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Milli Şef bir bey.anname ile Partinin yeni 
meb'us namzetlerini bildirdi 
Partinin Değişmez Başkanı diyor ki: 

Büyük Millet Meclisini teşkil edecek yeni namzetleri 
intihap ederken bize yalnız vazifemizin vicdani ilcası 
ile vatandaşlarımızın temayülü rehber olmuştur 
C ümhuriyet Balk Partisi Umumi Riyaset Divanı, dün sabah Mec

lis Riyaseticümhur salonunda Partinin değişmez Başkanı İsmet 

İnönünün riyasetinde toplanmış, Parti adına gösterilecek mebus 

namzetleri listesini son defa gözden geçirerek kat'i şeklini vermiş

tir. Seçim Pazar günü yurdun her tarafında birden yapılacaktır. 

Şehrmizde de Pazar günü sabah saat dokuzda seçime başlanacaktır. 

Dün akşam Anadolu Ajansı tarafından matbuata verilen ve 

bütün vilayetlere tebliğ olunan namzed liste.ini aynen aşağıya 
yazıyoruz: 

Namzet Listesi 
CUmhuriyet Balk Partisi Genel Başkanı 

MİLLİ ŞEF İSMET 1NöNO 

r-OO!llJillllllTIHlllllll-IUllllHDUHl!lUIUI~ 

1 Beyanname 
~ Ankara, ıi (A.A.) - Reisi· yet Halk Partisinin, mcmle • 
~ cllmhur ve Cümhuriyet Balk ketin bütün çalışkan ve kıy • -
~ Partisi Genel Başkanı İsmet metli evlatlarını hizmet yo • ~ 
~ İnönü, metni aşağıda yazılı luna sevketmeleri muvaffa • = 

beyaııname ile Partinin yeni kiyeti, her gün daha ziyade § 
mebus namzetlerini ilan et • kendini göstermektedir. Ni • ~ 

miflerdir: faksız ve huzur içinde bir ça· = 

Afyonkarahisar 
Ali Çetinkaya 
Haydar Çer~! 
Cemal Akçın 
Mebrure Gönenç 
İzzet Akosman 
Hamza Erkan 

Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 

Halit Bayrak 

İhsan Tav 

Sevgili vatandaşlarım, 

BUylik Millet Meclisini teş-

lışma hayatının nimetlerini Amasya 
vatandaşlara temin etmek 
başlıca em elimizdir. - Esat Uras 

1 kil edecek yeni namzetleri, hu· 
zurunuza takdim ediyorum. Aziz vatandaşlarım, N aıfiz Aktın 

- ed Harici siyaset sahasının İsmaı·ı Mumcu ~ Bu namzetleri intihap er • _ 
~ ken bize yalnız vazifemizin §Üpheli ve karışık bir devrin· 
~ vicdani ikası ile vatandaşla • de bulunduğumuz, uyanık § A n k a r a 
ı;e · ı·· hb ı gözlerinizden gız" li kalamaz. ie rımızın temayü u re er o • 
~ İnsanlığın büyük facialar kar- """"" ~muştur. _ 
~ şmnda kalması ihtimali, !ıer 
!lS Asil milletimizin büyük zamandan ziyade artmıştır. 1 meclis azaları üzerindeki iti • İnsanlık ailesinin mühim bir 
""" madının derecesini anlıyabil· _ 
~ uzvu olan Türkiyenin, ne va-

İsmet İnönü 
Mümtaz Ökmen 
Yahya Galip Kargı 
Arif Baytın 
Falih Rıikı Atay ~ mek idıı, Parti tcşkiliitmda -= • zifeler karşısında bulunaca • Rifat Araz !§§ ve halk tabakaları arasında = 

~ ğını kat'i olarak tcsbit etme · ==: Muammer Eriş 1 çok dikkatli tetkikler yaptık, ğe imkan yoktur. Bu ihtimal- Aka Gündüz 
;;;§ memleketin geniş mıntaka · ]er karşısında ancak kudretli ~ Ahmet Ulus 
~ larmda partiye mensup ikinci milletler kendilerini ve in • = 
~ müntehiplerin takdir ve tav· sanlığı kurtaracaklardır. Kud-= 
~ siyeleri demek olan istişa_re retli milletler, muhabbet ve = 

Şakir Kınacı 

Eşref Demirel 
Fevzi Daldal ~ reylerine müracaat ettik. emniyete dayanan bir birlik = • Belkıs Baykan 

§§ Kat'i namzetleri yüksek re '" içintle vatanlarının yüksek c= 

~ yinize arzederken vatanın menfaati için her fedakarlığı 
~ mukadderatına dört sene yapmağa hazır olan imanlı, · · · · · · · · ·· · ·· · · · · ·· ·• 
~ müddetle hakim olacak me • iradeli milletlerdir. Biz, bu e= 
§ busıar üzerinde milletimizin milletlerin başında bulunan- __ A n t a ı y a 
i§;l takdir ve itimadını azami de- lardan olduğumuz kanaatini, § 
~ recede toplıyabilmiş olduğu • cesaretle söyliyebiliriz. Rey · == 
~ . d . 
~ muz kanaatm eyız. lerinizde göstereceğiniz kal • · 
~ -
~ Vatandaşlarım, hl beraberlik ile itimad, mi\- e: 
~ Millet hizmetindeki vazi • )etimizin kudretine yeni bir = 
1 lelerin iç ve dış siyaset &le • deliJ olacaktır. = 
~ minde çetin olduğu devirler- Aziz vatandaşlarım, ~ 
~== de yaşıyoruz. Canlı inkişaf Cümhuriyet, imar, kültür, 
~ halinde olan büyük bir mil • endüstri programlarına ge • ==: 

Cezmi Erçin 
Numan Aksoy 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Rasih Kaplan 
Türkan Örs 
Dr. Münir Soykan 

~ Jetin. her istikamette birçok niş mikyasta devam edecek • : 
~ ihtiyaçları ve meseleleri kar· tir. Fakat bilhassa köylü ve A y d ı n 
~ şısındayız. Cümhuriyetin va • çiftçi halkımızın kazancını ~ 
& ~ana temin ettiği emniyet ve artırıp maişet seviyesini yük- i§ Dr. Hulusi Ala ta~ 
~ ımarı, geniş olarak ilerletmek seltmek, bunun için geniş ~ 
~ istiyoruz. Vatandaşlar arasın- mikyasta ziraat ve ilk tahsil ; 
~ da huzur ve biirmetin muha • imkanlarını bulmak, başlıca a' 
~ faz.asını, vazifelerimizin ha· emelimiz olacaktır. Bütün = 
~ = 
Eiii Şında tutuyoruz. Cümhuri • (Arkası 2 inci sayfada)ı=;ı 
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Adnan Menderes 
Nuri Göktep~ 
Nazmi Topçuoğlu 
Dr. Mazhar German 
Mümtaz Kaynak 
Dr. Şakir Şener 

: 

~ 

l 

(Eski Afyon Meb'usıı, Nafıa V.). 
(Eski Afy_on ·Meb'usu) , 

• • • 
• • 

• • • 
(Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürü). 
(Müstakil meb'usluk i.çin açık 

bırakılmıştır). 

(Eski Beyazıt Meb'usu). 

• • • 
• • • 

(Eski Amasya Meb'usu); 

• • • 
• • • 

(Eski Ankara Meb'wıu). 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

(Isparta valisi). 
(Ankara Kız Lisesi Tabiiye Mu
allimi). 
(Müstakil Me4:ı'usluk için açık 

·bırakılmıştır.) 

(Eski Antalya Meb'usu). 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

-~ • • • .ı 

(Antalya Sıtma Mücadelesinde 
Emekli Albay). 

(Eski Aydın Meb'usu, Sıhhat ye 

İçtimai Muavenet Vekili) 
(Eski A,ydın Meb'usu). 

• • • 
• • • 
• • • 

·: (Emekli Tuğbey), 
f (Sökede Doktor). 

1 
İstanbul meb' usları 

BEFlK SATI>AM 

ALİ RANA TARHAN 

ABİDİN DAVER 

Balıkesir 

Hacioı Çarıklı 

Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı U zunçarşı.u 
Kazım Özalp 
Mehmet Cavit Emir 
Rahmi Selçuk 
Osman Niyazi Burcu 
Fahrettln Tiritoğlu 
Fevzi Sözener 

Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpınar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Salih Bozok 

Dr. Besim Ömer Akalın 

Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Necmettin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Örge Evren 

Bolu 
Fethi Okyar 

Hasan Cemil Çambel 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 

Liltfi Gören 
Emin Yerlikaya 
Cemil Özçağlar 

' 
: 

( 

(Eski Balıkesir Meb'usu), 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

(Eski Meb'us). 
(Balıkesir Halkevi Başkanı). 
(Balıkesir C. H. P. İlçe Yönkurul 

~ Başkanı). 

ı (Eski Meb'us, Eczacı). 
; (Eskişehir Valisi). 

ı (Eski Bilecik Meb'usu). 

(Eski Bilecik Meb'usu). 

c (Balıkesir Sıhhat Müdürü). 

ı (Eski Meb'us, Avukat). 

c (Sümerbank İdare Meclisi Azası) 

ı (Malatya Belediye Reisi). 

ı (Eski Balıkesir Mebusu). 

ı (Eski Bolu Meb'usu, Eski Bil§· 
vekil). 

c (Eski Bolu Meb'usu) , 
(E.9ki Bolu Meb'usu) . 

' S.ıhhat Vekaleti Müsteşar Mua-
vini). 

ı (Hallcevi Başkanı). 
ı (Daimi Encümen Azası). 
' (Gazi Terbiye Enstitüsünde Mu

allim) • 

( Arkası 4 üncü sayfada ) 

Ge98n elin 'bazı ıııda -ddeleriııin 'Pabalılıimdan bahsedtt
ken bir Cihan Harbinde bu pahalılı~ nereye varacaiuu sormut
tuk. Başlıca pda maddelerini kendi topraklannda temin ede• 
TUrkiyenin buııfuı Cihan Harbinden çok farklı bir durumda bu
lunduğ-wıa §Üpbe yoktur. Yirmi iki sene evvel belimizi bü1'en §" 

kerdi, buğday nakliyatı idi. Şelı.CTi yalnız hariçten tedarik edebili
yorduk, buğdayı, yatı memleketin bir ucundan öteki ucunft nakle
decek vasıtalar azdı. Bugün teker fabrikalarunız vardır. Şimendi
fer hatlarımız çoğalmıştır. 

Halbuki Cihan Harbinde Jıu noktadan vaziyeti bizden berbat 
olan Almanya bugün, yani iU sulh günleri içinde ve topraklarım 
alabildiğine genişletmiş oldutu bir sırada ne haldedir, bilir misi • 
niz? Umumiyetle yağ halka vesika ile veriliyor. Yumurta n et 
kalmamıştır. Ekmeğin de vesika ile dağıtılması mevzuu bahistir. 
Halis tereyağı ~·oktur, zeytinyağı ile karıştırıln11~tır. Bir mütehııs.
ııs Almanyanın yeni harpten çıkını bir millet manzara-. ve kıtlı

tı içinde olduğ-wıu söylemektedir. 
Cihan Harbini ıilih zôfı yüzünden değil, mid zi!ı yliziindtQ 

kaybeden Almanyanın yeni bir harbi ancak bir çılgınlık anın .. 
ııöze alabileceiini iddia edenlere hak vermemek kabil değildir. 

KEMALiST 



ey.gam 

Musa - lsa - Muhammet: .. . .. .............. 

Musanın Hayah 
Musa, otuz gün oruç tuttuktan 
sonra Cenabı Hakla mülakat 
yapmak için Tura davet edildi 

Vaktaki Musa dünyaya geldi ve 
peygamberliğini izhar ederek Fır
avunla mücadeleye başladı, Sam -

ri de kendisinin peygamber ol • 
madığını anlıyarak derin bir te • 
essure dllştli. Maamafih Musa 
Peygamberle mücadeleye cesaret 
edemedi ve .. bütün Beniisrail kav
mi gibi ona tabi oldu. İçinden ise: 

- Elbet bir gün olur, fırsat çı

kar ve ben de Musa gibi peygam
ber olurum, diyordu. 

* Samri, Mısın !erkeden kavmi 
arasında idi. O da Musa ile, kendi 
kavmi ile birlikte Şapdenizini geç
miş ve kurtulmuştu. 

Vaktaki Beniisrail Şapdenizine 

yakın bir mahalle geldiler. Bura
da Fıravunun tabilerinden ve hat
ta bir rivayete göre Amalika nes

linden, yani Fıravunun taallılka -
tından bir kabile vatan kurmuştu. 
Bu kabile, putperestti. Sığır baş -
larına •Tanrın diye taparlardı. 

Beni İsrail anları görünce im -
rendiler. 

- Ya Musa_ dediler .. Senin kuv 
vet ve kudretine inandık. Fakat 
bize de bunların tapt>kları gibi bir 

Tanrı yap. Bak .. herkesin Tanrısı 
yakınında ve gözünün önünde .. 
Biz ise görmüyoruz. 

Musa bu sözler üzerine hiddet
lendi: 

- Behey cahiller dedi. Yeri gö
ğü yaarta.n Allahtan gayrı Tanrı 
mı istiyorsunuz. Tanrının bunca 
iyilikleri gözünüzün önünde iken 

daha hala Tanrının mevcudiyeti -
ne inanmak istemiyor musunuz? 
Bu sevdadan vazgeçin. Sonra Fır
avun ve kavmi gibi hepiniz de he- 1 
lak olursunuz.. 

1

. 
Musanın bu hiddetli sözleri Be

niisrail kavmini biraz teskin etti. 

Fakat halkın puta tapmağa 'karşı 
içinde kaynaşan hevesini Samri 

1 

sezmişti. 

O, bundan istifade etmek için 
paçaları sıvıyarak fesad vermeğe ' 
başladı. 1 

İşte bu sırada idi oki, Musa Pey-' 

gambere hitabı 11Ah! vaki oluyor. 

Cenabıhak, Musayı tekrar ·Tu
ırusina• da müHikata davet ediyor. 

- Gel oraya .. otuz gün oruç tut. 

Ondan sonra seninle görüşeceğim 1 
ve sana tabi olan Beniisrail taife

sini nasıl idare edeceğini söyliye

ceğim. 

Musa Peygamber, bu emri İl8-

hiyi alınca sevindi ve bütün kav

mini, Beniisrail büyüklerini, kil - · 

hinlerini bir araya toplıyarak on-/ 

!ara vaziyeti anlattı. ı 
' 

Bu müddet zarfında burada kar
deşim Harunu bırakacağım .. 

Bu sözleri duyan aSamri> he
men ileri atıldı: 

- Ya Musa.. dedi, sen gidiyor
sun. Ne ma!O.m Turıısinaya git -
!iğin ve ne malılm Tanrı ile görü
şeceğin. Bu kadar halkı idare ede
cek emirleri getirdiğin zaman 
halk sana inanmaz ve bu emirler 
Tanrının emirleri değil derse ne 
yaparsın. Eğer doğru söylüyor
san ve hakikaten Tanrı ile görüş
meğe gidiyorsan içimizden ve bü
yüklerimizden bir heyeti de be -
raberine alarak git. Onlar şahid 

olsunlar, ta ki hep senin sözlerine 
inanalım. 

Musa, bu teklife razı oldu. 
Beniisrail halkı içinden yetmiş 

ihtiyar kişi seçildi. Bu kişiler Mu
sa ile beraber yola çıktılar. 

Turusinaya ... gidiyorlardı. 

Musa, kendi yerine Harunu bı
rakmış ve Beni İsraili dalfilete sap 
makt~ men'e memur etmişti. ( ATkası 3 iin~il sayfada) 

" 
1 ~=~a~:ı~,:r:~a) 

idare düzeninin, halk içinde, ~ 
halkın meselelerile yuğrul -
muş, müstakim ve muntazam 
işleyişinin semereleri, hatta 
iktisadi olan verimli tedbir -
!erin başındadır kanaatinde -
yiz. 

Aziz vatandaşla.rnn, 

Bana ve riyaset ctınekle if. 
tihar ettiğim Cüınhuriyet Halk 
Partisine yüksek itimadınızı 

layık görmenizi isterim. Ben 
ve Büyük Millet Meclisi aza
sı arkadaşlarım, itimadınızı 

kıymetli bir emanet gibi vic
danımızın içinde muhafaza e
deceğiz. Size, açık alınla iş -
!erimizin hesabmı vermek, 

hiç göz önünden ayırmadığı
mız bir borç olacaktır. Türk 

milleti, ilerliyen ve daima 
yükselen bir heybetli varlık
tır. İçerideki ihtiyaçlar ve sı
kıntılar nekadar çok olsa, dı 
şarıdaki siyaset buhranları 

nekadar karışık ve dolaşık 
görünse, bütün bu zor şart -
!arın içinden Türk milletinin 
itibar ve refahı artını~ ve ge
nişlemiş olarak çıkacağına, ) 
samimi ve kat'i olarak inanı~ ) 
yoruz, güveniyoruz. 

