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Yeni Müşteri Bulmak Sanati 
Tacirlere u zamanda mQşterllerlnl artırmak usulQnQ 

öğreUr. 50 Kre. 
TAN Matbaası - İstanbul 

Kurultay Toplanıyor 
Beşinci ·Kurultayın Mesaisi 
Bir Hafta Kadar Sürecek 

Cümhurreisimiz 
1Ismet lnönü, Ankarada 

! Harp Okulunu Ziyaret 
Etti, T edkikler Y apb 

Cümhurreisinin Yakında Memleket lçirı 
Bir Seyahate Çıkacağı Haber Verili) 

Vilayet Kongrelerinin Dilekleri 
Bir Komisyon Tarafından 

Tasnif Edilecek 
:Ankara, 2 (TAN Mahabirinden) - Öğrendiğime göre 

hafta içinde toplanması kararlaşmış olan Cumhuriyet Halle 
Partisinin beşinci büyük kurultayına ait olan hazırlıklar 
oldukça ilerlemiştir. Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halle 
Partisi genel sekreteri Dr. Refik Saydam, dün Cumhuriyet 
Halk partisi genel merkezine gelerek hazırlıklarla meşgul 
olmuştur. 

Bu beşinci Kurultayın en büyilk hususiyeti, vilayet 
idare heyetleri reisliklerini yapmakta olan valilerin ilk de 
fa olarak Kurultaya iştirak etmeleri olacaktır. 

9 mayıs 935 te toplanan ve 16 mayıs 935 te çalışmalarını 
bitirmiş olan dördüncü büyük kurultay, beşinci kurulta-

Bu Seferki Kurultaya Parti 
Başkanı Olan Valiler de 

iştirak Edecekler 
yın 939 mayısında toplanmasına karar vermiş olduğun -
dan Parti nizamnamesinin 30 uncu maddesi mucibince ge
nel başkan vekili kurultayı toplantıya davet edecektir. 
Toplantı hususunda hazırlanmış olan bir tamim vilayet 
idare heyetleri reisliklerine gönderilecektir. 

Büyük kurultayın bu seneki ruznamesinde ilk madde, 
Genel Başkanı seçimidir. Hususi olarak öğrendiğimize 
göre, Parti nizamnamesinin ikinci maddesinde "Partinin 
değişmez genel başkanı, onu kuran Kemal Atatürktür.,, 
kaydi bulunduğundan ebedi şefimizin büyük hatırasına bir 
hürmet nişanesi olarak Atatürk ebedi reis olarak kala-

• (Arkası Sa. 10: Sü. 3 te) 

Vilayet işlerinin Tetkiki için 

Tahkikatı :Yapacak Heyet 
Şehinşah 

Almanyaya 
Gidiyor 

İsmet İnönii, Ankara Belediye seçiminde reyini kullanırken 

Ankara, 2 (Hususi) - Reisicüm- dersler· takip etmiş, bundan sonra 
hur İsmet İnönü sabah saat 10.30 da okulun her tarafını gezmiş ve kon
Harp Okulunu ziyaret etmiştir. ferans salonunda toplanan talebe 

Reisicümhuru, mektepte Milli ile çok canlı ve değerli bir miisaha-
Müdafaa Vekili General Kazım ö- be yapmıştır. 
zalp ile Erkanı Harbiyei Umt:.'l1iye Talebe, Reisicümhuru "Sağ ol,, 
İkinci Reisi General As;m Gündüz avazeleri ile müteaddit defalar ae-
ve okul erkanı karşılamışlardır. liunlamışlardır. 

İsmet İnönü dersanelere girerek (Arkası Sa. 10: Sü. 6 da) 

Yakında Buraya G ı· 
Dolmabahçede 11 Vatandaşın Ölümü ile Neticelenen Hadisede Adli ve 

idari Bir Mesufiyet Görülürse, Müddeiumumilik Takibata Girişecek 
r Allkara, 2 (Tan muhabirinden) -
.~ lstanbul valisi Lütfi Kırdar, bu
~ Vekaletlerle temaslarda bulun
ii U§, lstanbulu alıikalandıran işler 
h~rinde görüşmeler yapmıştır. Ya
... ., Şehrimizden aynlacaktır. 
t.~stanbul vali muavini Hüdai Kara
<i .• inla mahalli idareler umum mü
Uı ur nıuavini Dilaverin becayişleri 
tlınalinden de bahsedilmektedir. 

,.,iillriye mületti,leri weliyor 
~ğrendiğimize göre, Istanbula ait 
~l Yet. ve belediye muamelatının e
~ 1 hır surette tetkik ve tahkiki i
lt,' l)~hiliye Vekaleti şehrimize bir 
ll~ lll~lkiye müfettişi gönderecektir. 
ffo .~ufettişlerin, tahkiki lüzumlu 
hı !'ülen bazı meseleleri de bu arada 
~~elernek üzere, şu günlerde şehri-
~e gelmeleri muhtemeldir. 
l~~r aldığımıza göre, tetkik edi
di)> rnevzular arasında bir de bele
bl.ltıye ait emlakin sureti idaresi ve 
"atcı arın nemalandırılması keyfiyeti 

ır. 

4r 'Su enılakin arasında, bir zaman
'c~ Merseo.es ve Kraysler otomobil 
lıa} taları tarafından işgal edilen ve 
~ğcılık klübüne tahsis edil-

/) On anmamız 
lVJ anevrad an 
iz,,.. ·ı D .. ·d .. .,,,, e on u 

lıtı l>orıanrnamızın Karad~nizde yap
~.,:anevralar nihayet bulmuştur. 
lara Yavuz olmak üzere manevra
l~rı 1

itirak eden bütün harp gemi
(!ttn'i al oğazdan geçerek Izmite avdet 

§erdir 

~~il defaki manevralar, nisbeten az 
~drıaıı bir hava içinde yapıldığı 
~trı.le, beklenen istifadeli neticeleri 
~tnıiştir. 

Çocuk Sayfamız 
ita . 

~ ço!iilt olnıyucularımız, bu•.~t.., 
~- h 'ilk Yazılannı altıncı saYeıa· 

ttl~aldard ır. •t 

Afuhittin Oatündağ 

1 ı 
Basvekil 

1 1 

Bugün 
Geliyor 

Ankara, 2 (TAN Muhabirin
den) - Başvekil Celal Bayar, 
bu akşam saat on dokuzu 50 
geçe hareket eden trene bağla-
nan hususi vagonla İstanbula 1 

hareket etti. İstasyonda Vl'kil- 1 

'. ler ve mebuslar tarafından u- j 
'iui'Jıtn{ı. 

~ 

elal ~yar, İstanhulda bir-
kdiar~ tekrar şchri
~clrur. 

miş bulunan Taksimdeki bina ile ar
kasındaki saha da vardır. iddia edil
diğine göre, gerek bu bina, gerekse 
arkasındaki arazi vaktiyle bu acen
taların tahtı isticannda iken beledi
yeye her ay külliyetli bir para ge
tirdiği halde bunlar, dağcılık klübü
nc verilmiş ve hiç bir kira alınma
mıştır. 

Dolmabahçe h&liaeai 
etrafında tahkikat yapılıyor 
Diğer taraftan, ebedi Şefin tabutu 

ziyaret edilirken, Dolmabahçe sarayı 
önünde vukua gelen ve on bir kişi
nin ölümü ile neticelenen m~essü 
hadise etrafındaki adliye tahkikatı 
da hayli ilerlemiştir. 

Müddeiumumilik, hadise akabin
de tahkikata lüzum gördüğii için, bu 
işe müddeiumumi muavini Fehmi 
Çağıl'ı memur etmiş ve bugüne ka
ıdar gerek yaralılardan ,gerek orada 
vazife gören polislerden ve halktıın 
bir çok kimseler dinlenmiştir. 

Bu tahkikat bilhassa şu noktalar 
üzerinde teksif edilmiştir: 

1 - Hadise Pııü saray önün
de toplanan kalabahitn sayısı 
3 saat içinde yirmi bini ~tığı 

(Arkası Sa. 10: Sü. 1 de) 

Bir Apartıman 
Çöktü 2 Kişi 
Yaralandı 
Pangaltıda yeni yapılmakta olan 

bir apartıman, dün akşam üzeri, üze
ri ansızın çöktü üzerinde çalışan ~ 
çilerden ikisi hafifçe yaralandılar. 
Hadisenin tafsilatı şudur; 

Yıkılan apartıman, Pangaltıda, 

Dershane sokağındadır. İnşaatın sa
hibi, birkaç sene önce tayyare piyan 
gosundan 20 bin lira alan Bastuhi 
Karagözyandır. Yapı işini, Kemal ve 
Sayfan isminde iki mimar üzerine al 
mış ve 20 gün önce arsa üzerinde 
inşaata başlanmıştır. 12 gün evvel 
birinci katın, dün de ikinci katın ~ 
tonu dökülmüştür. 

<Arkan Sa. 10: Sü. 3 ") 

Faşist Meclisindeki Feryatlar 

Fransa, Dün Romayı 
Şiddetle ·Protesto Etti 

Roma Gazeteleri, Tunusun 

Ait Olması icap Ettiğni 
ltalyaya 

Anlatan 
Y azllarla Fransaya Hücum Ediyorlar 

İran Şehinşaht Rıza Han Pehle\'İ Hz. 
(Y'azısı 3 üncü sayıfada) 

VARDIN 
TA iN da 

Ebedi Şef, Samsuna 

Nasll Çıkmıştı ? 
Anlatan: Cevat Abbas 

Parjs, 2 (Husüsi) - Fransa Hari
ciye Nazın M. Bonnet, bugün İtal
yanın Paris sefiri ile görüşerek an
laşılan Kont Cianonun nutku üzeri
ne İtalyan meclisinde yapılan nüma 
yişlerin mahiyetini anlamak iste
miştir. 

Iyi haber alan mahfillerden 
öğrenildiğine göre, Fransanın Ro 
ma büyük elçisi B. François • 
Poncet F4§'i&t mebusan meclisin
de yapılan Fransız aleyhtarı te
zahürleri, ezcümle mebusların 

uTunus Tunus,. diye bağrırma • 
Zarını ve Kont Ciano'nun nut • 
kunda Italyan taleplerini mev • 
:mubahi« eden fikraları ltalyan 
hariciye nazırı Kont Ciano nez • 
dinde §iddetli · surette protesto 
etmi§tir. 

Gazetelerin neıriyatı 

Fransa matbuatı Italyan meclisin-
Milll Kurtuıus Savaşımızın ilk günü 19 de "Tunusu, Korsikayı, Nisi isteriz,, 

Mayıs 1919 dur. Bu tarihi günün hatıra-
lannı, Atatürk Samsuna çıktığı zaman, diye vuku bulan haykırışlarla meş-
yanında ve ardında olmak bahtiyarlığına gul olmaktadır. Temps Jiyor ki: 
enniş olanlardan dinlemekten daha bü- "Kendilerini kolayca hayallere 
yQk bir zevk tasavvur edebilir misiniz? kaptıranlann gözlerini açmak için, 
Bunu yarınki nüshamızda, AtaWrkün Kont Ciano'nun nutku kafidir. 1tal-
Samsuna çıkarken yaveri olan Cevat . . 
Abbas Gürer'in ağzından dinliyeceksi- yan Harıcıye Nazırının bu nutkunu 
niz. mebuslann "Tunus, Tunus,, diye 

Gurbet Hikayeleri 
Yazan : Refili Halid 

bağırmak suretiyle tefsir etmeleri 
de ağır manalarla doludur. Fransız 
milleti bütün bunları tam ve mutlak 
bir sükunetle karşılıyabilir. Enter

. Refi~ Halit,. gurbette iken bir seri gur- nasyonal sahada çıka1bilecek bütün 
bet hıkıiyelerı hazırlamıstır. Edebiyatı- . . 
mızda yenJ birer saheser nfunune olarak ihtımallere karşı koyrnağa muktedir 
gösterilecek olan bu hikfıyeleri her hafta bir vaziyetin zaruretinden Jlham a
Pazar günü TAN'da okuyacaksınız. İlk lan umumi siyasetim.izde daha bü
gurbet hikayesin! Yarınki nüshamızda yük bir itina göstermek husuııunda 
bulacaksınız. Fransız milletinin ittihadı ve azmi 
~~ (Arkan Sa. 10: Sü. 2 ek) 

Fcqist Meclisinde söylediği 
nutukla aon hadiselere 

J •ebep olan K. Ciano 
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emal 
Yazan: Orhan Seyfi Orhon 

Namık Kemali kaybedeli 50 yıl 
ıoluyor. Ebedi sayılan bliyük dehalar 
için bu 50 yıl nedir? Fnk.:ıt bizim e
debiyatınuzdn, ölümünden yarım a
titr sonra unutulmnınnk şerenni ilk, 
o kauı.ndı. Ne }'uzuli'nin, uc FcI'i
nin ne de Nedim'in )ıldönüıuünü 

J • • • 
'kutluyor muyuz? Kimmın cserını, 
kiminin ölüm tnrihıni, kiminin mc
,zarını bulamıyoruz. 

Zavallı Şinnsi'nin kemikleri bir n
pnrtımnn temeline bir nvuç __ harç. gi
bi katıldı gitti.- Bu da gostcrıyor 
ki Namık Kcınnl, bi:ı.inı uuulknn ha· 
funmızı:ı pek derin niifuz etmiştir. 

GönlümlizU en fazla içinden sar
san o oldu. 50 yılclnnberi unutmak 
için ne ltızımsa yaptık: Bit z_amn.n 
saray, adını anmayı yasak ettı. Bır 
z:nmnn tnş matbnnları eserlerini ) ağ
ınaladılar. Bir zaman mlıbnlağayla 
ciddiyetinden ayırdık; Lir zammı is· 
tihfafla kıymetinden dii~ütıne~e çn· 
ıışt.ık. .. Fnknt yine unutamadık. De· 
vir devir içimizde tekrar yeşerdi. 
Solmayan bnhannı kendinden sonra· 

· nesillere yaydı. ilk Meclisi l\le· 
husnn onun eseriydi. Fakat çok geç
meden 95 in kasvetli knranht'l kapı
lannı örttü. 1908 de Namık Kema
lin ruhu, bir şimşek gibi Rcsne dağ
larında çaktı. Bize ildnci i\Ie~nıtiyet 
devrini açtı. Bugün yeni bir hayat 
vo yeni bir devlet is;indc lıaliı onun 
iz1erini hatırlıyoruz ... 

- Büyük bir şair değildir! 
Diyorlar, olsun; büyük bir idea

listti yn! 
- Bize çok şey öğretmedi! 
Diyorlnr, olsun; ijç keliıneci~ og

rctti ya! ... Evet, Namık l\:cmal, cdc
biyatn Uz kelime öğretti: Vatan, mil· 
lct ve hürriyet kelimeleriuin iıısadı
nı! Hala, şiirlerimi'ldc bunları te

0

ren
nüm ederken, bir aksisada gibi, o
nun sesini ufuklnrın nrdımfan duyu
yor gibiyiz! 

DENiZ VE LiMANDA :· 

Ye i V .,.-, rlara Ait 
ukavele m lanıyor 

Denizbankın 1ngı1tereye sipariş e
deceği 11 vapur hakkındaki mukave
lenin esaslan üzerinde yapılacak gö
rüşmeler neticelenmiştir. Mukave -
le bugün Denizbankta imza edile -
eektir. 

Koyun Taşıyacali 
Vapurlar 

lstanbul 
Radyosu 
Açılıyor 

-0---

Yeni Stüdyo için 
Hazırlığa Girişildi 

Nafia Vekaletinin kararile muvak -
kat olarak kapatılmış olan lstanbul 
radyosu, bu hafta içinde yeniden fa
aliyete başlıyacaktır. 

Paris radyosu yeni Ankara istas
yonuna pek yakın bir dalgada çalış
tığı ve mütemadiyen neşr!yatı iz'aç 
ettiği için, kuvvetli ve mükemmel 
olmasına rağmen Istanbullular An -
karayı layıkile dinliyemiyorlar. Ve
kalet, bu ciheti, ve bu hususta gaze
temizin neşriyatını nazarı itibara a
larak lstanbul radyo postasının tek
rar faaliyete geçmesine karar ver -
miş bulunuyor. 

Yeni radyo, Beyoğlu postahane bi
nasının üst katındn faaliyete geçe -
cektir. Bunun için binanın bu kısmı
m işgal eden muhasebe müdürlüğü 
dairesi Istanbula nakledilmiş ve dün
den itibaren yeni stüdyonun burada 
kurulmasına başlanmıştır. Tesısat 
iki üç günde bitirilecek ve en kısa 
zamanda neşriyata başlıyacaktır. Pos 
ta başmüdürü Mazhar şu günlerde 
Ankaradan geleceği için, yeni tesisa
tın kurulmasına nezaret edecek ve 
Vekaletin verdiği direktifler daire
sinde hazırlıklarla meşgul olacaktır. 

Eski Istanbul radyosunun fenni 
kısımlarında ve kudretinde bir te
beddülat yapılacak değildir. Yalnız, 
Istanbul radyosunun eski dalga uzun 
luğu Ankara radyosuna tahsis edil -
miş bulunduğundan lstanbul radyo
su 1961 dalga üzerinaen çalışacak -
tır. Bu dalgada, bizden çok uzak 
olup, iz'aç edemiyecek derecede za
yıf bir anten kudreti ile neşriyat ya
pan Lltvanyanın Kovno merkezi ça
lışmaktadır. 

Maltepede Qç genç bir 
Eve tecavüz ettiler 

Bundan birkaç gün evvel Kartal 
Maltepesinde üç kişi bir evi b!lsmış 
ve Sadık isminde bir genci vücudü
nün yedi muhtelif yerinden bıçakla 
yaralamışlardır. 

Vakanın tafsilô.tı şudur: 
Mecruh Sadık Mnltepede tütün 

enstitüsünde cksperdir. Geceleri Çi-

TAN 

Namık Kemalin Ölüm Yıldönümü 

•• 
U iVers·te ve G··zel 

Sanat ar Akadem ·sinde 
·k. İhtifal Ya 1 ı 

Büyük vatanperver şair Namık 
Kemalin ölümünün ellinci ~!dönü
mü mün:ısebetiyle dün, bütün mek
teplerde dersler Namık Kemal mev
zuuna tahsis edilmış, Güzel Sanatlar 
Akademisinde, ve Universite lrtmfe
rans salonunda iki ihtüal yapılarak 
aziz ölünün hatırası taziz olunmuş
tur. 

sinden Dürdane Altan, vatan kaside
sini, Dilşad Vaveylayı, Ehad (Istik
bal) den bir parçayı, Dürdane Murab 
baını okudu ve toplantıya nihayet 
verildi. 

Vniversitedeki toplantı 

Universite konferans salonunda, 
Edebiyat Fakültesinin tertip ettiği 

Akademideki ihtilal ihtifale saat 18,30 da başlandı. Salon 
I rektör, profesörler, Edebiyat .Fakül-

Güzel Sanatlar Akademisinde ya-ltesi ve diğer Fakülteler talebeleri 
pılan ihtifale saat 14 de başlanmış· ve edebiyat mensuplarile hıncahınç 
tır. Akademinin konferans salonun- dolmuştu. Namık Kemalin ailesine 
da profesörler, edebiyat menc,upları mensup üç bayan da salonda bulu
Güzel Sanntlar Akademisi ve yuk- nuyordu. Kürsünün üzerine şairin 
sek mektepler talebesi toplarımı~ bu- büyük kıtada fotoğrafı asılmıştı. 
lunuyordu. Büyük şairin ruhunu taziz için a-

Akadcmi müdür muavini Refik yaktn bir dakika sükutu müteakip, 
Dinç kısa bir hitnbe ile toplantıyı a- salonu dolduran talebe tarafından 
çarak, Maarif Vekaletinin yükse~ bir ağızdan Istikltil marşı söylendi. 
bir k'!dirşinaslıkla büyük şair Namık Kürsüye gelen Edebiyat Fakültesi 
Kemalin ölümünün ellinci yıldonü- muallimlerinden Ali Nihat Tarlan 
miı dolayısiyle hatırasının taziz c.dil- Namık Kem~lin hayatı ve şahsiytti 
mesini emrettiğini söyledi. hakkında manzumelerinden pnrçaiar 

Bunu müteakip kürsüye gelen sa- okuyarak bir konferans verdi. 
nat tarihi profesörü Ahmet Hamdi Hukuk Fakültesi doçentlerinden 
Tanpınar, Namık Kemalin çocukluk Ziynettin Fahri, Nrunık Kemalin ce
devresinden ölümüne kadar geçen miyet üzerindeki tesirlerini tebarüz 
hayatını anlnttıktan sonra, yazılari- ettirdi. 
le o zamnnki uyuşuk Osmanlı cemi- Tıp talebesinden Fethinin, Namık 
yetinin üzerindeki müsbet tesirlerini Kemalin maddi ve manevi hayatı 
tebarüz ettirdi. hakkında konuşmasını mi~teakip, E-

Millet aşkın1ı hürriyet zevkini debiyat Fakültesinden Mehmet Kap
memlekete tanıtan büyük vatanper- tan vatan kasidesini, Fikret, Hilali 
verin hürriyet kelimesini de ilk de- Osmaniyi, hukuktan Bedia bir Mu
fa teliıffuz etmiş bir ada~ olduğu- harir Juoınıu r~umJmluu, ... .ı .. t.·.r-... 4 

nu kaydetti ve edebi varlığını itade tan Ibrahim, Muhammesi, tıptan ür
etti. han1 Vaveylayı, edebiyattan S:ıbiha, 

Bundan sonra konservatuvar ve Lanmsıı kasidesini, edebiyattan Ruh
Şehir tiyatrosu talebesinden Ahmet san, Bir Murab~a~'nı okudu ve hey~
Muhip ve Nevin, Vatan - Silistreden canlı bir h~va ıçınde toplantıya nı-
bir pasEJ o!tı;dular. Akademi taleb:;:.~:ı;!,il!iv.,.e_ri!""ld_ı..,.·._"""'ı' __ .,,,..,_ 

MAARiFTE; 1 MOTEFERRIK :ı 

ususi Mekteplere Ait Türkkuşuna azalan 
Yeni Bütçeler Talebe Sayısı Arttı 

Hususi lise ve ortamekteplere ait 
yeni sene bütçeleri haztrlanmıştır. 
Bunlardan hususi Türk liselerine ait 
bütçeler, dün Maarifte bir komisyon 
tarafından tetkik edilerek tasvip e -
dilmiştir. Azlık ve ecnebi lise ve or
ta mekteplere ait bütçeler de bu haf
ta içinde tetkik edilecektir. 

Türkkuşu İstanbul merkezinde 939 

faaliyeti için talebe kaydına başlan-

mıştır. 

Bu sene geçen senelerde nisbetle 
Türkkuşuna kaydedimek istiyen genç 

lerin miktarı daha fazladır. Müraca

at edenlerin hemen yarısını genç kız 

l&r teşkil ediyor. Şimdiye kadar ya

zılanlar bine yaklaşmıştır. 

Türkkuşunun Büyük Çekmecede 

Halk Sandığı 
Ajanlık/ar 

da Kuracak 
---o-

Başvekil de Açılış 

Merasiminde Bulunacak 
Ankaradan sonra, ikinci defa ola

rak Istanbulda da açılacak olan Hal.it 
sandığının eski Sanayi ve Maadin 
bankası binasında faaliyete geçme
si için bütün hazırlıklar tamamlan -
mış, sandık müdürü B. Sermed ve 
kadrodaki diğer memurları işe baş
lamışlardır. 

Oğrendiğğimize göre, Başvekil 

Celal Bayar, ayın on ikisinde Anka
rada Iktisat ve Tasarruf haftasını aç 
tıktan sonrn şehrimize gelerek san
dığın açılma merasimine bizzat ri -
yaset edecektir. 

Sandığa ait işlerle meşgul olmak 
üzere şehrimize gelen Halk bankası 
umum müdürü Ata Evcim, dün Halk 
sandığı binasında meşgul olmuştur. 

Sandık idaresi meclisi de dün ilk 
defa olarak saat 17 de umum müdü
rün iştirakile toplanmış ve sandık 
faaliyeti hakkında ilk kararlarını 

vermiştir. 

Halk bankası umum müdürü Ata 
Evcim, dün kendisile görüşen bir 
muharrlrimize Halk sandığı ile fa
aliyet mevzuu etrafında şu izahatı 
vermiştir: 

"- Ilk defa Anka~ada ve ikinci
sini de Istanbulda açmakta olduğu
muz Halk sandıklan kiiçii.k esnaf ve 
küçük sanatkarlarla muamele yapa
caktır. ilerde küçük sanatlar kaltu• 
nu çıktıktan sonra faaliyet mevzuu 
daha ziyade geni§Ziyecektir. Şimdi -
lik küçük sanatkarlara ve esnafla -
ra temınat 1au'""ı..n: .. ~ _ .. ı.,.nmi fa.
izle iskonto ve avam muameleleri ya 
pacaktır. Sandık mevzuatına göre san 
dık müdürlüğü kendi salahiyeti da -
hiZinde azami dört yiiz elli liraya ka
dar ikrazatta bu unabilecektfr. Bu -
nun haricinde yapılacak ikrazat ıçin 
idare meclisi karar verecektir.,, 

Umum müdür, sandığın Istanbul 
dahilindeki faaliyeti ve memleketin 
muhtelif yerlerinde açılacak şubele
ri hakkındn da şunları söylemiştir: 

"- Sandık §imdilik Istanbulda 
başka şube açmıyacak, fakat bazı 

semtlerde bilhassa küçük esnaf ve 
sanatkarlann toplu bulunduğu yer -
Zerde ajanlıklar tesis edecektir. 

