
... 
ALTI~ KAYD E 

MAHKEME IÇTiHATLARI 
BULG AR SADi K 

Yakın Tarihin en eararh çehreai • 
Kitap halinde çıktı 

Fi atı 100 K11. Yazan: Afif TEK T A Ş 

Fiatı 12:; Kuruş. Kitapçılardan arayınız. 
TELGRAI': TAN, laTANllUL TILIFON: 24310. 24318, 24319 

INKILAP KiTABEVi - lstanbul 

lngiliz Cevabı Hazırlanıyoı: 

SOvyet T alepleriiıe 
Uygun Bir ·Formül 
Bulunacağı Anlaşıldı 

Baltık Devletleri 
için de Garanti 

Verilecektir 
Pı ens Poul'ün Berlin 
Temasları Hakkında 
Tebliğ Neşredildi 

Milli Şef Şehrimizi 
Şereflendiriyor 

'.Ankara, 5 (Tan Mu~abirin?en) - Mil
li Şefimiz, Reisicürnhur Ismet Inönünün bir 
iki gün içinde İstanbulu şereflendirec~kleri 
haber verilmektedir. Cümhurreisimiz, Istan
bu ldan Y alovaya geçecekler ve orada bir 
müddet istirahat edeceklerdir. 

İsmet İnönü, bugün öğleden evvel refa-

katlerinde Başvekil Dr. Refik Saydam bu
lunduğu halde Nafia Vekaletine giderek Ve
kilin makamında bir saatten faila kalmışlar, 
İstanbulun imarı için hazırlanan plan üzerin
de tetkiklerde bulunmuşlardır. Nafia Vekili 
Alı Fuat Cebesoy, Milli Şefe imar planının 
tatbikatı hakkında izahat vermiştir. 

İstanbulun 

İmar PICinı 
Tasdik Edildi 

Dahiliye Vekili Şehirde 

Tetkikler Yaptı 
lki giındenberi, şehrimızde bulun

makta olan Dahiliye Vekili Faik Oz
trak dün vilayete gelerek, Vali ve 
Belediye reisile, şehrin imar işleri Ü-

Londra, 5 (Hususi) - Mister Cham- zerinde bir müddet görüştükten son-

herlain, bugün Avam Kamarasında beyanat- Dahiliye VekUi Faik Öztrak dün vilayetten çıkarken ra, birlikte yol ve Gazi köprüsü ın-
şaatını, halleri ve bir de yeni şehir 

ta bulunarak Sovyet Birliği tarafından ya- 1 planının tatbikile Halice •ioğru uza-

pılan mukabil tekliflerin cumartesi günü B k • 1 D R s d 1 tılacak caddelerin takip edeceği isti-
almdığını ve tetkik edilmekte olduğunu söy- aşve ) r ay a rn kameti gözden. geçirm~-ıir. Dahiliye 
ledikten sonra cevabın verilmesi üzerine • • Vekili, bu tetkıklerden sonra tekrar 

pek yakında mecliste beyanatta bulunacağı- • G 1 B k vilayete gelerek, bugünlerde MecliS-

~~ ene a Ş an ten geçmesi beklenen yeni istimlak m ilave etmic::tir. 
:ı .e::-....:ı---..- kanunu layihası hakkında Belediye nıucw:r e:naıuueııanı ınn Mosxova31 pıısen~zıya-

Sovyet Bqvekllt Molotof ve Mare§<d Voro§ilof ret etmesi bahsi üzerinde sorulan bir suale cevaben v k• ıı• w • T • E • d• reisile görilımü§tür. Faik Oztrak, 
\l • l.ıO.Jlç 1ı1l: :ı.iJ'a.n:~e Şllln1lllh: üz.uın h~:ırlmcıd\ğ\n~ e ı gı n ayın ı ken~is~le göruşen bir m~h~rrıı:imlze 

---------. söylemiftir. bu layıha hakkında demı§tır kı: ------------------- ı Mister Chamberlain bu sabah, haf- "- Liyihanın heyeti umumiyesi 

B·ır Alman Mu·· stak·ııler ta sonu tatil.inden geri dönmesi üze- Milli Şefimiz Parti Genel Sekreterliğine de olmasa bile, belediyeyi alakadar 
rine Lord Halifax ile görüşmilş ve edecek belli başlı maddelerini bu 
ikisi Sovyetlerin cevabı ile meşgul Tekrar Fikri Tuzeri intihap Et tiler sene Meclisten geçireceğiz. Çünkü 

Gazetes·ın·ın ı·ır Toplantı olmuşlardır. şehir planı tasdik edildi. Artık şe-Ankara, 5 (A.A.) - Cümhuriyet Başkan Milli Şef Inönü tarafından 
Sovyetler tarafından verilen ce - hirde bir faaliyet devresi başla -

Halle Partisi Genel Başkan Vekaleti- c. H. P. Genel sekreterligine tekrar k f vabın, İngiliz - Fransız projesine mü- yaca tır. Bu aaliyetin bazı nok -S 11 • y t 1 ne, Parti nizamnamesinin 28 inci intihap edilen Erzurum mebusu Dr. t 1 b h 1 dd 
1 U a e rl ne a P 1 ar vazi bir tarzda yazılmış olduğu göze a arı, mevzuu a so an ma e e-

maddesi mucibince Genel Başkan ve A F. Tuzer, parti teşkilatına aşağı- · k ı t k b t ı ·ı aı· Çarpmaktadır. rın anun ye es e me erı e a-
Milli Şef Inönü tarafından Başveldl daki telgrafı çekmiştir: d d F k d h ı · h 

Sov,,et Rusya, u"ç devlet arasında ka ar ır. a at a a ayi ayı tet-c 1 ,, ve lstanbul mebusu Dr. Refik Say- Büyük Milli Şefimiz ve Değişmez . • b 
1 eva P ar müselles bir pakt yapılmasını ka· kik ctmeğe ımkan u amadım. An Mecllste Hu··snu .. Kı•+ap~ı dam tekrar intihaµ buyıırulmuş ve Genel Başkanımız Inönünün yüksek k d" .. .. d t tk'k ed 

3' bul etmekte, fakat teminatın Es • k ı · ühl 1 araya onuşum e e ı er, 
keyfiyet bütün Parti teş lıatına ta- tevecc" eri eseri o arak parti genel Meclise sevkederim.,, 

l" cızan : Sabiha Z ekeriya Sertel Sıhhiye Vekı·ıı·nden Bazı tonya, Letonya ve Finlindiyaya mimen tebliğ edilmiştir. sekreterliğine tekrar seçilmiş bulunu- Dahiliye Vekili Faik Oztrak, bu-

2 3 mayıs tarihli "Deutc-
teşmilini istemektedir. yorum. 
Hallı. ı·cabeden en mUhı0m nokta Parti Genel Sekreterlig"'i gün Ankaraya dönecektir. izahat iste d; Esas maksadı aziz mılletimizin si-

he Allızemeine Zei -
tung" gazetesi Graf Pückler 
iınzası ile neşrettiği bir ma
kalede, İsmet İnönünün nut
ku münasebetiyle İngiliz -
'rurk anlaşması hakkında ba
zı fikirler yürütüyor ve sual

1 budur. Fakat İngiltere hükumeti • Ankara, 5 (A.A.) - Cümhuriyet yasi bünyesini hayatiyete ve müba- Şehir planı tcudik edüdi 
nin burada tamarniyle takdir e - Halle Partisi genel sekreterliğine par- rek vatanımızı refah v~ mamuriyete Şehir mütehassısı Prost tarafından 
d·1 So · · l · kü ti nizamnamesinin 28 incı maddesi k"k ek ı en vyet ıtıraz arını milm n eriştirmekten ibaret olan partimizin hazırlanan imar planını tet ı etm 
olduğu kadar tatmin etmeğe uğra- mucibince Değişmez Genel Başkan ehemmiyet ve mesuliyeti gun geç- üzere Ankarada Nafıa Vekilınin riya
şacağı siyasi mahfellerde anlaşıl· ve M:!li Şef Inönü tarafından Erzu- tikçe artan faaliyetlerinde muvaffak setinde teşekkül eden komisyon me
maktadır. rum mebusu Dr. Ahmet Fikrı Tiızer olabilmesi, biıtun teşkilat kademele- saisini ikmal etmiştir. Komisyon, 

ler soruyor. 

Çünkü, Rusyanın bu havalideki 
hududunun emniyetinden şüphe et• -
mesinin hikmeti kolaylıkla anlaşıl -
maktadır. Fakat bu Baltık devletle -Muharrir, Osmanlı İmparatorlu.. 

lunun inkırazından sonra Turkiye- rinin bitaraflıklarını korumak ve her 
!ıin bir bitaraflık siyaseti güttüğü- hangi muhtemel bir kavgadan uzak 
bil, ihmale uğrıyan işlerini düzelt- kalmak için garanti sistemine mu -
ltılye çalıştığını, kayde<lerek, Tür- halefetleri vaziyeti güçleştiriyor. 0-
kiyenin kalkınma faaliyetinde iki nun için İngiltere, bu devletlerin ha-
leye muhtaç olduğunu, bunlardan kiki ve kati vaziyetini yoklamakta -
biri harici siyaseti !çin sulh ve sü- dır. Şayet bu devletler, teminat iste-
kun, diğeri de zirai mahsulatı için i- memekte ısrar ederlerse o zaman ya-
tirnada şayan bir piy.ısa olduğunu pacak iş, bunların arzusuna hürmet· 
IÖylüyor. ten ibaret olacaktır. Çünkü aksi tak· 

Muharrire göre, Türkiye için, dirde bu devletler üzerinde tazyik 
.\lrnanya ideal bir ış arkadaşıdır, yapılmış olduğu iddia edilecektir. 
lağlam bir piyasaya malik olan Al- •• • • •. .. Gerçi bu küçük devletlerin toprakla-
lllanya Türk zirai mahsullerin:. Musl~kıllerın dunk!' loplanlıBl· nnı Rusyaya karşı taarruz için hare
,.;: na rıyaset eden Rana Tarhan ket üssü olarak kullanmak gayet ko
J ..iksek fiyatlarla çeker, Türkiye 
kalk Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) - !aydır. Fakat böyle bir hareketi Le-ınma hareketinde Alman tek-
lıiğinden istifade edebilir. Büyük Millet Meclisi müstakil gru- histanın müdahalesini davet etme -

Muharririn bu hususta söyledik- pu azaları, bugün öğleden evvel Bü- den yapmağa imkan yoktur. 
leri doğru olabilirdi. Eğer Alman- yük Millet Meclisinde Ist:!lnbul Me- Lehistanın müdahalesi ise bütün 
1-r Turklerle yaptıkları iktısadi busu Rana Tarhanın reis!iğindt.? bir sulh cephesini harekete geçirmeğe 
blünasebetlerde, siyasi maksatlar toplantı yapmışlardır. Bir saa•. kadar kafidir, bu yüzden lngilterede hü -
&i.itrnemiş, Türkiyeyi bh- hayat sa- süren bu içtimada grupun idare he- küm süren kanaat, bu devletlere te
hası, bir nüfuz mrntakası telakki yeti için seçim yapıldığı tahmin edil- minat vermek hususunda ısrar et -
etmemiş olsalardı. Almanların yal- mektedir. memek merkezindedir. 
ıtıı Türkiye için değil, bütün Bal. Mlllet Meclisi toplantısında Bununla beraber bu nokta üzerin-
ltanlar ve Merkezi Avrupa için ta- Müstakil grupa mensup ;u~buslar, deki ısrar pek te ehemmiyetli görül-
kip ettikleri evvela iktısadi duhul, Millet Meclisinin bugünkü toplantı- müyor. 
sonra siyasi istila planı, fiil halin- smda, içtima salonunun orta sırala
de A. vrupada kendini gösterdikten rır.da kendilerine tahsis edilen yer
SOnra, Türkiyenin yalnız iktısadi lerde toplu bir halde bulunmuşlar
!nentaatleri içinı körükörüne Al- dır. Iskan kanununun bazı maddele-

(Sonu: Sa. 6, ~. ·~... (Sonu: Sa. 4, sü. 5) 
' -. 

·t 

* Londrada kabinenin hariciye ko
mitesi Sovyet Birliğine verilecek ce
vap ile meşgul olmu~ur. 

(Sonu: Sa. 4, sü. 3) 

tekrar intihap buyurulmuştur. rindeki arkadaşlarımızTD ievamlı ça· mütehassıs Prost, belediye imar mü-

Genel Sekreterin tamimi hşmalarına bağlıdır. Yuce partimize dürü Hüsnü tarafından verilen iza-
Ankara 5 (A. A.) - Değişmez Genel (Sonu: Sa. 4. siı. 2) (Sonu: Sa. 4, sü. 4) 

j--;;s;JJ~~-:;;;M;;;;;;;;;/;S~~~dÇekiıd; 1 
-----·-·--..... ----...... ··-·--·-··---· ... ··-·············:···················--·--··-···-····---·· ... -............ ----. 

Filomuza iltihak eden "Saldıray,, denizaltı a:emimİ· 
ze dün, Haliçte deniz kumandanlığı önünde, merasim
le sancak ı;ekilmlştir. Yukandaki resimde, yeni deni-

zalbnu:ıda bayr:ığımız dalgalanırken görüyoruz. Taf
silat, dördiinl"ü sayfamızda, merasime ait diğer resim
ler de ikinl"i sayfamızdadır. 
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PE CEREMDEN ----Derleme inciler 
Yazan: M. Turhan TAN 

B lr şairimiz: "Sözde darbii~~esel 
iradına söz yok nmma - soz o

dur. Alcn•e senden kala bir darbıme
sel" diyor. Bu söz.ün dofruluğunu 

kabul etmekle bcrnber arasıra veci
ze derlemekten ve derlediklerimi hi· 
rer inciymiş gibi itina ile defterime sı 
ralamaktan geri kalamıyorum Bugün 
onlardan bir dizisini okuyucularıma 

sunmak istedim. Bakalım, beğene • 
ceklcr mi? 

ı - Şöhret, istihkakın azabı ve 
iktidarın cezasıdır. l 

Chamforl 1 
2 ·- Hayat bir uykudur, aşk o -1 

nun rüyasıdır. 
A. de :\fusset 

3 - Hakikat akılda durur. Gü -
zellikse kalbe kadar gider. 

Lacordalre 
4 - Hayır işlemek - yerinde ol

mazsa - ibüyük bir şerdir. 
J. J. Rousseau 

5 - Güzellik beden için neyse 
ınce bir zevk de ruh için odur. 

Comte de Segur 
6 - Sadakada nezaket hayrın 

letafetidir. 
Sully Prudhomme 

7 - Kendi ayıbını bilen başkası-
nın -ayıbını nramaz. 

İmam Ali 
8 - Sana inanmayana öğüt ver-

me. 
Harız 

9 - Kendilerinden bahsi seven -
ıer kendi kendilerini övenler sadık , 
ta, kazip de olmadıklarını düşünebil
seler o gülünç vaziyette ısrar etmez
lerdi. 

F. Bruetiere 
l O - Hayrın ıslah edemediği 

şahsı şer ıslah eder. 
Sadi 

11 - "Nikübed herkes bulur a
lemde elbet ettiğin - kendi bulmazsa 
ceza miras olur evliı.dına" 

Ziya Paşa 
12 - Aşk, bütün fedakarlıkları 

öder. 
Dunıas Pere 

13 - Müsamahaya ve mcı;hame. 
te nıüncer olınayıın tecrübe ile fel
sefe, mal oldukları mıktara değme -
yen iki kazançtır. 

Dumas Fils 
14 - İkbal günlerini yaşayan 

tilki idbar günlerini yaşamakta o
lan arslanı yener. 

Ebül'ula 
15 - Halkın sevdiği insanları 

sevmeyenler alçak yaratılmış kimse
lerdir. 

Örfi 

TAN G ~ G - 939 --

ı k . resimlerde ba.vrak çekme merasimiııd en üç muhtelif intıbaı görii~·oruz. Saldıray denizaltı gemimize, diin merasimle bayrak çekiltli. Yutar ı ----------------

ihtilas 
Suçlusu 
Mahkiim 

--o-

Belediye Varidat Katibi 
5 Yıl Ha pi Yatacak 
Eski Sarıyer belediye varidat ka

tibi Emin Tür ile muhasebeci Enver, 
dün ağır ceza mahkemesinde hapse 
ve para cezasına mahkum olmuşlar
dır. Bu karara göre Emin Tür, vari
dat katibi iken bir kısmında ita iımi
rinin muvafakati bulunmıyan bir 
çok çekler yapmış ve muvafakati 
tecavüz ettirmek suretile zimmete 
tam 1224 lira 77 kuruş g~irmiştir. 

Bundan başka muhasebeci Enver, 
mezun bulunduğu zaman kendisine 
vekaletetmiş, bu sırada da 526 lira 
4 kuruş ihtiliıs etmiştir. Emin Tür, 
934 sencsindenberi bu suiistimali yap 
mış, emanet ve sarfiya 1 muvalt1faıe 

defterlerini işlememiş, belediye mer
kez muhasebesine muvazeneli cetvel
ler göndermek surcHıe suçlarını ört
mek istemiştir. 

a ir? ti • m ' 
Kurtuluş Um.idi Olmayan 
Hasta Çocuğunu O/düren 

-Amerikalı Bir Baba 

lktısad 
Müdürlüğü 
Kadrosu 

-o-

iş Teşkilatı Yeni 
Müdürlüğe Bağlandı 
Iktısat Vekili, Hüsnü Çakır, dün, 

Ankaraya dönmüştür. Vekil telefon· 
la yeni teşkil olunan rnıntalrn !ktısat 
müdürlüğü ile görüşerek bazı tali • 
mat vermiştir. lktısat Vekaleti tara
fından teşkil edilecek sanayi odaları 
için tetkikat bitmiştir. Mıntak:ı sa
nayi odaları da mıntaka iktısat mü-

Louis Greenfild bir Macar 
ynhudisidir. Ameriknda 

yerleşmiş, Cihan Harbi esnasın -
dn Amerikan ordusu ile birlikte 
Avrupadn· harbetmiştir. Namus • 
Iu, çalışkan. evine \'e karısına 

düşkiin bir adnm olarak tanın -
mıştır. 

Greenflld'in Jcrry isminde has 
talıklı hir çocuğu vardır. Biifün 
tanıdıkları bilfrlcr ki bııbn, çocu
ğuna doktor, ilas, hastabakıcı ye
ti tirmekjsln_.s "'dan soldan para 
n mı, , orç etmı , ıarc ış;-genç 

yaşında sıkıntıdan ve üzüntüden 
ihtiyarlnmıştır. 

Jcrry, doğduğu gündenberi 
hastalıklı bir çocuktur. Vücudü 
biiyünıüş, fakat dimağı hiç inki
şaf etmemiştir. On yedi yaşına 

gelmiş, boyu 1,70 i sikleti seksen 
kiloyu bulmuş, rakat dimağı iki 
yaşmda bir çocuk dimağı olarak 
kalmıştır. Konu:1amıyor, düşiine • 
mlyor, yiiriiyemiyor, söyleneni 
anlamıyor. Garip, ve ıztırap ve • 
ren bir aptal. 

Baha mahkemede, hiitiin rnah 

latan şu izahatı \'eriyor: 

işkence çekmekten ve nuıp ver
mekten kurlulsun11 diyordu. Bu 
rOynlar sık sık devam etti. Ve bir 
gece, sinirlerim harap bir halde 
yatağımdnn kalktım. Karımı bak
kala gönderdim, ve icabını ynp
tım ... 11 

dürlüklerine raptedılecektir. 
- Çocuğun iilümünc müte • Yeni teşkilat mucıbince iş dairele-

essir misiniz? ri iktısat müdürlüklerine raptedile-
- Çocuğun hesabına, hayır, ' ceği gibi sanayi müfetti~likleri de ay 

fakat kendi hesabıma evet. ni müdürlüklerin emrine verilmiştir. 
- Bu hareketin bir suç oldu-

1 
Istanbul iş amiri Haluk, Istanbul mın 

ğunu bilmiyor muydunuz? takası iktısat müdürlüğüne tayin c· 
~,.__ ____ .. ~-··-·"......:..-""'=~'lf~·"""'u;liği de müdüriyete bağlanmı .. ştır· 

nlllhall.ftı', fakat Allahın ''aptıg .. ı • "~ t 
"' iş müfettişler~ de iş ve iktısat mu.ıc • 

kanuna değil. tişi olarak çalışacaklardır. 
Jüri, dört saat siircn bir mü· Mmtaka Ticaret müdurlüğü kad-

zakcredcn sonra kararını ''erdi. rosu henüz Vekaletten gelmemiş ol· 
Ne tahmin ediyorsunuz? makin bt!raber, mi.ıdOrlük, eski l'i.ırk-
Sizce bu baba bir katil midir? c•iis kadrosile çalışm!lktadır. Takas 

l\fahki'ını edilmeli midir? komisyonu da ayni tarzda ve yine es· 
Jüri heyetinin kararını şimdi- ki Turkofis kadrosile vazife görmek-

lik neşrctmiyoruz. Karilerimiz • tedir. Yeni kadro ve teşkHıit niza~· 
den )'Ukarıki suale- ce\'ap verme· namesi geldikten sonra mıntaka tı· 

]erini riea ediyoruz. caret müdi.irlüğü dış ve iç ticaret ış-
lerile meşgul olmak üzere iki şube· Cevaplarınıza sebeplerini de ila-

1 
yi ihtiva P.deccktir. Takas komisyo-

güvenir. 

Mahkeme bu suçunu sabit görerek 
kendisine ceza kanununun 203 üncü 
maddesine göre' hapis cezası verdi. 
Suçlunun tevali eden suçlarını arttı
rıcı bir sebep tutarak cezasını altı 
av arttırdı. Emin Tür, üç sene altı 
ay memuriyetten de mahrum olacak 
ve aldığı paralan ödiyecektir. Mah
keme Enveri de vazifesini ihmal et
tiği ve muraknbe vazifesini yapma· 

16 - Akil ameline, cahil emeline dığı için 100 lira ağır para cezasına 

'ihnyet bir gün dostları Gre
enfildin bir katil suçundan dola· 
yı tevkif edildiğini işittikleri za
man hayretten dona kalmışlar -
dır Kendi i karakola miiracaat 
ed~rek 17 yaşındaki oğlunu kloro 
formla nasıl öldiirdiiğiinü anlat • 
mrş ve kanunun emrini yerine ge
tirmelerini istemiştir. Baba, hu 
katli çocuğu n:tıraptan kurtar -
mak için yaptığını, doktorların 

kendisini tedaviden iimidi kestik
lerini \'C çocuk için başka kurtu· 
Iuş çaresi görmediğini söylemi • 
tir. 