24/3/939 

Türkiye Reisicümhuru 
Cümhuriyet Halk Partisi 

Genel Başkanı 

• l5 - Mart 1939 

A. dliye koridorlarında ı 
24SAAT 

Almanlarla /Tavuk ihracatı/Eminönü - Eyüp Kalyoncu cinayetinin 
anlaşma oldu Z I caddesi açılacak h k • ) d 

Etrüsk ve diğer va- af 8 f I ffi I Yapılacak binalar filll a emeSI yapl l 
purlar tadil edilecek Dimağa başladı? tetkik ediliyor 
Almanyada inşa edilerek limanı- Belediyenin istikraz edeceği heş 

mıza gelmiş olan Etrüsk ve diğer milyon liramn en mühim kısmı -
vapurlar üzerinde yapılacak tadi - Almanyaya ihracatın nın bir mütedavil sermaye haline 

liit için Alman mümessillerile De - doğurduğ U vaziyetin konularak işletilmesi tasavvur e-

Vasilin barsaklarını deşen Faik iki ay 
evvel Akıl hastanesinden çıkmış. Tıbbı

adlide müşahede altına alınması kararlaştı 
nizbank arasında devam eden mü- dildiğini yazmıştık. Belediye bu 
zakereler bitmiştir. tetkikına başlandı mütedavil sermaye ile bilhassa 

Deru.zbank Umum Mu·· du·· ru·· Yusuf Eminönü meydanından itibaren 
Tavuk almak üzere memleketi -

Ziya Erzin hazırlanan anlaşmayı 

dün akşam Ankaraya götürmüş -
tür. İktısat Vekaletinin tasvibin-

mize gelen Almanlar son bir hafta 

içinde ya1nız Adapazarından 11850 

Balıkpazarıına doğru açılacak olan 
büyük caddenin iki taraiındaki a
daları istimlak edecek ve Eyüp 

den sonra anlaşma şehrimizde Yu
suf Ziya Erzin ve Alman mümes -
silleri arasında imzalanacaktır. 

Beyoğlunda Kalyoncuda Faik 
adında biri evvelki gün Vasili do
kuz yerinden bıçaklıyarak öldür
müştü. Faik hakkındaki tahkikat 
bitmiş ve dün meşhud suçlar ka -
nunu hükümlerine göre Ağırceza 
mahkemesinde muhakemesine baş tane tavuk alarak kestikten sonra caddesini açtıktan sonra mütebaki 

Almanyaya göndermişlerdir. Bul- arsaları aldığı fiattan daha yük - lanmıştır. 
garistanın tavuk ihracını menet _ seğe satabilecektir. Dün beledi - Okunan iddianamede Fa.kin 

yede bu anıalara ne evsafta bina - suçu anlatıldıktan sonra ceza ka -
!arın inşa olunabileceği etrafında nununun 448 inci maddesi n:uci • 
tetkikata başlanmıştır. Prost şehir bince teczıye edilmesi is\t1'iyor -

Alınanlar da bağlı oldukları ye- mesi üzerine Ticaret Oaası da bu 

hususta tetkikler yapmağa başla -re anlaşmanın metnini bildirmiş

ler ve imza için mezuniyet iste -
mişlerdir. Anlaşma her iki tara -
fın menfaatine uygun şekilde ha
zırlanmıştır. 

mıştır. Tavuk ihracatının yumur- planını yaparken, sanayi, ticaret du. 

BELEDiYE 

Müesseselerde parlayıcı 
maddeler tulunmıyacak 

tacılığımıza zarar vereceği ileri 

sürülmektedir. Bunun için yalnız 

ve ikamE.'lgiıh mıntakalarını tesbit 
ettiği için bu tetkikat sırasında 

ywnurtlama vaktini geçırmiş olan Prostun bu prensipine de riayet 
olunacaktır. Bu mıntakaya daha 
ziyade bankalar ve büyük çapta 
tıcarethaneler yapılabileceği ta -

tavukların ihracına müsaade edil

mesi ve yumurta yapan tavukla -

rın ihracının menolunması dllşü - savvur olunmaktadır. 

nülmektedir. Fakat henüz bu hu- ·ı Vakıflar idaresi belediye -
susta kat'i bir karar veriimemiş - nin satacağı bu arsalardan bir 

Belediye dün bütün ticari mü- tir. 1 kısmını satın almak üzere şimdi -
esseselere bir tamim göndererek • •• • den bütçesine tahsisat koymuştur. 
müesseselerde müşteil maddelerin KÜÇÜK HABERLER Bu suretle hem belediye istimlak 
bulundurulmaS>nı menetmiştir. .. • • • • • • ~ için harcadığı paraları çabuk top -

Son zamanlarda çıkan yangınlar * İktısat Vekaleti sanayi tetkik !ıyacak ve hem de şehrin bu kıs -
bu kararın verilmesine sebep teş- mı çabuk imar olunacaktır. 

heyeti reisi Şevket Süreyya dün 
kil etmiştir. Belediye ayrıca bil - Ticaret Odasında, Türkofütc ve 
tün sinema ve tiyatrolara da bir Sanayi Birliğinde meşgul olmuş DENiZ 

Isticvap edilen Faik lıB.diseyi 

şöyle anlatmıştır: 

- Evliyim, çocuğum yok. İki ay 
evvel Bakırköy akıl hastanduıden 
çıktım. Orada üç buçuk ay kadar 
yatmıştım. Sebebi de bir gün ka
rımın kafasına çaydanlık vurdum, 
fena olmuşum. Polisler beni yaka
ladılar, oradan da timarhaneye 
yolladılar. Nüfus cüzdanımı da 
hastanede kaybettim. 

Kalyoncu sokağında kiralık a -
partıman tellfillığı yapan Hıristo
n un karısı An gel ikiden 275 kuruş 
alacağım vardı. Ben seyyar bas -
macılık yapardım. Ona da tasma 
satmıştım. 14 lira alacağım vardı. 

• Hıristo yok, her gün de para olur 
mu, defol buradan• dedi. Ben de 
cevap verdim. Ağır küfür etti. Ni
hayet yerden bir sopa kaparak gö
zümün kenarına vurdu. Bu sırada 
kadın da işe karıştı. Kadına bir 
tekme vurdum. Dükkandan fırla

yıp kaçtı. V asil bir daha vurmak 
isterken o gün Mahmutpaşadan 

aldığını ekmek bıçağını çektim ve 
birkaç yerinden sapladım. Karım 

evdeki ekmek bıça·klarını sakla -
mıştı da o gün yeni bir bıçak al -
mıştım. Sonra dükkandan çıkıp 

kaçarken beni yakaladılar. 
Faikten sonra şahitler dinlendi. 

Bunlar Angeliki, Hristo ve Faiki 
yakalıyan temizlik onbaşısı ve po
lis memuru idi. 

Vasilin kafasına vurduğu sopa 
suçluya gösterildi. Vasilin kullan
dığı sopanın gösterilen sopa oldu -
ğunu söyledi. 

Neticede heyeti hakime, Fa ikin 
eski hastalığının akıl hastanesin • 
den sorulmasına, kendisinin ce -
zaya ehliyetini kısmen azaltacak 
veya büsbütün kaldıracak bir ma
lılliyeti olup olmadığının tesbiti 
için Tıbbı Adlide müşahede altına 
aldırılmasına karar vererek mu -

tamim göndererek sinema ve ti - 've bazı çorap fabrikalarını gez -
yatrolarda yapılacak tadilatın en miştir. Şevket Süreyya ipek kadın Sadıkzadsnin vapurunun Haftada bir lira vererek öderdi. hakemeyi başka güne bıraktL 

Bu parayı bazan Angelikiden ba -ı Ö" d'" · · ·· F ·k 
yakın itfaiye grupuna haber ve - çoraplarının sağlam bir şekilde yolcuları gefri i. or _ gren ıgımıze gore, aı ya -

zan da kocası Hıristodan dükka - k ı d kt K ı k 
rilmesini istemiştir. imal edilmesi işite meşgul olmak- Finike civarında karaya oturan 

. ı a an ı an sonra a yoncu a • 
nına uğrıyarak alırdım. Evvel:kl rakolunda nezarethanede kendisi

S h, 1 b"k ta ve kaput . be~i ile pamuk ipliği DenizLankın Sadıkzade vapurunda 
• e ır p anının tat 1 atı pıyasasındakı fıat vazıyetlerını ki yük ve yolcuları almak üzere 
Yakında şehrimize gelecek olan tetkik etmektedir. ı· Konya, Dumlupınar, Anafarta ve 

gün de dükkana girdim. Hıristo -
yu aradım; yoktu. Dükkanda bir 
kadınla tanımadığım ve adının Va
si! olduğunu sonradan karakolda 

le beraber bulunan tanımadığı bir 
maznunun üzerine hiçbir sebep 
yokken eline geçirdiği bir çivi ile 
hücum etmiş ve bu adamı hafifçe Profesör Prost t.elediyeye bir mek * Bir müddettenberi Londrada , Mersin vapurları hiıdise yerinde 

tup göndermiş ve şehir planının bulunan İnhisarlar Umum Müdü- toplanmışlardır. Bunlardan Kon -
tatbikatı sırasında ı.ş· tere nezaret ru·· Mı"tat y ı•· b ·· h · · ene ın ugun şe rımı- ya kazazede vapurda bulunan 
edebilecek olan mütehassıslardan ze gelmesi beklenmek1edir. Umum 1100 ton yükten 500 tonunu ala -
kimleri tavsiye edebileceğini sor- Müdür derhal Ankaraya gidecek 

öğrendiğim bir adam vardı. Vasi! birkaç yerinden yaralamıştır. Akli 
benim Hıristoyu para istemek için ı maluliyeti olup olmadığı müşahe
aradığımı anlamış olacak ki bana: de neticesinde anlaşılacaktır. 

cak Mersin vapuru da yoacuları 
muştur. Prostun göstereceği mü - ve Londradaki temasları etrafın - yükliyecektir. Anafarta ve Dum _ 
tehassıslar Vekiller Heyetine ar - da Vekalete izahat verecektiı-. !stantul müstakil metus

lugu içi;1 bir müracaat zolunacak, Vekiller heyeti bunla- * İktısat Vekaleti harice gön -
rın gelmesine müsaade ederse bun .derilecek pamukların ihracından 
lar İstanbula getirtilecek ve şehir evvel kendisinden müsaade alın -

lupınar vapurları 3adıkzadenin 

kurtarılması işinde Horra tahlisi-
ye gemisine yardım etmektedir Haber aldığımıza göre Cumhu-
ler. riyet gazetesı muharrirlerinden 

planının tatbikına bunların neza
reti altında başlanacaktır. Profe
sör Prost gelir gelmez Sürpagop 

mezarlığı sahasının planını tamam 
lıyacaktır. Belediye burada büyük 
bir mahalle yapmağı düşünmekte

dir. 

EKONOMi 

ispanyadan alacaklı olan 
yumurtacılar 

masını kararlaştırmıştır. Tüccar

lar Vekfiletten müsaade almadan 
pamuk ihracatı yapamıyacaklar -

dır. 

------<>---

f eynelmilel Milano sergi
sine hazırlık 

Son gelen malümata göre, va _ 1 Muharre~ Feyzi Togay, Parti !is-
. ·· ·· d k t lesinde, Istanbulda münhal bıra -pur sıs yuzun en araya o urmuş-

kılan müstakil mebusluğa namzet-
tur. Kaptan fırtınadan kaçmak l" · · t · b 

ıgını vaze mı.ş ve u arzusunu 
için vapuru Adrasan koyuna ifade eden müracaat mektubunu 
sokmak istemiş fakat bu sırada dün vermiştir. 
bastıran sisten önünü göramiye -

Geminin yarası sancak tarafın-

rek kayalıklara bindirmiştir. 
Eir müteahhide verilen ceza 

İştirakirr.\: tekarrür eden Mi • dadır. Dümen ve dümen bodos _ Devlet Demiryolları Umum Mü-
lano beynelmilel sergisine komi _ laması kırılmıştır. dürlüğünün lastik ihtiyacının te-

. . .. minini taahhüt etmiş olduğu hal-
ser tayın edılen Mazlum dun An- Erenköy vapuru yolda kaldı .. .. .. . . 

Merkez Bankası İspanyadan a- un sa a uyu adadan Kop - mıyerek mezkur idareyi ızrar et-
karadan şehrimize gelmiş ve Türk 

1 

D"" b h B"· .. k .. , de. bu taahhu~unu yerme getır -

.ofis Müdürünü ziyaret ederek gö- .. . . .. 
lacaklı olan yumur.tacılardan bi- ruye ılk seferı yapmak uzere ha - miş bulunan Galatada bir müteah-

b k t · t kt b · t rüşmüştür. Mazlum önümüzdeki k t d E k"" rer an a emına me u u ıs e - . . . re e e en ren oy vapurunun bit hakkında beş sene müddetle 
mi,tir. Ancak böylelikle yumur - hafta ıçınde Mılanoya hareket e - yolda dümen zinciri bozulmuş ve 

' devlet işlerinde müteahhitlik et 
decektir. Sergiye gönderilecek eş- vapur serseri bir vaziyette deniz tacılara İspanyanın Merkez Ban

kasında bloke kalmış parasından 

tevziat yapılacaktır. Yumul"tacı

lar temine! mektuplarını Ankaraya 

yalar hazırlanmıştır. Milano ser - ortasında kalmıştır. Kaptan ya -
tirilmemesi kararı verilmiştir. 

---00--

Yapılacak yollar 

ÜNiVERSiTE 

Talebe Birliği kuruluyor 
Üniversite talebe birliği kurul· 

ması etrafında yapılan teşebbüsler 
dün tatbik mevkiine konmuş ve 
her sınıftan dekanlar tarafından 

seçilen ikişer murahhas dün Rek
törün başkanlığında ilk toplantıyı 
yapmıştır. Toplanan murahhasla· 
rın sayısı kırk kadardır. Bunların 

arasından bir reis seçilmesi rr.ese

lesi talebeler arasında münakaşa
ları mucip olmuştur. Nizamname 

mucibince her fakülteden bir ki
şinin reis vekili seçilmesi lazım 
gelmektedir. Bazı talebeler birlik 
reisinin fakültelerdeki reis mua -
vinlerinin kendi aralarında seç -

melerini istemişlerdir. Diğer bazı 

murahhaslar ise reisin kırk kişi 

tarafından seçilmesini istemiş • 
!erdir. Neticede celse tehir edil -
miştir. İkinci toplantı önümüzde 
ki cuma günü yapılacaktır. ---~ - Ben, dedi, Turusinaya gidi -

yorum. Orada otuz gün kalacağım 
ve sonra yanınıza gelerek Tanrı -
nın emirlerini size bildireceğim. 

İSMET İNONO 
' göndermişlerdir. Bugünleroe pa -

raların verilmesine başlanması 

beklenmcktedır. ------------~ 

gisi 12 Nisanda açılacak ve 15 gun · rım saat uğraşmadan sonra vapu
sürecektir. Burada teşhir edile _ ru tekrar Büyükada iskelesine 

cck eşyalarımız sergi kapandıktan yanaştırabilmiş ve tamirat yapıl
sonra Puzan beynelmilel sergisine 

1 
dıktan sonra yoluna devam et -

gönderilecektir . miştir. 

Beyoğlunda Ağahamamı cadde- Dershane sokağı, Suriye yokuşu, 

si, Kumbaracı yokuşu, Lülecihen- / Galatada Şarap iskelesi mecrası -
dek, Şişli pazar mahalli, Harbiye nın tamiri dün ihale edilmiştir. 
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Bir fino gibi kendıni yalamıya a
tılan dervişin bu namahdud sav -
!etlerinden birşey anlıyamaz. Var 
kuvvetile kendini müdafaa eder. 
Epeyce didişirler. 
Derviş çocuktan pek memul et

mediği bu zorlu mukabeleyi gö -
rünce onu kuvvei maneviyesile çar 
çabuk mağlüp edemediğine hid -
detlenir. Bu husranla yüzüne bak
tıkça arzusu artarak makamı mah 
susta: 

- Bana Dervi~ Okyanus der -
!er. Güzel oğlanları pus ederler .. 
Söyle ya\Tum sana ne derler? 

Adnan Şern'i Paşanın ahretliği 

O<edi pençesine düşmüş fare gibi 
gözlerile fırıl fırıl kaçacak bir 
yer arıyarak: 

- Ali Bekib ... 
Derviş Okyanus bütün cezbesile 

kaynıyarak: 

- Ya imanım Ali sana şem'a 
gibi yanarım ezeldenberi.. İsmin 
b~yük, seni takdis farzoldu. Ya 

Alı Bekır yanağını dudağıma ge
tir ... 

