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CACALO(;LU NUBUOSMANlYE No. 54 
TELEF O N: Z330t - IS TAN B Ull 

Millet, Milli Şefimize itimadını Yeniledi 
6 ncı Millet Meclisi dün toplanarak İsmet 
• 
lnönünü ittifakla Reisicümhur intihap etti 

Ankara bir bayram 1 

günü daha yaşadı MECLİSTE TARİHİ BİR CELSE 
lnönü kürsüde millete yemin ediyordu. 
Levha, milli vahdetin millet ve Cüm
huriyet mabedinin ulvi bir tezahürü idi. 

• 
lnönü M illete sadakat yeminini 
ederken salon alkıştan sarsıldı 

Ankara, 3 (Arkadaşımız bildiri- rünerek teşekkür etti ve Riyase · 
Yor) - Bugün Ankara bir bayram ticümhur seçimine başlanacağını 

daha yaşadı. Altıncı Büyük Mil - haber vCTdi. 

Yeni kabineyi Doktor Refik Saydam kurdu 
Ankara, 3 (Hu· 

susi) - Hükumet 
merkezimiz bugün 
çok canlı ve tarihi 
günlerinden biri • 
ni yaşadı. 

let Meclisini teşkil edecek azaların Mebus ve samiin salonu doldu· 
bir mıiddettir peyderpey gelme • ran herkesin kalbinde hafif bir 
leri zaten şehirde ve şehir haya- çarpıntı vardı. Reyler huşu içinde 
tında göze çarpan değişiklikler verildi ve toplandı. Neticeyi al • 
YapmıştL Nihayet bn sabah güzel kışlardan aralayıp duyabilmek bi· 
bir bava içinde gözlerini açan An· raz güç olmuştu. Milletin vekilleri 6 ıncı Büyük 
kaı,a; güne~le beraber, bu mutlu j onun Milli Şefine rei;lik itimat ve Millet Meclisi top
lriinü seliim.lamaktaydı. 1 salahyietini yeniliyorlardı. Al • lanıy-.ırdu, yeni 

l'tteclis donanmıştı. Fevkalade kışlar, zor tahammül ettiği bir Reisicumhur seçi • 
CÜnlere ha, bir manzara, görül - ses ve sevinç feveranı halinde sa- lecektL 
ltıedcn evvel, adeta teneffüs ed.i • !ondan Ankara ilakma taştı. Daha erken 58· 

liYor gibiydi. Ba~ şehrin pek çok Reis Renda, neticeyi Şefe ar • atlerde Meclis Ö -

kuUu zamanlar yaşamış bahtiyar ulmeğe gideceğini bildirerek nü, civar bulvar
ba!kı, siyasi hayatımızda yeni bir celseye fasıla verdi. lar halkla dolup 
hareket noktası olan bu tarihi Ni
lan gününün hadiselerine şahit ol ••• 
llıak için erken erken evlerinden içtima tekrar açıldığı zaman he
taştı. Saat öğleyi bulduğu zaman yecan bir hrtına halinde idi. Milli 
llı:ecJis civarı ve bulvarlar çoktan Şef salona giriyordu. İnönü, her 
dolmuş ve tutulmuştu. zamanki jgbi beşuş, mütevazi ve 

l\leclisin içtima zamanı yalda • bir milletin babası sevimliliğile 
l 1Yor. Gelenler çoğaldL Yeni ıi • kürsüye yürüyordu. 
ltıal~ tecessüsü artırmaktadır. Es- Çankayadan Meclise kadar bü • 
ki ve aşina yüzler çehrelerde te • tün Ankaranın alkışları arasından 
bessüm yaratıyor. geçerek gelmişti. l\lilll Şef bütün 

taşıyordu . 
Öğleden ıonrR 

Meb'uslar Meclise 
gelmeğe ba~ladı. 

Herkes beşustu. A· 
ralarında yeni si -
malar görülüyor -
du. 

Saat ikiye doğ
ru herkes yerini 
almış, samiln lo • 

sıralan Salon hıncahınçtır. Nihayet kür- kuvvetlerini cümle sonlarına top. ili caları ve 
·de ak saçlı, ulat tefek bir şahsi· 

1 
lıyarak kalpleri saran samimi i • 

y dolmuştu. 
et belirdi. En ihtiyar mebus dok- fade;ile millete yemin etti. 6 ncı R . 1 kürsü· 

lor Besim Ömer 6 ıncı Büyük Mil- cı Büyük Millet Meclbl, büyük .. i'a~~f 
let Meclisini açtı~ını bildiriyor. Türk mllletini temsilen, ayakta l ~un e ; . 

1~;1r i v~ 
Sesi titrek, belli ki bu muhterem ruhunun bütün bararetile Şefi al- ıymet 1 

. m ~ 
topluluğa başkanlık etmek muh • ·kışladı, alkışladı. Bu levha Milli Dokto! Besım • 
terem reisin heyecanını çok artır- vahdetin millet ve cümburiyet mer göründü. Yaş
lluıtu-. mabedinin ulvi bir tezahürü idi. lı aza sıfatile 6 ın-

1\fecliı reisliğine Abdülhalik Milletinin ve sonsuz itimadını bir cı MPclise Reisllk 
ilendanın tekrar seçildiği anlaşıl- 1 daha şahsında toplıyan biiyük yapacaktı. Ak saç· 
dJiı zaman UZUD uzun alkışJandL 1 İnönü, yine glediği gibi, tezahür • lı alimin heyecan
Jleia, vakur endaınile kürsüde gö- 1 !er içinde Çankayaya döndü. dan tltriyen sesi, 
<:::::===================--=--=-===-=-=-= tam bir sükUt i · 

--

.• 

çinde dinlendi. 
Celse Reisi

n in nutk u 
•- Sayın arka-

~_J 

MILL T ŞEF i MiZ RE İ SICOMH UR i NONO 

Dünlı(J Şehir Mecli•i lçtimaından bir g ö r(Jnü, 

• 
lstanbulun Sevinci 

.Sehir Meclisi, Şefin yeniden 

.,.iyasefe seçilmesinden doğan 
umumi süruru iblağ etti 

daşlarun . Büyük Millet Meclisimi-ı--

zin altıncı devresini açıyorum. Ba- V b • •k • k Al 
na bu şeref ve saade~i ~eren omu- na ıneye ı ı ve a et 
zumdakı yılların çokıugu, sayısı 

ve ağırlığıdır. Ne mutluyum ki, ih- •1 A l d 
tiyarlığım bana hayattaki en mes· ı ave o un u 
ut dakıkalanmı yaşattı. İşte bu 
bahtiyarlık anını hatırlarken siz
leri candan ve yürekten hürmetle 
selamlar ve bu devrenin büyük 

milletimiz, memleketimiz için, 
mukaddes yurudmuz ve Cüm· 
huriyelimiz ıçın sellime! ve 
saadetler geçmesini sizlerle bir-

Nafia Vekaletine General Ali 
Fuat Cebesoy, Ticaret Vekaletine 

Cezmi Erçin getirildi 
, 

lilde temenni eylerim (Alk!!jlar). Ankara 3 (Hususi) - Teşkillltı 'günkü Mecliste okunmuştur. Bun· 
Sayın arkadaşlarım. sözü uzat - esasiye kanunu mucibince, yeni )ara göre kabineye Muhaberat ve 

mak islemiyorum. Doğ~udan doğ - Meclisin inikadı ve Reisicümhur se Münakallit VekiUetlle Ticaret Ve· 
ruya işimize tahlif ve Meclis Reisi çiminin yenilenmesi dolayısile ka- kfileti ilave edilmektedir. Bu su • 
seçimi ile başlıyacağız (Alk1şlar). bine istifa etmiş ve hükOmet! leş- retle kabineye yeni iki vekil gir • 

Reis Rendanın sözleri kile yine sabık Başvtkil Doktor mektedir. Nafıa Vekili Ali Çetin· 

k ·· k" . •Refik Saydam meımır olunmn• • kaya Muhaberat ve Münakalat Ve Nul u mutea ıp annın tahlifi -. 
/\ t,ncı Büyük Mıllet Meclisinin 

~lı. ıçtimaı ve Riyaseticümhur inti
laabı dun şehrimizde de derin bir a

lıa ıle takip edilmi ştir. Evlerden 

hı .f . . .. tur killiğini deruhte etmiş Nafiaya 
bll§ka, umumi mahallerde halkev- yapılmış ve bu ta ı merasımı uç · ', 
lerind , kıraathanelerde ;adyola • saat kadar sürmüştür. Hükümetin istifası ve yeni kabi- K~nya Meb'usu Emeklı Gener~l 
rın başına toplanan vatandaşlar, Tahlif bittikten sonra Meclis ri • nenin teşkiline dair Riyaseticüm- Alı Fuat Cebersoy, T:caret Veka-

( Arkası 3 üncü sayfada) (Arkası 3 ünçü sayfada) hur tezkereler ile kabine listesi bu· f Arkası 3 iintü sayfada) 

GENÇLIGIN NECiP 
BİR TEZAHORO 
General Kazım Karabekirin 
bir mülakatındaki Ebedi 
Şefe ait sözü protesto edildi 

Dünkü Tan gazetesinde Ge
neral Kazım Karabekir'le ya
pılmış bir mülakat intişar etti. 

Emekli General bu müli • 

lı.atta İstiklal cidali ve inkı • 

lap senelerine ait birçok ha • 

kikatlerin matbuatımız tara· 

fından olduğu gibi nakledil -

mediğini söyledikten sonra, 
inkılap dersleri de dahil ol • 

mak üzere tarih kitaplarının 

tashihe muhtaç olup olmadı· 

ğını soran mülıikatçıya •BÜ· 

ı 
ve yanlışlık1ar• bulundu!u 
eevabını veriyordu. 

Bu yazı halk ve "Üniversite 
gençliği ara.ında Atatürkün ı1 aziz hatırasına taaUUk etmesi 
dolayısile teessür ve asabi • , 

. yet uyandırmıştır. "Üniversi • 
tenin birçok fakültelerinde ve ı 1 
bilhassa Tıb Fakültesinde Lu I · 
mevzu etrafında şiddetli mü- ı 
nakaşalar olmuştur. Neticede 

talebeler aralarından yirmi 

beş kişilik bir heyet seçerek 

bu işi protesto etmek ve mü-

yük nutukta dahi üzerinde liikatı neşre devaıiı etmeme • 1 
durulması lazım hakMzlıkJar (Arkası 3 üncü sayfada) 

~:=====================~=====~ 
Par isten asılsız 
haberler çıkıyor 

60 bin kişilik ordumuz Hatay 
ve H alebi işgal edecekmiş 

Paris, 3 (A.A.) - Figaro gazete- lar önümüzdeki Salı günü ve mü
si, Hatay parlamentosunun, Hata - teakip günler için derpiş ediyor. 
yın Türkiyeye ilhakını ilan etmek Ajansın notu: 
fikrinde olduğuna dair İskenderi-

yeden gelen bazı haberler neşret • Anadolu ajansı bu haberi tekzl
mektedir. Yine bu haberlere naza- be mezundur. 
ran, 60 bin kişilik bir Türk ordusu 
neticeye intizaren Hataya girmek Romanya Hari ci ye Na• 
üz~re hudutta tahaşşüt etmiştir. zırı A nkaraya geliyor 
Diğer taraftan Halcpte de Türk Paris, 3 (A.A.) - Havas tebliit 

komiteleri kurulmuştur, Ve Hatay ediyor: 
Türk orduoıı tarafından işgal olu- Matın gazetesi, Londra muhabi· 
nurken bu komiteler resmen Tür- ri, gazetesine §il haberi vermek -
kiyeye müracaat ederek zulüm tedir: 
görmekte olan Türkleri kurtarmak Romanya Hariciye Nazırı Gafen
üzere kıtaatın daha ileri yürüme. co, Romanya müşkül bir vaziyette 
sini rica edeceklerdir. Bütün bun - (Ark= 3 üncü sayfada) 

Milli Şefin Etrafında 
BüyUlı. Türk milleti, ı;evgi ve itimadını bUDdan daha yirmi se

ne evvel vermiş olduğu Milli Şef İnönü'nü, dün, tekrar Cümhurre
isliğine seçti Bu vakıa; Ebedi Şefin boşluğunu onun yirmi yıllık 
cidal, fikir ve inkılap arkadaşı büyülı. İııönile doldurmakla müte · 
selli ve bütün kudret ve salahiyetlerinin onda tecellisile müftehir 
Türk nıilİeti için yeni bir kuvvet kaynağldır. 

Beş ay evvel millet başbuğlutwıu üzerine alım İnönü; harpte 
Komandan, sulhte Başvekil olarak Atatürk'le beraber çalışan ve 
ufer, in.kılib ad!arile ıu memlekette ne yapılmışsa onunla beraber 
yapan Büyük Şeftir. Binaeaaleyh başlıyan bir devir yoktur; d" • 

vam eden ve ezellere lı.adar devam edecek olan bir dıvir ve daima 
ayni ruh ile yerine getirilecek vatlfeler vardır. 

()ıı1arın on beş yıldır verdiği feyz, milleti rüşt sahibi etmiı; 

gençliği olgunla tırmıştır. Bu kemal karşısında milli vahdeti şa~· 
kınlığa uğratacak, gençliğe lnan.dırdığımız mukaddesatı zayıflata· 

cak herhangi bir mülahaza farz bile olUDamaz. 
Her nevi fikir ve kalem sahipleri çok dikkatli olmağa metbur· 

durlar. Hele dünün muhasebesini tahayyüle kalkışmak; bugüne 
tereddüdü, ve yarın için şüpheyi doğurmak tehlikesini yaTatabilir 
ki bunun • ukubetini bir tarafa bırakın · me•'uli:vetini bile ü1erine 
alacalı. dimağ güç tasavvur edilir. 

Büyük bir şefimiz. kahraman bir ordumuz, nifaksız \C asil bir 
milletimiz, idealist ve münevver bir gençliğimiz var. Vazif<miı, 
aldığımız vazifeleri yapmaktan ibarettir. 

KE MA L IS.,.. 

• 



MUSA - İSA - MUHAMMET 
Yazan: KEMALETT}N ŞÜKRÜ 

Musa Devri: No. 71 

Cenabıhak, Musanın duasını ka
bul etti, hitabıilahi sadır oldu 

Kaplıcalar bu 
hafta açılıyor 

Bu yıl mevcut tesisat 1 
tevsi ve ıslah edildi 
Havaların açması ve paskal -

yanın da yaklaşması dolayısile 

Ekmek narhı 
artmıyacaktır 

Vapur siparişi 
son safhada 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Hapishane duvarını 
delenler mahkemede 

Yeni vapurlara İskoç · 
kazanları konacak Veznedarın katili ile arkadaşı alaca 
Bir müddettenbe~i Ankarada 

buluna.ıı Denizbank Umum Mü -
karanlıkta nasıl koçmak istemişler~ 

Ölüsünü de tarlada iki büyük - Sarı bir sığır bulun da geti- Yalova kaplıcaları önümüzdeki 
köy arasına bırakıp döndüler. Er- rin... cu.martes.i günü_. açılacaktır. Bü • 

Ofis dün piyasaya 
buğday çıkararak 

fiatleri düşürdü dürü Yusuf Ziya Erzin dün sabah Umumi hapishane binasından! Dün mahkemede okunan tahki· 
şehrimize dönmüştür. duvar delerek firara teşebbüs e • kat evrakı ve talepnamede hadise 

tesi gün yine kendileri, sözde Emrini verıyor. yuk otelde ve d.iger yerlerdeki ha-
kaybolan amcalarını aramağa çıık- Her tarafı arıyorlar .. Bir türlü zırlıklar tamamlanmıştır. . 

Piyasadaki buğday kıtlığı

nın ve fiat yükselme>inin ö • 
nüne geçmek üzere alınan 

tedbirlerin dünden itibaren 
tatbikine geçilmiştir. 

hıgilterenin Swan Hunter fir _ den iki katil mahkı'.ımunun bu suç- ı bu şekilde anlatıldıktan sonra iki 
masına sipariş edilecek olan ıı va- !arından dolayı dün Ağrıceza malı ı katil mahkumunun firara teşebbüs 
pur hakkındaki müzakereler ne- kemesinde muhakemelerine baş • suçlle tecziyeleri istenilmiştir. 
ticelenmek üzeredir. Vapurların lanmıştır. İsticvap edilen Abdullah ve Mak 
evvelce hazırlanaiı sipariş proje • Hadise şöyle cereyan etmiştir: sut, hapishaneden kaçrııak niye • 

tılar ve yine sözde adamcağızın ö- sarı sığır bulamıyorlar. Nihayet ı Yalova bu yıl geçen seneye nıs· 
lüsünü tarlada bularak ağlaştılar. köyde yetim bir oğlu ile yaşı;anl b~tl~ çok güzelleşmiş ve yenileş-
Kimse de bu ihtiyar adamı karde- bir kadının sarı renkte sığırı ol - mış:_ır·.. . 
şin"in çocuklarının öldürmüş ol - duğunu haber alıyorlar. Fakat ka- . Buyük otelın . karşısına kapalı 
masına ihtimal vermedi. Köy hal- dm, yegane nafakasını temin e • · bır sınema ve tıyatro salonu ya • 
kı, kendi aralarından birinin böy- den bu sığırı bin akçe almadan ı pılmış vadinin iki tarafın~aki ?r
le belirsiz kimseler tarafından kat- vermek istemiyor. Musaya haber manlıklı tepelere yılankavı gezın
ledilıniş olmasından müteessir veriyorlar. Musa, ti yolları açılmıştır. Büyük otelin 
doğruca kalkıp Mısıra geldiler ve _ Ne isterse verip alınız. Çün- yanmda bulwıan jandarma ve pos
Musa Peygambere arzıhal ederek kii sarı sığır gelmeden bu ölü di _ tane klüb~leri yıkılar'.11<. buraları 
Tevratın hükmü dairesinde adalet rilmez ve sizin davanız da bitmez. parkı halıne getırilmıştir. Aynca 

Toprak Mahsulleri Ofisi al
dığı emir üzerine dün sabah 
piyasaya külliyetli ınal çıkar
mış ve bımları ucuz fiatla 
satmağa başlamıştır. 

