
r, ______________________ ...._. __ _.., __ ._.... 
T A N E V I 
f.tan~ Ankara cad~ 1~ 1t 

TELGRAlı': TAN. İST~UL . ~ 

TELEFON: 24310. 24318. 24319 

Çarıamba 

31 
MAYIS 
1 9 3 9 

BEŞİNCİ YIL - No. 1375 
5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

· Milli Şefimiz Değişmez Başkan ismet lnönü pazartesi günkü Kurultay içtimaından sonra Vekiller araıında 

Bütçe ittifakla Kabul Edildi - . 

Dün Kurultay Encümenleri 
Mesailerine Devam Ettiler 
Yepyeni 

Hamlelere 
Doğru •• 

Parti Kurultaylan, daima 
memleketimizin inkılap 
hayatında birer atlama 
tahtası, hamle kaynağı 
vazifesini görmÜftür. Be
finci Kurultay da memle
ketin nyasi ve iktıaadi 
hayatında tarihi bir ehem-

miyeti haiz olacaktır. 

l'crzan: M. Zekeriya SERTEL 

C ümhuriyet Halk Partisinin 
en mümeyyiz vasıflarından 

biri dinamik \'e inkılapçı olması, 
hız \'e ku\'vetini kaybetmemesi, 
llıütemadiyen yeni hamleler yap
lltaktan bir an geri kalmamasıdır. 
lıu nıümeyyiz \'asfmdan dolayı • 
dır ki, Cümhuriyet Halk Partisini 
llıütemadiycn terakki ve inkişaf 
halinde göriiyoruz; memleketin 
\·c zamanın yeni ihtiyaçlarına gö
te Yeni hamleler yapmakta oldu
ğuna şahit oluyoruz. 
CUnıhuriyetflalk Partisinin bil -tu n tarihi bu hamlelerle doludur. 

• }> azartesi günü toplanan Büyük 
~u . Rurultay münasebetiyle Cüm 
İa tıyet Halk Partisinin, Milli Şef 
~~et İnönünün direktifleriyle, yeni 
>.. lelere hazırlanmakta bulundu -
6U1'1U ""ğ tla o rcniyoruz. Parti programın -
let Yapılması tasavvur edilen tadil -
~ıı.' hu yeni hamlelere yol açan birer 
lir~ıtlık mahiyetinde telfı.kki edilebi-

Mii~talcil Gru 
Ankara, 30 (A. A.) - Büyük Millet Meclisi bugün 

Mazhar Gemenin La~kanl1ğında yaptığı toplantıda 1939 yılı 
bü tçcsi üzerindeki müzakereleri bitirerek muvazenei umumi
ye kanun la~rıhasını 364 ıeyle ve ittifakla kabul eylemiştir. 

Ba1vekilin beyanatı 

. Bu münasebetle Başvekil Dr. Refik Saydam alkışlar ara-, 
sında kürsiye gelere·k şu beyanatta bulunmuştur: 

-, Arkadaşlar, 
Müstakil Grup Namzetleri Yeni senenin bütçesini kabul et-

Mü6takil grupa seçileceği söyle
nen mebuslardan Şehime Yunus 

miş bulunuyorsunuz. Hükumetimiz 
bunu kendisi için bir itimat ve ayni 
zamanda çalışması için bir te~vik te
lakki eder. Bütçe, arzu buyurduğu
nuz gibi uzun, her cepheden tetkikata 

'

'tabi tutuldu. Bu bizim de arzu etti-
ğimiz bir şey idi. istiyorduk ki, he

' yeti celileniz Türkiye bütçesini her 
1 cepheden miıtalea etsin, en ince te
l ferrüatına kadar burada, burada de
lmekle 'l'ürk milletinin önünde görü
şülsün ve hesabı verilsin. Görüşüldü 
ve hesabı esnasında lütfen kabul bu
yurdunuz. Biz yeni sene çalışması i
çin sizin bütçe üzerinde lütfen dcr
miyan ettiğiniz mütalea ve teşviki, 
atideki icraatımız için rehber ittihaz 
P.deceğiz, teşekkürler ederiz. 

Bunu müteakıp ruznamede bulu
nan maddelerin müzakeresine geçile
rek orman umum müdürlüğü, hava 
yolları, beden terbiyesi genel direk
törlüğü ve posta telgraf umum mü
dürlüğünün 1939 yılı bütçeleri tasvip 
olunmuştur. 

F evkalôde tahıisatın muhtelif 

Ankara 30 (Tan muhabirinden) -
Büyük Millet Meclisinde 21 kişilik 
mürakabc heyetini teşkil edecek müs 
takil grup mebusları listesine dahil 
bulunması muhtemel olan vezatın 
isimleri hakkında dönen şayialara 
göre namzetlerin arasında şu zevat dairelere takıimi 
bulunmaktadır: Meclisin yine bu toplantısında, ka-

Ali Rana Tarhan (İstanbul), Şe- bul edilen bir kanun ile fevkalade 

İ membalardan elde edilecek varidatla hime Yunus ( zmir), Nakiye Elgün 
(Erzurum), Fazlı Güleç (Bursa), Hüs- hrşılığı temin edildikçe muhtelıf 
nü Kitapçı (Muğla), Sadri Ertem dairelerin 939 mali yılı bütçelerinde 
(Kütahya), Kemalettin Karni, Ahmet açılacak fasıllara 58.917.000 liraya 

1 kadar fevkalade tahsisat katılması 
Su • . . .. Şükrü Esmer ( stanbul), Mühendis hususunda Vekiller heyetine salfthi-

~Cl.~ı ) enı haml~l~rı~ ~aşında koy Abdurrahman Naci, Rıdvan Nafiz 
1<ı1t n_ıpa harcketinı goruyoruz. Za - (Manisa), Mühendis İzzet Özkan (Kır yet verilmiş;ir. . . . 
'· l\fılli Şef İsmet f nönu Cümhurri- h" ) Ali R T' l (K ) z· Bu fevkalade tahsısat muhtelıf daı-.raser şe ır , ıza ıre onya , ıya-

1 1 
. . 

l>a ıne seçildiği gündenberi en zi - ettin Karamürsel, Fuat Sirmen (Ri-ı r~ ere şu suret e ınkısam eylemekte-
ctC! kö k"" l"' ı · ·· · dır· tle d Y ve oyu mese esı. uzerın - ze), Aziz Akyürek (Erzurum), Atıf · .. 

llıe uıınuş, onun dertlerini dinlemiş. Akgüç (Bursa), Nazım Korey (To _ (Sonu sa: 10, su: 4) 

f!tr ll'ıleketin köy kalkınma davası kat), Emin Arslan (Tokat), Müteba- 'Atatürke tazim 
afınd t""dl . ~1 a e u er yapmış ve yaptır - ki azalıklar için de muhtelif isimler 

r>~:r. Şimdi Kur~l~aya tekli.~ edilen söylenmekteyse de katiyetle tahmin 
ltıtı Program tadılatında, koy kal - edilpiğine göre namzetler arasında 
cıu§~a .. hareketinde takip edilmesi HÜseyin Can~ Yalçın, Kazrm Kara -

Unuıen yolu görüyoruz: bekir, Refet, R~ İnce, Ziya Gev -
(Sonu Sa: 10, Sü: 3) her gibi isim ' ktur. 

\ 

Ankara, 30 (Tan Muhabirin
den) - Diln Parti Kurulta~·· tara· 
tından seçilen heyet bugiin Atıı
türkiin Etnografya müzesindeki 
muvakkat kabrini ziyaret etmiş 
ve bir s:elenk koymuştur. 

MOHiM 
HABERLER 
Hariciye Vekili 
Dış Siyaseti 
izah Edecek 
Ankara 30 (Tan Muhabirin -

den) - Ciimhuriyet Halk Partisi 
Biiyiik Kurultayı çalı~malannı bi
tirmeden önce Hariciye Vekili Sa
racoğlu Şükriinün harici ve dahili 
siyasetimiz hakkında Kurultaya i
zahat vermesi çok muhtemeldir. 

Günü tesbit edilmeyen bu be
yanat Meclis Parti grupunun mu
tat olan haftalık toplantılarında ol 
dulru şekilde olacak, fakat bu top
lantıda \"ilnyetlerden gelen dele -
geler de hazır bulunacaklardır. 

Bu beyanatın çok mufassal o

la('ağı \'e uzun siireccği zannolu
nuyor. 

Türk Askeri 
Heyeti 

Londrada Bekleniyor 
(Londra Radyosu) 30 - İstan

huldan bildirildiğine göre Tiirk 
askeri heyeti buraya gelmek üze
redir. Heyetin manevralar miinıt
sebetilc ingiliz kumandanlarile te· 
masede('eği gibi Tiirk-İngiliz ittifakı 
mn tatbikatı hakkında da görüş

meı.i tabii ı:-örülmektedir. 

Saracoğlu 
Moskovaya Gidecek 

Moskova, 30 (A.A.) - "Ha\'ııs": 
Haber alındığına göre, Türkiye 
Hariciye Vekili Şiikril Sarncoğlu 
yakında l\tosko\'ayı ziyaret P-de
ccktir. Hatırlarda olduğu üzere 
Sovyct Hariciye Komiser Muavi
ni Potemkin'in son Ankarayı ziya
reti Türk - So\'yet dostluğunu art
tırnu~tır. 

MiLLi EDEBIYATIN BÜYÜK BiR KAZANCI 
!öakl HAYAT Mecmuaaının deQerll 

J&l rl M. FARUK GÜRTUNCA 

ıllrlerlnl bir uada topladı. Anadolu 

ıllrl, memleket kokuau. 

JOO say!a, mukavva cilt, 50 kuruş 

Ş. Saracoğlu 

Paris-Soir 
Muhabirine Verdlgl 8eJ1anaffa 

Siyasetimizin 
esasını anlattı 

"- Bizi, bugünkü Türkiye politikasının heyeti umumi
yesi etrafında tenvir buyurur musunuz? 

Bll şayanı dikkat suali· Hariciye Vekilimiz Şükrü Sara
coğluna, Paris Sair Gazetesinin bir muharriri sormuştur. Ha
riciye Vekilimizin: bu suale verdiği cevap şudur: 

"-Siyasetimiz pek sadedir. Eğer alakadar bulunanlar, 
ötedenberi takip ettiğimiz siyaseti dikkatle tetkik et

mek zahmetine katlansalardı, 
gayelerimiz ve hedeflerimiz hak 
kında, çoktan vazıh fikirler 
peyda etmiş olurlardı. 

Türkiyemizin iki esaslı kuv -
veti vardır: Evvela, Türkiyenin Bo
ğazlardaki mevkii, sonra da askeri e
nerjisi. 

1911 denberi, harp edip dur
maktayız. Ve icap ederı.e, yarın, 

yine döviişmeğe başlıyabiliriz. 
1918 sulh muahedelerindenberi, 

kabul edemiyeceğimiz bir nokta mev 
cuttu: Her zaman söylediğimiz gibi, 
bu nokta, kapitülasyon rejimi idi. Ve 
biz, bu rejimin, Türkiyedeki ecnebi 
o.ne.ınr t\l'tı.smda ihdas e\t\ği itiyaUat
la mücadeleye girişmek mecburiye
tinde kaldık. Biz, senelerce, herkesin 
sahip olmak istediği yağlı bir av vazi
yetinde kaldık.Ecnebilerin, memleke
timizde, sayısız imtiyazlı teşkilatları Hariciye V eki/imiz 
vardı. Bunların en ehemmiyetlisi, _, ___________ _ 

Almanlar tarafından, Asyaya nüfuz 1 P""!---------!11111!1--•• 
vasıtası olarak inşa ettikleri Bağdat 
demiryollanydı. 

Biz, mücadelelerimiz neticesin
de, memleketimizdeki ecnebileri 
kontrol hakkını istirdat ettik. 
Bu müsavatı tesis ettikten sonra 

da onlara: 

Türkiye - Fransa 

(Sonu: Sa. 10, ~~ 

anlaşmasının 

mihvercilerde 
yaptığı tesirler 

Berlin ve Roma 
infial içinde Bekliyor 
Molotof 'un Nutl<u 

Paris, 30 (.A. A.) - Havas: • 

Fransız - Türk müzakereleri de sonuna gelmiş ve Parisle 
Ankara arasında gerek Hatay meselesi ve gerek Türk - Fran
sız garanti paktı hakkında tam anlaşma mevcuttur. 

Müzakereler tali ehemmiyeti haiz bazı noktalar hakkında 
devam etmektedir Ye hafta sonunda gerek üç taraflı ve gerek 
Türk - Fransız anla~masının kati olarak akdi beklenebilir . 

l'ransanın Ankara Sefiri 
Kurultaydan çıkarken 

/ngili:z • Sovyet - Fransız 
ittifakı 

Paris, 30 (A.A.) - (Havas): 
Bonnet ile Suriç arasında bugün 

öğleden sonra yapılan görüşme, cere
yan etmekte olan Fransız - Ingiliz -
Sovyet müzakerelerine teaHCık et
miştir. 

Ayni mahfiller, Fransa, Ingiltere 
\"e Sovyetler birliği arasında bir pren 
sip anlaşmasının tamamen hasıl ol
duğunu bildirmektedirler. 

* Paris, 30 (Hususi) - Paris gaze
teleri bugünkü umumi siyasi vazıye
ti tetkik etmektedir. Humanite Fran
sız· - Ingiliz - Türk anlaşmasından 
bahsederek diyor ki: 

Fransız - Ingiliz - Türk anlaşması, 
Almanya ve lta1ya için Yakın Şark
ta her türlü teşebbüs hareketine gi
ri§mek imkanını ortadan kaldırmış-

( Sonu: Sa. 10, Si: 6 da) J 



p CEREMDEN 

Şaheser 
Saçmalar 

Yazan: M. Turhan TAN Vali Ankaradan 

31 - 5 - 939 

. 
Geldi 

Dünkü nüshıımrzda jfalyanca bir 
şarkı vardı. Yanıbaşına ter -

ciimesi de konulmuş olan bu şarkı İ
talya ilkmekteplcrinde boyuna tek -
rar ediliyor ve ettiriliyormuş. :Se ya
lan söyliyeyim. Ben - Türkiyeyi al -
maktan, Yunanistanı zaptetmekten 
bahseden - bu şarkıyı okuyunca kız
madım. giildiim. Çiinkü saçmanın 

yalnız tüfekle değil, ağızla ve kalem
le de piisküriildiiğünii bilenlerdenim. 
Jlatta Danunçiyonun mu, başka biri
nin mi bir gün avda tek bir ataşla iki 
yüz güvercin \'urduğunu söylemesi 
ilerine kendisini dinleyen bir Tiirk 
diplomatının "saçmadır, olabilir!" 
dediğini de duymuş bulunuyorum. 

~ 5 Milyonluk istikraza Ait 
Muamele ikmal Edildi 

Bir haftadanberi Ankarada bulu
nan vali ve belediye reisi Lutfi Kır
dar dün İstanbula dönmüştür. Lutfi 
Kırdar dün kendisiyle görüşen bir 
muharririmize, Ankaradaki temasla
rı hakkında şu beyanatta bulunmuş-
tur: / 

1 "- Şehir bütçesi için Dahiliye 

ruz. Konservatuvar Şehzadebaşında 

kurulacaktır. Konservatuvar inşaa -
tına, imkan bulursak, bu sene başla
mak istiyoruz. 

taki kanun layihası Büyük Millet 
Meclisi encümenlerinden çıkmış ,c 
heyeti umumiyeye verilmiştir. J3l! 
haftaya kadar Meclisten geçmesi iJı· 
timali vardır. Kanun çıkbğı tarihtetı 
itibaren meriyete girecek ve beledi' 
ye bu işletmeleri ele alacaktır.,, 

Onun için şarkıyı kızmadan oku- Diin saat 14.30 da Çapadaki mz Enstitiisünde bir kıyafet sergisi tertip 
dum, güfo giile de diişiindiim. Du dii- edilmiştir. Genç kızların kendi diklikleri elbiselerle verdikleri modeller 
şünce sırasında hatırıma bir çok şey- fc\'knlade beğenilmiş ve takdir edilmiştir. 

1 

Vekaletine müracaat ettik. Bütçe tas 
dik edildi. Hiç bir tadilat yokur. Büt
çedeki diğer hususatla beraber imar 

Belediyeler Bankasından yaptı -
ğımız b:!Ş milyon liralık istikraz mu
amelesi tamamlanmıştır. Bu para, a
lelade belediye hizmetleri için kulla
nılmıyacak, sırf imar pltınının ica -
bettirdiği istimlaklere ve diğer hu -
susata sarfolunacaktır. 

Lutfi Kırdarın yaptığı temasls1 
neticesinde, belediyenin Belediyeler 
Bankasından yapacağı istikraza şil 
faizin 5,5 kuruşa indirilmesi de rniltıl 
kün olmuştur. Alınacak olan beş mil· 
yon lira 15 sene zarfında ödenecelc' 
tir. Belediye bu paradan ilk taksit ~ 
!arak dört yüz bin lira alacak ve iS • 

timlak işlerine sarfedecektir. Vali iJe 
beraber Ankaraya giden belcdi)-e 

muhasebecisi Muhtar bu istikraz ııııı 
amelesine ait mukaveleyi hazırlat • 
mak için Ankarada kalmıştır. 

Jer geldi. Mesela dedelerimi:dn İzon- ============================== plfınmdan bu seneye ait kısımların 

hepsinin birden tatbikine derhal baş
lanacaktır. 

Şehrin otobüs nakliyatı ihtyiacını 
temin etmek için belediyeye verilen 
imtiyazdan istifade ederek yeni oto
büs getirtmek ilk işlerimizden ola -
caktır. 

mları, Tagliyomentoları aşıp Po va -
disine yayılışları! .. Yalmz bu kadar 
mı ya? .. Dedelerimiz, Avrupa içti -
mai ahengini çeşit çeşit nağmelerle 
bozan Cenevizlilere, Vcnediklilere 
hak yolunu, insaf yolunu göstermek 
üzere harekete geç1iklcri sırada o i
ki ırktaş cümhuriyet Karadenizde, 
Egede, Akdenizde gasıp mevkiinde 
bulunuyorlardı. Türkler, onlan ken
di yurtlarına yollamakta kayde de -
ğer bir güçliik ç~kmemişlerdi. 

Milli karakter değf mez. Bu ha -
kikati bir İtalyan mizahcısının şıt 
fıkrasında da görebiliriz: Mizahcı 
muharririn dahi hazır bulunduğu bir 
mediste ve büyük harbin en dağda
ğalı bir giinündc "şaheser saçma" 
sa\'urmakta mahir bir gencin nasılsa 
şehamct damarlari kabarır: 

- Yahu, der, bizim hükQmet ne
den bir italyan fırkasını Suriyeye, 
Mezopotahyaya, Dardanele sevket -
miyor? İçimde Tlirklcrle karşılaş -
mak ve onlara bir kılıç atmak içiq 
büyiik bir arzu, büyük bir hev.es var! 

Bir Çocuk Cesedi Bulundu 

Gayrimeşru Çocuğunu Öldürüp 
Gömen Ana Tutuldu 

Zabıta ve müddeiumumilik mü -
him bir cinayetin tahkikatına el koy
muştur. 

Vaka şudur; 
Samatyada Bayır sokağında 42 

numaralı evde oturan Minas oğlu 

Serkisin kızı Martuhı gayrimeşru o
larak bir erkek çocuk dünyaya ge -
tirmiştir. Çocuk iki aylık olduğu hal 
de kızın babası bu namus lekesini 
bir türlü hazmedememiş ve nihayet 
kızı da iknaa muvaffak olarak her i
kisi birden çocuğun boğazını iple sı
karak öldürmüşlerdir. 

İki gün evvel baba kız, gece geç 
vakit cesedi Kazlıçeşmcdeki Küçük 
mezarlık denilen kabristana götür -
müşler ve bir köşeye gömmüşlerdir. 

se müracaat edip gece iki kişinin me
zarlıkta bir şeyler yaptıklarını ih -
bar etmesi üzerine mezarlıkta arama 
yapılmış ve ceset meydana çıkanı -
mıştır. Bir taraftan naaş morga kal
dırılırken diğer taraftan da kimin ta
rafından gömüldüğünün tahkikine 
başlanmış ve mezarlık tarassut altı -
na alınmıştır. 

Evvelki akşam baba kız tekrar 
mezarlığa gelmişler ve cesedin mey
dana çıkmasından korktuklarından 

onu daha emin bir yere kaldırmak 
istemişlerdir. 

İşte bu sırada Serkis ile Martuhı 
polisler tarafından yakalanmışlardır. 
Hadiseye müddeiumumi muavinle -
rinden Orhan vaziyet etmiştir. Talı -

".&.-..:t·-

Bunlar arasında yollar, büyük bir 
hastane, stadyum, yeni mektepler, 
tiyatro ve gazino binalariyle istim .. 
lakler de vardır. Bu sene yapılacak 
tiyatro Tepebaşında Asri sinemanın 
yerinde vücuda getirilecektir. Maa
mafih şehrin bir kaç tiyatroya ihtiya
cı vardır. Şehrin en büyük tiyatrosu 
ileride Taksimde inşa edilecektir. İs
tanbul cihetine ehemmiyet veriye -

Kaçak Bir 
Kaçakçı 

Yakalandı 
Bundan bir müddet evvel Moiz is-

minde zengin bir Musevi mühim bir 

kaçakçılık işinden dolayı asliye be-

Eski otobüsler birden kaldırıla -
cak değildir. Yeni otobüsler kısım 

kısım geldikçe eskileri tedricen kal -
dırılacaktır. 

Elektrik, tramva:f, tünel idarele
rinin İstanbul belediyesine devri işi
ni biran evvel neticelendirmek üzere 
Ankarada meşgul oldum. Bu husus-

Olgunluk 

Muhtar, mukaveleyi Valiye itn 
1 

za ettirmek üzere yarın şehrimize gc 
tirecektir. 

imtihanları 

Hususi Lise Mezunlarının İmtiha11 
Verecekleri MekteplerTesbit Edildi 

Maarif Vekaleti, hususi, ekalliyet sesinde: Senbenuvn erkek, KadıJdi1 
ve ecnebi liselerinden bu sene me - Senjozef, Scnm1şel, Notrdam DÖS 

1 

zun olacak gençlerin olgunluk imti - yon, Senjorj Alman, İtalyan ticaret 
hanlarını verecekleri resmi liseleri Bevog~ lu Alman liselerile Bebek }. • ı şinci ceza mahkemesine verilmiş ve .ı 
tesbit ederek Maarif müdürlüğüne' merikan kollejleri. Pertevniyal JiSC' 

1.:1 __ ,.._ ..:ı---- , 
Mizahcı muharrir dayananııya - ===============::;:::=::::ıı============ 

neticede bir sene hapis ile külliyetli ....... ..-... . • _ • - - . ıe-
mıKı.araa }'•uta cezası oaemıye man- Listeye göre: Vefa lisesinde, Da- Getronagan, Zoğrafyon erkek ııse • 
kum edilmişti. Moiz o zamanlar her rüşşefaka, Kabataş lisesinde, Işık , ri. Cümhuriyet kız lisesinde: Yo"', 
nasılsa bir fırsat bulup Türkiyeden Boğaziçi liseleri, İstanbul Erkek li - kimyan ve Fener Rum liseleri. t}slcir 
kaçmıya muvaffak olmuştu. Moiztn sesinde: İstiklal, Yüce Ülkü liseleri; dar Ame~ika~ kolleji talebesi, .Ere~ 

rak şu cevabı verir: 
- Aman azizim, biraz ihtiyatlı 

da\Tan. Şayet bir gün dediğin olur 
da Tiirklerle ç:ırpışmağıı memur edi
lecek bir İtalyan fırkası içinde yer 
alırsan atacağın kılıç giimiişlii olma
sın. Çünkü ben Tiirklcrle yapılan 

Garptrablusu muharebelerinde ve bir 
ricat sırasında - hafirleyeyim diye -
bir kılıç atmıştım. O kılıca halfı içim 
yanar. Çiinkü gümiişlüydii! 

Tiirkiyeyi almak. Yunanistanı fet
hetmek hiilyasını terenniim edenle
re kendi yurttaşlarının bu canlı es
prisini hatırlamalarını tavsiye ede • 
rlz. 

Yeni Deniz Teıkilôh 
Deniz.bankın lağvı, Devlet Deniz.

MOTEFERRIK: 

lsveçli Bir Profesör 
!sveçte Upsala üniversitesi coğraf

ya profesörü Hanrih, memleketimiz
de coğrafi tetkikatta bulunmak üze
re dün Semplon ekspresile şehrimize 
gelmiştir. lsveçli profesör Ankaraya 
gidip Maarif Vekaletile temas ettik
ten sonra Şarki Anadoluya geçerek, 
bilhassa Van gölü havzasında ve 
gölün etrafında Seyhan ve Nemrut 
dağlarındaki eski kraterlerde tetkik
lerde bulunacaktır. Profesör Hanrih, 
dönüşte de üniversitemizde tetkikler
de bulunacaktır. 

Kütüphaneler Müdürü Öldü 
Maarif Vekaleti kütüphaneler mü-

dürü Hasan Fehmi dün vefat etmiş-

BELEDJYEDE ı 

Prost Ankardya Gidiyor 
Belediye İmar Müdürü Hüsnü ile 

Yollar Müdürü Galip Prost tarafın
dan hazırlanmış olan İstanbulun 
nazım planı hakkında Nafıa Vekale
tine izahat vermek üzere.bugün An
karaya gideceklerdir. İmar mütehas-

h · d İnönü kız lisesinde: ŞMi Terakki li- köy kız lısesınde ve Arnavutkoy "._ ahiren Italyanın Triyeste şe rm e "' tı· 
sesi; İstanbul kız lisesinde: Hayriye, kolleji de İstanbul kız lisesinde iııt 

bulunduğu haber alınmış, ve ltalyan 1 Zapyon kız liseleri, Galatasaray 1i - hanlarını verecek erdir. ~ 
zabıtası tarafından orada yakalan- ============================~ 
mıştır. 

İki hükumet arasında mevcut iadei 

mücrimin mukavelenamesi mucibin
sısı Prost da, ayni maksadla, yarın 
Ankaraya gidecektir. ce Moizin Türkiyeye iade edileceği 

istimlak Edilen Bostanlar Italyan hükumeti tarafından Anka-

Belediye, Taksim bahçesinin arka- raya bildirilmiştir. Bu mahkumu gc

sındaki bostanlardan 14 bin metre tirmiye Istanbul Emniyet ikinci şu
murabbahk sahanın istimliıkine ait be müdürü Nevzat Armagan memur 

muam.eleyi ikmal e~miştir. B~ sa~~- edilmiş, refakatinde başkomiser Şük
dan hır kısmı Taksım bahçesıne ıla- rü olduğu halde evvelki gün limanı
ve edilecek, bir kısmı da Ayaspaşa- ı 

d T k l k d k l mızdan hareket eden ltalyan bandı-
an aş ış aya a ar uzanaca o an . . . • 
dd t hs. ed'l kt" ralı bir vapurla Trıyesteye gıtmıştır. 

Çirkin Afişler 
Belediye, şehri çirkin gösteren 

levha, reklam vesaireyi kaldırtacak
tır. Belediye muavinleri, kayma
kamlarla birlikte şehri dolaşarak bu 
gibi reklam ve sütunları tesbit ede
cekler ve bunları kaldırtacaklardır. 

Estonyanın Ankara Sefiri 
Yeni Estonya sefiri M. Marki.ıs, 

dün sabahki ekspresle şehrimize gel
miş ve akşam Ankaraya hareket et
miştir. M . Marküs Estonyanın ilk An
kara elç!a idir. 

Sivrisinek istilası ıı 
Bakırköy ve Yeşilköy semtleri so 

günlerde sivrisinek istilasına u~~: 
mıştır. Vilayet Sıhhiye Müdürlı.ı ~ 
buraların sıtına mücadele sahs.S1Jl 
alınmasına karar vermiştir. 

