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katil Vayd man hakkındak i iltihanı_ 

namesini okumuş ,.e maznunun ida
mını talep etmiştir. l\tüddeiumumi 
paıarlcsi günü de k:ılilin cürüm or

l :ıkları Rogcr Million '\"C Jcan Blanc, 
Collel Frlcot hakkındaki itıihıımna· 
mesini okuyacaklır. 
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Mebus Narnzetleri ilin Olundu • 
enı 

arp Teh.f ikesi 
Kalktı mı? 

yok devletlerin yalnız kendilerinin si· 
lanmasila mak at hastt r t 

4.ttgpa ve onunla ı.n.her hü
,...nya birkaç c\ir.-. yine bir 

• harp tehlikesi içinde Y•ta
sonra dün öileden aonra 

len selen bir telsraf herilesi 
davet ecliyor: Londracla 

"1üıiyetlar mahafil artık harp 
· İnin ortadan kalktıiım te
ediyorlamuf. Romanya ile AL 
h arasmda imza1anıan iktı1a
"'1aıma sulh için kuvvetli bir 

ti teıkil edermiı. Bunun için 
İlli aünclenberi Almanya tara. 

edebilecek yeni hir taamı· 
kuvvet ile karplanacajuu 
Ja ilin etmek için lqiltere, 

:ve Ruıya arumda huır-

• llL ~ıterek lıııeyammenia ·~
....U.den vuaeçilmif. 
kpJıeıiz Romanya ile Almaa,.a 

da imzaJan.ı iktıaadi anlat-
Orta A vrupada lıııeliren buhra-
1..ruıebniıtir. Bundan istifade 

...__.le lqilii • Fawuız - Rua be
~ıinin neırini tehir etmek 
~ bir tedbirdir. 
'-""-t emaalıiz buhran dalplan 
..... ~ yolunu ıaııran Avrvpa 
.1~ içindeki yolcular için bu s -Rumen anı...-... itiraf 
~ lizımclır ki, muvakkat bir 
~ut ümidi veren alelade llir 
~dan t.tlm INr teY de. 
~·Zira daha ihtiva ettiii macl
~ mahiyeti bile malim olmı
'ıb. ~ anlatmamn tall»ik edilip 
c-'Yec:eii, edilse bile tatbik aa
l:."cla :ne kadar zaman kalacağı 
~ dejildir. 

\ ~ halde seçen EylUI ayı için. *' lln•l•nan Münih anlaflllllll 
L.-~ mubafaaaı bakımmdan 
~ Alman - Rumen anlatma.. !'-llİsbetle yüz kere, bin kere 
'- kunetli bir emniyet veaika-

tilai sörülüyordu; aradan altı 
~ ~i; timdi ~yÜk törenler 
t..._ ~lanan o veıikanm mevcu
~ hir nokta hile kalma
~· O veıikanm prmti altma 
~ Çelcoalcmılcya devleti tama. 
.... -~ t.riJ.e kanpmıtır. Bu kadar 
-..._ hiı- devre içinde bö,.leçe yok 

Yuan: ASIM US 
olup siden ve ı .. iltere, Almanya, 
Fransa ve ltalyuun en aalihi1etli 
devlet ve hükUınet reisleri tarafın.. 
dan imza edil• Münih anlaıması 
kar§ıaında Pılmanya ile Rumanya 
anımda yapılan ikbaadi bir anlat
manın lıııeynelmilel ıulhü muhafaza 
bakımından ne derecelerde kıyıne
ti olabilir? 

Demek istiyoruz ki lqiltere, 
Fransa ve Ruıya prçekten bey
nelmilel ıulhü muhafaza ebnek is
tiyorlar ise "Rumanya ile Alman. 
ya anlaıtı, •rtılı tehlike seçti,, clL 
ye iıleri eski hamam eski taa va
ziyetinde bırakmaları büyiik bir 
bata olur. Bir kere batian.n te
fflbbüıleri ameli bir neticeye bai
lamaclan yanC:. bıralııırnamalıdır. 

O halde devletler araımda bat· 
layan teıebhüıler ne sibi bir neti. 
ceye vanrn ıulh n:.3•dı için 
ameli ve müe11ir sayıldnlir? Bu 
huıuıbıki dü:ıüncemizi yine bu sü
tunlarda birkaç sün evvel yazmıı
bk ve demiıtik ki,, laciltere ve 
Fransa ve RQsya sibi ıulhü mu
hafaza etmek iatiyen memleketler 
yalnız kendileri ıilihlanmakla 

maksat hasıl olmaz. Büyiik dev
letlerden m§ka sulh idealine baib 

olan küçük devletlerin ve bu ara
da Balkanlı memleketlerin hariç. 
ten plel»ilecek her türlü turuzla.. 
ra kartı iıtildallerini tanin ec!ecek 
ıurette en modern motorize ıilib
lar ile en tuaa bir zamanda mü
cehez olmaJanna yardım edilmesi 
icabeder. Zira birinci derecede 
harp tehclidi altmda olan memle
ketler onlardır; IUat onlar bir ke
re harp çıiı altında ezilecek olur_ 
lar ise ııra o büyük devletlere ıe. 
lecektir. 

Dört yerden 
Müstakil mebus 

çıkacak 
.(l'a:ısı 4 üncüde) 

. 

Milli Şefin Beyannamesi 
"Kat'i na"ızetleri yüksek reginize 
arzederken vatanın mukadderatına 
dôrt sene müddetle hakim olaca/, 
mebuslar üzerinde milletimizin taktiT 
ve itimadını azami derecede toplıga-
bilmiş olduğumuz kanaatında9ız,, 
B E Y A N NA M E 1 Yeni Mebes namzetle~inden bazılarının . resimleri 

Ankara, 24 (A.A.) - Relucumhur ve Cimıhuriret Halk 
Partisi Genel Başkanı :ismet ln önü. metni aşağıda 1azılı beyan· 
ııame ile Partinin yeni mebus namuıtlerlnl llAn etmb,ılerdlr: 

Sevcill vatandaşlarını, 

Büyiik Millet Hecllelnl tef kil edecek 1eni namzetleri, hu
&IUll.lluza takdim edf7orum. Ba namzetleri lnt.llıap ederken bl
ae yabml Taife ••ıd•~ u .. ııe~tandil.flal'dldZm tema
yülü rehber olm'Qftur. 

A9U ,nalllef.l••.tn Blıü xeeıa. Allalarr 'berhıdeJd itima
dının derecellnl anlı)'abllmek 1 Çlll, PAIU tefldIAtmda ve halk 
tabakaları arasında çok dikkat U tetkikler 7aptık, memleketin. 
aeniJ mıntakalarında Part17e mensup ikinci mfintehlplerln 
takdir ve tavsiyeleri demek olan lştlşare reylerine müracaat et
fı"k. Kat•t nwetJerf Jilkeek re)'lnlae aıw«wa:ea •?' m m 
ka44eratma Mrt sene mtlddetle Jıa.klm olacak mebuslar herin· 
de milletimizin takdir ve itlnı&dını azami derecede topb1abll
mlş oldutamuz kanaatlndeJla. 

Vatandqlanm, 
Millet hizmettndeld vazlf e lerin iç ve dış ılraset Aleminde 

çetin olduğu devirlerde )'aşıyoruz. Canlı inkişaf halinde olan 
büyük bir milletin, her istikam ette bl~ok lhtlyaçlan ve mese
leleri karşısındayız. Cumhurl7e tin ,·atana temin ettiği emniyet 
rn imarı, geniş olarak tlerletm ek istiyoruz. Yatanda.şiar ara
sında huzur ve hürmetin muhafazasını, vazifelerimizin başın
da tutuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin, memleketin bütün 
çalışkan ve kı)'Dletli evlAtlannı hizmet yoluna sevketmekteld 
mu,·atfakıyetl, her stın daha zl yade kendini göstermektedir. 
Slfaksız ve huzur içinde bir ça ıı.,ma hayatının nimetlerini v• 
tandqlara temin etmek b&flıca emeHnılzdlr. 

Aziz vatand.lflarmı, 
Harici siyaset ıahumm şüpheli ve kM'lflk bir devrinde 

bulunduğumu, uyalilk söalerl nbden gtzl1 kalamaz, tnsanlığm 
bü7ük facialar ka1'fUmda kalması ihtimali, her zamandan zl· 
yade artmıştır. İnsanlık alleelnln mühim bir uzvu olan Tür
ldyenln, ne vazifeler k&rflsmda bulunacağını kat'I olarak tes· 
bit etıQ.ete lınk&n yoktur. Bu lh ti.mailer karşısında ancak kud
retli milletler kendilerini ve in sanlıtı kurtaracıtklardır. Kud· 
retli milletler, muhabbet ve em niyete da7anan bir birlik içinde 
vatanlarının 7üksek menfaati için her tedak&rlığı yapmaia 
hazır olan imanlı, iradeli mWet lerdlr. Biz, bu milletlerin başın· 
da bulunanlardan oldupmuz kanaatini, cesaretle sö7U1cblll· 
riz. Reylerinlzde aöstereceltnlz kalbi beraberlik llo itimat, 
mllletlmlzin kudretine 7cn1 bir delil olacaktır. 

Aziz vatand.aflarım, 

Cumhurlrct, imar, kültür, endüstri proıramlarma geniş 
mik7asta devam edecektir. Fa kat bilhassa köylü ve çiftçi hal
kımızın kazancmı artmp mal şet seviyesini yükseltmek, bu
nun için geni şmlkyasta ziraat ve ilk tahsil lmkl~lannı bul
mak, başlıca emellmlz olacaktır. Bütün idare clilseninln, halk 
içinde, balkın meselelerl1le roirulmuş, müstakim ve mun· 
tazam işleyişinin semereleri, hatt.A iktisadi olan verimli tedbir
lerin başındadır, kanaatindeyiz. 

Aziz vatandaşlarım., 
Bana ve riyaset etmekle iftihar ettiğim Cumhuriyet Halk 

Partisine yüksek ltimadDllZI l&yik görmenizi isterim. Ben ve 
Büyük l\fillet Meclisi Azası arkada,lf.rmı, iflmadınızı, kıymetli 
bir emanet gibi viccla-nımJVD içinde muhafaza edeceğiz. Size, 
açık alınla lşlerlınlzln hesabını vermek, hiç gözöntlnden arır

madığmıız bir borç olacaktır. Türk milleti, Uerleren ve daima 
yükselen bir he7betll Tarlıktır. tçerdeld lhti1açlar ve sıkıntı
lar ne kadar çok olsa, dı,arda ld siyaset buhranları no kadar 
karışık ve dolaşık afirünse, biltün bu zor -:artların lr,:inden 
Türk milletinin itibar ve refahı artmış ve ccnişlemiş olarak çı
U.Catma, eamımı ve kat'l olarak inanıJom, gilvenlyorm. 

~URKlYE REtStCUHHURU 
C. H. P. Genel ~kanı 

İSMET lNONtt 

Galip Bahtiyar 

(l'eni mebu& nam::ellerlnin i&inıleri 3 llncü ıagfamı::dadır.) 

İstanbul Müntehibisanilerine 
lsta>ı.bul intihabı mebuaan tefti§ heyetinden: 
26 - 3 ~ 39 pua.r glinil mebus intihabı yapılacaktır. O 

gün saat tam dokuzda rey alınmıya başlanacak ve 12 de bL 
tecektir. 

Müntehibisanilerin intihap mazbataları üniversite kon. 
ferans salonunda dağıtılacağından saat 9 dan evvel salonda 
bulunarak mabzatalanm almaları rica olunur. ..... 

lstanbttl intiha'lx mebu.!tın tefti§ heyetinden: 
İntihabı mebusan kanuni hUkUmlerine göre tanzim edil. 

miş olduğundan intihap defterlerinde fstanbul wtAyetfnde 
669.495 nUfus tesbit edllmlş oldufuna nazaran villyetlmizin 
on yedi mebus çıkarması li.zmı geleceği ilan olunur. 
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fktisadl bahisler 

. 
Ziraatta istihsal 

vasıtaları 
Zıra.abn verim kabiliyeti ıçm 

çok ehemmiyetli olan şey onun 
istihsal '\·asrtaları, yani toprak, 
çeki hayvanları, alet ve makine. 
ler, n.ebatlarla bunların tohumla... 
r.ı ve gelir hayvanlarıdır. 

Etrüsk ve diğer 
vapurlar 

Tadilat Hakkındaki 
Müzakereler Bitti 

Etrüsk ile Almanyada inşa ha. 
linde olan üç el2i ve şehrimize gel
miş bazı vapurlar üzerinde ya -
pılması zaruri tadilat hakkında 

Almanlarla Dcnizbank arasında. 
ki müzakereler neticelenmiştir. 

Arada hiç bir ihtilaflı nokta 
kalmamış, iki tarafın menfaati. 
ne uygun bir şekilde anla§ma ol. 
rnu§tur. 

Denizbank umum müdürü Yu
~uf Ziya Erzin anlaşma metnini 
tktrsat Vekfıletine arzetmek üze
re dün akşam Ankaraya götür • 
mü§tür. 

Vekalet tasvip ettikten sonra 
anlaşma şehrimizde Yusuf Ziya 
Erzin ile Alman rnurahhaslan a. 
rasmdn imzalanacaktır. Alman. 
Iar da memleketlerine müracaat 
ederek mensup oldukları yerler
den imza hakkında tn.svip kara_ 
rı istemişlerdir. 

Ziraat işinden anlamıyanlar, 

hattl bir çok çiftçiler toprağı hiç 
değişmeyen bir cisim olarak ka. 
bul ederler. Halbuki hakikat ka. 
tiyen böyle değildir. Muayyen 
mmtakalarda tarla toprağı kati· 
yen sabit değildir. Bilakis ekse. 
riya arzu edilmiyen şekilde değiş
mek tehlikesine maruzdur. Bu 
tahavvülü çiftçi çalışması ile ol. 
dukça süratlendirilebilir. Mesc -
11 kurak topraklarda sulama ile 
tuz topraklarının kolaylıkla ve 
daha fazla olarak teşekkül ede· 
bileceği zikredilebilir. Buna. bil. 
hassa sahil mıntakalarda, Üzer
lerindeki orman veya tabii teneb. 
bütün aksamı ile kültüre alman 
topraklU111 yıkanıp naklini ilave 
edebiliriz. Buralarda evvelden top 
rağm muhafazası ve kuvvetinin 
idamesi için icap eden tedbirlerin 
alınması lazımdır. 

Çek.1 hayvanı olarak umumi • Parlayıcı Maddeler 
yetle öküz ve manda kullanılır. Ticari müssescltrin bulunduğu 
Beygir muayyen mıntakalarda hanlarda parlayıcı maddelerin bu
bulunur. İyi :bir timar ve her şey. lundunılmaması belediye reisliği 
den evvel kışın hayvanlara ,.e tarafıridan alakadarlara bildirilmiı 
plAnlı olarak yem venne, hayvan tir. 
~atilısall kolay olan iyı mıntaka. -<>--
!arda da tamamiyle meçhuldür. Milano Sergisi 
Bundan dolayı çeki hayvanları 12 nisanda açılacak olan Mila. 
ekııeriya kü<:ük ve kabiliyetsiz • no sergisine iştirakimiz hakkın. 
dlr. Orta Anadolunun kurak yer. daki hazırlıklar bitirilmio ve ser. 
Ierinde dikkatli toprak işlemesi, giye gönderilecek eşyalar hazır. 
hayvanlan ilkbaharda kuvvetlen lanmıştır. Hükfımetimiz tarafın
rcek, mer'aya yollamak kap et. dan sergiye komiser tayin edilen 
tiğinden, ek!erlya. tatbik edile- Mazlfun dün Ankaradan gelmiş, 
memektedir. Türkofis müdürü Cemal Ziyayı 

Pek çok mıntakalarda toprağı ziyaret ederek görüşmüştür. Önü
iglemck ve tohumu gömmek için müzdeki hafta Milanoya hareket 
kullanılan yegine alet kara sa. edecektir. Eşyalar da bugünler. 
pa.ndrr. Diğer hUBuslarda da ma. Milanoya gönderilecektir. 
kine pek az istimal olunmakta. -o-
dır. Fakat diğer muayyen mm- inhisarlar Umum 
takalarda. Orta Anadoluda, Es. Müdürü 
k*1ıU:. Polatlıda olduğu gibi, Bir müddettenberi Londrada 
pulluk, mibzedi pulluk. orak ma. bulunan İnhisarlar umum mUdü. 
l<inesi, çok yayılmıştır. Umumi - rü Mitat Yenclin bugün c:rehrimi. 
yetle istihsal için ehemmiyetli O- ze gelmesi beklenmekte ... :r. 
lan modern makine ve filetler he. -o--

nüz zürraa pek az temin edil. Sanayi Heyeti Reisinin 
miştir. Tetkikleri 

Umumiyet itibarile köylü kül. !kts t V k·ı t• · t tk'k . a e a e ı sanayı e ı 

tür nebatlanndan verlı olanları h t· . . ş k t Sür d'. . . . · ld eye ı reısı ev e eyya un 
yetı§tirmektedir. Bazı ahva e T' t Od d T'. k r· t • ıcare asın a, ur o ıs e ve 
meseli. pamuk, bugday, arpa, Yll- Milli Sa · B. ı··· d ı • nayı ır ıgın e meşgu 
la!, çavdar ve yonca da rcsmı ıs. 1 t Şe k t S.. k t 
lah istasyonları vasrtasiyle veri. 0 m.uş ur. ~ ~ v• ureyya apu 

mi f z1 1 f 1 "th 1. te bezı, pamuk ıplıgı ve kadın !:O -a a. o an orm arın ı a ı • .. . . 
• ed·ım·M· u · t ıt·b raplan uzerınde tetkıkler yap _ 

mın ı ı9 .. ır. mumıye ı a. .. . 
· 1 kö ıu ı· elerden maktadır. Dun bazı çorap fabrı. ny e y yer ı ve sen - . . 1 beri tabii seleksiyona tabi olmu§ kalarmı gezmı~tır. pek k~dm 

f _,__ km kted· Yonca so. çoraplarının saglam bir şekılde 
ur~~ e e ır. ' . &l. • • 1 tk·kı ti f -·'--i · ·b· ım ı ıçın yapı an te ı er ne . 

ya a ...... ,.~ ve saırc gı ı. celenmek üzeredir. 

Ziraati oldukça. ilerletebilecek 
yeni nebatlar, şeker pancarı ve 
mabdnt miktarda aspir müstes. 
na., henUz zfraate girmemiştir. 

-o-

Paralarını Alamıyan 
Yumurtacılar 

İspanya Cumhuriyet hükumeti 
Köylü tarafından kullanılan ta.rafından üç sene evvel müsade. 

tohuDiıuk ekseriya çok düştık re edilen yumurtalann paralan. 
kaliteaedir. Buia.da yalnız buğ - nı alamıyan yumurtacılardan 
dayı zikretmek isteriz. Buğday. Merkez Bankası birer banka te. 
da tohumluktan intikal eden sür- minat mektubu istemi§tir. Yu -
me hastalığı vasıtasiyle hasıl o. murtucılar bu mektuplan alarak 
lan zarar yüzde 15-20 kadardır. Ankaraya göndermi3lerdir. !a _ 
Bu yüzden hali hazırda buğday panya. Cumhuriyetinin Merkez 
2nahsulü elde edilmesi lazzm ge. ban.kasında bloke kalmış parasın. 
len hakiki mahsulün yüzde 80- dan yakında yumurtacılara tev. 
85 i kadardır. Bu vasati 2.8 mil- ziat yapılacaktır. 

yon ton olan senelik buğday mah ================ 
sulünde 500,000 - 700,000 ton bakımından birinci derecede gc-
ziyan demektir. Bunu nakde tah. len bir şarttır. 
vil edersek 20-28 milyon Türk Memleketin daha ziyade kısır 
lirası yapar. iklimli olan mmtakalarında su en 

Köylünün sahip olduğu gelirlmühim istihsal vasıtalarından bi. 
hayvanı bugünkü bakım !!artla _ ridir. Büyük sulama tesisatının 
rma tamamen intibak ctmiştir. 1en mühimi hali hazırda iyi işle. 
Bu hayvanlar her şeyden evvel miyen Konya sulamasıdır. Beş 
ırtep merasından i)".i istifade e. 1scnelik sulama planı ile ziraat 
derler. Kurak yazlı, yahut çok ıiçin tesisat temin edilecektir. Bu 
soğuk ve uzun kışlı olan gayri - tesisattan tamamiyle istifade e· 
müsait senelerde yemsizlikten I dilmek için çok dikkat etmek ıa. 
dolayı hayvanlarda çok zayiat 1zımdır. Büyük sulama tesisatının 
vukua gelir. Hayvan yeminin te- yanmda küçük su membaların. 
mini fçtn yeni ve iyi esaslarını' dan iktısadi olarak faydalanma. 
meydana getlrllmesi, hayvanla. ve köy kUçük sulamalarının ba. 
nn mlahı ve emniyete alınması §anlmasmm lüzumu aşiklrdır. 

