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iLg TESİSİ: 18M 
İlUNd !'F31s1: 1939 

SAYI ı 81 
YIL : 1 

Milli Şef /n6nü Millet Mecli•i kitr•ü•ünde yemin •derken 

" IG. Karabekir çıkışını 
ne zaman yapıyor 

-----
Atatürkün kurduğu Halk Partisine dehalet 

ettikten, onun programına ve altı oka 

sadık kalmıya yemin ederek Fırka 

sayesinde meb'us olduktan sonra!! 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu. 
•Tan• ıazetesinde Gene· 

ral Kizım'm beyanatını o
kurken içimden lhtiyarsızı 

AHipl 

Diye haykırdım. 
Düşününüz; Yunanista 

nı han istilasına karşı kur· 
taran bir Miltiyad'm veya
hut Frau.ayı İngilWerden 
haliıı eden Jean d,Ar· 
cın cesedleri toprağa gö
müldüğü ıüniin ferdasında 

eski arkadaşları kendile • 
ri ile hesaplaŞmağa kal -
luşıyorlar!! Bunun kadar 
acı, bunun kadar hazin bir 
ınanıtara olur mu? 

O büyük, kendi hududu 
içine sıpmıyan şahsiyet • 
ten onunla temas edenler • 
den hanıi biri çekmemiş • 
tir? Kimdir ki onun çevre
sinde bulunmuş olsun ve 
mütemadiyen taşan o ya· 
nardağdan kendisine bir 
alev, bir ateş pBl'Çası isa -
bet etmemiş olsun? 

Bu satırları yazan ken • 
cllsi neler çekmiştir, neler!! 
Batti bunlardan birisine 
bizzat General Kll.zım se • 
hep olmuştur ki kendisi hi-
1& da bilmiyor! 

Vaktile yine gazete sa -
hilelerinde General bir po
lemik yapmakla idi; bir 
gece toplantısında, birçok -
ları halli da hayatla bulu . 
nan zevat huzurunda, bana 
ŞU emir verildi: 
•- Sen Şark vilüyetle . 

rinde bulundun, birçok şey
ler gördiln. General hak 

, ltındıı bir makale yaz!• 

• Şf!fi (ıkarmadım. 

1 

geldim. Telefonla iki kere 
tekrar edildiği halde, yaz. 
madım ve bu da yeni alev· 
lere sebep oldu. 

Fakat yazmadını ve o 
alevlere de tahammUJ ve 
sabrettim. Çünkü düşmüş 
bir adam üzerine yüklen • 
mektense şahsan muztarip 
obnayı tercih ettim. 

Bunu, General Kizım'ın 
beğenmediği ve bu kadar 
ağır bir lisanla itham ettiği 
Türk matbuatının bir naçiz 
ferdi yaptı! 

Halbuki General kendhi 
ne yapıyor? Bir ölünün Ü· 

zerine yükleniyor, ve han
gi öllinün?! Bu memleketi 
kurtarnıl§, bana, sana, ve 
bu memleketin bütün ev -
)atlarına bir vatan temin 
eylemi~ blrislııin cesedi il· 
zerine!! 

Evet! Yanar dağ gibi mü
temadiyen kaynayan ve ta
şan o insan her şeyi önün
de silip süpüren bu taşkın· 
lıkları esnasında ötekine be· 
riklne ve hazan pek değer
lilerimize dokunuyor, hat
ta silip slipilrüyordu. Fa -
kat nihayetilnnihaye bli • 
tün bunlar hususi, şahsi, 

ferdi ve ayni zamanda da 
daima muvakkat ve geçici 
hadiselerdi. 

Kıymet bilen, vefakar ve 
nimetşinas bir muhitte ha 
hususi ve şahsi hadiseler o 
muhteşem ve muazzam 
kurtuluş ve yapına ameli
yesi önünde unutulup git
melidir ! Düşüniinüz : Bii· 

(Arkası 3 iincü sayfada} 
' ;btesi günii İstanbula Ahmet AGAOGLU 
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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 
CAGALOGLU NURUOSMANİYE No. !4 
TELEFON: Z3300 - İSTANBUli 

Parti Grupu dün teessür ve 
heyecan dolu bir celse akdetti 

Ebedi Şef in hatırasına tecavüz 
Ankarada nefretle karşılandı 

Kardeş Irak güzide 
Kralını kaybetti 

General Kazım Karabekir sözlerini tavzih ediyor Majeste Gazi, bir 
kazası netic~,..! -1~ -

Bağdat, 4 (A. A.) - Irak kralı j 
Gazi, dün gece yarısı bir otomobil 
kazası neticesinde vefat etmiştir. 

Majeste kral Gazi'nin vefatı ile 
neticelenen çı<ık müessif kaza hak
kındaki mütemmim malumat ve -
rilmektedir. 

Kral Gazi, otomobilini bizzat 
kendisi kullanarak, saraya dön • 
mekte idi. Bu ana kadar aydınla • 
namıyan bir sebepten dolayı, 

. otomobil bir telgra1 direğine çarp
mıştır. Kafa tasından yaralanan 
kral, birkaç dakika sonra vefat 
etmiştir 

Kral gazinin hayatı 
Kralın cenaze merasiminin le -

rası tarihi yarın tespit olunacak • 

otomobil 
vefat etti 

tır. Majeıte Gazi 
Kral Faysalın oğlu olan kral 

G · 12 M rt 1912 d M kked Faysal, halen dört yaşındadır. E-
azı, a e e " · F sal ..;;~1 ·• k d kr l 

doğmuş ve 8 EylOl 1933 de Irak mır ay ın • ~uune a ar, a 
tahtına çıkmıştı. Kral Gazinin naipllğin.i, kral Gazinin amcaza -
saltanat devrinde Irak lstiklfilini desi ve sabık Hicaz kralı Alinin 
alınış ve İngiltere ile Irak arasın· oğlu Emir Abdül • ilah ifa edecek-

Ankara, 4 (A.A.) - Cüınhuriyet,Tan gazetesinde neşrettiği müIA ·ıhafta evvel Fırkanın İstanbul naın da ittifak muahedesi ile SAdftbad lir. 
Halk Partisi Büyi;.:: Millet Meclisi katın uyandırdığı derin teessür ve zetleri listesinin başında kendisi- paktı imzalanmıştır. Evvelce feı.hedilrniş olan par -

Grupu bugün 4/4/939 öğleden sonlinfial içinde Ankara dün heye- ne yer verilmiş ve bundan dolayı Parlamento toplanıyor lAmento, niyabet meselesi hakkın· 
ra saat 15 te Seyhan Meb'usu Hil- canlı bir gün yaşadı. Büyük Ata - da müntehiplerce meb'us seçilmiş Irak Veliahdı olan ve kral Ga • da bir karar vermek üzere per -
mi Uran'ın Reisliğinde toplandı. nın aziz hatırasına yapılan tecavüz bir zatın mensubu olc!uğu fırkanm zinin yegfuıe oğlu bulunan Emir (Arkası 3 uncu :roııfada) 

Söz alan Hariciye Vekilimiz bütün muhitlerde denebilir ki u - yaratıcısına ve Ebedi Şefine karşı -:::::::::::::::::::::::~~~~'!~ 
Şükrü Saracoğlunun B. M. Mecli- mumi bir nefretle kar~ııanmaktay- en hafif tab!rile IAakal çirkin diye 0 

sinin tecdidi inhiap fasılası esna - dı. tavsif edilebilecek isnatl:ıra kalk
sında cereyan eden dünya siyaseti Milli Şefin memlekette tazyika ması bilhassa Meclis muhitinde 
ve Bükreşte toplanan Balkan an - değil fakat hürriyete dayanan bir bir Fırka grupu toplantısına kadar 
tantı müzakerelerile Bulgar Baş - milli birlik havası yaraıMak bu • yol açtı. 

• 
Italyada Arnavutluğu 

·vekili Ekselans Köseİvanofun An- susundakl yüksek id;alinin in ti - Fırka toplantısına kadar istan -
karayı ziyareti hakkır.da tafsilen habat neticeleri tahakkuk ettiği ve buldaki Üniversite gençlerinin te -
verdiği izahatı, bazı aza tarafından herke•in gözlerini geriye değil i - zahürile Ankaradaki Hukuk Fakül 
sorulan suallere ait cevapları grup leriye çevlrm~ğe hazırlandığı bir tesi gençlerinin tezahürüne ait ha-

himayesine alıyor 
• 

• tarafından alaka ile dinlenerek günde eski ve mümt3z bir Gene - berler ve İstanbul gazetelerinin 
tasvip ed!lmiş ve cel~ye nihayetlralin fazla olarak Cüınhuriyet bu mülakatı takbih eder mahiyet-

Yarın 20 bin ita/yan askeri 
verilmiştir. Halk Fırkasına girmeği kabul et · teki müşterek neşriyatları btiyük * mek suretile ayni zamanda fırka - bir alfıka uyandırmakta ve gerek 

Arnavutluğa girecek 
Ankara, 4 (Arkada~ımızdan) - nın esaslarını ve disirılinini de ka- gençliğin, gerek matbuatın bu Londra 4 (A.A.) _ Reuter'in 1 

General Kazım Karabekir'in bul etmiş ve bu sıfatla daha iki (Arkası 3 üncii .,ayfada) Diplomat;k muhabiri, !taylan Ar-

•• 
Universite gençliğinin 
duyduğu derin elem 

Başvekil' in. 
Yeni Beyanatı 

navutluğu ışgal et.mek niyeti hak
kındaki şayiaların , resmi mahfil
lcrın tekziplerine rağmen teeyyüt 
eder vazivett<' olduğunu bildir • 
rnektedir 

Sanıldığına gort>, ita! an asker-
leri. hemen d<'rhal Arnavutluğa 

ı gönderilmek üzered ir ve hatta 
Slanbul liman İş)et- Brindisı mınta;rnsında 20 b in ka · 

mesi de belediyeye rlar asker ~imdıden tahsit edilmış 

Rektör, protestonun bütün Üni- verilecek b~t:~;~k;~:~utıuğu Kraı zog<>-

"t ·ı ld " •• } J• Ankara, i (Hususi) - icra Ve-lnun muvafakatı ile işgal edecek ve VefSJ eye şamJ 0 ugunU SOY euJ killeri Heyeti iki yeni vekalet ih- Arnavutluğu himayesi altına ala· 

Tan gazetesinin evvelki günkü 
nüshasında General Kazım Kara
bekirle yapilan mülakat ile genç
liğin vermiş olduğu cevap hadise· 
si dün bütün şehirde günün mese
lesi olm\J.'itW'. 

Rektör Cemil Bilsele müracaat e- dası suretile 15 kişıden mürekkep caktır. 
olarak t.eş. ekkül etmiştir. Yeni Na.- l,gal varın ba,ııvacak 

derek bütün üniversite talebele • " " 
rinin mü~terek hislerine tercüman fıa Vckılı General Alı Fuat ve Tı- Paris, 4 (AA.) - Havas ajansı 

. 1 caret Vekilı Cezmi Erçin bugün bı'ldır· 1·vor· 
olmasını istemış erdir. Rektör dün , 
ga; ' telerde talebeler tarafından işe ba · !adılar . .. Parise muhtelif kaynaklardan ge 
verilmiş ve neşredilmiş olan söz - Yeıü vekaletl~rin ıhdası muna • len haberler. İtalayanın yakında 
!erin Ün iversite gençliğinin duy- sebetıle Başvekil bu.gun kabul et Arnavutluğa İtalyan askeri gön -

gularına k:i.f' bir tcrcuman oldu _ tiği gazetecikre su beyanatta bu- k . . 1 ''" 

. ' 
1talya himayHine 11irm•li 

kabul ettifi bildirilen 
Kral Zo110 Üniversite gençliği, Atatürkün 

manevi şahsiyetine ne suretle o -
!ursa olsun dil uzatılmaması hak-

1 
t • derme nıyelıuden Arnavut u6~ 

ğıınu söylemi§tır. unmuş ur:. . haberdar ettiğini teyit eylemekte· ğı hakkındaki maddesıne dayana· 
• •. . - Sanayı ve Tıcaret işlerının g_e· ı dır' rak ,.apacaktır 

kında göstermiş olduğu hassasiyet Gençlerın sozlerı nişlcmesi dolayısıle 1ktısat Veka. . : . . . .. 
ve asabiyet karşısında bütün Türk Dün muhtelif fakülte koridor - Jeti işliyemez bır h"le gelmişti. Di- İtalyan kıt'alan, Valonadan ka Ögı~nıldığınc gore, _ltalyan as 
matbuatının elbirliği ile bu fikri, lannda ve bu arada bilhassa Tıp .g' er taraftan Dcnlzyolları da dahil raya çıkarılacaktır kerlerı, 6 veyahut 7 nı saııda Arna· 
tasvip etmesin. memnunıvetle vutl ğ k kt ' ve Hukuk Fakültelerinde binlerce, olmak üzere münakale ve muha- italva, bu hareketini, 192i ita! - u a çı ara ır. 
memnuniyetle karşılamıştır. 1 b b · · k ' p • 1 k t ta c e u ışın müna aşasını bere i~len.nııı bir vekalette toplan- ya _ ArnaYutluk anlaşmasının Ar- arıs n anaa 1 

yapmış ve yapılmış olan p~~~cs - ması takarrür etti. Bıt suretle tak- navutlıığa kar~ı bir yabancı tebli- Pal'is. 4 (A.A.) - Havas bildiri· 
to etrafındakı duygularını ogren· simi amalin daha iyi neticeler ve- ke takdirirdl' bu memlekete hal - yor: 

(Arkası J üncii saııfada} (Arkası .1 ;;nı·ıi .<aııfada) !yanın askeri yardımda bulunaca-

Rektöre mUracaat 
Dün bütün fakülte talebelerin -

den karışık bir murahhas heyeti 



P EYGAMBERLERIN 

--HAYATI 
koridorlarında ı 

24SAAT 
Adliye 

• .' ~... •• ·.: ' • 1-

İlkmektep l ı~ ~....-...-= 
daha yapılacak 1 ~· .· 

47 
MUSA • ISA • MUHAMMET 

Yazan: KEMALETTiN ŞÜKRÜ Dün Yugoslav 
talebesi geldi 

Aranan bir maznun 
mahke.11ede bulundu Musa Devri: No. 72 

Karunu, köle ve cariyelerile gö
renler, güneş yere inmiş sanırdı 

Bu iş, bu yıldan baş
lanarak üç senelik 
bütce ile başarılacak 
İstanbul dahilınde ilk tahsil ça

Din tarihlerinde mukayyed ve nun Şapdenizi kenarında bulundu- ğına gir~ olan çocukların adedl 
halk dilinde deveran eden Musa - ğu yer işaret edilmisti. gittikçe çoğalmaktadır. Bu vazi • 
nın ölüyü diriltmesi kaziyye:;i de Yine gördük ki Karun, Musayı yette mektep ihtiyacını karşıla • 
işte bu şekilde rivayet edilmiştir. taltip etmiş ve onun topladığı bu mak için İstanbul şehri dahilide 

Y. h lk d K · · daha 47 mektep binası ln=sı l.l -
ıne a arasın a arun ısını kimya otunun bulunduğu mahalli .,... 

ve Karun kadar zenırin tabirı et- k f . . zım geleceği anlaşılmıştır. Bu mek - eş etm~tı. 
rafında yer bulan efsane ve riva- teplerin bir istikrazla yapılması 
yetlerin esası Musaya, Musanın Musa, Karuna: düşünülmli~ ise de bilahare bu 
zamanına dayanır. Bu rivayeti de - Al bu otu, buzağının erimiş fkrinden vazgeçilerek her yıl vila
şuracıkta ve kısaca kaydını fayda- altınına at ki toprak olsun .. Şayet 1 yet bütçesine konacak olan tah -
lı görüyoruz. bu otu bakıra ata rsaıı bakır altın sısatla bu i~ın başarılması muva· 