!erinde yeni değişiklikler yapıl • Galata pastahanesi veznedarı tinde olmadıklarını, yalnız tecrit 
mıştır. Hüseyin Hüsnüyü öldürmekten 24 edildikleri hücreden kurtularak 

Bu arada bilhassa yapurlara ko- sene ağır hapse mahküm Abdullah diğer mahkCımlar gib; ko~ta bu-
nacak kazanların İskoç sistemi ol- ile yine kaltten 12 seneye malı - lundurulmak istediklerini iddia 
ması kararlaşmıştır. Halen Alman kum Maksut hapishanede görülen' etmişlerdir. 

istediler. Diyor. Tekrar gidip kadına bin Büyük Çınar otelinin yanından ge 
Tevratın hükmü şuydu: akçeyi vererek sığırı almak isti _ çen derenin de üzerinin betondan 

Bu suretle Cumartesi günü 
6.30 kuruşa olan yumuşak 

buğday fiatleri 5,32 ye düş • 
müştür. Bu satışlar yalmz de
ğirmencilere ve kırmacdara 
yapılmaktadır. Böylelikle ek
mek fiatlerinin yükselmesi -
nin önüne geçilmiştir. Bu va· 
ziyet karşısında diğer tüccar
ları da eskisine nisbetle nor • 
mal fiatle buğday satmaya 
başlaD>Jş!ardır. 

yada inşa edilmekte olan üç bü • lüzum üzerine tecrit edildikleri 1 Mahkumlardan sonra şahit ola· 
yük vapura da İskoç sistemi ka . hücrenin duvarını söktükleri bir rak jandarma onbaşısı Mazluı:n 

zanlar konmaktadır. pencere demirile delerek diğer bir ıdinleıımiştir. Mazlum hadisede gör 
Almanyamn Neptün Verftin hücreye girmişler ve buranın da düklerini şöyle nalatmıştır: 

tezgahlarına ısmarlanarak sonra . kapısmı kırarak iç bah~ye çıkmış f - Bir yaz sabahı saat 4,5 ta kalk 
dan iki tarafın rızasile mukavele- !ardır. Bahçete iki buçuk metre tım. bahçede geziniyordum. Dil • 
!eri feshedilen üç büyük vapurun yükseklıkte olan duvarın üz....-inde dük sesleri işittim. Hemen kara • 
şimdilik başka tezgahlara ısmar - jandarma tarassut kulesi bulunan koldaki efradı sili'lh başı yaptım ve 
laıı.ınasından vaz geçilmiştir. noktasına yaklaşarak tırmanmak hapishanenin içine girdim. İç bah· 

•Eğer bir yerde maktul bir adam yarlar. Kadın bakıyor ki istek a- muntazam bir şekilde kapatılma
bulunsa ve katili kimdir bilinme- teşli, bin istediğine nadim oluyor, sına başlanmıştır. Btından başka 

k halk 1 itiş - İki bin akçe almayınca ver- Büyük otelin banyo dairesine e • se o öy ' ından e li · iye so-
mem. lektrikli masaj ve diğer aletler rarlar. Bunlar yemin ederek kim · 

öldürdüğünü bilmediklerini ve Diye dayatıyor. Velhasıl iki ta- konmuştur. Bütün bunlara rağ • 
görmediklerini söylerlerse maktu- raflı müteaddid pazarlıklar ve çe- men otel ve bilhassa yemek fiat· 
!ün diyeti bütün köy halkı üzeri- kişmelerden sonra fakir kad• . !erinde de mühim tenzilat yapıl • 
ne olur. Eğer maktul iki köy ara - sarı sığırını tam on bin akçeye sa- ması kararlaşmıştır. 
sında bulunursa bulunduğu yere tın alarak Musanın huzuruna ge. Nisanın 15 inde tatbike başlana-

Lüzum gördüğü takdirde 
yeni sene mah>ulü çıkıncaya 
kadar Toprak Mahsulleri O
fisi piyasadaki nazım rolüne 
devam edecektir. 

1 
Diğer taraftan bugünlerde Al • istemişlerdir. Sabahın alaca karan çede duvarın üzerinde jandarma 

manyaya iki kişilik bir makinist lığında vukubulan hı.: teşebbüsü nöbet kulübesinin bulunduğu kıs
j heyeti gönderilecektir. Bwılar nöbetçi jandarma görmüş ve he • mında bu iki mahkum ellerini yu
baş makinist Ziya ile ikinci ma • nıen silahına sarılarak mahkı1m - karı uzatarak tırmanmağa sava • 

hangi köy yakın ise diyet vermek tiriyorlar ve ölü olarak bulunan 
o köyün üzerine düşer. Eğer iki adamın cesedini de hazır kılıyor -
köyün arası ayni ise diyet her iki lar. 
köye de vacib olur.• İhtiyarın ölü- Musa, sığırııı boğazlanmasını 
sünün bulunduğu yer iki köy hu- emrediyor. Sonra dili ile ölüye bir 
dudunun tam üzerinde olduğun - kere vuruyor. Ölü, derhal dirili -
dan Musa Peygamber her iki ta • yor. Hatta ölümune sebep olan ya
rala da diyet hükmetti Bu karar, rasından yeni baştan kan akmağa 
iki köy halkı arasına fitne soktu. başlıyor! 

- Kati! sizdedir .. 

- Yok, bizde değil, sizin tara
fınızdadır. 

Musa ona: 
- Seni kim vurdu? 

Diye soruyor. O da dile gelerek: 
- Beni kardeşlerimin oğulları 

öldürdüler. 
Şeklindeki iddialar münazaaya 

döküldü. Amcalarını öldüren iki 
genç ise: Diyor ve sonra tekrar cansız ha

line düşüyor. Bunun üzerine Mu- Katil meydana çıkmayınca ve 
d" ti ilın · b" sa, orada hazır bultınan katilleri 
ıye ver k eyınce ız amcamı· yakalatarak kısas ettiriyor, Beni-

zıDıı:ezarda otytml ayızB.. . . bö' 
1 

' İstanbul toprağının da bulunması 
ıye aya ı ar. u L!jın y c 

• ;uretle hallolunuyor ve ayni za-
uzadığıııı ve daha da uzayacagını 

·· 'k" t af k b"l · b'" '"k "?landa da Cenabıhakkın istediği goren ı ı ar a ı enın uyu • .. 
1

.. .. . . . 
·aman o uyu dırı k l b 1 "" h k !eri Musa Peygambere başvurdu - · ı a ı ecegı a -

1 kında Tevratta mevcut ayetlerine 
ar: . · 

karşı halk ıman ediyor. 
- Bir kişi yüzünden bukadar 

kan döküldü, dediler. Elbette bu 
kişinin, ~~tilinin kim olduğunu 

T.anu lı~ .. Sen dua et .. Katili bi
ze aşikar olsun. Ve bu iki kabile 
arasındaki niza da nihayete ersin. 

Bııı:ıun üzerine Musa Tanrıya 

yalvardı: 

- Ben~ İsrail kavmini senin bü
yüklüğüne daha ziyade iman et -

tirmek ve Tevrat ahlkamına tama-
men tabi kılmak için bir mucize 
ihsan et yarabbi. Bu adamı kimin 
katlettiğini yine onun lisanından 

söylet .. Ta ki bu kavim basübadel-
mevte dahi inansın. 

Cenabıhak, Musanın bu duasını 
kabul ediyor ve hitabıiliıhi şu şe
kilde vaki ve sadır oluyor: 

•Sarı renkte bir sığır boğazlıya
lar ve bu sığırın dili ile ol ölüye 
vuralar ... • 

(Arkası var) 

MAARiF 

OrtamektEp okuma 
kitapları değişiyor 

Orta mektepler1n okuma kitap
larının yeniden bastırılmasına ka
rar verilmiştir. Vekalet muallim -
ler arasında bu hususta bir anket 
açmış ve fikirlerini sormuştu. Bu 
anketin İstanbul muallimlerine ta
alltık eden cevaplarının arkası 

dün alınmıştır. Ankarada bir mü
tehassıslar heyeti teşekkül edecek 
ve okuma kitaplarının son şekli 
orada kararlaşacaktır. Bu heyete 
şu zevat dahildir: Falih Rıfkı A -
tay, Reşat Nuri Güntekin, Ali Ca
nip, Fazıl Ahmet Aykaç, Halil Ve
dad, Hakkı Tarık, Refik Ahmet 

Bu iradeyi tebellüğ eden 
Beni İsrail ulularına: 

Musa, Sevengil, Nurettin Artam, :Süley-
. man Şevket, Mithat Sadullah. 

M i 11 f R o m a n : Tefrika No. 23 
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cak illobahar tarifesile İstanbul -
Yalova vapur seferleri arttırıla -
cak ve satalı ve akşam her iki ta
raftan birer vapur kaldırılacak -
tır. 

---<>----

ViLAYET 

Vaiiler ağaç bayramı 
tertip edecekler 

] - KÜÇÜK HABERLE:; 

* Dcnizbank'ın Mt·rsin hattın -

da işlettiği İnönü vapuru hakkın-

kinist Sabridir. İki makinist Tem- !arın kendisinin bulunduğu yere şıyorlardı. Nöbetçi jandarma ise 
muzda teslm alınacak 5300 tonluk tırmanıp sıçramalarına mani ol - yukarıdan silahını onlara çevirmiş 
Doğu vapurunun makine montaj- muştur. Bir taraftan da düdük ça· durmaları için bağırıyordu. He • 
larında bulunacaklar ve bu iş ya- !arak gardiyanları ve diğer jandar- men koşarak iki mahkumu yaka • 
pılırken yakından tetkik edecek- maları bir hadise vukuundan ha - tadık. 

!erdir. Bu tetkiklerden sonra mem berdar etmiş ve neticede iki mah- Bundan sonra muhakeme diğer 

leketimizde istifade edilecektir. kum tela-ar yakalanarak hücrele - şahitlerin çağırılması için başka 

Haziran sonlarında da vapuru •rine tıkılmışlardır. güne bırakıldı. 
teslim alacak kaptan ve tayfalar 
Almanyaya gönderilecektir. 

Devlet Demlryo!Jarı Umum Mü- daki tetkikler bitirilmi~ ve vapu -

dürlüğü evvelce yaptırmış oldu -1 rtın kadro harici edil'Jlesi kat'! o - D E N 1 z Beş mahkümdan hiçbiri Sokakta bir kıza hakaret 

Kim yaraladı Zorla güzellik 

ğu hatlarla btından sonra yaptıra- ı ıarak kararlaşmıştır. - - . - · j 
cağı hatlar.ın iki tarafına ağaç dik-1 * Maarif Vekaletinin Almanya- ''Sadıkzade,, vapuruna bu kimin yaraladığını bilmiyor eden memur mahküm oldu 
meğe karar venniştir. Valiler de! . • .. . . . gün bı'r heyet gı'dı"yor Geçenlerde hapishanede Bekir F t"h s t k lik 
vilayetlerde senenin muayyen za- da mımarı arkeoloıı tahsıl ıçın aç - a ı ve ama ya as er şu • 

. . . . adında bir mahkum öldürülmüş ve besi memurlarından Ahmet Batu 
manlarında bir ağaç bayramı ter
tip ederek her tarafa ağaç dikil -
mesine savaşacaklardır. En çok 
ağaç dikenlere mükafat verilecek
tir. 

----00--

INHISARLAQ 

Yeni tayinler yapıldı 

mış olduğu müasbakoyı yüksek Fınıke cıvarında kayalıklara bm- ·· · b" k p 
. . . . bunun uzerıne ır ısım .,z ve dün Laleliden geçerken Naciye a· 

mımarı şubesı mezunlarından Sa- dırerek batan Sadıkz•de vapw·u - k"" t hk" 1 ik" t' t k'l 
. .. .. • .. ur ma um ar ı par ı eş 1 e- dınd.a 16 yaşında bir kıza rastla • 

im '.ilgen kazanmıştır. ntın kıymetı ve gordugu zarar hak derek biribirlerine girmişler bi - · t k 1 k kızla k 
k d t tk "ki k ·· . • mış ve peşıne a ı ara o • * Piyasaya kafi mikdarda buğ- '.:° a e. ı. er ya~m.a uzeıe bu- ribirlerini yaralamışlardı. nuşmak, ahbap olmak istemiştir. 

. . . .. gtın şehrımızden hadise mahallıne D" b h'd' b' · · ulh ·· day sevkedılmış oldu>.i>ından dun . . . . un u a ısenın ırıncı s Ahmet Batunun söylediği bütun 
bır ehlıvukuf gıdecektır. ceza mahkemesinde muhakemesi - ·· ı b •t · N · b nla yükseltilmesi mukarrnr bulunan soz er oşa gı mış, acıye u • 

ekmek narhı belediırece aynen ib- Ticaret mahkemesi tarafından ne başlanmıştır. rın hiç birine cevap vermemiş ve 

ka edilmiştir. 
seçi.len heyet Deniz Ticareti mek- Hasan kaptan, Mustata, kürt Yu ciddiyetle yoluna dev•m etmiştir. 
tehi muallimlerinden in~aiye mü- suf, Hasan ve Rifattan mürekkep Bu vaziyete hiddetlenen Ahmet 

İnhisarlar Umum Müdürlüğüne * Afyon işleri üzerinde tetkik - olan bu suçlular mahkemede ha· Batu, kıza biraz daha yaklaşmış ve 
tayin edilen Adnan Halet Taşpı _ . . . hendisi Remzi, makine mühendisi h kk d .h b .. 1 nar dün sabah yeni vazifesine jler yapmak uzere memleketımıze Süleyman, sosyete şilep baş ispek- dis~ . a ın ~~arı ır ~ey soy e • kendisine cevap vermediği için ha-

başlamıştır. Yeni. "mum .. .. gelen Mılletler CemL·cti mümes - . k K" "Jd .. kk . me ıstememış er, yalnız: karet mahiyetinde sözler sövlemİŞ 
~ mudur I terı aptan amı en mure eptır. _ Bir gürültüdür •·ıktı Bu ara- . . . .. • . 

kcndisile görüşen gazetecilere de- sillerı dün akşam Ankaradan şeh - Heyet tetkiklerini bitirdikten son- 1 Fak't k: . k' • tır. Nacıye polıse muracaat ctml!j. 

1 
. . .. .. . .. . da yara anmışız. a ımın 1 Ahmet Batu yakalanarak m~ut 

miştir _ki:. . . rımıze donmuşlerdır. Mumessıller ra mali ve geminin kıymeti ve gör- mı· yaraladığını bilmh.·oruz! 
I h ı suçlar kanununa tevfikan hemen 

•- n ısar ış erı esasen prog - burada u·· ç gu·· ,, kalaca~Iar ve Yeşil- d"" • ·· 1 ·· ı ·· D · ı d" 
~ ugu zarar ara gore mı•ük avarya emış er ır. s it h t ·· ·· ·· Ih a ramlaştırılmış bulunmaktadır. .. . . · · • . . . u ana me ııçuncu su cez 

B d d . . 1 koyde tohum ıslah •>tasyonuııda usulü hakkındaki kararını vere - Muhakeme halen tarlıye edilmış mahkemesine verilmiştir un an sonra a yenı ıcap ara . • ~ . · · . 
.. ·r 1 k . tetkıkler yapacaklardır lcektir olan varalılardan davacı Kırkorun Muhakemede Naciye şili:ayetinı 

gore _ı ave er yapara_ ~ynı prog • ı . , . · a ·ır;lması i in ba ka üne bırakıl · · -
ram uzerınde mesaımıze devam * Yugoslavya ıle yenı afyon an- Kazazede vapurdan kurtarılan ç g ç ş g yukarıdakı şekılde anlatmış ve şa 
edeceğiz• jlaşmasını imzalıyan heyetimiz 4483 .. k.. 1 K mıştır. hitler de hakaret suçunu teyit et· · parça yu u a an onya va - 0 . . . 

Adnan Halet Taşpınar birkaç Perşembe günü Belgıad'dan şeh _ b .. 
1
. 

1 
mışlerdır. Netıcede Ahmet Batu 

.. . k puru ugun unanımıza ge ecek - BELE D 1 y E b"t ·· "l . k t ·1 d'lm -gune kadar Ankaraya gıdece , a· d" k . suçu sa ı goru eıe .ecı e ı e 
• k rı mze onece tır. tir k .. it .. h ··ç 

Lakadar!arla teınaslar yapaca tır. · Eminonü • Keresteciler me uzere a ı gun apse ve u 
Diğer taraftan münhal kalan * Ticaret Odasının beş senelik Yakında fabrika ve havuzlar lira para cezasına mahklım edil • 

Tütün İşleri Müdürlüğüne fabri- muamelat ve hesaplar.nı tetkik et- mühendislerinden mürekkep bir yolu açılacak miştir. 
katar müdürü Ömer Refik, .mck üzere Ankaradan şehrimize heyet te hadise yerine giderek Sa- Belediyenin aktedeceği istik ==============-
Tuz İşleri müdürlüğüne Tuz r·ktısat Veka"letı· ··r tt" 1 . d d kz d k"ld razdan iki milyon lirasının müte- Unkapanına gidecek olan yoluıı mu c ış erın en ı a e vapurunun ne şe ı e par 
Muamelat müdürü İbrahim ve davil bir sermaye olarak kullanıl- yarısını yani KerBStecilere kadar 
Müskirat Müdürlüğüne de baş mürekkep bir heyet f,'E imiş ve dün- çalanacağını tesbit edecek ve bu ması düşünüldüğü yazılmıştı. Öğ- olan kısmını istimlak edecektir. 
kimyager Ekrem Necmettin ve • den itibaren çalışmalarına başla - iş limanımızdan gidecek vesaitle rendiğimize göre belediye riyaseti Harita Müdürlüğü bunun için bir 
kaleten tayin edilmişlerdir. mıştır. görülecektir. bu para ile evvela Eminönünden proje hazırlamıştır . 