Ali Bekır yumruklarını Dervi
şin göğsüne dayayarak koç gibi 
gerilir. Tos vurmağa hazırlandığı
nı imaen başını çarpıtır. Bir azmi 
kat'i ile kendini müdafaa edece -
ğini anlatır bir keskinlikle: 

- Derviş baba, bu tılsımın üç 
buse nezri olduğunu söylediler ha 
na ... Ver tılısımı al üç buseni, 
bir tane ne, eksik ne ziyade ... 
Derviş Okyanus bu vaad karşı

sında yine cezbelenir. Kadid vü
cudlarını semaya uzatmış iki ih -
tiyar servi arasından harap der -
gaha doğru birdenbire teveccüh 
eder. Sadrından derin derin inle
meler geçirerek Ali derin derin an 
lamadığı bir lisandan birşeyler o
kur. Çocuk, bir uğultu gibi biri -
birine eklenen hançeri kelimeler 
arasından yalnız talsame, muta! -
sam, yetalsemü, etalsem gibi tılı

sım tasrifatından b:rkaçını anlar. 

Okyanus tılısım, muhahbet, mah- 1 vişin kendini takip edip etmedi -
bub biribirine karıştırarak uzun tinı anlamak içın titreye titreye 
bir tesbih çeker. Yalnız kendisince arkasına bakarak harap helalar -
mer'i eşhası mübareke ile konu - ı da . ı birine girer. İç donunu çıka
şuyormuş gibi kah sırıtır, kiıh su- rır. Getirir Dervişe verir. 
rat çatar. Kah güler, kah ağhr gi Sultanı Aşk donu alınca hemen 
bi yapar. Birden bire Ali Beki:e iştiyakla yüzüne gözüne sürdük -
dönerek: ten sonra koynuna sokar. Ali Be-

- Tılsımı tılsımlamak için se- kil" yanağına bedel Dervişe kirli 
nin kirli donun Hizım... donunu öptürerek bu işten •kur -

Kirli dondan pek temiz olmıyan tulduğuna nihayetsiz sevinir. 
bu teklife Ali Bekir şaşırır kalır. Hazreti Okyanus buse arzusunu 
Fakat Derviş Okyanus sözünde bu suretle teskin ettikten sonra 
musır bir nevi manyatizma ile: tılısıma malikiyetin diğr<r tetirn -

- Haydi şuraya zaviyenin hela melcrıni de şöyle bılaırır
larından birine git. İç don•mu çı- Tılsımın ayini, evradı var -
kar. Bana getir .. Tılmm h~ska tiir- dır. Onları bu akşam çekeceğim. 

lü tutmaz. (1) Nüshayı hazırlıyacağ . m. Y .ırm, 
Biçare Ali Bekir Okyanusun nezri olan üç yüz kuruşu gctirir

mum gibi yanan gözleri önünde sin. ·sana pir ininde lıl,ı.ını tes -
efsunlanarak diğer türlü hareke- !im ederim. Onun tesir ve nüfu
te kendinde mecal bulamaz. Der- zile aşk sultanı, muhabbet şahı 

olacaksın .. Uçanla kaçan elinden 
(1) Hikayenin ı. .. -~ktası aynen kurtulrnıyacak. Haydi ya gözüm 

vakidir. Ali yarın sabah bundan erken bu-

liDlbSDMD HUseyln Rahmi G Ü R P 1 N A R 
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rada beklerim seni .. Canan üze - ri boşanır. Ve hatta gelecek defa/ Gayriiradi bir !ürküntü getiren 
rine nusratlı, düşmanlarına karşı iç çamaşırını daha mülevves bir biraz vahşi bir makam ... Ne olur
kuvvetli ol.Bak bana ya Hayderli- halde bulundurmakla tılsıma da- sa olsun başlanılmış böyle mühim, 
ka, ezelden aşıkım sana... ha ziyade isbatı liyakat etmiş ola- mübarek bir iş yarıda bırakıla • 

- 11 -

Ali Bekir Okyanusun pençesin
den kUt"tulur. Harabeler arasından 
kaçar. İki ıiç sokak açıldıktan son 
ra uzun bir ohh çeker. Hala Der
vişin salyalı ağzını gözlerinin ö
nünde, yağlı meşine benziyen ko
kusunu burnunda hissederek tik
sinir. Şöyle kendini bir yoklar. Ne 

cağını tasavvur ile tepine tepine maz ya .. Ali Bekir neden korksun? 
güler... Niçin korksun? Dervişin efsunu 
Dervişi bulmuş, tılsım hakkın - varsa onun da gençlik gücü kuv • 

da vaad almış ve bu büyük him- veti var. İş bazu zorluğuna kalır• 
meti maneviyeye mukabil çamaşı- sa yumruklarını Okyanusun göğ· 
rını öptürerek kurtulmuş olmayı süne dayıyarak onunla pekala ba· 
neticeten mühim bir muvaffaki - şa çıkabildiği tecrübe ile sabit ol

yet sayar. madı mı? Herifi memnun, sermest 
Ali Bekir 0 geceyi geçirir. Er - etmek tiizımgelince hazrete öptü· 

tesi sabah yüreğinde tılsım ümidi, d 
rülecek kirli hirşey bulması a 

kar, ne zarar ettiğini düşünür. Ir- cebinde üç yüz kuruş nezri yine zor değil... 
zına namusuna bir kırat noksan karanlıklarda yollara düşer. Fa -
getirmediğine dünyalar kadar se- kat Dervişle Aptal Sinan tekke Ali Bekir kah gülerek, kah so-

vinir ... Yıınağına mukabil kirli do harabelerinde buluştuktan sonra murtarak fakat herşeyi hayıra 
nunu öptürmüş olduğuna ve Der-j tılsımın teslim ve t~s.ellüm mua - yormağa uğraşarak gün doğma • 
vişin bu pek midesizce kalenderli- melesi yapılmak ıçın (Pir ini) dan Aptal Sinan semtini bulur. 
ğine gülmeden kırılır. Öbür defa ne gidileceğini düşünür. Bu pir Harabelere varır. Bir de bakar ki 
da donundan daha kirli birşeyini ini neresi olsa gerek? Bu da bir 1 cenabı Okyanus orada .. Cezbe en· 
bus ettirmekle Okyanusun muhte- te'kke mi? Zaviye mi? Tuhafça 
rem dudaklarını memnun edebile- bir tabir ... Okyanusun pirleri in- miş bekliyor ... 
ceğini düşünür. Gülmeden sinirle- <le mi otururlar?. (Arkası .-ar 1 
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Müşterek cephe pro
jesinden vazgeçildi 

İnönü ile Irak Krall 
arasında teati edilen 

telgraflar 

·LöbrUn 
Par ise 
döndü 

Merkezi Avrupada endişe 1 S İ y a S İ 

Yakın tehlikelere ma- fa a 1 i Y et 
ruz olan devletler sona erdi 

Fransız Reisicümhurunu 

20.000 kişi teşyi etti Bir Paris mecmuasının mühim bir siyasi icmali 

Sed? Bununla 
/erine 

beraber fikir teati
devam edilecek 

Ankara, 24 (A.A.) - Irak Kralı 
Majeste birinci Gazinin doğumu 
yıldÖnümü müııasebet'le, Reis.ı • 
cümhur İsmet İnönü ile Iruk Kralı 

40 milyar altın ve dövizi ele ge -
çirmek istiyordu. Bu servet, bugün 
harice kaçırılmış bu1unuyor. 

Hiıtler, eskidenlberi Macaristan- İsviçreli gençler: 
la Polonyanm hudutlarını birleş • -Biz, son ferdimize kadar Jı:en· 

Paris, 24 (A.A.) - Londradan Söylendiğine göre dün öğleden 
\iTmelerine aleyhtar olduğu için, d' . . .. daf d ,.. . ımızı mu aa e ece5ız. 
IMaearıstanın Rütenyayı işgal ede-

0 1 
· --'-'-

bildiriliyor: ı;onra Avam Kamarasında Çem _ arasında 3§ağıdaki telgraflar teati . Diyorlar. n an ınanınamıı=o.A 
rek hududunu, Polonya ile birleş-

edemeyiz. 
tirmesi hayretle karşılanmaktadır . 
tadır. Şark pazarı 

l • olunmuştur: 
Sa!&hiyettar bir membadan bil. berlayn'in daha mü ayim bir nu -

.,. Majeste birinci Ga:ıi - Irak Kralı • 
dirildiğine go"re Çemberlayn, Ha • tuk söylemesinin sebepleri şun -

Bağdat 
lifaks ve Bonnet arasında yapılan !ardır: Majestelerinin doğum günleri _ Şimdiye kadar, bir taraftan Var-
görüşmelerden sonra tecavüzlere 1 - Alınan propagandasının Al- nin yıldönümü münasebetile sa • şova, diğer taraftan İtalyanın teş- Polonyadaki Alman Başveklilet 
lı:arşı beynelmilel bir konferans manyanın abloka altına almaca - mimi tebriklerimi ve şahsi saadet- viki ile Macaristan, Almanyanın bürosu, Polonya ckoridor. u ile 
toplanması veya müşterek bir b~ ğını .iddia etmesine mani olmak i• !erile dost ve kardeş Irak milleti cenuba sarkmasına mani olmak Dançık hakkında bir plfın tertip 
""-- t . . . 1 . de çin Ingiliz siyasetinin Almanya - nin refah ve ikbali hakkındaki ha- için bir csed> vücude aetirmiye ça- etmiştir. , ~ıuame anzımı proıe erın n . . .. 
\>az.geçilm~tir. Bununla beral;ıer nın abluk~_altına alınmasını rntl'h- lisane temennilerimi takdim e<ie • !ışıyorlardı. Berlin, yakında, Polonyadan şu 
bütün al.likadar devletlerle ve bil_ daf etmedıgının ve Alman mılletı- rim. Zavallı hP.saplar! Hitler, Rüten- noktaları kabul etmesini talep e • 

h P 1 R S nin meşru faaliyetlerine mani ol - İsmet İnönü decektir: assa o onya, omanya ve ov - . . • ya'yı işgal etmiyor amma, bütün 
.)'etler Birliği ile diplomasi yolile mak myetmde bulurunadıgını a. - Fahametlu İsmet İnönümüz, IMacaristaru kendine malediyor; 1- Meme! ile Dançig'in pazar-
Yapılan fiıkir teatilerine devam e _ çıkça ilan edilmesini İngilterenı.n -Ankara • çünkü Macaristan, birkaç gün i _ lıksız, Almanyaya ia1esi. 
dil kt' Berlin maslahatgüzar' Ferbes, bır Doğumumun yıldönümü müna- çinde Nezileşmiş bulunacaktır. 2 - Şarki Prusyayı, bir arazi şe-

ece ır. · · b t'l · al b · P 1 ted k ö· . ... .. . . telgrafla talep etmıştır. se e ı e ırs uyurulan telgraf - Parlamento feshedilecek; sol par- rıti o onyaya rap ece · 
grenildigıne gore İngiliz ve 2- Lord Perth, bir telgraf gön- 'namei fililerine ansamimülkalp te- tiler ortadan kalkacaktır. Maca - 3 - Bunlara mubuıl, Pokınya, 

~ansız devlet adaml~ı Alm~n~a dererek diktatörlüklere karşı ide- şekkür ve zatı devletlerine sıhhat ristanda da ırkçılık kanunları şid- Lituanı cihetinden bir mahreç 
Romanya ar.asınd~ ~ktıs.adi ~ır olojik bir cephe kurmak tasavvu - ve refah temenni eyler ve meve<i- detle harekete geçecektir. Maca - t«rnin edebilecektir. 

~~ahe<le aktedilmesı uzerıne n-Jru mevcut olınadığı ilan edildiği detimizin devamını dilerim. ristanla Almanya arasında bir güm Bu meseleyi, hususi bir surette 
Klliz ve Fransız devlet adamları takdirde İngiliz diplomasisi tara - Gaziievvel rük birliği vücude gelecektir. Ma- tetkik etmiş olan Göbels, Miralay 
l!Ullıü tehdit eden tehlikenin §İm- fından sarfedilen gayretlerin ge _,,_,'llllıı,ıııııll ...... ,ııııı1111ııı111~ııı.,ıııı.. LÔBR...... . t d Alın b'tl . Beck'in bu şartlara uvacağma çok 

ı ı \J1'1 cans an or usu, nn za ı erı - u 

llikı halde zail olduğu kanatine niş mikyasta ko!aybrn.ış olacağı· • • • ._. _ _.. . Paris, 24 (A.A.) _ Reisicümhur nin kumandasında, Romayı istila- emin bulunuyor. . . 
~ • L b . Bir muhalefet takdırınde Al -"IU'Inı§lardır. 1 m bildirmiştir. KÜÇÜK HABERLER e run ve refikası ile Bonnet bu ya hazır bulunacaktır. Bu memle - . ' 

. - akşam Parise dönmüşler ve istas- ketin yeni Başvekili de, şimdiden, man ordusu, ~or~ ra ve bir Al, -
• . •• --~ yonda Başvekil, bütün Nazırlar, hazırlanmıştır. Bu zat, ,Hitler'e sa- man ekallıyetı .buluna:ı Poznan a 

Macar kıt' al arı 
Slovakyaya girdi 

.. *. Mareşal Pet~rne, Y~r.dana ile yüıksek memurlar, İngiltere bü - dakatile maruf olan Milli Maarif hücum edecektır. 
gor~erek mumaileyhe ıtımatna - "k 1 ili'ğ · • H 'd 

Çin - Japon 
çarpışması 

Yugoslavyaya karşı . . . . . .. . . yu e ç ı erkanı tarafından kar Nazırı aman ur. 
mesının bır suretı_zıı gostermıştır. 'şılanmışlardır. Halk Reiı;icümhu _ 
* Schacht, yemden devlet ban- ru şiddetıe aık 1 t Romanya 

kası müdürlüğüne tayin edilmiş _ Londra 
24 

(AışAam) l§ ırL. b ·ı ____ _ Mussolin~, hissesini, Yugoslav -
t . M · • · - e run ı e H'tl R K al ik yadan almak istiyor. O, Stoyadi -ır. umaıleyh devlet Nazırlığı . . .. ı er, omanya r mı, a - . .. , _. 
mevkiinil muhafaza etmektedir. maıyetı bugun Londradan ayrıl - metgahı olan Berhteşgaden'de ka- novıçın sukutile mutese!li degıl -

Budapeşte 24 (A.A.) - Resmen mas tesisine çalışmaktadır. * Lo d b . . mışlardır. Kral, Kralıçe, Prenses- b 
1 

u·.. Kr 
1 

K 
1
,.. dir Stuyadinovi.çin Yugoslavya • 

tebliğ edilmişti'r: Bcatislava. 24 (A.A.) _ Diğer n ramn cenu u şarkıımır 1 . Ç lı 1 v· t . . t u e ıgı zaman, a ara un · ... .. .. . 
d k. h il 1 d 1 er V€ em er ayn, ıc orıa ıs as- ti . haf 1 h' d da.ki prestııı o kadar duştü kı o -.., ten aki M t . F k' e ı ma a e er e oturan ar saba- . . .. emır mu ız :arı ırnaye e ece- • 

.nu yad acar kıtaa ı. cıhetten Macadarm e ısovce ve . . . yonuna gelerek Reısırilinhuru u- •. d . .. .•.. 'dd' d' na memleket haricine gitmek 1 -
lJ .. . · 1 . . . . . ha karşı saat 2 de infıl.lik seslerıle gıne aır saz verdigını ı ıa e ı • • 

114ı vadisındek:i demıryo unun Mıchalovce mevkılerını ışgal et - . . ğurlamışlardır. çin müsaade bile edilmedi. 
eıtıniyetini temin için, Ung şeb - tikleri de tekzi'p olunmakta, faka uyanmışlardır. Bu ınfiltıklar Wo - 20.000 kişiyi mütecaviz bir halk yor- lb k' Kr 

1 
Al d 

ıinm batısında müteaddit nokta - Kalna Zoztakada veziyetin karışık olwich askeri ın.ektebinde çıkan kütlesi istasyonun dışında bekle - Ha u ı: a ' manya an ~ 
ları işgal etmişlerdir. olduğu itiraf edilmektedir. bir yangın neticesinde oksijen üs- kt '.d. memleketıne avdet eder etmez, 

M iti . . •. tüvanelerinin patlamasile hasıl ol- me e 
1 ı. demir muhafızlara karşı harekete 

a mdur kı, Slovakya ıle Ru - Kalma Zoztokada cereyan ettigı Lebrun ile refikası, kendilerine . . . Godreanu _ 
te . . . . muştur. geçmış, onların reısı 

nya arasında hudut hiç bır za - bildırılen muharebeler hakkında karşı gösterilen hüsnükabulden do .d tt' . t' H"l 
illan tesbit edilmemış ve bu hal malümat alınamamıştır. * Daladye, bütün patronları, 30 layı hükümdarlaıa hararette teşek yu ı am e. ırmış ı. ı. e~, o z~ . 

