi kaldırmayınız. Ben 
geleceğim, demiş. Dn'hn evvelce be
lediyeye müracaat edilerek cenaze o
tomobili istenmişti. Ben cennıenin 

üstünden bir kedi fHiin geçmesin di
ye caminin bir odasına kilitledim ve 
işime gittim. Cenaze sa'hibini bekli
yorduk.Ben camiden ayrıldıktan son 
ra şoför gelmiş, kilitli kapıyı açtır

mış. Cennzeyi otomobiline koya.rnk 
mezarlığa götürüyormuş. Onu tesa
düfen Cağaloğlunda gördüm. Kendi
sine: 

- Belediye cenazelerden nııkil ücreti 
alır. Bunlar Mezarlıklar miidürlüğü
ne telefon etmişler, ara.be istemişler, 
beni gönd~rdiler. Başka cenazeler de 
vardı. Ben akşama kadar bunları 

bekliyemezdim. Onun için cenazeyi 
alıp götürmek istedim. Resmi mua
melesi ikmal edilmediğini söyledik
leri için geri çevirdim. Akşam cenaze 
sahibi geldi. Beraber götürdük, göm
dük, diyordu. 

Buradakı Amerikn ke1ısolosu, mü
him bir otomobil ticarethanesinin dı
rektörü olan Amerikalı Maccan'ın 

imtiyaz mıntakasında Japon nöbetçi
leri tarafından üzerinin araştırılma
sını Japon makamları nc?.dlndı:ı pro
testo etmiştir. Japon konsulosu bu
nun bir yanlışlık eseri olduğunu söy
liyerck özür dilemiştir. 

(Başı l ltıcfdeJ Yalo\'a, 16 (A.A.) - Reisi- - Hicnz divnn- Dün gc.-ce yesflc 3- ts-
kındo soz sb.ylerken hususi mü."essc· lı cümhur İsmet İnönÜı Kral Zogo hak Varan ·- HUscynl şarlo - Bıyr.ın 

sulann. 4 - Sndcttln Kaynak - HO!•V• 
seler baremıne de temas ctmış, bu ve Kraliçeyi dün saat 16,30 da n! TOrkU - Göret1ln mi geldi. 5 - HU-

sırnda Rasih Kaplan oturduğu yer- 1• h · 1 k k b l buyurmuş- seynt türkü _ Mescll me eli. 20,50 Ko-
. ğ b 'bi .. ususı o ara a u ı; den, Emın Saza ın u gı muessc- ı nu~me (Dış politika hfıdis~ı .. rt) ıı.o 

selerden sık sık bahsettiğini işaretle: !ardır. Temsil 22 Hııftalık posta kutuc:u (Ecncl-1 
"- Baremin hususi müesseseler- * . dillerde) 22,30 Milzlk <Dans milıftl -

- Yahu cenazeyi nereye götürü
yorsun. Henüz resmi munmelesi ik -
mal edilmedi. Defn ruhsatnamesi a
lınmadı. Adôp ve şaniri diniye ifa e
dilmedi. Bu şekilde ölüyfı gömmek 

Annesi ile 
Dayısını 

Tehdit Etmiş 

Mahkeme, dün kararını bildirecek
ti. Dosya içinde iddianamenin bulun-

' madığı görüldü. Dosya, bu noksanın 
ikmali için müddeiumumiliğe iade e
dildi. 

Kafayı Çekince 
..Sahneye 

Hücum Etmiş 

Amerika gazetelerine göre 
Amerika gazeteleri Tientsin hadi

sesine büyük ehemmiyet vermekte
dirler. 

Ncvyork Times gazetesi, diyor ki: 
"Japonyanın Uzak Şarkta, Alman

yanın Avrupadaki mücadelesinin ay
nini takip etmekte ol foğu günden 
güne aşikar bir surette meydana çık
maktadır. Bu mücadele, bir tek dev
letin tevessü ve h:ıkimiyetini temin 
icin. dili.er devletleri ortadan kal<lır
mıya matuftur.,, 

Meşhut suçlara bakan Asliye dör
düncü ceza mahkemesi dün nnasını 
ve dayısını bldürmek istlyen Dirnn 
isminde bir gencin duruşmasmı yap
tı. Davncı yerinde suçlunun dayısı 

Gedlkpaşa eczahanesi sahibi Vahran 
ile annesi Nina oturuyorlardı. Annesi 
söyleniyordu: 

Amerikada, Çine karşı sempatı 

artmaktadır. Efkarı umumi~e miies-
Necmi ismlncle bir de1iknnlı, ev- sesesinin en son tetkiklere göre, A-

velki gün Sandıkburnundaki "Bizim,, 

gazinoya gitmiş. Iki 49 luk içtikten 

sonra saz heyetine sevdiği havaların 
çalınması için kağıtlar göndermiş. 

Heyet müşterinin istediği bir iki ha

vayı çalmış, Müracaatlar sıklaşınca, 

şaz heyeti bunları isafa imkan bula· 

mamış ve aldırmamış. Necmi bunden 

müteessir olmuş. Sahneye hücum et-

- Ah verdiğim süt haram olsun, 
irin olsun, fitil fıtii burnundan gel
sin. Kama ıle üstüme yürüyorsun, be
ni oldiirruk istiyorsun. 

mi~. Bu sırada da muvazenesini kay

bederek di.işmü~, bir çok yerlerinden 

yaralanmıştır. 

Meşhut suçlatn bakan Sultannh ~ 

met sulh üçüncü ceza mahkemesi, 

dün sorgusunu yaptı. Suçlu kendisi-

merikalıların yüzde 74 ü Çin lehin
de ve yalnız yüzde ikisi Japonya le
hindedir. Amerika halkının yüzde 72 
si Japonyaya gönderilecek esliha ve 
mühimmata Amerika tarafından am
bargo konulmasına taraftardır. 

ltalyan gazetelerine gel~nce 
Bütün Roma gazeteleri ayni bahis 

üzerinde makaleler yazıyorlar ve Ti
cntsin hadisesinin, çember içlne al
ma siyasetine knrşı totaliter devletler 
tnrafındnn yapılan bir mukabele ol
duğunu beyan hususunda müttefik
tirler. 

Popolo di Roma, "demokrasilerin 
koalisyon teşebbüslerine karşı toca
liter devletlerin mukabil taarruzları,, 
unvanlı yazısında şöyle demektechr: 

Dayısı da şikôyetinl şöyle anlattı: 
- Diran dun eve geldi. Komasını 

çekti. Benim ve annesinin üstüne yü
rüdü. "Babamdan 500 lira miras kal
mıştı. Onu veriniz, vermezseniz sizi 
öldüreceğim,, dedi. Bizi korkuttu. Ha 
yatımız tehlikededir. Kendisine ceza 
veriniz. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken: 
- Benim babamdan kalan 500 li

ra.mı anamla dayım vermiyorlar. O
nu istedim. Yoksa kama çekmedim, 
tehdit etmedim, diyordu. 

ni müdafaa ederken: "Büyük Britanya o kadar karışık 
- Çok sarho~tum. Bunlnrı yap - bir vaziyet karşısındadır ki, umumi 

Müddeiumumi iddiasını söyledi. 
Cezalandırılmasını istedi. Muhakeme 
karar için bugüne bırakıldı. 

mnmış olduğumu sanıyoı um, diyordu 

Şnhitler dinlendi. 

Suçlunun eroin kullanmaktan 

mnhkumiyeti varmış. Muhakeme bu

nun tahkiki için talik e,dildi. 

bir harbe sebebiyet vermeden bunun 
içinden çıkmasına imkan yoktur.,, 

Gazetta Del Popolo, diyor ki: 
"Nihayet Japonyanm snbn tüke

necektir. 'l'otaliter devletlerin yani 
Jnponya, Almanya, Italya ve Ispan
vanın kayıt ve şartsız olarak ve her 
~ahada te§riki mesaiye karar verme-

# Her Akıam Taksimde ••----·--• lerinln zamanı gelmiştir.,, 

İZZET BAHÇESİNDE / Çok sa~nEa~k~d~ş~~z~alM Kar-
Dikkat: Bahı;eyc Taksimde Biiyükdere otobüslerin 1 patın ani olarak aramızdan ayrıla-
durduğu sokaktan \."e Ayaz pa a jandarma karako 1 rak ebediyete kavuşması üzerine i:e-

lundnn gidilir. 1 rek cenazeye ve gerek yazıhı:ınemize F i y E ~;z~ar gel~n dostlarına teşekkür ede· 

'- NATTA Acenteliği 
s 

Kemnni: NECATI 'J'OKYAY, Piyanist: FEVZİ, Klarnet: SÜKRÜ, Ke- Ey LEN M E 

mençc: SOTİRİ, Cümbüş: CEMAL, Ney: NİHAT, , Isfanbul Umumi meclisi azasından 
Okuyucu: JIAMİ'l' ve YAIIY A I Bay Mustafa Faik A§kının. b.ir~dcri 

Bayanlar: SUZAN, MUKADDER, BiRSEN, MELAHAT Bay Adil Aşkının kızı Nesrm ıle top
çu teğmeni Bay Kamil Ermutlunun 

Ayrıca: Ç 1ı Kuşu LÜTFİYE tarafından Anadolu Milli Oyunlnrı nikahları, bu perşembe güni.i Beyoğ-
Meze Hariçten getirilebilir, Telefon: 41992 1111111-.••I lu dairesinde aktcdilmi~ir. Her iki 

Bu Akşam 
TURAN Tiyatrosunda 

San'atkar NA Ş 1 T 

ÖZCAN ve 
ERTUGRUL SADi TEK 

Birlikte 

KARILARININ EMRiNDE 
Vodvil 3 Perde, Okuyucu AYSEL, Varyete, Ducto, So1 

Flııtlardn zam yoktur. Tel: 22127 

gence ve ailelerine saadetler temen
ni ederiz. 

MEVLOT 
Ziraat Vekaleti teftiş heyeti reisi 

Bekir Şa.senin ve eşi Mihribanın ru
huna 19 haziran pazartesi günü öğ
leden sonra saat 13.30 da Kızıltop

raktn Zühtüpnşa cnmiinde Mevlut o
kunacaktır. Arzu edenlerin bulunına-
ları ricn olunur. Evlatları 

deki aksi te.sirinı' deg~ il, biraz da köy- Pren• Celal Zogo geldı Pi) 23 Son ajans haberleri, r.lrımt esl-ıanı. 
• tahvlldt. kambiyo - nukut bor,ı'1Gt (fiyall 

lerdeki aksi tesirini düşünelim" diye j Eski Arnavutluk Kralı Ahmet Zo. 2320 Milıik (Cazbnnd - PJ.) 23,:55 - 2' 
bağırmıştır, gonu.n ağabey~si . Pren.s C.el~l Zogo, Yarınki proırnm. 

Rasih Kaplan: "Köylü vergi vere- ailesı ve 28 kışilik maıyetı ıle bera. ===========:i;:'.""'== 
rrıiyor, siz bala hususi müesseseler- her. dün sabahki Konvansi!onel tre. ( 
den bahsediyorsunuz" demiştir. ni ıle Yugoslavyadan şehrımize gel. 

BORSA Müstakil grupun içtihadı miştir. . . 

l\,, .. t k'l .. 1 · Prens, Slrkecıde Özıpek Palas o. 
ıus a ı grup namına soz a an . . . . .. .. 

F t S . d 1 .. 1 · ı· tclıne ınmıştır. Zevcesi ve uç kız, uç ua ınnen c şun arı soy emış ır: . . . 
" A k d 1 b · ı· · dd erkek çocuğu kcndısıyle bernberdır. - r a a~ ar, u ıs ısnaı ma e . İ 

· · d 1 · ti d b' Prense, Arnavutluk işgalınde tal. 
ıçın e yazı ı mcmurıye er en ız .. .. .. . ,. 

ı .. t ı kl · 1 d yanlnra knrşı gonullu mılis teşkila. 
yanız mus eşar ı arın yerı ~ ·hntıı,- 1 '""'nd"' ""l.;,;,. .. ..ıflA ~!\~11 .e.~n ~ ' ----.r-r .-- . vut Kumanaanı ıvıura uaıoşı e Kar. 
tevlit .~d~~ sebeplerı bendenızden ev- deşi Muhtar Galoşi ve oğlu Rama. 
vel kursuye gelen arkadaşlar aşağı zan da refakat etmektedirler. Prensi 
yukarı söylemiş bulunuyorlar. Ben getirmek kin Yugoslavyaya giden 
onların söyiedikleri~e .ufak bir ~?k- Kralın yav~ri Kolonel Hüseyin Sel. 
ta ilave etmekle ıktıfa edecegım. man da ayni trenle şehrimize gel. 
Malümualiniz Vekalet makamlarını i 

1 . . k . d l m şt r. 
işgal eden kımselerın c:ırıyer en ge - p C 1•1 z ı'şgal gu·· n1erin-

. 1 • d ğ'ld. 1 · b rens e a _,ogo. melerı as a zarurı e ı ır. şın a- . 
şında bulunanların kariyerden gel- de İtalyanlara karşı ~a~p etmış ve 
meleri zaruri olmadığı için Vekaletin nihayet Yugoslavyaya ıltıcı:ıya mec
bütün işlerine taalluk eden hususatta bur kalmı~tır. 
yardımcı bulunanları bu kayıtla ka- Celal Zogonun ıözleri 
r~yer har~~ı .. added~rsek Vekaletin İ· ı Prens Celal Zogo, dün kendisini 
şı nasıl gorulecektır? oteldeki odasında ziyaret eden gnze. 
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ÇEKL.EI 

Londra 5.93 
Nevyork 126.6775 
P.il.r.lt_ ,8 29 
Cenevre 28.6375 
Amsterdam 67.2475 
Beri in 50.8025 
Brilkscl 2U525 
Ati na 1.0825 
Sotys l.56 
Madrid 14.035 
Vnrşova 23.8725 
Budapcste 24,8425 
BOkreş 0.90S 
seısrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.535 
Moskova 23.8925 

' ESHAM VE TAllYİl.AT 

1 
Sıvas-Erzurum l 19.67 
Ergani ;"" 19.18 

\. ,) Binaenaleyh, arzettiği~ .ırnsusla.r tecilere, çok güzel konuştuğu Türkçe 
nazarı itibara alınırsa bu ı:;tısnalar ~- ile şunları söylemiştir: 
çınde müsteşarlıkların yeri olmadıgı ··ntan ola. ••••••••••••••111 
anlaşılır. Devlet dairelerinin iyi işle- - Tiirkiyeyl ikinci • 

. k rak bili.Yoruz. Burndn ycr)c~mck mesi için mi.ısteşarları da hu:)ı.:sı a-
lem müdürleri gibi şahsa bağlama

nın fayda değil, belki zarar tevlit e
deceğini düşündük. Binaenaleyh tt?k
lifimiz müsteşarlıkların bu madde i
çerisinden çıkarılmasına aittir. Bu 
hususa dair bir takrir v~riyoru:!:·,, 

Reye konulan bu tnkrirlcrden miis 
te~arlara ait hiikmun beşinci madde
den çıkarılmasına ait olanı knb<.ıl e
dilmiş ve digerleri reddolunarak ımıd 
deler olduğu gibi tasvip 'olunmuştur. 

Kanunun yedinci maddesine kn
dar ~eçcn bu mtizakerelerden sonra 
meclıs pazartesi günü toplanmak ü
zere içtimaına nihayet vermiştir. 

Kabul edilen layihalar 
Meclisin bugünkü topüıntısırıd3. 

arzusundayım. Vatanımızı sonuna 

kadar müdafııayn uğra · tık. Ne 

mümkünse ynptık. İleride daha 

fazla konuşuruz.,, 
Prens Celôl ile beraberindeki ku. 

mandanlar dün Perapalas oteline gi. 
derek eski :Kral Zogo ile görüşmüş. 
lerdir. 

"ümitlerimizi kaybetmedik,, 
}(umandan Muhtar Galoşinin oğ. 

lu Ramazan Galoşi de şunlnrı söyle
mi tir: 

- Ümitlerimizi kayhetmedik. Gii
niin birinde vatanımıza diincceğiı. 
Zaten işgal kuvvetleri şehirlerdedir. 
Dağlık ~·erlere sokulamnmı~lardır. 

İtalyanların Kralımız aleyhine ter 
tip ettikleri bir film, ge enlerde Ar
navutlukta bir sinemada g(isterilir
ken, Kralın resmini gören bir ~ok 
mektep talebeleri büyük tezahürat 
yaımu~lnr ve "~·n~asın Kral,. diye ha-

Başvekil Dr. Rdlk Saydam, Meclis 
ruznamesinde bulunan ve cenup hu
dudunda Meydanı Ekberin bir kilo
metre şımali şnrkisind~ki 3l2 nunı~
ralı hudut taşından Payasa kad~r .1• 
nen sahada hudut muııtnc•lelerımn 
knldınlmasına ait kanunun tercihan 

. . · e bu t,,klif t•· ğırarak ~iddctlc alkr~laını~lardır. 
müzakeresını ıstemış V ~ nS- .. •• • ) 

. . . K un alkışlar a • Propagandanın hoyle aksulaıne 
vıp edılmıştır. an ra ı f 1 h " 

l duktan sonra lst vaptığını nnlıyan talyan ar, teza u-!';mda kabul o un an- • . · . ı 
~ 'k 'I'ravmay Tu"'ne) t rnta ıstırak · eden 1050 Arnavut ta e. bul Elektrı ve • eş- • . .. 

· atının Jstanbnl bnl dl he ini tevkif ederek Italya~·a gon. 
kilfıt ve tesıs .. e - . . 

. d ine ait kanun liıvihasu a dernuşlerdır. Bundan ba~ka memlc. 
yesıne evr .ı ı . . . . 1 . d d 

Tü ki e Amerika ticaret an1'lşma- kctın ılcrı ı:elcn şahı;lyct erın en e 
ve rT .. Ykiye Bclçik<> 1·,, ... e· mu··c 104 kiııi hwkif olunmuştur. 
sının Ur - ' ... ULf ı " • , • , 
rimin muahedesinin tasdi.kl~rine ait Şımdılık . sadece bu hareketlerı 
kanun layihalarının ikinci müzakere- protesto edıyoruz. Fakat unutulma. 
1 ri yapılmış ve kabul edilmiştir. malı ki, hiç bir Arnavut, memlek<'. 
e tini işgal <'denlerin do!>tu değildir ... 

Çanakkalede Zelzele Draç cephesinde İtalyanlarla çar. 
Çanakkale, 16 (TAN) - Bu sabah, pışan gönüllülerin kumandanı Ah

( dün sabah) saat beşi kır bir geçe şld- bas Kupi ve emniret teşkilatı şefi 
detti bir zelzele olmuştur. Zarar yok- j Kurt K uti de bugi.inlerde şehrimi. 
tur. zc geleceklerdir. 

Bahsettiğimiz Boksör 
Küsük Kemalin Ailesi 

Teşekkür Ediyor 
Yeğenim, nğnbcylm Gnlatn. 

snraYlı boksör Kiiçük Kemalin 
zıyaından dolayı gerek kı~·met

H Galatasaraylı nrkadnşlnrilc 

dostlarımızın ve gerekse yük. 
ek mntbuatınuzm gösterdikle

ri lı'.'ıtufkfır ,.c na7.ikunc n1fıkaya 
kar~1 minnctdarlığnnızı derin 
tec!'i!'ltirlcrinıizle arzedcriz. 

Dayısı Hemşiresi 
Selman Üstiiner Salha Giirman 

Temmuz 1939 23 
TÜRK GÜNÜ 

Bütün Amerika b~ büyük günU 
kutlamağa hazırlanıyor. 

NEW YORI< 
Sergisine ve bu büyük güne 
yetişecek olan seyahatlar 

tertip edilmiştir. 
5 TEMMUZ KAFiLESi: 

Simplonla Paris 
Parlste 7 Gün otel ve yemek 

Quecn l\larry'dc Kantara ve Ycnıciı 
Newyork'un en muhteşem otc 

Ba;bizona Plaza'da 16 gün ikarnct 
Normandie ile Havre'a avdet 

. d.,_;ştir· 
Ayrıca cep parası temın e ıuı .. 

40 Gün 40 Gece 
Kayıtlar Knpanıyor acele ediniz 

N· A T TA 
Galatasaray Tel. 44914 
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17 Haziran 1939 

TAN 
ABONE 

TOrklye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 
7!10 
400 
150 

Kr. 

" 
• 

...,. 1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. .. 
• 
• 

MilleUcrarnsı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tı:!n abone 
bedeli mllddet sıras!yle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 

Adres değ!stirmek 25 kurustur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilfıvesl Ulzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Diploma 
Bir Vasıta mıdır? 
Bir Gaye mi? 

Günün en mühim meselelerin
den biri hi~ şüphesiz ki mec. 

liste müzakere edilmekte bulunan 
Barem meselesidir. 

Bu mesele etrafında Meclisin ,.e 
efkarı umumiyenin tene\'\'iirü için 
yaptığımız tahkikat ve açtığımız 

•nkete bugünden itibaren başlıyo. 
ruz. 

Bu münasebetle ıazetelerde çıkan 
yazalar da okuyucular tarafından a
laka ile takip edilmektedir. Gazete
lerden bazıları diplomanın aleyhin
de neşriyat yapıyorlar. Memurlarda 
diploma aramanın yanlış olduğunu. 

• ,·akit mekteplerde diplomanın bir 
raye telakki edilerek tahsile fena te
sir yapacaiını söylüyor, \'e şehadet. 
nameye ehemmiyet ,·erilmemesini, 
diplomanın bir ·vesika teşkil edemi
yeceğini iddia ediyorlar, 

Bir okuyucumuz bu iddiaya gayet 
müdellel bir cevap veriyor, diyor ki: 

"Cemiyetin asırlardanberi tekem
mül ettire ettire bugünkü hale getir
miş olduğu bir irfan müessesesi olan 
mektep için hali "özsüz malUmat 
ile kafa şişiren bir yer,, zihniyetini 
taşımak ve böyle telkinatta bulun. 
mak, bilhassa bizler, cehaletin çok 
•cı neticelerini görmiiş olan biz Tiirk 

••• ,,. • • 1..11--- _..._ .1n..,..-..-" • • """ 1~"" 

dar doğru olur. 
Ferdde ve dolayısiyle toplulukta 

SC\ i~ eli yükselten, onda doğru dli
şiinme, doğru görme kabili~·etlerini 
inkiş~ ettiren tahsildir. Bunun ise 
en kestirme, en ciddi ve nihayet en 
verimli iktisap yolunun mekteple 
kaim olduğu \'e ispatının ise şehadet. 
nnıne ile kabil olabileceği aşikar. 

dır. Şu halde böyle mürşid bir mü. 
essesenin ,·ereceği şehaddname sa. 
dece, "bir takım seneler içinde bir 
gencin bir mektep kapısından miite
madiyen girip çıktığını,, gösteren bir 
kağıt parçasından ziyade biraz da, 
onun hu irfan yu,·asından kendi fıt
ri kabiliyeti nisbetinde feyz almış ol
duğunu gösteren bir vesika sayıl. 
maz mı? 

Hayattaki tecrübenin ehemmiy~ti
ni inkar etmek miimkün değildir. 
Fakat hu tecrühcnin ehemmiyeti, 
kurulduğu temelin sağlamlığı nis. 
betinde artacağını da unutmamak la. 
zamdır. 