939 yılı içinde de yedi sekiz vila
yet merkezinde ıubeler açmak için 
tetkikler yapıyoruz. Gayemiz, ilerde 
sandıklnrı bütün memlekete te§mil 
etmektir. Şimdilik Izmir, Bursa, A
dana, Mersin, Denizli, Gaziantep gi
bi esnaf ve sanatkarlann toplu bu -
lunduklan y:!rlere insisar ettirilecek 

bazı tesisat vücude getireceği hakkın tir . ..., 

Karadenizden İstnnbula koyun sev lingir sokağında.ki 15 numaralı e
kiyatı mevsimi başladığı için Deniz- vinde yatmaktadır. Vnka günü bir 
bnnk vapurları, yük almak için bazı kadın misafiri ile evinde otururken 
limanlarda tarife haricinde, daha faz ibir aralık evin kapısı büyük gürül
la zaman kaybetmeğe başlamışlardır. tü ne kırılmış ve içeri giren üç de
Denizbank buna karşı bir tedbir ol- likanh Sadıkı vücudünün yedi ye
ımak üzere, dün Karadeniz vapuru - rinden yaraladıktan sonra onu ba
ı:nu yal~z koyun getirmek için Trab- yıltıncıya kadar dövmüşler ve kızı 
~na gondermiştir. Vapur doğru alıp gitmişlerdir. 
Trabzona gid<:ck ve koyun yükleyip Yapılan tahkikat neticesinde mü- ay evvel Çekmece ile Ziraat mekte- Bir kamyonun tekerle. gv i 
:1stanbula getırecektlr. Bundnn böy- ~ecavı'zlerı'n Sultnnnhmet Sulh mah 

·~ bi arasındaki sahada bnzı tesisat vü- F ] d fk" k" • "' 

dski haberler doğru değildir. Birkaç 

lhtarlanan Muallimler 
Vilayet inzibat meclisi dün vali 

muavini Hüdainin riyasetinde top -
lanarak ilk tedrisat işlerine ait bazı 
meseleleri konuşmuştur. Bu meyan
da, vazifelerine devamsızlıklarından 
dolayı bazı ilkmektep muallimlerinin 
ihtarla tecziyelerine karar vermiştir. le, bir müddet için her hafta cuma kemesinde zabıt katibi Ferhat Naci ır a ı. ı ışı agırca 

gü 1 ri knlk k bir b cude getirilmesi düşünülmüş, fakat 
n e aca vapur u iş i- ve kardeşleri Sadullah ile Kamil ol- Ermeni Mekteplerindeki yaralandı 

çtn Trabzonn gidecek ve gelecektir d ,., 
1 

lm h __ d k 1 sonradan· sarfınazar edilmiştir. 
· U5u an aşı ış er uçu e yn a a- Kitaplar D.ün akı::am Çapada bir kamyon ka 

Li D • 1 B" 1 "" * Atatilrkün cenaze merasiminde :ı man aıres ına arı narak usküdar müddciumumilığine Ermeni mekteplerinde okutulan zası olmuştur. Şoför Hamdinin idn. 
tcsl' a·ı . 1 d' • bulunmak üzere cehrimize gelen !-Deniz Ticaret müdürlüğü liman ım c 1 mış er ır. Ermenice kitapların, millı kültürün :ı resindeki 3618 numaralı kamyon 

reisliği. olan yerlerde liman dairesi Bir Adam Tramvaydan ve inkılfi.pların tebarüz ettirilip etti- ran heyeti azaları, dün akşamki eks- Çapadan geçerken tekerlek fırlamış, 
binalan yaptırmağa başlamıştır. İlk Du""ştu•• rilmediği bakımından tetkiklerine lü presle Tahrana dönmüşlerdir. süratle gitmekte olan kamyon da 
olarak Mudanya ve Bnndırmada bi- zum hasıl olmuş ve bunlar Maarif * Evvelki akşam Haydarpaşa is- devrilmiştir. Bu devrilme neticesin-
ırer daire binası kurulmuştur. Samatyada oturan 60 yaşında Pa- idaresi tarafından gözden geçirilmiş tasyonuna gelen Toros ekspresi yol- de şoför Hamdi ile kamyonda bulu-

Bu iki binanın inşaatı bugünlerde nh Çemberlitaşta tramvnydan iner- tir. Bu kitapların kısmı azammın ilk cularından Halimin bavulunda 8 ki- nan hamallardan Mehmet ağır su -
!bitecek ve bundan sonra Edremit ve ken düşmüş başındnn yaralanmış- mekteplerde okutulmalarına mah - lo kaçak Halep kumaşı bulunmuş - •ette yaralanmışlar ve Gureba hasta 
Çnnakkalede de birer bina inşa edi - tır. zur görülmemiştir. tur. hanesine kaldırılmışlardır. 
Jecektir. ------------~----'----------------------------~----------------------------------------------------------

AKSU VAPURm"DAKİ HADİSE 

Denizbankın Aksu vapurunda, yol 
eulardan bir bayanla gemi süvarisi 
Fuat arasında çirkin bir hadise geç -
miştir. Denizbank dün bu hususta şu 
izahatı vermiştir: 

"Geminin ikinci kaptanı Adna J 

run konulan memnuiyete rağmen 

kendi kamarasında içki ikram ettiği 
anlaşılmış ve vazifesine nihayet ve
rilmiştir. Hadisede başka mesul me
mur bulunup bulunmadığı ve varsa 
mesuliyetlnin derecesi ne olduğu 

hakkında tahkikata devam ediliyor.,, 
EYUP HAVA KURUI\IUNUN 

EŞYA PİYANGOSU 

Eyüp ilçesi Türk hava kurumun -
dan: 

4 ldınunucvvelde çekilecek olan 
kurumumuz eşya piyangosu, görülen 
luzum üzerine 8 kanunusaniye tehir 
~ilmiştir. 

Gi.irıilrı Resim 

1 - Diln Untversltedc yapılan Namık Kemal ihtifalinde bulunanlnr. Z - ln~nntı 'bitmek üzere bulunan yeni lıal pavyonundan bir görünfiş. 
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S - I ki gündür gazeteler· 
de Rumanyada vukubıdatı 
bir hlidiseden bahsediliyor • 
Bu hadisede ismi geçen Kod
reanu kimdir? 
C- Rumanyada bundan bir :rnü~

det evvel bir N ad partisi teşkil edil
mişti. Bu partinin başında bu adaJJl 
vardL 
Maksatları Rumanyada hükumeti e
le almak ve nazizm kurmaktı. Btı 
maksada varmak için de bir suikast 
tertip etmişlerdi. Rumanya kırtılı. 
bu suikasti vaktinden evvel keşf ettf. 
Kodreanuyu tevkif etti. Teşkilatını 
dağıttırdı. Daha kuvvetli bir hükil· 
met tesis etti. Kodrennu mahkemece 
mahkQm edilerek hapse atıldı. t~ 
bu defa hapishaneden kaçarken ol· 
dürülen adam bu suikastcıdır. 

* S - Seuim Zekeriya Serte· 
lin yazılarını nlçi11 okuyamı .. 
yoruz. J( endi si şimdi I starı .. 
bulda deıjil midir? 
C - Sevım Z~keriya Sertel ıs.bsi· 

lin{ tamamlamttk üzere tekrar p.;rne
rikaya dönrnı1ştür. Şimdi oradadır· 
Onun için yozılan çıkmamaktadır· 

* S - Ahmet Emin ]"nlmnrı 
Amerikar/nn yazı gönderecek 
midir? 
C - Hay?r, Ahmet Emin Yalrnatı 

artık Tan gaıete!:i ile aliıkadar değil· 
dir, Amerikova hususi bir is ;çin gıt
miştir. Orada. bir sene kada~ kalacııl' 
tır. 

* S - Sual ve cevap siiturıll -
nun muharriri kimdir? 
C - Bu ~ütundaki yazılar. :ıne"ztl 

lanna göre infünı sahibi arkadllŞıar 
taraııu1.1&.U>. ..v anlmaktndır. 

* S - Om:elelerde gördiiDİl -
müz bir isfallstifıe. oiirP. ,.,. - "'' 
pislıanef ,•rdt' yarım miJyorıt 

ok tı dan fazla •atamlaş yatm ·d 
dır. Bunlar ıçin bir af varı 

midir? . ~nt· 
C - Rakaroda bir yanlışlık 5 Türkiyedekı mahpuslann mıktat'l. 3 

_ 

binden fazla değildir. Hükumet ~ 
dilik bir af düş~nmemektedir zat 
hususi af yapıldı pek az zaınaıı ger 
miştir. 

==================~ 
BELEDiYEDE: 

Eminönünde Son 
istimlakler Y apıhyor 

Eminönü meydanına kalbedileee: 
olan Kızıl hanının istimlak mu:: , 
lesi bitirilmiştir. Hanın yıktırı1_110 , 
sına yakında başlanacaktır. Eın~ı.ığıJ 
nündeki büyük saatçinin bulUJl ele" 
Eminönü hanı ise, istimlak muarnicll" 
si bitirildiği halde hanın v~ le " 
resi bedelinden dolayı eSki sah1;ilô.f 
rile belediye arasında çıkan i~eScle 
yüzünden yıktırılamamıştır. ~ 

hukuk mahkemesine düşmü~ 

1 T AKVIM ve HA ~I 
CUMARTESi 

3 llkkanun 1938 
..... 26 

Gün: 31 ıwı ..... ·· f 
Ruınl: ıS5 

in' 20 
Şevvnl: 9 f klnciteşr ı2.02 
Güneş: 7.07 - Öğle: 1ı;.ol 

12 inci ay 
Arabi: .1357 

İkindi: 14.25 - Akş:ım: 5.21 
Yntsı: 18.19 - lmsfık: -~ 

YURTTA HAVA VAZ1YE11 
dnll s].J• 

Yeşllköy Meteoroloji istasyonun .e:ıtedt' 
nan mnlOmata göre ha,•a yıırdU~ t>iil.!!e• 
kapalı ve yağışlı, Trakya, Kocacl flllrııı
lerl ile Ortn Anndolunun garp tnrııol< IJU" 

da mevzH ynğışlı, diğer yerlerde ~e.,ı.ıtoı.l 
lutlu geçmiş, rüzı:lırlar DoğU "~ra'-Y ilı 
Şarki Anadoludı:ı sakin kal!r!l$ 

1 1.,.ıkıı• 
Garpten, Orta Anadoluda şarJc c: ,,ıııl• 
metten ha!ıf Cenubi Anndoludn .. ktl''' 

' rl' den, diğer b51ı:clcrdc Ccnuptrın °. clf' r<• 
vctte, Ege dcnlı:indc f rtınıı şcklltl~ 1 ıı.ıtlı.I 
mi~tlr. Dün lr.tnnbulda hı:l\'n <'0~ 

3 
....- 5 

geçmiş, rüzgfır Ş:ırktnn saniyede ·ıı t ı• 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te tııı" )rtıt:' 
yikl 760,0 milimetre idi. Sühunet cııclL.1 ı • 
sek güneşte 41,9 gölgede l'Z,8 ve en 
9 ı sa tigrat olarak kaydedilıntşt1'-



_____ B U_G_ü_ NI 
llıak Şark 
~Grbi 
Gl'Clıan: Ömer Rıza 0

DO"CRUL 
0ılerjmizi A vrupadan çc,·ire-

TAN 

Yahudi Meselesi 
Surige Meclisi Cılıadımukaddes 

99 Olsa Kabul Şehinşah 
Al Etmem •• 

mangaya Yazan: B. FELEK 

G d hoıirde bir avare, yetmiş yaşında i i yor bir yahudi tilccan tehdit ederek pa-
husust ra koparmak istemiş, bir mektup ya-

Berlin, (Deyli Telgrafın zıp "200 lira vermezsen seni öldiirü-

'd ltlediğimiz için bir ha)li za
·~ır Uzak Şark işleriyle meşgul 
~tet Yortu. Hakikatte, oradaki \'a
~)'e: ın~şgul olmağa değer bir ına
doıd tedır. llarp bir buçuk seneyi 
~lilltınuş ve ikinci kışa sürüklcn
~r. Bir yıl önce Çiu oıdulcırı, 
~il) ha~ etrafıııdaıı !;ekiliyordu. Ja
~tkr _derli~ e ilerliyc Çin hiıkt"tmet 
~ eııne girdiler. Ve o zaman bar
~ Son bulması beklendi. Bilukis 
'~evam etmiş Ye Japonlar rnü
~)eıdıycn ilerlemişlerdir. Bugün va-

llô.n Edilmesini istiyor 
muhabiri bildiriyor) - Haber aldı· rüm,, demiş. Altına da (1 nuınarah 

, ğımıza göre Iran Şehinşahı Riza Han yahudi düşmanı) diye imza atnuş. 
Pehlevi Her Hitler tarafından önü- Mektubu alır almaz ihtiyar tüccar, 
müzde baharda Almanyayı ziyarete tabii korkmuş, fakat polbe haber 
davet edilmiştir. Şehinşah haz- vermekten de geri kalmamış. Bir 
retlerinin daveti kabul ettiği bildiri- mektupla kolayca para ka-ı:aumaya 
liyorsa da ziyaretin tam günü henüz çalışan bu (1 numaralı yahudi düş
tesbit olunmamıştır. manını yakalamak üezere tertil>at 

Filistinde Dört Ayda 1359 Kişi Öldürüldü, Bunlardan 
1089 u Arap, 219 u Yahudi ve 42 si İngilizdir Ziyaret, Her Hitlerin Alman nü- almışlar. Ertesi giin ihtiyar yahudi, 

fuzunu Karadenize kadar yaymakla paranın verileceği yer olan Tilkilik 
iktifa etmiyerek Küçük Asya, Irak, parkına girmiş. Aradan biraı; ge~· 

ç· §u şekilde huliisa olunuyor: 
''ııolll deıniryollarınıu onda dokuzu 
'-t~latın ellerindedir. Ara~ıra bu 
IQj)' Çeteler akınları karşısında ke
~tıı 0tsa da diğer zamanlarda işliyor. 
~ J •ahilinin bütün mühim limanla
~ 11l>onlar tarafından zaptediJmiş 
llltıuyor. 

ltt~f)on 21rhlılan Yan~esi nehri ü
~ de 600 mil uzunluğunda bir me
~ Ye hakimdir. Fakat Japon :ı.sker
,ı.~ehrin kıyılan üzerind~ dağıl-
J dır. 
~Ponların Hankov'u düşürmeleri 
~ lle Çin muka\·emetinio l.ırıla
'-tı \'e iki taraf arasında sulh yapıla
~~ 'lnı~nuştı. Fakat ~u zan da ~§ 
)iı, • Çın mukavemeh kırılıuadıg& 
"111 iL' 
~.;' .taraf sulh yapmak ta isteme-

Londra, 2 (Hususi) - 32 devlet 
namına seçilen beş devlet (lngiltere, 
Fransa, Amerika, Hollanda ve Bre
zilya) murahhasları bugün toplandı -
lar ve Yahudi meselesini konuştular. 
Toplantıya Ingiltere murahhası Lord 
Winterton riyaset etmiştir. Toplantı
da Yahudi mühaceretine ait rapor -
lar okunmuştur. Görülen en mühim 
müşkül, Almanya hükumetinin mem 
leketten çıkmak istiyen Yahudilere 
pasaport vermedikten başka bıınların 
hariçte maişetlerini temin edecek de 
recede para çıkarmalanna müsaade 
etmemesidir. Filistindeki Yahudi a -
janlığı birkaç sene zarfında Filistinc 
100.000 Yahudinin yerleştirilebilece
ğine dair bir rapor göndermiştir. 

Helsinki, 2 (A.A.) - Yeni Sionist 
mahfillerinin Yahudilerin Filistine 
hicretlerini temin için şimal memle
ketleri nezdindeki teşebbüsleri git
tikçe ehemmiyet kesbetmektedir. En 
büyük Fin ve Iskandinavya gazete
leri Yahudi mühacereti meselesinin 
biran evvei halledilmesi lüzumu hak 
kında makaleler yazmaktadırlar. 

Londra, 2 (A.A.) - Palestino Post 
gazetesinin neşrettiği istatistiklere 
ğöre senenin 1 temmuzundan 31 ilk 
teşrinine kadar filistinde 1089 Arap, 
219 Yahudi, 42 Ingiiiz ve muhtelif 
milletlere mensup 9 lüşl ölmüştür. 

Yaralanan Arapların miktarı 504 tür. 
ALMANYADA YAHUDILER EVLE-

RINDE MAHBUS KALIYORLAR ~ 'dir. Bugün Çinin dış dünya 
\.~ası tamamiylc kırılmış gibi
~ alııu Hindi Çini'Y• giden dar 
'it ~ıniryolu, Brit.anyaya uzanan 
~tolllobil yolu, Rus Türkistanın=ı 
' d . bir kervan yolu sayesinde Çin 
~ iinya ile temas imkanını bul
~~· Çinin en ze.n&in toprakları 
"'-» o?nuş, Çin sanayii altW.t ol
~ madenleri yabancı ellere 
~ • Bir milyondan futa erkek 

Bugün Ingiltereye sığınacak 5000' 
çocuktan 200 ü varmıştır. Haftaya 
da 500 çocuk gelecektir. Bunlar pa
saportsuz ve vizesiz gelmişlerdir. El
lerinde resimlerini ve isimlerini ta
şıyan birer kart vardı. 

Berlin, 2 (A.A.) - Dahiliye nazı
n bugün neşrettiği bir emirname ile 
bütün Almanya içinde Alman Ya -
hudilerini günün bazı saatlerinde dı
şarı çıkmaktan yasak etmiştir. Bu e
mir hilafında hareket edenlerden el· 

··~ ÇbıJi maktlll diipııüı ve 
~.ooo Çinli J'enİs ;rmdsaz ve 
·~kalmıştır. 
~Yetin b• hulAsası Japonyanm 
iL. ~ llfl kndar lle.ri gittiiini, <.:ini 
~ İçin nele :.,....,........ gosler· 
'~dlr: 
; ~t bana mukabil Japonlar, 

~<tCi•nHl .. re çok aiır darbeler 
tare::'ucr<UJ~, ıuç Dtr )'e.t.ıu 

Umumi Meclis 
İntihapları 

--0--u...... .A.-I• ı ıve Bola 
Yilayetlerinln lntihaplan 

Tamamlandı 

~ulanru tuzağa düıürerek iın
\~ı~, Çin topraklan içinde 

~ a ilerliyememiştir. kan intihap eylemişlerdir. Kazalar -
~ J 'lltıla beraber, her şeye rağ- da yapılan intihapta da C. H. Partisi 
.~ ~~olar, harbin iptidasından- namzetleri ittüakla intihap edilıni~ 
~1§tikleri her teşebbüsü maı- lerdir. 
!'-... "".'Yelle başarmış sayılular. 

Urfa 2 (A. A.) - Vilayet umumi 
meclis azalan intihap edilmek üzere 
üugUn saat 14 te toplanan müntehibi 
saniler valimizin bir söylevinden son 
ra C. H. Partisi namzetlerini müttefi" 

~e "aziyet bu merkezde olduğu Ağn 2 (A. A.) - Dün öğleden ev
~.\' hnuı bu memleketi kolay ko- vel belediye ilk içtimaını yapmış, 
~ .~.kısa bir zamanda fcthcde<"e- belediye reisi vali Burhan Tekerin, 
~~ ""lltnin etmek yanlış olur. Bu belediyenin bir senelik mesaisi hak
~:ldıığu gibi Çinin de sulhe ya- kında verdiği izahat dinlendikten 
\et ığı ve harbi hercibadahat de· sonra, daimi üye intihabı yapılmıştır. 
t>~ tillnek istediği a~la~ıhyor. Bugün de merkez kazalarda mec-
~le' ~ühim bir nokta, Avrupa lisi umumi intihabı yapıldı. C. H. 
$d ~rı Yüzünden Uzak Şark He Partisi namzetlerine müttefikan ve 
~ :r olan ve Japonyanın takip sevinçle rey verildi. 
.:\ d •ttı hareketten ho§nut olını-
~t;ı~tlerin Çin işlerile alakad:ır Bolu 2 (A. A.) - Umumi meclis 
~),rtıı fırsat gözetlemeleridir. in~ihabı dün yapılmış ve aynen ge
liıi., klldar bu fırsatın baş "ÖS· çen devrede.ki azalar yeniden inti -
1-ı~eai, Japonya namına bir hüs- hap' edilmişlerdir. 
ı."lli t eseriydi. Acaba bu güler Parti kaza kongreleri de merkez 
"t~ •lib sonuna kadar devanı e-

ltıi., ve mülhakatta bitmiştir. Yalnız Düz-
l\ iğ • · · cenin parti ·kor.gresi ayın dördünde 
~ .:: taraftan Çin, bütün kayıp- yapılacaktır. 
~'- •na rağmen ayakta dur- ~ 
~ t~~e ~~rp etmektedir. Bir lngi-
lı.~l ~sının dediği gibi, Çinin gay- Bulgar Havalannda 
.'it titı~tısadi teşekkülünün mahi
\ ~er •lerin işine çok yaramı~, Çin 
':tıı lıt 11 l.ayıba rağmen, bu sayede 
\l'ıı ~\'n~ etmiş, ve bu yüzden Ja
,, hi §erıyetin beşte birini barın-

Esrarengiz Bir 
Tayyare Görüldü 

~U r ~emleketi felce uğratma- Sofya, (Hususi) - Zora gazetcsi-
~~llt:un olmadığını öğrcıım'!ğe nin yazdığına göre, evvelki akşam 
d dıt ~~· Sebebi gayet aşikardu. Pirin dağı tarafından gele.., yabancı 
e hliı··'ndc, tahrip edildiği tak- bir tayyare. Bulgar arazisi üzerinde 
~hi/'11 

memleketi yıkacak cüm- görülmüştür. 
~ J e :nıerkezi bulunmasıdır. Bu 

\ı ~tt 11P?nya harbi kazanmak İ· Bu yabancı tayyarenin hatf'keti 
~ltt)'e leyı Yaptığı halde kat'i bir Bulgar projektörleri tarafından ta
,~ tııt "ııraınamış ve Çinliler her kip edilmiştipr. Tayyare, gece 2000 

lttdi itlen harbi devanı ettiıc.•bil· mere irtifada uçuyormuş. Sonr::ı 300 
~~lig r. metre aşağı inerek Malki Tsalim kö-

~ ~td::ı Japonya, varabilecei:ri llü- yü üzerinde bir daire çizmi§ ve Gor 
ı ""'t dtre varmı!f, Kanton'u da, no Spançevo yanında yere inmek 
;ıtte k 11 ~lnıış olduğundan onun istemiştir. 
lttlj lll'ı bir darbe indirnıck i-
lı l"eceti b. h d f t k 1 Meçhul tayyare, Petrovo ve Go-

~ lılu ır e e e a ma-
1 1 it l{llt rıuy~r. Çinin milli lid~·r~ eşova köyleri üzerinden. de a çak-

lıılld'~ek ısc Japon kuvveilerını tan uçarak hududu geçmış ve Yu
~~ lıır'len izaç edecek, mütcına- nan arazisi üzerinde kaybolmuştur. 
~L~ "• ~nlııyacak bir mevkidedir. Tayyarenin milliyeti anlaşılama
Qı • Zıl•ct k 

Rumen - Macar 
Hudut Meselesi 

T --..ı- .. '-'-· -'-·> .D-:lr u.n aa-
zetesi, Ward Pricenin Rımıanya bari 
clye nazırı ile ekalliyetler meselesine 
dair yaptığı bir mülakatı neşretmek
tedir. 

Rumanya hariciye nazın ezcümle 
demiştir ki: 

''Macar - Rumen hududumı deği~ 
tirmeğe imkan yoktur. Ancak iki 
memleket arasındaki münasebat, her 
iki tarafta Macar ve Rumen ekalli -
yetlerinin mübadelesi suretile iyile~ 
tirilebilir. Rumanya Macaristanla i
yi münasebetlerde bulunmak ister. 
Transilvanyadaki Macar ekalliyeti 
büyük şehirlerde toplanmıştır. Ve 
bütün bu şehirler köylerde oturan ka 
labalık bir Rumen kütlesi tarafından 
çevrilmiş bulunuyor. Binaenaleyh 
Macarlann hudud tadilatını istihdaf 
eden taleplerinin isafına imkan yok
tur. Macarlar hudut boyunca ufak 
bir kısım arazinin geri verilmesini 
değil bütün Transilvanyanın iadesi -
ni istiyorlar. Hiç bir Rumen devlet a
damı buna yanaşmaz.,, 

F ransadaki Grev 
Lille, 2 (A.A.) - Grev dolayısile 

iş1erine nihayet verilmiş olan amele
nin büyük bir kısmı bu sabah tekrar 
iş başına gelmişlerdir. Bunlann fab
rikaya girmelerine müsaade edilme
mek istenmişse de yüzlerce kişilik 

gruplar halinde fabrikaların kapılan 
nı zorlıyarak içeri girmişler, yerleri
ni almışlar ve dışarı çıkmaktan im
tina etmişlerdir. 

Fabrikaların müdürleri, vilayete 
müracaat etmişler ve polis kuvvetle
ri de işlerine nüıayet verilen bu a
meleyi kapı dışarı etmişlerdir. 

Paris, 2 (A.A.) - Hükumetin grev 
dolayısile aleyhlerinde takibata ka
rar verdiği şahısların başlıcaları, u
mumi mesai federasyonu genel sek· 
reteri ve Fransa bankası idare mec
lisi azasından Jouhaux ile Demiryol
ları sendikaları genel sekreteri ve 
bazı sendika azasıdır. 

Paris, 2 (A.A.) - "Fransız sosyal,, 
partisinin üçüncü milli kongresi bu 
sabah saat 9 da Laroque'un riyase
ti altında açılmıştır. Pazar günü spor 
sarayında yapılacak büyük bir mi -
ting ile kongrenin mesaisi bitecek -
tif. 

li marka kadar ceza alınacak ve yi
ne bunlar bir taraftan altı haftaya 
kadar hpsedileceklerdir. 
AMERIKA YAHUDILERI MUŞKU -

LATLA KABUL EDIYOR 
Berlin, 2 (A.A.) - National Zei

tung gazetesi, Amerikanın Yahudi
lik lehindeki bütün teşebbüslerin ha 
reket noktasını teşkil etmesine rağ -
men şimdiye kadar Avrupadan liıı -
çan Yahudilerden ancak 10.000 kişi
yi kabul ettiğine işaret etmekterir. 