Efsane ve menkıbesi }.!usa Pey- olur. fık bulunmuştur. Bu cümleden ol-
gamberin zamanına raslıyan \'e Deyince Karunun k•fasında der mak ve en acil ihtiyaçlara sarfe -
hatta Musanın yakın akrabası o - hal şeytani bir karar yer almış- dilmek üzere 600 bin liralık bir 
lan Karunun macera~• da oldukça tır. Filvaki o kimya otunu buzağı- paranııı tefrikile bu paranın üç 

senede verilmesi ,.e bununla yeni 
enteresandır. Bugün bile yaşıyan nın erimiş altınına atıııak suretile 

ilk mektep binası yapılması karar
·Ma'li Karun., ve .Karun gibi zen altını toprak etti, fakat Şapdenizi 

!aşmıştır . Bunun ilk taksiti olan 
gin. tabirlerine esas nedir? Ka - kenarına da giderek orada bulu - 200.000 liral:k bir para bu seneki 

run nasıl zengin olmuştur? Onun nan bütun kimya otlarını topladı bütçede teklif edilecektir. 
nice yij.z yıllar ve hattl bin yıllar- ve yanında sakladı. 

danberi dillere destan olın serve- Vakta ki Beni İsrail kavmi tek
ti ne biçim bir servettir? Bunları, rar Mısıra avdet ettiler, Firavunun 
hem rivayetlerden . . hem efsaneler- .. _ . i 
d h k dd k

't 1 rd bulun mallarına, topraklaıına m -
en em mu a es ı ap a an K 
k k t

'l .. 1 h"l" ras kondular, onların arasında a-
çı arma sure ı e ve şoy ece u a-

d b 'lirl run da vardı. sa e e ı z. 
. , , Kimya ilmi gök ter nazil olmuş 

cKarun. Hazretı l\1usanın amca-
ğl 'd' V B . İs .1 k ve Musa Peygambere \'ahy olmuş-

sının o u ı ı. e erıı raı av-
mindendi. Bazıları Karunun isya-İ tur • sözlı de işte buradan kalmış-
nını Musa ve YuşA Peygamber - tır. 
den sonra olmuştur d!ve gösterir- ~arun Mısırda yerlejtikten son
ler. Bunu böyle gösterenlerin da. ra kimya otları ile ya\'aS ya\'aŞ ba
yandıkları sebep şudur: Kur'anda kıdan altın yapmağa basladı. Yap

şöyle bir ayet vardır: (Bütün kav- tığı altınlarla evvela bağlar, tar -
mi Karuna doğru yola, Hak yolu- lalar satın aldı. Sonra kagir ve 

na dönmesi için nasihat ettiler). muhteşem binalar yaptırdı. Bütün 
Eğer Musa, Yuşa veya başka bir bu mal ve mülkleri muhafaza için 

Peygamber olsaydı Karuna kav - aylıkçı kullar tuttu . 

minin değil bunların nasihat et - 1 Karunun bu kadar sn\'eti nere

mesi lazımdı. Beni İsrailin Pey - den elde ettiğini Beni İsrail halkı 

Bu para ile Bakırköy, Yenikapı, 
Koska ve Üsküdarda dört yeni ilk 
mektep yapılacaktır. • 

Bu binaları yapmak vıliıyet büt
çesini birkaç bakımdan müstefit 
edecektir. Bu kere, halen kirada 
bulunan birçok mekteplerin kira 
masrafları tasarruf edilecektir. Sa-
niyen bu gibi kiralık binaların sı

nıfları gayet küçük olduğundan 

25 - 30 talebeye bir muallım tah -
sis edilmektedir. Halbuki yeni 
mekteplerde sınıflarda 60 talebe 
okuyabilmektedir. Bu suretle iki 
muallimin işi bir muallim tarafın
cl;ın görülebilecektir. 

BELEDiYE 

Aşıklar mezarlığı 
hahce olacak 

gamberleri \'efat ettikten 'onra ge- bilmivor \'e onun gittikçe artan bu Belediye, Tozkoparan ca<idesı -
ri kalan alimler halka nasihata zeııgl~liğl karşısında hıyret duyu-· nin alt kısmında kain eskı aşıklar 
memur edilmişlerdi. İste Karun da jyordu. Fakat Musa Peygamber va- mezarlığı denilen harap sahayı 
bu .ülema• !ar zamonında mür -ı~iyeti sezmişti. Karunu severdi. 
ted olmuştur. .. .. ğl ·d· o .Çunku o amcasının o u ı ı. nun. 

Karunun l\fosadan sonra azdığı-· kimya otunun yerini keşfetmek su 
nı iddia edenler bunla•ı ileri sürü - .1 . ld - anladı Fa 

retı e zengın o uguıııı . -
yorlar. Halbuki çok kuvvetli bir . 
rivayet ve bazı Kur'an avetleri kat bunu bellı etmedi. Etmek .i; -
Karunun efsanevi servet h~yatı _ temedl. Eğer Karunu.n sırrını ı şa 

vayetleri tevhiden Karunun ha • 

etmiş olsavdı bu cahıl hail<: 
nın, para ve mal hırsının ve bin- · it b 

· · . . .. - Ya demek Musanın a ın u-
nelice ısvanının mebdeını ve mun- .. . 

h 
·d .. p b zağıyı eritmesi bır o•la olmu tur .. te asını a .ı."ı.usa e\: ~am er za -

d .. t kt . ~ İşte bı'z diyerek tekrar kendisinden ve Tan 
m~ntn a gos erme e..ı:r. , .. . . 
bu istikameti takip ederek ve ri • rıdan yuz çe"'.ıreceklerdı. 

Musanın bu düsünce ile vaki sü-

imar etmeğe karar vermiş ve bu
nun için bir plan hazırlanm~tır. 

Buraya gençlerin spor yapması 

için tenis kortları, çocukların eğ -
lenmesi için bir çocuk bahçesi ve 
büyüklerin istirahati için bir park 
yapılac&ktır. Bu mıntakaya ağlaç 

dikimine şımdiden başlannuştır. 

Bu civarda Cümhuriyet gazinosun 
dan aşağı doğru giden barakalar da 

kaldırılacaktır. Belediye, Taksim 
bahçesının de ıslahına ehemmiyet 
vermektedir. Burası müteahhidine 

Bahçenin giriş 

Kardeş Irak KTah Majeste Gazi 
nin elim ziyaı dolayı.ttle ıehri· 
mizdeki Irak konsclosluğunuıı 

bayrağı yarıya indirilmiştir. 

DENIZBANK 
Bir Umum Mü
dürlük oluyor 

Y eni Vekaletlere 
hangi müesseseler 

bağlanacak ? 
Yeni ihdas edilen Vekalet-

!er dola~·ısile şehrimizdeki 

bazı nıüesseselerin idar ... ~ tarz~ 
larmda da değişiklikler ola -
caktır. Ticaret Odasilc Türk 
ofis Ticaret Vekaletine bağ -
lanacaktır. Denizbankın da 
Nakliyat Vekaletine raptedi
leceği ve banka ~c:klinden bir 
un1unı nıüdürlük haline so -

kıılacağı anlaşılmaktadır. Bu 

arada Deniz Ticareti Müdür
lüğünün ve Yüksek Deniz Ti
careti mektebinin de Nakli -
yat Vekaletine bağlanacakla

rı söylenmektedir. 

Kaza yer·ne bir heyet 
giti, mallar geldi 

Fınike cı\'arındakı kayalıklarda 

talan .:>adıkzade vapurunuıı ha -
mulesinin kurtulan ı ı.sınını alan 
Konya vapuru dlin lin1anımıza 

gelmiştir. Vapurdan çıkarılan 

mallar mahkem~ce muhafaza al -

Misafirler hararetle 
karşılandıla ' abide
ye çelenk koydular 

Mühendis Fuat, sahibi olmadığı emlaki ötekine 
berikine satmak için yüzlerce lirayı almış 

Belgra.d Üniversitesi mimari Dün birinci asliye ceza mahke - Fuat isminın geçtiğini ve bu ada· 
§ubesi talebelerinden 41 kişilik bir mesinde, bit adamın sahibi olmadı mın maznun bulunduğu suçun ına· 
grup başlarında profesörleri ol - ğı bir takım emlak ve arsaları ö - hiyetini öğreninc~ heyeti hakiıne
duğu halde dün şehrimize gelmiş- tekine berikine satmağa kalkl/ima- ye müracaat ederek şehaqette bU· 
!erdir. Misaıficler, Sirkeci garında sından doğan bir dolandırıcılık da- lunmak istemiştir. 
Üniversite gezi ve uğurlama bü- vasına bakılmıştır. Muhakeme es- Mahkemenin tensibile dinlenen 
rosile, Güzel San'atlar Akademisi I nasında suçlunun bir mağduru da- avukat, Fuadın, müekkil! İrfan a • 
ve Belediye Turizm şubesi murah- ha meydana çıkmış ve mahkemede dında bir zata da Teşvikiyede Ma · 
hasları doçent doktor Süheyl Ün- şahit olarak dinlenmi~tir. J b<1Ynci Faik'iın arsalarını satmak 
ve.:, doçent Sabri Esat, Akademi Mesele şudur: ! üzere gösterip 300 lire pey parası 
mud" · · R fk .. ı 1 

ur muavını e ı ve yuz erce Viktor Vartanidis adında bir Er· a_lmış ve makbuz vermiş olduğunu 
talebe tarafından hararetle kar - meni ihtida ederek Müslüman ol- anlatın~ ve makbuzları mahkeıne· 
şılannuşlardır. F d 1 t İdd' 'b · · bu "z· muş ve uat a ını a mış ır. ıa- ye ı raz etmıştır. Avukat. yu 

Genç mimarlardan (29) u er ya göre bu adam Beyoğlunda ve den kendilerinin uzun zamandan· 
kek, (ll) i kızdır. Kız talebeye Ni,,antaşında bazı emlaki, sahiple- beri Fuadı ar~makta oldukların• 
kızlarımız tarafından buketler ve- rinin vekili sıfatile muhtelif kim- ve nihayet tesadüfen bu muhake· 
rilmiştir. İstanbul kız lisesıne mi- selere göstererek satm~ğa teşebbüs meyi dinlerken onu bl'lduğunu ,iiı' 
safir edilen Yugoslav talebeler sa- ' etmis ve pe\' paralan almıştır Bu !emiştir. 
atl330d Tk ' 'b 'd . b' . . 

· a a sım a ı esıne ı r larada Vasiliki adındJ bir kadının Bundan sonra mevkuf buluna!\ 
çelen~ koymuşlardır. Bundan son- 250 ve Jozefin adında bir kadına . . 
ra Muhendıs mektebi, Dolmabah- .. . Fuadın vekili de tahliye talebııı 

. .. . . da arsalar gostererek 800 lırasını bulunmuş fakat mahkeme bı· 
çe sarayı ve resım muzesı gezıl - 1 t ' · 
miştir. Dost ve müttefik memlc _ a mış ır. !reddetmiştir. Müteakiben Müddeı· 
ketin genç çocukları bugün de ca Dün Vasiliki ile Jozefinin açtık - umumi maznunun tecziyesıni ta · 
mileri, Ycretatanı, Ayasofya ı ge- !arı davaya birinci asliye ceza mah lep etmiş ve muhakeme miıdnf•• 
zeceklerdir. Öğle yemeği Ü~iver- kemesinde bakılırken muhakem.,..

1
ve karar için başka gline bırakıl • 

site tarafından Belediye koopera- l yı dınlemekte olan avukat Şemsı, mıştır. 

tifinde verilecek ve 15 vapurile - ------------

Boğaziçinde bir gezi yapılacaktır. Hileli yağ yasak Bir tevkif 
Beled'ye tü'çesinde 

tasarru!lar 
Cezası bir ay hapis ve 
dükkanı kapatılmaktır 

Dışarı çıkarılan iki 
adam yakalandı 

Şehir Belediye bütçesinin ı 

h 
. Belediyenin mahlüt yağ satışını Bir müddet evvel pasaportsuz v · 

1 
masraf kısmının azırlanmas ı ıçın . . . . 
d .. " ' led 1 "ğl d menetmesi ü:<erine bu hususta. ya- dukları ıçın hudut har,cıne çıkarı· un og en evve ve o P en son- · . . . 

. . • , pılan takip ve teftislı • rın netıcele- lan Macar mıllc ~nd e ,, Ven<'k Gc 

l
~·a Valının başkanlıgında toplan - ı · · · · 1<· . , ri mahkcmel 0 re aksL'tmeğe basla • 1 za ve Musevı Havını o lu lzak te 
tılar yapılmıştır. Vılayet masraf- _ ~ · ; . . . 
1 k k 

L • h f mıştır. Bu cumlcden olarak dün ırnr lstanbula geldıklerıııdeıı ı.ı 
arı ısmının anca uu a ta so - . . , 

d b 
... 

1 
- .. 

1 
Sultanahmet bır i ııci sulh ceza mah kalanarak Adlıye ·e ı·erıl!:":.:ı i er ,e 

1 
\'ıun a ıtırı ecegı umıt o unmak- . . . . d • 
t d Y f b

.. . . k kemesınde Balıkpazaruıda Yorgi bırıncı sulh ceza ıııahke•m;ın 
a ır. enı masra utçesının a- _ . . . el, 

kt · ı·k k l d b' . ı•dında bır vağc ı Saf kaydile sorguya <,-ekılmışlerdır Netıcc 0 

ra erıs ı no ta arın an ırı me- ~ · . . · . 
mur kadro d 1 l r mahlı'.ıt vali sattıgındar dola'.'' mu- ıkametgah gösteremiveıı Iz~k tev sun a esas ı asarru - ~ ~ · ~ 

1 1 d K d d b
. k hakeme edilmiş ve su u sabıt ol - kif edılnıiş ve Venek Ge~anın ga"· 

1 

ar yapı ması ır a ro a ırço · k 
muştur . Bunun iç in Yergin in h ir rımevkuf olarak muhakemosmc a 

ta açıklar vardır. Bu açık yerlere h . b' 1. rar verı·ımı.ş· ıı·r. ay apsıne. ır ıra p&ra cezası a -
şimdilik kimse tayin edilmemek - lınmasına ve bir ay d.ı dükkanının ---<ıo---

tedir. kapatılmasıııa karar verilııı stir POLiS 
--~v---- Kartalda denizderı bir Bir çocuk meme 

ceset çıkarıldı emerken 1 oğuldu 
Evvelkı gün Kartalda denizde Beyoğlunda Kalyoııcuda Tekke 

EKONOMi 

Afyon te~kikleri 
sokağında 15 numarada oturan Es

bır ceset bulunmuş ı·e ,·çpılan tah-
Ankaradan şehrimıze gelen k.kat netıces i nde bunun Buvüka- >na adında bir kadın kucagı 'dıık• 

Milletler Cemıvetı afyon mtite - 'rı ,. t y 1 1 K b 1 ·ıiic avlık çocug"una meme ve rkcll 
a~a o uı an a ova ı a ı ın ce- · 

hassısları dün saat 15 te Ye~ılköye . . uyuya kalmış \'e çucuk boğularak 
sedı oldu 'U ve b ı r sandal kazasına .. 1 .. 1.. T b'b dl" , e· 

giderek afyon tohumları ıslah is _ o muş ur. a ı ı a ı çocugun c 
kurban gitt ı ' anlaşılınıstır sedini muayene etmiş ve defnine 

lspanyol vapurıı davası ruhsat vermiştir. yatını anlatacağız . kutu Karunu tamamen azdıı dı. O, ihale edilmiştir. 
t . ' Jk kademesin" böylece ve kapısı, orkestra mahalli, helası \.·e- tına alınmıştır. Bu mallar karar 

Biliyoruz ki Musa. Turisinadan ser\'e ın 1 
• • . 

tasyonlannda tetkikler yapmış -

!ardır. Mütehassıslar bugtınlerde 
Avrupaya gideceklerdir. Çanak kaled< çarpışan Kapapi- Bisiklet kazası 

d t tt .ğ' k .. S 
1 

kolavca ayak bastıktan, zengınlı - niden yapılmaktadır. Bunadaki vcrilınciye kadar sahiplerine tes-
av e e ı ı zaman avm1n1 amr • · l. ed·1 · k · Resmı· müasseseler·n ~ · k b t barakalarla bahçe ortasında bu - ım ı mıycce tır. . • i 

no - Magellanes vapurlan davası- Kasımpaşada Asım adında bir 

na dün ikinci ticaret mahkeme"in- çocuğun idare ettiği bisiklet Balı· nin iğfali ile altın buzağıya tapar ğin saşaası içinde ken"ını ay e - I S 
1 . .. d.. lunan bina yıkılacaktır. adıkzadenin kıynıetı ve kaza- huf day ihtİ)' açları 

bulmuştu. Ve o zaman halkın tap- tikten sonra artık a dı yuru u. da gördüğü zarar etrafında tetkik- -
riv. e caddesinde "i>rhen isimlı bir de devam edilmış ve batan Kapo- ~· · 

tığı bu yapma putun faniliğini is· Mademki istediği kadar altını Eminönlinde yeni istim' aklı: r !er yapmak üzere ehli vukuf he - Ordu, mektep ve diğer bütün res 

bat için de kuyumculukta mahir vardı ve dilediği kadar da olacak- Eminönü meydanının ikınci pla- yeti dün Anafarta vapurile hare-ı mi müesseselerin bundan sonra 

pino vapurunun kıymeti hakkında 

rapor vermiı; olan vukuf ehli din

lenmişlerdir. Bunlar Suat Kara 

çocuğa çarpmış ve başmdan yara· 
lamıştır. Asım yakalanarak adli • 
yeye verilmiştir. 