Kırklareli Valisi 
Kırklareli valiliğine tayin e~il~ 

müllkiye müfettişi İhsan, tetkıl< . 
meşgul olduğu belediyedeki vazifC51~ 

f '~ ni iki güne kadar baska müfet ı, 
d~vrederek yeni vaziİesi başına gt 
deccktir. yolları ve Limanlar Umum Müdür

lüklerinin işe başlıyacakları tarihler 
tir. Uzun müddet muallimlikte ve 

bir müddettenberi de kütüphaneler 

ca eye a ıs ı ece ır. 

~----------------------------~----------------------------------------------~~~------------------------------~ 
henüz kat'i bir surette tesbit edilmiş 

müdürlüğünde bulunan Hasan Fch
değildir. Denizyolları ve Limanlar 

minin cenazesi bugün saat 11.30 da 
Umum Müdürlüklerinin teşkilatına 

dair olan kanun layihaları Mecliste 

ait oldukları • encümenlerce tekem

mül ettirilerek heyeti umumiyeyc 

sevkedilmişse de henüz Mecliste 

müzakere ve kabul edilmemişlerdir. 

Bu teşkilat lfıyihalan neşri tari
hinden itibaren muteber olacaktır. 

• Limanlar umum müdürlüğüne ta-
yin edilecek olan Denizbank müdür
lerinden Raufi Manyasl eniştesinin 

cenazesinde bulunmak üzere dün sa
bah şehrimize gelmiş ve tekrar An-
karaya dönmüştür. .,. 

-0-

Demiryolları Konferansı 
Semplon Şark ekspresile Toros eks 

presi Orer beynelmilel konferansı ey-

J<'atihteki evinden kaldırılarak na-

mazı Fatih camiinde kılındıktan son-

ra Merkczefendiye defnedilecektir. 

Fazla Yolcu Alınmış 
Belediye reis muavini Lutfi Aksoy 

tarafından geçen pazar günü nakil 

vasıtalarında yapılan teftişat esna

sında Boğaza giden vapurların haddi 

istiabisindcn fazla yolcu aldıkları gö

rülmüştür. Bir kazaya meydan kal
mamak için vapurların haddi istiabi
sinden fazla müşteri almamaları ala
kadar vapur idarelerine tebliğ edil

miştir •• 

S U A L 

GÜNÜN RESiMLERi: 

KARILERIMIZIH SUALLERiNi BUR.ADA CEVAPLIYORUZ 
lülde şehrimizde toplanacaktır. Bu 
konferansa 500 murahhas iştirak e
decektir. Nafıa Vekaleti konferansa
zalarına tevzi edilmek üzere şimdi
den 500 kadar resimli olan hazırla-

---------------------------------------------------------- C EV A ·p . 

mıştır. 

Yenimahalle Otobüsleri 
Yaz münasebetile birçok şehirli

nin Boğaziçinc taşınmasından dola
yı, Boğazla Taksim arasında işleyen 
otobüsler kifayet etmemeğe başla

mıştır. Belediye Taksimle Yenima
halle hattına yeniden e otobüs tahsi!'I 
etmcğe karar vermiştir. 

S - Gümrük ve İnhisarlar Veka- liye encümeninde çalışmıştır. Adli 
Jetine getirilen Raif Karadenizin ve mali kanunlar hakkındaki vu

hayatını yazar mısınız? 
C - İstiklal Harbinde Şark 

cephesinde 12 inci fırkanın hukuk 
müşaviri idi. lstiklal Harbinden 
sonra Trabzonun Vakfıkebir ka
zasında avukatlığa başladı. 926 da 
Trabzon umumi meclisine aza se
çildi. Uç devredenberi de mebus
tur. Adliye encümeninde uzun 
müddet bulunmuş, son devrede ma-

kufu fazladır. Meclisin en çalışkan 
azasından biridir. 

• 
S - Adanada en büyükleri on 

yaşlarında bulunan beş çocuklu 
fakir bir aile vardır. Bu çocukla -
rın babaları bir kaç ay evvel öl -
ıniiştiir. Bunların hiç bir geçine -
cek ''asıtaları yoktur. Anneleri hu 
çocuklardan hiç olmazsa yedi se-

kiz yaşlarında bulunan iki erkek 
evladını bir şefkat yuvasına ver -
mek İ!'ltiyor. Bu kadıncağız son de
rece muhtacı muavenet olduğu gi 
bi kendisi de iki gözünden muzta -
riptir. Şunun bunun verdi&'i birkaç 
kuruşla bu çocukları geçindirın~k 
hakikaten meseledir. istanbuldo 
,·cyohut Tiirkiycnin herhangi bir 
yerinde höylc kiınseiz ortada kal -
mış çocukları okutup yatıracak bir 
müessese var mıdır? 

C - Türkiyede bu çocukları a
labilecek hiç bir müessese yoktur. 
Analan olduğu için Istanbuldaki 
Darülaceze müessesesine de gire
mezler. Fakat mahalli belediye ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile, An

kara Çocuk Esirgeme Kurumu 
Ba~J<anlığına miiracnat edilirse, her 

halde kendilerine lfızım gelen yar
dım ve delalet yapılır ümidindeyiz. 

TAKViM ve HAV~ 

31 Mayıs 1939 
ÇARŞAMBA 

5 inci ay 
Arabt: 1358 
RebIUlahar: 12 

Gün: 31 

Güneş: 4.31 - Öğle: 
İkindi: 16.10 - Akşam: 
Yntsı: 21.30 - lmstık: 

ııızır: !?6 
055 Rumi: ı., 

8 Mayıs: !ı 
J2. 
19.SS 

2.1'1 

_ Hava Vaziyeti ~-
Yeşllköy meteoroloji Istasyonund:ıll d ıl 

nnn mnlOmata göre, h:wa yurdun ""' 
ve cenubu ~nrkl Anadolu bölgeleri ne • "t< 
deniz kıyılarında çok bulutlu ve yet'JC'ı1'1 
ornjlı geçml§, rtlzgtırlnr Karadeniz 1 

1 

lan ile Tro.Jt~41dn ~imali , dlğer bOıg~r. 
de umumiyetle orta kU\"\ ette csrnı 
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( BUGÜN 1 fiEK 
ak Şarkta 

!'can: Omer Rmı DOtlRUL Tu·· rk Al T. t• Uzaktarkta tnsUtere Frama ve man ıcare ı ufak belki zariftir, ya sanat e • 
Amerika ile Japo~yama an • • Mri, ya ukl eseri olmak tar· 

.... '9zan hldllleler tekerrtlr etmek· tiyle. 
~. Japoalar, Kulaapa4ald bey • Küçük, adı lbtilnde ldiçüktilr. 

:-Uel -:ı:.::rı:.:::ı:~..: Bı·rln~nı·ıı·z Gazetesı·ln1nı·lterenin 1 ürkiyeden :'8z!!~011:.~;:~7 h~c:-:;z..:.; 
~-derhal mukabele etmlfler, dlrt 4§ 4!j bir teY olsa sozden kaçmazdı. 
,.._, iki Amerikalı, bir Framn b B l k Eskiden ahlik kitaplarında dilfe-

~:-.:=j. = Fazla Mu agaatta. u anma ta :.:"!:!1~·:~.ı::.-::-k~ui~-: 
~-:.·;::~:;:e::. ~: A ce 1e Etmesı·nı· ,.,.,avsı·ye Ediııor ~=.:

1

.::: .ııw. kl-:ı-;. askerlerin çotmau prl alma· ı ~ ,ı ~ '.:I taplarmda zeb(lnJditliiiü yeriyorlar 
lbeebar kalm•flaNır. l'akat bir mı? Övüyorlar mı? Bana sorarsanu, 

...._ . '- ti L d k 1 - Lo (D--. • tesi) ''Tür' ki U Mih " .Aima117anm verdlll fazlalık: 28,000,000 

....... &UYft uura 88 mlf..a&• ft..1-, .:,cvDOJDISt Ofl'll. ve e ver ser• IU"luva, eli dili baih Olana, Wia)'A, ur.a •-- J · Türkl.)'enln Alm~adan a1dılı mallann s " 
ı.....~• 10an batka hldlMler nlnı· Je91hası ile :vazdtğı bir J8Dda Türkiye. Almanya ticaretinden bedeli: '1'7,000,000 davuı his mahkemelerinde ıöriila-
~ L.,lltere ve l'ramaya alt muh bahsederek iki taraf arasındaki muamelenin dünya fiyatlarile Bu Alman mallaruwı dQD)'a pi)rUUl 11- lere hücum etmek makul bir PT 
-.ı ••parlar durdurularak taharri pek -'A'--'· o•-..... ·~nı, bu vüz:1=n .1:x-r devletlerin Abnanya aWe dejeri: 69,000,000 delildir; tosualuk deilldir. 
""'-•- -e Lu L.a.1:--ıer de •--ıı•te- ilQIJUUI 'uucnug• J • ıuc U&A"" Türklerin verdikleri fark: 18,000,000 
_ ---W .. • -- .....- ... -~.:•-•--=-• anla"-WJ-- -'-:1 Dünya ahlikıyatı, mUllf8J'et , .... 
'- .__ --da 10n de- ciddi•etle ile rekabet edem~ual Huu•m soma yazıSJna IU ~-.. ~ ·-.. " Türkl.)'enln lehindeki fark: 8,000,000 bı, ıpor sibi medeni mücadeleler U.. 

" tn•apla• Jaer taraftan devam ediyor: Demek Almanlann Türk • Alman ticaretine yaptığı yar· mi bunu hep 'böyle oldutundan bir • 
~.6metlae protestolar sın· "AhDanya, Türk maJlannı dünya piyalfall!'dan yüzde dun sekis milyon Türk ilnm tutmaktadır. birinin denp olnuyanlar, döjilf, ndl-

altmış nishetinde yüksek fiyatla alıyor ve kendi mallannı Tib'k • Alman ticaretinde son günlerde görülen fazlalık, nakaşa, mücadele tartlan u ~k Wr-
t..'=:n~.:.. lna::ı::.: yüzde otuz nisbetinde yüJcsek fiyatla satıyor. Almanyanm geni.~lemesi yüzündendir. (l9~) e ait rakamlar birine yaklapmıyanlar yelutiieri71e 

:... ~ .waı.. .-. .. çmıı. Bu vaziyet Tiirkiye için bir dereceye Jxaılar laı:rançlı ve şöyledir: ..,__..., 
.... l)-'e temas•---· .ı.---m1. Almanya için zararlı görünmektedir. Fakat Türkiyeyi Alman TDrklyed•n lltraoat TDrklyeye ithalat Bu böyledir. Bizim de anaaelul-

.. 
..., ..... ........ ....... A-:ı b •- d~'dir Türki • • mfz, ata ldabı hep 'böyle ıelmlt hl:r• 
~n lltaret delildir. Diler ticaretine ballayan ftlllll, u nnnç ~.. . ye ıç pıya- le slder. 

~lerln Çlnde hah olduklan bil· sasında fiyatlar derecesinde hariçte başka müperiler bulama- 1:;:;. 70zd• o~; ·~~ Ylnl blyle sftmelidir. Amma 
bntlyulan Ye hakları benimse - maktadır. Türki)•e hük<tmeti de geni§ ölçüde fiyat deflisyonu Ceka.lovak7a a,e 1•4 maalesef buaa bunun dıpna çddılı-

-.., Ye ba devletleri Uulqarktaa ile karplapnak istemiyor. Bütün bu rakamlardan Alman iktısadt nüfuzunun_ ve bu- mız, fınaJı sanlmet bWp zayıf YUl-
...... e mecbur etmektir. 1938 rakamlarına göre vaziyet pı merkezdedir: nun siyasi neticclcrinin 1,500,000 İngiliz lirası mukabilinde yete dilpnüf olan dostumuza, m• • 

l'abt ltu dnletler 4e Usakprkı Almaft7a, Awatmya ve ÇekoelovakJ'anm bertaraf e<1ilec:eği anlapılyıor. Fakat teşkillta ihtiyaç vardır. lektatımıza hattl hatta vellnlmetl • 
,...... 1aJtOD7•1'a JalJ'alnnak .ı7etia· Tllrkb'eden 1abn aldıkları malların 79- TDrtc ıırw •--!'terenin Türldveden fazla mübayaalar yapmam zaruridir, mize saldardıiumz vardır. fa kGnu: • 000.000 .uıgu J . 

~ ıa.teri7Wlar. Bunların db7a ~ tıatne deleri: a,000,000 ve bu da süratle yapılmalıdır. Bu manzara silzel delildir. Çiz• 
t'l'aJmia) ı.a ltahse tahtla ettlii kin tle delil, ijreaçtlr. 

~~ııı:-_1ı1:..=: Polonya Japon ve lngı·ıı·z Harp ÇekGenerali te•z=~:·!:~~:ı: 
~ .._ «larbelerle Çini nmeie te- jildlr, Bunlaım en mühim, en Nrls 
:!!:ı..ea:-••n laabetll ltir laueket • G • d misali mikroplardır. Tababet üldla 

... t•rmifd. o...... Köylülerinın emı·len· Çarpıştılar isyan a n ediyor ki eberi hastahklarm mlk -
~ ~ten " Ame1'lb pW •ey - roplan daimi olarak vflc:udamuü 
~ •• bir talam ltulanlarla çın. K 1 B h ....... Dualar, ..... •:rd .... 
~ pkanp atmala tepbb• etmesi arar arı Şunklng, 30 (A. A.) - g!angını • Çin kuvvetleri Şoişieıı fehrhd a r mi HkJb'w ve 0 saman bq1uma 
,~ •7Di derecetle lJi dfltbtllmemit nun fimalinden ıelen haberlere gö- zaptetmiıler ve milhim miktarda bWmp Ju78119tlerlnl ifa edl)'Ol'lu. 
~ittir.'' re, Yanat- 1MM9bmda bir 8*erl ll· harp 1evuum ele ~· •tlteh ... ...._ verelllln ~ • 

...____L__ _ _.._.,J_ M d-.ı d .... oı..,..~,...-~ - Çin ...-a lııPatunpa ..nes1 e·ın Çek Asker·ı ıut 1 bir ikro l•-.x...- ... _ 
~ U~ _!'-.. Vat İİ CITffllft a 1111 bil' 1n.t1f P. lta"' nmlsinl tevkif olan Tslnana dün aksam 2irmiş ~bir 8 8 

1Dlr m p o .,.-u _, 
L_ .- kelaj kola7 1Ökiiiemİ7ecek. Köylüler Ön Sa~e eaerek araştırma yapmak istemiş ve deki diifman mühimmat depolanm I d lemekte mütt2fikfuler. Sıtma da lti;r 
r~..., lealtaatla elMrllll ile Japeala - tnımzı- muv.ı.kat etmedlElerin - attıktan ve bir çok Japon subaylarmı Po onya an le delll midir? Satlunken ~ ....... 
-.ı.~TfbleriM -1rarp pleeülerbü Gideceklerini Bildirdiler =. ~:1°' ~1:ıa:!;::!~ =ilkten IOnra geceleyin çekil - lngiltereye Geçecek ==eb:.= h:S:! = 

lapoa7UID Weli Ualqarkta VU'fOft, 30 (A. A.) - Memleke- bir kaç 1aat IÜl'eD bir topçu •tefi ol- Çin kttaatına teslim olan Japon VUJOVa, 30 (A.A.) - Matbuat ge- yere vurur, dtretmeie baflar. 
~. lalldm olmak oldaiwaa ıö- tin her tarafmcla 7apılımıkta olan muftur. blnbqw Hakayama buraya gelmlf • çen cumartesi günü Polonya toprak- Bundan Od sene kadar e\'ftl L • 
lt, •• çefit hldileler tekerrilr ettijl köylü partisl f81lliklerinde aPlıdak:l Merkez Hupep Japon ordusuna tir. tanbulun bqbca memarlanndan Y. 
....... e blyfik •e•letler De Japonya karar 8\U'eti aJınmqtır: mensup üç fırka Şolflede bir hafta Yaptllz beyanatta Japon ordusu· lanna geçen General Prchala'nın be- rW bir arkuap sayri kanuni b~ 
~ bir takma mtilüm lal.._ler .. Memleketin ı.btt sahipleri olan mütemadiyen Çin kuvvetlerine ta - nun telefatı katlyen g1zli tuttuğunu yanatım neptmektedir. muamele yapDUftl. O arkadat o sa 
'1ı beklenir. köylüler, fijndlld hükametin ıiste • arruz etmiı ve nihayet bu taarruz söylemlı ve kendi fırkasının ilç defa ı General, Expreu Poraııny gazete- man bu mem111'11Jl o muamelesiae 

l'abt Vsalqarkt bqb ..ımı. mine tarp olan bütün ihtirazlanna kınlmıftır. Dün akf&Dl Japon kuvayı mevcudunu yenilemiı oldufunu ve sine beyanatta bulunarak d,emlştir mukabele edemediydi. 
ı.. Jaadı.eJeNe A.:.padaJd ~: ratnıen, dnletfn müdafauında dlier külliyeai Hankovun fU'kına doiru rl· fbndi tekrar 200 mevcudu kaldılmı kl: Zamanla bu memur, hem .ıe mea· 
~ btlyü ~ YaNır Ana partilerle müteunıttlr. Bu müdafaa, cate baf).amıftır. blldirml§tlr. _ Dahili isyanın tesiri altında va- kdp tekilde buradan aynldı. Ytire • 
~ iltlbara dolra stttllİ ~ seçici her tilrlt bükdıiıet siltemle - tanımdan aynlarak Polonyaya iltıca jinde bir büyük yara teşkil ed• n 
~~ .... Mlttla Usakprlra tahak rinden dlllha mütibnclir, daha devam- F• ı • +• d y • H Ad• 1 kan11D111Z muameleyi o memur, a • .._ hl...., •maide .... fala .; bdır. Harbll) birdenbire patlaması 1 15 1 n e en 1 a 15 e er ettim. normal kudretini kaybedlaee arka • 
.... dM •ab•emet sidir lbtimallerlnfn mevcut oldufu, Hit - General, Bohemya ve Moravyada dapm ortaya dökemedi. 
lliııı.. • leıin Polonyadan cürettir talepler - Almanların idare ettikleri fesat ha- Zebhldit olmamak ve 11tmıla ..... 

Hep Daha Küçük! 
Yaan: B. FELEK 

il ly 
c1e bulundulu buınntaı çok çiıöı Naıashibi Partisi Erk&nından Birini de Öldürdüler reketıertnden bahsettikten sonra 100 robana benzememek tpn. 

G anın vaziyette köylüler Polonyanın hudut · bin Çek amelesinin halihamda Al- Tüfek ilk icat edll.ıtl sama Kl-

D 1 H 
w menfaatlerini m6dafaa için ön Kudüs, 30 (A.A.) - Pent - Kot jlr, onunun yarelan niııbeten ~ manyada ça1qtıJmı aöylemiftir. Al- roil11 merhum: 

en z ve ava safta J(lrChnele ham oldutı.rmı be- yortusu NnlDDda pazartesi günü ve yedilln1n yaralan daha hafiftir. man ordusundan bahseden general, - Delikli demir ~akalı kabMQl-

K • '11D ederler." tethif mabad\le yapılan lld IUikut, Yaralananların arannda bir lngillz lık lritti. Demlf, UYYeflerl bu defa Yahudilere Wıat edilmekte- askeri, lld Yahudi ve 18 Ara dır bu ordunun kıymetinin eski lmpara- O umandanberi lnaanlana bfır • '°- Pre•ı Paul'I• LoRdra dir. Dl P ~ · torluk ord,allile mukayese edilemt- birini kötülemek, kötülük etmek t~ 
~ • 30 (A.A.) - Ayan mecJ1. Ye a...11• Seya• atlerf Dk: tabldkat neticesine göre Yafa kettı!: cthetten tekrar ~~ hare- yecelfnl iddia etmiftir. ie6t ettiil vasıtalar ve usuller yanın. 
~Bahriye bütçesinden bahseden Belgrat 80 (A A ) - Naip Prem civarmc:t. bet kifinln ölümü ve bet tefleri tarafından gonderilen Prchala Polonyada memleketi için da tüfek yelpue kadar mumn ka • 
-._ 1• milsteprı Cavaparl, ltalya- • • ajanların gerek Samôri'de gerekle c:e- ' hr 

hali huJrda ID9dern bir donan- Pol ile Premea OJca, yanlannda klfinin de y~Janmastle neticelenen nup mıntakalarında bu mabatla çalıpcajmı ve vatanının istikbalin- , Hilner b11 vautalanlu lattfaH 
~ lahlp oldujunu, herban&i eli- 118!_oviç oldup halde, :reunt. liya • kıtalin milretüpleri bir takR ile va- 1500 yerli topladılrJan haber veril_ den ,emin bulundutunu aöylemiştır. edip hemcimbıi ,. .... varmakta ... 
~ bir deniz deTletlnln do- ret bacltyle bu alqam Berline ha- b mahalline aehnlflerdir· Takriben mektedir Exprea Poranny gazetesinin Cies- jildir. Çilnldl ba htbaer Adem o11 .. 
~ ile mubyw edilmekten ka· reket etmiflerdir. • 20 kifideiı mürekkep olan bu çetenin Buna ~ubbil mutedil N hibi zyn'den blldlrdiline göre son on beş nan ilk kanlı, elemli •e lekeU h._. 
~rkuu bulunmadıtuu beyan Londra, 30 (A.A.) - SaWılyettar efradı Avrupalılar slbt glybmılf idi- partia1 halkı lükıUıete ve b:U anlat- gün zarfında bin kadar Çek askeri ridir. 
~ • mahfillerde blldlrildllfne ,are, Yu- 1er ve lbranice konupnakta lcliler. ma ıriyuett takip etmlye davetten Polonyaya geçmt§tir. Marifet bir dtlşealn ym•m-
~ bu~menm yeni cüzü- plaVJa Preaai Paul, lncll1z lider- KudOate "Bez,, llneınasmdakl ıul· geri durmamakta ile de buıün bu Bunlardan büyük bir kısmı doğ- kopnak, bir zayıfı müdafaa etmek " 

IÖJ ,m en zeJlllaleleee- lerUe 8Ö?ÜflDek ilzere bulnUl ortala- kastte yara1ananlann acledl 21 Jdfi- part1nln erklnmclan biri katlolunmU§ nıdan doiruY• İngiltereye giderek linm seline bir hab~. kaqı 1re,. • 
1...ı_; lemiftir. Baıhrl pqramm nna dolnı ~ ~· dlr. Bunlardan dördünün yaralana- tur. • tayyare pilotu yazılacaklardır. maktır; mikrop huyuu omek ....... 
~~ 30.400 ton hacmlnde 12 Jaıı- delildir. 
~ ve 18 büyük tabtelbahlrin =======-==========-, 
~ ü~~en tısmı ikmal • ~-------- --------..... ı .... ·ıisA .. HAiiiiii .. ·· ı 
.!:.-~ ltalyan l&hlllerlnln mü- % • .. •• .. • • .. • • .. • 

~deki ehernmtyetl tebarüz et- • Rf'!'lln w Soma, Japonyaya askeri ittifaka sfnnesl • Hitlerin o.n-. Nai lırltaına oertlifi •n emir Londra - Clte'de klin bir mobflye ma-
~~ • .onra, netice olarak, ltalya- içla ftlthnatom mahiyetlade Mr aota •el'lnlflenllr. Bu --lrır: UlalrtJJı IMi,eel.,. -L--l>ili..:-:., 6ir tazuında bOyQk bir )'angın çıknııftar. 
L:~ -.an nokta1 nazardan tamamtle notüa, Japonyaaıa bir aa nvel ittifaka dahil olmw t'- "-.-... • ... _ Atet, tle etrafa sirayet ederek civar-
~ luap ~ Nhp ~ dald bir matba&71 yakmıştır. 
il ._:1c1u1unu Ye batıl uzun bile ol- lst•nmekt•, abl takdifte, Berlba • Roma mlhYerlnia • u erpooı - Blr ınemada ırk ya-

k. ~ türlü harbe dev.m edebilece- de b"411mw ya~ etml7eceil blldlrilmektedir. • * prtıcı ,.ser nefl'eden b r bomba patıa-
4Ulll ~,_._.,.. * A.Jmaaya tı. ttalya arasuıü aıkerl mflbadeleler ••· Bom'"-d o•---~ ICDll,.,.., oT mıttu" .,. an m -..ir ol n takrl-
~ bütçesinin müzakeıwıi esna-. • l,..Utere, A,_,_,. 6afin Jıara laıovellerinin itti· p1lmauu ..... ftllllftlr. Bu hafta Zt ltalJ'aD sabiti Al- ben 12 ki h neye kaldırılmııhr. Bun-
-~ da IDIUl)'IUUll ~iıfri4 hattma ddeeektlr. Bana makabil laruı da 7ar 1ı yoktur Bu i-
t..__~ · IDÜ8tepr General Valle, J. rtJılle 6iQıill 6ir ,,.....,,... --78 -- .,..._:_ İ h .1 kasdln hurlve•ftı Irland ord .. -· ta-a:-vtıl ba , ..,,..... --... ....,. talyaJND Jl'rDu uaudundald tahkimat ulaauna Al. .1 ""' _ .. 

~ vacıhlmın Habeflltan ve tir. Ba ........,...,_, 6iı' neoi Nlerhrlili teerii6ai mu aWtlert Jinderllecektir. Bu mııL-.1-ıe Lu _ _._ rafından tertip olunautu zlinnedllm k-
~~'1a llluharebelerf ayesfnde daha ,,.,,,. ralft ~--... _.. - D -· tıedir, 
•-:'"tlCle kuvvetlenmif oldutunu söy- '7eflntl• oloaılıtır •• .,..., 41 ._.,~ B"f- le •nam edect:ktir. • Arnavutluk yeni idaresinin Nazır-

lırınttuwl""' Vo--=•-6 ' • lttaır hlanacalfır. ... lar Mecll 1, Arnavutluk kuvvetlerinin il . ·~ 
,.\iİltetar, ltalyada tanare fabrl-

1 
_ _. * • laJlllJl7flftlftı ~· Berlin ·&oma •hri ittila- ::;:~ 1:::~~ e~a:e :r:~::! bir 

~ bıfaatına devam edildijlni Ul- • Ge(ea si• ..... us lluieqe NUll'I. Lendra Ttlrk S.. "1lfl 4a/ril oll/ICGfl aiylenmelıtetlir. Ba taWirfle • Londra - Yuıoslav Ticaret ve 'En-
i...: '::.!:..:n;:;:-;• harbinin hava faretiade Balkan Ye Yalma Şark seflrlerinhı bal-•a- __ ,_ ... _. _,ı _a..:.... dOstrı Nazın Tom .. , burawa • hntst1 ~ -roua,, ._ Ll- .. t.- L-1 1na -ıı._ n_ ir ,,..,,..,..- Orama 6ir lııııruawla lllflİlllG ,_,..,._ ,, .1 

~ tes1rin1n hk' •• ııu ray -. ..... .., n ._... °" Mlt8a e Extrabladet ıuete.1 A -Da· 
taJnntntn fevkinde oldulunu tüm Şark Ye Balrw .ıplomatlarlle temM etmlttlr· eleeeldir. nimarka ademi teeavGz 

ettillnt tebarQz ettirmlftir. :.-------------------------------------------------= Berlinde ima tdiJ .... nl •• 



4 TAN 

· rkadaşını azana Atıp 
dürdjiğü Söylenen Suç u 

Dün nsliye birinci ceza mahkeme
sinde nisanın sekizinci günü, gece, 
F eshane fabrikasının dakikada do
kuz yüz devir yapan kurutma kaza
nına işçi Rızayı atarnk paramparça 
bir halde ölümüne sebep olduğu iddia 
edilen işçi Omerin muhakemesine de
vam edildi. Hadise yerinde keşif ya
pan belediye makine mühendisi Fet
hi Amal ehlihibre sıfatile dinlendi ve 
muş~hadelerini şöyle anlattı: 

- Hadiseden sonra bizi çağırdılar. 
Olüme sebep olan makine, yıkanan 
kumaşların suyunu şiddetli hareketi 
devraniye ile kurutmrya mahsustur. 
Ve yerden 90 santim kadar yukarda
dır. Yanlarında mahfazası da vardır. 
Bir adamın kendi kendine içine duş
mesinc imkan yoktur. Yalnız bir a
damın kolunu, elini ve yahut elbise
sinin bir tarafını bu makineye yak
laştırması tehlikelidir. Bu takdirde 
deveranın şiddetinden insanı içine a
labilir, İhtimalin birisi budur. Birisi 
de herhangi birisi tarafından bir a
damm içine atılmış olmasıdır. Bu i
ki ihtimal haricinde başka bir şık 
yoktur. Bir insanın makineye yalntz 
yaklaşması böyle bir felaketi hazırlı
yamaz. 