•Onun için ne yapmadık. Ara· 
bn nrnba Ostllne aldık, fakat Os
tOne binemedi .. Başı dik durmu
yor, blr taraftan bir tnrofa düşü
yordu. Ona bebekler aldım, fakat 
kendisine uzattığım zaman almı>· 
sını beceremiyordu. Yerde. bir 
hamur parçası gibi yatıyordu. O
nu !bir müesseseye koyduk, dur
madı. Evde mütcmndl bir •tinn 
ve dikkat istiyordu. Evde ne sıh
hat, ne ne~e ne hnynt bıraktı. Va
rımı yoğumu onun uğruna sarfet
tim. Dorçlandım, sıhhatimi kay
bettim ıılnlrlcrlm bozuldu. Ve bir 
gün olsun bize bir ümit vermedi. 

v~ ediniz. Gelecek cevapları neş· nu da dış ticaret şubesıle birlikte ça-
redeceğiz. Ve Jiirinin kararına hşacaktlr. Yenı gelecek kadr~ evv;ı: 

Saip 
17 - Ayinesi iştir kişinin lafa 

bakılmaz - şahsın görünür rütbei ak
lı eserinde. 

Ziya Paşa 
18 - Alkış asil ve olgun akıllar 

için teşvik kamçısıdır, zayıf akıllar 
için maksattır, gayedir. 

Fulton 
19 - Kalbimizin dibi, fikrimi -

zin zirvesidir. 
Daniel Sterne 

20 ,_. İnsan ölümden korkar. Fa
kat ölüm olmasaydı hayattan korka
caktı. 

A. Thiers 
21 - Akil, dôst tutmakta olduğu 

gibi dostlarla bozuşmakta da teenni 
eder. 

Solon 
22 - Bahtın getirdiği hediyeleri 

- şolıret ve servet gibi - gurura kapıl
madan kabul ve onlardan elem duy
maksızın iftirak etmelidir. 

Antoniyus 

Yeni Yugoslav konsolosu 
Yugoslavyanm yeni Istanbul baş

konsolosu Lioubomin Hadpigeorge
vitch, şehrimize gelıniş, Sirkeci ga
rında eski başkonsolos, konsolosluk 
erkanı ve Yugoslavya kolonisi tara
fından karşılanmıştır. 

L. Hadjgeorgevitch,, bu vazüeye 
tayin edilmeden evvel sırasile, Hari
ciye Nezareti matbuat şefliğinde, Mil 
Jetler Cemiyeti murahlıası olarak Ce
ncvrede ve Graz konsolosluğunda bu
lunmuştur. 

mahkum ediyor ve serbest bırakıyor
du. 

Kzalarda yol faaliyeti 
Merkezden kaymakamlan verilen 

emir üzerine kazalarda tamiri kap e
den yolların keşünamelcri hazırlana
rak belediyeye gönderilmiştir. Bele
diye fen heyeti bu keşümımeler ü~.e
rindeki tetkiklerini ikmrtt ederek dun 
bunları, daimi encümene vermiştir. 
Encümen karar verir vermez her ka
zada geniş bir yol faaliyetine başla
nacaktır. 

Afyonda kar yağdı 
Afyonkarahisar ile Tınaztepe ara

sında evvelki gün şiddetli bir dolu

dan sonra bora halinde esen rüzgar

la kar yağmıştır. Karın şiddetinden 

yo11ar kapanmış ve altı saat kadar 

yolda kalan treni Afyondan gelen bir 
imdat treni çekmiştir. 

ıNihayet bir gece rüyamda, ba
na blrLcıl cÇocuğunu seviyorsan 
onu uyutun, bir daha uytınıtıtıSln, 

Demiryolu ihtilfıfı 
Afyon - Kütahya hattı ihtıltifmı 

tetkik eden hakem heyeti, şehrimiz
deki toplantılarına nihayet vermiştir. 
Heyete dahil hakemler ihtilafa ait 
bi.itün dosyaları da beraber alarak, 
dün akşam Ankaraya gitmişlerdir. 

Ankarada da bir iki içtima y~plıktRn 
sonra nihai kararlarını vereceklerdir. 

uygun cevnp verenlere muhtelif ce şehrimize gelmiş olan denız mus 
hediyeler takdim edeceğiz. , il tcşarı Mustafa Nuri ile birlikte yn-

--!J pılmış olan kadrodur. 

l\Iüfettişl~ içtimaı bitti 
Ders senesi zarfında alımın randı

manı tesbit etmek üzere Ankarada 

toplanan Maarif Vektıleti umumi mü

fettişleri, raporlar üzerindeki tetkik

lerini bitirerek dağılmışlardı;. Şeh

rimizden giden müfettişler dtin ge· 
ri dönmüşlerdir. 

İngiltere ile ticaretimiz 
İngiltere ile yapılacak ticare_t iş~e 

rinin tetkiki için Ticaret Vekaletın· 
den şehrimize gönderilmiş ~lan ?1~ 
fettişler ihracat müesseselcrıne gıd~ 
rek alakadarlardan malumat almı~l_ar 
dır. Müfettişler dün de lngiltere ıle 

1 · · ret is yapan ecnebi müessese erı zıya 
e~tmişlerdir. Ingilizlerln piyasamız· 
dan dabilecekleri malların cins ~c 
kaliteleri, miktarlnn o.yrı ayrı tetkİ}( 
ve tesblt edilmektedir. 

, . . . ~ ,. ~" • ı:. ., . . 

S :u· .. .. ·~A ~:/.t~ . . -· KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA. CEVAPLIYORUZ 
• • • . ... • j • • • • • 

s. - Bir denb:altı gemisi battır,rı zaman 

içindekiler nnsıl kurtarılır? 

c. - Beş sene önce, batan bir denizaltı

sında kalan adamlan kurtarmak, son dere
ce müşküldü. Bugün bu yoldaki imkanlnr. 
bir hayli inkişaf etmiştir. Ingiliz bahriye
sinde bu iş için kullanılan cihazların adı Da
vis tahlisiye cihazıdır. Ve tahtelbahirde kaç 
kişi bulunursa, her birine bu cihaz~n~ ~-ir~. 
tahsis olunmaktadır. Cihazın dış gorunuşu 

'. • . •• ..... .. ·~ .... .' '< .. ..1. ~ ~·· t. 

"c ·E v····A; P ·•· :·,,., ,. ~ .... "" ·.. '- 'i 
... ·-.a • 

Bu kurtuluş hiıdisesi, insan asabını bir 
hayli gerecek mahiyettedir. 

Jngilizler, 1931 de batan Poseidon tah.t~l
bahirindeki adnmlarını kurtarmak ıçın 

bu cihazdan istifade etmek istemişler, fakat 
cihazı kullanan altı kişiden beş kişi kurtu
labilmişti. 

Geçenlerde batnn Amerikan tahtelbahiri 
Squalus'un (59) a varan mürettebatından 

33 ü kurtarılmıştı. Amerikalılar, bu işte 
"Dalgıç çan,, adını vcrdıkleri bir tahlisiye 

cihazı kullanmışlardır. Cihaz tahtelbahire 

ekleniyor ve mürettebat bu cihazın içindeki 
odaya geçerek, su üstüne alınıyorlar. Ve bu 

ameliye bir kaç defa tekrar ediliyor. 

T A K V I M ve HAV A 

6 Haziran 
S A L 

Giln: 30 6 ncı ny 

Arcıbt: 1358 
Rebiülahnr: 18 
Güneş: 4.29 - Ö~le: 
ikindi: 16.13 - ,Aks:ım 
Yatsı: 21.34 - lmstık 

1939 
1 

Hızır: 32 

Rumt: 1355 
Mayıs: 24 

12.12 
·~.35 

2.17 

Hava Vaziyeti 
d cılı" Ye:ıilköy meteoroloji istasyonun an il• 

nan malômata göre yurtta hava Trnk~ .. 
Kocaeli bölgelerlle Egenin şimal kısınıbıJ" 
rında ve Karadeniz kıyılarında çok ıcı" 
luUu ve yer yer yoğı!jh, Egenin cenup ınl" 
sımlannda açık, diğer bBl~elerde umu ntı" 
yetle bulutlu geçmiş, rüzi:Arlar doğu /'. ce" 
dolu llc Karadcnlzin şark kısımlarındıı şt· 
nuptan, diğer bölgelerde umumly~tle 'tır· 
mali ıstııtamctten orla kuvvette esmiş 

11 
.. 

ikinci konsolos, Yugoslavyamn 

bir gaz maskesine benziyor. ':i?aza bir ~-k
sijen silindiri bağlıdır ve bu sılındir, ~u ~: 
tüne çıkınca, bir tahlisiye simidi vazıfesı~ı 
görmektedir. Denizaltı mürettebatı, gemı
nin içindeyken, bu cihazı takıyor, sonra iki
şer ikişer, ayrı bir daireye geçiyor. Buras~ 
su ile dolduruluyor. Içerdeki ve dışardakı 
tazyik müsavileşince, bu daire açılıyor ve 
cihazı taşıyanlar, aradaki havanın kaçı.~ın
dan hasıl olan köpürme arasında suyun uze-
rine doğru süzülüyorlar. 

Davis tahlisiye aleti budur ve tıpkı btr 

guz maskesini a11rlırır 

Ingilterede bu cihaz tecrübe olunmuş, fa
kat 1934 ten bnşlıyarak Davis cihazı kabul 
edilmiştir. Bu cihaz Ingilterecc mükemmel 
bir tahlisiye sayılınaktnydı. 

Diln İstanbulda havn knpalı ve cOzl ~1 .. 
ğışlı geçmiş, rUzgftr şl11'rıll şarkldcn s~ te 
yede 2 • 4 metre hızla ('Smiştlr. Saat lt crı 
hava tazyikı 1012 milibar idi. Sühune o· 
yüksek 19.6 ve en dllşUk 10.0 snntigrı:ıl 
larnk kaydcdllmlstlr. 

Bükreş elçiliği başkatipliğine tayin 
edilmiştir. Bir kaç güne kadar şeh
rimizden ayrılacaktır. 



--

l' azan: ômer Rıza DOGRU L 

A Vl'Upada tecavüz zihniyetinin 
alıp yürümesi ve bütün Avru

Pa e:nıniyetini sarsması üzerine İn • 
giitere de askeri kuvvetlerini büyüt
lllek ve alakadar olduğu her mınta -
kada askeri teşkilat vücude getir -
lııek, ayni zamanda anavatan müda
fallsını yeniden tanzim etmek ihti -
~acnu hissetti ve bu ihtiyacı tatmin 
•çill. elinden geleni yaptı. Müdafaa 
kuvvetlerinin sayıca kabarması ve 
bil kuvvetfari teşkil edenlerin yeni
den techiz edilmeleri üzerine bu 
kuvvetleri idare edecek kumanda 
İeşJtiıatının da bunlardan azami de
l'ecede istifade edebilecek tarzda ye
~ilenmesi icabetmiş, son günlerde 

ı:ı. tedbirler de alınmıştır. Alınan 
1edhirlere göre, bütün İngiliz kuv -
"etleri iki umumi müfettişin kuman
:~s.ı altında bulunacaktır. Bunlann 

1l'l, denizaşırı kuvvetlerJ umumi 
ltıiif ettişidir ve bu vazüeye Sir Ed -
~1lnd İronside tayin olunmuştur. İ
<\Ql.cisi anavatan kuvvetleri umum 
ltıtifettişidir ve bu vazife de general 
Sir Walter Kirk'e verilmiştir. 
t ~nizaşırı kuvvetleı f ummni mü
~ttışinin vazüesi, İngiltere dışında-
\i bütün askeri kuvvetlerin terbiye 
"e techizi ile meşgul olmak, büyük 
~~ri meseleler ilzerinde Hindistan 
d tikanıeti ile temas etmek, yabancı 
t\'letıerin erkanıharbiyeleriyle mü

i'"ere}erd.e bulunmak, seferi heyet • 
eri gidecekleri yerler için hazırla -
llıaJt, büyük erkanıharbiye reisine 
?ııanevralarda vekalet etmektir. A -
lıavatan kuvvetleri umumi müfetti
~hı.tn vazifesi ise, ayni işleri İngiltere 
llhilinde başarmaktır. 
İngiltere hükumeti, bu tedbirleri 

lılni.akla bütün müdafaa kuvvetleri -
"itı kumandasını birleştirıni§ ve her 
)erdeki kuvvetlerini birdenbire ha· 
1 '--- e-'l ............... _ .... - ... ...-......... _ .._ ....... ••c...••.L • 
~tş oluyor. 

Yeni tedbirlerin arzettiği bir hu

~İYe~ ~ngiltere. harbiyesinin bütün 
k katmı Akdenız ve yakın ile orta 

1,. rk iizerinde topladığıdır. Çünkü İn-
"''lter . d . ~ enın enızaşırı kuvvetlerinin 
1 'tıi umum müfettişi Sir Edınund 
l'otı 'd " sı e Cebelitarık kumandanıdır 

le il kendisi bilhassa orta şarkta mü -

;\~l'el'. t~crübeler gördü~t~n sonra 
ıı·~denızın bu kapısına getırılmiş, ve 
~ . llYet denizaşırı kuvvetler umum 
lilettişliğine tayin olunmuştur. 

'Ilı 'l'ayininin İngiltcrede derin bir 
~ ~tnnuniyetle karşılanmış olması, 
~tı olduğu itimadın derecesini teba
til~ ettirmektedir. Onun icabında in
' lzler tarafından çıkarılacak olan 
~fer-ı heyetler, bu zatın idare ve ku
~ '1ldası altında hareket edecek ve 

11~l'hangi tecavüzün önüne geçrneğe 
~aşacaktır. 

,
1 

İngilterenin anavatan müdafaa • 
~ llt~ başına geçen umumi müfettişin 
lt~lıfcleri de bir hayli geniştir. İn -
3.' terede askerliğe ahnanların terbi-

t \! "e talimini temin etmek nizami, , ... 
ıtoryal ve milis kuvvetlerini ha -

~•tlanıak k • · ·1 ·· d f b· , as erı ve sıvı mu a aayı 
il'])' • 

l'ı trıne bağlamak, hava taarruzla-
tıa .k 1 -t' arşı ge mek, ve halkı hava ta-
l'ıtzlarından korumaktır. 

ltı ~lt yeni askeri teşkilatı kurmak 
iıltere · · i · · ı~ nın yenı vaz yetı ve yenı 

,:ııları tamamıyle kavramış olduğu-
a~kça gösteriyor. 

3.'~ ~akat, demin dediiimiz gibi, bu 
de rı~ teşkilatın en mühim hedefi Ak
\ıı,lıız emniyetini herhangi bir teca -
ıtıe v k 

da .u~ama tan korumaktır. Bu 
111 11 ~ızım çok yakından alakadar 

~ıntnıuz hayati bir meseledir. 

'r A N 

Meksikadal 
Büyük Bir 
Yangında 
70Kişi öldü 

1 SonThetis 
Faciasının 
Sebepleri 
Anlaşıldı 

Sinema Binası 7 Dakika 
içinde Kül Oldu 

Mexico - City, 5 (A.A.J - More
los devleti arazisinde kain Zagatepee 
kasabasında bir sinemada çıkan yan
gın esnasında 70 kişi ölmüş, 150 kişi 
yaralanmıştır. 

Yangın çıktığı zaman sinemada 800 
kişi bulunmakta idi. Pek kolay ateş 
alır malzeme ile inşa edilmiş olan si
nema binası 7 dakika içinde kamilen 
harap olmuştur. 

Hasıl olan panik esnasında bir çok 
kimseler ve bilhassa çocuklar çiğnen
miş ve ezilmiştir. Yangın süratle 
büyüyerek civarda bulunan 30 kadar 
eve sirayet etmiştir. İtfaiye, poli'5in 
ve askeri kıtalann yardımı ile ateşi 
söndürmiye devam etmektedir. Yan
gın hakiki bir felaket mahiyetini al
mak istidadını göstermektedir. Yan
gında Mexico'nun en büyük şeker 
fabrikalarından birisi tamamen yan
mıştır. 

1 ngilterede iki yangın 

lngiliz ordusunda tayyareye karşı kullanılan büyük toplar 

Devletlerin 1 eslihat 
Masrafları 1 

Londra, 5 (A.A.) - Dün Ingiltere
de, iki büyük y~ngın olmuştur. Bun
lardan biri Clacton - On - Sca'da vu
ku bulmuştur. Burada bir çok evler 
tutuşmuştur. Nüfusça zayiat yoktur. 
Maddi hasar yüz bin İngiliz lirasına 1 

baliğ olmaktadır. 

]" apılan hesaplara göre, devletlerin sUahl,anma ve harp ha
zırlığı masraflan, bugün umumi harptekinden fazladır. Me
sela, Bitler silahlanma için bir senede sarfettiği para ile bir 
sene he1·giin halka 30 milyon kilo tereyağ dağıtabilirdi. Ya
hut her Almatı ailesine bir otomobil verebilirdi. Büyük Av
rupa devletlerinin son bütçelerine nazaran silahlanma için 
sarf ettikleri milyarları Fransız frangı olarak aşağıda gös
teriyoruz: 

Almanya: 
İngiltere: 
Japonya: 
Rusya 
Fransa : 

Her iki günde bir milyar frank, 
Her üç günde bir milyar frank, 
Her dört günde bir milyar frank, 
Her beş günde 3-4 milyar frank, 
Her yedi günde bir milyar frank. !kinci yangın, Birmingham civa -

rında Valsall tiyatrosunda temsilden 
sonra çıkmıştır. BJnanın dışına doğ

ru yıkılan bir duvarın altında kalan 
"'" 1 ·..: :s-- --'---r-- n ... 1""'11'!J .... 1"1'\"" "'l 

tısının yaraları ağırdır. 

10 ölü, 21 yaralı var 
Berlin, 5 (A.A.) - Vulfsen istas

yonu civarında bir geçitte bir tren
le bir otobüs arasında vuku bulan bir 

Romen Hariciye Nazırı 
Pazar Günü Ankarada 

çarpışma neticesinde 10 kişi ölmüş, Mısır LJarı·cı·ye "A. Tazırın ın Ankara 
24 kişi yaralanmıştır. Bunlardan do- 1.--ı ~ l Y j 
kuzunun yaraları ağırdır. Z 

Tren, otobüsü 15 metreden fazla igaretine Ehemmiyet Veriliyor 
bir mesafeye kadar sürüklemiştir. 

Polonya Alma.nyaya 
Dürüst Davranmıyormuş 

Danzig, ı:i (A.A.) - Nasyonal Sos· 
yalist lideri Förster, dün söylediği 

nutukta Alman • Polonya münaseba
tını uzun uzadıya mevzuubahis etmiş 
ve Polonyayı Almanyaya karşı dü
rüst hareket etmemekle itham eyle
miştir. 

Förster, Danzig, ayan meclisi ta
rafından Varşova hükum<?tlne veri
len nota mucibince, Kalthaf hadise
sinde methaldar olan Polonyalı me
murların geri alınmasını istemiş ve 
Danzigin itidali ve Hitlere olan iti
madım muhafaza eylediğini katiyet-
le beyan etmiştir. ~1 ... 

Ankara, 5 (Tan Muhabirinden)
Rome nHariciye Nazın Gafenko ö -
nümüzdeki cumartesi günü İstanbu
la gelecek ve pazar günü de Ankara
da bulunacaktır. Romen Hariciye 
Nazırına siyasi işler müdürü ile hu
susi kalem müdürü refakat edecek -
tir. Nazır, burada üç gün kalacak, a
yın 13 ünde Ankaradan ve 14 ünde 
de !stanbuldan ayrılacaktır. 

Mısır Hariciye Nazırı da 

Gelecek Haf ta Geliyor 
Kahire, 5 (Hususi) - Resmi ma

hafilin verdiği malumata göre, 
Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah 
Yahya paşa bu ayın on beşinde İs -
kenderiyeden hareket ederek ayın 

17 inci cumartesi günü İstanbula 

muvasalat edecek ve Türkiye hüku
metinin misafiri olarak Ankaraya 
gidecektir. Abdülf~ttah paşanın ziya
reti, eski Türkiye Hariciye vekili Dr. 
Rüştü Arasın ziyaretini iade için vu
ku bulmaktadır. Dr. Rüştü Arasın 

Mısın ziyareti ile Mısır Hariciye na
zırının ziyareti iadesi arasında geçen 
müddet zarfında vukubulan hadise 
ler, bilhassa Akdeniz emniyeti ile 
alakadar olan vaziyetler iki memle
ketin bu yoldaki teşriki mesaisine a
it bazı konuşmalara da zemin hazır -
lamış bulunuyor. Her meseleyi en sı
kı dostluk ve kardeşlik dairesinde 
gören ve daima birleşik olan iki 
memleketin bu ziyaret neticesinde 
daha geniş teşriki mesaiye imkanlar 
hazır lama lan umulmaktadır. 

Chamberlain Kamarada 
izahat Verdi 

Londra, 5 (Hususi) - Bütün İngil
tere Thetis denizaltı gemisi ile için
de kalanların feci akıbeti yüzünden 
matem içindedir. Dünyanın her 
memleketi bu mateme iştirak etmiş 
ve Her Hitler ile Sinyor Mussolini 
de taziyet telgrafları göndermişler
dir. Mister Chamberlain, bugün A
vam Kamarasında söylediği b ir n u
tukla hadiseyi izah etmiş ve facianın 
geminin ön tarafındaki iki kompartı
manın su ile dolması yüzünden ileri 
geldiğini söylemiştir. Mister Cham
berlain resm! ve umumi tahkikat 
yapılacağını anlatarak vaziyetı şu 

şekilde izaha devam etmiştir: 
"İki kompartımanın su istilasına 

uğraması üzerine, tahtelbahir su üs
tüne çıkmak için uğraşmış, fakat 
aldığı fazla su yüzünden su üstüne 
çıkacağına, daha fazla suya dalmış 
ve yükselmek için sarfettiği b ütün 
gayretler boşa gitmiştir. Denizaltının 

sudan çıkma zamanı hülfıl edip çık
madığı görülünce derhal tahlisiye 

faaliyetine geçildi ve nerede bulun
duğunu tesbit için her gayret sarfo
lundu. Fakat tahtelbahirin nerede 
bulunduğu ancak on saat sonra tes
bit olunmuş, ve kurtarma ameliya
tına başlanmıştır. 