Karuna buza~i~·i eritme emrini tı. Dünya zinetinden neden mah nına tesadüf eden, Mısırçarşısı ya- ket etmiştir buğday ihtiyaçlarını yalnız Top -
vermişti. Karun ise altının ne ka· rum kalsındı. nındaki dükkanların sekizinin is- Dün Konya vapurile kazazede 1 rak Mahsulleri Ofis nden al • Mangalda yandı 
dar erirse erisin yine altın olarak İşte bu sakim zihnı~ etle her şe- vapurun kaptanı Cevdet şehrimize maları hakkındaki kararname a-

timliikine karar verilmiş ve dün 
Osman. Nahit ve Ziy~dır. Bunlar 

Şehremininde Çeşme sokağında 
raporlarında. zıkredilmi olan hu- oturan Celalin· bir yaşındaki 0ğlıl 
susatı teyit ve tafsil e.vlemişlerdir. Yılmaz mangalın üzeriııe c'.ii.şerek 

Muhakeme tahkikat için başka muhtelif yerlerinden yanmıştır. 

kalaca~ını söylemiş, bunun üzeri- yi unuttu ve sadece kendini. ken- gelmiştir. Cevdet bugün Deniz lakadarlara tebliğ edilmiştir. Ka-
h . d" .. ğ sahiplerine tebligat ~·apılmıştır. T ne de Musa, Tanrıya yalvarmış. di servet ve i tışamını uşunme e icareti Müdürlüğüne ve Hukuk rara göre bu müesseseler müteah-

kendislne altını !:\ıprak ve fakat,başladı. İki aya kadar bu dükkanlar yıkıl- mahkemesine kaza hakkındaki ra- hitlerdeıı \'eya tüccardan mal ala-
bakırı ·da altın edecelc kimya otu· (ATka~ı var) mış olacaktır. poruııu verecektir. mıyacaklardır. güne bırakılmıştır. Çocuk tedavi altına alınmıştır. 
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Bütün konak halkının gözle- - Ya Allah... j - Kesme ... Fakattcn sonra?. 
rine birer bağ, ağızlarına birer ke- Dedi. Başladı baş yukanya ku- - Ağacın bundan sonra çıkaca-
lepçe vurup kulaklarına pamuk !aç atmaya .. · Tepcsınl' kocaman ğın kısmı tehlikclidır ... 
tıkayarak hepsini birer birer dö- bir şemsiye gibi açılmış dalların - Ne kadar tehlikelı olursa ol-
şeklerı·ne yatırmak cinnetine dü - orasından, burasmdan yıldızlar pı- S k d " k l b'l k sun... ana ·a ar yu se e ı me 
şer. O gece kimse görmesin, işit - nldıyordu. Gövdenin ikiye ayrı - için girişemiycceğim muhatara ta
mesin, konuşmasın.. Ali Bekirin lan çatalı arasına geldı. Bacakları- savvur edılemcz ... 

TDlbSOMD Hüseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 
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- 17 - izahla muhatabının derin hayreti- nı ne kadaı sevdiğimi bilsen Ali bütün bütün benim olursun Y8 

Kız beraber gctirdig ufak bir ni delmek için Pervin devam etti: Bekir... hiç olmazsın ... Anladın mı. .. J3ell 
el lambasıııı, ıhliyatcıı ı~ığııu k•- - Ben, Adnan Şem'i Pa~a zade Ali Bekir çok sevildiğine mem- pek kıskanç bir kızım amma Ali 
sarak bir dolabın üzerine koı·muş- Ragıp Beyin odalık lığı için yetişti- nun olduğu nisbet.:-• derağuşların dikkat et pek kıskanç ... Ben hiÇ 
tu Al, Bekir bir elinı belim\ öte- rilen bir kızım Sen kimsin? Şim- tehirıne yeislenıyordu. Pervine bir vakitte Ragıp Beyin müstefre· 
kini boynuna atarak scı·g.lisini he- di de onu dü~ünel.m.. karşı tılsımın bir çakaralmaz ta- şesi olmıyacağım ... Öyle seksen o· 
men goğsüne bastırmak istedi. Fa- Ali Bekirde yine sükuttan baş _ rafı bulunduğunu düşündü. Göz- dalıklı bir erkeğe karı olmarnıY8 

Pervin le gizli isi var . .. nı açarak ata bıner gıbı oturdu. T hl k il k 
~ - e ı eyı aza ma 

Of nihayet hele şükür asırlar Goğun parıltılı muşafehesi altın- b d . d 
kat Pervin tazecik kollar ı nın bü- k b ]erinden tdşan iki kavnar damla.n ahdettim. Kaçmak için bir geııÇ 

.çın ben ·a ir hareket görülmedi. , ç 
tün mukavemeti!<' bu aceleye •kar- silmedi. Katreler yanaklarından intihap edeceğim... İşte bu gen 

süren bırkaç saat sonra herkes bı- dan gecevı dınlıyordu Çatı ara - _ Nedır? 

1 

ır çare uşun um .. 

rer ıkişer döşeklerine çekilir. A - ı sıııdakı odanın kafcsı .hafifçe :ı - _Kalın, saıılanı biı ip buldum 
ğızlar susar, gözler kapanı r. Ku - kırdadı. Alı Bckır elını kalbıne iki 
laklar dllymaz olur. Bir saat ka - bastırarak en yumu~ak , eıı ıııuhte- Bir ucunu pencerenin 

k l d l · rız· sesı'le. j arasına sıkı sıkı va bağladım. Öbür 
daı· da uy u arır , erin eşmesını 
bekledıkten so~.a Alı Bek.r ıçin - - Per\'İn... ucunu da sana uzatı~·orum. Ağa -
den: _ Efendim... cın dalların ... çıktıkça lüzum gö -
neın hu dr-nı ~aat bu ~.aat __ Sen misin? rüı sen bu ipe tutunursun. 
Şark ı~ı b:1tun garami lezzet - Başka kim olabılir... Kız ipin ucunu aşağıya uzattı. 

ve <'Zgıs ~ e mırıldanarak sansar - Kafir şeytan bu ı·a ... Aklıma Oğlan sevgilisin;n düşündüğü bu 
yürüyuşıle fıstık ağacının altına neler getıriyor .. Bu .ı adete ına - çarcı itilay:ı sarıldı. Genç seı·d,ılı, 
\'c•dı. Esen rüzgfırlardan hile se • namı~·orum.. . gözünü budaktan sakınmıvordu. 
ziyor, pıt olsa ödü kopuyordu - İnan .. İnan.. Şimdi burada Beş altı dakika sonra Uervin ile Ali 

Genç kollarile iht iyar ağacın bir sen, bir ben bir de ııcce ... Ara-ıBekır etrafı saran gecenin drrin, 
kalın, sert, puriızlu gövdesıne sa - mızda şeytan yok B<•ı nk dum. h r' m sükütu içi nele yalnız odada, 
rıldı. Etrafa üfledim ... Fakat... kar:;ı karşıya idiler ... 

Per\'in: 
şı koyarak: aşağı süzü!Urken haline acındıra - sen olabilirsin Ali ... 

- Ali Bev ben bir sıncma masu- - Sen d~ ayni paşanın evlatlığı- cak en müsterhim scsile: Pervin, lambanın kısık zıyası i• 
kası değilim ... İlk sahnede alt al- sın .. · Şimdi gecenin şu sükutu i- _ Beni sevdiğini ağzın söyliıyor çinde altın saçları parlayıp sone; 
ta llstüste nihayet dudak 'ıda-. çind<' biri birimize sarılmakla ne f k k k · r·ek hayatının ı'lk ovununu teın 51 

• • · ı a at albin tasdi clmıyor ... 
ğa ~·!erek senın olamam.. yapmış olacağımızı bir düşünelim. N ? eden bir aktris gibı: d~lasa dolaŞ3 : - - için? Ali niçin. " 

Oqlan şaşırdı durdu. Boynundaki, Sonra ben 'enin olayım, sen benim _ Çünkü beni bir parçacık ol- Fıkaralıktan korkma. Gög • 
tılsımın kalfa hanımııı üzerınde ol... Biz ilk gizli telakimizde en sun sevsen o, ağzına hiç yara~mı- sünde benim için çırpınan bır kal· 
gösterdiği sen tesir ile şu dakika- bayağı se,•dakarlar gıbi hareket e- yan ağır mantık susar aşk söyler- bin var ya, işte o kafidir. Geııcıı. 
daki betaetıne bir mana ''eremi - dersek böyle üç dört mülilkattan di. beraber çalışır yaşarız.. Bu ~artla 
yordu. sonra biribirinıizi bulamayız. Se- _ Bu ne demek Ali? biribirimizin olabiliriz... Anlıyor 

Pervin: nı bir tarafa, beni de öbür ta•afa _ Ne deırek olacak ... Bu kadar musun? Söz veriyor musun Ali~ t 
Bir sinema maşıı•,a;ı olmadı- fırlatırlar . .. B~n ise Ali Bek:r se- tehlikeler ı.tlatarak buluştuğumuz - Veriyorum Pervin... Fal<P 

ğıma mukabil hakikatte ben ne-- ni candan seviyorum. İstlvoruın ki u dakikada biribirimizi derağuş müsaade et terliklerinin ü~·ir le<' 
yim elbette biliynr tı.ı? vasadığımız miiddet~e. ser'an ve etmezsek ne vakit edeceğiz? ayaklarını olsun öpevim ... 

.'\li Bekir daha ziya i<' al kla,a- ebediyen birıbirimizin olalım. Dü- - Ali dedığimi anlamadın. Ben j - Estağfurullah ... 
<Ik kızın yüzüne baktı. 1 ·r k bir 

1 şün, ona gore hareket edelım. Se- yarımyamalak sevgi ıstenıem. Ya (Arkası var! 



1-Nı.a ım 

Çinliler Uzakşarkta 
zaferler kazanıyorlar 
Japon kıta/arı birçok yerlerde 

büyük hezimete uğradılar 
Şunğking, 4 (A..A.) - Çin mem!bu teşebbüs de evvelkiler gibi tam 

balarından öğrenil\lıthıe göre, Çin bir rnuvaffakiyetsizliğe uğramış -

kuvvetleri Kan nehrinir, şark sa- tır. 

Nöyrat, Prağ 
Valisi oldu 

Bir kısım Alman kıtaatı 
garnizonlarına çekilecek 
Berlin, 4 (A.A.) - Von Neurath 

önümüzdeki çarşamba günü Al -
manyanm Prag umumi valiliğini 

büyük merasimle deruhte edecek
tir. 

* 
Berlin, 4 (A.A.) - Bohemya ve 

iKDAM 

llŞARETLER 

Klasiklerin ve şahe
serlerin tercümesi 
Bir neşriyat kongresi ve teş

killltı düşünülürken Avrupa kili -
siklerinin tercümesi işini başa al· 

mak yanlış olmaz, sanırız. Klasik

ler ve şaheserler bize o kadar az 
tercüme edilmiştir ki, bunları kale 

almamak ve işe yeni başlamak 

mümkündür. Dünyanın bütün li

sanlarına tercüme edilmiş e'erle -
rin yüzlercesine henüz bizde el 

süren olmamıştır. Buna mukabil 
ayni şaheserin üç dört muharrir 

tarafından tercüme edildiğini ve 
bunların hemen lıemen ayni za . 

mada eşrolunduğunu görüyoruz. 

M..ESELELER 1 
Bir profesör böyle 

yazamaz! yazı 

lnkılapçılığımız sosyal sahada halkçı oluşumuz
la, ekonomi sahasında devletçi oluşumuzla 
tebarüz eder. Yani Türk sosyetesinde hareketi 
tevlit eden kudret halkçılık ve devletçiliktir 

Yazanı Nizameddin Nazif 

SAYFA 3 

S•rp, Hırvat 
veSlovenler 
Tsvetkoviç- Maçek mU'aka
tı hakkında tebliğ nesredıldi 

Belgrad. 4 (A.A) - Zagrcp'de 
Tsvetkoviç ile Hırvat lideri doktcr 
Maçek arasında yapılmakta olan 
görüşmelere bu sabah nihayet ve
rilmiştir. 

Bu hususta neşredilen resmi teb
liğde şöyle denmektedir 

bilinde Şungsiang'a girmiştir. Kan Bugün de düşman, iki defa Ci
llehri Pazar günü geçilmiştir. Şing ukov'da nehri geçmek istemiştir. 
llang'ın dışında kain ter~aneler d/2 Fakat her iki defa da hezimete 
Çinliler tarafından i§g•l olunmuş- u.~atılmış ve geri püskürtülmüş -

Moravya idarelerinde asayişin te
essüs etmesi üzerine Hitler, orada 
bulunan Jotaatın bir kısmının es
ki garnizonlarına dönmelerini em
retmişti. Alman kıtaatının bu geri 
çekilme hareketi başlamıştır . 

Sebebi, biribirinden haberi olmı- Cümhuriyet refikimizin, ekseri-ı lızm dose'u bulmu~ ve bunu 
yan ve temas etmiyen mütercim _ ya impeccable ilmi etüdler; tahsis daima tavında tutarak muhafaza 
)er arasındaki intihap tesadüfün . edilen sütunlarında, dün, Istanbul etml}j olan ve edeceğinde kimse -
den başka bir şey değildir. Üniversitesi Ordinilriyiis Profesör- ye tereddüt vermiyen halkçı ve 

Bu müzakereler esnasmda Hır -
vatların Yugoslavya devleti dah. -
!indeki vaziyetin, alakadar eden 

bütün meseleler halledilm~ ve ay
nca, Sırplar, Hırvatlar ve Sloven
ler arasında sağlam bir itimat vü 
cude getirmek için Hırvatların hak 
Jı taleplerinin ne suretle is'af olu -tur. Japon kıt'alan şehir surları- fur. 

IUn haricine çeki]mjştir. 
• • • 

'f . . . lıerinden M. Şekip Tunç ımzasile devletçi Türk inkılabından doğan 
Maarı Vekılı, neşrıyatla yakın- T .. k t · · .. · · · 

dan alakadar olurken mütercim- okuyanları hayrete düşüren bır ya- urt .to5J..e esını seyrettigı ıstıka- nabileceği meselesi ile '."üşterek 

Japonlar hezimete 
ufirıyorlar 

Şungking, 4 (A.A.) - Şekiang 

eyaletinde Çinlilerin elde ettiği 

büyük zaferden sonra, bu ana ka -
Şungking, 4 (A.A.) - Dün Ja- dar Siaoşan ve Fuyang'ı tehdit ey

ponJar, Kan nehrini geçmek üzere !emekte bulunan tehlike tamamile 
bir teşebbüs daha yapmışlarsa da bertaraf edilmiştir. 