TDILSDMD Hüseyin Rahmi G Ü R P 1 N A R 

uııııııııııııııııııııııııııııııııuııııouımuııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııın111 nıııııııın 

-16- li icap eden bir mesele şeklinde sızın Pervinin hareketlerini takip künden kazımak istiyordu. Bu iki danın penceresinden başını uzatı- Lanı içeri alır. Ben üzerine gitti- Beriyanda biçare Ali Bekir Kal· 
büyüdü. Kızı, oğlanı, kediyi şid · ı eder... genci biribirinden okadar kıska- yor. Selamlık bahçesine bakıyor. ğim vakit.. Kapı kapalı değil mi? .. fanın bu müthiş kararından biha· Kalfa hanım Ali Bekiri deragu-
detle tarassuda karar Vf!rdi. Ooo kızda bir dalgınlık, bir süz- nıyordu ki beyninden vurulmuş, Pencereye doğru uzanan fıstık a- Oğlanı geldiği yoldan yine aşağı ber o gece fıstık ağacının semaya 

şa doyamadan odadan çıktı. Genç ,_ 
Tenha bir yerde kediyi tuttu. günlük var. Ahlar, oflar salıvere- yere kapanacak bir mecruh gibi a- ğacıııın yükseklıg""ini hesaplar gi- indirir. Sonra bana kapıyı açar. uzanmış son dallarına tırmanara .. 

muaşıkından onun odasına girdi -
Her tarafını dikkatle muayene et- rek konağın en tenha ve kuytu yakta sallanıyordu. bi düşünüyordu. Pek ince mülaha- Ve herşeyi inkar eder. Ben onları sevdasına doğru yükselmeği düşü· 

ğiruien daha on kat fazla bir işti - l 
K ti. Bir şc~ anlıyamadı. Hayvanı ı·yerl_e,rinde dolaşıyor. İçini çek·e· rek.. Bütün dimağının zehrile kadın zalara hacet kalmadan Kalfa ha- şöyle kucak kucağa öyle bir hal - •nür. Bir kara humma ağırlıği e yakla ayrıldı. adın onunla bir -

bog· acak gıbi tartaklıyarak: e'gilı makamlarda.ıı yanık turku düşündü .. Düşündü. Her ilkisini de kikati anladı. Kendi kendine çırpı- de yakalamalıyım ki artık inkara üzerine çöken Kalfanın derağuŞ 
!eştikçe teskını hisse bedel büs -

- Maymun.. Og"lana gidip de ler söylüyor. Kalfa kızın bu gayri gizli gizli gözetleyip cürmü meş- narak: hiç mecalleri kalmasın ... Ne yapa- kabusundan kurtulduğuna mem· bütün ateşleniyordu. Bu sefer eski lı 
Pervinin ag"zından ne söylüy, or- ı tabii halinden, eşini arayan kumru hud halinde yakaladıktan sonra - A a a .. Gece oğlan gelecek bu yım Yarabbi?. Nasıl edeyim Alla- .nun, o akşam ereceği saadeti vas 

ateşine tutuşmuş bir çıra ucu daha 
sun? Bana da anlat bakayım .. Yok- ötüşile o sevdalı gezinişlerinden konak içinde ilan ederek intikam fıstık ag·acından yukarı çıkacak.. hım? Sen bana bir akıl ög"ret ... tasavvur ile bahtiyar, gecenin Lutinzimam etti. Menhus Pervlnin u-
sa seni şimdi boğarım... fevkalade şüphelenir .. Aşk bir kır- almıya karar verdi. Oğlanın her kız onu bels:liyecek, pencereden o- Hah ... Buldum ... İşte .. Bu akşam fu hululüne dört gözle muntazır 

ğursuz kedisinde mutlak bir iş ,.,,. 
Sincap. Kalfanın müntakim el- mızı gömlek itniş .. Ne kadar sak- hareketini kontrol edebilmekten daya alacak ... Şimdi ben ne ya- bir hastalık bahane ederek odama gezinir. Durur. Nihayet gece U... 

vardı. Harem pencerelerinden se- ti 
!
• 

1 
k b h . 

1 
. k k f • !eri arasında kıvranarak can acısi- !anılsa ya yakasından, ya yenin- ziyade kızı gizlice ve tamamile ta- payım a dostlar? çekilirim .. Sonra kimseciklere sez- lkaranlıklarile erdireceği saade 

am 1 8 çesıne at ıyoı, ız a e ı b' "k' k · d tl k ·· ··k·· ·· r· t b ı ı k k d" · ı·k 1·1 b kl k d" d d • ka d J'k 1 ""d 1 L'k' bo· . . . .. . • e ır ı ı eskın mırıltıdan başka en mu a gozu urmuş. ş e u rassud atına ama en ısınce zor i e ı e aşını yumru ıyara ırme en ogru yu rı tavan ara- e ı anıya muı e er... a ııı 
sın aı kasınde beklıy,,. . Kedi og- K 1 k.. k"" • .. .. H k' k d' k d' k K k • - b" k t k e'' . . . .. .. cevap vermez. a fa Hanım da su-, or or parmagım gozune... a ı- bir iş değildi. en ı en me: sına çı arım. ızın apanacagı o- gazına ır yumru ı anır yem "' 
lana gıdıyor, yıne hareme donu • ratına bir tdkat indirerek biçare kat besbelli.. Ali Bekir Pervini, Pervin kafesine atılmıya hazır- - Kalfa Hanım aklını başına dada içine fazla döşekler yığılmış yiyemez. Kanının daimi devera • 
yor, bu ikisinin arasında mekik kediyi yere atar. Pervin Ali Bekiri seviyor. Şimdi [anan ytlanın vücudünden bihaber topla .. Sen onlardan kurnaz ol... büyük bir yük vardır. Daha kız nından başka içine bir motör na.ve 
dokuyor .. elbette a elbette elbette Şimdi kalfa harem kafesleri ar· Kalfa Hanım ne yapsın?.. Başka bir kanarya masumiyetile izbe Onlara bir oyun et ki şaşırakalsın- gelmeden ben yüke girer, döşekle- edilmiş gibi bir yerde beş dakika 
bunda bir iş vardı. Kediye vasıta kasından Ali Bekiri tarassud eder. bir vesile bularak bir azar, bir tek- yerlerde hazin hazin şakrayıp do- !ar.. rin arasına saklanırım .. Ne konuş- duramaz. 
!ık mı ettiriyorlardı? Hayvan bu Nereye girdi? Nereden çıktı? Ne dir, bir alabanda ile kızı hemen a- !aşıyordu.. Bütün cadalozluğiyle düşünerek tuklarını dinler bütün gizli derd- O akşam bütün çenelerde dw·ma1' 
işi görebilir miydi? Aa ahır zaman yaptı• Nerede oturdu? Oğlanın ğır bir işe koymak, etrafıııı göre - Kız birkaç defa çatı arasına çık- yoluna yoluna şöyle söylendi: lerini, cinayetlerini öğrenirim. Öy- bilmeyen bir faaliyet, yoru!m~yan 
bu neler olmaz .. Hayvanlara türlü hiçbir hareketini gözünden kaçır- miyecek kadar sıkı bir baskı altı· tı, indi. Orada ne yapıyordu? Kal- - Ben onları kendi hallerine bı- le bir zamanda meydana ç>karım bir zevzeklik arzusu ... Ali Bekir 
marifetler talim etmiyorlar mı? maz ... Fakaı birşey anlıyamaz... na almak, bu muaşakaya mani ol- faya pek merak oldu. Onu, başka raksam gece herlkes uylkuya var- ki şöyle ne yapacaklarını bilemez- bekler bekler kimsenin susacağı 
Acaba Sincaba dil mi öğrettiler? Bu sefer de gayet büyük ihtiyat- mak .. Yok .. Hayır .. Kalfa Hanım katlardan, uzak pencerelerden gö- dıktan sonra kız çatı arasındaki o- !er, parmakları aıtızlarında ka- yok. 

Bu şüphe kalfanın zihninde hal- laı'la, hemen hiçbir şey sezdirmek- yeni alev alan bu muhabbeti kö- zetledi. Pervin çatı arasındaki o· daya girer. Kapıyı sürmeler. Oğ- lır ... (Arkası var] 
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Çemberlaynin Beyanatı Halep ve Şamda 

iŞARETLER - - --
T opr~k üstündeki 

eski eserler 
Bu memleketin her köşesinde 

bir mesçit, bir çeşme, bir imaret 
ve bir medrese harabesi vardır. 

Kırk yılda bir tarih meraklısının 
ziyaret ettiği bu harabelerle sanki 
kimse alakadar değildir; onların 

muhafazası veya yıkılması sanki 
hiç kimseye ait bir me>ele değil -
dir. 

j M.EsELELER 1 Hit~e.r. Şi~al 
Üniversitelilerin Dünkü denızını gezıyor 

IFührer 20 Nisana ka 
_______ ___;_· -- çarpışmalar oldu 

,, Almanya, siyasetine devam eder- Kabine buhranı ve nü

se tehdit altında bulunacak mem- mayişler devam ediyor 

Protestosu vesilesile dar istirahat edecek 
Berlin, 3 (A. A.) - Hitler, Ber-

1 1 P 1 1 k 
Şam, 3 (A.A.) - 20 gün süren 

Atatürk mefhumu, bildiğimiz gibi inandı

ğımız gibi; olduğu gibi zerresi değişme 

den galecek nesille,.e devredilmelidir. 

line döner dönmez Berchtesgad~ne 
hareket edecek ve beklenmi)·en 
bir hadise zuhur etmedıği takdir
de 20 Nisana kadar orada kalacak
tır. Hitler, Berline ancak ~O inci 
yıldönümünün tes'idi münasebeti-

eket ya nız o onya o mıyaca tır.,, grev ve nümayişlerden sonra ka
bine buhranı henüz zail olmamış -

Londra, 3 (A.A.} - Bugün Baş- mez. Ancak, bütün dünya efkarı tır. Yalonda Nusuhi Buhari'nin 
vekil Çenrberlayn, Avam Kama - umumiyesi büyük bir telaşa düş - riyasetinde bitaraf bir kabine teş
rasında beyanatta bulunurken müştür. kil edilmesi ümit edilmektedir. Bu 
Lord Halifa:ks da Lordlar kamara- Almanya, iyi bir komşu olarak nunla beraber milli blok, henüz 
11nda harici siyaset hakkında iza- kaldığı müddetçe hiç kimse ona muhalefetten vazgeçmemiştir ve 
hat vermiştir. fenalık etmeyi düşünmiyeeektir. Mandater devleti istiklali geciktir-

Belki çatısı biraz tamir edilirse 
hem tarihi loymeti muhafaza edil
ıııiş, hem bir işe yaramasına im -
kim bulunmuş olacağını bugüne 
kadar kimse düşünmemiştir. Ya -
but düşünen çıkmışsa bile bunu 
tatbika imkan bulamamış olacak 
ki, İstanbulun sağında solunda hi
le bu harabeleri ve bunların her 

~~ - le yapılacak büyük nümayişlerde 
Yazanı Nizameddin Nazif hazır bulunmak üzer~ dlinecektir. 

l)ün Tan gazetesinde bir müla - vi şartlar arasında sıralanamaz. cRobert Ley. gemisi ile seyahat 
kat neşredildi. İstanbul Saylavı Ka' B ·ı b. b. f ı· k t · · d etmekte olan Hitler 0ımal deni -u nesı , ın ır e a e ıçın e . . . ' .\ 
zım Karabekir'le yapılan bu mü - yoğrularak, bin bir feragate kat- zınde seyahatını temdıde karar \•er 
Jakatın, Türk inkılabırıda bir revi- lanarak bir Atatürk mefhumu ya- mıştı,r. ~.umaıle~·h, Snlı günü Ham 

Çemberlayn, bugün Avam Ka • İngiliz milleti kendisine yapılan mekle itham etmektedir. 
marasında yaptığı beyanatta ge • muameleden başka türlü muame - Halepte ve Şamda bir kaç gü -
çen Cuma günkü beyanatının bu- lenin Alman milletine yapılma - rültülü nümayiş yapılmış ve Müs
güne kadar İngilterenin bütün te- sını isti.yemez. İngiltere, İngiliz - Jümanlar arasında vukubulan çar
febbüsleri arasında tarihi bir e -

gün biraz daha toprag-a eg-ildig" ini burg a donecektır sion tahrik etmek kasdile yapılmış ratmıştır. Bu mefhum, bildiğimiz ·. . . 
olduğunu iddia etmek mevkiinde gibi, inandığımız gibi, oldug"u gibi, cRobert Ley.• e ikı muhrıp re!a-

beraber memleketin k t t kt d olmamamız temenniye şayandır. zerresi değişmeden gelecek nesil- a e me e ır. 

görüyoruz. 
Bununla 

Alman ekonomi müzakerelerini pışmalar esnasında birkaç kişi ya-
imarı, yolların tanzimi mevz1ıu 

bahsoldu da bu imara engel ohm 
harabelerden birinin ortadan kal
dırılması ileri •örüldü mü mutla
ka birkaç alakadar bulunur ve pek 
kıymetli olan bu eserin yıkılması
na mini olur. 

Fakat bu mülakatın neşri masum lere devredilmezse, biz mutlaka -- ---

hernıniyetl haiz 1 değişi.klik teşkil en büyük bir itimatla derpiş et - ralanmıştır. 
ettiğini kaydettikten sonra demiş- ___ _,,,...._ __ _ 
tir ki: mişti. Fakat itimat o derece sar -

bir hata sayılabilse lı'l~ biz kendi- büyük bir şey kaybetmiş oluruz. 

mizi buna mukabele etmeğe mut- Büyük bir şeyden mahrum oluruz. 
laka zorlanmış teJakk; ederiz. Yani asilliğimi?.i kaybederiz. Asil
İstanbul Saylavı Emekli Orge-

Mecliste tarihi 
bir celse Bu beyanat, Büyük Britaınyanın sılmıştır ki, bunun tekrar tesisi 

harici siyasetinde yeni bir devrin pek güç olacaktır. Büyük Britan
açılışıd>r. Eğer Polonya hakikaten ya hükumeti vaziyeti tetkik etmiş 
tehlikede qlursa hiç şüphesiz ki, ve hususi taahhütlere girişmiştir. 
Polonya milleti mukavemet ede- Eğer Almanya, siyasetine devam 
cektir. ederse tehdit altında bulunacak 

Madridde 2000 
kişi hapsedildi 

neral Kazım Karabekir. kendisine 
her faydalı olanı asla unutmamak 
asaletini israrla muhafaza eden 
Türk milletinin, her zaman layık 
olduğu derecede üstüı; bir saygı ve 
dikkatle gözönünde bulundurmuş 
olduğu bir şahsiyettir. 

liğimizden oluruz. 
. • . . (Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 

Communwelthın bagı İngılız ta- yaseti intihabı yapılarak Abdül -
cıdır. Bu taç denizler aşırı impara- halik Renda yeniden ittifakla Mcc

torlukta her türlü sıkmin üstün- !is riyasetine seçilmiş ve neticenin 
dedir. bildirilmesi üzerine kürsüye ge -

Daha Eylül 1938 de her hangi memleket yalnız Polonya olmıya

Madrid, 3 (A.A.) - Julian Bes-
teiro ile eski Riyaseı;cümhur Baj
katibi Rafael Sanchez Guerra ve 

Atatürk düğümünün de bizim i -

çin böyle bir birleştirici sihri var
Büyük kıymette vatandaşları ye 

tiştirmektc kısır olmamasından en dır. Onu çözmeğe kalkışmak, bir 

beğenil'r ve imrenilir vasf•nı alan büyük milli zarara katlanmak o -

Türk milletinin ne İstıklal Sava - !ur. 

!erek Millet Meclisi tarafından 

hakkında gösterilen itimada şu 

cümlelerle teşekkür etmiştir: 
•- Aziz arkadaşlarım, göster -

mek JUtfunda bulunduğunuz ~ .. k -
sek itimattan dolayı her birin.ze 

bir milletin dünyayı tahakkümü caktır. Rejimleri her ne olUISa hükumet merkezinin muhtelif ma
altına almaya çalışmasına muha - olsun bütün memleketlerin teca _ hallerinde saklanmış ~lan takriben 
lefet göstermiştik. O zamanki Al- vüze karşı koymak için teşriki me- iki bin kişi dün hapsedilmiştir. 
man vatlerini rüzgar alıp götür - sailerini temenni ederim. Bütün Bizerte, 3 (A . .e,..) - İspanyol fi
müştür. İtimat tamamile sarsıl - Büyük Britanya imparatorluğu bu losu, İspanyaya dönmek üzere Bi
dığından İngiltere hükumeti yep- siyaseti tasvip eylemektedir. Ü _ zerte'den ayrılmıştır. Bu filo , Mi? 
yeni bir siyaseti ele almaya mec- mit ederim ki, İngilterenin bu ha- guel de Cervantes ta dahil olmak 
bur olmuştur. Bu, her hangi bir reketi dünyayı bir harbe değil da- üzere iki kruvazör, 11 torpido, 1 
Alman tehdidinin resmen ifade e- ha hayırlı bir devre götürmekte- tahtelbahir, 2 nakliye ve 1 gaz ge-

Şimdi Evkaf idaresile 1 Maarif 
Vekaleti bu eski eserlerin tamiri
ne, muhafazasına ve bir işe yara· 
ması imkanların araştırmaya ka
rar vermişler. Bu kararın mut -
laka tatbik edilmesi lazımdır. Çiln 
kü tarihi kıymeti olduğu için yık
tırılmıyan bu eserleri zaman çok
tan bir harabeye çevirmiştir ve 
pek yakında büsbütün ortadan 
kaldıracaktır. şında, ne de inkılaplarında sr.dece •!============-=·ı a ayrı ayrı şiıkran ve ıninnetkr '!lİ 

1 KD A C ı sevkcdilmış bir sürü hal'.nde bu- sunarım. Vaziemi g<'ı:·ürken kıy -

dilmiş olduğunu tazammun ede - dir. misinden mürekkeptir. 

