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- ugun 
Meselenin Ruhu 

Nerede? 
Yazan : Ahmet AAaoAlu 

llirkaç gündenberi gazeteleri • 
~ ve o cüınleden .ikdam• da 

yurdun her tarafında seçim başlıyor 
İkinci müntehiP seçimi Alman kıtaatı dün akşam 
bu sabah 9 da başlıyor Çeko - Slovakyaya girdi 

alka hitaben: 

~ •vatandaş! Reyini kullanmak, 

lıı~~ borçtur!> gibi cüınlelerile 
I' ilıaı>çıları seçmek haklarını is • 

Rey sandıklarının bulundukları yerleri yazıyoruz ÇEKO-SLDVAK REiSICOMHURU HACHA, HtTLERLE 
ilııale teşvik ediyorlar. 

llıJBu hususta hatta toplantılar ya· 
:Yor, konferanslar veriliyor!. 
~ akat bütün bunlara bizde lü • 

KONUŞMAK ÜZERE DON GECE BERLİN E GiTTİ 
Var mıdır? 

Ilı Evet! Bir hakkı, bir salahiyeti 
tı n:ıaı etıniyerek kullanmağa alış· 
.rn:ıak bakımından ellette ki bu 

lllbi •• ,_ "ki "ld" F ....,,,., er faydasız deği ır. 

oı akat zat meselelerile alakadar 
arak mutlak bir ihtiyaç halini 

:<ak şu vaziyetlerde de alabilir-

Macar kıt' aları da Karpatlaraltı 
Ukranyasını işgale başladılar 

. . 
ta (l) Eğer memlekette kanunca 
~ınınış birkaç fırka olsaydı ve 
t un seçilmiş addedilcbilmeJr. i
;: mutlak ekseriyeti şart koysay
llı 0 vakit tabii her fırka kendine 
lıi~sup . n_aınzetleri intihap ettire
lı: ek ıçın kendi taraftarlarını. 
teen~ namzetleri için rey vernıeğc 
Ilı ŞVfk ve tahrik ederdi. Ayni z.a. 

Fransa ve lngiltere ~"J 
müdahalede bulun
mağa karar verdiler 

anda fırkaların program)arı, 
llıemıeket için sarfedecekleri me· 
aa;ıer· bil. 1 ü •n ançoları neşro unup • 
2er~d .. ak 
1 e uzun uzadıya mun aşa-

k., konferanslar verilir ve her fır
dı k,endisini beğendirmeğe çalışır· 
l'ı · b akat bizde bütün bunlar gay
k tabu telakki edilerek tek bir fır
~ Olduğundan ve bu fırka da bü
'hııı. ınemıeketl kucaklayıp içine 

taıı/ b~!~nduğundan, telkin ve 
llır ık gıbı vasıtalar mutlak bir 

ıyaç sılatını kaybediyor. 
llı~2) Eğer anayasamız intihap edil
lıi ış addolunabilmek için muayyen 
~bette reylerin verilmiş olmasını 
y koysaydı, nasıl ki F'ransız ana
.. ıııı_ası. böyle yapıyor. Fransada, 

~e~~t. addedilebilmek için ev -
N intihap dairesindeki intihap
t:ı arın ekseriyetinin intihaba lçtira 
ı-it sonra da verilim reylerin mut
lı1t ekseriyeti ıarttır. Bizde böyle 
Ylıı Oart yoktur. Verilmiş olan re-
1'1! • adedi bi rtek olsa dahi, bu tek 
llıi Yi alınmış olan zat. yine seçil· 

ş addolunur. 