Berline döndU . .. . . • zı görüldü. me 1 e vrupayı son asırda bır hayatlarının bütün tezahürlerinde 
len ve tercumelerı teşk.ilatlandır-ı (İdeolojimiz ve İdeolojiler) başlı- hayli acı tecrübelerle karşılaştır- Sırp, Hırvat ve Slovenlerin miış -
mak, bunlara bir sıra ve nizam ğını taşıyan bu yazının yazılışını' mış olan •19 uncu ve yırminci a- iterek menfaatlerinin tesanüdünü 
vermek imkllnını da tabii düşüne· muharririne bir an içın arız olup 1 sır Avrupa sosyeteleri inkişaf is- takviye etmek meseksi de tetkık 

Hamburg, 4 (A. A.) -HiUer, 
otomobille halkın alkışları arasın
da, limandan istasyona giderek 
saat 12..45 de hususi trenıne bınmiş 
ve hareket etmiştir. 

eektir. kendisini bilgi ve tahlil ka- tikametleri> arasında en ufak bir olunmuştur. 

1 · d ı •t ı · b' benzeyış· aranamaz. 

M.Bek,Londrada 
görüşmelere başladı 

-00--

Musulda örfi 
idare ilan edildi 

Londra, 4 (A.A.) - Beclr, Lord J zakerelerinin •memnuniyet verici• 

lialifaks, Cadogan ve Strang, bu 

1 

tııeticelere vardığı resmi meha.fil- örfi idare ilan olunmuştur: 
•abalı Hariciye Nezaretinde ilci de beyan olunmaktadır. Press As- Press Association aldığı bir ha
laat kadar görüşmii§lerdir. sociationun yazdığına göre, Lord bere göre İngiltere konsolosunun 

Londra, 4 (A. A.) - Musulda 

Beck, bundan sonra Lord Hali- Halifaks ile Beck Avrupanm vazi- katli hadisesile alakadar olmak ü
faks ile hususi surette öğle yeme- yetini tetkik etmişlerdir. Lord Ha- zere dört kişi tevkif edilmiştir. 
ğini yemiştir. lifaks İngilterenin son zamanlarda Irak Başvekili bu hadiseden dolayı 

Polonya mabfellerinde söylen - girişmiş olduğu müzakereler bak- İngiltereye teessürlerini bildir -
diğine göre, Beck, Lord Halifaksa kında izahat vermiştir. miştir. 
Pokınyann İngiltere hükfunetine Polonya Hariciye Na21rı, İngil - ============ 
mütekabil bir garanti vermeğe ha- tere ve Polonya arasında karşılık- G ı · . d r 
zır olduğunu bildirmişti<". İki dev- Iı müdafaa anlaşması hususunda en c, 1 Ü 1 n uy l; u j u 

IKDAMCI 

Başvekilin yeni 
beyanatı 
(BD.§ tarafı 1 inci sayfada) 

receğini düşündük ve bu iki ve -

kfileti ihdas ettik; ki bu da kanuni 

salahiyetimiz dahilindedir. 

Doktor Refik Saydam İstanbul 

limanı işlerinin ve vapurların be· 

ıediyeye devrine temas ederek de-

miştir ki: 

- Dahiliye Vekaletinde bulun· -
let adamı, derpiş edilen taahhüdün Po!Qnyanın müzakereye girişmek 
metnini, Polonya ile Romanya a _ arzusunu izhar etmiştir. "er' ı duğum sırada bu vapurların bele-
r:ısındaki münasebetlerin takviye- ! Dük de Ke~ t ile zevcesi~in ve U 1 n e em diye ta·rafından işletilmesi taktt -
sı mesel.esini, yahudi meselesini keza Churchılle ve Edenın de (Baş tarafı 1 inci sayfada) rür etmişti. Vali Kırdar otobüs -

\le İngilterenin Polonyaya ikra - J bulunduğu. ~iyafetten sonra Po - mek .. ü~ere gelmış .olan gazetecile- !erin mübayaası etrafında tetkikler 
:tatta bulunması meselesini müza- Jonya Harıcıye Nazın Beck Baş - re duşuncelerını soylemışlerdır. de bulunuyor. Bu husustaki para 
kere etJiı4lerdir. vekil Çemberlayn ile bir saat 50 da Tıp Fakültesinden Ferruh İlter 

1 • k Belediyeler bankası tarafından ik-
K 1 kika süren bir mü a at yapmıştır. şöyle demiştir: 

onutu an meseleler Beck ile Halifaks arasında müza- •- Atanın nutku bizim en mu- raz edilecektir.. Tramvay ve Tü-

kaddes kitabımızdır. Onun bu nelin de su ve havagazile beraber 

biliyet enn en ecrı e mış :r Her iki tarafın da muğlak me -
gafletle atfetmek ve intişa - Zi_ra Avrupanın geçirdiği acı selelerin umumiyet itibarile esa -

rını ış. ıı·rak edilen bir fik- tecrubeler ve hemen her Avrupalı' d b 1 b. h 1 t· . . sın a ve un ara ırer a sure ı 

rin yayılmasına tavassuttan ziyade mıllete bır başka şekild& azap ver- b im k . . t k. d'l 
bir zühul eseri saymak doğru ola- miş olan hadiseler, sermaye tera - u. a ıçın a _ıp e ı en preııs.p -

k.. ·· b h d . . b 
1 

lerın aynı oldugu hususunda muta 
Caktır kanaatindeyiz. Zira, ancak umu ve u ar evrının aş an - .. .. . . 

gıcında r ı t db' 1 . bık bulundugu muşahede edılm:ş 
tam bir ihatayı ve temas edilen azım ge en e ır crın a-

h b 
.. r· bu ~nmayışından doğmuş fenalık - tir. 

mevzuun er unsuruna u un · 1 d S · · Her iki tarafın da büyük bir si-
l d 

··f if d ed azı ar ır. anayı devrıne, muhterem 
Jut arın an nu uzu a e er Y . .. .. . • h · f t .. b ·· 

1 d 
.. t•· d .... lmesi profesorun de kabul ve itıraf et - yası e emmıyet at et ıgı u go -

!arın a tın a ve us un e goru · - · ·b· b · · al · rüşmelere, paskalya bayramların-
ı k b

. .1 • 1.h. et tıgı gı ı u tedbırlerı. arak gır-
lilZlm ge ece ır ı mı sa a ıy . _ . d ·d d ı 

b d k d
. h.. . mış bulundugumuz ıçın o fena ne- an sonra yenı en Pvam o una • 

ünvanının u yazı a en ı uvı - k 
. . ,_ 

1 
d - k b 1 t k ticelerin bizde tahaddüsüne imkan ca tır. 

yetını ı .. u ama ıgını a u e me 
mı kalmıştır? 

mevkiindeyiz. 
Profesör M. Şekip Tunç'un ilk Avrupa sosyetesinin aksiyonla -

rından uzak kaldıgımız için reak -
hatası Türk rejimine hiıkım olan 

siyonların da bize mukadder olma
ideoloı·inin mücerret bir nnsyona -

ması tabii değil midir? 
lizm halinde tetkik eıflmesile bao;-

3ınıf olmayınca, sınıf kavgası 
Jıyor. Mua.~ır Türk sosyetesinin ka da olmıyacağına göre, solda ta -
za ve kaderine el koymuş olan in- hammfü olmıyacağı gibi solun 
kılabın nescinde bir nevi, yani ta- karşısındaki menfaatler de muka
mamile kendimize mahsus bir ne- bil feveranlara sevkedilmiş olmı
vi nasyonalizmin mevcudiyeti ka- yacaklardır. 
bul edilebilir. Fakat ister tamamile Böyle hir tehl:keyi varit addet
doctrine'leştiği kabul edilsin, ister memek bizzat profesör Şekibin e
aksi idida olunsun bu inkılap sade- tüdüne hakim olan mantığın tabii 
ce nasyonalizm ile huJasa edile - neticesi olmak iktıza eder. 
mez. 

İngiltere Romanyaya 
silah vere C"k 

Bükreş, 4 (A.A.) - Mühım bir 
İngiliz İktısat heyetiı< .. n Bükrcşe 
gelmesine intizar edillT'"ktedir He 
yete büyük bir ihtim~!le Sır F• •· 
derik Leithross riyaset edecektir. 
İyi haber alan mahfellerde soy len 
diğine göre, İngilterenin Roman -
yaya ·yardımı bilhassa silah ve ta~· 
yare cihetinden olacaktır. 

Londra, 4 (A..A.) - Bugün ya -ı kerelere yarın sabah devam edile
Pılmış olan İngiliz - Polonya mü- cektir. 

Alman mültecileri Suriye istiklali 
nutku en müsbet vesikalara daya
narak yazdığına iman etmiş bir 
gençlik karşısında çıkıp ta •Yan
lışlıklar vardır. demek inkılap 
gençliğinin en hassas yerine do -
kunmaktır. Asabiyetimiz bundan
dır•. 

bir müddet sonra İstanbul beledi Hele bu cNasyonalizm• bir eco
nomie politique terıne'i halinde 
kullanılıyorsa cKül1iyen gavri 

m;;;;;;; . ;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ji J mevcut. f arzol una bilir ki etüdün-

)I G. Karabekir de düştüğü silsileli hatalar muhte
rem profe~örün böyle bir telakki 

yesine devri mukarrerdir. 

Gerek prensipte gerek detayda 
sayısız hatalarla dolu olan bu ya

Parti grubu 
ıunın bir profesör kaleminden çık- (Baş tarafı 1 iııci sayfada) 

tığına bin şahit lazım. Hangi biri- ani ve şedit aksülilmcli çok yerın
sini ele alalım. de ve haklı bulunmaktaydı. 

Hele şuna bir bakın: .. , . 
Ş . dil'k d h k . . . Fırka saat ucte top.:ındı ve s:ıat " ım ı a a ço sezış, ınsı - • . Fransız ordusunda 

hizmet edecekler 
Eski Hariciye Nazırı 

F ransaya müracaat etti Hukuk Fakültesinden Yusuf Tü 
1 çıkışını ne ile işe başladığını acıkça göster -

mektedir. 

k ki. ı· ·ı h k t ed' sekize kadar beş saat devam ettı. ya , ve ·a ıse ım ı e arc e ı-

yoruz.. ı Haber aldığımıza göre. bu top -
Yani nasıl hareket ediyoruz? lantıda bir çok h~tipler söz almı.ş

Hareketimize hakim olan hangi _ !ar ve General Kazım Kar<ıbekırııı 

ınektedir. Kardeş Irak güzel 
Kralını kaybetti İtalya, Arnavutluğu 

h 
• • 1 (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ımavesına a ıyor ,şem\c günü toplantıya davet o -

cevabı (Baş tarafı l inci sayfada) lunmuştur. 
Diplomatik mahfillerin umumi Ankara, 4 (A. A.) - Dost ve J General Kazım Karabekir Ha -

kanaati, Roma ve Tiranadan gelen kardeş !rakın genç ve necip kralı ı ber gazetesinin suallerine şu ce-

M · B · · G · · f vahı vermiştir: haberlerin, yarı resmi tekziplere aJeste irıncı azının ve atı 
h A 1 •-Tan gazetesi benden mülakat 

·zaman yapıyor 

i 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

yük Petronu, Naııolyonun, 
Büyük Fredrikin incitmiş, 
dokunmuş, hatta yıkmış ve 
mahvetmiş oldukları adam
ların adedini! Eğer bütün 
bunlar için onların değeri
ne dokunulmuş olsaydı, on
lardan bugün ne kalırdı?! 

Fakat gidiniz Parisin İnva
Jide sarayına, • Bcrlinde 
Potsdam sarayına; Fran1ız 
kızlarının ve gı~nçlerinin 

hala bugün bile N apolyo -
nun kabrini ellerinde çi -
çek demetleri, kalplerinde 
derin sevgi, diınağlBTında 

da buzu ve hnşula nasıl zi
yaret ettiklerini temaşa e
diniz! Ve bu da yüz elli se
ne sonra! Bizimkinin ise 
cesedi ancak iki gün evvel 
gömüldü!! Bukaddesatına 

hürmet etmeği, onları sev
meği bilmiyen bir milletin 
tarihte yeri yoktur. 

rağmen İtalyanın Arnavutluk üze- aberi, nkaranın bütün mahfe -
rinde bir askeri hareket ha=ladığı !erinde ve bütün Türk milletinin istedi ve sualler sordu. Bunlara ce- Sonra General Kazım Ka-
korkusunu ve:mekte olduğu mer - kalhinde çok derin bir teessür u- 'vaplar verdim. Henüz. matbuatın rabekir, çıkışını ne zaman 
k . . yandırmış ve Türkiyede hakiki bir bu mesele etrafın<lakı aleyhıme yapıyor, biliyor musunuz? 
ezındedır. • 1 · t ttal' d "T G 1 1 1 matem havası yaratmıştır. neşrıya ına mu 1 egı ım. enç- At•türkün kurduğu Hali< 
ta.lyanın gayesi ve n Ş Kalpten gelen bir arzu ·ı e - !iğin tezahüratını da Ulusta gör - Fırkasına dehalet ettikten, 
Dığer taraftan Yugoslavya, bu - • . . ı e vve 

gü H t 1 .. 1 meşgul la ınanılmak ıstenmiyen bu elem- düm. Meselenin henüz nasıl bir onun programına, altı oku-
n, ırva mese esı ı e - 1. h b . .. k 1 ld ğ ·k f d -·ı· f k t ı a erın t"eyy t t · ·· · şe i a ı ına va ı egı ım, a a d k kalmağ · dür ve bu vaziyet. yabancı entri- .. .. . ' u e mesı uzerıne, na sa ı a yemın 

kalara ve bilhassa Alman entrika bu.tun daırelcrde bayraklar matem susmak taraftarı değilim. ederek, fırka sayesinde 

1 İ Ad alametı olarak derhal yarıya in _ Ben indi değil. ilmi gözle, mem- meb'us olduktan sonra!! 
tarın~ kapı. açıı:aktadır. talya .. - dirilmiştir. Reisicümhur İsmet leketin milli tarihinin bütün te - Ben böyle bir h•reketi 

[ •Yatık sahıllerınde bır Alman nu- İnönü, Naip Emir Abdülilaha 1·çten ferrüatı ile ortaya çıkmasını iste-u bir generale yakıştırmam!! 
z~ndan ç~kinmektecii~. . . taziyelerini bildiren bir telgraf çek dim. • Bu herhnagi hatta iptidai 

\' 'Dıploı:'.ıatık mahfıllerın ılav~ e;- mişlerdir. Başvekil doktor Refik Ben nutukta sadece noksan olan ahilik kaidesinden uzak ve 
ıgıne gore, İtalya, Arnavutluga - Saydam ve Hariciye Vekili Şükrü ı yerler bulundug-unu söyledim. Nu- ,ı t ı bu memleketin gençliği 

1 a Yan askerleri ~ön~Prmek. sureti- Saracoğlu da dost ve kardeş Ira - tuk, yazılacak ve hazırlanacak mil için pek fena bir seciye ör-
.e, Yugoslavya uzerır.de bır tesır kın Başvekili ve Hariciye Veziri· u tarih için bir mehazdır. Zaten neği misalidir! 
ıcra etm. ek. v. e bu s.uretle Y. ugosla. v Nuri Said Paşaya Türkiye hükı'.ı- tarihin tamamı olduğu iddia olu- . 
y işte bunun içindir ki ben 

ın Ingılız emnıyet planına iŞ· me ı·nı·n \•e Tu··ı·k mı·ııetı·nı·n t~0su··r namaz. t <;~ Halk Fırkasına mebus nanı· 
lkır.e mani olmak ,.e Yugoslav- t J b 1 Ben bittabı gazeteleri okuduk - , ve azıye erinı ı diren bırer tel- " zedi seçerken pek ihtiyatlı 

Yavı Polonya, Romanya, Türkiye gra! voJ!amışlardır. ta ve hadiseye tamamile muttali k , 
J olmağı ta,·si~·e etme cür -

Ve dah~ dığer devletler arasında Kardeş Irak mı'lletı·ne en samı·- olduktan sonra icap eder,Jeri ya - etini kendimde gördüm. 
~·a-ııJması düşünülen ittifaka işti mi ve en candan tazivelerimızi su- pacağım. Hadisenin tenvire .hti - , Allah ver~e de pişmanlık , 
ra • redde mecbur kılmak istemek narız. ·yacı nrsa bunu da vapmaktan J 
t [ ' bununla kalsa! 
edır. geri dw·mıy•cacım.• • .,--____ ., .. _...., ______ ,. 