Hadiseler arasında~ --··----·---··_......·----._ 

Uyanık bir merkez 
Türkçe darbımesellerimiz arasında şöyle bir .söz vardır: 

"Keskin zeka keramete kıç attırır,, derler ki doğrudur. Fakat 
zeka çalışmakla birleşmeyince bir iş görUlmez. Ancak dikkat. 
li ve uyanık olanlardır ki işlerinde muvaffak olurlar. 

Son günlerde asliye dördüncü ceza.da cereyan eden bir 
muhakeme Beşiktaş poli~ merkezinin dikkati ve uyanıklığı 
hakkında güzel bir misal verdi. Hadise şudur: Mihra ile Mu. 
zaffer isminde iki kişi hırsızlık ediyorlar. Bir gün bunlar Top
hanede bakkal Andreanm dükk~nı damından delerek gir. 
mişler, Mihra içeride para çekmecesini soymuş. Muzaffer dı
şarıda gözcülük etmiş. Ertesi günü Beşiktaşa gitmişler. Bu 
defa bakkal Yaninin dükkanını duvardan delerek soymuşlar. 
Bir hayli para aşırmtşlar. 

Bu ikinci hırsızlıktan sonra iki hırsız biribirlerinden ay. 
rılrpışlar. Muzaffer Beşiktaşta kalmış. Mihra Tophaneye gi. 
derek orada ayak takımının toplandığı Kör Alinin kahvesin
de oturmuş. Kendisine bir çay ısmarladıktan sonra iki gün. 
lük hırsızlık maceralarını arkadaşlarına nakletmi3. Bu arada 
cebindeki bir deste parayı da Gıkarıp göstermi§. 

Meğer Beşiktaş poli~ merkezi kendi dairesi dahilinde o
lan hırsızlık hadisesi üzerine harekete geçmi3miş. Hususi ter. 
tibat yasıtasiyle iki gün sonra Tophanede Kör Alinin kahve. 
sinde Mihnnrn etrafına toplananlar arasında konuşulan şey
leri haber alını§ ve derhal bu izden başlıyarak iptida Mihra. 
yı ele geçirmiş: sonra ondan aldığı ip ucu ile arkadagı Muzaf_ 
feri bulmuş; her iki serseriyi tevkif ederek adaletin pen!;esi. 
ne teslim etmiştir. 

KISSADAN ffiS.SE: 

Umumi emniyetin mu haf aza!II ile mükellef olan pofüı ve 
zabıta memurlarının bir gözleri ve bir kulakları merkezde ise 
öteki gözleri ve kula klan da Tophanedeki Kör Alinin kahvesi 
gibi yerlerde olmalıdır. Zira ayak taktmlannın uğrağı olan 
bu yerler.bir ~k hadiselerin içeriııine aksettiği birer aynaya 
benzer. 

Yeni yapılacak köy okulları 
Çatalca, Silivri ve Şile kazala

rında inşaata başlandı 
talca ikinci ilk okulu olması için 
defterdarlığa müracaat edilmiıtir. 
Şilenin Tekke köyü yatı okulu da 
Şilenin merkezine getirilmek üze
re bina ve yer aranmı§tır. 

Sadıkzade vapuru 
1
Gaz ma~k.elerim~d 

Hadisenin Sis Yüzünden' tedarıkıne daır 
Vukua Geldiği Anlaşıldı 

Fenike civarında Adrasan 
mevkiinde karaya oturan Sadık. 
zade vapurundaki navlunları al. 
mak lir.ere dün Konya vapuru da 
limanımızdan hareket etmiştir. 

Seferde bulunan Anafarta, 
Dumlupınar vapurları da Sadık. 
zadenin imdadına gitmişlerdir. 

Bunlardan Mersin vapuru Sadık· 
zadedeki yolcuları, Konya. vapu
ru da kazar.ede vapurdaki 1100 
ton yükten 500 tonunu alarak li. 
manımıza getirecektir. An&f arta 
ve Dumlupınar vapuru Horra tah 
liıiye gemisiyle beraber Sadık • 
zadeyi oturduğu kayalardan kur. 
tarmağa çalışmaktadırlar. 

Sadıkzadenin sis yüzünden ka
raya oturduğu anlaşılmıgtır. Ka.p 
tan fırtınadan kurtulmak için va
puru Adrasan koyuna sokmak is. 
temi§, fakat bu sırada birdenbi. 
re bastıran sisten önünü göremi. 
yerek vapuru kayalara bindir -
miştir. 

birkaç fikir 
(Yazan: HiKMET MONlll) 

ITtRAF etmeliyiz ki, ~ 
ahalimizin yegan Y._~ 

pek azının evinde caz maıkeıi il" 
lunuyor. ·Yapılan ilanlara ra~ 
hemen "Kızılay,, ıubeleriM lııO' 
fUp kendilerine birer caz ma~ 
edinmit olanlar., niıbet.= ~1~ 

tenkit derecede mahdut cörÜ1" 
ruz. Kendi mahallenizden pay ~ 
çiniz: Komtulannızm yüzde-~ 
ihtiyati ve hayati tedbir ~ 
pz maıkeai alıp saklamıttır? Sif' 
•t ıiz aldnuz 1111? 

Bu ceçilanenin ıebebi ne -~ 
lir? 

Ya kendimiz için .uzak ve ~ 
her hanci bir muhtemel tehlİil' 
cönnemek. 

Ya hiç bir tahmin ve müıaııa' 
ya dayanmayan tabii bir ih.,,.ı. 

Yahut da para ııkıntm. 

Galataıa~lk Kıamı Bunlardan birinciıinde ~ ~ 
dar haklı olunak olalan, ~ 

Geniıletilecek !ü, hükUınetimiz, halkımızın ,.S 
Galatasaray Jiıeainin Ortaköy- k · 1 t eh" ed'lmeıı·- )il' 

nıaı eııy • e ız ı .-
deki ilk kısmına bititik olan saray .. ·· bu -..ıua·· ...:.~ 

zum connuı, nun - u: . .ı 
ların bazı krsımlarmın bu okula kurmu mal ıkartmı ve tİJP"' 

·ı . .. "1 •. t•• ,, ç t !. 
verı meıı uyıun ıoru muı ur. L!__ 1 v ta · ec1· n .• r 

~ a rnagı v11ye ıyor. aoo 
Binalar tamir edilerek okulun t• • .L--: eb· efl . ,.re ın mana ve cıncsnuuY 

genişlemesine yarayacak hır §ekle vapırz bırakılamaz. "DeYelnizİ ;, 
ifrağ edilecektir. ima önceden bailamak,, icabetrrı" 

--<>-- mi? Hatta bu hareketimizin ardıt" 
Erenköy Vapuru Bir dan, ··ı 1imizi yoluna koyWk,. -

Arıza Geçirdi ye tevekkül bile caiz değildir. , 
Dün sabah Büyükadadan köp- Gaz maıkeıi edinmemddi~ 

rüye ilk postayı yapan Denizban- tabii bir ihmalden ileri celiyortl' 
kın Erenköy vapuru Bliyükada bu, affedilmez bir hata olur. 
iskelesinden kalktıktan sonra bir Para ıdontıarna gelince, ~ 
~rıza geçirmi§tir. Vapurun dü • maskelerinin aatııında ~ 
men zincirleri bozulmuş, halk de· menfaatin izami derece düıüniil· 
niz üurinde yarım saat heyecan- düiüne emin olabiliriz. Bu kab' 
h dakikalar yaşamıştır. Kaptan hayati bir ehemmiyeti hail t'1 
büyük blr soğukkarılthklıı. vapu. ÜJJCrinden en lcüçük bir fazla ~· 
ru dümensiz olarak Büyükada is- rın bile tem.inine mahal yoktuf· 
kelesine tekrar yanaştırmış, l- htihlak arttıkça, belki de daha "' 
rıza tamir edildikten sonra Köp. cuzlar. Fakat istihlak matlubu "-' 
rüye gelinmiştir. tdayacak kadar artıyor mu? 

tıtanbul vilayeti mülhakat köy
lerirıde yeniden yapılmaiına karar 
verilen köy okulları binalarının 

mühim bir kısmı tamamlanmıştır. 
Tam teşkilatı olan bazı köy okuL 
tarının. in§aat işlerine devam edil· 
mektedir. 

Çatalca.da Fatoki Rum okulu bi 
nası satın alınarak burasının Ça -

Ayrıca Silivrinin Yapağca, Cü. ( 
ceseymen, Büyükçavuılu köy okul 
larmm da inıaıına başlanmıştır. 

Kısa haberler ) 

Gaz maıkeai - Allah göcter'll"' 
ıin - hakiki bir ihtiyaç karııfffl' 
c!a ekmek dereceainde mühim O' 

lur. Ekmeğin arkaımdan koıtu~' 

Şehir Meclisi 
3 Nisan Cumartesi Günü 

Toplanıyor 

Şehir Mütehasaıaı 
Geliyor 

Şehir mütehasa111 Proıt yakın· 
da ıehrimize geleceğinden beledi· 
ye tarafından kendisine bir mek

tup yazılmıı, İstanbul planının tat 
bikine nezaret etmek üzere birka~ 

mimar isminin tesbit edilmesi bil
dirilmiıtir. 

Bu isimler burada tetkik oluna. 

• Alıııaııyayn tarnk ilıracalınd:ın muz gibi tehacüm görür. Dünlı" 
laYuk~·uluğumumıı zarar gördüğü gazetelerde caz maskele~ 
güzl' alııı:ır:ık im ihr.H':ılın ınen'inc menJUrlara üç takaitle almaı.rııı' 
gidilınel..tcllır. 11..lıs:ıt Yekiılctl ls· temin edecek bir tedbir düıüniil' 
taııbul Ticaret Odasından nziycli d'. w •• l d Kı ·· Ji.-
ı.·ı-•· b. . 1 . h uru yazı ıyor u. aa soy r 
uı uıren ır rapor ıs eınış, rapor :ı· .. _ -~ 
zırlnıııp sunulııııı~lur. lim: Bu tedbirlerden butün sı. 

• .Mcmlckelimiıdc ııelrol aıaştır· ahalin&n iıtifade etmeai hayırlı bit 
m:ıl.ırıııd.ı kull:ınılmal.: üzere "Maden teıebbiiı olacaktır. Böyle bir lıO' 
letkik Ye :ırama enslitüsü" AYnıpa· laylık bilhaua çok nüluılu aill
dan il.:i bii} ük cihnz getirtınl~tir. llun l · ' k · • yar ya·-'-tır ~ . . eran pe ıtıne ı caa • 
!ar :myesıııde lopnığın ycdı bin ka- . • • ..ı_ k ts" 
dem derlnliiiııc sondajlar )'npıl:ıbil- maske11 tenunınue para il ın 
mekletlir. mevzuubahı iıe, bununla sid-" 

• Halay menşeili mahsul ve ııı:ı· mek kabil ve muvahkbr sanııo' 

Şehir meclisi 3 Nisan pazartesi 
günü aaat on .dörtte toplanacaktır. 
Hazırlilnan ruznameye göre 933 
bütçesi iç yağları hakkında hazır
lanan talimatnamenin birinci mad 
desinin tadili, telefon ıebekeıi i. 
çin istimlik edilecek dül:kin be
dellerinin yeniden tetkiki hakkın. 
daki teklif, paçahane temizleme 
tarifesinin tetkik ve tasdiki hak
kındaki teklif Atatürkc yapılacak 
abu:lede İstanbul toprağının bulun 
ması hakkındaki Meclis teklifine 
Dahiliye Vekaletinden gelen ce· 
vap okunup müzakere edilecektir. 

ca1c ve bilahara içlerinden birkaçı, mulleri gösteren Jislt•ye -sabun da ila· rum. 

-o--

Bir Müteahhit Beş Sene 
İş Alamıyacak 

Devlet .demiryollarının lastik ih 
tiyacının teminini üzerine aldığı 
halde taahhüdünü yerine getirmi
yen bir müteahidin beş ıene 

müddetle devlet i.§lerinde müteah 
bitlik etmemesine karar verilmiş· 
tir. 

-o-
Harice Pamuk 
Gönderecekler 

Şimdiye kadar yalnız buğday, 
kömür ve madenlerin harice ih
racında İktısat Vekaletinden 
müsaade almak lazıın geliyordu. 
Bu maddeler arasına pamuk ta 
il~ve edilmiştir. Harice pamuk 
gönderecekler evvell İktşsat Ve
kaletinden müsaade alacaklar, 
sonra sevk!ya.t yapabileceklerdir. 

davet edilecektir. ı ,.c cdHıııiştir. \\•rilen ınalfimatıı gö· 
l'C, iskcnrlenııula 37 l>in İngiliz lirn 

Prost bu ıeferki geli§inlde Sürp 1 scrm:ıyeli lıir sabun ve y:ığ fobrikıı· En fakirlerimiz için 
*** 

Agop mezarlığının mevzii planını Si lllC\'CUI olduğu için bu fabrıkunııı gaz maskesi 
da yapacaktır. ayda iki ~üz hin ton sabuıı imal et-

liği uııl:ı~ılınıştır. Jfalııydnn gclirilc- Yukarda ileri ıürdüiümüs fi• 
-0-

Üniversitede Gençlik 
Teşkilatı 

tlnivenitede yeni kurulacak o
lan ıençlik teşkilatının ıeçim i
§ini yapmak üzere dün doçent ve 
asiıtanların baıkanlığı altında bir 
toplantı yapdmıt. her fakülteden 
yeni teşkilatta çalışmak üzere iki
şer 'kiti ıeçilmi§tir. 

Cumarte. Pazar 
> 
::::-=:: 2~ !\1ART ~ !fi Mı\R r 
c:ı: 4 Sefer fi fı Sefer 
... 138 Kasım ~ 189 Kasım 

Vakıtler 1 Vuı·I Euoı Vısı. Ez:nl - -
80n•• 666 Jt 30 IHıi il 27 
001• 12 20 5"ı5 12 20 IS 52 
lklncll 15 49 92!1 lh 50 jl 2'l 

Ak••m 18 27 1200 1828 12<Jl 
Vat•• lflö8 1tl ! t!Hi!l 1 !12 
imsak 414 941 4 12 046 

cek bu sabu~lıır 0ı~o.tııy.rmulları~n. ıat· kir, istiyenlerin ve kadir olM\laı1" 
lıik edilen gumr ... l:ırı esınc talıı lu· ,, .. d ek k • f' 

1 1 ı..I toptan o eyer ,, caz maı e11 
U UCA ır. , . . •. • ttJ 

• A) rı nyrı licnrcllıuncleri temsil ldınmelerme manı deııldır. Ha 
elıııc'k üzere htnn.!ıııl:ı iki Alınan he· o bbil vatandatlarm daha çok çılı 
yeti gelııılşlir. llunl:ır mcınlt.>ketiıniz· rnaıı arzu edilir ••• Geriye, an~ 
den Mersin Lalığı ve Siynh Hın·yar cec;imini zor temin eden pek fa)ıil' 
almnk teşclıbHsiiııdcdlr. tiörü~meled ıf k h ki onlarn da canJlll 

i. 1 · ı· • · ı.: ı· d 1 ı sın a yor ' 111 ıs ıet nelıre vrrı ısı ta ' t ır e s an- k k 'f · old • ,0-
Jıuldan İlk dtfa olaral.: lııl\ yar ihra- oruma vazı emaz U&'lln& • 

bi d
.. .. ..,., 

calıııa başlamış olac:ı~ıı. Si:rah hay- re, aynca r ~unc:e ve orı . 
yar ıneııılckelimizdc S:ıkary:ı Ağzın· zaıyona lüzum haııl olacaktır. ti• 
da, <;arşııınba ''c Kııılırmağın Kara· li vakti yerinde ahalimi.zden h" 
denize döL:üldiiilü ıııınlaknlarda Yar- birinin kendi ihtiyacını ıiderdilı• 
dır. . ten beıka bir yokıul için dahi ı" 

1 • Dııirelcı·Jc kullanılıın başlıklı im- • d h l aklunıı' 
ğıtların bir L:ısınınd:ı "Türkiye Cııın· rnaakeıı a~mall, e~ • •w •• 

hııriyeti" ib:ıre~inin, bir kısmıntl:ı dn gelen tekliflerden bır dıgerıdır. 
"T. C." rrmzinin hulıınclııAn .cörül· B l t l - .,e• 
mn, \e bu ıııırntsızlığı düzcllmek u uıu eaaı ~u u ~nm, uç aJıi' 
iizcı c lıcpslııiıı "'1'. G." olnrnk le lıiti ya beı ortn halhye bır tam f 
k:ırnrl:ışınışlır. için maske aldınlabilir .• Uh-

1 • S:ıbık Londra rlçiıniz Bolu Me· ------------~ 
bıı'>ıt Fethi Oky:ırm fnhrt prore~örlü· Adliyenin Bir Taminıi 
Ae scçilılii!i lskoc iini\'crsilcsinin adı 
gazelelerılr cıl.:tığı şekilde olınoyıp, Belediyeden taıocaklan ruhsat· 
Saint Andrew olduğunu ve bu üniver· nameıi alanların bunları batkaııf\1 

~ilenin lngilterecle en c~ki ve devrederken belediyeye de reaf1'1eıı 
lskoc.rad:ı en hOyük ilim müesse!".c'>İ lu 1 · bel b·ıdi
olnrak tanındığını tasrih clmeııi Cay- ma mat verme en ıu ere 1 

~ tfalı ıördük. rilmiıtir. 
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ENi MEBUS NAMZETLERi 
4Ii A.fyonkarahisar 
!; Ç~tinkaya eski Afyon mebu
afıa Vekili, Haydar Çerçel 

l\fyon mebusu, Cemal Akçın 
l\fyon mebusu, Mebrüre Gö
tski A,fyon mebusu, İzzet 
illan eski Afyon mebusu, 
a Erkan toprak mahsulleri 
llınurn müdürü. Bir müstakil 
Sluk için açık bırakılmıştır. 

~. .. Ağrı . 
1i usamettin Kural eskı Be· 

tnebusu, Halit Bayrak eski 
ıt mebusu, ihsan Tav eski 
ıt mebusu. 

~ Amasya 
~ t yras eski .n.masya mebu. 
afız Aktın eski Amasya me. 

• lsınail Mumcu eski Amasya 
12. 

' Ankara tt lnönü, Mümtaz Ökmen 
-4.nkara mebusu, Yahya Galib 
b eski Ankara mebusu, Arif 
~ eski Ankara mebusu, Fa
fkı Atay eski Ankara me-
~ifat Araz eski Ankara me

~ lttuammer Eriş eski Anka
tbusu, Aka Gündüz eski An. 
ltıcbusu, Ahmet Ulus eski 
ra mebusu, Şakir Kınacı es. 

~kara mebusu, Etrd Demirel 
tnkara mebusu, Fevzi Dal
•parta valisi, Belkıs Baykan 

kız lisesi tabiye muallimi, 
llıiistakil mebusluk için açık 

ıştır. 

Ct Antalya 
ltni Erçin eski Antalya me. 
'~uman Aksoy eski Antalya 
•u, Dr. Cemal Tunca eski 
Ya mebusu, Tayfur Sökmen 
.\ntalya mebusu, Rasih Kap

Caki Antalya mebusu, Türkan 
'•ki Antalya mebusu, Dr. Mü. 
8,o.vkan Antalya sıtma müca. 
nde emekli albay. 

br Aydın 
b • liulusi Alataş eski Aydın 
llau, Sıhat ve İçtimai Muave-
'lckili, Adnan Menderes eski 

~ıtı. mebusu, Nuri Göktepe es
Ydrn mebusu, Nazmi Topçu
tski Aydın mebusu, Dr. Maz 
Cermen eski Aydın mebusu, 
taz Kaynak emekli Tuğbay, 
Şakir Şener Sökede doktor. 