Rt~ki _Kanun lisanımızda bu 
il Vazıyetlere farzı kifaye denl-

Yordu B ·· ld 1.. ·· lı: . ugun are usu umuz ve 
~~~n Zihniyetimiz tamamen de -
de tıyse de o eski farzı kifayelere '-=====-== _ --

1. INÖNÜ 

Prag, 14 (A.A.) - Alman kıtaa
tı bu akşam Çek hududunu geçe • 
rek Ostrau ile Maehrisch-Ostrayu 
işgal etm ]erdir. Buralardaki Çek 
memurları ve zabıta kuvvetleri 
kendi binalarına çekilerek silab • 
!arını teslim etmişlerdir. 
Alınan kıtaatı Çek hududu."lu 

diğer muhtelif noktalardan da geç 
mişlerdir. Kruchau civarında Oder 
köprüsündeki Çekler de keza si • 
!ahlarını teslim eylemişlerdir. Mü 
teakiben motörlü Alman kıtaatı 

cenubu şark! istikametinde ileri 
yürüyüşlerine devam etmişlerdir. 

Berlin, 14 (A.A.) - Çek devlet 
• reisi Hacha bu gece saat 22.40 da 
'hususi trenle Berline g~lmiştir. Ya 
nında kızı ile Çek Hariciye Nazırı 
ve diğer bazı müşavirler vardır . 

Slovakya istikla~ini 
ilan etti 

Bu sa-

lrı~~::,~a başvurnıağı fazla gör- İntihabatın kutlulanması için şe- 1 .. • 

:oı~~alıa/re: •. :tınpl:m:re:m~l:e·k ... ei~t·ı.ın~~iıh·1e:18nu~z- hı.rde hararetli haz r klar yapıldı Koseıvanof yarın rev vcrmışler ve cHei Sloaki mil-
.., • li marşını terennüm etmişlerdir. 

b ~n olmadığı üzerinde hemen l4 (A. A.) - İkincı memleket ve millet için haiz bu-- saat onda şeh Bunun üzerine diete ·yeni kabi-
"'~lln.iz müttefik ve müttehit gibi- :'."nkh~a, ımın· • e memleketin lundu.]u büyük kıymet ve mana • nenin teşekkül etmiş olduğu bil • 
'"'' -... t munte ıp seç hakk d .. ·ı . t ı ıfuilm. . .._ " qa ta sabık Serbest Fırka li- f d 15 Mart 1939 ç•r<am· ın a soz ve yazı ı e neşnya a ıs ve kabıne yemin etmiştir 
""li .r her tara ın a -• • • 

1
• . . 

?akJtt ethi Okyar, hatta sabık Te- ba sabahı başlanacak ve 21 aMı1 başlamışlardır. rı m 1 ze o e 1 y o r Slo\ ~kya Reis'.cümh~ru, 15 gün 
?Ql Perver Fırkası Reisi Gene- 1939 günü akşmıı bu seçim her ta- lstanbulda seçim sonra ıntıhap edılecektır. 
dii .~ Karabekir bugün böyle rafta bitmiş olacaktır. , . . . . . (Arkası 3 üncü !o.yfadaı 

ŞUıımüyorlar mı? Bu muhterem . . .1a et- Mebus ıntihabatının bırıncı saf-
~tları ve anlar gib. bir kl Partı umumi merkezıne'.. vı y hası olan ikinci müntehip seçimle-
da Cümb . ı ço annı !erden gelen maliımata gore,. yuı:· rine bugün saat 9 da yurdun her 
ıe urıyet Halk Fırkasına h rinde intihap faalıyetı, 

Vkeden ve bu fırk b dun er ye , .1 tara~ında başlanacaktır. Bu mak -
o!ın anın me usu b .. .. k h aret alaka ve neş e ı e 

ayı kabule amade kılan d" uyu ar • . .. .. viY t satla yapılmış olan bıltün hazırlık-
bu gibi gür")t'"l .. en ışe, devam etmektedır. Bulun . aye · !ar bitmiştir. 

Bu l gar Başvekili 

yarın akşam 

Ankaraya gidecek 
lar u u ere ve munakaşa· 1 te mecmua gibi neşır va • 
\> a Yer vermek, memlekette er gaze • . tihabın devamı müd- Bugün yedinci sayfamızda taf. Sofya. 11 (A.A.) - Bulgar ajan-
d:ııdet ve ahenk temin eylemek sıta_larında ın ta ne ri atta bu_ silatile gösterilen yerlere intihap sı bildiriyor: 

ği! nıidir? detınce bu husus ş y . . sandıkları konacak ve bunlar, hal- Türk Hükumetinin daveti üze-
G.. ·· 1 kları gibi bu akşamdan ıtı • 

MİLLi ŞEF 
1 Ordu subayları şerefine 
· bir resmi kabul verdiler 

0 ruyorsunuz ki farzı kifaye unaca . d k" ka, boş olarak gösterildikten sonra rine, Başvekil Köseivanof resmi 
!1:Ullerine arasıra baş•ıurmak hat- b~~n şeh": ve kasabalarımkızl a '. müfettişler tarafından mühürlene· ziyaret maksadile Aııkaraya gide- 1 Ankara, 14 (A.A.) - Rei • 
"' bu ·· kü' • butün partı ve Halkevı mer e zerı 1 · · 1 k ı · .. h ı· t İn" · 
b gun kanun zihniyetimiz .. . . cek ve halkın, rey erının top an - ce tir. Başvekil Sofyadan yannki , sıcuın ur sme onıi, bu • 
akımı d donatılmış, hoparlorler ıle aynı za· ç b ·· t 17 d ç nk 

ı.,_ n an faydasız değildir ve d h Ik h 
1
. 

1 
.1 d·g· r masına başlanacaktır. arşam a g-iinii saat 15 de hareket \ gun saa e, a aya köş-

"9'11 ruh ve es .. .. man a a a ıp erı e ve ı e .. . . . .. . .. . . edecektı"r. kü" d Ank d b l 
~ b ası donup dolaşıp vasıtalardan da faydalanarak Cün. Cumhu~!.vetın en l>U\ uk nımetı 1 n e, ara a u unan 

e us namzetıe · · t · d k l" k • • • ) ordu suba~.·ları için bir kabul rmı ayın e arar· huriyetin feyizli semereleri, Cüm- 'olan bu mutlu hadisenin ayı ı veç 
(Arkan 3 üncü so.yfo.do.) huriyet Halk Partisi prensipleri hilf kutlulanması için şehrin her Dost ve komşl.t' Bulgaristanın sa 

1
· resmi tertip eylemişlerdir. 

4.rkıfaı .l üncil sa fada) -"~ - - - ·--~- . 

Bitler geçen yıl ilhak edilen Viyanaya böyle ıirmi§ti 

Tıbbiyeliler bayramı dün Üni
versitede hararetle kutlulandı 

Toplantıda Profesörler ve gençler nutukla
rında eski ve yeni tıbbı anlattılar 

Okuma ihtiyacı ve pahahhk 
İlk mektep muallimlerinin Maarif Şiıl'asmdan istiyecekleri 

f<•ylerden biri de Devlet yayımevi neşriyatının ncoslatılnıasıdır. 
Bizde neşriyatın gazeteden, mecmuadan kitaba kadar her tür • 

lüsü pahahdır ve muhakkak ki, kitap, gazete ve mecmua satışlan
nın bizde, küçük komşularlllll%dan daha dü§kün olmasının sebep
leri başında bu pahalılık geliyor. Pahalılığın sebepleri ba ında ka
ğıdın pahalılı&ı, kağıt gümrüğünün yüksekliği vardır. 

İzmitteki kağıt fabrikası, henüz ne kitap, ne gazete kağıdı ye. 
tiştirebiliyor. Bunlan Avrupadan alıyoru.ı ve İstanbul limanına 
kadar kilosu 8 • 12 kuruşa gelen kiğıt, eümrüiü, Dllkliyesi, ko· 
misyonu ile kitap veya guete çıkaranlara 18 - 32 lrunışa mal 
olmaktadır. 

Vakıa Avrupada kitap ve pzetesi pahalı olan yalnız Türkiye 
değildir. Fakat bilfarz Alınanyada, okumak ihtiyacı, yemek içmek 
ihtiyacından farksız olduğu için Alman, neye mol olursa olsun ga
zetesini ve kitabını alıyor. Biz onlara benzemeyiz. Türk okur ya
zarların yandan fazlasının bütçesinde gazete ve kitap için bir lm
ruşluk fasıl açılmamıştır. 

Mekteplerden her sene yüz binlerce gencin yetişmesi kili de
lildir. Bunları kitap ve gazete karii yapmak devlet bütçesine birkaç 
yiiz bin liralık varidat temil etmekten daha hayırlı, daha kfirlıdır. 

KEMALi&· 
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E::!t:!1lı.•ATll Adliye korldo~a~n:AA T 

Mu~~ -_lsa:.~uha~!"et:_ 5~ Yeni Belediye Bir genç ablasını Kadın çorabı Kendi hesaplarına 
Musanın Hayalı bütçesi hazır bıçakla öldürdü mütehassısı çeyrek basanlar 

Beni İsrail, Firaun'un askerleri 
üzerine saldırmak için, Musanın 

bir işaretini bekliyorlardı 

Varidat bu yıl bir Cinayetin sebebi ge- Dün şehrimize geldi 
b k ·1 f l ve tedkiklere başladı Darphane amelesinden üçü yakalandı ve 

uçu mı yon az a çimsizlik ve iğbır,;..r sekizer ay hapse mahkum edildi 
B led . b"t · .. o · d k' İpek kadın çoraplarının sağlam 

e ıye u çesı uz _rın e 1 ça - Evvelki gece Galata.:arayda bir . . . . . . - · · .. • 
!ışına! a ermek üzeredir Bu . . . . .. ınıal edılebılmesı hakkında tet - Darphanede bir hadıse olmuş ve mile böyle bır ış olduğunu soyle 

ar son · cınayet ışlenm~ ve bır genç oz ab- kiki d b ı k .. İkt t · · · 
yıl belediye bütçesinin eskisine (!asını bıçakla vurarak öldürmüş .. V k~rl e t u ufınma uzAe

1
re dısa ameleden üçü çeyrek basılmak ı- mıştır. . . lb' ·çııı. 

b. b uk ilyon fazla o- e a etı ara ndan manya an çin hazırlanmış olan nikel pullar- Muhakeme şahitlerın ce ı ı nazaran ır uç m tür Hadise şöyle olmuştur-
1 

.. k d 
Bl·çare bu"yük' bir ıztırap içinde mak için Musanın bir işaretini bek- tacağı anlaşılmaktadır Bu fazla - · Tü' .. .. • ıkın çağırı an mutehassıs, An ara 8 dan 400 tane saklıyarak burları talik edilmiştir. 

!ık . b' . ihd . etile Galatasarayda tuncu ç . a. Vekaletle temaslar yaptıktan son - basıp kaçırmak istemi•lerdir. Gazeteler·ı çalan edacı kıvranıyor fakat bütün acılara liyorlardı. Fakat Musa, peygam- yem ır vergı ası sur zında 9 numarada oturan Haşım a- .. h · · . 
1 

' 
tahammül 'ediyor, Firavunun ve a· berliğini bütün Mısır'da tesis için değil mevcut varidatın cibayetin- dınd b' d E . . d 26 ra dun şe rımıze gelmı~ ve derha Bunlar basım kısmında Enver hkO I" 

kan d"külmes· ihtiliil ıkınası d ' ı1 k 'dd" "h t sa esin a ır a .am sma ısmın e. çalışmalarına başlamıştır. Alınan Salih ve torna kısmında çalışan ma m 0 ııU damlarının .zulümleri, işloenceleri 0 ıne, ç • e yap aca cı ı ıs.,. a 1 Y yaşlarında bır kadınla evlenmış - .. h İkt t V k"J t' .. . .. - · ı . 
k ısında mukavemet göstermeğe na taraftar değildi. O, sabırla .. tel· de elde edilecektir. t' E k d . E · nlı mute assıs ısa e a e 1 sana- Halittir. Bunlar beşer kuruşluk Adliyede muddeıumumılıgın 
Çalışarş ıyordu. kin ile nihayet Firavun' un ve ona - b 1 ır. smanın ar eşı rzınca yi tetkik heyetinden Müeyyet re· pullardan sakladıkları 400 taneyi kinci tetkik bürosundan gazete ve 

) RahVatıs·ızlığıBegleeçdmı· egeReıs· ,.aşDaomkış Hüselyi~,_abklasını~ . ilk kocasfınkadan fakat etmektedir. makinelerin tenha vf' kontrolsüz mecmua kolleksiyonlı:.rını çala!I Onun bu işkencesini haber alan tabi olan halkın Tanrıya inanacak- o an a ı ve ye • a(Yrı ar"" endısının muva a - M"teh lı d fab · İb . . . . ahke-
larını ümit ediyordu. Bu maksatta • f' Kı d • c .. .. . . . u assıs ura a çorap rı • olduğunu sandıkları bir sırada odacı rahını bırıncı ceza m Musa koştu. tor Lut ı r arın uma gunu tim almadan Hşşımle evlenRIIŞ k 1 d t tkikl . k . .. ahkiıIJI 

. tte da hemen her gün saray kapısına i.i' . 1 · hte ld' _ . b a arın a e er yapaca ve ço- kendi hesaplarına b~sıp çeyrek rnesınde dun 14 ay hapse m 
Asiyeyi kurtaracak vazıye ve . . . ' .. vaz esme ge mesı mu me ır. olmasına mugberdır. Bununla e- raplann bugünkünden daha sağ • la . k ilin' . 

kuvvette değildi. gıdiyor, Fıravun u . gormek, ~~a Şayet doktorlar çıkmasına müsa- raber ablasile yine ternasta bulun lam bir ekilde imal edilmesi i in yapmağa kalkış~ış r ve anca ed ~tır. 
. . .. "klü_ .. ü telkınde bulunmak ıçın haber gon- ade etmezlerse Vali bütçeyi evinde makta evde beraber oturmakta _ . Ş _ . . ç 200 tane basmak ımkanını bul -

- Yarabbı .. dedı, buyu gun deriyordu. . . • alınması lazungelen tedbırlerı ka- muşlar ve bu 200 çeyreğı arala • Unkapanı Aksaray yolu 
.. t · yolunda çok feda • tetkik edecektır. dır 1 t k 1 V k·ı t bil 

gos er .. senın F' · k"h' 1 ri dalkavuk · rar aş ırara rapora e a e e • rında taksim etmişlerdir llilık yapmış bu kadını bu kadar . ıravun '.se'. a ın e ' .. • Bu seneki bütçede muhtelif kı • Evvelki gece bir ütü meselesin· direcektir B h k tt D . h · İd Gazi köprüsünün ilci başında~ 
Jarile çevıilınış Musa'nın gonder- im , __ t uf d E .1 H" . d b'r · u are e en aıp ane are- . . h• ıztırap içinde bırakma.. . . ' sımlardan yapı ış O=• asarr • en sına ı e useyın arasın a 1 Çorap fabrikatör!A:!ri çorapların . kt'l h b d ld - . . b açılacak yollar için beledıyenın dıği haberlere kulaklarını tıkıyor . . . tik t .. .. k b" .. .. sı va ı e a er ar o ugu ıçın u • ,. • 

Raviler ve din tarihleri Musa - 1 .. .. tara mukabıl ınıar ve temız a munakaşa çıkmış. avga uyumuş sağlamlaştırılması için kalın ola - .. k' . . kı b. göz hapsine al - zırlıklar yaptıgını yazmıştık. vl1 
bu tazarruunun kabul edildi - ve saray kapı arını onun yuzune rafları kabarıktır. Belediyece is-ıve Hüseyin bıçağını çekerek eski ak imal edilmelerini ileri sürmek uç ışıybı_sı ır d !arın kapanı ile Yenikapı arasındaki G• nın kapıyordu. . .1 1. . . . "b' . . b' - mış ve ır memurunu a on . • 

"'nl ve Asiyenin yu"züne bir nur . . .. F' tıkraz olunacak 5 mı yon ıra ıçın,ı,. ırarın da tesırıle kudurmuş ır tedirler Halbuki bu teklifi kabul . . k ak k d'J . d . i< zi bulvarı Aksaravda Vahde ca ,.. Tarihlenn kayıtlarına gore ıra- • . .. 1 h 1 .. . · ıçıne so ar en ı erın en un-. . • . . • 
indi'"ni ve 0 anda gözlerini haya- . , T k Al ayrı ve fevkalade bır bııtçe yapı a- a de ablasının uzerıne saldırmış- edilmemekte ve ince çorap imali • 'b' d k" . meğe misi yanındakı Pertevnıyal ııse 

,.. vun bır aralık Musa nın • e · k B . tik d'I 1 B' . k lb' d .. .. k gı ı yar ınıcı mev ııne geçır 
1 

• 