Gemiden Davis cihazile kurtulan
ların ilklerinden olan kaptan Olm, 

tahtelbahirin nereye battığını haber 
vermek istemiş ve v aziyetin tehlike
li ve vahim olduğunu anlatmış , fakat 
bütün arkadaşlarının hayatta olduk
larını söylemitşi. Bunun üzerine 
kurtarma faaliyeti hızlandırılmış ve 
bu arada iki kişi daha Davis cihazile 
kurtulmuşlardı. Bundan başka üç a
damın kaçmağa uğraşırken boğul

dukları anlaşılmıştır. Tahlisiye ame
liyatı devam ediyor, fakat suların 

vaziyeti, meddü cezirlerin şiddeti yü
zünden bütün uğraşmalar boşa gidi
yordu. Bu şartlar karşısında aciz i
çinde kaldık. Cuma günü akşamı 

7.15 te vaziyet bu merkezde idi. De
rin sular dalgıçları bu sırada tahlisi
ye ameliyatına iştirak etmiş ve bun
ların biri tahtelbahirin içinden bir 
takım darbeler işittiğini söylemişti. 
Derhal bu noktaya hava vermek is
tedik. Fakat bu yardımın da vaktin
de erişmediği anlaşılıyor. En niha
yet mukadderata boyun eğmek ıztı
rannda kaldık· ve pek feci bir ma
temle karşılaştık. 

Tahlisiye sisteminin ve faaliyeti
nin vaziyeti hakkında bir münakaşa 
vuku bulmuş. daha '5onra meclis de
rin bir teessür içinde sü~tit e tmiştir. 

HADiSELERiN i YUZU 
• Polonyaya verilen garantinin tatbikatını konuf

mak üzere Londraya giden Polonya a•keri heye· 
tiyle k-:>nuşulan meselelerden biri de, Polonyada 
mütteli.klerin tayyareleri için yapılacak olan de
polartlr.r. Fransadan kalkan bir tayyare Almanya 
üzerinden uçarak Polonyaya gidebilecek, orada 
depoda benzin aldıktan sonra tekrar dönebile· 
cektir. tı\ıııt ~r~angi bir tehlikeyi karşıla _ 

dtıt •çın hazırlanmak o tehlikeyi a- * 
"r a bertaraf etmeğe muadildir. • Almanyanın, l\fosko,·a ile doğrudan doğruya temasa 

9 Almanya, İngiltereden ordunun kullanamıyarak teka

iide ~ıkardığı atlan satın almağa başlamıştır. Vilayet

lerdeki at pazarlarından da beygir toplamaktadır. Bii

tün askeri kuvvetlerini motörleştirmiş olan Almanya

nın ordusu için at almağa başlamasının iki sebebi \'ar~ 

dır. Biri ordunun makineleşıru!si günden güne güçleş

mektedir. Çünkü ham madde bulmak mümkün olmu

yor. İkincisi de Şark cephesinde bir ileri hareketi l"S

nasında tesadiif edilecek bozuk yollarda atlı nakliya

tın daha kolay olacağı düşüncesidir. 
)' 'ilk·· .. . -
l'el\l u, sulhu tehlıkeye koymak iste- ge-lmek iç.in yaptığı bütün teşebbüsler akim kalmıştır. 
\a er, ancak şuursuzluk eseri olarak Hitler, Sovyetlerle konuşmak için, Çekoslovak kuman-
t .... r1sılanmış bir tehlikeye atılmak is-
"• e danı SiroYl''Yi kullanmak istemişse de, Çekoslovak Ge-

sar r ve mukabil tedbirlerle çarpı-
lel'.ak tehlikenin geri teptiğini görür- ncrali bu işi yapanuyacağıru söylemiştir. 

* 
• LonJra aelirimiz T evlik Rüştü Arasın, Cümhur-

reisimiz lmıet lnönünün Londraya ziyaretleri 
için temcular yaptığı habeT veriliyor. 

* * ~============ • Almanyada aon zamanda işçi likdanı hi.aaedil-
Yeni Suriye kabinesi mektedir. Çekoalovakya ve Avuaturyadan gön- Almanya, Gıırp cephesindeki Sigfrid hattının tamil"l 

ı .... Şanı , 5 (A. A.) - Muhtelli parti- derilen işçiler kafi gelmemektedir. Şimdi ltalya için, o civarda bulunan köylülerin seferber edilerek • 
"• a hat boyunda kullanılmasını emretmiştir. Şimdiye kn-
•itı tasında kabine kurulması bah - ile de bir anltıfma yaparak, ltalyan i,.izlerini Al· dar bu işte yalnız devlet işçileri çalıştırılırdı. Köylüle-
~ de bir anlaşma yapılamamıştır. manyava •e·•ketmek u·· .,.ere, m:; ... ,,,,kerelere a-Yri •• tl.nu " "' "' KM04 o-· "Y rin de çalıştırılması işe sürat verilmek istendiğini &Ös· 
tı Eyn büzerine reisicümhur, Atabey mİ.1tir. • termektedir. 
~ş~· .u iyi yeni bir bitaraf kabine~---..;..-------------------------------------------------------' 

1lıne rnemur etmiştir. 

Arzuhalli 
Müşteri! 

·- 3 

Yazan: B. FELEK 

P ısikoloji bakımından oldufu 
kadar, mantık ve hak bakı -

mından da müdafaası pek güç olan 
bir usul üzerine insaflı alakadarların 
dikkat nazarını çekmek istiyorum. 

Vaktiyle yabancı şirketler elin -
deyken yavaş yavaş ve hükiırnetin 

takdire cidden şayan· sebat ve ısra· 
riyle millileştirilmiş bir takım umu
mi hizmet müesseseleri var. 

Mesela: Telefon, Terkos suyu, e
lektrik falan gibi. 

Bu müesseselerin halk nezdinde
ki tanılış vasfı birer ticaret müesse
sesi olmasıdır. Halkın bu müessese -
.lerle teması da sırf alış verişe mün -
hasırdır. Yani böyle müesseı;elerde 

işi olanlar mesela defterhanede, ev
kaha olduğu gibi bir evrak takibi ile 
meşgul değildir. Mutlaka su alış veri
şi, elektrik sarfiyatı veya telefon 
görüşmesine taalhik eden binacna -
leyh müşterilik hak ve vazifelerine 
dayanan bir alaka ile oraya baş vur
muştur. 

Bu müesseseler şirket halinde hu
susi bir hüviy.ette iken bunlarla olan 
münasebetlerinde halk tamamen ra· 
hat ve serbest hareket ederdi. Mesela 
telefonunuza ait bir talebi telefonla 
yapar, şirket sizi tanımıyorsa nlha -
yet bir mektup yazardınız. Su işle -
rinde de ayni şekilde hareket olu -
nurdu. Bu müesseseler millibştirillp 
te birer Vekalete veya belediyeye 
bağlanınca hepsi resmi kisveye bü
ründüler. Bunda da müşteri için ni
hayet makbuzlara yapıştırılan ve es
kiden parayı tahsil eden şirketçe ö

denen ikişer kuruşluk pulun parası
nı vermekten başka bir değişiklik 
hissedilmedi. Lakin iş halkla resmi 
daire arasında bir muhabere şeklini 
alınca bu müesseseler müşterilerin
den her talep için pullu bir arzuhal 
istemeğe ve bu yapılmazsa o talebi 
nazarı itibara almamağa başladılar. 

Resmi devlet daireleri için artık ana
nene halini almış olan bu formalite 
bir iki sene evvel serbestçe alış veriş 
ettiği bir ticaret müessesesinden, es
ki mi.işterilere karşı da teklif edilin
ce biraz garip, biraz fazla külfetli ve 
nihayet biraz da haksız görüldü ve 
görülüyor. 

Telefon adresini değiştirmek is -
teyen, su şube borusu hakkında bir 
talepte bulunan veya elektrik hak -
kında bir müracaati olan müşteriye 

karşı böyle bir t·eklif yapmak her ne 
vasıfta olursa olsun nihayet para ka
zanmak için kurulmuş olan bu mües
seselerde menfi bir tesir yapabi1ir. 
Bu da o müesseseler için bir kar de
ğildir. 

Binaenaleyh, senede bir kaç yüz, 
veya bin müşteriden alınacak pul pa
rasına tama etmeksizin ticari mahi -
yette olan bu ve bunlara benzer, mü
esseselerle onların müşterileri a -
rasındaki temasların muhaberele -
rin diğer d e v 1 e t daireleri -
ne karşı yapılan taleplerdeki gibi 
pul, arzuhal, şu ve bu formaliteler ' 
den istisna edilmesi hakikaten hem 
halk için, hem o müesseseler için fay 
dalı ve hususiyle mantıki bir tedbir 
olacaktır. 

F rankistlerin Tahliye 
Ettikleri Bahriyeliler 
lspanya dahili harbi esnasında e

sir edilmiş olan ve aralarında müte
addit zabit te bulunan !)5 Sovyet gö
nüllüsünden mürekkep bir grupun 
Ispanyadan Istanbula geldiği hak • 
kında gazetelerde bir haber intişar 
etmiştir. 

Tass ajansının Türkiye mümessili, 
bu haberin bu Sovyet vatandaşlan 

grupunun vaziyetlerine ait olan yan
lış mahiyeti hakkında aşağıdaki tav
zihi vermektedir: 

"Hakikatte Istanbuldan geçmiş o
lar, 95 Sovyet bahriyelisinden mürek 
kep grup. 938 sonbaharında General 
Franko makamları tarafından tutul
muş olan "Tsyrpa" , "Maks ,;clts" ve 
"Katayama,, adalarında!ü üç Sovyet 
ticaret gemisinin mürettebatırJır . Şim 

diye kadar esir tutulmuş bulunan bu 
bahriyeliler, Sovyet hükumetinin ıs-
rarı üzerine son zamanda serbest bı
rakılmıştır. ,, 

Sovyet bahriyelileri, bir Sovyet va 
purile Odesava 21.tmislcrdir. 
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Bir Gencin Olümüne 
Sebep Olan ihtiyar 

Rahatını Kaçıran Ramazanı 
Ugku Sersemliğile O/dürmüş 

TAN 

Sovyet Taleplerine Uygun· 
Bir Formül Bulunuyor 

(B"f' 1 incide) si, prens Polün Berlin seyahatının e-
Franaız kabine8i bugün toplanmış hemmiyetine itaret etmiftir. 

Müstakil 
Mebuslar 
Toplandı 

(Baş~ 1 incide l 
rini değiştiren kanun layihası müza-

'l 
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RADYO 

12,30 Program, Türk müziği: 1 - Sd" 
selik peşrevi. 2 - Şakir Ağanın - Sd" 
selik şarkı - Sünbülistan etme e 
3 - fshakın - Buselik şarkı - GlJtiOl 
verme bl vefaya. 4 - III Selimin - 80" 
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ABONE BEDELi 

TDrklye Bonebl 

1400 Kr. 
750 .. 
400 • 
160 • 

1 lene 
t Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 • 
800 • 
aoo • 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olınqaa ınemlekeUer tçin abone 
bedeli müddet sıruiyle ao. , .. 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli peşfndtr. 
Adres deti~f:k 25 kunqtur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruflllk 
Pul DAvesJ llzımcbr. 

GÜNÜN MESELELERt 

Bu kanun çıkınq olsa7clı, yazı 
._llluplan u çok bir himayeye mu 
"-ı olacak, ıuetecilerin hayat ve ia
'tlkt..ııert sigorta e•ilmit olacaktı. 

Halbuki dünyada en sl)'ll•e lıima· 
>e "' yardıma muhtaf olan meslek 
"hiplerl Türk ıueteeilerl, TOrk mii
~erlerl ve Türk artlatlerldir. 

* 

~AN s 

G'öP'tJŞLEJ) 
Kapıdaki talimat 

!~~<!.~?!: !~j>j\~~ 
K adıköyde Slreyya sinemasına 

siriyoraz. Kapının üstünde 
bir ilin var. Belediye tarafından ve
rilen bu talimatta "ıeceleri 1 yqın
dan, gfhıdUzleri 12 yapııdan küçük 
çoeaklann ünemaya ıirmesl mem
nmur." yuıhcbr. 

Belediye, çocuklann ruhu tbe • 
dn4e fena tesir ya.Fan fllbderia 
ıösterllmemeli içba dotradan dejna
ya müdahale edemediği lçhl olaeak, 
bu yattaki çoculdann ıirmeaini me
nediyor. Y erln•e bir tedbir. 

İçeriye slriyoruz. Filim dalıa hat· 
lamamıı.... Sıralar huacalu.nç •olu. 
Bir ara Z Yatlaruı•a bir çocuk çılbjl, 
hallan prtiltüail aram.. Çllahyor. 
Batımı çeviriyorum. Y atlıca bir a • 
damın kueajında bir çoeuk, etnfl 
U'aflınyor. Aradıiuıı bulamamlf • • 
lacak ki, tekrar dqarı çıktı. Fabt 
bu minimini yavnınan Nhiı iteni 
ikaz etti. Sıralaıoı arU1D•a söderi· 
mi dolqtınyonun. 3, 4, 5 )'llfllldald 
çoc:uldardan bir tanesine her unda 
yer verllmiı. 

FORMttL ARAMAK: Bir ıulh cephesi tesis için sarfolunan nıesal, l lıer tarafı hoput edffek bir fonnUI balmata airafayor teklifleri birbirine 
alüa•ar milletlerin tekllfleriyle ve mukabil teklineriyle karplanmiı kanştmyor, atete tutuyor, ve sonun .. Wr lttifab vannaja .:ahıaıyor
Jçia .Uplomatlar ve alyuller, llboratuvarda çahp,n kimyqerler sihi lar. 1nıilis karlkatilrll ltu ıeniş faaliyeti hullsa etmektetllr. 

Kapıdaki talimat ile, l~W 
tatbikatı karplaştınnca, idare meb· 
ni:unamıs.. atalet yapaa Od slla • 
niyet kontakt yapıyor. Biri, içtimai 
seviyeyi, hayatin seyrial ileriye doi
ru iten, kanunlar, tekimtlller, pro • 
pamlar, talimat. ötekisi u Ulat a. 
serinde ileri ve fayfth olan her .U.
fi, 1erlevhuma 'bakıp •Pim olnm
mayan Wr makale glbl sepete ata 
likutbk. 

------
Müstakbel Harbin 

Mesuliyeti Diktatörlerindir * B.öprb bOyunca ytlrilyonunm. 
Her diretin ünrinde, tembliie ria
yetin sıhhate yaptılı fay•ah tesirle
ri ötreten öjtltler .. "Temia olaau" 
''Tembllk ııhhat ve nete verir." ''1111 
memleket aimldlr. Onu temb tat11-
nm." Beqiin köprll•en pçerkea •• 
JeyJaalan bir •ela okayaalann ••· 
ı.;. .... sı.., ...... bakin yok_ 

Acaba, Sovyet Rusyayı da içi -
ne almayan bu pakt, verdiji ga -
rantileri ne dereceye kadar tahak
kuk ettirebilirdi? 

Vikıa Balkanlarda, ve Akde -

Leon Blum Gazetecilerle lıonUfUyor •• 

niz havzasında statükonun nml1a -
fazan için teminat veriliyordu. Fa 
kat bu taahhüt, Türkiye Ciımhu -
riyetinin i§tlraki temin edilmedik· 
çe tam bir kıymet ifade edebilir 
miydi? 

O Türk iştiraki ki, temin olu -

nabilmeıi, Rus iftlrakinin de ta -
hakkuk etmesine balhydı. 

Alıılenlstle _,la birlifi: 

A kdenizdeld bfitün l111hperver 
milletler, büyük bir hQIDÜ· 

niyetle blrlepnek azminde idiler. 
Fakat içlerine Rusyayı ve Tilrki -
yeyf de katamadıklan takdirde, 
bu birleşme, beklenilen faydalı ne
ticeyi doğurabllecek kudrete kavu
şabilml§ sayılablltr miydi? 

Bu noktayı nazarı itibara al -
mış bulunduğu içindir ki, İngilte -
re, Sovyet Rusya ile anlaşma te -
şebbusune girişti. Ben, bu teşeb -
büsiın şeklini mevzuu bahsedecek 
dejtlim. Zira alınmış olan netice, -
bu teşebbüsün mahiyeti hatalı bile 
sayılsa - onlan unutturacak ka • 
dar güzeldir. 

Sovyetlerle İngilizler ve Fran
sızlar arasında bu konufD18lar ya

pılırken, bir tarafta da, İtalya -
Almanya askeri ittifakı imr.alan -
maktaydı. 

Bu suretle totaliterlerin, iste -
diklerini siliıhla alma niyetleri de 
bilflll tebeyyün etmiş oluyordu. 

Ve neticede İngiltere ve Jl'ran
sa bir ders daha almış oldular. 

Mar•ne iyi Su 
Getlrllecek 

KadıkiSf fskelestn•en ıirfyoaa. 
nuz. Şakır pkır yalmur yapyor. 81· 
perde kendinizi korumak için lçerl79 
ıfriyorsunuz. Yeni yapılan iskele W. 
nuının tavanlanndan pn1 pnl ıa • 
1ar aluyor. Su akan yerlere koulan 
kovalar tlobnUft ıular yerlee akı7We 
İki hademe ellerinde ıilPBrceler, ha
ni harıl ıulan ıfipUrilyorlar. Salan 
bası.P öteye ıeçen halk, binama lçbll 
çamurlu ayakları ile çijnlyorlar. ç.. 
mur, koku, havasızlık içiade bekle
meie mecbununuz. Çilnkfi dquda 
YaimUl' yağıyor. 

Köprü direlderiae uılan .,.._ • 
teri, lüelenin lçia•ekl sefaleti kar • 
tdattınhtum saman, kontakt 78PD 
ayni sihniyetlerin aeı ifaUsbd im 
daha •uyuyorsunUL Pıosram J'AP • 
mak, talimatname yasmak, blru WJ. 
siye, dtlfilnce;re .. yanmakla ..... 
ber çok llç bir it delil&. l'abt tat• 
blk, itte mavaffalu;retin pçi.tl. Tat
bik etmedikten sonra, yuan amam• 
m, h_. blMIWne nat edilen fay.._ 
yı, tatbik etmeyenler de kentlllerlae 
tev.U edilen vuifeyl yapmama ....., 
fini kaybederler ... Kapmın ttıpn41ald 
ile, .içindekini blrlettinek •aı.a bl 
olmaz mı? 

Kaı Yollan Yaptllyor 
Kq <TAN) - Kazamwla sıcaklar 

bqlamıftır. 

Kalkan nahiyeshıde, Ova gehnlf 
bataklıklarından çıkan ılvrtsJ.nelder 
CJvardaki koyler ballmu n hayvan. 
lan i.zaç ettilderinden, KaUwı ım,ıa.. 
lerı fimdiden yaylalarına gitmekte
dirler. 

Kasabamızı Elmalıya ballıyacak o
K.ızıltepe, (TAN) - Mardin bele- lan §Osenın ikmali için emir ıelmlt

diye reisi, Mardlne iyi su isalesi ip· tır. Antalya valisi Fuat Baturay, yol 
le- alakadar olarak buraya gelmiştır. vergilini vermemi§ Olanların da ln
Su. Kwltepenin GW'B koyündeıd bü- patta çahftırı1malanm bildirmiftir. 
yük kaynaktan alınacaktır. Harcana- Kalkan ve Temre nahıye merkez
cak paranın 220 bln lirayı bulacağı leriJu Kap ballamak için yol lnpn 
tahmin edilmektedit. Belediye reisi- hakkmda menil bir programla ,.. 
nbı izahatına göre, kaynaktan ..m- kında faaliyete geçilecektir. 
yede J.80 litre 1U alınabilecell, kay· Bu gidifle, Kaf için bayaU bir a
nalın biraz berisinde yapılacak bir nıret olan Y~ meRlelinhı ball•"U• 
pWenin albna konulacaa makine aa. ceji memnunıyetle anlaşılmaktadır. 
yelinde uniyede 22 litre suyun 500 
metre :fübele çlbcajı hesaplanmak
tadır. 

Su Mardlne alatıJclıktan sonra a
n3 caddelere 30 yıkama mualulu, 
muhtelif yerlere de çeJ1Deler yaptJ
nlacaktır. 

Akı•rayda K•raklık 
Konya Aksarayı (TAN) - Tam 

yağmur mevslmJ olduğu halde tu -
raklık devam ediyor. Çiftçl endlşey8 
diişmfye ba§IU1Uf, zahire ftyatlan ut 
mıştır. 
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VERGiLER HAKKIN DA ANKET: 3 

Güçlüklerine Vergi 
Karşı areler 

Elde 3619 Kanun Var _.-,~--

lçinden Çıkılır mı? 
Vergilerimizin vatandaşı güçlüğe uğratan tarafları üze

rind~ ~aptığı~ ankette, iki avukatımızın düşüncelerini neş
retmıştik. Bugun avukat Mesut Selenin bu mevzu üzerinde 
söylediklerini naklediyoruz. 
Avukat Mesut Selen, vergilerin ta

hakkuk ve tahsillerinde halkın uğra
dtğı güçlükleri üstünkörti hulasa et... 
tıkten sonra: 

- Şimdi, dedi, gelelim çareye! 
Ve, üzerinde çok dü§ündüğü bir 

mevzuda konuştuğunu anlatan bir 
kolaylıkla söze başladı: 
"- Bugün, Büyük Millet Meclisi 

tarafından kabul olunmuş, 31 mayıs 
939 tarihine kadar neşredilmiş bulu
nan kanunlarımızın sayısı 361!) dur. 
Bunlardan sadece 2425 numaralı ka
nun neşir ve ilan olunmamış:ır ve 
bu kanunun mevzuu da, mahiyeti de 
tamamen meçhulümüzrlür. Muhtelif 
müracaatlerlınize, teşebbü~erimize 

rağmen, 2425 numaralı kanun, bizim 
için bir sır olarak kaldı. Hatta hukuk'.
çular arasında, hoş bir darbımesel 
haline girmiştir: Bir arkadaşları, oir 
müddet ortadan kaybolur, veya, es
rarengiz bir eda takınırsa ,ona takı
lır, ve: 
"- 2425 numaralı kanun musun. 

nesin, mübarek?,, derle..:-! 
Söylediğim 3619 numaralı kanun

dan başka, saltanat zamanından kal
mış kanunlarımız da vardır. O ka
nunlar, henüz ilga edilmiş değildfr. 
Halen meri ve muteberdir. Ustelik 
te sayıları 500 den fazİ:ldır. 