============== Junmadığı muhakkaktır. E~er öy- Cencligvin necı'p metli yardımlarınızı esirgememe-

Kabineye iki Vekalet ~;u~~::·dı cidden bu re llcte yazık bir tezahürü ~:;:a~e~inizden rica ederim (Al-

İstanbul un • 
sevıncı 

• 
ispanyadan kaçanlar 
Marsilya, 3 (A.A.) - Albay Ca

sado. Madrid Milli Müdafaa Mec-
ilaAve olundu Vatandaş Kazım Karabckir'in Riyaset divanı in ih'!lbl 

asker olarak ta, mütefekkir ve mü (Ba§ tarafı 1 iııci sayfada) Nutku takiben riya>et divan nın 

!isi azasındnn bir çoğl!, şark ordu- (1lpvffivs PtL! r ı/11,01 Wfl) 
su kumandanı \}encral Menendez Jetine de Antalya Meb'usu 
ve Erkanıharbiyesi ve 200 kadar Erçin getirilmiştir. 

nevver olarak ta, dürüst insan ola
Cezmi 

sini rica etmek üzere mcz - intihabına baslanmıştır. 

rak ta milli hareketlere hizmet et- kfır gazeteye göndermi~ler • Reis vekilliklerine Refet Cal' tez 
(Bllf tarafı 1 inci sayfada) 1 Bu suretle şehir umumi meclisi 

Ank31'3. radyosunun meclis içti - nin dileğinin yerine getirilmiş ola
maı neşriyatını hassasiyetle din - cağını saygılarımla arzederim. 

miş olan nesiller içinde derecesini 
münakaşaya kalkışrr.ağa lüzum 
görmiyeceğimiz bir mPvkii oldu -

ğu da muhakkaktır. Fakat şurası 
da muhakkaktır ki biıtün bu me -

dir. Gençler Türk milletinin Şemseddin Günaltay, Doktor Maz-

sivil ve asker, Maine "adındaki İn - Riyaseticümhur Tezkereleı;ile, mukaddcs bir sembolü olan har Germen, idare ~mirliklerine 

!emiş ve "Miill Şefin yeniden riya- Parti Genel Sekreteri giliz hastane gemisi ile bu sabah liste şudur: 

sete intilıabmı büyük bir se<\/iııç FİRKİ TÜZER Marsilyaya gelmişlerdir. Bunlar. Tezkereler 
~de karşılamıştır. Celse kapanırken Şehir Meclisi 

ŞEHİR .MECLİSİ azalarının teklifile Reisicümhura 
Şehir umumi meclisi dün Nisan Meclise ve Meclis Reisine birer ta~ 

içtimaırun ilk toplantısını yapmış- zim ve tebrik telgrafı çekilmesi ka
tır. Celseyi Vali ve Belediye Rei- rarlaştırmıştır. Bu telgraflar, ay • 
si Doktor Liıtfi Kırdaır !usa bir nu- nen veriyor1J2: 

tultla a~tır. Milli Şef /amet lnönü 
Vali nutkunda §Öyle demiştir: 

Gandia'da Cümhuriyetçi İspanyol-
!arın tahliyesine memur beynelmi
lel delegasyon azası ile birlikte Ga 
latea ismindeki İngiliz kruvazörü-
ne binmişler ve sonra Maine gemi
sine aktarma etmiş!Prdir. İspanyol 
mültecileri İngiltereye gidecekler

dir. 
•- Bu devrede başlıca meşga _ Türkiye Reiai Cümhuru 

lemiz 939 bütçesidir. Şubat top - Ankara H S 
IBil'tısı.nda maruzatta bulunmuş - Büyük Türk milletinin kıymetli ırvat - ırp 
tuk. Bu maruzatı göz önünde bu - mümessilleri Türk tarihinin en ihtilafı bitiyor 
lundu.nırak hazırladığım11: bütçe- kahük. ramhsan ev~adını, ~n sevilen bü- Belgrad, 3 (A.A.) _ Bu sabah 

Büyük Millet MecHsi Yüksek 
Reisliğine 

3 Nisan 1939 
Büyük Millet Meclisinin yeni -

den intihabı dolayısi •e istifa eden 
icra vekilleri heyetinin istifası ka
bul edilmiş ve Başvekalete yeni -
den İstanbul Meb'usu Dr. Refik 
Saydam tayin kılınmış olduğunu 

saygı ile arzederim. 
Rei..u:ümhur 

iSMET iNÖNÜ 

ziyetler, bir vatandaş« bir mille -

tin müşterek iman ve sevgisi etra-
fında en ufak bir tereddüt tahrik 
edebilmek hakkını bahşedemez. 

Etmemelidir. Etmemeliydi. · 
Tarih niçil). lazımdır? 

Yalnız hakikatleri kaydetmek 
için mi? 

Hayır ... Tarihin bü,vlik vazifesi 
müşterek bir iman, müşterek bir 
sevgi, müşterek bir b2ğ ve heye -
can kaynağı olmaktır. Bir millet Yi ıııeclise veriyoruz. Bugün yal - Y . şa ıyem.ı yen~den baş~za Zagrepte, Başvekil Tsvetkovi.ç ile Büyük Millet Meclisi Yüksek 

nız varidat kısmını sunuyoruz, getırmekle Türk mılletinın Milli Hırvat lideri Maçek arasındaki gö- Reisliğine yaratmak ve bir m:n~t' devam et-
Masrafı da peyderpey verece"'•. Şefe karşı beslediği gu .. ven ve sev- .. 1 d 1 1 tirmek gı·bı· muazzam bır· hakı·kat 

1s 
"~ . . b.. .. ruşme ere evam o unmuş ur. :ı Nisan 1939 

Sayın tanbul halkını •ahsiyeti - gıyı utün dünyaya bir kere daha N d·ı 1 t hl'" H t ortada dururken saınımı" ı·nsan • . t eşre ı en resm e ıg, ırva Büyük M'll t M r · · · 
nizde selamlar, muvaffakiyet di - ilAn ederken stanbulluların gö - 1 . b. h 1 1. b lm • 

1 
e ec ısının yem- başka bı'r bakı.kat aram·g·a ıu··zum 

.. .. .. mese esıne ır a sure ı u agı d · t·h b d ) ·ı · k.l • ı · d ı d k en ın ı a ı o ayısı P ıcra ve ı - .. .. .. ? 
erım.• zhu. nıee· v.e gon un e o unan sevinç ı'stı.hdaf eden go··ru··şmelerı·n dosta- gorur mu !eri heyetinin vukubulan istifası · . 

Valinin bu nutkundan sonxa es- ıs rını hemşerilerinin bu asil . . . . . . H B. · b k··ıd·· B. 
d 1 

.. ne bır hava ıçınde cereyan ettığını k b 1 . h t• . İ t ayır. ır ıman ır u ur. ır 
ki zabıt okunmuş ve birkaç mü • uygu arına tercuman olarak iz _ .. .. a u ve yenı eye ın vıne s an-

ha ed İsi bul U 
• . . ve goruşmelere yarın da devam o- bul M b' Dr R f'k. S d , kül bir terekküptür. Hadiselerin 

nakaşadan sonxa kabul edilmiş • r en an mumı Meclisı e usu . e . ay am ın . . .. . . .. 
tebrı.k ve t . h. 

1 
. . .. lunacağını bildirmektedir. Baok 1 ğ d 1 kT t . dil eserı olan bu tcrek,rnp, tnrıhın oy-

tir. azım ıs erını yuksek ___ ,,_,,_ __ .,..,,..,..,,..,..,,...,.,, ...... -~ m·'/n ~ ın ~.1 eb•ı ~ ~~ksıpS ed - le bir emrivakiidir ki artık her tür-
lstanbulun varidat huzurunuza iblağına ittifakla ka - Ü Ü ER ışır. aşve ı. r. e ' ay am l. k.k t tahlilin K Ç K HABE AL tarafından teklıf olunarak kabul iı tet ı in, araş ırmanın, 

bU tçesl rar vermiştir. .. k d d .. 
Bu kararı yerine getirmekten .,. • "' • • " edilen yeni heyet listesinin ilişik ve muna aşanın ışın a ve us • 

Bundan sonra yeni bütçenin va- * Daily Ekspres gazetesi, Da olarak sunuldugu· nu 1 1 tündedir. 
mütevellit bahtiyarlığımı derin Lo 1 saygı arım a 

ridr&t kısmının münakaşasına baş- biliye Nezaretinin ndra po is arzederim. Hayır! 
lanmıştır. Bu yıl vilayet varidatı tebrik ve tazimleriınle birlikte ar- idaresinden halihazırda İngiltere- Atatürk'ün münakaoasına kalkı-

zederim. Rei . .u:ümhur ' 
muhammenatı geçen senekinden İstanbul Umumi Meclis Reisi de yaşıyan nazi ajanlarının tam iSMET INÖNO şılamaz. 
980.703 lira fazlasHe 5.448.808 li - bir listesini ve bunların son za - Muhterem Emekli Orgeneral bu-

Atatürkiin aziz hatırasının bir 
münakaşaya mevzu teşkil et
mesindeki i>abetsizliğe işa -
retle bundan fariğ olunması 

arzusunu izhar etmiştir. 

Oençlerln beyennamesl 
İstanbul, 3 (A.A.} - Bu -

gün 20 - 25 kadar Üniversi
te talebesi evvela Tan ga -
zetesine sonra da diğer ga -
:.etelere giderek son :taman
larda Tan gazetesinde neş -
redilen bazı yazıları bi_r be-
yanname ile protesto etmiş

lerdir. Bu beyanname ezcüm
le şu mahiyettedir: 

•Atatürk'ün hatırası kalp -
!erimizde çok canlı bulundu
ğu bir anda ve gözlerimizin 
yaşı daha henüz kurumamış 
iken bu şekilde yazıların neş
rini çirkin buluyor ve kabul 
etmiyoruz. Biz Kemalist re
jimin gençleriyiz ve kurtarı -
t'!unızın hatırasına hürmet e
dilmesini istiyoruz.• 

Tan gazetesi bu demarşı 

nazarı itibara alarak bu ya -

zıları neşretnıekten vaz geçe-

ceğini kendilerine vadetmiş
tir. Bu itiraz keyfiyeti itidal 
ve soğukkanlı bir bava içe -
rMnde yapılmış ve hiçbir ha-

Dr Saim Uzel, Halit Bıyrak, İrfan 
Ferid Alpaya, katipliklere Ziya E
tili, Cavit Oral, Vedit Uzgören. Be 
kir Kaleli, Dr. Sadi Konuk, Kemal 
Ünal seçilmişlerdir. 

Reislcümhur se-;iml 
Sıra, Reisicıimhurur, intihabına 

gelmişti. Meclıste heyecan bariz 
surette artmış bulunuyordu. Top 
yekiın milletçe reylerin kime ve -
rildiği malumdu, bu şı·mil kararın 
Yüksek Meclisçe tasdiki anında, 

millet vekilleri hakiki bir vecd, 
tam bir sevinç içindeydiler. 

Reyler verildi, tasn;f edildi. 413 

reyle ve mevcudün lttifakile Tür
kiye Cümhurreisliğine Ankara 
Meb'usu İsmet İnönüiıün intihap 
edildiği anlaşıldı. 

Mecliste müthiş bir alkış tufanı 
koptu ve Meclis Reis'nin sfölt•rirıi 

işitebilmek için bir h~yli müdd.t 
beklemek lazım geld'. 

Karar Şefe bildiT"iliyor 
Müteakiben içtimaa kısa bir ara 

verilerek, seçim neticesini Milli 

Şefe arzetmek üzere Millet Meclisi 

Reisi Abdülhalik Renda Çankayaya 

gitti. 

Biraz sonra Şef İsmet İnönü refa 

katinde Meclis Reisi olduğu halde radır. Bu fazlalığın sebebi: Bina Vali ve Belediye Reisi Dr. manla.rdaki faaliyetlerine müte - Vekiller gün, hiç şüphesiz, terriz bir ev!Mı 
ve buhran vergileri tahsilatı ge • Liıtfi KIRDAR allik bir rapor istemiş olduğunu Adliye Vekili (Konya Meb'u- oldukları bu millete geçmişte ol _ 
çen senelerde yüzde yetmişi BUyUk Millet M ecllsl haber vermektedir. \su) Tevfik Sılay, Mılli Müdafaa duğundan çok daha fazla faydalı 

ii::d:is=e=h=u=su:l:e::::g:elm=e=m=iş::t:ir:. ==iı Meclisi şererıendiriyordu. İnönü 
salona girdiği zaman yeni bir alkış 

geçmedig'i halde önümüzdeki sene Reisliğine * Slovak hükfımeti mebus Ste- IVekili (Bursa Meb'usu) GI. Naci 1 k · 'd d 
1 o ma ıstı a ına ulaşmış bulun - p , t 

1 tahsilatta azami gayret .,arf ve Üçüncü intihap devresinin bi • fan Polyak'i Hariciye Nezaretine Tınaz, Dahiliye Vekilı (Tekirdağ maktadırlar. Bugünkii Kazım Ka- a rıs e ası sız fırtınası koptu. Herk~ ayağa kalk-

mıştı. Riyaseticümhur locasında 
icap eden tertibat alınarak 939 se- rinci yıl üçüncü toplantısı ç~ getirmiş ve mumaileyhe ayni za- Meb'usu) Faik Öztrok, Hariciye ,. h d ~ rabekir ın şa sın a biz yalnız bir b 

1 nesi içinde yapılacak tahsilat nis- lışmalarına buügn başlıyan İs_ manda orta elçilik payesi vermiş- Vekili (İzmir Meb'usu) Şükrü Sa- lrtız ha er er c ıkıyor Umumi ErkfınıharbiyP. Reisi Ma-l vatanperver, ya temiz bir as -
betinin yüzde 85 e iblağ edilmesi- tan bul Umumi Meclisi asli tir. . racoğlu), Maliye Vekili (Elazığ k d . ·· b. d ğ reşal Fevzi Çakmak, Ankarada bu-

d . B. ·ıı timi · k * Hacha, Çek mı·ııetı·ne htı·aben IMeb'usu) Fuat Agr" al•, Maarı·f Ve- er ve iırust ır insan e il, ayni 
1 

ır. ına ve buhran vergileri ge- mı e zın yü sek itimat rey- (Baş ta af 1 · · fad ) 
çen sene 3.445.000 iken bu sene !erile yeni bir mesai deversine radyoda bir nutuk söyliyerek Çek ikili (İ7.mir Meb'usu}. Hosan Ali Yü zamanda cOlgun bir adam> gör- r ı ıncı ıay a Jı:nan ecnebi devletler büyük elçi-

mek ve aramak mevkiindeyiz. kaldığı takdirde İngiliz harp ge - !eri ve sefaret eı kanı bulunuyor -
i .328.000 lira olara.k tesbit edil • giden Büyük Millet Meclisine kar- milletinin hayatının temini için cel, Nafıa Vekili (Konya Meb'usu) miştir. bütün Çekleri bir tek siyasi parti- Gl. Ali Fuat Cebesoy, ktısat Ve- Orgeneral Kazım Karabekirb'inır· mileri de dahil olmak üzere harp du. 