Reis, şahide kanaatini sordu. Aldı
ğı cevap şu oldu: 

- Bu hususta kati bir kanaatim 
yoktur. 

Suçlunun avukatı da şöyle bir su
al sordurdu: 

- Fethi Amal, kazanda ölen Rıza
nın takunyclerini görmüş müdür? 

Şahit bu cevabı şöyle karşıladı: 

- Ben takunye görmedim. Yalnız 
kazanın bezi kanlı idi. Eğer takunye 
olsaydı görürdüm. 

Bundan sonra dinlenen fabrikanın 
miıdürü ve başmühendısi Vasıf Do
kuman da şunlan soyledi: 

- Hadise saat on sekiz buçukta, 
gece olmuştur. Ben fabrikaya gel
dim. Kazanın olduğu yerde bulunan 
ameleyi ve iş başlarını dinledim. 
Hepsi de Rızanın kendi kendine düş
müş olması ihtimalini ileri sürdüler, 
her şeyi inkôr ettiler. Biz de bu şe
kilde zabıt varaknsı yaptık . .Bu kı
sımda çalışan ameleyi tekrar odama 
çağırdım ve onlara: 

- Siz hiçbir şey görmediğinizi 

söyluyorsunuz. Fnkat bana arkadaş
larınızdan birisi gizli bir mektup 
yazdı ve hakikati anJnttı, dedim. Şim 
di huzurunuzda bulunan suçlu Omer 
de bunların arasında ~di. Renginin 
sarardığını ve biraz sonra da bayıla
rak düştüğünü gördüm. Omerin ma
kinerrln başındn ve Rızanın iş arka
daşı olması, biitün şüphelerimi ken
di üzerinde topladı. Derhal Eyüp ko
miseri Mahmudn haber gönderdim. 
Onunla anlaştıktan sonra bu odadaki 
karyolanın altına bir adam sakladık 
ve bu kısımda çalışan bütün işçilerle 
beraber Omeri de buraya koyduk. 
Kapıyı üstlerinden kilitledik. Bu sı
rada işçiler hakikati itiraf etmişler, 

karyola altındaki adamımızın bun
lardan dinlediğine göre hadise şöyle 
olmuştur: 

Omerle Rıza şakalaşıyorlarmış, bir 

Adalar kazası içinde 2901 sayılı arazi tahrir kanunu mucibince yapılan 
tahrire müteallik neticelerin katile mis .oldu2.u ve._tahrir neticclerinin bu 
kazada 939 mali yılından ıtibaren tatbik olunacağı sözü geçen kanunun 
10 uncu maddesi mucibince ilan olunur. (B.) (3642) 

Tesviyeci ve Tornacı 
Alınacaktır: 

Askeri Fabrikalar Umum Mildilrlil~r\tnden: 

Kırıkkaledeki Fabrikamızdr. çalıştırılmak üzere iyi Tesviyeci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gu
rup Müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zeytinburnu Silah Fabrikalanmtz 
Müdürlüklerinden birine müracaatları. (30981 

Sümer Ban Umumi Müdürlüğünden: 
25 Memur Ahnacaktır. 

Karabük demir ve çelik fabrikalarımızda istihdam edilmek üzere mü
sabaka imtihanı ile 25 memur alınacaktır. 

İmtihanda muvaffak olanlara 80 lira maaş ve ayrıca 10 lirn mesken 
zammı verilecektir. 

İmtihana kabul şartlan aşağıda yazılıdır: 
1 - Türk olmak 
2 - Liseden veya Ankara, İzmir ve İstanbul Ticaret liselerinden ve-

ya lise muadili olan ecneöi mekteplerden mezun bulunmak. 
3 - Sıhhati tam olmak 
4 - Yaşı 30 dan yukarı olmamak. 
Talip olanların nihayet 6 / 6 1939 tarihine kadar ni..ıfus tezkeresi, 

mektep şahadetnamesi ve hizmet vesaikile birlikte Ankarada Sümer
bank umumi müdürlük Personel şu besine ve İstanbulda Sümerbank 
İstanbul şubesi miıdurlüğiıne müracaatları. 

İmtihan 10, 6 939 tnrihinde saat 10 da Ankara ve İstnnbulda yapıla-
caktır. "2052" "3829" 

Kemcdpaşa alüye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 
Cinsi Adet Ebnch 

Arnba krns8rü 4 
Gurgen kalas 16 8X230 
Şubemize 935 senesi kazanç vergisinden borçlu Yolcu zade İskender 

caddesinde (Şishanede İtfaiye garajı yanındaki garaj6a) Ziya Abdullah 
ve Aleksandır Burga nnmına yapılan takibat netlcezinde haczedilen ve 
yukarda evsaf ve cinsi yazılı araba krqsoriı ve gtirgen kalaslar 16-6-939 
cuma günü ögleden sonra aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin yev-
mi mezkurda bu garaja müracaatlnrı lüzumu ilan olunur. (3818) 

f ı en: 
12-6-939 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası 

içinae malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme Eksiltme komis
yonunda 3231,30 lira muhammen bedelli muhtelif demir ve saç malze
mesinin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacnktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

MuvDkkat teminat 242 lira 35 kuruştur. 

aralık Omcr, Rızanın takunyclerini 
alınca dakiknda 90 devir yapan sık-
ma makinesinin içine atmış. Rıza ta- 1 • ~ 

kunyesini almak için kazana eğilir- ı A NA D OL U' vu ve s+ıkıaı 
ken Omer arkasına parmakla dokun-

muş, Rıza ani bir heyecanla kazana Savaşının Altın 
diışmuştür. Omer ve arka~aşJarı bu- · 
nu gorünce derhal makinenin :fren- Sayfalar nı 
lerine bütün kuvvetlerile sarılarnk 

Milli 

ilk 
Edebiyatımıza 

$iir Kitabı : makineyi durdurmuşlar. Makine 3 
dakikada durur. Eğer Rıza, üç daki
ka makinenin içinde kalmış olsaydı, 
biıtün vüeudü pamuk gibi atrlmış o
lurdu. Halbuki yalnız kolları ve ba
cakları koptuğu halde diri olarak ma
kinenin içinden çıkarılmıştır. Bun
dan da anlıyoruz ki, Omerin ve diğer 
arkadaşlarının hadiseden haberleri 
vardır, derhal makineyi durdurmuş
lardır. Ben bu hadiseyi polise de ha
ber verdim. Tahkikat yapıldı. Hadi
sede kasıt yoktur. Fakat ölüme sebe
biyet vardır. Benim kanaatim budur. 

Bundan sonra soz alan suçlu avu
katı: 

- Şahidin sfiylediklerini şimdiye 
kadar hiçbir şahit söylemedi. Polis 
komiseri 'Mahmudun dn ifadesi a
lındı. O da böyle bir şeyden bahset
medi. Fabrika mühendislerinden Ke
nan, Lutfi, Hasan, Mehmet te böyle 
bir şeye temas etmediler. Şahit bu 
sualime mantıki ve makul cevap ver
melidir. Böyle bir zabıt varakasını 
da görmüyoruz, dedi. 

Miiddeiumumi, evvelce dinlenen 
şahitlerin Vasıf Dokumanla yüzleşti
rilmelerini istedi. Muhakeme de bu
nun için 12 hazirana bırakıldı. 

Otomobilde 
Yapılan 
Cürmü Meshut 

Kasap Ali Köroğlu ile bir arkadaşı 
evvelki gün akşam üzeri Memnune 
isminde bir kızı bir otomobile alarak 
Belvü gazinosuna götürmüşler. Bu
rada saat yirmi buçuğa kadar kasap
lar bira içmişler, Memnune de limo
nata almış. Sonra Lala birahanesine 
gitmişler, burada Memnune de arka
daşlarının bira sohbetine iştirak et
miş, saat yirmi dörtte birahaneden 
çıkmışlar, taksi ile Kamanto mezar
lığına kadar uzanmışlar, sonra Kara
köy köprüsü ve Mercan yokuşu ile 
Beyazıta dönmüşler. Şoför dikiz ay
nasında kasap Ali Köroğlu ile Mem
nunenln alenen ve hayasızca telfık>:d 
bdilecek hareketlerini gördüğü i~in 
otomobili doğruca Beyazıt karakolu
nun önüne çekmiş ve polislere bir 
cürmü meşhut yaptırmıştır. Polisler 
Alinin arkadaşını otomobilde sızmış 
bir halde bulmuşlardır. 
Meşhut suçlara bal<an 8ultanah

met sulh üçüncü ceza mahkemesi, 
dün ·bunların muhakemesini bitirdi. 
Hakim Ali Köroğluna beş ay, Mem
nuneye de üç ay hapis cezası verdi ve 
ikisini de tevkif etti. 

Sabun Kazanı Cinayeti 
Suçlusnun Başka 

Bir Davası 
Dün Sultanahmet sulh ikinci ceza 

mahkemesi geçen sene Tahtakalede 
bekçi Şevkiyi sabun kazanına atarak 
öldüren Mansurun başka bir dava
sına devam etti. Mansur bu cinayeti 
işlemeden evel fabrikadan birçok sa
bun ve yağ çalmıştır. Mahkeme bun
lnrı sabit gördüğü için kendisine ye
di ay hapis cezası vermişti. Suçlu dUn 
ki.i celsede davanın eski hale getiril
mesini müdafaa ediyordu. Mahkeme 
bu davanın ağır cezadaki dava ile 
birleştirilip birlcştirllmiyeceğini n
gır ceza mahkemesinden sormıya ka
rar verdi. 

ME V LÜT 
Elim bir kaza neticesinde ölen 

oğlum yedek Topçu Asteğmen Tarık 
Kalafntoğlu'nun ruhuna ithaf edil
mek üzere 4.6.939 Pazar günü öğle 
namazından sonra Kadıköyünde Os
manağa camiinde mevlüdü şerif kı
raat edileceğinden kendisini seven 
ve tnnıyanlnrla bilhnssa çok sevdiği 
Subay arkadaşlarından arzu edenle-

Geçiren 
Yazan: 

Eski HAYAT 
Mecmuasının 

değerli 9airi 
M. FARUK 
GÜRTUNCA 

Haftanın en 
lüks kitabıdır. 
Bütün kitapçı· 
farda arayınız. 
300 sayfa, 50 
kuruştur. 

Ana K 1 1 Vahşet, Bu Kız Kim? 
iste istiklal Savaşımızdan müli edebiyatımıza geçen 

en güzel şiirler .. 

Bu kltıbın realmlcrlnl kıymeti! 1an'ııtklr 

MÜNİF FEHiM yapmıftır. ANADOLU 

Kitapta M Unlf Fohlm'ln bir tab loıu 

Milli edebiyatın, tasannudan uzak, 
içten duygularla yazılmış, her satı
rında memleket kokan en güzel şiir 
kitabıdır. 

ANADOlbU 
Yalnız içindeki özlü memleket şi

irlerinin güzelliğile değil, tab'ındaki 
nefaset ile Türk matbaacılığının da 

. muvaffak olmuş bir eseridir. 

ANADOLU 
Bugünkü Türk şiirinin, Türk dili

nin en özlü varlığı olarak yarına 

kalacak bir eserdir. 

11 M_ S:nr ..... ul, t:.ii .. u .. ~,.. nın ~u kitabını hfttfin 
yatçılarımıza, genç talebelerimize hararetle ta,·slye ederiz. 
Tevzi yeri: İnkılfıp Kitabe\'İ. Her kitapçıda bulunur. 300 sayfa, iplik 

· dikiş, mukavva cild. Yalnız 50 kuruştur. 

......................................... ~ 
LALE TATiL ETMiYOR 

Salonlarındaki Tecdidi Hava Tertibatından aldığı kuvvet, Müşterile
rinin gösterdiği yüksek altikadan kazandığı cesaretle:. 

L A L E 
Mevsimin en güzel 2 yeni ve Süper filimlerinden mürekkep büyük 
Programını yaptı. 1 - BİRİNCİ FİLM: 

Meşhur N 1 N O M A R T 1 N I N 1 
AŞK ŞARKiSi 

2 nci Film: Fransızca sözlü, Eşine ender rastlanan bir film: 

K A R A A L A Y 
HUMPHREY BOGART • ANN SHERIDAN 

ve Yeni l\IETRO JURNAL en yeni ve en son haberler 
Hepsi yarın Akşam saat e.30 da L A L E Sinemasında 

Şehzade FERAH Sinemad:ı 
başı · Tel: 21359 

Bugünden itibaren İstanbulda 
son defa olarak 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
(Yeni Kopya ) 

Ayrıca : MEMNU GEÇiT 
Yaz fiatları Baylnra 10-15 Krş. 

Deniz Klübünden : 
2 Nisan 1939 tarihinde toplanan 

hey'eti umumiye içtimaında verilen 
karar mucibince 4 Haziran 1939 Pa
zar günü saat 15 de Modada kain 
Kllıp Merkezinde Fevknlôdc olarak 
Umumi toplantı yapılacağını muhte
rem liyelerimize bildiririz. 

Ruznamci Miizakcrat: 
Nizamnamcmi?.in tıidili. 

KAYIP: Sandalcılık ehliyetname
mi ve Kağızman askerlik şubesinden 
aldığım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan hükmü yok
tur. 

R izcnin Pazar .taza!.!:ndan 
R ecep oğlu Tt> ... &ik 

Kirabk Apartıman 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
j ' Sevgili annemiz, muhterem kayın
! valdemiz merhum Süleyman Şamlı 
ı refikası Saffet Baydar H. Tanrının 
rahmetine kavuştu. 

Cenazesi bugünkü çarşamba günii 
saat 10.30 dn Şişli Etfal haı.tanesi 

Samanyolu sokağı Dimıtriyadis a
partmanından kaldırılacak, aile mak
berine defnedilecektir. Kendisini sa
yan ve sevenlere iblağı ıçin sayın ga
zetenizle neşrini dileriz. 

Oğullan: O man Emerk, Vahit 
Baydar, Damatları: Naim 'l'ekant, 
Cezmi Or, Fahri Dişmcn ve kızları. 

* 
Muallim Ziya Saya 

Vefat Etti 
istanbul Ögrctmenlerl Yardım Cemiye. 

tinden: 
Kabataş Lisesi resim muallimi Ziya Sa

ya'yı maalesef aramız.dan ebediyen kay
bettik. Kederli ailesine ve sayın arkadaş
lara taziyetlerlmiti sunarız.. 

BALTIG 
Markalı 

SÜT MAKİNASIN I N 

Teminatı ismidir. 

Türk-Avrupa Ltd. ş. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile bir

likte aynı gun saat 15 de Mezkur komisyonda hazır bulunulması lazım-
d•r. 11937) (3621) 

l rin teşriflerini rica ederim. 
' Rnbıı ı : Yusuf Zirn Knlafatofrlu 

Taksimde Abdülhak Hamid .soka
ğında Kasım Zeynel apartımanında ı 
döşeli dayalı bir daire dört ay için 
kiralıktır. Tan matbaasında Turhan J 

Tana muracaat oluna. 
Galata Perıombe Pazar 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postal• 
Radyosu Ankııra Rad:ros 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Jt 
T. A. Q. 19,74 nı. 15Hl5 Kes. 20 ıt 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Ke& 20 ~ 

Çar§amba, 31. 5. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk mil:ıiği, 1 
Osman beyin hüzzam peşrevi, 2 - l\t. 
llilettin p.ışanın huuam şaPiu: (Ke~ 
eyle mestane)ı 3 - Hüzzam şarkı (Çı1' 

yucclcrdcn), 4 -.. Leminin (Yeter hlcr 
sözler), 5 - Leminin (Son aşkımı can 

6 - Taksim, 7 - Halk tUrküsü (Yil 
dilber yUrü). 8 - Hnlk türküsü (Demir 
lcr demir ... ), 13.00 Memleket snnt ııyll 

Mü:ıik {RiyascUciımhur bandosu-Şef: ı~ 
snn Künçcr), l - G. Gescsse {Marş) , 2 
Poppy (Endillıis \•alıl), 3 - Flotow "l\fıı! 
tha" operetinin uverturü, 4 - C.h. Sıl\ 
"La belle nu bois dormant" operctind 
seleksyon. 

18.30 Program, 18.35 Müzik (Nest 
pllıklnr) PJ. 19.00 Konuşma, 19.15 T~J 
müziği (Fasıl heyeti), 20.00 Memleket 5 

at aynn, ajans \'c meteoroloji haberle> 
20.15: Türk müziği - Mahur peşre 

2 - Şerc! İncilinin mahur şarkı: (AlaJ1111 
doğrusu). 3 - Dedenin mahur şarkı: (Si' 
na lAyık mı), 4 - Kltırnet tnksimf, S -' 

Kürdili hlcazktır şarkı (Aşkınla dolan ~# 
neme), 6 - Kürdili hlcu:kAr saz semal.ı 
7 - Art<ıkinln eviç şarkı: (Aşkınla harı? 
olduğumu), 8 - Yesnrf Asımın eviç şarı:ı 
(Benim öksüz benliğimde), g - Halit t(lf' 
kOsU: (J~tn g6zlerlnc kurban), 10 - Ssfl 
kurdeltı. 21.00 Haftıılık posta kutusu, 21 lj 
F.sham, tahvlJAt, kambiyo • nukut ve zı• 
rant borsası (Fiat), 21.25 Neşeli pHikl8f • 

R. 21,30 Müzik (Küçük orkestra - şef: 
Necip Aşk1n), l - Backcr (İlkbahar1 ın~ 
lodl, 2 - Oscar Fctras (İkinci avcılııfl 
Fantezi, 3 - Demersseman (Aranjucıd 
bir bayram), 4 - Driıo (Serenat), 5 ,,,,,. 
Paul Lincke (Olimpiyatlarda) Marş, 6 ""' 
J. Strauss (Artist hayatı) "vnls", 7 ""' 
Chopln (Nokturne) mi minör, 22.30 Ml1~ 
(Melodiler - PL), 23.00 Son ajans habr1' 
lerl ve yarınki program, 23.15 - 24 rJ • 
zik (Cazband) Pi. 

.,...._ ,......""', ..... ,......., ....... ,,......, .... ,......,... -
~ ASKERLiK iŞLERi ' 
~ ..................... ,...... ..... , .... ...... ,......,,......,........,,. ' 
Y oklamıya Davet 

Yedek S'ubay ve 

Askeri Memurlar 
Beyolllu Yeril Aıkerllk Şubcıılndell: 

1 - ŞubC'mlzde kayıtlı yedek n.ıbaY ~ 
askeri memurların yıllık yoklam:ılarırı' 

.ıı• l Haziran 939 d:ı başlanılııcak ve :10 s> 

ziran 939 günü bitmiş olacaktır. Her 1~ 
dek subay nürus hüviyet cüzdan ve b 
tün asker! vcslknlarile bizzat liUbeye gt' 
lecek ve yoklamasını şahsen kendtsi yar' 
tıracaktır. 

2 - Her ne sebepten olursa oısun (J' ,. 
beye gclmiyeck olanlar; yru:ı ile taP 

ıı:· caklnrı müracnaUarını (taahhütlO %11C 

tup) 30 Haziran 939 lf\lnOnc kadar şubC' 
c· ye ulastırmıs olmalıdırlar. Mektupla ırı 

racaııt edecekler aşağıdaki hususab şul>l" 
ye bildireceklerdir. <' 

A - M. M. VcklUctlndckl sicil "~ıı· 
kayıt numnrasilc liUbemizde kayıtlı ol ' 

tbt.• ğu defter sıra numnrnsı, sınıf ve rO ı• 
B - )Şimdiki lknmetgfıh ve memure 

yet adresiyle bulunduğu memuriyet ~ı· 
ya mbstahdem olduğu mUesscscden 
makta olduğu mıınş veya ücret :nıltt9~. 

C - ) Remiz kullanılmamak ve o!<,., 
naklı yazılınnk suretiyle adı, baba :ıd1 

soyadı. . ,e 
D -) Hangi yabnncı dlllC'I'i blldilt1 

bundaki tekC'llilm ve tcrcilme kud:-etl. .. 
E - ) Topçu ve fen sınıfları subıı!• 

nnın m leklerl dahilindeki ihtlSl'!lof!• , 
F - } Hekim, CC7.ncı, dlsçf ve vetf' Ll' 

nerlerin diploma ve ihtısas vcsikal:ıt'l ., 
mıırahırı. r'1' 

G - ) Kimyagerlerin ihtıs:ıs şub~te 
meşgul bulundukları branslnr. ı!I 

J - ) Deniz subtlylnrının, sınıflart1111, 
hangi kısmında lhtısas sahibi bulurıd!.I 
ları. , 

pı tı' 
3 - Yo~lDmnlnrın yoı.ı ile de yo tıı' 

bıleccğine göre; yoklama mUddctirı!n 
1 

timinde mıızerct göstermek ve h'lst:ı • 
• yol'I raporu göndermek cnız değildir. 

"6 • mnsını vnktlnde ynptırmıyanlar 1 O ı ,~· 
yılı knnunun 10 uncu maddesine t§bl 
tulaeaklordJr. 