Bunlardan başka, birçok nizamna
meler, talimatnameler, icra vekilleri 
h~yeti kararları ve kararnameler de 
"lazümürriaye" hüküniler arasında
dır. 

Mesela, sade 2395 numaralı kazanç 
kanunu, dört senenin içinde tam se
kiz defa tadil edilmiştir. Maliye Ve
ki.Jetinin yaptığı 182 umumi tebliğ 
cie, işin cabasıdır ki, bu tebliğlerden 
her biri, bir kaç sayfada:ı mürekkep
tir. Hem bu tebliğler, sade maliye 
memurlarına yapılır ve Resmi Gaze
te ile bile ilan edilmediği için, halk, 
bunlardan haberdar olamaz. Elde bu
hınan kanunları kolaylıkla kavnyn
bilmek te mümkün değildir. Nitekim, 
Maliye Vekaleti de, bu kanaattedir 
•e bu kanaatte olduğu içindir ki, me
sela, 50 sayfalık kazanç vergisi ka-
11ununu izah edebilmek için, 500 say
falık bir kitap neşretmişti. Hatta bu
nu bile kafi bulmamış olacak ki, 937 
den sonra, ayni maksatla ortaya 500 
ıt-.yfalık bir tamim daha çıkardı. 

Halbuki, usulüne göre neşir ve i
lan olunan bütün bu kanunları, her 
Türk bilmek mecburiyC?iindedir. Çün 
kü, kanunları bilmemek, kanunun kn 
bul etmediği bir mazerettir. 

Fakat şimdi, siz, saydığım bütün 
bu kanunları, nizamları, tamiınleri, 

bükümleri, bir vatandaşın ezberliye
bilmesine imkan verebilir misiniz? 
Bu marifeti, değil herhangi bir va
tandaş, mesleğinde pişmiş bir avukat 
bile b~remiyor. 

Hem zaten, bu kanun1arT, bir ara
da bulabilmek bile imkansızdır. Bu 
imkansızlık yüzünden, bir çok hadi
ıelerin, bir çok ihtilafları~ tetkikin
de. altından kalkılmaz gü~lüklere uğ
rayıp durmaktayız. 

Mesela biz, Ankara hukuk fakül
tesinde tahsilimizi yap~ığımız nrnlar
da "Mecelle,, okumadık. Halbuki, ha
kimlik veya avukatlık yapar.ıcen, bir 
çok hadiseleri, eski ahkama göre, tct
kık ve halletmek mecburiyetinde kal
dık. 

Haydi diyelim ki, bunlar m~nfe
rit vakalardır ve halledilmelert uzun 
külfetlere, tetkiklere bn.ğlıdll'. 1' ... akat 
vatandaşların her gün karşılaştıkları 
zorlukları ortadan kaldırmak ta ınüm 
kün değil midir? 

yedeki vazifeleri mütı.:lsebetile, tat. 
bjkatla da hayli meşgul olmuştur. Ni
tekim, neşrettiği değe.rli eserlerden 
de bunu anlıyoruz. 

Zaten, Maliye Vekaletinin, tahak
kuk ve tahsil muamelatında "tev
hit,, yolunu bulmıya ç:ılıştiğıru d::ı, 

büyük bir sevinç ve ümitle işitip dur
maktayız. 

Halkı zorluklardan kurtarma yo
lunda gösterilen gayretlerin varmak 
istediği hayırlı neticeyi, bir kaç ke
lime ile hulasa etmek lazım gelirse 
diyebiliriz ki, gaye, kanunlarınıızm 

standardize edilmesidir. 
Bu, yeni bir fikir değildir. Cümhu

riyet devrinde, bu yolda atılmış a
dımlar vardır. Mesela, maaşattan a
lınan bazı vergiler t'ardı. Bu vergi
ler "Kazanç vergisi" namiyle tevhit 
edilivermişti. Fakat somadan. sai
kai zaruretle, maaşlara, "buhran", 
"muvazene", "Hava kuvvetlerine 
y&rdım,, diye yeniden bazı vergiler 
konuldu. 

Devlet memurlarmın maaşlarını 

tevhit maksadile çıkanlmı::; olan ·'ba
rem,, kanunu da, ayni gayeye doğru 
atılmış bü'yük bir adımdır. Ve bu a
dım Hariciye Vekilimiz Şükrü Sara
coğlunun Maliye Vekili bulunduğu 

sırada atılmıştır. 
Vergi kanunlarınaakl tebllgat usu

lünün, hukuk usulü muhakemeleri 
kanunundaki şekilde yapılacağı kay
dı da, bu esas fikirin bir cüzü sa -
yılabilir. 

Bu meyanda, fikrimce, bütün ver
gi kanunlarınm: 

1 - Tahakkuk muamelatı 
2 - İtiraz muamelatı, 

3 - Temyiz muamelatı, 
4 - Tebliğ muamelatı, 

5 - Müruru zaman muamelatı, 
6 - Mükellefiyet şekilleri, 
7 - Matrahların tesbiti, 
8 - lcra muamelatı, ve hatxrlıya

madığım diğer muameleleri tevhit e

Maliye mekanizmamız ve vergi
lerimiz üzerinde esaslı tetkikler· 
de bulunan ve bugün bu işi en 

iyi bilen Ticaret Vekilimiz 
Cezmi ERÇiN 

ayında, belediye cezaları artar. Es
naf, bu artışı suitefsir eder ve: 

"- Biz, bütçe açığının kapatılma
sı için cezalandırılıyoruz!,, der. 

Eğer, cezalandırış usulü değiştiril
mezse esnafın bu şüphesini kökünden 
yıkmak da mümkün olamaz. 

• 
Ben, saatlerce konuştuğum ,.eken-

disinden fırsat bulunca size de anla
tacağım bir çok hakiki ve tuhaf ver
gi hikayeleri de dinlediğim genç a
vukattan ayrılırken, o da ,ken1isi?ıe 
telefon eden bir dostu ile konuşmıya 
başlamıştı. 

numaralı kanuna döndün!" 
Bu sözleri duyunca, gülümsedim 

ve kendi kendime: 
"- Demek, dedim, avukatın nük

tesi bile "kanuni11 oluyor!., 
Selim T evlik 

Denizbanktan 
Bir kısım memur 
Açıkta kalıyor 

dilebilir. 
M 14 

1 
. . . ·ı· Devlet Denizyolları umum müdür~ 

ese a, muame e v~rgısııu:ı ı ıraz .. y •• • • • 

müddeti, on gündür. Bu müddet. ka- l lu~une tayın edilecek olan Ibrahım 
zanç kanunlarının bir kısmında bir Kemal ile Devlet liman işletmesi u
aya çıkar, bir kısmında ise on beş mum müdür muavinliğine tayin edi-

lecek olan Hamit Saracogylu şehrimi
güne iner ve bu farklar mükellefleri ze gelmişlerdir. Hamit Saracoğlu, De 
şaşkına çevirir. nizbanktaki vazüesine devam et-

Evvelce de söylediği~ gibi, vergi· mektedir. İbrahim Kemalin bugünler 
lerde ceza hususatı da tıpkı böyle- de Ankaraya avdeti muhtemeldir. 
dir: Bir vatandaş, takrıben 166 çeşit 
ceza tehdidi altındadır. Bu ceza1art 

Ankarada bulunmakta olan devlet 

vermek, takdir etmek salahiyeti de, liman işleri işletmesi umum müdür
takriben 22, 25 makama mevdudur. lüğüne tayini mukarrer Raufi Man

Mesela, nüfus vukuatından dolayı, yas ile Denizbank !zmir şubesi mü-
1 - Nahiye müdürleri, dürü olup devl.et denizyolları umum 
2 - Belediye işlerinden dolayı müdür muavinliğine tayini mukarrer 

kaymakamlar, olan Haşmet daha bir müddet Anka-

3 - VergilerdC?n dolayı tahakkuk rada kalarak ihdas edilecek olan te-
memurları, 

4 - Tediyelerden dolayı tahsil me
murları, 

5 - Tapu muamelatından dolayı 
tapu daireleri, 

6 - Bazı köy işlerinden dolayı köy 
ihtiyar heyetleri, 

7 - Ceza mahkemeleri, 
8 - Hukuk mahkemeleri ceza tar

hedebilir. 
Bunlardan bir kısmı "kabili itiraz,, 

dır, bir kısmı ise, maalesef "kati,,dir. 
Halbuki, her ne suretle olursa ol

sun cezayı: "hakim,, verir. Hukuk 
kafasile de olsa, idareci kafasile de 

şekküllerinin kadroları etrafında ça
lışacaklardır. 

Devlet denizyolları teşkilatı ka
nun layihası ile devlet liman işlet
mesi umum müdürlüğü teşkilat layi
hası, 1 temmuz 939 dan itibaren me
riyete gireceklerinden Denizbanktan 
ayrılacak olan bu iki teşekkülün mez· 
kur tarihte faaliyete geçebilmeleri i
çin şimdiden hazırlılar yapılacaktır. 

Her iki teşekküle nit kad't'oların 
biı kaç gün içinde Vekaletçe ikmal 
edilerek alakadarlara tebligat yapıl
ması kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Hali hazırda, Ticaret Vekili bulu
nan değerli maliyecimiz Cezmi Erçin, 
bu vergi mevzuatını inceden inceye 
tf•tkik etmls bir vatandaştır. Mali-

olsa, "ceza,, verirken, iki tarafı da 
dinlemek, "hak,, noktasından "el
zem,, dir. Doğrudan doğruya ceza, 
şayanı kabul sayılamaz. Çünkü ceza, 
yalnız tedip için değil, vatandaşı i
kaz ve men için de lazımdır. Vatan
daş, kendisini dinlemeden, kendisin
den sual sormadan ceza kesilmesini 
hoş görmez. Bundan "mütenebbih,, 
değil, "muğber,, olur. Mesela, mayıs 

Bir temmuza kadar faaliyette bu-
1 unacak olan Denizbank memurların
dan bu iki teşekkülün kadrolarına 

girmiyerek açıkta kalacak olanlara, 
Denizbank taavün sandığı hakkında 
yeni teşekküllerin kanun layilıalan
na ilave edilen madde mucibince mu
amele yapılacaktxr. 

Maamafih ne nisbette memur a
çıkta kala<:ağı hakkında şimdilik sı~ 

kı bir ketumiyet gösterilmektedir. 

Bir Alman 
Gazetesinin 
Suallerine 
Cevaplar 

(Başı 1 incide) 

man siyasetine tabi olmasına im
kan yoktu. 

Muharrir, Türkiyenin Ingilte
re ile yaptığı siyasi anlaş

mayı mevzuubahis ederken de, 
Türkiyenin, büyük devletle:- tara
fından kazanılması istenen bir dost 
olmasına da iki sebep gösteriyor, 
biri Boğazların ehemmiyeti, ikin
cisi Şark ile Garp arasında bir 
köprü rolü oynamasıdır. Muharrir 
İngilizlerin Türk dostluğuna bu se
beple ehemmiyet verdiğini söyle
dikten sonra, Türklerin bu anlaş
mada ne faydası olduğunu aııla

mıya çalışıyor: 

"Türkiye İngilterenin hu arzu
larını tahakkuk ettirmekte ne 
menfaat bekleyebilir? Türkiye, 
Boğazlan dolayısıyle Anadolu 
topraklarını yabancı askerlere 
terketmekten ne fayda umabi -
lir? Türkiye evvelce kendisine 
ait olan memleketlerde İngiliz 
nüfusunun yerleşmesine yar -
dımla ne gibi bir gaye istihdaf 
edebilir? Türk hüktimetinin bu 
zafını nasıl izah edebiliriz? 
Acaba Türkiye Anadolunun 
kalkınmasma atfettiği ehemmi
yetle, cenupta evvelce kendisi • 
ne alt olan topraklan tamamen 
unuttu mu? Yoksa hizmetine 
mukabil bu topraklardan bir kıs 
mı kendisine verilecek mi? Bu 
takdirde Ankaranın, mahirane 
bir siyasetle ergeç eline geçire
bileceği topraklar için çok yük
sek bir fiyat ödediğini söyliye
bilirlz." 

Evvela şunu söyliyelim ki, Tiir

kiye bu anlaşmayı tngil tere hesa

bına değil, kendi hayati menfaat
leri hesabına imzalamtştır Alman
J anm .oaıK-a:nıaf'flıayat sa ası yap-

mak istemesi, İtalyanın Arnavut

luğa asker çıkarması, Türkiyeyi u
zaktan tehdit eden bir tehlike de_ 
ğildir. 

Mihver devletlerinin siyaseti a

şikar olduktan sonra, Türkiye u

zaktan, yakından kendisini tehdit 
eden tehlikelere karşı tedbir alını

ya mecburdur. Ingiliz - Türk an

laşması, kendi topraklannda gözü 

olmıyan, sulhü korıtmayı istihdaf 

eden memleketlerle ancak bu teh

likeyi karşılamak için anlaşmalara 

girmiştir. Bu anlaşmadan elde t

deceği menfaatte milli istiklalidir. 

Türkiye bu anlaşmayı yapmakla 

topraklarını ecnebi askerlere ter

ketmiş değildir. Eğer Almanya ile 

anlaşmış olsaydı bu tehlike varit

ti. Türkiye cenupta terkettiği top

rakları "evet,. unutmuştur. Çünkü 

emperyalist değildir. Bu anlaşma

da Türkiyeye Sırbıstan ve diğer 

hükümetler namına elde edilecek 

axazi iştihası yoktur. Türkiye, sa

dece kendi topraklarI'll ve kendi 

istiklalini kurtarmak için icap e

derse harp edecektir. Türkiyenhı 

ergeç elde edeceği foprakları için 

çok yük~ek fiyat ödediği sözünü 

şiddetle ve nefretle reddederiz. 

Türkiye ne toprak verir, ne toprak 

satın alır. 

Muharrire göre, Türkiye bu 
anlaşmayı yapmakla, bir za. 

manlar Filistin, lrak glbi kendi vi
layetlerini himayesi altma alan In
gilterenin himayesine girmiştir. 
Asla ... Türkiye hiçbir devletin hi
mayesi altına girmiş değildir· Tür
kiye, mihver devletlerinin dünya
yı sürükledikleri harp badiresi kar
şısında, sulbü kurtarmak için de
mokrasiler ve sulh taraftan dev
letlerle müsavi prtlar altında bi!' 
anlaşma yapmıştır. 

Türkiyeye karşı bu kadar suini
yet besliyen bir muharririn ne i
kazına, ne de bu sefil propaganda
sına ihtiyacımız vardır. Bu yazılar 
bize ancak, Almanya ile anlaşmış 
olsaydık, başımıza gelecekleri an
latmaktan başka bir şeye yaramaz. 
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E K o N o M 1 
Yugoslavyanın lktısadi Vaziyeti 

Ziraat Memleketi Olan 
Yugoslavyada 2700 
Fabrika Yapılmıştır 

. Yugoslavya u~umiyet itibarile bir ı-
zıraat memle}cetıdir. Memleketin üç- ,------ - - --- 
te ikisini ormanlar, cayırlar ovalar· 

, 1 ' 

iıçte birini de tarlalar teşkil eder. Nü_ 
fusun yüzde 80 - 85 i köylü, yüzde 
8 - 10 u da esnaf, sanayici ve tüccar
dır. Son senelerde Yugos'avyanın 

buğday ve mısır rekoltesi yüksekti. 
Yapılan ticari anlaşmalar sayesinde 
ihraç edilen zirai mahsulatın hadçte 
temin ettiği fiyatlan memnuniyet 
vericidir. Böylelikle, Yugoslav sığır 
hayvanları, zirai mahsulatı, domuz 
ve yağı hariçte iyi fiyat bulmuşlar
dır. 

Yugoslavyada köylü1erin borçhr1 
azaltılmıştır. Umumiyetle memleket
te borçlar fazla değildir. Yedi milyar 
dinar borcun iki buçuk milyarı öden
miştir. Odemenin kolaylaşması için 
faiz nisbeti de indirilmiştir. 

Bunun haricinde, sınai nebatlar i· 
çin tedbirler alınmıştır. Çünkü bu 
mahsul daha fazla para etmektedir. 
Bu sebeple ay çiçeği, keten, kenevir 
gibi nebatların daha ziyade ekilmesi 
teşvik edilmektedir. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Mil An o 
Cenevre 
Amsterdau. 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sotys. 
Madrid 
Varşova 

Budapeşte 

BUkreş 

Belgrad 
Yokohama 

ı Stokholm 
Moskova 
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5.93 
126.6075 

3.3550 
6.66 

28.6050 
67.57 
50.7975 
21.5575 

UJ!125 
1.56 

U.0350 
23.8450 
24.84.25 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5375 
23.9025 

ESHAM VE TAllVİLAT 

Sıvas - Erzurum I 19.62 
,,_-~,....._ __ ___, 

Yugoslavyada esnaflar 200 bin i-
ayrılmıştır. Mensucat, kimya, ag~ aç 

malathanede çalışırlar. Memleketin ve maden sanayii bu aradadır. 
iktısadi hayatında birinci yeri alır- Sanayiin ilerlediği, Yugoslavyada 
lar. Sanayiin galebe etmesine rağ- her sene ilk ve sonba!ıarda Belgrat, 
men Yugoslavyada saaatler münferit Zagreb, ve Lüblana'da açılan pana· 
olarak ayrı ayrı inkaş-af etmektedir- yırlarda da görülmektedir. Yugos
ler. Bu hal, açılan muhtclü sergiler- lavya, kendine elzem olan sınai ma· 
den anlaşxhyor. mulatı tedricen istihsal ediyor. 

Şimdiki halde Yugoslavyada 2700 
Yugoslavya şimdiye kadar 20 ka- fabrika vardır. Zirai endüstride baş-

ciar ticari mukavele akdetmiştir. Yu- ta gelen unculuktur. Fakat un ibra• 
gos1avyada zahire ihracatı için resmi catı zayıftır. Ayni şekilde ağaç sa• 
devlet cemiyeti vardır. Sığır hayvanı nayii de azalmaktadır. 
ihracatı kontenjan mukavelelerine is-
• .,,_ - .;-r-·---~~ ------ uıJrH~?~~~ !1?P?.mL~atxnd_ıt__. 

90 bin ticaret odası da, dahili is· !ardır. Mecmuu 600 ü bulan bankS.· 
tihlakin artması için çnlışır. lar, devletin kontrolü altmdadır. 937 
Sanayi de bankalara yatırılan para bir mil .. 

yarı geçmiştir. 

Yugoslavya sanayi sahasında. da 
ilerlemektedir. Sanayi müesseseleri 
için 14 milyar dinar konmuştur. Bu 
kapitallerin yalnız yüzde 25 i Fran
sız, İ n g i 1 i z, Isviçre, Belçika, 
İtalyan ve Alman olmak üzere ya. 
hancıdır. Devlet ham maddelerin Yu-
goslavyada işletilmesi ve bunların 
neticede yarı fabrika mamulatı ola
rak dışarı sevkedilmesi için gayret 
sarfediyor. Bu suretle işçilere daha 
fazla iş çıkıyor, daha fazla döviz top
lc:nıyor ve memleketin tediye muva
zenesi iyileşiyor. 

Madencilik 

Devletin, askeri maksatlar, demir .. 
yolları, kara yolları, umumi binalal' 
inşaatı için akdettiği 4 milyar dinar· 
dan ibaret dahili istikrazı iyi netice
ler vermiştir. 

Münakalat 

Yeniden 700 kilometrelik demıryo
hı inşa edilmiş, böylelikle Yugosla\'• 
yanın bütün demiryoll.ırı şebekesi 
11 bin kilometreyi bulmuştu;:-. Yült 
vagonları da yüzde 10 olarak artmış
tır. Ploçede yeni bir rıhtım yapılma· 
sı ve iskele, rıhtım ve limanların ıs
lahı için 10 milyon dinar tahsis edil· 

-----.....:... ?Bd miştir. 
Yugoslavya maden itibarile de Yugoslavyaya bir milyondan faıla 

zengindir: Bakır, kurşun, çinko, de- seyyah gelmiştir. Bunlardan üçte i· 
mir, antimon vesaire bu mineraller, kisi Yugoslav, ve üçte biri ecnebi· 
Elektro _ Şimik usullerle elde edili- dırler. Seyyahlardan bir milyon di· 
yorlar. Hükumet, selliilbz sanayiini uar alınmıştır. Seyyah celbi için yol 
inkişaf ettirmekte ve ınaclen ocakla- ve modern oteller inşa edilmesine 
rını da işletmektedir. çalışılacaktxr. 

1938 yılının ilk 9 ayx zarfı::ıda ye- Nüfusun çoğalması, arazinin dahil 
ni endüstri müesseselerlniıı kurul- geniş surette işlenmesini ve ziras.t 
ması ve kapitallcrlnin çoğaltılması i- endüstrisinin genişlemesini muciP 
çin 900 milyon dinarl:k bir tahsisatı olmaktadır. 

Ankara Resim Sergisi 
Dün Açıldı 

Ankara, 5 (A. A.) - Güzel Sanat· 
lar Birliği tarafından Sergi evinde 
hazırlanmış olan 16 mcı Ankara re
sim ~ergisi bugün Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel tarafından açılmıştır. 