Şehadetnamesiz tecriibeye naza. 
ran "mekteplerin iki dakikalık., im. 
tihanlarını kıymetsiz adettikten son. 
ra hekimlik, mühendislik, avukatlık, 
hakimlik gibi ihtısas tahsilini iktiza 
ettiren bazı me lek erbabını, -bu 
gibileri de yetiştiren \'e belki de yine 
iki dakikalık imtihanlar neticesinde 
'ehadetname veren ayni mektepler 
olduğu malum bulunduğuna göre
bundan istisna etmek garip bir tena
kuza düşmek demektir. 

Devlet, belki bugünden ziyade ya. 
nnı diişünerek istikbalde, açacağı 

müsabaka imtihanlarmda şehadetna
meli ile yine şehadetnameliyi karşı 

karşıya getirmek, yani tahsil görmüş 
memurlar yetişmesi imkanlarını ha
zırlamak gayesile bazı takyitlere lü
zum görmiiş bulunuyorsa bu teşeb. 
biisünde tam bir isabet mevcut oldu. 
ğunu kabul etmek lazımdır. Memur 
olabilmek için bir ölçü olmak üzere 
asgari bir tahsil -meseli lise-- ka
bul edilmeli ve müsabaka imtihan
larına da bu şeraiti haiz kimseler a
hnmalıdır. Bu sayede hem gözleri 
memuriyette olup başka işler tutmak 
istemiyen \'e hinnetice işsiz miktarı. 
n1 arttıracak olan bir \•aziyetin zu. 
buruna sebebiyet verecek gençlerin 
daha az bir tahsili icap ettiren 'e hiç 
~liphcsiz ki memleket için de liizum-

(Sonu: Sa: 8, Sü: 5 te) 
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Kardeş Mısırın kıymetli 

TAN 

Hariciye Nazırı, bugün şehrimize geliyor. 

m-z~um Okuyucularımız, arkadaşımız Ömer Rıza Doğrul 'un bu 
• 

değerli misafirimizin HAYATiNi ve ŞAHSiYETiNi 

yazısında 

bulacaklardır. Efendiler 
Yazan: "Sabiha Zekeri ya Sertel 

• • • 
Abdülfettah Yahya Pş . 

R omanya Hariciye Nazırı G~
f~nkonun Ankarada yaphgı 

konuşmalar, bunun neticesinde neş. 
redilen resmi tebliğ, Gafenkonun 
beyanata, l:'ugoslavyanın Balkan An. 
tantına sadakati, Balkan Antantının 
kuv\'etlenme i, Almanyada, hayret, 
şiddet, ve hiddet uyandırmış. 

nın Hayatı ve ahsiyeti 
Olur a .... Ha~ at saha ında, her bi. 

ri bir somun ekmek, bir petrol ku. 
yusu, zahire ambara vazifesini gö. 
recek olan bu ülkelerin birer birer 
sulh cephesine iltihakları, ağızlan 

açık kalanları kızdırabilir. 

B ugün şelirimize Mısırın 
en kıymetli, en yüksek 

meziyetli devlet adamların
dan olan Hariciye Nazırı Ab
dülfettah Yahya Paşa muva
salat edecektir. Kendisi, Tür 
kiye Cümhuriyetini ziyaret 
eden ilk Mısır Hariciye Na
zırı olduğu için ziyaretinin 
tarihi bir değeri de vardır. 

Büyük Harbin patlak vermesine 
kadar Mısır bir Osmanlı ülkesi idi. 
Büyük Harp sırasında ve sonunda 
vaziyet değişti ve neticede Arap 
memleketleri Osmanlı devletinden 
ayrıldı, Mısır da Osmanlı devle. 
tinden maddeten ayrılan bu ülke. 
lerin biri idi. Maddeten ayrılan di. 
yoruz, çünkü Mısırlılar, Türklere 
karşı dostluklarını ve kardeşlikle. 
rini muhafaza ettiler ve bunları, 
bir sürü buhranlara ve hadiselere 
iki milletin milli varlıklarını ko. 
rumak için tuttuklan yolun ayrıl. 
masına rağmen idame ettiler. İki 
millet arasındaki manevi bağlar 
daima sağlam kalmış, iki milletin 
istiklfıl ve hürriyetlerini kurtar. 
mak için giriştikleri büyük savaş 
yıllarında bu manevi bağlar daha 
fazla kuvvetlenmiş, neticede Tür. 
kiye, tam istiklalini kazanarak bü
tijn dÜJlvBva tanıtm1s d::ıh::ı "nnr::ı 
l\'lı.,ır da ln ı tere ile bir muahede 
yaparak ayni §ekilde istiklal ve 
hürriyetine kavuşmuştur. 

Türklerin en yüksek kahra. 
manlıklarla, Mısırlılann fe. 

dakarhklarla dolu savaş yılların. 
dan sonra iki memleket arasında 
yenilenen münasebetler, diğer ya. 
hancı devletlerle tesis olunan mü. 
nasebetlerden farklı ve bir takım 
hususiyetleri haizdi, Çünkü bu 
münasebetler, kuvvetin, müşterek 
bir tarihten, müşterek bir dinden, 
müşterek bir kültürden, sürekli 
beraberlikten, sağlam anlaşma. 
dan, köklü ve şerefli bir camiadan 
alıyordu. 

Bugün ise Mısır Hariciye Na. 
zırının Türkiye Cumhuriyetini ilk 
defa ziyaret etmesiyle aradaki mü. 
nasebetlerin en samimi sevgi ve 
en hakiki kardeşlik derecesine 
varmış bulunduguna şahit oluyo .. 
ruz. 

Hakikatte Mısır bu tarihi vazi. 
fe için en liyakatli ve en kıymetli 
adamını seçmiştir. Çünkü Abdül. 
fettah Paşa Mısırın en bariz ve en 
mümtaz simalarından biridir. Onun 
bize hatırlattığı simalar, Mısırın 
son devirde Hüseyin Rüştü Paşa, 

Adli Yeğ~n Paşa, Saad Zağlul Pa. 
şa, Mehmet Sait Paşa, Abdülhalik 
Servet Paşa gibi yetiştirdiği güzi
de simalar ve siyasi liderlerdir. 
Bunların hepsi de yeni Mısın bu. 
günkü saygı değer seviyeye erişti. 
ren yüksek şahsiyetlerdir. 

Abdülfettah Yahya Paşa hukuk. 
çudur ve adliyecidir. Bilhassa ad. 
liye memuriyetlerinde ve hakim. 
liklerde bulunarak Adli Paşa ka. 
binesinde Adliye Nazırlığını de. 
ruhte etmiş, daha sonra muhtelif 
kabinelerde çalıştıktan sonra Ha
riciyeye ve daha sonra Başvekile. 
te tayin olunmuştu. 

Deruhte ettiği bütün işlerde li. 
yakati, nezaheti, fırkacılık gay. 
reti gütmiyen, milli birliği ve 
memleket menfaatlerini her şeyin 
fevkinde tanıyan vatanseverliği 
ile temayüz eden AbdüUettah 
Yahya Paşa 1934 te, yani Mısırın 
istiklali tanınmadan evvel, Başve. 
kalete geldiği zaman memleketi. 
ni her eye rağmen mustakil ve 
bur tarı akla, vabancı her müda. 

Yazan: 
Ömer DOGRUL 

Kahirede Türk - Mgır paktının im:uuı 
ait bir hatıra 

haleye mukavemet 
mavi.ız etmişti: 

etmekle te. 

Onun bu sırada kahramanı ol. 
duğu bir hadise kayde de. 

ğer: 

Bu sıralarda merhum Kral Fu. 
at Hazretleri ağırca hastalanmış. 

ve hastalığın vehametini anlıyar~k 
Emri Hak vukuu takdirinde oğlu. 
nun sinni rüşde varmasına kadar 

niyabet meclisini teşkil edecek 
kimselere dair bir vasiyetname 
yazmışta. 

Vasiyetname, tabii ki, gizli idi. 
Bu sırada İngiltere ile Mısırın mü
nasebetleri henüz bugünkü inti
zamını almadığı için İngilizler va. 
siyetnamenin muhteviyatını anla. 
mak istiyorlardı. Fakat bu sırrı 

Kral Fuattan başka bilen yoktu. 
Sonra ona kimleri vasi olarak seç. 

tiğini sormak ta pek münasebetsiz 
bir hareket olurdu. Böyle bir ha. 
reket: 

- Siz nasıl olsa ölmek üzere
siniz. Bari Krallık naibi olarak 
kimleri bıraktığınızı söyleseniz de 
bizi meraktan kurtarsanız! 

Demekten başka bir şey üade 
etmezdi. Bu yüzden Abdülfettah 
Paşa, İngilizlere mukavemet etti 
ve böyle bir suçu işliyerek öldü. 
rücü bir hastalıkla mücadele eden 
Kralın katline iştirak etmiyeceği. 
ni açıkça anlattı. 

Fakat İngilizler vasiyetnamenin 
muhteviyatına mutlaka öğrenmek 
istiyor ve Abdülfettah Paşanın 

mukavemetini kırmak için vaziyet 
alıyor, hükumetin bütün faaliyeti
ni durduracak tertibat alıyorlardı. 

Abdülfettah Paşa için çekilmek
ten başka çare yoktu. Fakat onun 
bu sırada yazdığı istifaname hala 
Mısırın övüne övüne hatırladığı bir 
hadisedir. Çünkü Abdülfettah Pa. 
şa, bir takım sıhhi sebeplerden do. 
layı çekilmek mecburiyetinde kal. 

' dığını söylemiyerek hakikati ol. 
duğu gibi yazmış, Mısmn dahili iş. 
!erine vuku bulan yersiz müdaha. 
lelerden ve bu müdahalelere mu. 
kavemetinden dolayı butün hükü. 
met faaliyetini durdurması melhuz 
vaziyetlerle karşılaşmak yüzün. 
den iktidar m ·kiini bıraktığını 
anlatmıştı. İstifanamenin üsliibu 
ateşli ve sözleri acı idi. Bu yüzden 
Mısırın milli mehafili istüanamenin 
geri alınmasını istemiş, AbdüUet. 
tah Paşa da istifanın üslubunu tah
fif ile iktifa ederek hakikati anlat. 
mak hususundaki vaziyetini mu
hafaza eden bir istifaname yaz. 
mıştı. 

Fakat, bu hiddet ve şiddeti izhar 
ederken, Diplomatise Korrespon. 
danse gazetesi şu dimleleri de ila,·e 
ediyor: ''Bir insan iki efendiye bir. 
den hizmet edemez.,, 

'Ya ... Mih\ er devletleri efendi, o. 
nun himayesine giren, \'eya onunla 
dost olan, onunla ittifak yapanlar u. 
aktarlar demek. .. Biz bunu bili) or. 

duk amma, efendiler bunu şimdi)& 
kadar bu kadar sarahatle söyleme. 
mişlerdi. 

Gafenko efendisine sormadan na. 
sıl olur da, Tiirkiye ile müzakereye 
girişir, aralarında bir anlaşma yapa. 
bilir? 'Yuioslavya, efendilerin reyi. 
ni almadan Balkan Antantına sadık 
olduğunu hangi cesaretle söyliyebi... 
lir? Efendilerin hiddet ,.e şiddetini 
hesaba katmadan Balkan Antantı

na nasal km•yetlendirebilirler? 

Efendilerin hayat sahasını temin 
etmek için, Balkan Antantı bozuL 
nıalı, bu tek tek kalan devletleri e. 
fendiler birer somun ekmek gibi yu.. 
tabilmelidirler. Daha henüz dost gö
rünürken, efendinin uşağına emir 
verir gibi, küçiik de\'letleri konuş.. 
nıa hakkından mahrum edenlerin., 
yarın müttefik oldukları zaman ne 
biçim bir ağa olacaklarım şimdiden 
tahmin mümkündür. Efendilere u. 
şak olmamak içindir ki, bütün kü
çiik de\ Jetler, sulh cephesine iltiha
kı bir zaruret olarak görü~ orlar. 

Bu gazeteye göre, yer yüzünde 
iki efendi 'ardır. Biri mihver dev. 
Jetleri, öteki i sulh cephesini kuran. 
demokrasi de\'letleri. Küçük devlet
ler bunlardan hangisine girerse, o 
efendiye uşak olur. 

rr D\ 
1 HAdls~!~~~G Göıre 1 

B ugunlm Hariciye Nazırının 
medeni cesaretini ve dü. 

rüstlüğünü tesbit eden bu hadise, 
Mısır efkan umumiyesinin unut
madığı hadiseler arasındadır. 

Siyasi anlaşmalar böyle efendi ve 
uşak zihniyeti ile mütalaa ediline, 
tabiidir ki dünya efendilerle uşak
lar sınıfına ayrılır. Fakat demokrasi 
dc\'letleriyle yapılan anlaşmalar, e. 
fendi 'e u ak anla ması değil, efen.. 
dilerle, efendilerin anlaşmasıdır. 
Miisa\'i haklara, müsa\'İ vazifelere 
dayanır, Bunun iç.indir ki biz de hir 
efendi anlaşmasından ziyade, hir 
dost anlasmasını tercih ettik. Allah Eski imparatorluklar 

llıya Edilemez 
Yazan: Selami izzet 

Milletlerin istikbalini 
mck kabil midir? 

keşfet. 

Bu suali soranların gözü önüne 
eski Türk akanları, Şarlmanın fü. 
tuhata, Kadim Roma imparatorlu
ğu geliyor; büyük ülkelerin inkıra
zından sonra kurulup bozulan 
devletler, çizilip değişen hudutlar 
düşünülüyor ve şu hüküm verili
yordu. 

"- Milletlerin istikbalini keş. 
!etmek şöyle dursun, bir mille
tin, katta yakın istikbaline da. 
ir tahmini bir fikir söylemek bi
le kabil değildir ... 
Yetmiş sene e\'\'eline kadar, ce

miyetler muhayyel bir nesne idi, 
sanıh~·ordu ki, insan toplulukları 
tabiat kanunlarının fevkine çıka. 
biJirlcr, kun•et \'e kudretlerine 
dayanıp dilediklerini ~aparlar. 

* 1871 de, bir milletin, hatta ya-
kın istikbalini keşfetmek kabil mi
dir? Sualine şu mülahaza ilave e
dildi: "Milletlerin istikbalini tah. 
min için, her şeyden önce cemiyet. 
lerin herşeyi gibi, tabiat kanunla. 
nna tabi olduğunu kabul etmek 
ve onlan ilmi incelemelerle tanı.. 
mak gerektir.,, 

1871 den sonra cemiyetler mn. 
hayyel bir nesne telakki edilmedi, 
müsbet so yoloji cemi~etlerin re
alite \e her realite gibi de, ilim 
mevzuu olduiunu isoat etti. 

Artık ortada bir hakikat '\'ar: 
Milletlerin istikballerini ke fct
mek kabildir ve bunun kabil oldu. 
ğuna da J l Mart 1882 de Ernest 
Renan'an Sorbonne'da \'erdiği bir 
konferans en kun·etli delildir. 

* Renan diyor ki: 
- Roma İmparatorluğunun in. 

kırazından, daha doğrusu, Şarl. 
man İmparatorluğunun dağılma. 
sından sonra Garbi Avrupayı mil. 
Jetlere ayrılmış gördiik; bunlardan 
bazıları, zaman zaman, ötekilere 
nafiz olmaya kalkı~tılar. Fakat bu 
nüfuzları uzun zaman sürüp git. 
nıedi. Charles - Quint, 14 üncü 
Loui , 1 inci Napoleon'un yapama. 
dığanı herhalde istikbalde kimse 
yapamıyacaktır. Yeni bir Roma 
'eya Şarlman imparatorluğu kur. 
mak artık imkansızdır. Avrupanın 
taksimatı o kadar büyüktür ki, ci. 
hanşUmu1 bir tahakküm teşebbüsü 
pek çabuk bir devletler ittihadına 
meydan verip muhteris milleti ta. 
bii hudutları içine sokar.,. 

* Kaplanna, kacaklanna Stiama. 
yıp göz alabildiğine yayılmak is. 
tiyenlerin haline sosyoloji bıyık 
altından gülliyor: 

"Zehi tasavvuru batıl, zehi ha. 
yal • i • muhal!,, 

Diyor. 
Doiru söylü:\ or 

İhtimal ki Abdülfettah Paşanın 
cesaretini besliyen bir amil, Mı
sırın en büyük iktısat ve iş adam. 
larmdan olan babası merhum Ah
met Yahya Paşanın kendisine br. 
raktığı ne! se itimat vasıtasıdır. 

Mısırın bugünkü Ha,riciye Na
zırının babası da, biraderi Emin 
Yahya Paşa da, Avrupalıların Mı. 
sırdaki iktisadi nüfuzu ile çarpış. 
mak i~in fabrikalar ve tezgahlar 
kuran ve bu yolda en büyük mu. 
vaffakıyeti kazanan büyük iş a. 
damları arasındadırlar. 

Mısır Hariciye Nazırının kendisi 
de Mısırın en zengin ve en hayır. 
perver güzideleri arasındadır. İs. 

kenderiyenin "Muvasat-Yardım., 
cemiyeti onun riyaseti altındadır. 
Ve bu cemiyet fakirler için en mo. 
dern ve en büyük hastaneleri yap. 
mıya muvaffak olmuştur. Sonra 
kendisi Mısırın bir cok hayır cemi. 
yetlerinin amil azası arasındadır 
ve bu cemiyetler ondan her yardı. 
mı görmektedir. 

dünyayı efendilerin hiddet n şidde. l tinden korusun ... 

leri ve buhranları önlemek husu. 
sunda sarfettiği mesai ile sulh da. 
vasına ifa ettiği büyük hizmet gôz 
önüne gelebilir. 

A bdülfettah Paşanın meşgul 
oldugu meseleler arasında 

Filistin meselesini de kaydetmek 
isteriz. Mısır, en yakın komşusu o. 
lan Filistin in haklı da\ asını be. 
nimsemiş ve bu davayı bütün kuv. 
vetiyle mıidafaa etmiştir. Bu mu. 
dafaa de\•am etmetke ve dava bü.. 
tün Araplık diınyasının davası o. 
larak inkişaf etmektedir. 

Abdulfettah Paşa devrine tesa. 
di.ıf eden bir mesut hadise de İran 
ile Mısır arasındaki mukarenet ve 
bu mukarenetin ıki memleket ara. 
sındaki sıhriyet ile kardeşlik de. 
recesine yükselmesidir. 

Çok kıymetlı misafirimiz hak. 
kında verdiğimiz bütün bu malii. 
mattan sonra biricik dileğimiz bu 
tarihi ziyaret sırasında da iki dost 
ve kardeş memleketin müşterek 
davasına uygun hayırlı basarılar. 
dır. 

Abdülfettah Yahya Paşanın Mı. 
sır Hariciyesine son gelişi 1937 se. 
nesının İlkkanunundan başlar. 
Bu sıra ise Mısır için son derece 
muhimdi. Çünkü istiklal muahe. 
desini, Mısırın azami istüadesini 
temin edecek tarzda tatbik ettiği 
sıra idi. Bu ise, bilhassa Mısırın 

Hariciye Nazırından rüyet, kiya. J ~"'' ""' 

set ve çok kuvvetli idare bekllyen ~ Ölçü Üzerine 
bir l§ti. Abdülfettah Paşa da bü- ~ 
tün bu meziyetleri göstermiştir. MEKTEP 

Bu devrin beynelmilel buhran. 
lannı ve bunların bütün medeni. --

Sadrettin Celilin bu başlık Yet dünyasını tehdit ettig·ini, Mısırını~ 
altındaki makale ini bu hafta da kendi istiklalini ve varlıg·ını teh. ~ ~:nku·· 
Pazartesi ııı>.. nushamızda dit eden vaziyetler karşısında kal. ~ k k .. 

ı. o U\'aca sın1z. "" dığını göz onüne getirirsek cok "" · ~ 
k tl. . f" ... b hd. ..,,~,..,...,~ .... ., ,,,,. ıyme ı mısa ırımızın u te ıt. 
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GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

Türk - Mısır Dostluğu 

Mısır Hariciye Nazırı 

Memurlar Berem 
Projeleri için Ne 
Düşünüyorlar? 

11 Fakir .. ler 
Yazan: Naci SADULLAH 

Bugün Şehrimizde 
Aşağıdaki havadisi, dünkü gaze

telerde okudum: 
''- Kuzguncukta oturan Ahmet 

Şükrü isminde biri, dün, Beyoğlun
da, Neuti Bey caddesinde, Dimitri. 
nin dükkanına girmek, ve süt içmek 
istemiş. Fakat bu niyetle sütçü dük
kanına girerken, yere düşüR ölmüŞ
tür!,, 

(Başı 1 incide) 
rafından istikbal edileceklcrdır. Bu 
esnada bando, Türk ve Mısır istiklal 
marşlarını çalarken a~keri kıta da 
selam resmini ifa edecekt~. 

(Ankaradan Aldığımız Cevaplar) 

Felaketi görüyorl'Ul!UZ ya? Artık, 
sade süt içenler değil, süt içmiye ni
yetlenenler bile zehirlenmiye başla
dı. Bu gidişle, sütçü dükkanları da 
elektrik muhavvilelerine benziye
cek: Çünkü sütçü dükkanlarının ka. 
pılarında da, birer kuru kafa ve aşık 
kemiği resmi göreceğiz. Ve bu re
simlerin altında da şu kelimeleri o
kuyacağız: 

Abdiılfettah Paşa, trenden indik
ten sonra yanındaki zevat.la btraber, 
Başvekil Refik Saydamı, Büyük Mil
let Meclisi Reisini ziyaret edecek, bir 
saat sonra da kendilerine bu ziyaret
ler iade edilecektir. Misafirler öğle 
yemeğini hususi surette yedikten son 
ra saat 16 da Atatürkün mezarına 

bir çelenk fc\'.jyacaklar. ondan sonra 
da ismet Inbniı Kız Enstitiisünü ziya
ret edeceklerdir. Saat 20,30 da Bay 
ve Bayan Saracoğlu tarafından Hari
ciye koşkünde misafirler şerefine bir 
akşam yemeği verilecek, yemeği mü
teakıp saat 22.30 da bir res:ni kabul 
yapılacaktır. 

A nkara, 16 (TAN Muhabirin
den) - Ankarada herkesin 

konuştuğu tek mevzu var: Barem 
kanunu layihası. Masa başında, kah
vede, lokantada, hatta sokakta yü
rürken hemen herkes mebusların 

Meclisteki münakaşalarına iştirak e
diyorlar. Kimisi lehte, kimisi aleyh
te birbirlerine fikirlerini izaha çalı
pyorlar. Meclisteki münakaşaların 

gazetelerde neşri onları fevkalade 
alakadar etmektedir. 