ta yumduğunu kaydediyorlar.. lah. dediği Gök Tanrıvı gök yü. c~ tır. .. u para~m ıs :az e ı e-ı ır. ırı . ~ ın en, uçu ar asın .. · nin teminine çalışılmaktadır. muvaffak olmuştur. Bu suretle 200 sinin bulunduğu noktadan Y~n • 

Fir , k di"' ve u" .. ak b lmak .. k bılmesı ıçın şehır meclısınden me- dan ve hırı de karnından olmak u- __,.,_____ k b lı b 
1 

ziyetı' kapıya kadar otuz metre genışll avun un ço sev ,.. ,.. zunde aram u ve gorme • çeyre ası r ası maz va i· 
'. .. k A ' zuniyet alınması lazımgelmekte • zere beş bıçak yarası alan Esma S k ti I kf "k . . b g-inde açılmıştı Fakat Unkapanı runda her şeyı feda ettığı arısı • için veziri ve bu saltanat macera· d' B . t h' I' . . f t ed k kanla .. d 8 d anan 8 8 r, adım adım takıp eden ıdare un - · . 1;· la· 

siyeyi bile böyle işkence içinde öt- sında kaladan Haman'ı yanına ça· .. ır.: ~ me~u~ı~e şe ır m~c ısın.m erya ere r ıçı~. e ~ere k b! , !arı derhal yakalamış ve üstlerini le Şehzadebaşı arasında~ı. ına 
d.. . M halk bunlarla ğ onumuzdekı ıçtıma devresınde IS· yuvarlanmış ve abla katılı Huse- a Q arı k ki . ık .

10 
istimlak muamelelerı ikmal t' urmesı, ısır mı ve ırmış: . . . . .. .. arıyara çeyre erı ç arınış ve · 

b b B . İ ail'l d dehşete 
1 

. . tenecektu·. yın de merdıvenlerı dorder dorder Elektrik idaresi belediyeye mü- k dil . . 
1
. 

1 1
. t . t' dilememişti era er em sr e - Ya Haman_. deınış, Musa bıze ti ak d k . t en erını po ıse . es ım e mış ır. · • 

sevketti. Maksat, zulüm ile Mısırlı- hep kendi tanrısından bahseder ve ' -o-- a ıyar ev en açm.ş ır. racaat ede"ek şehrin bir~ok yer - Dün adliyeye verilen suçlular ü Pertevniyal lisesile Unkapanı 8 
. "b' lınak 1 Esmanın fery&dını duyanlar ye- . d 1 kt 1 1 t . . d k' 1 !" !'. f Vek8• !arı Musa ve Harun a ta 1 0 

• onun söylediğine bakılırsa bu Tan- BELED YE . . . . . . lerın e yapı ma a o an yo amı- çüncü sulh ceza mahkem"6ınde rasın a ı yo un P anı a ıa 
. F' b' "d \ tışm~ler ve kendısını hemen sıhhi · t d ı · t d'k dilin' ı per • tan menetmektı. ıravun, :r m~ . rı da gökyüzünde imiş. Yüksek bir . • • . . . • ratı veya ınşa.a '. ~ıra.~ı~ a ame - muhakeme edilmişler, suçlarını i- etın~e as. ı . e ~. yo un • 

det buna muvaffak oldu. Bır mud- tepede çok yükse' k bir bina yaptır. Temızlık amelesı luhranı lımdat oto':'"obılfie hastaneye sev lelerin dıkkatsızlığı yuzunden elek lira! etmişler ve neticede çalmak tevnıyal lısesıle Unkaoanı arasııı 
. , • ketmışlcrdir. Fakat yaraları ağır . bl 1 k d ki . . . daki kı kırk b tre ge-det kımse Musa nın yanına yana- Bu binanın üzerine de binadan ye· Olacak mı? .. .. .. trik ka o arına azma vur u a· istedikleri paranın mıkdar ıtıba. smının eş me 

şamaz oldu. Ona tabi olanlar da di misli yüksek bir kule İll-5& ettir. . . . ', . . . ola~. Es".'a y.olda .. olmuştur. rı ve bu yüzden şehrin bir ?ok yer rile az olması ve fiilin teşebbüs nişlikte olması kararlaştırı1".'ışt~ 
dinlerini Aşikar eylemekten sakın· Beıı, bu kulenin üstüne çıkıp Mu- Bırçok ~e".'ızlik a".'e.esının zı • Huseyın ~ır muddet .. sokaklarda ı' !erinin ışıksız bırakıldığı bıldiril .. derecesinde kalmış bulunması na- Bu cadde. İstanbulun en genış es 
dılar. sa'nın Tanrısile görüşmek isterim. ra~t me~sunı dolayısıle me~lek.et· iolasm.ış, nıhayet Yedık~I~ dışın- mektedir. zara alınarak sekizer ay hapse desi olacaktır. • • 

Beni İsrall'ln hepsi de Fira- F' ' b . 1 H !erme gıtmeğe başlamaları uzerıne da Kazlıçeşmede ken:iısını arıyan İdare, bu gibi yolların inşaatına mahkum edilmişler v~ derhal tev Mı"lletler Cemı"yetı mesa: 
.. . • . ıravun un u emrın aman bel d' · ı·k k d ·al memurlar tarafından vakalanmış· · · · · - · · · 

vun'un zulmunden şıkayetçı ol· derhal tatbilc etti. _ e ıye temız 1 
• a rosu za a - ruhsat verırken fennı tedbırlerın kif olunmuşlardır. Ögrendığimıze b d 

makla beraber hepsi de Musa'ya D' !ar ki ilk d f t " . ugramak tehlıkesıne maruz kalmış 1 tır. alınmasının da temin edilmesini göre müddeiumumilik suçlulara Urosu mu uru ıyor • e a opra,.ı pı- · 1 • ı b · Hüse Jn dün Adliyt'ye verilmiş . . . · · 1 • tAlıi olmamışlardı. Musa ve Harun, şirmek suretile tuğla yapılması tır. Beledıye a akadar ara ı~ :ez- . . y .. rıca etmıştır. verilen bu cezayı az bulmuştur. İş kanunu mucıbınce kuru a 
evvelA bunları elde etmek sureti- Haman tarafından ve Firavun'uıı kere göndererek 15 Marttan ıtıba· j ve ıstıcvap olunmuştur. Bugun • • • ..,,.,,. • • Hakimin kararını temyiz edecek .. cak olan işçi sigortası teşkilatuıB 
le kendi taifesini kuvvetlendirmı· b aksadı . . k fol u t ren temizlik amelelerinin 15 lira- ,meşhut suçlar kanununa tevfıkan KÜÇÜX HABERLER ait kanun layihası üzerinde hazır· u m ıçın eş urun ş ur. .. . . A _ d h k . b 

1 
tir. l 

ye gayret etti. Mısırlıları, Kıptıle· ! B' a ıldı. Kule yükseldi Fi- lık olan ucretlerı 20 !ıraya çıkarıl-. gırceza a mu a emcsıne aş a • Meydancık yangınında tıklar dolayısile davet edilen MI. uıa y p ' d - bild' . !' B t db' nacaktır ~ .• 
ri hak dinine, Tanrı dinine davet ravun bu kuleye çıktı. Ve burada ıgını. ır'."ış '~· •ı e '" a • · * Nukut ve tahvilat bor • !etler Cemiyeti mesai bürosu rnll 
etmek vazifesinden fariğ .olma- Gök Tanrı ile karşı karşıya olmak mele.om vazıf.el.erınde kalmalarını ---- yanan kasalar dÇllıyor dürü Osvalt Ştayn İktısat Vekill 

be lik 
1 

t k ı t sasının kapatıldığı malt1mdur. 
1 m·akl·a· beraber peygarn r va- ve konuşmak istedi. Fakat kulenin temın eme ıçın a ınmış ır. DENiZ Meydancık yangını etrafındaki B. Hüsnü Çakır tarafından kabil 

·Haber aldığımıza göre Türk ha-zifesını daha fazla Yakup ve Yu- en üstüne çıktığı zaman yerdeki Fırtına dı"ndı' . tahkikat devam etmektedir. Yan- edilmiştir. Mütehassıs Ankarada su! ı·ııa k akt d 1 mıller; borsanın kapanması, hem da 
ev a. rına arşı yapm a e-linsanları karınca gibi gördüğü GÜMRÜK kendilerinin, hem de milli ekono _ gının çıktığı Ata Atabek hanının tetkiklerine başlamıştır. Bu ara . • 

vam ~.ttı. . . .. . halde gök kubbe .. yine ayni uzak- • . Üç gündenberi .Karadeniz~e de- mının zararına olduğunu ileri sü- üst katındaki trikotaj fabrikasın- İktısat Vekaleti iş dairesi reısh 
Zulum ve tazyikin mutemadiyen ılıkta idi. Firavun: Eır zehır karakçı sebe- vam eden şıddetlı fırtına dun ta- k İ ta b 1 b 'd da kullanılan büyük ütü makinesi ğinde temaslarda bulunmuştur. · · d ğ , '° ' rere . s n u orsasının yenı en 

artan bır şekil e devamına ra • - İşte göğe de çıktım. Musa nın kes'ı yakalan-'ı mamen sakinleşmiş ve vapurlar 1 t 
1 

t . 
1 

d' dün temizlenen enkaz arasında Cemiyeti Akvam mesai bürosu 
· İs · ı ı · ı. açı masını a ep e mı~ er ır. 

men Benı raıl, e a tından ve gız. Tanrısını bulamadım .. demek ya. .. .. . • muntazam sefer:erine başlamışlar- . . bulunmuş. Makinenin içine ütü - müdürü Ankarada bir ay kadar ııa 
tiden gizliye de olsa Musa'ya ina· 1 lan .. böyle bir .Gök Tanrı. yok... Gumruk muhafaza teşkılatı Ga dır. "!! .tst~~~ul Beledıyesı İktısa: v~ lenmek için konmuş olan fanilala· )arak tetkikleri neticesinde haZır· 
nıyorlar ve ona iltihak edenler gün~ Hükmünü verdi. lat~da 7 · 8 ki_şilik bir kaçakçı çe- Fırtına sırasında d~nize açılan Mud~rlug~e, .. İ~tı.~at Vekaleh rın yanmamış olduğu görülmüş • lıyacağı raporu İktısat Vekaletiııe 
geçtikçe çoğalıyordu. 1 Bir rivayete göre Firavun eline tesı yakalamaga muvaffak olmuş- Şadan İkbal Hatay Trabzon Er· Kredı İşlerı Muduru Safvet tayın tür Bu ütü makinesi bugün müte- . 

. · ' ' ' ' d'l · t' · verecekt:ır. Hatta Kıpti halk içinden de iki bir ok alaral< gök bo:ıtuğunda acap tur .. Uzun zamandanbcrı çeteyı ol, İnal vapurları tekrar Eereğli li· e 1 mış ır'. . . hassıslar tarafından muayene ve I : 
kişi Musa'ya iman etmiştL Bu iki ne vardır .. diye havaya atmış., ok, ta.,ıp eden muhafaza memurları manına dönmüşlerdiro. Kızılır - * Taksım ıle Harbıye arasında· tetkik edilecektir. Umumi hıfzısıhha meclis er· 
kişiden biri evvelce Musa'nın ta- ı .ıesadüf, ve •hüda hikmeti., bir iş başında çalışırken bir baskın j mak, Reşit, Zühal, Genç, Pek ve ki ilci taraflı yeşillikle bezenmiş Diğer taraftan yangın yerinde Vilayet ve kazalarda müteşeklı;il 
butunu yapan, sonra Zıyf sayfiye- güvercine raslayarak yaralamış ve yapmışlar bunlardan bir kaçını Sinop vapurları Amasra limanına olan refüj'ün betonarme olarak bulunan kasaların da açılmasına bulunan umumi hıfzıssıhha mec • 
sind'e Mİısa'ya Firavun'un ölüm 

1 

ucu kanlı olarak yere düşmüş. At· y~ka~am.ışlardır ... Diğer. k~c:anlar sığınarak fırtınayı orada geçir • inşasına talip çıkmedığından dün başlanmıştır. Bunların içindeki )islerinin şehir ve kasaba ve kÖY • 
kararını beraber vererek onu Mı • tığı okun kanlı olarak yere düştü· bır turlu ele geçırılememıştır. Ma· mişlerdir. belediyece emaneten ynptınlması· kıymetli evrak ve paraların yanıp ler sıhhi vaziyetinin ıslahı ve ınev 
sırda firara sevkeden marangoz ğünü .gören Fira.vun da: .. amafih takibat~ devam cci lınekte Eir sandal parçalaııdı na karar verilm;•tir. yanmadığı bugün anlaşılacaktır. cut mahzurların izalesine yaraya!l 

Ö 1 te Musa n Ta S n 1 dir. Baskın "'"asında eroin ve di· .... al • Nacardı. teki de ... Nacarın karı· - ş .. nı nrı 1 1 0 
• ı~ Bankasından para tedbirlerin alınması, sari .ve. s • sı... dürdüm .. diye sevinmiş ... Fakat bu ğer bir çok zehirli m~ddeler bu • Dün Haliçte bir deniz kazası ol· * Bele<Uye memurlarının te • ~ gın hastalıklar hakkında ıstihba 

· t F' d · d N lunmuştur Çete teşl·'la"tının çok muş. Kasımpasa iskelesine bağlı kau"dı'ye ı'şlerı· hakkınclo Dal•iliye 1 • Fakat bunlar dinlerini gizli tu- rıva,ye '. .ıravun an zıya e em: . "· " - Ça an genç ratı tanzim, sari ve içtimai hasta 
ruda aıttır Nemrut ta Hazretı geniş oldug-u zannedilmektedir. Hasaııın idaıesindeki tenezzüh Vekaleti ile temasta buluntl'ak ü- h tarlard:. Çiınkü Firavun'un zul-: ·· !ıkla d k ı · e sı • 

'

Muh din t İb h' sandalı Ko.·pru."ye do .. ğru gelirken zere Belediye zat İşleri Müdürü İş Bankasının Beyoi'lu şubesln.. r an orunma çare erı v 
1 münden korkarlardı. amme a ası ra ım pey- b hı 1 den 18 bı'n kus" ur Jı'ra~ dolandır - hi hayatın faydaları h!lkkında ba. gamberin tek Tanrıya ıbad.at vesa 1. I I . .1 beyaz renkli ır motor z a san • S .h d" A k 't . t' • M ' b"yü" ~ • !: veren er " l!:ÇI er ara ·k· b"l k b amı un n araya gı mış ır. k t · i h t lık zubll Zaman geçtikçe usanın '-' " yasına karsı durmuş ve kendi tan· T " .T • dala çarpmış ı ıye o ere a - . .. . . . makla maznun Müşfik ve suç orta- 1 envır ve sar as a 

bir sabırla . de~am ettiği .peygam- 'rılığını iddia etmişti. Tarihin kay- sın da ki İhtilAfların halli tırmıştır. Sandalcı sularda çırpı • * Bır muddettenberı . şehrımı.z: ğı Necdetin muhakemelerine dün runda hastalığın izalesi için aJınaıı 
berlik vazıfesınde kendıne tabi dettiği iki büyük .Tanrılık• dava· İş verenlerle işçiler arasında çı - nırken civardan geçen bir motör de bulunan İzmir Beledıye Reısı asliye birinci ceza mahkemesinde tedbirlerin ifasına muavenet ey.' 
olanlnrın sayısı artıyordu. Öyle ki, cısından biri (Firavun) diğeri d& kacak ihtilafların tahkim ve uz .. tarafından kurtarılmıştır. Sandalı muavini Suat Yurkorul İzmir fu- başlanmıştır. lemek olan vazifelerini daha genil 
hemen hemen lıütiln Beni İsrail o- (Nemrut) tur. Bunlara ait riva· \aşma yoluyla halline dair olan nl- batıran motör ise durmadan orta- arı hazırlıklarile meşgul olmakta- Bankada tasarruf sandığı me • ve etraflı bir şekilde yapabilıııelı 
na iman etmişti. yetter baıan biribirlne karıştırıl- ıamname Devlet Şurası tarafın • dan kaybolmuştur. Deniz Ticaret dır. Dün Türkofis Müdürü Cemal muru olan Müşfik, mııaşııun 46 Ji- üzere toplantılarını 11k sık yapın• 

Bunlar, isyan etmek, Fira- maktadır. lan tetkik edilerek Vekiller Heye- Müdürlüğü meçhul motörü ara - Ziyayı ziyaret ederek uzun müd • ra olduğunu ve 600 Jirr. borçlu bu- ları Sıhhat Vekiletlnce allkalıW' 
vun'un askerleri üzerine aaldır· (Arkası var) tine verilmiştir. maktadır. det görüşmştr. lunduğu bir sırada Necdetin ilha- bildirilmlttlr. 