· · · j ih '"fl ] Teş in ·s · · d J ·ı · 1 mandanberı Kralın b!.t cihanetı -Reçmışte dahı daım tıw ara yo Berlin 24 (A.A.) - Bratislava· r ı anı grevı 0 ayısı e ış e - kür etmişlerdir. . .. ' . 
k ' · d k J ı ı · t nı. kendısıne palrnlıyR maletmıye l<;m><tır. Bununla beraber gelece d b'ldi 'ld··· ... M l rın en çı arı an ame e erı, en er - Buckinghaın sarayından ayrıl - .. ,. "' . an ı rı ıgıne gor~ acar ar, l . t d l ·ı . . ahdetmıştır. 

te her türlü münakasalara man . . · nasyona vazıye 0 ayısı e yem - madan evvel Lebrun Krala Beşın-
clmak ı· . muhtelit ~ir Macar - şarki Slovakyanın bı'rkaç şehrını den işlerine almaya davet etmiş - ci 'George'un at üzerinde bir sta - Gelecek darbenin, Romanyaya 

çın, d' k h 1 d " .. l . M S!wak k . k t'i hattı tes- işgal etmişler ır. tir. tüsünü ve Kraliçeye kristal bi:r va arşı azır an ıgı soy enıyor. a,. 
omısyomı a ·ı dl b 1 . li 

bit edecektir. Buna binaen, Maear cHlinka muhafızları> mukave - llO hediye etmiştir. carıs anın ° am açı . ışga • bu 
hiikümeti SlDvak hükümeti'yle te- mete hazırlanmaktadırlar.. 

1
• t a 1 y a --oo-- yolu açmıştır. Tra~ı1vanyadak\ 

Macar Başvekilinin soo.ooo Alman, Hitlercilerin tah • 

ı d 
rikile galeyan içinde bulunuyor -

Meme işi e K 1 nutku ]ar. Zamanı gelince, bunlar da, ra 1n1 n Budapeşte, 24 (A.A.) Başve- cha!askar. dan istimdat e<iecek • h a ı ı e d İ ı d i kil Kont Teleki, dün akşam hü - !er. O da, cmilletinin• imdadına 

n U t k U 
küme\ partisinde bir nutuk söyle - koştuğunu söyliyecek. 
mişfü. Mumaileyh Macariııtamn 

Japonlar mühim Hitler Memelden \Jütün muvaffaki!yetıerin i mihver Miralay Bek'in 
zayiat veriyorlar Berline döndü Alman gazeteleri nutuk- devletlerine karşı .. seuak.atine borç yanlış hesabı 

Lo lu bulunduğunu ıoylemış ve M" 
yang, 24 (A.A.) - Hupehin Faris, 24 (A.A.) - Berlinden a- tan hararetle b h d 

cenubunda Peiping - Hankov de - iman bir mesajda bildirildiğine a se iyor caristanın Avrupada mühim bi.r Slovakya. istiklalini ilan ettiği 
llıiryolunun garbindekl mıntakada göre Alınan hükümetinin son za _ . Berlin, 24 (A.A.) Matbuat, oimil mevkiine geçtiğini ilave et - zaman, Varşovada, me•erret ava • 

l d t d ·ı b .. 1.. · Italya Kralının nutkuna geniş miştir. zeleri yükseldi ve Mır alay Beck: leçen hafta zarfında şiddetli çar - man ar a zap e ı en u un yem . . 
ı memleketlerin İktısadi atı hakkın bır yer ayırmakla beraber Hıtle - . • - . . - - Karadenize doğru olan geçit 

P Şmalar olmuş ve Japonlar , bu .. .. . . Y. rin Memel'e gı'rişinı· ı'lk pla'nda te- Almanyanın bayati taleplerım ay- hem 
ç . da bugun muhım bır plan neşret- . t Ç" .. kapandı!. Biz, Macaristanla 
arpışmalarda bın kadar zayıat . . . . barüz ettirmektedir. ni sevıyede tu uyoruz. unku bu hudut olacağız. Slovakya, bizim 

" er . t' mesı ıhtımalı vardır. . . .11 t b ·aber ya• ak b 
mış ır. Bütün gazeteler Kral tarafından i:kı mı e • eı ,am • e - nüfuzumuz altında bulunacak! 

li . · lk Berlin 24 (A.A.) - Hitler, Me- ' ı k ve berabe .. k ı . er tarafta, Çın çetderı, ha ın . ' . . söylenen nutkun Rc·ma - Berlin raber ça ışına r yu se - Kont Ciyano bana İtalyanın da 
.. . . . mel'ın Almanyaya ılhakma daır o- . . . • • . k · f r Bu takd•rde be b ' ' . . 

ltıuessır yardımını gcirmektedır. hl d hlı mıhverının saglamlıgını teyıt et - me ıs ıyo · · ra er ayni fikirde olduğunu temın ettı. 
ler bu sabah Deutsc an zır sı . .. d ı de edecekkrdir Biz de> 

Ezcümle hemen bütün mühimmat . . . \iğini kaydeylemektedirler. muca e e . . · , Hitler'in , Ukranyaya sarkmak ha-

lngiliz nazırları istirahat 

için savfivelere gittiler 

İngiltere Kralı JORJ 

Londra, 24 (A.A.) - Siyı>si mah 
filler, hafta tatjünin gayet sakin 
geçeceği kanaatindedir. Çember . 
layn, Cheq uerse hareket etmi§ -
tir. Diğer bütün nazırlar da say • 
fiyelere gitmiştir. 

Londra, 24 (A. A.) - İngiltere 

Kralı, bugün, İngilterenin Berlin 
büyük elçisi Sir N eville Hender· 
sonu kabul etııll§tir. ---

Fransada askerlik 
kanunu 

Faris, 24 (A.A.) - Resmi gaze
te, Mart 1928 tarihli asker alma 
kanununun 64 üncü maddesi met
nini değiştiren bir kanun neşret
mektedir. 

Yeni meriyete giren tadilata gö 
r,e, askerlik hizmetinüen ihraç e
dilmiş veyahut daha askere çağ -
i:'ılmamış her Fransız, bir harp 
Vukuunda, bütün harp müddetin
ce veyahut bu harbin bir kısmı i
çin, arzu ettiği takdirde, istediği 

bir sınıfta hizmete talip obbilir. 

On yedi yaşını bitirmiş olan. h~r 
yabancıya, bix harp vuku~ncla, 
Fransız ordusunun herhangi 1,ir 
sınıfında hizmet etmek müsaadesi 
verile bilir. 

, 
Jıeraber, memleketini diktatörle -
rin eline vermemek i~tiyen Hır • 
vatlar reisi Maçek, bu bahşişe pek 
le kıymet vermiyor gibi görünü -
yor. 

. Arnavutlukta hayretler 

· Anravutlukta, büyük bir heye
can hüküm sürüyor. çıinkü halk, 
Roma mümessilleri tarafından 

Kral Zogo aleyhine tahrik edili -
yor. İtalya, bütün Arnavutluğa 
bakim<lir; fakat, şimdiye kadar !-

Yugoslavya Başvekili talyaya boyun eğen Kral Zogo ya-
TSVETKOVİÇ Va§ yavaş, faşist nüfuzuna karşı 

' da ımza etmıştır · 'b · Ilı ıst F k t nakli t J' Çiu kadınları . . Frankfurter Zeitung, bu husus Italya gı ı su ıyoruz. a a yali, bir duman gibi savruldu. 
" . ya mı yer ı Swinemünde, 24 (A.A.) - Hıt- ta şöyle yazmaktadır: harp çıkacak olursa dı>ha ilk saat- Diye bağırdı. 
~apmaktadır. . · nd b ı · 

le l'lıu sabah Deutschland zırhlısı cltalyanm hayati taleplerinle te Italyanın yanı a u unacagız.• * ile Memel'den buraya gelmiştir. 
lionkong, 24 (A.A.) - - Şimali Mumaileyh, hususi trenle Ber

Çin<Ie Milli Çin çetecilerinin fa - !ine hareket etmiştir. 
•liyetinin .gittikçe fazlala~ması ü - * 
terine, Japonlar, muhtelif cSulhü Varşova, 24 (A.A.) - Matbuat, 
ldaıne komisyonları. vasıtasıle, Alın anya - Lituanya anlaşmaları 

Yer]j halkı, silahlarını Japon askeri ve Hitlerin Memel'i ziyareti hak -
llıakamatına teslime davet eyle -
- k h kında hararetli tefsiratta bulun -
~'e tedir. Tientsinden gelen a - kt d 
b 1 't t ma a ır. er ere göre halk bu emre ı aa 
et ' ' T' ıs· Gazeteler, ayni zamanda Alman-
ınemektedir. Peiping ve ıen m . 

civa d k ' 'd t k" lu"le ya - Romanya ekonomık anlaşma-rm a ı arazı e o ur an oy 
tin büyük bir kısmı, faal vaziyette sını da aynen dercetmekle beraber 
lıizınet etmek üzere, Çın milli ç~ henüz tefsiratta bulunmaktan is -

lelerine iltihak eylemektedir. tinkiıf ediyorlar. 
--.oo--

Kös3ivanof rneb'usan 
meclisinds alkışlandı 

'Sofya, 24 (A.A.) - Türkiye<ien 
llV<letindenberi ilk defa olarak bu
gün Meb'usan Meclisınde gözü -
ken Başvekil Köseivanof, bütün 
:ebuslar tarafından şiddetle al -
ışJanmıştır. 

lti Sofya, 24 (A.A.) - Kral, Tür -
Ye elçisi Berkeri kabul etmiş -

lir. 

---00--

Fasist bayramında bulu
~acak Alman heyeti 

Roma, 24 (A.A.) - Fascioların 

teşekkülünün yirnı>nci yıldönü -

mü şenlıklerinde bulunacak olan 

Alman heyeti, doktor Leyin riya- · 

setinde bu akşam buraya gelmiş 

ve istasyonda parti genel sekre • 
teri Starece ile general Rosso ta · 
r.afından karşılanmıştır. 

lstanbul intihabı rnebusan teftiş heyetinden : 
Refik Saydam 

Ali Rana Tarha.ır 

General Kazım Karabekir 

General Refet Bele 

Salah Cimcoz 
Doktor Tuğamiral Hakkı Şinasi 

Erel 
Denizmen Ahmet Hamdi 

Atıf Bayındır 

Sadettin Uras 

Şükrü Ali Ogel 

Ziya Karamursal 
Fakihe Öğmen 
Ali Karni Akyüz 
Abidin Daver 

Galip Bahtiyar Göker 

A. Şükrü Esmer 
itrahim Alaettin Göysa 

Eski İstanbul meb'usu, Başvekil 

Eski İstanbul meb'usu, Gümrük 

ve İnhisarlar Vekili 

Eski İstanbul meb'usu 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

Darüşşafaka Müdüril. 
Istanbulda muharrir 

İstanbul C. H. P. İlyönkuru1 

üyesi 

Profesör ve muharrir 
Eski meb'us ve muharrir 

Cümhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul meb'usluğuna yu

karıda isimleri yazılı zevatın namzet gösterilmiş oldukları ilan 

oloour 

Bu sevinç az sürdıi. Almanya, Berlin ile Romanın, Kral Naibi harekete başlanuştır. Onun mev -
Slovakya hareketinin, kendi lehi- Prens Pol'den, eski Başvekilin ki,i, himaye altında bulunan bir 
ne cereyan ettiğini Varşovaya, i - mevkiine iadesini istiyecekleri hükümdardan başka bir şey değil
yi bir ders olara~'. anlattı. A~an- söyleniyor. Yugoslavya, bu talebi dir. 
ya, Polonyanın Rutenyadan bır ka kabul ederse, onun Rama ve Ber- Mussolininin maksadı, şöyle tes
rış yer almasına. bile mani. oldu. lin'<len ne kadar korktuğu meyda- bit olunabilir: 
Burası, tamamıle, ?llacarıstan.ı~ na çıkacaktır.. . Ya, İtalyan himayesine girerek 
malı oldu. Mıralay Berk, hak iddı- D.. p p 1,.. 1 t' ~k bugünkü vaziyeti idam<• edecek· uçe, rens o u ya e ge ırm~ • 
a ederek hud.uduna yakın bulunan. için başka bir silah kullanacak: yahut, İtalya, Almanya gibi ha." 
,Bohemyadakı Moravska Ostrova 1 .. t kb 1 bir idare reket ederek Arnavutluğu kendı· 

. d k' kü' .. k . Hırvat arı, mus a e 
ismın e ı çu arazı parçasını vik t k Bununla disine ı'lhak edecektir. 
almak istediği 15 Martta, Alman 

kurmıya teş e me ... 

askerleri derhal ilerliyerek ora - =========================== 
smı işgal etti. Berlin~"" bu hare -
kete: İhtar! deniliyor. 

İsviçrede endişe 
İstanbul müntehibi sanilerine 

İstanbul İntihabı Mebusan .Teftiş heyetinden: 
2.6/3/939 pazar günü mebus intihabı yapılacaktır. O gün saat tam 

dokuzda rey alınmıya başlnacak ve on ikide lı,itecektir . 
Müntehibisanilerin intihap mazbataları Universite konferans 

salonunda dağıtılacağından saat dokuzdan evvel salonda bulunarak 
mazbatalarını almaları rica olun ur. 

Mihverin. İsviçreye karşı olan 
tehdidi kat'ileşiyar. Tı>sen'de İtal
ya najanları çalışıyorlar. Memle -
ketin Almanlarla meskun yerleri -
ne Hitlerciler kundak koymuşlar 

ve halkı tahrik etmekle meşgul 

bulunmuşlardır. Burada, Alman - İstanbul İntihabı Meb'usan Teftiş Heyetinden 
yaya iltihak lehinde chalk~ teza - İntihabı meb'usan kanunu h ükümkrir>e göre tanzim edilmiş 
hüratı yapılacağından bahsedili - ' . 'h d ft 1 · d İ t b 1 .1• 1. de 669495 nüfus tespit olan ıntı ap e er erın e s an u vı aye ı n 

yor. . . edilmiş olduğuna nazaran vilavotimizin orı ycdı mebus çıkarması ıa-
Almarlya, Isv~çre kasalarındakı 

1 
•. ·ı· 1 zım ge ecegı ı an o unur. 
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C. H. Partisi meb'us namzetleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) Nafiz Dumlu 

Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak Bnrdur 

İbrahim Necmi Dilmen 
Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyur' 
Mehmet Sanlı 

Bursa 
General Naci Tınaz 

Refet Canıtez 
Dr. Galip Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 
Fazlı Güleç 
Nevzat AyaJJ 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya gevher Etili 
Atıf Kamçıl 

Reşat Nuri Günteldn 
Avni Yukarıuç 
Rüsuhi Bolayırlı 

Çankırı 

Mustafa Abdülhalik Renda 

Hüseyin Cahit Yalçm 

Fazıl Nazmi Örkün 
Ziya Esen 
Doktor Akif Arkan 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfit Kansu 
Ali Rıza Eren 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüp Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Şakir Baran 
Süleyman Köstekçloğlu 

Nuri Kayaalp 

Denizli 
Hamdi Berkman 
Necip Ali Küçük~ 
Kıizım Samanlı 

Emi.n Aslan Tokat 

Yusuf Başkaya 
Fahri Akçakoca Ak~ 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 

Dr. İbrahim Tali Öngört 
Gr. Y...ôzım Sevüktekio 
Rüştü Bekit 
Zeki Mes'ut Alsan 

• 
Zülfü Tiğrel 
Cahit Çubukçu 
Veli Necdet Süngiltar. 

Edirne 
Dr. Fatma Memllı: 
Faik Kaltakkıraıı. 
Şeref Aykut 

Osman Şahinbq 
Fuat Balkan 

Elazığ 

Fuat Ağralı 

Fazıl Ahmet Ayka9 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Fethi Altay 
Sabit Sağırc;ğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Sami İlter 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

İskender Artun 

Erzurum 
Dr. Fikri Tuzet· 

Aziz Ak.yürek 
G". Pertev Demirhan 

,Eski Burdur Meb'u•u), 
: (Burdurda Serbest Doktor). 

(Burdur Umumi Meclis Azası), 

: (Eski Bursa Meb'usu, Milli Mü
dafaa Vekili). 

: (Eski Bursa Meb.'usu). 

. . 

• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • 
• • • 

(Eski Ordu Meb'usu). 
(İzmir Valisi). 

ı (Haydarpaşa Lisesi Filozofi ve 
Sosyoloji Muallimi). 

: (Eski Çanakkale Meb'usu). . . • • • 
: (İstanbul Meclisinde Eski Çanak 

kale Meb'usu.). 
(Maarif Vekaleti U. Müfettişi). 

(Maarif Vekaleti Orta Tedrisat 
: Umum Müdü!'ü). 

(Divanı Muhasebat Mürakibi). 

(Eski Çankırı Meb'usu, T. Bü-

General Zeki Soydeın!r 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Eskişehir 

Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya Özer 
izzet Arukan 

.................. 

Gaziantep 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Mehmet Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Ahmet Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Dr. Abdurrahman Melek 

Giresun 
·.,;r, İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talat Onay 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek _ 
Fikret Atlı 

yük M. M. Reisi). G.. .. h 
(Eski Çankırı Meb'usu), UmUŞ ane . 