§ı saygı hislerinin iblağına beni · bize, umumi tasvibe mazhar 1 lnönU y 1 dl 
ikinci celse memur etmiştir. İstanbul umum! de toplanmağa davet etmiştir. kili (Samsun Meb'usu) Hüsnü Ça- . . . . gemi er~in Boğazlardan geçmek em n e yor ·ıt b k İ . . geçmışın bıllinçosunu tetkıke kal - Şef .. t b . İkinci celsede, &!karada Ata • meclisinin tazimlerini şahsi tazun· _ * ngı ere an ası, ngiliz ha • kır, Sıhhat ve İç•...,..,a! Muavenet hakkını Türk hükilmetile görüş - mu e essun, şen. herkesi se-. . . ç k Si k .. • !aşmaktan çok daha faydalı yapa- ı•mJ 

türk için yapılacak olan kabirde lerimle birlikte arzederim. zıııesının e o - ova hükume- Vekili (Aydın Meb'usu) Dr. Hulu- • . 1 1 b·ı ğ. k 1. d mek üzere Ankaraya gitmeye ha - " ıyarak doğruca riyaset kürsü -

ı 
.. cagı ış er o a ı ece ı anaa ın e - .. 

stanbul toprağının da bulunması İstanbul Umumi Meclis Reisi tinin veya Çeko - Slovak banka - si Alataş, Gumrük ve İnhisarlar yiz zırlanıyor. Bu hadise, Romanya sune geçti ve ~'iylece yemin etti: 

hakkında evvelce şehir meclisinin Vali ve Belediye Reisi Dr. !arının tngiliz tebaasına karşı o - Vekili (İstanbul Melı'usu) Rana Kendileri şöyle veya böyle bir hilkfunetinin kendi mukadderatını •- Reisicümhur sıtatiyle Cum-
Yapmış olduğu temenniye Parti L Qtfi KIRDAR ı b 1 ahh .. tl · h k'·· d d Tarhan, Ziraat Vekili (Kütahya · h an azı a u erı a ıun a a . sebeple 15 yıl millet hizmetinden lngilterenin mukadderatile bağla- uriyetin kanunlarına ve hAkimi-
ınerkezinin Dahiliye Vekili kana- Abd . • . Meb'usu) Muhlis Erkmen, Muha-
li 

ülhalik R enda sarıh malumat edınmek arzusun- .. k . uzak kalmış olabil'~ler Fakat ınıya karar verdiği suretinde te -
le verıUği cevap okunmuştur. • . . . berat ve Muna ale Vekıli (Afyon- . .. . · : . 

yeti milliye esaslannL riayet ve 

bunları müdafaa, Türk mllletiniı. ., Türkiye Büyük Millet da bulundugunu bildırmektedır. •- h. M b' ) Aı· Ç 1. k ışte bugun .Mıllet hızmetınde IAkki olunmaktadır Romanya ay 
<>U cevap aynen şöyledir: Kara ısar e usu ı e ın aya, . . · • 

•- Ulu Önder Atatürk için ya- Meclia Reiai * Pilsudkinin mesai arkadaş - Ticaret Vekili (Antalva Meb'usu) faydalı olabılmelerı melhuz va- nı şekilde Polonya ve Fransaya da saadetine sadikane ve bütün kuv -
Ankara !arından eski Polonya Başvekili Ce . Er · · tandaşlar• arasına katılmış bulun- b ,.1 1 pılacak amda İstanbul toprağı • zmı çın. a,. anmış o acaktır 

vetimle sarfı mesai, Türk devle

tine tevcih edilecek her tehlikeyi 

kemali şiddetle men. Tllrkiyenin 

Türkiye Büyük Millet Mecııs· i miralay Valery Slaek, hastanede M r p rt · ·· ·· t 15 t maktadırlar. Artık: . nın da katılması temennisile şehir ec ıs aza esı gunu saa e Aah beş ılı Tiirkiyenin iltihakı da daha §im 
'Umumi meclisinin verdiği kararı riyasetine intihapları dolayısile ölmüştür. toplanacaktır. D- kt 

0 0

~yade Yaçı.1811 gu"':zıel fır diden muhakkaktır ve Yugoslav.w· 

* D · Nafıa Veka·letı·nı· deruhte eden eme enz ı ıayg t kd . ı ı k ı tebrik ve tazimleriınin iblağına anımarkada mebusan ve f ı ve a ır er e arşı arız. An- • Emekli General Ali Fuat, malfım saltan istifade ederek Milli Şefin ve Yunanistanla istişareler devam şan ve şere ıni vikaye ve ilayi 
cak C" h · · l5 · · ıld İstanbul umumi meclisi bugu"n it- ayan seçimi yapılmaktadır. Neti- d h um urıyetın ıncı y önü- ld ğu .. • M. 1 . nazarında kendilerini her gün hu edeeektir. eru te ettiğim vazifenin icabatı-
ınü dolayısile yurdun her tarafın- tifakla karar vermiştir. Bu kararı celer, gece yarısına doğru belli o- o u uzere, Millı iıcade enm 

1 
kt başlangıcında Ankaradaki Kolor - millete daha faydalı bir unsur say-

dan merasimle alınıp gönderilen ~ahs! tazim ve tebriklerimle bir • aca 1 ~· _ . •• dunun Kumandanlığında bulunan dıracak şartlar hazırlamak mevki-
topraklar partide mahfuzdur. Bu likte arzetmekle bahtiyarım. * Litvınof ile Togo, dort buçuk ve kıymetli askeri hizmetleri kay- indedirler 
nıeya.nda İstanbul vı·ıa·yetın· ı·nkı·ıe- İstanb ı U ı ,... ı· R · · ·· ·· ak 1 d u mum mec ıs eısı ay suren muz ere er en sonra dedilen Ali Fuat Paşadır ki Ebedi •Atatürk mefhumunu her han-
ri de mevcuttur. Zamanında ven· - V ll B 1 d' · a ve e e ıye Reısi Dr. j balık avlama mıntakalarına dair Şef Ata türkün de, Milli Şef İnönü- gi bi.r bakımdan tehallüle sevket-
lecek karara göre kullanılacaktır. l..lıtf' KIRDAR 1 bir itilaf imza etmişlerdir. nün de yakın arkadaşlarındandır. mek• açıkça bilinmelidır ki bu ne-

Ajan.sın notu: na hasrı nefsetmekten ayrılmıya

cağıma namusum üzerine söz v~-

Anadolu Ajansı, bu havadi&in •:rim.• 
Türkiyeye taalluk eden kısımların Reisicümhurumuz y~minl müte
dan Ankara mehafilini habmar akip gene alkışlar içinde salondan 
bulmamı§tır. 1 ~yrıldı. 



kuooetli clrziitamlanndan 

Çanakkalenin sev- r ~~ 
kulceyşi kıymetini 

unutmamak lazımdır 
[Bilh- Akdeniz için ve Ak· 
deniz etrafında kopacak bir 
harpte, kara ü-ılerinden ziya· 
de deniz ilslerinln pek büyük 
bir ehemmiyeti olduğu ma • 
lUmdur. Meşhur bir denizci 
aşağıdaki makalesinde, bu va
ziyeti izah ediyor.] 

nun kaprislerinden neş'elen • 

diğin vakit kimsesiz boynu 

bükük yavruları da hatırla 

yılda bir lira ver Çocuk Esir-

geme Kurumuna üye ol! 

Stüdyo dedikoduları 

Corinne Luchaire'in otomobili: 

•Kaçak., •Postacı İki Defa Ça 
lar• ve daha birçok filmlerde ba 
kadın rolünü yapan, sinemaya Y€ 
ni intisabına rağmen oldukça bi. 
yük bir şöhrete malik olan gene 
Fransız yıldm Corinne Luchaire 
son zamanlarda ıkendisine yeni bu 
otomobil satın aldı. 

Corinne Luchaire on sekiı yaşın 
dadır. Parası, şöhreti ve zarif dö· 
şeli bir evi var. Bu çok genç yıldı• 

şimdi de yepyeni bir otomobil< 
malik oldu. Fakat artist otomobil 
kullanacağına ait müsaadeyi yani 
ruhsatiyeyi almak için oldukça 

müşkülat çekmiştir. Günlerce ya
nında bir şoförle beraber Par!s so

kaklarını dolaştı. Bazan yollarda 
kaldı, yanlış bir fren yüzünden o

tomobilini kaldırıma çıkardı Da
ha neler neler .. Fakat nihayet ruh
satiyeyi alınış bulunuyor. Hem ar

tık •Postacı İki Defa Çalar• fil -
minde partöner! olan Femand 
Gravey'le birlikte gezmeler yapa
cak kadar da şoförlüğünü ilerlet -
miştir. 

ŞARKILAR KRALİÇESİ 

Holiuutun yeni Jonjuanı 
Tyrone Pooer e1111eld 

Loretla Youn• ile 

Do•f oldu: fakat Fran•ııı 
dilberi Annubellu da 

lıarar kıldı 

eamer 
Benneıt'in •arı,ın ııe 
makyajlarile alınan 

iki reımi 

>ir film çeviriyor. Filmin ismi 
Washington Square• dlr. Filmin 
nilziğini İnving Berlin hazırlıya • 
aktır. Alice Faye ile birlikte film· 

le şu artistler rol alacaklardır: 

fyrone Power, Al Jolson. 

* Georges Laidler cDün, Bu • 
,;in ve Yarın Parls, lsmlnde bil· 

ıük documentalr bir film çevire • 
:ektir. 

* NJsanda •Tuzak• filmi çekil· 
meye başlanacaktır. Bu filmde 
Marlce Chevalier baş rolil alacak· 
tır. Öbür artistler şunlardır: Erich 
Von Stroheim, Temerson, Brunot. * George Cukor, Norma Chae
rer'!n son çevireceği cThe Wo • 
man• filmlnin rejisörlüğilnil ya • 
pacaktır. 

Konservatuar orkestrası 
Şef ve sellst 

Ferdi von Ştatzer 
Piyano resltaıt 

4 Nisan sah akşamı saat Zl de 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

: Sahte Kontel 
: Büyük Vala 
ı Genç Kızlar 
: Gasparon 
: Bay Tekin Yem 

Dünyalarda 
: Kadınlar aaltanatı 
: Kadınlar aaltaııa&l 

: Şlmio Aşkı 
: Stad twı1an 
: Kasırga 



•-ın...ım 

IJ!PO~~I 
lsviçre milli futbol takımı 
Macarları 3 • 1 mağlup etti 

Meşhur 
maçında 

Arsenal takımıda lik 
2 1 mağlup oldu 

Zürih, 3 (A.A.) - Burada Hart-lbirgdr S. v. 3 - 3, 
turm sahasında 22.000 seyirci ö -1 Hanovra'da: V. F. I. Osnabük -
nünde, karşılaşan Macar milli fut- Hindenburg Halenştayn O - O. 
bol takımı ile İsviçre milli takımı Kolonyada: S. P. V G. Köln 
arasında yapılan maç İsviçrelile - Sülz - Şortina Düsseldorf 1 - 3. 
rln 3 - 1 galibiyetlle neticelenmiş- Viyanada: Mmira - Stugrat 
tir. Viker 6 - 2. 

Blrircl haftayım 1 - O mağlup va Gelsenkirşen'de: Şalke 04 - S. 
ziyette bitlren Macarlar, hücum K. 03 Kassel 6 - 1. 
hattının en mükemmel elemanı o- Glayvitsde: Forverts Ray. Glay
lan Dr. Şaroşinin eksikliği yüzün- v!st - Vormatsia 5 - 3. 

den tamamile aksamışlardır. GGREŞ 
Bu karşılaşmada birinci haftay-

ının bitmesine iki dakika kala, Ae- lsveç gUreş ,amplyo nu 
bi İsviçrelilerin ilk sayısını yap - Stokholm, 3 (A. A.) _ Burada 
mıştır. Macarlar ikinci haftaymın yapılan seçmelerde bu yıl İsveç 
8 iırci dakikasında soliç Deri va • güreş şampiyonları:U şunlar ka • 
ııtaslle beraberlik sa!ısını yap- , zanmışlardır: 
mışlar ve 29 uncu dakikada Abet En hafiften ttlbar Wetterl<>
İsviçrelilerin ikin~, 35 inci dakika- ev, Sveıısson, Nyma:" Svedberg, 
da da sağlç üçüncü sayılarını kay- Myhrman, Cadler ve Carlsten. 
detmiştlr. 

INGIL TEREDE 
L!k maçlarının bu haftaki netl

cele:·i şunlardır: 
Arsenal - Mldlesburg 1 - 2, 

Aston Villa - Preston Northend 
3 - O, Blakpulh- Liverpul 1 - 1, 
Brenişogdm - Layçester Sitl 2--0 
Derbihnti - Leeds tl'nfted 1 - O, 
Z•"eroomuh - Stoke Sitl 1 - ı, 

GrimSbl Tovn - Bolton Vanderers 
1 - 1, Huddersfild Tovn - Man· 
çester tl'nited 1 - 1, Portsmuth -
Birm!ng'1am 2 - O, Sunderland -
Çarlton 1 - 1, Volverhampton -
<;'Pl-<ea 2 - O. 

ALMANYADA 

İzmir at yarışları 
Koşular çok heye

canlı aldu 
İzmlr, 3 (A.A.) - İlkbahar at 1 

yarışlarının birincisi, çok güzel ha- ı 

vada yapıldı. Çok kalabalık bir 
halk kütlesinin derin bir ali.ka ile 
takip ettiği yarışlarını neticeleri 
şunlardır: 

Birinci koşu: tl'ç yaşındaki yerli 
yarım kan İngiliz erkek ve dişl 
taylara mahsus ve mesafe 800 met
re !dl 

1 - Nihad A!tın'ın Tiğ'i, 
18 klübün iştirak etmekte oldu • 2 - Fehmi ve Arifin Onrest, 

~ıı Almanya futbol ş~mpiyonasına 3 - Rıfatı.n YılmazL 
. Ilı maçla başlanmıştır İkinci koşu üç yaşında ve hiç 

Ru karşılaşmalarda cem'an 165 koşu kazanmamış İngiliz er • 
bin seyırci bulunmuştur ki, 60.000 kek ve dişi taylara mahsustu. 1400 
kişi ile Berlin karşılaşmaları baş- metre mesafe üzerine yapılan ko-
ta bulunmaktadır. şuda: 

Neticeler şunlardır~ - Salih Temelin BahtlyarL 
Berllnde: Blav Vays _ Ham _ 2 - Ahmed Atamanın Dürü -

======================== kurd~ 
3 - Fevzi Liıtfinin Oryası. Oksfort - Kembriç 

ı>ünkU nüshamızda nctkeslııl 

dirdiğlmlz meşhur Y&r"Jlll c alibi 
Kembrlçliler yarıı eıınasmdıı 

tl'çüncü koşu, dört ve daha yu
karı yaştaki yerli yarımkan İngl -
tiz at ve kısraklarına mahsus olup 
ır csAfesi 1800 metre idL 

1 - S-!ih ~emelin Ceylanı, 
2 - Has&n Atlının Lüks barı, 

3 - Yine Salih Temelin Mah -
nıuresi • 

Dtrd;,ncü koşuda, dört ve daha 
yuı..arı y•4laki yerli halis kan İn
giliz at ve kısraklarma mahsustu. 

l - Asımın Tomrusu, 
2 - Hüsnünün Baylanı ve Tev

hide Çırpanın Sipkası ü incü gel· 
diler. 

~ inci koşu, dört ve daha yukarı 
ya~t&kl halis kan Arap at ve kıs -
raklara mahsus mesafe 1600 metre 
idi. 
' 1 - Fehmi Vuralın Oktayı, 

2 - Şemsettinln Ta.nakın Bah -
tlyarı. 

3 - Salih Temelin Musulu aldL 

Ut DAM ısAY!'A 
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j iNGİLİZ SARAYINDA MUHTEŞEM BiR BALO I 

Fran•as Rei•İclımharanan ıı;yareli oe•ilHile Lontlratla mulılelil ııiyalct oe ••,,..reler 
oeriltli. Yalıarıtlalıi re•im/erde ln,iliıı lıülıumdarlarile M6•y6 o• Madam Ullr&ta 

,,. Dulc oe Dif•• J6 Kenli Balcin•lıampala• ıarayınJalıl 6aloda ,&ra,orıanaıı 

Gene Alman olan Memel 
Soldaki fotoğraf Alman kıtaatının Memele girişinden bir manzaradır 
Ekseriyetle Alman olan şehir, Alman ordusunu bittabi çılgınca 
sevinçlerle karşılamışhr . Sağdaki resimler bir abidenin macerasını 
gösterir, Vaktile Kayzer Vilhelm Memele bir heykel dikmişti. Bunu 
1919 de Litvanyahlar yıktılar Geçen hafta Memeli alan Hitler bu 

abideyi yeniden yükseltmiştir 
• .,;>) • ...... 

- O zaman Vicdanın kim .?ldu -ı geriye, saraya dönerim. Sizin diş- E • s 
1 

s ni küçük odaya alınC:ı. Bu de- şürmemek için yavaş yavaş izah 
~ı ... :.ı :Ş· ,k,dil kalfadan da oğre - çlde, doktord:ı kaldığınızı, söyle - m 1 ne u tan 1 n arayı nda fa Nihal Hanını, çok çabuk hazır- ediyordu: 
nemeyiz? Ne yapacağız? rim, akşama gidip sizi alacağımı lanmış Adeta koşarak misafirine - Dort gündenberi bE.-s ldşl bil· 

- Cevhcir ağa bilir. O eskidir, haber veririm. gelıniştL Başile setam vermeye tiln Edirnekapı semtini aradı, ta-
kızh.rın hepsinin nereden geldiği- - Dişçi veya doktor diyeceği - Yazan ~~i1R.;,~1tHDMt1Bnı::"Aı . Tefrika vakit bulamadan; radı. İçleri'lden biri Çukurbosta -
nı hatırlar mize saraylardaı~ birine davetli o- M. İhsan ,l.;Jll..Jr!.i'!!!ll!ll.l.JJll.c.J!U!"..::llr _Ne haberT diye sordu. ~ • mn karşı taraf:ında küçük bir bak-

- Amma Cevher ağaya nasıl a- !uruz, daha kestirmesı bu... 

1 

Numarası : 32 !ah buldunuı. kal dükkanından Hatice Nazlı ka-
ça. ız meseleyi? -· Evet .. O zaman bir lkı gün Asım. ellerini u~şturarak gü • dının yanında genç blr kızla o 

Bir gece kahve falına geldiği hiç şü.-.elenmezler de. -Kusurun geçeceği yok mu? jmak ıster ve hasta falan olmadı -•Mahfazadaki defterı ıstersen 0 • 
1 
.. edl B .... k ... d . damla semtte oturduğunu haber verdi. 

1 ums . uyu muı eyı 
ı3m.ı..'l 1'ell kğzır.ı ararım. O kahve 

1 

- Mesela Necmettın Efendinin - Hayır, hır iki sene sonra, bel- 1 llını mı •öyler sanıyorsun? kursun, yarın öbürgüıı ben seni damla tattırmak ister gibi bir hali Fa~at Nazlı kadın dört sene evvel 
f ,ı, ''• "~:akla!ır benim falım sarayına gidiyoruL, desem hiç ki. Evet ... Hem de ya Necmettin yil\e burada ararım. d N.h 1 .... e daha liiübalı" evlat!iğim dediği bu genç kızla . . • . var ı. ı a ın yuzun . . . . .. 
çıkL.Jı: ıçiıı s.k sık bana uğrar... kimse ses çıkarmaz Efendinin - Necmettin Efendı unutunca- Efendi onu kendı doktoruna mu - Saıt aga onun y•ne buraya gel- ve manidar bakarak dedi ki: bırlıkte Teşvıkıye camıı arkaBın• 

Alıi, .:>.ı:t ağacığım ... Ama bu Müjgan! istediği malum. Sultan ya kadar öyle mi? ayene ettirirse?.. 