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mıııınınıııuıuıııuııuıu wııııuıımınınıııoıınuıııımııınııııoııuıııuı 

Çikolata, kırmızı boya, su üçü bir 
leşerek Ali Beklrin İstanbul hava
sına yabancı midesinde tesirlerini 
icraya başladılar, 

Çocuk, hafif bir ter ve sıkıntılı 
bir suratla eğilerek biraz mahre
mane: 

-Ana ... 

lunduklan tehlikeyi vatmana an
lattı. Herif en acı istihzaslle: 

- Ah bu İstanbul halkı... Her 
şey için dur ... bir de ... mak için ••• 
dedi ... 

Hep gülüştüler. Yalnız Ali Be
kir ağlıyarak: 

TDILSDMD HUseyln Rahmi G 0 R P 1 N A R 

nnınnuınııınıınınıBlllllUDllUJUIUDDIDOlll IUIWlllllOllUI llllll~ 

ten sonra harem kapısını da çaldı- ·kalfanın kısmeti uzadıkça huyu ti- için yüzüne dikkatle bakan çeh - Ali Bekir babasından öğrenmiş Kalfa hanım konak tutuşmuş gibi 
lar. Açıldı. tizleşiyor, yüzü buruşuyor, çenesı releri bön bön süzüyordu. olduğu ağır bir (Uhnvle) ile ba- bir telAş ve istlmdatla haykıraraıı: 

Büyük bir mermer taşlıkta bir- düşüyordu. Kalfa hanım - Çek parmağını şını sağa sola çevirerek ensesini _ Nereye gittiyse onu bulunu' 
kaç hizmetçi geziniyordu_ GJllü Güllü kadın, içeri girer girmez ağzından ayıptır. Alık mısın sen? tatlı tatlı kaşıdı. Kall1 hanun şüp- k ş· eli b yıl ,, a dosl• 

. uzum. ını a aca .. ım kadın, başlarına gelen kazayı an- !&kırdı olsun diye tramvayda ge- Çocuk bu tekdır karşısında ağla· helenerek: 
lattı. Hala aralığında yirmi daki· çirdikleri kazayı ve kendi dirayeti malı oldu. Biraz da korktu. Şa - - Bu çocukta galiba böcek te !ar... (lJ1 

kalık bir halvet istedi, çocuğu te· sayesinde felaketin yarı yarıya Ü· şırdı. Parmağını ağzından çekti. Herkes yerlere eğlldl Bu gör • 
var... ısı • 

mizledi. nü alınmış olduğunu anlattı. Burnuna soktu. Kalfa hanım şiın • Ali Bekır· b kaş n!n al bi mez mahluku bu canilerin can - Ana, dermanım tükendi. Olu- u ere Y ruz r ıyor· 
- Ne var? yor 0 iş ben lııtemeden... Evveli kalfa hanımın humruna Kalfa hanım birden köpürerek: dl asabi bir nefretle: adını tanırdı. İğrençliğini tahfilen n1 derdest için harıl harıl ~ ve· 
- Çişim geldi.-. çıktılar. Bu azatlı kırk beşlik kart - A Güllü buldun buldun da - Terbiyesiz çek elini burnun- ona izafe edilen bin bir vasfını lardı ... Ali Bekir bir tek bıte ıe 
- Hangisi? Tramvay durdu. Güllü hanım, Çerkes altı yüz lira parasile bir Köyden bize bu altı tutmazı mı dan ... Ben öyle kaka şey istemem b"'- d' Bi 

1
,..,, Kal! h rllen bu kıymet ve t'heı:nnılYe r 

İk ~ocuğun b 1 lft '·· t .. . . .,,.,,ez ı. naena 9J 11 a a- •·r• - isi bil'den... ı' aş .amış ç aıun ısını "·· , hayli cihaz eşyasının verdiği hak· getırdın? Oğlan parmağını burnundan çı· b im d h' b' şaştıkça şaşıyordu. Elini te~ 
d ğ 1 mamına vakıt bırakmadan koltuk K" 1 .. k . . •. nunın u asın an ıç ır şey an- .ıı-· - Şim i ineceğiz .. sabret o u ... • kı tefevvukla Kendinden beş on oy u adın ettıği zevzeklıgın kardı. Nereye koyacağını bileme-

1 
d 

0 
'k' 

1 
k nışında ensesine attı. Bir tane daha Y• 

Bl'r daı-.ı·kalık tahammu"lden son- !arından kavradı. En yakın sokak ya kü' tik bır· koca beklı'yordu hatasını tamı'r ı'çın· · d'n· 'k' ı· k .. k k b k ıyama ı. ' 1 ınc aşı ' lıyarak· 
ra çocuk renk daha solgun, gözler 
daha süzgün, ter daha mebzul bir 
bitabi içinde: 

içine koşturdu. ş ç ' · 1
"

1 1 ı e ıne şaş ın ur e a ıyor ensesini haşlıyan, lğneliyen hasmı · 
Kendisi hakilcatte çoktan kırkını - A merak etme Kalfa hanım· du. Bu ne fena kadındı parmakla· b 

1 
k 'k· ,.., b - Onu aramayınız.. araıııaY' • 

Ana tutamıyom.. bırakaca-
ğım ... 

- Çalarım şimdi tokadı ... Ağzı· 
nı yum, altını sık ... Kendini tut ... 
Burası köy değil rııstgeldiğin yeıo 
aı...lmaz ... 

3 

Kaba la§ sırtında kısa bir yokuş 
çıktıktan sonra Güllü kadın aşı bo
yalı, iri kanatlı bir kapının ziline 
bastı. Elinde meydan süpürgesile 
avluyu süpüren bir ayvaz kanadı 
açtı. Adhan Şem'i paşanın gen~ ı. 
kametgA!ıı ayvazlı, dönme dolaplı 

Çucuk, öyle burunuyordu 
Güllü kadın tahtı tehdidinde 

ki, eski usulde bir konaktı. Met! ı ı ı 
bu- setreden tahta paravanayı geçı_.-; 

_ .. • • ııı u ara ı ı parma3.nın cım ızı . il . geçmiş, fakat Tezkere! Osmaniye cıgım .. onun altı koy yapısı sag- rını nereye dokundurs~ kabahat lıırasına sıkıştırmıştı. Bu küçük avı nız .. ben de başka çok ... Sıze 
tarihile henüz resmen otuzunun 1- lamdır. Her zaman böyle gevşek· sayarak darılıyordu. Kalfa hanım, ,etirdi öteki avucunun ortasına zımsa nah işte bir daha!. .. 
Çinde idi. Bulunacak zevcin helal lk t B .. k·-·d·ı be b · 'k · · ı k , ' e,. ı e mez. ugun agı ı e ra er gıttı çe sınır enere : koydu. Yanılmamış olduğunu gör· Dedi. Bu yeni avı tskdirn etrn ._ 
süt emmiş olması meşruttu. Bütün çikolatayı yedi de hazmedemedi... - Senin adın ne? mek için bi k dikk ti bakt k· k' e uza"' 

fı •t b b t b' d .. d G"ll" H b r ere a e 1 için parmaklarını her ıoı ... evsa ma, u e u a ır e mun e- u u anımın u cevabına ora- Küçük köylü somurtarak en ka- tan sonra: · 
111

..., 
miçti. LAkin içilen sütün bu kadar fa toplanan hizmetçiler, halayık. lın sesile cevap verdi: tıysa üzerlerlne yılan gelivor t 
sene sonra nerede bulunacağı ve !ar hep bir ağızdan gülüştüler. Ço- - Ali Bek:.-... - Pöffffff... .g bı etrafında camları sarsan bfre 

heJallığının derecesi hangi mik- cuk alameti tahayyür olarak par· _ o nasıl ad öyle? Sarı tekir gi· ' Diye üfliyerek mahLı ;u odanın çi.ı. ıntı ile keskin birer feryat bir 
yasla ölçüleceği malılm değildi. mağının ucu dudağının bir köşe - bi bir şey ... Bu ismi değişt' ··m~li.. ortasına savurdu. Bütün kadınlar şandı. 
Sütlerin bozukluğundan korkan sinde, birer vesilei istihza aramak Ben büyle köy adı istemem. ıl:ı bir ağızdan bir çığlıktır koptu. (Arkası var) 
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Sekiz kazanın mün!ehibisani listesi iilOOı'I 
Eminönü, Fatih, Kadıköy, Usküdar, Sarıyer, Eyüp Bir roman 

1-Iükumetçiler ''harbi l"T o R K PARA s ı 
1 

Beykoz ve Adalar müntehibisanilerini neşrediyoruz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 
tasfiye,, etmek istiyor HA TAYIN DA RESMİ Eminönu kha.zas~ merkez l~~~~:~;.: = ~::;:p~:;~ = ~~~f ~=~~ tı~:::::~~::2;9~ ~~:ı'..:~b:! :::;:de:~~i~::: 

münasibetile 

P A R A S 1 O L O U na IY8SI · rek: Ayakkabıcılar cemiyeti mu - Mümtaz Çakan: Emlak sahibi, 21 - dın lutufkh müsaadesile, •İk· Casado, Cu"mhurı'yetcı'lerı'n şerefli' 1 - Asım Us: Artvin saylavı, hasibi, 41 - Yusuf Ziya Ayçe: Sadık Salim İrtem: Emekli Mali- dam. da tefrika ediyoruz. Karile-
2 - Hakkı Tank Us: Giresun say- Karamürsel fabrikası muhasibi, ye memurlarından, 22 - Salih Ak rimiz mümtaz yazıcunızın en gü-

bl• lh k ' t d!kl ' ' " 1 d'ı 1 Antakya, 14 (A.A.) - Mil- lavı, 3 - Atıf Üdül: İlçe ba§kan 42 - Refik Nuyan: Katip, 43 - alm: Gümrük memurlarından: zel eserlerinden biri olan buru -r su yapma ıs e 1 ennı soy e ıl leetttı'g!'1ı. eTücl.~srik, :üakruna.sıınetınin Hteakltaif- V. Avukat, 4 - Kemal Kalmık: Kemal Tulgar: Belediye Hesap 23 - Ziya Kılıç: Yumurta tüccarı. manını da, hlç şüphe yok ki, di -
) ,., K y K B T T p· ğerleri gibi, büyük zevk ve istüa-

"adr'd ı nl il"ve etmi•tı·r· anı.un · .· aş. · .· ıyo. ng_o_ - işleri eski müdürü, 44 - Bekir FATI'H KAZASI KARAG'"'~UK·· de ile okuyacaklardır. Onun ı'lk ve ~ .. "' ı , 4 (A. A.) - Milli !emiş ve şu arı a ••. .., · yın resmi parası olarak ka - b ı t f 5 G ı B .,,. .... "'lıdaf su ı e şe ı, - a ıp ıııgol: S.tkı: Fırıncı, 45 _ Esad Anç: İ. NAHİYESİ 
ğuını a~ ~ecl:isi 1915 ve 1916 do- cFrankonun ne suretle hareket bulü hakkındaki kanunu mü- Ka. sağışmanı 1st. 6. cı Noteri, 6 _ Maarif Baş sekreteri, 46 _ Ab _ en hararetli okuyucularından bi-
&er . u ihtıyat efradı ile muavin edeceğini henüz bilmiyoruz. Müm zakere ederek ittifakla ve al- Emin Güneren: Komisyoncu, 7 _ dullah Erasltill: Eminönü nahiye 1 - Hikmet Onat: Cüınhuriyet rinin kendim olacağını bu sütun-
~u 'l'islerın •ikinci grup. una men- kün olurs aşu iki esas dahilinde kışlarla kabul eylemiştir. Kadri Aydınlı: İşçiler cemiyeti müdürü, 47 _ Mehmet Çubukçu- Müddeiumumisi, 2 - İhsan Sa - larda yazmakla bugun hususi bir 
ır/' efradın terhisine karar ver - . Türk parasının resmi para başkanı, 8 _Halit Ertetik: Gülüs- oğlu: V. Nafıa amtar memuru kızlı: Fatih Kaymakamı ve Bele- memnuniyet duyuyorum. Çünkü 

'§tir. şerefli bir sulh aktetmek istıyo - 1 k k bul H h ' d. b . ..d .... 3 H .. böylece, üstada karşı ış· lcdig.iın es· 
:lı'[ o ara a ü atayın er tan oteli sahibi, 9 _ Meliha Avni: 48 _ Hasip Akyokuş: Kumkapı ıye şu esı mu uru, - ayrun-

\ectıira!ay Casado, ecnebi gaze - ruz: İspanyanın tamamile müsta- taTafmda büyük sevinçle kar- Sözen: Umumi meclis azasından. mevki hekimi, 49 _ Abdürrahim nisa Sakızlı: Fatih kaymakartıı ve ki bir günahı ve haksızlığı da kıs-
tasrı ere Madrit şfu:asının •harbi kil olması, mukabelei bilmisil ted- şılanmıştır. EMİNÖNÜ KAZASI BEYAZIT Ahunbay: Tüccar, 50 _ Aziz Bil-· belediye şubesi müdürü eşi, 4 - men tamire fırsat ve imkfın bulu-

Ye. Ye karar verdiğini söy - birleri alınmaması.• ~ NAHİYESİ geman: Maliye memurluğundan Sedat Büyük Aksak: Hayriye li- yorum. 

Alman ki d k Surı•ye kabı·nesı· mütekait, 51 _ Doktor Muzaffer sesi müdürü, 5 - İsmail Hakkı: Bundan yirmi beş sene ene!, taatJ Ün a şam 1 - Dürnev Bilse!: Üniversite Şevki: Doçent, 52 _ Halit Ataç: Tüccar müteahhit, 6 - Can Bora: daha Galatasaray sıralannda ve on 

ı•StJ•fa ettJ• Rektörü eşi, 2 - Agah Alp: Emi- Belediye memurlarından, 53 _ 27 inci ilk okul baş öğretmeni, 7 _ beş on altı yaşında bir talebe iken, 

Çek-Slovakyaya gı· rdi nönü kaymakamı, 3 - Agiih Sırrı Cafer Sadık Özer: Tüccar, 54 - Selim Kunter: Emekli yüzbaşı, o zaman birtalrnn edebi tenkit 
Şam, 14 (A.A.) _ Suriye kabi- Levent: Eminönü İlçe üyesi ve Ziya Havsal: Defterdarlık avukat- 8 - Hüseyin Avni: Saraçlar ce - tecrü~eleri karaladığım bir mec

\' . (Bııştarafı 1 inci sayfa.da) \cak bu şartla hayatını idame ede - nesi istifa etmiştir. İstifa, ancak Halkevi başkanı, 4 - Alaettin A- ]arından, 55 _ Muhittin Çanga: miye1.i katibi, 9 - Etem Altay: muada, üstadın romanlarına bir 
~§e~~- 'l'isso kabinesi, şu veçhile bilecektir. Reisicürnhur tarafından kabul Tıman: Emekli sübay (kamun ü- Emekli general, 56 _ Salih Ata _ Tüccar, 10 - Halit Tamer: Emra- hayli hücum etmiş ve bu münase-

ul etmiştir: Bu 14 fırka, Dresden, Leipzig ve edildikten sonra katiyet ;lı.esbe _ yesi), 5 - Cemil Bilse!: Üniversi- lay: Belediye Matbaası Başmü _ zı zühreviye hastanesi muhasebe- betle edebi şahsiyetini şiddetli bir 
~~~§'!ekil: Tisso, Başvekil Mua- Viyanada tahşit edi!lıniş üç ordu decektıir. te Rektörü, 6 - Ferit Soydan: , rettibi. cisi, 11 - Rüştü Çelik: Erenköy münakaşa mevzuu haline getir -
Sid · Bela Tuka, Dahiliye Nazırı: halinde cemedilmiştir. Bu fırkala- ; T~bhirhane . doktoru, _ 7 _ Fuat EMİNÖNÜ KAZASI ALEMDAR nahiye müdürü, 12 - Naci Dil - miştim. Bu tenkit, Hüseyin Rah -
ı..ı~r, Hariciye Nazırı: Durcanski, rın hedeflerinin Brnone ve Bratis- Ko••se J"vanof Tıbet. Emnıyet sandıgı memuru, AHİ . man.;. Liman kooperatüi şefi, 13 - mi Gürpınar'ı haklı olarak sinir -
t; Ye Naıırı; Fruzinsky, İktısat lava olduğu söylenmektedir. 8 - Fevzi Levent: Mesajeri Mari- N YESI Atıf Tanyeri: Karagümrük nahiye lendirdi ve karşılıklı olarak ay-
t; azırı: Medricky Milli Müdafaa . Paris, 14 (A.A.) - Bonnet ile ı• tim, Peke memurlarından 9 _ 1 - Recep Peker: Saylav, 2 - müdürü, 14 - Celal Odman: E - !arca süren ağır çapta tarizlere se-
~:,ırı: ~aplos, T~rbiye Nazın: Si- Ingiltere sefiri dün akşam Slovak yarın ge ıyor Fazıl Özdemir: (Esnaf) Oc~k baş- i~·ed\.R~ce~ Peker-, 3 - Fu_~t :nekli birin~i mülazim, 15 - Tarık hebiyet verdi. O zaman büyük bir 
ıı.a.ı, Adliye Nazın: Fritz, Müna _ meselesini tetkik etmişlerdir. Sa- (Ba.ştarafı 1 inci sayfa.da} kanı, 10 - H. Nimetullah öztürk: opru u ay av, 4 - D. Besim O- Örteğen: icra dairesi mutemedi, hareketi edebiye manzarası alan 