Sabahleyin vazifesi başına giden 
memurun ilk yaptığı iş bir gazete a
lıp söylenen sözleri, verilen cevap
lan şöyle bir gözden geçirmek. Bu 
anketi yapmağa başladığım zaman 
bu vatandaşlardan bir kısmı "Aman 
benj. hiç görmemiş ol" dedi, bir kıs
mı adresini ve ismini açrkça söyledi, 
fakat ben onlan yazmıya cesaret e-
demem.. .., 

• 
Bir 'Adliyeciye Göre 

Adliye Vekiled memurlanndan 
Naci Bayır: 

"Yeni barem projesinin muhteva
sının adı ile hiç alakası yoktur. Bü
tün sivil memurların maaşları tevhit 
ediliyor. Fakat bunlar arasında te
adülü görmek maalesef imkansız. Bir 
çok işlerde olduğu gibi.. bu işte de 
"'vur abalıya,, zihniyeti hlkim ol-
muş." . -Bir Mütercime Göre 

Ankara Elektrik 
tercim Nahit Urba: 

Şirketinde mil-

"Baremin kısmen veya tamamen 
devlet sermayesi ile işletilmekte olan 
sanayi müsseselerine tatbikı, istihsal 
kabiliyetleri yüksek olan elemanları 
teşvik mahiyetinde değildir. Sanayi 
müesseselerinin asıl gayeleri istih
salin tezyidi olduğu kabul edilecek 
olursa buralarda çalıştırılan müstah
deminin maaşla..-.ı da istihsal kabili
yetleri ile mütenasip olması iktiza e
der. 

Eski zamanlarda olduğu gibi "bey
lik malı" zihniyeti ile istihsale hiç
bir ehemmiyet vermeden iş gördü
rülmek isteniyorsa o zaman mesele 
değişir. 

Bununla beraber bu meselenin bir 
çok su götürür tarafları da vardır. Bu 
hususta kati bir karar vermeden ev
vel hükiımetn iktısadi sahada takip 
etmek istediği ana prensipi bilmek 
18zundır." 

• 
Hakimlere Göre 

Hakimlerle görüşmek istedim. On
lar beyanatta bulunmaktan bu defa 
da kaçınıyorlar. Susmalarına rağ
men çok söyliyecekleri olduğu anla
plıyordu. Bilhassa kendilerini terfi 
n terfihlerinin kolaylaştınlmaları 
çareleri üzerinde çok durulması la
zım geldiği, diğer memleketlerde ol
duğu gibi memleketimizde de hususi 
mevkilerinin artık gözönünde tutul
masının icap ettiği kanaat ve iddia
sındadırlar. Kendilerinin herhangi 
bir memur sınıfından addedilmeme-

Bütçe Encüme~ aeis Vekili Faik 
Baysal, barem müzakereleri sırasın

.da Mecliste izahat veriyor 

olarak çalışan bir vatandaş düşün

düklerini şöyle anlattı: 
"Bence barem alelitlak bir mali 

mesele değildir. Ve belki de sadece 
içtimai bir meseledir. Hükumet mu
ayyen müiahazalarla böyle bir proje 
hazırlayıp Meclise verdikten sonra 
Meclis bunu yalnız bütçe encüme
ninde tetkik ettirmemeli idi. Bilakis 
muhtelit bir encümen kurarak dava
yı muhtelif cephelerden deşmek su
retile bir neticeye bağlamalı idi. 
Böyle yapılmamış olması yüzünden 
meclisi umumi heyetinde yerinde 
pek çok mütalealar ileri sürülmek
te ve korkanın ki buı\Iir kanı.ıh teati 
şeklini alırken nazan \tftt- ahaa-

mıyacaktır. 

Proje bugün ihtiva ettiği esaslar
la kanun olduğu tiikdirde içtimat ha
yahmızda bir salah değil, belki de 
aksaklık meydana getirecektir. Beni 
daha çok yakından alakadar ettiği 
için Bankalar baremine temas ede
rek diyeceğim ki bu proje ile pek 
çok liyakatler gadre uğramış olacak, 
buna mukabil devlet hizmetinde u
zun seneler manasız memuriyetlerde 
dahi olsa çalışmış bulunan ve bu
gün bankalarda hizmet alan me
murlar eski hizmetlerinin lutfünü 
göreceklerdir. Bu yüzden garip man
zaralara da şahit olacağız. Filan ban
kanın falan şubesindeki müdürü an
cak yüz elli lira alabilecek iken ma
iyetinde çalışan muhasebecisi ko
laylıkla iki yüz kırk lira aylığa hak 
kazana bilecektir. 

Sözümü tamamlamadan bir nok
taya daha temas edeceğim: Bence 
dava az maaş ve çok memur mesele
si değil, çok maaş ve az memur me
selesidir. İyi 'para alan iyi memurun 
bugün dönen çarhları daha muvaffa
kiyetle çevireceğine şüphe edilebilir 
mi?" 

• 
Bir Maa rifçiye Göre 

Gazi Terbiye 
İzzettin Şadan: 

Enstitüsü Doktoru 

"Yeni barem kanunundan kendi 
hesabıma çok memnunum. Bu suret
le iki derece terfi hakkını da birden 
kazanmış olacağım. Layihanın diğer 

memurlar hakkındaki hükümleri de 
beni alakadar etmez." 

• 
Bir Bankacıya Göre 

. Ziraat Bankası memurlarından leri ve memlekette yekunu iki binı 
ancak geçen hakim sınıfının gerek Memduh Hekimoğlu: 

fi hakkı tanıdığına göre bu bizim 
hesabımıza büyük haksızlık olur. 

Haydi bu şekli kabul edelim, hiç 
olmazsa fazla çalışan, dürüst ve ka
biliyetli memur arkadaşlar için bir 
mükafat verme usulü mevcut olsa 
biraz teselli bulmuş olacağız. Barem 
projesi kanuni mahiyet iktisap et
meden mebuslarımızın bilhassa bu 
nokta üzerinde durmaları ve böyle 
bir usulün projede yer almasına ça
lışmaları bütün memurlar hesabına 
cok büyük bir kazanç olur. Bu suret
le çalışkan ve kıymetli memurlar 
kendilerini göstermek imkanını bu
lur ve layık oldukları mertebeye 
yükselmiş olurlar. Fakat bütün bu 
arzulanmızın ne dereceye kadar na
zarı dikkati celbedeceğini bilmiyo
rum. Cami ne kadar büyük olursa ol
sun imam bildiğini okur kanaatinde
yjm." 

• 
Bir Maa r ifçiye Göre 

Ankara maarif 
Ferit Karslı: 

mildür muavini 

"Beni yeni barem kanununda en 
ziyade alakadar eden cihet şahsi va
ziyetimden ziyade ilk okul öğretmen 
leri mslekdaşlarımın terfihine doğru 
yapılan harajcettir. 

Bu suretle ilk okul öğretmenleri-
'ftta.--. ~•'bd-'-~1&1.W ~· llA-~-

20 liraya çıkarılması yalnız kemiyet 
bakımından değil keyfiyet bakımın· 
dan da üzerimizde çok iyi tesir yap
maktadır. Çünkü meslekdaşlanmızın 
birçokları, kendi tahsil derecelerine 
uygun ve hatta ondan daha aşağıda 
olanların maaş mebdei 20 lira kabul 
edildiği halde kendilerinin 16 lira ile 
işe başlattınlmalarına müteessir ol
makta idiler. Barem kanununun di
ğer ahkamı hakkında hiçbir mütale
am yok~ur." 

• 
Bir Muallime Göre 

Ankara gezici başöğretmenlerin. 

den Mehmet Doğrul: 
"Yeni barem layihası muallim 

mekteplerinden yeni mezun olup 
mesleğe girecekler için çok iyidir. 
Evvelce mezun olup dört senede bir 
derece, yedi senede iki derece ve on 
sene sonunda üç derece alabilip on 
yedi buçuk, yirmi ve yirmi iki lira 
maaşa yükselmiş olanlara temin et
tiği hiçbir fayda yoktur. Yeni mes
leğe gireceklere nazaran yukarıdaki 
üç derece mensuplarının aleyhinde 
sayılabilir. Daha yüksek derecede 
bnlunanlarm ise hiçbir kazancı ve 
zaran yoktur." 

• 
Bir Telgrafçıya Göre 

Ankara posta telgraf memurların
dan N. S.: 

"- Ölüm tehlikesi!,, 
Bundan da anlaşılıyor ki, süt, bir 

çok bakımlardan, tıpkı yılana benzi
yor: Mesela, "siit hikayesi,, de. tıp. 

kı "yılan hikayesi,, gibi uzayıp gidi
yor. Ve süt te, tıpkı yılan gibi ze. 
hirli! .. 

Bu hesapça, sütten zehirlenmek. 
ten korunmak istiyenlerin de, yılan 
oynatan Hint fakirleri gibi şerbet
Iemneleri lizım gelecek . 

Maamafih bence, bu tedbiri almak 
lüzumunu duyacak olanlar fazla ka. 
labalık değildir: Çünkü, cüzdanları 
cılız olanlanmız süt içemiyorlar: Bi. 
naenaleyh, bizim "fakir,. terimiz z~
ten şerbetli: Tıpkı Hint "fakir,, Jeri 
gibi! 

• 
Omit ve •evinç 

Necip Fazıl Kısaküre-ğin, dünkii 
"Haber,, refikimizde intişar eden 
fıkrası, şu kelimelerle bitiyordu: 
"- Ulus başım, ulus başı~ ulus 

başı , ulus başımız, ulus başınız, ulus 
başları!,, 

Bu kelimeleri okumak bana biiyük 
1.a.- ........ . 
yakında, Necip Fazıl Kısaküreğin 

yazdıklannı da anlamıya başlıyaca. 

ğız! 

Baksanıza... Alenen 
talimine başlamış. 

• 
sarf ve nahh 

KaJın çoraplan me•elui 

Şu kadın çoraplan meselesi de, 
müzmin dertler arasına karıştı. 

Dünkü gazeteler yine, onlardan 
bahsediyorlardı: Bu i:şin kökünden 
hallolunması için, yeniden mütehas
sıs getirt ilecekmiş. 

Bu haberi okuyunca, evveli, ken. 
di kendime: 
"- Bence, dedim, bu sırada, ka

dın çorapları için mütehassıs getirt. 
miye kalkışmak, lüzumsuz bir kül. 
fet: Zira, yaz geldi. Çok yakında, 

or tadan kadın çoraplarının meselesi 
değil, namı bile kalkacak!,, 

Fakat doğrusunu isterseniz, bu 
düşünce, beni pek avutamadı: 

Vakıa, yakında, kadınlar, ayakla. 
rından çoraplarını çıkaracaklar am. 
ma, "kadın çoraptan meselesi,, yine 
halledilmiş olmıyacak, hatta belki 
de daha fazla dallanıp budaklana
cak: Çünkü o zaman başımıza daha 
bedterlerini örecekler! 

buna benzer hiçbir hakları yoktur. 
Bu mahrumiyetin devlet memurları
na nazaran biraz fazla ücretle teli
fisi zaruri olmasına mukabil yeni ka
nunda bu fark nazarı itibare alınma
mıştır. 

2 - Evvelce ücret sisteminde ma
fevkin kati bir hükmü olduğu cihet
le maaş derecesi bu mafevk ile me
mur arasındaki münasebetin şekline 
tabi kalmakta idi. Şimdi maaşta bu 
husus ta kayıtlara tabidir, bu, pro
jenin en iyi tarafı. 

20 Haziran salı giinü saat 10.30 
dan itibaren misafirler, Gazi Terbi
ye Enstitüsünü, Usta mektebini zi
yaret edecekler, saat 13.30 da Başve
kil Refik Saydam tarafındsn Anado
lu klübünde kendi şereflerine ve!"lle
cek yemek ziyafetinde bulunduktan 
sonra saat 16 dan ıtibaren de Ziraat 
Enstitüsünü, Çubuk barajını ziyaret 
edeceklerdir. O gün saat 20 de Mısır 
srfiri tarafından Ankara Palasta mi
safirler şerefine bir akşam ziyafeti 
verilecek ve ziyafeti mütealcp ta bir 
suare tertip edilecektir. 

21 Haziran çarşamba giinü saat 
1(\.30 da misafirler Orman çiftliğini, 
Polis ve Jandarma enstitü1erini ziya
ret edeceklerdir. Saat 13.30 d.l Iran 
biıyük elçisi tarafından Iran sefaıet
hanesinde bir öğle yemeği verilecek
tir Misafirler saat 16.30 dan itiba
ren de radyo istasyonunu ziyaret e
deceklerdir. 

Ankaradan lstanbula hmeket 
Mısır Hariciye Nazın, 21 

haziran çarşamba günü saat 19 da 
Anadolu ekspresine bağlanacak hu
susi bir vagonla Ankaradan Istanbu-

haziran perş~mb~ günü ~~t-· 8~50 d; 
ayni merasimle Haydarpa~ad9. ka:-şı
lanacaklardır. Misafir Hariciye Na
zırı, o gün Valiyi ve Istanbul ku· 
mandanını ziyaret edecek ve bu zi
yaretlerin iadesini müteakıp saat 
11.15 te Taksim Cümhuriyet abidesi
ne bir çelenk koyacaktır. Oğleden 

sonra da Asarıatika müzelerini, Top
kapı sarayını ve Askeri müzeyi ziya
ret edecektir. 

Misafirler 23 haziran cuma giiııü, 
de Evkaf müzesini, Kariye camiini 
ve surları ziyaret ettikten sonra Ya
li ve Belediye Reisi tarafından Ta
rabyada Tokatliyan otelinde verile
cek yemekte bulunacaklardır. Oğle
den sonra da Boğaziçinde ve Adalar
da bir tenezzüh yapacaklardır. 

Misafirlerin şehrimizden hareket 

tarihleri henüz belh değildir. 

* Kıymetli misafirimiz Abdtilfettah 

haremde, gerek hususi kanunlarla "Ben, baremin umumi esasları 
maaş vaziyetlerini daha esaslı tesbi- hakkında kati bir şey bilmiyoru~. 
ti lazım geldiğini ileri sürüyorlar. Kendi mesleğime ait olan esasla~ u
Vaziyetlerinin hakikaten çok kötü 1 zerinde şunları söyliyebilirim: Z~ra
halde bulunduğunu, huzur için•!e ça- ı at Bankası memurlarının kısmı aza
lışmalannı temin ve halkın onlara mını orta ve lise tahsili yapmış va
ltimadını arttırmak için tamamen tandaşlar teşkil eder. Bilhassa taşra
tatmin edilmiş olmaları lazım geldi- da çalışan arkadaşlar çok büyük 

"Umumi harbe, milli mücadeleye 
iştirak etmiş ve hizmeti Büyük Mil
let Meclisinin kararile takdir edil
miş 23 senelik bir memurum. 23 se
nelik faaliyetten sonra ancak 20 lira 
alıyorum. 17 .5 lira ile sekiz sene ça
lıştım. Şimdi, "kadro doludur, 20 li
rayı alalı henüz üç sene olmadı" di
ye beni terfi ettirmiyorlar. Halbuki 
benim yirmi üç senede yirmi lira ka
zanmama yine onlar sebep olmuştur. 
Yeni haremden bizi terfi ve terfih et
tirecek hükümler bekliyoruz." 

• 
Bir Memura Göre 

Dahiliye Vekaleti memurlarından 

3 - Evvelce müessesat ve banka
lara yeni giren memurlar için lise 
veya yüksek mektep kaydı nazan iti
bara alınmıyarak ayni ücret verili
yordu. Yeni haremle b'u hususun da 
önüne geçilmesi hasebile çok yerinde 
bir karara varılmış bulunmaktadır." 

Yahya Paşanın şahsiyet ve hayatını 

tebarüz ettiren yazımız, beşinci say

famızdadır. Hariciye Nazırına refa
kat eden Abdiılhamit Bedevi Paşa, 

Mısırın en biıyük hukukçusu ve Mı

sır hükumetinin bütün hukuk işle
rinde en kıymetlı yardımcısı ve en 

salahiyetli müşaviri sayılır. Mısır ta
rafından yapılan bütün müzakerele

re iştirak ettiği gibi Mısır ana yasa
larını hazırlarnıya çalışmış, bütün 
fırkalar tarafından saygı gördüğü \'e 
iş başına geçen her fırka ile birlikte 
ilmi vazifesini büyük bir iktidar ve 
liyakatle başardığı için umumun 
hürmet ve muhabbetini kazanmıştır. 
Geniş bilgısı, sağlam seciyesi ve yük
sek ahlakı ıle tanılan bu kıymetli 

şahsiyet Mısırı alakadar eden her 
beynelmilel toplantıya iştirak etmiş, 
!ngiliz - Mısır muahedesinin akdinde, 
daha sonra Mısırda kapitülasyonları 
ilga eden Montreu konferansında, 

memleketine büyük hizmetler ifa et
miş, daha sonra bu muahedelerin tat
biki sırasında ortadan kalkması icap 
eden müesseseler yerine yeni ve mil
li müesseseler kurmakta büyük ya
rarlıklar göstermiştir. 

ğini tebaruz ettirmek istiyorlar. mahrumiyetler içerisinde çalışmak-

• ta ve buna mukabil çok az para al-
Bir Bankacıya Göre maktadırlar. Yeni barem layihası 

yüksek tahsil yapan memurlar için 
Milli bankalann birinde bilro tefi üç, diğerleri için dört senede bir ter-

t. T.: 
"1 - Devlet memurlannm teka

üdiye, sıhhi yardım, memurin kanu
nu imtiyazları gibi mazhariyetlerine 
mukabil müessesat memurlarının 

• 
lstanhulda memurlar arasında ye-

ni haremler hakkında yaptığımız an
keti de yarınki nüshamızda neşrede
ceğiz. 

* Mısır Hariciye Nazırına refakat e-
den Hariciye Nezareti Genel Sekre
teri, Abdülhalik Hassune Bey, kırkı-

Harıcıye 
Nazırının 
Sözleri 
İskenderiye, 16 (A.A) - Ha. 

riciye Veziri Ekselans Abdül
fettah Yahya Paşa, maiyeti ile 
birlikte, Türkiyeyi resmen zi. 
yaret etmek üzere, Basarabya 
Romen vapuru ile hareket eyle
miş ve sivil ve askeri makam. 
lar ile Türk ataşesi, İş Bankası 
Direktörü ve matbuat mümes. 
sitleri tarafından selamlanmış

tır. 

Abdülfettah Yahya Paşa, ha. 
reketinden evvel vapurda, A. 
n.adolu Ajansının hususi muha
birine aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

"Türkiye Hariciye Vekilinin 
ziyaretini iade etmek üzere 
Türkiyeye gitmekte olduğum. 
dan dolayı bilhassa bahtiyarım. 
Emelimiz, asırlık rabıtalanmm 

takviye etmektir. Kardeş Tiirki. 
yeye Mısırın derin muhabbet 
hissiyatını ıötürmekteyim.,, 

Atina, 16 (A.A.) - Ankaraya 
gitmekte olan Mısır Hariciye 
Veziri Abdülfettah Yahya Pap 
Pireden geçerken Yunan hUk6. 
meti adına selamlanmıştır. Mı
sır Nazırı Ankaradan dönüşün
de Atinavı resmen ziyaret ede
cektir. 

na henüz varmış bir genç olmakla 

beraber, gayret ve liyakati, yüksek 

kültürü ve seciye kuvveti sayesinde 

süratle tefeyyüz etmiş, kısa bir za
man içinde Mısır Hariciyesinin en 
mühim mevkilerinden birine tayin o-

ı. ... ~''"*~"" ı.r~ ....... ı:a~ -~"i u.-
şeynünstamı oıan, aynı auı ıaşıyan 

ve medeni cesareti ile, fikrinin istik· 

liılile tanınan yüksek şahsiyetin ha
fididir. Kendisi büyük babasının bir 

çok güzide hasletlerine tevarüs et
miştir. 

Avrupada 
Yeni Bir 
MESELE 

( B«§l 1 lnddeJ 

retlere rağmen halledilememi§tir. Al
man milletinin bunu bir zaaf alameti 

telakki ederek zaafa düşmesi ihtima
li vardır. Onu oyalamak ve tatmin 

için yeni bir sefere ihtiyaç vardır. 

Slovakyanın işgal ve ilhakı ise teh

likesiz bir kazançtır.Binaenaleyh Slo

vakya işgal edilmelidir. 
Slovakyanın işgal ve ilhakını icap 

ettiren ikinci sebep Polonya hudu
dunun cenup kısmını da çevirmek ve 

Polonyayı sinirlendiren bir vaziyet 
ihdas etmektir. Slovakyanın Polonya 

hududunda bulunacak Alman kuv
vetleri Polonyayı tehdit eden bir teh-

likedir. .. 
Slovakya, Macaristanı mihvere a

larak onunla askeri bir ittifak yap

mak için de iyi bir pazarlık mevzuu

dur. Filvaki Çekoslovakya parçala

nırken Macarlar, Slovakyadan bazı 

parçalar almışlardır. Fakat Slovak
yanın hudutları içinde hal9. Macar
ların iddia ettikleri yerler vardır. Al
manlar bu yerleri Macarlara vererek, 
onları askeri bir ittifak akdine kan
dırabileceğini ummaktadır. Ayni za· 
manda Macaristana, Romanyadakl 
metalibatında da müzaheret vaade
dilecektir. Bu suretle Macaristan Ber 
lin - Roma mihverine tamamen gir
mekte fayda bulacaktır. Macarista
nın mihvere iltihakı ise, totaliter dev
letler için büyük bir kazanç olacak
tır. 

Işte bugün Orta A vrupada görülen 
yeni hadiselerin mi.nası, mahiyeti 
ve ıümulü budur. 
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iki tane kıili. pmalığı, soldaki resimde gördüğünüz şekilde iki parmağınızla tutabilirsiniz. 
/A.rkaJcqlarınız buna çok şaşacaklar ve imkanı yok yapamıyacaklardır. 

Halbuki, bunu yapmak çok kolay bir ~ey •. Resimde görüldüğii fekilde kuru,ları tutabümek 
~, onların arkasında, görülmiyecek veçhile bir kibrit çöpü bulundurmak kafidir. 

Adları Ne 
Dört arkadaşın ayn ayn adlan: 
Kaya, Tekin, ôzcan, Alptir .• Soy 
adlan da, ayni sıra ile olmamak 
üzere, yine bu adlardır. 

Şimdi sözlerime dikkat edin! 

Kaya esmerdir. 

Özcan en küçükleridir. 

Tekin sarışındır. 

Alp esmerdir. 

Alp en büyükleridir. 

Kaya sarışındır. 

Tekin ôzcandan küçüktür. 
Özcan Kayadan da Alpten de 

büyüktür. 
Ben size, anladığınız vechile, 

çocukların hazan adlan, hazan da 
soy adlarile anarak nasıl olduk
larını söyledim. 
Şimdi siz bilin bakalım, bu dört 

çocuktan her birinin ayn ayn soy 
adları nedir? 

Hangi Renkler 1 
Bir muharrir, bir muallim, bir 

helvacı, bir de simsar var. Dördü 
de ayni renkte birer boyunbağı 

takmak istiyorlar. Bu dört adam
dan her birinin yukarda söyledi
ğimiz mesleklerinin bazı harfleri. 
le onların isimlerini teşkil ede. 
ceksiniz. Böylece, onlann isimle
rini bulunuz. 

Dördünün kendi isimlerinin de 
baş harflerini yanyana getirirse
niz takmak istedikleri boyunbağı. 
nın rengi meydana çıkar. Haydi 
bakalım, onların takmak istedik_ 
leri boyunbağının rengini bulu. 
nuz. 