Açılış merasiminde vekaletler er
kanı ile Fransız büyük elçisi Masslg
li, Sovyet büyük elçisi Trantief, Al
manya büyük elçisi Fon Papen ve 
diğer elçilikler erkanı, matbuat mü
messilleri ve seçkin bir davetli küt
lesi hazır bulunmakta idiler. 

Birlik reisi ressam Şevket Dağ, bu 
münasebetle söylediği bir nutukta 
Cümhuriyet hükumetinin güzel sa
natlara karşı gösterdiği yakın alaka
nın bu sanatların inkişafındaki ha
yırlı tesirlerini kaydeyleıniştir. 

Şevket Dağ'ın nutkunu müteakip 
Maarü Vekili Hasan Ali Yücel kor
delayı kesmek suretile sergiyi aç
maş ve davetliler sergiyi gezmişler

dir. 

ispanyada iki Denizalh 
Gemisi Batmıı! 

Bertin 5 (Hususi) - Almanya de
niz kuvvetleri kumandanı Amiral 
Fon Reder, bugün Ispanyadan döııel1 
lejyonerlere altın ve gümüş madal· 
yalar dağıttıktan sonra Almanyanıfl 
Franko Ispanyasına yaptığı yeni bit 
yardımı ifşa etmiş ve ''bu dakikads" 
ki düşüncelerim, lspany:ı harbind6 

kaybolan iki tahtelbahlrimiz\n knhr' 
nıan ölülerine müteveccihtir,, d~ınir 
tir. 
Almanyanın, Genenl Franko1~ 

bıhtelbahirler göndererek yardım et· 

tiği d:ıha önceden malfım değildi. 

* Napoli, 5 (Hususi) - Ispanyada.11 

dönen İtalyanlarla onlara refakat e
den Ispanyollar bugün kralın öni.ifl~ 
de geçit resmi yaptılar, Mussolini bit' 

emri yevmi ile askerlerinin kalır& "' 
manlığından ve demokrasi ile bolşe'° 
vikli,ğe karşı kazandıb za.ferlerderl 
bahsetmistir. 



TARİHTEN YAPRAKLAR 

Bürr ~alb>alhl 
Kalhlva~to~o 

K uyucu Murat paşa, kan için-
de hüküm yürüten yaman 

bir adamdı. Yüz binden fazla kelle 
kesmiş ve Osmanlı tahtını bu su
retle ağır bir sarsıntıdan kurtar
b:ıak istemişti. Onun yaptığı işle

rin doğruluğunu veya eğriliğini 
bu sütunlarda süzgeçten geçirecek 
değiliz. Çünkü yeri değildir. An
cak Kuyucunun bütün Osmanlı 

tarihinde tek sayılabilecek kadar 
kan dökmüş olduğunu söylemekte 
tereddüt olunamaz. 

Bu adam, usta bir diplomattı 
da. Duygularını saklamakta eşsiz
di. En kızgın demlerinde gülmeği 
\'e kahkahalarla gülünecek bir sı
rada surat asmayı pek güzel bece
rirdi. İşte bu ustalığından ötürü, 
Uzun yıllar kendini kıskandırtma
dı, sadrazamların dolabına düş
ınekten uzak kaldı ve bizzat 
sadrazam olmak yolunu buldu. 

O mevkie gelinceye kadar her~ 
kes onu yan aptal, parasız ve der
"1.ş - meşrep bir adam sanırdı. 
Çünkü öyle görünürdü. Yalnız 
harp işlerinde pek cesur davrandı
ğı ve yüz aklıkları gösterdiği için 
iyi ün almıştı, vali ve vezir olmuş
tu. Hemen her muharebede onu 
ileri sürerlerdi, pek gözlü ve pek 
Yiirekli oluşundan istüade eder
lerdi. Kendisini daima gözönünde 
tutturan bir sebep te ihtiyarlığı 
idi. Yaşı seksenden fazlaydı. Bun
dan dolayı istişare meclislerine 
Çağınlırdı. Y Oksa tek bir kimsenin 
Onda yilksek b~r cevher sezdiği 

yoktu. Hatta Macar sınırlarında 

Yapılan bir savaş sırasında serdar 
Olan zat, defterdarı yanına çağıra
l'ak ı§Öyle bir tavsiyede bulunmuş
tu: 

- Murat paşa yoksul bir koca
dır, ara sıra onu gözet, harçlık ver. 

Ve Murat paşanın kahyası bu 
emirden kuvvet alarak ö

dünç para istemeğe gelince defter
dara şu sözleri söylemişti: 

- Vezirlik züğürt işi değildir. 
Senin bunak pnşana sadaka ver
llıekten usandık. 

Fakat bu doksan yaşına yakla· 
~ adam, umulmaz bir tesadüfle, 
!adrazarn olunca bütün oshıanh 
iilkesini kana boyadı, on binlerce 
insan ödürerek her tarafı sindirdi 
'\re tahtın etrafında belirmiş olan 
telzele ihtimallerini kökünden gi
deı-di. 

Murat paşa devlet idaresini cel
lat satırına istinat ettirerek kor
kunç bir tethiş siyaseti güderken 
Yine diplomatlığı elden bırakmı
Yoı:du, içini ve içinde olanları sez
dirnıemekte büyük bir maharet 
gösteriyordu. O, geçkin yaşına rağ
lnen hayrete değer bir faaliyet ta
şıyordu. Yirmi dört saat at üstün
den inmediği ve eşkıya kovaladığı 
görülüyordu. Bu uzun yürüyüşler 
&ırasında hazan durur, cansız bir 
~eset gibi attan yere düşerdi. Ya
tll.lıdakiler onun yorgunluktan öl
lnek üzere bulunduğunu sanırlar
dı. Halbuki o, düşüp uzandığı yer
de on, on beş dakikadan fazla kal
lnaz ve birdenbire canlanarak yir
lni Yaşındaki gençlerden daha diri 
bir vaziyette yine ata sıçrar ve yi
rıe saatlerce dört nala yol alırdı. 
~Ütün bu gidişlerde bir deri, bir 
kern.ik halinde olan !ağar vücudü
llii iple sımsıkı sardırmak adeti 
idi. Yorgunluktan kemiklerinin 
dağılmamasını sanki bu suretle te
Inin ediyordu, 

• 
ı şte bu yaman adam, Kalen-

deroğlu, Canbulatoğlu gibi 
~er biri yirmişer, otuzar bin kişi
lik ordulara başbuğluk eden ve 
Anadoluda yeni yeni devletler 
kurmak emelini besliyen Celali 
kocıaınanlarını tepeledikten son
ra İçelde derebeyliği tesis eden 
ttusıu. çavuşla Aydın ve Saruhan 

ıli.!!!!!!1-~~~~Yazan:·~~~ 

1 M. Turhan TAN 
j.j~~~~~~~~~~~ 

taraflarında eni konu hükUmet 
sürmeğe koyulmuş olan Yusuf pa
şanın da kellelerini düşürmek is
tedi, kendilerile uzun bir muhabe
re kapısı açtı. Muslu da, Yusuf pa
şa da onun asker çekip Üzerlerine 
gelmesinden korktukları için bu 
muhabereye kıymet ve ehemmi
yet veriyorlardı. 

M urat paşa hem acı, hem tatlı 
yazıyordu. Bir taraftan babaca a
ğız kullanıp onların başlarındaki 
kuvvetli devlete hizmet etmeleri 
icap ettiğini anlatıyordu. Bir ta
raftan da yok yere takındıkları 

Celali adından kurtulmıya çalış

madıklan takdirde başlarına fela
ket geleceğini ihtar ediyordu. 

Onun evirip çevirip ileri sürdü

ğü maksat, bu iki zorbayı İstanbu
la getirmekti. Bu fikrini onlara 

kabul ettirmek için bin dereden 

su getirdi, andlar içti, yeminler 
içti ve nihayet kendilerini kandır
dı. O devirde bir sadrazamın sö
zünü ayak altına alabileceği, ye
mininden kolay kolay döneceği 
hatıra gelmezdi. Bununla beraber 
Muslu çavuş ve Yusuf paşa körkö
rüne ve uluorta İstanbula gelme
ği kabul etmemişlerdi, mükemmel 
birer fırkanın başında oldukları 

halde yola çıkmışlardı. 

M urat paşa, Musluyu İstanbul
da beklemeğe lüzum gör

medi, Zülfikar paşa adlı birini o
nunla dostlaştırdı ve bu vasıta ile 
bir gün kendini Konyada Meram 
bağlarında baskına uğrattı. öl
dürttü. Artık Yusuf paşayı sükt"tn 
ile bekliyebilirdi ve bekliyordu. 
Aydın ve Saruhan vilayetleri

nin pervasız sultanı Yusuf paşa, 
Vsküdar karargahında Murat paşa 
ile buluştu, babaca iltifat gördü, 
bir tarafa çadırlarını kurup ihti
yar vezire konuk oldu. Gece ve 
gündüz ziyafetlere çağırılıyordu, 

evlat muamelesi görüyordu. 

Yusuf paşa. koca vezire candan 
bağlanmıştı. Onun bu kadar na
zik, bu kadar doğru özlü ve baba
can olduğunu evvelce takdir ede
mediğine hayıflanıyordu, fakat 

gözü de kendi yurdunda. malika
ne saydığı yerlerde idi. İkide bir 

Murat paşadan avdet için müsaade 

istiyordu. O da, hünkar ile kendi

ni görüştürmek istediğini söy liye

rek işi savsaklıyordu. 

İhtiyar vezir, Yusufun Kuvv~c
lerini hiç sezdirmeden bir çember 
içine aldırdıktan sonra bir gün se
her vakti ona haber yolladı, sabah 
kahvaltısı yapmak üzere gelmesi
ni rica etti. Yusuf paşa, vezirin a
damile çadırından çıktı, babalık 

saydığı sadrazamın otağına geldi. 

Murat paşa onu güler yüzle 
karşıladı: 

- Behey oğul, dedi, sana mu
habbetimi bilirsin. Sensiz kahve 
içmeği bile istemiyorum. Gel, ça
dır ardına geçelim, başbaşa kala
lım, cancana konuşalım. Geleni 
komasınlar. 

Otağın arka tarafına girdikten 
sonra uşaklar kahvaltı getirdiler. 
Fakat vezir ile misafiri sofra ba
şına geçmeden kaıpcılar kahyası 

içeri girdi, Avlonya beyi Hüseyin 
beyin huzura çıkmak istediğini 

söyledi. Murat paşa, canı sıkılmış 
gibi davrandı: 

- Ne temaşadır, dedi, bir vakit 
olmaz ki kendi safamızda olalım. 

Ve Yusuf paşadan müsaade di
ledi: 

- Ben dşan çıkayım. Siz bu
yurun, çorba için! 
Şimdi Ömer kethüda, San Hü

seyin ağa, muhzır ağa, Hafız A
cem Mehmet, Yusuf paşa ile be
raber sofraya oturmuşlardı. Bü
yük çini tabaklar içinde ortaya 
konulan paçaya el sunmak üzere 
bplunuyorlardı. Çeşnigirler kah
yası Ali bey hemen Yusuf paşanın 
ensesine yapıştı, kavuğunu kal
dırdı, kuvvetli bir çeşnigir de ya
pışıp onu yere yatırdı, ellerini sırn
·ıkı tuttu, öbürleri üşüştü, bir 1811-
.ı:ada kudretli derebeyinin başı 

bedeninden ayrıldı. 
Mur at paşa, kilim perdenin u

cunu aralık ederek sahneye bakı
yor ve kötü kötü gülüyordu. 

ı- Ünye - Samsun -

Erbaa Y ofları 
Unye, (TAN) - On dôrt sene ev· ı 

vel Ordu vilayetine bağlanmış olan 
kazamız, iktısadi münasebetlerini r 
Samsunla yapmıya devam ediyor. Bu 
nıünasebetle, Samsun sahil kara yo
lunun mükemmel bir hale getirilme
si, kazamız için hayati bir ihtiyaçtır. 
Samsuna kışın denizden gidip gelmek 
ekseriya mümkün olmayınca, otomo
biller ve kamyonlar, büyük müşkü
latl iktihamdan, köprüsüz derele:den 
geçmekten çekinmemektedir. 

Samsunun Terme kazasile kasaba
m1z arasındaki yolun Unye hududu 
içindeki 12 kilometrelik kısmından 
en mühimmi olan sekiz kilometresi 
nin inşası bu sene bitirıleceği muhak
kak addediliyor . 

Zengin ihracatını Samsundan yap
makta olan Erbaa ile Unye arasında 
geçen sene yol açılmasına başlanılmış 
ve kazamıza isabet eden 70 kilomet
relik kısımdan 55 kilometre kadarı 

bitirilmiştir. Mütebaki ksmın da bi
tırilmesi için faaliyete başlanılmıştır. 1 
Bu yol, bir çok köylerin de ihtiyacını 
temin edecektir . 

r HADiSELERiN RESiMLERi l 
"--------·---------·-------------·-----,-------------------------------1 
G eçen haftalarda iki denizaltı faci~ 

ası vuku buldu. Biri Amerikada, 

biri İngilterede. Amerikanın Squalus a

dını taşıyan denizaltı gemisi 23 mayısta 

Hamşirdekl Portsmouth suları ötesinde 

denize dalmış, fakat deliklerinden biri

nin sımsıkı kapanmamış olması yüzün

den makine dairesi su içinde kalmıştı. 

Fakat bu denizaltı, su üzerine bir işaret 

şamandırası bırakmağa imkAn bulmuş, 

bu şamandıra diğer bir denizaltı tara
fından görülmüş ve kurtarış teşebbü~le

rine derhal girişilmişti. Bu işte bilhassa 

dalgıç çanından istifade olundu. Bu ci
haz 24 mayıs günü Squalusa yetiştiril

miş, 511 altına indirilmiş ve dal~ıçlar, 

kurtarma çanını tahtelbahire eklemiş
ler, bu suretle tahtelbahlrde bir köse 
açmağa imkan hasıl olmuş, daha sonra 

bu cihazın içine giren sekiz dokuz kişi 

kurta,rıJmışlardır. Ayni hareket dört 

defa tekrar olunmuş, 33 kişi bir kazı.ıya 

uğramadan kurtarılmıştır. Fakat tahtel
bahlrin içinde bulunan 26 kişi, ru hü

cumuna uğrayan dairede boğulmuşlar

dır. 

Bu resimler, Amerikan tahtelbahlrin

de kurtarma ameliyesini ve yeni tahtel
bahirlerin kontrol dairelerile mühim 

makine kısımlarını gösteriyor. 

Batan tahtelbııhirlerin müı·ettebatını ku rtarmağa mahsus olan tahlisiye çanı 

denilen iki bölüklü büyük bir oda halin deki çanın Squalu~ lahtelbahirine l.iıt})ik 
edilen şekli ve kurtarma ameliyatı 

Tahtclbahirin su allına g·rmcsi s1r'1~11 tlr.1 lıU!iiı. :il.;..J, r azami dikkatle lakiı: dllir 

Tahtelbahirde yemek dairesi 

Franşız ordusu azamt süratlc makinele~mektedlr. 14 piyade fırkasının makineleşmesi 
tamamlanmak dolayısile yapılan zırhlı otomobil ~ tayyarelerin manevraaı 

Kurtarma çanı resimde yazılı oldulu ter

tlba Ua batan Amerikan tahtelbahirinin 

mürettebatını kurtarıyor 

İngilterenin en yeni tahtelbahlrlerlndcn 
Toku. Bu tahtelbahir birkaç gün öıı.::e 

batanm tam eşidir. 
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Saf o Gayret Sarf ediyordu 
Zeki ve ihtiyatlı Davranmak Lüzumunu Hissettiği 

için Adımlarını Hesapil Atmıya Başladı 
K atil de, maktulün gömülme

siyle beraber azgın dört 
atın kuyruğuna bağlandı, hayvruı

lann muhtelif dort istikamette 
yürütülmesiyle dort parçaya ~ 
lündü ve halka karşı saray, zu'
münce teberri etmiş, töhmetten 
kurtulmuş oldu. 

Yağma Hasanın Böreği 

S okunu, boyuna hakaret gör
mesine rağmen, devletin 

başında şakaya gelmez bir varlık
tı. Harici siyasette o, Sultan Sü
leyman devrinin kudretini, aza
metini ve haşmetini hissettirmek
ten geri kalmıyordu. İç politika
da da irtişa.om, suiistimalin ala
bildiğine yürUmesine engel olu
yordu. Gerçi saroy, timarlara Ye 
zaametlere el vurmaktan, mühim 
hizmetleri ve valilik gibi büyük 
memuriyetleri ehliyetsiz kimsele
re vermekten başlıyarak bir çok 
yolsuzluklar yapmıştı. Fakat So
kullu, yüzde elli nisbetinife olsun 
"İşi ehline verdirmekte,, yine mü
essir olduğu için, devlet idaresi 
sirazeden tamamiyle çıkmış değil
di. Daha doğrusu o, temelinden 
sarsılmıya başlamış bir binayı )'ı
kılmaktan koruyan payanda dire
ği gibiydi. Bu direk yıkılınca, bi 
nanın da sarsıntısı meyd:ına çıktı 
ve içli dışlı yüz çeşit gaile yüz 

• gösterdi (l). 

Her şeyden önce saray gemi a
zıya almı~tı. Artık her işe Nuru 
Banıilar, Safolar, Mihrimahlar, 
Şeyh Şücalar burun sokuyorlardı. 
Daha Sokullunun hançerlendiği 

duyulur duyulmaz, Mihrimah sul
tan ortaya atılmış, kendi damadı 
Ahmet Paşanın sadrazam yapıl
masını yeğeninden ve yengesi Nu
ru Banıidan ısrarla istemeğe lm
yulmuştu. Hünkar, kaideye uygun 
olan bu dileği kabul etmekten 
- biraz da anasının ısrariyle -
geri kalmadı. Ahmet, ikinci vezir 
olmak haysiyetiyle o makama za
ten namzetti. Fakat saray kadın-

larınm onu başka vezirlere tercih 
ettirmeleri, adamcağızın başım 

yumuşak bulmalanndandı. Nite
kim kendisinin altı ay süren sad
razamlığında hüküm, saray kadın
larındaydı, yalnız i:ınza hakkı o 
zavallıya bırakılmıştı. 

Sarayın ve saray adamlannın 
devleti malikane haline nasıl koy
duklarını kavnyabilmek ıçın şu 

işleri hatırlamak kafidir: Valide 
Sultan, gümrük nazırlığını üzeri
ne almış gibiydi. Çünkü yahudi 
Kirayi gümrük mültezimi yaptır
mıştı, onun delaletiyle ithalat ve 
ihracat üzerinde müessir oluyor -
du. Milyonlar kazanıyor ve mil
yonlar kazandırıyordu. En küçük 
kızı Fatmayı vererek damat edin
diği Seyavüş paşayı sadrazamlığa 

çıkarmak için fırsat kollamaktay
dı. 

Safo, en verimli haslan kendi
ne paşmaklık olarak tahsis ettir
mi§U, sessiz sessiz hazineler dü
züyordu. Kocasının her gözdeyi 
gebe bırakarak boyuna çocuk ye
tiştirmesinden dolayı oğlunun is
tikbalini karışık görüyordu, zeki 
ve ihtiyatlı davranmak lüzumunu 
hissederek adımlarını hesaplı atı
yordu. Kaynanasına karşı da uy
sal bir vaziyet almıştı. Başk;:ı ka
dınlardan doğmuş blr prensın ve
liaht seçilmesi fikrinin padişaha 

telkin edilmemesi için her tarafı 
okşamağa çalışıyordu. Bu arada 
kendine yar olacak bir devlet a
damı da elde etmek istediği için 
gözünü vezirler, Mirimiranlar ve 
Enderun oğalan üzerinde dolaş

tırıp duruyordu. Ona, bütün bu 
kalabalık arasında Manisadan be
ri tanıdığı İbrahim paşa, uygun 
ve cazip görünmüştü, şimdi bu 
zeki Bosnalıyı ele alıp sadrazam
lığa kadar yükseltmek ve kızı Ay
şe sultanı da vererek, saray dışın
da bir istinat noktası yaratmnk 
azmindeydi. 

Esmihan, Gevher Mül(ık gibi 
sultanlar da - dul kaldıkt:ın son-

Nakleden : ŞehSbeffin Fuat 

ra - birer koca bulmak ve onu 
sadrazam yapmak ist.edikleriııdeu 

bütün saray kadınlan arasıııda 

o makam için sinsi bir mtlcadele 
var demekti. Onlara nisbctle mi
fuzlan ikinci derecede olan Can
feda ve Raziye kalfa gibi saray
lılar ise, kendi hısımlarını, yakın
larını yükseltmeğc çalışmakla be
raber, şundan bundan rüşvet ala
rak ayrııca memuriyetler tavsiye 
ettiriyorlardı, hizmetler dağıttı

nyorlardı. Çok kere büyücek bir 
hizmete ya Canfedanın, ya Razi
yenin mini mini bir pusulası eh
liyet tesbit eder ve o pusulada 
adı yazılı adam, diğer taliplerin 
üstüne geçerdi Canfeda bu arada 
timarhane kaçkını sayılac•ak ka

dar divane olan kardeşi İbrahimi 

vezir yaptırmış ve valilikle Diya

rıbekirc yollamıştı. Raziye kadın 
da, henüz bülUğ çağına varamı

yan kızına eş olarak seçtiği bir 
hocayı, sık sık tafra attırarak 

şeyhülislamlığa namzet olabilecek 

bir dereceye doğru sevketmekle 

meşguldü. 

S ultan Muradın Manisa yara
nı olanların en başında 

- Şeyh Şüca, Kadı Üveys, ?oca 
Sadettinden ve Lala Caferden baş
ka olarak - dört mühim şahsıyet 
vardı ki, öbür dörtlerden önce ve 
hiinkiırla lı ·-h- k b el
mişlerdi. Bunlar silahtar ra im, 
çuhadar cerrah Mehmet, rikaptar 
Hasan ve doğancı Kara Mehmet
tir. Mudanyadan İstanbula doğru 
gelinirken, deniz tutmasına uğn
yan padişah başını rikfıptar Hasa
nın dizine koymuştu, Sarc'lybur
nuna gelinciye kadar o diz üzP.rin
de kusa kusa yatmıştı. Yağma Ba
sanın böreği faslı açılır açılmaz, 

bu dörtler de hisselerini almakta 
gecikmediler. 