•=t ~azın Stano. lahiyettar mahfellere göre İngil - yın Başvekili Köseivanof bu ge- Öğretmen, 11 _ Hiimit Ongunsu: mer Aka~n: Sa~lav. 5 - Abidin 116 - Salahattin Erin: Beyoğlu be- bu hücumların uyandırdığı alllka 
'"artın S _ tere ve Fransa hükı'.imetleri vazi - ce memleke"'-'z hudutlarına ge1- Yüksek ögr-etmen okulu clirektö _ D.aver __ : c .. ümh.. urıyet gazetesi tah - lediye tahakkuk memuru, 17 _ içinde, yaptığım haksızlığı !a';dir 

t•~ . okol, yeniden Diet mec mm d 6 T 
.. ~ l'eısliği . 1m· yet ne şekilde inkişaf ederce etsin ıru·ş olacaktır. Misafirimız gece rü, 12 _ Hüsamettin Fuat Sunol: rır mu uru, - evfik Uras: Be- Faik Tabakoğlu: Maliye işyarı, edebilecek vaziyette değildim. On 
Saıı ne ıntihap edi ış voe ı d' h t' · · 7 
tur.o ?.ıach, Propaganda şefi im müdahale etmemeğe karar vermiş saat 22.19 da hususi trenlerile E- Diş tabibi, 13 _ Hüsnü Boran: e ıye eye ı reısı, - Saibe T. 18 - Zeki Emre: Öğretmen, 19 _ dört on beş yaşında lıir mektep ta-