Nasıl 7 Niçin? 
Biz bir aileyiz. Içimizde l-ıir de

de, iki baba, üç oğul, iki torun, 
bir anne var. Sepetimizde de beş 
elma bulunuyor. Bu beş elmayı, 

hiç kimseye daha az, veya naha 
çok düşmeden hepimize taksim et
mek istiyoruz. Elmaları hiç kesme
mek te şarttır. 

Acaba böyle bir taksim yapa -
bilmek mümkün mü? 

Nasıl? 

Mümkün değilse, niçin? 

Hangi Rakamlar? 
Uç rakamlı bir adet var. Bir de 

iki rakamlı bir adet var. Bu ikisi
ni biribirile vurdurduk. Dört ra
kamlı bir adet meydana geldi. 

A BC 
X DB 

DABC 
ABC 

37 B C 

Acaba. şekilde gördüğünüz B le
rin A !arın C !erin D lerin yerleri
ne asıl rakamlarını koyabilir misi
niz? 

Tabii, ayni harfler bulunan yer
lere, ayni rakamlar konacaktır. 

BİLMECE 
BULMACA 
Ben Neyim Biliniz ? 
Ben dört kelimeli bir atalar sö

züyüm. 
Birinci kelimem bir, ikinci, ü

çüncü kelimelerim ikişer, dördün
cü kelimem üç hecelidir. 

Bu dört kel1memin sekiz hece
sini, sırasız, karma karışık olarak 
yanyana yazarsanız, şöyle bir ya
ZI m<>ydana gelir: 
(Mansuuuyurmazyudüş) 

Ben neyim, bilin bakalım?. 

Kim Kimin Yanında 7 
Bir yemek masasının etrafında, 

birden altıya kadar numaralı 6 ta· 
ne sandalya var. 

Biz de altı kişiyiz. 
Benim adım Ali. 
Her birimiz sandalyalardan bi

rinde oturuyoruz. 
Benimle Velinin arasmda bir kız 

var. Ahmet Hacerden iki öteki is
kemlede oturuyor. Ayşeyle Selma
nın arasında bir erkek var. Ayşe, 
benden ne kadar uzakta oturması 
mümkünse, o kadar uzakta oturu
yor. Ahmet Hacerle yerini değiş
tirirlerse, biz, üç erkek yanyana o
turmuş olacağız. Veli birinci iskem
lede oturuyor. 

Bilin bakalım, her birimiz, kaç 
numaralı iskemlede oturuyoruz. 

• Bu bilmecelcrimizi doğru halle-
denlerden yirmi beş kişiye muhte
lif hediyeler verilecektir. 

3 Haziran tarihli bilmeccJc
riınizde kazananların adlarını 

yarınki sayımızda okuyun! 

Düzeltiniz 
Bu manzumenin satırları biribi

rine karışmış bulunuyor. Acaba siz 
her satırı yerli yerine koyabilir 
misiniz? 

Hür Doğan Türkler 
Ta dibe varacağız 
Küreği yere sokar 
Elimizde kazmalar 
Havaya kaldırırız. 
Toprağa saldırırız 

İndikçe ineceğiz 
Toprağı yeneceğiz 

Altın çıkaracağız. 

© 

Dörde Bölün! 
Yukardaki şekilde bir takım ku

tular, kutuların içinde de bazı ra

kamlar görüyorsunuz. 

Bu şekli tamam dört müsavi kıs

ma böleceksiniz. 

Şu şartla ki: 

Dört kısmın hepsi de ayni bi

çim ve şe~ilde olacaktır. 

3 ..... ~~--~~~~~~~---. 
123451 
521152 
115344 

3 
Her kısımda da 1, 2, 3, 4, 5 ra

kamları bulunacaktır. 

Haydi bölmiye çalışın bakalım! 

-0--

Paylaştırın! 
Yukardaki şekilde tamam 25 kü

çük kutu, 15 tane de siyah yuvar

lak görüyorsunuz. 

Bu yuvarlakları dilediğiniz gibi 

serpiştirerek bütün sıralara paylaş
brmanızı istiyoruz. 

• • • 

• • • 

• • !\ • 

• • • 

• • • 

O şartla ki: 
Yukardan aşağı ,soldan sağa doğ 

ru her sırada üç yuvarlak buluna
caktır. 

· Ytne, bir köşeden öbür köşeye doğ 
ru saydığınız zaman, her sıranın 
beş kut~sundan üçünde birer si
yah yuvarlak bulunmalıdır. 

1ss1 z 
Meydandan 
Geçen Yol 

Hikaye Yazan: 1. Tek 

Meydana çıkan yolun başına 

geldikleri zaman, sağa döndüler. 
Çocuk: 

- Baba! dedi, niçin meydanın 
ortasından geçen yoldan gitmiyo
ruz da, böyle kenardan dolaşıyo -
ruz. 

Babasının kaşları çatılmıştı. 

Yüzünde bıçak gibi keskin çiz
giler uzadı. 

Cevap verdi: 

- Buradan sen değil. ben değil, 
milleti Çek olan hiçbir insan ge
çemez. Bir ay var ki, bu en işlek 
yer, Issız Meydan, diye adlanıyor. 

Sonra, uzun uzun anlatmıya baş
ladı: 

- Ayı, haftası lazım değil. Bun
dan bir zaman evvel Alman ordu
ları, apansızın bizim yurdumuza 
girdiler. 

Çekler, kuvvetli bir millettir. 
Mert bir mıllettir. Ama azdılar. 

Habersiz baskına uğramışlatdr. 

Başlarındakiler onları satmıştı. 

Vaktinde davranıp baskıncılara 
karşı koymalıdırlar. 

Esirlik kötü şeydir zaten .. Kuş
lar vardır ki, .kafese konur kon • 
maz, açlıktan değil, hürriyetsizlik
ten ölürler. 

Hangi boyunduruk, onu yükle
nene ağır gelmez. 

Günün birinde, işte şu Issız mE?y
danın ortasından geçen yolun iis
tünde adı meçhul bir Çek kahra -
manı, bir Alman çavuşunu vurdu. 

O zaman Almanlar, yüzlerce Çek 
büyüğünü hapsettiler. Çek gazete
lerı kapatıldı. Geceleri, sokaklarda 
dolaşmak yasak edildi. Batan gü
neşle beraber, pencerelerin kapa
tılması emrolundu. Fakir Çek hal
kını, yüz binlerce kuron ödemiye 
mecbur tuttular ... Ve .. 

Babası tıkanır gibi olmuştu. Bir 
taşın üstüne oturdular. Güneş bat
mak üzereydi. O, tekrar anlatmı
ya başladı: 

- Bun!ar azmış gibi, üstelik te 
Alman çavuşunun tam öldürüldüğü 
yere, büyük bir çelenkle iki süngü
lü asker ôiktiler. 

Oradan geçecek olan her Çek 
vatandaşının bu çelenge ve bu sün
gülı.i neferlere selam vermesini em
rettiler. Bunu yapmıyanların öldü
rüleceğini söylediler 

Şimdi hala, orada, Çek kahrama
nının baskıncı milletin çavuşıınu 

öldı.irdiığü yerde, bu çelenkle, bu 
süngülüler durmaktadır. 

O gün, bugündür, Çekler, çelen
gi selamlamamak ıçın mey
danın ortasından geçen yola adım 
atmıyor, tıpkı böyle bizim gibi, 
kenardan dolaşıyorlar. 

Belki bir gün gelecek, yolu ot
lar kaplıyacak. Asfalt cadde yam
n yumru olacak, fakat biz, o çe
lenkle, o süngülüler orada durduk
ça, asla bu meydandan geçen yo
la adım atmıyacağız. 

Çocuk: 
- Hayır! Baba! diye bağırdı. 
- Biz Çek çocukları büyüyece-

ğiz. 

Süngüler takacağız. 
Harp yapacağız. 
Onlan güzel topraklarımızdan 

süreceğiz. 

O zaman, tamam çelenkle iki ne
ferin bulunduğu yere büyük bir 
anıt yapılacak. Bu anıtın adı, (Hür
riyet Anıtı). Issız Meydanın ismi 
(Hürriyet Meydanı) olacak ve biz .. 
O vakit bu anıtı selamlamak için, 
göğsümüzü gere gere, şanla, şe

refle bu meydandan geçeceğiz. 

Babasının gözleri yaşarmıştL 

- Inşallah! diye mırıldandı. 

Çocuk: 
- Hayır! Muhakkak! diye ce

vap verdi. 

ODUNDAN yapılmış olan hu 
balık, Çinin bazı Budist mabetle
rinde bulunur. Bu hayvanın üstü. 
ne tokmakla vurularak ayine baş. 

DtThI' ANIN en ı~sız yeri, Şili. 
nin Montezuna dağıdır. Buralar. 
da ne kuş , ne böcek, ne de ağaca 
rastlanır. Yalnız, bir kaç bilgin
den müteşekkil bir kafile \'ardır 

ki, bunlar, güneşi tetkikle meş
guldürler . 

HAV AY adalanndaki halkın 

çoğu, dışardan gelmedir. Orada o. 
turanlann yüzde altı kadarı yer

lidir. Kalan yüzde doksan dördü 

ba~ka yerlerden gelip yerleşmiş 

insanlardır. Resimde yerli tipi gö
rüyorsunuz. 

BAZI Afrikalılar, h1r çeşit dil
düğii, yağmuru yağdırmak veya 

durdurmak için kullanırlar. Bu 

düdüğün hususi bir çalma tarzı 

vardır ki, bunu ela bilmiş olmnk 

lazım gelirmiş. 

RADYODA, vurulan kapı, kırı.. 
lan cam, yürüyen asker seı.lerini 
hususi vasıtalarla elde ederler. 
resimde gördüğiiniiz alet, radyo 
dinleyenlere yürüyüş halindeki 
askerlerin :rürüyüş sesini duyın

mak için kullanılmaktadır. 

1 

' 

layış vakti bildirilir .Gözleri dal. 
ına açık duran balık, zihin uya. 
n1klığının sembolü ı.ayılınakta. 

dır. 

BiR KISIM Hintrler, diinya. 
nın tam ortasının Hinttc bulun.. 
duğuna inanırlar. Onlara göre, bu 
yer Delhide bulunmaktadır. Om. 
'la dikilmiş olan bir kule ile be. 
lirtilmek istenmişt"r. Kulenin hu. 
susi bir adı vardır. 

RESiMDE bir kobayın tU~ lü 
tabakasının altında kalan asıl de
risinin rengini göriiyor:-ıunuz. Bu 
hayvanın gördüğiinüz derisinin, 
en beyaz bir insan dcris.nden bir. 
kaç defa dal\a bevaz olduğu öy • 
lcnil or, 

KRISTOF Kolomb daha Ame. 
rika:rı keşfetmeden evvel, Orta A
merikada, ~leksikadaki ~·crlilu, 

çukolata yapmasını biliyorlardı. 

~ . r 
~riF.:_ __ ,,, 

RES:\IİNİ gördüğünilz ~flzel 
kuşa Yeni Ginede çok rastlanır. 

Tüylerinden dolayı ~ok makbul. 
dür. Hele şu yusyuvarlak Pom~ o. 
na bakın! Ne gü7e] değil mi?. 

l 
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Hazine Yola Çıktı 
Fakat 
Yenisini 

Murat, Giden 
Toplamayı 

Altı Yüz Bin Altının Yerine 
Kurmuş ve Tedbir Almıştı 

Seferber ordunun ültimato_ 
munu getiren yayabaşı, o ordu 
kadar kuvvetli sayılabilirdi. Sa
ray da ayni telakki ile onu karşı
ladı, ikram ve ihtiram gösterdi. 
Lakin kendisinin huzura çşkması. 
na ilk ağızda müsaade edilmemek 
ve getirdiği knğıt kızlarağası ta. 
rafından alınmak istendi. Yaya
başı, iki şerbetle üç ayran arasın. 
da çevrjlmek arzu edilen dolabı 
sezdiğinden kızlar ağası Mustafa. 
ya karşı yüzünü ekşitti: 

- Bak ağa, dedi, ben Sofya
dan buraya seni görmek için gel. 
medim. Benim kul ağzından padi
ş::ıhımıza söylıyecek sozum var. 
Getirdiğim arzuhali de bizzat şev
ketlıl hünktıra takdim etmeğe 

mecburum. Onun için çene yor -
ma, boş yere yorulma. Onümc 
dü~. beni hünkara buluştur. 

Y ayabaşıyı gücendirmek Sof. 
yadaki orduyu • kızgın kız

gm - İstanbula getirmek demek. 
ti. Bu sebeple Sultan Murat tela. 
şa düştü, şehzadeler dairesine çı. 
karak ordu mümessilini huzura 
kabul etti. Heyecan içindeydi, ye. 
niçerilerin kendisini harp meyda
nına davet etmiş olmalarından 

endişe ediyordu. Hatta yayaba
~ının uzattığı arzuhali - eli titri
yerek - aldı, okumaya muvaffak 
olamıyarak yanıbaşına koydu, ke. 
keleye kekeleye sordu: 

- Kullarım beni mi isterler, 
yoksa hazine mi? 

'Yayabaşı, onun derin bir andi. 
~ içinde bulunduğunu apaçık 

gördüğünden rikkate geldi: 
- Hayır padişahım, dedi, efen. 

dimize zahmet teklifine kimsenin 
haddi yoktur. Zaten sultanımın 

sefer zahmetine katlanmaları ha
zinenin şu dar zamanında kolay 
değildir. Fakat kullarınız uluie a
lamadıklarından muztariptirler. 
Bir senelik mevacibimiz gelme. 
dikçe gidemeyiz diyorlar. 

Bu sözler Sultan Muradın tela. 
şmı giderdi, aklını başına getirdi 
ve pek büyük bir sıkıntıdan kur
tulan hünkar, hemen emir verdi: 

- Yarın hazine çıksın ve kuL 

Iarımın uICı!eleri tamamen veril. 
sin! 

Ertesi gün altı yüz bin altın 
sandıklara konuldu, hazine me
murlarile birlikte Sofyaya gönde
rildi (1). 

B u,_ iç hazine için mühim bir 
ziyandı, şuradan buradan 

para toplıyarak o ziyanı kapamak 
gerekti. Halbuki her saraylı, her 
nedim ve her müsahip, padişaha 

ortak geçiniyordu, irat kaynakla. 
rını onunla bile emiyordu. Sul. 
tan Murat, altı yüz bin liralık bir 
hazineden ayrılmanın içine getir
diği acı ile bu tufeylilerc göz da. 
ğı vermek. saraya akan altın ır

mağından kendi keselerine kanal 
açanları korkutarak ırmağı yol 
boyunca eksilmekten kurtarmak 
istedi ve ilk hamlede cüce N asu
hu hırpaladı. 

Cüce Nasuhu - cüce Cafer gibi -
Qkuyucularımız elbette hatırlar. 
lar. Bu iki hilkat garibesi, Safo. 
yu denizde yakalıyan Karakadı 

ile Deli Cafer tarafından o fettan 
kıza armağan edilmiş ve Sultan 
Muradın da şehzadeliği sırasında 
hoşuna gittikleri için kıymetleri 

birden yükselivermişti. Murat pa. 
dişah olduktan sonra onlar mem. 
leketi haraca bağlıyan güruba 
katılmışlardı, yağma Hasanın bö
reğinden büyük lokmalar kopar. 
ınıya girişmişlerdi. Cafer arkada. 
şına nisbetle biraz kanaatli dav-

randığından o kadar göze batmı. 
yordu. Lakin Nasuh, Kara Meh
metler ve Şeyh Şücalar derece. 
sinde dile düşmüştü, yaman bir 
sülük şöhreti kazanmıştı. 

Sultan Murat, o küçük odamın 
pek büyük işler başardığını, ha
zineler düzdüğünü bilmez değildi. 
Fakat Safonun cücelerinden biri 
bulunmak haysiyetile ilişik etmi. 
yordu. Karısının son yıllarda on· 
lara ilgi göstermediğini gördü. 
ğünden içine bir müsadere hevesi 
düşmeğe başlamıştı. Cüceleri ve 
bilhassa Nasuhu tepeleyip malını 
almak düşüncesi sık sık kendini 
rahatsız ediyordu. Altı yüz bin 
altın kaybettiği gün bu düşünce 

Dün ve Evvelki Gün Çıkan 

Kısımların Hulôsası 

yeni baştan kafasında canlandı. 

ğından bir saz aleminde fırsat dü
şürdü, cücenin taşra sürülmesini 
emretti. 

Müstebit idarelerde bir adam 
düşmeye görsün. Herkes onun 
düşmanı kesilir, tanıyan ve tanı. 
mıyan tekme savurur. Kırk bin 
akçelik bir zeametle kayrılması 

padişah tarafından emredilmiş ol. 
masına rağmen; Cüce Nasuh, sa. 
raydan çıkar çıkmaz bir tezvir 
mevzuu yapıldı, aleyhine birçok 
jurnaller verildi, nihayet Yediku. 
le zindanına attnlıdı. Nesi var, 
nesi yoksa hazineye alındı. Baş. 

defterdar Okçuzade Mehmet Çe
lebi ile Anadolu defterdan Sinan 
da Cüce Nasuhun rüşvet vasıta. 

ları ve ortakları olmak tühmetile 
hapsedilmişler ve bütün malları, 
mülkleri ellerinden alınarak bir 
pula muhtaç hale getirilmişler
hale getirilmişlerdi (2). 

B tt işler cereyan ederken 
- rüşveti mübah saymış ve 

saydırmış olan _ ulema takımı da 
birbirlerini yiyip duruyorlardı. 

Anadolu kazaskeri meşhur şair 

Baki ile şeyhislam Bostanzadenin 
münakaşaları bir tükürük ve bal. 
gam yarışının en gülünç nümune
lerindendir. Şeyhislam Bostanza.. 
de Mehmet, hıncına mağltıp ola
rak şair Bakiyi de "Meyhaneler 
beytülharem, piri mugan şeyhül. 
har em" ınısra:ı.n' yazdıgrndı:ın 

dolayı küfür ile itham. etmek ve 
idam ettirmek istemişti. Baki e. 
fendi de: "Bu bostan oyukları 
benden ne isterler? Kırk senedir 
devleti yerler yetişmez mi?" diye 
atıp tutmağa başladığından iş bü. 

yüdü, dedikodu çoğaldı. Şeyhis. 

lam, sözünün geçmediğini ve ra
kip saydığı şair Bakiyi devireme
diğini görünce büsbütün gazaba 
geldi, "O, mansıbında kalırsa ben 
fetva işlerini bırakırım, başka bir 
saltanata giderim" diye söylen
meğe başladı, onun tarafdarlan 
da: "Zulüm olmıyan, kafirler hi. 
maye olunmıyan bir diyara git. 
mek vacip oldu. Özbek Hanı Ab. 
dullah Han sağ olsun" yolunda 
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAGI: 

,. 1 

1 - Bir zamir - Bir uzvumuz - Cildin 
ifraz ettiği. 

2 - Akar - Zemin - Bir harf. 

3 - Bir sayı - Teknik, ilim - İçilir. 

4 - Bir uzvumuz - Bir balık - Başa gi
yilir. 

5 - Bir hart - Bir ticari tabir - Bas-
maktan emir. 

6 - Bir - Bir sayı - Bir harf. 
7 - Deri, cilt - Ard - Bir nota. 
8 - Erkek - Meydana koymak - Yem. 
9 - Bir hart - Sada - Yarın değil, bu-

gün değil 

10 - Tarihi bir şehir - Bir resim t~bi
ri - Bir zamir. 

Bozkırda Çocuklara 
Yardım 

Bozkır, (TAN) - Sene başından
beri 60 çocuğa öğle yemeği vermek
te olan himaye heyeti bu çocukları 
giydirmiş ve yardımım genişletmek 

l 
maksadile bir piyango tertip eylemiş
tir. 

söylenişlerle etrafa velvele ver
diklerinden Su.Han Murai> blr- ho. 

ca isyanı çıkmasını önlemek için 
şeyhislamı da, şair Bakiyi de az. 
letti. 

Fakat saltanatın revnakı artık 

kalmamış gibiydi, harp işle

ri fena gidiyordu, halk perişandı, 
ahlak sukut etmişti. Büyük bir 
hercümerç, büyük bir karışıklık 

müjdeleyen bu yıkım emareleri 
arasında değişmeyen bir kuvvet 
vardı: Safonun, güzelliğini ve 
kuvvetini kaybetmiyen bir halet 
vardı: Sultan Muradın zevk düş.. 
künlü2ü!.. 

(Devamı va r) 

(~) Hayrullah Efendi tarihi - Ki
tap: 13 - S: 60 -

(~~) Selanikli tarihi - S: 168 - 169-

17 • 6 • 939 
.... .............................. ........................ ) 
: ~ 
f TÜRKKUŞU FiLOSU IZMIRDE i 

'fiirkkuŞu Başöğretmeni Sabiha Uökçen İzmirde tayyaresinden iniyor .. 

Izmir, 16 (A.A.) - Dündenberi ucuz ve rahat bir şekilde gitmelerini 
şehrimizde bulunan Türkkuşu filosu, temin için hususi katarlar temin e
yarın sabah sekizde Izmirden hare- decektir. 
ketle Kemalpaşa - Ahmetli - A-
laşehir - Inegôl - Duldan üzerinde 
bir uçuş yaparak Odeıniş - Bayın
dır - Tire ve Torbalı yolu ile şehri
mize döneceklerdir. lzmir pazar gü
nü pilot, paraşi.itçü. planörcülerinin 
Gazi emirde yapacağı büyük ala :ı te
zahürlerine harr ı ~tle ve fa:ıliyet le 
hazırlanmaktadır. Hava Kurumu şeh 
rimiz şubesi halkın Gaziemire ~adar 

Ordu Vapuru Davası 
Dün ağır ceza mahkemesinde, ge

çen sene Hamidiye kruvazörünlin üs
tüne düşerek batan Ordu vapuru kap 
tanı Mahmudun muhakemesine de • 
vam edildi. Müddeiumumi iddiasını 
söyliyerek beraetini istedi. Muhake-
me karar için talik edildi. • 

Diploma Bir Vasıta 
mıdır? ·Bir Gaye mi? 