• 
• • 

• 
• 

• • 
• • 

; (Jandarma Umum Komutanlığı 

Baş Hekimliğinden Müstafi). 

= (Eski Çoruh Meb'usu). 
: (Eski Çoruh Meb'usu). 
·: (Eski Denizli Meb'usu), 
: (Devlet Demiryolları U. Müdürü) 

'. (Eski Çorum Meb'usu). 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

; (Temyiz Mahkemesi Raportörü). 
: (Çorum C. H. P. İlyönkıırulu 

üyesi). 

' (Devlet Şllrası Azası) 

'. (Eski Denizli Meb'usu) 
• • . • 

• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 
• • 

: (Denizli Parti İlyönkurulu Azası) 
; (Denizli Parti İlyönkı.:rulu Azası) 

r (Eski Diyarbakır Meb'usu). 

1 

1 

1 

• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 
• • 

(Diyarbakır Halkev! Başkanı>. 
; (Ziraat Bankası Merkez Müdürü) 

ı (Eski Edirne Meb'usu). 
1 • • • 

• • • • 
ı (Manisa Valisi). 
ı (Beden Terbiyesi Gene-1 Direk

törlüğü Eskrim Şubesi Müdürü). 

ı (Eski E!Azığ Meb'usu. Maliye Ve
kili). 

~ (Eski Elazığ Me!ı'usuı. 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

; (Ziraat Bankası İdare Meclisi 
Reisi), 

~ (Eski Erzincan Meb'usu). 
• • • • • • 
: > ., lt 

(S. İ. M. Vekaleti Merkez Hıfzıs
sıhha Müessesesinde Eczacı ve 
Muhasip). 

ı (C. H. P. Genel Sekreterlik Bü
rosu Muhasebecisi), 

(Eski Arzurum Meb'usu, C. H. P. 
Genel Sekreteri). 
(Eski Erırurum Meb'usu). 

• • • 

·ı 

Durak Sakarya 
Edip Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkari 

İzzet Ulvi Aykurt 

içe 1 
Emin İnankur 
Ferit Cela: 
Gr. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Bcriker 
Dr. Muhtar Berker 
Alunet Ovacık 

1 spa r ta 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsal 
İbrıılıim Demiralay 
Hüsnü Özdamar 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
Ali Rana Tarhan 

Gr. Kazım Karabekir 

Gr, Refet Bele 
Selah Cimcoz 
Dr. Tuğamiral H. Şinasi Erel 
Ahmet Hamdi Deniı.nıen 

Atıf Bayındtr 

Sadettin Uraz 
Şükrü Ali Öğel 
Ziya Karamürsel 
Fakihe Öymen 
Ali Kami AkyUz 
Abidin Daver 
Galip Bahtiyar Göke• 

A. Şükrü Esmer 
İbrahim Alaettin Gövsa 

lzmir 
Hasan Ali Y ilcel 

Şükrü Saracoğlu 

Mahmut Esat Bozkurt 
Halil Menteşe 
Rahmi Köken 
Reşat Mimaroğlu 

Celfil Bayar 
K5.mil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Benal Arıman 
Mustafa Bengisu 
Şehime Yunus 

Mehmet Aldem!r 
Nazmi İlker 

Kars 
Esat Oğuz 
Gr. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğa.o 
Ömer Küntay 

' Fuat Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Zihni Ol'hun 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• • • 
: (İnhisarlar U. Müdür Muavini). 

(Eski Belediye Reisi), 

~ (Eski Eskişehir Meb'usu). 
: • • • 

(Eski Eskişehir Mcb'usu). 
(D. Demiryolları in.saat Dairesi 
Eski Reisi), 
((Müstakil Meb'usluk için boş 

bırakılmıştır). 

: (Eski Gaziantep Mebusu). 

: 

• • • 
• • • 
• • • 

(Pazarcık C. H. P. Başkanı). 
(Gaziantep U. Mecfü Azası). 

: (Eski Giresun Meb'usu) 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

(Eski Erzurum Meb'usu). 
(Eski Balıkesir Meb'usu). 
(Emekli Süvari Önyüzbaşı, 

Çiftçi). 

: (Eski Gümüşhane Meb'usu) 

. • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

(Emekli Albay). 

• 
• 
• 

(Eski Afyon Meb'usu). 

(Eski İçel Meb'usu). 
· (Eski İçel Meb'usu). 

(Emekli General). 
(Adana Eski Belediyı, Reisi), 
(İçel C.H.P. İlyönkurul Üyesi), 
(İçel Umumi Meclis Üyesi) • 

(Eski İsparta Meb'usu) 

• • • 
• • • 
• • • 

(Eski İstanbul Mebu•u, naşveKıl) 
(Eski İstanbul Mebusu, Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili). 
(Eski İstanbul Meb'usu), 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

(Darüşşafaka Müdürü). 
: (İstanbulda Muharrfr). 

(İstanbul C. H. P. İlyönkıırul 
Üyesi). 
(Profesör ve Muallim). 
(Eski Meb'us, Muharrir), 

(Eski İzmir Mebusu, Maarif Ve
kili). 
(Eski İzmir Meb'usu, Hariciye 
Vekili). 
(Eski İzmir Meb'usu) 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

: (Eski Çanakkale Meb'usu). 
(İzmir Lisesi Muallimi ve Hallı:e
vi Başkanı). 

: 

(İzmir C. H. P. Üyesi), 
(İzmir Erkek Lisesi Rıyaziye Mu 
al!imi) 

(Eski Kars Meb'usu), 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

(Karsta Tüccar). 
: (Kars C.H.P. İlyönkurul ÜyesO 

Şerafettin Karacan 

Kastamoni 

Tevfik Aslan 
Tahsin Coşkan 
Nuri Tamaç 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celal Bayar 
Hacer Dicle 
Abidin Binkaya 
M. Rıza Sa!tuğ 

Kayseri 
Faik Baysal 
Reşit Özsoy 
Sadettin Serim 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Salih Turgay 

Nazmi Toker 

Suat Hayri tl'rgüblil 
Ömer Taşçıoğlu 

Kırklareli 

Dr. Fuat Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 
Burhar.ettin Denker 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 

Mehmet Seyfeli 
Hazım Börekçi 
izzet Özkan 
Yusuf Ziya Somer 

· Koca eli 

; (P. T. T. Umwn Müdürü), 

ı {Eski Kastamonu Meb'usu), 
(Eski Kastamonu Meb'usu), 

: (Eski Kastamonu Meb'usu>. 
(Eski Mardin Meb'usc), 
(Kastamonu Gazetesi Sahibi). 
(Kastamonu Dokumaevi Sahibi). 
(Kastamonu U. Meclis Azası). 

: (Ankarada Adliye Mufettişi). 
(Kastamonuda Eczacı, Ticaret 
ve Sanayi Odası Ba:ıkanı). 

(Eski Kayseri Meb'usu). 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

(Sivas Valisi), 

(İstanbulda Avukat). 
(Kayseri c. H. P. İlyönkurul 
Üyesi). 

(Eski Kırklareli Meb'usu), 

• • • 
• • • 

(Emekli Tümgeneral). 
(Kırklareli U. Meclis Azası). 

(Eski Kırşehir Meb'usu). 

• • • 
(Kırşehir Halkevi Başkanı). 
(İstanbul Dariilılcez~ Sertabibi), 

Orgeneral Ali Sait Akbaytuğan: Eski Kocaeli Meb'ur.u) 

İbrahim Süreyya Yiğit 
Ali Dikmen 
Salah Yargı 

Ragıp Akça 
İbrahim Diblan 

Kemalettin Olpak 
İbrahim Tolga 
Dr. Fuat Sorağınan 

Konya 

Tevfik Fikret Sılay 

Ahmet Hamdi Dikmen 
Naim Hazım Onat 
Ali Muzaffer Göker 
Gr Ali Fuat Cebesoy 
Kazım Gürel 

Dr. Osman Şevki Uludağ 
Ali Rıza Turel 
Kazım Okay 
Mustafa Ulusan 

Fuat Gökbud~ 
Vehbi İlgin 

Şevki Ergun 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 

Kütahya 

Muhlis Erkınen 

Vedit Özgören 
Besim Atalay 
Recep Peker 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
.AIAettin Tiritoğlu 
Sadri Ertem 

Mustafa Bacak 
Ali Suha Delilbaşı 

Malatya 

Emrullah Barkan 
Gr. Osman Koptagel 

. . 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

(Eski Meb'us). 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

(Sıhhat V. Teftiş Heyeti Reisi). 

(Eski Konya Meb'usu, Adllye 
Vekili) . 
(Eski Konya Meb'usu), 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

(Eski Urfa Meb'usu\, 
(Temyiz Baş Müddeiumuml Mu

avini). 

(Konya Halkevi Başkanı) • 
(İstanbulda Hukuk Doçenti). 
(Konyada Tüccar, Eski ilyönku· 
rul Üyesi), 

(Eski Kütahya Meb'usu, Ziraat 
Vekili). 
(Eski Kütahya Meb'usu), 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

(Eski Marq Meb'usu). 
(Matbuat Umwn Mlldllrlllğll 

Müşaviri) • 
; (Kütahya Umumi Mecllıı Azası). 

(Dahiliye Vekaleti nııktoru, Ad
liye Vekalet! Mütercim!). 

(Eski Malatya Meb'usu). 

• • • 
Arkası 6 mcı sayfada) 

Bugun İPEK ve SARAY Sinemalarında 
Bugüne kadar görülen Türkçe konuşan filimlerin en güzeli 

Racanın Hazineleri 
Baş rolde: Şeyh Ahmet ve Şey hm Aşkı filimlerini yaratan 

RAMON NOVARO 
Musiki kısmı: M. C. ve Ostad CEVDET KOZAN 
Sarkılar: NADIR - HAMİD DIKSES - K. SAFiYE 
' l - Bursa Senfoniai • Türkçe aözlD 

ve muaikili olarak 
filme ilave : 2 - Memleket gazetesi • Bulgar Başvekili • Anka· 

rada latanbulda ıeçim - Pera, Şişli maçı 
Sipahi ocağında kahreman suvarilerimiain iştirak 

ettikleri bOylllı: yarışlar 

811giln •aal 1 w 2,30 da Temllıitlı matinelu ................................ 

ZS - Mıırt td 

Askere davet 
Selimiye Tümen Askerlik Daire· 

sin<'ı n: 
1 - Evvelki celplerde olduğU 

gibi 939 Nisan celbinde 316, 329 

doğumlulardan bakiye kalanlarla, 
330, 331, 332, 333 doğumluların 

Piyade, Topçu, Nakliye, İstihkilın• 
Muhabere, Müzika sııııfina men • 
sup ve asker !iğini yapmamış olan· 
ları kamilen ve 334 doğurnlularıll 

yalnız Topçuları silar altına ça • 
ğırılacaklardır. 

2 - Şubelerde toplanma günil 
30 Mart 939 günüdür. Bedeli naktl 
29 Mart 939 akşamına kadar alı • 
nacaktır. Alakadarların şubeleri· 
ne müracaatları ilan olunur • 

. 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - 316 - 333 (Dahli) doğumlu • 

!ardan ve bunlarla muameleye ta· 
bi yoklama kaçağı, bakaya ve sak• 
lılardan hiç askerlik etmemiş olaD 
İslam, Piyade, TopçP.. İstihkam• 
Muhabere, Nakliye ve Müzika sı· 

. nıfları. 
' 2 - 334 Doğumlulardan ya!nı.I 
Top.çu sınıfına mensup olanlar as
kere sevkedileceklerdir. 

3 - Şubede toplanrııı günü 30 
Mart 939 Perşembe günü sabahl • 
dır . 

4 - Bu doğumluların nakti be" 
delleri 29 Mart 939 akşamına ka • 
dar kabul edilir. 

5 - Birinciteşrin ve BlrincikP.• 
hun celplerinde bedel verenler de 
bu sefer talim için sevkedilecek • 
tir. 

6 - Gelmiyenler hakkında ki • 
nuru takibat yapılacağı ilan olu • 

nur • ... 
Eminönü Askerlik Şubesine ıııeP 

sup olup ta şimdiye kadar askel" 
lik etmemiş 316 - 333 dahil, Piya• 
de, Topçu, Müzika, Muhabere, 
Nakliye. İstihkam ve 334 doğu~l~ 
Topçular bu kere askere sevkedt 

leceklerdir· e 
Bunlardan 86 ve 89 ncı maddeY 

tabi olmayıp normal olanlardall 
k 

. 1. 1 . "-ftdel• 
bedel verme ıs eyen erın "" 
leri 29 Mart 939 akşamına kada" 

kabul edilecektir. • 
Bedel vermiyenlerin toplantll 

ve sevk günleri 30 Mart 939 oldll • 

ğu nan olunur. ... . 
Yabancı Kadıköy Askerlik §U 

besinden: · 
1 _ 939 Nisan celbi için 316 dır 

'!) ğumlulardan 333 doğumlu (dahı • 
erlerden askerlik etmemiş ol~ 
rın piyade, topçu, nakliye, istih ; 
kltm muhabere ve muzika erle!' 
sevk.edilecektir. 334 doğumlulal'ı.J) 
topçu erleri de gidecektir • 

2 - Toplanma günü 30 rtıırl 
939 saat 9 dur. 

3 - Bedeli n.akdl 29 Mart g39 
akşamına kadar alınır. 

11 
4 - Yabancı şubesinde kaf.11 a 

bulunan erlerin toplanma gwı 
mezkür saatte şubede bulunmala1'

1 

ilan olunur. 

* 1 - 939 Nisan celbi için Kadı ' 
köy yerli Askerlik şubesinde k:s; 
yatlı hiç askerlik etmemiş 316· 
(Dahil) doğumlu piyade. 

2 - 316, 334 (Dahil) doğuınltl 
hiç askerlik etmemiş topçular· 

3 - 316, 333 (Dahil) doğuıııl11 

askere gitmemiş istihkam, nakli • 
ye, müzlka, muhabere aınıflal'' 
sevkedilecektlr. 

4 - Şubede toplanma gUnll 
30 Mart 939 Peqenıbe günü sabııll 
saat 9 dur. 

5 __:_ Bedel vereceklerfın bedell~ 
ri 20 Mart 939 Çarşamba günil aJ<• 
şanıma kadar kabul edilecektir· 

6- Davetiyelerin bu doğuıniı.ıl• 
Tın nüfusça kayıtlı bulunduğu ınıı· 
hallere gönderildiği ilan olunur. 

.TAKViM• 

1358 HiCRİ 
Sefer 

1855 RUMi 
Mart 

~ 

4 
1 12 -

3 üncü AY KASIM t38_ 

·s E N E: 1939 

Gün°' 
5 56 
Otıe 

12 20 
l.kıodl 
ıs 49 
Alrşam 

18 27 
Y ataı 
19 58 
lm111k 
4 14 

MART 
Ezani 

GUneŞ 

il 30 
Otl• 
5 54 
llıindl 
9 23 

A)<J•<n 
12 00 
Ya uı 
1 33 
lmaak 
9 49 

25 
Cumartesi 



1939 BİTLER; Prağ'da meşhur ptoda, Bohemya ve Moravya'nHı ana yasuuıı ilin ettiği gUııdlil' 

A.1maıı taııklan Çeko • Slovak hududıonu ceçer.ken hallı: .. ıamtıyordu 

• , ·~ 

ÇEKOSLOVAKYA -ve ... Alman işgaline ait intıbalar 

Son gelen Avrupa 
mecmuaları ve bilhassa 
Alman gazeteleri Çe
kosl J•·cıkyanın Almanya 
tarafından işgali ve Çe
kosiovııkyaya ait hatıra
lı:ırli'I resimlerile sayfa
larını dolduruyorlar. Bu
ra da ki resimler tari
he karışa~ Çekoslovak
yaya ait muhtelif intıba
ları tesbit etmektedir. 

1939. Alman motörlll kıt'alaruull 
piştarları Prağ caddelerinde... 

1939, Son Çeko. Slovak ReisicUmhuru RACBA Berlinde HlTLEB'i 
1örme1e ciıli:ror 

1939. Sou Çek Reisicilmhuru HACHA Slovakya Batvcııı:ıll.iilao 
tayin ettiği SİDOR ile konuşuyOl' 

U37. STAJ.İN, LiTVtNOF ve BENE$. Çelı: • Sovyet 
dostluk gUıılerinda 

U37. Çelı:. So't')'et ulqmMI 

ima edillyo&' U3L Çelı: atıkerlerl Pn,tda Almalllııra .ıllhlanm wwm .. • ..nL. 