(Devamı var) 

(1) Peçevt - C: 2. S: 23. 

TEFRiKA No. 12 

Ekmek çekmenin bir köşesinde duruyor. Tereya
ğı bembeyaz ve iştihaiver... Ah, canım ne kadar 
çekiyor ... Bir tereyağına, bir "Marusya,, ya bakıyo
rum. "Marusya,, nın gözlerindeki tebessüm, kirpik
lerinden biıtün simasına yayıldı; likin, beni bus
bütün şaşırtıp utandırmamak için bili yüzüme bak
mıyor ... 

Babam dalgın, sükuti bir adam oldu. Her gün bi
raz daha zayıflayıp, kuruyor. 

Bu, bir dilim ekmekle tereyağını kabul etmek, 
her halde benim için ağır, ve üzücü bir şey... Bu
nunla beraber, tereddüdümü yenerek aldım. 

O kadar açım ki .... 
Bu kızcağız da bana karşı ne kaıdar samimi ve. 

müşfikane hareket ediyor! Çok mahçup oluyorum 
doğrusu .... 

Acaba 
1 
bu hareketini her gün tekrar edip te, ba

na gizlice ekmek bırakacak mı? .. 
Şayet böyle yaparsa, hiç olmazsa günde, gün aşı

n kabul etmeliyim. 
Babam, gün geçtikçe, daha tamahkar ve haşin 

olcyor. Hele ayırdığı pancar ve ringa balığı çürü
yüp te, yenmiyecek hale gelince, adeta çıldıracak ... 
Geçen gün, günlerce sakladığı zahiresini sokağa 

• dökmek mecburiyetinde kaldı. Çürüyünceye kadar, 
kokuncıya kadar saklıyor; ne kendisi yiyor, ne de 
başkasına yediriyor 

Mağazalardan satın alınacak ufak tef ek nevaleye 
beni katiyen gönderdiği vaki değil. Bizzat kendisi 
gidip alıyor. 

Eve getırdikten sonra da dolaba kilitliyor. 
Anlaşıldığına göre, babamın dünyada hiç kimse

ye emniyeti yok. Kendi evlatlarına bile itimadı kal
mamış. Annem geldiği zaman bilmem ki, nasıl ede
cekler? 

Geceleri onunla bir odada yatmaktan korkuyo
rum. 

Sabahlan bir şeycikler yeyip içmeden vazifeme 
gidiyorum. Postahanede, ekmek aldığını gün o ka
dar acıkmıyorum. Biraz açlığımı unutuyorum; fa
kat, ertesi gün ... 

Ah, bugünlerde, hiç olmazsa annem çıkıp gel
seydi! 

8 Mayı• 
"Nikola Pavloviç., de postahancde çalışıyor. Bu

gün, kendisine postahanenin lokantasında rastla
dım. 

Oğle yemeği, sadece, bir kuru ringa balığından 
ibaretti. Kimin yanında ekmeği varsa, lokantada 
balığı katık ederek yiyiveriyor; ekmeği olmıyanlar 
da balığı alıp evlerine götürüyorlar. 

Gişede nöbetim gelip te ringa balığını alınca, der
hal ağzıma götürüp te, ısırmamak için cebri nef
settim. Iki parmağımla ringa balığının kafasından 
yakalamıştım. Elimde sallıya sallıya lokantaya gir
elim. 

Balığın kuyruğu sallandıkça, açlığın içimi acı acı 
kemirdiğini hissediyordum. Midem boş bir tencere 
gibi inliyordu. Pek feci bir halde açtım. 

Lokantaya girer girmez, balığı temizlemeğe bile 
lüzum görmeden, bıçaksız mıçaksız, orta yerinden 
ısırdım. lki elimle yakalamış, aç kurt gibi yiyordum. 

Fakat birdenbire titredim: 
- Bonjur, "Fenya Aleksandrovna.,; 
Başımı çevirdim. Ah, meğer, "Nikola Pavloviç,: 

imiş!. 

TAN 

BULMACA 
DUnkU bulmacamızın 

halledilmiı şekli 

J 2 1 4 • 8 ' • • ti 

l K A BIA K K U Ş 
2 A ZIA P. KIAIÇ Ali 
3 BTAIL •YIAINl•IMIA 
4 A R.YIElr•s flF 
5 JZ11-vTE 1 ~w. BIEII-. 
6 •IKIA P. y OILl•ıo 
7 Ki.\ INl.IBIOIL .A IR 
8 uç SIE ' •AıR-fT 
9 Si~ M f 1 • '\lRIS 4 
11,m KIAIF •ıolR ITIAIK 

KUGÜ.!' KÜ BULMACA 

1 ı 3 4 & 8 ' 8 1 \O 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2-,-, 1 1 1 1 ı•ı 1 
3 -,-,ıı-.-,-,-, 

4 ıı I' • , ı, 
5 ll ı • ı ı ı 
~ 1 ••:• 1 1 1 1 
7 11 il••' 
8 ı• • 
--=·-' ---.•_L \( 1 

SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Nihayetsiz. 
2 - Umumiyetle e Bir harf. 
3 - Başka başka cinslerin karı~

ğı e Bir renk. 
4 - Alimler e Havada bulunan bir 

uzv1 madde. 
5 - Pusu e Vnzlfe, iş. 

6 - Emmekten emir e 8 ne!er bir on
başı. 

7 - Sayı e 30 gün. 
8 - Amerikada bir nehir e bir iı;a

rct zamiri e Bir harf. 
9 - Bir harf e Rusynda bir nehir e 

Bir renk. 
10 - İşitmekten emir e Bir uzvumuz. 

11 Yaşında Bir 
Çocuğun 
Feci Ölümü 

Bir tek tüp 
almanıza 

sizin de bu neticeyi 
kafi gelecektir ! 

Bugün ilk iş 
olarak bir 

RADYOLIN 
ahnız ve bitinciye kadar 

her yemekten sonra kullan•" 

nız. Bu müddet sonunda di!" 

lerinizin evvelkinden daha 

sok parlak, çok daha beyaz 

ve ~ok daha temiz olduğunu 

göreceksiniz. 

RADYOLİN'in bellibaşlı iki hususiyeti vardır. Evvela dişlerdeki kir ta· 
bakasını söker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği leke-
leri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve mikroplan yüzde 100 öldürür. 

Sabah, öğle ve akşam, her yemekten sonra ~iindc 3 defa 

RADYO ili 
Diı macunlle diılerinizi muntazaman fırçalayınız. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme Ko" 
misyonundan: 

1 - Merkezimize ait DAYANIR istim botunun tekne, kazan ve ma
kine aksamı açık eksiltme suretile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli 2328 lira 25 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartnameler şunlardır: 

A - Fenni şartname ve liste, 
B - İdari şartname. 
4 - İstekliler bu şartnameleri 12 kuruş mukabilinde merkezimiz le-

vazımından alabilirler. --

5 - Eksiltme 27 Haziran 1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara· 
mustafa paşa sokağında mezkur merkez binasında eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. Haydarda ı0turan }X>sta memur -

!arından Sıtkının on y_a ındaki kızı 
-- .., <=~ _ __... ... ._ •• >z+ .. !t~ •• ıJ-· '1'1llll'lj'CC:VV8R.1 me ep en çı ·- .. ---2!1 A 1;..,.. 2.....lr.nr.ııdiır.~----

mış, evine gelirken sokakta sancılan- 7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesika· 
mış ve yer~ düşmüştür. Çağrılan im- larla en aşa~ 3000 lirahk bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika göster· 
dadı sıhhi otomobiliyle çocuk Balat meleri şarttır. "3970,, 
Musevi hastahonesine kaldırılmış ve 
biraz sonra müthiş sancılar içinde 
ölmüştür. Müddeiumumilik derhal 
tahkikata başlamış tabibiadil Enver 
Karanı dün hastahaneye göndererek 
cesedi muayene ettirmiştir. Çocu -
ğun mektepte yediği bir şeyle zehir
lendiği şüphesi hasıl olduğu için ce
set morga naklettirilmiştir. Morgun 
vereceği rapor vaziyeti aydınlata -
caktır. 

Levazım Amirliğ Satınalma Komisyonundan: 
Saraç EliJİ ve Makine Kalfası ile Makine ile Di

ker Erkek ve Kadın Teni Aranıyor: 
1 - Tophanede 2. No.lu d,ikim evi için saraç el işi ve makine kalfası 

ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 
2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 
3 - Ücret haftalık verilmek üze re taliplerin hüsnühal ve tifo aşı 

kağıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. (4009) 
~ 5 

Kulaklarıma kadar kızardım. Beni bu halde, an- Bende de okumak ihtirası müthiş mi, müthiş .. 
sızın bastırması, ne fena oldu! Kiı\bilir, içinden ne Mutlaka tahsil etmek istiyorum ... 
diyecek. "Amma da ac;; gözlü, diye düşünecek. Da- Evvela kurslara devam etmek; sonra da darüUü-
lığını ekmeksiz yiyor. Hem de kemire kemire, ha- nuna kaydedilmek ... Behemehal ali tahsil görme1i-
pur hupur .... ,, uılr yim .. 

- Balığınızı burada yiyorsunuz, demek? Bilir. 
misiniz ben ne yapıyorum? Kağıda sarıp, eve götii
rtiyorum. Hemşirem pişiriyor. 

Ringa balığı elimden pattadak düştü: Dosdoğru 
·masanın üstüne. Ne cevap vereceğimi şaşırmıştım. 

Metin ve teselli edici bir sesle sordu: · 
- Nasılsınız bakalım, ne lllemdesiniz? 
Hicabımtan yerlere girecektim. 
H.inga balığını çiğ çiğ, ekmeksiz yediğimi gör-

müştü. Lakayıt görünmeğe çalışarak cevap verdim: 
- Eh, şöyle böyle .. Teşekkür ederim. 
- Henüz derslere başlamadınız mı yoksa! 
- Vallahi, henüz vaktim olmadı ki ... Bir iki de-

fa tiyatroya gittim... Geceleri ahbapların yanında 
vakit geçiriyoruz ... Hayat o kadar eğlenceli geçiyor 
ki.. Köyden sonra. "Petrograd., pek hoş doğrusu ... 
Neşe, şataret ... Elim değip te kaydedilemedim. 

Bir taraftan bunları söylüyorum, bir yandan da 
masanın üstündeki kuru balığa bakıyorum.. Aman 
yarabbi, henüz kuyruğu durup duruyor; hatta orta 
yerinde de bir parçacık eti kalmış .... Ne enfes şey ... 
Utanmasam olduğu gibi yutacağım .. . 

Zahiren hiç belli etmiyerek elimle balığı ittim: 
- Aman bıktık, "Nikola Pavloviç,, , dedim. Ne 

de berbat yemek veriyorlar. imkanı yok yiyemiyo
rum. Yenir, yutulur nesneler değil ki... Omrümde 
böyle lokan e da yeni görtlyorum! .. Tahsil için ne
reye devam edeyim, dersiniz. Her halde kurslaı:dan 
binne kaydedilmek arzusundayım. Fakat, acaba 
hangisine yazılsam ki? ... 

- Bu hususta bendeniz size, maalmemnuniye, 
delalet ederim. 

- Teşekkür ederim, çok müteşekkir kalacağım. 

Lokantadan beraberce çıktık. Bu delJkanlı da be
nim yanımda büsbütün hararetli konuşuyor. Benim 
tahsilimlc bu kadar alakadar olmasının sebebi ne 
olabilir ki Neme lazım: Halim, selim ve çok iyi bir 
çocu~ .... 

Daireye avdet ettiğim zaman masanın başına ge-
cince, kalbimde derin bir keder duydum. Yapamı· 
yacağım; kabil değil, bu hayata tahammül edemi· 
yeceğim. 

Derslerden ve mektepten uzak geçirdiğim şu son 
gıinlerde esasen yarı ölü bir insandan farksızı.ın. 
Her şeye lakayıt kalmağa başladım. Evde, boş za
manlanmı, kamilen yatakta geçiriyorum. 

Gittikçe kuvvetten düşüyorum. Ve istikbal ka
ranlık... Evet, istikbalimde ufak bir ışık bile göre
miyorum ... 

Yüzümü yıkamak bahanesiyle musluğa kaçtım; 

ve ağladmı... • 

9 Mayı• 
Vazifeden dönüp eve gelir gelmez, yatağa girdim· 

Acaip şey! Hiç bir şey düşünmek istemiyorum. Di
mağım tefekkürden kaçıyor. Hatta sevgili "Frene!,, 
in hatırası bile düşüncemde kalıyor; bir türlü kal
bıme sinmiyor. 

10 Mayıs 
Felaket, felaket üstüne geldi. Sanki bedbahtlı

ğım. talisizliğim yetmiyormuş gibi.... 
Nasıl olmuş bilmem. dun yemek vesikamdan iki 

kupon birden koparmışlar. Bu sebepten bugiJn, oğle 
yemeği yiyemiyeceğim. Aksiliğe bakın ki, ekm~ 
gilnüm de yarın. Dün almıştım; bugün almıyacağım· 

Rermutat, lokantaya gittim. Vesikayı gösterdim· 
Hizmetçi kız dedi ki: 

- Bugün öğle yemeği yiyemezsiniz. istihkakını· 
zı almışsınız. Bir günde iki defa mı yemek istıyor
sunuz? Hani bugünkü kuponunuz? 

Hizmetçi kız bana şüpheli şüpheli baktı. Bu ba
kışlardan adeta ürktüm. Halbuki ben işin farkında 
dc[,ıildim. Bu sözlerden bir şey anlamıyordum. 

(Oe'\iamı \ar. 
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Ortaya Dört Silahlı Çıktı 
Evvela Kamalarını, Sonra da Paralarını, Hatta 

Elbiselerini Soyup Almışlar, Kamyonlara Yığmışlardı 
Gece karanlığında Istanbul yo

lıına düşmüşlerdi. Zekeriya kci
Yıinden ayrıldıktan tahminen ya
rı.ın saat sonra, dar bir vadiden ge
Çerken, keskin bir düdiik sesi işi
tilnıiş, hırçın bir ses yükselmişti: 

- Eğlenin bakalım .. Yol bağlı. 
Ramyonlar durmuş, bellerinde

ki süslü ve gümüşlü kamaların
dan başka silahları olmıyan çete
ciler de sararıp solmuştu. Vaziyet 
korkulınıyacak gibi değildi. Çün
ltü her yan sarılmış, etrafta silah
lar atılmıştı. Hainler titreşiyorlar, 
kirnbilir belki de, kurtuluş çarele
li düşünüyorlardı. Fakat, düşün -
l'rleğe de vakit kalmamıştı ki, or
taya, Laz başlıklı ve tabii tepe
den tırnaga silahlı dört adam çı
kı"ermişti. Uzanan mavzer nam
hları karşısında kamyondan indi
lilen Laz başlıklılar kara kalpak
lıla.rın evvela kamalarını, sonra 
da paralannı ve hatta elbise ve 
8.~akkaplarını birer birer çıkart
tırrnışlardı. Hepsinin ellerini ken
di bel kayışı ve kuşaklariyle bi
ter birer bağlamışlar ve tıpkı o
dun kütükleri gibi birbirleri üze
l'ine kamyonlara yığmışlardı. Ha
inleri titreten, ayni hırçın ses, yi
!ı.e yükselmiş, şoförlere şu emri 
Vermişti: 

- Sık s1k korna çalarak yolu
nuza devam ediniz. 

Ramyonlar, mutat gürültüler
le harekete hazırlanırken, Laz 
haşlıklılar, ganimet yüklü hay
vanlarını önlerine katmışlar, si
lahlarını omuzlamışlar ve sağ ta
taftaki yamaçların karanlıklarına 
~ışlardı. Kimlerdi bunlar aca
ba?.. Teakup edecek hadiseler, 
bunların kimler olduklarını göste
tecektir. yalnız şimdilik şu kadar 
•i.i:yliyelim ki, bu işi becerenler, 
~annolunduğu gibi efradı çok bir 
~ete değil, ancak beş coşkun ve i
ll'ıanıı yurt severden müteşekkil 
ltUçUcük bir kuvvetti. 

B u hadisenin ertesi, yani ni
sanın on ikinci günü öğle 

~aktiydi. Damat Ferit, gönderdi
gl bir mektupla mülakat talebin
<ie bulunan Ahmet Rıza beyle bir
leşmek üzere, Yıldız sarayından 
İ:lalta limanındaki yalısına hare -
ket etmek üzere bulunuyordu. 
't'aın o esnada da, Ali Ihsan bey, 
})aşayı ziyarete ve biraz da halin
den şikayete gelmişti. Feridin o
tomobiline binmek üzere olduğu
l'lu görünce, tabii üzülmüş ve bir 
ltenara çekilmişti. Damat paşa, bi
taz hüzünlü gördüğü dostunu o
toınobiline almış ve: 

- Çok isabetli oldu teşrifin Ih
sancığım, demişti. Ahmet Rızadan 
dUn bir tezkere aldım. Yalıda be

!ı.itnle mülakat ricasında bulun

lnuş. Oraya iniyordum şimdi. .. 
lhsan bey, bu sözü hiç işitme

tniş gibi davranmış, gamlı bir çeh

teyıe geçtiği yerleri seyre, derin 

bir düşünceye dalmıştı. Düşün
lnekte, üzülmekte haklıydı. Çün

lt'U, damat paşa vaadini yerine ge

tirınemiş, bunca senelik dostluğu 
Çiğnemiş ve işte hariciye müste
§arlığına Keçeci zade İzzet paşa
h geçirmişti.. Elbette ki, düşünür 
Ve üzülürdü. Ihsan beyin bu bali 

. damadın dikkat nazarından kaç -

tnaınıştı. Şefkatli bir bakışla dos

tUnu süzerek sormu~tu: 
- Ne o, monşer sende tuhaf bir 

haı var bugün. Rahatsız mısın, 
:Yoksa bir şeye mi üzüldün? .. 

İhsan bey de zaten bu suali bek-
liy i .. <>rmuş gibi yutkunmuş, çını 

~~===================-
Bulgar Sadık 

Cazetemizde tefrika edilen (BuL 
~ar Sadık) kitap halinde çıktı. Ftya
~· ıoo kuruştur. Istaabulda Inkılap 
ıtabevinde satılır. 

yakan derdi anlatmağa koyulmuş
tu. Söylemiş, söylemiş ve niha
yet: 

- Hiç ummazdım paşam bunu 
sizden. Müsteşarlığınıza layık gö
rülmeyişime değil, fakat, geçen
lerde, nezaret memurları arasın
daki tebeddülatın bile beraberce 
yapılacağından bahis suretiyle te
yit ettiğiniz teveccühü devletleri
nin birdenbire zevale uğramasın
dan müteessirim. Hem de çok mü
teessirim. Beni teveccüh ve lut
funuzdan mahrum bırakan sebe
bin ne olduğunu çok merak ediyor 
ve üzülüyorum doğrusu. Bilmem 
ki, zatı devletlerine karşı .. 

E ntrikacı Ferit, dostunu daha 
fazla söyletmemişti. Çok 

teessürlü bir tavır takınmıştı ve: 

- Çok doğrudur sözlerin mon
şer. Fakat, senin kıymetli arka
daşlığından beni mahrum eden se
bebi ve bu yüzden hissettiğim a
zim teessürü bilseydin, bana çok 
acır ve pek acı olan, bu sözleri 
söylemezdin. Hariciye mlisteşar
lığına Keçeci zadenin getirilmesi, 
benim arzumla değil, bil.akis mü
manaatime rağmen, şevk~tmeabın 
vaki olan tavsiye ve ısrariyle ol
du. Bununla beraber, seni unuttu
ğumuzu sanma... Pek yakında ve 
hiç te ummadığın bir tarzda senin 

Bütün Vücut 
O vakit kaşınmanın sebebini 

anlamak biraz daha giiç olur. O
nun için, bütün vücut kaşınınca, 
hemen biisbütün soyunarak hem 
vücudün her tarafını - ayna kar
şısında - hem de çamaşırları göz
den geçirmek iyi olur. 
Kaşınmanın en fena sebebi sa

yılan, bildiğiniz, hastalık en ziya
de parmakların arasında başlar ve 
yol yol çizgileriJe belli olur. Fa
kat karın üzerinde, koltuk altında, 
tabanın altında bile başladığı olur. 
Bu hastalıktan şüphelenince, cilt 
hekimine müracaat zaruri olur. 
Pek çabuk geçer. 

Pirelerin, tahtakuruların ve ö
teki hayvancıkların sebep olduk
ları kaşınma tabii hatıra gelmeli
dir. Bir de adını bile söylemesi 
pl'k ayıp olan hayvancık. Bunlar 
temiz olan insanları temiz olm.ı
yanlardan ayırdedcmiyecek kadar 
saygısız ~eylerdir. Onları üzeri
mizde, başkalarının görmesi can 
sıkarsa da, insan kaşınınca onlnn 
hatırlamak ve her tarafta aramak 
vazife olur. O hayvancıklar ba
caklar üzerine kılların diplerine 
sinmeyi sevdiklerinden oralara 
çok dikkat etmek lazımdır. 

Vücudün kirli olması her tara
fının kaşınmasına sebep olduğu 
gibi, pek temiz, sık sık sabunla 
yıkanan kimselerin bazılanna da 
sabunun cinsinden kaşınma gelir. 
Kimisini sıkı esvap, fanila, göm
lek kaşındırır. Vücudün bir tara· 
fında her hangi bir sebeple gelen 
kızartıdan da kaşınma ihtiyacı 
meydana çıkar. 

Vücudün her tarafı gözden ge
çirilirken, bir deri hastalığı varsa, 
tabii görülür. Mesela ekzema ve 
benek benek siyahlık yahut kır
mızılık veren deri hastalıkları. 