~ . Balıkesir 
ltını Çarıklı eski Balıkesir 
8U, Hayrettin Karan eski 

kesir mebusu, İsmail Hakkı 
rşılı eski Balıltesir mebu

~ım Özalp eski Balıkesir 
•u, Mehmet Cavit Emir eski 

kesir mebusu Rahmi Selçuk 
lh ' . 
Qalıkesir mebusu Osman Nı. 

1 
nurcu eski Balık~sir mebusu, 
tttin Tiritoğlu eski mebus, 

: Sözener Balıkesir Halkcvi 
nı, Hilmi Şeremetli Balıke. 

C. li. P. ilçe yönkurul baıka
tıiuzaffer Akpınar eski mebus, 

ı, Yahya Sezai Uzay Eskişe
"alisi. 

Bilecik 
illih Bozok eski Bilecik mebu-
br. Besim Ömer AJr.alın eski 

•tik mebusu, Dr. Muhlis Su
llalıkesir Sıhhat müdürü. 

~ Bingöl 
tridun Fikri eski mebus, avu. 
' 1':ecmcttin Sahir Sümerbank 
e meclisi azası. 

Bitlis 
c.,.fik Tcm::lli Malatya beledi. 
t '-~i, örge Evren eski Balıke
r.ı .. busu. 

~ Bolu 
'thi Okyar eski B...ılu mebusu, 

1 l3aşvekil, Hasan Cemil Çam
Cski Bolu mebusu, Dr. Emin 

~ili SuJa eski Bolu mebusu. 
r. Zihni Ulgen Sıhhat V ekale

~ııı~ leşar muavini, Liıtfi Gören 
k~vj baskanı Emin Yer likaya 
1 i encUmen 'azası, Cemil Öz-
ilt Gazi Terbiye Enstitüsünde 
ll;:n 

ıh Burdur 
rahim N esmi Dilmen eski Bur 
llıcbusu, Dr. Ahmet Ruhi Ye. 
~ rt Bur.durda serbest doktor, 
~ftıct Sanlı Burdur umumi mec 
~ı. 

t Bursa 
•tı .raı Naci Tınaz eski Bursa 

mebusu, Milli Müdafaa Vekili, Re- Koçak eski Erzurum mebusu, Ge. 
fet Canıtez eski Bursa mebusu, neral Zeki Soydemir eski Erzu. 
Dr. Galip Kahraman eski Bursa rum mebusu, Münir Hüsrev Göle 
mebusu, Dr. Refik Güran eski Bur inhisarlar umum müdür muavini, 
sa mebusu, Atıf Akgüç eski Bur·• Saiim Altuğ eski Belediye reisi. 

mebusu, Hüsrev Kızıldoğan eski 
Kars mebusu, Ömer İ{üntay eski 
Kars mebusu, Fuat Köprülü eski 
Kars mebusu, Kahraman Arıklı 
Karsta tüccar, Zihni Orhun Kars 
C. H. P. ilyönkurul üyesi, Şcra. 
!ettin Karacan P. T. T. umum mü 
dürü. 

Oytaç eski Malatya mebusu, Va., Siirt 
sıf Çinay eski Malatya mebusu, Hulki Aydın eski Siirt mebusu, 
Nasuhi Baydar Ulus gazetesi mu. Naki Bekmen eski Siirt mebusu, 
harrirlerinden, Ahmet Şevket Öz. Ali Rıza Esen eski Kırşehir me. 
pazarbaşı Malatya ticaret odası busu, Şefik Özdemir Gaziantep 

sa mebusu, Mustafa Fehmi Gerçe- Eskişehir başkanı. müdafaası milis kumanda.nlarm. 
ker eski Bursa mebusu, Dr. Sadi Emin Sazak eski Eskişehir me- Manisa dan. 
Konuk eslti Bursa mebıısu, Fatin busu, Osman Işın eski Eskişehir 
Güvendiren eski Bursa mebusu mebusu, Yusuf Ziya özer eski Es 
Muhittin Baha Pars csıd Ordu me kişehir mebusu, izzet Arukan D. 
busu, Fazlı Güleç İzmir valisi, Demiryolları inşaat dairesi eski 
Nevzat Ayas Haydarpaş;ı. lisesi fi reisi. Bir müstakil mebusluk için 
lozofi ve sosyoloji muallimi. boş bırakılm •ştır. 

Hikmet Bayur eski Manisa 
Kastamonu mebusu, Refik lncı:; eski Manisa 

Tevfik Arslan eski Kasamonu mebusu, Faik Kurdoğlu eski Ma. 
mebusu, Tahsin Coşkan eski Kas nisa mebusu, Kenan Orer eski 
tamonu mebusu, Nuri Tamaç es., Manisa mebusu, Yaşar Özey es
ki Kastamonu mebusu, Hilmi Ço. ki Manisa mebusu, Kani Karaos . 
ruk eski Mardin mebusu, Hüsnü man eski Manisa mebusu, Osman 
Açıksöz Kastamonu gazetesi sa. Erçin eski Manisa mebusu, KfL 
bibi, Muharrem Celal Bayar Kas- zım Nami Duru eski Manisa me. 
tamonu dokuma evi sahibi, Ha • busu, Dr. Saim Uzel eski Manisa 
cer Dicle Kastamonu umumi mec mebusu. Rıdvan Nafiz Edg-üer 
!is azası, Abidin Binkaya Anka . Maarif Vekaleti müsteşarı. Hüs. 
rada adliye müfettişi, M. Rıza nü Yaman Orman umum müdü
Saltuğ Kastamonuda eczacı, tica. rü. Asım Tümer Temyiz icra da. 

Çanakkale Gaziantep 
Hilmi Ergeneli eski Çanakkale Bekir Kaleli eski Gaziantep me· 

mebusu, Ziya Gevher Etili eski lıusu, Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Çanakkale mebusu, Atıf Kamç 1 eski Gaziantep mebusu, Mehmet 
İstanbul meclisinde eski Çanakka Şahin eski Gaziantep mebusu, Ö· 
le mebusu, Reşat Nuri Güntekin mer Asım Aksoy eski Gaziantep 
Maarif Vekaleti umumi müfettişi, mebusu, Ahmet Aksu Pazarcık C. 
Avni Yukarıuç Maarif Vekaleti H. P. Başkanı, Nuri Pazarbaşı Ga 
orta tedrisat umum müdürü, Ru. ziantep umumi meclis azan, Dr. 
suhi Bolayırlı Divanı muhasebct Abdurrahman Melek. 

ret ve sanayi odası başkanı. iresi reisi. 

Kayseri Maraş 
murakıbı. Giresun 

Çankırı Gr. ihsan Sökmen eski Giresun 

Faik Baysal eski Kayseri me. H Reşit Tankut eski Ma • 
busu, Reşit Özsoy eski Kayseri asabn s Mehmet Erten es. 

b S d . Se . k ' K raş mc usu , 
me usu, a ettın rım es ı ay k" M busu Mansur Bozdo. 

· b Ah t ffl · K 1 1 araş me ' 
serkı' mKe usu: mb e Sı ml~h a aç 1 ğan Mersin halkevi başkanı, Zi-

Mustafa Al.):iülheılik Renda eski mebusu, Ismail Sabuncu eski Gi. 
Çankırı mebusu, T. Rüyük M. M. 
Reisi, Hüseyin Cahit Ya•çrn eski 
Çankırı mebusu, Fazıl Nazmi ör. 
kün eski Çankırı mebı.sı.ı Ziya E
sen eski Ça:.krrı mer.usu, Doktl'Jı 

Akif Arkan Jandar'1ıa umum k. • 
mutanlığı başhekiı:nI:~iı .c:en mıı::
tafi. 

Çoruh 
Asım Us esk:i çoruh mebusu, A· 

tıf Tüzün eski Çoruh mebusu, Maz 
har Müfit Kansu eski Denizli me. 
busu, Ali Rıza Eren Devlet demir 
yolları umum müdürü. 

Çorum 
Dr. Muııtaia Cantekin eski Ço 

rum mebusu, Eyüp Sabri Akgöl 
eski Çorum mebusu, İsmail Kemal 
Alpsar eski Çorum mebusu, ismet 
Eker eski Çorum mebusu, Münir 
Çağıl eski Çorum mebusu, Şakir 
Baran Temyiz mahkemesi rapor. 
törü, Sü~eyman Köste'kçioğlu Ço
rum C. H. P. llyönkurul üyesi, 
Nuri Kaxaalp Devlet ~urası azası. 

Denizİı 
Ham.eli Bc.ıkman.. ıcski Dı=ni.ıli 

mebusu, Necip Ali Küçüka eski 
Denizli mebusu, Kazım Samanlı 

eski Denizli mebusu, Emin Aslan 
Tokat eski Denizli mebusu, Yusuf 
Başkaya eski Denizli mebusu. Fah 
ri Akçakoca Akça Denizli Parti 
ilyönkurul azası, Tahir Berkay 
Denizli Parti !lyönkurul azası. 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali öngören es!d 

Diyarba'kır mebusu, Gr. Kazım Se 
v:..ktekin eski Diyarbakır mebusu, 
Riişt:.i Bekit eski Diyarbakır me
busu, Zeki Mesut Alsan eski Di
yarbakır mebusu, Zülfü Tiğrel es 
ki Diyarbakır mebusu, Cahit Çu
bukçu Diyarbakır halkevi başka. 
nı, Veli Necdet Sungütay Ziraat 
Bankası merkez müdürü. 

Edirne 
Dr. Fatma Memik eski Edirne 

mebusu, Faik Kaltakkıran eski E. 
dirne mebusu, Şeref Aykut eski 
Edirne mebusu, Osman Sahinbaş 
Manisa valisi, Fuat Balkan Beden 
terbiyesi genel direktörlüğü es
krim şubesi müdürü. 

Elazırr 
Fuat Ağrıılr eski Elazığ mebu-

su, Maliye Vekili, Fazıl Ahmet Ay 
kaç eski Elazığ mebusu, Fuat Zi
ya Çiyiltepe eski Elazığ mebusu, 
Fethi Altay eski Elazığ mebusu, 
Sabit Sağıroğlu Ziraat Bankası 

idare meclisi reisi. 

Erzincan 
Ab:lülhak Fırat eski Erzincan 

mebusu, Aziz Samih İlter eski Er 
ziocan mebusu, Saffet Arıkan eski 
Erzincan mebusu, Salih Başotaç 
S. 1. M. Vekaleti merkez hıfzıssıh. 
ha müessesesinde eczacı ve muha. 
sip, isken.der Artun C. H. P. Ge
nel sekreterlik bürosu muhasebe
cisi. 

Erzurum 
Dr. Fikri Tuzer eski Erzurum 

mebusu, C. H. P. Genel Sekreteri, 
Aziz Akyürek eski Erzurum me
busu, Gr. Pertev Demirhan eski 
Erzurum mebusu, Nafiz Dumlu 
eski Erzurum mebusu, Nakiye El
gün eski Erzurum mebusu, Şükrü 

resun mebusu, Münir Akkaya eski 
Giresun mebusu, Talat Onay eski 
:iiresun mebusu, Nafi Atuf Kan-
su eski Erzurum mebusu, Dr. Ha
;an Vasıf Somyürck eski Balıkesir 
mebusu, Fikret Atlı Emekli süva
ri önyüzbaşı, çiftçi. 

Gümüşhane 
Durak Sakarya eski Gümüşane 

mebusu, Edip Servet Tör eski Gü 
müşane mebusu, Hasan Fehmi A
taç eski Gümüşane mebusu, Şev. 
ı<et Erdoğan eski Gümüşane me. 
busu, Yusuf Ziya Zarbun Emekli 
Albay. 

Hakkari 
izzet Ulvi Aykurt eski Afyon 

mebusu. 

İçel 
Emin tnankur eski İçel mebusu, 

Ferit Celal eski tçel mebusu, Gr. 
Cemal Mersinli Emekli General, 
Turhan Cemal Beriker Adana es-
ki belediye reisi, Dr. Muhtar Ber
lcer !çel C. H. P. İlyönkurul üye
:ıi, Ahmet Ovacık İçel umumi mec 
lis üyesi. 

es ı ayserı me usu, a ı Tur- K M raş umumi meclis k' K . b N . ya ayran a 
gay es ı ayserı me usu, azmı D Abdülkadir Kemali Ba 
T k S. 1. . S t H . azası, r. 

o er ıvas va ısı. ua ayrı , t Antalya sıtma mücadele 
Ürgüplü İstanbulda avukat. ö . dyazkıt 

v K . C H p o oru. 
mer Taşçıoglu ayserı . • . Mardin 
ilyönkurul üyesi. k" '"ardı'n Dr. Rıza Levent es ı m 

Kırklareli mebusu, Edip Ergin eski Mar • 
Dr. Fuat Umay eski Kırklareli din mebusu, İrfan Ferit Alpaya 
mebusu, Şevket Ödül eski Kırk • • eski Mardin mebusu, Rıza Erten 
lnreli mebusu, Zühtü Akın eski eski Mardin mebusu, Gr. Seyfi 
Kırklareli mebusu, Burhanettin 1 Düzgören emekli tümgenaral, Mu 
Dcnker emekli tümgeneral, Ham. 1 hittin Birgen muharrir, gazeteci, 
di Kuleli Kırklareli umumi mec. ' Hasan Mcnemcncioğlu Adliye Ve 
lis azası, kaleli müsteşarı. 

Kırşehir M ... 1 Mehmet Seyfeli eski Kırşehir I .. . ug ~ . 
b H • Bö' k . k' K Dr. Huseyın Avnı Ercan eskı me usu, azım re çı es ı ır. v .. •• K"ta 

şehir mebusu, İzzet Özkan Kır- Muş'la. ~ebusu, Husnu ı pç~ 
şehir halkevi başkanı, Yusuf Zi. esk~ Mu,?la mebusu, Yunus Na~ı 
ya Somer tstanbulda Darülace _ eskı Mu~la m~busu, Sadullah Gu. 
ze sertabibi ney eskı Mugla mebusu, Cemal 

K' ı· Karamuğla C. H. P. ilyönkurul 
ocae ı üyesi. 

Orgeneral Ali Sait Akbaytuğan 
eski Kocaeli mebusu, lbrahim 
Süreyya Yeğit eski Kocaeli me. 
busu, Ali Dikmen eski Kocaeli 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu eski Muş me. 

busu, Şükrü Ataman eski Muş 
mebusu. 

Isparta mebusu, Salah Yargı eski Koca. 

Ü 1 eli mebusu, Ragıp Akça eski Ko-
Niğde 

Kemal nal eski sparta me. Cavit Oral eski Niğde mebusu, 
caell mebusu, İbrahim Diblan., es busu, Mükerrem Ünsal eski İs. Dr. Rasim Ferit Kalay eski Niğ-

1 ki Kocaeli mebusu, Kemalettin parta mebusu, brahim Demir. de mebusu, Faik Soylu eski Niğ. 
ı Olpak eski Kocaeli mebusu, İbra. alay eski sparta mebusu, HüsnU de mebusu, Halit Mengi eski Niğ. 

Ö t him Tolga eski mebus, Dr. Fuat 
zdamar eski sparta mebusu. de mebusu, Naim Eren Niğde 

Sorağman Sıhhat V. teftiş heyeti 
İstanbul reisi, halkevi başkanı. Hizım Tepcya. 

Dr. Refik Savdam eski !stan- K ran. eski mebus, Bir müstakil me. " on ya bul mebusu, Başvekil, Ali Rana busluk için boş bırakılmıştır. 
Tarhan eski İstanbul mebusu, Tevfik Fikret Sılay eski Kon. Ordu 
Gilmrük ve İnhisarlar Vekili, Gr. ya mebusu, Adliye Vekili, Ahmet Ahmet İhsan Tokgöz eski Or. 
Kaz,m Karabekir eski İstanbul Hamdi Dikmen eski Konya me. du mebusu, Ali Canip Yöntem es. 
mebusu, Gr. Refet Bele eski ls. busu, Naim H<lzım Onat eski Kon ki Ordu mebusu, Hamdi Yalman 
tanbul mebusu, Salah Cimcoz es. ya mebusu, Ali Muzaffer Göker eski Ordu mebusu Jsmail Çama~ 
ki İstanbul mebusu, Dr. Tuğami. eski Konya mebusu. Gr. Ali Fuat eski Ordu mebus~ Selim Sırrı 
ral H. Şinasi Erel eski İstanbul Cebesoy eski Konya mebusu, Ki.. Tarcan eski Ordu ı:ıebusu Hüse
mebusu, Ahmet Hamdi Denizmen zrm Gürel eski Konya m:busu: 1 yin Ekşi Ordu daimi encü~en a
P.Ski İstanbul mebusu, Atıf Bayın- Dr. Osman Şevki Uludag eskı zası, Hamdi Şarlan Orduda avu . 
dır eski İstanbul mebusu, Sadet- Ko~ya mebusu, Ali ı:ıza Turel kat, Dr. Vehbi Demir D. D. yol. 
tin Uraz eski İstanbul mebusu, esk~ Konya mebusu, Kazım Okay lnrı başhekimi. 
Şükrü Ali Öğel eski İstanbul me. cskı Konya mebusu, Mustafa U- R • 

ı lusan eski Konya mebusu, Fuat ıze 
busu, Ziya Karamursal eski s. Gökbudak eski Urfa mebusu Veh Ali Zırh eski Rize mebusu, Ha. 
tanbul mebusu, Fakihe Öymen bi ligin Temyiz baş müddei~mu. san Cavit eski Rize mebusu, Ra
eski İstan.bul mebusu, Ali Karni mi muavini Şevki Ergun Konya if Dinç eski Zonguldak mebusu, 
Akyüz Darüşşafaka müdürü, A. halk . b k' G 1. G''lt k' Dr. Saim Dilemre eski Erzurum 
b.d. D 1 t b ld h · evı aş am, a ıp u e ın . . 

ı ın a\·er s an u a mu arrır, tsanb ld h k k d t' 1 t mebusu, Fuat Sırmen eskı Erzu. 
G l' B ht' G"k 1 t b 1 C u a u u ~en 1' zze 1 tt' K. · a ıp a ıyar o er s an u . E d 1 K d t" k' .1 rum mebusu, Kema e ın amı 
H p ·ı ·· k 1 .. • A Ş"k .. r a onya a uccar, es ı ı _ . . 1 . .. · . ı yon uru uycsı, . u ru .. k 

1 
.. . Anadolu AJansı yazı ış erı mu. 

Esmer profesör ve muallim, İb- yon uru uyesı. d" .. uru. 
rahim Alaettin Gövsa eski mc - Kütahya Samsun 
bus, muharrir. Muhlis Erkmen eski Kütahya Hüsnü Çakır eski !zmir mebu-

lzmir mebusu, Ziraat Vekili, Vedit Oz. su, lktısat Vekili, Mehmet Ali 
Hsan Ali Yücel eski İzmir me. gören eski Kütahya mebusu. Be. Yürüker eski Samsun mebusu, 

busu, Maarif Vekili, Şükrü Saraç sim Atalay eski Kütahya mebµ- ı Meliha Ulaş eski Samsun mebu • 
oğlu eski İzmir mebusu, Hariciye su, Recep Peker eski Kütahya su. Amiral Fahri Engin eski Sam 
Vekili, Mahmut Esat Bozkurt es. mebusu, Hüseyin Rahmi Gürpı. sun mebusu, Ruşen Barkın eski 
ki lzmir mebusu, Halil Menteşe nar eski Kütahya mebusu, Ala . Samsun mebusu, Zühtü Durukan 
eski İzmir mebusu, Rahmi Köken ettin Tiritoğlu eski Maraş me. eski Samsun mebusu, Süleyman 
::-ski lzmir mebusu, Reşat Mimar. busu, Sadri Ertem Matbuat u • Necmi Selmen eski Samsun mebu 
oğlu eski İzmir mebusu, CeH\l mum müdürlüğü müşaviri, Mus- su, Naşit Fırat Samsun halkevi 
Bayar eski İzmir mebusu, Kamil tafa Bacak Kütahya umumi mec. başkanı. 
Dursun eski İzmir mebusu, Sa- lis azası, Ali Süha Delilbaşı Da. Seyhan 
dettin Epikmen eski İzmir me- biliye Vekaleti doktoru, adliye Ali MUnif Yeğena eski Seyhan 
busu, Benal Arıman eski !zmir Vekaleti mütercimi. mebusu, Damar Arıkoğlu Seyhan 
mebusu, Mustafa Bengisu eski Malatya mebusu. Dr. Naci Eldeniz eski 
Çanakkale mebusu.Şehime Yunus Emrullah Barkan eski Malat. Seyhan mebusu, Hilmi Uran es-
lzmir lisesi muallimi ve halkevi ya mebusu, Gr. Osman Koptagel ki Seyhan mebusu, İbrahim Me. 
başkanı, Mehmet Aldemir Izmir eski Malatya mebusu, Mahmut te eski Seyhan mebusu, Tevfik 
C.H.P. üyesi, Nazmi İlker İzmir Nedim Zabcı eski Malatya me. Tannan eski Seyhan mebusu, ls. 
~rkek lisesi riyaziye muallimi, busu, Osman Taner eski Malat - mail Safa Özler eski mebus. Si. 