650.000 Alman Yahudisi aylardan 
beri tercihan gitmek istedikleri A -
merikadan kendilerine müsaade ve -
rilmesini beklemektedirler. 

• Berut, 2 (A.A.) - Suriye mecli-
sinde, bazı mebuslar Ingiltereye şid 
detle hücum etmişler ve Ingilterenin 
Filistinde alaığı tedb~leifızerine bu 
memlekete karşı cihadı mukaddes 
ilanı için bir Pan - Arap kongresinin 
toplanmasını istemişlerdir. 

Alman Harici 
Ticaret Sistemi 

---<>
ln9lltere icabında 

Mukabll Mücadeleye 
Hazır Bulunuyormuı 

Londra, 2 (A.A.) - Mebus Ha -
rold'un Avam kamarasında bir tak -
rir vererek hük\ınıettcn harict tica· 
ret sahasında faal bir hattı hareket 
ittihazını istemesi üzerine, ticaret · 
parlamento müsteşarı Hudson, hüku
met namına cevap vererek, Almanyar 
nın merkezi ve cenubu 1&rki Avru
pasındaki bütün piyasaları maliyet 
fiyatından daha aşağı fiatla mal sür
mek suretiyle istila etmiş olduğunu 
kaydetmiş ve demişttr ki: 

Almanyanın prensibi şudur: Po -
lonyaya ve Tuna havzasının diğer 
yiyecek ve iptidai madde müstahsil
lerine dünya piyasasından daha üs
tün bir para vererek mal almak ve 
buna mukabil onları diğer memleket
lerden daha ucuz bir fiyatla Almanya 
dan mamul eşya safın almağa mec
bur elmek. Biz, bu usule müracaat 
etmek istemiyoruz. Fakat bu çeşit re 
kabete karşı durmalıyız. Bunun için 
de yegane çare, Almanyaya: "Bu çe
şit rekabete bir nihayet vermediği
niz takdirde size karşı ayni usulü tat 
bik edeceğiz,, diyebilecek surette en
düstrimizi teşkilatlandırmaktır. Bü -
yük Britanya mali bakımdan kıyas 
kabul etmez derecede Almanyadan 
kuvvetlidir. Binaenalyh biz de bu çe
şit mücadeleye girişecek olursak öy
le zannediyorum ki zafer bizde kala
caktır. Hükümet, Ingiltereye karşı 
aleyhte hareket eden memleketlerin 
civatalannı sıkıştırmakta tereddüt 
etmiyecektir. 

Hitler Bulgar Harbiye 
Nazırına Niıan Yerdi 

tikten sonra mektubu &önderen ol- ı 
Iran ve Afganistan yoliyle Hindis - duğu anlaşılan bir delikanlı da gdip 
tan hududuna yaymak için s3 rfetti- Salam.on adındaki ihtiyar yahudininl 
ği gayretler bakımından mühim bir yanına oturmuş: 
merhale teşkil edecektir. Berlinde, Hoşbeş etmişler1 yahudl sonnuı: 
Iran körfezinden başhyarak Iran de- _ Mektubu siz mi gönderdin.i%?) 
miryolu, Trabzon, Karadeniz ve Tu- Genç: .,. •• ~ 
na yoliyle Taren nehrine kadar vara- _ Evet! demi~. 
csk bir Alman ticaret yolu kurmak - Affedersiniz! Param ~ıkışnıa-1 
için planlar hazırlanmış ve tetkik e- dı. Bugünlük elli lira getirdim. Ust 
dilmiştir. tarafını da tamamlanın. 

Südet topraklannın ilhakı bu ti- - Ben taksitle iş yapmam. Ya 
caret yolunun Avrupaya ait kısmı - hepsini verirsin, yahut seni temiz~ 
nı Alman hakimiyetine koymuşsa lerim. J 

- Aman kuzum! Param olsa ve-! da Almanya daha önceden de Iran-
la anlaşmak için teşebbüslerde bu - receğim. Lakin şimdi. 8_Y. sonudur.. 

Haf taya üst tarafını getırırım. 
lıınuyordu. Son yıllar zarfında Tah- _ Anlamam! Elli lira ile ben Dı6i 
ranı müteaddit Alman heyetleri zi- yaparım? iki yüzden on para 8§~ 
Yaret ederek iki memleket arasında- ·dar t d ı e e mez •..• 
ki ticareti genişletmek ve Iranı in - Demiş ve yahudinin yanından a 
kişaf ettirmek hususıında Alman rılmış, lakin orada çiçekler aruına, 
yardımını temin etmek istemiştir. saklaiünış olan polisler bu (1 numa- ~ 

Almanya, Irandan madenler, pa- ralı yahudi düşmanı) Dl cnsclcınlı· i 
muk, yün gibi maddeleri bol bol a- ler. 
labilir. !ki taraf arasında Hazer de- Gerçi o. 
nizinin cenup sahillerinde havyar ve - Ben para almadım ki; Y~ 
sair balık mahsullerine müteallik yorsunuz, demiş ama artık o södor. 
fabrikalar in§8Sı için pllnlar hazır- jandarmaya dert anlatmaktan il• 
lanmıştır. gidememiş. 

Berlin - Bağdat - Tahran arasın- Bana sorsalar eğer suç tahakkak. 
da Alman hava postaları işlemekte edip te mahküm etmek lBzım geline 
ve bunlar burada dünyanın en sürat- bu delikanlıya bönlüğünden -iula:yı.: 

en hafif tarafından ceza veririm. 
li yolcu postası sayılmaktadır. Ber- ._,_.: :c. ah di b t hditte ha-r il s· d h ta,. ÇüDAu e.,er y u u e n 
ın e ~yam arasın a ava pos kikaten korksaydı, ne yapar ;,apar: 

lan, beliti de gelecek yıl açılacağı- 200 lirayı tedarik ederdi, Elli lira g&o 

dır. tirdiğine nazaran işi pazarlıia clök· 

Dünya Harbe 
Hazırlanıyor 

Amerika Bahriye Nezareti 
Muazzam Bir Harp 
Gemisi Yaphrıyor 

Vaşington, 2 (A.A.) - .Bahriye 
nezareti 35,000 tonluk altıncı bir 
hattı harp gemisi sipariş etmiştir. 

Gemi, yetmiş milyon dolara malola
caktır. South - Dakota ismini alacak 
olan bu geminin mürettebatı 1500 ki 
şi olacaktır. 

Polonya meclisten fevkalade tahs.isat 
alıyor 

Varşova 2 (A. A.) - Hükumet par 
lamentoya 1 nisan 1939 dan 31 mart 
1942 ye kadar devam edecek olan 
bir devre içinde milli müdafaaya ye
ni tahsisat verilmesi hakkında bir ka 
nun layihası tevdi etmiştir. 

Bu layiha hükumete milli müdafaa 
için bir milyar iki yüz milyon zloti 
sarfetmek selahiyetini vermektedir. 
Bundan maada milli müdafaayı ala
kadar eden bazı endüstrilere tahsis 
edilmek üzere 800 milyon zloti sarfe
dilmesini derpiş eylemektedir. Bu 
maksatla maliye nazırına gerek da
hilde gerekse hariçte kredi muamele 
leri yapmak mezuniyeti verilmiştir. 

İngiltere altın topluyor 
Londra 2 (A. A.) - Daily Ekspres 

gazetesinin bildirdiğine göre, İngil -
tere, bir harp takdirinde alacağı e~ 
yaları altın ile ödemek üzere, 1mpa
ratorluğun muhtelif yerlerinde altın 
stokları vücuda get!rmektedir. 

İngiltere hava nazın Pariste 

mek istemiş. Demek ki, pek ~:>rkma
mış. Bunu gördük.ten 6onra elli)'i al
mayıp 200 lira da ısrar etmek aptal
lık deiil midir? Aptallarm da ceza, 
mesuliyetleri lam değildir. 

Bu münasebetle, bu bir nwuarah 
yahudi düşmanının, meşhur Nasre.
tin hoca fıkrasını bilmediii de anlfl-
şılıyor. • 

Malüm ya! Merhum ak~mları na
mazdan sonra dua ederken yüksek 
sesle: 

- Aman yarabbi! Bana yiiz altutı 
ihsan et! 99 olsa kabul etmem? ))er-:-: 
miş. 

Komşusu zengin bir yahudt 
hocanın bu sözünde du.rup 
durmıyaca''lD.l kontrol icin bir 
gece onun ocak bacasından 

bir torba içinde 99 altın atmış. (Bu 
hareket pek yüzde yüz yahudi hare
keti dei'il ama fıkra böyle nakledi
yor) hoca torbayı almış, saymış; 99. 

- Bereket \'ersin! deyip cebine 
koymuş. Ertesi günü yahudi gelip 
işi anlatmış: 

- Hani ya! 99 olursa kabul et
mem, demiştin ya! Ne diye :\>·tizden 
eksik altınları aldın? 

Hoca: 
- 99 u veren 100 ü de verir. Co

vabını vermiş. 

(Yahudi ile hocanın bu yüzden ka
dıya 2itikleri falan da hikaye edilir 
aina uydurmadır. Asıl fıkranın özü 
bu kadardır.) 
Eğer bir numaralı yahudi düşııııtnı 

bu fıkrayı bilseydi. elliyi alır, füt 
tarafını tatlıya bağlardı. 

Benden size nasihat: Beleşten ge
len parayı sakın azımsamayın! 

Sofya, 2 (Hususi) - Alınan devlet 
reisi Adolf Hitler, Bulgar Harbiye 
Nazn General Daskalov ile 6 yük
sek rütbeli Bulgar zabit!ni taltif et
miştir. Bunların ikisi generaldir. Ni 
şanlar, Almanyanın Sofya askeri ve 
hava ateşleri tarafından verilmiştir. 

Paris 2 (A. A.) - İngiltere hava 
nazırı Kingsley Wood, yanında hava 
erkanı harbiyesine mensup üç subay 
olduğu halde bugün öğle üzeri Pari
se gelmiştir. 

zırı tarafından kabinenin tasvibine 
arzedilmiştir. 

Yeni bütçenin alelade masraf faslı 
üç milyar 694 milyon yene baliğ ol
maktadır ki geçen sene mnsrafından 
477 milyon yen fazladır. İnıilterenin teminatı 

Çin harbinin icabettirdiği masraf
lar, fevkalade bütçeyi teşkil etmekte 
dir. Bu masraflann yekunu ise ma ~ 
lıim değildir. 

~ ll.111 arsısında Uzak Şark mıştır. 
:tttı~:c .znnıan biteceğini tah

~tı •11 .. rkırnscnin elinde dt'ğildir. 
fltlltc: 111 kaynakları aciz kalır 

\.4~tae Vaz geçmek liiwmunu 
l't. 0 taraf harbi kaybı.:de
u°lltQll~ 
~ b· "•ıiyet bu merkezde ol

•r hay)i uzaktır. 

--<>--
Ankara Emniyet 

Müdürlüğü 
Ankara, 2 (Hususi) - Ankara em 

niyet müdürlüğüne emniyet umum 
müdürlüğü üçüncü daire reisi Şina
sinin tayini kararlapniftır. 

Varşovada iki Komunist 
idama Mahkum Edildi 

---<>-
Varşova 2 (A. A.) - Lucek mah -

kemesi, bir çok tedhiş hareketlerin
de bulunmuş olan iki komünisti ida
ma mahkfun etmiştir. 

Frankistler Yüz Şehri 
Bombardıman 
Edeceklermiı 

Londra, 2 (Hususi) - İspanya 
Frankistlerinin karargahından ge
len en son haberlere göre Frankist
ler dün radyo ile önümüzdeki gün
lerde Cümhuriyet hükumetinin elin 
deki 100 ~bir ve kasabayı tayyare 
bombardımanına tabi tutacaklarını 
bildirmişlerdir. 

Londra 2 (A. A.) - İtalyanın 936 
tarihli deniz muahedesine kati suret 
te girmesi üzerine Times gazetesi, İn 
gilterenin büyük bir ihtimalle mua -
hedeyi imza eden diğer devletlere 40 
bin tonu geçen hattı harp f{emileri 
inşa etmiyeceğini bildireceğini zan
netmektedir. 
Japonyada emııali göriilmemiş bir 

bUt~e yapıldı 

Tokyo 2 (A. A.) - Japonyanın şim 
diye kadar emsali görülmemiş olan 
en ağır bütçesi, bu sabah maliye na-

Japonlar da yeni bir taarruza 

hazırlanıyorlar 

Şanghay 2 (A. A.) - Japon men
balarından alınan haberlere göre, Ja 
ponlar, Çangçai ve Nançanga yeni 
bir taarruza hazırlanmaktadır. 

Hankeu. bu taarruz için yapılan 
hazırlanmaların merkezini teşil et
mektedir. 
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Şehir Tiyatrosu 

A'I. ah le e rrı e ı e r el' e 

Topkapı Mezarlıklarında 

/ki köpeğin parçalamakta olduğu 
Bir çocuk cesedi bulundu 

Miiddeiumuml muavinlerlnden HAdisenhı altı phidi daha vardır. 
'Orhan Künl dün, Topkapı mcurb- Hikirn bunların da çağınlması için 
jmm içinde bir entariye sanlı ola- muhakemeyi ba!ka bir güne bırak
nk bulunan yedi aylık bir çocuk co- mı§tır. 

Bedi tahkikatiyle mefgul olmu9tur. . Yürilyen Oto blld 

• 
lşBandası 
lkramigesini 
Kazananlar 

Diesel 
Öldürüldü mü? 
YJrm1 bef yıl &iee Dletel'l tam • 

yanlar azdılar. Onun icat ettiji mo
tötün değerini takdir edenler, ancak 
yilksek ~enlerdi. Onım için bu 
adamın ortadan kaybolması bir ııa -
dise teşkil etmem!~ 

Dtesel 1913 yılı 29 eylGlüode Aııt
werp limanından Londraya gitmek 
Ü7.ere Dresden vapuruna binmişti. 

Yanında mühim evrak ve motör mo
delleri vardı. Maksadı, Ingiliz sa • 
nayicileri ile görüşmekti. Diesel ar-Mezarlık yolundan seçenler .lki ko mo en 

peğin bir §eyler paylatmak için kav- Kumaı Çalmıılar 
aa ettiğini gonnüşler, yanlarına gi· Sul~n8:.hmet sulh birinci ceza mah 
dince köpeklerin çekiştirerek kopar- kemesı dun, hırsızlık suçlusu Aziz 
mak istedikleri şeyin bir çocuk ceae- isminde bir sabıkalıyı tevkif etti. Ke
di olduğunu anlıyarak pollae haber restecllerde kumaş fabrikatörlerin -
vermişler. den Salamon evvelki sabah bir tak!llf-

kıdaşlarlle yernek yemiş, sonra on
. lara veda ederek kamarasına çekU

mif, fakat bir daha bir kimse de o-
. nu görmemişti. 

Şimdi köpeklerin bu çocuğu me- ye ~beş top kadar kuma~ yfüdet
zardan mı çıkardıklan yahut bir bat mi§, ild top kumaşı da otomobilın 
kası tarafından mı mezarlığa atıldı- arkasındaki yük yerine bağlatmır,-
ğı araştırılmaktadır. tır. 
Tramvay $1rketl Aleyhlne Tabi bu yükle yoluna devam ~ 

derken, Unkapanında arabacılık ya- Kumbara ilrramiyarncle 
. . Açlla~ Dav!I . pan Ahmetle arkadap sabıkalı Aziz Anluıracla kazananlardan All 

Sırkecıde ~eşadiye oteli sahibi Ah- otomobilin arkasına takılmışlar ve 
fD1et otelinin _ön~~eki _ tramvay toplan yavaşça kese:ı;ek aşınp kaç
thattı bozuk oldugu ıçm muşteı-ilcri- mışlardır. 

İt Bankasının kumbaralı kumba
rasız küçük caıi hesaplar arasında 
tertip ettili ikramiye plAnının Bl
rincikinun keşidesinde kazanan ta
lihlilerin isimleri ve kazandıklan 
ikramiye mlktan aşağıdadır: 

Din uykusuz ~al~~ını ileri süre- Hırsızlık anlaşılınca polis, tahld
rek tra1?'vay şırketını protesto e~ş, kat yaparak bu işi Azizin yap~ıfw'lı 
ve Fatih sulh hukuk mahkemesmde tesbit etmiş ve dün sabah eyini ara
de bir dava. açmıştır. Şirket bu pro- maya gttmlştlr. Aziz evde ::fOkrnuf. 
testoya henuz cevap vermediği içiıı Metresi Cemile kapıyı açmıf ve po-
:muhakemeye başlanmamıştır. lisleri görünce: Bin lira kazanan: 

S•ilU T elefoa Memurla• - Neye ıetdilbıizl anladım, biz- Atiye 69671 (İstanbul) 
rının Muhakemesi de ~.top . .kumaf var. B~u almwy.a Beş yilz lira kazanan: 

Muhtelıf zamanlarda ba2J. müemıese- ıeldtoınız.l Sız ~etdet~eym, bhen sı- Osman oğlu Sabit 4643 (Ankara) 
lerden fazla mükileme uc ü .ılmak ze P an vennm, emış ve emen hc:ı ytlz eıtlter lira kçananlar. 
auretiyle telefon idareaininre la topları çıkararak polislere teslim et- AH Akkan 3383 (Mersfnl, Remzi 27118 
m zimmetlerine geçirdikleri l!a: ..:;.: miştir. Zabıta biraz sonra da Azizle (Ankara), Emine 19361 (İzmir), Hüsniye 
kif edilen telefon idaresi m~murla- arkadaşı Ahmedl yakalıyarak mUd- 21820 (İstanbul), NAzım 74802 (İstanbul), 
rnıdan Hasan Basri oğlu Adil Pamir deiumumtllğe vermi§lerdlr. Hilmi Peker 3514 (Ka)'Mrl). 

ile gayrı mevkuf arkadaşları Lütfi- Mahkemede Ahmet IUÇ"?'U tama- Yüz lira kazananlar. 
ııiıı muhak 1 · d"' .. ı1r men inkh etmif, Aslz de • . eme erme un .ae;ıceza _Ben bu toplan çalmadım. Yo1- Aııkuada: Hikolçi 29588 
~e~esmde. devam edilmiştir. Şa- da buldum, demi§tir. tatanwlda: Kemal S7oe5, 111T1an 9'1725, 

Bir aralık bu adamın intihar etti
ği sanılmıştı. Fakat buna saik ola • 
cak hiç bir sebep yoktu. Fakat Die
sel'in yanındaki mühim kağıtların 
hepsi de kaybolmuştu. Demek ki bu 
kağıtlarla alakadar olan kimseler 
vardı. 

Dieael motörü sayesinde denizal
tı gemilerini yapmağa imkAn hasıl 
olmuştur. Denizanı gemileri olma • 
saydı, Almanya Büyük Harbe girme
ğe cesaret edemezdi. O zamanm Al 
man bahriyesi, dünyanm bilhassa 
lnıllterenin Diesel hakkmda miim -
kün rnertebe maUimat almamasını is 
tlyordu. 

Anlaşılan Diesel bu düşüncenin 
kurbanı gittL 

GEMLiKTE: 

Yeni lelecllye Reisi 

Radyo 
Crımartai, 3.12.1938 

IENFONIUR: 
19.30 Berlin (Qrta dalga) Sentonllt 

konser. 
HAFIP' KONSERLER: 

'7,10 Berlin 'iDii da)guı: Baf1t ınasfld 
(8,15: Devatnı). 9,15 Parfs kısa dalgasi: 
Plfık. 12 Bllkreş: Plak musikisi. ı~.15 

Bükreş: Orkestra ınusiklst, 13 BErlin 
kısa dalpsı: Halif musiki (14.15: De
'f'amı). 17 Breslau: Bando muzlka. 17 
Kolonya: '°Ncş'cll hafta sonu. 18 Bilkreş: 
Radyo orkestnın. 18.30 Varşova: M&ellt' 

ınusıklsf. Karışık 'konser. 20 kolonya: 
Neşeli hafta sonu konseri. 20 Florans: 
Hnfif musiki. 20.15 B!lkreş: Koro heye
ti. 20.20 MIU\n: Karışık kon.ııer. 20.30 Pa 
ris P. T . T . Hafit eğlenceli musiki. 21 
Belln'at: Milli musikisi. 21 Bretılau: Ka
n11k muhtelif 11010 parçaları. 21.10 Ber
lln (orta dalga): Karışık program. 21.10 
Hamburg: Neşeli musiki 21.15 MllAno: 
Ham konser. 21.30 Sofya: Plak rnusikl
ıııl. 22.30 Parfs P. T. T. Orkestra konse
ri. 24.05 Post Parlzyen: Orkestra ile ıe
ce mu. .. !kisi. 
OPERALA~ OPERETLi~ 

18 Berlin (Orta dalga): Operet musi

kisi. 22 Roma: "La ll4onacello della 

fontane,, operuı. 
RESiTALLER: 

lSl.20 Breslau: ltaMllO'nun plAlclann-

Tepebaşuıda Dram kılllll 1"' 
10 Bi.rtnclklnundan itibafd 

sorun pm kadınlan. ., 
İstiklal caddesinde Komedi 1" 
12 Birinciklnundan itfbal'd 

ma çıkmış bir güzel. .. 

FOTO MAGAZIN'in 
AT

8AT011< 
---•Nüıhuıdır. 

NiŞAN ~ 
Şeker İnhlsan sabık muh8'f 'I' 

si merhum Bay Hayrinin ~ ~ 
yan Nazan ile Süngercilik Jt1 
nonim Şirketi muamelit ~ 
Necdet Sander nişanıanınıf ~ 

-dan. 20 Sofya: Mandolin .ıtı~~ 
Llıypztg: Noel havalan. 20,so: ~ 
Şarkılar. 21 Sofya: Beethoven'iıt 
rlnden. Piyano kon.seri. 21,10 
berg: Vi)'olonsel kon.seri. 21 
Sırp havaları. 21.10 Kolon,.: 

0 
21.35 MilAno: 01'1 musildsl· 22·~ 
Parlzyen Tino Rosslnin pJDl 
22.15 ZOrih: Halk prkılal'L 

DANI MUSiKiSi: ti 
18.15: MllAno. 19.15: LA.ypdf

fOVa. 22,15: Bilkree. 23.10: ?d()Olll, 
Brelllau. 23.30: L'7Pzil· -----

lıiUer ~~enmış, muhakeme müddei- Hikim; Azizin tevkifine ft Ah- Halit 32493, Nlli.lfer 71145, Zehra 36429. 
um~ dosyayı tetkiki için b~ medin ikametgiha bağlanarak Stll°'- tzmirde: Mehmet 11191, Mehmet 1M67. Gemlik <TAN) - Eski reı. Efref #-------------------~ b bır guııe bırakılmıştır beat bırakllm karar . DiJer JUbelerd~ Ahmet '788 (Adapaza-

Sah 
· . asına v~ mu n), Salih Mehmet 1090 (Ayvalık), Nu-

+. Paıaport bakemenm devamı başka gune bıra- retiln 1112 (Beqrama), LüUU 11119 {Ed-

Saçlulannın Muhakemesi ~- mit), Nedlme Yağcı 505 dnM><>lu), sa-

Din~er, belediye meclisi lçtimaında 
bulwıau 12 szanın ittifakile yenıaen 

belediye reisi seçilmiştir. 
Sahteürlık yaptıktan iddla edilen leymm 195 (Isparta), Ha'Ut tOM (Nazil-

lrfan ve Emil Maksemil ne matma- Otomobı·ı li), Hatice lHO (Ulf&k), Sedd Balmum- ------------
zel Sinyora OjenJnln dunışmalanrıa cular 860 (Yenişehir). 
düıı, ağırceza mahkemesinde devam )mifeı llıa kazanaP1an B 
~- s.ıathıls-dan ~;..;2CW~~lli'1-ıt-ı-~~~~~~ 
mil almancadan başka bir dD bllıne- -<>-- &H <1,takGdar), Mehmet 8U4 (Kadık&y), 
dlği lçin mahkeme tercilman arallll§. Pons Müdürlüğü ~nünden Mükerrt!m 76083 (İstanbul), Yanı 34188 
bulutwnamıf, bunun için muhake • f f K f f (İstanbul), Hall!e 72731 (İstanbul), KJr
me başka bir güne bırakılmıştır. Otomobi ça an ema i e kor 82544 (İstanbul), Hüseyin 55643 (İs-
Bunlar, sahte ilmühaberle pasaport lsak isminde bir başka tanbul), Elcnı 73245 ctstanbul), r.ober 
çıkartmaktan suçluydular. 7'7159 (İstanbul), Şekibe 21437 (İzmir), 

lir lhtll4s Dav911 Otomobil htreızı Nam nıo1 ctzmır>, Hnmı D89 (Adıma>, 
Dündar 2585 (Buna), Neriman HD (Er· 

• Mantazamen Görülüyor Yakalandllar zurum), KAmil Soykan 474 (MilAı), Ku-
Hazinentn (103) bin lirasını lhtilb tata 1124 (Ordu), Hayrl7e f.S2 (Ödemlf), 

ettikleri iddia edilen eski BatırköJ Mehmet 1819 (Trabzon), M. K. Tümer 
mal müdürü ile on arkadaşının mu- 478 (Zonguldak). 

lıakemelerine dün, ağırceza mahke- Yirmi bepr Ura kazananlar: 
mesinde nık:rıen devam edilmiştir. Bedia 12113 (Ankara), MehrMt 30492 

Bunlar dul, yetim ve mütekaitlf'.- (Ankara), Nimet 32712 (Ankara), Nefise 
rin on senelikleri verilirken ôlmüş 20297 (İı.mlr), Emine 4717 (fznıir), Şerf-
kimaeleri sal gibi göstermek suretile fe 15179 (İzmir), Mazalto 14885 (İrmfr), 
paralarını almışlar ve paylaşmışlar- Nejat 4836 (İzmir), Hayr17e 7207 (Ada-
dır. na), Fatma 5430 (Buna), Rifat 3901 

Dün mahkemede mal müdürü ?Ta- (Konya), Meliha Ahmet 2195 (Samsun), 
ll1e sarraf Salihten başka bütün suç- Mukaddes Ali 57'7 (Mersin). 

lalar hazır bulunm~ır. Acente Kemal f34Jc 
Müd~ei~uml geçen celsede iddl- Misak isminde bir §Bhsa ait olup POLiSTE : 

uuıı soyliyerek hepsine dereceleri - " dan · ı 
zıe ıöre, cezalar verilmeslni iatemiş- şofor Suat tarafın ~~are ? un~ 

ÇEKLEft 

2-12-831 
Londra 
Nevyork 
Paris 
MllAno 
Cenevre 
Aınaterdam 

Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sotya 
Prag 
Madrfd 
VarŞOva 

Buda peşte 
Bilkreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

DJM 
125.8675 

3.29 
8.595 

28.48 
88.14 
50.1925 
21.17 

1.07 
1~425 

4.2975 
5.88 

23.5625 
24.81 

0.9025 
2.P.05 

34.21 
10.19 
23.63 

Slnemalan 

Şeref Galası olarali töı+.receldercllr. 