Eğer böyle olmasavdı Profesör 

Şekip; 

c- Türk nasyonalizmin in inkı • 
lapçılığı ne Fransız ihtilalinin in -
kıliipçılığıdır, ne de komünizmin 
inkılap~ılığı olacaktır ...• 

Demekle iktifa etmez; 
•- Bu ink,lfıprıhk nasvonal sos

yalizme ve Mussolini faşizmine de 

benzemez.> 
Derneğe de lüzum µörürdü. 
Hata, büyüyerek P;-ofesörü şöy

le bir iddiaya sevkedivor: 
Türk sosyetesinde kullanılan 

motrice kuvvetin nasyonalizm o -
!usu. 

l Hayır, Türk sosyetesi nasyona -l list olduğu için inkıliipçı değildir. 
, İnkıHipçılığımız sosyal sahada halk 
çı oluşumuzla, economie sahasırda 
devletçi olu<umuzla tebarüz eder. 

.Yani Türk sosyetesindP hareketi 
ltevlid eden kudret halkçılık ve 
1 devletçiliktir. Nasyonalizm cHalk
çılık> hedefimize tamamile vusu -
lümüzden doğan sınıfsız cemiyetin 
çehresidir, yani tek ve müttehit 

1 
millet oluşumuzu ifade eden tabir
dir. 
Başlangıcı inkişşfına uymaması

na ve inkişafındaki tahlil merhale-

1 

!erinin hiç bir sarih netice işaret 

etmeyişine rağmen bu yazıda Pro
fesör Şekibin cSanayi!eşirken 19 
uncu asrın sosyal haksızlıklarına 

si? 
Seziş mi? 
İnsiyak mı? 
Akliselim mi? 

Atatürkün aziz hatırasına tariz e -
der mahiyetteki sözlerine şiddcUc 

mukabelede bu;unmuşiar ve 
nevi tahrikfıta ve ihtir&sa\ 

bu 

müsaade edilemiyeceğinin ve ta -
hammül edilemiyeceğ:nin bilin -
mesi lazım geldiğini söyliyerek 
bu nevi neşriyat ile hangi maksa

da hizmet edildiğini açık sormuş -
!ardır. Bu hücumlara cevaben Ka-

Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Eğer 
vaziyetimiz, sezışımızı akliselim 
ile tahakkuk ettirisimizin ayni za
manda instict'lerimize de uygun 
olduğuna delalet ediyorsa, bütün 
memleket münevverlerini bir ta
kım sosyoloji liıhoratuarlarına 

zım Karabekir söz almış, kürsıl
sevkedip pota pota nazariye kay-

ye gelmiş, Atatürke karsı, kend:si
natmağa zorlamak neden? 

nin de Ebedi Şef ola r&k sevgı ve 
Biz, bilfıhare bugünkü demok - • . . . . . 

d 1 ti ·b· b'rt k tazım hıslerıle mutehassıs olduğu-
raı ev e er gı ı ı a ım sarsın· . . 
tılara uğramaması m-ev'ut ve mu· 1

1
. nu. T.an gazetesını~ suretı ı:ıah~u· 

kadder bir demokrasi yaratmakta- sada Istanbuldan bır n·nhabır gon
yız vesselam. 'd~rerek bu ~!akalı '.aptığın.ı, bü 

Hasılı kelam, dün böyle bir ya- tun suallerı gazeten·n tertıp ve 
zının altında bir ordinariyüs pro- ihzar ettiğini ve kexıdisinin asla 
fesör imzası görmek bir hayli hay- Atatürke tariz niyeti,c söz FÖ}le -
retimizi mucip olmuştu. Bunu ale- mediğini, fakat ilmi olarak tarihi 
nen izhardan kendimizi alamadık. hakikatlere riayet olunması keyfi

Fransız ve lngiliz hava Na
zırları arasında görüşmeler 

yapıldı 

yetini müdafaa ettiğini ve hiç bir 
şahsi ihtiras b<slemerliğini söyli -
yerek kendisince aranmamış bir 
müliıkatın yanlı ve istemediği bir 
tesir ve tezahüre sebebiyet vermi~ 
olmasından bizzat kendisinin cı. 

İ Londra, 4 (A.A.) - Fransız ve çok müteessir bulunduğunu söyle
ngiliz Hava Nazırları arasında mis tir 

bugün yapılan müzakerelerde bir Neticede bes saat sliren bir çok 
İngiliz heyeti seferiyesi Fransaya 1 ki d • G 1 K. zım . . nu u ar an ve cnera a -
gönderildiği takdirde takıp edıle- K b k' . d. - · h tta . . . . ara e ırın ver ıgı ızı a n son-
cek usuller tesbıt edılmıştır. . . . , 

düşmemek için icap eden tedbirle- H N .. t k'b ra celse tatıl edılmış ve bu surete 
Fransız ava azır? mu ea ı en 

ri alm'.~ bulu~duğu'.11~zu '. iştirakte İngiliz tayyare fabrikalarından bi- mesele kapanmıştır. 
tereddut etmıyeceğımız bır vuzuh- rini gezmiştir. Burada umumi ka:.r.at olarak, 
la tebarüz ettirmiş bulunduğunu Danimarka M b' . Tan gazetesinin bu maliikati tah -
söylemeliyiz. Bununla beraber der e llS ın- rif etmiş ve Gel}eral Kazım Kara -

hal ilave etme!i,•:z ki• tihabı neticelendi bekirin ahvali ruhiyesiııi bildiği 
cTürk nasyonalizmi Avrupanın Kopenhag, 4 (A. A.) _ Dünkü için ona mutlaka Atatürk hakkında 

Son asırda geçı.rdig- ı· tarihi tecrübe- · t·h b tt b bir şeyler söyletmek üzere sual -ın ı a a an sonra, yen. me usan 
!erden ve kendı tarih'nden aldığı meclisi şu şekilde kurı:. muşfur: !erini ona göre tertip etmiş ve bu 
derslerle yeniden doğ:nak istiyen Köylü partisi: 4 mebus, komü . miilakatı da bir hafta evvel yap -
bir hareket.. tıistler: 3 mebus, nazil r· 3 mebus. tığı halde, sırf gazete sünimünü 

ı Değildir. Her hang. bir istilası ferdin hakları birliğı 3 mebus, temin için, du,·ar ilanlarıle bır ta
sermayenin her hangi bir temayii- muhafazakarlar: 23 mebus, radi - rihi romana başlıyacağ.nı ilan et
lü karşısında cem:yet •nizin teda- kaller: 14 mebus, sos ·alistler 64. igi a) ni güne tesadüf ett rmi bu
füi ır.ukabelesini mümkün kıla - liberaller: 30 mebus, Alman eka' lundugu be\ an ec'ı !!'"le ktedir 
cak sa dete kafi b'r nasyona !iyeli: 1 mebus. A. N. KAACAN 
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~ Alman -Rumen itilafı 

ALMANYANIN TAM BİR ASKERİ 
e ZAFERİ DEMEK MİDİR 1 e 

BAŞKA ÇARE YOK 
Naklede: Faik Eercmen 

10 binlerce Figllran - Muazzam. Harikalı Sahneler, Şahane bir mevzu 
Hakiki olarak 2.000.000 DOLARA MAL olmuş bır oan'at lbideai 

BU AKŞAM BUYUK ŞEREF OALASI OLARAK 

Yalnız MELEK 'le Fransızca nUshası 
Dikkat ı Bu gece için bUtUn localar satılmı,tır. 

Numaralı blletlerl evvelden aldırınız. 

8 
Yarın Matinelerden itibaren 

JPEK sinemasında TÜRKÇE ~özlü 
nushası 

Almanya ge • 
çen hafta Ro -
manya ile mü -
him bir iktisadi 

bütün dünyayı 

velveleye ve • 
ren bu hadise -

' tir, ve Roman -
ya, on sene müd 
detle bu muahe-
deye riayey e
decektir. 

Muharrir, !ki 
memleket ara -
sındaki iktisadi 
anlaşmanın hu -
susiyetleTini an 
!attıktan sonra, 
muahedenın di
ğer kıımnl.arına 

geçiyor: 
•Almanya. Ro· 

manya anlaş -
ması, Tuna ve 
Karadenizde ser 
best mıntakalar 
ihdasını ve Al -

Romanyanin meıarh petrol mınıaka11 

manya malları 

için antrepolar 
inşasını da le -
min ve taah -
hüt ettirmiştir. 

Bunun, tam bir 
ıskeri mahiyet 
kesbedebilece -

varını delmek suretlle eve girmiş
J 1er ve iki ihtiyarı öldürmüşlerdir. 

Kaymakam Tevfik Noyan ile 

ceği 

tahmin olunabilir. 
kuvvetle 

Çocuk Dünyası bir alem • 
dir. Onun ufuklarında istik -

balın şafakları görülür. 

Abdülhak Hlmlt 

5-Nlsullill 

Michele Morgane 
yeni filmler çevirdi 

Artist "iki Mahcuplar., ve "Etraineuse,, 
kordelalarında da cok muvaffak oldu 

Acaip ve biraz da vahşi güzelliği, sanatı kadar nazarı dikkati 
celbeden genç Fransız artisti Michele Morgane, büyük ıanal
kiir Charles Boyer ile beraber çevirdiği Bora filmindeo 
sonra birdenbire parladı. Son çevirdiği " iki Mahcuplar" 
ve • Entraineuse ,. filmleri çok beğenilmiştir, Güzel artiıtİll 

gjizel bir pozunu neşrediyonıa 

• 
HOLİVUTTA 

• • 
ROMANSLAR 

müddet sonra, nefretle ayrıldıklan 
az göriilmüş şey değildir. 

İşle bu sütunlarda gördüğünüz 

lardı. Fakat yuva bu ateşe taham· 
mül edemedi, 938 Ağustosunda ay-
rıldılar. 

Beyaz Rahlbe rolünün meşhur 
kahramanı Kay Francis geçen se. 
ne Martta beşinci defa evlenece • 
ğini ilan ediyordu. ·.son kocası Ba
ron Von Barnekov'du. 

• • 
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•m~MlllDllBDm. ~.il SPOR 

KADINLAR!MIZ ICIN il Beynelmilel 
Kros konfri 
Birinciliği 
İngiliz koşucu 
birinci oldu 

Kardif, 3 (A.A.) - Milletler a· 
rasında her yıl yapılmakta olan 
kros kontri yarışı bu yıl Kardif 
I civarında gayet arızalı bir arazi 
1 üzerinde yapılmıştır. 14 kilometre
den ibaret olan bu rarışı 47 da. 27 
saniyede İngiliz J ack Holden ka
zanmıştır. 

Holden'in dördiincü galibiyeti -
dlr. Faslı 15 saniye, Amrıı.h'da 20 
saniye farkla koşuyu bitirmiştir. 

Koşucuların. başda gidenler me
yanında iyi not almaları dolayısi
le, umumi tasnifte 36 puanla Fran· 
sa birinciliği, İngiltere 95 puanla 

ı iki~ci~'.ğ.i ~e Belçika 11~ puanla 
uçunculuğü almıştır. 

Yüzme 
Berlln yUzUcUlerl 
blrlnclllğl aldılar 

Kopenhag ile Berlln yüzücüleri 
arasında hafta sonunda yapılan 

yüzme karşılaşmalarında Bertin 
62 puana karşı 75 puanla müsaba
kaları kazanmıştır. 

Neticeler şunlardır: 
Erkekler arasında 100 metre ser

best: 

Jıalyan Korpora•yon Mecli•i toplantlr. ReaimJe, Kral 
V•liahttrr ,. Hanedan a~•ile 6era6er •6r6lü.vor 

Franuda bugUnkU aeçlm 

SAl'.f'A a 

11 SafrnJalıl 

1 - Peten:en •Kopenhag• 1 da. Fran•atla '"'•ün yeni Rei•icumhur intihap eJilecelıtir. Yalıarrlıl reıılmler il! 
16 sa. 

1500 metre serbest: 
Cumhuriyetten bu.üne lıadar ••~•n Fran•r:ı: Cumlaarrei•lerinindir, En 

•afda rıe aıafıdalıi Miısy6 L6briintlür 

Beyaz saten ve jarse satenden son Paris modeli iki suvare elbisesi 

SAÇL.AR 

1 - Arendt cBcrlin• 20 da. 52 sa. 
100 metre sırtüstü: 
1 - Kunzeli 1 da. 15.1 sa. 
400 metre bayrak yarışı: 
1 - Berlin 5 da. 10.7 sa. 
2 - Kopenhag 5 da. 30.3 sa. 
Artistik atlama: 
1 - Haster •B• 163.65 puanla. 

Kadınlar arasında 
l 00 metre serbest: 
1 - Hvegeg cKopenhag• 1 da. 

6.5 sa. 
200 metre kurbağlama: 
1 - Bus~e cBerlin• 3 da. 9.4 sa. 
4X100 metre bayrak: 
1 - Kopcnhag 4 ~- 36.3 sa 
Artistik allama: 
1 - Heinze cBerlin• 97.86 pu • 

anla. 

1940 kış olimpiyatları 
İsviçı·e olimpiyad komitesi St. 

Moritz'de yapılacak ol::.n kış Qlim· 
piyadları için a~a~dakl programı 

tesbit etmiştir. 
3 Şubat saat 10 da: 
Açılış töreni ve müteakl • 

ben buzda hokey maçı, sa 13 de 
ikili bob müsabakaları, sa. 14 de 
buzda hokey 

4 Şubat saat 9 da. 
Slalom, sa. 10 da buzda hokey, 

sa. 14 de at yarışları. 

Fransada 6 lıiıi 6ldüren 
ııe idama mahkiim edilen 

Vaydmanm •on re•mi 

Bu iki zarif modelin üzerinde, hem Parisin yeni 
saç tuvaletlerini, hem işlenmiş müslin ve tülle 
Yapılmış iki şık bluzu görüyorsunuz. 

ilkbahar için baş tuva
letleri daha cazip şekil· 
ler almıştır Bukleler 
alında ve iki tarafta top· 
lanarak arka kısım uza 
tılmaktadır. Saçların Ü· 

zerinde tülden papiyon 
vardır. 