(Başı 5 incide) ı gaye ittihaz etmiş bir gençlik mey. 
ht bulunan başka başka işlere muhte. cut mudur? Eğer mevcutsa bu kötii 
lif sanatlara vaktinde sUIUkleri temin cereyanın onune geçmek için mut. 
edilmiş, hem de daha olgun memur- lak ve yegane çare, müsabaka imti. 
lar yetişmesi imkfinları hazırlanmış hanlarında şehadetnameli ile §eha
olacaktır. Aksi halde, memur olacak. detnaınesizi karşı karşıya mı getir. 
tarın mekteplerde boş yeı·e dirsek mcktir? Buna mani olmak çiıı hütiin 
çüri.itnıclerine, maarif \'C üniversite takyidah kaldırarak meselü ilkmek
teşkilatı masraflarının nafile yere tep mezunu ile ~iiksck mektep me:m
tezayüdüne mahal bırakmamak için nuna ayni şerniti haiz nazarile mi 
genç yaşta bir kaleme "çırağ,. edil. bakmak icap edecektir? Şüphesis ki 
mek suretiyle yetiştirilmeleri daha hayır, tiinkii hu tedbirin iıı;tcnilen ''C 
nıünasıpölnıaz mı? beklenilen neticeyi vermesi ~öyle 

Diğer taraf tan bir çok memuriyet dursun, tahsil mefhumunda ''e mek. 
mansıpları bugün giHik~e ihtısaslaş. tebin me"·cudiyetiııde mana bırak. 
maktadır. Bu itibarla mesela mali ınıyacak derecede akl'li bir tesir yn. 
veya iktısadi bir müessese yalnız pacağı çok daha muhtemeldir. Bina. 
pratik bilgisi buluunn bir tecrübeli enaleyh hu hususta daha makul ted
şehadetnamesizi yine mesela yüksek birler alınması her şeyden evvel ha. 
ticaret mekteplerinden me7.nn tec. yırlı olur. 
rübesiz bir gence tercih edememek- Tahsil çağlarını cephelerde 5İper. 
te haklı görmelidir. Çünkü birincide de veya esarette geçirmiş olan ,.n. 
yalnız pratik bilgi vardır. Hakiki tanda~lnl'ımızın mağdur olmamaları. 

randımanın ise, bir işin yalnız tat- nı, müktesep haklarının tanınması. 

hikatını bilmekle değil, nazariyatla nı yürekten dilemiyen hi~ kimse 
tatbikatın birlikte yürümesile kabil yoktur. Onların bu hnklarııun müda. 
olacağı şiiphesizdir. Bu da ihtısas faası da bir vicdan borcudur. Ancak, 
diplomasını icap ettirecek memuri- bu vicdan borcunu ifa ederken tah. 
yet mansıplarırun gittikçe fazlalaş. silin, şehadetnamenin aşikar olan lii
makta olduğunu göstermektedir. zum ve ehemmiyetine tecayUz etmi. 
Şehadetnameyi bir vasıta değil, ye hiç birimizin hakkı yoktur.,, 

ruyorlar. Bu vaziyette, kızını mektebe ver, ondan 
sonra da, kapının önünde: 

"-Acaba kızım sağ salim dönecek mi?" diye do. 
kuz doğur!! Vaktiyle yeni!;eri isyanlarından tüccarın mal

larını korumak için yaptırılmış bir hanın bodru
nm .. Bu han, Mercanyokuşıınun bir köşesindey
di. Zamanla harap olmuş, yıkılmış ve enkaz• kal
dırılarak ora:ra bir bodnım palas yapılmıştır. 
Bodrum pnlasta Ahmet ağa, karısı, kaynanası 
\'C beş çocuğu harınmıştır. Ahmet ağanın biiyı'ik 
kızı l\Jiirüv,·ete, karşı konaktan gözlüklü bir e
fendi bir bohça çama~ır vennişti. Kız, bohçanın 
babasından saklanmasım, anasından istiyordu. 
Ahmet ağa ayyaştı. E\•de ne bulursa, rakı parası 
için satıyordu. Kız, soyundu bohçadaki çamaşırı 
elhiseyi ve ayakkabıyı giydi. Ev halkı l\lürüvve
t in etrafını aldılar. Hayretle onu seyrettiler : l\fii
riin·et, kocaman bir kız olmuştu. Kendisini gös
termek i~in sokağa fırladı. Mahalle çocukları et
rafını aldılar. Konak sahibi perde arasından l\tü
rüneti görmü~tü. Karşılıklı güliimsediler. Ar
tık mahzenlc konak arasında esaslı bir miin:ısc
bet başlamıştı. Konağın perdeleri evvelce pek 
seyrek olarak acılırdı. Fakat simdi ..• 

TEFRI KA No. l 

Aaah ... Bunlar, benim işime gelmez. Herkesin kı
zı, dizinin dibinde gerek. Hem bugün, böyle, anala. 
rının, babalarının dizleri dibinde oturan kızlar, 

mumla aranıyor. Benim kızlarımın kısmetleri, o dip
lomalı haylazların kısmctlerınden daha parlak ola. 
caktır: Gözü açılmamış tertemiz bir ev kızını kim 
almaz? Kaldı ki, benim kızlarımın, çok şükür, kocıı 
eline bakmıya ihtiyaçları da yok!" 

Bu zihniyette bir babanın daimi nezareti altında 
yaşamak, kızcağızların üçüne de, ebedi birer mah
kum durgunluğu vermişti: Sokağa nadiren gez
mek için ve ekseriya öteberi almak mecburiyetiyle 
ve mutlaka babalariyle birlikte çıkarlardı. 

. Paşa bahasını~ tükenmez s~n·etinc 1evarüs et
ıniş olan Doktor Memduh Şerif bey, evhamlı, din
dar, bedbin bir adamdı. l\lesleki bilgisi, vaktiyle 
mcktl'p sırsılarında yarım yamalak örrrendiklerin~ 

• o 
den ıbarct kalmıştı. 

* Paşa çocuğu olduğu ıçın, okuduğu mek. 
teplerde fazla sıkıştırılmamış, o da fazla çalışmak 
mecburiyetinde kalmamıştı. Servete güvenmekten 
gelen bu tenbellik, Memduh Şerif Beyin yakası
nı, mektepten çıkışından sonra da bırakmadı. Hele 
babasının vefatından sonra, yani yirmi beş seneden.. 
beri, • babasının sağlığındayken, ve onun zorile gir. 
diği işi de bırakmış, - tenbel ruhunu , ebedi meske
nete tamamen kavuşturmuştu. 

Canını ve parasını çok sevdiği için, sefih bir adam 
olmamıştı. Haramdan korktuğu için içki, zararından 
sakındığı için de sigara içmezdi. Fakat, hiçbir şey. 
den zevk almadlğ1 halde - bilinemez niçin - hayatı 

çok severdi. Yegane emeli, çok yaşamaktı: Ve çok 
yaşıyamamak korkusu, onu, geçirdiği altmış bir 
seneden fazla yıpratmıştı. 

Yapılacak başka hiçbir işi bulunmadığı için, ken. 
di kendisile çok meşgul olmuştu. Altın bir gözlüğün 
kalın, parlak camları arkasında, donmuş iki yuvar. 
lak mürekkep lekesini andıran gözlerinin bakışları, 
dargın, dalgın, fakat yumuşaktı. Hafif rüzgarlı ha
valarda sokağa çıkarsa, kutuplara giden bir seyyah 
ihtiyatile giyinirdi. Evhamla incelmiş, süzülmüş, 
kurumuş yüzünün bol çizgileri, birer bıçak yarası 
kadar derindi. 

Onun huylarından birçokları, kızlanna da sirayet 

etmişti. Üç kızı da, kendisi kadar evhamlı, titiz, ve 

sinirliydiler. Mecbur kalmadıkça, birbirlerinden 
başka kimseyle görüşmezlerdi. 

En büyükleri Güzin, henüz on sekiz yaşına bas
mıştı. Ortancaları Pervin, on ikisinde, en küçükleri 
Nermin ise, henüz dokuz yaşındaydı. Hiçbirisi de, 
babalarının gözlerinin önünden ayrılmamışlardı, bu 
müteassıbane şefkat, biçare çocukları, babalarının 
küçük birer nümunesi haline ııetirmisti. 

Memd uh Şerif Bey, onları o.ırntmamayı tercih et_ 
mişti. 

Mektepler hakkında çok fena kanaatler besliyor. 
du. Tahsilin, diplomanın, sade muhtaç insanlara la~ 
zım olduğuna kanidi: 
"- Benim kızlarım, ne avukat, ne de diplomat o. 

lacak değiller ... diyordu. 

Ben, k oskoca bir diploma aldım da, neye yaradı? 
Senelerce, aksi hocaların ağız kokularını çektiğim. 
le kaldım. Hele şimdiki mekteplerin hali malum. 
Hocalar, kendilerine emanet bırakılan çocuklara, 
kendi eUerile sinema seyrettiriyorlar. Hatta o par
mak kadar kızlara, cinsi münasebetlerden bahse 
denler bile var. 

Onlara sorarsanız, kız çocuklarının bütün bı 
işleri bilmeleri, bilmemelerinden faydalı imiş. ZL 
ra, eğer her tecessüsleri zararsız, ve usulü dairesin. 
de derslerle giderilmezse, tehlikeli olurmuş. Onlar, 
meraklarını kendi kend ilerine gidermiye kalkışırlaı 
rnış. Benim, böyle acaip telakkilere aklım yatmaz: 
Çocuk çocukluğunu, kız, kızlığını bilmeli. 

Hele, içlerind e kızlarla oğlanların bir arada oku. 
dukları o dershanelerin hali ne? Ben oralara, gül 
gibi kızlarımı değil; kedimi bile emniyet edemem! 

Gazeteler cayır cayır, muallimlerini vuran talebe. 
lerden, talebeler ini vuran hocalardan bahsedio du.. 

Fakat, hiçbir işleri olmadığı halde, hepsı de, her 

sabah şafakla beraber yataklarından kalkarlardı: 

üçü de, koca konağın sahipleri değil, hizmetçileri 

gibi idiler. Orta yaşlı bir hizmetçi kadının nezare. 

tinde, o koca konağı, hemen her gün,silmek, süpür. 

mek, temizlemek ,onların ihmal edilmez vazüeleriy. 

di. Mutfaktaki aşçı kadının yanında, ev kadınlığı 
stajı görmek te, hergünkü vazifelerındendi. Geri 
kalan zamanları, konağın içınde icat ettikleri acaip 
oyunları oynamakla, veya, babalarına atkı, süveter 
vesaire örmekle, dikmekle geçerdi. En büyükleri 
Güzin, zaman zaman ıtardeşlerile birlıkte çocuk ke
silen bir ana gibi idi: O küçüklerine iş verir, iş gös. 
terir ve Hatice dadı ile birlikte onlara nezaret eder. 
di. Fakat Güzin, küçük kardeşlerinden daha sinirli 
bir kızdı: Hatta zaman zaman, odasına kapanır, yü
reğini daraltan sebebi belirsiz sıkıntıyı dağıtmak 
için, hıçkıra hıçkıra ağlardı. 

Doktor Memduh Şerif beye gelince, o, evde bu. 
lunduğu zamanların çoğunu, adına:"- Yazıhanem!'' 

dediği odasında geçirirdi. 

(Dcvnmı \•ar) 
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Efzun Alayı ilerliyordu 
Fakat Kötü Maksatla Bir Palikaryanın 
Tek Mermi Bunları Büyük Bir Paniğe 

Patlattığı 
Uğrattı 

Fakat bu silah sesi, bekleni
len neticeyi vermedi. Ak

si bir tesir yaptı. 
Gümrüğe doğru bir pa-

nik başladı. Silahın kışlada bu
lunan askerlerimiz tar~fınc'!an a
tıldığı ve bir müdafaa teşebbüs 
ve hareketi başladığı zannile (1) 

vehme kapılan efzunlar yüz geri 
çiğneye eze kaçıyorlardı. Bu ka
çışma ve kargaşalık arasmda ezi
lip ölenler, denize dökülenler ta
bü pek çok olmuştu. 

H albuki, işgal işini iı:lare e
den Amiral (Galtropl un 

emirlerine körü körüne mutavaat 
etmekten başka bir şey diJşünmi. 
yen Nadir paşa, her hangi bir 
müdafaa teşebbüs ve hareketleri_ 
ne imkan bırakmıyacak şekilde 

tedbirler almıştı. Esasen işgalin 
şüyuu üzerine, civar köy ve k a
sabalar ahalisinden olan ve vazi
yete tahammül edemlyen efrat, 
bir gün evvel memleketlerine .git
mek üzere İzmiri terkettikleri için 
kışlada pek az asker kalmıştı ve 
onlar da emir mucibinc2 kovu;_ 
larına kapatılmıştı. Zabitandan 
kalanlann da bir kısmı askeri 
mahfilde ve bir kısmı da kışlada 
bulunuyorlar, gittikçe yaklaş
makta olan elim akıbetlerini bek
liyorlardı. Atılan silahın sesını 

bile işitmedikleri için, şahidi ol
dukları bu paniğin ve kargaşah
ğın karşısında, hayretler içinde 
birb:rlerine bakakalmışlardı. 

B u bir tek silih sesiyle pani
ğe uğnyan efzun taburla

rının ancak gümrük önünde akıL 
lnn başınn geldi ve kendilerini 
çok güçlükle toplıyabildi. Bir ta. 
raftan, korku ve helecanlarını ya
tıştırmak, cesaretlerini arttırmak 

için münasip sözlerle efrat teşci 
ediliyor, diğer taraftan da mu. 
harebe hazırlığı yapılıyordu. Ef. 
rada bir miktar daha cephane da
ğıh?ıyordu. Nihayet sükun ve İn
tizam müşkülatla iade edildi. Ta
burlar, tertibat alarak kışlaya 
doğru ilerlemeğe başladı. Bu su
retle kışlaya yaklaşan kolbaşın

daki efzun taburu hemen mevzi 
aldı. Hafif makineli ve otomatik 
tüfeklerini kurdu. Şiddetli bir pi
yade ateşiyle kışla duvar ve pen
cerelerini dövmeğe koyuldu. Bu 
sırada, bir torpito da sahile so
kuldu ve top ateşine başlıyacağı 

r:ıı işaretle anlattı. Fakat, kışla

dan mukavemet edilmediğini ka. 
rada bulunan kıtaattan daha ev
vel anladı ve bu mukabelesiz ve 
tek cepheli ateşe iştirakten vaz 
geçti. 

Bu esnada, kumandan Nadir 
paşa, b üyük bir sırığa bağlattığı 
bir muhabere bayrağı ile ve ya
ıunda maiyeti olduğu halde, ate
şe doğru ilerlemek suretiyle mu
kavemet edilmediğini düşm:ı.na 
anlatmak istedi. Efzun taburu a
teşi gerçi kesti. Fakat, derhal ha
reket ve faaliyete geçti. Kışlaya, 
askeri mahfile ve hükumet kona
ğına girdiler. 

Nizamiye kapısına toplatılan 

~abitler ve memurların vali ile 
kolordu kumandanı da dahil ol
duğu halde, süngü ve dipçik dar
beleri altında hepsinin Üzerleri a

ranıldı , bütün kıymetli ve kıy
metsiz eşyaları alındı . Fesleri, 
kalpakları yırtıldı, çiğnendi, el
biseleri parçalandı. Sonra da, kor
don boyunda, avcılar klübünün 
bulunduğu mevkideki (Patris) va
puruna gönderilmek üzere yola 
çıkarıldı. " 

A hzıasker heyeti reisi Mira
lay Süleyman Fethi bey, 

kolağası Necati efendi ve arka
daşları gibi bağırmıyanlar, biraz 
inat ve tecellüt gösterenler, der
hal süngülendi (2) Bu sırada, ga
Yet gar ip ve manalı bir hadise ol
du. İzmire Yunan mümessili ta
Yin olunan zat, bir otomobil ile 
geldi ve kafilenin arasında bulu
aaıı İzmir valisi ile oğlunu alıp, 

götürdü. Diğerleri kemali rezalet 
ve hakaretle Patris vapurunun 
anbarlarına dolduruldu. 

Güzel İzmirimizi işgal ed.-•n 
kuvvet , Miralay Zafiriyo kuman
dasında bulunan b irinci Yunan 
fırkasıydı. Fırka birinci efzun ve 
dördüncü ve beşinc i piyade alay_ 
ları ve topçu vesaire kıta
lanndan iba retti. Bu kuvve tler
den efzun alayı hükümet konağı 
ve civarını, dördüncü piyade ala
yı İzmirin içini ve Şark tarafla
rını, beşinci alay da şehrin şimal 
ve şimali şarkisini (Pur.ta - Hal
kapınar) istikametlerini işgal et
miş ve o gün akşam üzeri şehire 
bakim olmuştu. Zavallı İzmir kan 
ve matem içindeydi. . .. 
1 336 yılı mayısının on al

tıncı cuma gününde ve Ni
şantaşında sadaret konağındayız. 

Damat Ferit, yazı masasının ba
şında bulunuyor. Harbiye nazırı 
Şakir, başmabeyinci Yaver, na
fıa nazın Şevket Turgut paşalar
la, Ahmet Rıza , Ali Kemal, Ali 
İhsan ve hademeihassa müdürü 
kaymakam Zeki beyler de birer 
tarafta oturuyorlardı. Hepsi de 
gamlı, kederli görünüyorlardı. 

Damat Ferit, vaziyetteki tehlike 
ve vahameti görmüş ve itilaf 
devletlerinin İzmir hakkında ver
dikleri işgal kararından, tatbik 
edilen bu kararın heyetlerini 
müşkül bir vaziyet karşısında bı
raktığından bahisle kabinesinin 
istifa.;ını hünkara vermişti. 

Fakat, hünkar yeni kabinenin 
te§kiline yine beceriksiz eniştesi. 

NEREDEN KAN 
Her hastalıkta ve hRsta olma. 

dan önce kan aldırmak moda ol
duğu eski :zamanlRrda, nerelerden 
kan alınması daha iyi olacağı da
vası eski heldmlii{in en eğlenceli 
hikayelerinden biridir. 

Pir1miz İpokrat hekim. galiba 
burun en çok kanayan uzuv ol
duğu için, mahsus kan almak is. 
tediği zamanlarda da, insanın bur
nunun içindeki daman delerek o
radan kan çıkarırdı. 

Ondan sonra gelen büyük he
kim bizim Bergamalı Calinos 
da - pek (Ok işlerinde İpokrat. 
tan ayrılmış olmakla beraber -
kan almak iş:nde onun gösterdi
ği yola gitmeyi tercih etmişti. 

Fakat herkes, her \•akit h••rnu
nun içerl!'indeki damarı dcldirme
ğc razı olmadığından, daha son
ra gelen eski Yunan ve Roma he
kimleri, kan aldıran adamın ar
zusuna yahut tahammiiliine göre, 
en"eden, kulaiın ön tarafından, 
arka tarafından, alından. gözle sa
kak arkasından kan alırlardı. Ka. 
nı alınacak kimse de, kanı görme
ğe dayanıp dayanamad1ğma göre, 
onun önden veva arkadan alınma
ınna ra7.ı olurdu. 

İstanbulun R"zans devrinde 
meşhur hekimi Egina adalı Pav
Jos, büyük · şöhretinden dolnvı al
dığı viziteleri de pek yüks~k ol
duğundan, kendilerinden kan al
dığı kimselerin hiç bir !'Uretle i
tiraz etmelerine imlc:in \'ermf'mek 
üzere, dil altından kan almayı u. 
sul tutmuştu. 

Bağdatlı meşhur hiiJ iik hekim 
Ra"zi de, bu mmlil pek beğenmiş 
ve o yolu tercih etmi~ti. Bizim bü
yük Türk hekimi İbni Sina zama
nının hiikümdarlarına hekimlik 
ettiği için, hastalarının dillerini 
hiç olmazsa kısa bir mihMet tut
turmak iizere, o da daima diJ al. 
tından kan alırdı. 

Kan almak için delinecek ver.: 
Böyle hekimin yahut kanı aİına
cak kimsenin keyfine bağla iken. 
daha sonraları kan alınan yere ~·a
kın uzuvların ehemnıiveti düsü
nülmeğe haşlandı. Kanımızın bü. 
tün vücudiin içerisinde dönüp do
laştığı bilinmediil zamanlarda bu 
dütilnce haki sörünürdü. Kendi-

ni. F eridi memur etmişti. Vah
dettin, lzmirin işgali feciasmdan 
ziyade kendi mevki ve saltanatı
nı düşünüyor ve milletin, lzmir. 
de yaptığı gibi, fstanlıulda da bir 
karışıklık çıkarmasından korku
yordu. Bu sebeple vaziyete ha. 
kim bulunmak maksadiyle damat 
F eridi iktidar mevkiindcn ayır
mak istemiyordu. O gün, alela. 
cele bir kabine teşkil ettirmek 
ve cuma selamlığından sonra. he
yeti vükela listesinin kendisine 
gönderilmesini temin etmek va. 
züesiyle başmabeyinci Yaver pa
sa ve kaymakam Zekiyi, damat 
Feridin konağına göndcrmi~ti. 

Ahmet Rıza beyin de kabine mii
zakeresine iştirak ettirilmek üze. 
r e konağa davet ve celbini irade 
etmişti. Ayrıca , telefonla damat 
F eride de, bazı tavsiyelerde bu
lunmuştu. 

(Devamı var) 

(1) Beynelmilel heyeti tahklkiye ra
poru: İlk siliih sesleri üzerine ateş u 
mumileşti. Hilkt'lmct konağı bahçeleri
nin içinde bulunan Yunan askerleri 
kışla ve konağın pencerelerine silrekli 
ateş açtılar. Kışlanın pencerelerinden 
ateş edilip edilmediği tayin edilememiş
tir. Yalnız kışlanın karşısındaki binala
nn duvarlarında hiç bir mermi izin~ 
tcsadiıf edilememiştir. 

(2) Beynelmilel heyeti tahkikiye ra
poru: Mayısın 14 ve iti inci günleri zar
gında Milslümanların fjahıs ve hanele
rine kar§ı pek çok tecav(lzlcr vaki ol
muştur. Fesleri başlarındım alınarak 

yırUlan Türklerin adedi pek çoktur. 
Kadınlara tecavi.lz edıldiği gibi birkaç 
kaül vakasında olmuştur. Bunları ya
panların ekserisi Rumlardır. Yunan 
askerinin de bu gibi t!!<:avüzat ve gasp 
:iılerine 1ştlraklerf tahakkuk etmiştir. 

ALIRLARDI? 
lerinden kan alındıktan sonra dü
şüp bayılanlar, yahut delilik ala
metleri gösterenler <'Oğalmış ola. 
cak ki. o kimseden kan almak pek 
i~·i sayılmazdı. Bizim memleket
te de - eski zamanlardan knlmış 
olarak - enseden kan aldırmak 
caiz olmadığı hakkında me~hur 
sözü belki duymuşsummtnr. 

Koldan kan almak usulii bu mü
nakaşaların neticesinde çıkmıştır. 
Kol ehemmiyetli uzuvların hep~ 
ne uzak olduğundan oradnn kan 
alınınca, bütün vücnde ivilik vn
dikten başka, hiç bir ta~afa do. 
kunmıvacağına karar ver"lnıisti. 
Fakat bu sefer de, .oağ ve sol n~e
selesi çıktı. 

Dervişlerin sağı '\'e !'olu a,·ır
dedileme7.se de, herke!'! dervi ola. 
mıvacaii'Jndan, dervis olrnı,·anlının 
acaba hanl'i taraftaki kolundım 
kan almı>1ı? 

Hastalık yall'ız bir taraftR o
lu1'ra. hu mesele dı- kolavca hal. 
ledilirdi. Mı>!!ıe)i 7.n( ;irre~ nhut 
zatülcMJn yalnn: saP.da y11ln~t sol
da oldııi?un,. göre. '<nnı da o ta
r11ftaki koldan al11n lar f'ok olurdu. 
Fakat insan nelıı daim" aksini 
sövlı>mel!e ma~l oldutu.,,dnn. J.A<:. 

talıihn hnlınufu~u tar.Pfın nksini 
terrih P-',.nl,.~ de '\'a1'dı ... 