Galalar lgin blleller ılmdlden ıatılmaitodıt• ~ 

Meıhur Arap Mugannlsl AIDULYEHAP tarafı-"" 
()ynıanan Ye iki baftaclanberl tehrimizcle 

&Ölteribnekte bulunan 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ARAPÇA ŞARl<nJ 
AŞKIN GÖZ Y AŞLAlll 

ti. Diın suçlular ve avukatları müda- 1913 numaralı otomobilin polis mu
faalannı yapnıışlardır. Muhakeme dürlüğü binası önünden çalındığını 

Harbiyede bir otomobil 
Kazası oldu 

HHAM ve TAHVlı..lT 
'l'Urk borcu 1 peşin 
(kuponsuz) 19.- Mulıt,,,_,. H em.al.iz lilim, ...w 
tkramıyeıi Erıant 19·25 Bu Hafta lzmlr'de TAY YA R E SlnemasınCICI r ~ar için 18 ikinciklnuna talik edil· yazmııtık. 

mıştir. İkinci ıube müdürü muavini Tev-
Dün öğleden sonra Harbiye tram- 1938 % 5 ikramiyeli 19.05 

vay tavakkuf yerinde bir otomobil Büyük Bir Muvaff akiyetle Göaterilmeldoclir~ 
Tevkifhanede Kumar flk Doğan oğlunun ve hırsızlık ifle-

Oynamıılar ri ile meıgul ikinci kısım f8fi n.. 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah mlser ömerin aldıklan tedbirler 18• 

.-emesı dün, Istanbul tevldfhanesin- yeainde bu hırsızın Acente namlyle 
Jde geçen bir boğufma ve yaralama manıf Kemal olduğu anlaftlm111, ve 
lbadilesini tetkike b&fbunıftır. kendisi Galatada umumi bir .evde 

kazası olmuştur. Şoför Hüaeyinln 
kullandığı hususi araba s yaşında 1/11-------•• 1 O binlerce halkın talebl üzerine A 
Münevverisınindebirçocuğaçar- ISTANBUL • IZMIT ve ANKARADr. 
parak tehlikeli surette yaralamI§'tır. al 
Çocuk Şişli hastahanesine kaldırıl - yapılan törenlerln TAMAMI, YERiNDE SESLi OLARAK ALINAN KISlt.t~ 

Davflllll bahriyeli Sallin, Aziz, yakalanmıftır. mıştır. Müddeiumumi muavinlerin - GÖSTEREN YEGAN! FiLiM ve ATAT 0 R K 'Un Hl Ç BiR YERDE 
den Orhan tahkikata el koymuı ve GÖ 1 1 1 1 1 fiazım ve Ihap isminde dört suçlu- DoA-·ca emniyet müdürlü,.."'ne 

8U vardı. Bunların dördü de ad an• 6 ... 
öldürme suçundan mevkuf bulun-: geUrilen Acente K~al suç~u itl-

mühendis Beşire ehlivukuf olarak STER LMEM Ş B R H T ABES .. 1,.,a 
Bugün saat 11 de, yann sabah 9.30 da, pazartesi, sa lı, raruıwıba, per!U>Tftbe ve emna .,.nnıerl saa• 

yorlar. lddiaya göre, bunlar bir müd- raf etmiş ve otomobilden soktillQ 
det evvel, tevkifhanede kumar oyna- malzemeyt İakladığı ve sattığı yer

hadise yerinde keşif yaptırmıştır. Eh- >' r--· ır-- e-· 

~=:v:::~e:;~ :a~ı;:!~ İ P E K Sinemasında CJÖsterileeektlr 
mışlar. Polis Hüseyinin katillerinden leri birer birer göstermiştir. 
bahriyeli Salim, otuz lira kaunmıı * Emniyet müdürlilğünün ildncl 
ft b~n':111 on lirasını Ibaana borç şubesi hayli zamandanberi biri.si ev 

ıer de çocuaıa hastahanede muayene Toplu olarak gelmek isteyen mekteplerin bir gün evvel haber vermeleri rtca oıuııut• ]jtl tf 
etmişlerdir. Fiatlar: Hususi koltuk 30 - B:ılkon ve birinci 20- tl'nf versfteliler, mektepliler ve spor klüplerl •

19 

verm~ştır. " lere, dileri de otomobillere musal- TECEKKO 
Sa~ım g~en gun, U,..ndan para- lat olan lsak ve Vasll hnninde ikl Y R 

IUll ıstemlf, o da: sabrk lı ak 
- Ne parası istiyorsun, ben onu mu a yı Y alamıya muvaffak ol- Aziz yeğenim Bilun Manyann a-

sendcn mano olarak alnu§tım, de- §tur. cıklı ölümünden duyduğum derin e-
yince ağız kavgası başlamış, b!rH Bunl~rdan İsak sekiz ay evvel S2 lem münasebetiyle gerek zi t 
sonra da iki taraflı dort arkadaş Ji- otomobil soymuş ve teslim edildiği yare ge
letlerle birbirlerine hücum ederek mahkemede yedi ay hapse mahldim rekse telefon, telgrafname veya."ıut 
yaralamışlar ve kovuşun camlarını edllm.iı ve bundan 25 ..n.. 1 d mektupla taziye lfıtfunda bulunan 

h a""" evve e t ilmi . . k kırmışlardır. apfsten çıkmqtır. zeva m c esme ayn ayn şu ran 
Dün suçlular ağız birliği yaparak: isek yakayı kurtardılmuı ikinci ve minnet hislerimin takdimine sa-
- Biz kavga etmedik, biribirimi- günü tekrar faaliyete leçmi yın gazetenizin vesatettnt rica ede-

zi yaralamadık. Şaka yaparken cam ne bir çok otomobillerin ..J ve 71· rlm. Dı Nihad Bepd Velger 
kırıldı. Yaralandık demi~lerdir. devatını aşı b 1 t ve e- • 
Miıddeiumumilik tahkikat yapar- rmıy_a aş &mlftır. Son 

ken mevkuflardan bir çokları hadi- zamanlarda Vasıl jmıinde bir arka ""••D 
seye oldugu gibi şahadet etmişlerdir. daşı fle .. beraber çahşmıya başhyan 
Diın mahkemede bunlardan altı kişi suçlu dun emniyet müdürlüjunde 
phit olarak dinlenmiş, hepsi de suçlarını itiraf etmiş ve evrakı ile 
müddeiumumllikte verdikleri ifade- beraber müddeiumumilile teslim o-

BU G 0 N 

MELEK 
Slnema1111da , 

kuru§tur .~~~~;;;;;;;.~;.;;;;.;;; ...... ~: 

BUGÜN S A R A Y ve 1 P E K Sinemalannda btrclell 

AYMAROZ KADISI . 
Bugün Seanslar Saat 1 • 2.30 • 4.30 • 6.30 ve 9 da 

ıaat 1 den 2.30 a kadar 
ÇOK UCUZ FIATLARLA HALK MATiNELERi 

DOROTHY 
LAM O UR MANUE[LA 

Senenin 

in Gll•I 

Pllmlncl• 

lerini inkar etmişlerdir. lunmuştur. --••••••••• 8asUn ...t 12.45 ftl 2.30 Cla lenzllatlı HALK ve TALEBE Matineleri 
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TAN 
Gündelik Gazete 

---0-

:T'AN'ın heden: Haber· 
de, fikirde, herteıde 

temiz. dOrOst. umlmf 
olmak, kırlln gazetesi 
olmıyı çıtıımıktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. l Sene 2800 Kr. 
750 • 6 Ay 1500 ,, 
400 ,. 3 Ay 800 ,, 
150 ,, l Ay 300 ,, 

l\filletıerarası posta ittihadına dahil 
Oinuyan memleketler tçln abone 
bedeli müddet sırnsiyle 30, HS, 9. 
3,5 lirndır. Abone bedeli peşindir 
Adres dcğlşUrmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 1 O kuruş
luk pul UAvesl lA:ı:ımdır. 

r ...................... . 
GONON MESELELER! i 

... 1 •••••••••••••••••••• ! 

Saygısızhk 
Etmiyehm! 
köprü başında, kalabalık yerler

:~ ~okak satıcılan ellerinde bir iki 
otu resim, veyahut silik bir iki ma· 

11aIYon cıyak cıyak bağınyorlar: 
- Atatürk on kuruşa! .. 
- Atatürkiln hatırası beş kuru~a: 
l\tatürke ait he11eyc kudsi bir 

--.ı.iyet atfeden bu milletin bu ne· 
tip hissini istismar etmek istiyen bu 
'-ıadrabazlara nlç.in müsaade t"diyo· 
~? Ataturkü, onun adını veya ha
t&rllsını kötü bir ticaret vasıtası ya· 
~rak onu tazip etmelerine ni~in 

il veriyoruz? Filvaki her Türk e· 
\inde ve üstünde Ulu \'l' Ebcd1 Şc· 
81lt.iz.i.n bir hatırasını bulundurmak 
-rıu ve sevdasındadır. Fakat bu 
lıltıra onun bu milletin kalbindeki 
)'iİkaek yeri, ve büyük şerefi ile mü
~llas!p olmalıdır. Buna dikkat et· 
~ek en büyük vazifelerimizden bi
t'ıdir, 

* Y enicamiin balıçe•i 
Cedlcrimi ..ı.;."ıunc bazı ba-

k~rndan hayli ileride imi~ler. Şe
hırlerde park ,.e bahçenin roliinii ve 

;~~iyetini bizden daha iyi tak· 
to_,. v.a.~ ..... •.ua.!t• Ccı.1ull".4 "'LrnfJnda 

:~Phkları biiyük • avlular, etrafına 
.. •kilen yüksek çınarlar, bugün mo· 
eı-n şehirlerde parkların gördüğü 

~lı.ifeyi görüyormuş. 
t'\ 'l enicamhln minaresine rıkıp et· 
l 11

111 şöyle bir tetkik ediniz? Şun· 
•rı görürsünüz: 

ltı CarnHn arka tarafını geniş bir 
() llstatiJ teklinde çarşı kaplamış. 
"ad f . 't a çarşı esna ının ış arasında 

~ lil'up dinlenmesi iç-in geniş \'e a
h~lıkiı bir bahçe yapılmıı. Sonra 
'• ler zaman ile bu bahçenin orta
~ küçük, harap, pis barakalar 
'-1· uıuz, ve bunları birer diikkan 
t1iı llıde şuna buna kiralamısız. O 
ı-ı elinı bahçe kaybolmuş, o ctvarda 
~ esnaf için nefes alacak yer 
-._ nıt§. Balıkpazanndaki hava-
1-td So~aklan, pis dilkkanlan, bura
'lt akı çalışma prtlannı göz önüne 
~anız, burada çalıpn vatandaş
' ile büyük fenalık ettiğimizi an-
Ş~ta güçlük çekmez~niz. 

~tndi Evkaf İdaresi Yenieamll 
~ I' ettirirken, arkasındaki bah
h e bulunan kulilbeleri de kaldırır 
~~·~ı temiz,. istirahat edilebile~ 
'liiaeI bir bahçe haline ko~·arsa, 
~)'d 'aıttiin güzelliğini bir kat daha 
"•na çıkarmış, hem de oradaki 

" büyük bir iyilik etnıl§ olur. 

r * 
4 ~vulıatlık Kanunu 
~ ~atlık Kanunu, zaten ınües
~ r 'hleslek halinde bulunan a
~)llt tlı~ daha esaslı, daha hürmete 
~... hır meslek haline getirmi!tir. 
ı... •o w 

~tı zıuen avukatlığı me!leki ba-'d lln sıkı bir kontrol altındn bu
~llta llJ-uyordu. Fakat Avukatlık Ka-1 

' bu mesleği, her jstiyenin gi. 
~lba)':eii, sicili bozuk, ahlakı gay
~ ıb· Ut kimselerin yer bulamıya-

•~ taa .\ zzuv yapmı~tır. 
~,.,;~atlık Kanununun iklnei me
'llltt;· avukat tutmak kudr~rinde 
~-ıı11 ~n fukara •a müdafaa hakkını 
~. ş~""etle temin etmİ$ olması· 
~IOıt •rnd"ye kndnr baro yardıma 
~.. aç k' 
~"tllta]( ınısclerc yardım elini u-

ta d .. r tan geri kalmıyordu. Fakat 
\> "Q k • 
~ ~lli an un hu yardımı daha kuv-
, ıt ta7:slalfa bağlamıştır. İ~timai 

'
•tıtı.. nln tahakkuku bakımından 
• ·•urı h 1itıctit, u esasları fe\'kaladc ıni.i-

TAN 

Dün, büyük vatanperver ve ıair Namık Kemalin ölümünün 50 inci 

ylldönümü idi. Bu münasebetle, ihtifaller yapddı ve büyük Kemaln 

.hatırası taziz edildi. Bu yazıcla, Kemalin hayatını okuyacaksınız 

a a a 

Namık Kemalin Hayatı 
T anzimattan sonra ede-

biyat vasıtasiyle kalp
lere vatan sevgisini, hür .. 
riyet mefhumunu ilk aşı .. 
)ayan Namık Kemal, yük .. 
sek bir vatanperverdir, ay .. 
ni zamanda edebiyatımızın 
en kudretli ve hararetli mü 
ceddidlerinden biri olmuş .. 
tur. 
Namık Kemal, 1840 senesinde 

(1256 şcvvalinde) Tekirdağında doj 
muştur. Babası Mustafa Asım e -
fendidir. Namık Kemalin ana ve 
baba cihetinden bütün ecdadı, o
nun milletin kalbinde kazandığı 

kıymetli mevkii daha fazla arttıra· 
cak ahlak ve fazilet örnekleri ol -
muşlardır. 

Namık Kemalin büyük babası 

Üçüncü Selimin ser karini Şemset
tin bey, onun babası şair ve kap
tanı derya Ahmet Ratip paşa, bu
nun babası da meşhur Sadrazam 
Topal Osman paşadır. Osman pa • 
şanın babası ise Konyalı Bekir a -
ğadır. 

Namık Kemal doğduğu sıralar
da evlerine bir derviş gelmiş ve o
nun tarafından adı (Mehmet Ke
mal) konulmuştur. İstanbula gel -
dikten sonra da Bursalı şair Eşref 
paşa tarafından kendisine (Namık 
mahlası verilmiştir. 

Namık Kemal henüz küçük 
ken annesi Zehra hanım, ö 

müş, annesinin babası Abdül1fıtif 

paşanın konağında ve anne anne
si Mnhdume hanımın ihtimn-:• ~-
hii"~::•.u'-·"9"ur. 
Babası Mustafa Asım efendi is-

tibdadın yaman bir düşmanı oldu
ğu için bu fikrin varisi ve muakki 
bi olan Namık Kemal bir kaç ay 
Beyazıt Rüştiyesinde, bir kaç ay 
da Valide mektebinde okumuş, 
1852 de 12 yaşında iken Abdülla -
tif paşa ile Karsa gitmiş, bir daha 
mektebe devam -edememiştir. Fa. 
kat o küçük yaşında, Valide mek
tebinde hocası olan ve ruhunda nu 
rani akisler bırakan hocası Şakir 

efendinin listesini yaptığı kitapla
n büyük bir ısrar ve arzu ile al
dırmak gibi herkese nasip olmayan 
bir harekette bulunmuş, bunları 

okumuı. tetkik ve tahsilini kendi 
kendine ilerletmiştir. İstanbul -
dan Karsa kadar o zamanki vesa
itle yapılan uzun yo1culuk da Na
mık Kemalde vatan muhabbetini, 
görüş kabiliyetini artırmıştır Bir se 
ne sonra İstanbula dönmüşler, hu 
susı arapça, farsca dersleri alınış -
tır. 

14 yaşına geldiği zaman, Sofya 
mutasarrıllığına tayin olunan Ab 
düllatif paşa ile oraya giden Na -
mık Kemal, ilk şiirini yazmıştır. 

Burada edebiyat çalışmalannı art 
tırmıf, 17 yaşında iken bir divan 

ve 
Eserleri 

Büyük vatanperverin· gen~lik resimlerinJ en biri 

meydana getirmiştir. Yine o sıra
larda döndüğü İstanbulda, zama -
nın ileride şair ve ediplerile tanış
mış, bunlann 1860 da aralarında 

teşkil ettikleri encümeni şuraya gir 
miştir. 

Bir müddet sonra Babıali ter-
cüme odasına tayin olunmuş 

ve Şinasi ile tanıştıktan sonra ye
niliğe doğru başlayan temayülü 
gittikçe artmıştır. 23 yaşından son 
ra artık divan tarzında şiir yazme
mış, 1862 de "Tasviriefkar,, a yazı 

yazmağa başlamış. Hareket ve ha
raretli yazılan takdir kazanan Na 
mık Kemal, Şinasinin tavsiyesini 
dinliyerek fransızca da öğrenmiş, 
garp eserlerini okumuştur. 1865 
den itibaren iki sene, 25-27 ya -
§lllda iken, "Tasviriefkan.. kendi -
si idare etmişti 

O sıralarda, Belgrat ormntıına gez
mek bnhanesile gidip kuytu bir yer 
de buluşularak kurulan ve istib -
dadı yıkmayı istihdaf eden "Yeni 
Osmanlılar,, cemiyetinin müessis
leri ve ilk azası meyanında bulun
muş, az zamanda bu ihtilal cemi
yetinin en faal ruhu derecesine 
çıkmıştır, o zaman veliaht olan 
Murat efendiyi Jl\eşrutiyet yolun
da yetiştirmek isteyen "Yeni Os • 
manlılar,, cemiyeti, Namık Kemali 
vcliahte muallim tayin etmiştir. 

Bu cemiyetin faaliyetini haber 
alan padlfah Abdüliztz, en nafiz 
azalarını tevkif ettirmiş, Namık 

Kemali de Erzurum vali muavin
liğine tayin ederek İstanbuldan u
zaklaştırmak istemiştir. Namık Ke 
mal, kendisi gibi uzaklaştırılmak 
için Kıbns mutasarrıflığına tayin 

Vatan Kasidesinden Parçalar 1 

Usanmaz kendini iman bilenler halka hizmetten 
Mürüvvetmend olan mazlüma el çekmez ianetten 
Hakir oZduyıa millet ıanına noban gelir sanma 
Yere dü.§mek!e cevher •*kıt olmaz kadrü kıy-

metten 

* 
Vücudun kim hamtri maye.!i Mki vatandandır 
Ne gam rahi vatanda çak olur.!a cevrü mihnetten 
Muini zalimin dünyada erbabı denaettir 
Köpektir zevk alan ıayyadı biinsafa hizmetten 

* Felekten intikam almak demektir ehli idrake 
Edip tezyidi gayret müstefid olmak nedametten 
Durur ah.kamı nusret ittihadı kalbi millette 
Çıkar ô.Ban rahmet ihtilafı reyi ümmetten 

Eder tedviri alem bir mekinin kuvvei azmi 
Cihan titrer sebatı payi erbabı metanetten 
Kazô. her f cyzini, her ltltfunu. bir vakt ~in 6aklar 
Fütur etme sakın devletteki zaafu bataetten 

Değildir şiri der zencire töhmet aczi akdamı 
Felekte bahtı utansın binasip erbabı himmetten 
Ziya dıir ise evci rif'atinden ıstıraridir 
Hicap etsin tabiat yerde kalmı~ kabiliyyetten 

Ne gam pür ate~· hevl olsa da kavgayı hürriyet 
Kaçar mı merd olan bir can için meydanı gay

retten 
Kemendi cangüzarı ejderi kahr olaa celladın 

Müreccahtır yine bin ke-re zenciri esaretten 
Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten 
Vatan bir bivefa nazendei tannaze dönmiif ki 

Ayınnaz sadikanı aşkını alamı gurbetten 
Müberrayim ricavü havften, indimde alidir 
Vazifem menfaatten, hakkım ağrazi hükumetten 
Civanmerdanı milletle hazer kavgadan ey bidat 

Erb- §imşiri zulmün ateıi huni hamiyetten 
Ne mümkün zulm ile bidat ile imhayi hürriyet 
Çalı§, idraki kaldır muktedirsen ademiyyetten 
Gönülde cevheri elmasa benzer cevheri gayret 

Ezilmez şiddeti tazyikten tesiri sıki:ıten 
Ne efsünkar .imişsin ô.h ey didarı hürriyyet 
Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten 
Kilabı zulme kaldı gezdiğin nazende sahralar 
Uyan ey yareli şiri jiyan bu hdbu gafletten 

NAMIK KEMAL 

olunan Ziya bey (şair Ziya paJa) i
le beraber 1867 de Avrupaya kaç
mış, (Tasvirie!kan) Recaizade Ek
reme bırakmıştır. 

P ariste, Mısırlı Prens Musta
fa Fazıl paşadan himaye gö 

ren Namık Kemal, meşnur hukuk 
alimlerinden Emil Akulaye'den iç
timai, siyasi bilgiler öğrenmiş, bi
lahare Londraya geçmiş ve Ziya 
beyle beraber (Hürriyet) gazetesi
ni iki seneden fazla çıkarmıştır. 

Sonra Brüksele gitmiş, arkadaşı 
Nuri beyle (İstikbali Millet) gaze
tesini çıkarmış ve istibdat ile mü
cadele etmiştir. Bir müddet sonra 

· Viyanaya geçmiş, siyasi mücrim -
ler hakkında ilan olunan umumi af 
üzerine 1870 de İstanbula dönmüş
tür. • 

Vatan ve millet hakkındaki duy 
gulan olgunlaşmış, yeni .bilgiler 
kazanmış ve istibdadın amansız, 

korkunç bir düşmanı haline gel -
miş olan Namık Kemal, (Hadika) 
gazetesine ynzmağa başlamış, son
ra (Nur) u ve en ateşli, en güzel si 
yasi ve içtimai yazılarını ihtiva e
den meşhur (İbret) gazetesini çı • 
karmıştır. Fakat saray yine kendi
sinden korkmağa başladığı için 
Namık Kemal (Gelibolu) mutasar
rıflığına gönderilmiştir. Büyük va 
tanperver oradan da (İbret) e (B. 
M) ve (Radika) ya (N. K.) imzala
rile makale göndermiştir. Yedi ay 
kadar sonra azledilip İstanbula gel 
miş, yine (İbret) in başına geçmiş -
tir. 

1873 de, meşhur (Vatan, yahut 
Silistre) adındaki ilk piyesini yaz -
mış, ilk temsilinde halkın hürriyet 
için yaptığı tezahürat üzerine padi 
şah Abdülaztzin 28 nisan 1873 tarih 

li fermanilc Magosaya kalebend 
olarak gönderilmiştir. 

Orada 38 ay kalmış, fakat boş 
durmamış, pek büyük mepkkat -
ler çektiği, hastalıklar geçirdiği, 
bilhassa sıtma yakasını bırakma • 
dığı halde (Akif bey), (Zavallı ço
cuk), (Gülnihal) piyeslerini, (Tah
rip) i, (Takibi harabat) ı, İntibah) ı, 
(Bahan daniş) tercümesini ve ay
nca İrtnn paşaya mektuplarını yaz 
mıştır. 

Abdülôzizin hal'inden sonra af 
olunan Namık Kemal, 1876 mayı
sında fstanbula dönmüş, Muradın 
kısa süren saltanatından sonrn i
kinci Abdülhamit tarafından ŞO. -
rayi Devlete aza tayin edilmiştir. 
Biraz sonra Ziya paşa ile beraber, 
(Kanunu esasi) nin tanzimine me
mur edilmiştir. 

Fakat bir müddet sonra jurnal 
edilmiş ve altı ay hapis yatmıştır. 
Sonra Midillide mutasarrıflıkla i
kamete memur edilmiş ve 8 sene 
orada kalmıştır. (Cezmi) ile (Cela
lettin Herzem§ah) ı orada yazmış
tır. 

Midilliden Radosa gönden1mlş
tir. Orada da (Osmanlı tarihi) nin 
bir kısmını kaleme almıştır. Sonra 
mutasamfiıkla (Sakız) adasına gön 
derilmiştir. Son senelerde pek muz 
tarip olduğu bronşite zatürree de 
inzimam etmlı ve 1888 s~esi birin 
el kAnunun ikinci pazar günü, 48 
yaşında ölmüştür. 

Evvela Sakızda bir camfin kapı
sı önüne defnedilmiş, bilahare va
siyeti gözönünde tutularak (Bo1a
yır) a getirilmiş ve Süleyman pa • 
şa türbesinde ebediyete bırakılmış 
hr. 
Namık Kemal, en son şiirini fo-

toğrafı altına yazmıştır ve şudur: 

Namus fle irfanı yetişmez mf mtıkAfat? 
İkbal yolu gerçi Kemalin kapanıktır; 
Çok ak gönneuen de saçında sakalında, 
ElminnetillillAh yQzQ ak, alnı açıktır. 

Namık Kemalin oğlu şair Ali Ek 
rem de 1938 c:!e İstanbulda ölmüş
tür. 