o uş !erdir. dirne istasyonuna gelecek, bura _ J{.avaf (Ocak başkanı), 14 _ Hü- Uras: -, 8 - G._ Tevfik Sa~lam : Nazmi Tura: Kütüphane memu _ !ebesinin ham idrakinden doğan o 

T' Macar askerleri Ukranyada da Edirne Valisi kendisini karşı - seyin Başkaya: Yağlıkçı, 15 - D0ktor, 9 - Akıl Muht~ Ozden: ru, 20 - _osm_an. Gfütepa: .Tüccar, tenkitlerin hafifliğini, asıl cencler 
ISSO Almanyanın lıyacak ve resmen selamlanacak- Hüsnü Karabasan: Köseleci 16 _ Doktor, 10 - G. Refik Munır Kes- 21 - Halı! Buyukorer: Dokuma .. sonra, seneler ilerledikçe ve ka-

n_ himayesini istedi Berlin, 14 (A.A.) - Bugün öğle- tır. İbrahim Sabir Yücesoy: Emekli kingil: Doktor ve Umumi Meclis c~, 22 :-- Şahap Yüney: İcra mua - famın Hüseyin Rahminin de -
<>eti ' den sonn. Ungvardan gelen ha - D" H . . V k., t' t k 1 memur (İlçe üyesi) 16 _ İhsan azasından, 11 - Hasan Koper: vınlerınden, 23 - Yusuf Ziya rinliğini ve büyüklüğünü aıı _ 

,_ ın, 14 (AA) Havas: E - berlere gore Macar kıtaatı Kar - un arıcıye e ""e ı pro 0 0 ' G" "k haf B ·· .. .. T k· E kl' k · J ak · "'iıı b· · · - . . ' .. d .. 1 . d Fikr t V li "Mukbil On.gör- Avukat (Ocak umru mu aza aşmuduru, 1 un . me ı omıser, 24 - Dr. am sevıyesine erincedir l.i 
· ır membadan o"ğrenı'ldıg·ıne pat Ukran ası hudutlaı·ını geçe - mu ur erın en e ' a muavı · 12 İh · · .. .. k 

gcire '.I" Y . . .. . H"d . K 1 b · t ed _ başkanı) 18 _Kemal Paker: Deri - san Samı Garan: Doktor,\ Zıya Cemal Buyuk Aksoy: Profe- avramağa ve yaptığıma mah-
tere'· l.'lso, Bitlere bir telgraf çe - rek Çek kuvvetlerıle bır kaç mu.- nı u aı ara a anı zıyare e ' 13 İ S f Dik · S k · V .. 25 R f 'k T · o" - cup olmag· a başladıın. Hele " Si . . • . . .. k k 1 h kk - fabrikası muhasibi (kamun üyesi) - . a a men. o om a- sor, - e ı ezcan. gretmen, 
~!ti ... ovakyanın istiklalinı ılan s8.d~-~~ )'.aptıktan son~a. ılerı yu - rde b' arşı.admdat pr~g:am~. t-~ D~. 19 _Kazım Sarı: Emekli memur kum S. Gümrük Şefi, 14 - Hakkı 36 - Yasin Delikanlı: Emlak sa- bir gün, bundun on yedi on •e-
lı . !Pı:ıı bildirmiş ve Almanyanm ruyuşune devam etmıştır Macar a ır mu e goruşmuş ur. un a··kş · .. • . k' · 
llııa .. . . . · . k B 1 f' . B 1 t _ ı (Kızılay kamun başkanı) 20 _ o ahm: Hanz Vakter F. Ustel hıbı, 27 Salahattın Kurç: Balık - ız sene kadar evvel, yine ·Tk-
/\. Yesını ısterniştir. kuvvetlen Domanılze ve Nevıcke a şanı u gar se ırı, u gar a a ı ' ·"- .. .. · · h· ·· · · d h 
lrııan H . . N . . t k 1 .. d" 1 . d Necati Çiller- Belediye mektup _ =ması gumruk şubesı Şefı, 15 - <.ıne memuru, 28 - Huseyın Hıl- am• m ta rir müdürlüğü ~a•ife-

feııe . arıcı.ve ezareti mah - Pot Hradıye varmışlardır. Dıg· er şesı ve pro o o mu ur erın en . · . . . .. • . .. . . 
rınde .. ı 

1 
. .. . Fik t D kt K" · f' Tü' k çusu (Ilçe üyesi) 21 _ Fevzı· İl- Fethıye Çeleboven. Darphanede mı Tükel. Tüccar, 29 - Kadrı sıni görürken merhum Ahmet Ct v· 

lltan soy atdiğine göre, A - bır Macar mufrezesı de Ungvar - re ' o or oseıvano u r ' . . Ö . d 
~elt/a, Slovak:ı-aya yardım ede _ dan Disoska üzerine vürümekte _ hudutlarında karşıı)amak üzere han: Emekli memur, 22 _ Nuret- ~myk;ger .. 16 - Halıs Atamulu : U zge~: ~omısyoncu, 30 -:- Kemal et vasıta,ile Hüseyin Rahmi Gür-
~Ünkü zaten Slovakya an _ dir. · Edirneye gitmişlerdir. tin Çağlayan: Öğretmen, 23 _Sa- me. ı sub_ay, 17_ - Raşıt Arsoy: Y.ar ... Tüccar, 31 - Nurı Tunalı: Pınar'ı da tanımak, şerev ve zev-
---= Bulgar Başvekili bu akşam im özeren: Postanede memur (O- V~k~et Mura~bı, _18 - Mahmut Gumruk müdürlednden, 32 - kine erinr10, bir kalem lıatasının 