1 

tnesine itiraz edecek oldu Fakat . . . . da bir konağa odacı olmuş. 
~ ..ı•~ b:r3km.yalım. Zaten sen da oıou hoşnut etmek istiyor amma - Evet, ama sanki elinde kız - Allah Allah!._ İyı amma a Nihat dinlemedı bile.. - Kendısınl değdı.l amma tzıni Hangi konağa? Konakta oda-
benım bura,fan bir an evvel sa - benim hoşuma gitmediği için yokmuş gibi o da ikide bir haber gözüm. biz Müjganı hakikaten ve Bundan iki gün sonra, yıne bir bulduk hanıınefen '·- cı ne demek? Teşvikiye neresidir? 

l · b · · hal N"h t k k ·· d · d · M"" · • 1 k b" b L .. b -İzi ne demek? Nerede otur -vuom•mı ı a ıstıyorsun; u ışı - ı a , ıs ıs gülerek: gon erır ve aıma uıganın na- mut a a ır saraydan çıkarıp öte- sa a • .,;a ah Asım, havanın açık ol- Nihalın tela ı, acelesi karşısın . 
ettik mı arabacı Halil ağır has • j - Allah aşkına Sait ağa, şimdi- sıl olduğunu, saraya ne zaman ge- kine bı ra kacak değiliz ya .. Belki maS<na rağmen yakasını kaldır - duğunu öğı;.endin!z mi? da Asım yalanlarında bir falso 

t marak şehre çıkacaktır. ye kadar Müjgiının Necmettin E- leceğinl sorar. Bazan sarayına ça- arabaya attık mı, bir daha hıçbir mış, Dizdariye yokuşu yolunu tut- - Evet. . Tabii öğrendik.. yapmamak, onu ıkna etmek için 
Pek amml\, son"a ben .enı fendiye gitme!l!ne nasıl mani ol - ğırtır. İşte onun için Müjganı Nec- saraydan içeri ayak atmaması im- muştu. Mümeyyiz Hüseyın Hakkı Nihal birden, sevincinden çıl son derece yavaş ve ihtıyatlı konu-

n.,ıl bulacağım, ben nasıl çıkaca· dun? Pek merak ediyorum. Efen- mettin Efendinin sarayına götü -1 kanını bulacağız. Bıına da bir rJi- Beyin evıne geldiği zaman k<istek- dırır gibi, yerinden sıçradı. Derin şuyordu 
~ , ... MujgıiJL nasıl alacağız? di beğensin, istesin ve Sultan da rür gibi yapmak, hatta orada bir 1 ycx·egın yok ya... l li ve kapaklı saatine baktı. 1 bir nefes çekti· -Teşvıkiye, Harbıyeden daha 

•'>hat gü.dü. Sait ağanın omu - razı olsun da sen kızı bırakmıya- kaç gece kalacağını söylemek i~ten Sait ağanııı gözlerı sevınçten - Tam vakit! dedi. Mümeyyız _Oh ... demek sağ. kızım hayat- ileride, Maçkaya yakın bir cami-
mra vur•rak· ~ın ... Bu olacak ış mi? d•gildlr. tekrar parladı. Nihat ayağa kalk- bey çoktan işine gitmi tir. ta öyle ml? dir. Konak eski bir paşa ,konağı 

Sen merak etme Sait ağacı- - Oldu ışte ... Müjgana Şevki - • Camın, bırak şa kıskançlığı mıştı Bir kiığıdn sarılı olarak min- Diye dü§iındü, kapıyı çaldı. Yi- Asımın gözlerini kırpara'k, başı- imış, fakat bakkal hangi paşanın 
ğım; ben he>sinl diışündüm; ça - , dil ile bir olup bir kusur yapma - a~a efendi; Müjgiının bizim a - dcrııı üstüne bıraktığı sahte miı - ne ayni hizmetçi ıı-ralıktan Asımı nı sallıyarak tasdıkl onun sevin - konağı olduğunu bılmiyor. Konak 
re.erini buldum: iş tatbikindedlr.

1 
dık. Bir de doktor raporu aldık, vucumuzda olduğunu hiıla anla - cevherle ı , e mahfazayı işaret e- görünce tanıdı· cini ,on dereceye çıkarnuştı. Ka - eda, oda kısım kısım kiraya veril

Zoten belkı de ben sizden sonra bu kusur geçinciye kadar Necmet- rnadın ını? Bu vaziyette ne olmak dcrek. - Hanımefendiye haber vere • napeye oturduğu zan~an, helecan- diğı ıçin bunların idaresine bakan . 
. ,. vuşacagım. Evvela siz! araba ilej tin Efendinin koynuna !fıyık ol - ihtimali vardır? Miıjgiın Necmet- - Emanet aldığımız malları sa- yim' dan artık bir şey söyliyemiyordu. kapısllll bekliyen bir odacı li. -
,,, .. nasip bır eve çı:-arırım. O gün madığını isbat ettik. :in Efendiyı beQenıı de orada kal- hibine tPslim etmek sana düşüyor D'ye ıçeri gittı ve As:m yıne ay- Asım o:ı.u birdenbire inkisara dü- zım imiş... (Arkası var' 
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ESKi YUNANIN ŞUH KADINI ----. ··········-·············--·······--; 
NüD KoyoOc§llrDliilcdl©l ! DÜ ÜN DEVLERİ-DİLBER ASPASY A 

• Yazan : M. Raaim Ôzgen Tefrika No: 34 

Prenses, 
Firins'in 

ateşli dudaklarını 
dudaklarına uzattı Bir Peri Masall 

Genç kızın omuzunu müşfik bir rahim Lıitfi •mehtap okadar gü -
hareketle okşıyarak ilave etti: zel ki doğrusu kolay kolan içeri 

- Demin beni susturmak için girilmez• diyordu. Ferda gülüm -
bu Yusuf meselesini ortaya attığı- semiye çalışarak başını kaldırdı. 

nı anlamadığımı zannetme. Fakat Ay beyaz, muhteşem bir çiçek gi-
• ben gem şunu söy !emekte ısrar bi koyu lilcivert semayı süslüyor-

- 63 .- _ edeceğim_' sen . Yusufun teklifine 1 du. Yıldızlar pırıl pırıldı. İçini çe-

Ferda ·Ben üşümüyorum. ! Hacer merakla dinliyordu. Genç benzer bır teklıf karşısında ancak kerek: 
diye mırıldandı. Hacer saatine kızın dudaklarındaki tebessüm bir kişiye •Evet> diyebilirsin, sev- - Sahi ne güzel mehtap var bu 

baktı: •Yediye ge1iyor dedi. Lut - kaybolmuştu. Ağır ağır devam et- diğin ve sevildiğin adama, Akif gece! dedi. 
fiyi karşılamıya iskeleye inece - ti: Cemale.. Karı koca bakıştılar, ikisi de o-
ğim . İçeri gidip ceketimi alayım.. _ Vereceğ;im cevaba gelince... Ferdanın cevap vermesine mey- nun yapyalnız bir çam dalının al-

Ferda •Liltfen söyle de bana da Zaten mektubunu okuduktan son· dan bırakmadan arka.-ı nı dönerek tında kaldığı müddetçe bir kere 
ceketimi getirsinler• dedi. Genç ra daha tevkifhanede iken bu ce- köşke doğru uzaklaştı. bile mehtaba baıkmadığını anla -

kadın köşke doğru yürüdü. Fakat vabı düşünmüştüm. Mahkeme • mışlardı. Onlar da belli etmeden 
birdenbire gene döndü, Ferdaya nin neticesi ne olursa olsun ona Hacer kocasını vapurdan alıp içlerini çektiler ve genç kız orta-

yaklaştı. Yüzüne dikkatle baktı: . ak döndüğü zaman Ferdayı gene ay- larında olduğu halde sessiz adım-ayni şeyı yazac tım. Dost kal -
maıruzın en doğru hareket oldu _ ni -yerde buldu. Genç kız iskemle- !arla köşke doğru yürüdüler. - Ferda sana son bir bir sual 

soracağım. Yusuf hakkındaki fik-

rin nedir? Ve ona vereceğin cevap 
ne olacaktı r? 

Ferıianın dudaklarında hafif bir 
tebessüm belirdi: 

- Yusuf hakkında ~ok iyi his -
ler besliyorum. Onun gibi mert ve 

ğunu .. 

Hacer halazadesinin omuzunu 
tuttu: 

- Yusuf, dediğin gibi çok iyi 

çocuktur Ferda. Cevabına epey 

kederleneceğini düşünerek üzülü

yorum. Bununla beraber başka 

iyi erkekkrin ender oldui(una e • türlü yapıp ona müsbet cevap ver-
min.im. mene de imk~n yolt. 

sinde hareketsiz duruyordu. Ka- Yemekten sonra köşkün üst ka
tındaki terasta toplandılar. İbra -ranlıkta yüzü daha beyaz görünü

yordu. Gözleri uyur gibi kapalıy- hiın Lutfi pek meraklı bir safhaya 

d On! b• h . d 'kl - - girmiş olan muhakemeyi anlatı -
ı. arın a çeye gır ı erını . . 

d d b - d b ' -- 1 yordu. Bır aralık kansına .galıba uyar uymaz ır en ıre goz e - _ • 
küçük bır seyahat yapacagız se -

rini açtı, yerinden kalll<tı. 

Hacer sitemli bir sesle: 

- Ay sen hiıliı içeri girmedin 

mi? diye yanına yaklaşmıştı. İb -

ninle• dedi. Bu muhakeme temyi
ze inti.'kal ediyor. Ankaraya git -
mek icap edPcek, beraber gitsek 
fena olmaz. 

Çocuk sesi, yurdu şenlendi
rir. Bayramda çc•cuklarımızı 

neş'elendirmek için elbir!iğile 
çalışalım ! 

Genç kadın cevap vermeden an
nesi söze karıştı: 

- Hiç te fena fikir değil, oka
dar methini işitiyoruz, biz daha 

görmedik. FLrsat düşmüşken Ha -
cer görmüş olur. 

İbrahim Lı'.ıtfi hemen kaynana-
sına dönerek: 

- Sizi de beraber alırız, dedi. 
İhtiyar kadın güldü: 

- Aranıza bir de kara çalı liı -
zım değil mi ya .. 

Abdülhamit devri başpehlivanları 1 
ft!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!! M. Sami Karayel : 31 J 
Güreşi, biran evvel bitirmek için 
Hafız, hasmına, domuzuna saldı 

' ' ' . '~ .:,............ • : - - l 1 • •. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gnnde 3 defa muntazaman di'}leriniz.i fırça ayı 11 z , ' - - . -. . -

kaldı, Ferda neye !karar verdi, gi- diği zamanlaı:daki gibi fazla cid -
diyor mu• dedi. di idi. Hatta kaşları biraz çatıl -
Onların konuşmalarına kulak mıştı. Ağır bir sesle: 

veren Ferdanın halasının yüzün - _ Yarın istanbula ineceğim, de
de hemen sıkıntılı bir mana belir- di. 
mişti. O da: lafa kanştı: 

Hacer endişeli bir iavır almıştı. 
- Doktor Ferdanın istirahat et-

Halası sordu: 
mesinin daha doğru olacağını ba-

na söyledi, dedi. Zaten Ferda za
yıf. Hem de yabancı yer. Tek ba
şına kendisini iyi koruyamaz. He
le ben gitmesine hiç razı değilim. 

- Bir işin mi var? 

Genç kız başını salladı: 

- Evet. 
- Nedir? 
- Evvela akademiye gidip ha -Karı koca gülerek bu söze itiraz Ferda oturduğu yerde kımılda -

ettiler. Hacer onu beraber götür - dL Halasına doğru yüzü döndü. reket edeceğim günü bildirece • 
mek için ilkna etmiye çalışıyordu. Fakat sesini çıkarmadı. Hacer gü- ğim. Sonra da eve ı:ığrayıp eşya • 

Ferda hiç söze karışmamıştı. Onun lümseyerek ona baktı. Sonra an -
çok başka şeyler düşündüğü bel _ nesine hitap etti: 

!iyeli. Terasın bir köşesine çekil • - Ferdanın kararı da galiba 
. . . . . böyle. Dilılkat ediyorum, seyahat 

mıştı. Ellerını çenesıne dayamış, 1 . . • bil aldığı yok 
semayı seyrediyordu. meİbse esını agzına e du . 

rahim Lıitfi gülüyor . 
İbrahim Lıitfi yerinden kalka - - Öyle ise onu da Ankaraya be

rak ona yaklaştı. Gülümseyerek 
raber getiririz. Küçük bir seyahat-
ten birşey çıkmaz. Hem yanında 

biz varız. 

omuzuna dokundu: 

- Seyahatten bahsettik te aklı-

!anını toplıyacağım. 

İhtiyu kadın oturduğu !koltuk

ta hayretle doğruldu. Asabileştiği 
belliydi: 

- Demek 

Genç kız: 

gidiyorsun! dedi. 

- Evet, diye cevap verdi. 

Halası birdenbire ayağa kalk • 

mıştı. Onun yanına yaklaşıp ko -

ma geldi, Ferda. Bugün köprünün 
üzerinde Kerim Namığı gördüm. 

•Hazırlanmak için on beş günü 

Avukat sözünü bitirmişti lı:i ü- !undan tutarak 
çü de genç kızın ayağa kalktığım baktı: 

yüzüne dikkatle 

gördüler. Yüzü birşeye karar ver- (Arka•ı var• 

• 



ŞİF ALI PORTAKALLAR 
En faydalı meyvalardan bi

ri de portakaldır. Vaktile 
Çinde yetiştirilen küçücük 
portakallar, Arapların, ve 
Portekizlilerin gayretlerile 
Avrupaya getirilmiştir. 

Bu mübarek meyvaya Por
tekizliler kendi memleketle -
tinin adı olan Portugal ismi
ni vermişlerdir. 

Çok sıcak ve mutedil mem
leketlerin topraklarında be • 
reketli olarak yetişmektedir. 
Portakalın yapraklarından, 

çiçeklerinden, kabuklarından 
ve sulu olan iç kısmından her
kes türlü tflrlil faydalar elde 
ettikleri cihetle dlinyanm her 
Yerinde rağbet kazanmıştır. 
Aşağıda portakalın yapılı

şında olan maddeleri, cevher· 
!eri, yitaminleri yazdığım za
man bu kibar meyva gözleri • 
nizin önünde daha - ziyade 
yüluelecektir. 
İspanyada, Balear adala • 

rmda, Tunusta, Fasta, Ceza -
lrde Fransayı doyuran çok gü
zel portakallar yetiştiriliyor. 

••• 
İtalyanın aşağısındaki de -

ııiz kenarlarında, Sicilya ada
sında nekadar bol portakal 
çıkıyor. 

Garptrahlusun'da ve İtal • 
Yanın birçok şehirlerinde be
reketli olarak yetişen bu gü
zel meyvalar İtalya portaka
lı namı altında A vrupanın bir 
çok pazarlarında şöhret al -
mağa başlamıştır. 

Trablusgırrpta Sükker Is -
minde bir çeşit portakal var• 
dır. Tatlı limon gibi bir mey
vadır. Bu nevi portakalın SU• 

yu, şekerli suya benzer. Lez
zeti çok güzeldir. Vitaminleri 
çok olduğundan Avrupada 
ziyade rağbet görmektedir. 

••• 
Yafanın içinde ve civarın • 

ela mevcut olan 20.000 den zl. 

l 
yade beyyareler, yani porte • 
kal bahçeleri dünyanın her 

tarafına koskocaman porte -
kallar yollamaktadır. Oralar
da, binlerce artezyen kuyu • 
larındaıı fışkıran bereketli 
ve tatlı sularla sulanan por -
taka! ağaçları o kadar çok 
meyvalarla yüklenirler ki, 
yerlere kadar sarkarlar. Zan
nedersiniz ki portakal ağaç • 
!arı çökecektir. 

Umumi Harpte, tam hu 
mevsimde idi. Kudüsten Ya • 
faya giderken sekiz saat u • 
zakta bulunan Yafanın bin -
terce bahçelerinde çiçek açan 
portakallann güzel ve misk 
kokularını koklamakla neşe
lenmeğe başlamıştım. 

••• 
Yafada davet olunduğum 

zengin ve büyük bir portakal 
bahçesinde minare yüksek -
liğinde göklere fışkıran ar -
tezyen suyu ile doldurulmuş 
billur gibi parlak büyük ha • 
vuzun dört tarafını saran ya-
semin çardaklarının, katmer
li ful çiçeklerinin, iri, büyük 
rengarenk güllerin, çeşit çe· 
şit sümbüllerin ortalarına o • 
tıırmııştuk. 

Başunı yukarı doğru çe • 
virip te yarım kilodan daha 
ağır olan yüzlerce büyük por
takalların altında bulundu -
ğumu anlayınca (kafama dü
şerlerse cndişesile) bayağı 

kOTktuğum sırada idi ki ut, 
keman ve tambur ile başlı -
yan güzellerin yanık sesleri -
ni dinliye, dinliye gaşyoldum 
ve korkuyu da unuttum! 

Kokulu beyaz çiçeklerle, 
yemyeşil yapraklarla süslen • 
miş ağaçların her tarafında 
görülen iri Yafa portakalları 
bayat veren parlak güneşin 

altında birer altın külçesi gi
bi gözleri nekadar kaınaştır • 
mıştı. Ruhumu nekadar ne -
şenlendirmişti. Gurbet elde 
kalbimi nekadar heyecanlaş
tınnıştı. 