Namık Kemalin yaptığı işler
den biri de, bizde bir gazete 

ifadesi ve edası tesis etmiş olma
sıdır. 

Yukarıda yazdığımız gazeteler • 
den başka (İttihat, İstikbal, Ka • 

(Arkan Sa. 10: Sü. ~ da) 
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B•!Mifd 
Helo Amerika 

~.f'1.38 
Yaan: Sabilaa Zekeriya Sertel 

DUtmeye dokunur dokunmaz, kı
sa, orta, uzun dalgalarla size dünya
nın dört tarafından sesler getiren 
radyo makincsmin başındasınız. 

Klisik, modem, ağır, halif her nevi, 
her çeşit musiki dalgalan, tenor, 
sobrano, ince, kalın,, kadın erkek 
çeşit çeşit insan nağmeleri, operet, 
tiyatro, konferans, sanki hayatın 
içinde ne varsa bu küçiik kutudan 
ayaklannı:r.ın önüne dökülecek. 
Düğmeyi çeviriyorsunuz. İngiliz 

Spikeri konuşuyor: 

- Helo Afrika... Londra konu
şuyor. 

Vakarlı bir ses, ağır bir tonla 
dünya havadislerini veriyor, hntip· 
ler siyasi düzenden, İngiliz İmpa· 
ratorluğ11ndan, kolonilerden bah
sediyor. Gece yarısını geçnı:~tir, 

A vrupanın Şimalindcn, Afr.ikanın 

Cenubuna sesleni)·or: 

- Gudbay Afrika ... 

Düğmeyi çeviriyorsunuz. Sanki 
bütün devletler söz birliği etmişler 
gibi, Alman, Portekiz, Fransız, İtal
yan, Hollandalı, İspanyol, hepsi ay
n dilden, ayn nağmelerden Afri
kaya, beyaz denizle Okyanusun kı· 
yılanna yayılan, vahşi ormanların 

içinde ok atan siyah derili, beyazla
rın medeniyetinden uzak kalını~, 
siyah kölelere sesleniyorlar. 

- Hclo ACrika ... 

Her milletin en konuşkan spi

kerleri, en bilyük hatipleri, en bil· 
yük diplomatları, şairleri, nesi var, 

nesi yoksa, hepsi radyo istasyonların 

da bir boydan bir boya sıralanmı~

lar, gece yarılarına, şafak sökene 

kadar: 

- Helo Afrika, bağınyorlar. 

Gec:cnin kat kat karanlıklanm ya
rarak. sem.ilerin provalannı yaran 
dalgalana ilatünden &§arak, hava
nın içindeki atom1an paramparça 
ederek, vahfi ormanlar :içinde ıslık· 
lar çalan radyonun sesine Afrika 
sanki kulaklannı tıkamış, gözlerini 
yummuş, dilini yutmuş gibi ses ver· 
miyor... O, içinde hayat, ışık, J1are
ket olnnyan sönmliş bir yıldız, sim
siyah, karanlık bir kiire gibi, biitiin 
haşmeti, debdebesi, elektriği, dev 
gibi makineleri, hanları, ham&mla
n, gözler kamaştıran ışıklariyle ö
nünden geçen bir yıldıza bakıyor, 
ezeli karanlığının itinde ebedi istı
rabını dinliyor. 

Bütün medeniyetin seı, ahenk, 

fiMr, sanat, siyaset nafmeleriyle, 

kısa, orta, uzun dalgalarla kendine 

eriştirdiği seslere, o derin karanlı

ğının içinden, ince bir sesle, kuzgu

ni ıdyah, kıvırcık zenci muganniye. 

sinin yanık sesile, hurma ataçlan

nın altında dilenen bir dileucinin 

şarkısını okuyor: 

- Mister, Mister, gtinah işfodim

se beni affediniz, açtım, onun için 

dileniyordum. 

- Helo Afrika ... DUnya raclyola

n sana siyasetten bahsediyorlar .• ; 

Avrupalılara, yanık sesli muganni

yenin söylediği dilenci şarkısından 

başka bir söyliyeceğin yok mu? 

Namık Kemalin 
Ağzından 

Korkudan ölecek kadar ölmeden kork• 
mak, büyük hamakatUr. 

* Maksadı istikamet olanın mesleği mils-
tekim olsa gerek. 

* Marifet ne kadar köhne, ne kaaar nnkl9 
olsa yine cehalete müreccahtır. 

* Edebiyatsız millet, dilslz insan kabi-
linden olur. 

* ~ olan, fert kalmaktan cıa korkmaz. 

* fstihklksız terakki, fstihkaklı mahru-
miyetten bin kat şenidir. 

* Barikai hakJknt, müsademe! efkArrlıtn 
çıkar. 

* İş çoğaltmak, Is bilmemekten gelir. 

* İnsan her s6ylcdiğlni bilmeli, takat her 
bildiğini söylememeli. 



Tarihin En Büyük insanı 
Atatürk öldü. O şimdi aramız

da adım atmıyor, gülmü -
yor, .konuşmuyor. Artık güzel yü
zünü göremiyeceğiz. Tatlı sesini 
duyamıyacajız. Bunun için ne ka
dar çok ağladık. Daha ne kadar 
çok ağlıyacağız. lnsan atası ölür 
de ağlamaz mı? 

re kazandırdı. Atatürk bunların 
hiçbirile karşılaştırılamıyacak ka
dar büyüktür. O, tarihin, bu sü -
tunlarda size her hafta bahsede
ceğim bütün ulularından üstün -

bize öğreten odur. Her iyi feYl sev 
meyi, her ileri f8Ye kopnayı, her 
doğru sese kulak vermeyi, hiç dur 
mamayı, hiç yılmamayı hep on -
dan öğrendik. Onun kayıbına na
sıl ağlamayız? Ona bizim gibi bü
tün dünya çocukları da ağladılar. 
Onu bizim gibi bütün dünya ço • 
cuklan da unutmıyacak. Çünkü o, 
tarihin bugüne kadar ,örüp tanı
dığı bütün insanlardanüatün ve 
iyiydi 

Bir Kaza j 
Bay Hasan kahvaltıdan evvel ga

zeteyi açmış gözden geçiriyordu. Şöy 
le bir yazıyı heyecanla okumaktay-
dı. 1 

• 1 
"'Küçük bir kız muhtelif yerlerin- : 

1 ı 

1 . ô 

5 le 5 6 do" { s 10 tt ıı 
den yanmıştır. Dün gece Zincirliku
yuda, 12 numaralı evde geçen bu 

1 
vak'a şöyle olmuftur: 

x 
dür. Ondan önce elimizden alınma
mıı neyimiz vardı? 

13 f J, 1'1 16 11 18 11 

Binlerce yıllık insan tarihi pek 
çok büyük insan gördü. Bu insan
ların her biri milletlere faydalı 
olmak için çalıştL Onlan ellerin
den tuttu. İyi yollara sUrükledi. İ
leri hayata götürdü. Kimi, top -
rak, kimi inanç, kimi dil, kimi tü-

O her şeyimiz gibi yurdumu -

zu da yabancılardan geri aldı. Bi
ze toprak verdi. İstiklal verdi. • 
Hürriyet verdi. Dil verdi. türe 

verdi. Her şey verdi. Geçmişimizi 
tanıtan, gelecek günleri sevmeyi Çoculc Ta" 

-------------.... --------., Arkadaıınıza deyiniz ki: 

Ben, fimdi yani 1938 yıbmn bu
gününden itibaren kullandığım 

takvimin yapraklannı aaklamıya 

başladım. Öyle bir zaman gelecek 
ki ben, ayni yılın takvimini o za
man da kullanacajım. Acaba ne-
den? 

Cevap: 

11 yaıında Hayriyenln 1istüne 
DlaDialda kaynıyan IU dökülmüş ve 
ıa. m\lhtelif yerlerinden yaralan -
nlıfbr. Şifli Çocuk hutahanesine ... ,, 

Bay Hasan o kadar dalmıftı ki 
hizmetçinin kahvaltıyı hazırladıjı -
nın farkına bile varmamqtL Kurul
dutu koltuğunda ileri geri yaylana 
yaylana gazetesini okurken birden • 1 
bire müvazenesini kaybederek kol -
tukla beraber arkasındaki masanın 
üzerine yuvarlandı. Hizmetçisinin, j 
masanın bir tarafına lliıtirdiği sıcak 
çaylar üstüne döküldü. Zavallı Bay , 
Hasan, gazetede kızın nasıl yandığı- ' 
nı okurken farkında olmıyarak ken-

1 
dimy8Dllllfb. 1 

Tank Mmküp 
Kuunpqa orta okulu 

* Patatesler 

19 ıo ıt ıı Z3 2rl 

Zf Z6 ı1 ıs t!J 30 

31 ;ı 33 3~ 35 3' 
Bu 36 kutuda birden otuzaltı

ya kadar 36 sayı var. Bunların 
yerlerini dilediğiniz gibi dejiş
tirin, sağdan sola ve yukarıdan 
qağı doğru saydılmız zanwı 
her sıra 111 çıkacak. 

Kuflar diyorlar ki: Bizi göz
llyen avcı çocuklar neredeler? 

Bu kız ıize ne vakit doğdu
ğunu soruyor! Bilin bakalım? 

Dikkat: Bu bilmeceleri doğru 
halledenler on bet güne kadar 
bize göndersinler. Bulanlara he
diyeler vereceıtz. 

Bir hafta 7 gllndiir. Bir yıl tam 
52 hafta bir &ündür. Şu halde bu 
yıl Pazar ile bqlana plıecek yıl 
Pazartesi ile bqlıyacalctır. Halbu
ki dört yılda bir de, aerıe 366 gün 
sürüyor. Şu halde 1938 den ta
mam: 4X7-28 yıl sonra yani 1P86 
da gün de tarih te birletmil ola
cak, ben de bu ukladılım takvimi 
o zaman kullanabileceiizn. 

Çalıfkan bir köylü olan Alper =======================:~ 
amca: Bugün hava çok iyi, patates 
lerimi r

1-""leliyim dedi. 
Pati! ı .. sı ~u,,alııu u•uı.uolcaJ•. Ço.r 

kı söyllyerek tarlasına ptti. Sırtın
dan çuvalını indirerek kazmasına 
yapqtL Bu sırada bir deve kuşu çu
valı görmüt. yQlaflDlflL iri pata -
teJlm ~irer i\ZüıD ~1 &lbi mtde-

.. - . o 
EGLENCELI 

OYUt~LAR 
Doğru Ylrl111ek Oyuau 
Tebefirle döşeme aralıkları genif-* lijincle iki puaJel tWnJ Gözlerinizi 5:J~~Cl-•---L-ı••Iİ..,....~~~-~ar~as'1m~a"lm~ıy~o;r.r,~durma- kapayarak bu iki çizgi arasmöa-Jü-

Bu rtllmlere, ters çevirip babı! Bakalım ne göreceksiniz? 

Uç çizgi De bir Y harfi yapat,l
lirsiniz. Amma, acaba 6 çizgi ile 
üç y çizebilir misiniz? 

Cevap: Uç çizgi ile bir üçken 
yapanınız. Kalan üç çizgiyi de üç
kenin tepelerinden dıprı doğru 

uzatırsınız. 

dan prkı söyliyerek habire çalışı - rihneje çallpıl Gic'.e.,.,, .. Is' bu 
yordu. Toprağı kabarttL Kürekle çu- çok güçtür.Kim, Ud çtqinin arumda 
kurlar açtL Patates almak için bir de a~a~ dıpn çıkarmadan daha çok, 
çuvala dönünce ne görsün? Çuval yuruyebilir, daha uza~a gidene, o, 
bomboş.. illç için olsun tek patates birinci sayılır. 

kalmamıt- laıto• llte Oy••• 
Hiddetle etrafına bakındı: Iri bir Her oyuncu bir butonla bir fite 

deve kUfU uzun adımlarla tarladan alacak. Yere ~cular kadar düz 
uzaklaııyordu. çizgi çizilecek. 

Münevver Akbulut Her oyuncu pşeılnl kendi çfzglsi -
Sursa Emirbnhari nin başına koyacak. Bqla! Kumanda 

okulu sınıf 4 sile herkes butonun ucu ile dik du--

·o 
---

..___Q 
A 

HiKAYE 
ran fi§eyi çizginin öbür ucuna kadar _ .. _ _ kll ~ 

Yılmamalısınız götürmek 1c;1n itmete başlayacak. şu .go~~~~ bet ,,. ~ 
Şi,eyi düf(lren VeJa ç1zglnin dı§1na ekleyıp butun çızgileri bir 

Su bisikleti f81Dpiyonu Rene Sa- çıkaran ilk hareket .noktasından bq- ta bir dört kö,e yapınız: ,,,,,,., 
vard anlatıyor: layacaktır. bk tlfeyi öbür uca götü- Kolaylık olmak için once b1J 

Su bisikletimle, Kaleden kalktım. ren birinci olur. leri kesip çıkarınız. 
MaDf denizini geçerek Duvr'a gidece- ===-==========ı;:::İı:::::===========~~:; 
iim. Beraberimde beni kollayacak 

1 H M E T bir vapur var. Fransız kıyılannı ar-p PO A kamda bırakarak ilerliyorum. İtte a-
"Şimdi çık denizin ortalanndayun. Birden -

Burnu tıpkı bir pipoya benzediği at var.,, Onu ceketinin sal cebine tı. Eyvh-:1': d!ye .!:~~ Daha~ bire hava bozdu. Dağ gibi dalgalarm 
için, çocukar ona Pipo Ahmet der. koydu. Evdekilere Allaha ısmarla - yakpmal ' 888 ~ So : "KÖrotası taş! üstüne çıkıyorum, altına iniyorum. 
,__.. B '--..ıı Maksadı San bak ço yo um var.,, nr ' Gec b b rd' ~ urnu .-uar dalcınlıiı da meı dık! dedi. Çıktı. - laclı! ded. Saj li- e de birden ire astırıve ı. 
Aurdu. Her gittiii yerde kasketini kaldald meydana gitmek, orada ço - ~~ am~:1:;~ı KÖ rü~ün al:ın- Vapurum görünürde yok. Yalnız, Kımldenm 
unuturdu. Kendi sınıfı diye öbür sı- cuklarla oynamak, sonra mektebe :1an :::a ağıltılar~ ak:n ıulara doğ acı acı öten düdüklerini duyar gibi o- laracle••· 
mfa dalardı. Kaç defa, lokum diye gitmektL ____ } )uyorum Artık gu·· cüm kuvvetim bit- 1( m.datJarmııı ona vaw..1uw -ı.·'ta- ru sav\U\.lu. · araonnan 

·-...... ..-u * k ·· - mek üzere Her şeye rağmen pcdal-
pm ajJına ·~~p çilneyerek ~ Artık dilediği gib oynayıp yorul - Hızlı adımlarla. koşa Ofa yuru - lan munt~zam kullanıyorum. Bir San nehir 
riDl kırmıf; s~t sanıp sabah aç karnı- mut. okulun yolunu tutmuştu. Yürü- meje başladı. . . . aralık önümde parlayan kuvvetli 1 NI 1 D 1 7 
na ayran içmif, kendi pantalonu di- düiü köprünün altından, sular tatlı Okuldan içeri girdıği zaman, yor - bir ışık gördüm. Bu benim Mavi Neh r f n eam 1 
J'e bab&1ımn pantalonwıu gi)'DiifU. çajıltılarla akıyor, havada alaca gunluktan kesilmif, nefesi tıkanmış vapurum muydu; hayır! ")uvr -----------

- * renkli böcekler ince vızıltılarla uçu- bir haldeydi. Arkadatlarmı bahçede limanına gelmiştim. Karaya nasıl Renkleri böyle oldutu için mi? Ha 
O sGn ojretmen son denten çıkar ordu. ders yaparken buldu. Öğretmenin .. 

- AbmMe dedi ki: !Pi>' _ ilk sözü: -"Ne o Ahmet; niye böyle .çıktığımın hiç farkında değilim. Ken yır! Kızıldenlzln etrafındaki kayalar ~. 
- <>tJum, ıılzhı - -lri>dald ~ blnlenbire, yumrulı: _b~ - geç kaldın; yoksa benim İullm mi dime pldlibn zaman şunu anladım: tmldır. Kandenln, Anadolu kıyı • Eski Mmrlılar. kedi. ttın~.ı. ıd 

-tçl:ıe - gün cep -ilmi bınk- :rüklülandekı bir deniz lqına çarp- aenl aldattı. Yine mi geri kaldı!,. de- lngnızıer, beni ""'us sanıp hapse at- sındakl kayalar koyu maviye . çalan hala, arslan, kuzu. koyull• ç-

1 

_. " 
tun. Bu akfam ona uğra, et-r ... lln tı. lllUd1. lap aldı. Aman ne güzel, mek oldu. Ahmet tıDna tıkana, ha- mıflardı.. siyah renkte oldutu için bu isim .ve- lek gibi hayvanlara Alıalı d:,_,... 
tamiri bltm(f ise al! Sabah gelirken ne elelblei taştı bu. yır elendim! dedi Sa.ıU çıkonp ver- Peki, bu tehlikeden yıldım mı? rllmlf. ltendi>inl meydana ~ parlardı. Bu, Tinis sülilesl ...ıır 
bana getirirsin!.. Ahmet peki efen - Btr taraf, öne doğru fırlam4, altı k . . iki elint birden ceplerine Asla! bahjıll •-
dün! elemi§ okuldan çıkar çıkmaz sa- düz, üatü kabanktı. Taş tıpkı bir ::ıu~ç~nra, birdenbire, bir evin ü- Siz de hiç bir §eyden yılmayınız! koyu sık çamlan altında · ıimsiyah na ait resim, taptıktan ~ 
ati a1mıJ, eve götürmüş onu en iyi kaplumbataya benziyordu. Ahmet .. .. k tından yuvarlanıyormut gl- ------------- görünen Karaormana beyaz orman n bağlı bir Asyalı adaJlll!1 ~ 
bir yere saklamıştı. ~abah gözleri - bu güzel tata baka k~ı. saja sola :~~~~bir çığlık attı. Yüzii kızar- Çocuklar denebilir mi? Çindeki San nehir, vurduğunu gösteriyor. -•fi 
ni açar açmaz aklına ilk gelen saat evirip ~yor, ne guzel ,ey diye mış, sonra sapsan olmuftu.. e -
oldu. Kalktı. Giyın' di. Saati aldı. •- mmldanıyordu. Zavallı Ahmedin, Lo''prü :~-ünde bul . Tibetten aldığı san kumlan berabe - te aebebsiz değildir. çıntUetc ~ .. .... Bu sayfanın altındaki resimlı hi- . dı sahide - - üdilr _. 
liyor mu diye kulağına götürdü. Kaç * lduğu alacalı taf cebindeydi. Sula - kiyeleri dilediğiniz gibi yazıp bize nnde tap iı için n san goru- rengi, bolluğun sembol ·befP"·: 
diye baktı. Sonra mırıldandı: ··Ta- Bir aralık aklına okul ıeldi. Cebin ra, taş diye, öğretmeninin saatini at- gönderin. En güzelini basacağız. Sa- nür. Yine Çinde bulunan Mavi nebi- Bu nehir geçtiği yerler~.~· 
mam, yedi Daha okula bir buçuk sa den öğretmen1n s:ıatint çıkardı. Bak _ mıştı. hiblne armağan vereceğiz. re gelince; bu adul ona verilınesi hiç bolluğa boğduğu iç~ 
-;;::;:::::::::::::-:~=:-:.-:-::-=::::--:=-----==-----~--------;;__-------....:..--..::__ ______________ ~----------------------------====imiiiiiilii==::===iiiiiii--::::==============;::;~::;:======:::::~~~--~JI( -- /• 

' • 
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lnönünün Hususi 
Hayatından Notlar 

O, Sade Kudretli Bir Kumandan 
t1e Muza/fer Bir Diplomat Değil, 
A.gnı Zamanda I deal Bir Babadır 

tmıeı. ~iln h......ı ha- -------- ~ 1 
yatı._ 

Bu sual, onun eski yaveri Ffk. 
l'et Atlıyı, içinden güç çıık.ıhr bir 
llllıamma gibi uzun uzun düşün
dünnedr. 
•- Eler, dedi, ldtaplan da ol· 

blasaydı: "İsmet İnönünün husu
l! hayatı çok muntazam geçer!,, 
dlJecektim. İsmet İnönü, bilgiye 
~an dimajının gıdasını ve
~en, çok defa, midesinin boşlu
hıiu unutacak kadar kendinden 
~- MtibalAğaya ufacık bir yer 
~den emin olarak, dün. 
h!un en zengin kütüphanelerin
den birisi, ismet İnönünün evin
dedir, diyebilirim!,, 

l'Utret Atlının; İsmet İnönünün 
)6bek huzuruna açılmıf bir kapı 
libl ıöri1nen dudaklaruıdan ÇJkan 
bu kelimeler bana bilmediğim bir 
~t öiretmif olmadı. 

l'abt, açılmıı bulunan bu bahis, 
bana, mO.tefekkir İnöuünün dik
iratbıl w alAkasmı kazanan mev
ıuıan ötrenmelt fırsatını kazandı
l'lıbWrdı. Fikret Atlı, bu maksatla 
lorc:lufum suale cevap verirken: 

.. _ Tlbll, dedi, tahmin edersl-

lllz ki, İnönünü daha ziyade ali
kaıandıran eserler, siyasl, içtimai, 
~ mevzularda yazılmıf olan-
1-rdu. 

l'üat o, bilgili bir kafanın ve 
1ıata bir kalemin, her mevzua, ıııla
k. Çekici bir cazibe kazandırabile
~lbıe kanidir. Bu itibarla, bun
lardan bqka mevzularda yazılmıı 
daha birçok kıymetli e1erler de, o
llun dikkatinden mahrum kalma
ı.ıtttır. 

MeselA, son zamanlarda dik
ka1ıi.ni kazanan eserler ara

llııda, İngiliz tarihini hatırlıyo
~· Onun, kendisini görenleri bi
hı._ Yorabilecek kadar derin ve de
~iz bir okuyuşu vardır! ... Bazı 
leceler saatlerce okuduktan son
~- odasına çeklimek üzere yerin
-ıı kalkar. O zaman kitabı yine 
tlindedir. Bize: .. 

- Geceniz hayır olsun!,, der 
~ oda kapısına doğru yürür. Fa-

t odann ortasındaki masanın ö
!~~ durmadan geçtiği vü:i de
~: Çünkü o gün gelmiş olan 
~kitaplar, daima o masanm ü
ll l'bıe konur. İnönü, o masanm ö
~ Gııde durunca, elindeki kitabı 
!l~ltutunun altına sıkıştırır, ve ö
d U!ıdekı kitapları birer birer el
ı..~ IÖzden geçirmiye haşlar On
~ birinin sayfalarında alaka
'- Çeken bir bahse ra3tlarsa, ma-

Ya ej'ilir, ve okumaya dalar. O 
~an, biz, sabahlıyacağımızı an
b · Çünkü sık sık tekerrür eden 
llt~ "ayak üzerinde ,mütalaa,, bir, 

' hattA hazan üç saat sürer 
b ~1Akadar olduğu bahsi bitirince 
~IU kaldınr. O zaman yüıün
t,. ~ ~ksik olmıyan yumupk 
~umu biraz daha derinleşir, 

.. •Ye bize: 
ı.,.,- Galiba biraz dalmışız çocuk
ttb'' der ... Ve alakasını çeken ki
t.~ da koltuğunun altındaki ki-

0 
Yanına katarak, gider!.. 

lnönünün subaylarla birlikte yaptığı atlı ao 
partilerinden birimle alınmlf raimleri 

•••••••••••••••••••••••• 
' 
' YAZAN: 

·Naci Sadullah : 
•••••••••••••••••••••••• 

Cümi.urreiı:mi.ze aft lari.".i 
bir lotoğral 

"- Ben, ömrümde, Usan öfren
miye bu derece müstait bir dimağ 
göremedim: İsmet lnönünün di
mağı, lisanı, içine Adeta bir sün
ger gibi çekiyor!,, demişti!,, 

• 

1 smet İnönünün maiyetinde 
ve yüksek huzurunda geçen 

uzun yıllara derin bir hasret du
. yar gibi içinJ çeken Fikret Atlı~ 

"- ismet İnönü, diyor, sade 
kudretli bir kumandan, muzaffer 
bir diplomat, muvaffak bir siyasi, 
ve büyük bir mütefekkir değil, 

ayni zamanda, ideal bir ''baba" 
dır. 

Bunu, bütün vüsatiyle anlıya
bilmek için, İsmet İnönüyü çocuk
lariyle beraberken görmek liz1m
dır: O, çocuklarını birer kitap gi
bi okur. Onları gözlerıyle okşar, 
ve icabında gözleriyle paylar. Ço
cuklannı gördüğü anda, o günkü 
bütün yorgunluklarının izleri, yü
zünden tıpkı ipi kopmuş bir mas
ke gibi, adeta bir anda düşüverir. 
Ve o anda gözlerini doldunn ezeli 
şefkat, yüzünü ilihileştirecek ka
dar derinleşir! 

O zaman, milleti bir büyük aile 
sayan büyük devlet reisinin, ayni 
derecede büyük bir aile reisi ol-
duğunu da görürsünüz!..,, 

İsmet lnönünden bahsederken, 
ona hizmet etmekle geçen yıllan 
tekrar yaşıyomıuf gibi derin bir 
zevk ve büyük bir iftihar duyan 
sadık yaver, anlatmak için sual 
beklemiyor. Ve yanımıza gelen iki 
çocuğunu iki dizine yerleştirdik-
ten sonra: 

- İnönünün, diyor, hususi ha
yatında çocuklarından ve kitapla
rından artan zamanlardaki eğlen
celerinden birisi de briç. veya pt
ranç oynamaktır. Şatrançtaki me-

, haretini, anlıyanlar söyluyorlar. 

rıun lisan merakı da, kitap 
t~ levgisi kadar derindir. 
hi.lct· tıcayı, Almancayı fevkalade 
~ıtıni, anlıyanlardan duyrnuş-
de h lngtUzceyi naSıJl l>ğrendiğ;ni bol bol yetecek kadar lngitızce 
ttt der hatırladıkça, derin bir hay öğrenmiş! 