Hastalık iki tar:ıftıt hirdcaıı o
h1nl"a, '.\·ah.,t ff"°k l)IRıı 111:1.,.111~.ta 
bir hacfAhk hulundul':- ı vakit. ka
'"" sRğdım yah11t solıfan alınması 
hekim koJ1!'ültolar10d.t müna
nslrAcaya sebep olurdu. 

Niha"et. kADJn'1:rn1 \•iicut kin
de döndiif!ü keşfedil-liktrn :ııo~ra 
hu rniil'akassılar c;ebeps•,, krıldı. 
Şim..1:, he~ıml,.rı pek A7. olan hrıs. 
tahkların birinden dolıwı hekim 
kım almağa liizum görrlilpii vakit 
koldan ve - ha<1tanın ~ag kolunu 
serbest bı~akmak Ü7.erc - sol
dan kan ahr. 

Ancak. her miinasel1e•le ve ('Ok 

def'R miinasebetsi7. olarnk kan al. 
mak modası gcçtiktenhı>,.f inııan
Jann coğu şlsman olChıHan idn 
şimdi efe fazla yai!h kol me!elesi 
cıkar. Onun için, kolda delinecek 
daman bulamayınca, yahut ora
daki daman hiç aramadan cfoiru
dan dolruya. elden '\"e ayaktan 
kan alan hekimler de '\'ardır. 
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Hafta·llk Radyo Pro9ramı 
Ankara Radyosu Programını Burada Bulabilirsiniz 1 

1 
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········----·----·····-· ... ·-·····--··· ..... ------._...--........... _..._... ····-·- ... .... ---- ...... : 
Pazar, 18. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk milziği (KlA
slk program), İdare eden: Mesut Cemil. 
(Küme ve ses saz. hcyetı) 1 - Sultaniye
giih peşrevi. 2 - Dede, Sultanlyegiih bi
rinci beste (Misalini ne zemin). 3 - De
de, SultanlyegOh ağır semai (Nıhan ettim 
seni), 4 - Ney taksimi. 5 - Dede, Sul
tanlyegiih yilrük semai (Şadeyledl canü 
dilimi), 6 - SultanlyegOh saz semaisi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13.15 MUzik (Küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Franz Le
har - Eva operetinden potpuri, 2 - Pepl 
.!\tüller - Kiiçiık serenad, 3 - Wiga-Gab
riel - Hafta nihayeti pazar gelir, 4 - Bu
calossl - Pcstaloz.zanın bir şarkısı - Ciri
birlbin, 5 - Robers Stolz - Viyana gece
leyin gilzeldlr. 6 - Emmerlch Kalman -
Kontes Mariça operetinden potpuri. 14.15 -
14.30 Müzik (Dans müzıği - Pl.). 

18.30 Program. 18.35 Milzik (Şen oda 
muziği - İbrahim özgilr ve ateş böcekle
ri). 19.00 Çocuk saati, 19.25 Turk müziği 
(İnce saz faslı), 20.00 Memleket saat Aya
n, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.10 
Neşeli pltı.klar - R. 20.15 Tiırk mUziğl 
(Mu5terek ve solo teganni) 1 - Mahur 
peşrevi, 2 - Dede: Mahur beste (Ey gon
ca dihcn), 3 - Abdi efendi: Mahur şarkı 
(Gülşeni ezhar açtı), 4 - Seniha Kam
bay: Mahur şarkı (Günkr geceler doldu), 
5 - Dede: Mahur şarkı (Sana lAyık mı), 
6 - Mahur şarkı (f\ 'ln tarlı vefadan), 
7 - Mahur saz semaisi, 8 - Lemi: Uşşak 
şarkı: (Seni arzu eder), 9 - Lemi: Uşşak 
şarkı (Siyah t'bruların), 10 - Halk tur
kilsü (Demirciler demir dôğcr). 21.00 Mü
zik (Riyasetıciımhur bandosu - Şef: İhsan 
Künçer). 1 - Wattge: (Marş), 2 - O. Fet
ras: La morena (İspanyol valsı), 3 - E. 
Lalo: (İs şehri kralı) operasının uvertürü, 
4 - F. Mc ıtelssohn (İlkbahar şarkısı), 
5 - M. Ravel: (Bolero). 21.50 Anadolu 
ajansı (Spor servisi), 22.00 Müzik (Caz
band - Pl.), 22.45 - 23 Son ajans haber
leri ve yannkl program. 

Pazartesi, 19. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Tilrk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Mıızik (Ka
rışık program - Pi.) 

19.00 Program, 19.05 Milz.lk (Bir solist 
- Pi.), 19.15 TUrk mUziğl (Fasıl heyeti), 
20.00 Memleket saat lı.ynn, ajans ve mete
oroloji haberleri, 20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 Türk muzl~i: 1 - Bayntlarnbnn peş
revi, 2 - Haşim bey: Bayatiaraban şarkı 
('Nimeti wsliln lcin), 3 - Rahmi beyin: 
Bayatiaraban şarkı (Gönliımiı hicrana 
yaktı), 4 - Kanun taksımi, 5 - Suyolcu: 
Bayatiaraban şarkı (Neyleyeyim nicede
yim olamam), 6 - Bayatiaraban şarkı 
(Dıişme dağda gezen geylğlm), 7 - Baya
Uaraban şarkı <Saz semaisi), 8 - Leyla 
hanım: Hlca:r. şarkı (Zevkı sevda duyma
dım). 9 - Salrthattln Pınar: Huzzam §ar
kı (Ümldımi kirpiklerine). 10 - Hayri 
YenlgUn: Hüzzam şarkı (Ölürsem yazıktır 
sana kanmadan). 21.00 Konusma (Dokto
nın saati), 21.15 Müzik (Ferhunde Erkin 
tarafından Brahms'dnn piyano parçalan), 
21.35 Milzlk (Mı:>lodiler - Pl.), 21.45 Ko
nuşma, 22.00 Muzik (Kilçlik orkestra -
Şef: Necip Aşkın), 1 - Paul Dietrich: 

Fıfreler (Marş), 2 - Kari Komzak: Vi
yana aşkı (Potpuri), 3 - Paolo Tosti: B ir 
puse için, 4 - Anton Rublsteln: Romans, 
5 - J. Lanner: Romantık vals, 6 - Mlche
li: Şen serenad, 7 - Mascagnl: Kavalleria 

I rustikana oper.ısındnn potpuri, 23.00 Son 
ajans haberleri, ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (Fıat), 23.20 Mü
zik (Cazband - Pi.), 23.55 - 24 Yannki 
program. 

Sah, 20: 6. 1939 

l 'Z 30 Program, 12.35 Türk müziği: 1 -

Ferahfeza peşre\•i, 2 - Dede: Sultaniye
gah ikinci beste (CanU dilimiz kutfu), 
3 - Lemi: Sultaniyegiih şark1 (Andıkça 
geçen günleri), 4 - Refik TalAt: Sultanl
yegAh şarkı (Dlıştü göııul şimdi bir nev
res güle), 5 - Yesari Asım: Sultaniyegah 
şarkı: (Biz Heybelide her gece mehtaba), 
6 - Cemil bey: Ferahfeza saz semaısl, 
13.00 Memleket saat fi.yarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 13.15 Mlı1Jk (Operet
ler - Pi.), 13.45 - 14 Konuşma (Kadın sa
ati - Ev hayatına dair). 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Bir uver
tür - Pi.), 19.15 Tilrk müziği (Karışık 

program ), 19.45 T ilrk müziği (Saz şairle
rinden örnekler). 20.00 Memleket saat a-

' yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.15 
Neşeli plAklar - R., 20.20 Türk mOz.iği 

(Kıtı.sik program). İdare eden: Mesut Ce
mil, Ankara radyosu kume heyeti: ı -
Cemil beyin Muhayyer peşrevi, 2 - Hafız 

Post: Muhayyer birinci beste (Vakti sup
holdu), 3 - Sadulfah ağa: Ağır semai 
(Hali seyehl nazik terindedlr), 4 - Arif 
bey: Muhayyer şarkı (Humarı yok bo:zul
maz meclisi), 5 - Şevki bey: Muhayyer 
şarkı (Ol gonca dıhen bir giıU handan), 
6 - Keman taksimi, 7 - Arif beyin: Mu
hayyer şarkı (Meyhane tarapgfıhı mey), 
8 - Rahmi bey: Muhayyer şarkı (Serapa 
hüsnü ansın), 9 - Muhayyer yilrilk se
mai (Bir elif çekti yine), 10 - Saz semai
si. 21.00 Konuşma, 21.15 MQzik (Radyo 
orkestrası - Şet: Hıısap Ferit Alnar). 1 -
Cari Harla Von Weber (Frelschütz opera
sından uvertur), 2 - Felix Mendelssohn 
(Bartholdy: Yaz gecesi müziği: a) Uver
tür, b) intermezzo, c) Nocturne, ç) Scher
zo, d) Düğün marşı, 3 - Rlchard Wagner 
(Tannhauser operasından uvertür), 22.15 
Konuşma, 22.30 Muzik (Neşeli milzik - PJ) 
23.00 Son ajans haberleri, :r.iraat, esham, 

tah\•llAt, kambiyo - nukut borsası (Fiat), 
23.20 MUzik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24 
Yarınki program. 

Çarıamba, 21. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Turk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat lıyan, ajans ve me
teoroloji haberleri, 13.15 - 14 Müzik (Ka
rışık program - Pl.). 

19.00 Program, 19.05 Mllzik (Melodi· 
ler - PU, 19.15 Türk milzıği (Fasıl heye
U), 20.00 Memleket saat liyarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20.15 Neşeli pHlklar 
- R. 20.20 Tilrk mil71l?i CMüşkrek ve solo 
teganni) 1 - Rauf Yekta: E\•iç peşrevi, 
2 - Rauf Yekta: Evle bestt'sl (Halka! zül
:!ü syahın), 3 - Salfıhattin Pınar: Eviç 
şarkı (Kalbimde acılmış), 5 - Blmen Şe
nin: SegAh şarkı (Sun da lesin yarellnden 
lşıkın), 6 - Ahmet Rasimln: Seı;:fıh şarkı 
(Benim sen nemo;in ey dilber), 7 - E\•iç 
halk tlirkiısii (Şahane gözler şah3ne). 

8 - Eviç halk tilrkü!;\i (Elvedq dost deli 
gönül), 9 - I..cmlnln· Hlcıı I Ar şarkı 

(Penbellkle imtizaç etmiş tenin). 10 - Os
man Nihadın· Hicazkar şarkı (Ellere u
zaktan bak). 21.00 Konuşma, 21.15 Müzik 
(Opera arynlıın - Pi.), 21.45 Haftalık 

saz. faslı), 20.00 Memleket saat ayan, a 
jans ve meteoroloji haberleri, 20.15 Neşeli 
pltı.klar - R. 20.20 Türk milzlğl: 1 - Hicaz 
peşrevi, 2 - Suphi Ziya: Hicaz şarkı (A
nılsın yar ile), 3 - Asım bey: Hicaz şarkı 
(Her zahmi ciğersuze), 4 - Udi Cemil: 
Hıcaz şarkı (Ne küstün bi sebep öyle), 
5 - Ke:nençe taksimi, 6 - Hicaz. şarkı: 
(İndim yarin bahçesine), 7 - Hicaz saz 
semaisi, 8 - Halk tilrkilsli (Sürmelimin 
göz.lerine), 9 - Halk türküsü (İrafa fin
can koydum), 10 - Halk türküsü (Me
nekşeler tutam tutam), 21.00 Konuşma, 
21.15 Muz.lk (Radyo orkestrası - Şef: Pra
etorius) 1 - Claudlo Monteverdi - G. F. 
Mallpiero. Dört Madrlgal a) Allegro, b) 
Lento - Andante, c) Lento, Funebre, c) 
Allegro, 2 - Sabin V. Dragoi - Dlvertis
sement rustique: a) Noel, b) İştiyak, c) 
Mııtem, ç) Dans, d) Duğiln şarkısı, 3 -
Joh. Strauı;s "Sphange", Vals, 22.15 Ko
nuşma, 22.30 Müzik (Neşeli müzik - Pl.), 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham, 
tahviltıt, kambiyo - nukut borsası (Fiat), 
23.20 Mı.izik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24 
Yarınki program. 

Cumartesi, 24. 6. 1939 

posta kutusu, 22.00 l\1ilzlk (Kilçilk orkes- 13.30 Program, 13.35 Türk müziği: 1 -
tra - Şef: Necip A!:kın), ı - Kutsch Acemaşiran peşrevi, 2 - Dede: Acemaşi
(Ma<"ar marşı, 2 - Keler Bela (Ren nehri j ran beste (Yar meşamı hatıra), 3 - Niko
kıyılarında), 3 - Fried Walter (Rüya) 1 ğos: Acem kürdi şarkı (Sevdi göynilm ey 
keman solo ve orkestra için, 4 - Bela meleksima seni), 4 - S. Kaynak: Bayati 
Vollgrııf (Kalbim askla dolu, ağır sals), şarkı (Her sinede bir gam), 5 - Halk tür-
5 - Schiı-der: Dinle keman ne söylüyor ki.ısil (Yürilk te yayUlsında), 6 - Hüzzam 
(Tango), 6 - Hane. Thakr: Kukuk (Pol- türkü (Akşam oldu yine basb karalar), 
ka), 7 - Robert Etolz,: Praterde a~açlar 7 - Hüzzam saz semaisi, 14.00 Memleket 
tekrar çiçek aı:ıyor, 8 - Vlctor Aubert: saat Ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
Göbekliler rcsmlı;:eçldl, 9 - Leopold: Ma- rl, 14.10 - 15.30 Milzik (Dans müziği - Pl.) 
car fantezisi, '11 Son ajans haberleri, zira
at, esham, tahvilat, kambiyo - nukut bor
sası (Flat), 23.20 Müzik (Cazband - Pl.), 
23.55 - 24 Yarınki program. 

Perıembe, 22. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği: 
1 - Salim bey: Hicaz peşrevi, 2 - Şev

ki bey: Hicaz §arkı (Demen cana beni 
yadet), 3 - Refik Fersan: Hicaz şarkı 
(Ey benim gonca gillilm), 4 - Bedriye: 
Hicaz §arkı (Mümtez.iç aşkınla), 5 - Ud 
taksimi, 6 - Muhayyer şarkı (Niçin 

mahzun bakarsın), 7 - Muhayyer saz se
maisi, 13.00 Memleket saat Ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 Mu
z.ik (Karışık program - Pl.). 

19.00 Program, 19.05 Milz.lk (Kabare -

Pl.), 19.15 Türk muziği (İnce saz. faslı), 

18.30 Program, 18.35 Mllzik (Melodiler 

- pi.), 18.45 (Küçük orkestra - Şef: Necip 

Aşk)n), 1 - Franz Lchar (Eva operetin
den vals), 2 - Emmerich Kalman (Çar-

daş prensesi operetinden potpuri), 19.15 

Türk müziği (İn~ saz. faslı), 20.00 Mem

leket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha

berleri, 20.10 Neşeli p1Aklar - R. 20.15 

Türk milz.lği: ı - Hüzzam peşrevi, 2 -

Mahmut CelA!ettln paşa: Hüz.z.am şarkı 

(Değlldl böyle), 3 - Blmen Şen: Hilzz.am 

şarkı (Siıkünla geçer ömrilm), 4 - Hüz.
zam tilrkil (Ata blnesim geldi), 20.30 Türk 

müziği (Erkek kilme heyeti): İdare eden: 

Mesut Cemil: l - Bestenigar peşrevi, 2 -

Haşim bey - BcstenigAr fiarkı (Kaçma 
mecburundan), 3 - M. lzzet: Bestenigar 

20.00 fomleket saat Ayan, ajans ve me- şarkı (Gayndan bulmaz. teselli), 4 - Vi-
yola taksim. 5 - Lemi: Hicaz. şarkı (So· 

teoroloji haberleri, 20.15 Neşeli pllklar -
rulmasın bana ye'sim), 6 - Dede (Baha-

R. 20.20 Tilrk müziği 1 - Suzinak peşrevi, rın zamanı geldi), 20.1>0 Konuşma (Dıı 
2 - Rahmi bey: Suz.lnak şarkı (Bir sihri politika hAdiseleri), 21.05 Temsil, 22.00 

tarap), 3 - Udi Cemli: Hlcazk(ır şarkı 

1 
Haftalık. ı_><>sta kutu~u ~~Ecnebi dillerde), 

(Llıyık mı sana), 4 - Udi Zeki: Uşşak 22.30 Müzık (Oda muzigı - Pl.), 23.00 Son 
şarkı (Bir glin geleceksin diye), 5 _Lemi: ajans haberleri, ziraat, esham, tahviU.t, 

kambiyo - nukut borsası (Fiat), 23.20 
Hü~eyni şarkı (0 güzel gözlerle), 6 - Hü- Müz.lk (Cazband _ Pl.), 23.55 _ 24 Yarın-

seyni şarkı (Kimin mecburu hüsnli anısın), ki program. 

7 - Lemi: Kareiğnr liarkı (Çeşmanı o ---------------

' '°"""' """''""""' """"' mehveşin elf'ldır), 8 - Rakım: Kürdili 

şarkı (Demedin hiç ona kimsin), 9 - Os

man Nihat: Kilrdili ljarkı (Kaç yıl yilre

ğlm ), 10 - Halk türküsü (Ekin ektim çöl

lere), 21.00 Konuşma (Ziraat saati), 21.15 

Müzik (Senfonik p16klar), 21.45 Konuşma, 

22.00 Muzlk (Kilçilk orkestra - Şef: Necip 
Aşkın) 1 - Mendelssohn: Venedik gondol 
şarkısı (İlkbahar şarkısı), 2 - Mlcheli: 
Gece puseleri, 3 - Pucini: Toska opera
sından pOtpuri, 4 - Luigini: Mısır baleti, 
5 - Emil Waldteu!el: İki kere iki \'als, 
6 - Drusselmans: Felemenk süiti No. 3 
(Karlı manzara), 23.00 Son ajans haberle
ri, ziraat, esham, tahvillıt, kambiyo - nu
kut borsası (!!at), 23.20 Müzik (Caz.band 
- Pi.), 23.55 - 24 Yarınki program. 

Cuma, 23. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Turk milzlği - Pl. 
13.00 Memleket saat Ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri, 13.15 - 14 Müzik (Ka
nşık program - Pl.). 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Bir keman 
virtüözu - Pl.), 19.15 Türk müziği (İnce 

~ ASKERLiK iŞLERi 

""'"""~""' Tütün ıkramlyeleri 
BeyoQlu Yeril Aaknllk Şubealnden: 
Beyoğlu yerli askerlik şubesinden tütiln 

ikramiyesi al!Jlakta olan bütün şehit ye
timleri ile harp malölu olan subay ve era
tın kayıtlanndaki noksanlar tamamlan
mak için hüviyet cüzdanları, senedi res
mileri ve ellerinde mevcut diğer vesaikle 
blrlıkte ve en geç 24 haziran 939 zevaline 
kadar şubemize müracaat etmeleri lAzım
dır. Müracaat etmlyenlere bu yıl ikramiye 
verilmlyecektir. 

YENi NEŞRiYAT: 

YENi ADAM - Yeni Adam'ın 233 tın
eü sayısı dolgun münderecatla (;ıktı. Bu 
sayıda İsmail HP;•kı Baltacıoğlu, Hilsa
rnettin Boz.ok, f ı ml Akyol, Fevzi Selen, 
Mahmut Cuda, Leopold Lc\·y, Abidin Di
no, İlhami Bekir, Fuat İzer, Selmin Sıber 
imzalı yaz.ılar ve re imler, iç sosyete, dış 
sosyete, kUltur, kitap haberleri \'ardır. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanllğından: 
1 - Deniz Lisesi birinci sınıfı güverte ve makine kısımlarında III cü 

sınıfına da haritacı yetişmek üzere okur kayıt ve kabulüne başlanmış
tır. 

2 - Müracaat müddeti 10 Ağustosta nihayete erecektir. 
3 - Şeraiti öğrenmek ve kayıt olmak için İstanbuldaki isteklilerin 

doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna İstanbuldan başka yerdeki 
isteklilerin de bulundukları mahallin Askerlik Şubesine müracaat et-
meleri. (4246) 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: 
Üsküdar ceza evi mahküm ve mevkuflarının mali haziran 939 tari

hinden 31/Mayıs/939 tarihine kadar bir sene zarfında verilecek ikinci 
neviden azami 175200 kilo ekmeğin kapalı zarfla 14 6 939 günü yapı
lan eksiltmesinde talipler tarafından vi.ki teklif komisyonca muvafık 
görülmediğinden tekrar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme ve ihale 3/ 7 /939 pazartesi günü saat 15 te Üsküdar C. 
Müddeiumumiliği dairesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

2 - Teklifler kapalı zarfla o gün saat 14 de 'kadar Komisyona veri
lecek ve bu saatten sonra vuku bulacak teklifler kabul olunmıyacaktır. 

3 - Muhammen bedel 17520 lira olup % 7,5 ğu hesabile muvakkat 
teminat 1314 liradır. 

4 - Arzu edenlerin tatil günlerinden maada her 2ün mesai saatla
nnda Üsküdar ceza evi müdürlüğüne müracaatla prtnamesini görebi-
lecekleri ilan olunur. "4319 .. 
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Cep Kitapları 
~ 

Serisi Neşriyatına - Muvaffakıyetle Devam Ediyor lsldm • Türk 
Ansiklopedis · 

35 36 
Sanayi Kralı 1-Iı 

38 
Her genç neler 

bilmelidir? 

Uzun senelerdenberi memleketimizin en güzide 
Yazan: 

A. Çekof 
"'ilrkçeye Çeviren: 

ve eserleri 
Edvard Garııett 

Turkçeye Çeviren: 
Leo Markum 

Türkçeye Çeviren: 
';ablha Zekeriya 

Leo Markum 
Türkçeye Çeviren: 

ve en salahiyetl j islam mütefekkir-alimle.rinin 

lerinin iştira ki le B. Deıılz Belkis Boyar B. Deniz hazı rlanan muazzam bir eser 

BUGÜN ÇIKTI BUG ÜN ÇIKTI 

Asarı ilmiye kütüphanesi İslam -
Türk ansiklopedisi namiyle büyük 
bir ansiklopedi neşrine teşebbüs et
miştir. 

Isliım - Türk ansiklopedisi, çok 
büyük, milli ve ilmi bir vazifenın 
ifa.sını üzerine almış bir eserdir. 
Türk, islamiyetin zuhurundan çok 
kısa bir zaman sonra islam camiası· 
na girmiş ve çok geçmeden bu ca
mianın siyasi alemdarlığı gibi kül-
tür alemdarlığını da üzerine almış 

Krzmıza Cinsi Terbiye Vermek 

İstiyorsanız 

44 
Her Genç Kız 

Neler Bilme lidir ? 

Her Genç Kız, Sıhhatini Korumak 

İ c in Laz ım O lan Tedbirleri 

bir millettir. O zamandan bu zama
na kadar Türk bir çok islam millet
leriyle beraber çalışarak iline, sa
nate. medeniyete hizmet etmekte
dir. Türkün islam tarihi çerçevesi 

Yazan: Leo Markum 
Türkçeye ceviren: B. o. 

içinde yetiştirdiği bütün büyükleri
ni ve büyüklüklerini anlatmak bu 

Bu Kitabı Okutunuz Bu Kitapta Bulabilir. 
eserin hedefidir. 