Bımlardan hiç biri bulunmadığı 
halde, vücudün rengine dikkat et
mek lazımdır. Sanlık hafif olduğu 
vakit insan ilkin farkına varmaz, 
kaşınır durur, sonra vücudiiniin 
rengine dikkat edince, derinin sa
n olması kaşınmanın sebebini 
meydana çıkarır •.. 

Cilt üzerinde kaşınmaya bi'r se
bep bulunamayınca, iş biraz daha 
güçleşir. Bizimki gibi çokça sala
ta ve marul yenilen memleketler
de barsaklarımızdaki davetsiz mi· 

ikdar ve terfihin mukarrerdir. 
Hatta şevketmeap bile, arzetti
ğim bu teveccühü tensip buyur
dular. Seni, defterihakani eminli
ğine tayin edilecek olan bizim 
Refiğin yerine has hazine müdürü 
yapmak istiyoruz. üzülme sen. 
Demiş ve muhatabının solgun 

dudaklanna bir parmak bal çalıver
mişti. Fakat, İhsan bey, hiç te ka
rın doyurmıyan bu ballı vaat kar
şısında, tiksinir gibi tekrar yut
kunmuştu ve: 

- Rica ederim p;ışam demişti. 
Beni o vazifeden af buyurunuz. 
Pek güzel takdir eder, ve bilirsi
niz ki, kulunuz, kendi nesabımı 
bile göremiyecek ve bilerrıiyecek 

derece zaafı hesap ile mallılum. 
Hariciye müsteşarlığından sarfı
nazar ettim. Hiç olma7.sa, mesle
ğimden ayırmasanız da, sefaret
lerden birine kayırsanız kulunu
zu. 

Ferit, muhibbinin elini tutmuş, 
silkmişti ve: 

- Hayır monşer.. Seni yanım
dan ayırmak istemem. Muvakkat 
bir zaman için has hazine müdür
lüğünde bulunursun. Ben böyle 
arzu ediyorum. 
Demiş, o sırad;:t yalının taş 

merdivenleri önünde duran oto
mobilden inmişti. 

(Devamı "ar) 

Kaşınırsa ... 
safirlerin sebep olduklan kaşın

ma her vakit hatıra gelmelidir. 
Bunu ancak laboratuar muayenesi 
meydana çıkarır. 

Hormonlar üzerine bilgileriniz 
kaşınırken çok işinize yarar. Ti
roit guddesinden ve kadın yumur
talığından çıkan hormonların azlı
ğından kaşınma, hem de şiddetli 
olarak geldiği çoktur. Bunu hatı
ra getirecek iyi bir alamet semiz
lik, şişmanlıktır. Çünkü, o iki hor
monun da eksikliği innna şişman
lık verir. Kadınlığın sonbahar 
mevsimine erişen bavanlardan ba
zılarının çokça kaşınmalarına se
bep, gene o hormonun azalması· 
dır. 

Mide bozukluğundan, devamlı 
inkıbazdan kaşınma geldiğini el
bette bilirsiniz. 

Kimisinde, mide bozulmadan 
da, yediğiniz şeylerden bHıları 
kaşınmaya sebep olur. Bunların en 
meşhurları yumurta, peynir, seb
ze konserveleri, balıklar, bahar
lı ve biberli yemekler, kahve, çay, 
bir de çilektir. Bu türlü sebebi 
hekimler o gıdalann usaresini çı
karıp deri altına şırınga ederek 
teşhis ederler. Fakat siz kendiniz 
kaşındığınız zaman onlardan biri
ni yeyip yemediğinizi hatırlamağa 
çalışır ve hatırınıza gelince, tec
rübe için ondan tekrar yersiniz. 

Bunun gibi, baş ağrısına karşı 
aldığınız ilaçlardan bir çoğu ai
rıyı geçirdikten sonra kaşınma ve
rirler. Ri.imatizma hastalığında lca· 
şınma olduğu da bilinirse, yerin
de işe yarar ... Kanda şck~r fazla
laşınca da kaşınma geldiği meş
hurdur. 

Kana fazla azot karışınca, id
rardan albümin çıkınca, karaci
ğerde hastalık olunca ve kan has
talıklarında kaşınma hem de çok 
ve sıkıntılı olur. Bunları ancak 
hekim muayenesi ve idrar tahlili 
belli eder. 

Sonra da, belli başlı bir sebep 
olmadan, sjnirJilerin kaşınması 
vardır. Bir de ihtiyarlardaki ka
şınma ... 

Her türlüsünün devası sebebine 
göre değişir. O vakite kadar da ı
lık su dökünmek hemen hepsine, 
muvakkat bir zaınan için olsun, i
yi gelir. 
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Beş Bin Dolar Mükafat 

-2-

T abii onu gören köylüler beleş
ten para kazanmak ümidile i

şe girişecekler ve mütemadiyen pa 
ra koyacaklardı. Mevzuubahis olaı 
iki kızın arasında papası bulmaktı. 
Uç kağıttan papasın üstüne para 
koyabilen, yahut bunlarda.!! hangi
sinin papas olduğunu keşfedebil.?n 
koyduğu para miktarmca para a
lacaktı. Herifler, hakikaten papası 
bulsalar bile, ben kaş gôz arasında 
onu kızla değiştirir, yine onlara 
para vermezdim. 

Fakat arada bir, mesela on, on 
beş boşa karşı bir dolu çıkarmak 
şarttı .. 

işte, bu doluları da her vakit kö) 
liılere kaptırmak niyctınde olma
dığım için mutlaka bir arkadaşa 

ihtiyacım oluyordu. Köylüler, pa
ra çıktığını görmede:ı böyle bir o
yuna pek rağbet göste!'ınezler. Işe 
Tatama ile başlıyacaktık. O, bir i
ki defa para bulunca, herkes oyu
na iştirak edecekti. 

Ben masamı, sirkin kapısı yanı
na kurdum ve havadan nastl pa· 
ra kazanmak kabil olabileceğini 
köylülere göstermiye başla::lım. Çok 
geçmeden bir yığın enayi etrafımı 
çevirdi. Biribirlerini dirseklerile i
terek masaya yakın yer bulmıya 
ve biribirlerini oyuna teşvik etmi
ye başladılar. işte Tatamamn rolü 
burada başlıyordu. O, bu işe giri
şenlerden biri olacak, kazanacak ve 
herkese cesaret verecekti. 

Fakat Allah Allah, Tatama 
görünürlerde yoktu. Sağa 

sola. bakmmama rağmen onu bir 
türlü göremiyordum. Bir an için 
onu çok uzakta, sirkin derinlikle
rinde görür gibi oldum.. Ağzını 

bir karış açmış afişlere bakıyordu. 
Fakat görülmesile kaybolması bir 
oldu. Belki bana doğru gelir diye 
biraz daha beklememe rağmen ge_ 
len giden olmadı. 

Kazanacakları hakkındaki bü
tün teminatlarıma rağmen köylü
ler bir türlü oyuna girişmek cesa
retini gösteremiyorlardi. Nihayet 
bin bir tereddütten sonra bir tane
sı yaklaştı. iskambillerden biri ü
zerine bir dolar koydu. Tabü bu
nun parasını alamazdım. Onu ka
zandırdım. Fakat parayı alan köy
lü bir ikinci defa oyuna yaklaşma
dı. Savuştu, gitti. Ayni şeyı üçün
cü ve dördüncü ltöylüit?r de yap
tılar. Işin şakaya tahammülü ol.. 
madığını görünce oyunu paydos 
etmiye mecbur oldum. Bütün bu 
aksilikler Tatamanrn bulunmayışı 
yüzünden olmuştu. Şayet Tatama 
bulunsaydı, o gün su içinde bir
kaç yüz dolar kazan:ıcııktım. 

Gece saat on bire dogru, yatıp, 
uyumak üzere eve döndüm. Ken
dı, kendime, sirkin Tatama üze
rinde büyük bir tesir yaptığını, 

sirkteki müziğin ve daha buna 
benzer diğer şeylerın ona rolünü 
unutturacak. kadar Tatamayı şaşırt
tıklarını düşünüyordum. Sabahle
yin uyanır uyanmaz, ..ına müşterek 
işimiz hakkında esaslı bir ders ver
miye karar verdım. 

Y atağıma uzanmış, henüz g~z
lerimi kapamamıştım Bır

denbire evin içinden, lüzumundan 
fazla ham elma yemiş te karnı ağ
rmuş bir çocuğun haykırışmı an
dıran bir takım feryatla:- duydum. 

Derhal yatağımdan firlayarak o
da kapısını açtım ve evin sahibi 
asıl kadına seslendim. Kadın, ken
cii oda kapısını açarak başını kori
dora uzattığı zaman: 

- Namuslu insanların rahatça 
uyuyabilmeleri için çok rica ede
rim Misis Pivi, dedim, yumurca
ğınızın ağzını tıkayın! 

Asıl kadın büyük bir şaşkınlık
la: 

- Ser, dedi, bu haykır<ın benim 
çocuğum değil ki.. Bu, arkadaşınız 
Tatamanın iki saat önce dışardan 
getirdiği bir domuz yavrusunun 
feryatlarıdır. Siz bu domuz yav
rusunun, amcası ve yahut yeğeni 

Yazan: o. Henry 

cinsinden bir şey iseni?., onu sus
turmanız ıçin bilhassa ben size rı
ca edeceğim. 

Sırtıma bir şey ala'!"ak, namus
lu insanların yanına çıkabilecek 

bir hale geldikten soma Tatama
nın odasına koştum. 

Tatama ayakta !di, lambası da 
yanıyordu. Hfila haykırmakta o
lan domuz yavrusuna verilmek ü
zere bir çanağın içine sut doldur
makla meşguldü. 

Ben kapıdan içeri girer girmez: 
- Bu ne hal Ta tama, dedıın? 

Niçin size verilen va.ziieyi yapma
dınız da benim bütün planlarımı 
altüst ettiniz? Bu d::ımuz yavrusu 
uereden çıktı? Galiba yine eski sa
natinize başladınız 

- Cef bana darılmayınız. Be
nim bu zaafımı mazur gôrünüz. 
Domuz çalmasını ne :tada1· sevdı
ğimi siz pek ala biliyorsunuz. Bu 
benim bütün mesamatıına işlemiş 
bir hastalıktır. Bugün de aksi gı
bl tasavvur edemiyeceğiniz kadar 
nefis bir fırsatla karşıla~tım. Böy
le ele geçmez bir fn·satı görünce 
bir türlü kendimi tutamadım. 

- Neyse .. Şimdi bunu bıraka
lım. Siz belki hakikaten "domuz 
çalma illeti,, ile malulsünüz. Do
muz yetiştirmekle meşgul olan bu 
iptidai yerlerden ayrılınca, belki de 
o zaman bu huyunuzdan vazgeçer, 
daha esaslı işlere merak sardırır
sınız. Fakat doğrusunu isterseniz, 
bu murdar, bu pis, bu yaygaracı 

hayvanlardan niçin zevk aldığını
zı bir türlü anlıyamıyorum. 

T atama başını kaşıdıktan son
ra: 

- Nasıl olur da Cef, siz domuz_ 
!ara en ufak bir sempati beslemi
yorsunuz? Doğrusu ben de buna 
hayret ediyorum. Beninı anladığ1-
ma göre siz domuzların ruhi hale
tıni bilmiyorsunuz. Halbuki ben 
onları gayet iyi anlıyorum. işte a
ramızdaki fark budur. Mesela şu 
karşınızda duran domuzu ahnız: 

Ben bunun çok zeki, ı;ok marifetli 
bir hayvan olduğuna derhal anla
dım. Bu domuz, biraz önce art a
yaklan üzerine kalkarak odanın i
çinde dolaştı. 

Meseleyi kesip atma~ !çin: 
- Benim uykum var, dedım. 

Ben yatmıya gidiyorum. Sevgıh 
domuzunuz, hakikate:ı dediğiniz 

kadar akıllı, zeki bir hayvansa, 
lütfen elalemı rahatsız etmeme
sini ona tenbih ediniz. 

Ta tama: 
- O zavallı çok açtı, dedi, hay

kırmasının sebebi de bu idi. Fakat 
şimdi karnı doyunca derhal sesini 
keser ve uyur. 
Bulunduğum yerde gazete inti

şar ediyorsa her sabah muntazaman 
gazete okumak adetimdir. Ertesi 
sabah erkenden uyandım. Akşam
dan tenbih ettiğim üzere bu kasa
bada çıkmakta olan "Lensington 
gazetesi,, adlı gazeteyi kapımdan 

içeri atmışlardı. 

f ><>e<><><><><>ccc.<-<• 

Gazetede gözüme ilk çarpan şey, 
iki sütun üzerine dizılmlş şu ilan 

oldu: , . - ~- .. ı "' 

Beş Bin Dolar Mük'1fat 
Dün gece "Binki kardeşler" 

sirkinden çalınan, veyahut te 
sadüfen kaybolan, Beppo ismin
deki meşhur Avrupa domuzu
nu, canlı ve sıhhatli bir halde 

getirip sirk direktörlüğüne tes
lim edene - kendisine herhangi 
bir sual sorulmadan - beş bin 
dolar mükafat verilecektir. 

Sirk direktörü: C. Tepli 

Bu ilaru okuduktan sonra gaze
teyi muntazaman katbdızr., yan ce
bime koydum ve Tat.:ımanm oda
sına gitim. Tatama hemen hemen 
giyinmiş bir halde idi. Dün gece
den kalma sütü ve elma kabukla
rını domuzuna yedirmekle mes -
guldü. 

B en, candan gelen çok mill
tefit bir sesle: 

- Her ikinizin de sabahlarınız 
hayrolsun, dedim. D~mek siz de 
kal.ktınz? Domuzunuz da sabah kah 
valtısı yapmakla. meşgul.. Sevimli, 
sempatik bir domuz! ~evgili dos
tum, onu ne yapmak fikrindesi -
niz? 

Tatama hiç düşünmiye lüz.um 

~örmedim: 

- Onu bir sepete koyup anneme. 

Maunt - Neboya göndermeyi dü

şünüyorum. Ben dönünciye kadar 

annem bu domuzla vakit geçirsin, 

dursun .. 

Domuzun sırtını grdıklıyarak: 
- Ne cana yakın bir domuz, de

dim! 

- Halbuki dün akşam ona ama 

da küfretmiştiniz! 

- Doğru. Fakat bugün gündüz 

gözile bakınca bana \Ok daha gü

zel geldi. Biliyor masunuz, ben 

çütlikte buyumüş bir adamım, do
muzları çok severim. 

Fakat çütlik yaşayışının bir i
cabı olarak her akşam erkenden 
yattığım için, dün akşuma kadar 
lamba ışığı altında hıç domuz gôr
memiştim. Onun için dun gece do
muz bana hiç te hoş gorünmemiş
ıi. Halbuki bu sabah vaziyet de
ğişti. Bu domuz pek hoşuma gitti. 
Gel sen bu domuzu bana sat'. Ben 
sana bunun için on dolar vereyim. 

Tatama: 
- Bu domuzu satmıys pekte ni. 

yetim yok, dedi. Bir başka domuz 
olsaydı belki satardım, fakat bunu 
satmak taraftarı değilim. 

Meseleyi çakmış olmasından kor
karak sordum: 

- Bu domuzun ne hususiyeti 
var ki, bunu satmak istemiyorsu
nuz? 

(Devamı var) 
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Yavrunuz ishal veya · d izanteri 
o lursa onu: Nestle'nin imal et· 

tiği meşhur 

• i 

o 

TiYARLIGA VEDA• 
F erlilinets Virilinets 

(Erkekler İ4iİn} 
Ademi iktidar 
Belgevşckliği 

Umumi beden zafiyeti 
Dimağ yorgunluğu 

VIRILINETS ve 

(Kadınlar için) 
Ziıf hisleri 

Aybaşı intizamsızlığı 

Umumi beden ziıfiyetlerı 
Asabi buhranlar 

FERTILINETS 
A1manyanın Bioloji üstadlarmdan Dr. Richa rd Wceiss'in muaızam 

bir keşfidir. Eczanelerden arayınız. 

' Doktorunuza sorunuz. 1 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna· Ait 

Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

Kabul Şartları : 
l - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve

kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

memur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta
hanelerinde yapacaklar. ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü
tün sıhhi teşekkuller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddetı 3 ~ene olup, bu müddet içinde cıkurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait ola
caktır. 

fi - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli ma
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu znman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eyliıl 939 d a tedrisata başlıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır : 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 
bulunmak. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazitı: 
gormeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,, 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po

lisçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 
tahsil görduğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecektir.,, 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan

Iarla kocası ölmüş olanlar kabul edilir . Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.,, 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 

yahut altı senelik mecburi hizm~ini yapmadığı veya. tamamlamadığı 
veyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirılecek mektep rr.asrfalarını tamamen odeyeceğine ve gösterdiği 

vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefillı 

bir taahhütname vermek. 
8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı mnddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlaı Ankarada

kiler M. M. v. Shh. f ş. Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler valı
liklcrinc, kazadakiler kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
M . .M. V. Shh. İş. D. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu alınmış olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir . 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
sarfedecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. fş. 

D. ne hitnben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir .,. 
"1016,. " 3559,. 

l - "11.200,, adet büyük boy kurşun kalem lastiği müteahhidi hesa
bına pazarlıkla satılacaktır. 

lI - Pazarlık 21/VI/939 çarşan ba günü saat 1 O da Kabataşta leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım, satış komisyonunda yapılacaktır. 

III - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
IV - Pazarlığa girecekler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

'c. 15 teminat paralarile mezkur komisyona gelmeleri. "3992,, 

Dr. ayri Ömer 
ZOhrevl ve cllt hıı.,1tlıklıtrı rn Ot~"' ıın 
ığJeden sonra Beyoğlu Ağacanı 
·~ .... uımrlı> "1n 1 R~ l'•lPf"n ·.t ~ıı;Qr 

Dr. HAFIZ CEMAl 
Pazardan maadn saat '14.aO dan 13 e 

Snlı. Cumnrtesı 12 ye kadar fıkaraya. Di· 
vnnyolu No. 104. 

-- -·------- - p ~ --- - . . - . -- - ~ -

TAN 
-

Jst~nbul -ı,ıedij~Sİ: 114nJiji-( 
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Karnesiz otomobil, otobüs, kam yon ve kamyonet kullananlardan 
alınacak para cezasının 25 liradan Beş liraya tenzili uygun görüldü
ğüne umumt meclisinin 12 - 5 - 939 T.li toplantısında karar verilmiş-
tir. İlan olunur. (4009) 

* Boş ve dolu arabalarla yüklü ve yüksiiz hayvanatın bir Marttan eyllıl 
nihayetine kadar sabahları saat 8 den 9 za, akşamları snat l 7 den 20 ye 
kış için l teşrinievvelden şubat nihayetine kadnr sabahları saat 8 den 
9 za, akşamları saat 17 den 19 za kadar Knraköy köprüsünden geçmeleri
nin men'i ve evvelce bu hususa müteallik müttehaz kararların bu su
retle tadili daimi encümenin 12 - 5 - 939 T.li içtimaında kararlaştırıl-
mıştır. İliin olunur. (4000) 

k 
Düşkünlerevi isminin Darülacze olarak tevsimine Umumi Meclisin 

16 - 5 - 939 T.li toplantısında karar verilmiştir ilan olunur. (4007) 

* Belediye hududu içinde toplanan çöplerin tayin edilen iskelelerden 
mavnalara alınarak denize d0külmesi işi 32000 lira tahmin bedelile ve 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 160 kuruş mukabilin
de Levazım Müdürlüğünden alınabilir. Eksiltme 8 - 6 - 939 perşembe 

günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İsteklilerin 2-190 sayılı 
kanunda yazılı vesika ve 2400 liralık ilk teminat makbuz veya mektu
bile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 

günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten son-
ra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (360i) 

• Otobüs imtiyazının kısa bir zaman zarfında belediyc>ce doğrudan 

doğruya icrasına kadar devam etmek üzere açılması kararlaştırılaral: 

evvelce ilim edilen Eminönü - Cihangir otobüs hattı görülen lüzum üze
r ine Edirnekapıdan başlamak ve mevcut otobüs güzergahını takip ede
r ek Taksim, Sıraserviler tarikile Cihangire gitmek ve avdette Cihangir, 
'taksim, Ayazpaşa, Topkapı. Necatibey caddesi. Karaköy, Eminönü ve 
Edirnekapıya gelmek suretile tesis edileceğinden ruhsatla işleme· üzt>re 
"15., adet otobüse lhtiyac vardır. 

Burada otobüs işletmek isleyen ve herhangi bir hatta calısma ruhsa
tı bulunmayan otobüs sahipleri Haziranın 10 uncu giinüne miisadif 
cumartesi günü akşamına kadar tasarruf vesikaları bağlı olduğu halde 
bir istida ile belediye reisliğine müracaat etsinler. "3974,, 

* Yapı ve yollar kanunu izahnamesi umumi meclisçe tadil ve talimat-
name olarak tatbikine karar verilmiş ve aşal!ıva dercolunmuştur. İlıin 
olunur. (3915) 

Yapı Yollar Kanununun Tatbikatı 
Hakkında Talimatname 

1 - Yapı ve yollar kanununun 4 üncü maddesinin E fıkrası mucibin
ce belde içinden geçen şimendifer hatlarının her iki tarafında istimlak 
hudutlarından itibaren on beşer metreden otuz metre bir saha dahilinde 
inşaata miisaade edilmez. 

2 - Mezkur kanunun 4 üncü mud desinin G fıkrasınn tevfikan abidat 
ve mabetlerin her tarafında en az on metre saha dahilinde inşaat mem
nu olup hu gibi eserlerin hududunun hangi noktadan itibar edileceğini 
tayin ve eser·e göre en az on metrelik mesafenin tesbitl. Fen heyeti tara-
1'ınd n ' rll C •k n Deledi;)' o r c1:!tt N1nnaan 8 i'!T C yapı 

3 - Şehir ileri planı yapılıncaya kadar bina yükseklikleri bitişik bi
na yapılacak sokaklarda aşağıdaki şekilde olacaktır. 

A - Bitişik bina yapılan sokaklar: 

Bina cephesinin 
en yüksek nok
tası olan parapet 
üst çizgisinin tro
tuvar üstünder 

Sokak Rr7.I: olnn irtifaı. 