5 Şubat saat 9 cfa: 
Buzda hokey, saat 13 de ikili 

bob, sa 14 de patinaj sürat müsa
bakaları ve buzda hokey. 

rn.ilterede ••nç tayyarecı 
yetiıtirmelı için büyülı bir 
•ayr•t •arfedilm•kletlir 

. 
- Pekı, bulduğunuz ıp ucu bun- amma kız kanı icabı olacak, hiç te 

l '1 ibaıet mı? Tcşvikiyede tah. Emı·ne Sultanın Sarayında çamaşırcı kızına benzemiyormuş. 
k kat yapıldı mı? -Ah, sahi mi Asım Bey? .Size 

- Tabii, yaptık ve Nazlı kadı· bunları kim söyledi? 
dacılık ettigi konağı da biz- Ya.z:an "" L1!:jl~ Tefrika - İşte, onların Edirnekapıya 

ıat gidip ben buldum. Şimdi ora· M. Ihsan .mr.:::ıır Numarası : 33 ta~ındığıru söylıyenler ... 
J geliyorum. Sabah karanlığı - Dernek. zavallı yavrum ça • 
l'eşvıkive semtini karış kar~ ara- I m~ır da yıkıyormuş? 
d ~. Kim söyledi? Nekadar zaman 1 Be~ nasıl giclerım• ZPvcıme ne/ ka birisini gönderemez miyiz? _Evet ... Bunu da tabii görın~k 

- Buldunuz mu? Vıcdanı gor • olmuş? derım? A.ım başıııı ellerının arasına a- lazım hanımefend .. ;Nazlı kadııı 
nüz mü? - Ancak ıkı buçuk sene kadar Asım, sustu. Sankı .. buradaı ora- tarak ve gözlerin! yere dikerek başka n&sıl yaşıyabilır? Kendisine 
_ Hayır, çunku Vicdan İs'lan • 1 evv~l... Adapazarı ne kadarcık ya kadar gıtmeyı goze alamıyor, durdu. emanet edilen kıza başka tür hı 

1>ulda değil. yer .. Bır şey d~ğıl... bu ışı havale edecek bır adam bu· - Evet, (birısinı g<indersek ... bakabilir mi? 
Bu . N"h 1 d b soğuk Asım, Nihalın, bu haberlerı lamtyordu. Nihal mutereddit sor- Çok nazılt bır iş ... Herkesin yapa- N"h 

1 
b 

soz, ı a uzerın e ır kımden öğrenildiği su.aline cevap du: cağını zannetmıyorum. Kim Vic • . 1 a oynunu büktü. Hak .ve : 
tosirı vaptı. Birden yüzü buruş- rıyordu Fakat acaba kızı şınulı 

vermek ıstemediği için onu mes • - Yıne siz bana bu ıyiliğı de danı bulup ortaya çıkarabilir? E- · 
u. kut geçıyor ve Nihale unutturmak yapmaz mısınız Asım bey? limızde bir Nazlı kadının ismini, nerede ve ne halde ıdi? Onu bir 

- İstanbulda yok, gıtmış öyle istiyordu. Kin1den öğrendiğıni, Asım bıraz dü ·ündü, miıokül bir de Vicdanın ismi var. Na:lı an evvel kurtarmak, belki büyük 
"Nı·re ·e gitmiş. kiminle? k' b' f l.k tt b"' "k ve sonsuz konağın sahibi paşaııın ım oldu- ml'vkıdc k•ldığmı gösterecek şe • kadın kiminle evlenmi~? Bir çift- ır e a e en, uyu 
- D Arusu Nazlı kadının Ada k ı ·d· 1 k"ld b b 1 l;ır' sefaletten kurtaı·mak için sa-b • ğunu öğrenece o ursa ve gı ıp ı e oynunu ükerek: çi! ... Kimdir? Orası malum doğ!!.. 

Pazarından bir çıftçi ile evlendi • bizzat tahkıke kalkarsa Asımın - Aksı gibi bendcııız de bugün-! Vakıa Adapazarı İstanbtı.ı demek bırsızlaruyordu. Bugüne kadar 
ğ • ' oraya gittiğini söylediler bütün oyunları ortaya çıkacaktı. krde mühım bır iş takip ediyor - değildir. İki sene evvel, İstanbul • hayatından, mematından haber 
anıa b• , adamın ısmın' o" ~reneme • k d T 1; • · ı iken ••te bu lnsanı'yet ~ "' - Hanımefendi, dedi. Bence ı- um. a u zıyan etmem! istemez- da evlenen Adapazarlı... Oraya a mamış .., · • 

'il. Bılen yok. . zınız bulunmuş demektir. Eğer şu siııız. Bir ay sonra emrinizi yerine yerleşmişler. Yanlarında genç bir pPrver adam ona evladından ha -
Sızı bunu k,m habı:;r verdı? ik, sene içinde onu Nazlı kocaya getiririm hanımefendi ... kız varmış, rivayete göre kızmız ber getirmişti ve bu haberden 

'iarı.nda Vıcdan vok mu ımiş? 
1 
ı·ermed.vse Adapazarıııa gider Nihal son d~rece ınütees'ır ve son derece güzeldir, fevkalade ter· sonra sabırsızlı(\ı son dereceyi bul-

General Franko, f•panyaya tam lııilılm olJalıtan tonr• 
Bur.o.ta yapılıın meraimJen cılıl)'Or 

V edan mı' Vıc<iJn da bera-, gıtmez elınızle kovnıuş gibı bu -ıhalecanlı: biyeli, hanım ha111mcık !nıi~. Nazlı llll!şlu. Göueri yaşlanarak yalvar-. 
~ r Doğru Aria pazarına gitmış- lursunuz. - Bir ay sonra nıı 7 Bır ay nasıl kadın onu epeyce yoruyormuş, a- dı: ı Amerika Jonanma.ı cü.z:ütamlarınJan birinin miitlıiı 
er.. - Ben mı? Ah, b.abil dtgil ki. .. \ sabrederim A>ur.. bey? Acaba baş- 1 raı.Ja bir çamaşıra götürüyormuş (Arkası var) 6ir fırtına eınaıınJalıi re•mJ 
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ESKi YUNANIN ŞUH KADINI -----: 

DİLBER ASPASY A 
Yazan: M. Rasim Özgen Tefrika No: 35 

Be-Prenses : Seni seviyorum .. 
nim olmanı istiyorum. Dedi 

i KDAM 

Muazzam bir şehirde münakalatın tanzimi 
Dünyanın bu güç meselesi 
Londrada ideal bir tarzda ... 

5 --Nisu·l939 

DÜNÜN DEVLE İ-
Abdülh.m;ı devd boşpehl;vool•n 1 

il!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"'!!!!! M. Sami Karayel : 32 ~ • 

Hafız, hasmının yavaşladığını 

görünce saldırmağa başladı 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten •onra g-ünde 3 defa muntuaman di,leri nlzi lırçalıtyı nı z 

· ı . 1 • f .'. .;· 
-

- Ama anneciğim, diyordu, kız- çıkarmıyordu. Genç kadın da ko- karacak yolu aramakla meşguldü. - Anneme bakıyorum. Ferda halasının boynuna atıldı. 
mağa hakkın yok. Doktorun Fer- casının sözlerinden memnun gö - - YEDİNCİ KISIM - - Ferdanın kompartimanına giT- yanaklarından öptü. İhtiyar kadı
danın gitmesini meneden birşey rünüyordu. Dudaklarında hafif Gar çok kalabalıktı. Ferdanın di, son defa bakayım, dedi, ma - nın kollarından güçlükle ayrıldığı 
söylemediğini biliyorsun. Senin bir tebessüm vardı. Yalnız bu te- etrafım arkadaşları, Kerim, Na - Jfım ya, hala eksiği var mı diye zaman kirpiklerinde yaşlar top • 
fazla evhamın. bessüm biraz zorakiydi. İri siyah mık, İbrahım Lfıtfi, Hacer çevir - merakta.. lanmıştı. Sakin görünmek için gül· 

İhtiyar kadın başını sallıyarak gözlerine hafif bir gölge düşmüş- mişlerdi. Her kafadan bir ses çı- Genç adam birdenbire elini uza- meğe çabşarak, arkadaşları ve ho· 

64 mırıldandı: tü. Kendi kendine soruyordu: kıyor ve genç kız hepsine cevap tıp gösterdi: casile vedalaştı. Kerim Namık: 
- Ah bu kız, ah bu kız, her de- •Ferda birdenbire gitmeğe karar yetiştirmeğ;, çalışıyordu. Koyu - İşte geliyor, tam zamanı, son - •Gelinceye kadar seni çolı: 

- Bu kararı ne zaman verdin? ırek ilave etti: diğini yapıyor. Doktor mani olma- verdi. Peki, Akif Cemal ne ola - kahve rengi bir elbise giymişti. kampana nerede ise çalar. arıyacağız Ferda, diyordu. Mek • 
- Bugün hala. - Bu bahis üzerinde bir daha dıysa bile, böyle hastalıktan yeni cak?• Ressamın hastahaneden gi- Boynunda Hacerin yol hediyesi o-- Hacer Ferdanın kolundan çıka- tepte yerin boş kalacak yavrurn· 
- Doktorun buna pek taraftar ıhiç birinizin ısrar etmemesini rica kalkmış zayıf, mecalsiz bir insa - derken söylediği sözler aklına ge- !arak verdiği mercan bir kolye rak annesine doğru yürüdü. Ferda Bir tesellimiz var: GidiyOJ'Sun. Fa· 

olmadığını biliyorsun. Burada ba- ederim. Kararım kat'idir. Muhak- nın yalnız başına yabancı yerlere liyordu. Ferdayı ikna etmeğe ça- vardı. Küçük beresinden taşan da onunla 1-eraber ilerliyordu: kat sanatın inkişaf ederek, fırçaıı 
şına gelen felaketler yetişir; ya - kak gideceğim. Orada yalnız kala- kalkıp gitmesi doğru mu? lışmasını yalvarmış: .o ne zaman kumral saçları büklüm büklüm o- - Neredesiniz halacığım? dedi. büsbütün ustalaşarak gene bize 
hancı yt!rlerde seni yalnız bırak - rak, üzülmemden korkmayınız. - İbrahim Lfıtfi: gel derse, geleceğim• demişti. Hal- muzlarına dökülüyordu. Mercan İhtiyar kadın onun omuzlarını döneceksin, haydi hayırlı yolcu • 
maınak istiyorum. Bunlar kararı- Resme daima seve seve çalıştığım - Neden korkuyorsunuz bilmem buki mesele meydanda idi. Ferda kolyesinin rengini taşıyan güzel müşfik bir hareketle okşıyarak ce- luklar.• 
nı değiştirmeğe kil.fi sebepler de· ı için maddeten biraz yorulsam bi- ki? diye söze karıştı. Kocaman anlaşma teklifinin kendinden çık- dudaklarından eksilmiyen tebes - vap verdi: En sona Hacer kalmıştı. GenÇ 
_ğil mi? le, manen duyacağım büyük zevk genç kız, bebek değil ya bu. Bıra- masını bir yalvarış gibi telakki e- silme rağmen iri kahve rengi göz- - Biraz kompartimanına bak • kadınla, Ferda kısa bir müddet 

Genç kız yava~ça onun karşısın- bu yorgunluğu unuttu•acaktır Bu kın gitsin. Hem dikkat etmiyor diyordu. İlk baş eğenin •geJ. diye- !eri derin bir azapla bulutlu idi. tım, birşey eksik olmasın diye ... kucak kucağa kaldılar. İbrahiıll 
dan çekilmişti. Terasın kapısına cihetten endişe etmeyin. musunuz asabı nekadar bozuk? nin kendisi olmasına bir türlü razı Hacer onun koluna girmişti. Genç Çiçeklerin arasında vulizlerin fi - Lütfi başlarında telaşla: •Vallahi 
doğru yürüdü. Orada eşikte dur - ı Sözünü bitirince süratle teras - Doktor ona doğruyu söylemiş, mu- olmuyordu. Okadar mağrur bir kı- kız kocası, arkadaşlarile konuşur- Jan adeta kaybolmuş. tren kalkacak> diye söyleniyordU· 
du. Gülüm~emeye çalışıyordu. Yu- 'tan çıkıp gitti. hit değiştirmesi çok iyi olacak. zın bunu yapmaması da pek tabii ken genç kadın gözlerile garı dol- Konuşurken Ferdanın halasının Genç kız halazadesinin kollarındaJl 
muşak tatlı bir sesle: Halası ayakta duruyordu. Hid - Sonra konkurda okadar büyük bir idi. Sonra tahsilini ihmal etmeğe, duran kalabalığı tetkik ediyordu. sesi titriyordu. Herkesin yüzü dur- sıyrıldı. Gözgöze geldiler, Ferd3 

- Halacığım, dedi, doktor bana detle kaşları çatılmıştı. Hacer Fer- muvaffakiyet kazandı. Tam seme- daha fazla kalıp beklemeğe vakti Birini arar gibi bir hali vardı. O- gun bir mana aldı. İbrahim Lütfi boğuk, titrek bir sesle: 
da 'Çok başka şeyler söyledi. Sıhha- danın konuşmasından kararının resini görecek, san'at d '· biraz müsait değildi. işte sonunda çıkıp nun da pek sıkıntıb olduğu sık neşeli olmağa çalışan bir sesle: - •Yaptığın iyilikleri unutrnı· 
time dikkat etmem şartile muhit 1 kat'i olduğunu hemen hissetmişti. daha genişletmiye girl< ı mani ı gitmeğe karar vermişti. Ama bu sık içini çekmesinden belliydi. - Güzel bir seyahat yapıyorsun yacağım Hacer dedi, uzun mek • 
değiştirmemin çok iyi olacağım an- Annesini teskin etmekten başka oluyoruz. hiç olur mu? Bırakalım karar ona kim bilir ne büyük ıs- Genç kadının mütemadiyen etra • Ferda, dedi. tuplarımı bekle ve bana yazırıağl 
]attı. Başıma her zaman felaket çare kalmadığını anlıyarak ayağa istediğini yapsın. Bize yen zafer-: tıraplara mal olmuştu. fına bakındığını gören kocası eği- Fakat birednbire sozu yarım ihmal etme.• İbrahim Lutfi: .}l'.aY" 
gelmesine de imkan yok Nihayet kalktı. Kocasına işaret etli. İkisi !erle dönmesini beklemekten ba.ı- Hacer o gece hiç uyumadı, Fer- !ip kulağıM fısıldadı: kaldı. Kampana çalıyordu. Yol - di atla Ferda, tren kalkıyor• diye 

1 
bebek değilim ya. . . de onun etrafını aldılar. Genç ka- ka b irşcy cüşmez. dayı düşündü; kafası hep onu e-ı - Birini arar gıbisin karıcığım .. 'ı cularla teşyie gelenler j • aklaş - bağırdı. Genç 

Durdu. Hepsini ayrı ayrı süze- dm gülümseyerek: Hacerin annesi artık hiç · pqııi lemlerinden kurtaracak, feraha çı- Hacer güldü: mıya başlamışlardı. (Arkası "ar• 
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Portakalın Taammümü 
Portakallar vitaminleri, 

besleyici hassaları, birçok 
hatalıklara karşı ilaç ol · 
ıııası cihetlerinden dolayı 

dünyanın her yerinde yetiş • 
tirilmeğe çalışılıyor. 

Hele mutedil derecede sı • 
cak olan memleketlerin bir 
çoğunda yaz ve kış yemye · 
şil yapraklarını muhafaza el
qıeleri, ve portakalları ütle • 
rinden uzun müddet düşür • 
nıediklerinden dolayı aittik • 
çe rağbet artmaktadır. 

Koyu yeşil yapraklarının 

ı:üzcl ınanzaralarilc, altm sa· 
rısı rengindeki zarafetlerile, 
herkesin hoşuna giden, ruhu
nu okşayan güzel kokularile 
cihauı kendisine aşık eden 
bu mübarek ıneyvanın ağaç· 
!arını medeni insanlar ne ka
dar seviyorlar. 

••• 
Medeniyet alemlerinde es· 

ki zaınandanberi saygılı yer 
tutmuş olan, ve bütün taze 
meyvalarm krallığını kaza • 
nan elmaya, portakallar ne 
kadar büyük bir rakip, bir 
önürdeş olınağa başlamıştır. 

Yalnız çok sıcak değil, mu
tedil, orta derecede ılık mem· 
leketlerde ve oğuk olan ül • 
kelerde ve hatta kutub civa • 
rında bulunan yerlere bile 
tayyarelerle portakal gönde
rilıneğe başlanmıştır. 

En eski zamanlarda Çin di
Yaruıda hayli kiiçük kliçiik 
çekirdeklerle dolmuş yabani 
portakallar, medeni insanla • 
rm ellerine diişer diişmez, il
ınin, fennin, kuvvetile ıslah 

edile, edile büyiitülmüştiir. 

Çekirdeklerinden soyulm'AŞ

tür. Kabukları incelmişH<. 

Dilimleri nazikleştirilıniş!ir. 

Soyu, sopu değiştirilmiştir. 

Suyu daha ziyade tatlılaştı • 
rılmıştır. Ekşiliği azaltılmıf;· 

tır. 

İlim ve fen adamlarının U• 

zun müddet yaptıkları aşılar· 
la, tecriibelerle, denemelerle 

nekadar hoş, lezzetli ve fay • 
dalı mübarek bir nıeyva ha • 
line gefüilmiştir. 