Bir defa, Sovyet sefarethanetöin
de, fevkalade usta oyuncularla 
karşılaşmıştı. Orada onları ne ka
dar kolaylıkla yendiğini de gör
müş, ve çok işlek dimağ istıyen 
bu güç zeki oyunundaki mehare
tine gözlerimle tffl! AAhit nhnuş

tum! uyarım· 

~;ıriarsı~ız: İnönü, ölen fngil
~rnparatoru Beşinci Jorjun 
O rrı ınerasimlnde bulunmuştu. 
~ ~raairnde temas edeceği lngi
~ • İngilizce konuşnuya kı:ı.rar 
O ~ Ve ders almıya başlamış. 
"G \' nki kalemi mahsus müdü
~et t Uzgören'den işitmittim: 
~a.ı ön(l, tam kırk iki derste, 

..... karan tatbik edebilmesine 

Şu anda, fngilizcesini de Fran
sızcası ve Almancası kadar ilerlet
tiğine kaniim: Çünkü istirahate 
çekildiği bir sene zarfında, n<.> za-

man ,hµ~uruna kabul edildimse, 
İngilizce hocasını da yanında gör
düm. Ondan hergün en az iki ~aat 

ders gördüğünü, maiyetindek:ler 
söylediler! .. İngilizce muallimi de 
bir gün bana: 

Osırada sigaranın külünü ye
re silken Fikret Atlı, gü -

lümsiyerek: 
- Eğer, dedi, İsmet İnönü biri

sinin şu hareketi yaptığını gör -
se, derhal kaşlan çatılır! .. 

Temizlik; yokluğunu hiç affet -
mediği şeydir. Halıya dökülmüş bi 
raz sigara külü, veya yere atılınıı 

(SOJa• 10 uncu ıat/fada) 

AT ATORKE AiT LEVHALAR 

Ebedi Şelin, ev1Jelki yaz Floryatla iıtirahat günleri11e tıit raimler 

Atatürk, Trakya manelJrala
rıncla harekatı takip ediyor 

l!iifir Mı.ıılala Kemal. 

Büyük Atamız, lıtanbulu ilk 
lepillerincle, Hay_Jarpaıacla 

~lamı.z, lımel lnönli ile 
beraber Gülhane parluntla 

Atanın, l•met lnö,;;; ile birlikte alınmıı neıeli bir r•iml..ı 

Ebedi $elimü:, evvelki )'il l•tanlnıla gelen -6Jr l•lü: Kralı Uc beraber 
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HiKAYE 

Vakon Tarihin En Esrarlı Çehresi : 19 

İki Kadını Dağa Kaldırdık 
4ınerikah Kadın ilk Günlerde Çok Korkmuştu, Fakat 
t.1aksadımızı Anlayınca Korkudan Eser Kalmadı 
C fr~dımdan dört kişiyi müna
~ sıp yerlere yerleştirdim. I
~ Yan sigara ateşlerinın yerleri
biJı.ılrlarka ettirdim ve icap eden ten 
~eri verdim. Diğer beş kişi ıle 
'kurulan pusu hattının açıkla
~ .n dolaşarak gerilerine sarktım 
~d~ekleri yolu güzelce bağla
~ lta.ranlığa iyice alışan göz
~ti 'tttJ_e ılk gördüğüm hedefe tıi -
~.:u Patlattım. Gerllerinde pat
~ bu silah yol bağcılarını şa -
deli 1 ~e telaşlandırdı. Hepsi yer 
ttu ftı.rrnek için ayaklandılar ve 
~erek sağa ve sola koşmağa baş 
,. Bu suretle büyüyen he -'e şiddetli bir ateş açtık. Ilk 
tİttlJt kopan feryatlarından ve 
~i ~ hafifliyen ateşlerinden yol 
~Ilarını sarstığımızı anladım ve 
~ liddetlendirdim. Çarpışma sa
la~ - kadar devam etti. Ortalık a-
;::?1adan Sandaneski müsademe korktu ve jandarmalar şaşırdı. 
:.''lllcle 1 Müdafaa im.kam yoktu. Bilhassa ~ ~ a tı ölü bıraktı ve ekseri-
~ lr~anan adamları ile kaçtı.. jandarmalar her tarafın çevrilmiş 
'a... bııe güleryüzü ile beraber olduğunu görmüşlerdi. Bulundu -
~~atımızın ölülerini ve kadın- ğum yerden bağırdım ve silahla-

lib' rını yere bıraktırdım. Birkaç ada-
~ ı kaçışlarını da gösterdi. mım ile meydana çıktım. fğnele-
~.:eski ile aramızdaki düş - rinl aldığım silah1an ile beraber 
~ senelerce sürdü. Muhtelif jandarmaları serbest bıraktım. Ve 
\ "Sed~ çok kanlı çarpışmalar ol- iki kadını alarak balkana çekil -
'nı düşürmek için kurduğu 
"'-· · ipleri hep ayaklarına do-- dim. 
.l\l. ll Amerikalı kadın ilk günleri çok ~ ana bir şey yapamıyacağl-

anı korku ve heyecan içinde geçirdl 
~-e ~Yınca komitanın umumi Fakat kendisine yapılan hürmet-
~~ıne baş vurdu. Faaliyet sa- lerl ve hayat ve namusuna doku-
~ . n Çekildiğim takdirde mu- nulmadığını görünce ve hele mak 
~ti bırakacağını söyledi U- sadımızı anlayınca sakinleşti. 
~ .. ~~kezin beni iltizam ett! - Bir hafta kadar balkanlarda gez-
\ ~ortince yine kahbeliğe başla- dik, izimizi kaybettik. Bir gece Cu 
~ ?liba~et 1321 senesi mayı - maibala ile Menlik arasında bulu-
~ Denurhisarının Puliva ko -
~ ?lduğumu öğrendi ve beni 
\ıj hisar alayının yüzbaşı Deh
\~et Efendi kumandasında 
A_ ır lllÜfrezesine tutturdu. 
"tt~·kaı ~ 1 ı Mu~ner kaJını 

ıl clağa kaldırdım? .. 

~ ethn balkanındaki toplantıda 
~ at!andaneski ile aramızda ge
~h §~rnatasını anlatırken A
~ ~ hır Misyoner kadını da
~dığımdan bahsetmiştim. 
' \> e geçen hayatımın vu -
~tt~ neticesi itibarile en ehem
\ bi 1. hatıralarından biri olan 
~~eyi şuracıkta anlatmağı 
laııp buldum. 

\ ~ 7 
senesinde ve ihtilfil komi

~blcezinin yoksuzluktan çır -
~ lJ. 8lraiarda idi. Sandaneski, 
~ ""Ya ve Çernopeyef kaptan
' ~e. IG~İilıi rıın,.' balkanına gelmışler 
b..'lt nı hır mesele hakkında gö
,"l\. ~için beni istemişlerdi. Git-
~ ~o~yef çekilen para dar
lı';·.~ 0nutanın teşebbüsleri ü
ş~~Ptığı fena tesirlerden ve 

' ~kliyen acı akıbetler
~ ll ttı ve nihayet Makedon
\ı, ~ili> Ulgar köylülerini Protes
~~ trıak için bulunduğum ha-

lltı, . &ezen Amerikalı Misis \,,...,, •le te .. 
~~ln rcumanı Bulgar mual-
\~'~en ~ Samokoflu Madam 
' hır ~aga kaldırılması ve bü
\ a411 tl\ikt~~a. kurtulmaklık pa 
t \ttt·ı~ası ışının kom.itadan ba-
~ 1 dığ• . 
~tlin ını söyledi. Balkanda 
~ ilt \':e bir gece dertleşip hal-
~~l muvaffakıyet duaları 