Türkün islam tarihi içinde yaşa
dığı devri, bütün medeni eserleriy
le, bütün muvaffakıyetleriyle anla
tabilmek için ayni çerçeve içi.nde 
yaşıyan. ayni hedefleri takip eden, 
ayni gayelere hizmet eden bütün 
unsurları hep beraber göstermek ve 
hep birlikte yaşatmak gerekleşir. 
Çünkü ancak bütün çerçevenin iha
ta ettiği varlığı tebarüz ettirmekle 
Türkün her istikamette kendini gös
teren. her vadide büyük muvaffa_ 
kıyetler kazanan, erlik meydan!a
nnda olduğu gibi ilim, sanat ve me
deniyet yollarının her birinde hem 
islamlık, hem bütün insanlık dün
yasına ışık salan büyük başarılarını 
tebarüz ettirmek mümkündür. Bu 
yi.izden bu eser bir islam - Türk an

Leonld Lenç 
Türkçeye Çe\·iren: 

B. Deniz: 

32 - !ngilterede sanayi inkılabı 
31 - Yahudi düşmanları 
30 - Lord Nelsonla Ledi Hamiltoı 

29 - Ege kıyılarından 
28 - İspanyada istiklal savaşı 
27 - İtalyan hikayeleri 
26 - Tarihin meşhur kadınları 
25 - Ablam nasıl evlendi? 
24 - Çinin kurtuluş kavgası 

Yaz.ın: 

Ziya Şakir 

Rikşa' 
Rudyard Klpling 

Türkçeye çeviren: 

Borjiyaların 

Cinayetleri 
Aleksandr Duma 

43 
Detektif Bürosu 

Ya7.an: 
Yaroıılav Haşek 

Türkc;cye <;eviren. 
B. Deniz 

siklopedisidir. 
İslam - Tilrk ansiklopedisi bütün 

islam milletlerinin ve bilhassa Türk 
milletinin islam tarihi çerçevesi i
cindeki bütün faaliyetlerini ihata 
etmekle Türk tarihinin bütün men
fa,ülerine büyük hizmet ifa edece-

Şimdiye Kadar Çıkan Kitaplar 9 - Uykulu Kuytu menkıbesi. ğine kanidir. Çünkü Türkün en ve-
8 _ Nefse itimat. rimli faaliyetlerine ait muazzam 
7 _ Kazazede. bir devri kaleme almış ve aydınlat-

23 - Kırmızı saçlılar cemiyeti 
22 - Kabahat kimde? 
21 - Aşkın tekamülü 
20 - Sütnine 
19 - Kleopatra ve aşkbm 

18 - Kendi kendimizi tahlil 

-"'--~--....,....~- .~-'--"'.._:_-'-'-~~==~:::;..o..._..r...=._-==·----- ~,y, !'Dürl.- 4._flh_ ......... ~t:._~\,VI.'..-.. 

17 - 26 erkek ve bir kız 6 - İspanyada engizisyon. ne kablelisJam olan Türkü tetkik 
16 - Yirmi yıl sonra 5 - Acemi bir köylü kızı. etmeyi ve araştırmayı bırakmış ola-

14 - 15 - Karmen 4 - Markopolonun sergüzeştleri caktır. 
13 - Büyük Katerina ve aşkları. 3 - Kabuğuna çekilmiş adam. Türkün isl:lm tarihi içindeki ba-

n k d k ? 2 _ Rip Wan Winkle. sarıları, hakikaten iftihara değer. 
11 - 12 - emo rası ne eme tır · Türk, ta başlangıçtan benimsediği 

1 O - Nasrettin Hocanın hayatı 1 - Atatürk ün hayatı. islam davasını çok ileri götürmüş, 
bu davayı çok büyük buhranlardan 

Abone Şartları: 
kurtarmış, asil ve necip bir millet
tir. Onun benimsediği büyük dava
nın kıymeti ve ehemmiyeti bu es<.'r
de, bütün saffet ve samimiyetiyle, 
fakat en müskülpesent ilmi usul ile 
etüt edilecek ve bu suretle Türk 
milletinin varlığını korumağa, tari-

Senelik abone 8 lira. Adres: Ankara caddesi Reşit 

Altı aylık abone 4 ! lıradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü

tüphane hediye edilir. 

Efendi Hanı birinci k:ıt, Posta ku-

tusu 97. 

ışıne iştirak ettikleri halde. bu ağır 
yükün altından kalkamamı~ ve her 
gayrete rağmen eser yanlışlar için
de kalmıştır. 

Böyle bir eseri aynen tercüme e· 
derek işin içinden çıkmak çok ko
lay olabilirdi. Fakat o zaman miili 
irfanımıza hizmet etmemiş, istif, ~.;: 
etmek ve aydınlanmak için esere 
müracaat edenlerın zihnine kalp 
malumat sokmuş olurduk. 

Esasen Avrupa lisanlariyle vücu
de getirilen islam ansiklopedisinin 
sırf ilmi bir endisenin mahsulü ol
duğuna inanmak fa safdillik olur. 

Onun için her zahmete katlana· 
rak, her fedakarlığa göğüs gererek, 
çalışmaktan yoru lmıyarak ve yılmı
yarak kendi alimlerimizin himme
tinden ve sayinden, ayni zamanda 
devrin en büyük islam alimlerinin 
yardımından istifade ederek bu ese
ri vücude getiriyor ve neşre hazır
lanıyoruz. 

J:ıic şüphe yok ki, bu eser, bugü
nün en samimi ve en mübrem bir 
ih"::n:cına tekabül ed\'ıor Kendımi
:d kFndimize tanıtm.lk kendimizi 
kendimize daha fazla sevdirmek, bi-
7.im için meçhul kalan veya anlıya
nny<1cagımız kit..tpların sinesinde 
P,İLJi kaldığı için bize bir şeyler soy· 
ierniyen her şeyi apaçık J:!Öı.tererek 
ve apaçık anlatmak kendimizi ic· 
tl'"• ı~·e tanımağa yardım etmek ba· 
k·n-ı'arından da bu e.>!':.lll ayn değe
rı \':•rJ1r. 
Yakında kavusa(:'ağımız bu kıy· 

metli esere şimdiden rağbet ve mli· 
zahPret göstermekle milli kültüri.i· 
müze karşı en biiyiik vazifeyi ifa 
etmis olursunuz. Cünkü bu eserde 
bütün islam tarihini, islam mesele
lerini. islfım medenivetinin esasla· 
rını, İslam harsının kıvmetini. islam 
müesseselerinin hi?mr:t;ni, üMlm a· 
lim.lerini. islfım - Türk ulularını, 
isl~m - Türk devletl,.rini, isliını 
Ti.irk irfanını. islam • Tütk san'ati· 
m, eırıaSJıısram- _ nrrk eerrevesı ı· 

çine ,giren her şeyi en derli toplu 
şekilde bulacaksınız. 

İsliim • Türk ansiklopedisi gayet 
arık ve sade bir lisıırıla yazılmıştır 
Maksat, herkesin kolaylıkla okuyup 
an l ıvabilmP!'idir. 

!sl,"\m - Türk anc;:klonedisi her ls· 
lam - Türk evinde bulunması 15zıırı 
E!elı>n ana kitapların en başlıcala· 
rından biridir. Bu sebeple hüti.iJ1 
mih;liiman Türklerin bu ansiklope
di ile ciddi surette alakad~r olma· 
sı, bu eseri muntazaman takiD et
mesi iktıza eder. 

• 

İstanbul V~kıfla~ Di~elctörlüğü Iİa~lia~ı lrHünkar Suyu Gazinosu'") 

hini yükseltmeğe, basanlarım yrı
şatmnğa ve bugünki.i tarihi hayatı-
na ulastırmağa hizmet eden en !'ıY- f slam - Tiirk ansiklonedisi büvi.ik 
metli amiller. tam bir vuzuh icınde kıtada on cilt kadar olacaktır. Her 
tebarii:ı: ettirilecektir. cilt 60 forma, yani bin sayfadır. Se-

Bütiin Türk büyükleri, Türk bü- nede Jaakal iki cilt ne~rine çalı~ıla· 
yüklerini meşgul eden bütün mese- caktır. Her cildin fiatı altı liradır . 

Semti ve 
rnahall~~i 

Cadde veya 
Sokağı 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın 

1 inci katında 
Çakmakçılarda Valde hanı birlnd 

kemer üst katta 
Çakmakçılarda Valde hanı ikinci 

kemer üst kat 
Dayahatun Tarakçılarda 

kılmış cami 
lusunda 

Çakmakçılar Valde hanı 

katında 

Şehremini, Me- .....,, 
Jck hatun Çeşme 

Yusuf paşa Haseki 

Yemiş, Hacı l\Ius- Kemerli 
tafaağa 1 
Balık pazarı Hasır iskelesi 

Vezneciler, Cam- Tramvay 
cıali 

yı-

av-

iist 

. : .. ... . 

No. ~u 

17 

9-10 

32-33 

34 

1-2 

25 

1-3 

40 

Muhammen 
ayhğı 

<. :ınst Lira K. ,. __ 
Oda 30 00 

Iki od:ı 6 00 

Iki oda 5 00 

Oda ve hela 4 00 

Oda ve hela 2 50 

Melek hatun 4 00 

camü 

DLtkkan 2 00 

Di.ikk[ın 8 00 

Arnavutkoy ka- 8 00 
yık iskele mahalli 
Aı·sa 7 50 

Miiddeti icar:" Beher metre 
Teslimi tclrihinden 940 senesi mayıs sonuna kadar. mikabı 

Sayım ocağı, Keçe mandıra karşı::.ın daki araziden çekilecek toprak 00 15 
Müddeti: 

'rcslimi tarihinden 942 mayıs sonuna kadar. 

Yukarda yazılı mahaller kirayn verılmek üzere açık artırm1ya çıka

rılmıstır. Istekliler 27 haziran 939 salı günü saat on beşe kadar Çem
berlita ta Istanbul Vakıflar Ba.:müdürlüğünde Vakıf Akar!ar kalemine 
gelmeleri· (4334) • 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 
İdaremizde .-E 150 -/- (150 isterling) kıvmetinde İsvec takası satı

lıktır. Taliplerin 19/6 939 tarih saat 14 de kadar idaremize müraca-

atları. "4354" 

j , Açılmıştır. Her Paza.- iNCE SAZ Hey'e ti Vardır.' 

Malkara Beledi ·resinden : 
200 hektar tahmin olunan ve hektarı 18 lira bedel muhammenlik Mal

kara kasabasının 1/2000 1/ 5000 1/ 10000 mikyasında hali hazır harita ve 

müstakbel planlarının yapılması 15/ 6/939 tarihinden itibaren 20 gün 

müddetle kapalı eksiltmeye konmuştur. İstekliler teminatlarile birlikte 

5 7 / 939 tarihinde saat 14 de kadar Malkara Belediyesine müracaatları 

ilan olunur. "4328 .. 

lstanbul · · Belediye~i . ila~ları 
Kapah Eksiltme ilanı . . 

28/6/ 939 tarih Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Belediye Daımı 
Encümeni odasında (30368! lira (97) kuruş keşif bedelli Atatürk köprü
sünün iki başında yapılacak betonarme köprüler inşaatı - kapalı zarf -
pa,zarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje keşü hulasasile buna müteferri diğer evrak H> lira 18 Kr. 
mukabilinde F. İ. Müdürlüğünden verilecektir - görülecektir, 

Muvakkat teminat (2277) lira (67) kurustur. 
İsteklilerin teklif mektupları ve bu işe benı~r iş yaptığına dair ida

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Belediyesi Fen 
isleri müdürlüğünden eksiltme tarihinden "8" gün evvel dilekçe ile a
l~nmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve muvakkat 
teminat makbuzu veya mektubu ile beraber usulü dairesinde ihzar ede
cekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 28/6/939 Çarşamba 
günü saat 14 de kadar Danmi Encümen riyasetine vermeleri - gelme-
leri lazımdır. (4140) ,,.. 

Taksim - Yeni mahalle ve Edime kapı - Cihangir hattına ilave edile
cek otobüsler için gazeteye verilen ilan üzerine ilan şeraiti dairesinde 
müracaat eden taliplere ait otobüslerin muayenesi 21/6/ 939 Çarşamba 
güni.i saat onda Sultan Ahmet meydanında icra edilecektir. 

Mezkur gün ve saatte otobüslerini noksansız ve işlemeğe salih bir 
vaziyette muayene mahalline getirmiyenlerin ·bu müracaatlerinden mü-
tevellit haklarının sakit olacağı ilan olunur. (4338) 

leler ve düsünceler. ayn i tesir a1-
tında kaldıkları veya birlik1 ı calış
tıkları diğer islaın büyükleriyle be
raber bu eserin içinde toplanacak
tır. 

İslam _ Türk ansiklopedisini ya
zanlar bir veya bir kaç kişi değil
dir. Şark ve garp ınuharrirlerinin 
ihtisas sahipleri ve bilhassa Türk 
milletin in güzideleridir. 

Senelerdenberi devam eden çalış
maların, her mesele üzerinde ihtisa· 
sı müsellem olan güzidelerle temas 
ve muhaberenin. bu yolda şark ile 
garpta neşrolunan bütün eserleri 
tetkik etmenin ve bu tetkikleri en 
ince süzgeçten geçirmenin neticesi 
olan bu eser, en nihayet ilmi sala
hiyeti memleketimizce müsellem o
lan kıymetli bir heyetin nezareti al
tında yazılmaktadır. 

Israrla anlatmak istediğimiz bir 
nokta, İslam - Türk ansiklopedisi
nin, ilmi salahiyet ve ehliyetleri de
recesinde ahlflki fazilet ve kıymet
leri umumiyetle müsellem olan en 
güzide Türk alimlerinin eseri oldu
ğudur. Mısırda, Filistinde, Suriye
de, İrakta, Hindistanda en yüksek 
şöhreti kazanan bugünün en tanın
mış islam uleması. münhasıran bu e
ser için yazdıkları tetebbülerle ese
rin telifine iştirak etmişlerdir. 

Gerçi Avrupanın muhtelif lisan
lariyle neşrolunan bir islam ansik
lopedisi vardır. Fakat bu eser, müs
teşriklerin yığın yığın hatalariyle 
doludur. Bu eser Mısırda arabçı:ı.ya 
tercüme olunduğu zaman içindeki 
yanlışları da tashih için uğraşılmış, 
fakat bir ('ok Mısır üleması tashih 

Şimdilik yalnız birinci cildine a
bone kaydine başlanmıştır. Şimdt
den birinci cilde abone olanlar içirı 

abone bedeli beş liradır. Bunu ild 
defada da tediye mümkündür. Bt.1 
kadar ufak fedakarlıklnrın birleş

mesiyle meydana gelecek bu muaz' 
zam eser. İslam - Türk ilim ve me" 
deniyet sahasındaki varlığını. ~ere, 

fini bir kat daha arttırmış olacak-
tır. 

Şimdilik yalmz birinci cildine a· 
bone kaydetmekten maksat, herke· 
sin eseri görüp c>hemmiyeti hakkın
da tnmamiyle mutmain olması i~İP' 
dir. 

Eserin kağıt ve tnb'ı azim masraf
ları istilzam etti :ti için basılaca1' 
miktar eseri alacak kariler nisbetin· 
de olm<ık mecburiye+i vardır. Yo~' 
sa tonlarca kağıdı karalay1p depo
lara doldurm<1k hem miınasız, heJl1 
imkansızdır. Onun icin simdiden n· 
bone olmak hususundn hiç kimse 
ihmal göstermesin. lstanbulda Asa
rı ilmiye kiitiiphanesi adresine be~ 
lira abone bedel 'ni - bir veya ik1 

defada göndermek lCıtrunda bulun
sun. Bu izahatımızı okuyon - llıtfer'I 
gazeteden keserek • okumayana er 
kutsun Bütiin tanıdıklar1nı da abO' 
ne kaydettirsin. Bütün Islam - TtirJ; 
münevverlerinden bunu rica ederiz 

Memleketimizin ilin1 ve irfanınıı 
hizmet yolıındaki bu teşebbüsürrıii· 
ze Maarif Vekaleti, Diyanet riyase
ti, Halkevleri gibi kültür müessese: 
}erimizin de manevi miızaheretlerı· 
ni deriğ etmemek lUtfmıda buluna· 
caklarım şüphesiz addederiz. • 

Asarı ilmiye l<:iitiiph.rncsı 
~ah ibi: Esrl.'f Edip 
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E·n F a zla -..,,..... 
RAÔBET Bulan 

- .. 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

BEBEK BAHÇESi Kalorifer ve Sıcak Su Tesisatı: 
Zonguldak Ereğli Kömürleri l ıletmesl Genel Bu sene fstanbulun en eğlenceli yeri olmu~tur. 

Direktörlüğünden : Hergün yüksek Macar artisti Bay an TERİ idaresinde meşhur. KA. 
ZASKİ CAZI ve gene Macar yüks ek artistlerinden Bay MEZEI ida-

İşletmemiz tarafından Zonguldakta karadon Asma ve Çaydaman resinde sekiz ecnebi bayan artist tarafından geceyarısına kadar çok 
mevkilerinde inşa edilmekte bulunan işçi yatakhane, yemekhane ve 1 zengin programla muhtelif VARYETE NUMARALARI ve EGLEN-
yıkanma yerlerinin kalorifer ve sıcak su tesisatı için yapılan teklif- : CELEBİ ve DANS. 
ıer haddL llylkınca görülmedllinden tıin ihalesi 21-6-939 tarihine l FIATLAR HER YERDEN UCUZDUR. 
tlllk edilmiştir. 

1 

GUntl neı'e ile ıeçlnnek iıtiyenlere büyük fırsat. 
1 - Tesisatın muhammen bedeli: 97.045.50 liradır. 

3-Tekliflerin 21-6-939 çarşamba günü ıaat 15 '8 kadar Zongul- yeni İdare Heyetin intihabı için 5 Temmuz 1939 Çarşamba günü saat 

2-Fenni ve idari §811namelerle mukavele projesi, fiat cetveli. ı /1 - ARKADAŞLIK YURDU CIMIYETINDEN : -
proje ve resimler.10 lira mukabilinde işletmemizden alınabilir. 1 26 Şubat 1939 tarihinde toplanan Umumt Hey'etin kararma binaen 1 
dak'ta İ§letmemiz Genel Direktörlüğüne tevdi edilmiş bu- tam 19.30 da üyelerin bir Umumi Hey'eti toplanacaktır. 

l~---~-~-a•s•ı•m•e•ş•ru•t•t•ın•.••••••••••••••••• ~~~ü~~~~~~~tt~~~~~~un~ 
' Hey'eti İdare tJ1 

MEŞHUR BiR 

GÜZELLiK 
MOTEHASSISI 

Bu ICıymetll 

Tavsiyelerde 
Bulunuyor: 

:::;. Şapka ve Bo'blarda olduiu gi1li - Pudra renklerinin moduı d• 
daima değifir. Bunun için Tokalon .müessesesinin ıüzeWk mütehauw, 

yeni ve cazip renkleri hemen bayanların enzan istifadesine aneyler. * Peche - llkbahar tuvaletle.. ren ve bilhaua suare tuvaletleri.le 
rile ahenktar olan ve bilhassa sa- ahenktar bir pudradır. 
nşınlarla saçları kestane renginde * Rose Ocre - Sıcak tenli ee-
olanlara yakıpn "Şef tali yumu- merler için son moda pudradır. 
şaklığı,, tesirini yapan pudradır.. * Bütün bu renklerle ıair bir * Ocre - Esmer tenler için ga. çok renkler "Krema köpüklü" me1-
yet sevimli ve "Mat" bir tesir ya- bur TOKALON PUDRASININ bü· 
pan ve bugün Pariste pek fazla tün serisini teşkil ederler. 
rağbet bulan pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel ve * Rechel Dore - Zaif tiplere nazik bir "Finimat" vermek için 
hafif ve mahrem bir parlaklık ve- hassaten tetebbü edilmiştir. 

PUDRANIZI NASH .. İNTİHAP ETMELİ? 

Bu meşhur mütehassıs diyor ki: 
Adi pudralar, cildin tabü yağla
rını massederek kurutur ve sert
leştirir. Ve buruşukluklarm serian 
husulünü teshil eder. Bu halin ö .. 

ma köpüğü bulunmalıdır. Bu kıy
metlt cevher huıust bir usul datr. 
sinde Tokalon pudrasında mev. 
cuttur. Bu pudra ise cildinizi ku
rutmaz ve aertleftlrmez. Bil!lda 
kadife gibi yumuptır ve tatlılat-

nüne geçmek için pudranızda "K.re- tırır. ..,. 
CAZİP RENKLERİN BOTVN SEBtStNJ TECBVllE EDtNtz -

Bir çok kadınlar, , •• •11111 
' 

1 1 
' ' ' ' •••-• renk bh' pudra tec-

maalesef tenlerine SİZE HEPSİNİ rübe ediniz. 
i Adresim.ize ya.. 

uygun olan pudra. 5! PA R As 1 z _ zmız. size parasız 
Y• A.ullannuyorlar.

1
• .muhta.Uf renklerde 

Bunun için yüzle- GÖNDERBCEOtz. 6 adet nümunellk 

rine makyaj olmuı _ ........... ._.............................. yeni TOKALON 
ve sert bir manzara veriyor. Teni- pudrası göndereceğiz. Ve bu tec. 
nize uygun pudrayı bulmanın yegl- rübeyi kolaylıkla yapınız. 
ne çaresi yüzünüzün bir tarafına Adres: lstan.bul 622 posta K. 
bir renk ve diğer tarafına başka (22 No. Tokalon pudrası servili). 

TUZLA i ÇMELERi 
15 Haziran Perıembe günü açllmıı+.r. ........................................ 

lktısat YekCiletinden: 
Sınat Müessese ve Maden Ocaklan Sahiplerinin 

Nazarı Dikkatine: 
1 = 3457 sayılı kanun hükümlerine göre gündeme işÇi vasatileri yüz 

veya daha fazla olan sınat müessese ve maden ocağı sahipleri müesse
selerinde mesleki kurslar açılacaktır. 

2 - Birinci maddede yazılı evsafı haiz bulunan sınat müessese ve 
maden ocağı sahiplerinin 3457 sayılı kanunun tatbikine dair olup 
15 - 5 - 939 tarih ve 4208 sayılı Resmi gazetede neşredilen nizamname
nin 13 üncü maddesine göre hazırlJYacaklan müfredat programlarını 
15 - 7 - 939 tarihine kadar tktısat Vekaleti Sanavi Hnıum Müdürlüğüne 
göndermeleri llAn olunur. (2268) C4196) 

11 MADEN KÖMÜRÜ iŞLERi--... 
Türk Anonim Şirketinden : 

ı· - Şirkelıimizce Sömikok i8tih1alltnun İkbtat Vekile
tinee teebit edilen tartlar dahiliode aatıpna bafla1U1Ufbr: 
Fiat Vinç altında F. O. B. Zonguldak veyahut Zonpldakta 
Vagonda tealim Tonu 15 liradır. 