*** 
Yazın çok sıcak ve kurak, 

kışın mutedil ve ılık olan Ak· 
denizin bütün adalarında,ye· 
şil Aııadolumuzun, Yunanis· 
tanın, İtalyanın Fransanın ve 
İspanyanın cenub, giiney ci • 
hetlerinde olan deniz kenar • 
larıudaki şehirlere, kasaba -
tara, köylere bereketli olarak 
portakal ağaçları yerleşmiş • 
tir. 

İ'panyalılar çok sevdikleri 
portakal ağaçlarını Floriday a 
ve Antil adalarına götürülmüş
lerdir. Vaktile Fransadan ko· 
vulan Fransiskenlerle, Fran
sız papazlarile, Frerlerle de 
Kaliforniyaya kadar götiirü • 
len portakal ağaçları ve mey
val:rrı şimdiki halde İngiliz • 
!erin hiınmetlerile hemen bü· 
tün diinya pazarlarına hakim 
olmuşlardır. 

• •• 
Medeniyetin hakiki ve dai

mi nurlaı·ile ıniincvver olan 45 
milyon İngiliziıı 650 milyon • 
Iuk çeşit çeşit milletlere ha · 
kinıiyeti ile teşekkül eden 
bütün müstemlekelerinde mü· 
kenıınel meyvalar istihsaline 
çalışhkları görülmektedir. 

İşte bu devamlı, intizamlı, 

sebatlı ve ilınl çalışmaları sa
yesindedir ki, hemen bütün 
nıüstamereJerinde mükcın • 
mel portakallar yetişiyor ve 
bütıin İngilterenin şehirlerin
de, kasabalarında Ağustos a
yı içinde en biiyük Yafa cin
sinden olan portakallar Lon· 
dranın içinde bile bir peniye 
yani bizim paramızla 100 pa
raya satıhyor. İngiliz ınlis -
temlekelerinde o kadar mü · 
keııımel ambalaj yapılıyor, 

sandıklara istif ediliyor ki, 
portakalı aldığınız zaman a · 
/:acından şimdi koparılmış 

zannedersiniz. 
l akman H!!KIM 

AM 

Devrin Meraklı Şöhreti 

ÇEMBERLA YN'İN HAYATI 
'' Cocukluğundanberi en mühim 

' devlet işleri onun haf talık hesap 
puslaları kadar alıştığı işlerdi.,, 

(İngiliz Başvekili Neville 
Chanıberlain, bu;ırün d!inyanm 
!iç meşhur adaımndaıı biridit. 
İngilterenin maruf bir diplomat 
ailesine mensup olması ve yetiş· 
me tarzı ve son cihan hadiscle
rindeki rolü itibarile çok dikka· I 
te şayandır. Onun muvaffak bir 
portresini burada okuyacaksı· 
nız.) 

Siyasi meziyetleri veya kusurla· 
rı ne olursa olsun, İngiliz muh:ıfa
zakarları partisi, liderlerini, cemi
yetin yalnız bir sınıfı arasından 

seçmekle ittiham olunamaz. Geçen 
iki nesil zarfında, Muhafazakar 
parti, mukadderatını, sıra ile, bir 
Yahudi edibe, bir büyük çiftlik sa
hibine, bir filozofa, bir Glascow'lu 
iş adamına, ve aynı zamanda bir 
ta5ra centilmeni olan Worcester
shire'li demirciye emanet etti. Şim
di de parti, Neville Chamberlain'in 
liderliği altındadır ki, babası, haya
ta bir cümhuriyetci olarak girmiş, 
fakat zamanının en büyük emper
yalisti olmuştu. 

Britaıı.ya Başvekillerinin ekseri
si, siyasi hayata erken atılırlar ve 
vazife almadan evvel parlamento
nun arka sıralarında, seneler sarfe
derler. Mr. Chamberlain bir istisna
dır. Avam kamarasına ilk seçildiği 
zaman kırk dokuz yaşındaydı. Fa
kat l\'Ir. Bonar Law'un Başvekilliği 
esnasındaki Posta Nazırlığına ge
çinceye kadar ancak dört sene geç· 
mişti. Bunun izahını, hayatının ilk 
kısmını, harbin tehlikeli günlerin
de Belediye reisi bulunduğu Bir
mingham şehrinin mahalli hükı'.'i

.metinc hasretmesinde bulabiliriz. 
Böylelikle Parlamentoya girdiği 

SAYFA 1 

Çünkü ASPİRiN senelerdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilay 

olduğunu lsbat etmiştir. 

. . . 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen E13 markasına dikkat ediniz. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

BUGÜNK'Ü BULMACAMl.7. 

ı 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 

Müanakalatın 
Tanzimi 

(Baş tarafı 6 ıııcı sayfada) 

liralık bir programın tatbiki der • 
piş olunmaktadır. Kral Edvard za· 
manındakilerin hayranı oldukları 

tramvaylar, bugün ç"k gürültülü 
\'C modern ihtiyaçlar ıçin kifayet
siz bulunmaktadır. Bunların nri· 
ne rahat otobüsler terc'h olunuyor. 
Çok geçmeden Londra tramvay -
!arının İngiltere müz~sine kaldı -
rılması mümkündür. 

Yeraltı ve yerüstü kumpan;·a -
!arı koordine edildiği için bir yol
cu yeraltından çıkıp bll otobüse 
ayni biletle yine binilmektedir A· 
sansörler yerine eskalatörler ya -

~ 
U -ı- pılmakta ve bunların sürati her = -=ı=•=• .=-=-,- ,~~~an biraz daha arttınlmak a. 

- l'I · --- . mi--,- Yeraltı şimendıferler·inde daha 

- .-j'---11 - -. süratli ve daha çok yoıcu taşıya· 

. - ---. 
1
- -ı • bilecek vagonlar kullanılmaktadır. ., -ı-.-- -ı---. Büro, bir çok şeylerd·- gürültü ve 

-· -.-----
1
-j-.-- patırdıyı da azaltmı)·a muvaffak 

"=:::========================== zaman yenı milli inşa devresinde 
~~,(, 
{lj . ------• _--_-!-. ---=- olmuştur. - _ - Münakalat işleri için de bu bü -

.. RADY O •• 
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Tü R Ki YE RADYOFÜZYON POSTALARI 

Türkiye Radyosu - Ankara 
--------

Dalga 
Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes./ 120 K w. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. --

Çarşa~ba 
12.30: Program. 12.35: Türk mil

liği: Çalanlar: Radife Neydik. 
l - ........... Rast peşrevi. 2 - Re-
fik Fersanın - Rast şarkı: Yakdı 
Cihanı ateşin. 3 - Udi İbrahim -
itaat şarkı: Sevmediklerimle gö -
tıüı avutma. 4 - Lem'inin • Rast 
tarlo: Sazın gibi sinem dahi. 5 -
Cevdet Çağla - Taksim. 

6 - İbrahim efendi - Mahur 
§arkı: Sabah olsun. 7 - ........ . 
....... • Mahur saz semaisi. 13: Mem
leket saat ayarı, ajans, meteorolo
ji haberleri. 13.15 • 14: Müzik (Ri

şarkı: Kış geldi firak. 10 - ......... . 
- Saz semaisi. 21: Memleket saat 
ayarı. 21: Konuşma. 21.15: Esham, 
tahvilat, kambiyo - nukut borsası 
(fiat). 21.25: Neş'eli plaklar . R. 
2l.30: Temsil (Dengi dengine • 
Komedi.) Yazan: Kemal Tözen. 
22: Müzik (Küçük orkestra - Şef: 

Necib Aşkın.) 1 - Walter Noack
Romantik uvertür. 2 - Azzoni · 
Sabah şarkısı. 3 - J. Strauss - Çar 
daş. 4 - Franz Abt • Ormanlaırda, 
'ile ninni. 5 - Schneider . Tirol 
dağlarının halk şarkısı ve dans • 
larmdan potpuri. 6 - Mainzer • 
Serenad. 7 - Benatzky . Bebek -

Yaseticümhur bandosu - Şef: İh- ler perisi . filminden - Neş'eli . 
san Künçer.) 1 - O. Guillon • yim şarkısı. 8 - Leopold - İspan
llı:arş. 2 - Johanın .Strauss - Viya- ya melodileri . Potpuri. 23: Mıüzik 
lıa kanı (Vals.) 3 - Auber - Tacın (Cazband - Pi.) 23.45 - 24: Son a
elrnasları operasının uvertürü. jans haberleri ve yarınki program. 
4 - S. Jones - Geisha operetinden 
Pot puri. 18.30: Program. 18.35. 
lltüzik (Bale müziği - Pi.) 19: Ko- HA L K E V L E R 1 N D E 
nuşına. 19.15: Türk müziği (Fasıl 
h Konferanslar eyeti.) Celal Tokses ,.e arkadaş • 
!arı. 20: Ajans, meteoroloji haber· Beyoğlu Halkevinden: 
le:i, ziraat borsası (fiat.) 20.15: 1 - 6/4/939 Perşembe günü sa-
'l'urk müziği. Çalanlar: Vecihe, Fa- at 18.30 da Evimizin Tepebaşında
hıre Fersan, Refik Fersan, Oku -1 ki merkez binasrnda Prof. Fatin 
Yanlar: Mus afa Çağlar, ''e Sema- Gökmen tarafından •Unutulmuş 
hat Özdenses. 1 - ........... Hüzzam İlim Adamları• mevzuunda mü -
Peşrev;, 2 Etem efendi - Hüz - , him bir konferans verilecektir. 

~arn şarkı· E~ki çeşmim hasretin- 2 _ Herkes gelebilir. 
ke. 3 - Udi !Iasanın · Müstear şar-ı • • * 

ı: Gi<ti var elden. 4 - Sevki be-
Yin.R;\7- ~m sarkı: Küşade taliim. Şişli Halkevinden: 
5 

- Vecihe - Kanun taksimi. 6 -
......... - Hüzzam türkü: Sana da 
Yaptn·ayım Nacıvem. 7 - Udi Ah· 
~edin - Acenmkürdi şarkı: Bir ve 
as17. yaıe. 8 - Mustafa çavuşun 

• .111ikriz şarkı: Elmas senin yüzü
nu gören. 9 - Şevki beyin • Hicaz 

7 Nisan Cuma akşamı saat 21 de 
Halkevimizde Profesör doktor 
Muzaffer Esat Güçhan tarafından: 

•İhtiyarlık ve İhtiyarlama• mev 
zulu bir konferans ve arkasından 
bir lronser verilecektir. Herkes 
gelebilir. 

vazife alabılmek için müstesna bir 
surette mücehhezdi. Mııvaffakiye

tini babasrnın oğlu veya Austen 
Cham berlaır 'in kardeşi olmasına 

değil, kendi kabiliyetine medyun
dur. 

Miater Çemberlaynin altı muhtelif ııe dikkate 

Karakter inde irsin ve terbiyenin 
müsavi hisseleri sezilebilir. Cham· 
bedain ailcsı mensupları geç te
kemmül ederler. Büyük J ozehp sö-
mürgeler vekili olarak hayatının şayan portreai 

__ -ı-•ı-.-111_1_ __ _ ronun işe başlaması çok ha)·ırlı 
•----''----...;.:=-------'--' olmuştur. Büronun çıılıştığı birin

SOLDAN SAÔA: 

1 - Bir içki, din uğruna ölen. 
2 - Emeller, engel. 
3 - Çok güzel ko]fulu bir madde, 

şüphe, çakmak yakmakta 
kullanılır. 

4 - Anmaktan emil", başı tan • 
yan !ilet, işaret edatı. 

5 - Zararlı bir hayvan, zevç. 
6 - İstek, dini merasim. 

ci yıl sonunda istihdam edilenlerin 
sayısı 75.000 e çıkmıştı; bugün ise 

81.000.000 kişiye baliğ olmuştur. 

Haftalıkla çalışanların haftalıkla

rı 3 lira. 17 şiLing, 6 p~niden 4 ilra 

3 şilinge çıkarılmıştır Bütün bu 
memurlara tatil günleri için pa 
ra verilmektedir. Bir senelik 
maaş ve ücretler 16 milyon İngiliz 

lirası tutmaktadır ki bu rakam u-

7 - İşaret edatı, rabıtai sebebi- ınuml masrafların üçte ikisidir. 
ı Tasavvur edilen bütün ilave, in-ye. 

8 - Şikar, temiz, sual edatı. 

9 - Bir müphem sıfat, bakmak
tan emir, kışın yağar. 

10 - İnsan, ağırlık. 
11 - Usaresini çıkarmak, bir ma· 

den. 

kişaf ve ıslahlar 1940 ••nesinde ta-
mamlanmış olacaktır. İhtiyaçlar, 
değişiyor. Nüfus çoğalmakta ve 

bir bölgeden öteki bölgeye göçler 
olmaktadır: Bu itibarla Londranın 

en \'erimli kısmına başladığı za- ri ne olursa olsun, başvekillerinin 1 Başvekil olmadan evvel, Mr. 
ınan altmış yaşındaydı, gümrük ta- elinde bir balık oltası veya tüfek Chamberlain'in dış işler hakkında 
rifesinin ıslahı için ilk mücadeleye le resmini görmekten hoşlanırlar. birşey bilmediği ekseriya iddia e
atılması da bundan ancak sekiz se- Belki de onun en bariz vasfı sa- dilir. Hiçbir şey hakikatten bu 
ne soma olmuştur. Şimdiki Baş- dakat ve nezaketidir. Eski bir dos- kadar uzak olamaz. Dış işlerini bü· 
vekil birçok noktalarda babasına tunu veya taraftarını asla unut . tün hayatınca çok yakından takip 
benzer. Ayni fizik ve moral cesa- maz ve verdiği sözü hakikaten bil· 1 etmiş ve kendi memleketinin tari
ret. sahte olan işe karşı aynı ta- yük bir sadakatle tutar. Birşey ya- hinden başka diğer memleketlerin 
hammülsüzlük. bir meseleyi vazıh pacağını söylerse onu yapar, ve tarihlerini de geniş bir şekilde o
bir şekilde ve umumi heyetiyle gö- ehemmiveti nisbeten aı. olan söz kuınuştur. Hatta bu böyle olmasa 
rebilecek aynı kuvvet ikisinde de verdiği ·işleri yapmaktan onu an - bile, gerek babası ve gerek karde
vardır. Öle~ Lord Oxford ve As- cak hayati devlet işleri alıkoyar. şi uzun seneler devletin en yüksek 

'th J h Ch YUKARIDAN AŞA(HYA: quı • ozep amberlain hak · Bütün ailesi gibi herhangi bir kim- memw·iyetlerinde bulunan bir 

nakliyat ve münakalat işinin ni -
ha! bir şekle bağlanması tasavvur 
edilemez. 

kında şunları söylemişlerdir: •İş seye karşı dürüst hareket etme - kimsenin, bir devlet adamı gör~ 
dünyasından , .• belediye idaresin- mek değil, böyle görünmekten bi- ve malumatını, gayri şuuri de ol
den bir görüş tazeliği, maksatla le nefret eder. Mr. Chamberlain sa, elde etmemesi mümkün değil -
vuzuh ve kat'iyet, ve karışık ve ayni zamanda, bir genci birkaç da- dir. Macaulay'in Swift hakkında 
konvansiyonel metodlara karşı kika içinde, kendisine alıştırmak dediği gibi, çocukluğundanberi, en 
tahammül göstermiyen bir ruh ve genci al§kadar edecek mesele- mühim devlet işleri, onun haftalık 
getirmiştir.• Bu mülahazalar bil- terden bahsetmeğe teşvik etmek hesap puslaları kadar alıştıfı bir 
hassa dış politikasına şamil olmak gibi hasletlere maliktir. Bu, alela-, şey olmuştur, ve unutulmamalıdır 
üzere, Neville hakkında da doğru de bir meziyyet değildir ve muha- ki Maliye Nazırı olduğu zaman İ· 
olabilir. fazakar partinin liderlerinde pek 1 talya aleyh.in.~ tatbik edilen sank

İngiliz siyasetinde, geçen on i - nadir olarak bulunan bır vasıftır. sıyonların olum çanını çalan ses 
ki ay zarfında, Mr. Neville Cham- Onda huşunet ve azamet >'oktur, onun sesidir. Bundan başka mü
berlain'in vatandaşları üzerinde ve mükalemeyi kendisine inhisar kemmel Fransızca bilir ve azıcık 
nüfuwnu kökleştirmekteki süra- ettirmiye çalışmıyarak başkalarını ta Almanca konuşur. 
tinden daha çok dikkat çeken bir da dinlemiye hazırdır. Karısından biraz bahsedilmedik. 
şey yoktur. Mr. Churchill ve Mr. Belki de onu daha en,el lanı - çe Mr. Chamberlain hakkındaki 
Eden gibi pek çok sevilen kimse- mamı~ olan bir kimse üzerinde bı- bu sözler tamam olamaz. Mrs. 
ler bile, halkm alakasında, ikinci rakacağı en büyük intıba, Mr. Chamberlain İrlandalıdır, ve doğ
derecede bir yer almağa mecbur, Chamberlain'in, münakaşa ettiği duğu memleketin bütün an'anevi 

1 - Tokat, huzur. 
2 - Duaların sonunda söylenir, 

ayrılmak . 
3 - Habeş kumandanları. tasnif

te ilim ve usul sayılmıyan 

bilgi, pokerde bir tabir. 
4 - Bir renk, odanın üstü, nota. 
5 - Güney, su. 