6m,ye müsavi veya 6m.den ziyade 3.00+d+0,80 
ve 9m.den a:ı: ise 
9m,ye müsavi veya 9m.den ziyade ve 6.00-~ d+O,BO 
9.5m.ye müsavi 
9,5m.den ziyade ve 12m.den az veya 9.00 + d+0,80 
12m.ye müsavi 
12m.den ziyade ve 15m.ya kadar 12.00+d+0,80 
(15m.d ahil) 

K at adedJ 

1 bod + l kat 

1 " + 2 kat 

1 " + 3 kat 

1 ,, + 4 kat 

15 m. den ziyade ise 15.00+d+0.80 1 " + 5 kat 

Bu cetveldeki d miktan yol seviyesinden itibaren zemin kat noşe
mesinin iistiine kadar olan irtifa olup haddi aznmı 2 metredir. 

Katların yüksekliğini ziyadeleştirmek için bianRın üstünde verilmiş 
olan 80 santimetrenin 50 santimetresini kat irtifalarına ila\'e edebilir
ler. Katların irtiCalarını bundan Cazla yükseltmek isteyenler d miktarı
nı tenkis etmek suretile kazamlacnk miktar ile temin edebilirler. 

Bu cetvelde verilmiş olan kat adet !eri gabariden istifade şeklini mev
zuubahs etmek veya başka blr kombinezon düşünmek suretile tezyit 
edilmez. 

Yukarıda gösterilen cetveldeki 0,80 miktarı binanın üstünde parapet
lerin bir hizada olmasını temin etmek için yapılması mecburi olan atik 
duvarıdır. 

4 - Meyli ziyad e olan yollarda d miktarı meylin yüksek tarafında 
bina zemine 0,50 metre girdiği hal de bu hizada tesis olunacak kat se
viyesi binanın münhat tarafında kanun ile tayin olunmuş olan 2 metre
yi tecavüz ettiğ i takdirde bu iki met relik irtifam haricinde yani yan ta
rafında kalan yüksek kısmında zemine ancak 0,50 metre girecek veçhi
le tan zim etmek suret ile en fazla bir kat tesisine müsaade olunur. Bu 
ilavenin altında kalan kısım ne irti fada olursa olsun bodrum olarak 
kullanılır. K at tesis ed ilemez. 

Beş katlı b inalarda b u hale tesadüf edildiği takdirde münhat cihette 
altı katı bulacağından ve halbuki Heyeti Vekile kararnamesine göre altı 
kata izin verilemiyeceğinden son beşinci katın kademeli olarak tesis e
dilmesi ve kademeli kısmın ister ça'tı ile kapanması ister tarasa olarak 
nçık bırakılması ve bu suretle de binanın gerek münhat ve gerek mür
tefi kısımlarında kat aded inin beşi tecavüz etmemesi lazımdır. 

5 - Bitişik binalarda saçak yapılmaz ve cephe tarafındaki dereler 
gizli olur. 

6 - Binanın yol cephesinden başka diğer cephelerinde başka taraf
tan ziya almıyan bir oda mevcut ise bodrum katının haricinde kalan 
b ina irtlfaının nısfı kadar binaya amut ist ikamette bir boşluk bırakıl
mak mecburidir. Ve bu da asgari üç metredir. Bu boşluğun arzı pen
cere mihverinden itibaren iki tarafında asgari birer buçuk metre olur. 

P encer eye am ut istikamette ve bi nanın her hangi katında olu rsa ol
sun diğer bir bina ile kapanması m ümkiin olmıyan yerlerde kapanmı
yan kısımların ön ünde zemin katından itibaren bu kısmın üstüne ka
dar olan irtifa kadar boşluk mevcut olduğu takdirde bu kısımlar bu 
ahkama tabi değildir. 

Matbahlar için boşluklar cephelerinde pencere mihverinden itibaren 
iki tarafmda birer bucuk metreden nrzen iic metre olmak üzere iki 

G - 6 - 939 

katlı binalarda cepheye amut istikamette 3 metre, üç katlı binalarda 
3,50, dört katlı binalarda 4 ve beş katlı binalarda 4 ,50 metre olur .. 

7 - Binalarda yukarıda gösterilen boşluklar bırakılmış olmak ~ı· 
le bu saha dahilinde arka cephelerinde açık balkonlar tesis edilebılir· 
Bunların arzı en fazla bir metre 20 santimetre olmalıdır. Bu balkonla~ 
cephenin tülü kamilince yapıldığı takdirde yan taraflarının en az i!c• 
metre irtifaında kagir duvarla örtilmesi şarttır. Bu şekilde örmek iste
miyenler bina cephelerinde bırnkılan komşu paylarını bırakmağa 
mecburdur. 

8 - Arsadn 6 mcı maddedeki asgari boşluk şeraiti temini mümkii~ 
değil ise şehir haritası yapılrncaya kadar ancak bir kat için izin ,,er•· 

lir. 
9 - Bitişik binalarda catıların meyli ister kalkan duvarlı olsun, istet 

beşik örtülü olsun en çok her sathında '1 33 olur. 
10 - Esas bina üstü tarasa bırakllmak ve yalnız önden ve arkadall 

yapılacak kat irtifaı kadar geri çekilmek şartile bir kat fazla yap~ 
için izin verilir. Bu gibi inşaatta merdiven mahalli nereye gelirse gelsill 
ilave katı irtifnr hizasına kadar kapatılır. Bu katm ilavesi halinde ar
ka bahçedeki boşluk miktarı 6 ıncı maddede gösterilen formülü terrıil' 
eylediği takdirde arkadan geri çekilmek mecburiyeti yoktur. Bu iliı\'t 
katları beş katlı ve daha fazla katlı binalara şamil değildir. 

11 - Binanın üzeri kamilen tarasa bırakılırsa buraya çrkacak mel" 
divcnin üzeri kezalik kapatılır. gabr.ri müsait degilse ancak merdi\'e' 
nin son basumağının önünde en ziyade 1,00 metre genişliğinde bir 58' 
hanlık bırakılarak duvarla örülür. Yani burada bir oda tesisine müsııt 
kapalı yer bırakılmaz . 

12 - Bitişik bina yapılan yerlerde köşe başına tesadüf eden arsad• 
yapılacak binaya verilecek yii ksekli k geniş sokak cephesindeki irtif•' 
tabidir. Bina dar sokaktaki binaya yapışacak olursa bu binaya doğt"' 
pencere açılmaz. Pencere açmak isteyen binasını bu binadan üç mett' 
geri çckmeğe mecburdur. Köşe başında yapılacak bina arka sokağa lt"' 
dar devam ettiği takdirde bu arka sokak daha dar ise sokak arzı k"' 
dar olan kısmı bu sokak genişliğine tabi olmak üzere irtifa alır. 
Geniş sokağa göre irtifa alan bina arkası dar sokağa kadar devBJO 

ettiği takdirde bu dar sokak cephesi yine yukardaki şeraite göre irtif• 
alır. 

13 - Bitişik bina yapılan verlcrdc arsa sahipleri ayrı bina yapm~ 
isterlerse hangi taraftan ayrılırsa o tarafta kendi arsası dahilinde ell 

az 3 metre arzında boşluk bırakmağa ve buraya bahçe duvarı yapnıır 
ğa mecburdur. 

14 - Sahil kenarlarında boş bırakılması kanuna göre mecburi olıtl 
on metreden sonra 20 metre dahilinde istikbal haritasının tanzimine k'' 
dar mevcut zemini tabii üzerine ancak bir kat bina inşasına izin veri· 
Hr. Yine sahilden itibaren 100 metre dahilinde yapılacak binalarda ist 
mütehassısço şekil ve yükseklikleri tayin olunacak bir proje beledi)" 
riynsetince tasdik olunduktan sonra inşaata izin verilir. 

15 - Münferit ev yapılacak yerlerde binanın cephe hizası mevlt~ 
belediyece tesbit olunur. Ve bu gibi binalara verilecek irtifa dört tarr 
fında boş bırakılacak kısmın en küçüğünün arzının üç misli olur. Fak•1 

bu irtifa her halde 4 kat irtifaını tecavüz edemez. 

Bu irtifa binanın yapıldığı noktadaki tabii zeminden itibar edilir Bu f 
münferit binalarda talimatname veı:hile verilmiş olan gabari dahilind' 
kalmak şartile mal sahibi üst kata arzu ettiği eskali verebilir. Bö)'ll 
münferit binalarda çatıda saçak yapmak caizdir. Ve bu saçak ister alr 
şap , ister kagir olabilir. 

16 ~ İstanbul cihetinde 40 rakımından yüksek olan mahallerde tt1' 
.. p. d. ıun...... . e·"!• ~ ' a ı. ~ 

bir kat yapılması hakkındaki hüküm cari değild ir. 40 rakımından nıün 
hat olan arsalarda da binalara verilecek irtifa 40 rakımındaki irt' 
kat'iyen tecavüz etmez. 

17 - Binalara bu talimatname mucibince verilen irtifalar her ha 
bir abideyi veya muhafazası icap eden tarihi ve mimari eserleri fi 
şehrin güzel manzaralarını kapatacak olursa bu cihet mütehassısça te&' 
kik edilerek verilecek irtifalar belediye riyasetinin muvafakatini ,J
mak suretile tayin olunur. 

18 - Bu talimatnamede verilen irtifaların her hangi bir sebeple tı 
mahalde tadiline lüzum hasıl olursa o mevki için belediye ren heyeti" 
ce yapılacak mücbir sebepleri gcisteren ve daimi encümen tarafıııd• 
kabul edilen bir rapor ile değiştirile bilir. 

19 - Belediye hududu dahilinde ve ayrıca sahillerde yapılacak f <>h 

kalann mevkileri ve yükseklikleri merkez fen heyetince tayin ve tef' 
bit olunur. 

20 - Mevcut binalara kat ilavesi halinde alt katlarda bu talimatn•· 
mede gösterilen şerait ve kanun ahkamı tatbik edilmek şartile ilave 
katlara izin verilir. 

21 - 6 metreden daha az genişlikte olan sokaklarda yol 6 metre1" 
ibliığ edilmek şartile ancak bir kat için bina yapmağa müsaade oıuııııt· 
6 metreden ziyare ve 9.50 metreden az olan sokaklarda da (9,50l met· 
reye iblağ edilirse 9,50 metreye ait irtifa verilir. Bu bırakılncak yerle' 
mal sahipleri tarafından bahçe olarak kullanılır. 

22 - Bodrumdan başka üç kattan fozla olan binalarda asgari eb·oÖ' 
0,80 olmak üzere bir metre murabbaı sahasında bir asansör yeri btr~· 
mak mecburidir. 

23 - Yanındaki binadan dalın yüksek yapılan ve yahut yanında henil• 
boş arsa bulunan binaların bu görünen cephelerinin sıvanması şarttıt 
Ve pis suları zemine indiren borular bu gibi vaziyetlerde gizli yapılıt· 

24 - Muhtelif yerlerde ve mfitl'ferrik surette yapılmış ve tasdike-· 
tiran etmiş olan ve imar planına La~ lanması icap eden ileri planıard' 
ayrıca hususi kayıtlar mevcut olmadığı takdirde bu gibi mahallerOe 
yapılacak inşaat işbu talimatname hükümlerine tfıbidir. 

l•ll•MllM11filılfüiil!Qdfiliilll' 
26 - 5 - 939 tarihinde Ankaradan ve 27 • 5 - 939 tarihinde HaydarP" 

şadan hareket etmek iizere Haydarpaşa • Ankara ve Ankara - Hayd•t' 
paşa arasında 3005 - 3006 nıımaraiı gündelik munznm bir yolcu k•tl' 
n işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Baydarpaşadan 14 05 te hareket tl' 
saat 6 55 tc Ankaraya varacak ve Ankaradnn saat 16.42 de hareket e4" 
rek sant 8.20 de Haydarpaşaya voracaktrr "3635, 

* Muhammen bedeli 975 lira olan bir adet 250 • 300 kiloluk ve iki; 
det te 2000 kiloluk demir baskül 9.6.1939 Cuma günü saat (10· 
on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından I' 
çık eksiltme ·1sulile satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 73 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat ,r 
kanununun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine k•d 
komisyona müracaatlcri lazımdır. 

Bu ise ait sartnameler komisyondan parasız olarak 
dır. 

, .. 
dağltılrnatc 
(36~ 

KA YlP - Ziraat Bankası lstan
bul şubesinden almış olduğum 2341 
sayılı bonomu zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmu olmadı
ğı ilün olunur. Ahmet Gencer. 

1 l A N 
Bay Rüstem Vnfiyi vekaletitt1der 

azlettim. Vafi ismi ile alakam J<al11'ıı 
mıştır. - Nurunnisa. 
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llra "KODAK .. 
Ne ucuz : Fakat ne klvmetll 

"BRAUNI'' 127 

KüÇük, büyük, herkesin makinesi 

Dalma net ve parlak 

"esim çeker, kullanışı 

kolay bir makine 

ı.xı ı am. 

•i.KODAK VERiKROM" 28o_FJlm ile 

8 pozdan 8 gllzel resim 

Bütün K O O AK satıcılanndan ar•ınız 

ve ya ,u ac:trese müracaat ediniz 

bir 'diye 

Terin ıslattığı elbise kısa bir za
llıanda harap olmıya mahJdim
dur. Terkibindeki tuzltı madde
lerden dolayı ter bilhassa ku
llUlflann rengini boyar. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

UDORON 
PERTEV 

elbiselerinizi, iç çamllflrlarmızı 
tere karp korur. Teri kemıH, 
sadece mecrasmı değiştirir. Her 

eczane fl•t..•i..ıaımcıa 
bulunur. 

btanbulda Sultanbamamında 
Sakaçepne sokajnıda Stnger ar
kasmda 31 numaralı MUNlR 
UYANIK (sabık Ann·) ince 
aarraciye, kadın çantası ve de
l'! eldiven lmalAthanesi en son 
ÇANTA ve ELDIV&, modelle
rini pyet tenzilatlı ve fabrika 
fiyatına •tıp çıkardığım sayın 

mü§terilerine müjdeler . .1 

DOO'OI -• 
flikrii M•hmet SEKIAN 
Gureba IHıatan_. olld ve allhrevf 

hutalıkları ubık hekimi 
Cataıotıunda, Kapalıfınn kal'fWDda 

No. 10 Teleton : 21114. 
•erıon IU& lf l•M-11 k1!111ır 

....... * • 2 

latanbul üçüncü icra memurlujun
"-ıı: Bir borçtan dqlayı mahcuz olup 
~ karar verilen 110 çeki o
~- 9.8.939 cuma günil saat 12 elen 
.., e kadar Fmclıkhda Kalafat soka
lbıcta 19 _ 21 No. lu mahalde açık ar
t&ıırıa IUl'etile sablacalı ilAıı olunur. 

ilk. "CAYIP - 1339 senesinde Avanos 
okulu son auufmdan almlf oldu

hnı tudilmameyi kaybettim. Yenl
llııt alacağımdan eskisinin hükmü 
Olttur A~ Topaklı koyundan 
~illet oğlu SUleymaa Yılmaz. 

1'17metl • ..._ 
Ura Kr. Iba 

278 42 20 89 Mercin Dayahatun mahallesi Büyilk Yenihan 
ikinci katta 20 No.lu odanm tam•mı 

208 84 ıs 52 Çarp Dlvrik ıokak 18 No.lu diikkln. 
123 94 9 30 Çakmakçılar Day•laıetnn V alde ıı,an birinci 

34 No.lu ve ihı&iaclt odası bıuJ9 __ .. ,_. .• _ 

hıa tarİ8J.llll· 
113 il 18 gı Ct!8:"'ar -~ m 

b~~13 lu --.inın tlilı•tv 
Yukanda yazılı mahlQ.1 em lk1n 10 gün müddetle açık arttırmaya 

çıkarılmıftll". İhalesi 21 - 8 - 939 Çarf8Dba günü saat 10 da icra edilece
ğinden taliplerin Çenberllıasta Vakıflar Bumüdürliıiü Mahl6Iat kale-
mine müracaatları. (3999) 

I .................................... ,., ........ , 

lllŞi 

. ................ ~ 
Diayacci mar11f 

"PEUGEOT .. 
llılkletlerl 

münhasıra• 

B A K E R 
Mafualannda utılmaktadır. 
~.................., 

11 :===== 
lugincl•• itibaren 

L. A. R. E. S. 
Bflk6metba itdraklle işletilen Romen Bava Postalan 

EMNiYET • SÜR'AT • iSTiRAHAT 
Di•ya•ı• •• Modera, Ticari tayyarelerlyle 

ISTANIUL- 101111 HAYA POSTASI SEFERLERi 
latanbuldan: Pazartesi, ÇU'fUDba •e Cumarteai paleri aaat 

8.15 de hareketle eaat 10,30 ela Biiknfe munaalat. 
Ayni mahallere ayni gün muvasalat eden ve Budapeşte, Viyana, 

Berlin, Belgrat, ZaiJ"ep, Venedik, Milano, Turin, Amisterdam. Var
şova ve Parise hareket eden Tayyarelerle hemen aktarma yapılır. 
Biletler, Vagonli, Natta, ltta ve Galatada Tahir bannıda Servis Ma
ritim Romen Acentelili bürosunda satılır. 

Marka kızıl " Karaatmçtan mam4I kontrpliklan 
tercih ediniz. 

Kat'inen yırtılmaz, mçılmas, noktan •e 
natuhetten kabarmaz. 

Halk lo•trpltk ve Kaplama Fabrlka11 
TORK LiMiTED ŞiRKETi 

ISTANBUL : Fabrika Eyüp Bahariye cadde.i Tel: 20590 
Yazıhane Rizap&t& caddeai Tel: 23141 

·------ TORKIYE 

Şlıe ve Cam Fabrikaları 
A9NI• -....-·•teılaclen: 

.....,.. l'allltbmis ,._. • ayı içinde san Renk şip imal 
............ bu renk ....,, lhtfJacl olan eayın müfterilerimlzin en 

111 ıs. J1u1nD. m tarlldDe lmdar l'abrikam1za siparişlerini geçir
... bıdaamalan IOll dlla o1ank rica olunur. Bu tarihten sonra ge

lecek llpai,ı. MO ...ı rmldl fite imalatı devresine kalacağından 

1 ~ Glla göre tenvir ...... 

UNUN 
Lir 

1 ISYEÇ 

S O R 
YENl FIATI: 

1 155 
M.keslı PiLOT Ma11111.i, Voynda Cad. 55 ·Galata 

~MEMUR ALINACAK .... 
RKIYE DEMiR YE ÇELiK 

Falarlkalan Mleııeıeıl Micllrllillld•: 
KarabOt Demir ve Çelik Fabrlkalannda istihdam edilmek ben 

Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek 
kudrette lmtlhınlı memur ahnecaktır. 

Secme İmtlhaJ; 12 Hezlran. 939 Pazartesi günO ..a. 
da 8imer Bank Umumi MildürlQIWade ve~ 8ttillilr 
ı.bul 9uhelılDde ppallıcaktır. 

lmtllaima .... 1ııllinek için fltekllı.lln blıer 
Unramf Mtlcltlrlqtlne WJa Ltuıbul fubM 
alaclklarl matbu it tallmatnameslnl kendi el yazrlarlyle 
dmnalan ve icap eden ve1alkln 11111 veya muwlcbk suretlerini de ek
U,erü 10.8 939 terlblne kadar Umumi Müdürlilk veya latanbul Sube
sl MtıdürlQllne tavdl etmeleri llzımcbr. 

~ vva mpadİil mektep mezunlariyle Askerlik ödevini ttmal 
.-ııet . .,., lıllerlDe vlkıf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edl-
leeektlr. • 

Veriltcek ucreı unıuıan neuceıwıae •"D•CM& .ueuceye 

edilecektir. 

Spor ve Beden T rbiy i 
• 

A a 
.. ~---""' .. 1111-!!ll .. BapeUlet 8edea Terltbesi Genel Dlrektl_.ltllb•en: 

Galata, Voyvoda Cad. 44, Çı
nar Han 4 üncü kate milracaat 

Sahibi Ye Neşıt,.at MOffrfl Badi 
L6tf8 DÖ&D'CNCO Gueteellik n 

Nepbat T. L. Ş. "wMlit yer 
TAN Matltaau 

Genel dlrektörlülümüz tertip edeceli bir spor müzesi küttıpbane= 
sine ve nep-edilecek bl"OfÜ1'e konulmak üzere aplıdakl madde19rııle 
gösterilen malfunat ve resimleri toplamak brarın411Cbr· Alikah .._. 
bn bu iJ&nımızı mektup yerine kabul buyurarak l8'ka1 8 X 9 e~ 
da bir fotolraf ve tercümel hallerini "Ankarada: Beden Terbiyem Qe.. 
ne1 dintkıörlülU, aclreatne pndermelerlnl rica ederiz. 

1 - idman lttlfakınm tefekkillOnd• ttibueD umumi merk ı n lı, 
Pecl...,.onlJl'Cla ve diler heyetlerle mmtehlarda çalıfnuı olan 

1 - 8ldm .,..,_ ft lpol' lfJerine lledenberi emek vermlf ..... 
a - llDUJe .... muhtelif nporlarda TClrldye rekoru hammı 

olan ..,.eaı.r. ..IWlor nevileri, bnn•Jan yer ve tarih,, 
4 - Muhtelif aporlarm milU ekipleri lçbıde yer almıf ve mllU te-

mulıra iftlrak ettlrilmif olan aporcular. f 
S - Beden terb~ ve spor için eser meydana getfnnlf. pmeteı.r-: 

ele ve nıecmualuda spor muharrlrllil yapmış ve spor gazetesi -. .... 1?'. 
olan sevat. .. Bu 1111'\'atm mümkiime eserlerinden ve yazılarmılan b 
kolebiyonu birlikte gondenneleri rica olunur... (3933) 



Yarım Litrelik Şişesi 
. 

·Perakende 100 Kuruştur 
-

Satıcılara 0ıo 10 1 enzilat Yapılır 

inhisarlar Satlş Kamyonlarından. 

Satlş Mağaza ve Depolanndan · 