Tıbbiyeliler bayramı 22.45 te Edirneden hareket edecek, cak başkanı), 24 - Şadi Karagöz- Yuruten: GaraJ sahıbı, 1_9 - Ha.~kı Şevke~ Kur_a~: F.atıh belediyesi insanı hazan ne müşkül vaziı d-
yarın sabah saat onda Sirkeci is- oğlu: Tüccardan (Ç. E. K. Beyazıt Aker: Pangaltı usesı Turkçe og - baş muhendısı, 33 - Mustafa Kır: lere düşü.·ebileceğini, bir dus gi-

(Baş tarafı 1 i.ıci sayfada} kıraınıyacaklarclır, fakat keyfiyet tasyonuna gelecektir. başkanı), 25 - Tevfik Kut: tstan- retmen.i, 20 - Celili Bozkurt: Boz- Müteahhit, 34 - Hüsamettin Say- bi öğrendim. Ancak, üstadın yi!le 
lıfera . b rekorunu behemehal kırmalarını Dost Bulgaristan Başvekili is _ bul Maarif Müdürü (kamun baş _ kurt kıraathanesi sahibJ, 21 - Ha- ğıner: Maliye memurlarından, 35- o tarihte hediye ettiği bir resmin 

do sıme saat 14 de şehir an - d • · ı k kanı), 26 - Talat Özkan.· İstanbul !it Çelik: Emekli Bahriyeli, 22 - Saim Elüstün: Emekli er, 36 - İb- altına: •Eski basınım, yeni do;tum 8Unun ald çligı". _ istiyoruz.• tasyon a resmı merasun e ar. şı -
itin b' ç ığı ve Tıp gen ı ak d ğ p ı d Verem dispanseri baş hekimi. Aliye Esat Pirigil: Edebiyat öğret rahim Urer: Tüccar, 37 - Tevfik Ali Naci'ye• iltifatını esirgeme _ 
~ •• _ır a"'-dan so"yledı'gı· · İstikla·ı Bundan sonra Profesörlerin Pro- anac ' 0 ru erapa asa. gı e - me ı· 23 S · S k il M 38 A · · ·· · d d' k ~'"' 5 "' k, k 19 40 1 h t 1 n' - aun o u u: üdde- - Ii Ismail, Tahsin: Doktor, mesı uzerm e ır i, kusurumun, 
"er §.ile başlanıruştır. İlk so"z "nı·- fesörü olan Emekli General Besim ce a şam · a ususı ren e EMİNÖNÜ KAZASI KUMKAPI · 'lik El k 'k Ö u d·ı · • u H d d A ka ıumuını e trı fen M. 24 - 39 - Hasan Fehmi: ğretmen, a e ı mış görerek bira:.. müteselli 
ru Süe .Rektörü Cemil Bilsele ve- Ömer Akalm gençlerin tezahüratı ay arpaşa an n raya hareket NAHİYESİ Şaban Besen: F.lektrik İdaresi İs- 40 - Mustafa Ceval: Tüccar. olabildim. 

llııştir arasında kürsüye çıkmış ve bu edecektir. Cuma günü saat 10.20 de 
ll. " Ankaray 1 t edil k 1 - Münir Çağıl: Çorum sayla- tanbul şubesi. kartotek Bürosu Şe- FATİH KAZASI ŞEHREMİNİ 

rıııdeu~tör n __ utkunda Tıbbiyell'İn ku bayramın yalnız Tıbbiyelilere de- B 1 Ba mku·vı·a~ata d Baece ' vı, 2 - .Fatma Şakir Memik: E - fı, 25 - Refik Ahmet Sevengil : NAHIYES. 
1
. 

gu g· il bütün millete ait olduğunu, zi- u gar aşve ı ı ıs asyon a ş -
~ne . gunden bugüne kadar, bu ' vekilimiz R fik S d iJ H dirne saylavı, 3 - Osman Şevki Muharrir ve Umumi meclis aza - 1 _ Bican Bağcıoğlu: Emekli 
•.... ıllı:_ defa olarak 346 mezu sa sıhhat olmadan millet olamı - e ay am e a- Uludag·: Konya say lavı, 4 - Muh- sından, 26 - Mustafa Ateş: Def -
·-~eğın· n ve- yacagı· nı tebarüz ettirerek güzel ridye Vekilimiz Şükrü Saracoğ - sübay ve umumi meclis azasından, 
ra b 1 sevinçle söyledikten son 1 tar Acar: Belediye Hesap ış· !eri terdarlık varidat muavini, 27 - 2 ~.. "ı 

Ug\İnk· la me- bir hitabe söylemiş, vaktile dok _ u ve Protokol Umum Müdürü - .::ıureyya u ger: Zahire Bor -
tıııı ıl vesaitle daha faz tarafından karşılanacak, resmi müdürü, 5 - Muhsin Ergin: Bele- Baha Yücel: Defterd~rlık muha - sası mürakiplerinden, 3 _ Ferit 
tiiıı "ermenin bundan sonra müm- tor olmak için çekilen sıkıntıları, merasim yapılacaktır. diye emlak işleri müdürü, 6 - sebe katibi, 28 - Ali Şükrü Şav- Ölçer: Mühendis, 4 _ Hasan Kis-
itı'b olanııyacagı· nı, zira bu yıldan padişahtan gizli olarak barakalar- Kamil Pekiner: Beltediye müfet- lı: Doktor, 29 - Sadık Barkın: Ev-

a kl ı t Köseivanof Refik Saydamla lik: Belediye levazım memurla -
leı._ ren Ü.niversiteye alınacak ta- da nasıl hastane açtı arını an a - . . !işlerinden, 7 - İsmail Vefa: Vefa kaf M. dosya memuru, 30 _ Ka .. 

..,., ad d -· . ş ve gençligı·· bugu"nkü nimetler- aynı otomobile benerek beraber- rından, 5 - Ekrem Ertena: Va -
\>e b e ınin tahdit edilecııgmı mı A .. . . bozacısı, 8 - Muzaffer Gürlek: zım Yorulmaz: Esnaf cemiyeti mü kıfl ·d · d (H lk 

u se k Ü . d azami şekilde istifadeye teş - ve nuarapalasa gıdeceklerdır. ar ı aresın e a evi başka-
ii\eıı· ne i mezunların nıver- en · Misafir Başvekil, 11_40 ta Baş _ İst. Muhafaza teşkilatında mümey dürü, 31 - Hüsnü Sadık Durukal: nı), 6 _ Mehmet Çetin: Emekli 
l!ıt ııı kurulduğu 1933 denberi vik etmiştir. d 

1 
·ı kili, Hariciye Vekilini, Meclis Re- yiz, 9 - Mediha Baysal: İst. Kız Beynelmilel yataklı vagonlar mü- binbaşı, 7 _ Hüseyin Konuk: E-

relt ı:;unıar olduklarını söyli~e - Tıbbiyeliler ~ayramı o ayısı _e, isini ziyaret edecek ve öğle yeme- orta okulunda öğretmen, 10 - Şa- fettişi , 32 - Ali Rıza Atasoy : mekli, 8 _Halid Özalın: Süt müs-
lir: z erine şöyle devam etmış - düngece Maksun salonlarında bır ğini hususi şekilde yiyecektir. Ay- kir Memik: Esbabı emlakten, 11- Doktor, 33 _ Fahri Araman: A _ tahsili, 9 _ Ali Akbaş: Bakkal, 

·- ı:ı 'l'ıbbi undan sonra gelecek olan 
~ler kemmiyet rekorunu 

Seçim başladı 

toplantı tertip edilmiş ve g':" vak- ni gün saat 14 te Atatürkfu, kab- Ali Alp: Emekli yüzbaşı, 12 - E- lemdar Nahiye Müdürü, 34 - Bur 10 - Sudi Otuakmaz: Emekli 
!e kadar bu mutlu gece tes ıt olun rine bir çeleı:ık koyacaktır. Saat dip Alaslan: Maliye memurların - han Yula: Eminönü Halkevi idare yüzbaşı, 11 - Ahmet Rasim Mut
muştur. 20.30 da Başvekiliınlı, Doktor Kö- dan, 13 - Hüseyin Avni Eginli: müdürü, 35 - Raşit Gökdemir: lu: Maliye kırtasiye ambarında, 

seivanof şerefine Ankarapalas'ta Avukat, l4 - Hayri Tulgar: Bele- Emniyet sandığı mürakibi ve umu 12 - Nurullah Kılıç: Vakıflar ida 
MeseJenİD Ruhu bir akşam yemeği verecektir. ıs diye müfettişlerinden, 15 - Hik- mi meclis azasından, 36 - Meh - resinde mümeyyiz, 13 - Mehmet 

Martta enstitüleri gezecek olan met Agar: İlk mektep baş öğret- met İzzet: Şirketi Hayriye müdü- Aker: Emekli banbaşı, 14 _ Ha _ 
tar (Baş tarafı ı iııci sayfada) Nerede? dost Başvekil saat 13 te Reisicüm- menlerinden, 1 6 -Sadi Erden: rü, 37 - Osman Şerafettin Çelik: san Sel: Hamallar katibi, ıa _İs-
ııı afıııda büyük hazırlıklar yapıl- hurumuz İsmet İnönü tarafından Maliye Veki\leti Liseler başkatibi, Doktor, 38 - Nurettin Eran: Ec- mail Hakkı Enr;an-: Arpa emini 
h~!~:j.Halkevlerine, meydanlara (Baş tarafı 1 inic sayfada) kabul olunacak ve kendisine köşk- 17 - Saim Arıkan: Güreş hocası, za ve Itriyat Tüccar, 39 - Or an mahalle mümessili, 16 - Galip Öz 
rakı orler konmuş, her taraf bay- gir oluyor. Asıl çetin, mes'uliyetli te bir öğle yemeği verilecektir. 18 - Halil Cevdet Oflas: Terzi Tahsin: Doktor,40 - M. Reşat E- can: Emekli, 17 - Yusuf sürer: 
hab arta süslenmiştir. Halkın inti - ve ince mesele işte budur! Dört 19 Maırt sabahı orrrıan çiftllği mektebinde öğretmen, 19 - Şev- ker: Kristal fabrikatôrü, 41 _ Bahçıvanlar cemiyeti u. katibi, 
olar ata iştirak ettirmek için nutuk bin istiyenler arasından dört yüz vesair yerler gezilecek, 13.30 da ki Sözbir: Eshabı emlak "• 20 - Hilmi Akansel: Armutlu kaplıca- 18 - Mustafa Arpacıoğlu: Müze
"alt alı: hanrlanmış bir pl3k çalına- yirmi iki namzet tayin ederek ilan Hariciye Vekilimiz tarafından A _ 'Hasan Tahsin Piştev: Muameleci, !arı sahibi, 42 - Cemal Erel: Be - !er memuru, 19 - Hakkı önduy
tar.;e bu nu!uk, hoparl'irlerle her eylemek! . . nadolu klübünde bir öğle yemeği 21·~ Hami Oray: Belediye Zat İş- !etliye heyeti teftişiye mümeyyizi, gu: Emekli kaymakam, 20 - Ali 