~~ı.ı. to arrak ayrıldık. 
~~~ t antıdan bir hafta sonra 
'~ c: ın1? izini buldum. Raz
i. l'oıı.ı. ö~aıbalaya gideceği günü 
~. ~ı11 grendim. "Pirede!,, bo -
'llJ-~ trıuna . b' . 

l.ııtı sıp ır yerınde pusu 
i\. Ve beklemeğe koyuldum. 
\jile s; ltıe \'akti idi. Boğazın dön~ 
~ lt0~ ç noktasındaki gözcüm 

Ue ..3 Yanırna geldi ve iki ka-
~ ,,.orı. 

~",. l:ı0i Jandarmanın hayvan-
~~!\ tza girdiklerini söyledi. 
11\ı~ltı g0~ey.e tertibat almağa 
'>~"ıı 1 ~dırn. Bekledim. Tam 
~t, lta~tıne girdikleri zaman 

)'tte ~~ \'e silah davranmış "o .. 
• rundük. Madamlar 

nan Kıresne boğazındaki Hoto kö
yüne indik, evvelce hazırlattığım 

bir evde gizlendik. 

H adise tabii her tarafta duyul
muş ve bir çok kuvvetli müf 

rezeler takibimize koyulmuştu. A
damlarıma bu müfrezeleri adım a
dım takip ettiriyor ve verdiğim 

uydurma haberlerle bulunduğu -
muz köyden uzaklaştırıyordum. Bu 
sırada Çernoyeften fena bir haber 
geldi. Bu haberde Doniç isminde 

bir Bulgar kaptanının kadınlan e
limden almak için iki yüz Bulgar 
köylüsü ile arkamda dolaştığı bil
diriliyordu. Köyde kalmayı tehli
keli buldum. 

Bir gece yine "Perim,, Balkanı -
na çıktım ve "'El,, tepesine çekil
dim. Bu tepe her türlü taarruzla -
ra karşı müdafaaya ve icabında 

tehlikesizce çekilmeğe elverişli i
di. Barınacak mükemmel mağara
ları vardı. Buraları elde bulunan 
portatif eşya ile döşedik, dayadık 
ve evimiz gibi yerleştik. Amerika
lı madam, artık bize de, dağ haya
tına da alışmıştı. 1stanbuldaki A
merikan sefaretine yazdığı mektu
ba gelecek cevaptan başka hiç bir 
şey düşünmüyordu. Madam sefire 
yazdığı mektupta; eşkiya elinde e
sirim. Bana çok iyi bakıyorlar ve 
hürmet ediyorlar. Beni serbest bı-
rakmak için 14500 türk altını isti
yorlar. Diyor ve mektup ve para
nın ne suret!~ gönderilmesi icabet
tiği ve parayı getirecek kimsenin 
nerede ve kimin ile nasıl tanışıp 

birleşeceği hakkında malUmat ver 
dileten sonra bize de protestanlığı 

kabul ettirmek üzere olduğunu 
müjdeliyordu. Bu mektubu adam
larımla Sereze göndermiş ve pos -
taya attırmıştım. M ektuptıı bizim protestanlığı 

kabul edeceğimiz ihtimalin 
den bahsedilişi hiç şüphesiz şimdi 
sizi de güldürmüş ve hayrete dü -
şürmüştür. Hakilcat, bu din ve va-

zife aşıkı kadın vaziyetini, esirliği
ni unutmuş ve tercümanı madam 
Silka ile bana ve efradıma hergün 
protestanlık propagandası yapmak 
tan usanmamıştı. Her sabah ve ak
şam dizüstü yaptığı dualara bizi 
çağırır ve fırsat buldukça protes -
tanlıiın büyüklüğünden ve insani-

yete yaptığı hizmetlerinden uzun 
uzadıya bahsile başımızı ağrıtmak 

tan çekinmezdi... 

Filibede Kutup zade Mehmet Ne 

simi ve Ahmet Keşşaf adında iki 

hocaya protestanlığı kabul ettirdi 
ğini ve Mehmet Nesimiye

0 

(Kiril) 
Ahmet Keşşafa da Boris ismini ver 
diğini iftiharla söyler dururdu. 

Sığındığımız ve bu şartlar altın-

da adeta bir protestan kampı yaşa
dığımız bu tepede tam iki ay kal

dık. Çok rahat ve eğlenceli günler 
geçirdik. 

(Devamı var) 

ETLE 
Bizim memleketimizde fazla et 

yediğimizi kimse iddia etmez. Fa
kat buna karşılık yeme!klerirnizi 
çokça yağlı yediğimizi herkl'.sle 
birlikte kendimiz de biliriz. Ala
turka yemek pişirmekte en büyük 
marİ<f et yemeklere çok yağ koy
maktır. Yemeklere lezzet vermek 
için çok yağ katmaktan başka ça
re olmadığını sanırız. Eski zaman 
köylüsünün, padişahlara yedirilen 
yemekleri düşüniirken: 

- Desene ki safi yağdii... 
Dediği gibi, en kibar sayılan ye

meklerimiz en yağlı olanlarıdır. 
Dünyada hiçbir şey sebepsiz ol

maz. Bizim, coğrafya \'aziyeti ba
kımından, ayni hizada bulunan 
memleketlere nisbetle çok yağlı 
yememizin de sebebi, fikrimce, 
memleketimizin bu hizadaki baş
ka memleketlerden daha soğuk ol
masıdır. istanbulun bir senelik 
vasati sıcaklığı Kopenhag şehri
nin sıcaklığına muadildir. Anado· 
lunun ve Rumelinin birçok yerle
ri istanbuldan daha soğuk olur: 
İstanbulda Boğazlardan, Anadolu
dan dağların yüksekliğinden ve 
Asyanın ortasından gelen Şark 
rüzgarlarının şiddetinden doln~·ı. 

Neden ileri gelirse gelsin mem
leketimizin böyle coğrafyaca hak
kından daha ziyade soğuk olması 
bize fazla yağ yedirir. Çünkii in
sanı en ziyade ısıtacak gıda yağ
dır. Nitekim Ruslar da çok yağlı 
yerler, bizimle hemhal olan Dımi
markalılar da. Daha şimale çıkıl
dıkça daha fazla yağ yl'nildiği, 
mesela Eskimoların günde sekiz 
kiloya kadar yağ yedikleri rivayet 
edilir ... En yeni tetkiklere göre de 
şekerin verdiği kalorilerıin in~anı 
hareket ettirmiye yaradıklan hal
de, yağdan gelen kalorilerin, da
ha ziyade, hayata lüzumlu olan sı
caklığı temin etmiye, yani soğuk
lara karşı vücudü korumağa yara
dığı anlaşılmaktadır. 
Şu halde, çokça yağlı yemek, bi

ze memleketin tabiatinden dolayı 
belki lazımdır, denilebilir. Fakat 
yemeklerimizi çokça yağlı yeme
miz, acaba, bizi çabuk jbtiyarlatır 
mı? 

Etle yağ, ötedenberi, insanlan 
ihtiyarlatırlar, diye tanınnıı~lar
dır. Et çocuklara ve gençlere fay
dalıtlrr, hatta mutlaka lUmmlu
dur. CUnktl vtlcudiln bDyihnesf. 

Garson Kızlı Lokanta 

• 
işte liman yolunda bu kara -

nn Ahnmasının üstünden i-
ki gün geçer geçmez, yani bir ay -
danberi, Huriye nam diğer Bedia 
ile valide veya makam validesi ba
yan Zehra Sıtkı ustanın lokantasın 
da hizmet ediyor ve mezkur lokan 
tanın an kov:ını gibi işlemesini te 
min ediyor!Rrdı Huriye- Bedia ile 
Zebraya karşı kabu !etmek mec
buriyetinde- kl!dığı şartlar haddi -
zatında ne k:ıdar ağır olursa olsun, 
ustanın kal')inde sevinç ve minnet 
ten başka bir hıs yoktu. Anasına 

ayda kırk k:zı!l~ yetmiş lira aylık 
mı veriyormu!'; ana kız evin en gü 
zel ve ferah odasını işgal ettikleri 
için çoluk çc-cu~u ile kendisine alt 
kattaki taşlıkımsı oda mı kalmış; 
ev halkı bu sayın Bayanla -
nn hususi hizmetcileri haline 
mi -gelmişler; bunların hiç bi 
rinden şiknyet etmiyor, hele kan
ların günd~ ii~ dört öğün kıtlıktan 
cıkmış gibi yl:'mek yiyişlerine bil
hassa memnun olarak "- Afiyet 
olsun, yağ hal olsun!,, derdi. Ne ka 
dar iştiha ile yemek yerlerse ken
dilerine o kadar yarayacak. güzel 
likleri, şirinlikieri o derecede ar -
tacak de.~il miydi? 

Ş unu d~ tc'slim etmeli ki, bü
tün işve ve cilvelerine, süs 

ve boyalarına rağmen ana da kız 
da pek ciddi şeylerdi. 

Sıtkı usta ile beraber öğ -
leden evvel kuzu gibi dük -
kana geliyor ve gece yansı · Sıtkı 
ustadan başka iki garson da mu -
hafız sıfatıle beraber yine eve dö -
nüyorlardı. 

Belki bi:et' dost tutunca kasaba
daki bütün çapkınların "vay neden 

YAG 
güzel teşekkül etmeıııi i~in lüzum
lu olan aminli asitleri insan neba
tattan gelen gıdalarda bulamadığı 
gibi onlan kendisi de vücudünün 
içinde yapamaz. Onları çocukların 
ve gençlerin et yemeklerinde bul· 
malan zaruridir... Büyümekten 
kalmış, aksine küçülmiye ba~la
mış, yaşlı kimselere et yemekleri
nin lüzumuna dair şimdiye k1tdar 
bir haber çıkmamıştır. Fakat ek
şisi azalmış bir midede et yeml'k· 
leri iyice hazmedilemediği için 
barsaklara vannca taaffünün art
masına sebep olduğu, hundan do-
layı ihtiyarlamayı çabuklaştırdı

ğı bilinir .. Bununla beraber bizim 
memleketimizde yaşlılann değil, 
gençlerin bile çok et yemedikleri 
de bilindiği için, burada et
le gençleşmek arasında mü
nasebetleri düşünmiye bile hacet 
kalmaz. 
Yağa gelince, o da yaşlı kimse

nin hazım cihazında iyice hazme
dilemediğinden barsaklarda, et iri· 
bi, taaffünün artmasına, insanın 
daha çabuk ihtiyarlamasına sebep 
olur. 

Ancak, çabuk veya geç hazme
d~lC:b!lmek bakımından, yağları, bi 
nbırınden ayırt etmek lazımdır. 
Bir yağ ne kadar çabuk erirse o 
kadar kolay hazmedilir: En Ç1'buk 
eriyen, bilirsiniz ki, tereyağdır, 
bizim mutfak yağlarımızın da esa
sından tereyağ cinsinden olmalan 
icap ederse de ... koyun etinin ya
ğı, kuyruk yağı da, kuzudan bile 
olsa 45 dereceyle 55 arasında erir. 
Sığır etinin yağı koyununkinden 
daha çabuk 40 derecede eridiği 
için onu hazmetmek daha kolay 
olur. 

Zeytinyağına relince, bakınız, 
onun gençleşnıiye mini olacağına 
dair şimdilik hiçbir şey bilinmez. 
Onu tereyağı kadar kolay hazme
dilir, diye iddia edenler vardır. 
Hatta, eski Avusturyada meşhur 
bir çocuk hekimi, on yıl oluyor, 
meme emen yahut biraz daha bü
yücek çocuklara bile zeytinyap 
yedirirdi. 
' Fakat zeytinyağı kolay hazme

dilir diye, şimdi pek nadir olan 
patlıcanla imam bayıldı yemiye 
düşerseniz, çabuk ihtiyarbyamıya
cağınızı kimse temin edemez. En 
faydalı şeylerin bile fazlası zarar
lı olar. 

Yazan: Nahid Sırn 
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onlar da biz değil!,, diyerek başla
rına beli kE'sileceklerinden korku 
yor, ellerine g~çirdikleri bahşişle
rin yekununu kafi gördükleri an -
da kapağı İst:ınbula atmayı içten 
içe hesaplty!lrlardı. Sıtkı usta gün 
de bir kaç kere tekrarlıyor: - Val
lahi ikisi dE> melaike gibi! Ganm
dan ne kadar eminsem onlara da 
heni öylP. eminim!,, diyordu. Bu 
hale belk~ biran yanmağa başla -
mıştı da. Çünkü anayı ayrı beğeni
yor, kıza avn hayran oluyordu. 
Evli olmıısa ye.but kansının üstü
ne evlenmeğ1:ı .ıtanun müsaade et -
seydi, ikisinden birini mutlaka a -
lırdı. Sanki hu evlenmenin imkanı 
varmış gibi keI'di kt!ndine düşünü 
yor, hangi•'ini tercih edeceğine bir 
türlü karar veremiyordu. Anası 

karaşınsa km sarışındı. Kızı şen 

ve oynaksa ıın:ı daha fettandı. Kı
zın kahkahası gönül açıyorsa anne 
nin gülüşü yür_,k oynatıyordu. Kız 
dal gibi ince· ve narinse öteki tom
bul tombul, yumuk yumuktu. İki
sinden birini seçip .iiğerinden ta -
mamen vaz ge-çmek hakikaten güç 
tü. Ve bu latif kararsızlıklar de -
vam ede dursun Sıtkı usta bir ta -
raftan, kadı:ılar öbür taraftan ban 
kaya gidiyor, hep para yatırıyorlar 
dı. Ancak Jfır.yada hiç sonu gel -
memek şartiyle devam etmiş bir 
saadet hiç ~örillmiüş, hiç vaki ol -
muş mudut'? 

Sonu gelmiyen saadet de ol -
madığı icin bir gece. hem 

de lokantanın en kalabalık ve civ -
civli bir saatinde, sarhoşun biri Hu 
riyen namdiğer Bediaya pek küs
tahca bir tecavüzde bulundu. Kız 
o tatlı göz süzüşleri ile herifin ö
nüne bilmem kaçıncı bira şişesini 
koyup mükerrer meze tabaklarını 
dizerken, biçareyi kolundan kav
rayıp kendine doğru çekmeğe kalk 
tı. Ve Huriye Bedia acı ve keskin 
bir feryat çıkarıp yüzü alcanfes -
ler gibi kızarivererek mutfağa doğ 
ru kaçınca fahri sevdalılar ortaya 
fırlayarak mütecavizin üstüne hü
cum ettiler. Kavga döğüş esnasın
da camlar kırıldı, masalar devril
di, bir kaç kişi de kargaşalıktan is 
tifade ederek bir para vermeden or 
tadan kayboluverdiler. İş bununla 
da bitmedi ve biçare Sıtkı •Usta bü 
tün geceyi iki kadının sinir nöbet
lerini teskin etmek, böyle bir mu
hitte yaşayamıyacaklan ve mutla
ka İstanbula dönecekleri hakkında 
beş dakikada bir yeniledikleri ka -
rardan vaz geçmeleri için kendile
rine dil dökmekle geçirdi. Nihayet 
ortalık ağarırken döşeğe girip yat
mış ve iki üç saat ancak uyumuştu 
ki, küt küt evin kapısına vurdular 
Sıtkı usta sendeleye sendeleye, gi
dip kapıyı açınca, bir polis memuru 
müdür beyin kendisini derhal ma
kamına çağırdığını haber verdi. 

Bunun üzerine Sıtkı usta hemen 
giyinip hükumete vardı, müdür be 
yin huzuruna çıktı; el pençe divan 
durup söze nasıl girişileceğini ta -
sarlarken, sarışın, uzun boylu ve 
Rumeli şivesi ile konuşur olan Mü 
dür sert sert dedi ki: 

de Sıtkı ustanın dükkanı içinden ce 
naze çıkmış evler gibi birden ma 
temlere garkoldu. Tıpkı suyu çe
kilmiş değirmenlere döndü. Tek 
tük müşteriler yine alelacele ye -
mek yiyor, kırk beş kuruşa kann 
doyurmağa çalışıyor, öyle bira i -
çen, şarap içen hemen hiç bulun -
muyordu. Bedia ile analığı dük -

kanda çalışırlarken tatlısiyle tuz -
lusu ile yemek yiyen, rakısile, bl
rasile, şarabiyle keyif çatan, sonra 
giderken kızın avucuna yirmi beş 
kuruştan tutun da bir ve hatta iki 
kağıda kadar bahşiş sokuşturanlar 
yine yanıp yakılmağa ba~lamışlar
dı. ••-Kömür ticaretinde büyük 
buhran var. İstihsal azaldı. Kok 
ve kardif kömürlerile rekabet et
memize imkan yok. Hepimizin eli 
miz böğrümüzde!,, diyorlardı. Bu 
sözleri dinlerken Sıtkı ustanın ca
nı bazan coşmak kırk elli kuruşluk 
hesap pusulalarını parça parça e
dip bu mürai insanların yüzlerine 

fırlatarak "- Bu böhran o iki ka
dın burada iken yok muydu? Kö
mürlerimize ecnebi kömürleri yi
ne regabet etmiyor muydu? o va
kit harcayacak para nasıl buluyor
dunuz?,, diye bağırmak istiyor, ket 
dini güç zaptediyordu. Bazan da 
başı önünde, mahzun mahzun din 

liyor, hiçbir mukabelede bulunmak 
arzusunu duymıyarak susuyor ve 
bu sükut içi11de Bedianın kızıl du
daklarını, mavi gözlerini, altın saçlı 
nnı, sonra Zebranın çatık kaşla -
nnı, süzük eli gözlerini, dolgun 
vücudunun biraz yorgun hareket -
lerini görür gibi oluyor, dükklnm 
o saadetli ve parlak devrini gözleri 
dola dola, içi sızlaya sızlaya düşü
nüyordu .•. 

-SON-

Kızılhaçı Kuran 
Adam 

1859 yılının haziranında Cenevre

li bir banker. arazi ıslahına ait bir 
proje hazırlamış ve bir imperatorun 
yardımını temin için yola çıkmıştı, 

fakat yolda kendisi bir harp mey • 

danında bulmuştu. Burası Solferi
nonuıı hal"!> meydanı idi. Cenevreli 
banker harbin facialarına şahit ol
muş ve buradan bir iş adamı olarak 
değil, fakat insanlık hizmetine ken
disini vermis fedakar bir adam ola
rak dönmüştü. 

1901 de ilk Nobel mükafatını alan 

bu adam, Henri Dunant adını taşı

yordu. Kızılh::ıç müessesesini o vücu

de getirmiş ve bütün dünyaya yay

mıştı. 

Kendisi ıj~iasız. utangaç ve nazik 
bir adamdı 7.eki vey'l tecrübeli de
ğildi. Solfermo'yu görmeden evvel 
harbin ne olduğunu da bilmiyordu. 
Fakat muharebeyi gördükten sonra 
bir kiliseyi haı;tahaneye çevirmiş, 

hastahane edevatı bulmuş, doktor
lar toplamış, ve bu insanlık vazife -
sini yapmağa devam etmiş. en ni
hayet kızılhaç Cenevre misakı 1864 
te kabul olunmuştu. 

On bir yıl sonra Dumant ortadan 

kaybolmuş, ona dair hiç bir haber 

alınmamıştı. Herkes onun öldüğünü 

- Senin dükkanına aldığın o i
ki kadın türlü vakalara sebebiyet 
veriyorlarmış. Hele dün gece bir 
kaç kişinin başı filan yarılmış. Ken 
dilerini bu akşamki vapurla 1stan
bula iade ediyorum. Alacakları ne sanıyordu. Fakat bir Isviçreli koy 

ise derhal ver de sızıltıya filin mey 
dan kalmasın! 

Qzaman sıtkı usta beyninden ya onu yeniden tebcile başlamıştL 
vurulmuşa dönerek itiraz et 

mualllmi onu bulmuş, onun yoksul

luk içinde yaşadığını görmüş, ve dün 

ti, şikayet etti, feryat etti, tazal -
lum etti, rica ve istirham etti, dün 
geceki hadiseyi beş altı kere anla
tarak bunda zavallı kadınların hiç 
bir kusur ve kabahatleri bulunma 

dığını da katiyetle isbat etti. Ne 

lzmirde Tüccarı 

Tehdit Eden Genç 
Tevkif Edildi 

çare ki ne ettiyse kar etmedi, polis Izmir, (TAN) - Salamcn Gaya 
müdürünü kararından döndüreme isminde bir tüccara tehdit mektubu 
di: Huriye - Bedia yanında ma - gönderen Hüseyin Gengelli, bugiın 
kam valide veya validesi Zehra bu- adliyeye verilmiştir. Hüseyin Gen
lunduğu halde, İnebolu ve Amas- gelli, "l numaralı yahudi düşmanı 

d 1 k t l Alkapon,, imzasını taşıyan bir mek-
ra an ge ere stanbu a mütevec- t 1 k d" · d 

200 1 
· t · ih k . up a en ısın en ıra :s emış, 

: e~ 0 a şam lıma_nd~~ ~ynlan paralar verilirken yakalanmıştır. 
Ümıt,, vapuruna bındınldıler. Suçlu, çoktanberi İJ bulamadığı için 
Bindirildiler amma, bindiriliş böyle bir cahillik yaptığını itiraf et

lerinin akşamından itibaren 1mi§tir. Hüseyin. tevkif edilmiştir 
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Fransız - Alman Beyannamesi 

Önümüzdeki Salı Günü 
Pariste imzalanıyor 

Paris, 2 (Hususi) - Almanya ha - deklarasyonu, aalı günü öğleden son 
riciye nazın Von Ribbentrop gelecek ra imzalanacaktır. İmzayı müteakip, 
pazartesi günü Paıile plecek, ah S..t -8,30 da politik müzakerelerde 
günü Fransız - Alman deklarasyonu bulunulacaktır. Saat 19 da Fransız 
imza edilecek ve Alıiıanya llarlclye ve Alman devlet adamlan birlikte o
nazırı perşembe günü memleketine tarak ll"ransız ve Alman matbuat mü 
dönecektir. messfllerfni kabul edecelı:ler ve pek 

Fon Ribbentrop daha ene! gele • muhtemel olarak kendilerine müşte
ıceği halde anlaşılan Fraıısada kop • rek deklArasyonun metnini tebliğ ey
ımamıdan korkulan mnumt ırev do- liyeceklerdir. Akşam saat 20.30 da 
layisiyle ziyaretini geclktirml§tlr. B. Bonnet, Von Ribbentrop ,ereftne 

~iyaret programı hariciye nezaretinde büyük bir ziya-
Parts 2 (A. A.) - Hariciye :nezare- fet verecektir. Çarşamba sabahı ser

iti, Almanya hariciye nazınmn Pari- besttir. O gün öğle üzeri Fransız -
ısi ziyareti hakkında tanzim edilen e- . . . 

t bit 1--t.t-t.. Alman komıtesı bir zıyafet verecek-
ısas programı es ey ~·6.&· . 

B. Von Ribbentrop, sah sabahı Pa tir. Çarşamba akşamı da Almanya 
muvasalat edecektir. Öğle üzeri, büyük elçiliğinde bir ziyafet vardır. 

B§Vek~lette ıerefine bir ziyafet ve- B. Von Ribbentrop, perJembe sabahı 
ecektir. Fransız - Alman m~ Almanyaya hareket edecektir. 

r Vi/Qgetl şlerinin 
Tetkiki 1 çin 

Faşist 
Meclisinde 

( Bafı J iftdde) (B"'§tarafı 1 incide) 

lıalde, ~dihum bafiOetm.et lçbı bu hadiseden daha kuvvetli olarak 
ne nakil vuıtalan durdurul- ,..ı..... 1 aktır 

d ~~~o~ ~ 
DıU§, ne e auay meydaııuıa "İ . " . . 
açılan sokak başlan tutulmak ntransıgeant diyor kı: 
suretiyle izdihamın daha fazla "Bazı ecnebiler ne söyler~e söyle-
artmasma mini olacak tedbir- sin, Fransada cesaret enerji ve vazi
ler alınmamıştır. fe hissi hiç bozulmadan yaşamakta-

Z - hdiham aneaJr. tabanı. dır. Roma Korsika ve Tunus diye 
mili Jm:ıcı bi~ hal aldıktan soa- bağırmak iç.in kendisinde salahiyet 
radu lu, nakil vaaıtalamu dur- buluyor. Parla cevap veriyor: uNe-
durınak ve sokak başlan kesil- t · 

ek til d 
. reye, dur,,. talyanlara ver.ılecek ce-

m sure e mey ana yenı ka- -
labahğuı akmasm mini 1 ak vap ta Almanlann müatemlse ta. 
tedbirler ehnmıı:r. Fak:; ba lepleıine verilecek cevabın aynidir: 
arada borular vuıtaslyle kapıla- Kati 'bir "Hayır,.. 
rm kapandıfuıı meydandaki ka- .Jumal diyor kt 
~bal~ia bildirilmediği içia p. "Bonnet, bOtün Fransızların duy -
c.ikmış olan ba tedbirlere raf- t 
men, izdihamın önü •hnam• galanna terceman olarak taJyan 
mııtu. Bilyük Elçisbıe ilıtarda buhmdu: 

3 - Ba arada SU87Ul kapısı· Evvel! siyaset Adab1na tamamiyle 
nın kapatılması kazamn vuku- mugayir olan ba tezahnr karşıstnda 
unu, öntlne geçilmez bir hale hayretini beyan etti. Ve sonra da bu 
koymuştur. Jıayretfnttı btı~ oldu nu husus 

11 -i>aa•7 kmpma 'ıulJnmOOC- le musammem 
tan ~nra arkadan tazyik eden bulunduğunu ilave etti İtalya Bil-
20 bın ldpye sonra birden aÇJh- - . 
vermesi mütekuif d ~ .L yük Elçisi gittikten sonra da derhal 

' ve aglD&& k t• ih b~ bb-kütlelerin birdenbire dar bir 58• a ı ve sar ır teşe uste bu!un-
haya sıAtırılnıaımı ve bu ara- ması için Fransanın Roma Büyük 
da da önde kalanların yere dü- Elçisine gönderilen talimatı har.rla-
~rek çipenmelerine ve öJm,le- dı.,, • 1 1 
rine ae":ı'n,f11:8ıqtu.r. M tin "İt 1 L.& • a-' si Müddeium "k tahldka a : a ya ı:nesm, ... eme n 

günlerde bitirecektir Alına aktmı ~ Fransız bayrağı olduğu yerlerde ka-. c netı- . 
ceye göre, işte adli bir 88.fha göriUür- lacaktır,, dıyor. 
~ der~ takibata geçilecek, ve işte Ordre: "Italya açık konu,ıu, Fran 
ıdari bır mesuliyet görülürse netice sa da açık konusmalı,, diyor. 
bir fezleke ile ve tahkikat dos ·asile · 
beraber, vilayet idare eh ıhı.} bil- Popüler ve Umanite gazeteleri f-
dirilecektlr. eye e talyanm hareketini Berlin - Roma 

Vilayet idare heyeti Uzun gelen- mfhverine müstenit sayarak pıotes
ler hakkında lüzumu muhakeme ka- to makamında Frans1z - Alman 
rkan verirse, iş tekrar adliyeye lnti· deklArasyonunun imzasının tehirini 

al edecektir. 
V•tündağ, dün Belediyede isteme~tledirler. • • 

.... ı old n manyanın rHUıyefi mef•"" u 
Sabık vali Ustündağ, dün t!e bele- Jumal'in Berlin muhabiri ise şun. 

dfyeye gelmi~, fakat resmt işlerle lan yazıyor: 
meşgul olmamıştır. Ustündağ, ınek- 1'Eğer Almanlar Mussolini 1tnlya
lupçunun odasında zati i§leri ile uğ- sının Fransız topraklan üzerindeki 
raşmış •. 1~ .seneye yakın bir zaman· iddialanna müzaherete hakikaten 
danberı vılayet ve belediye reisliğin-
de iken kendisine yazılmış olan evra- brar vermişlerse, Ribbentrop'un 
kı Y.enidcn tetkik ve takip etmiştir. Sah g(lnü Parile geler~ imza edece 

Bır aral.k, \:ali muavini Hüdaı 1 a- ii dekllruyonda bol bol vadedilen 
ha~ Ustundağ'ı ziyaret ederek bir teminat neye yarar? Binaenaleyh bu 
muddet göıiışmüştiır. vesikanın imzasından evvel Al'Ylan-
~stündağ, ögleden sonra da ayni ya kati izahat vermlye davet oluna

şckılde meşgul olmuş, ~ ettigi bilir. Biz, imza edilecek deklara!YO-
evrak arasında resmi mahiyeti bu . • 
lunan ve "hıfzı h 1 . . ha . • nun hakikı kıymetini bilmek istiyo-,, ava esını vı o-
lan baruannı da tefrik etmiştir. Bu ruz. Almanya, İtalyanın iddialıınnı 
a~ada, kendisiyle goruşmek istiyen tasvip ediy~r mu etmiyor mu? Bu
bır kısım belediye müdürlerinin zi- nu açıkça soylemeltdir. 
yaretini kabul etmemiştir. /tal t l • J 

Ustlindag, geç vakit belediyeden yan gae e enn e 
ayrılmıı:tır. Roma, 2 (Hususi) - Italyan ga-
Sabık vali, Nişantaşındald vali ko- zeteleri parlamento celsesinde ya -

nağ~nı da tahliye etmeğe bıışlamı", pılan nümayişleri mevzuubahsede -
fahsı eşyasını Pangaltıda Diğerbekçi rek Fransa aleyhinde fiddetli yazı • 
soka ında bulunan ve "Pembe ko- 1 nak,, adı ile tanınan kendi apartıma- ar Yazmaktadır. 
nının uçüncu dairesine nakletmlştir. Tribuna gazetesi Tunusun 1881 

Belediye reis muavini de Fransa tarafından işgalinin Ital -
ka'Y'flalıamlıfa tayin eılili~ yaya karp bir hakaret te,lril ettiğt
B 1 dıye r eis muavini Ekrem Se- :i, Italyanlann bu hakareti daima 

\• ,. .. " '" da bir k.,vmı1kıımlı~a nak- ~tırladıklann1, ltalya ile anla~ak 
r 1 

• r .. ·r etr>ı s 0 1d ul;u anl.ı .. •1- t~ı~ b~ hakareti silmek llzun gelclf-
m t r E m S v ncandan lnhi- ğın soylüyor. 
l · ı k o n belediye reıs muavin Sinyor Gayda ise Jurnale Italya 
li . ine Çnn~n~·a Kaymakamı Lütfi ta- gazetelerinde daha ileri giderek ?tal-
) n edılmıştır. yan milletinin hüktı.met peşind h _ 

• fa maf"h hrnüz bu tayine nit ka- . . . . e a 
h · . t bltır. diln 1 reket ett•ğını, ve bu mılletin Fransa r m rı me s rımıze e 5 e 1em ş b 

1 
.. 

oldu rru için Ekrem Sevencan dun ôğ- ya 1 e !urüyeblleceğinl anlatıyor ve 
leye yakın belediyeye gelmiş v'! ö~lc- Tunus ıle Korslkanın Italyaya alt 
den sonra da geç vakite kadar d:ımı olması icap ettlğtni anlatan sözler 
encumene riyaset etmiştir. söylüyor. 

'r A N 

Bir Apartıman Çöktü 
2 Kişi Yaralandı 

Enkaz yığını haline gelen apar tımanuı cltlaJdl maııura11 

(BC1§1 l incide) başlanmıfbr. Bu arqtırmalarda, dfin 
Çöküntü, dün akşam üzeri 16,30 gece yarısına kadar, hiçbir insan ce

da olmuş ve tam amele paydos ede- sedine rutlanm1f değildir. 
ceği sırada, inşa halinde bulunan bi- Hldise yerinde bugün kefil yapı
na, müthiş bir gürültü ile çökmüş - ]arak çökilntilnün neden ileri geldi· 
tür. Kaza, hafif atlatılmış, yalnız it- ği tesbit olunacaktır. A!Akadarlar bu
çilerden Aziz ba§llldan, Hasan da ba na iki sebep gölterlyorlar: 
cağından yaralanmışlardır. Yaralı - Biri, bhplann vaktinden evvel 
lar tedavi altına alınmışlardır. sökülmesi, clllerl, betonlann noksan 

Yalnız, son dakikada, bina yıkıl- dozajlı olmasıdır. Tahkikat, bugün 
madan önce, bir kadının içeri girdi- netice "8l'eCeitlr. 
ği pyi olmuş, bunun üzerine ankaz Bina.mn mlman, ıtmdlllk nezaret 
arasında araştırmalar yapılmasına altındadır. 

Kurultay Toplanıyor 
Beşinci K urultagın Mesaisi Bir 

Hafta Kadar Sürecek 

lnönünün Hususi 
Hayatından 

Notlar 
<Batı 7 İllCi aavfada) 

bir' tek kibrit çöptı, onmı gö.ılerl
ne yabani diken gibi batar. 

Bu temizlik itinası, onun kıya
fetinde de serllir. Dilnyanın en §ık 
erkeği slfatını Rumlte bırakabt ... 
lirsiniz. Fakat dünyanın en temiz 
giyinen erkeği sıfatı, 1nönünün 
hıikkıdır sanının. Tenıizlik bahsin 
de o kadar dikkatliydi ki, gözüne 
bir günlü& sakalla IÖrünmekten 6-ı 
dilmtiz kopardı. 

Huzuruna t.raşsız girmek gaf -
Jetine dilftilf(lm hiç blr gün affe
dildiğlml Jıatırlamıyorum: 

.. _ Ne o Fikret? Sakal duası mı 
yaptıracaksın? der, ve bu zarif 1A- . 
tlfe ile suçumu ihtar ederdi!,, 

Önündeki resim yığınlan arasın 
dan İsmet İnöntlnün at ilzerinde 
bir fotoğrafım ayıran Fikret Atlı: 

.. _ Az kalam, dedl, lnönünün en 
bQyilk zevklerinden blrtni unutu
')'ordum. Dlyebillrhn ki, tnanüııb 
milptelbı oldutu eğlence, kitapla
nndan 10nra, spordur. 

Yazın, bot valdtlerlnln bGyOk 
bir kısmını denbde geçirir: İJl y0 
zer, \'e iyi kürek çeker • 

Fakat en çok sevdill lpoı: bini • 
cflik en çok sevdili hayvan da, at
tır! •• 

Bug(ln, dünyanın en yilksek bi
nicilerini geride bırakan süvarile
rlmiz, bu büyük muvaffakıyetle
rini ona borçludurlar. Size, bende 
bu kanaati uyandıran çok mühim 
bir hatırayı anlatayım: 

• 
1 nönü, hergün, atma biner, bir, 

baıan iki saat süren uzun 
gezintiler yapardı. Bir gün, bermu 
tad maiyetinde bulunuyordum. 
Muhafız alayının süvarilerini ça-

(Bqı l incide) tinin umumi reisliği için tek ve asli !ışırken gördü. Ve bana: 
namzet şüphesiz ki cumhur reisi İs- Fik t d di b k 

caktır. Btt arada, bazı delege - met Inönündür. Onun kıymetli reh- - re.... e ' .u genç ar a-
leri n ebedi Şefin f tografl daşlan bir gün hiç haberleri yok-

• 
0 annın berliği \'e önderliği altında partimiz ken imtihana çekeceğimi 

daima her Parti bınasında bu - işlertnln de hfiknmet ı,lerindeki in - Ben ertesi gün bu karan, İnö • 
lurunası, yeniden basılacak olan kişaf ve terakkiyi göstereceği çok ta-
nizamnamelerfn ilk sahifesine 0 • nünden izin almadan ve gizlice ar-
nun resminin konulması gibi teklif- biidir.,. kadaşlara bildirdim. Mahcup olma 

1rte HükUmete Clirektiller mak için, daima tetikte bulunmala 
ler de bulunacaklan söylenme - Büyük kurultayın en mühim h~ nnı söyledim. Aradan iki ay geç-

Bu u9ulta 1181 18y eme nJlhl- stymerlmlen ~bi, 1iatkın dilekle l, ti. Bir gün bana: 
yetll olan bir zat, Ankarada toplan- parti ocak kongrelerinden başlaya : ,._Git, dedi, Muhafız kıtaatı ku 