2 - Sabtlarrmız timdilik yalnız ADkaraya Tep Zonsul
daktan itibaren demiryolu ile gönderilebilecek tehirlere Aiua
tos 939 aonuna kadar yapdacak eevkipta inhisar edecektir. 
En az bir vagon veya daha fazla mal aabn •llmk i9teyealer 
bu husustaki f&rlnameyi alarak Şirk_.. Zonpldaktalci Mer· 
kezine veya Ankarada Y eni,ehirde ölçerler Sokak S nama. 
radaki Bül'09una taleplerini yazı ile en ıeç 20 Haziran 939 ta
rihine kadar mezkGr Şirket Merkuinin "7& Bürotumm eline 
vürl olmut bulunacak tekilde yapılmalıdll'. 

3 - Şartname, ZonlUidakta Şirket Merkezinde veya An· 
karada Y enitehirde ö lçerler tokak S numaradaki Büronncla 

bulunmaktadır. ' 

Harp Okulu Komuta11lrğından : 
Bu sene hariçten harp okuluna girmeğe istekli bulunanlar için yirmi 

dört yaşına henüz girmiş olanlarla üniversite ve diğer yüksek okullar
dan tahsilde iken harp okuluna girmek fstlyen talebelerin bulunduk.lan 
sınıf imtihan netic:esbıi beklemeden askerlik fllbelerindekl talimata gö
re evsafı haiz olanlann baro okuluna almaca.klan llAn olı,m.ur. (412?) 

BiR HANGAR YAPTIRILACAK 
Türk Hava Kurumu Genel Merk• latkanllğından: 
1 - Etimesğut'da Tiirkkuşu alanında yaptınlacak Hava müsteşarlı

ğı tecrübe ve muayene komisyonuna ait bir hangara talip çıkınadıiJ.n
dan keşfinde tadilat yapılarak tekrar kapalı zarf usullle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli "91.183,. lira "42., kurustur. 
3 - İstekliler bu işe aid şart:name, keşif vesaireye aid evrakı Türk 

Hava kurumu genel merkezinden "4,, lira .. 60,, kuruş mukabilinde ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 26/6/939 pazarteıi gilnü saat 16 da Türk Hava kurumu 
genel merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile bir
likte ap.pia yazılı teminat ve veıaikl ayni gün saat 15 e kadar komis
yon reilli~ine tevdi etmiş olmalan İbımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktan 115809,, lira "1711 kuruftur. 
7 - Ekıiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı kanundaki şartlan 

haiz olduktan başka en az "80.000,. liralık mümasil bir ifi muvaffaki-
yetle başardıklanna dair vesika lbru etmeleri Jizımdır. "4162,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlônlan 

I - Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzluı için 1atm alınacak 160.000 
kg. ağır dizel yağına 25/V /939 tarihinde talip zuhur etmedlllJıden pa· 
zarhkla yeniden eluiltnıeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 11200 lira, muvakkat teminatı 840 liradır. 
111 - Pazarlık 29/Vl/939 perşembe günü saat 16 da Kabataşta leva· 

zım ve mübayaat şubesindeki alını koınisyonunda yapılacaktı.r. 
lV - Şartnameler her gün sözü J9Çen şubeden parasız alınabilir. 
V - İlteldiler pazarlık fgfn tayin edilen ıün ve saatte % 7,5 gdven-

rne paralarile meikUl' komisyona ge lmelerL ( 4202) 

* I - Şartnameler! ve listeleri muo:lbince (3758) metre mik'abr müs-
kirat "953,, metre mfr..Abı tütüne ait olmak üzere ceman (4711) metre 
mtkAbı sandıklık kesilmiş tahta pazarlrkla satın alınacaktır. 

lI - Tahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde metre mi
kabının muhammen bedeli sif İstanbul 30, memleket dahilinde veril
dijt takdirde 36,30 liradır. Muvakkat temiiıatı hariçten getirilecekler 
için Cl0.599.75,) llia, dahilden verilecekler için (12.825,75) liradır. 

III - Pazarlık 26/VI/939 pazarteli günü saat 14 de Kabataşta leva
zım ve mübayaat şubesbıdeki almı utım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamelerle eb'at listeleri ber gün Kabataşta levamn ve mü
bayaat ıubesl müdürlüğü veznesinden (855) kuru§ mukabilinde alına
bilir. 

V - Tamamı veya bir kısmı için pazarlığa iştirak etmek isteyenler 
muayyen gün ve saatte verecekleri miktarın % 7,8 kUl'UI heubile temi· 
nat paralan veya banka mektuplarile ve diler kanuni veaaikle adı ge-
çen komisyona gelmeleri. (4084) 

İtin Nevi 

Gerze bakım evi 
inşaatı 

* Keşif bedeli % '1'5 teminatı 
lira kuruş lira kurıq 

78.815 49 5190 

Gümüş Hacıköy ba- 81.157 83 5037 89 
kmı evi inşaatı. 

eksiltme 
şekli saati 

Kapalı zarf 10 

,, 
" 11,30 

I - Şartname, plan ve keşifnameleri mucibince yukarda yazılı Ger
ze ve Gümüş Hacıköy bakımevlerinin in.patı kapalı zarf uaulile eluilt
meye korunu§tur. 

n - Keşff bedeli muvakkat temlnatlan eksiltme uatlerl hizalarında 
gösterilmiştir 

W - Ekıiltme 27 /VI/939 ıalı gilnü Kabatqt& levuım ve mllbayaat 
fUbesindeki alım komısyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve prtnameler herlÜJl sözü pçen f\lbeden (394 ve 40S) ku· 
ruş mukabllinde alınabılir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis v91a mtınar olmaları olmadddan 
takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassuı inpatm tonuna kadar daimi 
olarak İ§ bapnda bulunduracaklaruıı noterlikten mmadak bir taahhüt 
kiiıdı ile temin etme~eri ve (70.000) liralık bu pbi lnfaatı muvaffakl· 
yetle yaplillf olduklarına ait veıdka yermeler! 1Azımdır. MQn1kuaya işti
rak edecekler yukarda yazılı vesaikin 8 gün evveline kadar t.nhlaarlar 
umum mildürlülfl lnşs.at şubeline ibraz etmeleri ve ıekllflerinin kabu
lünü mutazammm vuika alınaları 1'zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu ve bepncl maddede yazılı kanuni 
vesaikle % 7,15 güvenme parası makbuzu veva banka teminat mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme Jlilnü ihale saatlerinden 
birer ıaat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon ba'1tanlığına 
makbuz mukabilinde \'ermeleri 18.zmıdır. "4033,, 

lıta11bul Emniyet Saadıiı Mlidlilliğünden : 
937 /117 Emniyet Sandıjı borçlularından ölü Talha ve Muhlis Jllİra1-

çilaruıa illn yolile aon tebliğ: 
Murialerlntz sallıjında diler hisaedarlar Bay Mehmet Salihattin ve 

Mehmet Ali ve Bayan Fatma Sabiha ve Ayşe Zeynep ve Fatma ile bir
Ulrte birbirlerin• kafUl J\\Ütelelsil olarak 9/12/930 tarihinde Sandığı
mı.Edan aldıklan 4000 Ura borca kanı Üaküdarda Kısıklıda Kısıklı ma
halle ve sokalında eski 25 Mü. yeııl 27. 39 No.lu mubahçe ve milfteml
llt bir evin tamamını bfrlncl derecede ipotek ıöstenniflerdit. 

14/12/937 tarihine kadar ödenm.edijinden borç miktan faiz ve ku· 
misyon ve ması-aflarla beraber 10849 Ura 82 kurup. varmıftır. 

Bu sebeple 3202 No.lu kanuna müsteniden 937 /117 No.lu dosya ile 
yapılan takip ve açık arttırma neticesinde rneıkur gayrimenkul 2620 
lira bedel sandık namına muvakkaten ihale edilmiştir. 

tıbu i14n tarihinden itibaren bir ay içinde borç ödenmediği takdirde 
kati ihale karan verilmek üzere takip dosyasının icra hakimliğine tevdi 
edileceii son ihbarname makamına kaim ohnak üzere ilAıı oluılur. 

Kadıköy Sulh mahkemesi Başka
tipliğinden: Müddei Seyfeddin Kip-

İSTANBUL TRAMVAY İŞLETMESt 

menin müddeialeyh Floretti ile şa
yian ve müştereken mutasarrıf ol
du~ Kadıköyünde Zühtüpaşa ma
hallulnin eski Fener caddesi yeni 

1939 yılının 19 Haziranından itiba .. 
ren yeniden çıkacak ilana kadar, Pa
zardan başka günlerde gidiş - geliş 

saat cetveli. 
ŞiŞLi ŞEBEKESi 

No. 10 ~ 
Umraniye namı diğer Itri Dede so
kağında eski mükerrer 17 yeni 21 
numaralı ve sal tarafı mektep ar
aası 601 tarafı madam Kalyopi hane
ıi arka tarafı Şükrü veresesi bah
çesi ve bir tarafı Itri Dede sok3ğı 
ile mahdut ve tapu kaydına naza-

Yollar Kalkıt 

ran 229 arSln 12 parmak miktann
da arazi dahilinde haricen kargir 
ve dahilen ahşap ve 2950 lira kıy
meti muhammeneli hanenin zemin 
katında cini döşemeli bir taslık ve 
bir Yemek oda11 ve btr kömürlük ve 
bf r heli ve bahçe cihetinde zemini 
çini dö~i bir mutfıt'lr ve hir maltız 
oca~ ve avnca ocaklık ve bir cama-
81r yeri ve hanenin arka cihetinde 
kıımen duvarla muhat bahce ve ha
nenin birinet katında aokak kapı
sından lririldikte bir antre ve bfr so. 
fa üzerinde biri sokak ve dileri 
bahce cihetinde iki oda ve bir heli 
ve ikinci kattR hir sofa üzerinde hi
ri sokak ve diğeri bahce ciheti.,de 
iki orhı vP bir hela ve 1ıane dahilin
de elektrik ve terkos suyu tec;isatı 
mevcut bulunan hanenin tarihi i· 
lAndan itibaren mahkemede esbabı 
mOraeaata acık bulundurulan satış 
sartnamesinde yazılı !lerait daire
ı-inde VP. nesin para ile Kadıköy 
Sulh Mahkemesi Ba~katiı:>liğinde 
19-7-939 tarihfne tesadüf eden Car
~amba Jriinil saat 10 dan J !! ye ka
dar acık arittrma ile satılacaktır. 

ŞişU • Tilnel 
Tünel - Şişli 

No. 11 
Şişli - Beyazıt 
Beyazıt - Ş!ıll 

No.12 
Harbiye - Fatih 
Fatih - Harbiye 

No. 12 A 
Harbiye - Aksaray 
Aklaray - Harbiye 

No.16 
Maçka - Beyazıt 
Bejazıt - Maçka 

No .. 16 A 
Maçka - Eminönü 
Eminönü - Maçka 

No. 17 
Şişli - Sirkeci 
Sirkeci - Şişli 

No. 17 A 
Mecidiyek. - E.önü 
Eminönü - Mecköy 

No. 18 
Taksim - Fatih 
Fatih - Taksim 

No. 19 
Kurtuluş - Beyazıt 
Beyazıt - Kurtuluş 

No. 19 A 
Kurtuluş - 'E.önli 
E.önü - Kurtuluş 

ilk 

uo 
8.00 

5.58 
6.40 

6.29 
5.45 

6.38 
5.55 

6.05 
6.50 

6.58 
7.29 

8.25 
6.57 

5.45 
6.17 

6.08 
6.46 

6.00 
6.•5 

8.45 
7.16 

Yevmi mezkurda satı~ kıvmeti mu
hamrnPnenin yüz.de 75 ini bulmadı-
0 t11kdirde en son arttıranm ta"n
hiidii haki kalmAk iizere miizavede
nin 15 ıün temrUdt ne 3-8-939 tari
hine tesadüf eden Perşembe günü 
saat 10 rlan 12 VP kadar en <'Ok arL 
tıra"" ihAlei kativPsi icra kılınacak
tır. Taliplerin vüzıiP yerli buruk pey 
akcesi vermeleri laT.1mdır. Satış ta
,.ihfne kAnu müterakim bina ve ev
kaf ve belediye verld borclan ve 
virmi senPlilc evkaf taviz bedeli ve 
rii.,ımu tellAlfvP ve sattı hareı his. 
sedarlanna ve' ihale puln müşterisi
ne P 1t olmak üzere 1111hlıktır. tcra 
ve ff1As kanununun 1 ?6 cı m11ddesi 
murlhince inntelc ı:'lhibi alacaklariy
le dii7er 11lA1cad11rlı>"'n ravri 1T1ıan
lml üzerindeki h11klannı Jınc:11~ivle 
faiz ve nı111r11fcı ehi,. otım tdffialan.. 
"' evrakı müsbite1Pnle 20 ~ün i<~in. • 
de ic"' daft"f'C1ne bildirm•l•ri v@ ak
si halde J1Altlan taou sirill,..rivle sa
bit obnıff1kca satış betfelin'" ı>ay. 
l11RJnaa1nrlan h11ric 1ralacakl11n ve 
rlAha fıo'7.l8 mAlUrnAt a]rn11k istiven
lertn datremlr.fn 9~A - 404 ""m~ralı 
don11tnna milracıuıt .ttneleri lüzu
mu ilAn olunur. 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKHI 

No. 22 
B.Taş - Bebek 5.23 
Bebek - Eminftnil 5.45 
Eminönü - Bebek 5.54 
Bebek - Beşiktaş 

No. Z3 
Ortaköy - Aksaray 5.45 
Aksaray - Ortaköy 6.30 

No. 3' 
Beıiktaı - Fatih 8,00 
Fatih • Betiktaı 8.43 

ISTAN•UL tH•KHI 
No. 32 

Aksaray ·- Topkapı 5.24 
Topkapı - Sirkeci 5.40 
Sirkeci - Topkapı 6.12 
Topkapı - Aksaray 

No. 33 
Aksaray - Yedikule 5.29 
Yedikule - Sirkeci 5.45 
Sirkeci Yedikule 6.17 
Yodikule • Aluaray 

No. 37 
,, 

Aksaray - Edimek. 5.23 
Edlmekapı • Sirkeci 5.415 
Sirkeci - Edirnekapı 8.14 
Edimek. - Aksaray 

# ........................ . -ÇAKMAK TAŞI iHRAÇ 
VE NAKiL MONAKASASI 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesi Müdürliiğünden ~ 

8011 

23.IO 
24.0I 

23.17 
24,00 

24.30 
23.U 

24.00 
23.lT 

23.15 
24.10 

2o.ıs 
20.U 

20.10 
20.a 

20.'2 
21.10 

23.1. 
24.0I 

20.21 
21.00 

-23.fl 
24.11 
ı.oa 

-

-

Balıkısık istaıyonuna takriben sekiz kilometre mesafede göıtert-: 
lecek yerden 10.000 ton çakmak taşının ihracı, prtnamesi veçhile 
kınlması, Balıkısık istasyonuna nakli ve vagona tahmili 1§1 bir mf1· 
teahhlcle verilecektir. İhale 26 Haziran 1939 pazartesi günü saat 1IS de 
Karabükte Müessese Müdürlüğünde yapılacaktır. Talip olanlarm tek
lif mektuplarını, 2000 liralık muvakkat teminat akçelerile birlikte 
ihale IÜDÜ olan saat 14 e kadar muhaberat servisimize teslim etm• 
leri illn olunur. 

Bu husustaki prtname beş lira mukabilinde müessesemizden te
min olunabilir. 

Müessese bu işi dilediği talibe vermekte serbesttir. 

O.nlverslte A. E. P. Komisyonundan : 
Gura'ba butahanesiııde yçılan ikinci tirürji kliniji 4165.80 Ura 8' 

flf1l ınhhl ve elektrik tesisatile fnpat ikmal itleri 3 - 7 - 1939 naJ~:ad 
gGııü sut 15 de rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 

İstekWerin ihale &ünü 313 liralık muvakkat teminat ve en az 3UUQ1 

liralık bu gibi lfler yaptıklarına dair İstanbul vilbetinden ihaleden ae
Jdz sOn evvel alınmıj vesika ve 939 J1hna alt ticaret oduı veırikalarŞ 
ıelmelerl. 
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DİKKAT: 

F 
EN BiRiNCi KAN. KUVVET, 1$TIHA ŞURUBUDUR 

FOSFARSOL 'u, bütün kuvvet ıuruplarından ayıran baıhc:a hassa: Devamlı bir surette Kan, Kuvvet ve lıtah temin etmesi ve ilk kullananlarda 
bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur • 

MOTOSİKLETLERİ 
İktısadi, randımanlı ve fazla kullamşlı 

bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSİKLETİNi 
Tercihen 

isteyiniz. 

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFIFLl~I ve billiassa UCUZLU<iU 
ile Pi ASAMIZDA rağbet kaz 

1939 model BİSiKLET ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 
En ınüşkülpesend biniciyi 

bile memnun eder. 

Hakiki 

BAUER 
Maınulatını yalnız, 

T ürkiye Umumi 

Vekili : 
İstanbul, Beyoğlu 

İstiklal caddesi 
No. 3D • 34 

T. A. Ş. de 

Açık mesameler daima siyah 
noktaların ve sivilcelerin te
şekkülüne zemin hazırlar. Cil
dinizin mesamatını sıkıştırmak, 

sivilce ve çillerinizi izale etmek 
için siz de 

KREM PERTEV 
Kullanınız. 

Nereye Gideyim Diye 
Düşünme, Moda Deniz Banyo
suna Koş. Hem ucuz, hem ya

kın, Hem Güzel, 

Duhuliye 1 O Kuru§t'!!. 

D i K K A T · ---.. ı Baker Ayakkabları 
Rahat ve sağlamdır. 

Bu ayakkabları almakla iktı
sat etmiş olacaksınız. Hali ha
zırda yerli ve ecnebi malı zen

gin çeşitlerimiz varcır. Geliniz, 
eörünüz ve intihap ediniz . ....................... 

Saç bakımı ' 
Güzelliiin en biriııci ıartı. 1 

1 ~~!!!~. ~!~~"!w ,davi eden tesiri mücerrep bir 
ı ilaçtır. ,a ................. .... 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz tekilde I f gDökuU·ı,en,rs~çlar~ın ·-;;;. • 
kabartma pullar ilave edilmiftİr. ~ 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz. 
................................................. 1... saçsuyuuur. 

Bayanlara mahsus S İ N G E R 18 ayar bilezikle beraber altın saat !erinin yeni modelleri gelmiştir. 
Fiatları 85 ila 150 liradır. EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR. Taşra müşterilerimize arzu 

ettiklerinde yeni kataloğ gönderilir. SİNGER SAAT MAGAZALARI - İstanbul Eminönü, Tel: 21964 
Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aranıyor. 

Istanbul Asliye beşinci hukuk mah 
kemesinden: 

Davacı Haskiya kızı Rahe! Kohen 
vekili avukat Marko Nahum tarafın
dan müddeıaleyhler Refka ve Ester
ya ve Viktorya ve Haskiya aleyhleri
ne: Müvekkili Rahel Kohenin şayian Deutsche Lufthansa 

' mutasarrıfı bulunduğu emlakteki his 

1 

seleri vefatına kıadar bakmak ve bes
lem?k şartile Nesim Surijona ferağ 
eylediği hisselerinin müvekkilesi na-

Junkers Ju 52 tipinden 3 motörlü büyük tayyare ile 

Pazar günleri müste&na olmak üzere seyrüsefer tarifesi : 
İstanbuldan hareket 7 .55 

talebile açılan davadan dolayı mild-
Sofyaya muvasalat 
Belgrada " 
Budapeşteye " 

10,45 
11,40 
13,35 
14,45 

l 
mına iadei ferağına karar verilmesi 

i , deialeyhlere gönderilen dava arzu -

Viyanaya ,. i l hali arkasına mübajiri tarafından ve-

1

; rilen meşruhatta. müddeialeyhlerden 
Berline 11 11.10 

Gidi, • Dönüt bilet ücreti ayni zamanda tediye edi:.:cek 
o lursa, dönü' bilet i ücretinden 

' j Viktorya ve Haskiyanın ikametgah-

1 

,Jarının meçhul bulunduğu anlaşıldı-
! ğından dava arzuhalinin kendilerine 
1 bir ay müddetle ilanen tebliğine tah-

Yüzde 20 tenzilat yapıhr. l kikat hakimliğince karar verilmlş ve 

Bu hava hattının, Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükreş, Kopenhag, ' ' dava arzuhali sureti de mahkeme di
Londra, Milano Malmö, Faris Roma Venedik Zürih gibi büyük Av- vanhanesine talik kılınmış olduğun
rupa şehirleri Ue de irtibatı ~lup a;ni günd~ bu şehirlere varılır. 

1 

dan verilen bu bir ay müddetin hi-

lzahat ve malumat a~m~k üzereA ve kayıd muamelesı için, 1 keden talebi veçhile tahkikat günü 
. 

1 

tamına mebni müddei vekilinin seb-

tayyare bıletı umumı satıf acentası 18.7.939 salı saat 14 de tayin kılın-
mış olduğundan muayyen o lan mez
kur gün ve saatte tahkikat celsesinde 

ı İstanbul . Galata Rıhtım caddesi No. 45 adresine müracaat olunmalıdır. , rrıüddeialeyhlerin hazır bulunmadık-
' ' (Telefon : 41178, Telgraf : Hansaflug) ı ları veya kanuni bir mümessil gön-

--- --~- ---==- ı dermedikleri takdirde kanuni mua-

" Hans Walter Feustel .. 

İktısat VekCiletinden: 
1 - Halen F. O. B. Zonguldak 17 lira 25 kuruş olan bir ton sömikok 

kömürü fiatları 15 - 6 - 939 dan itibaren Zon~uldakta limanda veya 
istasyonda teslim (tahmil masrafı dahil) 15 lira olarak tesbit edilmistir. 

2 - Ankara, İstanbul, İzmir ve çok miktarda sömikok istihlak eden 
diğer şehi.rlerde mahalli fiatlar yukardaki F. O. B. fiat esasına göre ve 
zaruri masraflar ilavesi suretile belediyelerce tayin ve ilan olunacak· 
tır. 

meleye devam olunacağı H. U. M. K· 
nun mad<lei msbsusasına tevfikan 
keyfiyet ılanen tebliğ olunur. (18637) 

Kadıköy icra memurluğundan: 
938/ 721 - Karabetin Şinoriye o

lan borcundan dolayı tahtı hacze alı
nıp borcunu ödememesinden dolayı 

satılarak paraya çevrilmesine karar 
verilen kanape takımı, perde ve sai
re gibi ev eşyasının iştirasına. talip 
olanların 4.7.939 tarihine müsadif sa
lı günü saat 13 - 14 de kadar satış 
mahalli olan Kadıköy çarşısı koltuk
çularında hazır bulunacak memura 
müracaatlrı ilan olunur. 

KAYIP - Istanbul Ticaret ve Sa
nayi odasından aldığımız 17.2.939 
tarih ve 2497 numaralı menşe şeha
detnamesi kaybedilmiştir. Y~misini 

alacağımızdan eskisinin hükmü yok
tur. - Izrail Ovodya ve şeriki, Mar
puççular Barnatan han No. 27 / 28. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Ha liJ 
Lôtfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L . Ş. Basıldığı yer 