1939. Çeko - Slo vakyaoın ınethur Skodo ılllih fabrikası 
1937. Devletlerle ulaşmalar hakkında ıürllltUltl bir celse yapıuı 

Çek meclisi 

1938. Çelt manevralarında ikinci seısıeümlım BENES va 
'General siRovt 



SAYFA 1 İKDAM 

C. H. Partisi meb'us namzetleri 
Mahmut Nedim Zabcı 

Osır.an Taner 

Muttalip Öker 

Mihri Bektaş 

Dr. Hilmi Oytaç 

Vasıf Çinay 

Nasuhi Baydar 
Ahmet Şevket Özpazarbap 

Manisa 

Hikmet Bayur 
Refik İnce 

Faik Kurdoğlu 
Kenan Orer 

Yaşar Özey 
Kini Karaosman 

Osman Erçin 
KAzım Nami Duru 

Dr. Saim Uzel 

Rıdvan Nafiz Edgüer 

Hüsnü Yaman 

Asım Tümer 

Maraş 

Hasan Reşit Tankutı 
Mehmet Erten 

Mansur Bozdoğan 

Ziya Kayran 

1 

l 

i 

• 
1 

t 

1 

• 
• 
c 

• 
c 

• 
c 

(Baş tarafı 4 üncü aayfada) 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

(Ulus gazetesi Muharrirlerinden) 
ı (Malatya Ticaret Odası Başkanı) 

(Eski Manisa Meb'usu). 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

(Eski Manisa Meb'usu). 
(Eski Manisa Meb'usu) 

(Eski Manisa Meb'usu). 

(Maarif Vekaleti Müsteşarı). 

(Orman Umum Müdürü). 

(Temyiz İcra Daires; Reisi). 

(Eski Maraş Meb'usu). 
(Eski Maraş Meb'usu). 

Siirt 
Hulki Aydın 

Naki Bekmen 

Ali Rıza Esen 

Şefik Özdemir 

Sinop 
Cevdet Kerim İncedayı 

Huliısi Gruçoğlu 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

Cemil Atay 

Cemal Aliş 

Sıvas 

İsmail Mehmet Uğur 

Gr. Akif Öztekin Eraemgil 

Mithat Şükrü Bleda 

Necmettin Sadak 

Remzi Çiner 

Şemsettin Günaltay 

Ziya Başara 

Hikmet Işık 

Abdurrahman Naci Demirağ 

Mergube Gürleyük 

Atı.! Esenbel 

Dr. Abdülkadir Kemali Beyazıt: 

(Mersin Halkevi Başkanı). 

(Maraş Umumi Meclis Azası). 

(Antalya Sıtma Mücadele Dok

toru). Tekirdağ 

Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Edip Ergin 
İrfan Ferit Alpaya 

Rıza Erten 

Gr. Seyfi Dü.zgören 

Muhittin Birgen 

Hasan MenemencioJ!lu 

Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Ercan 

Hüsnü Kitapçı 

Yunus Nadi 

Sadullah Güney 

Cemal Karamuğla 

Muş 

Hakkı Kılıçoğlu 

Şükrü Ataman 

Niğde 

Cavit Oral 
Dr. Rasim Ferit Kalay 

Faik Soylu 

Halit Mengi 

Naim Eren 

Hazım TepeyarBI> 
• 

........................... 

Ordu 

Ahmet İhsan Tokgllı 

Ali Canip Yöntem 

Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Selim Sırrı Tarcan 

Hüseyin Ekşi 

Hamdi Şarlan 

Dr. Vehbi Demir 

Rize 

Ali Zırh 

Hasan Cavit 

Raif Dinç 

Dr. Saim Dilemre 

Fuat Sirmen 

Kemalettin Karni 

.::>P.msun 

Hüsnü Çakır 

Mehmet Alı Yürüker 

M !ıha Ulaş 

Amiral Fahri Engin 

RI n Barkın 

Zü 1 ·ü Durukan 

Si.1 · man Necmi Selmen 

N. t Firat 

Seyhan 
Alı Münif Ycğena 

Damar Arıkoğlu 

Gr. Naci Eldeniz 

Hılmı Uran 

İbrahim Mete 

Tevfik Tarman 

İsmail Safa Özler 

Sinan Tekelioğlu 

Şemsa İşcan 

t (Eski Mardin Meb'usu) 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

ı (Emekli Tümgeneral). 

t (Muharrir, Gazeteci). 

• (Adliye Vekaleti Müstesarı). 

f 

1 

1 

• 

(Eski Muğla Meb'usu) 

• • • 
• • > 

• • • 
(C. H. P. İlyönkurul Üyesi). 

(Eski Muş Meb'usu). 
(Eski Muş Meb'usu). 

(Eski Niğde Meb'usu). 

• • • 
• • ' 
• • • 

(Niğde Halkevi Başkanı). 

ı (Eski Meb'us). 
ı _(Müstakil Meb'usluk için boş bı

rakılmıştır). 

t (Eski Ordu Meb'usu). 

• • > 

• • • 
• • • 
• • • 

(Ordu Daimi Encümen Azası). 

ı (Ordu'da Avukat). 

ı (D. D. Yolları Başhekimi) 

(Eski Rize Meb'usu). 

ı (Eski Rize Meb'usu). 

Faik Öztrak 

Cemil Uybadın 

Rahmi Apak 

Yahya Kemal Bevatlı 

Nazmi Trak 

Tokat 

Galip Pekel 

Gr. Sıtkı Üke 

Nazım Poroy 

Resai Erişken 

Muammer Develi 

Ceval Kovah 

Sıtkı Ataç 

Hasip Ahmet Aytuna 

Trabzon 
Daniş Eyüpoğlu 

Halil Nihat Boztepe 

Hamdi Ülküven 

Hasan Saka 

Milat Aydın 

Raü Karadeniz 

Sırrı Day 

Süleyman Sırrı Gedik 

Faik Ahmet Barutcu 

Salise Abanozoğlu 

Tunceli 

Haydar Rüştü Öktem 

Abdurrahman Sami Erkmen 

Mithat Yene! 

Urfa -----
Ali Saip Ursavaş 

Gr. Ahmet Yazgan 

Mehmet Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Savi İşbay 

ı (Eski Zonguldak Meb'usu). 

ı (Eski Erzurum Meb'usu). 

ı (Eski Erzurum Meb'usu). 
(Anadolu Ajansı Yazı İşleri M.).

1
.V __ a_n 

t )Eski İzmir Meb'usu, İtısat Ve

kili). 

ı (Eski Samsun Meb'usu). 

• • • 
• • • 
• • • 
• > • 

ı (Eski Canik Meb'usu). 

ı (Slmsun Halkevi Başkanı), 

t (Eski Seyhan Meb'u511). 

j 

1 

• 
' 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
!( 

• 
t (Eski Meb'us). 

• 
• 
• 
• 
• 

ı (İktısat V. Ölçüler Müfetti§I)', 

ı (Seyhan Umumi Meclis Azasır. 

Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münip Boya 

Yozg:'lt 

Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı İçöz 

Sungur 

Velet İzbudak 
Ziya Arkunt 

Salim Korkmaz 

Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Ziya Özenci 
İbrahim Etem Bozkurt 

l 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

(Eski Siirt Meb'usu) . 

(Eski Siirt Meb'usu). 

(Eski Kırşehir Meb'usu). 

(Gazıantep müdafaan milis ku -

mandanlarından) . 

(Eııki Sinop Mebusu). 

• • • 
• • • 

(Kastamonu Ağıreeza Azası). 

(Bartın Belediye Reisi). 

(Eski St'vas Meb'usu). 

• • • 
• • • 
> • • 
• • • 
• • • 
• • • 

(Eski Erzincan Meb'usu). 

(Mühendis, Müteahh:t). 

(Sivasta). 

(Yarış Islah Encümeni Umum~ 

Katibi). 

(Eski Tekirdağ Meb'usu, Dahili

ye Vekili). 

ı (Eski Tekirdağ Meb'usu). 

: • • • 
• • • 

(Malkara İlçeyönkurul Başkanı) 

(Eski Tokat Meb'usu). 

• • • 
• • • 
• • • 

(Tokat Ortaokul Tabiiye Mual

limi) . 
(Tokat C. H. P. İlçe Merkez Baş

kanı). 

(Tokat Tütün Tüccaıı). 

(Gazi Terbiye Enstitı.isünde Mu
allim). 

(Eski Trabzon Meb'usu). 

• • • 
• • • 
• • • 

(Eski Trabzon Meb'usu) • 

• • • 
> • • 
• • • 

(Trabzon Barosu Başkam)! 

(Trabzonlu). 

(Eski Denizli Met'usu). 

(Eski Kastamonu Meb'usu). 

(İnhisarlar Umum lWidürü). 

: (Eski Urfa Meb'usu). 

• • • 
• • • 
• • • 

(Diyarbakır Beledi(ye Reisi). 
: (Paris Türk Ticaret Ataşesi). 

(Eski Van Meb'usu). 

(Eski Van Meb'usu). 
(Eski Van Meb'usıı}.. 

(Eski Yozgat Meh'usu) • 
(Eski Yozgat Meb'us~)· 
(Eski Yozgat Meb'usu). 

(Eski Yozgat Meb'usu). 

(Eski Kastamonu Meb'usu). 
(C. H. P. Genel Sekreterlik Bü -
rosu Baş Sekreteri). 
(Yozgat Umumi Me~lis Azası). 

(Eski Zonguldak MPb'usu) 

• • • 
• • • 

(Eski Sinop Mebusu, 
(Eski Meb'us). 
(C. H. P. İlyönkurul Üyesi). 
(Zonguldak amele çavuşu). 

: (Adliye Vekaleti Hukuk tŞieri Mü 
dürü). 

!5 Mart 1939 

İNGILTEREDE: 

Centilmen imal eden fabrikalar 
nereleridir ve nasıl çalışırlar 
Bunlar iki hususi kolejdir ki yetiştirdikleri 
adamlar tam 
centilmen 
sayılırlar 
İngilteredeki umumi mektepler, 

bizim ilk, orta ve liselerimizin ay
nidir. Bunlarda, dikkati celbede

cek bir hususiyet yoktur. Fakat 

Londrada Eton ve Harov isminde 
iki hususi kollej vardu, ki bunla -

rın terbiye ve tedris usulleri büs

bütün ayrıdır. BunlarJa yetişen. 

talebenin ekserisi, daha dotdul: !arı 

anda, bu mekteplere kaydclunan 

zengin ve kibar evliidlarıdır. 

Bu mekteplere devam eden ta
lebe, babalarının ve büyük babala
rının giydikleri gibi giyinmeğe 

mecburdurlar ve onlar gibi talim 

ve terbiye görürler. Kürek çekme, 

futbol, rügbi, hokey, kriket vesa

ire gibi ekiplerin birinde idman ya 

parlar. 

Bu mekteplerin talebeleri, mek

teplerinin tahsillerini bitirdiklerı 

zaman, diğer liselerde yetişenler

den fazla malfunatlı değildirler; 

onların imtiyazı, bir nevi kravat 

takmıya istiihkak kesbetmektir. 

Bu kravat, bayatta, onlara bir dip
loma, bir pasaport faydası temin e
der; çünkü bu karavat, onun Cen
tilmen olduğunu gösterir. 

İngilterede Centilmen demek; 
kibar olmak, zarif olmak, iyiyi kö
tüyü tefrik edecek halde bulun
mak demektir. Centilmen, doğru, 
namuslu ve 8.dil olmak imtiyazını 
haizdir. O, mes'uliyetin ne oldu
ğunu ve lüzumlu yerlerde mes'uli
yeti ıkabul etmesini bilir. 

Eton ve Harov Kollejlerini biti
ren talebe, isterlerse Üniversiteye 

girerek yüksek tahsil görürler. İn
gilterenin Üniversiteleri arasında 
en mıeşhurları, daha çok e~ebiyat 

1ve siyasiyata mevki veren Oks
ford'la daha ziyade ilim ve fenle 
uğraşan Kembriç'dir . 

Bu iki mektebin talebeleri, Üni
versitede bir ıkayıt altında değil, 
tamamile serbesttirler. Edindikle-

Bu iki kravat, centılmen fabrika
larının alameti farikalarıdır. Ha
rov mektebininki: Beyaz yollu 

deniz mavisi.. Etonunki gök 
mavisi yollu ıiyahtır 

ri karaktere göre istedikleri şekil
de yaşarlar. 

• 

• 

Bir centilm ~ namzedi 
Oksford ve Kembriç talebeleri, 

ırk ve doğuş asilzadeleri değil, ma
nevi kıymette birer asilzadedirler.-

1

-------------------------
İngilterenin en meşhur adamları l 
olan Pit'ler, Foks'lar, Gladston'lar Y U R O O A N R E S 1 M l E R 
ve bugünkü nazırların ekserisi bu 

Üniversitelerden yetişmişlerdir. 
'. ... ,,, '",,, 

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

HALKEVLERINDE ... ,,, ,.,,, ..... '"' 
Eminönü Halkevinden: 
1 - Cağaloğluııdaki salonumuz

da 28/3/939 Salı akşamı saat 
(20.30) da muharrirlerimizden 

Bay Peyami Safa tarafından (Türk l 
tnkılabı) mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

2 - 29/3/939 Çarşamba günü 
akşamı saat (20,30) da Doçent Dr. 
Bay Orhan Alisbah tarafından da 
(İlim ve Terbiye) mevzulu bir kon 
ferans verilecektir . 

Her iki konferans için daveti 
ye yoktur. Arzu edenler gelebilir. 

İTİZAR - Mündericatımı

zın çoklugundan •Ben Vur -
madım• tefrikamızı bugün de 
koyamadık. Okuyucularımız -
dan özür dileriz. 

Yardıımazun en güz•l köıelerinden biri olan 

Antalyadan bir manzara 
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Çocuklarınızı sağlam ve iyi huylu 
yapmak ister misiniz? 

Ualga Uzunlu~ 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9458 Kes. 20 Kw. 
rürkiye RadyGdifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Litvanyayı yaşatan yer .. 

DÜNKÜ BUL:\IACAMIZIN 
HALLİ 

t 2 3 ' 15 d 7 8 9 t•ı 1l 

UFAKBSEFAIQj 
K.ANADOLU - YJ 
U S ill- R AD E K A 
Y -E S. A R A •s A Y 
UFAK•A•PARA 
• A KT L. p A -ş A -

35 - Çocuklarınızı açık sa
çık, fena sözlü sinemalara 
göndermeyiniz. Beraber gö • 
türmeyiniz. Gözlerini küçük 
yaştan itibaren fena ınanza. 

ralara, zararlı (görünüm) le· 
re açtırmayınız. Erkeklik, ı 

kızlık duygularını erkenden 
alcvlcndirmeyiniz. 

Hiç şüphe etmeyiniz ki bil· 
yüklere mahsus olan sinema· 
!arda hır,ızlığa, vurgunculu
ğa, caniliğe, aşka, sevdaya, ma .. 
eeraya, hafiyeliğe ait filml~.r 

çocuğun körpe dimağına, bey
nine zehir gibi tesir eder. 
Yıldızların cilveli duruş • 
llll'l, kucaklaşmaları, öpüş • 
meleri, karanlık yerlerde ve 
beyu perdede vuku bulan bu 
tarzdaki hareketler çocuğa 

küçük yaştan itibaren fena 
telkinler, zararlı oydamlar 
yaparlar. 

Bütün çoculdard• taklit 
etmek istidadı, benzetlemek 
kabiliyeti, anıklığı pek çok • 
tur. Her ne görürlerse yap • 
mağa çalışırlar, nekadar ço
culdar görülüyor ki fena fi
llmlerln yoluna kurban git • 
mişlerdir, fena yollara düş • 
müşlerdir. Karakterlerini, te
ciyelerini, tavırlarını, har&
ketlerini, saf ve masum fikir
lerini bozmuşlardır. Sinirli 
korkak olmuşlardır. Fena si
nemalardan aldıkları (ağız 

tadile) arasıra mekteplerin • 
den kaçmışlardır. Nihayet o· 
koyamamışlardır. 

••• 
36 - Çocukların dimağla • 

rına, beyinlerine, bünyeleri • 
ne, kabiliyetlerine, anlayış • 
larına göre yapılmış (çocuk
lara mahsu' sinemalara) hiç 
bir diyeceğim yoktur. Oku • 
dııkları derslere, ilme, tarihe, 
hakiki medeniyete, sağlığa, 
hastalıklara kimyaya, fiziğe 
velhasıl çocııklarımızın göz -
lerinl hakiki terakkiye doğru 
açan, fikirlerini nurlandıran 

faydalı, feyizli sinemalar li . 
zımdır. 

37 - Pek iyi bilmeliyiz ki 
fena södli orta oyunlarile, 
tiyatrolar, zararlı filmler gi· 
bi çocuklarımızı küçük yaş • 
tan itibaren zehirlerler. Er -
keklik, kızlık duygularını 
kamçılarlar ve erkence bülıl
ia ererler. Akil, baliğ olurlar. 

Günden güne zayıflarlar. 

llastal~nırlar. Sonra da baı • 

tarından büyük halt cderlı-r. 
Fena, fena adetlerin e•iri o • 
!urlar. Nihayet gençliklorıni 

harap ederler. 