masına hususi bir ehemmiyet veril- rak vasıtutz olarak bu selahiyetli mandam İsmail Tekçeye söyle .. Su 
mekte olan Parti Kurultayı hakkın- toplantıya bildirmesidir. baylarını alsın, ve benim maneje 
da fU malumatı verdi: Parti merkezinde yakında kurula- gelsin!,, 

.. _ Kurultay için hazırlıklar baş.- cak olan bir komisyon, vilayetlerin Bu em~i alan İsmail Tekçe, bl -
lamıştır. Kurultay, genel başkan ve- son kongrelerinde tesbit edilmiş o - raz sonra, subaylarile birlikte, i
kili Celal Bayar tarafından bir nu- lan dilekleri tasnif edecek ve büyük nönünün Çankayadaki hususi ma· 
tukla açılacaktır. İlk celsede iki baş- kurultayın tetkikine arzedecektir. nejine gelmif bulunuyordu. 
kan vekili ile 6 sekreter seçilecektir. Hükfunet, bu tedbirleri, icraatınm e- İsmet İnönü de terbiyesiyle biı 
Kurultay on bet azalı program - nl- sas programı olarak benimseyecek zat meşgul olduğu Pulat adındaki 
zamname ve hesap; yirmi beş azalı ve her imkAndan faydalanarak bu di- atına bindi, ve maneje giren subey 
da dilek komisyonunu seçecektir. teklerin tahakkukuna çalışacaktır. Iar arasına karıştı. 
Parti kurultayının bu seferki toplan Bu dilekler arasında hükılmetin Biraz sonra da manej harekAtı 
tısının bir hafta süreceğini tahmin e- programına girmiş olan çok mühim başladı. İnönü, o kadar güzel ma· 
debiliriz. davalar vardır. Bunlar arasında en nej yapıyordu ki bütqn süvari ıu· 

Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk mühimleri olarak ucuzluğu ve vergi bayları 181ınp kalmışlardı. Hatta 
Partisinin ilk kurultayı, 927 senesi - indirmeleri vardır. bu şaşkınlığır. tesirlle, muntazam 
nin 15 ilkteşrlninde Ankarada toplan Ucuzlaması istenen maddeler ara- bir manej yapamadılar. 
mıştır. Bu kongre, Cumhuriyet Halk sında petrol gibi ve bugün köylü için Manej harekiıh bittikten sonra, 
Partisinin birinci kongresi olmakla pahalı gelen zaruri maddelerin ucuz- manileri hazırladık. İsmet İnönü, 
beraber Par.tinin kökünden bağlı ol- latılması, hükumet endüstrisi ma- ilk olarak atlamıya başladı. Aştığı 
duğu A~adolu ve Rumeli müdafaai mulAtının muhakkak indirilmesi, ~°: manilerden bir tanesi 1,30 irtifaa 
hukuk cemiyetinin temadisi olduğu- şum hayvanlarından sayım vergısı kadar yükseltilmişti. Fakat lnönil, 
na göre hakikatte ikinci kongre idi. alınmaması. radyo gümrük resimle- o maniayı biraz daha yükseltme
Atatürk bu kongreyi açma nutukla- rinin indirilmesi, tuzlardan uzak mizi emredince, dayanamadık, ku 
nnda bu vaziyeti işaret buyurmuş. yerlerde tuzun pahalı satılmaman - mandanla birlikte vaz geçmesini Ti 
lardll'. nın temini, bir çok yerlere elektrik, 

d lık ca ettik. Israrımız karşısında, bu 
İkinci Parti kurultayının en esas- su, köprO, yol gibi zaruri bayın ır ricamızı kırmamak lutfunda bulun 

1ı maksadını, milli reisin milli kur • tesislerinin inpS1, bilhassa-köylü si- du. Ve ismet İnönüden sonra, 
tuluf ve milli inkılibın her cephe • garalannın ve diğer inhisar mamu· başta kumandan olmak üzere, bil· 
den tahlil ve hlkiyesini yapan büyük ıatının ucuzlatılması, kazanç ve ser- tün subaylar maneje girdiler. O 
nutuktan teşkll eder. Bu kongre par vet ~er~lerinin tenzili, k?.yl~rimizin gün, mani atlamak için maneje gi
ti hükumetlerinin çalıımasına yol en buyuk meseles~ .olan k~~t~r d?va- ren bu süvariler arasında, bugün 
gösterecek esaslan sıralayan Parti sının mektep v_e ~gıtmen ışın~ bıran Avrupa müsabakalannda yüziimü
umum reisU)W~in beyannamesini de evvel halli, zıraı aeferberlığin ve 5 "• h 1 1 .ıı. 1 .+ zü ağartan, ve Musollni kupasını 
kabul etti. Bu beyannamede partinin köy kalkınmasımn der a p an aS'.ı ~ 

1 r k g "" kl ..+frilme9i orman ka- kazanan arkadatlardan bazılan da 
Cumhuriyetcf, lAlk, halk"' milliyet - n a a e • .,e es-• ' d v l t ·· ·· - k 1 

.,. nununda yeniden köylü lehine tadil- var ı. e on ar, n. onuhun o ay • 
ci vasıflan açık olarak zikrediliyor- lıkl t x. A ·1 da bl 

ler yapılması, bir çok kazalarda hü- a il§ ı6ı m nı enn yansın n 
du. kumet konaklannın yapılması, zira- le atlayamad~lar:. . _ 

Üçüncü Parti kurultayı 10 mayıs at bankasının yeni alım istasyonJan Bence, o gunku büyuk mahcubf-
931 de Ankarada toplandı. PartilJl· k ın te i i d yettir ki, bugünkü büyük zaferi 
Z ·n u··cüncü kongresi Parti devlet ve kurması, ooperat er s s' ma en 1 

• ' ' - -rü f 1 . 1 t ı . hazırlamıştır. 1 kıla hayatımız için temel olan komu iat erınln ucuz a ı ması gı· 
b~tn_ Ph t irin tem 1 olan bi, halkın doğrudan doğruya hayati- Ve eminim ki silvarilerfmlz ken 

u uu aya uruz r-- e 1~ 1-ad üh" • dilek! dı dil rint · f 1 k .... . tnd b" to la le a ilA ar IQ ım er var r. e eşsız za er ere avuS'.utıın 
partı program a ır araya p n· . k lta b. 
m!JUr. Bu programda fJdncf kongre- Ankarada parü uru yına u ~ derslerin en müessirinl ogün al-

. k b 1 tt•:ı..· cumhuri t ilik yük bir ehemmiyet verilmekte ve a- mı§lardır. 
nın a u e ı5ı ye ç , . h" k""· t . d tn 
milllyetclllk, halkcılık, lAiklik ile lınacak tedblrlenn u ume e yenı l şimdi, İsmet önünün bi-

b b d 1 tcilik lnk l A lık rektifier halinde ,millet ve memle - nlclliği ne kadar sevdiğini era er, eve , ı apcı va-
ııflan da Partinin ana hatları arasın· ket işle:ındeki inanı~~ kuvvetlen - iyi anlatan bir sözünü de hatırlı -
d ld direceği muhakkak gorulmektedir. yorum: Cumhurreisimiz, Polonyaa yer a ı. 

Dördüncü kurultayda bu ana va- lı bir hara sahibi tle görüşüyordu: 
sınara uygun olarak daha hızlı inki- iktisat Yekdletl Teftlı Binicilikten ve atlardan bahsedil-
faf imkanlan hazırlayan bazı hü _ Heyeti Reisliği mekteydi. Bir aralık gülü.Jnsiye-
kümler koydu. Ankara, 2 (Hususi) - İktısat Ve- rek Polonyalıya: 

Betinci kurultay, taliln biri an a- kaleti teftiş ve mürakabe heyeti re- "- İnsan, demişti, dilnyaya ata 
cı imtihandan geçirdiği ve mllll bir- isliğine tayin edilen eski sanayi u- binmek, ve ... mania atlamak için 
liğf mizin en kuvvetli tezahürünü göt mum mUdürü Recai Doğrul ;yarın gelir!,, 
terdfğimiz günlerde toplanıyor. Par- yeni •azifesine bqlıyacaktlr. Hayli yordulttm mret Attı,a 
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Cümhurreisinıjj 

(Baıı 1 incid') .___,,... 
Rei3tcümhar, talebenin ~ 

gıdası, <\enleri ve yaşayıt IO' 
ne yakından alakadar oJınuŞ, eıı Jı1I' 
ce teferruata kadar tetkiklerde 
lunmuştur. ~ 

R . . .. mh ik" t kaldı 
eısıcu ur ı saa '1' 

sonra saat yarım.da mekteptell 
nhnıftır. 

* Ankaradan verilen bir habere 
re, Cümhurreisimiz tsmet ıoao 
yakında memleket içinde bit 
hat yapmalan muhtemeldir~ 'f,1 
habere göre, seyahat güzerg~ 
radeniz sahili, İstanbul ve 
olacaktır. 

l•met lnönü ile Yunan~ 
V eliahıli arannıltı ~ 

Ankara,. 2 (A.A) - Reisic~ 
ismet lnönünün Cümhurre 1r 
intihabı dolayısiyle Yunanis~ 
liahti ve Kral Naibi Paul R 
hurumuza aşağıdaki tebrik 
nı çekmiştir. 

Ekselans B. ismet lnönil 
Türkiye Reisic~ 

Cümhuriyetin en yüksek 
mına is'adı dolaysiyle ekse aJcfl" 
en hararetli tebriklerimi h """ 
memnuniyetle arzeder ve 
müttefik asil Türk milletinlıJ ı1S 
ve refahı için ekselAnsınızı 1111 
neler muhalaza buyurmasıJU 
bı Haktan niyaz eylerim. ,_~ 

Kral Naibi ı,ıt 
Relslcümhurumuz bu tel~: ; 

teşekkür telgrafı ile multııbt 
miıtir. ----o ____. 
Namık Kemalill 
Hayat~ ... s ci •illi~ 
mer, Diyojen, Hayal , BastreC\r,ıı 
cümanı Hakikat, Sadakat, ·.r 
gazetelerinde de bir kaç yılS ttP 
si, edebi makaleleri ve ayrıc• 
tuplan çıkmıştır. rrı 

Yine yukarıda yazdıklnfl it 
başka, (Devri istila> isiınli b iSıtJI 
hi, (Rönan müdafaannmesU.Y'' ~ 
le( Ernest Rönan) ın (1sliJJ11 (P'. 
maarif) adlı kitabına cev•~~ll" 
rabela) isimli tiyatrosu, ',ııeı' 
harabat); (Meprizon mu pıt!,~ 
(Mecmuai eş'ar) ı, (Evrakı ~ 
(Methal ve tarihi' isl8nl) 1• ,,J". 
Nevruz), (Kanije), (Barik•_i iJl1 " 
(Rüya). (Hikmeti hukuk~ iS rO r 
serleri ve bir çok şiirlerı ' 

------~o --- , 

Dahiliye Vekôle 

Müs+etarlığı ~Y 
Ankara, 2 (TAN MuhabiriJ24l 91'tl' 

Dahiliye Vekaleti müste~ -~~ 
Çıtak Mara, Valiliğine, ~ 1r 
si Osman Şahinbaı Manı.-
ne tayin edilmişlerdir. .. ~ 

Dahliye Vekileti ınu~ 
eski Dahiliye Vekil~~ 
Parti Genel yönkurul t'l,i
bi Demral tayin edil.rni§ .. ~ 
keyfiyeti yüksek tasdike °'f' t1 
mştir. Vehbi Demiral yaJ1ll 
zifesine ba§lıyacaktır. 

0---- ,, 

Mülklyenln• 60 ı• Jı. 
YtldönümU ~v:. 

Ankara, 2 (HU8Usi) - ~~ 
giler Okulu altmışıncı et ~· 
milnasebetlyle ayın attın, 
okulda bir toplantı tertip j 

---o--- ı'' 
Bir Tayyare Diif 

Kişi Yaralandı~ 
Berlin 2 (A. A.) - Ber~-- l 

hava hattında çah~an LUb1,0),d~ 
ketlne ait bir tayyare ı<a dot'..J 
vannda Viyana orrnan1n~dell 11"'~ 
tür. Mürettebatı dört ki~e ~ 
olan tayyarede dört tane ~oır" J! 
lunmaktayd1. TayyareıılD~~ -; 
batı lle yolculardan ~gUf.I ~.; 
surette yaralanm1ştır. eb, ~ 
ğer iki yolcunun yaraları 
sizdir. ..Jf-

rıiJS JP"":_A 
veda ederken, bu JJtif e ., r· 
tesl içine sığdırılan getı1:cııit"=...,,, 
manayı ihataya çalıştY0 t9 J>JP 

" - İnsan, dünya!a a geııı'·"' 
ve .. mania atlamak ıçlıl ~ 

Yanlış değil. ..4 ,ti tp 
Fakat dünyanın en lr otı~ JJI 

Reisicumhuru olmak, ~ ~I· 
nUnde, Sakaryada, :Lo ~ ~ 
manialardan atlayab~,el ~· · 
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Tasa~r-uf 1çin 
leavinıtınısda O.nım·ID·unpula kullanınıL Ü&ram·•·•mpallannın lflk 
.wenmlen urf ettiklen_c:ıereyana niabet.le harikuladedir. 7..U ucus ziya, 

.temin ederler. 

AMPULLARI 
AEG · Torkive Vekilleri: 

Elektron 
TiirAnonlm ElrktJıik ŞirlLeli U ..... iyell 

JSTANBUL P.K. 1449 
TlıtL Anonim Şirkeci 

ISTANBUL P. K. 1144° 

TAN 

LevCIZllll AmlrHğl Sa+.nalma 
Komisyonu llanıan 

150 adet tahta ı.Skara 5-12-
938 pabartesi &ünü 14 de Topha· 
nede Lv. Amirliği satınalma Ko. da 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 750 lira teminatl 112 buçuk 
liradır. Nümunesi Ko. da görüle
bilir. 1ste1dllerin kanuni veaika
Jarile beraber bellf saatte Ko. na 
gelmeleri. (381) (8660) 

* Amirliğe bağlı müessesat için 8 
ton zeytinyağı askeri evsaf d ahl
linde müteaJıtıit nam ve hesabına 
6/12/938 Sah günü saat 14 de Top 
hanede 1st. ıe.azım imf.rliği satın 
alına komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 3000 li
ra teminatı 450 liradır. fstekUle
rin belli saatte komisyona gelme-
leri "405,, "8821., 

* Süvari binicilik okulu için 3000 
kilo benzin 300 kilo vakum 50 ki
lo Valvalln 9/12/938 Cuma günü 
saat 14 te Tophanede İstanbul le
vazım Amirliği satın alma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi y-. 
pılacaktır. Nümune ve evsafı k~ 
misyonda göıillebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

"402,, "8818,, 

* 11,000 kilo zeytinyağı müteah
hit nam ve hesabına 19/121938 
Pazartesi günil saat l~ de Topha
nede İstanbul ~azım amirliği sa
tın alma komisyonunda açık ek
siltme ile ahnacaktır. Tahmin be
deli 5500 lira ilk teminatı 412 lira 
50 kunıftur. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber belli uatte 
komisyona gelmeleri. 

"703., 

* 53250 adet büyQk parlak dQ-
menin.puarhkla eblltmesi 8/12/ 
938 Perşembe günü saat 14 te Top 
hanede L V. Amirliği satın alma 
komisyonWida yapılaeaktır. Tah
min bedeli 1038 lira 37 kuruş ilk 
teminatı 77 lira 88 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komisyonda 

görülebilir. İsteklilerbı kanuni ve
sikalarile berllber belli saatte k~ 
misyona gelmeleri. (398) "8764,, 

• 
fatinbul Levazım Yollama MB-

dürlüiü emrinde bulunan 20 No. 
lu motörün ilAvel kefft mucibince 
pazarlığı 7 /12/938 Çarşamba ,O.. 
nQ saat 14,45 te Tophanede Amir
lik Satınalına komisyonunda yapı
lacaktır. Keşif bedeli 106 Ura 80 
kuruftur. Teminatı 18 lira 2 ku
!'Uflur. İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. 11400,, 1'8786,, 

* Ordu sıhhlyesl için 2000 adet 
battaniye 20/12/938 Sah gO.nü sa
at 15 de Tophanede İtt. Levazım 
lmlrlili satın alına komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 24000 lira ilk 
teminatı 1800 liradır. Şartnamesi 
ve nOmunesl Ko. da görülebilir. 
İsteklllerin kanuni vealkalarile be
raber teklif mektuplanm ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. "385,, "8898,, 

* Kauçuk yol keçesi fle lama de-
miri ve krome çubuk ve çivileri 
9/12/938 Cuma günü saat 14.30 
da Tophanede Levazım Amirliii 
Satınalma Komisyonunda paza~ 

hkla alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli S73 lira 40 kunıı ilk temi· 
natı 43 liradır. Şartname ve nü
mmıesl komleyonda görillebillr. 
İsteklilerin bnunt vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel
meleri. "39'7,, 118783,., 

* Askert Okullar için tabettirlte-
cek 13 kalem evrakı matbuanm 
pazarlıkla eksiltmesi 9/12/838 
Cuma gllnü saat ıs te Tophanede 
Amirlik Satınalma komisyommda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 680 lira ilk teminatı 51 lira
dır. Şartname ve nümunelerf k~ 
mı.,oncta g6rillebilir. İsteklilerin 
kanuni veslkalarile beraber belli 
saatte komisyona gehneleri. 

.. 399,, "87d5n 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlônlan 

Muh•mmen B. "'7,5 Eksiltme 
Teminat saaU 

Toz ttıtnn çuvalı 2000 A. 

Beheri Tutan 
Kr. Sn. Lt. Kr. 
26,75 535.-

L1. Kr. 
40.12 15,30 

BERLITZI 
L 1 SAN 
Mektebi 

294, İıtlkW Cad. 
Beyollu 

Fran11zca 
ln;lllzce 

Almanca 
Kurlan aı;:ıhyor. 

Hnftada 3 ders 

Ayda 4 Lira * 

lıtanbal Telefon Mldlrlüğlnde• : 
28.11.938 tarihinde ihalesi yapılamıyan, Anıran eaddesne Bahçeka

pı uumdald sahada tnp edilecek 15 menhol 15.12.938 pel'fembe günü 
saat 14 de pazarlık ıuretile ihale edilecektir. 

Muhammen bedel 2185 ve muvakkat teminat 183 liradır. İsteklile
rin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile beraber Nalla 
müdürlüifuıden ahnmıf ehliyet ve sair vesikalarile o gün saat 14 e kadar 
komisyona müracaatleri. 

Ehliyet vesikası için eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel bir istida ile İstanbul vilayetine müracaat edilmesi ve istidalarma 
en az 1500 lira kıymetinde bu işe benzer bir if yaptığına dair iş yaptıran 
dairelerden alınmış vesika iliştirilmesi muktazidir. 

Şartnameler her gün levazım amirliğimizden görülebilir. (8781) 

200 m/m boy. yuvarlak 
Başlı cıvata 4000 ,, 
3/8 120 " " " " 8000 .. 80 Ki. 440. 
3/8 Demir pul 12000 .. 

' 33.- 18.-

1 - .. 2000,, adet ince 19Yler kona bilen standart, normal ilk argtl
lü toz tütün çuvalı ile Ciball Bak ımeviııe yapılacak plltformlara lü
zumu olan eb'at ve miktarı yukarda yazılı yuvarlak başlı cıvata ve de
mir pul l/Xll/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayn ayrı 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeliyle mu vakkat teminatlan hlzalannda g~ 
terilmiştir. 

111 - Pazarlık 19/Xll/938 ta rilıine raatlıyan Pazarteai günü hi
zalannda yazılı saatlerde Kabataşt a Levazım ve Mübayaat §Ubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacağından isteklilerin %7,5 güvenme pa· 
ralariyle birlikte adı geçen komisy ona gelmeleri ilan olunur. 

"8811n 

* I - idaremizin Paşababçe fabrikası için şartnamesi Jr"1cfblnce sa-
tın alınacak 1 adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk ek1<t ikli iskele 
vinci kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif ı; tanbul 13000 lira ve muo,·akkat te
minatı 975 liradır. 

m - Eksiltme 17.1.939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de 
Kabatqta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komiayonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler paruız olarak her gün IÖZÜ geçen tubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların mufassal fenni 
tekliflerile beraber kataloklarını kaldırma indirme ve fren tertibatı
nı açık olarak gösteren resimlerini kataloklarını birinci sınıf bir fir -
ma olduklarını gösterir evrakı ihale tarihinden en az 7 gün evveline 
kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar fUbeslne ver 
meleri ve tekliflerini kabulÜnü mu tazammın vesika almaları lazımdır. 
Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik lle 5 ci maddede 
f8Zllı ekalltmeye iştirak vesikası ve %7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu th tiva edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü en ı~ saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi llzımdır. "8310,. 

...................................... , 
SATILIK ARSALAR 

Suadiyede hat civannda, üzerinde gayet iyi yetiştirilmiş bağ ve 
meyva ağaçlan ve birinde ıu kuyusu ve su motörü mevcut üç arsa 
ehven fiatla satılıktır. Her üçü de geniş bahçeli birer kö§k yapma· 
ğa çok mOsaiddtr. 

İsteklilerin Babçekapıda Tqhan altında TOrk Ticaret Bankası 
Miidürlülüne p1melerl. • 

11 

Harici Aıkerl 
Kıtaat ll&nlan 

150.000 kilo unun tapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuftur. Bedeli 
18000 lira ilk teminatı 1350 liradır • 
İhalesi 5.12.938 Pazartesi günü sa
at 15 de Merzifonda Muhabere ala-
11 pnılzonunda atın alına komil -
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi pa 
ruız her g(1n İstanbul n Ankara 
Levazım Amlrlilinde ve komisyonda 
görillebllir. İsteklilerin keunun 2, 
3 c(l maddelerindeki vesaik ve temi
nat makbuzu ve teklif mektuplarım 
havi zarfın kanunun 32, 33 madde • 
Ierindekl tarlfat dairesinde ihale gü. 
nil saat 14 de Komiayon bqkanlıiı-
na verilmesi. "852" "8533" • Harp Akademisi için '10 elbise 
dolabı ve 30 mua 8-12-938 a
h S(lnn saat 15 de Tophanede tat. 
Lv. lmlrllli ıatınalma komisyo
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. 
Her lldsbıln tahmin bedeli 1290 li· 
n ilk teminatı 97 liradır. Şartna
me ve nümunest Ko. da aörillilr. 
lsteklllerin keunt ves1ka1arile be
nber belli saatte Ko. na plmele-
rL (8'12) (8892) 

* Bodnımda Dd pavyon ve bir 
tavla ve bir mutbak in§8S1 kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş .ise de, 
talip çıkmaclığınduı 20/11/938 den 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla 
J'8ptınlm•11na karar verilmi§tir. 
Keşif bedeli 65840 lira kati temi
natı 9878 liradır. 

Jsteklllerin bu l§e alt keşif plln
lannı ve gmtnamelerini Muğlada 
Dai Tujay karargüıında Ko. nn 
her gün müracaatları. (682) (8815) 

* Eskişehir bava blrltkleri için ka-
palı zarfla ek.liltmeye konulan 
300.000 kilo wıuna :istekli çılmıa
dığından pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarlık 7 ll2/938 çarşamba günü 
saat 14,30 da Eskişehir Levazıma
mlrlili satın alma koınJayonunda 
olacaktır. 'Tahmin bedeli 29250 li
ra, ilk teminatı 2194 liradır. Şart
nameei Esk~ levazım amirliği 
aatınalma komisyonunda her gün 
görülür. isteklilerin ihale saatin
de ticaret oduuıda kayıtlı olduk
lanna dair ve ilk teminat makbuz
larile komisyona gelmeleri. 

(577) (8768) 

* Aplıda cins ve mlttan yazılı 
80ba YeAire 10 No. 1u uçtan imal 
edilmek §81'ti1e 15/12/938 pazar
tesi günü ... t 15 de pazarhkla sa
tın alınacaktır. hteklilerin V17.ede 
tüm satınalma komlayoouna mür.ı
caatlan. (678) (8769) 

Adet 

3 
1 

23 
'14 
7 
3 
3 

Bflyft IOba 
ltüçük soba 
Diraek 
Boru 
Şapka 
Büyük mangal 
Ma~ 

• Tayyare fabrikası için 2 adet 
plAnya tezgAhı kapalı zarfla eksilt
meye konmuftur. Muhammen be
deli 8700 lira, ilk teminatı 503 li
radır. Eksiltemesi 18/1/939 çar
şamba günü saat 18 da Ankarada 
M.M. Vekaleti Satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyondan alınır. isteklilerin i· 
hale günü saat 15 e kadar kanu
nun 2-3 cü maddelerinde yazılı ve 
saikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplannı Ankarada Komıs
yona vermeleri. (679) (8770) 

• 17000 liralık tüfekçi sandığı ka· 
palı zarfla eblltmeye konulm:ı~ 
tur. Eksiltmesi 19/12/938 pazar. 
test IÜJlÜ saat 11 dedir. Komple 
tüfekçi sandığının beher çiftine 
200 Ura fiyat tahmin edilmiftir. 
ilk teminat 1275 lir• olup şartna
mesi komisyonda görülür. Arzu 
eden talipler tarafından sureti çı
karılabilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2-3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte ihale saatinden 
behemehal bir saat evveline ka· 
dar zarflannı Ankarada M. M. V. 
satınalma Komisyonuna vermeleri 

(675) (3695) 

Bu mevsimin K A D 1 N 
MUŞAMBALARI gelecek 
mevsime kalmamalıdır. 

Bu, BAKER MACAZA • 
LARil\TJN kat'i kararıd1r. 
Binaenaleyh stokun verdi
ği tmkAn dairesinde he:r 
yerden iyi teralt ve ucuz 
fiatlarla aatmağa devam 
edecelfz. 
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~~-KALİTS 'B~KIMlNDA~ Avrupanın 140 kuruıluk meyva tuzlarına mukabil 25 kuruıa 

•• HASAN Meyva Ozü 

Hasan 

lştihasızllk • Ha· 
zımsızhk • Şiıkin
lik • Bulantı • Gaz • 
Sancı • Mide Bo
zukluğu· Dil • Bar· 
sak Ataleti - lnkı· 
baz • Sarıhk • Saf
ra • Karaciğer • 
Sıkıntı • Sinir • 
Horlamak ve bü· 
tün Mide ve Bar
sak rahatsızhkla

rına karşı 

Meyva Özü kullanınız 
Mide için her yemekten sonra 1 - 2 tatlı k~ığı yanm bardak ıu içinde ve müıhil için her ıabah 
'Yey& ıece yatarken aç kamına 1 - 2 çorba k~ığı yarım bardak ıu içinde köpürterek içmelidir. 
HASAN MEYV A OZO meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmıt bir harikai ıan'attır. 
ATIQPa Ye bilhuaa İngiliz meyva tuzlanndan daha yükaek olduğu kafiyetle sabittir. Buna rağ-

men Avrupa meyva özlerinden bet miıli daha ucuzdur. HASAN MEYV A OZO yalnız 
bir türlü olup ,ekenizdir ve çok köpürür. 

Şişe: 25 hci misli 40 Dört misli 60 Sekiz misli 100 Kr • .-

FOSFARSOL. 
Aile saadeti. sıhhatle kaimdir. Sağlak en büyük zengninRktir. 

M.AR O J 
EN ucu 

RADVODU'2 

t1 

VEQE~İVE 
~ATI~ 

5~J.IİBİNİN 5E5İ ~o2 İSTİKLAL· qJ 
e.evoC.ı..LI VE ACENTALAR..INOA 

Doyçe Levante Linye \ 
Türkiye Umumi 
Acenteliğinden : , 

Çanakkale yakınıarında karaya o
turup kurtarılan ve lstanbula gelen 
Alman bandıralı "Ithaka,, vapurun
da malı olanlar, mallarını tesellüm 
için müracaat etmeleri ve tesellüm· 
den evvel tahlisiyeciler tarafından I 
lngiliz lirası teminat istenmi~ oldu-, 
ğundan kurtarma ve hasarı umumi 
için olsuretle depo tevdi ederek mal

Şu resimde gördüğünüz aile hep zevk, sıhhat ve neşe içinde. Bu milyonlar değer saadetin esası nedir Iarını tesellüm etmeleri lüzumu ilan 
bWyor musunuz?_ Yemeklerden evvel seve seve içtik leri (FOSFARSOL) kan, kuvvet, iştiha şurubudur. olunur. 

Muhterem doktorlanmızın binlerce vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri bu yüksek tesirli DEVA ,•••••••••lllliiııım' 

Fosfarsol 
ikanı tazeleyip kuvvetlendirir, iştihayı artınr, vücuda dinclik ve çalışkan
lık verir, muannit inkıbazlan geçirir, sinirleri tamamile yatıştırır, uy
kusuzluğu, fena düsünceleri giderir. insanı tam manasile azim ve ir<>de 
sahibi eder. 

Fosfarsol kuvvet şurubu ınsan maktnesıne ıazım olan bütün kalori ve enerjiyi ve
rir, zekayı hafızayı yükseltir, güneş gibi girdiği yuvalara daima sıhhat 

ve saadet saçar. 

Sıhhat VekAletinin resmi ruhsatını haizdir. Her tt2ahanede bulunur. 

-

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Akarat: 
Semti 

Boğaziçi 

Büyükada .. ,. 
" " .. " Usküdarda .. 

• 

Mahallesi Soka"" N 6• o. Cinsi 

Kanlıca Yeni Hacı Mu- 70 N. taj bahçelı 
Mahalle hiddin 80 Ev 

Cami Çınar 82 Ev ,. .. 80 .. 
" ,. 78/1 Dükkan 

" " 78 
Kuzguncuk iskele 

.. 
35 69 

" Kuzguncuk Iskele 37 71 Ev 
Pazarbaşı Nuhkuyusu 225 .. 

Aylık kirası 1 
L. Kr. 

5 00 

16 00 
16 00 
1 50 
3 00 
2 00 
4 00 

1/4) 1 00 
hissenin 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerler 31.5.939 sonuna kadar ki-
raya verilmek üzere açık arttırma ya çıkarılmıştır. ihaleleri 14.12.938 
Çarşamba günü saat 14 dedir. isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlü-
ğüne gelmeleri. (8792) 

, __ 
BAYLAR! 

Küçük bir ihmal insana bü
tün bir hayatı zehir eder. 

Unutmayınız iri: 

PIEZERYITIFLERI 
dir. 

Sahibi ve N:riyat Müdürü: Halil_ Lôtfi Dördüncü, Gazetecilik l:::ki ıo, 3 lük 20, 6 hk 40 kr. 
ve Netnyat T. L. Ş. buıldıgı yer: TAN Matbaası J He h ed b 

1 r ecza an e u unur. 

Başınız mı a~rıyor? 

Gripten mi yatıyorsunuz? 
RomatizmAnız mı teprendi? 
Dişinizin ağrısı sizi ~ok mu 

rahatsız ediyor? 
Bir tek kaşe 

NEOKURiN 

Bütün bunları derhal giderir. 
Ve size göz açtırır. 

Lüzumunda günde 2 knşe 
alınnblllr. 

NEOKURIN 
Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek kaşe 6 kuruş, 6 ~ık am:,ataj 
30 kuruş. Her eczanede bulunur. 

KAYIP - Üsküdar emvalinden 
2602 kaza sıra numarasiyle almak
ta olduğum maaşa ait cüzdanı kay
bettim. Yenisini alacağımdan hük
mü yoktur. Ölü Abdülmecit ailesi 

Şayan İnaltekin 

NEZLE • BAŞ ve DIŞ 
ACRILARI - SOCUK ALGINLIK. 
LARI - NEVRALJi - KIRIKLIK 

KIRGINLIK - BOTUN ACRILARA 
ve 

G R İ p 1 e 
Kartı yegane çare 

BiR KAŞE 

,-----------------------·--~, ISTANBULUN EN BÜYÜK DEGIRME-NI 
ve KORPI değirmeni namile maruf 

Ciball değirmeni ıahıı 
Satış, Divanyolunda Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk ınahk~1 

mesince ve mahkeme dairei mahsusasında, 14 ten saat 16 ya kadar 
kanunuevvel 1938 tarihinde ve 100.000 lira kıymeti muhamınene 
üzerinden icra olunacaktır. 

Bu satış hakkında resmi ilan "TAN,, ve "SON TELGRAF •. ga-
zetelerinin 19 sonteşrin tarihli nüshalarında intişar etmiştir. ıd 

. İzalei şuyuu zımnında satışa çıkarılan gayrimenkul, aşağıda 
tesisat ve teşkilitı havidir. 

a) günde (24 saatte} 800 çuval un imal eden otomatik asri !abril'• 
b) ,, ,, 3,000 kilo makarna imal eden fabrika 1 iJ'tlS c) ,, 10,000 ekmek veyahut 14,000 peksimet 

.. ••••••• eden mihaniki fırın. ~ 
----------------------------------------

Gümrüklere Kolcu Abnacaktır 
l.tanbul Gümrükleri Bafmüdürlüğünden : 

tstelclile:-Gümrükler için 12 lira asli aylıklı kolcu alınacaktır. ..
11

cii 
rin en az orta tahsil görmüş olması, memurin kanununun dördıJ te

maddesinde yazılı şartları haiz bulunması, askerliğini yapmış veya 

cil edilmiş olması ve yaşı 30 dan yukan olmaması lazımdır. de"" 
Orta dereceli tahsil görmüş istekli çıkmadığı takdirde daha dun gSS 

receli istekliler arasında müsabaka yapılacaktır. İsteklilerin ı5.l2· 1il" 
tarihine kadar bir dilekçe ile müracaat ve sicil servisinden verilecel< ,,ı~ 

· 1sı1 te mucibince belgelerini 23.12.938 tarihine kadar ikmal etmelerı 

~~sabaka imtihanı 26.12.938 günü saat 13.30 da Başmüdürlükte yapıtr 
caktır. (8778) ~ 