Kars ya mebusu, Muttalip Öker eski nan Tekelioğlu lktı~at Vekaleti 
Esat Oğuz ec:ki Kars mebusu, 'Malatya mebusu, Mihri Bektaş ölçüler müfettişi, Şcmsa İşcan 

Gr. Muhittin Akyüz eski Kars 1 eski Malatya mebusu, Dr. Hilmi ı Seyhan umumi meclis azası. 

Sinop 
Cevdet Kerim Jncedayı eski Si

nop mebusu, Huh1si Gruçoğlu es. 
ki Sinop mebusu, Yusuf Kemal 
rengirşenk eski Sinop mebusu, 
Cemil Atay Kastamonu ağır ce
za azası. Cemal Aliş Bartın bele. 
diye reisi. 

Sivas 
İsmail Mehmet Uğur eaki Si. 

vas mebusu, Gr. Akif Öztekin 
Erdemgil eski Sivas mebusu, Mi
tat Şükrü Bleda eski Sivas me. 
busu, Necmettin Sadak eski Si. 
vas mebusu, Remzi Çiner eski 
Sivas mebusu, Şemsettin, Günal. 
tay eski Sivas mebusu, Ziya Ba. 
şara eski Sivas mebusu, Hikmet 
Işık eski Erzincan mebusu, A~ 
durrahman Naci Demirağ mil
hendis, müteahhit, Mergube Gür. 
leyük Sivasta, Atıf Esenbel ya .. 
rış ıslah encümeni umumi ki .. 
tibi. 

Tekirdağ 

Faik Öztrak eski Tekirdağ me. 
busu, Dahiliye Vekili, Cemil Uy. 
badın es!<i Tekirdağ mebusu, Rah 
mi Apak eski Tekirdağ mebusu, 
Yahya Kemal Beyatlr eslCi Tekir. 
dağ mebuşu, Nazmi Trak Malka• 
ra ilçcyönkurul başkanı. 

Tokat 
Galip Pekel eski Tokat mebu. 

su, Gr. Sıtkı Üke eski Tokat me. 
busu, Nazım Poroy eski Tokat 
mebusu, Resai Eri§ken eski To. 
kat mebusu, Muammer Develi To 
kat orta okul tabiiye muallimi, 
Cevat Kovalı Tokat C. H. P. ilçe 
merkez başkanı, Sıtkı Ataç To
kat tütün tüccarı, Hasip Ahmet 
Aytuna Gazi Terbiye EnstitUsUn. 
de muallim. 

Trabzon 
Daniş Eyyüpoğlu eski Trab

zon mebusu, Halil Nihat Boztepe 
eski Trabzon mebusu, Hamdi Ul. 
küven eski Trabzon mebuıu, Ha. 
san Saka eski Trabzon mcbuıu, 

Mitat Aydın eski Trabzon mebu
su, Raif Karadeniz eski Trabzon 
mebusu, Sırrı Day eski Trabzon 
mebusu, Süleyman Sırrı Gedik es
ki Trabzon mebusu, Faik Ahmet 
Barutcu Trabzon barosu başkanı, 
Salise Abanozoğlu Trabzonlu. 

Tunceli 
Hayıdar Rüştü Öktem eski De .. 

nizli mebusu, Abdurrahman Sami 
Erkmen eski Kastamonu mebusu, 
Mitat Yenel İnhisarlar umum mü
.dürü. 

Urfa 
Ali Saip Ursavaı eski Urfa me.. 

busu, Gr. Ahmet Yazgan eski Ur. 
fa mebusu, Mehmet Emin Yurda
kul eski Urfa mebusu, Refet Ulgen 
eski Urfa mebusu, Şeref Uluğ Di
yarbakır belediye reisi, Sami İ§bay 
Paris Türk ticaret ataşesi. 

Van 
Hakkı Ungan eski Van mebusu, 

İbrahim Arvas eski Van mebuıu, 
Münip Boya eski Van mebusu. 

Yozgat 
Celal Arat eski Yozgat mebu

su, Ekrem Pekel eski Yozgat me
busu, Sırrı !çöz eski Yozgat me. 
busu, Sungur eski Yozgat mebu. 
su, Velet lzbudak eski Kastamo
nu mebusu, Ziya Arkant C. H. 
P. Genel sekreterlik bürosu baş
sekreteri, Salin:ı Korkmaz Yozgat 
umumi meclis azası. 

Zonguldak 
Halil Türkmen eski Zonguldak 

:nebusu, Hasan Karabacak eski 
Zonguldak mebusu, Rifat Vardar 
:ski Zonguldak mebusu, Hüsamct 
~in Okan eski Sinop mebusu, Yu· 
suf Ziya özenci eski mebus, ibra. 
him Etem Bozkurt C. H. P. tlyön. 
kurul üyesi, Mustafa Bozma Zon
guldak amele çavuıu, ŞinRi Dev
rin Adliye Vekaleti hu1cuk itleri 
müdürü 
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Meclise yeniden girecek mebuslar 130 
Dört yerden müstakil mebus. çıkacak 

Ankara, 24 (Hususi) - Yeni mec
lise girecek yeni mebusların sayısı 

130 dur. ı:ski nıelmslnrdan nnmzcl 
güstcrilmiycnlerin s:ıyısı 101 dlr. 
Dör yerde de müstakil mebusluk a
rık bırnkılmıştır. Nüfus artışı ~üz.ün· 
den meclise yeniden 25 mebus ilti
hak edecektir. 

Müstnldl melmslukl:ır irin Afyon· 
knrnhi :ır, Anknrn, F..skişelıir, NiMe· 
den birer yer ııçık bır:ıkı1mıştır. 

Ilnlil Mcnteş seçen dc,·rede İzmir· 
de.n müst:ıkif mebus iken bu de\'reıle 
lzmirden P:ırU n:ımzeti olarak gös
terilmiştir. 

Xıımzet gösteril ruh enlerden Sükrü 
K:ıyn'nın Paris scfirlif;ine tayin c<li· 
lccc!ii, Su:ıd D:ınıs'ın tckaüllüğünii 
lstedinı söyleniyor. 

Listeye giren yeni 
mebuslar 

Hamza El'kan (Afyon), I<'e\•zt Dal. 
dal (Ankara), Bclkis Baykan (Anka. 
ra), Doktor MUnir Soykan (Aydın), 

l.!Umtaz Kaynak o(Aydm), Doktor 
Şakir Şener (Aydın), FahrctUn 
Tiridoğlu (Bnlıkcslr), Feyzi Sozener 
{Balıkc.slr), Hilmi Sercmctll (Balı. 

kesir), :Muzat!cr Akpınar (Balıkesir), 
Yahya Sezal Uzay (Balıkesir), Dok. 
tor .?ııluhlls Suner (Bilecik), Feridun 
Fikri (Bingöl), Necmettin Sahir (Bin. 
glSl), Tcvflk Temclll (BiUls), Doktor 
Zihni Ülgen (Bolu), Liltfi gören (Bo. 
Iu), Emin Yerllkaya (Bolu), Cemil öz. 
çağlar (Bolu), Dr. Ahmet Ruhi Yqll. 
yurt (l3urdur), Mehmet Sıınlı (Bur. 
dur), Fazlı Gtllcç (Bunıa), Nevzat A. 
yaa (Bursa). 

Atıf Kamçıl (Çanakkele), Re§at Nu. 
rl GUntekin (Çanakkale), Avni Yulm. 
nuc (Çanakkale), Rusubl Bolayırlı 

(Çanakkale), Doktor Akl!Arkan (Çan 
lmı), Ali Rıza Eren (Çonıh), Fahri 
Akça.koca (Dentzli), Tahir Berkay 
(Denizli), Cahil Çubukçu (Diyarbn. 
lor), Veli Necdet SUngütay (Dlyarba. 
kır), Osman Şı:ı.hlnbq (Edime), Fuat 
Balkan (Edirne), Sabit Sağıroğlu <E. 
11.zığ}, Salih Bqotaç (Erzincan), ls. 
kender Artun (Erzincan), :MUnlr H~. 
rev Göle (Erzurum), Salim Altuğ (Er 
zurum), lzzct Arukan (Eskl§Chlr), 
Ahmet Aksu (Gaziantep}, Nuri Pa. 
za.rbqı (Gaziantep), Dr. Abdurrahman 
Melek (Gazlant:ep), Fikret AUı (Gire. 
sun), Yusuf Ziya Zarbun ı(GUmU§&. 

ne), General Cemal YcrsinU (İçel). 
Turhan Cemal Beriker (İçel), dok. 

tor ıruhtar Berker (İçel), Ahmet O. 
vacı'k (!çel), All KAm1 Akylli: (!stan. 
bul), Abidin Daver (İsanbul), Galip 
Bıibtlyar Göker (İstanbul), A. ŞUkrU 
Esmer (İstanbul), İbrahim AID.etUn 
GlSvsa. (İstanbul), Sehlme Yunus (İz. 
mir), Mehmet Aldemlr (lzmJr), Naz. 
mi llker (İzmir), Kahraman Anklı 

(Kanı), Zihni Orhun ·(Kars), Şerafet. 
tın Karacan (Kanı). Nazmi Toker 
(Kayseri), Suat Hayri OrgUbJQ (Kay_ 
aeri), Ömer Tn§çıoğlu (Kayseri), Mu. 
harrem CclO.l Bayar (Kıuıtamonu), 

Hacer Dicle <{Kastamonu), Abidin 
Blnkaya (Kutamonu), Rıu Saltuğu 
(Kastamonu). 
Burhruıetun I>cngcr (Kırklareli), 

Hamdi Itulell (Kırklareli). lzzet öz. 
~en (KJreehlr), Yusuf Ziya. Somer (Kır 
ıehlr), lbmhlm Tolga o(Kocacll), Dr. 
Fuat Sorağman (Kocaell), Vehbi 11. 
gtn (Konya), Şevki Ergun (Konya), 
Callp GWtekin (Konya), 11.zet Erdal 

(Konya (Sadri Ertem '(KUtahya), 
l1ustafa Bacak (KUtahya), All Sllha 
Deliba!P (KUtahya), Nasuht Baydar 
(Malıı.tyn), Ahmet Şevket özpazarba. 
ıı1 (:Malatya), Rıd\'an Nafiz Etg'Uer 
(:Manlss), ııuanu Yaman (Manisa), 
Asım Tümer (Manisa), Matı.sur Boz. 
doğan (Maraş), Ziya Kayran (Marao>. 
Or. Abdillkndlr· Kemall (Martı§), Ge. 
ncral Seyfi DUzgören (Mardin), 

:MuhitUn Birgen (Mardin), Ha.san 
Mcnemencloğlu CMardln), Nalın Eren 
(Niğde), Ebubekir Hazım Tepeyaran 
(Nlğ,de), HUscyin Ek§! (Ordu), Hamdi 
Şarlan (Ordu), Dr. Vehbi Dcm1r (Or. 
du), Kemalettin Kı1ml (Rize), SWey_ 
man Necmi Selmen (Samsun), Na.alt 
Fırat (S:unaun), !smail Safa özler 
(Seyhan), Sinan Tekalloğlu (Seyhan), 
Şemsa İ§cıın (Sc~·hıın), Şefik özde. 
mir (Silrl), Cemil Atay (Sinop), Cc. 
mal Aliş (Sinop), Abdurrahmtın Naci 
Demirağ (Sivwı). 

Mergube GurleyUk (Si\'118), Atıt E. 
senbcl (Slvıısl, Nazmi Trak (Tekir. 
dnğ), Muammer Develi •(Tokal), 
Ccwııı Kovalı (Tokat), Srtkı Ataç 
(Tokat), Hatip Ahmet Aytuna (To. 
kat), Ftı.lk Barutçu (Trabzon), Sııllse 

Abanozoğ'lu (Trabzon), Mltat Yenel 
(Tunceli). Şeref Uluk (Urtal, Snml 
tşbay (Uda), Ziya Arkanel ('~ozgat), 

Snllm Korkmaz (Yozgat), Yuıu! Ziya 
özenci (Zonguldak), lbrahlm Etem 
Bozkurt (Zonıruldak), MustRfıı Bozma 
(Zonguldİıl<), Şlnııst Devrin (Zongul_ 
d'lk) . 

· Listeden çıkanlan 
eski mebuslar. 

H:ıtı Cırp:ın {Ankııracfnıı), Müş
fik Ay:ışlı (Ankar:u.l:ııı), Tnh~in .Snn 
(Aydıncl:ın), Sabiha Gökçiil {Dahkc· 
sirdcn), l~n,•er Adnkıın (Bıılıke!!İr

dcn), 1brnhlm Çol:ık (Bileciktcn), 
Cevat Alılı:ıs (lloluılcın), l\lithnt Dağ· 
demir (Dolııdnn), Şükrü Giilcz (Bolu_ 
dan), f~mail Hakkı t•zrnay (Boludon) 
Halit Onaran (Burılurdnn), Hasan 
Hıza Soyıık (llurdurdan), Asaf Dorns 
(Bursadıın), Sad~llm Ferit 'J'oln) 
(Bursndnn), Şekibe lnscl (Ilurs:ı
dnn), Ahmet Cevat .Emre (Çonakka
ledcn), Şükril Yaşın (Çıınakkolcdcıı) 
Hntice O~gcncr l <;nııkırıılan), Akif 
Akyüz (Çoruht:ın), Fuat Bulca (Ço· 
ruhlnn), llyas S:ımi l.oş (Çoruhlan). 
ths:ın Kurlk:ın ( Çorulıtnn), Ali Hıza 
özene (Çtwıımd:ın), l'\-abl Hıza Yıldı· 
rım (Çorumdan), General Şefik Tur
s:ın (Denizliden), Huriye Öniz (l)f. 

yarbnkırdan), Tevfik Uilge (Di~:ırlın· 
kırdan), Mecdi Boysan (fülirııcdeıı), 

Toh~in Derk (El:ızıgrl:ın), Ahmet Oz
demlr (Eskişehlrden), Ali kılıç (Gn· 
zionteplcn), Remzi Gürez (G:ızi:ın· 

tepten), Hnkkı Tarık l's (<:iresıııı· 
dnn), Muzafter Kılıç (Giresundıın), 
Sadri l\lııksudl Al.:snl (Gircsıından), 
Ali Şevket Önderse\' (Gümüşh:ıne
den), Fikri l\lullıı (lçeldcn), (Hakkı 
S:ıyu:ım Oı:cldcn), ll:mıı.li Ongıın 
Oreldcn), Dr. Neşet Ömer ( lsııınhul· 
dan), Ali BnrJns (İsl:ınbuldan), Ham
di Gürsoy <lstanbuldan), Hııyrullah 
Ersin (fstaıılıuldan), Yaşar Yazıcı 
(lstnnbulclıııı), Hnmcli Aksoy (İzmiı~ 
den), Bahn Öngören (K:ırstan), l\lclı· •

1 met Nazif Sircl (f\nrston), Dr. Şiik
tü Şenuzan (Knstnnıonuılnn), llırıı-1 
him Gırnntay (Kastomonuden), Sıt· j 
kt Şerif ı:kcn (Kııslomonudnn), Sc-

rlf Jlden (Kastnmpnudan), .Nahit 
Ken'cn (Kayscriden), JJas:ın Ferit 
Perker (Kııyserldcıı), Uıtri :Müfit Öı· 
deş (Kırşehirden), ll:ı~on JI:ılrl Tan 
IKocaeliden), Ressam Şevket Dn~ 
(Konyııdan), Mustafa Eken (Konya. 
dan), Muc;t:ırn Halit Cner C Konya. 
dan) Bediz Morova (Konradnıı), 

Cl.oknntncı) Cemııl Tekin (Kony:ı

dnn), Nnşlt Hakkı Uluğ (l\fitahy:ı· 

dan), Dr. Soklr Ahmet Ediz (Kiitalı

yod:ıp), Ömer Diac (Külalı)'adan), 
Tnhlr Hitit (Manisadıı.n>, Mustafa 
Turgut (Maııisadnn), Kemal Kusuo 
(l\farnşlan), Nuri Ural (.Mar.aştaıı), 
Alıdürrazzak S:ıtıına (Mnrdiııdeıı), 
Osmnn Dinçer (l\fardinden), Şükrü 

Kny:ı (:.lu{tlı:ıdnn), Se\kl ÇlloQlu 
(Muştan), Naki Yficekök {Muştan), 
Kiıınil lrdeJp (Niııdeden), Ahmet Ye· 
fik Uiu~·ey (l'iiğdeı.len), Ur. Ziya Nn· 
ki Yallırıın (Ordııcl:ın), Ali Tuııab 
(Samsundan), Dr. Amn Sirel (Saın
sund:ın), Mchırıct Giincşdo{tdu (Snın 
s11ııtlan) Esınn Nnyınaıı (Seyhnn<l:ııı) 

Oıııer Bker (Seyhnnılaıı), Şevki Sıi· 
oy (Siirllen), l\Jchmct Ali Kurdoğlu 

CSiirtten), lsmail llnkkı \'erat (Siirt
leıı), Sahilı:ı Görkey CSh·:ıst:ın). na· 
sim B:ışnrıı (Si\'n:o;t:ın), \':ısfi H:ı~lt 

Sevik (Sivastan), Sukir Keschlr (Te· 
kirdıı~dan), Hürrem Ergun (Tokat· 
tan), Jlüsnü Konııy (Tokallon), Sii
reyrrı Gcnc:ı CTokull:ın), Seniha Ilı· 
zal lTı-:ıhzond:ın) Behçet Günııy (Ur
fndnn), l\lııhlddln Dinçsoy (Urfad:ın) 
Emin Drnmnn (Yozg:ııtnn), Ömer 
En·i (Yo7.gntfun), Hasırı Özdcmiroğ· 
lu (7.onguld:ıktıın), Hecep Zühtü So· 
yak (Zonsııldııl\toıı), ~ecntl Güneri 
(Zon11uldakt:ın). Esat Çekmnkknyn 
(7.onsuldıık t:ın). 

Yozgaı::la), Sami Erkman (Kasta 
monudan Tunceline), Fuat Gök. 
budak (Urfadan Konyaya), Ala
eddin Tiridoğlu (Maraştan Kü
tahyaya), Muhittin Baha Pars 
(Ordudan Bursaya), Ali Rıza E. 
sen (Kır§ehirden Siirde), Hüsa
mettin Okan (Boludan Zongulda
ğa). 

MEMURLAR 
Bir kaç yerden maaş 

alamıyacak 
Ankara, 2:1 (Husust) - Mcbu&ukta 

ı:ro!esfütUk, mecllı!l idare autığ'lnm 
b!r z.ı.t üzerinde blrle§memcsl prcru;i. 
bl idari te§klle.tta. da tatbik otuna. 
caktır. Buna göre bJr vatand&§ blrôen 
t.lzla iı ı:örcmlyecek, daha doğnııu bir 
kaç yerden para alıı.mıyacaktır. Bu hu. 
swta ha%ırlanacak bJr kanım !Ayiha_ 
eı yeni Mecfüıe wrlllp yaz tatilinden 
evvel kabul olunacaktır. 

Mualllm!ikle gazetecilik mU.stesna 
bir ''atand&J yalnız bir yerde devlet 
memuru olacaktır. 

-.... ... ~. 
Okuyucularımızdan itizar 
MUnderccatımızm çokluıu dolayıaile, 

Spor Romanrmız, Tarih1 Tefrll<amır. 

giremedifl gibi, dUn \'aadettlğimlz ye. 
nl zabıta romanına da ba§lıyamadık. 
Okuyucutanmu:dan 6ztlr dileriz. 

Pirinç - Mercimek • Arpa - Komflör • Yulaf• 
tateı unu ve sair müıtahzaratı : 

Yavrulannızı neşe ve sıhhate 
ulaştıran bir zafer yoludur. 