38 - Aile ocaklarında der· 
se çalışan çocuklara dikkat 
ediyorum. Kitabını kilim üs · 
tüne koyup oturuyor. Defteri
ni yere koyup yazıyor. Okur
ken, yazarken başını öne 
doğru eğiyor. Gözlerini kita • 
ba yanaştırdıkça yanaştırı • 

yor, kamburu çıkıyor. Vücu

dünü küçük yaştan itibaren 
çarpık yayı) or. Y ctmiyecek 

derecede ziyada, ışıkta oku • 

mağa çalışıyor ve nihayet 
gözlerini de bozuyor. 

••• 
Bu fena usullerden derhal 

vaz geçmeliyiz. Çocuğun ya -

şına, boyuna göre, iyi, kötü 
bir yazı masası almalıyız. o. 
na münasip bir sandalyeye 
çocuğu sıhhi bir tarzda otur
tarak çalıştırmalıyız. 

39 - Analar, babalar, ve 
köylerdeki muallimler ço • 

cuklarına aşağıya yazacağım 

öğütleri verirlerse nekadar 
faydalı olur. 

Masa kenarında, yazıhane 

önünde gerek okurken ve ge. 

rek yazarken göğsünüzü tab 
taya dayamayınız. Öne doğ • 

ru eğilıneyiniz. Başınızı göğ
sünüzü dimdik tutunuz. Böy

le yapmazsanız kambur, bi • 
çinısiz olursunuz. 

Gerek okurken ve gerek ya
zarken gözlerinizi kağıttan j 
takriben aşağı yukarı bir bu
çıık karış kadar uzaklaştırı -
ruz. Böyle yapmazsanız sonra 

miyop olursunuz. Uzağı göre· 
memek hastalığına uğrarsı -
nız. 

Kitap okurken, yazarken 
gözlerinizi kağıda doğru ne. 
kadar yaklaştırrrsanız, göz 
nurunuz o nisbette azalır. 

Son söz: Yazı ve miltalea 
masasının önünde bulunur • 
ken aşağıdaki vaziyeti, duru
şu almağa çalışınız. Göğsü • 
nllz tahtaya değmemek şartile 
ba~ ve bel dimdik durmalı. 

Dirsekler vilcude dokunarak 
kollar 8f8ğıya doğru sark • 
malı veyahut bacakların üze
rine konulmalıdır. Ziya, sol 
cihetten gelmelidir. 

Lokm•n HEKiM 

Cumartesi 
Saat 13.30 Program. 
Saat 13.35 Müzik 

Pi). 
(operetler • 

Saat 14.00 Memleket, saat Ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 14.10 Türk müziği (halk 
musikisi). Sıvaslı saz şairleri aşık 
Veysel ve İbrahim. T:,kdim eden: 

Almanyanın aldığı mıntakanın 
bugüne kadar geçirdiği istihale 

Sadi Yaver Ataman. 
Snt 14.40 . 15.30 Müıik (u,;er • Şarki Prusya ile Litvanya ara- ' •· 

türler ve opera arJaları). sında Niemen nehri mansabında •• 
Saat 17.30 Program. bulunan Meme! ü'.kesi, müstesna 
Saat 17.35 Müzik (dans saati • bir iktisadi ehemmıyet arzeder. 

Pi). Bu ülke Niemen vadisinin yani 
Litvanya ile şimali Polonyanın 

1 Saat 18.15 Türk müziği (fasıl tabii mahrecidir. Onun içindir ki 
heyeti). Safiye Tokay ve Tahsin itil.iif devletleri mütarekeden son
Karakuşun iştirakile. ra burasını şar)<i Prusyadan ayır· 

Saat 19.00 Konuşma (ıh§ politi • mağa karar verdiler. Aksi hal ala 
':ta had:seleri). kalı iki devletin denizle irtibatını 

Saat 19.15 Türk müziği: Beş ınız kesmiş olacaktL Versay muahede
raplı sazla peşrev ve semailer. İki sinin 99 uncu maddesi, bu araziye 
tambur, kanun, santur, ud. Mesut' ait meselenin hallini başlıca itilaf 
Cemil, Refik Fersan, Vecihe, Züh- devletlerinin ileride verecokleri 
tü Bardr.koğlu, C.evdet Kozan. karara talik etti. Bu madde ile Al-

Saat 19.35 Türk müziği. Çalan - manya İtilii..f devletlerinin Meme! 
lar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet hakkın~a verecekleri herhangi bir 
Kozan. Okuyan: Mustafa, Çağlar. kararı onceden kabul etmeyi taah· 

1 K
.. .. .. Haf 1 H.. hüt etmiştir. 

- om urcu ız pcıs - uzzam ... . 
b t Ald h r . 2 Harpten evvel Prusyaya tabı o· MEMEL 

es e •. ım aya ı .. perçemın. • lan Meme! arazisi Meme! şehriyle 1 

Fransa için teh

like 1914 dekin-

den daha fazla! 

A'L"TI .• L Y-AK 1 
.§.EN.ZAM.KOL 
ıT.KALAY·L -1 

[ 
K ·~~ z A Tf: -i' • K 
.LAPA.AKAR 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

ı 2 s ' 15 6 7 8 9 10 1 t 

SOLDAN SAGA: 

1 - Meşhur bir traş bıçağı mar

kası, küçük değil. 

2 - Bir meyva, vasıta. 

3 - Başlangıç noktasına gelmeit 

üzere gezinti, kayıptan ha

ber veren vasıta, kesmekten 

emir. 

4 - Hece, adalet va'1tası, hece. 

5 - Nehrin küçüğü, zaman. 

6 - Para torbası, başkası. 

Sadettın Kaynak. Huzzam şarkı .· limanını ihtiva eder. O zaman bu· rar vermek hakkını haizdir. Güm
Bin hüznü çöktü. 3 - Hacı Ar~ günkü koridor yerine Polonyaya hurreisi tarafından tayin edilen 
Bey - Hüzzam şarkı · Bahar geldı denize mahreç olarak burasının bir vali Memel'i idare eder ve Lit
beyim evde durulmaz. 4 - Tam.· verilmesi daha doğru olacağını dü- vanya ile münasebetlerinde bura
buri Faize • Uşşak şarkı • Nıçın şünenler olmuştu. Fakat Meme! sını temsil eder. Mahalli bir diyet 
nalendesin böyle. 5 - Asım Be ~ halkı yalnız Almanlarla Litvanya- teşrii vazüe ile mükelleftir. Kü
yin • Uşşak şarkı · Cana rakıbı lılardan mürekkep olduğu için çük mikyasta bir nevi kabinenin 
handan edersin. 6 - Bedriye · Kar, böyle bir hal şekli milliyet prensi- yardımiyle çalışan vali bu diyet 
cığar şarkı • Güneş doğdu damla-ıpiyle telif edilemiyecekti. Halbuki meclisini çağırmak, talik etmek ve· 
<ra. Polonya koridoru ekseriyet itiba· ya feshetmek hakkını haizdir. Di-

Yirmi kadar motörlü Alınan fır 7 - Nota, satın alınan adam. 

Saat 20.00 Ajans, meteoroloji ha riyle Polonyalılarla meskı'.ındu. Bu yetin kararlarına karşı da valinin 
kasının ansızın Majino istihkam- ' 8 - San'at, her nevi ot, hece. 
Iarımıza yüklendiğini ve tüyük bir 9 - Karışık değil, elbise torbası, 

berleri, ziı·aat borsası (fiat). itibarla Memel,i' ya Almanyaya veto hakkı vardır. Bu diyet ancak rahne açtığını tasavvur edin. Hele tersi azamızdan konuşma 
Saat 20.15 Temsil (Meraki) Ya- ya da yeni teşekkül eden Litvan· dine, maarife, sıhhat ve inzibata, 

zan: Moliere. Adapte eden: Mer - yaya vermek icabediyordu. Eğer mahalli demir ve deniz yollariyle 
lıum Vefik Paşa. İstanbul Şehir halkın reyine müracaat edilseydi iktisadi ve ticari hususlara dair ka

ne Polonya, ne de Litvanya lehine rar vermek hakkını haizdi. Güm
Tiyatrosu san'atkarlanndan Beh -

bu fe!5keti bir düşman. Bir de bi- 1 1 . f b 1.•. . d k" . . vası ası o an. zun se er er ıgımız e ı ın tızam- ( 
sızlığı hesap edın. 110 - Yapmak, vasıta. 

Hala da etrafı hoş goruyoruz. il - Düşünce, helal değil. 
'zat Butakın iştirııkile. bir karar alınamıyacaktı, ve Al-

Saat 21.15 Memleket saat ayarı man olamıyacağı için Meme! Dan

Saat 21.15 Esham, tahvilit, kar :~cr~b~:::::i~ bir liman olmayı 
biyo • nukut borsası lfiat). 

Siyasi akıbeti tayin edilinciye ka 
Saat 21.25 Neş'eli plaklar • R. dar Meme! İtilaf devletlerinin bir 
Saat 21.30 Folklor (Köroğlu 

mümessili tarafından idare edildi 
hakkında). Doçer.t Pertev Bora • ve bir Fransız müfrezesinin işgali 
tav. altında kaldı. Sonra Meme! hak-

Saat 21.45 Müzik (Halil Bedi kında karar verme işi MU!etler Ce-
Yönetken). miyetine havale edildi. 8 sonkanun 

Saat 22.00 Haftalık posta kutu · 1923 de, yani Milletler Cemiyeti 
su. sivil komiseri bitaraf m~takalar 

Saat 22.30 Müzik (küçük orkes- arasındaki hududu tayin işiyle uğ
tra • Şef: Necip Aşkın). 1 - Jo • r~ırken, Kovno'nun techiz etmiş 
hann Strauss - Binbir gece (vals olduğu Lilvanya kıtaları Memel'i 
endigo). 2 - Golwyn - Cambazlar zaptettiler ve Fransız garnizonuna 

(fokstrof). 3 - Koınzak • Viyana taarruz ettiler. Kan aktı. Litvanya 
aşkı (potpuriler). 4 - Linckc - dirijanları tarafından yerleştirilen 
Dans melodisi. bir fili hükumet Memel'in idaresi-

Saat 23.00 Müzik (cazbant • Pi.) ni ele aldı. Daha büyük kargaşa
!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ lıkları önlemek için İtilaf dev 1 et

TEŞEKKÜR 

rükler, Mim müdafaa gibi mühim 
noktalar Litvanya Parlamentosu
na tabidir. Şimdiye kadar Meme! 
bu idare altında yaşamış, bir müd

Çek istiklali katledildikten sonra YUKARIDAN AŞAGJ: 
nikbinlik kalır mı? 

Herkes şunu bilmeli ki, bundan 

det nisbi bir sükünet içinde kal- sonra ya Majino istihkamlarına, 
dıktan sonra Almanyada Nazizm ya Hollandaya, ya Belçikaya veya 
iktidara geçince, Nazi propaganda- İsviçreye haşin bir taarruz yapıla
sı Meme! Almanlarının milli duy· bilir. Buralar böyle bir taarruza 
gularını uyandırmış ve Litvanya maruzdurlar. Binaenaleyh Fransa, 

hükumetine karşı gitgide kuvvet- bugün 1914 dekinden fazla tehlike 
!enen bir mücadele başlamıştır. içinde bulunuyor! 
Memel'in Nazi şefleri, Almanya- La Victoire 
nın siyasi ve askeri iktidarı geniş· 
led ıği ölçüde Memel'de seslerini 
yükseltmişlerdi. Bu vaziyet, gü
nün birinde Memel'in de akıbeti
nin cezri bir şekilde halledilmesi
ni bir sürpriz olmaktan çoktan çı
karmış bulunuyordu. 

Derhal! 

Kôğıt paçavrası 
Hitler Münihte bir kağıt imzala

dı... Teahhüt altına girdi. Fakat 

bugün verdiği sözü tutmuyor. •Ka
ğıt paçavrası•nı yırtıyor. Bu pa 

çavrayı İngiltere de imzalamıştır, 

1 - Bal dolu olan §ey, aktif de· 

ğil. 

2 - Ramazanda tutulan, Edır-

nekapıdan sonra bir semt. 

3 - Leke, kan, kapan. 

4 - İlave, kat'i, hece. 

5 - Sıçan, hece. 

6 - Tek olan şey, son. 

7 - Hece, sinirler. 

8 -Rakam, bir erkek ismi, hece. 

9 - Yakmaktan emil, ateş, ce· 

mi edatı. 

10 - Bağıran havlıyan, bedeli ı-

car. 

ll - Ortadan bölünmüş, 

buklu meyva. 

bir ka· 

Çektiğin baş ağrısı deg.t. 
inadcılığının cez .. sıdır. 

ile SABAH, ÔGLE ve AKŞAM 
lier yemekten aonra günde a defa muntazaman di1lerinizi fırçalayını• 

Fatih B~ İmamı Hafız Bekirin 
cenazesine gelmek ve taziyetleri
mize telgraf ve mektupla iştirak 

etmek suretile bizleri teselli eden 
eş do.st ve akrabaya teşekkürleri· 
mizin sayın gazetenizle iblağını 

rica ederiz. 

leri işgal kıt'alarını geri çekt, !er 
ve Memcl'i Litvanyaya terkettiler. 
Meme! halkının ekseriyeti Alman 
olduğu için burasını muhtar bir 
bölge haline koydular. Esasen bu 
keyfiyet İngiliz siyasetine muva
fıktı. 

18 şubat 1923 

Emine Sultanın 

111 Sarayında Bir Hırsız 

Merhum Fatih B~ İmamı 
Hafız Bekir ailesi 

Pctit Parisen 

diye kadar yapamadı!l'. Şimdi her Beni karı olarak kabul edebilir Bundan dolayı ona bir leke sür- si bir infiale atfederdim. Acaba 
şeye karar verdiğim için söyliye - misin? Bu çocuk doğö:sa bağrına mekte kendi davasını kaıanmak i- Nahit hakikaten fena kalpli bir a· 
eeğim; zaten mahvolduğumu an • basabilir misin? Hay,r değil mi? çin beis görmüyordu. Maksadı nam mıydı?. 

Jıyorum. Bundan son.,,_ gözümde Ben uzun uzadıya dü<cndüm. İn . hayatını da tehlikeye koyarak ne Fakat asıl mesele, onun anne 
hiç bir şey yok ... Ne sen, ne kar • tihara karar verdim. }'akal bu ko- yapıp yapıp çocuğu aldırmaktı. min ölün",., n. hele benim Nihal 

nımdaki çocuk, ne de hayatım ... !ay iş değı!.. Hem düşUn ki ne ka- Bu suretle beni azaptrı. hatta bel· ile evlenmemden sonra bize sık sık 
Her şey her şey mahvoldu ... Yal • dar günahsızım. Bu vcziyelte ıntı· ki olümden kurtaracaktı. Amma gelip giderken birdenbire ortadan 

~eden sonra onun başıucuna 
gelerek bu halde kalamıyacak o • 
lan ınuhavereyi tamamlamıya ça
lıştıın: 

.,.•frı'/ıa "'o. , 
22 

nız şunu bil ki ben ma~umum. °'1· har etmek elimden gr-lmedi.. Fa - sonunda kendisi ölürse yapılacak kayboluşuydu. Nihal onu sevme • 
~'" "' • b · Id tt B" d k Jd • b" Eğer verilen nasihatler; dinleyip te 

yın enı a a ı. ız c a ıgı ır kat bu çocuğu aldırırken ölürsem bir ış yoklu. Belki b!r mektupla diğini, annemin haklı olduğunu 

- Nihal, kendıne gel. .. Bana i -
lahaı ver. Söylediğin şey çok a • 
cıdır. Fakat sana inanamıyorum. 
~Unkü senin bana ne kadar mer • 

Ut oldugunu çok iyi bilirim ve 
sen· l:I ın namusuna çok inanmıştım ... 

undan dolayı sözlerine inanamı· 
;-oruın. Çocuk benim değil, başka· 
sının ·· . oyle mi? Bunu tekrar edıyor 
ınu un? 

- Dayın Nahidin... gece yarısı, belki sabah& karşı o- bilmiyeceğim ... F.rkında olmıya. bana hakikati bildirec•"kti. Bir te· söylıyerek istiskale b:,~lamıştı. A· 
- Bu ne demek Nihal?... Bu dama girdi karanlıkta gözümü aç· cağım. sadüfle sağ kalırsa o zaman işin caba Nahidin bizden ayağını kes· 

ne demek? ... Sahi mi söylüyor • tığım zaman hiçbir şey görmüyor. , Bu tekLfi işitince ><hnimde bır doğ. u,unu söyliyecek •Ben senin mesine sebep istiskalden mi i · 
sun? Sen bana ihanet ettin, benim yalnız son derece alçak bir sesle: i şimşek çaktı. Acı acı güldüm. Ona hayatını kurtarmak iı·in bu yala ·I bar.etti; y~ksa ... Nihal.in söylediği 
perişan halimden istifade ettin - Nihalciğim, benim Rifat ... , r,, ·· ~ r '< . , l' li bir nazar- nı uydurmu~tum!• diyecekti. gibı ışledıgı curum mu onu korkut 
öyle mi? Beni yanına almaz mı5ın? 