4 - Yoklama h r gün mesai ı;'"ııtlJ 
zarfında \ e aşagıd.ıki sır.:ıya gôre yıP 
~~~ ~ 

pf9 
1 Haziran 039: 8 Haziran 939 r.cn 

ler; Kurmay, piyade, suvarl sub:ıy1ar1• ıı 
9 Har.lran 939: 13 Haziran 939 'J'OpÇ 

iırtlhkfım, muhabere, hava subayları. ıcJI' 

14 Haziran 939: 16 Haziran 939 ,.ıa tP 
yo, levazım, jandarma, demfryol. rı 
sanayi subayları. r ı 

17 Haziran 939: 20 Haziran 939 pe 
sınıfı subayları. 

21 Hnzirnn 939: 24 Haziran 93!'1 Jll': 1• 
veteriner, ecz.ocı, disı;I, kimyager st1 

lan. ıct't 
25 Hnı.lrnn 939: 80 Haziran 939 ~ 

1 htıklmlcr, hesap ve muamele merT'urr • 
ımıım, muzJkacı, tnfckı;i, makini t. 
r:ıngoz vco:nlr ıı kcrl mcRturlar. 
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31 Mayıs 1939 

TAN 
ABONE 

TOrklye 
BEDEL1 

Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. .. 
• 

, Sene ' 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
11100 
soo 
aoo 

Kr. .. .. .. 
MllleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıynn memleketler için abone 
bedeli müddet sırnsiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli p~indir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
Pul llAvcsl lAzımdır. ' 

bJJH!tl!ll14!4!tll 
O Türküyü . 
Söyliyen İtalyan 
Çocuklarına 
''Türkiyeyi alacağız!" lafı, bir nıü

him laftır. 
Bunun mlihim, korkunç, ye asla 

lıaşarılmaz olduğunu, akıllan biraz 
başlarında bulunanlar bilir. 

TAN 

BEŞiNCi BÜYÜK KURULTAY MÜNASEBETiLE 

Partimizin Tarihine Ve 
Prensiplerinin Verimine 
Bir Bakış 

Cümhurlyet Halk Partisinin Beşinci Bilyük Kurultayı, "Partinin bCınlsi ve 
ebedi başkanı, Tilrkiye CUmhurfyetinin müessisi Atat(ırk" ün manevi hu
zurunda, Partinin Değl11mcz Genel Başkanı, Türkiye CümhuriycUnln Reisi 
ismet inönilniln başkanlığında toplandı. 

Şüphesiz, Bilyilk Kurultay, hem bugüne kadar başarılan büyük ve mils
bct devlet millet ve halk işlerinin umumi blltınçosunu milletin ve dünyanın 
gözü önü~e serecek, hem de milletin ve halkın dileklerini ve lhtiynçla~ını 
birer birer gözden geçirerek onlara karşı yeni kararlar alacak, (Kemalız.m 

prensiplerinin) memleketin imarına, milletin refahına matuf hızını arttıra
cak yeni istlknmeUcr ve direktifier verecektir. 

5 

ra~ı1tcm~ 
ismet İnönünün 
Millete ve 
insanhğa 
Hitabesi 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

1 smct İnönünün, Hnlk Fırkası -
nın beşinci Kurultayı müna • 

sebetiyle söyledlbri şaheser nutuk, 
Cümhurrei hnizin Tiirk milletine ve 
bütün insanlığa yüksek bir hitabıdır. 
Bu nutkun içinde Milli Şefin, Türk 
miletine istikbalde gidec~ği yolu n;)

dınlatnn fikir meşalesinl, bütün in -
sanlara, milletlerin yüz yüze geldiği 
bir ezilme ve parçalanma kasırga ı 

kurşısmda, sulh \ 'e demokrasi cephe
sinde toplanmanın insani zaruretini 
haykıran yüksek idealini bulabiliriz. 

Bu sebeptendir ki, böyle türkü • 
le~ n~dan süt kokan gafil bebekl•J•-~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
:re söyletilir. 

ismet İnönU, Tiirk milletine, e -
dindiği tecrübelere istinaden en uy
gun yolun demokrasi, halk idare l 
olduğunu söylüyor. Bizzat kendinin, 
de\'let miiesseselerinin, Halk Fırka -
]arının halkın şikayetlerini dinlemek 
suretiyle hakka söz hakkı vermeleri, 

"Yolumuzu uzatıyoruz, Türkiye
'}'i alacağız!" diyen İtalyan şairinin, 
bu nıısraı, hangi darlıktan yazdığı bi
llnenıez: 

Belki açtı, belki susuz. Hatta kim
bilir, belki de, havasızlıktan bunal -
1lııştr. 

Bütün yolların Romaya gittiği 

söylenir. Fakat biz orta yerinde du
:tunca, hiç bir yol, hiç bir Türk hu -
dudunu aşamaz. 

20 s •ıc sonra, Çanakkaledeki 
'l'ürk zaferinin par::;nsını toplamıya 
kalkarak, bu eşsiz kahramanlık men· 
kıbesinden şeref a~ırmak isteyenler 
Cibi, Antalya portakallariyle Ege zey 
tinlerine diş \'e dil uzatanlar da ar • 
ttk yollarını kaybetmiş bulunuyor • 
lar. 

"Yolumuzu uzatıyoruz" sözü bir 
tehditse, bizim için pek küçiiktiir. 
llize bir tek fazla ı;İper kazdırmaz. 1 

l3iz hesaplarını iistiimiize doğru 
i:a dlinduğll-mcylrn~\3-r·a: --gürilıüş 
bir milletiz. 

Şimdi kendilerine ncnip masal 
Ve ıııartn,•al şarkıları öğretilen be • 
hekJerin, daha, doğmadıkları sıra -
lı:lrda, onların siliihh, ve omuzlan 
hıırınaniyeli ~ık ağab::~·leri, ve daha 
bir sürü üniforma, kar ınuzda idi; ,.e 
0rılnrın kar"§ısrnda,_ tek başımıza biz 
\·ardık. 

Yollarını bu ana yurda doğru u
~ntanlnra, bazı topraklarda Arnavut 
kaldırımı yapmanın ne giiç, ve ne İm· 
kansız olduğunu, efendice \'c kahra
lııanca öğrettik. 

Bizi o giinlerde, silahsız bir hal· 
de, ve çıplak yumruğumuzla kıstı -
tanların hile beceremedikleri hu mu
hayyel macerayı, bugiin, sermayeleri 
laftan ve tiirkiiden ibaret kalmış pa
lavracılar hiç ha aramaz. 

"Tlirkiyeyi alacağız!" lafı, bir 
llıiihirn Jaftır. 

Dövüşmesini iyi bilen bir adam: 
"- Kılıcını t-eslim et:" teklifine: 
''- Gel de al!" demiş. 

k :Oütün kahramanlar gibi, bütün 
ahrarnan milletler de, yurtlarına 

sahip çıkmağa ycllencnlcre, ayni ce
\ ahı \•erir1cr: 

"- Gel de al!" 
~ llunun yerine; o tiirküyü söyli -

en çoluk çocuğa: 
., o l. v 

- raya ge ıp agzınızı yırta -
!"iz''' d • 1 beb" ü · eınemış o mamızın se ı, -
:~.nişirniz değil, kimsenin toprağına. 
;;z ve adım atmamak andımızdan -

r. 

l{Qçük düşman yavruları.: 
k Size, ihata edcmlyece,rfniz kadar 
Ocanıan bir tilrkii öğretiyorlar. 

r Biz, çiftçi bir milletiz. Toprakla -
r~ll'ıtzı, de\'irlerdlr, düşman cesetle -
·~·le gilbreledik. 

r bugün nıemiekctiınizde, suni güb
b e fabrikaları kurulmuştur: Artık ya
t ancı gübreye ihtiyacımız kalmasın~ 
darlanıızda, bahçemizde, dükkanımız
" al tezgahımızda, kafamız dinç çalı -
ıtll. lbl d' " ıye .. 

~ Size, kocaman fenalıklar öğreti-
<>rlar· n·1· k" ··ıı:... nl d 

0 ~ • ı ıyoruz ı, O,,;&ete er e, 

d~l'<ıttiklerine inanabilmiş değiller -•r. 
bij ~ira, biraz inanmış olsalar, bu 
sa:tık tasn\'\'uru kendilerinden hile 
ler~~Ynrak, bizi gafil a\'lamak ister-

ı. 

(Sonu 10 uncuda\ 

.Yazan : Ali Rıza EREM 
Çoruh Mebusu 

Partinin tarihine bakıf 
... ..-.--------
C ümhurlyet Halle Partisi, tam 

16 yıllık eşsiz bir tarihin şe
refli sahibidir. Eşi görülmemiş bir 
istiklal ve inkılap tarihine malik
tir. 

Partinin ilk adı "Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiye
ti" dlr. O, bu adla, bu milletin, 
dünyanın büyük ve eşsiz bir har
binden mağlup, bitkin ve yoksul 
çıkmış, ordusu dağıtılmış, silahlan 
toplanmış, dünyanın bütün ateşle
ri üstüne çevrilmiş, bütün mamu
releri elinden alınmış, bütün ha -
yat yolları istila edilmiş içten, dış
tan her türlü aman:;ız ve insafsız 
hücumlara uğramış, varlığı yoklu-
<> .f 'J --o -- -•'6U, 

Türk milletinin kurtulmak Ye ya
şamak iradesini. bütün bir husu -
met dünyasına kabul ettirmek id
diasiyle, Atatürkün etrafında, ilk 
ortaya atılan bir teşekküldür. 

ilk Kurultay ve Milli Mi6ak 

Cümhuriyet Halk Partisinin 
"Anadolu ve Rumeli :\füdafaai 
Hukuk Cemiyeti" adıyle, ilk ku -
rultayı, 4 eylül 1919 da (Sıvas kon 
gresi) adı ile tarihe geçen kurul -
taydır • 

Bu kongrenin ilk davetiyesi de 
19 mayısta Samsuna çıkan Ata -
türkün 21.22 haziran 1919 da A
masyada yazdığı üçüncü tamimi -
dir. 

Bu tamimde, şark vilayetleri 
namına Erzurumda toplanacak mn 
halli bir kongreden sonra "Anado
lunun her bakımdan en emin yeri 
olan Sıvasta Milli bir kongrenin 
serian toplanması tekarrür etmiş 

olduğundan" her vilayetin her san
cağından (o zaman vilayetlerden 
sonra gelen sancaklar) mutasar -
nflı.klar vardı.) Milletin itimadını 
haiz üçer murahhasın mümkün ol
duğu kadar çabuk yetişmek üzere 
hemen yola çıkarılması lüzumu ta
mim ediliyordu: 

İşte Partimizin bu (ilk Kurul -
tay davetiyesi) üzerine 4 eylul 
1919 da Sıvasta (İlk Büyük Kurul
tay) toplandı. 

Bu kurultayı toplatmamak. ve 
toplandıktan sonra da dagıtmak i
çin de i~ten ve dıştan yağdırılan 
tehlike haber ve telgraflarına, ve 
orada burada çıkarılan isyanlara, 
memleketi her yandan sarmış o
lan düşmanların tehditlerine ve 
hareketlerine rağmen, Kurultay 
kuruldu ve devam etti. 

Böylece bütün dünyanın a -
teşleri başına yağarken büyük Ata 
türk (Anadolu ve Rumeli Mü -
dafaai Pfukuk Cemiyeti) adı ile 
partimizi kurdu ve (Milli Misak) ı 
tesbit ve bütün düşmanlık dünya
sına ilan etti. 

Ve bu Milli Misakını beheme
hal tahakkuk ettirmek için, bu 
milletin yalınayak ta olsa, silah~ız 
da olsa, hazinesi tamtakır da bu -
lunsa, yer yüzünde bir tek Türk a
yakta kaldığı müddetçe düşmanı 
''atanın hariminde boğmak için a-

mansız mücadeleye karar verdiği
ni de dünyaya haykırdı. 

İşte bu (Milli Misnk), o zaman
ki adı (Anadolu ve Rumeli Müda
faai Hukuk Cemiyeti) olan, Cüm -
huriyet Halk Partisinin, Türk mil
letinin kurtuluş ve istiklal pren -
siplerini te.sbit eden (İlk kurtuluş 
ve istiklal programı) oldu. 

Ya ölüm, ya istiklal 

Bu programla, Atatürkün şef -
liği altında toplanan büyük Türk 
milleti, yer yüzünün bir · dengini 
daha görmedi!li eşsiz bir {Milli e
nerji) sadetti; 23 nisan 1920 de ilk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
hük(imetini kurdu. 

Ve dünyaya bir kere daha hay-
- - ·· ~• :il. ..... , ..... _« --La. '-~l1\..lll\ ....... 

Türk yurdu sömürge edilemez. Ya 
yer yüzünde bir tek Türk kalmaz, 
ya tam hakim ve müstakil bir mil
let olarak yaşar. Binaenaleyh: Ya
Ölüm Ya İstikliil, dedi.. 

Fakat iç ve dış düşmanlıklar 
ve düşmanlar, durur mu, onlar da 
savletlerini, azgınlıklarını arttır -
dılar; yer yer isyanlar patlattılar .. 
Doğudan, batıdan, şimalden, ce -
nuptan harici düşman ordularını 

yeniden ve mütemadiyen saldırdı
lar .. Kahraman Türk milleti, bü -
tün bu iç isyanlara, ve dış taarruz 
lara knrşı, cephanesiz, tüfeğinin 
kılıfsız süngüsü ile, ipten üzengisi 
ile kınsız kılıcı ile yalınayak, so -
pasiyle vuruşa vuruşa dövüşe dö
yüşe kendisinden en az iki kat üstün 
düşman ordularını da ilci kere (İnö 
nünde), bir kere (Sakarya boyun
da) yendikte nsonra, nihayet Dum 
lupınar başkumandan meydan mu
harebesinde diişman ordularını 
her yanından kuşatarak, tam ma -
nasiyle "düşmanı vatanın harimin 
de" boğdu .. 

Tüı·k milletinin felaketini mu
cip olan (Mondoros) u, yırttı, ye -
rine Türk milletinin saadetini müj 
deleyen (Mudanya) yı kurdu .. 

Türk yurdunu sömürge yap -
mak isteyen (Sevr) i parçaladı; 
yerine Türk milletinin istiklal be
ratı olan (Lozan) ı, bütün dü~man
lık alemine kabul ettirdi. 

inkılap programı 

Artık kurtuluş ve istiklal sa -
vaşı bitmiş; kuruluş ve inkılap sa
vaşına sıra gelmişti.. 

Fakat o andan itibaren yol iki
ye ayrıldı. 

Biri, milleti asırlarca arkasın
dan sürüklüye sürüklüye varlığı -
nı yokluğa yaklaştıran sikoiastik 
ve doğmanik esasların bakasını, 
saltanat ve hilafetin devamını is
teyenlerin tuttuğu yol. 

Diğeri, htıkimiyetin kayıtsız, 
şartsız milletin olmasını, siyasi, ilt
tısadi, içtimai, adli ve kültürel sa
halarda ve bunlara ait kanunlarda 
ve her türlü idarede, müsbet il -
min doneleri dairesinde hareket 
olunmasını hteycnlerin tuttuğu 
yol.. 

Bu iki yolun yolcuları bariz bir 
surette tebelli.ır ctmeğe başladı. 

tillet l\1eclisine de\'leti nıiirnkabe 'e 
• • tenkit yolu He verdiği hürriyet, halk 

idaresi idealinin daha kuvvetle rea
liteye geçmesidir. 

C. H. Partisi Genel Başkan Vekili, Başvekil Relik Saydam ve 
Parti Genel Sekreteri, Erzurum Mebusu Dr. Fikri Tüzer 

Fikirlerin, hislerin, imanların ile atıldı. Medeni başlık olan 
bu ayrılığı ve aykırılığı önünde, şapka giyildi. Türk kadını peçesi-
Partimizin banisi Ebedi Şef Ata- nin altından, kafesinin ardından 
türk, 0 zamana kadar bir kurtuluş kurtuldu .. Medeni ve siyasi hakkı-
ve istiklal programını güden ve na kavuştu. Elhasıl 9 umdenin 
tahakkuk ettiren (Anadolu ve Ru- prensiplerinin tatbikine geçildi. 

meli Müdafaai Hukuk Cemiyeti) Kala•ı ezilen irtica 
inden (Siyasi bir inkılap fırkası) 

kurmak kararını verdi .. Bunun i -
çin de, uzun bir tetkik ve irşat ge
... ı..1n'" ":ı:"hL• •• :ousı u uan doğru 

halkın içine girdi, karşılıklı sualli 
cevaplı münakaşalar, müzakereler 
yaptı ... Bu tetkikten altlığı intlba 
ve kanantle: 

8 Nisan 1923 te Partimizin 
{İlk kuruluş \"e inkılap programı) 
olan 9 umdeyi ilan etti .. ve (Halk 
Fırkası) adım alan İnkıltıp fırkası 
bu program ile teşekkül etti ve 
milletin huzuruna ve reyine mü -
racaat etti.. İkinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisi azaları bu esas dai-
resinde seçildi. 

9 umde 

9 Umde: Bugünkü müteka -
mil şeklini almış olan Par

ti prensiplerimizin esaslarını içine 
alan bir programdır .. Bakınız; bu 
programda: 

- Hakimiyet milletindir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ha -
ricinde hiç bir makam, mukadde -
ratı milliyeye hakim olama?~ -
Bilcümle kanunların tanziminde, 
her nevi teşkilatta, idarenin umum 
teferruatında, terbiyei umumiye -
de, iktısadiyatta, Hakimiyeti milli 
ye esasları dahilinde hareket olu -
nacaktır. "Saltanatın ilgası hak -
kındaki karar liı.yetegayyer bir 
t.lüsturdur.'' gibi esaslar bulundu
ğu gibi - "Mahkemelerın ıslahı", 
"külliyatı kanuniyemizin hukuk il 
minin tebliğlerine göre yeni baş -
tan ikmal ve ıslah edileceği" "aşa
rın :kaldırılacağı, milli bankaların 
sermayelerinin arttırılacağı, muh
taç olduğumuz demiryollarının ya 
pılacağı,, "tedrisatın tevhit edile
ceği" "askerlik hizmetinin azaltı
lncağı" "memleketin imar edile -
ceği" "mali, iktısadi, ve idari is -
tikliılimizi behemehal temin şar -
tiyle, sulhün iadesine çalışılacağı" 
hakkında sarih maddeler vardı. 

lşte o zaman (Halk Fırkası) a
dı ile kurulmuş olan inkılapçı 
Cümhurlyet Halit Partisi, bu inkı
liıpçı programla yeni seçimini yap
tı ve faaliyete geçti: Asırlarca bu 
milleti beyhude yere arkasından 
sürükliyen hilafet ilga edildi. Ye
rine Cümhuriyet kuruldu. Şeriye 
vekaleti ve şeriye ve havra mah
kemeleri kaldırıldı, yerine tek a

dalet mizanını tatbik eden Cümhu
riyet mnhkemesi kuruldu. Medrese 
ve tekkeler knpatıldı, fes püskül-

Fakat bunların hiçbiri hiç te ko
lay olmadı. Cümhuriyet Halk Par
tisi bu inkıliıp hamlelerine hız ver
diği bir sırada, biraz evvel söyle
diğimiz muhaf azakarhk yolunu tu
tanlar, irticai fikirliler, (Terakki 
Perver Cümhuriyet Fırkası) adı i
le Halk Fırkasının karşısına di-
kildiler. 

Ve Partimizin "Külliyatı kanu
niyemiz Hukuk ilminin tebliğlerine 
göre yeni baştan ıslah ve ikmal e
dilecektir,, kanunlarımıznı tanzi
minde, her nevi teşkilatta .. hakimi
yeti milliye esasları dairesinde ha
reket olunacaktır. Saitanatrn ilga
sı lôyetegayyer düsturdur, diyen 
ve laik prensipleri taşıyan inkılnp 
bayrağının karşısına; "Efkar ve i
tikadatı diniyeye hürmetkardır,, 

diyen teolojik irtica bayrağını dik
tiler. 

Bu hal ve hareket, memleket i
çin maatteessüf çok zararlı ve fe
ltıketli oldu. Şeyh Salt isyanına ka
dar vardı. Buna karşı Buyük Mil
let Meclisi ve hükumeti takriri sü
kiın kanunlan çıkarmak, istiklal 
mahkemeleri kurmak, bir kaç ko
lorduyu seferber vaziyete sokarak 
uzun müddet bu isyanı bastırmak
la meşgul olmak ve bu zararlı fır
kayı kapatmak zaruretinde kaldı. 
Diğer taraftan Partimiz, o zama

na kadar taşıdığı (Halk Fırkası) a
dına esasen zatında mündemiç o
lan ve rehberliği ile kurduğu <Cüm
huriyct) in adını ilave ederek 
(Cümhuriyet Halk Partisi) oldu. 

ikinci Büyük Kurultay 

Partimiz 15.10.927 de toplanan 
(!kinci Buyük Kurultay ) a, bu 
şartlar altında, o muvaffakıyetli 
manzarası ile çıktı. 

Partimizin, kaynağını, 9 umde
den olarak bugiınku mütekamil 
şekli olan programına temel olan 
ana fikirlerin başlıcaları bu ikinci 
kurultayda da kabul edilerek ni
zamnamemizin (Genel esaslnrı) n
da yer almış olduğu gibi Serbest 
Fırka mücadelesini takıp eden 1931 
Kamutay seçimi dolayısile çıkarı
lan Genel Başkanlık Beyanname
sinde de tasrih edilmiştir. 

Nihayet 1935 de (4 üncü Büyük 
Kurultay) da, Partimizin 4 ana e
sası ile, altı ana vasfını, tarü ve 
tesbit ettikten sonra, iktısadi, mali, 
kulturel, sıhhi ve içtimai, iç ve dış 

(Devamı 7 incide) 

"Önlimiizdekl enelerde nüfusu -
munm çoi;runu teşkil eden köylümü
zün, ger.ek tahsil. gerek geçim husu
sunda se,·iyesini yük eltmeyi ba lı
ca hedef t utacnğız." cümlesi, ismet 
İnönünün inkılaba ''erdiği yeni isti
kametin müjdesidir. istiklal harbi, 
Tiirk milletinin hayatım, kapitüln -
yonlnrın kaldırılması, sanayileşme 

hareketi, Türk milletinin iktlsadi f -
tiklfılini kurtardı. Köylünün iktısadi 
\'e kiiltiircl kalkınması da Tiirk mil
letinin hayatını ebedi emniyet altına 
alacaktır. Niifusunun ekseriyetini 
köylii teşkil eden bir memlekette, 
k(iylii her türlü yaşama ,.c yüksel -
me imkfmlarından mahrum kalırsa, 
Ciimhuriyet \•e inkıliip çürlik temel
lere kunılmuş olur. Milletlerin iktr-
adi ve içtimai yUk eliş e ·irleri i· 

çinde karanlıkta \'e sefalette kalmış 
bir köylii kitlesi, Türkiy.enin iktısa -
di \'e içtimai yükselişine biiyiik bir 
engeldir. 

İ met İnönii, Türk milletine, halk 
idaresinin \'e köylii kalkınmasının e
sas yol olduğunu isaret ederken, us
ta bir mimar gibi e\•veln de\'letin te
meJlerini sağlamlaştırıyor, \•e bütiin 
milleti birer nefer olarak bu davada 
çalrlimağa da\'ct ediyor. Eğer harp -
ten beri kalırsak lıu yol, Tiirk mil -
lctini yiiksek bir istikbale cri~tircn 
en fc)·izli yoldur. 

* İsmet İnönii kendi milletine çiz-
diği yol gibi. hü!iin insanlığa da, bu 
karışık \"e buhranla çıkmazdan kur -
tuluşun yolunu gö teri)·or: 

"Biitün milletlerin vicdanına sar
:.ılmaz olnrak yerleşmesi lazım olan 
nna prensip, ııiifu u çok milletler gi
bi niifusu az milletlerin de müstakil 
ve milli hayata miistahak olrluklara -
nın samimi olarak kabul edilme i -
dir. İn an cemiyetlerinin hiiyükleri 
tnrafıııdnn yutulması mukadder ol -
duğu nazariyesini hiç bir yer için ka
bul etmiyoruz, kabul etmiyeceğiz."' 
Benliğine ve şuuruna sahip olan her 
milletin, dokunulmaz müstakil bir 
de\'let olnrnk yaşaması hakkı, insan· 
lığın sarsılmaz müşterek bir akidesi 
olarak tesbit olunmak Jiizımdır." 

Bu ciimlelerin içerisinde, blltiln 
muztnrip in anlığın feryadı, \'e bu a
cıyı milletiyle beraber ya amı , is -
tikini mücndcl.e i ~·npmış bir kahra
manın in anlığa ;) llk ek bir ihtarı, \'C 

hu asrın lmrtulu fel efe i \'ardır. 
Cebir ve zor ile biiyiik kitlelerin kü
çiikleri )"Uhnası, şaha kalkmı bir 
emperyalizmin doludizgin kiiı;iik is -
tikliilleri çil.meme i, kun·ctin hakka 
galebesi, hugünkii insunlığm şrnrı 
değildir. 

Dün~ ayı yeniden hir boğazla -
mnya sc\•keden, diinya)ı yeniden 
J)nyla mayı i tihda( eden tL'galliibiin 
karşısında, Tiirkiyc, müştcr~k emni
yet, sulh ve demokra i ceııhesinde 
bunun için yer almıştır. 

"Türkiye, şuurlu ,.e kuvvetli var
lığı ile yalnız kendini korumakla kal
mıyor, in anlık ailesine ve sulh mef
ktirc:-.inc bir hi7:ınet ettiğine de kanı 
oluyor. Tiirk milleti yüksek ideali. \'e 
ha) ati menfaati kcndish le beraber 

(L(ıtfen Sayfoyı çe\•iriniz ) 
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ARMSTRONG BİR HARİKADIR 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR . 

"Açıkgözler 

Çoğahyor! .. 
Yazan: Naci SADULLAH 

Gazetelerde, okuduğuma göre, 
anadan doğma bir körün gözleri açıl
mı!j. Bu ha,•adisi okuyan evhamlılar 
telaşa diişmüşler, \'e: 

"- Eyvah, demişlerdir, açıkgöz
ler toğalıyo.r!" 

Yine gazetelerden öğrendiğime 

bakılırsa, bu vatandaş, gözleri açılır 
açılmaz, bir inek görmek istemiş. 

Fakat, gazetecinin suallerine cevap 
veren doktor: 

"- Maalesef, diyor, hastahanede 
inek bulunmadığı için, bu arzuyu ye
rine getiremedik!" 

Bence, o doktor, gözleri açıJan o 
vatandaşın ilk arzusunu kırmakla 

büyük bir haksızlık etmiş: Haydi 
hastanede inek ~·oktu, diyelim, fakat 
o biçare vatandaşa, bir Terkos mus
luğu da gösteremezler miydi? 

_E_K _O_N_O--M-i] 

Bulgaristanda Çilek 
Kıymetli Bir ihraç 

MahsulüHaline Geldi 
Sofya, (Hususi) - Bulgaristandan 

çilek ihracatına süratle devam edili
yor. Başta Almanyaya olmak iızcrc 
şimdiye kadar 200 vagon çilek ihraç 
edilmiştir. Halen çilek ihracatı için 
Avrupadan 60 soğuk hava vagonu ki
ralanmıştır. Bulgaristanın bu yılki 
çilek ihracatı 400 vagonu bulacaktır. 
Çilek ihracatı için Almanya ile bir 
mukavele yapılmıştır. Mukavele mu

Geçen seme de Vaça garında büyük 
bir soğuk hava deposu daha yapıl· 
mıştı. Bu, giındc 45 vagon mahsul 
soğutularak bozulmanın önüne geçı· 
lebilecek btiyuklüktedir. 

Bulgarlar, çilek, domates. meyva, 

sebze gibi çabucak bozulacak mııh· 

sulleri, tayyarelerden sonra kara ve 

su yolları vasıtasile de yalnız soğuk 

cibince Bulgarlar, bu yıl Almanyaya hava tesisatını havi vagon ve vapur· 
daha fazla çilek ihraç edeceklerdir. larla sevkedıyorlar. 
Alm.anya~an başka bilhassa _çilek ~z- j Bulgarlar, artan ihracatını kolay· 
mesı Ingıltereye de sevkedılecektır. }aştırmak için her sene birer, ikişer 

Çilek ihracatı Bulgaristanda iyi bir yeni vapur ve Tuna seferleri için de 
şekilde organize edilmiştir. Bu mak- . . . . 

ti b 1 "B ı · t ·ı k yenı şilepler satın almakla tıcaret fı-sa a eş ay evve u garıs an çı e 
müstahsilleri,, namında yeni bir ban- !osunu kuvvetlendirmişlerdir. Uzüın 

• 
Nizamettinin makaleleri 

ka kurulmuştur. Bulgar çilek müs- ihracatı için kafi gelmiyen boş va
tahsilleri cemiyetinin reisi Nikola gon ihtiyaçlarını da kira ile geçen 

Zenci Armıtrong'un lngiliz fampiyonuna galebeai ilan ediliyor. Saida, karııı çocuğu kucağın
da koccuının maçını .eyrediyor •• 

Cihana Eşi Gelmemiş 
Zenci, lngilizi de Yendi 

Yan arta sıklet ve hafif sıklet el- Müsabaka başından sonuna kadar 

Şu satırları, İran seyahatinden 