Tarihi tesiıi: 1915 M. NURt ÇAPA 

- -Listeye naklolunan 
mebuslar •····ı·-· .. ··-----. 1 .... . ............ , ...... ..-._.._... . 

İsmet İnönü (Malatyadan An
karaya), lzzct Ulvi (Afyondan 
Hakkarrya), Örge Evren (Balıke· 
sir.den Bitlise), Muhittin Baha 
(Ordudan Bursaya), Dr. Mustafa 
Bengisu (Çanakal~en tzmire) 
Mazhar Müfit Kansu (Denizli. 
den Çoruha), Haydar Rü~tü Ök
tem (Denizliden Tunceline), Hik· 

U CHARLES BOYER ı: 

ıı DAN.fELLE DARRIEUX :İ 
1 T.fNO ROSSt !: 
İı VtCTOR FRANCEN H 
fi GINGER ROGERS !i 
il FRED ASTAIRE li 

ERROL FLYNN ! 
VlVtANE ROMANCE f 
FERNAND GRAVEY s~ 
CLAUDETTE COLBERT if 1 met Işık (Erzincandan Sivasa), 

Dr. Haşim Ali Dilcmre (Erıu. CLARK GABLE if 
'rumöan Rize'ye) Raif l)inç (Zon- Dünyanın yedinci ıan'at ha. ıı 
guldaktan Rizeye), Fuat Sirmen 1 rikasr olan sinemanın bu en ıi 
(Erzurumaan ~amsuna~, N'a!i A· • taiiliımıı yıToızları pek ıi 
tıf (Erzurumdan Giresuna), Dr. : yakında ,.! 
Hasan Vasıf Somyürek (Balıke- i A i 

LALEI sirden Giresuna), Hüsnü Çakır 

{İT.mirden Samsuna). Hilmi Ço
ruk (Mardindcn Kastamonuya), 
Velid tzbudak (Kastamonudan Sarayını ziyaret edeceklerdir ff 

1:.1:::11:=-==::.-:::::.-:::c:::::.-::-.::::::::: 

• Bugün SAKARYA sinemasında --t 
LENl RtEFENSTAHL'ın Olimpiyad oyunlarına tahsis edilen 

ve sabırsızlıkla beklenen ve biltün ~Unyeıda 

gösterilmiı ve göıterllmekte olan 
(1936 Berlin Olimpiyadlarmın tam, hakiki ve yesane filmi) 

~!lı~~i. STAD ILAHLARI 
Gençlik, güzellik ve Spor filmi. Fiyatlarda zam yoktur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Komatıı~ 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılannızı derha• .. aer. icabında aiinde 3 kate alınabilir. 

bll! 

MARi KA ROK Tarafından 
Fevkalade bir surette oynanmı! 

GASPARONı 
1 Filmi önüı:':'üzdeki Çartamba akıamındao itibart1' 

S U M E R Sinemasında 
• ·~mmw~m 

Yeni nesrivat : 

Belleten 
Turk Tnrlh Kunımu 

1 -Ka.ırga 
tarafından 

2 - Dört namuı be neşredilen Belleten nıecmuasmın 0-
riincil cilt, dokuzuncu sayısı çıkmış· " . ı ,, tJ~ tır. Bu sayıda Hasan Cemil, Doktor Kansu, rrofesör ımall Habtı tıJI' 
Hiımit Koşay, Jlcmzi ORuı Asık, Mi· carşılının muhtelif tarihi mef' dıf 
rnnr Sedat <;ctinıaş, Profesör Ş. A. dair ilmt etüt ve makaleleri v;t. 

- Uç bin ruble! 

1 zzs 
doğru yürüdü. Kapıyı çaldı. Tokmak Bir başkasının ort&klxfı onu çited~t 

Karamazof Karde ler 
Cevabı herkeıi taıırtı:nııtı. 

- Uç bin ruble mi? Nereden bulmuı 
acaba? 

Paranın Madam Koklakovdan &eldi
ğine 'kimıe inanmıyordu. 

&esleri, gecenin ıuızlığı içinde ortalıfa karır ve ellerini onun kanına b\J~.; 
yayılıyordu. Uiç bu gürUltüyU duyun· Fakat Gruıinikanm ilk ltıkına of. 
ca: bC5yle uğın fOyler duymuyordu. ~~ 

- Gece yerısı .•. Kepuelik bu! ğin:!e ne kin, ne de ıevgi vardı. 

Yazan: Dostoyavski - ~:ıkın babaarnı ıoymaıın! 

ÇeYlrro: Hakkı Süha Geqia - l3l ~-· 
- 1.tç bin ruble... Çok 1üphe vere. 

cek bir rakam! 
- Burada herkes bilir, ki Dimitri, 

babasını öldüreceğini defalarca •öyle. 
mi§tir. O vakit de üç bin rubleden bah
seder dururdu. 

Dedi; fakat kapıya da daha hızlı vur bu adamı henUı: görm~iıti. . ~ 
maktan kendini alamadı. Sebebi anla- - Bet ıenedenberi onu beklıY0 ı' 
şılmaz bir hırçını k bütün sinirlerine Se'Yiımek haklarıdır. Ne haıtetıı''( 
ı;arılmrştr: ben aralarma giriyorum? Onları" f 

- Mutlaka açtıracağım! lundan çekilmeliyim. Madem lci, 1'11 ti 
sonra Dimitri denilen koca budala, hiç 
kimsenin canına kıymıyacak .• Biraz ev
vel seni incitmittim .. Affet canın ister. 
sc ama .... Hadi Andre çek! Hem çabuk. 

- İliç Allahaısmarladık !... Unutma 
beni! ... 

Jliç ken.di kendine : 
- Sarhoı desem, değil... Fakat ne 

tuhaf ıeyler söylüyor! .•• 
Diye düşündü. önce dükkanda kal

mak, heriflerin hile etmelerine meydan 
vermemek niyetinde idi, Sonra birden· 
bire kendi kendine kızarak ye":re tilkür. 
dü ve bilarljo oynamağa ~tti. 

YoL:ia: 
- Sersem, Fakat çok iyi yürekli bir 

dclH:anlx bu Mitya ... Diyordu. Gruşini
kanın şu eski S.şıkından bahı;eyleciiğini 
işitmiştim... Eğer gelmişse hapı yuttu 
berif ... Tabancalar ... Canım baııa ne? .. 
Ben onun a1:rl hocası değilim a ... Hem 
bir ıey olacağı da yok zaten .•• Bütün iş 
yaygaradan ibaret. Sarhoş olunca dövü 
şecekter, sonra barışacaklar ... Yapacak 
adama benzemez: onlar... Lakin şu: 

''Çekiliyorum ... Cezamı kendim vrriyo
rum ! .... ıözleri ne demektir? .• Yok ca. 
nım... Hepsi palavra... Meyhanede ide 
t.arhoı olunca yirmi kere böy!e ıeyler 
söylemişti. O vakit içki ile sarho§tu, 
şimdi .de manen ayni haldedir ... Hem 
bana ne canım? .• Ben onun mentoru de. 
ğilim a ... Yüzli gözü kan içinde idi... 
Birile dövUşmilş olacak, ama kiminle? .. 
Mendili de kanla sırsıklamdı. Hem biz
de kaldı o menıdil... Döşeme üstünde ..• 

İliç böyle kendi kendine konuıa ko. 
nu~a gazinoya var.dı ve hemen bilardo
ya başladı. Pek canı sıkılmıştı. 

Oyunla avundu. Orada arkada§lariy
le konuşurken meseleyi onlara da an-
lattı ve: 1 

- Dimitri Karamazof, yeniden para 
bulmuş. Bir araba yükii şampanya ve 
meze ile Gruıinikanın peşi sıra Mak. 
roiyc gitti. 

Dedi. Etraftakiler meraklandılar, hat 
ta oyunu bile hıraktılar. 

- Para mı bulmuş? 
Diye soranlar oldu. Hele: 

İliç, birdenbire suıtu. Dimitrinin kan 
içinde evine geldiğini sakladı. Oyun 
tekrar başlayınca, sözün akııı değiıti. 
lliç, istekasını bırakarak, çıktl. Halbu
ki ora•da biraz bir ıey yemek niyetinde 
idi. Yolda aklından &idip Fiyodor Ka· 
ramazofa uğrayarak bir ıey olup olma
dığ•nı ölrenmek fikri ıeçti. Sonra •·yok 
canım bir kuruntu uğruna rezalet çıka. 
rıltr mı gece vakti? .. Hem bana ne, ne 
halleri varsa 'öntinler !,, 

Diye ıöylendi. Evine dönerken, pek 
tera bir hal içiruieydi. Birdenbire "Fen. 
yayı hatırladı ve: 

- Ona sorsa idim, her ıeyi öğren
miş olacaktım 1 

Sözlerini zihnirr:ien geçirdi. Bu hatır 
Jayıf, merakını ansızın tutuşturmuFt · 
Merak yangınını birkaç saniye isinde 
öyle <l8rt tarafını sırdı ki, yarı yoldan 
dönüp "Madam Morozov,, un evine 

Diyor ve gittikçe artın bir §İdd~tle bit de ••sa benim için her ıef 
kapıyı · çalıyordu. ıt'Jittir! .• 

MITYA 

-6-

BEN GELİYORUM! 

Bu sırada Dimitri Makroiye doğru 
uçuyordu. Makroi, yirmi fersahlık me. 
aafede i.di ve Andrenin arabası, bu yo. 
lu bir saat bir çeyrekte alacaia benzi· 
yordu. Hızın ıerinliği, Mityayı biraz 
yatııtırmııtı. Hava sert ve gö1c çok yıl· 
dızlx idi. Aliyo§anın yere kapanarak. 
yaradılışı son nefsine kddar sevmeğe 
andiçtiği ıcce, işte bu ıeceydi. 

Mityanrn zihni bulanıktı. İçinde ya
şattığı güzeli 11on bir kere görmeğe git· 
tiğinden baıka hiçbir teY diltUnmUyor. 
du. Onun kadar kıskanç bir adamın 8. 
nt:ne an&ızın çıkan bu yeni rakip kar
ıısında köpürmiyeceğine inanılamazdı. 

Piye dütündüğü bile oluyordıl· $~ 
ıznda selfünet olsaydı, bu düti111

: f 
cında ıuurlaİa,caktı. Ama buna gUc r? 
miyordu. "Fen ya,, nın anlatulı1• ,ııl' 
!dinlerken, bu dUıilnceler beynirıde .,.&' 
ıek cibi yanıp ıönmUttU. Hlll, tçı $İ 
bir bap 'köpürlitilnU duyuyord\J~ 
kararını nrmelf, onu bu bapöfl 1' 
ramamıJtı. Hatıralarının çoklul\Jıdl c< 
yaYJ buhrana ıilrilklilyordu. ••J<e'- fı ~ 
zanu veriyorum!,, cilmlesini yaı~,fl' 
fıt, cebinde, tabancalar dolu idi. ~ 
gün doğarken ilk ıııklarla berabtt' tıı 
dine kıymağr tasarlamııtı. Fakııc,.cl 
türlü geçmiJinin hatıralanndarı ~f 
ni kurtanmamalr, onu mw:tarlp ttl 
du. Bir aratı'k, arabayı !durdurup ifl / 
ve tabancasını alarak sabahı bek1~, 
den hemen oracıkta itini bitirıne~ ~ 
fine kapıldı. Ama. ~u dü~ünce ~~rtil 
ıek kadar sabuk parlayıp sönrni.IŞ 

(Deoamı ııar) 



1 okatlıgan soka
ğındaki cinayet 
Katil Faik dün ağırcezaya verildi 

( ~VVelki a k§am Bcyoğlunda To-
.'tlıyanrn ba§ındaki sokakta in- 1 
~ s~.i~~eğini doldurmaz bir se. i 

ı./ Yüzünden 55 yaşında Vasil f 
~ llıda bir cmltı.k komisyoncusu. 
t.'J. 9 Yerinden vurarak öldüren 
1ll'"• . gtn dün ağır ceza mahkeme. 
,~e cUrmU meşhut kanununa 
""vtikan muhakemesi yapıldı. 
(:;.. 35 Ya§lllda, siyah çember sa
~lı olan Faik Ermeniden dön. 
_ ve asıl adı Hnyiktir. 2 ay ka. ;:r evvel tımarhaneden iyileşe • 
~ k çıkını~. ötede beride dolaşa. 
'rır k. aeyyar satıcılığa başlamış • 
>.' Eskiden basmacılık yapan . 
~ lk, 4 sene kadar evvel Hristo 
~ tnda birisinin metresi olan An. 
l elikiyc 100 lirayrı. yakm vere • 1\atil Faik 

or 1·te mal satmı§, parasını top • 
r ~ alamıyarak azar azar alma- tün bıçakları bilmem neden top. 
~ başıamıştır. Nihayet borç 270 layıp saklamış. Ne ise güzel bir 
;~§a kadar dUşmllıı ve Faik bıçak aldım. Cebime soktum, e\'e 
~ aıt akşam Hristonun Tokatlr . gelirken aklıma Hristodan para. 
~'4.rJ. Yanındaki yazıhanesine pa. mı almak geldi. Yazıhanesine gi
a~ı almak ilzere gitmiştir. dip baktım, dükkanda ismini bil. 
~akat Hristo bu sırada. bir iş medigıv·m birisi ile bir kadın var. .,.. 

, Uı dı§arı çıkmış, dükkana Va. dı. Konuşuyorlardı. Hristoyu sor. 
:ı adındaki ortağnu bırakmış • dum. Erkek ne yapacağımı sor -

t?r, Faik Hristoyu sormuş, Vasi! du. Alacağımı istemeğe geldim, 
~ cevap vermiş, bu suretle baş. dedim • :an ağız kavgası sonunda Va. - Her gün her gün para veri. 
. kUfüre başlamış ve eline ge. lir mi? Haydi çek arabanı diye 
~iği kalın bir perde sopasını küfüre başladı. Ben mukabele 
lifin üzerine atmıştır:. Sopa ettim. Kızdı. Arkasında duran 
~ğin gözUnc isabet etmiş, o da bir sopayı alıp kafama fırlattı. 
!Jı" un üzerine cebinden yeni al- Kadının da elinde bu sırada bir 
ti uzun ekmek bıçağını çeke. bıçak gördüm. Baktım, olacak 

1 
it iizerine atılmı§, barsa.klarmı gibi değil, kadına bir tekme vur. 

tj0lonüştür. Katil vakayr mUtea. dum yere dilşilrdUm. Sonra bıça. 
.I> kaçmağa davranmış, fakat ğımı çekerek Vasilin U?.erine ntıl

bit iki sokak dolanınca yaka • dnn. Bir kaç defa sapladım ama 
<aııznıştır. kaç defa, onu hatJrlıyamıyorum. 
biğer taraftan hemen can kur- Reis Faiğe vaka yerinde kadın 

~l'a.n otomobili ile Beyoğlu has. falan olmadığını söyledi. Faik 
~esine yatırılan Vasil az sonra mevhum şahıs üzerinde ısrar 
0 ?nUştür. etti: 
~.~atil deli Faik, tahrik göz ô. ..,.~·<_ •. , • ..-a~ıt yoktu. G6t'SE!'ftl tim·. 
)ilıı.de tutularak 448 inci m:ıdde. rım.~c~ pq.p. YFlt,Aişrnan bir l: göre 18 sene hapsi istenerek kadındı. 
, i:lr. cezaya gönderilmişti. Reisin Vasilin Faiğe savurduğu sopa. 
~ah üzerine cinayetini şöyle iti- larla katilin bıçağı mahkemeye 

f etti: · getirilmişti. 

1 
- Eskiden basmacılık yapar . Bıçak tarbelerin §iddctinden 

•ıtn. Son zamanda karımla bir eğilmiş, üzerinde kan lekeleri 
,~ç de:~ kavga etmi§, bir defa. kurumuştu. Katile gösterildi. 
~ da ıçınde sı~ak çay bulunan - İşte Vasil bu sopayı kafo.· 
l't ~danJığı Urenne atmıştun. IKa. ma vurdu, bıçak ise benim aldı. 
~ ?n beni karakola şikftyet edince ğım bıçaktır, dedi. 

1~aladılar :e tımarhaneye attı. Faik kaçarken bıçağı bir so _ 
~ Orada Uç buçuk ny yattık • kak ic_:indeki bahçelerden birisine 
~sonra geçenlerde çıktım. Soy. atmış, yakalanınca yerini ıgöster. 
'a.. ı da unuttum. Çünkü nüfus miştir. 
tıır?ımı tımarhanede kaybet . . Mahkeme katilin sorgusu bit • 
ttım. tikten sonra şahitleri dinlemeğc 

,. aka günü Mahmutpaşaya git başladı. 
in· f'kri b" k 'lt • ı m ır e ·mek bıçağı al- Bunlardan Angeliki ile Hristo 
~· Çünkü karım evdeki bü. Faiğe hakikaten borçlan olduğu-

vAKlr -SPOR -MÖSABAKASI 
"°""""'°""""""""'°""'°"""""""""""""""""""'""nn~.-VVVVVVVVVVVV 

Futbol, Güreş, YUzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 

seçıyoruz 
. BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet 'A'flet Sudi 
. ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
1•karpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir 5enclik 
:Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
}'Unbağı: 4 kişiye birer çift ipekli çorap: 10 kişiye birer adet 
l'ayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü· 
Yükkolonya ; 15 okuyucumuza birer ~i~ kilçUk kolonyao 25 ki. 
§iye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 
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Bir Sivri Akıllının Maceraları: 

, .. ,.,,..., ...... _. 

~------------------~-~-:---=------------------------------------------------======== 
Çekoslovakyanın işgalinden sonra lzmirde dün bir kadın 
..................... ·-··-··················-·· .. ·····--· .. ..___.._..__.. ...... 

M ı • • güzünden işlenen cinayet u sso ı n 1 yarın lzmir, (Husus!) - Gece vakti Naime ve Salt beraberce Al· 
saat 20.30 sıralarında Kemerde mnn kulesi istıkameUnde ak-•• ı • . k? Alman kulesi civarındaki ikinci şam vakti yUrUyorlar. lkincl 

ne Soy iyece . sokaktabirkişiuinölUmUylene- sokakta beraberce Sıtkı Atama-
ticelenen bir cinayet işlenmiş· mn cvJne giriyorlar. 
tir. Cinayetin sebebi, kandırılan Sıtkı ve atlesl efradı akşam 

Bir Frans. ız gaz.efesine göre: Hitlerin Orta Avrupa· bir kadrnın getirildiği evde iki Uzer! yemek sofrasında otur-

d 
kfşl arasında paylaşma kavga· muşlardı. Mtsafirlerl görUnce: 

akı zaferı Fransa ve lngiltereden daha sıdır. - Duyurun, diyorlar. 
fazla ltalyanın zararına 0lmUŞfUr Katil Meyan fabrikasında a· Bir iddiaya göre Salt, Sıtkı· 

melclik eden HUseyin adında ya: 
.Mussolininin yarınki pazar günü söyliyeoeği nutuk Avru. bir sabıkalı, maktul Salt Yılmaz 

pa sıya~i ı:ıahafilinde ~erakla beklenmektedir. Zira, AJ.nwıyanın adında gene bir adamdır. HA.dl· 
her yenı şıddet ~arbesın~en sonra İtalyanın alacağı vaziyet haki • . sede adı geçen kadın duldur, 35 
katen merak edılmektedır. Mussolininin bu meraka bir nutukla yaşındadır ve adı Hilmi kızı Na
ccvap verm~i de he:nen daima adetidir. Nitekim, Almanya A. fmedir. Gene aynı bft.discde f· 
v~turyayı ılhak ?ttı~ sonra da Muasolini bir nutuk söyle. kinci derecede suçlu bulunan 
mış, !tal~anın vazıyetını ızah etmişti. Sıtkı Ataman, suç1n HUseylne 

1 
Bugun d~, ~~oslov~kyanın Almanyaya. ilhakmdan sonra, bıçak vermekle suçludur. 

~~!yanın vazı.yetııu tesbıt edeceği için, Mussolininin pazar gün· * * * 
ku nutku aynı merakla bekleniyor. 