Lokm•n HEKiM 

1u 1111 uııuınnıını ııııınııııuııııoıı ın 11111111111111 uııııııııuıııuuıııııınııııuııı lzmir piyasasında ; euiu:m~"" FENLİ BİLGiLER ALEMİ 
ıııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııımııııımıııııı1 mınıııınıımııııııı mahsullerin vaziyeti 

Adi tuzdan sun'i Radyom istihsali İhracat ve piyasa 
vaziyeti etrafında 
bir ı apor hazırlandı 

Laborafuar tecrübeleri tahakkuk 
edebildiği takdirde 

İzmir (İkdam) - Şehrimiz Ti
caret Odası, mahsullerimizin vazi
yetini gösteren bazı malı'.imat top -
lıyarak bir rapor hazır13mıştır. Pi
yasada mahsullerimizin vaziyeti 

Londra şeluıinin ortasındı>, sakin 
bir 18.bora:tuarda bey az gömlekli 
fen adamları devrimizin en büyük 
tababet keşiflerinden birini başar -
mak işiyle gizlice meşguldüler. 

Onların göstermekte oldukları bu 
gayretin vereceği neticeler o ka -
dar vasi ve derin olacaktır ki bu 
mevzu üzerinde şimdiden müna • 
kaşaya girişmekten içtinap edi • 
yorla.r. 

Bu fen adamları radyom tecrü -
heleri yapıyorlar, fakat bu bildi • 
ğimiz radyom değil, sun'! usuller
le istihsal edilen radyomdur. Bu· 
nun istihsali i§i ·başlı başına uzun 
bir hikayedir. 

Terkibi klor sodyomdan, ya- ' 
ni bildiğimiz adi tuzdan yapılı • 
yor ve atomların bombardımanı ikı 
temin ediliyor. Atom malO.m ol • 
duğu üzere mikroskop ile dahi gö· 
rülemiyecek kadar küçük olan. ve 
bütün dünya ile muhteviyatının 

en küçük parçalarını teşkil eden 
zerrelerdir. 

Bu bombardıman hareketi beş 
milyon volta müsavi bir elektrik 
kuvveti istihsal eden ve 100 ton a
ğırlığında olan siklotron adındaki 
muazzam bir makine tarafından 

yapılmaktadır. Siklotron, tıpkı bir 
makineli tüfeğin bir kayaya ateş 

etmesi gibi - ki bir atomu milyon
larca defa büyütürsek bir kay~ya 
benzetebiliriz. - Atomun üzerinP 
yüksek bir enerji zerreleri en<laht 
eder. Bu müthiş bombardıman al
tında kaya, veyahut atom, küçük 
parçalara ayrılır ve bu parçalar 
da radyo • aktivite, yani sun'i rad
yom neşreder. 

Gramı beş bin lngiliz lirası 
olan radyomu ucuzlatmak 
ve tedavisini genişletmek 
imklnı hasıl olacaktır 

şudur: 
fen adamlarına Rutherford açıkça Mevsim iptidasında!'. ıo Mart 939 · 
ve mufassal bir surette cevaplar tarihine kadar satışı borsaya kay-
ver!rdi. Bu gibi araştırma işi ile dettirilen üzüm mikdarı G7lOO ton BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

meşgul olan~'.. a:asında hakiki dur. Halbuki İzmir acenteler bir - 1 2 S ' li 6 7 8 9 10 il 
r~dyomun kaşifının. kız~ trene O • !iği listelerine nazaran mevsim ip- ~ il - -
rıev~kocasıF.Jolıotdavardı.İş- 'd d 

25
M tak ka d _______ l_i 

te bu zevc ve zevce 19:l4 senesinin tdı as1ı.n an zd ar d ·şamınl ak tle- 1 . I. __ 

1

1_. __ 1__1
1

" 

. ar ımanımı an ış mem e e -
Kanunusani ayının on beşınde 1 .. .. a. _ t 

7
1
3

50 t 
,... . . . .. re yapı an uzum uı.ıo.ca ı on -.-. ------s~nı ~adyom~ ~eşfettıklerı~ı bu· dur. Bunun yalnız Almanyaya ih- ------------ -----

tun dunyaya ılan etrr,ışlerdır. Bu raç edilen mikdarı 49972 tondur. 1 ı • • 1 \ 1 

sebepledir ki.1935 f',obel :."ö.kafatı Son hafta içinde limanımızdan dış • -=İ-=·=I==== 
kendilerıne .layık ~orul':'uştur. . memleketlere 858 ton üzüm ihraç _J __ I_. _ • __ _l_I_ 

1!1akat bu ış'." teyıd; ışı umumı -J edilmiştir. • .- 1 • • 

yetle Cave0ndısh lab~ratuarında / Yine son günlerde 7 ve 8 numa-, +-.-,------.
Rutherford un talebeleı ı tarafın - 1 .. ·· 1 -~ nar vırmişer pa - -F. ---. -1-.. . .. ra ı uzum eıue. o , ~ ı 

dan yapıimışt'.r. Meselayı.ne bu la- rahk tenezzül görülmüştür. Bu - - 1---------ı---bora.tuarda, şımdı profesor olanı b b' !arda piya • . nun se e 11 son zaman -
doktor J. D. Cockroft ıle doktor E. d .. .. .. . a elenı'ıı a Soldan sag·a ,sa a uzum uzerıne mu m - - -
T. S. Walton hocalarının başarıla- ı 1 1 d Al anyadakı' fi ı Beld · l k . . . . .. za mış oması ır. m - . - e, şışman ı . 
rını hır kaaeme daha ılerıye } 0 

- at kontrol dairesinin, İzmir piya • 2 - Çekinme, kitap nazil olan 
türerek atomu tamamivle sun ı va- d .. .. t ku n azalma 

· sasın a uzum s o nu · Peygamberlerden hırı, ut sıtalarla parçalamak imkanını bul sına ve fiatlerin yüksek olmasına 
muşlardır.. Bundan bnşka labora - ı rağmen Almanyaya ·thal edilecek çalan. 
tuarda ıstıhsal ve konkol edılen 1 üziim fiatlerini yükceltmemesi yü. 3 - Bir nota, jimnasti.k, çok ol
bu zerrat akınından ıstıfade ım - zünden Almanvaya yapılan sevki-

1./k 1 kanlarını da mevdana çıkarmıs - k 
1 

· tır Sun'i radyom üzerinde · - yat pe aza mış . 
L d R h r d !ardır. 1 • calı•an or ut error nen· 

mayan. 

4 - Mensup. 

, Y Nötron adını taşıyan bu zerre . . 
edilmiştir. Gümii§ beyazhğıııda Cambridge ilni versitesınin bir keş Son zamanlarda piya~ada hıç ın 
bir maden olan radyom havaya fidir. Bu araştırma işi ile muvaz- cir kalmamıştır. Onun ıçın borsa
maruz kalınca kararır ve lekele - zaf olan doktor J. Chadwick 1935 da incir üzerine muamele dıırmuş 

5 - Haşeratı öldüren bir mad -

de, hayvanlarda olan tehli· 

kelı bir hastalık. 

6 - Arzu, vahşi bir hayvan. 
· fizik Nobel mükafatını kazanmış- tur. Acentalar birliği listelerine 7 - Cümhuriyet hükümeti tara-

nır. . .. . . göre mevsim iptidasından 25 Mart Radyom başlıca tabii reifte ben- tır. Maamafı notron, rııger atom 
• ' · f ki ı k l k 1939 akşamına kadar dış memle -zer hir maden mahlulatıııdan istih zerrelerınden ar ı 0 ara e e - . . . 

Sal edilir Bu mahlı'.ıt içinde pek az trik hassası taşımaktndır. o za • getlere 41106 ton ıncıı· ve hurda ih 

fından kaldırılan bir vergi 

şekli, bir zaman ölçüsü. 

8 - Yatık değil. · ed'l · f B 17866 tonu '-ı'r ını·ktarda bulunan radyom bir mana kadar madde ile elektriğin raç 1 mış ır. unun 
.., im d d S hafi içinde 9 - Yemek, Allah, memnuniyet ton ham madenden uzun bir ame- biribirinden ayrılmaz olduğuna i- A arıya a ır. on a 

1. d d ş memleketlere ifade eden bir edat. liye neticesinde ancak birkaç hab- ııanıhyordu. Cavendish liiboratu - ımanımız an ı 

be miktarında çıkar. arı bunun aksini isbat etmi§tir. 148 ton incir ihraç olunmuştur. : 10 - Tatlı bir madde, ak ciğer, 
Radyom kendi ağırlığındaki su- Bu ke§if 1932 de yapılmıştı. Bir Pamuk bayağı. 

yu kı>ynama derecesine kadar ısıt- sen sonra, halen profc·sör olan P. Mevsim iptidasından şimdiye ka 11 - Tahta vesaire ovulan bir 

Bu terkibi maddenin hakiki rad-
yom ile ayni ~a hassalarına ma
lik olduğu görülmüştür. 

maya kati bir hararet neşreder ve ı M. S. Blackett dünya haricindeki dar limanımızdan dış memle.k~tle- madde, arabi ayların seki • 
,bu hararetini bin sene kadar mu- boşluklardan arzımızır, üzerine re 32145 balya. son hafta ıçınde zincisi. 
hafaza eder. Radyomun neşrettiği doğru inen ve kozmik şualar a - 500 balyası Romanyaya, 415 bal • 
bu hararet arttırılamaz ve önlene- dını taşıyan esrareng;z intişarda yası italyaya olmak üzere 915 bal
'!nez. yeni bir cins atom zerresi bulun - ya pamuk ihraç edilmiştir. Fiat -

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Bir erkek ismi, bir nakil va-.. RADYO .. 
Tanınmış İngiliz fen adamı pro

fesör F. L. Hopwood, çok iyi yetiş
miş ufak bir asistan kadrosiyle 
Londrada St. Bartholomew has -
tanesinde boğaz uru, damar ilti -

Radyom mayi hava ve fevkalade du 0 unu ke~fetmiştir. Jerede son lisan kararnamesiyle ha 
sıcak fırınlar içinde termoskopik Bu zerre müsbet e!ektrin ve ya- fif düşüklük görülm;lştür. Fakat 
tecrübelere tabi tutuJn,uş ve ha - yut diğer adiyle pozilron'dur. Bu bu, muvakkattır. Alınmış olan ted 

sılası. 

2 - Kabile, kokmuş insan ve 

hayvan cesedi, şehir. 
_ııınııııınnnnıııın ıııııııııııııııııııııınnnııınııınıınıııınınımıııuoıııııııııııııııııuıuıııııuıııııııııınııın 

'fORKfYE RADYOFÜZYON POSTALARI 

Dalga 
Uzunluğu 

Türkiye Radyosu - Ankara 

1639 m. 183 Kcs./120 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 

9465 Kes./ 20 T. A. P. 31,70 m. 

Kw. 
Kw. 
Kw. 

habı, cilt hastalıkları, verem baş - raret "'.:riınini yüzde .. ?,ir .de~~e 1 zerrenin. evvela koz':'ik. şualarda birlerin tavzihini. pamuk ihracatçı 
langıçları, romatizmanın bazı şe- bile degıştırmedığı gorulmuştur. bulundugu kcşfedılmı.ş ıse de az !arı beklemektedırler 
killeri, bilhassa kanser ve hatta Sun'i radyom~n.hassal~.rı da he- bir zaman sonra aynı ~erreni.n .her Fasulya 
boğazdaki bezleri radyo _ aktivi - men hemen aynıdir. Sun ı. radyom 1 m~ddede mevcut oldugu gorul - Yine son hafta içinde İtalya a _ 
tcli iyod vasıtasile tedavi tecrübe-, ıstıhsal sahasında elde edılen mu-

1 

muştur. li d n 
429 

çuval 
· · · · · · .• . dalarına manımız a 

!eri yapıyor. vaffakıyetler Ingılız ılım ve fen- Pek tabu olarak bu keşıfler bu -
1 

ih edilmesi vüzünden 
• . . b' f .d. S ,. d .. .. f . d k "h' b. fasu ye raç . Sun'i radyom enjeksiyon bugu 1 nının ır za erı ır. un ı ra yom 

1
. gunun ennın e ço mu ım ır . f 

1 
f' t• d birden-

' .. ,~ . . . b . . .. pıyasada asu ye ıa ın e 
ve dahilen alınan radyom kapsul- katı surette keşfed. ilmıştır ve u- yer ışgal etmektedır. Tıpkı yuzler- . 'k' k "k 

1
, g" "lmu··ş 

.. · ' ·· ,.. bıre ı ı uruş yu se ı~ oru -Ieri ve iğneleri şeklinde kullanıl - gun Cam:lrıdge de dunyanın en ıce sene e.v;eı laboratparlarda ato- tür. 

Salı 
maktadır. meşlım· J~boratuarları ola~ Ca - J mun harıcı şeklıne karşı yapıla -

1 Saat 21 Konuşma (Hukuk ilmini Bu araştırma ile meşgul olan vendısh laboratuarlarında ımal e- cak hücumların mahiyetini tayine • .. .. 

Saat 12.30 Program 

3 - Tasdik edatı, dört cihetten 

biri, isimlerden sıfat yap -

mak için kullanılan edat. 

4 - İfrazatımızdan biri. 

5 - Örtü, me$ıur bir İran hü -

kümdarı. 

6 - İngiliz içtimaiyatçılarından 

biri, göğüs. 

7 - Zamanı ölçen bir iilet, ço • 

cuk bakım evi. 

8 - Şarkta büyük bir devlete 
Saat 12.35 Türk müzıği - Pl. 

yayma kurumu). fen adamları şimdiye kadar bir dilmektedir. Bu işi baışaran adam 

1 

çalışıldığı. gib~ bugür.kü labora _ Bır koylu başkasına kaçan 
Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam ·çok mühim keşifler yapmışlardır. memleketin tanınmış fen adamı tuarlarda ilerde yapılması lazım karısını öldürdü 

biyo • nukut borsası (fiat). Evvelemirde bu tecrübeler ilerle- mütevefJJa Lord Rutherford'dur. gelen ince tetkikleı·e girişebilmek . . . ) E Ik' k mensup olan adam. 
İ ,. Izmır (Ikdam - vve ı a · 

9 
Kıl eh S t 21.25 N • 1. 1• 1 1 R dikçe bugün bir gramı beş bin n- Rutherforda sun ı radyomun üzere matlup şekilde mücehhez ol- • 

1 
k - , ç re, su. Saat 13 Memleket saat ayarı, a - aa eşe ı P "< ar - . . . 1. b b d .1 b'l' y . z· 

1 
şam saat 16.15 de Kem~ paşa aza- Ö d . ks 

S t 2130 M" ik (R d k _ giliz lirası olan radyomun ıstihsa ı • a ası• enı e ı ır. enı e an - mıya çalısıyorlar. , 1 .. .. .. . . 10 - demek, de e, evın a a -Jans ve meteoroloji haberleri. aa · uz a yo or es d 1 b. ·rtç· · -1 1 b 1 - sının üzum koyunde bır cınayet 
tr Ş f H F 'd Alnar) bir hayli ucuzlamış olacaktır. a 1 ır çı ının og u 0 an 11 Bugu·· 11 artık sadece radyom de - M h 

11
. d ld ğ mından. S 1315 M .. "k (O t ası - e : asan erı . .. .. .. • . d •• d.h. C vend' h'd• f olmustur. a a ın en a ı ımız aat · uzı pere ve . . D Bundan sonra bulun dunyada acı- evasa a ı a ıs • pro e • ··ı b. k k. • ı ı d ' . d yapılan 

ne , li t·· 1 Pl ) 1 - L. Cherubını - cLes euks . .. 1.b t t· 1 k b gı , ır ço ımyevı e eman ar a alumat şu mer)<:ezdedır: 11 - Düzen, susam an ş e uver ur er • . .. len ~edaviye muhtaç olan mılyon- sor ve a ora uar şe ı o ara u- d kt'f 
1 

bT B'lh m 
Saat 13.45 - lJI Konuşma (Kadın J2ournVees• Bopetrhasından 7 

u~ertur. !arca hastanın tedavisi mü~kün lunduğu sıraılarda büyük keşif ra yo - a .'. yd~pıda ı~ıylor. ı h~ds- 1 Ü zum köyünden Mustafa kızı bir madde. 
- on ee oven - ncı sen - sa ınsan vucu un e nu unan ı - Ümmü Gülsüm evli bir kadındır. saati - Ev hayatına aid). olacaktır. yapmıştır. . k ·· · . h . 

foni. La maı'ör, op. 92. Poco Soste- ro3en, o sııen ve saırenın epsı Ve kocası Recep Şahinle geçine -S 18 30 p Asıl mühlm olan cihet ise sun'i Daha sonraları motör kralı Lord 
aat · rogram. nuto - Vivace. Allegretto. Presto - radyo · aktif şekle konulabilir. memektedir. Bu köy kadını. evli 

S .. "ğ' radyomun tedavi maksadile kul - Austin'in bu sahadaki işlerin yü- F k b b 
,., aat 18.35 Müzik (Oda muzı ı - Assai meno Presto. Allegro Con hakı.kı" İ izi • ta a et ve organizm ba - ld - halde son günlerde başka 
,. !anılmasının radyomdan I rütülmesi için yaptığı 250.000 n- h. l . d . t h 

1 
O ugu 

l) Brio. 3 - L. Von Beethoven ·daha tehlikesiz ve zararsız olması- giliz liralık teberrü sayesinde Lord ıs erim ake tyenıOaraş.ırmabsaha ~ad- bir adama kaçmıştır. Kadının.kaç-$ 9 K (T 
.. k" rı açı ac ır rganızm sın e h'k' ı··· aat 1 onuşma ıır ıye pos- cCoriolan. uvertürü. dır. Rutherford büyük bir loolaylı,k . .. · . .. ması üzerine sorgu a ım ıgınce 

Bir kuduz köpek 

tası. Saat 22.30 Müzik (Solister - Pi.) Hakiki radyomun sonsuz bir görmüş oldu. ı ırsıyet hoceyrelerıne not~on bom - tahkikata başlanmıştı. Tahkikat 
Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl Saat 23 Müzik (.Cazbant - Pi.) 0··mru·· vardır Bazı fen adamları 1 0 k d l'b t bardımaııı yapmak su~etıyle or~a- vapıldığı sırada karakol civarında Bursa, (I.kdam) _ Beş zabıta · zamana a ar a ora uarın . . . . . heyetı'.) Tahsı'n Karakuş ve arka - Saat 23.45 - 24 Son ~jans haber- hakiki radyomun 1690 sene ka- d k ·k· b. İ il' 1. nızmde ırsıyet ve ıklım şartlarına dolaşan Ümmü Gülsüm, kocası Re- memurumuz tarafından Temenye 

Ancak otuzuncu 
kurşunla öldü 

sene e anca ı ı ın ng ız tra - ,.. . ·· 
11 

k .. das_ları. !eri ve yarınki program. dar dayanaıbileceg"ini bildiriyorlar 1 k 'd t d 50 İ .1. 1. 1 tahı olmaksızın tahavvu er vu ua cep Şahinin taarruzuna ugramış; ·rindeki Cümhuriyet köşkü yanın-
. · ı varı a ı var ı. ngı ız tra- J . .. .. 