dönen Nizamettin Nazifin bir yazı • 
sından alıyorum: 

"- Teşrifat nazırının, her hasebi 
emri alihazreti hümayunu Şehin~a
hi bimiinas.ebetf cüşeni ferhunde aru 
sii nilahazreti hümayunu vilayetaht, 
Kasrı Gülistana davet ettiği mesut 
faniler arasında ben de vardım." 

Görüyorsunuz ya? İran seyaha -
tinden döndüğü günden~ri, dos • 
tum, makalelerini acemce yazıyor. 

Eğer Ali Naci Karacanın gazetesine 
yerleşmek niyetinde değilse, kendi
sine, şu tavsiyeyi tekrarlayabiliriz. 

"-Vatandaş, türkçe konuş!" 

• • 

Doyçinof'dur. Yeni cemiyet, Bulga
ristanda çilek ziraatini teşvik ve pro
paganda edecek ve çilek fidanlarının 
ıslah edilmesine çalışacaktır. 

Bulgar çileği adlı yeni bankada ge
rek dahilde ve gerek hariçteki pa

sene Yugoslavyadan temin etmişler

di. 937 de Bulgar üziım ihracatı 8000 

vagon iken 1938 de 12 bin vagonu 

geçmiştir. 

Bulgarların Avrupaya fazla mal 

zarlarda Bulgar çileklerinin munta- sürmeleri pazarları peşin olarak te
zam surette sürüm yapmalarına ça
lı~acak ve çilek müstahsillerine yar
dımlarda bulunacaktır. 

Avrupada kazanılan pazarlann ka
çırılmaması için çilek ihracatı sıkı 

kontrolden geçirilmektedir. 

min etmeleri ve mahsullerinin yaban· 

cı memleketlerde rağbet bulması, 

harice süratle temiz mal sevketmele-
ri, propaganda yapmaları ve harice 
heyetler göndermelerinden ileri ge
liyor. Son Bulgar heyeti bugünlerde 
Almanyadan dônmüştür. 

han şampiyonluklarını nefsinde ce- bir fırtına gibi rakibinin üstüne mü
meden zenci Armstrongun ne fevka- temadi atılan zencinin kahir faikiyeti 
litde bir boksör olduğunu fırsat gel- altında cereyan etmiştir. 

naatini şu cümlelerle hulasa etmiş -
tir. Böyle bir dövüşçüyü bütün öm-

rümde görmedim. Şuna kaniim ki. 
bu adam şu şekilde döğüştükçe dün
yada hiç bir boksör karşısında dura
maz. Bence zenci bir döğüş motörü
dür. Ve öyle bir motör ki, çelikten 

Habire "millet,, yiyor 

Çilek ezmesinin de ne suretle ve 
hangi şerait altında ihraç muamele
sine konacağı 5 mayıs tarihli ve 236 
numaralı emirle rnüstahsillere bildi
rilmiştir. Pek olgunlaşıp ta ihraç e
dilemiyecek çilekler ezilerek çilek 
salçası halinde ihraç edileceklerdir. 

Bulgar Nazırlar heyeti, ltalya ile 
yapılacak kliring anlaşması için Ro
maya gönderilecek heyeti seçmiştir· 
Heyete, reis olarak Bulgar elçisi :Va· 
çov, azalıklara da Bulgar Milli ban· 
kası direktörü, ihracat enstitüsü rei· 
si, ticaret direktörü girmektedir. dikçe yazmıştık. İngiliz mütehassısları ve eski şam- Bir yazımda, Göbelsin son nut -

kundan bahsetmiştim. O yazımın in
tişarından sonra, bana telefon eden 

Çilek tarlalarının çoğalhlma•ı 
Bulgarlar, 930 senesine gelinciye 

Amerikalı Armstron~, İngilizler piyonları Zencinin maçını seyrettik
merak ettiler. Kendi yarı- vasati sık- ten sonra eşi dünyaya gelmemiş bir 

-\et şamp\yonleri\e \,oy &ı.fo • ..--.ı~t-ı '\JQKSOt Ratş~nma :ouuınauıu:11:rı 

arzu ettiler. Zenci Londrada Ingilte- tiraf etmişlerdir. 

~·~,,...... ____ --
liyor." 

bir .nku,·uırum1a ar.ıono..1- n .... ______ _ 

_, geçu: 
kadar çile~iJadece ev haheelerı· nde. 
:su:s uı~ "" n::ç~ı ıçııı t:J\'iyurnn"O • 

re yarı vasat siklet şampiyonu Rod- Vaktiyle yan vasat siklet cihan 
rik ile on beş devrelik bir maç yap- şampiyonluğunu kazanmış olan İn
ta ve büyük farkla kazandı. giliz Ted Lewis zenci hakkındaki ka-

Armstrong müsabakasından son -
ra gezmek üzere Parise hareket et -
miştir. 

Fenerbahçenin 
31 inci Yıh 

lngiliz Takımı 

l~in Hazırlıklar 

Milli Kümenin Son Vaziyeti 

Galatasaray Birinciliğin 
Kuvvetli Namzetidir 

-o-

Maç Günü Stat 

Giıeleri Açllmıyacak 
Fenerbahçe klübü 31 inci yıldö

nümünü 11 - 6 - 939 pazar günü tesit 
edecektir. 

O gün şehrimizde ilk defa olarak 

bir İngiliz takımının müsabakasını 
seyredeceğiz. 

San lacivertlilerin getirttikleri 
11Middlesex Wanderers" takımı İngi
liz futbolünü hariçte göstermek mak
aadile kurulmuş bir teşekküldür. İn
!filizler de burada teessüslerinin el
linci yılını kutlamış olacaklardır. 

İçinde birkaç tane beynelmilel o
vuncu bulunan İngiliz takımının 
maçını görmek için daha şimdiden 

büyük bir alaka hasıl olduğunu dik
kate alan Fener idarecileri maç günü 
ırtad gişelerini açmamağa karar ver
mişlerdir. Biletler numaralı ve otu
rulacak bütün yerler de bilet numa
ralarına mutabık şekilde numara
lanmış olacaktır. 

Fenerliler kuvvetli İngiliz takımı
na layık bir oyun çıkarabilmek üze
re kadrolarına yeni aldıkları Melih
le, Hıristoyu o gün oynatacaklardır. 

olan milletlerle beraber, göz kamaş

tıracak yeni kahramanlık menkibe -

leri yaratmak için tamamiyle hazır, 

ve kati olarak karar vermiş bir hal -

dedir." 

Bu karar, insan cemiyetlerinin 

biiyiikleri tarafından yutulmasını ka 

bul etmeyen. yutulmamak için mah • 

rumiyetler içinde kurtuluş kavgası 

yapmış bir milletin ve kumandam -

un kararıdır. 

DEMİRSPOR: On maç yapmış 
yedisinde galip, birisinde berabere, 
ikisinde mağlup olmuştur. Beş eksik 
puvan almıştır. 

FENERBAHÇE: Yaptığı on maç
tan altısında galip, birisinde bera -
bere, üçünde mağliip olmuştur. Yedi 
eksik puvanı vardır. 

GALATASARAY: Sekiz maç yap-
mış, beşinde galip, birisinde hükmen 
ikisinde mağlfıp olmuştur. Yedi ek -
sik puvanı vardır. 

ANKARAGÜCÜ: On iki oyun oy
namış, yedisini kazanmış, birisinde 
berabere kalmış, dördünde yenilmiş
tir. Dokuz eksik puvan almıştır. 

BEŞİKTAŞ: Yaptığı dokuz maçın 
dördünde galip, birisinde berabere, 
dördünde mağlfıp olmuştur. Dokuz 
eksik puvanı vardır. 

DOGANSPOR: Dokuz maç yap -
mış, üçünü kazanmış, birinde bera -
bere kalmış, beşini kaybetmiştir. On 
bir eksik puvan almıştır. 

VEFA: On bir maç yapmış, üçün
de galip, ikisinde berabere kalmış, 

altısında mağlı'.lp olmuştur. On dört 
eksik puvanı vardır. 

ATEŞSPOR: Yaptığı on maçtan 
birisinde galip, birisinde berabere, 
sekizinde mağlup olmuştur. On ye
di eksik puvan almıştır. 

Bugünkü vaziyete göre en başta 
Ankaranın Demirsporu görülmekte
dir. Demirsporun İstanbulda deplas -
manı vardır. Beşiktaş ve Vefa ile 
karşılaşacaktır. Bir de Fenerbahçe i
le Ankarada oynayacaktır. Fenerbah 
çenin Galatasaray mağllıbiyeti, Vefa 
beraberliği ile vaziyeti bozulmuştur. 
Beşiktaş ta şimdiki halde şampiyon
luktan uzaklaşmış bulunmaktadır. 

Sarı kırmızılılar bugün takımla -
riyle şampiyonanın en kuvvteli nam-

zetleridirler. Aralarında Demirspor
la iki eksik puvan varsa da bu farkı 
kapatabilirler. 

Çünkü Demirsporun İstanbuldaki 

Beşiktaş, Ankaradaki Fenerbahçe 
maçlarının her ikisini kazanması bir 
parça güçtür. 

Halbuki Galatasaraylılar bu ta 
kımlarile bundan sonra güç yenilirler 

Galatasarayın 
Bu Haftaki 
Maçında 

-o-

Melih Fenerde 

Oynıyacak 
Eski Güneşli Melihin Fenerbahçe 

klübüne girdiğini ve intisap fişini 
de imza ettiğini bildirmiştik. Bölge
ce bütün muamelesi ikmal edilen bu 
futbolcu cuma sabahı İstanbula ge
lecek, Fenerbahçe takımında pazar 
günü Galatasaraya karşı oynıyacak
tır. 

Bölgede Teşkilat 
Beden Terbiyesi Teşkilatı bir ha

zirandan itibaren resmen faaliyete 
geçecek, yeni kadro ile işe başhya

caktır. Bölgelerde muamelat ve tek
nik bürolar teşkil edilecektir. İstan
bul böleesinin muamelat şefliğine 

halen sicil işleri şefliğini yapmakta 
olan Halit Tüccarbaşı, teknik büro 
şefliğine de istihbaratımıza nazaran 
Futbol Ajanı Kemal Halim getirile
cektir. Hesap işleri için de ayrıca 

muvazzaf bir muhasebeci tayin edi
lecektir. 

"' -Almanlar, senelerdenberi, 
kebap yememişler, yağ, bal yeme -
mişler, top yapmışlar .. 

Ondan sonra Avrupada para etti-

ğini anlayınca çilek tarlalara da e
kilmiye başlandı. Böylelikle çilek 

mahsulü Bulgaristanda seneden se

neye arttı. 930 yılında bütün Bulga-
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ÇEKLEIC 

Londra 5.93 
Ncvyork 126.6425 

"- Evet .. Göhels öyle söylemiş! 
"- Siz de onun bu sözünü yaz -

mışsınız. Şimdi, Göbelsin o sözlerine 
ristanda çilek tarlalarının mecmuu inanacak olan gafiller, Almanların Paris 3.3550 

MllAno 6.66 senelerdenbcri aç oturduklarını, ve 1090 dekardı. 1934 te 3208 dekarı 
Cenevre 28.5550 

bir çok gıdalardan mahrum yaşamak bulmuştu. 1937 de çilek ihracatından 
fedakarlığına katlandıklarını sana - 36 milyon leva kazanılmıştır. 938 te 

Amsıcrdam 68.0525 
Berlln 110.815 

cnklar! 
"- Yalan mı? 
"- Yalan ya! Vakıa, Almanya, 

yağ, bal, kebap yemiyor amma, ha -
reketlerine bakanlar ona: 

"- Bu ne perhiz, bu ne lihna tur 
şusu?" diyebilirler! .. 

Hayretle sordum: 
"- Sebep? 
Muhatabım, acı bir 

sonra cevap verdi: 
kahkahadan 

"- Çünkü Almanya, bir taraftan, 
yağa, kebaba perhiz ~·apıyor amma, 
bir taraftan da ... Habire millet yi -
yor!" 

• 
Torul huıuıl muh•ıebı vuldıt memu

ru Bay Remzi Karadenlz'e: 

"- Okuyucu manasına gelen kar! ke
limesinin; hafif bir telAffuz hatasile, bUs
biltun başka bir mAna ifade edişinden 
müşteki imişsiniz: 'Gazetelerimiz, kari ke
limesi yerine okuyucu kelimesini kullan
salar da, bu hataya meydan vermeseler 
olmaz mı?'' diyorsunuz. Bence olur. Fa
kat, niyeti bozuk bir dımağ, okuyucu ke
limesini de. bahsettiğiniz hata kadar fena 
tefsirlere uğratamaz mı? Bu itibarla, asıl 
tashihi IAıım gelen hata kelimelerde de
ğil, niyeti erdedir!" 

• Hukuk FakUlteelnden Bay M. Baykan'a: 
"- İkazınıza mUteşekklrlm. Fakat ma

alesef, mektubunuz elime, çok geç geldiği 
için, müstefit olamadım." 

• Salmbeyllde, Ö6retmen Bıy Abdullah 
Eren'e: 

"- Teveccühünilze ve tavsiyenize mü
teşekkirim: Bahsettiğiniz zatın ipliği pa
zara çıkmış bulunduğu için, jurnallan, 
korktuğunuz kadar tehlikeli değildir." 

• Bay MUkerrem Aktara: 
"- Alllkanıza miltesekklrlz. Bahsettiği

niz !.ırtına; bir bardak sudaydı. Fırtına a
dındaki o eserle, "Tan" gazetesine dünya 
şaheserlerinden birisinden aynen tercüme 
edilen "Fırtına" arasındaki isim benzeyi
şi, ayni ismi, tesadüfen, bir dahi ile bir 
kaçığın tasımasından farksızdır! Romanı 

okuyunca, bu teşbihi mUbalAğalı bulamı
yacahruzdan eminiz!" 

N. S. 

yalnız Pazarcık ve Peştera kazaların

da dikilen çilek fidanl~n 14 bin de-ı 
kar araziyı ihtiva etmiştir, yine ge

çen sene yalnız Sofya havalisinde e

kilen çilekten 6 milyon leva kazanı!-

mıştır. 

Bulgaristanın 1938 yılı çilek ihra

catı 6 milyon kilogramı buluyordu. 

1937 de ise çilek ihracatı 3 milyon 

kilogramdı. Şu halde iki sene zarfın

da satış iki misli olduğu halde 1930 

danberi 8 sene zarfında çilek tarlala

rı 15 misli artmıştır. Yapılan hesa

ba göre, çilek tarlalarının yalnız bir 

dekarı müstahsillere 3500 - 4800 le

va getirmektedir. Bu kazançtan do

layı bütiin Bulgaristanda, gerek çi
lek ve gerekse taze sebze ve meyva 

ihracatı, zahire ihracatının yerine 

geçmektedir. 

Bu sebeple Bulgarlar, ilkbahar ih
racatı dedikleri bu uç türlü mahsu
lün ihracına zahire ihracatından zi-

Brüksel 21.5625 
Ati na 1.0825 
Sof ya 1.56 
Madrfd 14.035 
Varfjova 23.845 
Buda peşte 24.8425 
BU kreş 0.9050 
Bclgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5475 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergani 19.20 
Sıvas-Erzurum I 19.61 

\... 1 
____ .,,, 

yade ehemmiyet vermektedirler. 1 

Bulgarların Avrupada peşin olarak ···---~~ıj 
pazar tutmalarına sebep, yukarda da 
gösterildiği gibi memleketlerinden 
çürüksüz, beresiz ve gayet temiz o
larak dışarıya mal gondermeleridir. I •MMllllıtlıl 
Çilek, sebze ve taze meyva rnshsul- ı ~MWilitıiNIMM~~M41111•• 
]erinin bozulmaması için bu sene de 
soğuk hava depoları inşa edilecektir. 1 

.................... fUtj., 

Baş, Di~. Nezle. GriD, Romatizma 1 

Nevralil, 

nnm 
kırıkhk, ve bütün ağrllarınızi derhal 
lcabında aünde 3 kase ahnr.bilir. 
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Vergilerimize Dair 
---

M illet Meclisinin her içtimaı, her vatandaşı yakından 
alakadar eden bir çok mevzuların münakaşasına 

sahne oluyor. Bu bakımdandır ki, avukat, doktor, mü
hendis, işçi, İŞSI?;, büyük, küçük· fakir, zengin, amir me
mur, tüccarı köylü, bilaistisna her vatandaş, Meclis top
lantılarından gazete sayfalarına akseden havadisleri, de
rin bir dikkatle okuyor. Meclisin münakaşasını yaptığı 
ehemmiyetli mevzulardan birisi de, vergi m~vzuatına 

......_ ınüteallikti. 

Vergilerimizin tatbikinde 
zorluklar var 

Bütçe müzakereleri esnasında, 
bu hayati mevzua temas et -

lllek fırsatını bulan bir çok me -
~Uslarımız, bazı vergilerin ağırlı
gını ileri sürdüler. Ben, bu mevzu
~n. vatandaşlar arasında uyandır -
dığı tesiri öğrenmek arzusunu ye
h~edim. Bu hususta onların te
lllennilerini, tenkitlerini, ve şika -
Yetlerini de dinlemek; bize, kavuş 
Zllak istediğimiz hayırlı ve müsbet 
:neticeye yaklaşmak imkanını ka
ıatıdırabilirdi. 

Nitekim, suallerime muhatap 
01an ilk ı.•atandaşın verdiği çok şa
Yanı dikkat cevaplar, beni, bu tah
t\linlınde yanılmadığıma inandır -
dı. 

Bu vatandaş, vergi işlerinde ih 
tlsas sahibi sayabileceğimiz genç 
a\'tıkat Mesut Selendi. O, konuş -
tlıağa başlarken: 

"- Ben, dedi, Mecliste yapı -
lan isabetli tenkitleri büyük bir 
dikkatle okudum: Ve maalesef, ver 
gi :mevzuatından değil de, tatbika
tUtdan dolayı, halkın karşılaştığı 
~Orlukların liıyıkıyle tebarüz etti -
tilemediğini gördüm. 

Vergi mevzuatımız ilmidir 
Halbuki, Cümhuriyetin vergi 

mevzuatı, ilmi mevzuata 
b'ıüstenittir. Ve zorluklara, daha zi 
~ada tatbikatta rastlanılmaktadır. 

Vakıa, halkın şikayetleri üze -
tine, ınaliye memurları arasında 
~k ""'uıslı tebeddülat vaoıldı. İsha
'1na, şef ve memur olan, hukuk 
b'ıezunu vatandaşlarımız getirildi. 
\re bu suretle de, tatbikatın ilmi -
leşıirilmesine çalışıldı. 
b· Fakat maalesef, alınan bu ted
ırier, bütün tatbikat zorlukları -

rıın ortadan kalkmasına ikiıfi gel -
tıı.ecıi. 

Meseli\, bugün, !stanbulda, ka
tı" • .. nı hakların, mali mevzuat ve 
~ergi işlerinden dolayı, yüksek ma 

arnlardan - mesela varidat mü -
düriüğünden, itiraz komisyonla -
?'tndan, temyiz komisyonundan -
~lınaınaması varit değildir. Fakat, 

1 
anuni yolları bilmek, ve dert an

hatabiJmek, her vatandaşın kolay 
aşarabileccği bir marifet savıla -

blaz. 

Şikayetlerin e•a•lan 
Şikayetlerin esasları neler

dir? 

l& - Bir kere, tahakkuk muame -
tı, mesuliyet korkusu ile a

qtni A! mıktarlardan yapılmaktadır. 
it·emuriar, ''hakkı takdir" lerini san 
lt 1 Yalnız azami mıktarı tatbik için 

Ullanmak mecburiyetinde imişler 
rbi davranıyorlar. Bu hal de, bit
d&bi itirazları mucip oluyor. Bu yüz 
el en mağdur vaziyete düşen vatan-
aş, Ya avukata, muakkibe para 

~ererek uğraşacak, yahut da, mü
\> eller bulunduğundan fazla vergi 
t ermek mecburiyetinde kalacak -
ır. 

tıl Geç~n sene, muamele vergisi . 
, .. tı tadıli münasebetiyle, siz "Tan" 
t lıtunlarında neşriyatta bulunmuş-
llııu.. O . t .. . t 1- ... . neşrıya uzerıne stanbu-

) ' Varıdat umum müdürünün ri -
&setinde bir heyet geldi. 

ı~d:Bu heyet halkın dileklerini din 
t· 1

• İcabeden kararları verdi. Ne-
ıcecı • 

1 e ıse, resen takdir komisyon-
~l'lna, munsıfane "takdir" yapıl -
"'llsı 'h ,. ı sas olundu. Bu sayede, ge-
\erı sen k' " . kd' . r e ı resen vergı ta ırlerı'' 

,_aııa şikayeti mucip olmadı. Fa -
1tnt m 
?\(} aalesef bu sefer seyyanen de-
d' ecek şekilde, bütün resen tak -
... 

1r1er, bir buçuk nisbctinde arttı-
dı. 

itiraz eden mükellefler 
Vakıa, itiraz eden mükellefler, 
~ . fazla takdir edilen vergiyi 
it t'l.ıle muvaffak olabildiler. Fa -

11 hir1ı 7 Pt.mpvenler. fazla verj?i 

ödemeğe mecbur oldular. Halbu
ki, umumi ahval muvacehesinde, 
938 senesine nazaran, 939 senesin
de, fazla iş değil, bilakis noksan iş 
çıkanldığı bariz bir hakikattir. 

Bir de, mesela, bir müessese -
nin, müstahdemin bordrosu vak -
tinde verilmemiş. 

Bu bordrolar, resen takdir ko
misyonuna gider. O komisyon, ay -
ni vatandaşlara, mart ayında 20, 
nisan ayında ise 30 lira maaş tak
dir buyurmuş. Halbuki, ayni va -
tandaşların maaşları, mesela ma -
yıs ayının bordrosunda 15 lira ola
rak gösterilmiş: Ve avni komisyon 
bunu da muvafık bulmuş. 

Bu mübayenet yüzünden, bitta
bi memura sual sorulamaz. Sual 
sorularnıyacağı için de, o memur, 
isterse, ayni adama, 100 lira maaş 
ta takdir edebilir. Nitekim, mü -
kelleflere, bir sene 2000 lira, erte
si sene ise, on bin lira resen vergi 
takdir edildiği de vakidir. İtiraz 
neticesinde, bu vergilerin bin lira
ya, hatta beş yüz liraya indirildik
leri de muhtelif misallerle sabittir. 

Tahsil iflerinde de bazı 
ak•aklık var 

Bütün bu saydıklarnn, sadece , 
tahakkuk işlerinde görülen 

aksaklıklardır. Tahsil işlerinde de, 
ayni büyüklükte aksaklıklar mev -
cuttur. 

Mesela, - herhangi bir sebeple
resen takdir olunan kazanç vergi
sinden, mükellef namına olanın 

nısfı derhal tahsil edilmektedir. 
Mı.istabdemine ait olan kısım için 
de, on beş gün mühlet vardır. 

Halbuki, faraza mükellef, bu 
resen takdire itiraz etmektedir. Fa 
kat, o, bu itirazında yüzde yüz hak 
lı da olsa, istenilen parayı mutla -
ka vermek mecburiyetindedir. 

Bu hususta, "tehiri icra" kararı 
vermek salahiyeti, değil mah • 
kemenin, hatta, değil varidat 
müdiiriinün, maliye \'ekilinin bi 
le elinde değildir. Halbuki, en 
kiiçük tahsil memuru, eğer is -
terse, bu işi aylarca tehir ede -
bilir. Yini, Maliye Vekilinin 
bile sahip olamadığı salahiyete, 
en küçük tahsil memuru sahip
tir. Ve o kiiçük memur, ne o 
vergiyi tahsil ettiği için, ne de 
tahsil etmediği için, hiç bir su
ale maruz kalmaz. 
Böyle olduğu içindir ki, bu key 

fiyet mükelleflerin aleyhine neti -
celer doğurmaktadır: Bu yüzden, 
mükelleflerin şerefleri, haysiyet -
leri, ve ticari mevkileri, bir tahsil 
memurunun reyine, hükmüne, 
keyfine tabi kalmaktadır. 

Vergi mevzuatında kanaat 
me•ele•i 

Bütün bunlardan başka, vergi 
mevzuatında, ve tatbikatta, 

maliyemizin yanlış bir kanaati de 
vardır: Onlar, sade, "hususi ka -
nunlar ahkamı" nı okurlar, ve sa
de onu tatbik ederler. 

Halbuki, her iş, yalnız hususi 
.kanunlara göre halledilemez. V ta 
o kanunlarda meskut geçilen kı -
sımlar da, "umumi ahkam" ın tat
bik edilmesi caizdir. Daha doğrusu 
elzemdir. 

Meseıa itiraz komisyonundan 
çıkan bir hüküm, kabili temyizdir. 
Ve temyiz komisyonundan "tehiri 
icra" kararı istemek te, o hükmü 
temyiz eden mükellefin kanuni. ve 
tabii hakkıdır. Halbuki, temyiz ko
misyonu Ankaradadır. 

Bu talebin Ankaraya gitmesi, 
ve cevabının İstanbula gelmesi ise 
en az üç güne bağlıdır. Temyiz ko
misyonu, "tehiri icra" kararını, 

telgrafla da bildirebilir. Bunun i
çin de, mükellef, küçücük bir müh 
lete muhtaçtır. 

Tehiri icra karannda mühlet 
Hususi kanunlar, bu noktavı 

Anket _,_ 

Vergilerimiz hakkında muharri
rimize kanaatlerini söyliyen 

avukat Mesut SELEN 

tamamen meskut geçmişlerdir. Fa 
kat, icra kanununa göre, bir icra 
memuru, bu küçük mühleti ver -
mek salahiyetine sahiptir. Amma, 
mükellef, bu derdini, kimseye an
latamaz. Mesela, böyle bir vaziyet 
te kalan bir mükellefin avukatı, 

icra kanununa güvenir. Kanuna 
istinaden, bu küçük mühleti ister. 

Gelin görün ki, bu kanuni ta -
lehe muhatap olan: 

1 - İcra memuru, 
2 - Tahsil memuru, 
3 - Tahsil şefi, 
4 - Tahsil müdürü, 
5 - Defterdar, 
O avukata birbirlerile sözleş -

miş gibi §U cevabı verirler: 
"- Biz, bu miihleti vermeğe 

salahiyettar değiliz!" 
Görüyorsunuz ya? Me.murlann, 

kanuni salahiyetlerini ya bilme -
meleri, yahut da, şu, veya bu dü
şünceyle kullanmamaları yüzün -
den, mükellef, hazin bir mağduri -
yete mahktımdur. Kendisine, ka -
nuni hakkı olan mühlet verilmez. 
Emval ve eşyası, haksız yere haciz 
olunur, ve 24 saat zarfında da, ha
raç, mezat satılır. 

Bu neticeler hep "tatbikat ha
tası" dır. Vakıa icra memuru bu 
mühleti vermeğe kanunen mec -
burdur. Fakat gelin de, bunu an -
la tın bakalım? 

Ben, bu zorlu suale cevap ara -
maya sual sormayı tercih ettim. 
Onun verdiği diğer cevapları da, 
bundan sonraki yazıma mevzu e -
dineceğim. 

Eğer, bu cevaplar, layık olduk
ları alakaya kavuşurlarsa. genç a
vukat Mesut Selenle katlandığımız 
karşılıklı yorgunluğu, bir çok va -
tandaşların yüzlerini güldürme 
nin hazzı ile gidermiş olacağız! 

[ Hınısta Postalar 

Eksik Çıkıyor 

Kömür 
Amelesi 

Evleri 
Zonguldak CTAN) - Kozlu Kömür 

iş şirketinin miihendi.;, memur ve 
müstahdemleri için Kılıç mev]dinde, 

1 kömür ocaklarının civarında yaptır
dığı evlerin inşaatı bitmiştir. Kırk 

ev ile teferrüatının vücude getiril
mesi için yedi yüz bin lira sarfedil
miştir. 

Evler bir, iki, üç ve dört memu
run maaile oturabileceği şekilde, su
lu ve elektrikli, önii bahçeli, modem 
tarzda yapılmıştır. Evlerin ortasında 
meydan ve umumi par]< tesis edilmış
tir. Asri bir ilk me!ttep binası ile bir 
sinema da yapılmıştır. 

Yüz elli kadar mühendis, memur 

ve işçinin birleştirildiği bu evlerin a

çılma resmi, vali Hı.ılit Aksoy tarc.. 

fından icra edilmiştir. Bu vesile ile 

bütün kömür ocakları memur ve a- ı 

melesi adeta bayram yapmışlardır. 

Türkiş, Etibank kömür şirketleri 

de ocakları civarına böyle muntazam 

evler yaptırttıkları gibl bir taraftan 

da inşaata devam eylcmektedirler. 

Samsunda Mahsul Durumu 
Şarnsun (TAN) - Bu yıl mahsul 

durumu köylerde çok iyidir. Yalnız 

geçen akŞam yağan misli nadir gci

rülmüş bir dolu ve sağnak, bir kı

sım mahsule zarar vermiştir. Dolu, 
bilhassa tütün fideleri için ~ok fena 
olmuştur. Köylü başka yerlerden fi
de tedariki suretiyle tütün dike
cektir. 

Konya Aksarııyı (TAN) - Zafer 
ilk okulunda halk dershanesi ac;ıl· 

mış, bir çok vatandaş bundan istifa
de etmiştir. 

Trabzondan yazılıyor: 
Şehrimizde maarif hayatı iler!dir. 