Fransızca "lntransigeant" gazetesi Mussolininin bu bekle. 
nen nutku milnasebetile, ltalyanın vaziyetini tahlil eden yazı. 
smda şöyle diyor: 

ltalya bugüne kadar vaziyeti. kacak ve ltalyaya hiç bir arazi 
ni bildirmedi. ltalyan gareteleri verilmiyecek. 
Çelmslovakyanın ilhakını fena Fakat, Mussolininin Hitlere 
karşılamış değildir. Bununla be- Orta Avrupada istedig-i gibi ha. 
raber, bUyük faşist meclisinin reket serbestisini verirken ondan 
toplanacağı bir sırada İtalyan bir vait almamış olacağına ıina. 

Haber aldığıma güre Salt son 
zamanlarda evlenmek arzuslyle 
Dayan Naime adında bir kadın· 
la tanışmış .. Bu kadın dulmuş, 
iyi bir a1lenln kızı imiş .. 

Sait, dUn Dayan ~a1me ile gö· 
rUştUğU sırada: 

- Seni aileme götUreceğlm, 

diyor. 

meb~s!annın Fr~nsa aley~inde namnyız. Sadece ne gibi vaitler? 
tahrikatlarını hafıfletmelerı ma. ltlyanm bir taarruzuna Alman durmak mccburiyeUndedir. Va· 
nahdır. Zira, !talyada, Roma _ yanın yardım edeeeği mi vaade: kın, Avusturyanm ilhakından 
Bcrlin mihverinin sadece Alman.. dildi? sonra Hitler Tiroldekl 200 bin 
ya lehine işlediğini anlamaya Fakat, bazı İtalyan gazeteleri- Almanı da ilhak etmek arzusun· 
başlıyorlar. nin yazdığı gibi, İtalyanın bu ta.. dan vaz.gececeğini bildirdi ve 

Almanya, bihiri arkasına. hiç arruzu Fransa istikametinde 0 _ o mıntakadaki propaagndaya 
k~n pölçmcdım, ltalyanın yarijl : ıursa harp Gıkar .. Bu iakgir<lr .Al. nihayet verilmesini - sadece 
mı ile, Avusturyayı aldı, Çekos. manyanm !talyaya Çeko!!llovak • resmi olarak- emretti. 
lovakyayı parçaladı, sonra tama- yada bulduğu bir iki eski tayya- Faknt, Bitler Avu8turya71 il· 
miyle eline geçirdi. reyi vermesi herhalde bir hediye hak etmeden evvel de bu kUçUk 

Buna mukabil, İtalyanın ka • sayılamaz. cumhuriyetin istlklAline riayet 
zançları hiç te bu kadar bellibaş. lgin derinliğine gidecek olur • edeceğini söylemişti.. Çekoslo
Iı değil. Vakıa, İtalya Habeşlsta. sak görürüz ki Hitlerin Orta Av. ,·akynnrn da arazi bUtUnlUğUne 
nr aldı. Fakat bunun için kendi. rupadaki zaferi Fransa ile tngil. tecavüz otmiyeceğlni de tekrar 
ni zayıf düşüren bir harp yap· tereden daha fazla ltalyanm za- etmiş, fakat ondan yirmi dllrt 
maya mecbur oldu. Diğer taraf. rarma olmuştur. saat sonra Çekoslovakyaya gir· 
tan, Habeşistamn .i§letilmesi ko. Evvela, 1talya Anupadan sü _ miştir. Onun için, artık bfllyo-
lay bir ~~y değildir. rülmüş oluyor. Faaliyetini bun • ruz: Hitler muvafık gördUğU 

- Sana karımı tanıtıyorum, 

biz biraz kalacağız, demiş .. 
Bir içki masası hazırlanıyor. 

Herkes içki masasına oturuyor. 
Naime biraz çekingen içki 

masasına bakıyor. Kendisine ra· 
kı fçmesl tekllf edildiği zaman: 

- Rahatsızım, diyor .. 
!arar ediyorlar. 
- Ben rakı içmem, diyor .. 
Nihayet zorla btr kadeh rakı· 

yı yuvarlryor. Aradan bir müd· 
det geçiyor. Bu eve iki yabancı 

erkek daha geliyor. Naimo bu 
vaziyetten tırkUyor. DUşUnceli, 
dUşUnccli konuşuyor ve bir fır
sat bulup kaçmak yollarını arı· 
yor. 

Kafalar epeyce tUtsUlenmlş· 
tir. Bu arada katil Hüseyin eYe 
geliyor. Nalmeye karşı h0.m1 ro· 
lUnü takmıyor: 

- Bırakın şu kadını, diyor. 
Rahatça ovlne gitsin. 

Hüseyin bu sözleriyle kadına 
taarruz edilmesi ihtimalini de 
ortaya ntmış oluyor ve kendisi· 
ni evine götUrmcğe razı oluyor. 

Sntt: - Götüremezsin, diyor. 
Kavga çıkıyor. Saitle HUsc· 

yln kavga ettikleri sırada Nai
me kacmağa çalışıyor. 

Şimdi şahıslar sokaktadır. 

Bir iddiaya. göre Sıtkı, Satdl fü
dUrmesl için HUseyf~ bir hı· 

çak vermiştir. HUseyin, işte bu 
bıçakla Saidi bıçaklamış, bıcak· 

Iadıktan sonra da evine ,gelmiş· 
tir. Sıtkı kendisine: 

İtalya İspanyada da harp etti. dan sonra ancak Akdenizde ve Af andn söz Yerir, bu sö:r:lt tutma
Fakat general Franko defalarca rikada gösterebilecek. Sonra, 90 mayr daha faydalı gördUğtt za· 
söyledi, Mussolini de Çember. milyonluk bir Almanya ttalya • nıun da yaadlni unutur. - Ne oldu, diyor. 
layn'c bildirdi: Nasyonalistlerin nm hudutlarına ağır basmakta • .Musolini, Roma • Berlin mih- - Vurdum, bıcakla.dım. 
nferi kati şeklini alır almaz t. dır ve bir gün İtalyanın emniye- verindeki bu işb1rltğl nrkadnşı- Bunun Uzerine HUscyln hem· 
talyan askerleri İspanyadan çı· ti için de tehlike teşkil edecektir. nm ne dUşUndUğUnU nnlnmıya- şireslnin getirdiği gramofona 

nu söylediler. Faik bunlar din • 
Jenildiği sırada kendilerinden ala 

Şunu da unutmamak lazımdır cak kadar styast görUş kuvve· bir plflk koyan Sıtkı neşesinden 
ki İtalya Umumi Har.be, esasen Uaden ınr.hrum bir adam değil· dansetmeğe başlıyor. 
sallanmakta olan Avusturya. Ma dir. Vakıa Bitler bugUn, eski Yaralıya gelince .ancak 100 a
carisan devletini ortadan kaldır. kavgaları canlandırmak için 1- dım kadar attıktan sonra dUşU

- Paramı verin, ben paramı is. mak maksadı ile girmişti. O harp. talyanın mUznharetine çok muh yor ''e kendisinden geçiyor. Ya-
terim; diye söyleniyordu. te 1 milyon İtalyan telef olmuş ta~. Fakat Macnrlstanı da ta· ralı hastahanede muayene edil

cağını istiyor: 

Bunlardan sonra dinlenilen Ali 
de şöyle söyledi: 

j - Eve gelirken bir kalabalık 

ve Muasolini de Y.aralanmıştır. ınnmiyle nazlleşttrdikten, Orta dlği zaman çoktan hayata göz
Bugün Avusturya imparatorluğu, Avrııpadaki ilerleyişini kuYvet- lcrini yumduğu anlaşılıyor. 
mukaddes Roma • Cermen im- ıcndirdlkten ve - demokrat HAdiseye mtlddelumumi mu· 
paratorluğu olmaya çalışan III.cü devletler kend!sini yarı yolda avını B. Cevdet Özpay elkoy
Reich (Nasyonal sosyalist Alman ılurdurm:ızlarsa - hekemonya- muştur. 
bUkCımetl} şeklinde son de- smı Karadenlze kadar 1lerlet· ·-------------
rece kun-etli bir devlet tikten sonra acaba tekrar ltal· itfaiye Jşine Karışan 

kendisini kimin vurdu~nu sor . h 11 1 ·oskUd T b ğ d '"4 ~ a n almış bulunuyor. Bu yaya dönüp, bu sefer de ondan u ar unus a m a u 

dum. şerait altında bir Al - bazı şeyler lstemlyecek ml? Mu· numarada oturan Kemal Demir· 

gördüm. Sokuldum, Vasil dük . 
kanda, kanlar içinde yatıyordu. 
Baktm1 ölmek Uzere idi. Hemen 

-- Siyah sakallı deli Faik, ara- man • İtalyan iş birliğinden balı- sollni'nln herkesten iyi bilmesi knn U'skUdar İhsaniye yangını 
mızda hiç bir geçimsizlik yoktu. setmek biraz güçtur. BugUnkU lbımdır ki, btsyle totallter ldn· gecesi itfaiyenin vazifesine mü· 
Fazla sormayın fena oluyorum.,, halde, Berlin emir veriyor, Roma relerd~ geı·l dönUşler çok çabuk daha le ve küfrettiğinden hak 
:ledi \'e gözlerini kapayarak ba • da, gayet basit bir kuvvet kanu. 1 kında takibatı kanuniye yapıl· 

d s o ur ... vıl ı. onra can kurtaran geldi; nuna tabi olarak, bu büyük iıt ar. Muaollni'nin mUhim kararlar mış, adliyeye verilmiştir . 
'1astaneye götürdü.,, kada§ının kararlannı kabul edi- vereceği gUn~er yaklaşırken, 

eski Stresa "E'Ph('ainln dağılma
sınt mucip olan hatalara biz de 

Diğer şahitler de katili elinde- yor. 
'ti bıçaktan kan damlayarak ka. .Muaoliniyi her halde 'l'rlcste 
~arken gördiiklerini eöylediler ve meselesi de meşgul etmektedir. 
müddeiumumi söz alarak, katilin ÇUnkU Trieste bugün Alman 
iddia ettiği gibi deli olup olma. 
dığrnm ve deli ise derecesinin an
laşılması için Tıbbıadliee müşa • 
hede altına alınmasını ve sopanın 
da bir adam öldürüp öldilremiye. 
eeğinin ehlivukufa tetkik ettiril. 
me.ı:ini istedi. 

Mahkeme de, Faiğin tımarha. 
nede yatıp yatmadığının tahki • 
kine ve mü§abede altına alınma. 
sına karar vererek muhakemeyi 
7 nisana bıraktı. 

onun kadar teessUf ediyoruz. 
l<~akat bir kere daha söyliyellm: 

tor;>rağı olan Avusturyanın mah· Stresn ccpherıi yalnız Fransa ve 
recidir. lngiltcrenin değil, aynı zaman-

Musollni bu meseleyi bllml- da İtalyanın da men fan.tine !dl. 
yor değil. Zira Başvekil Doll· Stresa cephesi devam ettiril· 
fuss'un Avusturyasına buradan miş olsaydı Hltler ne Viyana.ya 
bir mahreç vermişti, fakat bu· gidebilirdi, ne Prağn, ne Bra
nu Almanynya vermek isteme· tlslavaya! Yarın ihtimal, Peş

di. ÇUnkü, btılyor ki, serbest bir teye de girecek, o zaman buna 
liman olursa Trlcstede, bUtUn o da mani olunabllirdl ve İtalya, 
mıntakada bir gUn gelecek, Al· hiç olmazsa Avrupadn, bir nU· 
JV&n olacaktır. ruz sahibi olacaktı. Halbuki bu· 

Musolinl Tlroldeki Alman ha- gUn bu nUfuzu kaybctmitı bulu
rekotlnl de gözönUndo hulun- nu:ror. - .Jcan Tthouvt"nfn. 

tıaıı 
Falih Askerlik Şubesinden: 
1 - 1 816- 33 (Dahil) Doğumlular. 

dan ve bunlarla muameleye t:ibi yok· 
Jnma kac:ığı, Bakaya ve s:ıklılnrla hit 
askerlik etmemiş olıın lsllim, Piyade, 
Torıcu, lstlhkdın, Muhabere, :\nkllyr, 
ve Muıdka sınıfları. 

2 - 33.t Dolurnlulardıın yalnı z 
Topcu sınıfına mensup olanlar nskc
re sevkedileccklerdir. 

3 - Şubede toplanma günü 30-
Mart- 939 Perşembe günn sob:ılııdır 

4 - Bu do~mloların nakli bedel. 
lerl 29 Mart 939 akşamına kadnı 

kabul edilir. 
u - Birinci teşrin ve Birinci kit. 

nun celplerinde bedel verenlrr de lıu 
serer tıılim kin se,·k edileceklerdir. 

6 - Ciclmeycnlcr hakkında knnuııi 
tatbikat ynpılnca~ı itan olunur. 



6 -VAKiT 

~Aadrit tesli nı. Oıu ·or:Maccı_r Hariciye Nazı~ının beyan~'Macar 
. . Y .. 1 "Macarıstan, müşterek mese:eleri Romanya ile 

kıtaları Slovakyada birkaç 
yeri aldılarsada 

Fr~~to ~uvve:tler~nı.~ bu~un1
1 Bü~,~~r2~da<:.A~)oğru~!ad~rüzakereye amadedir,, •• 

l.JJa~ !i 1 e gıreceKlerı soylenıyor po ve tesisat yapılması .derpiş e. Ozu··r dı·ıı·yerek çe .... 1 'it -.il t ta " 1 Ajansı tebliğ ediyor,, Dün imza- Jilmektedir. r 
I~o. 24 (A.A.) - Cerrlcre 1i n.a'lluka.a·c.:llcr b.ıLZı mücssesele· ]anan Alman - Rumen ekonomi an Yine bu pliin:ia, Romanya ordu-

nıUa, 3':.4l :a=etel8ııln Burraetan rm tc~va cdılmesi. için alınan !aşması beş maddeyi ihtiva et- suna hava kuvvetlerine ve donan- k el b l d l 
~f~ :k'eı t.,.nyol Ctmı- tedbirleri tamamen kaldırmayı da mektedir: n:ıası~a silah Ve teçhiza.t V

0

erilme- l meye aş a l ar 
ı,~~ıq.et İQa-;M(:Q t.eeliD &3:il.j- taahhüt ctmi}lerdir. Birinci madde mucibince, karşı sı munakale yollarının ınkışaf et-
tıt!'krlnde ~ üere )hcl· lıklı mübadele muvn.zenesi esası- .irilmesi ve bu işlere icabeden pa. . • ı: 
-.:. ~-ı L---- . . .. k Hadrit, 24 (A.A.) - 6 ve 12 na mu··stcnı't olmak u"zere gerek . . . . .k. 1 k Buda peşte, 24 (A.A.) - Rcs- '<lılen Alman - Slovak itılafının 
<;}L ~u ~~ ur.ıza c:-c- ranın temını ıçın ı ı mem e et ma· . - . • . . . .. . d •C 

:of • dQ '--·-
1
_._... ~.~:-.rt iıyanla::-ına iştirak eden ko. Almanyanın ithalaAt ı'htı'yarlarını 1• .. 1 • • . • • . men teblıg edılmıştır: nnı muteakıp Booapeşte ra Y C»en n u-•ya ıe .. ..,,...... :ı: ıye muessec erının teşrıkımesaısı .. . . . 11~· 

miinittle-r hakkııY.:laki idam ceza. d k d' Rutenyadakı Macar kıtaatı, bır mesaj ne}rederek Slovak 
3-.ı guenye ı3:-., Madrit mti. gerek Romanya istihsalatmın in· e mu arrer ır. U .d .. d k' d . 1 , _ . . ıtı· 

ak..-edleri lıl!d:-idin iadeeini, lan infaz edilmiştir. kişaf imkanlarım ve Romanyanın ikinci, üçüncü ve dördüncü mad ng va ısın e ı emıryo unun em ı<umetınden özür dılemiş ve oa 
C;war'.yet ordua.unwı silılbtan Diğer taraftan, sosyalist parti· diğer memleketlerle ticaret müba- deler, tediye usulelrini tesbit et- niyetini temin için, Un:; şehrinin car kıtalarının 24 saat zarfdıt\. 

sinin yeni icra komitesi komünist d 1 • batısında miitcaddit noktaları iş. Slovakyadan rekileceğini va e 
tecr· ili n General Franlroya bü. ele rı zaruretlerini gözönünde tu mektedir. Bu tediyat umumi Al- ~ 

,,. 1 • d 
1 

. . • • _,_ 1• isyanını tekrar takbih etmiş ve bu tan bir iktı'sat plar:nı hazırlanacak- R ed. gal etmişler-:iir. miştir. tun ... spa;,ya CT etıııın reıaı Q'mBA man - umen t ıyc anlaşması mu ( ""'' partinin bütün azasını milli mü- r.. MalUmdur ki, Slovakya ile Rü- Aynı mah ellerde tahliye aw 
tanfm4~·ı taahhüt eylemekte, bun:ı tır. Bu plan birkaç seneye imtidat cibince yapılacaktır. o-

dafaa konseyine müzaherete da- etmektedı'r. tenya arasında hudut hiçbir za· yesinin bu sabah başladığı ilave 
mukabil bazı sol cenah mnfritleri- Beşinci madde işbu mukavele. 50 vet eylemiştir. R . . ih 

1 
. man tesbit edilmemiş ve bu hal lunmaktadır. Slovak kıtaları 

nin dışarıya çıkmasma müsaade omanya mevcut zıraat ıst sa nın tasdik edilip ve tasdiknamele. ı · · . kı b' "dd geçmişte dahi daimi ihtilaflara yol rance ve Kalva - Roztok'u şiın 
istemektedir. Burgos, 24 (A.A.) - Hariciye erını arttırmağı ziraat endüstrile. rın en sa ır mu et zarfında . . . 

N al. t k tal k h nezareti', cenub"ı Afrika bı'rlig~inin rini inki~af ettirmcği ve ziraat, or· Berlinde taatı'sı'nden bı·r açmıştır. Bununla beraber gele- den tekrar ışgal etmışlerdır. 
asyon ıs 1 ar, pc m• - ~ . . ~· k aydsonra cekte her türlü münakaşalara ma· Bratislava, 24 (A.A.) - :MacJf 

temel olarak yarınki Cumartesi Franko hükumetini resmen ve hu· man vesaire sahalarında yeni ye_ merıyete gırecegı ha kında ır. . 1 k . . h 1. b' M ·ıı·b' · M f'h k nı o ma ıçın, mu te ıt ır a. kıtalarının dün saat 14 ten ı 
günü Madridc girecektir. Madrit- kukan tanıdığını bildirmektedir. nı endüstriler kurmağı taahhüt aama ı mu avele muvakka 6~ 

t d h 1 
. b' k - car - Slovak komisyonu kati hat- ren Slovak arazisin.den çekilıtı'e 

eylemektedir. en er a ımzasında tat ıke o· . . . k~ 

h 
Almanya, Romanyaya maden 1 k tı tesbıt edecektır. Buna bınaen, başladıkları Slovak askeri ına 

Fra n Sl Z Re]• sı• cu m u nu aca tır. Macar hükumeti Slovak hükume- lan tarafından bildirilmektedir· 
- işletme makine ve tesisatını ver- Mukavelenin müddeti 31 Mart ii' meği taahhüt eylemektedir. l 944 senesine kadardır. fnkiza ta- tiyle temas tesisine çalışmaktadır. Aynı menbadan tasrih edild~ır 

L d d l d 
Memleketin muhtelif mıntaka- rihinden bir sene evvel akit taraf· MACARLARIN ALDIKLARI ne göre Macar kıtaları Slovak tıı 

r U On ra an a Yrı ı larındaki madenleri kıymetlendir· 1 :I b' . f h ·ı r: 'h ŞEHİRLER dudunu ilk defa olarak Çarşar.l 
aıı an ırı es etmezse ı Cllll aye günü Perttembeye bagwlayan gece 

. 
mek üzere muhtelit Alman - Ru· meriyettc kalacak ve bir sene ev. Bertin, 24 (A.A.) - Bratisla. :ı e· zarfında geçmi~Ier ve ür. ınuhl 

M •• t k b • b men şirketleri kurulacaktır. vel haber verilmek şartiyle fesho. va.dan bildirildiğine göre Macar- lif istikc:.mette :rilerliyerek SobrB' 
UŞ ere lr eganname Bu planda keza, Boksit maden. lunabilecektir. lar, şarki Slova'kyanın birkaç t"h. e

ce, Kalna Zoztoka ve Fekiso\fG 

d 
•ıJ terinin kıymetlendirilmesi ve yeni Mukaveleyi Romanya namına rini işgal etmişlerdir. 

neşrin en Ve zge Ç l i aluminuıu endüstrisinin petrol Hariciye nazın Gafenko ve iktı- Henüz teeyyüt etmiyen bir ha· yi işgal etmişlerdir. r Perşembe akşamı birkaç Ma'' 
müştaklarının işletilmesi için muh sat nazırı Bujiu ve Almanya na- bere göre Slovakya, AlmanyaJ:ian mu··rrezesı' henu··z Slovak topra'lıl" 

Londra 24. (AA ) - Lebrun giliz tekliflerini bildirmiş ise de ı· ı.! · k • · · te ıt :i.!r tır et kurulması, endüs- mına da Almanya orta elçisi Fab- yardım istemiştir. sto-
ile maiyeti bugün Londradan ay. bu teklifler gayrikafi addedilmiş tri sahasında iki memleketin teş- ricius ve iktısat müşaviri Wohltat "Hlinka muhafızları., mukave- rında bulunmakta idi. Fakat 
rılmışlardır. Kral, Kraliçe, Pren- ve söylendiğine göre Beck, daha rikimesaisi, endüstri ve ticaret te- imzalamışlardır. mete hazırlanmaktadırlar. vak makamları Presov'dan )1arr 
Sesler ve Cemberlayn, Victoria is. sarih siyasi ve bı.lhassa askerı· ta. . ket eden Slovak takviye kıtaıarı· sısatı vücuda getirilmek üzere Al Dün gece toplanan kabine ha· Başvekil Tisso, Macarlann taar ~ 
tasyonuna gelerek Reisicumhuru ahhütlerde bulunulmasını iste - manyaya serbest mıntakalar veril riciye ve iktısat nazırlarının iza_ ruzu ile hasıl olan va1iyeti tetkik na, hareket üslerine avdet ctııı'i 
ugu" rlamı§lardır. mi§tir. · emrini vermişlerdir. Bu emir, il mesi ve yine mezkur mınt.akalar· batını dinlemiş ve imzalanan mu. etmek üzere mesai arkadaşlarını 0,. 