1 
, k . b ... . .. · · · S 

1 
Bundan başka ziyadesile keskin d f 1 f . t·ı d getırmek mumkun o ac a tır, ve u Recep hamı! oldugu bıçakla eşını da hır· kuduz köpek 60 kurşun a _ aat 20 Ajans, metı;oroloji ha - sın an az a masra ı ıs ı zam e en . 

b ve müessirdir. Ve h~taya zerke - .. • ! vasıftaki radyo - aktıf madde be- karnından ağır surette varalıyarak tıldıktan sonra öldürülmüştür. erleri. Ziraat borsası (fiat). p O L 1 S tecrubeler yapıldıgı zaman arada- . . d iht· .... 
1 

· 
dildikten sonra kontrol imkanı k' f k t . ed·ı . . . C şer organızmın e ıyaç goru en öldürmüştür. 

Saat 20.l 5 Türk müziği: Çalan - yoktur. Hakiki radyom enjeksi - bı 'dar ın .. e.mın 't ı .mesı ıçın. anı- yere vazedilebilecektiı'. Katil yakalanmıştır. İfadesinde ı K Kandı' ni ziletle sünnet rı ge unıveTsı esıne muracaat . . . 
ar: Ruşen Kam. Cevdet ozan. yanlarının neticesi hastanın ke •

11
. li d Mesela fosfor kemık ensıcesınde karısının baskasına kaçmasından 

Zühtü Bardakoğlu. Okuyanlar: ederken yaralandı miklerini çürütmeye kadar vara- azRımthge fyodr' u. t .. bel . .k.

1 

tekasüf etmiş olduğu için yakın mütevellit te~ssürle bu işi yaptı-M u er or un ecru erı ı ı 
ahmut Karındaş, Safiye Tokay. Kumkapıda otuı·an Kı.rkorun 'bilir. fh 1 M .

1 
h istikbalde sun'l radyo • fosfor ile ğını söylemistir 

ı sa aya ayrı ır. uma' ey evve- . • · 

Setbaşı civarında bir kadınla bir 
çocuğa saldıran bu köpeğin kuduz 

olduğunu görenler derhal polise 
haber vermişler, bunun üzerine 

Setbaşından yetişen polisler köpe-- Küçük Osman beyin - Neva oğlu Diran, ailesinni muhalefeti • Buna mukabil radyo - sodyom 1• b .. k .. f d 
1 

k 
1 

tedavi imkan dahiline girecektir. K t h 
Pe R h . b . B adını taşıyan sun'i radyom faali - a, uguıı u en la am arınııı u - Bu" tün cihanın Lord Ruther - Bursadan oza o umu srevi. 2 - a mı eyın · a · ne rağmen bir müddettenberi di - . . !andıkları metod ara nazaran çok 

Yali şarkısı: Gül ha.: in sümbül nini deg· iştirerek Müslüman olmak yetini on beş saat ıçınde yarı ya- d h . ı·d • l k ll 1 ford'a ve bu işlerle daimi surette Sevk'ıne ba~fandl Diğer taraftan. Maksem nokta-. . a a ıp ı aı sayı aca - usu er e a- .. .. r .. .. . 
Perisan. 3 _ Rakımın . Uşs_ak şar- istemektedir. Bunun için ilk adım nya kaybeder. Enıeksıyon anın - 1 1 b'l • . . meşgul olarak buyuk başarılar el- B.. k "lik sına da telefonla kopegın karşı -

• . . . . .. tomun nası parça arıa ı ecegını . , Bursa, (İkdam) oce çı . . . . 

ği kovalamağa başlarr.ışlardır. 

kı: Bana hiç •.·akışmıyor. 4 - Lemi olarak Diran kendisini sünnet et- dan otuz saat sonra tesırının dort- k f t . t' B h d . de eden Cavendısh laboratuarının !anması bildırılmıştır Arkasından 
• . . eş e mıs ır. u meş ur a amın ı- En tT' .. deki tohum kışlağında .. .. beyin _ ı·sfaharı şarkı·. Narı aşkın- mek istemiş ve eline geçirdiği bir te hırı ve 45 saat sonra da ancak 1 kin . ·f. d t . k doktorlarına karşı minnettarlık s 1 usun kurşun atıla atıla koşkun yanına 

k. d b' . k l t H- k'k' d cı keş ı e a omun ın ısamın - . • ·tlar altında h f e k.. k la ku·· ı oldum. 5 _ R~hmı· Beyı'n _ jiletle bu işi başaramıyarak yara- se ız e ırı a mış ır. a ı 1 ra - . hisleri taşıması çok verinde bır fennı şar mu a aza - k dar kovalanan bu kuduz ope 
- • ·hı·ı·fı ,. dan hasıl olan zerrelerın radyo - · " . b İs• h İanmıştır. Diran hemen Cerrahpa- yomun yapacagı 1 ı a arın sun 1 

. . . harekettir. dilen koza tohumları koza mınta- vücudüne 30 uncu kurşun ısa et •a an şarkı: Etme beyhude fi - d d .... 1 . hl' . aktıvıte taşıdıklarını tesbıt etmek 
gan. 6 _ Cemı·ı be.•·in . Muhayyer şa hastanesine kaldırılarak tedavi ra yom a goru memesı te ıkesı 1 t Edgar Middleton kalarına gönderilmeğe başlanmış- ·ettikten sonra ölmüştür. 

' yoktur. o muş ur. . 
~az semaisi. 7 - Zühtü Bardakoğ- altı.na alınınıştır. Sun'i radyomu anlamak iı;in ev-1 Her ne kadar bu keşiflerin ik - [ Ulus refikimizden 1 tır. Ilk parti olarak iklımi B:ırsa .• 

11 
- Santur taf/.mı. 8 - Asım Be- Sokakta pldü veıa hakiki radyom hakkında bazı mal ve itmamı başkabrıııa bırakıl- Her gün binlerce yavruyu ya nazaran daha sıcak olan Izmır, Karısını yaraladı 

;~n - Hicaz şar~ı: He.r zamı diğer 1 Taksimde Kurabiye sokağında malumat .sahibi olmak lazımdır. ~.ış ise de bir çok fetı adamların.•, senin yardımın. senin şefka - Diyarbakır ve Antalya mıntaka • Bakırköyünde Yeniyolda oturan 
ze. 9 - Leyla han;mın - Hıcaz oturan 65 yaşında Dudo dün Tak - Başlıca kımya elemanlarından bi- dunyayı heyecana vel'en terakkı • tinle sinesinde barındıran Ço larına yollanmıştır. Havalar bu se- Vasi! karısı Avrinayı jiletle yü -

§atkı: Zevki sevda duymadım. simden geçerken düşüp ölmüştür. ri olan ve 1898 de Mösyö ve Madam !eri elde etmek üzere bir esas ku - cuk Esirgeme Kurumudur. ne biraz serin gittiğinden Bursa zünden yaralamıştır. Kadın teda-
lO - .......... Halk türküsü: Ka -

1l Ölümün kalb sektesinden ileri Curi tarafından keşfedilen haki - ran asıl mühim işi Rutherford yap Yılda bir lira ver. Çocuk E • mm takasına henüz dağıtılmamış- vi altına alınmış ııre Vasi! yakaian-
tanfil olacaksın. geldiği anlaşılmış ve defnine ruh- ki radyom ilk defa olarak 1910 da 1 mıştır. sirgeme Kurumuna üye ol! 

S 
1 t mıştır. aat 21 Memleket saat ayarı. sat verilmiştir. radyom klorid terkibinden tecrid Kendisine müracaat eden diğer ır. 
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TÜR TİCA ET KASI • 
MERKEZ/ • • ANKARA 

Kam·biyo işleri 

Banka Muamedatı 
ŞUBELER 

ANKARA 
ADAPAZARI 
BA~DIRMA 

Bı\.RTJN 

BOI.U 
BURSA 
ESb.İı;EHİR 
GEıtı:LiK 

iSTANBUL 
iZMİT 
SAFRANBOLU 
TEKlRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
Bankamızın lstanbul ~ubesinde tesis edilen 

• ''GECE SA 
'' Çok mllsait şartlarla sayın muşteriler:mizin emrine amade hulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

O Kadar Kolay 
Her akşam bu şekilde 
bir kaç dakika içinde 
yapacağınız ufak bir 
masaj size gençliğinizi 

kazandıracaktır. 

KREM PERTEV'in 
Yar1m as1rlık •öhretl 

beyhude değildir. 

İstanbul 4 ncü İcra Memurluğundan 
935/1710 
Paraya çevrilmesine karar verilen 295 paket muhtelli cinsde si

gara, 3 düzine kurşun kalemi, şik let vesair 7/4/939 tarihinde Cuma 
günü saat 14 te birinci ve kıymet inin % 75 şini bulmazsa 14/4/939 
Cuma günü ayni saate ikinci arttırma suretile Galatada Arabyan 
hanı altında 139 numarah dükkanda satılacağından istiyenlerin ma
hallinde hazır bulunacak memur una müracaatleri ilan olunur. 

(2245) 

Maka tar Selam 
Bahçekapıda HASAN deposu üstündeki yanan terzihanesini 

OROZDIBAK karşısında gözlükçü Artaryanın üzerindeki ASMA 

KATA nakletmiş oldu~unu sayın müşterilerine arzeder. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSif:>ı 

Divanyolu 104 

Muayenehane ~aat!eri: Pazar 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu

martesi 12 - Z.5 fıkarayr. 

Parisln en son model 
Kadın şapkaları Beyotlunda 

BAKER 
Mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde teşhir edilmel<tedir. 

Geliniz; intihap ediniz. 

iKDAM ,.. 
TürkHava Kurumu 

BDyOk Piyangosu 
ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan -1939 <1adır. 

Buyuk [kramiye 200 .uon Liradır. 

Bl,\ndan ~~:=Liralık 
Başka 20,000 ık . 1s,ooo l rL1rrHyeierle 

10,000 

200,000 ve 50,000 
llrahk (ki Adet Mükafat Vardır. 

D lkkal: Bilet alan herlr.a 7 Niaan 939 gll.O ak~mına lı.adar 

biletini detiştirmi olmalıdı:r 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtira"ıc etmeyi ibm 11 
t!meyiniz. Siz de piyanıonuo mes'ut vo bahtiyarl.ır ı 
arasına tıirmit olursunuz. 

Fatih Sulh Mahkemesinden: 

Mustafa Zekeriya ve Fatmanın 

Şehzadebaşında Gençtürk sokağın 

ı 
la 53 üncü ·İnhisarlar Kutu Fabri

:ası Veznedarı Yaknp hanesinde 

,vı:ehmet oğlu Bekir ve ayni hane-

İNHİSARLAR 

Cinsi 

de Ömer oğlu Mustafa ve Binbir- -----------

Makıne şeridi • Mavi .. Kırnnzı • 
11ı • « Siyah - Kırmızı • 

Sabit toz mürekkep 

Yazı makine yağı 

Sarı kalem ucu 
~1ürekkep lastığ"i 

Stampa mürekkebi • Mavi > 

> > c Kırmızı• 

Sünger kiladı 

NEZLE 
Bütün göğüs hastalıklarına 

yol açabilir . 

Fakat bir tek 

GRIPIN 

di~ , ad .ı · ağrıl. ri e digc r ağrıl~rı en kı.sa bir zamanda 

en kat'i ş~'<ıld-ı Jindıt ir. l Jezleye. soğt: k algınlığına, gr 

ve emsali h~!talıklara karıı bilbaasa müessirdir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin tak 
ve benzeri vardır. GRlPIN yerine başka 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. .. ........................... ~ 
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UMUM 

Mık.tarı 

2ono adet : 
3000 • 
2000 paket 

500 şişe 
Takri f. en ;l.j Kg. 

2000 kutu 
öOJI) adet 

\!000 Şİ \e : 

500 • : 
20000 ta hak a 

Takri >en 600 Kır. 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Muham. Be. 
Lira Kr. 

12.50.-

22-ı.-

40.-

379.-
27 ~ 50 

9.i 70 

393 96 

Muvakkat Temi. 
Lira Kr. 

93 75 

16 80 

s 00 

2S 49 
20 44 

7 03 

29 25 

Eksiltmenın 

Şekli Saa 

Açık 14 

Pazarlık 14. 

• 14. 

Açık 15 
Pazarlık rn. 

> 16 

Açık 16. 

direk Dizdariye Medrese sokak 13 

numaralı evin üst katında orta 

mektep katiplerinden Ziyanın ha

nesinde İbrahim oğlu Ömer aleyh

lerine açtığı izalei şüyu davası i -

çin gönderilen zaptı davalara müd 

deialeyhlerin ikametgahları ma -

!ilin olmadığı mübaşiri tarafından 

verilen meşrubattan anlaşılmış ve 
mahkemece müddei vekilinin ta -

lebile müddeialeyhler hakkında 15 
I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mıkdarı yazılı 7 kalem kırtasiye biz 

nnda yazılı usullerle ayrı ayrı sa tın alınacaktır. 

gün müddetle ilanen tebliğat icra-

19/4/939 

Çarşamba günü saat 10 a talikiııe 

II - Muhammen brdelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 

misyonunda yapılacaktır. 

karar verilmiş olduğundan bermu- IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de gör" 

cibi karar yevm ve saati mezkfırda bilir 

mahkemede hazır bulunmadıkla- V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralarile adı geçen Komisyona gelmele · 

rı ve taraflarından bir vekil gön -

dermedikleri takdirde davanın gı- Sahip ve Başmuharriri: Ali Naci KA

b n bakılaca- tebli~ makamına RACAN - Umum! Ne:;riyatı İdaı·e Eden 
ya e gı o 1 Yazı lşlm Müdürü: M. Rasinı ÖZGEN 
kaim olmak üzere ilan olunur. l aa.ııwtı Yer: Son Telvaf BasınıevL 
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I - Şartname ve nümunesi mucibince 20.000 Kg. kalın 
kapalı zarf usulile mübayaa olunacaktır. 

II - Muhammen bedeli 17.0()0 ve muvakka't teminatı 127 
radır. 

IIII - Eksiltme 14/4/939 Cuma günü saat 15 te Kabataşta 
zım Şubesi Müdüriyetindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden 
rasız alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik !le % 7,5 gü 
me parası ma:kbuzunu ihtiva edecek kapalı 2'arflann eksiltme gt 
en geç saat 14 e kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabU 
de verilmesi liı.zınıdır. •2015• 

• •• 
1 - Şartnameleri mucibince •200.000. adet ••1111• .ltl.loluk 

•50.0oo. adet te •50• kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usu· 
satın alınacaktır. 

lI - • ıoo. kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli ·46• 1 
ruş, .50, kiloluk çuvalın 'beherinin muhammen bedeli .: 
kuruştan cl05.500. lira, muvakkat teminatı ·7912> lira el 
kuruştur. 

lII - Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15.30 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım kon: 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ani 
ra Başmüdürlüklerinden •525• kuruş bedel mukabilin 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplar 
kanuni vesaikie %7,5 güyenıne parası makbuzu veya ban 
teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfları ih; 
saatinden bir saat evveltne kadar komisyon Başkanlığı 

makbuz mukabilinde vermeleri lıi.zıındır. ·1845• 

Bürhaniye sulh kuknk mahkemesinden 
939/47/5 
Bürhaniyenin Karaağaç köyünden Yüzbaşı oğlu İbrahim Öze 

tarafından bila niza kırk beş senedenberi mutasarrıfı bulundu 
Karaağa.:ın Kayalıtepe ve namı diğer Mersintepe mevkiin 
§arkan ve şimalen Yüzbaşı oğlu Mehmet, garben ve cenuben DE 
veci Hasan Hüseyin ve Sokrat ve halen avukat Tahsin Sezer ze) 
tinliklerile malıdud iki yüz lira kıymetinde otuz ağacı muhtE 
zeytinliğin namına tesçili hakkında açılan dava neticesinde mezk 
lhudutlarla mahdut zeytinliğin kırk beş senedenberi bili\ niza 
fasıl" davacının zilyed bulunduğu mahallen yapılan keşif netic• 
ve dinlenen şahitlerin şehadeti ile anlaşılmış olduğundan kanuı 

medeninin 939 uncu maddesine tevfikan olsuretle tesciline 16/1/9 
tarihinde temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş olmakla işi 
gayri menkul üzerindL bir hak iddiasında bulunanlaıtn evra 
müsbitelerile birlikte sekiz gün zarfında jBürhaniye Sulh Hukı 
mahkemesine müracaat etmeleri ilan olunur. (2231) 