Mekteplerdeki vaziyet ve çocukların 
çalışma dereceleri umumiyetle iyi
dir. İrfnn müesseselerimiz içinde, i7.-

Kömür amele•i ve yeni evler 

İzmir, (TAN) - Turgutlu balkevi, bir mütehassıs getirterek üç hafta 
devam etmek üzere bir sun'i çiçı:.k kursu açmıştır. Bu kursa kız ve er
kek talebe devam etmektedir. Kurs çok rağbet görmüştür. 

Ayni mektebin baş muallimi Emin 
Sakarya, hapishanede de bir kurs 
açmış, kırk kişiye okuyup yazma 
öğretmiştir. 1 

ci teşkilatı çok muntazam olanlar da 
vardır Merasim günlerinde, küçük 
izcilerin ahenkli yürüyüşlerle cad
delerden geçişi, gönülleri ferahlan
dırmaktadır. 

Beşinci Büyük 
Kurultay 
Münasebetile 

(Başı 5 incide) 
siye.set, yurt müdafaası kısımla

rına da ayırarak, altı kısımda en 
az tef errüatla tesbit edebilmiştir. 

Pren•iplerimizin 
müabet verimleri 

Bugün, bu programın prensiple
rinin 4 yıllık bilançosunun mutlu 
ve müsbet verimleri. önündeyiz. 

Millet menfaati karşısında kü
çük ve hissi duygulardan sıyrılııbi
len bütün insaflı ve dikkatli yurt
taşlar, Cumhuriyet Hıılk Partisinin 
(Kemalizm prensipleri) bilançosu
nun neresine bakarlarsa baksınlar, 
hiçbir milletin siyasi partisine na
sip olmamış müsbet ve millet için 
verimli, memleket için hayırlı, halk 
için faydalı inkılap, imar ve refah 
eserlerile dolu olduğunu görürler. 

Yalnız bugünkü dünya muvace
hesindeki vaziyetımiz bile başka 
delile hacet bırakmıyacak kadar şc-

.tıınıs (TAN) - Hasankaleden bu
raya gelen İstanbul postasınd~n ga
zete ve mecmualar, aylardanbcri ek- • 
sik çıkmaktadır. Bu hal alakadarla
rın şikayetini mucip olmuş, posta 
şefliği bunu nazarı dikkate almış, 
her postadan çıkan gazete ve mec
muaların tesbiti zarureti göriilrnüş, 
postanın açılması esnasında kazamı
zın en büyük memurları da bulun
muş, bunların huzurunda dn nok3an
lar tesbit edilmiştir. Posta şefliği, 

Kırklarelinde 19 Mayıs 

. refli. ve kuvvetlidir. yurtt~ barış, 
dünyada barış hakkındaki başhca 
prensipimizin dikkatle takip ve 
tatbiki saye.sinde dunyanın bütün 
rahatının kaçtığı, beynelmilel ha
yatın endişe içinde kı\'Tandrğı bu 
demde, Cümhuriyet Türkiyesinin 
dünya siyasetindeki mevkii, bü
tün dostlannı imrendiren, düş

manlarını kıskandıran mutlu ve 
bahtlı bır durumdııdır. 

en yakın yüksek posta makamlarına 
meseleyi bildirmiştir. Fakat değişen ı 
hiç bir şey yoktur. Gazete ve mec
mualar, postadan eksik çıkmakta de
vam ediyor. Bu çirkın vaziyetın se
bepleri bir an evvel meydana çıka
rılmak lazımdır. 

---oı---

Kııılcahamam Köy 
Kcitipleri 

Kızılcahamam (TAN) - Köy ka
tipleri, zaten az olan maaşlarını ay
lardanberi alamadıklarından şikayet 
etmektedirler. Bu hale salim hır ça
re bulunması lizımdır. 

20 yıl evvelisine kadar, yabancı 
ülkelerin adeta sömürgesi haline 
gelmiş, siyasi. adli, iktısadi ve ma
li kapitülasyonlarla yabancı dev
letlerin tabii menzilcsine düşmüş 
olan çürük ve çökiık Osmanlı im
paratorluğunun yıkıntıları içinden, 
"Yurtta barış, dünyada barış,, düs
turunu bütün dünyaca örnek alı
nacak bir siyaset ve kiyasetle, ta
hakkuk ettirmiş, bütün medeni dün 
ya devlet ve milletlerince sözü say
gı ile dinlenir, yardımı yalvanla
rak istenir, kudretli, mütesanit, 
müttehit, müstakil ve milli bir 
cümhuriyet devleti kurnbilmek, 
ancak Büyük Türk milletine has 
bir müstesna kabiliyettir. 

Böyle olduğu içindir ki, bugün
kü ·coğrafi, milli ve askeri vaziye
ti, dünya sulhü için tam manasile 
temel direği vazifesini görmekte

dir. Bu yalnız bizim için değil, düa
ya 1çin de ne mutltrl. 
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Padişah Kudretsizdi 
Vezirler Şehisl6m da Dahil Olduğu Halde Bütün Ülema, 
Hacılar, Hocalar Hep Tıbbi Kitaplar Okuyorlardı 

- Büyü, büyü, mutlaka büyü. 
Yapan da senin üstüne toz kon
durmak istemediğin o Ven edikli 
cadı. 

Ve saçlarını yolar gibi yaparak 
ağlamağa başladı. Hem goz yaşı 
döküyor, hem söyleniyordu: 

- Yedi evliya kuvvetindeki 
arslanımı süt kuzusuna çevirmiş
ler, melete melete bir. köşeye bı
rakmışlar, Aliosman ocağını sön
dürmek mi istiyorlar, arslanımı 
genç yaşında canından bezdirmek 
mi istiyorlı:ır. Bu hainlerin kasdi 
kimedir, maksatları nedir?.. Al
lahım, yüce Allahım. Sen bana 
yardımcı ol, bana doğru yolu gös
ter. Ta ki arslapımı şu hale ko
yanlardan öç alayım. 

S ultan Muradın da sinirleri 
kökünden bozulmuş oldu

ğu için, bu söylenişlere kayıtsız 

kalamıyordu, anasiyle beraber 
göz yaşı dökerek Allahtan mer
hamet dileniyordu. Bu vaziyette 
bütün sarayın ayağa kalktığını, 

kubbe altı vezirlerinin her işi hı
rakıp padişaha sıhhot ve kudret 
getirecek çareleri araştırmağa. gi
riştiğini söylcmeğe lüzum görmü
yoruz. Hekimbaşı başta olmak ü
zere, bütün hekimler İbni Sina-

nın kanununu, şifasını bir daha 
ve bir daha gözden geçirerek taç
dar hastaya derman arıyorlardı. 
Şeyhülislamdan müderrislere ka
dar. bütijp hocalar - !bni Kemn
lin İhtiyarlıktan GcnÇlığe Riccıt 

adlı eseri gibi kitapları okuya
rak - hekimlere yardım etmek 
imkanlarını araştınyorlardı. Ma
halle falcılarından yüksek sevi
yedeki şeyhlere kadar gaiple ilgi
lenen bütün insanlar fal açarak, 
remil dökerek, istihareye yatarak, 
murakabe geçirerek ayni netice
ye hizmet etmek istiyorlardı. 

Söz, l:fo umumi telaş yüzünden, 
ayağa düşmüş gibiydi. Her ağız
dan bir söz çıkıyordu. Ortaya sü
rülen fikirlerin, tedbirlerin, öğüt
lerin ise, ne haddi, ne hesabı var-

dı. Zavallı padişah soğuk sudan 
sıcak suya sokularak, şu hocadan 
alınıp bu hocanın önüne oturtula
rak, sabahtan akşama kadar hır
palandığı için, büsbütün demıan
sızlaşmıştı. Halayıklarla cünbüşe 

çıkmak şöyle dursun, haremden 
dışarı çıkamıyacak kadar zayıfla
mağa başlamıştı. Nuru Dan(ı ise, 
onun bu erimesine kul, k asmıya
rak manasız tedavilere devam e
diyordu. Bir yanda da müstantik
ler tayin ederek, mahkemeler ku
rarak, arslan oğluna zayıf bir ku
zu meskeneti getiren büyüyü kim
lerin yaptığını ortaya ~ıkarmağa 
uğraşıyordu. 

Safo, bu teşebbüslerin ve bu te
laşların kendi başıM bir çorap 
örülmek kaygısından doğduğunu 
anlıyor, fakat vakarını muhafaza 
ederek kayıtsız görünüyordu. Ko
casının manasız tedavi şekille
ri altında harap olduğunu görün
ce, o kayıtsızlığı bıraktı, kayna
nasının da bulunduğu sırada Mu
radın yanına gitti, hiç bir mukr.d
demeye lüzum görmeden, müla
hazalarını açığa vurdu: 

- Arslanım. Sen, Valide Sul
tan efendimizin ciğer paresi isen 
benim yanımda da senin bir kaç 
ciğer paren var. Şu halde yalnız 
Validenin değil, bizim de kalbi
mizsin, canımızsın, her şeyimiz
sin. Halbuki günlerdenbel'i saray
yordu. 
da <lonUp d.c.1..9 ...... ~ı..ı~-"---

aslını benden saklıyorlar. He
kimlerin üçü girip, beşi çıkarken 
bana kimin hasta olduğunu söyle
miyorlar. Arslanımı ancak düşüm
de görebiliyorum. Bari bu düş
ler de tatlı olsa? Hayır. Seni hep 
rahatsız, hep düşünür görüp üzü
lüyorum. Nihayet iş son kerteye 
geldi, senin rahatsızlığının iç yu
zünü l\hsırdaki sağıv sultan da 
duydu. Benim de gözüm, kulağım 
açıldı, içime ise, ateşler saçıldı, 

hemen yanına koştum. 
Biraz dinlenir gibi oldu, sonra 

sözüne devam etti: 

Nakleden : Şebabettin Fuat 

- Acıyı acı keser, dt!rler, ars
lanım da şu sıkıntıya güzeller yü
zünden düştüğüne göre, derma
nını da yine güzeller elinde ara
malıdır. 

Nuru Banu, gözlerini aça aça 
sordu: 

- Arslanım eline keşkül alsın 
da, şu güzele, bu güzele yüz su
yu döksün, dua mı dilensin? Bu 
ne küstahça söz! 

Safiye, azametli kaynanasına 
dudaklarını büke büke baktı: 

- Size, dedi, söylemi) orum. 
Şevketlu efendime, velinimetime, 
oğlumun babasına söylüyorum. 
Lutfedin de lafa karışmayın. 

Ve yüzünü kocasına çevirerek 
mülahazalarını tamamladı: 

- Hekimi de kovun, hocayı da. 
Soğuk suyla yıkanmak fena de
ğil. Fakat sabahleyin sıcak, öğle
yin soğuk, ikindi üstü yine sıc3k 
su dökünmekten vaz gelin. Erken 
erken iki kova soğuk su dnkünün, 
güzelce sarmıp biraz yatın. Dcr
manınızı da güzellerden arayın. 

Her gün yeni, yepyeni bir kız ge
tirsinler, hizmetine koysunlar. 
Bunlardan biri olmazsa, öbürü, 
o da olmazsa, bir başkası mutla
ka arslanımın iltüa tına lfı.yık çı
kar! 

S afo, sözlerinin sonunu böyle 
bir tavsiye ile bitirirken, 

Muradın dn gözlerinde her gün 
de.2.isen c.clır~lerden..mürekkec bir 
güzellik ehramı yükseliyordu: ln-
şasında taş yerine, bırer nefis 
çehre kullanılmış bir ehram! .. İş
te bu temaşa, onda kuvvetli bir 
heyecan uyandırdığından, iki eli
ni birden Safoya uzattı ve onun 
alnına uzun bir buse bıraktı: 

- Sen, dedi, sen nı= ıyi kadın
sın. Yüreğinden kan giderken, ha
tırım için, yüzün gülüyor.Kıskanç
hktan ciğerin cayır cayır, yanar
ken, sıhhatim için dilin bana ça
reler sunuyor. Bu fednkiırlığını 
ömrüm oldukça unutmam. 

(Devamı var) 

TEFRiKA No. 6 

Babam, her gün, bir işçinin istihkakı olan 625 
gram ekmek alıyor. Fazln olarak, tatil gi.inlerı müs
tesna, fabrikadan 250 gram tayın veriyorlar. Benim 
henüz "Kartuşkam,, (1) olmadığı için babam kendi 
ekmeğinden bir parçasını bana veriyor. Verdigi ek
mek o kadar az ki, bir lokmada bitiriyorum. Daha 
ziyade de veremiyeceğini söylüyor. Kendisi oğle
yin, inbrikanın lokantasında karnını doyuruyor. 

Yatağımn girdim. Hıçkıra hıçkıra ağladım, ağln
dım ..... 

Ben, şimdilik, öğle yemeğini yengemle beraber 
yiyorum; fakat kadıncağız bana ters ters bakmağa 
başladı. Neredeyse yiyecek meselesi için gırtlak 

gırtlağa geleceğiz. 

"Aleksandroviç,, günde iki yüz elli gram ekmek 
alıyor. Öğleyin umumi yemekhanede yemek üzere 
bir de vesikası var. 
Akşam yemeği olarak, soğuk bir şeyler hnzırlıyo

ruz: Rınga balığı, patates, pancar. Galiba, dün ağa
beyime verdiğim kokmuş pancarla patates,· akşam 
yenecekmiş. 

Babam beni azarladı: "Pancarla patates ne ol
du?,, Dcdı. Cevap vermedim; o da fazla bir şey sCiy· 
lemedi. Fakat akşam aç açına oturduk. Bir §ey y~ 
mcdik. 

Bu sabah, işe giderken her tarafı kilitledi. 
"Dimitri,, bana postahanede bir vazüe bulncağmı 

va-adetti. Aman, bir an evvel bulsa!.. Babam her 
giın başıma kakıyor: Buraya, hanımefendiler gibi 
yaşamağa değil, çalışıp ev geçindirmeğe geldiğim; 
söyiüyor. 

TahsiUme devam meselesini düşündükçe, bu söz 
lcr bana biısbütun ağır geliyor! Yazık oldu. Yarı 

yolda l:aldım. Ne kadar da arzum var. Okumak, 
darülfünun tahsili bile yapmak istiyorum. Halbuki .... 
babam benı nelere icbar ediyor! 

28 Nuan 

B abamın pinti, hodbin ve haşin olduğ\..nu dü
şünmeğe alışmıştım. Fakat bugün şaşıp kal

d·m. 
Diin akşam, fabrikadan iki, üç kilo knclar ekmek 

getirdi. "Aleksandroviç,, bütÜn gün açlıktan şikfıyet 
etti; kıvrnndı durdu; fakat bir türlü ekmek istiyc
mcdi. İstese de verilmiyeccğini, ekmeğin kilitli ol
duğunu biliyordu. Ben ağabeyimi o halde gördukçe 
muazzep oluyordum. Fakat ne yapabilirdim? Ben
de ekmek yoktu ki, ona vereyim. 

Babam eve gelince, kendisine dedim ki~ 
- Ah, baba, bilsen ne kadar açım. 
Babamın kaşları derhal çatıldı. Lakin aksi cevap 

vermedi. Dedi ki: 

- Gıt bir rlnga balığı hazırla. 
Kcndısi de benimle beraber mutbağa girdi. Do

Jabı açtı. Bir ringa balığiyle pancar haşlaması çı
kardı. Onun bir haftalık pancarı hazır duruyor: 
Hatta haşlanmış olarak. 

Ringa balığını yıkamak, temizlemek llstiyorum. 
Balık kokuyor. Pancar da, dünkü gibi, yarı kokmuş 
bir halde. 

- Fakat baba, bunlar çürümüş, kokmuş .. 
Babam, yüzüme bakmadan, bir mürebbi gibi c~ 

vap V<'riyor: 
- Onn çürümüş, kokmuş demezler; sadece, 0 U

sulü mahsusiyle. soğutulmuş gıda,, derler. Bu za
manda hemen atmağa gelmez... Avuç dolusu para 
veriliyor. 

Evet, o halde? Atmıyalım. Hepsini ha1.ırladım. 

TAN 31-5-939 
, ............. ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~'"'"'-!!~~---~~ 

Türk CJ i bi kuvv t l ı 
Sözü boş değildir 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

ARPA UNU SALEP 

BAKLA UNU TARÇIN 

YULAF UNU KiMYON 
NOHUT UNU 

KARANFiL 
ÇAVDAR UNU 

ZENCEFiL 
PiRiNÇ UNU 

KARABiBER 
KORNFLAU 

BEZELYE UNU 
YENiBAHAR 

PATATES UNU 
BEYAZ BiBER 

FASULYE UNU 
SOFRA TUZU 

MERCiMEK UNU 
KIRMIZI BiBER 

Buğday Niıastası 
(Kutu ve 

Pirinç Nişastası 
Paketleri) 

Memlekette bu maksatla kurulmut ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertib 

ve tavsiyesile vereceğiniz ~u gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

CAPAMARKA 
Dünyada beynelmilel JÖIİreti haiz eılerile l<at'iyyen omuz omuzadır. 

Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Heryerde 

' daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Betiktaf, Kıhcali • M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokular.mı terkibinde saklayan 

VENÜS ÇAM Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nın formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 
UMUMi DEPOSU : Nureddin Evliyazade, Alat Ecza ve 

· Itriyat deposu, İstanbul 

PASTİL KATRAN HAKKI 
Öksürükleri kökünden 

keser, tecrübelidir 

Hepsinı cıe yedik. Babam heyn ,bana, hem "Alek
sandrovıç., e birer parça taze ekmek kesfı. 

Bır iki lokmada bitiriverdik. 
Birdenbire, babam büyük, pek büyiik bir neza

ketle b:ma sordu: (Bu sırada bir parça ~kmck da
ha verdi...) 

- Nasıl. karnın doydu mu? 
Bu sualden o kadar iğrendim ki, az daha boğu

lacaktun. Lokma boğazımda kaldı. 
Elimden gelse, boğazımdan geçen lokmayı çekip 

çıkaracak; \'e babama "Al!,, Diyecek!iın. F'akat 
belli etrnedım; ve onu büsbütün kızdırmak için: 

- Ilayır, dedim. 
Böyle bir cevaba katiyen intizar etmediği için, 

bana dikkaue. sert sert baktı. Lakin, ağzını açıp ta 
bır keLm .. • bile söylemedi. Sessiz sadn:>1z bana bir 
parça daha ekmek kesti; ve geri kaıanını gazete ka
ğıdına sardı. 

"Aleksandroviç,, e bu sefer vermemişti. Dikkat 
ettim: Ağabeyim başını çevirmiş, pencereJen dışa· 
rıya bakıyor. O kadar acıdım ki, gözlerıınc yaş 

dolrlu. 
Ekmeğime dokunmıyarak, babama sordum: 
- Ya nğabeyıme? 
"Aleksanclroviç,, , hfila, pencereden dışarıya ba

kıyordu. 

Babamın çehresinde ani bir düşiince dolaştı; fa_ 
kat, ne du~ıindüğünü söylemedi. Hiç bir ~ey söyle
meden gazete kağıdını açtı. Ekmeği çıkarıp, bir par· 
ça daha kesti. Ağabeyim, başını çevirmeden, elini 
uzatarnk ekmeği kaptı; ve derhal m'utbağa gitti. 

A ğabcylm, odadan çıkar çıkmaz, babamın çeh
n:si birdenbire değişti. Acaip ve muza!lera

ne bir tavırla, adeta beni tayip eden nazarlarını üs
tüme dikti. Benim de bütün aksiliğim yüzümde o
kunuyor. 

Cebinden yedi yüz elli gram beyaz ekmek çıkar
dı. Gözleriyle işaret ederek, ekmeği bana gösterdi. 
Sonra, yüksek sesle dedi ki: 

- Bak bir vesikacıkla na~ıl tedarik ediliyormus. 
Bembeyaz ... Pamuk gibi~ .. Ala ... Nefis ..... 

Tki dilim kesti: Kendisine büyük bir dilim; bana 
da küçükçe. 

Muznf!crane tavriyle ve hfıla beııi utandırın~ 
istiyor gibı bakıyordu. 

Kıpkırmızı kesildim. 
"Ayıp, ayıp, o da senin oğlun!,, Diye bağırmak 

ihliyaciylP çırpınıyordum. Fakat bilmem neden bu· 
na cesaret edemedim. 

!çimden kendi kendime dedim ki. 
"- Pekala, o halde ben de ekmeği şimdi ycmcZı 

saklarım. Sonra yarısını ağabeyime veririm.,, 
Lakin, babam zihnimden geçenleri keşfetmiş ols· 

cak ki, sordu: 
- Anlaşılan bugün karnın tok? 
- Evet. 
- O halde ver de, ekmeğini saklıyayım. Yarııı 

kahvaltıda yersin. 

29 Ni.an 

P etrograd'da geçireceğim ilk pazar. 
"Aleksandroviç,. bize bugünlı.ik te misafir. 

Yarından itibaren işe başlıyacak; ve bizden ayrı ya.· 
şıyacak. 

Bab::ım, sabahleyin, erkenden çıkıp gitti. GalibSı 
kcndismdcn fazla ekmek istiycceğunden k.orktU· 
Çok muztsribim. Kalbünde damla damla zehir bi· 
ı·ikiyor. 

Y<·rr:ckten sonra, "Dimitri,, ye bir arkadaşı misa· 
tir geldi: "Nikola Pavloviç Yakovlef,,. 

Kendisiyle aşinalığım var. 
Dayımamadım. "Dimitri,, nin odasına gırdım. 
•·Nikoln Pavloviç,, i eskiden tanırım. H yatımd8 

ilk sevdiğim genç oydu. "Frenef,, le ni~anlanoı<i" 
dan evvel , iki yıl, onunla sevişmiştik. 

Aman yarabbi, sekiz aydanben ne k.\.iar değış· 
miş! 

Fena halde zayıflamış, sararmış.... Gözleri f n~· 
rüd<lemden marazi bir kırmızılık almış ... .Başını ıtıı· 
rnilen usturayla kazıtmış. Köye yazdığı mektupııır' 
da ilahıyat ile meşgul olduğunu söylüyordu. saç· 
}arını uc-,. ırayla traş etmesinin sebebi her hcılde bil 

olacnk. Cok yazık: Ne kadar da güzel ve muhtcşet11 
suçları vardı. Sesi de çok güzeldi. Bana ne sarkı ıar 
okurdu.... (Devamı VarJ , ... 

(1) Ekmek veya ~·iyccck 'e ikas1. 
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~ 
KARA AYŞE ~ 

Yazan : Halikarnas Balıkısısı ~ 

TefrDka Noa <.§50 

Damadın Konağında Toplanılmıştı 
liürriyet ve İtilaf Fırkasının idare Heyeti Azaları 

Hain Feridin Reisliğinde Konuşuyorlardı S ular kararmıştı. Köye dö
nüyordu. Kara Ayşe önüne 

çıktı. Başmda örtüsü yoktu. Kara 
saçları darmadağınık. kömür gibi 
gözleri yuvalarından fırlamıştı. 

Mehmede: 

de Zek~, . cebinden çıkardığı not 
fterını karıştırmış ve bir sayfa

•ına göz gezdirdikten sonra: 

İb - .Evet paşam ,dcmiştı. Çolak 
b rahım beyin Gedikpaşada Hilmi 
ey konağında müsteciren ikamet 

etti v. h· gı doğrudur. Aynen ihbar ve<;-
ıle, Mustafa Kemal Paşanın si

\ıil elbiseyle bir kaç defa bu ko
ll~~a geldiği de, o civarda oturan 
tlı.ulk.iye mütekaitlerinden Burba
llett· ın bey namında {ırkamız men-
~bin~den bir zatın ifadatiyle de 

eyYut etmektedir. Ancak kona
h tarassuda memur ettiğim kim
selerden henüz müsbet bir haber 
alamadım. 

~ - Bu iş çok mühimdir, Zeki 
1t Y. Çolak İbrahim beyin Yahya 
l' aptan, Dıramalı Halil, Sakallı Şe-
ef gibi bazı azılı komitacılan da 
~~ne kabul ettiği söylenilmekte
te~. ~erçi, sizi fazla taciz ediyor, 
Şkilatınızı da çok meşgul ediyo
~· .Fakat, polisi itimadımıza la
b k hır vaziyete getirinciye kadar 
l'rı. u zahmet ve külfetlere göğiıs ger-

ek mecburiyetindesiniz. 

* } 335 senesi martının on bi-

l'' rinci salı günü sabam. Hür-
.. 1~et ve itilaf fırkasının, birinci 
•eıs1. w. 

llğ ıgınde bulunmak bahtsızlığına 
rcı.:ayan Nu.ri ~a~a .ne Ali Ke
h lden gayrı butun ıdare heyeti 
~~·ı ' f 1 paşanın salonunda yine bir 
b~;at toplantısı yapmışlar, büyük 

:masanın çevresinde hulkalan
~ışUı l'i rdı. Baş kodaman damat Fe-
h't, tıpkı nemrudunkin'J benziyen 
tllğ ala~etle koltuğuna kurulmus. 
?'cı. er erı de sanki öirer iiraun ol-
l' ı.ıştu. Hepsinin çehrelerinden gu-
llrlu b. t b .. ha ır e essum akıyor, hele 

" ş kodamanın ağzı ateşler saçı
.rordu: 

.,.,_- Gerçi, diyordu. Tevkifatı ar-
""'Irıı.ı "b' k z gı ı yaptıramadık ve inti-
cı~rnımızı alamadık. Fakat, ne de 
h sa sergerdelerin toplanması her 

<ilde k" "kl · · \> uçu erını de sindirecek 
\> e bu suretle ittihatçılık yava'i ya
d aş silinip süpürülecektir. Şu ka
lı ar ki, tecelli edeceği tabii bulu
ıt1 Cenabıhakkın manevi ve eze
b· adaletini beklemekle beraber 

1
1

:z. de tabii boş durmıyacağız. Mil-
etını · . . 

lı-ı ızın on bır senedenberi cek-
""' ekte olduğu envaı mezal·~ ve 
·•ıe:zah· . 
l' k ırnın ve bilhassa maruz bı-
h ~ ıldığı son felaketlerin museb
,.1P ve badilerini kanunun pençe
~tıe tevdie başlıyacağız tabii. Za
S' tı Şevketmeabımız da bunun i
t ın hususi bir divanı harbi. örfi 
deşkilini irade ve ferm3n buyur
l ~lar. Fakat, dünkü meclisi vüke
~~ an sonra, bir aralık makamı a
h ı:zanerne gelen müşir Şakir paşa 

a:zretl . "b' b' d erı, ne gı ı ır tesir altın-
cı.~ bulunduğunu anlıyamadmı, pa
k Şah hazretlerinin vükelayı sabı-
ayı h -bi :rnu akeme ettirmek üzere 

~ar divanı harbi örfi teşkili ta-
0 .. "vurunda bulundug-unu isitti-
.. ıtıd . ' -
l' en bahısle, buna nevama iti-
\> cıı eder gibi göründü ve bir di
cı~ll.ı ~ali teşkilinin daha münasip 
l'et~a~ını ihsas etmek isledı. Hay
h 1llıı mucip oldu Şakir paşanın 
\>\ Cüretkarlığı. Bugünkü meclisi 
-~ ~l~~a meseleyi mevzuu bah
l~ E!ocegım ve paşa hazre:tlerıne de 
.\Yıkı olduğu cevabı vereceğim. 
la llc~k bu cevabın biraz ağırca o-
cagı . . Ş k" taı ıçın a ır paşanın istifaya 

~ kış:rnasını da muhtemel görü
~~1:1ırı, bilmem ne dersini?;? . Aci
~ıl'lız bu noktai naz9.ra, maliye na
tıirı Tevfik beyle na.fia nazırı Av
tıo: PaŞanın iştiraklerinden endişe 
tıa ıyorum ve bir buhran zuhuru
tıi sebebiyet verilmesinden çeki-
Yol'Uın. 

randan evvel, mülk ve milletin se
lameti namına Şal<ir Paşa Hazret
lerinin, bizim şimdi muttali olama
dığımız bu tasavvuru şahaneyi 

kimlerden ve ne suretle ögrendiği
ni düşünmemiz icap eder. Hadise 
gösteriyor ki, çalışan gizli bir el ve 
ya eller var, Hiç şüphe etmiyor ve 
hepimiz de katiyetle biliyoruz ki, 
bu ellerden biri de mabeyni hü
mayunda, dainizce, devairi hükü
metten evvel mabeyn dairesinde 
bir tasfiye yapmak, kurbu şahane
yi tathir ile sağlamak gerektir. Sı
rası geldiği için, arzını vecibe say
dığım bir hadiseden bahisle efen

dilerimi tenvir edeceğim. Başma

beynci Lıltfi Simavi Beyin fırka 
reisimiz Nuri Paşa hazretleri ile o
lan sık ıfıkı münasebetleri bilmem 
mesmuu devletiniz olmadı mı? 0-
mer Rüştü Paşanın Şişlideki kona

ğrna müdavim bulunanlar, isimsiz 
siyasi bir fırka halinde faaliyette 
bulunmaktan ve muhitimizi karış
tırmaktan bir an fariğ olmuyorlar. 
Reisimiz Nuri Paşa ile Bahriye na
.zırımız Şakir Paşa da, bu bunak
lar yuvasının bellibaşlı müdavim
leri arasında bulunmaktadır. Son
ra efendilerim, Lutfi Simavi de, 
munhasıran fırkamıza ve sadra

zam paşa hazretlerine olan kadim 
adavet ve münaferetleri saikasile, 
sarayı hümayunda olup biteni ol
duğu gibi bildirmek ve biraz da 
görüklemek ile bu sabık devletli
leri şişirip köpürtmektedir. Efen
dilerimin begayet hayretlerini mu
cip olacak bir şey daha arzretmek 
ist~rim Ahmet Rıza Beyefendi de 
Çürüksulu Mahmutpaşa ile bera-