20.000 kişiyi mütecaviz bir Varaova, 24 (A.A.) - Hüku - disenin kapanmış olduğunu g da Alman seyrisefaini için antre. kaveleyi tasdik etmiştir. içtimaa davet etmiştir. 
halk kütlesi, istasyonun dı§mda met organı olan Express Poran. -- termektedir. 

bekl
.,....ekte ı'dı·. b .. ı ·ı· ı· 1 d A Budapeşte, 24 (A.A.) - Hari. 
~·· ny, ugun, ngı ız p an arın an 1 R 1 l manya - Omanya an aşmaSI ciye nazırı Etienne Csaki, Macar TJSSO'NUN BEYANAT 

Lebru.n ile refikası, kendileri. sarih surette uzaklaşmaktadır. ·er kıtalarının Slovak arazisine gide- Varşova, 24 (A.A.) - J{ı.ır1 
ne gösterilen hüsnü kabulden do. Gazete, Polonyanm teklif edi . • b • d d 1 • • hf' . d • ? rek askeri hareketlerde bulunma- Poranny, Slovak Başvekili TisS~ 
layı hUkümdarlara hararetle te - len deklarasyon nev'inden dek • ne Q 1 1 m a e en 1. iV a e ıyor . !arını protesto eden Slovak bari- ile yapılan bir mülakatı neşretııı' ' 
ı:ıekkür etmişlerdir. lar:ı.syonlara çok itimadı olmadı. 

Buckingham sarayından ayrıl- ğınr, bloklara sürüklenmiyeceği Muhtelif mmtakalardaki madenleri kıymetlendirmek ciye nazırının bir telgrafını almış tedir. 
tır Tisso, demiştir ki: 

mndan evvel Lebrun Krala Be · gibi heı:hang; bir cepheye de iş - üzere Alman - Romen S. irketleri kurulacak ~ratislava hükumetine O'önder· ">e· 
§inci Georgc'un at üzerinde bir tirak ctmiyeceğini bildirmekte _ • "Slovakya ne Milletler Ccını ti 
statüsünü ve Kraliçeye kristal bir dir. Polonya kendi '-'olunu takip Buda peşte, 24 (A.A.) - Par. tün Macar milletinin kendisine sa diği cevapta Csaki derhal tahki- tine, ne de komintern aleyl"ıt' 

J katta bulunacagyın• v-'.letmi'• fa pakta gı'recektı'r. Fakat bu pai<t' 
vazö hediye etmiştir. edecektir. 1amen1o omfsyonunaa, Hariciye mimi bir minnet borcu olduğu ka • ~ :r • 

raris, 24 (A.A.) _ Londradan Nazın Kont Ccaky Rütcnyamn fnded' kat Slovakyanın tark hududunun manen mtizaberet edecektir. " •• ı b naNa 
1 pır.l h kk d h .henüz tahdit edilmediğini ve bu- Slovakyanın Berlinde, Vatik'

11
' 

bildiriliyor: 1 n on Ü i e irinci süratle ve hatta bazı tehlikeler azır, o onya a m a ara. . . ,, 
Salahiyettar bir membadan bil göze alınmak suretiyle işgal e - retli sözler söyledikten sonra, O- nun ıçın bu ıruntakada. bulu~n da, Romada, Varşovada, BudaP • d d Slovak ve Macar askerı ıı:eflen a tede, va~ingtonda ve belki de fB' 

dirildiğine göre Çcmberlayn, Ha. Q az ara S I a dilmesi sebeplerini anlatmıştır. losin hiikumeti tarafından takip d .. l"'kl k b~.1 v. : s ıııı 
lüaks ve Bone arasında yapılan 1 Her §eyden evvel, Almanya, edilen ormanların tahribi siya - rasın a g~ç .u er çı a ı ecegını riste sefaretleri bulunacaktır. 
görUşmelerden sonra tecavüzlere Ankara, 24 (A.A.) - Irak İtalya, Romanya, Polonya ve Slo. setinin Macar ovasını sulanma kaydey~emıştir. sefaretler, harici işlerle değil, ıııuıı 
karşı beynelmilel bir konferans Kralı majeste Birinci Gazi'nin vakya ile olan mlinasebetlerimiz-1 bakımından nasıl bir tehlikeye Csakı, cevabında Macar ~ıtala- hasıran ticari ve kültürel ıneselt" 
toplanması veya müşterek bir be. doğum yıldönUmU mtinascbetilc de müsait bir hava temin etmek koyduğunun bütün büyük devlet. rını_n Alma?yamn muvafakatıle as- lerle meşgul olacaklaridır. . 
yanname tanzimi projesinden vaz Reisicumhur Ismct İnönü ile Irak lazımdır. Ier tarafından teslim edildiğini kerı harekatta bulunduklanm tek Slovakyada milli ekalliyetlefl 
geçilmiştir. Bununla beraber bü- kralı arasında aşağıdaki telgraf· Macaristan, Alman ricalinin kaydeylemiştir. Prağ hükume _ zip etmiştir. de ihtiva edebilecek olan bir tc1' 
tün alakadar devletlerle ve bil • lar teati olunmuştur: Hüsnüniyeti olmadan inkişafınm tiyle Presburg hükumeti ara • MACAR KIT ALARI siyasi parti bulunacaktır. 
hassa Polonya, Rom:ı.nya ve Sov. Majestelerinin doğum günleri. bugünkü derecesine erişemezdi.B. sında zuhur eden fötilaflar, Vi- ÇEKİLECEK Hlinka muhafızları, Slovak of• 
yetler Birliği ile diplomasi yo , nin yıldünUmU mUnasebetile sa Hitlerin, kuvvetli ve müstakil bir yana hakem kararının ve bu ka- Bratislava, 24 (A.A.) - Resmi dusiyle teşrikimesai edecekterd!:. 
luyla yapılan fiki,r tetilerine de _ mimi tebriklerimi ve ııahsi saa _ Macaristan lüzumuna dair olan rarla birlikte Karpat Ukraynası mahfellerde söylendiğine göre, Al Yahudi ekalliyeti iktisadi ve kl.l 
vam edilecektir • detlcrile dost ve kardeş Irak miL noktai nazannı ciddi bir suret. iddiasının da her dakika mefsuh manyanın Slovakyaya askeri ga- türel teşekküllerden uzak buıı.ıtı' 

Öğ:"eni!diğine göre İngiliz ve Jetinin refah ve ikbali hakkında- te nazan dikkate nlmaklığımız olabileceğini isbat eder. Rütenya. rantisini verdiğine dair tanzim e. durulacaktır.,, 
Fran~ız devlet nda.mlan Alman • ki halisane temennilerimi tak_ icap eder. da bir iç harp tehlikesi, ahaliyi 
ya ile Romanya arasında iktısa. dim ederim. Macar hükumeti, Rütenyadaki Macaristanın yaı:dımmı istemeğe 
di bir muahede aktedilmesi üze - ismet INôNV icraatının bizzat kendi vasıtala _ sevkettiği zaman, Macar hükü . 
rine Ingiliz ve Fra.nsrz devlet a- Doğumumwı yıldönümü müna. riyle yapılmasına bilhassa lüzum meti için yapılacak yegane §ey 
damları sulbü tehdit eden tehlL sebetile irsal buyurulan telgraf. görmiiştür. Yugoslavya dürUst Çek miitecavizlerini tardederek 
kenin şimdiki halde zail olduğu namei alilerini en samimiülkalp bir hattı hareket ittihaz etmiş _ Rütenyayı işgal etmekti. 

Yugoslavyada 170.000 
mahküm af edildi 

kana 1 tine varmışlardır. teşekkür ve zatı devletlerine sıh. tir. Fakat Romanyanın hattı ha. Macar kıtaatı, Rütenya halkı. 
Söylendiğine göre dün öğleden hat ve refah temenni eyler ve reketi maalesef mütereddit ol - na karşı Scntetyen milliyet poli- Bclgrad, 24 (A.A.) - Ayanı liyetperverin kim olduğunu taritıt 

sonra Avam kamarasında Çem. meveddetimizin devamını dile - muştur. Macar hükumeti, Roman likası ruhuna göre muamele et- meclisinde bütçe projeleri reye etmek için kafi miktarda beyarı11 

berlayn'in daha mülayim bir nu- rim. GAZllEVl'EL ya hill<umetine her halde Rütcn. mi~tir. Bu politikaya göre, Ma . konmadan evvel Ba§vekil Zvetko- ve rekabet yapıldığım, nutukl't 

k 
•. 

1 
· • be 

1 
· ç. h . YR')'I alacağını bildirmiştir. Bu- curistanın bütün sadık tebaası li. vk aı::agw ıdaki nutlcu söylemiı::tir: söylenı.:Jig-inı· kaydettı'kten ı;orır' 

tu • soy emesının sc p erı şun - b :s :s ~ 

lard
·,r.· 1 n ar 1 nunla beraber, Macar kıtaatının san farkı olmaksızın kardeştir. demiştir ki.. • · ''Bu memleketin menfaati, Hır· , 

1 - Alman propagandasının Loyang 24 (AA) H h' Romanya - Rütenya hududu bo. ler. Siyasi ve askeri icraat hiç vat, Sırp Sloven hepimizin haya. "Hepimizin vatanperver ve fi~ • 

Alman·vanın abluka altına alır.a. b d' p .. · · H kupe .,ın yunca hareketi Romanya aleyhi- şüphesiz Macaristamn prestijini _ f 1 . b' b' 1 d _ yonalist oldug-umuza, memleketı' 
J cenµ un a eıpıng - an ov ~e- ··te 'h d -·ıd· F k b t . tı men aat erı ıze ıran evve og . 

- "dd' tm . . 1 ,_ . 
1 

b' ~ k' ne mu veccı egı ır. a at u ar ırmış \'C onun eskı dostluk bağ mizi sevdig-imize ve hepimizin ıı>, cacnnı ı ıa e esme manı o maı.r. mıryo unun gar ın:;ıe ı mıntakada ru ve adilane bir itilaf aramag-ı 
"" h f f d 'dd . kıtaata karşı tahrik edilmeden larım kuvvelendirmiı::tir. cıı.ıt için Ingiliz siyasetinin alman - O'eren a ta zar ın a ~, etlı rar ~ emrediyor. Birrok nutuklar söyle· ni menfaati gözön:inde bulun. ., 

• :ı: :r :ı: - yapılacak bir taarruz harp de. Büyiik Batı devletleri l\1acaris- v .. JI • dugwumuza ı::üphe yoktur. Eepııl'1: 
yanın abluka altını.. "6mmasını is. pı~malar olmu~ ve Japonlar, bu kt' M l f R k t h kk d l .. t . mege luzum yoktur. Açıkça , cıd. :r r.• 

t
·ha-• tın .1·w· . Alman mil 1 d b' k d . me ır. aa ese ' omanya ço an a ·m a an ayış gos ermış. d" kA b' k'ld f' bu memleketin kuvvetli ve s~.,.ı· 
ı ıu. e euıgınır. ve - çarpııma ar a ın a ar zayıat 

1 

. dd' k • t db' 1 1 b 1 M . t '"T 1 ı ve namus arane ır şe ı e ı· t 

ı t
. . f 1. t1 • .,. man· . . cı ı as erı e ır er a mış ve u er ve acarıs anın ı ugos avya 1. k 10 md H"kr- olmasını ve terakki etmesini is ' 

e ınm rı~eşru aa ıye erı.ı:_ ı vcrrnıştır. v . t B G f k b 1 d _ .1 1 .. betl . . .1 ıyata geçme ClZI ır. u umet s· 
1 k 

. . d b 
1 

d ~ . azıye . a en onun aş a ıcn ı e o an munase erı ıyı eş . .. .. . .. . . yo Dah'ld t b' lh so 
c .n:ı nıydın e u unma ıgının Her taNfta, Çın çeteleri, halkın 

1 1 1 
t t R b' • t' buyuk hır husnunıyetle hareket ruz. ı e am ır su ' 

-..:ı·ı .. 1 llt . ya< aşmayı zor aşırmış ır. o - mış ır. A 1 d l t •tt'f k h··k·· sart· tcpk~ ilan n:t mesını ng ere - müeısır yardımını görmektedir. m 1 t rf . t 1 b C k R .1 1 ederek lazımgelen havayı yarat- ya a a e ve 1 1 a u um 
. B l' sl h t ··zarı For .. l .. .. .. . any:.ı. mu l c ı arazı mu a e e. sa y, omanya ı e an ayı. k . . cck olursa, memleketimiz sağlıtıı1 

r..ın er ın ma a. a gu • Ezc~m e, heme~ b~tun muhımmat sinde bulunmuş ve bunlar şiddet- .şa doğru olan gayretlerin de de. ma ıstıyor.,, 
~. bir telgrafla talep etmiştir. na~dıyatını yerlı Çın kadınları yap ile rcddcdi!miqfr. :r .:acaristan. Rii vam edebileceğini kaydeyledik . Başvekıl hükum:ti~ bi~ jest ya= ve ;yuavnv~~~s:l~:·~~ekilin nutkı.ırı~ 

2 - Lord Perth, bir telgraf maktadır. . tenyavn muhtariyet va<>dctmiş - ten sonra, Memel'in ilhakı ile ta- parak Çarşamba gunu bır umumı hararetle alkışlamıştır. Her kısı11' 
göndererek dikta!.örlükle-e karşı . H.onkogn.k,_ 24. (A.A.) -.. Şıma-, tir. Bunun manası, bu topra!cla. ribi ve etnografik prensipin bir af kanunu çıkard ğını ve 5 Şuha- ı e' ı ç d ıı ç ı f 1 1 müteallik bütse projeleri kabil 
\deolojik bir ceph& kurmak tasuv 1, 1.n .e m.ı '. ın çete erının .a.a· rın devletler ar~"''l::°'<ı. taksim e- :ecre daha muzaffer oldugu-nu ve ta kadar intihabat esnasm:Ia ve in o· 1 k f ı ı dildikten sonra ayan reisi J{o! .. 
ıuru mevcut olmadığı ilfuı edileli. ıyetının gıttı ~e aza aşması uze dilemi•.·ccc-::;~lir. l'f .. M .. ist"'"• T"'Ü'" Trianon modelinde olan Versay tihabattan sonra mahkum edilen aı• 

1 
· chetz celseyi tatil etmiştir. Af, 

ti takdirde lngili.z diplvmasisi ta. r. ine, Ja~n.Jar, muhtelif "su. lhu tere1: meaele1eri "1')m"nya ile G'J~ muahe:esinin "'eni bir darbe ye. 170.000 .~i.şi.nin bu kanundan isti· c;B 
- J _ meclisinin gelecek toplantısırı • 

111.!ın.dan sarfedılen gayretledn ıdam. e komıs.y~nları,, vasıtasıylc, :-udı:m do;;rtı"a mi.izakereyc -ıra. 1iğini söylemiş ve sözlerini f:U su. fade ettıgını hatırlatmıştır. 1'' 
1 h ık 1-hl J 1 bütçe projeleri ikinci okunuşta 

.;•niş mi.ky~st~ k.olaylaşmış ola - ı y.er ı a r, sı a a~ını apon as :c· d~d!~, ~aı:'lt Romanya mü7 akere- retıı:. bitirmi&tir: . ~Ha mazhar ~!anlardan 50.000 bul edilecektir . 
• ·ll!t::ır bıldırnıı~tır. rı makamına teslıme davet eyle. <'Ilcrının arka.:srnc1n seferber bir Dunya b:ı.rışımn tehlikede ol. kı~ı Save eyaletınde yapmakta. ___________ _/_ 

\"arşova, 2 ı ı A.A.) Enıin bir '•nektedir. ordu bulunmak şartiylc. duğunu zannetmiyorum. Unsur - dır. Dahili vaziyetin sağlamlaşma-
-neınhada.'l vğrenildiğm• :;l're l:'o Tie!'tsindcn gelen hab~rlere gö

1 
H •::urun ve anla.vırrn orta Av. ların muvazene bulmakta olduğu sı yalnız sağ veya sol cenahın men 

•on~a. irr:znsı yakında d.'jrpiş ed!· re, .halk, .b~- emre ita~t ct~1c~el:· I ru;ıac": 3 mi.'mkün c'ı:lt•-TII lmd~r 'her giin bir~z tl::.h:ı aşil:li..r olma]t faati değil. hepimizin menfaati ik
·..a Fra.n!)ız - 1n~i!iz - Sovyet te~ır. P"ıpı~g ve Tıer.t~m .. cıv~- 1 C:"''lml: f{'ssüsündc l'kcari:t:ı..:':'" trd!r. l{"'r:ı k:ı.reıya bulunan ta- tizasmdandır. Çünkü dahili şartla· 
?>ttyannl'.rnesla~ !~ırak ~ly. . rı.~.~ki ~razıde oturan ~oyluler::-ı ı bijvlil< l""".,fo-ıti varuır ve yeni ih- rnffar, er gerinin meşru menfaat. rın tanzimi ile refah ve terakki te. 
re~..iT. buyuk bır kısmı, faal vazı;·~tte l ı '·•·r~,. i"ı~:bc:;r fP··frıue u(''i!t':... !eri iı:in biiyU': rir r.nhyış göster. min edilebilir. 

!nıı.ltC'nı :-.. :ar. 91 • :Kenuar<l ha• met etmı:k U=ere, Çin rd;:i !:~t:-·J y .. ;.,<-'"'v !il':-...,eti bkin cW "11e'~ rr~c-b·ı!'::,.·c~inde bulunacak • Bal}vekil netice olarak en bU· 
rlt-.i:~ rlMl.n ~·e l":ımars- !n. 11-rine iltV>:sk cyl"mcktcdir. ~1 hnttı hnrek(.>ttf'U <1olayı !:ıü - lıırdır. yük vatanperverin, en büyük mil. 