Bügün dünyanın her tarafından 
bir çok mütehassıslar bu münaka· 
Iô.t sistemini tetkik etmek üzere 
Londraya geliyorlar. Son beş sene 
içinde muhtelif otuz iki memleket
ten ve muhtelif 35 İngiliz sömürge 
ve dominyonundan mul'ahhaslar 
bu sahada tetkiklerde bulunmuş· 

6 - Bir nevi ot, yanak. 
!ardır. 7 - Alfabede bir harf, kapalı 

değil. 

8 - İlaç, zev~, edat, 
9 - Toprak, leke, kalmaktan e-

mir. 
10 - İnanmaktan emir, ceriha. 
11 - Eski şairlerin siir mecmua

ları, Padi~ların oturduğu 

yer. 

23 Nisan çocuk bayramı 1 
Sinema sahiplerine: 
Çocuk Bayramında çocuk • 

lara öğretici, eğlendirici, ter· 
biyevi filmler hazırlıyarak 

bayrama iştirak ediniz. 

kaldılar. Sebebi uzakta aramama- meselenin özüne varmaktaki ha- cazibesine maJiıktir. Misafirper - !!'!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

lı, çünkü başvekil bariz samimili- rikulade maharetidir. Münakaşa e- verliği ile Londra sosyetesinde fi müfrezesinde bir neferdir. 1 çıktığı zaman resmi hayatın bütün 
ği ve sarsılmıyan metinliği ile hal- dilmekte olan mevzu hakkında kendisine büyük bir yer yapmış. Parla"'.entonun içtima müddeti il endişelerini arkada bırakab.ild'.~~ 
kın muhabbetini cezbetmışlir .. evvelden malumatı olsun, olma _ tır, kabullerinde, haddi tecavüz birkaç gun evvel sona erince, Mr. içindır kı açık havada geçırdıgı 
Kral Altıncı George vakti.vle: sın. bt. isi hcm«n hemen insiya _ ettirmeden, resmiyetten uzak sa- Chamberlain İskoçyaya gitti. Bu günlerden çok istifade eder. Dev· 
•Kendi halime bırakılırsam her - kiyle yapar görünür. Onu ala . mimi bir hava yaratmağa çalışır. memleketten son günlerde: •Ken- !et işleri müstacel olduğu takdirde 
kesten farksız bir insanım. de • kadar eden r~eselenin ameli cihc-ı koca_sı gibi her zaman tabiidir, .ve di ?usus.i be~en. terbiyes~ hareket- (geçen yaz iki defa yaptığı gibi) 
mişti; ayni şe>' Neville Chamber- tid r, ve r.ealıteden ayrılan naza _ bır an ıçın bıle canı sıkılmış go • lerım ıçın gıtınıye alıştıgıın bır tatilinden feragat etmeğe veya onu 
lain için de do,ğrudur. Başlıca mü- riyccileri beğenmez. Birkaç cümle ırünmez. Gene onun gibi Londra' •• memleket.• diye bahsetmişti. Ma- yarıda bırakmıya, daima hazırdır. 
zik. balık avı, ve açık hava sevgi- ile bir meseleyi büWn arızi. ol.aıı !dan :'e onun sıkıntılarından uzak lılm olduğu gibi, oraya balı~ avına Aksi halde tatil zamanlarında, dev • 
sinden ibaret olan eğlencelerinrle ~eylerden avırır. oy le kı bır ıkı oldugu zaman çok mesuttur. gider, ve arasıra da Test de ve let işlerini unutur. Bunun içindir 
bir hususilik yoktur. Ayni zaman- dakika içinde esas vakıalarına nü- 1 Chamberbin ailesinin iki çocuk __ Hampshire'de balığa çıkar. Hari- ki, 69 yaşında olan İngiliz Başve
da iyi bir nişancıdır da. İngilizlc fuz edilmi~tir: fakat bazı politika- lan vardır, bir oğul ve bir kız. Oğ- kuHide usta kimseler bitkin bir ha- kili, 50 yaşında bir adam kadar fa. 
şehirlileşmiş olmakla beraber, spor eılar gibi tahlilin çaı·e okluğunu [ıu, ecdadı gibi, Birmingham şeh- le gelmişken, o daha devam etme- aldir. 
cudurlar. Kanaatleı:i ve siyasc'l farzetmek hatasına asla dü~mcz. rinde çalı~maktadır ve tayyare de- ğe hazır bulunur. Bir spor gününe Charles PETRİE 
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MDAI İKDAM 5 

AKLINIZDA KALSIN ' • 
Et ve Sebzelerin iyi plfmemealnden. meyvaların gUzelce yıkanmamasından, lçllen auların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dedlOlmlz barsak 

kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince baraa§ın iç zarın• yapı,arak ve k .n emerek yetı,ır ve Urerler. Ekserlyetle çocuklarda bulunur. 
Halalzllk. Kanaızhk, Hazımsızlık, karın aörıları, karın flfmelerl, burun, makat ka,ınması, ishal, oburluk, bat dönmesi, salya ;okm ,,.,,, sar'•ya benzer sinir 

halları, gece korkuları, görmede, ı,ıtmede bozukluk h•P bu kurtların tesiridir. ( iSMET SOLUCAN BISKOVITI ) bu ku tlann en blrıncl dttvasıdır. BUyUk ve 
kUçUklere emniyeti• verilir. Her çocuk seve eeve yer.. Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar 
dUtmezae çocuğunuzd• aolucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Vek~Uetlnln resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kulular içinde yazılıdır. 

Dikkat : Piyasaya taklit olarak başka solucan bisküvitleri çıkmıştır. Lutfen kutuların Üzerinde ( 1 S MET) markasını arayınız. Fiali Her Eczanede 20 Kuruştur. 

Bütün ağrıların panzehiridir 

BI T 

Bu muannit baş ve diş atnla • 
nnı ıllratle inleye kafidir. Roma· 

~r __. üzma evcaı, ıinir, mafsal ve ada· 

~ fJ{ le ızbraplan NE.VROZIN'le teda· 

f(f vi edJir. 

l l Nezle, Grip ve Bron ite lı:arşı 
en müesair ilaç NE.VROZIN'dır. 

• 
NE v R o z ı N' i tercih ediniz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
lıımine dikkat, taklitlerinden ukınınız ve Nevrozin yerine başka 

bir marka verirleroe şiddetle reddediniz. 

Osklldar Birinci Orta Okul Satınalma Komisyonundan: 
Adet Lira 

- --· 
Denıhane sırası 20 240 

gibi ku • 
1 

Sözü boş değildir 
ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 

Bu sözü teyid eden güzel yurd 

Arpa unu 
Bakla unn 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
1 

Pirine unu 
1 

Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Eugday nişastası 
Pirinç nişastası 

O)raklarının biricik imal kaynağıdır 

S;tlep 
Tarcın 

1 

Kimyon 
Karanfil 
zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

paketleri) 

Nezle ve baş ağrısı 
Soğuk algınlığının 

Bu ilk alametlerini 

GRiPJN 

j üti'n <ğ rı. sızı ve sancı· 

ları dindirir. grip, roma· ..,__;, 

tizma, diş, sinir, adale ve 

bel a~rılarına müessirdir. 

Tecrübe ediniz. 
Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve 
benzeri vardır. G R 1P1 N yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

------------------------·· 
YENi EVLENECEKLERE: 
S .ndalyahır, Karyolalar, Portmantolar 
vesair her nevi ve şık mobilyalar 

Öğretmen kürsiisU 4 
Yemek masası 6 
Bango 12 

40 
60 

42 

Memlekette bu maksatla kurulmus ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmesine 

tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertib 

ve tavsiyesile vereceğiniz bu iıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

r 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
Asri Mobllya Maijazaaı ı Ahmet Feyzi 

1 tanbul, Rızapaıa yokuşu No. 66. Tel. 23407 

r MAKASOAR SELAMI 
Okulumuz içbı lüzumu olan yukarıda· cJns ve muhteviyatı ya • 

zılı ağaç l§lerl İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada Li

seler Muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunca 10/4/939 Pa

zartesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir Teminatı , 57, 

lira .30. kuruştur. Bu işe girecekler bu nevi işler yaptığına dair 

resınt dairelerden aldıklan vesika Ticaret Odası veya ruhsat ünvan 

tezkerelerlle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri !lan olunur. 

Dünyada beyne !milel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz onıuzadır. 

Bahçckapıda >anan dük · 
kanını Orozdibak karşısında 

Celal Bey hanı köşesi söz • 

lükçü Artaryanm asma katma 

taşındığını aaym mlişterile • 

Tine arzeyler. 

.2259, 

Daha üstü nünün bulunması mükmün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 
daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Beşiktaş, Kılıcali - M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

----------~---~~~-----------------~ 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHAŞS!~ ı 

Muayenehane &aatleri. Pazar 
har;ç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - ~.5 fıkarayr 

?{, 7,5 mu· 
Muhamen bedeli vakkat te-

cın:ı Mikdarı Lira Kr. Lira Kr - - --
Teknik Aleti 20 kalem 1258 10 94 35 

Sarı toz yaldız 300 Kgr. 345 - 25 87 
Çıralı tahta 18 M3 

1426 74 107 -
Çıralı Kalas 11,426 M3 
Uzun ve kısa konç-
lu lastik çizme 840 çi!t 3540 - 265 50 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Açık eksiltme 14 

• • 15 

• • 15,30 

• • 16 

GÜNÜN PROGRAM! 
HALK 

OPERETi 
İPEK 
MELEK 

• Çardaş Opereti 

: Sahte Kontes 

1 - Şartname ve nümuneler1 mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı , SARAY 
: Süveş Fedaileri 
: Genç Kızlar 

ayrı eksiltmeye kollil"uştur. SÜMER : Sonuncu Balayı 
IJ - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştır. 

TAKSİM III - Eksıltme 11/4/939 Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
: Bay Tekin Yeni 

Dünyalarda 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ALEMDAR : Kadınlar saltanatı 

: Kadınlar saltanatı 

: Şeyhın Aşkı 

IV - Liste ve artnameler parasız olarak her gün sr\zü geçen şubeden alınabileceği gibi yalnız MİLLİ 

nümuncsi de gôrüfobilır TAN 
V _İsteklilerin eksıltme ıçin tayin ~dilen gtin ve •aatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkur SAKARYA : Olimpiyat grnçlerı 

: Bir kavuk devrildi komı>'yona gelmelerı (2023) HALE 

I - ldaremizln Cıbalı fabnkaS1 garajı önündeki rıhtı mtahkima 

tı işi ;jat'tnam<' ve plan:. mucibince pazarlık usulil<> eksiltmeye kon

muştur. 

il - Kcşıf bedeli 4997,30 lira muvakkat temmatı 374.80 liradır. 

IIl - Pazarlık 6/IV / 939 Perşembe günü saat 14 te Kabataşta 

Levazım ve Mubavaat ,ubesi Müdıriyelindeki alım korr ısyonunda 

yapılacaktır. 

IV - Şartname ve planlar herglln.- 25 kurn• bedel mukabilinde 

yukarıda sözü geı;en ~ubeden alınabilir. 

V - Isteklilerm eksiltme için tayın edilen gun ve saatte ',,. 7,5 
güvenme paralarile mezkur komısvona gelmelerı. (3002) 

Gal::.tasaraylıların aile 
ziyafeti 

Galatasaraylıların senelik 

lonlar.nda vcrıleccktı 
Da\etıyel<·r Bc)oğ' nda H"rnun 

Galıp sokagında kiiın Galaı.ısaray 

aile S r Klübiı Lokaiinden aldırılma-

yemeğı onı mı zdekı 8 Nısan 939 ' Jı ,.e masalar da evvelden tutulma
Cumartesi akşamı Tokatlıyan sa- lıdır. 

DA VE TİYE 
İlkbahar ve yaz mevsimleri mıinansebetile salonlarımızda teşhir 
ettiğimiz Son Moda ve Zengin çeşıtlerimizi görmek için Galata 

EKSEL y R 
Biıyıik elbıse ticarethanc8mı ziyaret etmenız menfaatiniz ica

bıdır. KADINLARA son moda mantolar, pardesüler ve ipekll 

muşambala ERKFK \'e ÇOCUKLARA heı nPvi kostüm ve 
pardesüler 

Hususi daırPnıızde her cınsten en iyi yerli ve İngiliz kumaş

ı l " ISMARLAMA KOSTÜM ve PARDESÜLER 

Teşlıır ettı;;ımız mallar rekabet kabul etmez. TAKSİTLE 

nıuamelemız her yerden elveri lidır. t y 
Galatnda EKSEL.<>.l"OR büyük ,.. ' 

... ,,, ... ,,, ,. 

s..ınip ve Başmuharrirı: Ali Naci KA

RACAN - Umumi Ne,rlyatı İdru·e Eden 

Yazı İs~eri Müdürü: M Ra o.: inı ÖZGEN 

Basıldığı Yere Sn . Telgra! &sırnevl 

, ... . . .. ... '"' ... 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ır. Haatahaneai cildiye 

:ır.ühreoiye mutahaHUI 
Pazardan maada herglln 3 den 
sonra ha•talarını kabul eder. 
Adru : Babıali Cadaesi Cata· 
lotlu yokuıu lcöıebaıı Na. 43 

Tcl,.fnn : 23899 

1 lstanbul Belediyesinden 
Yeni Halde kavun ve karpuz servisinde kullanılan 30 arabanın 

tekerlek lıistiklcrlnin tebdilı ve muhtacı tamir yerlerinin yapılıı)ası 

678 lira elli kuruş tahmin bcdelile açık ek!,ıltmeye konu~r. 

Şartnamesı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstelı:liler 2490 sayı· 

lı kanunda yazılı vesika ve 50 lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber 21/4/939 Cuma günü saat 14 buçukta Dai-

mi EncümPnclP bulunmalıdırlar. B- (2277) 

* 
Senelik mu1ıammen İllı: 1emlnı:tı 

kirası 

Büyükderede Maltız sokağında 

219 numaralı dilkkan kai'§lSında 

225 metre murabbaı arsa 

Emirgiında Muvakkıthane soka • 
ğ:ında 2 yeni numaralı !!3 metre 
murabbaı yol fazlası 

Rumelikavağında Kavak cadde
sinde 4 numaralı dükkan 

Büyükderede Büyükdere cadde
sinde tuğla fabrikası karşısında 

400 metre murabbaı yol fazlası 

Rumelikavağında Kavak cadde • 
sinde 2/1 ve 2 numaralı dükkAn 

80,00 

'5,00 

24,00 

7!!,00 

48,00 

a,2D 

8,38 

1,80 

8,80 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı yerler teslim 

tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı 

ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım Müdürlü

ğünde görülebilir. İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber 21/4/939 Cuma günü saat 14.30 dıı Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar, (2279) 