1 

la yüzünü tetkik ettim. Beni al Sabaha kadar yalnı.< bu mütalea muştu? 

Gittikçe sesim yükseliyordu. Fa- De~i.ği.ni işitiyordum: Uyku ser- d~tmak isti~·~rdu ve b'rden ayağa üzerinde saplanıp kaldım ve buna Her iki ihtimali sabaha kadar 
kat bir an geldi ki söyliyemez ol· semlıgı ıle bu derece ıhtıyata ne·ıkalbcak: hükmettim. düşündüm; hayır ... Nilıalin bana 
dum. Hıçkırıklarla boğulur gibi den lüzum gördüğünü anlıyama - - Bir iki gün düşü:ır.ıeme nıii • Aksi de aklımdan g,,çmiyor de • karsı bağı o derecede idi, ki onun 
olarak bir kanapeye yıkıldım, kal- liım. B~y.u, vücudü, hatta_ aydın - saade et. Bana söyliyeccğin başka ğildi; yani Nihalin söylediklerinin benim hayatımı, huzur ve sükılnu· 
dım. Fakat bu defa o, ayağa kalk· lıkta yuzu bıle sana b<·nzıyen bu bir şey var mı? bir hakikat olması. Da\lm Nahidin mu kurtarmak için bu yalanı uy • 
lı, bana doğru bir adım atarak: adamı yarım saat kocam zannet . - Hayır. sarhoş olduğu bir gece karıma bas durmuştu. Bu benim te' sik ede -

H d d
. b . ld t tim. Neden sonra, yatağımdan gi- Kend; odama çekildim. Lamba. kın ~·apması mümkün müydü? Na miycceğim bir yalandı. Gidip Na -

- ayır, e ı, en senı a a • • . f k · ld 

Kaşelerini tecrübe etseydi bu ıztı
raplar çoktan dinmiş olacaktı. 

En şiddetli baş ve diş ağrılarile ii
~ütmekten mütevellit bütün ıztı· 

rapları keser. Nezley~. kırıklığa, 

romatizmaya çok faydalıdır 

. Yüzünü kapıyan avuçlarının 
Çındcn tereddütsüz bir ses: 

madım, sana ihanet elmedim, sana decegı zaman a?r ınaa 0 um ... yı söndürerek yatağıma yattım. hitle annemin arası nedense iyi bide sorabilir miydim? Soımaktan 1 A!d R -~ .. h 
ı. - . . Fakat neye "arar. . h il . d • ·ıd· V h ıı· k .. b 1 anmayını.z. ag ·,et goren er ıhanet eden dayındır. Ben ona bıl· , . . Sabaha kadar her türliı i !ima erı egı ı. e ra me ı onnem onun ne çı ar? Dayım dort eş ay evve . . . . d . . . şeyın takltdı ve benzerı var ır. 

- Evet• dedi. 

- O halde anlat, kimin bu ço • 
C(ık? 

miyerek vasıta oldum. Sana her O da sustu; ben de .. Bıran mm· aklımdan geçirdım, h«yır ... Nıhal fena bır adam oldugundan sık sık işlediği cinayeti şimdi kabul eder I I b k b" k 

1 

. , . d k GR p N yerıne aş a ır mar a 
Şeyi. anlatacağını. Çoktan anlat _ tlere kendini atarak: _ beni aldatmak ıstiyorJu. Bana i · bahsederd i. Fakat neden fena a - miydi? Muhakkak ın~ar e ece • dd d" . 

1 
• ı•erirler<e şiddetle re e ınız. 

malıydım, fakat elimden gelme • _ İşte hakikat bu Rıfat!. .. Ar • haneli b!r yalandı. D"vım Nahidi dam olduğun izah etr.1ezd .. Onun bun• ' ' ıdın oyunu o dugunu 
di. intihar etmek kolay mı? Şim. tık sen benimle yaşıyabilir misin?Jııedense sevmiyor, e\., almıvordu.,iç n ben annemin ba ıdd"a,ını hıs- s • ·"· ıArkası tıar)I•••••••••••••-

• 
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MYFA 1 iKDAM 25 - Mart 1931 -
HASAN DEPOSU KARAKOY ŞUBESi AÇIEDI 

Hasan deposu ile alakadar olanların Sirkeci Liman hanın 
altındaki mağazaya müracaat eylemeleri 

İKDAM •• • 
Abone Şartları 

DAHiLt HARİCİ 
TURK TiCARET BANKASI A. $. 

Senelllı: 

6 ayWı 

'qWı 

llOO Kr· 2300 Kr. MERKEZ/:ANKARA 
IOO lü, 1650 Kr. 
aoo Kr. aoe Kr. 

• 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Kambiyo işleri 
BlriJıa ;sahife '60 lmNf 
Ôdnd SalıJfe Z50 kurıq ve saııır 
lç ııahlfeler 50 1nmq 
1 . 8 inci Sahifeler 30 1nmq 

Bütiln bir sahife veya ya
mıı sahife illn içiıı İdare fle 
göril§lililr· 

Sert Rüzgarlar 
? Banka Muamelatı 

DiKKAT 
Guetemize ilin vermek Is· 

tiyenler ıerek doğrudaıı doğ· 
ruya gazetemiz idar~hanesl· 

De veya nımat tirketlerine 

ınl1racaat edebilirler. 

KIŞ GONEŞLERİ 

ş u 
ANKARA 
ADAPAZARI 
BANDlRMA 
BARTIN 

B E L E R 
BOl,U ISTANBUL 
BURSA IZMIT 
ESKİ!!;EHİR SAFRANBOLU 
GE:nıLİK TEKIRDAG 

Minimini yavrunuzun s1h -
hati.ni düşününüz. Onlara 
çocuık arabalarının kraliçesi 
olan ve en iyi imal edilmiş, 

en fazla tekemmül ettirilmiş 
en sıhhi ara bayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşidi vardır. Her yer -
den ucuz fiat ve müsait şart
larla yalnız, 

Cildi pek fena vaziyete sokar. 
Bu mevsimlerde : 

KREM PERTEV 
Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

istimalini ihmal etmeyiniz. Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

BAKER MACAZASINDA 
bulabilirsiniz. 

Tecrübeye lüzum 
görmeden alınacak •• .. •••••••••ıl süt makinası 

''GECE KASAS 1,, 
Tiyatrolar = 

TEPEBAŞI 

Draın kıaını 

25/3/939 Curnar -

ıtesi günü akşamı 

saıı.t 20 - 30 da 

VİKİNG 
Markalıdır. 

Tilrk • Avrupa Ltd Ş. 

Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmakladır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

KORKUNÇ GECE 

3 perde 

-00>---

KOMEDi KISMI 
25/3/939- Cumartesi gündüz saat 

14 te ÇOCUK TİYATROSU 
25/3/939 Cumartesi günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

--<><>--
HALK OPERETİ 

Halk gecesi 
Matine 16 da 
akşam 9 da 

Zozo Dalmas'la 
Leblebici Horhor 

Bijyük operet 
3 perde 

Kartal lcra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup ı 

paraya çevrilmesine karar verilen 
Pendikte istasyon arkasında de -
rununda şeftali ağaçları ve müş -
terek kuyusu bulunan 1840 metre 
mikdarındaıki bahçenin üçte bir 
hissesi 26/4/939 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 te açık art
tırma ile satılacağından talip olan 
!arın kıymeti muhammenesi oları 

240 liranın yüzde yedi buçuk nis -
betinde pey akçesile ve şartname
sini görmek isteyenlerin tarihi i
landan itibaren Kartal icra me -

Galata Perşembe 
Pazar 61 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan - 19 39 cJ adır. 

Büyük lkramiye 200 .ooo Lira~ır. 
B d 40,000 

un an 25,ooOLiralı~ 
Başka 20,000 lk . 

15,000 ramıyelerle 
10,000 

20 O, 000 ve 50,000 
liralık lki Adet Mükafat Vardır. 

D lkkat: Bilet alan herke• 7 Nisan 939 gllnü akşamına kadar 

biletini değişlirmi olmalıdor 

Bu lertipten bir bilet alarak İftirak etmeyi ihmal 
etmeyınız. Siz de piyanıonun mes'ut ve bahtiyarl.ı.r ı 
arasına ııirmiı oluraunuı. 

müracaatleri ilan olu- • 

(16267) ı-t,. ~~~-;:.;:-ı;,~;;::~~J~~~~~~~~~~ 
murluğuna 

. . . . - . . 
' , . ı.. . ! • ~ • ~ ı -

nur. 
Istanbııl 4 üncü icra Memıırlıı· 

------- ğundan : Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
---•TER Z 1 ---• ı Alacaklı: G. ve A. Baker Ltd. Deniz Ha8tahane•i cildiye 
İHSAN OSKAY Şirketi : :ı:iıhreuiye mutahaaaı•ı 

Borçlu: Franz Wimer veTonita. Telefon : 23899 Paris Biçki Akademisinden 
mezun. lst. Bahçekapı Sa
dıkiye Han 2 nci katta 13 

Bey.oğlu İstiklal caddesinde Akat .. ••••••mı.ıııııiııııııiıııı••• 
l okantası - No. 461 - ---- - ------

Bir borcun temini istifası için <lığı takdirde 2 irıci arttırmasının 
Numaraya taşındı ı ·ı · 

iııı-•••miİllll•ıiıl•••ll mahcuz o up paraya çevrı mesıne 3 Nisan 939 günü ayni saatte ma -
karar veril en gazino ve lokanta eş h 11 . d . k lı kt İh 1 ----. .. -.... ._.,...,.......,.......,.......,...,..,.....,......., . . . a ın e ıcra ı naca ır. a e 
yası satılacaktır. Bırıncı açık art - . . . . . 

Sahip ve Başmuharriri : Ali Naci KA~ 

RACAN - Umumi Neşriyatı İdaı."t> Eden 

Yazı İıleri Müdiirü: M. Rasim ÖZGEN 

"Basıldığı Yer: Son Telgraf Basımevi. 

t """"' ,., .. 

tırması 29 Mart 939 a tesadüf e - 'bedelı peşındır. Talıplerın 39/537 

den Çarşamba günü saat 11 derı No. lı dosya ile mahallinde hazır 
itibaren ilan edilen mahalde mu - bulunacak memurumuza müracaat 
hammen kıymetin % 75 şi bulma- ları ilan olunur. (16261) 

KOLINOS 
anıiseprilc 

DIŞ MACUNU 

Kullanınız. 
Leuetl hoş 
dişleri inci 
gibi parla
tan Kolino· 
su dünya
da milyon· 
larca zevat 

seve lilcve kullanırlar. Tilpiln muhtevlyab teksif edilmiı olduğundan uzun 
mDddetle ihtiyacınızı temin eder. büyük tüpü 40, küçük tüpü 22,5 kuruştur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesı yapılacağı il&n 

edilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzum 

üzerine temdit edilmiştir. 

il - -Eksiltme şeraiti sabika dahilinde 4/4/939 tarihine rastlıyan 

Salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü! düriyeti Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eks~tme 
saatinden bir saat evveline kadar csaat 14 de> kadar Kamısyon 

Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek 

isteyenlerin fiatsiz teklif mektupla~ını ihale tarihinden bir hafta 

evveline kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vererek münakasaya 

iştirak vesikası almaları lazımdır. cl 714> 

lstanbul Belediyesinden 1 
--------ı 

Keşif bedeli 948 lira 75 kuruş olan Kağıthanede Çağlıyan ko

rusu dahilindeki bataklığın ıslahı için menfezlerde yaptırılacırk ta

mirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde gö~ülebilir. İ.stekliler 2490 sayılı kanwıda 

yazıtı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ehli

yet ve 939 yılına ait Ticaret Odas: vesikalarile ve 71 lira 16 kuruş· 
luk ilk teminat makbuz'veya mektubile ber&ber 27/3/939 Pazarte

si günü saat 14 bucukta Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. 
(B) (1590) 

••• 
Keşif bedeli 1031 lira olan Düşkünler evi çamaşıriıanesine 8iit 

makine dairesi çatısı tamiri açık eksiltmeye kQnulmuştur, Keşif 

evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilı<r 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu iş için Fen İşleri 
Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası vesikala

rile 77 lira 33 kuruşluk ilk teminat makıbuz veya mektubile bera

ber 27 /3/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (1594) 

1 
. .. . 
ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakiki ya~mı itiraf 
bu derece cazip bir tarzda nasıl güzelleştiğini ızah ediycr: 

On gün kadar evvel çektirdiğim teki Tokalon kreminin terkibinde 
fotoğraiımı gördükçe gözlerime Viyana Üniversitesinden meşhut 
inanamıyorum. En aşağı 40 yaşın- bir Profesörün keşfi ve Biocel 
da görünüyordum. Alnımda ve tabir edilen kıymetli gençlik ce-1/• 

gözlerle ağzımın etrafında buru - heri vardır. ~anıları yatmazdaJl 
şukluklanm vardı. Tenim esmer evvel pembe rengi.ndek1 Tokaloll 
ve sert idi. Bugün ise cildim yu - kremini kullanınız. Siz uyurken o, 
muşak ve dostlarımın gıpta naza- besleyici ve güzelleştirici tesirini 

rile baktıkları açık ve buruşuk - gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü -
suzdur. Herkes benim iıakkımda zelleşir ve buruşukluklarını gide-
35 yaşında olduğum halde ancak rir. Gündüz için de beyaz rengiıı· 
25 yaşında göründüğümü söylü - deki Tokalon kremini kullarunıZ· 
yor .. Yegan~ ~ild unsu_r~ olan To- Siyııh benleri yok eder ve açık roe
kalon Krem'.~ın .. gec~ ıçın pembe sam el eri sıklaştırır ve cildinizi be
rengi~i ve gunduz ıçın .. beyaz renk yazlatıp kadife gibi yumuşatır. BU 
tekını kullanarak guzelleşme~e basit usulü bilen her kadın, .gün
muvaffak oldum. Tokalon kremı -

. t . ıı ·g·. doslarundan bir de beş dakika• daha genç görüne· 
nı avsıye e ı ım . .. . e-
okları da benim gibi memnuni- 'bilir ve tene yeni bır. guzellik v i 
;etbahş semeresinden hayrette kal rebilir. Tokalon kremı~ın semeres 
dılar. garaınti'.idir. Aksi takdırde paraDJll 

Cild unsuru olan pembe renk- ı ade olunacaktır. 

Dr. Hafız Cemal 
(lpKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHA$SISI 
Muayenehane &aatleri. Po.zar 

hariç her gün 2.5 • 6, Salı, Cu· 
martes\ l 2 - 2..5 tıkaray~. 

Riyaziye ve Fizik dersi 
Lise ve orta okul için riyaziye 

ve fizik dersleri ucuz olarak bil' 
Bayan tarafından verilecektir. M" 
zu edenlerin gazetemizde H. 'f, 
rumuzuna yazı ile müracaat et • 

meleri. 

Gayrimenkul satış ilônı 
lstanbul Emniyet Sandığı Mlldürlügündı n: 

Bay Muizin sandığınılzdan 19642 hesap No. sile aldığı (1100) 
lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
ödenmediğinden dolayı · hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lU 
kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satıl· 
ması icabeden Il€yoğlunda eski Hüseyinağa yeni Şehitmuhtar ma· 
hallesinin Bekar sokağında eski 26 yeni 28 kapı 399 ada ve 5 parsel 
No. ıu kargir bir evin tamaffil bir buçuk ay müı:lrletle açık arttır· 
maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art
tırmaya gil'mek istiyen 276 lira pey akçesi verecektir. Milli banka-

ul ol B . ·k · bu· larımızdan birinin teminat mektubu da kab unur. ırı mış 
tün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi, taviz bedeli ve 
tellfiliye ~üsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25/3/939 ta
rihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri ser
visiJııde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu 
izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Al'ttırmaya gır • 
m~ olanlar, bunları tetkik ederek saıtılığa çıkarılan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğrenm~ ad 'l.e fübar olunur. Birinci arttırın8 

11/5/939 tarihine müsadif Perşembe günü Cağaloğlunda kain saP· 
dığıınızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya· 
pılabilrnesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabedeP 
gayril:nerıkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçınıŞ 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalroııJI 
§artile 29/5/939 Pazartesi günü ayıııi mahalde ve ayni saatte soıı 
arttrrması yapılacaktır. Bµ arttırmada gayrimenkul en çok arttı· 
ramn üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile saıbit olnuY"11 

alfıkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususi.le 
faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarfoinden itibaren yirmi guıı 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazıındıf· 
Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satı;ş bedelinin paıylaşmasın<lan hariç kalırl~· 
Daha fazla ma!funat almak istiyerılerin 937 /128 dosya numara~ı!e 
sandığımız Hukuk işleri servisiıne müracaat etmeleri lüzumu iJiiP 
qlunur, 

••• 
DİKKAT 

j( 
Emniyet 'Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek eınıe ı 

ıiı>tiyenlere muhamnıinleriınizin koymuş olduğu kıymetin nısfe;· 
nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısma kadar borç v 
meık suretile kolaylık göstermektedir. (2002) 