Teşekkür .. 
Fntilı Ilnş lmnmı Hnfıı Bck11 

cenazesine ı:;clınck ''e tnzl~ cllrı rıı 
telgraf \'C mrktupl:ı işliTnl, c'l'ı '• ' 
retile hlzlcri tcc;clli eden ('S ıl ,ı ' 
akr:ıh:ı :;:ı tc5cl.kiirlcriınl7.in s ' ıı 
zctcnizlc ilıliı~ını ri:ıc rı•ı r "· 

Mr.rhıırn Fatilı Tln~ imamı 

Jlaf ı: IJekir ailr~i 



Sıvasta Avculaı· 
Klühü 

Bu sene büyük bir faaliy8t gösterdi 
~~ . 

aı (Husu- .. • • 

"' li~r teşek- ~ ıııl!!l "" 
b' bır iç yü. f:'•_"!f ~ t. 
tr de gösteri • · 

~ardır. Her J:. ... ~ 
lt.ı.ıı az çok ~ 
11li çalışma 

ilıltliı 

itinde 

tf na ~i.r yol tutu~~ ıüpheıiz· ı . A_~,~~lığı her gün biraz daha ile· 
'le ıçın, aıhaht ıçın, yurt ve: • l goturmek başlıca hedefimizdir. 
ıevıisi için bir vasıta olan 

bilha11a tabiatin h~rçmla1-
ttnıanıarda eıi bulunmaz bir 
halini alıyor. Bunu bir avcı 

, l<>yJe anlattı: 
'tipinin kapıları sardığı, ~ır

ortalığı altüıt ettiği sıra-

lilğlar, bayırlar burnumuzda 
· 9izim neşemizi o zaman 
li; ıoğuğun şiddetinden her 
burnunu kapıdan çıkarmaya 

tt edemediği anlarda biz av-
tehirden kilometrelerce iı

• ~ günlerce av peşinde koş
~İn hazırlanışınuzı ve o an. 
Yduğumuz zevki görmek cid 
lcaçırılacak manzaralardan 
L • 

,, Avcılar klübü uçar
0

ve ka

ltııı moda haline koymuıtur. 
Yıl evci burada uçara atan 
&ayısı çok mahdut iken 
uçara atmıyanlar parmak. 

l.terilecek kadar azalmııtır. 

Memleket müdafaası bakımından 
atıcılığın ehemmiyetini Hiyıkile an 
lam·§ bulunan klübün bu çalııma
lan takdirle karşılanmaktadır. Av 
cılar araların.ela teıiı etmiş olduk· 
Iarı bağlılıktve kardeşlık, sevgi, bu 
teşekkülün en kuvvetli tarafıdır. 

Klüp üyeleri arasın:laki bu te
sanüt bize klübün geçen yılki u. 
mumi kongresinde okunan rapo
run şu son cümlesini hatırlatmak 
tadır. Avcılığın bizi birbirimize ve 
yurdumuza bağlayan bir kııdsiyeti 
vard ır. İşte biz avcılığa bunun i. 
çin vurgunuz. 

Gece gündüz bizi dağ. dağ do· 
!aştıran sevda da bun.elan başka 
bir ıey değildir. Avcılar klübü et
rafında toplanan genç ve faal ar. 
kadaşlan takdir ve ıevgi ile kar
şılamak lazımdır. 

Hiç bir taraftan yardım görme. 
den kendi varlıkları ile çalışıyor

lar. 

F. Bahçe klUbUnün bir tavzihi 
'ıte,.bahre Spor Kliibü idare ile- ra1' elıneınek Jıususundaki kararımı 

'il: 

bi!ın(iz birinci takım oyuncula· 
t•hkikntımız neticesinde Ana· 

.\ian:u İstanbul merkezindeki 
1•rında tanzim edip gazetelere 
dikleri beyannameyi mülaleıı 

~ile eden heyetimiz atideki mad 

zın yegane sniki ldüp lıüttesiniıı en 
büyük ııı:ı~rnf fnslını te,kil Nlcn fııl· 
bol şubemizin tahsi satını karşıluyn 

bilmek içindir. 

3 -- pübön.r. blitçe.'ilTH.le aA:ır lıir 
yekun ıutan futbolcu._ ücreti ve ma!l
rarıarının.bundaD sonra kalkacağını 

hüJüsa ettiğimiz sebeplerle \'e oyuncul:ırımızın S:ırı - J.fici\'crdin 
• devam etmekte bir m:ılızur 

şeref ve itilüsı uğrıınd:ı gayretlerini 
ektedir. Söyle ki: 

tuıbolcul:ırımız g:ı7.clelcre gön 
Itri beyannameleri~ le hund:ııı 

lltılırn halis ve ücretsiz amatör
! sırf klübümüzün şerefini ill'ı 

taııştıklarını ve çalışacaklarını 
llrnumiyeye ve genel direktör· 
~rşı taahhüt etmiş bulunuyor-

ı, 
Ceııel direktörlüğe milli \:lime 

~ "1 huıliıtının tanzimi hakkın
.,.elce yazdııtımız dileklerim ize 
ltlinceye kadar ınıtl:ıra i~ti-

hiç t'ksiltmeycrck hilıi mcnraal ça· 
lışacaklarını nnlat:ın mezkur fılcnl 
tnnlılıüıtcn sonra .sırr oyuncu ınnsrar 
ve ücrcllerini k:ırşıl:ıy:ıbilınck mnk· 
sadiyle lüzumlu gördilğiimüz muvak· 
kat t:ıtil faaliyetine Hizuın \'C ınaı:· 

lara devamda bir mahıur kalmadığı 
hakkındaki hu kar:ırııııızı efkarııımu
ıııiye•l'e s:ıygıl:ırımı7.la bildiririz. 

nu kararımız Pa7.:ır giinii ittiınu 

cıle<"ek olan müeıısiııler heyetinin tas
vibine de arzedilecektir. 

Evde kalmış 
kızJar klübü 

İngilterede iki Milyon 
Evde Kalmış Kız Var 
Evlenme çağı çoktan geçerek 

evde kalan kızların yekunu ingil. 
terede büyük bir rakama baliğ ol· 
ınuştur. Yapılan hcıaba göre ta
.nam iki milyon ihtiyar kız vardır. 

1 Koca bulamamış olan bu iki mil 

1 y on kadın umumi hayat üzerinde 
ı .niıhim rol oynamaktadırlar. Ev
. Je kalmış ol~alarına rağmen be-

.ıirlığın aleyhinde bulunmıyan bu 
.:a<lınlar yalnızca hükumetin k en. I 
dilerine icabedeh müzahereti güs., 
~erme<liğinden şi~ıiyetçidir. 1ngil - ı 
terede dul kalmış kadınlar zaruri 
ihtiyaçlarını karşılam~k üı:ere hii 
kumetten haftada on şiling aldık· 
ları hakle evde kalmış kızlar böy
le 

0

bir maaştan mahrumdurlar, an· 
cak. altmış dört yaşına geldikten 
sonra ''ihtiyarbk,, maaşını alabil. 
mektedirler. Bu ~aaşa hak kazan 
~ak için de halen haftada hüku. 
mete bir şiling ödüyorlar. 

Bir nevi tekaüdiye ~lan bu ma
aşa hak kazanıncaya ka.dar bir ke
re olsun muayyen parayı veremi
yen ihtiyar kızlar son ümitleri o
lan bu tekaüdiyeyi de kaybeder. 
ler. 

Ingilterenin kocasız kızları bu 
vaziyetten kurtulmak ve hüki'ıme. 
tin yardımım temin etmek için ge 

çenlerde içtima etmişlerdir. Yüz 
~ubesi ve (125.000) bası · olah 
"Ev.:Je kalmıı kızlar klübü,, içti
maında yalnız hükumetten iıtiyc· 
ceklerini değil, ayni zamanda ko
cas z kalmakla yalnızlıklarını de
rin bir şekilde hissettikleri için 

eğlenme ihtiyaçlarım karşılayacak 

şekilleri de düşünmüılerdir. Top. 
lantı neticesin.ele . inıilterenin ve 
Amerikanın her tarafında olduğu 
gibi ''Genç krzlar,, ve ''Evliler,, 
klüplerinden IQnra bu defa da 
''Yaşlı kızları eğlendirme evleri .. 
açılmıştır. Bu salonlarda toplanan 

ihtiyar kızlar her türlü eğlence ile 

tndilerini avutmaktadırlar. . 
Klübe menıup bütün kadınlar 

bı:ı salonlara devam etmek hakkı. 
na maliktir. ~ncak biç bir erkek 
bu salonlara giremez. 

ihtiyar kızların inciltere hüku
metinden baılıca talepleri 55 ya
şından sonra kendilerine muayyen 
bir maaı bağlanmasıdır. 

Birçok klüp azaları hükumete 
taleplerini ulaıtırmak gayesiyle 
boyunlarına açtıkları levhalar.da 
''Elli beş yatından ıonra maaı is
teriz., ibaresi olduğu halde sokak· 

alrda dolaımaya baılamrılardu-. 

25 Adet r SiPAHİ 50 Kuruş 
t·SAM$UN 45 ,, 

·Anneler dikkat 1 
Et \'e sebzelctjn 1) lee pi~memesinden, mejvalarm güzelce yıkanma mumdu, içilen aul&rm temiz 

\'C sar olmamL<ıından huıl olan sol uc.an dediğimiz banak kurdlan ea muzİr haf\·anlardır. Banla.r la
ce barsağın iç zanna yapı!)arak ,.c kan emerek yetlıir ,.e ürerler. Ekserlyeile çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, haıımsızlık, karın ağrılan, karın fişmelerl, burun, makat katınmuı, ishal, •
burluk, baş dönmesi, salya alanası ~ar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede, 

bozukluk hep bu kurdlann tesiridir. 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVITI 
Bu kurdlann en birinci de\·asıdır. Bllyük ,.e kll(üklere emniyet n ltlmadla nrlHr. Her çocuk 

!W!\'e se\'Cn yer. ÇOc.'uklarmrza senede birkaç defa ihtiyaten , ·eriniz. Aile doktorunuza duqmız. 

BlJGÜN·KUf18ARANIZA·ATACAG1NIZ· 5· KURU) 
D t K K A T : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solU<'aalar düşmez...e ÇOt'utunuda solacaa 

olmadığma itlmad ediniz. Sıhhat Yekilethıin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı lstlmaU kutul&l'lll lçla
de yazılıdır. 

~AR,N·KURACAGIN IZ · EVİN·TEMELİDİR 
us = ~s· 

T . C. 
ZiRAAT IANKASI 

1 Fiatı her eczanede .20 kuruştur. (iSMET) ismine dikkat 

IUln 
Beıiktaı Askerlik Sııbtsirıdeıı: 

Henüz askere çağrılmıımış nya 
emsali askere cağrılı.Jıilı halde ken
dileri ne sıra gelnıediğinılen artık o-

ı }arak kalmış veya herhangi kanun! 
bir mazeretle geri bırakılmış veya 
askere çaArıldıQı halde gelmeyerek 
bakayııda kalmış veya saklı \'e muha
cir ve mülteci olarak sonradan nlıfu· 
sa kayl edilmiş Ycya yoklama kaçak
lıJımlan ele geçerek sonradan mua. 
yeneleri yaptırılmış Ye sınıfları oy. 
rılmı, 316 <loğuıııuııdnn 333 dahil 

1 
doAumlu piyade s:ığlıım isliını top<;u, 
istihkam, muhabere, nakliye, muıi-

1 
ka sınırıarına ayrılmı~ eratın 29/ 
.Mart/ 939 günii sevklerine başlnnac:ı-

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - 14-3.939 tarihinde kapalı zar! ve euiltmeal yapılacağı ilan 

cdilmiı olan buhar kannmm mUna kasa mUddetl görUlen lüzum Uzeri. 

ne temdid edilmlttir. 

2 - Eksiltme ıeraiti ııabıka da hllinde 4-4-939 tarihine ruhyuı 

Salı gUnü saat 15 de Kabata§ta Le vazmı ve mUbayaat ıube.al mUcllrl. 

yeti alım komisyonunda yapı laca'ktrr. Kapalı zarflar eksiltme sa

atinden bir .l!aat evveline kadar "aa at 14 de" kadar komiayon bqkan. 

lığına makbuz mukabilinde verilme si ve eltailtmeye girmek latlyenlt· 

rln fiatsız teklif mektuplarını ihale tarihinden bir harta e\"\°ellne ka· 

dar mUakirat fabrikalar ıubeaine vererek mUnakasaya .if tirak vealka 

sı almaları lazımdır. (1714) 

1 
itındıın çağrıl:ın giinde şube merke-

ziıule bulunmnlan Ye gelnılyenler ns- ~------------, 
keri mnlıkcınelere verilerek cczal:ın- I 
ılırılııc:ıl.:lardır ,.e bedel ,·erecek o - , 
lanl:ırın itlim:ı günü olan 29- Mnrt 
- 939 Çarş:ımlıa günii akşamına ka-ı 
clar bedellerini Yermeleri \'e bu giin
llen sonra lıedcl \'ermek isteyenlerin ' 

Oıl:iiılar Sıı/lı 2 nci llııkıık lldkitı• 
liülml r11: 

1 bedt'llcrinin :ılınm:ıyncağı füın olu-
nur. 

ZAYl 

Yatak:, yemek ' 'e ~alışma 

odnlariyle salon takımları 

\•elhasıl her nc,·i nıobilyalnı· 

BAKlm. (c~ı..; JIAYDEX) 

mağazalarında tcı:;hlr . edil

mekte , .e her yerden ucu~ 

fiyat TC nıüsalt şartlarla 

satılmaktadır. Sen Benua'clan aldıAım tasdikna· 
mcıni z:ıyi eltim. Yenisini nlacn#ım-

rlan cski!iiiııin hükmü yoktur. - J.\'a· j • ------------ -
hlt Gürevin. (K.l. 23) 

939171 

t'sküdar Nüh kuyusu Kıpı A~ıı. 

sın d:ı Knsım ağıı sokak 5 No. da mıı 
kim lbrnh im lmı kütük Mukıddl'ı r 
:ı ynı e' de mukim kardeşi Oıman ç... 
liker' ln muvakkaten Tasi tayinin• 
15/ 3/ 939 t:ırlhlnde karar Yerılmlş ol 
makla im hususla itiraıı olanlıırıı. 

on gün itinde mahkememixe aQra. 
cıı:ılları ltbliğ .,.e ilan olunur. 
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• 
l 

altındaki •• 
mağazaya muraca 

IZA KUPE OLSUN tr 
• 

EN MÜOHI$ 
\STiRAPTAN 
C:.ONRA · · · 

Kullanmakla Kabildir 

\ 

Bir hamlede nezle ve gri pi geçirir. Harareti süratle düşü. I 
rür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak 1'.'EV.

1 
ROZlN almak suretile çarçabuk dcfedilebilir: 

Kafi Tasir---
• 1 • 

tca.bmda günde 3 kate alınabilir. 

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

Gayrımenkul sahş ilanı 
Hem gripe, nez/ege tutulmaktan korur, hem 

ağrıları en kısa 

de 

İstanbul Emniyet Sandığı Direkörlüğünden: 
• • grzpz, nezleg! ve bütün bir 

defa (NEOKURIN) Bir zamanda • • · geçzrır. 
Bayan Fatma Rem.ziyenin 23583 hesap No. sile Sandığımız. 

dan aldığı 400 liraya kar~ birinci derecede ipotek ederek vadesin. 
de borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 
No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre sa. 
tılması icap eden Beşiktaşta Kaptanibrahim ve Sinanpaşa mahal. 
lesinin Taşköprü ve Köprübaşı sokağında eski 7 yeni 9, 11 No lu 
odası olruıı kagir bir dükkanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satış 'b.pu sicil kaydına göre yqpılmakta. 
dır. ~tırmaya girmek isteyen 145 lira pey akçası verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Birilaniş bütün vergilerle belediye resimleri, vakıf icaresi ve tn. 
viz tutarı ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartna. 
mesi 27--3-39 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere san. 
dık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kay. 
dı ve sair lüzumlu izahat ta ııa,rtnamede ve takip dosyasında var. 
dır. Arltırmay~ girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çı. 
kanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu. 
nur. Birinci arttırma 12--5-939 tarihine müsadif cuma günü 
Ca.ğaloğlunda kain Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapıla. 
ca.ktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihen alııunası icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık 
alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son art. 
tıranm taahhildil baki. kalmak şartiyle 30-5-939 salı günü 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art. 
tirmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Haklan t apu siclllerile sa.bit olmıyan alakadarlar ve irtifak hak. 
kı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarüe dair id. 
dialarmı ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi. 
telerile beraber dairemize bildirmeleri lll.zımdır. Bu suretle hak. 
larını bildirmem~ olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalrrlar. Daha faz. 
la malümat almak isteyenlerin 938/653 dosya nuınarasile Sandığı. 
mız hukuk işleri servi.sine müracaat etmeleri lüzumu ilin. olunur. 

alanlar ondan ayrılamazlar. 

.y. • 4 

Tek kaşe 6, altıhk 

Gayrı menkul Sahş ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bay Mehmedin 18093 hesap No, sile sandığımızdan aldığı 250 
liraya karşr birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver. 
mediğinden hakkında yapılan takip üz.erine 3202 No. lu kanunun 
46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden 
Anadoluhisarında Göksu Yeni mahallesinde Nişanta§I sokağında 
eski 7yeni17 No. lu bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Satış tapu sicil kaydına 
göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 79 lira pey ak. 
çası verecektir. Milli bankalarnnıwan birinin teminat mektubu 
da kabul olunur. Birikmiş vergilerle belediye resimleri vakıf ica? 
resi, taviz tutarı ve tellftliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 25-3-939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyen
lere sandık hukuk İ§leri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve sair lüzumlu faabat ta ı?artnamcde ve takip dosya. 
sındn vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 11-5-39 tarihine müsadif per. 
şembc günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya 
kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edi. 

DIKKAT lecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükelle
fiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi 
takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 29-5-939 
tarihine müsadif Pazartesi gilnü aynı mahalde ve aynr saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok art-

.PJmniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü 
ipotek göstermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu 
kıymetin nıs!ını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına 
kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (1996) 

tıranm üstünde bırakılacaktır. HaklaTI tapu sicillerile sabit ol. 
mıyan alii.kadnrlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair iddialarım ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde e\Takı mUsbitelcrilc beraber dairemize bildir. 
meleri lfızımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak-

VAKiT Kitabevi 
ve yarın tercüme külliyatı Dün lıırı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bcdel:nin paylaşmasın.. 

dan hariç kalırlar. Daha fazla mallımat almak isteyenlerin 
21 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

r: 938/ 378 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine mü. 
Numara 

21 Hükümdar millet 
22 Yeni ilmi zihniye't 
23 Mevcudu kalmadı 
24 Glaün iktısadi işleri 

25 Cumhuriyet 
28 TerellllenJa Nil 
• ~1'1• 
• ı..okoa 

Kuru~ 29 KapitaliEm buhranı <>O t t l ' r· T l 
125 

racaa e me erı uzumu ı an o unur. 
50 30 Slambo 

6151 D; ~'~~AT 75 

60 
50 

100 
T5 
! O 

B . • r· t 
6 5 

- , Emniyet Sandığı; Sandıklan alman gayrimenkulü 
u sennın ıa ı .1 kuru tur. . .. . . . . . v 

H 
. . 

1 1 
<:!_ ş ıpotek gostermek ıstevenlere muhammınlerımızın koymuş oldugu 

cpsını a an arn 1o 20 iskonto . · .. .. . · . 
ıl K 1 4 92 k 

kıymetın nısfını tecavuz etmemek uzcre ıhale bedelırun yarısına 
yap ır. a an . uruııun 1.92 . .. . 
k in 1 rnk 

. I kadar borç vermek suretıle kolaylık gostermektedır. (1997) 
uruşu peş ama mUtebnkı-

af ayda birer lira ödenmek Uzere J 
Uç taksite bağlanır. 

SAll lBl: A SI~! US Neşriyat ~lıidürü: it. Ahmet Sevenull 
Basıldığı yer: VAJ\.11' Matbaası 

kutu 30 kuruştur. 

t • 
CiLDiNE KIYMAYAM 

~, 
:J 

maER~BIÇAGIN 
KULLANIR 
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Kadıköy Kaymakamlığına lüzumu olan ve beher metre :ıııi~ 
bma 275 kuruş bedel tahmin edilen 300 metre mikap kaldırıC: .. 
şı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlü 
de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ,,e 
lira 88 kuruşluk ilk teminat, makbuz veya mektubiyle bereııt 
27-3-939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 
lunmalıdırlar. (B) (1592) 

• • 
Karaağaç müessesatr Buz fabrikası için lüzumu olan 2 t 

santrifüj t ulumba 650 lira tahmin bedelile müteahhit nam ,.e ~ t 
sabına açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım nıUd~ 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı "esı 
ve 48 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bl' 11-
ber 11-4-939 salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende l> 
lunmalıdırlar. (2012) 
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Büyük Piyangos~ 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 
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