ber saikai hasatle yeni dahil ol
duldan bu hizbi aleyhimize tahrik 
ve efkarı umumiyeyi taglit için 
sarfı mesaiden geri kalmamakta -
dırlar. Hatta süierayı sabıkadan 
Hasip efendi ile mazul ve mütekait 
bir çok ricali matuhe de bize kar
şı kurulan cephede mevki almakta
dırlar. 

H
ocanın aana çoK uzun suren 
bu ihbar ve ısrarlı iddiala

rı karşısında kısmen tatlı tatlı u
yuklıyan ve kısmen de hiddetli, 
hiddetli homurdanan fırka idareci
leri Damat Feridin ansızın yükse
liveren celalli sesi sarsmış ve sıç
ratmıştı. Ferit gazaplı bir tavırla 
bağırmıştı: 

- Evet hoca efendi hazretleri. 
Bütün buyurduklarmız belki de 
birer hakikattir. Fakat, bütün bu 
i~itilen hadiseleri bugüne kadar 
saklamak ta büyük bir gaflettir. 
Hele memlekette köşe, bucakta o
lup biten bütün hadiselerin, ha
zırlanan bütün teşebbüslerin tara
fımdan görülüp işitilmesini bekle
mek, adeta bende fevkalbeşer bir 
kuvvet tevehhüm etmek kadar gü
lünç bir harekettir. Rica ederim, 
mehamı umuru devleti, vezaifi 
mühimmei siyasiyemi terkedip te 
bu gibi teferrüata müteallik umur 
ile meşgul olmakhğım mı istenili
yor, anlıy.amadım. lhvanımtz, frr
kada post kavgası edeceklerine, bi
ribirlerile didişeceklerine biraz 
gözlerini açsalar, etrafa kulak ver
seler de, bu gibi vckayi ve teşeb
büsatı günü gününe öğrenseler, da
ha iyi olmaz mı a efendim? 

(Devamı var) 

SİNEKLERLE MÜCADELE 

"-Demek ki benimle alavere
yi kestin ha?,, diye sordu. 
"- Kestim! Dedik a .. Kaç kere 

söylemeli?,, 
"- Düşün bir defa, beni nasıl 

bırakırsın yahu?,, 
"- Başımr ağrıtıp durma. Şim

di evlendim artık. Karımla hırgür 
etmek istemem. Artık seninle bir 
ilişiğim yok.,, 
"- Karınla hırgür mü istemi

yorsun? Karın sana varmazdan ev
vel aramızda gelin geçenleri pek 
fila biliyordu ya. Bugün ikiniz de 
köy meydanında bana rastladınız. 
Karın beni görünce dudağını bük
tü, yere tükürdü de sen ses çıka
rayım demedin. Sende yürek yok 
ki zaten.,, 
"- O! Anladık yüreğim yok. Ba

şımı boşla vesselam. Gecen hayrol
sun!,, 

"-Mehmet! Böyle mi olacaktı?,, 
"- ünümden çekil! Defol kar-

şımdan!,, 

"- A! Oyle mi? Al sana!,, 

M ehmedin boğazını bir tırpan 
yardı. Göğsünden aşağıya 

"- Babasının anasının biricik 
kuzusuydu. Sulanıp duruşuna , pe
şimi bırakrnayışındaki inadına, a
yak direyim, dedim. Dedim ama 
beni tütünden kovmağa kalkıştılar. 
Uvey anam da, "Bak Ayşe. eğer tü
tün parasından olursan, ben sana 
bakmam gayri. Ne hal olursan ol, 
başının çareciğine bak,, diyordu. 
Ben de ürktüm mü, sevdim mi, se
vindim mi pek bilmiyorum, oğlana 
(Eh) dedim. Oğlan, beni evlerine 
hizmetçi aldı. Gece el ayak çekil
dikten sonra sandık odasındaki ye
rimde, hırsızlamadan öpüşürdük. 
Yüreğim "çat çat" ederdi. Aradan 
çok geçmedi ama. Koca hanım işi 
çaktı. Iki buçuk paralık çıkınımı 
koltuk altıma sıkıştırarak, beni so
kağa dehlcdiler. Barınacak bir yer
ceğizim yoktu. Geç vakteden sokak 
<;okak süründüm. Sabaha karşı ca
mi merdivenleri üzerinde uyuya 
kalmışım. 

kanlar boşandı. Sarhoş gibi sende
liyerek "yakalayın! Yakalayın! Be
ni öldürdü!" diye bağırdı. Yerlere 
yuvarlandı. Köy kahvelerinden ko
şuştular. Kadını karanlıkta kova
ladılar. Birisi başına bir sopa vur
du. Kadın yıkıldı. Etrafını sardı
lar. Kadın çıldırmış gibi idi. Göz
leri vahşi vahşi yıldırayordu. Ba
şından kan sızıyordu. Göğsü, min
tanının önündeki ilikleri patlatır
casına inip kabarıyordu. 

"-Beni bırakın! Beni bırakın! N eyse mevsim incir mevsimi 
Yahut öldürüverin kurtulayım!" idi. Incir devşirdim. Fakat 

Diye kekeliyordu. gebeydim. Çocuğu düşürmek için 
Onu tanıyınca, savrulan küfür- Badibadılerin Huriye dududan a-

lerin, suratına tükürülen tükrükle- ğı aldım, cocuk düştü; fakat has-
rin bini bir paraya oldu. "Vay gidi talandım. Çocuğu di.ışürdüm diye be 

k I ni dama attılar. Tütüncü efendisi-
a tak vay! Koca herife kıydı be!" 

diye söven söveneydi. Sille, yum- nin evinde hizmetçilik ederken, ev 
ruk, tokat, tekme, ite kaka karako- ısmarışlarını bakal Hasan Ağadan 
la götürdüler. O arada bir ç1ğlık aldırırlardı. Has.an ağa ellilik bir 

Rivayet ederler ki, eski zaman- re var mıdır? Vardır, derler. Hem koptu. Mehmedin kansı saçını, ba- adamdı. Onunla yarenlik ederdik. 
larda bir büyük adam het deta de pek çok çareler gösterirler, fa- şmı yola yola yetişmişti: Yalnız önceleyin beni hapishanede 
muharebede a:alip gelerek ) urdu- kat bu çarelerin çokluğu hiçbirisi- "- Kanıma kan isterim. Ah ge- görmiye gelir, bana yeygi ve tor-
na dönerken yanındakilere: nin kesin olmadığını gösterir. beresice kaltak. Kocamı öldürdü.,, ba, torba portakal getirirdi. Hapis-

- Küçük muharebeyi kazan _ Bir kere, sinekler aydınlıktan Diye dövünüyordu. Kara Ayşe- haneden çıkar çıkmaz benimle ev-
dik, fakat şimdi büyük muharebe- hoşlanmadıkları için gündüz pen- nin gözleri kara kara çakıyordu. leneceğini söyledi: 

cereleri siyah perdelerle örtmeği, " A · ·· .. 
ye gireceğiz.... geceleyin de odada lamba yakma- Bir saldıran olursa dişlerile müda- - ma tutuncunün dandini 
Dermiş ... Bunu rivaJ;et edenler, mağı tavsiye ederler. Öyle yapu- faaya hazırlanan bir kurt gibi ha- bebeğile yaptığını, benimle evlen-

büyük muharebenin insanın kendi sınız, sinek korkusundan karım- şını ileri eğmişti. Artık çünkü ca- dikten sonra da yaparsan, anam, 
nefsi ile mücadele olduğunu ilave lıkta oturmağa razı olursunuz. Fa- nına tak demişti. avradım olsun sonun fena olur,, de-
ederler. Vakd'l insanm kendi ne{- kat bir iki tanesi, sizinle eğleni- di. 
siyle mücadele etmesi diişmanla- yormus gibi, gene girer ve karan- * Neyse 18.fı uzatmıyalım, damdan 
riyle kavga etmesinden helki da- lıkta sizi bulur. Rahatsız eder. O- Mahkemede kanlı tırpanı ve çıkınca evlendik. Hasan ağanın ba-
ha güçtür. Fakat sineklerle müca- nun bir tanesi bile insanı sinirlen- kanlı gömleği gözünün önü-

l dirmeğe yetişir. kaldaki malının çoğu kaçaktı. O 
dele etmek, şüphesiz, her tür ü ne tuttular. Adını, m?-sleğini sor-

H Sinek kağıdınrn çirkinliğine ta- dükkanda sata kosun, arkadaşı 
mücadeleden daha güç olur. at- hammül edersı'nı'z, ondan odanız- dular. Vesikalı imış. Vesikasını mu- M . 1 ı k t

. d ı ehmet te eve gız ice kaçak eşya ta o büyük adamın mtm e c ın c da şuuya buraya korsunuz. hatta ayene ettiler. Namuslu insanların 
Sı·neklerı'n çok ve pek ars• ı, olduk- t d ~ af :.ı. getirirdi. Eve istediği zaman girer ,.,, avan an aşagı upuzun sarkıtı:rsı- s ve PM muhabbetlerine layık 
larından ahlak kitaplarında meş- nız. Kağıtların Ü7.eri yakalanmış olmadığı halde, namuslu bir zev- çıkardı. Aradan çok geçmeden ku-
hur olan o sözünü söylerken in- sineklerle dolar, fakat oda sinek- ceyi kocasından kıskanmak küstah- lağıma tuhaf tuhaf fısıldamıya ko-
sanların nefsinden z:yade sinekle· ten kurtulamaz. Sinekler bizim es- yuldu. Hasan ağaya söylesem bı-

ki zaman vezirlerine benzerler. lığında bulunmuş olduğunu, vak- ak b ~ 1 
ri düşünmüş olduğu da hatırcı ge- 0 .. 1.. tile kendı'sı·ıe mu··nasebette bulun- ç ıçaga ge eceklerdi. Etme ey-
i . ume geldiklerini bildikleri hal- I d d. F k 11. . ır .... d k eme e ım. a at ıviehmet yine 

Sineklerin, bizim memleketimiz· e J::;a :::::~ ~:lir~~~~h su ko· mak gafletinden gözlerini açarak, bildiğini okuyordu. Yüz vermedim, 
deki bayağı, en az zara.rh sinekle- yarsmız, şunu yaparsımz, bunu kara Ayşeyle bağlandığı 0 kirU devam etti. Şamarladım devam et-
riıı bile, türlü türlü mikroplar yaparsınız. Zaten bildiğiniz 0 tür- bağdan; namuslu blr kadınla ev- ti. Böylece bir ytl geçti. 
taşıyarak insanlara ne katlar fena- lü türlü çareleri tekrar etmivece- lenmek suretile kurtulan, ve izdi-
lık ettiklerini tafsile .hiç Iüzwn ğim. Hatta biraz masraf ederek vacın kudsi nurile nurlanan bir Bir gün Mehmedin eve getir-
yoktur. Bunu herkes bilir ... U-· pencerelerinize, kapılarınıza tel masumu yaralachğını ve namus, diği ağırca bir sandık şeke-
zak memleketlerde uçuşan ve kafesler taktırırsrnız. Fakat hala muhabbet hırsızı olduğunu yüzüne ri, odanın kıyısına itmek için ona 

az cok sinek bulursunuz. - şükürler olsun - bizim bildi- karşı bir bir saydılar. yardım eder ve eg-ilirken ensemden 
Sineklerin yetişmiş olanlarile 

ğimiz daha kötü hastaJıkları geti- mücadelede tam galip gelmek im- Kara Ayşe dimdik duruyordu. öptü. Ne anlatayım size Hasan a-
ren sinekleri bilınezseni7. de sizi kansızdır. Hüner onun yavrula- Rüyadaymış gibi idi. Salona girer- ğaya çıtlattım, ama adamcağız o-
meraklandımıamak irin söylemi· dıaı ''erlerd ı· · k"k'" ·· k lık ı d E " .., ·' e nes ının o unu -a- ken kapının kenarına başını çarp- ra o muyor u. ninde sonunda 
yeceğirn. zımakhr. Evinizin, apartımanını- l k ld ı · mış, fakat hiç farkında olmamıştı. o aca o u. çım paralanıyordu. 

Z te Sl·neg~ı·n h l ola zın içerisinde vumurtala" bıraka· 8 n - mu a • Alnının bir tarafı damla damla ka- Mehmede: 
rak - hiç mikroı>-su,. olduğu far- cağJ yerlere ila~lı su dökmek eli- ,. 

nizde. Fakat evlerinizin dıcarısrn· ruyordu. "Namus ve muhabbet hır- - Hasan ağaya dobra dobra an-zedilse bile gene bizi Tahatsız e- " 
k 

daki sinek yuvalarına kar"'ı ne yap- sızı,, sözünü duyunca uyanır gı"bi latalım. Adamcağızı ne al<jatıyo-
der. Yüzümüze ·onup bizi ok~a- mah? " 
mak istemesi bizim irin bir sıkın- irkildi: ruz? Ben ondan ayrılayım" dedim. 

~ Her ev, her apartıman mücade- M h 
tıdu. Gözümüze görünmeden yi- leye iştirak eder, sokaklar da dün,. "- Ben muhabbet hırsızı deği- e met: 
yeceklerimize kouı.hığn vakit ar- düz, asfaltlı olursa, ahırlar hep se· lim, dedi, her sene kazanç vergimi "- Sakın ha, herifle bıçak bı-
sızlığmdan haberimiz olmazsa da, birden dısarı uzakta olnrsa sin~k şakır şakır mangırına dek öderim. çağa geliriz, herifin ocağını yıkar-
gözümüı.ün öntintll', yediğimiz ve- yuvası kalmaz, derler. Ancak bu Makbuzları odamdadır. Ta ilkin ço- sın, dikkatli davranırsan kocan hiç Ji oc~Iarcİan biri, damat Feri- ya içtiğimiz şey)l•riıı ii:ıerine do- t;dar modern şehri nerede bulma- cuklukta tütün kızı idim. Tütün- farkında olmaz., dedi. 

eti dın bu sözlerini sükunetle kununca, en çok sevdiğimiz şey- Onun için sineklere karsı yarıa· leri yaptıran efendinin oğlu bana Ne var ki ben o kadar gizli ka-
11.t~lerken birden alevlenmi~. Ve ler \ıı:ı:.- iğrenç otur... Hele kitap cağımız şey, hic olmazsa yiyecek- sataşır dururdu.,, paklılığa gelemedim. Gönlüm Meh-

ı.ı b· okuyanlar, yazı ya·c ltıla-: için, si- 1 · · · · ki ır tavırla: erımızı, ıçece erimizi tel dolap- Durakladı, yutkundu, geçmişin metten tarafa kaydığını Hasan an-
- 'r'> ne~ ·n hiç dokunmadav yalnız et· J 1 b 1 ·ı k kt -'.. raşa hazretleri, demi~ii. Ma- ar a, namaz ez erı e oruma ır. uzaklıklarında eriyip giden güzel ladı gayri. Yüzü gözü zindan gibi 

~""lllki rafta uçuşması büyük bir azap o- Öteki çareler de sineklerin sayısını 

' ~C<C<l<'tC< < <<;<e 

" Kancık1ığına teşekkür! Bu-
nu yanma kar bırakmam,, dedi. 
Yüreğim koynumu pat pat dö

vüyordu. Mehmet dışarı çıktı. A
radan bir saat geçmedi ki Hasan 
ağayı kaçakcı diye gelip aldılar. 

Ben Mehmedin ispiyonladığından 

işkillendim. O bana haberi olmadı 
ğına bin yemin etti. 

Sonra l\Iehmedi de tuttular. O
nu Hasan ağayla yüzleştirmişler. 

:Mehmet aramızda gelip geçenleri 
adamcağızın yüzüne karşı söyle
miş ve Hasan ağanın kıskançlık do
layısile, ona ettiğini anlatmış. Meh 
medi masumdur diye salıvermiş

ler. Ben bunları duyduğum zaman 
iş işten geçmişti. Yoksa f1tamı ka
pınca, gidip her ~eyi bağıra bağıra 
anlatırdım 

Ondan sonra Mehmetle yaşa
dım . Herkes hem bana, heır 

ona yan gözle fena fena bakıyor
du. Onun için l\Iehmet beni Izmire 
götürdü. Orada çok para kazana
cağını söylüyordu. Fakat para ka
zanmak şöyle dursun, bana bütün 
eşyamı sattırıyordu. Yattığım dö
şeğin şiltesine yorganına varınca

ya kadar sattım. Yine gelir, yine 
benden para isterdi. Orada da tü
tün ameleliğine koyuldum. Fakat 
Mehmede para yetiştirmenin müm
künü yoktu. Bir gün geldi. Yine pa
ra istedi. Gözlerim zehir zakkum 
yaşlarla cayır cayır yana yana o
na: 

"- Parayı nereden bulayım?,, 

dedim. 
Omuzunu silkti. Kapıya doğru 

yürüdü Onun bir daha gelmiyece
ğinden ürktüm. 
"- Yurm gel de parayı sana ve

ririm., dcdı:n. 

Ertesi gün geldi. Ben de parayı 
verdim. Ondan sonra işte parasız 

kalmadığı gün olmadr. Gelir, ge
lir benden para alırdı. Bazan da 
para az dıye lıeni döverdi. Beni bir 
gün yakalayıp. bir Vt!sika kes
tiler. Mehmet para az diye beni 
her gün dovmiye koyuldu. Bir gün 
anamdan emdiğim sütü fitil fitil 
burnumdan getirdiydi. Namuslula
rın rekabetinden otlırü bizlerin u
cuzladığımızı yüzüne karşı bağır
dım. Eski kaçakçılığı yine ele al
malı diye benı bu kıyı köyüne ge
tirdi. 

Bir gi.in yakında evleneceği ku
lağıma çalındı. Ona zengin cada
lozun biri varacakmış. Bunu du
yunca tepem attı. Ona: 

"- O cadalozla para için evle
niyorsun. Şimdiye kadar bana yap 
tırdığını şimdi sen yapacaksın. Sa
na da vesika verseler a., dedim. O 
anlamamazlıktan gelcii. Beni dövü
yor ve ben ses çıkaramıyordum a. 
Evlenince de ses çıkarmıyacağımı 
sandr galiba. Bunun ötesini anlat
mıya lüzum yok. Siz biliyorsunuz.,, 

Dedi ve sustu. 

'I bu meseleyi görüşüyoruz. lur. İnsanın 1'emen zihni dağdır... azaltır, kendimizi de biraz oya- bir rüyayı acı acı hatırlar gibi ol- karardı. Mehmet ona sırıtıyordu. 
__....._ ___ u_k~u:..-.~...aUil~-.Y.=:..&.u:ı:ı~W4::.__ __ ~--..w......ı. ...... ~...h.ı-....ı.,_uu.--......., __ __ı __________________________ .:.....ı.u.b~y~·~~:x.<!,~~ti~· ----------~Mehmede: ________________ _ 

Mchmedin boğazmdaki yara iyi 
oldu. Aklını başına topladı. Zenğin 
ihtiyarcağ12. ile haysıyetli ve na
muslu bir hayat yaşadı. Ocağında
ki şen ateş hiç sönmedı. Yumuşak 
yatağında kaygusuz ve masum uy
kusunu uyudu. Kara Ayşeyse ha
pishanede cezasının günlerini ye
tirmekle mesauldü. 



ıo==================================================== TAN 31-5. t39 

Ş. Saracoğlu Paris-Soir 
Gazetesine Çok Mühim 

Beyanatta Bulundu 

Yepyeni 
Hamlelere 
Doğru •• 

<Başı 1 incide) 

Kurultay Encümenleri 
Mesailerine 

Devam Ettiler 

Türkiye, 
Fransa 
Anlaşmasi 

(Başı 1 incide 
tır. Halbuki mihver devleti 
başlıca siyasi ve askeri harek· 

(Başı 1 incide) 
••- Şimdi, gelin, isterseniz, birlik

te çalışalım!,, dedik. 
Almanlar, deııhal kavradıklan ye

ni vaziyete intıbak etmekte gecik
mediler. Türkiyenin milli kalkınma
sı, biıyük fir faaliyeti icap ettiriyor
du. Ve Almanlar, bu şartlar içinde, 
bizimle teşriki mesaiye daima hazır 
davrandılar. Fakat maalesef, Ingilte
re ile Fransa, teşriki mesaiye yana
şacaklarına munakaşayla vakit geçi
riyorlardı. Biz ise, bu sırada, teknis
yenlere ve bize lizım olan şeyleri ve
recek muhataplara muhtaçtık. 

Bu suretled.ir ki, Almanlar, Türki
yede, yeniden faaliyet sahası bulmak 
fırsatını kazandılar. Ingiltere ile 
Fransa, gümrüklerinin duvarlarını 
gittikçe yültselttlkleri için, Türkiye, 
kendi mahsullerini, ona muhtaç o
lan Almanlara satmak, ve mukabi
linde Alman malı almak mecburiye
tinde kalıyordu. 
ıT aalalaütlerimize .atlılnz : 

Buna rağmen, kapitülasyon mese-
1esini halleden Atatürk, galip dev
letlerle müştereken harekete taraf
tardı. Nitekim, Akdenizde, muahede
lerle taayyün etmiş olan vaziyeti ya
ni Ingiltere, Fransa ve Italyanın o 
denizdeki vaziyetlerini olduğu gibi 
kabul etti. 

ginleşmesi, işgal edilen müstemleke
nin zenginlepesine bağlıdır. Bina
enaleyh siz, Romanyada, bir müs
temleke siyaseti takip ettiniz. Haki
kati itiraf etmek lazımsa, bir gün 
Türkiyede de ayni tekliflerde bulun
maya teşebbüsunüz, bize çok acı ge
lecektir!., 

Aorapcı oai~ti : 

Saracojlu Ş11krü, kendisile bu mil
likatı yapan muharririn, Avrupa va
ziyeti hakkındaki sualine de şu ce
vapları vermiştir: 

••-Bugün, Avrupayı meşgul eden 
esaslı mesele, çok vazıhtır: 

1 - Çiftçi araziye ve işletmeye 

sahip kılınacak; 
2 - Çiftçinin sermaye bulması te
min edilecek; 
3 - Ziraat mahsullerinin silrüm 
ve satııpnı arttırmak için tedbirler 
alınacak; 

4 - Bu maksatlarla köylüye zirai 
kredi açılacak; 
5 - Yılın muayyen zamanlannda 
çalışmayan boş elleri memlekete 
faydalı bir surette ~alıştırmak; 
6 - Öğretmen gönderilmesine im
kan olmıyan köylerin öğretim ve 
eğitim işlerinde köylüye rehber -
lik etmek üzere köy eğitmenleri 

istihdam edilecek; 

7 -Pratik yeni bir yol siyasetine 
başlanacak, ve en ehemmiyetli 
merkezleri bağlayan ana yo11ar -
dan bir kısmı ve köprüler devlet 

Harp başlayınca, Almanlann en 
büyük pyreti, Fransa aleyhine 
müteveccih olacaktır. Ve onlar, 
ıalebeJ'i, en ıeç ild ay sarfında te
mine mecbur blaealdardır. Eğer 
Almanlar. bu katlar ima bir sa-
man içinde l'ramayı ezebilecelde- tarafından yaptırılacaktır. 

rinden §tlpheye dilşerlerse, UZUD Yedi. maddede hul~. ~tti~iz 
bir muharebe için muhtaç olduk- b~ tedbırler, memleketin ıstikbali ve 
lan menbalan ele geçirmeye te- koy kalkınması bakımından yapıl -
şebbüs edeceklerdir. Bunun için ması tasavvur edilen hamlenin bir i-

fadesidir. de Anadoluya el uzatacaklardır. 
Fakat Anadoluya varmak, ancak 
Bojazlan geçmekle mümkün o
lur. 

Memlekette smai kalkınmaya 

muvazi bir zirai kalkınma, ve şimen
difer siyasetine muvazi bir yol siya
seti. 

<Başı 1 incide) bfr deleıe tarafından ileri sürülen basını ipe bu yakın şark tefkil 
Hük(ımet konakları inşaatı için mütalealara karşılık vermiş ve encü- cekti. Binaenaleyh, Berlin ve 

maliye bıitçesine 1.000.000 lira veril- men reisi Çorum mebusu ismet Eker da bu kadar derin bir infial uy 
mekted.ir. 1.000.000 liras1 Ankara tıp meselenin bina vergisine ait kanım- ran J'rans~ - Türk anl.aıınaıanııD!J 
fakültesi inşaat ve tesisatına, 1 mil- la nizamnamesi arasında anlayış far- pılacağmdan dolayı memnun 
yon 200 bin lirası maske imalibna kmdan ileri gelmekte bulunduğunu hiumz liwmdır. 
ve 1 milyon MO bin lirası da muha- bildirmiştir. * 
cir iskan işlerine ait olmak üzere Encümen Meclisten bu kanunun Avrupa vaziyetini tetkik edd. 
Sıhhiye Vekaleti bütçesine 4 milyon tefsirinin istenilmesini muvafık gör- garo guetesi diyor ki: 
lira, 17.471.000 lirası demiryolları in- müı ve binalann yeniden tahriri me .. Onümüzdeki zamanlarda h 
faatı masraflanna, 1.500.000 lirası Js- selesi için de Dahiliye Veklletiyle feliketten korumak için intizamı& 
tanbul - Edirne asfaltının inşaatına mutabık kalınarak bu meselenin hal- aklı selimin hakim olması icap 
ve 2 milyon lirası dördüncü umumi !edilmesi lüzumlu görülmüştür. cektir. Bu i'lr.i ~~in ço~ kıymetli 
müfettişlik inşaatına aıı olmak üze- Maliye Vekili İstanbul İzmir gıda olduğu gorulecektır. 
re 22.191.000 lira Nafia Vekaleti bü~ Kayseri, Kırşehir, Kocaeli,' Konya: . Cesur ve makul .. büyük bir .~ 
çesine, 2.215.000 lirası Maden Tetkik Manisa, Maraş, Samsun vilayetleri _ tın ne olduğunu. ıosıe:mek 888.,. 

ve Arama Enstitüsüne yapılacak yar- nin merkez ve kazalanndaki arazinin lacaktlr. Bu saatın feyizli ve 
dım karşılığı olmak üzere, 2.515.000 de iskln mıntakan olmamak prti- siz olarak çalması içın güniltülO 
lira Iktısat Vekaleti bütçesine ve le muhtaç zürraa tevzii için tebligat- mayiflere ve hazır~~ hiç te 
muhtelif hizmetler karşılığı olarak ta bulunulduğunu bildinnif ve eski zum y~ktur. ~uvvetı ıyı kull 
37.510.008 lira. kanuna go-re tekaüt edilmi• olanlann mek içın vahşice hareket e·._ ... ._ ı .. 1 1 'S 1" md gar- b IWW.} TURK YE - AMER KA maaşlannm arttınlması hakkındaki azı~. ,. ... r u uv;r e o 

dileğe karşı da hükumetin esas itiba- gergedan insana hikim olurdaa.,. 
Ticaret Mukavelesi riyle bu teklifi kabul ettillni ve iriı - Molotolun beklenen nal,,. 

kin bulunduğu takdirde bu işin de Londra, 30 (llusual) - Bütün 
halledileceğini ilAve eylemiştir. yui mahfiller Sovyet Bfrliji 

Maaril V elrilinin cevaplan ye KomiMrl Molotofun yarm 
Sovyet Meclislerinın müfterek 

Maarif Vekiletinden vaki dilek - da .. 11 ece.ıw nutku beki 
lere karşı da Maarif Vekili Hasan Ali mamtedir .... "°;' yf b,.. tk hUl'llll'!• 
Yü l l ermi-+fr . -o&oto, u nu u. 

ce fU cevap an v .,. : Ingiltere hüklimetinin son t.•tllllııııı 
1 - Muhtelif kazaların ortamek- hakkında beyanatta bul ak 

tep ihtiyacı için bir liste hazırlan - yet nokt.ai nazarım izah ::Vecektif. 
rruştır. Temmuzda toplanacak olan Molotofun bu nutku beklenclili' 

Fakat çok geçmeden, bir devlet; 
-<Saracoğlu "'bir devlet" tabirile ifa
dei meram ediyordu) hasıl olan va- . 
ziyeti kendi lehine olarak değiştir
miye ve evveli Akdenizde Fransa
mn ihraz ettiği mevkü ve sonra da 
lngilterenin rnevkiini benimsemiye 
kalkıştı. Kuvvetlerin muvazenesine 
dikkat eden Türkiye, bunun üzerine 
bazı ihtiyati tedbirlere tevessül mec
buriyetinde kaldı: 

Garpta Fransız kuvvei askeri
yesi blki kaldıkça, Almanyanın 

Rusyayı istiliya kalkıpnası hatı
ra ıelemez. 

Bu vaziyet karşısında, Türkiye 
karannı vermit bulunuyor: Alman 
tehlikesine mukavemet lizımdı. 
İıqriltere ile anlattık. Tarafeyn, 
yalunda n i h a 1 imzalan da 
teati edeceklerdir. Fransa ile de 
anlaşacağız. 

Almanlann Boiazlara tecavilzü 
takdirinde, Tilrldyeye ban mtt
temmim mevad, ve bazı teknik 
yardımlar lblmdır. Ayni zaman
da .. , ....._ ~tnnn tttvlyesi 

Bütün dünyanın harp korkulan. 
kararsızlıklar, iti için endişeler için
de yaşadığı bu buhranlı devirde 
memleketimizin normal şartlar için
de imar ve kalkınma faaliyetleriyle 
meşguliyeti, içinde yaşadığımız inkı
lap devrinin Türkiyeye bahşettiği 

büyük bahtiyarlığı ifade eden mü -
him bir hadisedir. Bafkaları yıkmak 
ve yakmak için hazırlanırken, biz 
yapmakla, ve ileri hamleler atmakla 
meşgulüz. Başka milletler harp 
korkusu içinde yaşarken. biz istik • 
bal ümitleri içinde terakkiye doğru 
koşuyoruz. Yalııu bu hadise bü$ün 

Ankara, 30 (Tan Muhabirin -
den) - Büyük Millet Meclisi tk -
tısat Encümeni b u ı fi n öile
den evvel toplanarak Türkiye - A· 
merika ticaret mukavelesini mil • 
zakere ve tasdik ile umumi heye -
te sevketınittir. Encümenin toplan 
tısında bu ticaret muahedesinin 
müzakernine memur heyetimizin 
reisi ve Hariciye Vekaleti Umumi 
katibi Menemencioğlu Nwnan da 
haur bulunmuı ve mukavelenin 
esaslan ve teferruatı hakkmda en
cilmene mWıim izahlarda bulun • 
mll§tur. 

Kurultayda 
Vekiller 

izahat Verdiler 

Maarif Şurasına verilecek olan bu 
liste kabul edildiji takdirde bu liste sıralar~~ Sovyetlerln in~ 
b" mahi ....:.J fktfsa ed ciye Musteşan Lancelos Olıpbant 
ır program ye~uu p e- .. .. ··..t•• 
k biki ih ine ·dil goruşmu.,.ur • 

ce Bve tat c et lagınndecektbi~.. lngilterenin Moakova sefiri de 
u programın esas an ın riciye Nazırı Molotof tarafından 

de mektep binası temin edecek kaza- bul olunm\lflur. Uçler ittifakı t 
larda tercihan ortamektep açılması - 1 in ..... a. ak ..ı- ı..-·'-\e:nJlll~ d ç ~ y ınua cevap ~'"'' 

ı~ - Maarif VekAletl f(imullü ma- tedir. 

nasiyle milli bir kütüphane açmak ka -----------~ 
rarını almış bulunmaktadır. 3 - Nafia VekAletlni alakadar 

3 - Bazı vilayet ve kaa merkez- den ve yol mükellefiyetine aft 
!erinde lise açılmuı meselesine ge- kendi zamanı veklletinde bu m 
I._, piltttmizln 'pto,ra'tıında mev- üzerinde yapılmış olan tetldkat 

Atatürk, Balkan paktını ikmal et
ti ve Rusay ile msxS"* bıPiJW. tak-
vuc..ett ve I l ad . 
rişince, Atatur -
ri zecriyenin tatbi.kine taraf tar oldu. 
Ingiltere, bir Cla, Türki
yenin otomatik bir tarzda harekete 
geçip geçmiyecejini sorunca, Ata
ıtürk, bili. tereddüt şu cevabı verdi: 

"'- Evet, geçecektir!" 
Sonra, Ingiltere, "'Türk iştirakine 

artık lüzum kalmadığım ileri sürün
ce, Atatürk tek cephe halinde, ltal
yaya karşı vaziyet aldı ve taahhüda
tına sadık kaldı. 

1918 denberi, Türk hükumeti, Al
manyanın hegemonya meylini takvi
ye edici hareketlerden son derece çe
kinıniştir· Atatürk, bu yolda hareket 
etmektense, bitaraf kalmayı tercih e
diyordu. 

Nitekim, bitaraflığının, Almanya
ya bir yardım mahiyeti almış oldu
juna kanaat kesbetseydi, tarzı ha
reketini mutlaka değiştirirdi. 

ıArnaoutlalı meHlai : 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğ
lu, tercüme ettiğimiz bu mühim be
yanatında, Arnavutluk meselesıne te
mas ederek diyor ki: 

.. _ Biz Türkler, Arnavutluğu ya
kından tanırız. Orasını uzun müddet 
idare ettik. Arnavutluğun, ltalyan 
tecavüzünü mazur gösterecek tabii 
1erVet membalarına malik olmadığı
na da tamamen vakıfız. 

Binaenaleyh, oranm igalinin, 
nıünhuıran askeri pyeler ve 
millahazalarla icra edildiği ip· 
kirdir. Bu tehditkar hareket kar
psında ise, Türkiye bittabi kendi
sini müdafaa çarelerine tevessül 
edecekti." 

Hariciye Vekilimiz, ayni beyana
tında, Ingiltere ve Fr.ansa ile yapılan 
anlaşmalarımızı da mevzuubahis e
derek demiştir ki: 

.. _Türk siyasetindeki bu akaüla
melden endişeye dl.iten Hitler, Von 
Papeni derhal Ankaraya sefir olarak 
gönderdi. 

Von Papen, ilk temasımızda bana: 
.. _ Rom nya ile müsavi şart1ar 

aJtmda bir itilaf yaptık. Memleketle
rinin randımanını arttıracağız. Bu i
se, orada yaşıyanların zararına değil, 
bilakis nef'inedir!,, dedi. 

Kendisine verdiğim cevap şuydu: 
.. _ Afrikada bir müstemleke işgal 

edilirken, halkını telef etmek, müs
tevli kuvvetin menfaatlerine muga
Jirdir Bu iffali yapan devletin zen-

lıJann birleşmesini ister. 
Ve Türti7e, birleşmek fttefin· 

de evvela Balkan milletlerinin 
teıkil edecekleri müdafaa grupu
nu, arkadan, Türk - Rus ittifakile 
takviye edecektir. 
Biz, sureti katiyede, antikominis

tiz. Bu noktaya, Ruslar da, liyıkile 
vakıftırlar. Fakat, şimdiye kadar, 
bu nokta, harici siyasetimizde, Rus
larla müşterek çalışmamıza, katiyen 
mani olmamıştır. 

Ankara, 30 cA.A.) - Parti Büyük 
+-._...&.-1;..nat v-.-16.üaaJ-lA• U 

den önce ve sonra yaptıkları toplan- lunmakta ır. Bu sebeple yeni lise aç- Ali Çetinkaya. Veklletin bu m 
. • tdarda kendilerine tevdi edilmif o- madm .... ~·- .._. takviye e- yJ tetkik ederek hazırlamış o 

Partı Kunı~taylan, daima bu lan meseleler üzerinde müzakereleri- dilecektir. Ancak lN'til>itükten son- layihanın Şurayı Devletten 
meınleketın inlullp hayatın - ne devam etıniılerdir. Bunlardan ni· racbr ki, ,.W. ll9i Jçılmuı düfii- bulunduğunu söylemiş ve halen 

da birer atlama tahtası, birer hamle zamname ve program encümeni me- nftlecelttir. • liyede tetkik edilmekte olan bu 
kaynağı vazifesini görmüştür. saisini bitirmif bulunmaktadır. Velrlletlmiz, Parti programından jenln müterakki vergi esaslan d 

Kurultaylardan birinde devletin aldıiI direktifler dairesinde hareket sinde hazırlandığını söylemiştir. 
sanayileşme plim kurulmuş, bir di- Vekiller iz;ahat oerJil~ etmek mecburiyetıindedir. 4 - Köprüler inşasına ait dU~ 
ğerinde devletçiliğin temelleri atıl- N~.zamname ve program encumeni 4 - Bu deleaeler. husual mek - ler ilzeİinde Nafia Vekili aefJ///lı 
mlJ bir başkasında bazı inkılipların bugün)dl toplantılarda program pro tep!erdeki lmtthanların esaslı olma- Ali Fuat Cebesoy, yaptınlmakta 
e~lan hazırlanmıştır Görünüşe na- jesini tetkik ederken Nafıa Vekili muuıdan bah9ettiler. Bu dDek yerin- lunan, yapılmasına karar verileD 
zaran Beşinci Parti. Kurultayı da General Ali Fuat Cebesoy, Ziraat Ve- dedir. Her talebenin ayni Wm ve fi- yaptınlacak olan köprüler etr~__., 
meml~kette zirai kalkının - kili Muhlis Erkmen, lktısat Vekili kir seviyesinde olmuını temin için izahat vermiş ve esasen p~..,: 

1 
• a progra Hüsnü Çakır, Ticaret Vekili Cezmi fit. 

O Tu•• rku••yu•• m nın p~nlapnuına, ve memleket. - Erçin. Gümrük ve inhisarlar Vekili ilk, orta mekteplerde ve liselerde bir göre ilerlemekte olan bu lşleriıı ~ 
te yeni bır hayatın inkipfma bır Raif Karadeniz, Sıhhat ve içtimai devlet imtihanı usulü tesiai mutaav- bikatınm dileklerin bir çoğuna 
mebde olacaktır. Muavenet Vekili Doktor Hulıisi A- verdir. tatmin edici birer karşılık tef)dl t/f. Söyliyen lfalyan Befinci Parti Kurultayı, siyasi lataı Münakalat Vekili Ali Çet~- Kitaptarm pahah bulundulu hak- Iemekte bulundutunu kaydeyı-" 
hay8:tunı7.da da yeni bir devrlri baş _ ya, Maliye Vekili Fuat Aıt'alı \ti ~il- kmdaki dileğe karşılık ta kitaplan - tir. 

Ç ki !angıcı olacaktır. Bu Kurultayda, arif Vekili Hasan Ali Yücelin müta- mızın lialettayin Avrupa memleket- 5 - Nafıa Vekili, liman ih 
OC:U arına Millet Meclisinde 21 müstakil me - lealarına müracaat edilmiş ve müza- lerinden herhangi birinden üç, dört dileklerine verdili cevapta da 

(B8fl 5 incide) bus bulunmasına karar verilecektir. kereye iştirak etmekte bulunan Parti defa ucuza satılmakta olduğunu, Ve- deniz sahillerinde yaptırılacak 
Bu karar P 1A- to h ....... _... kiletin talebenin ihtiyacını k8l'fıla- manlar uze" rın' de te•.._:,_atm • .__.ı Bizce harp, kumar değil; htirri - aruunen ayawu~a Genel Sekreteri ve Erzurum mebusu loA&A ~ 

yet ve istlklil kavıasıdır. Bu sebep- yeni bir devre aç~caktır. Bu karar Doktor Fikri Tuzerle, Parti Genyön- nıak üzere bol yapraklı ve çok ucuza dilmiş olduğunu. bu limanlardall 

bl O l halkın siyasi terbıyesinde, memleke- kur azalan Sı'nop mebusu Cevdet Ke- satılacak defterler hazırlatmakta bu- rinin Erelırll - Zonguldak veya Ça ten ö il oyun arı anlamayız, Biz 1 d ,,, bildirm' ~'"-· dilek a 
b tin demokrasi sahasındaki ilerleme - rim Incedayı ve Ankara mebusu un .. u.unu lf ve ...... -. - a.ıM. .. ..ı .. , dilırerinin de Trabzonda ütün tarih boyunca yeşil çuhalı ma- l rind de Jizım -ı... izahaU ,......... a 
sa bapnda: sinde de mühim bir Amil olacakhr. Mümtaz Sökmenin izahatından istifa- er uze e ,._.n pılacağuu ve bu son limanın 

.. _Rest!" Bu sebeple Beşinci Parti Kurul- de olunmuştur. verdikten mnra demiftir ki: projelerinin ikmal olundutu:DU. 
Yerine, Ye' f 1 ovalanmrz.. tayı memleketin siyasi ve ik~ı~i Encümen bütün bu tetkikatında .. Ben ve benden bnceld vekiller retli - ıc>nguldak • Çatalıalllllll":'J 

da, pınl pınl kılı,. ,.ekmiş bir mille- hayatında tarihi bir ehemmiyetı haız proje üzerinde esaslar mahfuz kal- sütleri az birer ana gibi çoeuklarmı birinde yapılacak liman için 
, , 1 kt emzirememek JStırabını çekmişler- .... nerd h ... __ ... biri .n.-... 

tiz. Siz, bafka sahillerde eğlence a - 0 aca ır. mak ••..tile teferrüata ait bazı tidil- u afih ba ID8V&U en eruau,.. .._. 
~. dir. ,.aam bizler, ıstıra baş e- henüz bir karar verilmedtji, -•Dil,.. 

rayacatuııza, kendi sahillerinizde ler yapmış ve umumi idare heyetin- ğecek insanlar değtliz. Ben ve ben-
1 

cak li 1ar lince b 
Ttirk gemicilerinden kalma gtilleler, Sümer Bank ce yeniden teklif edilen ve Parti teş- den sonraki veknler Maarif hayaU- ?:!.:ı8_ ~ balrge ,_-~-
ve kale harebelerl arayınız! kilitında müfettişlikler ihdası eneü- mızdaki bütün eksikleri tamamlıya- ~ v~nf ~rd .:=·;-bir 

Kara gözlü kadmlanmıza, ha • 58 Milyon Daha mence kabul edilerek teşkillt kade- caklardır.,, muı :~ n e ;r-m a 
remlerde halayıklık yaptıran insanla melerl arasında buna da yer verilmiş Nal V dil" • izalwıtı rara a anabileceji timldlnl 
rın torunlarıyız amma, gondol safa- Tahsisat Ahyor ve nizamnameye illve edilen ~ir Nafıa ~Aletint'~ar ecleD di- eylemiştir. 
şından, ve citarab aerenadtan pek madde ile müfettişlerin vazife ve,.._ leklerin müzakeresinde de Nafıa Ve- 8 - Kanşık dflekler arasmd• 
anlamayız. Ankara. 30 (Tan Muhabirin - lihiyetlerinin umumi idare heyetin- kili Ali Fuat Cebelo;y ıu izahatı ver- lunan ve ucuz radyolar teminlll• 

"Yolumuzu uzatıyoruz, Türkiyeyi den) - Silmerbaaka verilecek o - ce tanzim ve genel başkanlık dfva- miştir: dileklere verditf cevapta M 
alacaiız!" lifı, bir mühim liftır. lan 58 milyon liralık fevkalide tah nınca tasdtk edilecek bir talimatna- ı _Muhtelif vilAyet ve kazalara Vekili Ali Çettnkaya, bu hususta 

Onu unut küçük iman! .• Bu asla sisat 1.,. .aa--i-..1ekl tetJdLle- ... _ _ me ile tayin edileceği tasrih edilmiş.- tren y 1 t lm •-tenflm..ı.. kanun llyihaa teklif edilmek 
.,. ..-.- uu • ..... - 0 unun uza ı ası a IC'A- bulunduAw· .. u, bu suretle halkm ı 

tahakkuk etmeyecek bir yalandır. vam edilmektedir. tir. Bu tetkikler sonunda kararlara tedir Vekil t h ladıiI pl&n mucl &""• 
Senin mini mini hislerini dolandın - varmak suretile mesaisini bitiren . · e azır .. . - 25 lira arasında bir fiatla birer 

Yeni projeleri bitirmek ve bmce ve tahsisatın musaadesi nısbe- sahi labil kl rint : illt 
yorlar. Zavallı ömrünü Anadolu yay- yeni taahhütleri tamamlamak üze- nizamname ve program encümeni ts- ti.n~e memle.ketin bayati ~retle - kıyoyabunlanp koo'- '-~Ja kue ilana~~ 
lasında, bucün masum masum oku- rafından hazırlanacak olan mazbata rını nazan d:.._.._ate -'-·ak butun yur- .1) •'1&&A - ...,_ 
d w b lu L ba _..1 __ ki re bankaya bu sefer de verilen 58 ULA .-&· i d ~:..n.ırı d ı. flll"' ucun u pr ya aur n aucce er. yannki umumi toplanıpnda Kurul- dun şimendiferlerden faydalanma • ~ın e ayrıca ,_u er erp.., JI 

'Türkiyeyi alacajıs!'' Ha? milyon lira Ue fevkalade tahsisat taya tevdi edilecektir. lıpıaktaclır çalıpcakw dığlni kaydeylemlf ve latan~~ 
Bunu sen mi aöylllyonun 1di~ük yeniden 115 milyona çıkanlmıttır. Dilekler encümeninde ~~a ve lskeıeı. ~9..ı .. de a-!.ı Ortaköyde bulunmakti Qlan ~ 

Yavru! Bunun yirmi milyonu yeni sanayi. ~ J~ "1 d 1 kaldırılma h-1-ı. ... (IP'"' 
.._ Encümeıı b .. ..: ... "'ü toplanttlarma v-....ı-. epo arının •• 11 ..-· in kurulması içindir. antlyaç gö - ,._ cu-uu- wıil ~ ı ak Bunl·"'"' 

"Alma" nm ne güç ltir şey oldu- başlarken ilk olarak Maliye Vekile- 2 - Sankum - Aksaz bataklıkla- u e ... cevap 0 ar : ---ir 
ğunu tahkik etmek istenen, alqam rUldülO takdirde lld mllyon daha ti ile alikadar dilekler üzerinde dur- nnın kurutulJnasr için tetldkatta bu- dınlması mukarrerdir" demişt . 
eve ıldince ltabana sor: verOecektir. muştur. Bazı vergilerde tadilAt ya- lunulmaktadır. VekAlet esasen kuru- VildyetlerJen welen telwr-::;:,. 

Senelerdir, Od kilo makarnayı * pılması hususundaki dileklere kartı tulmaaı istenilen bataklıklar ile, 18 - COmhurlyet Halk Partisi 
birden alamayan adamcatn, belki Gazeteciler Londraya Maliye Vekili bu me1ele etrafında lah lfleri üzerinde çalıpnakta bulun- BOyOk Kurultayının toplantlll ~ 
senin küçücük kulalr:lanna hakikati Yarddar hükftmetçe takip edilmekte olan ma- maktadır. Programa ba.ilanmıt olu leslle Kurultay başkanlılma 

tldayıverir. (Londra Radyosu) 38 - Altı li siyasetin ana hatlanm izah eyle- kısımlardan bir çokları ikmal edil - kaza ve diler merkezlerden o 
"Türkiyeyi alacalı•!" lifı bir mi- Ttlrk putecisi ltusUn Ttirk kon· miş, köylünün zirai anbarlannm yan- rniş, dijer kısımlar ihale edilmek ü- üzere Kurultaya sevgi ve balblı) 

hlm liftır: soloshan•lne misafir olmak ize- lış olarak v~rgiye tibi tutulma11nın zere bulunmakta veya üzerlerinde muvatfaklyet temennilerlnl b 
Yalmz söyliyen plşmaa oler! re bunya ıeldller. dolru olmadığı meselesi üzerinde de tetkikat yapılmaktadır. 200 den fazla telgraf gebnlftlr· 
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Hali Tasfiyede 

LOFENIKS DÖV iYEN 
Hayat Sigorta Şirketi 
Tasfiye Heyetinden: 

Tasfiye muamelatının henüz hi
tam bulmaması ve tevziatın arkası 
alınmaması ve İdari ve adli dava ve 
ihtilMiann henüz neticelenmemesi 
gibi sebeplerle Tasfiye müddetinin 
hitaını olan 21.5.1939 tarihinden iti
baren bir sene daha uzatılmasına İs
tanbul İkinci Ticaret Mahkemesince 
karar verilmiş olduğu sayın Sigorta
lılara bildirilir. 

4 - BASUR ÇEKENLER_, 

l Kolay defi tabii etmek için 1 
günde 1 - 2 adet KİSSİNGA 
hapı almalıdır. Her eczanede' 

---• bulunur. # 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Osmanlı Bankası hisse sahipleri, 
dahili nizamnamenin 29 uncu mad
desine göre, 20 Haziran 1939 Salı 
günü saat on iki buçukta, Londrada, 
E. C. 2. Old Broad Street, Winches
ter House'da toplanacak yıllık umu
mi içtimaa davet edilir. 

Müzakere Ruznaınesl: 
- Uınumı kôtıntenın rn;:sts sene:,ı

l'l.e ait raporu, 
- 31 İlkkanun 1938 tarihinde rü-

:Yet edilen hesapların tasdiki, 
- Temettü hissesinin tayini, 

- Umumi komitaya aza intihabı. 

TAN ll 

,. . ~ .. . . 

• 

erece 

'Banka dahili nizamnamesinin 27 
inci maddesine göre, hey'eti umumi
:Ye, en az 30 hisse senedi olan hisse 
Sahiplerinden terekküp eder. Ancak 
~alnız yevmi içtima olan 20 Haziran 
1939 dan en az on gün evvel hisse
lerini zirde göşterilen Merkezlerle 
Şubelere teslim eden hissedarlar bu 
içtiınaa iştirak edebileceklerdir: 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 

Satıcılara Yüzde 10 Tenzilat Y apıllr. 
Paris'de, Meyerbeer sokağında 

<Oc e) 7 numaralı Banka Merkezine, 
Londra'da Throgmorton Street 

(!!':. C. 2.) de 26 numaralı Banka Mer
kezine 

inhisar Satış Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından lst eyiniz. 

İsta~bul'da, Banka İdare Merkezi
lle ve Bankanın muhtelif Şubelerine. 

. . - . : . . . - ~ . . . . . . . ~. . t -. 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 

M i E L E 
sor MAKiNELERiDiR. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul
maz. Yedek aksamı daima me\•-
cuttur. MIELE makinalarınuza ' I 
mahsus hususi yağımız gelmi'jtir. 

1 Fiatı: diğer yağlardan daha U<"UZ· 

dur. Anadoluda acenta aranmak-
tadır, 

'r'ÜRKİYE UMUM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı istanbulda Tahta
kale No. 51 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 

· Gaziante-ı: 
Erzurum 
Polatlı 
Eskişehir 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 
Sıvas 
Rize 

Taşra Satış Yerleri: 

acentamız: Yusuf Esendemir ve Oğullan 
" Ömer Başeğmez. 
" Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı. 
" Sait Akman. 
" Mutafoğlu M. Şakir Ö7.ı::ı:oln•l'. 
" Neş'et Solakoğlu. 
" Süleyman U:r.«eneci. 
" Alanyalı Abdurrahman Şeref. 
" Pol.athaneli kardeşler. 
" Kurum.ahmut oğlu Hafız Salih 
" Mehmet Yönder. 
" Mustafa Gözüküçük. 
" Musa Güveli ve Şerikı. __ ,, 

- MEMUR ALINACAK 1~------...-
TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edilmek üzere 
Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek 
kudrette imtihanla memur alınacaktır. 

Seçme İmtihan; 12 Haziran. 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankara
da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Banlt İs
tanbul Şubesinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekce ile Sümer Bank 

Unıumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla 

alacakları matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevaplan

dırmalnrt ve icap eden vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de ek

liyerek 10.6.939 tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şube

si Mudürlüiüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevini ikmal 
edenler, Büro işlerine vakıf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi
lecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tavin 
edilecektir. 

~ Deylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·, 
26 - 5 - 939 tarihinde Ankaradan ve 27 - 5 - 939 tarihinde Haydarpa

şadan hareket etmek üzere Haydarpasa - Ankara ve Ankara - Haydar
paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolcu kata
n işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14.05 te hareket ile 
saat 6.55 te Ankaraya varacak ve Ankaradan soat 16.42 de hareket ede-
rek saat 8.20 de Havdarpaşava varacaktır. "3635 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların 

dan mütevellid sancıl:ırmu. damaı 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri · 

Nzi U R t N A L ile geçirini1 

URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik vf 

oksalat gibi maddelerı eritir, kan 

temizler. lezzeti hoş. alınması ku 

ıı-z..-- taydır Yemeklerden sonra yarır 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - tSTANBUL 

...................................... , ........... . 
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OSMAN 
ŞAKAR 
Müesaesesinde 

VER ES i YE 

yaz.ı makineleri 

6 AY 
VERESiYE 

Galata : Ban
kalar Cad. N o. 
47, Voyvoda 
han zemin kat, 
Tel: 42769 
Beyazıt : Üni
versite Cadde
si No. 28 
Kadıköy : İs

kele Caddesi 
No. 33/ 2 

Diğer satış yerleri: Beyoğlu İstiklal Cad 316 Foto Spor ~ · magazası 

(Şark pazarı yanında), Büyük ada iskelesi Gülistan cad. No. 2 

~ Ligeros Mağazası ~ 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder? 

~PARASIZ- 10 KADINDA 9 u 

FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

E 

Bu sihramiz yeni 
" Pudra renkleri,, 
tecrübe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra, yüzünü
ze korkunç bir makyaj manza
rasını verir ve sizi olduğunuz
dan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte cır 

pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafın~a 

bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün. 

size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki 'l'o

kalon pudrasile yapınız. Bu ,·e
nı "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştırıl

mıştır Sihramiz bir göz. tam ,.e 

kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makys.jlı 
hır yüz görünmiyecektır. Toka
lan pudrası. imtiyazlı bir usul 

dairesinde "Krema köpüğü,, ile 
karıştırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil
din yağlı tabii ürazatmı mas
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşuklukların zu
huruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştınlmış 
meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğin!z

de lutfen İstanbulda 622 No. pos 
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası servisi 22 No.) vaki ola

cak talebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerde nümuneJik 
altı ufak paket pudra göndere
ceğiz. 

Sahibı \'e Ne riyat Müdürü Halil Lfitfü DÖRD0NC0, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yeT TAS Matbaası 

mükemmeliyeti 

1939 da dahi 

TA N 

ve 

en 

güzellikleri itibariyle 

başda gelmektedir. 

Satış deposu: Beyoğlu isti ki il caddesi No.28 
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6 ENERAL ELECTRI~ 
. IV'I A:>... c ·-. ~ z:. .A:X s 

c o R o N A YHI meklnele;t 
uaun deyenm• keblllyetıerlle 
temeyyüz etmlflerdlr. Ye n 1 
CORONA ZEPHYR, bunun en 
pert•k bir delllldlr. 

Mekine ekMmını muhefaze 
eden m e d • n 1 kutu tekmll 
mUteh.,rlk ekHmını en iyi 
fekllc:le mu he fe z • eder ve 
c;elıfmenın ••••iz olmeaını 
temin eder. 

C O R O N A, ilk portatif 
yazı makinesini i m•I 
etmittir. 

Köylülerimizin Nazarı Dikk_atine: 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesinin ıimdilik yalnız ISTANBUL ve ANKARA ıubelerinde 

Açllan Köylü Dairesinde 
Köylü elbiseleri gibi diğer giyim eşyası da 
aıağıdaki fiatlarla münhasıran perakende ola rak satılmaktadır : 

Kayseri dirilinden mamul mintan tanesi 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç· gömleği 

11 11 11 
" 

11 iç donu 

Tire çorab çifti 
Feshane mamulatı halis yün kasket 30ve 

58 Kuruş 
45 il 

45 il 

11 il 

35 il 

190 il 

290 
ı TEca OBE ' ı Beykoz fabrikası mamulatı çivili kundura çifti 

Kapilin ilacının saç dökulme· 1 11 11 11 11 f • 11 

sine karşı kat'i tesirini ispat et- 1 otın . 
miştir. Her eczanede bulunur 

1 

• 

,. 

o 

ttı 

llı 

lis 
it 
\ra 

Ole 
?tıı 

lic 
\tı 
~ı 