l'l a Yayılacaktır. Namzetler ilan edılu: edilmez verilecektir. Ayni gün saat 20.30 !eri müdür muavini, 22 - Reşit 43 - Tahsin ;Tamdi Gençay: Ka- Rıza Çakır: Kırtasiye ambar me-
bu~dan başkn, birçok hatipler, 'f!esele kendi kendine hall~dilmış da Bulgar sefareti bir ziyafet ve- Çavdar: Emniyet Sandığı Müdürü, zanç tetkiki itıraz Ko. Raportörü. muru, 21 - Zaim Karaca: İmam, 
irad !?>uJıtelif yerlerde hitabeler o;ur;_ ve seçkiyi. yapılmış .. g~bı .. t~ - recektir. 2;3 - Mehmet Ali Erel: Esbabı em EMİNÖNÜ .KAZASI KÜÇÜKPA- 22 - Mustafa Ko~apehlivan: Kah 

l> edeceklerdir. lakkı edebılırsınız. Gurultusuz, 20 Mart Ankaradan hareket e _ !aklen, 24 - Muzaffer Esen: Öğ- ZAR NAHİYESİ veci, 23 - Salih Ilter: Elektrikçi, 

bez "1-tı~in, hoparlörlerle müceh - ~-ün_akaş~sı~, ?erke~ yerini _alır .ve dilecek, 21 Martta İstanbula geli- retmen, 25 - Ahmet Nur Tolon: 1 _ Akif Özerden: K. Pazar K. 24 - ~ami Siski_r: .. K~miserlikten 
§efı~· seyyar propaganda otimobiJ;, buyuk bır mtızam ıçınde ışlerıne necektir. Dost milletin Başvekili Avukat, 26 - Haydar Süer: Kum- Başkanı, 2 _ Ahmet E .. Ak · I emekli, 25 - Şukru Özteker: E _ 

ın muht !'! fi d d k' · g·b· de am edip gider k yup soy. ki' 26 Ah t z· la§acak _e ı tara arın a o- es '.sı 1 1 v · saat 11.30 da Valiyi ziy,..et ede _ apı Nahiye Müdürü, 27 - Hü - Başhekim, 3 _ Ahmet Hamdi Te-. me ı, - . ~e ıya Diler: 
~ilt ve plakla nutuklar ve mü- Dun gazetelere gelen tel~raflar- cek, Vali Perapalasta Köseiva - seyin Cahil Hekimhanlı: Evkafta keveli Mücevheratçı 4 - Ali Bakkal, 27- Idrıs Cimsin: Bakkal, 
"o Parçaları yapacaktır. Bu k dan birisinde muhterem Cumhur- . 28 Ah t N · Ö · ' ' 28 - Muhiddin Ze b G • net bu .. am- . . nof şerefıne bir ziyafet verecek _ memur, - me urı zencı: Kartal: Tüccar 5 - Alileddin De- P an: azhane 
EyuP;e l~u3n saat 10 - 12 arasında reisimizin bu namzet meselesı ıle tir. Maariften emekli, 29 - Nazmi Or- mirnal: Beledi;e memuru, 6 - A- ?lemuru, 29 - Mustafa Kurtaran: 
•rasınd' T. O da Fatihte, 16 - 18 bizzat meşgul olduğunu ve nam. - Doktor Köseivanof 21 Mart ge- hun: Be~iye Mezat idaresinde li lnvi Sezgin: Tuzcu, 7 - Halit Imam, 30 - Mehmet Kantarcıoğ· 
lunacak~ır aksim meydanında bu- zetler hakkında der'.;1 ve genış ' cesi İstanbuldan 'Sofyaya müte _ memur, 30 - Makbule O. Şevki Barbaros: Emekli sübay, 8 - Hay- Ju: Ereğli mahalesi mümessili, 
l<adık" · tahkikatta bulundugunu haber veccihen hareket edecektir. Uludağ: Konya saylavı eşi, 31 - ri Ekmen: , Posta T. T. memuru 31 - Mehmet Emin Uysal: Bak -

kiıd rd oydc Altıyolağzında, Üs- veriliyor; biz bu büyük ve yükselt Mazhar Özpınar: Belediye Sular 9 _ Abdullah İnal: D. D. Yol me- kal, 32 - Mehmet Emin Özduy -
lıkı.;;. a İskele meydanında hazır- endişeyi anlar ve derin bir hür- idaresinde memur, 32 - _Nuri A- muru, 10 - Mecit Hiçsönmez: E _ gu: Emekli komiser, 33 - Ahmet 
ıneyd Ya!lılnııştır. Şehrin bellibaşlı tnetle takdir ederiz. Bütün hayatı- zeterek kararlar alacaktır. Bu ba- rın: Mahrukat tüccarı, 33 - Ziya mekli sübay, 11 _ Niyazi Oğan . Rıza Togaz: Fırıncı, 34 - Ahmet 
bando~:larında yarın muhtelif nı memleket hizmetinde geçirmiş kımdan muhterem Reisimizin son Bayraktar: Belediye memurların- Emekli Sübay, 12 _ Hidayet To ~ Enveri: Cerrahpaşa hastanesi ec
edecek rh stçım bayramına iştirak olan bu muhterem insan mesele - nutuklarında bir taraftan ahlak dan, 34 - .os";'an Faiz Gündoğdu: ğan: Belediye memuru, 13 - Halil zacısı, 35. - Ey~p ~una: ~abacı, 
l'lu.g .. ' a ka parçalar çalacaktır. nin ne kadaı· mühim ve ağır oldu- ve seciye, diğer taraftan da müra- Esn.af ce~ıyetı".,de mura.kip, 35 _ Durugönül: Kabzımal, 14 _ Hulu- 36 - Daım Bagcıoglu: Şehır tı -

dıkı un, bütün İstanbul halkı son- ğunu elbette ki hepimizden dalı,a kabe ve halk hükumeti hakkında Salıh Şahın: Ögretmenlıkten mü- si Tüzüner: Doktor 15 _ K" yotrosu memurlarından, 37 - Ha

~eına;~~~::f;:ı~a~~ce::er h~acak, geniş bir mikyasta mütalea eder vermiş olduğu izahat bizim için tekait, 36 - Şevket Çetin: Vila _ Zezer Hilfil Şeker f~brikası sa~~ s":" ~asri Ünal: Keres_teci, 38 _ 
.. ,edeni ve . . ' m de ve en başta bu namzetler listesinin ümit verici rehber olabilir zannın- yet memurlarından:, 37 - Fuad 16 - Osman Kıvıç: Otelci, 17 - Husnu Kıra!: Şehremıni nahiye 

------"""'-=.ınwı-llazi:le>:inil..y-- • . t~önü rlevrini 0~acak ilk ve do~· Akk 1 müdürü. 
uş: Be ediye memurluğundan Remzi Çamlıca: Paket Postahane-

- -
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Bir çeyrek asır sonra, niçi<ı, 

unutulmuş bir çocukluk ve ede -
biyat hatasını tashih ediyonwı? 
Çünkü bu hata, meslek Jiaya(ıının 
ilk günü işlenmiş bir günalım acısı 
ile ta o tahihtenberi boni muztarip 
etmekten geri durmamıştır da 
onun için . 

Nerede kaldı ki, okudukça, yaz
dıkça, gezdikçe, gördükçe, düşün
dükçe, muhakeme ettikçe, hülasa 
yaşadıkça ve öğrendikçe, yaşadı

ğım ve öğrendiğim nisbetıe, Hü • 
seyin Ralım.i'nin bizde romancı 
denebilecek yegane adam olduğu. 
na da samimi kanaat getirdirn, 
iman ettim. En samimi bir kanaat 
olarak öyle düşünüyorum ki, eğer 
bir gün, dün, bugün veyahut ya. 
rın, Türkiyede milli roman yaz,f
nuş mıdır? Suali karşısında kalır
sak, Hüseyin Rahmi- Gürpınar, 

elimizde cevap oları>k yükseltece
ğimiz, boyası solmıyan yegane ede
bi bayrağımız olacaktu. Son yüz 
senelik Türk cemiyetini şehirleri
le, evlerile, yaşayış lanlrile, örf· 
1~ ve idetlerile, muhtelif lcbçc
len ve çeşit çeşit zihniyetlerile 
onun kadar mükemmel tasvir 
eden olmamış ve •biliCcfriki cins 
ve mezhep• markalı Lir kalabalı
ğı, Omıanlı kalabalığını, bü -
tün renkleri ve husıısiyetlerile bir 
tablodan daha kuvvetle canlan • 
dımıak bahsinde kimse onun ka
bına varamamıştır. B:o itibar ile, 
Hüseyin Rahmi, birçok diğer ro _ 
mancıJarımıza kıyasen, cücc-1~.!"in 
yanında hakikaten muazzam dev 
gibi bir şeydir! ' . . . .. 

Bütiin edebiyatı Cedide ve Fec
ri Ati üstadlarında ve onların o 
zanıan.ki ton111rcuklar1 olao hıı • 
günkü ron1ancıların çoğunda, hanı. 
lığın, sathiliğin, muayyen bir de
riıtJikten aşağı nüruz edcnıe • 
menin bütiirı 8.razı vardır. Çoğu, 
bize, hayatın hakikatlerini değil, 

(Arkası 5 inei .<ay/ada} 
-- - -. ·-
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Mavi sakalın yedi karısı 
Yazan : Anatole France Tercüme eden: M. R. Ozgen 

Hemşiresi 
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' iKDAM 

Yazan: M. Sami Karayel No. t3 

Tekirdağlı Sarı Hafıı 
kadar 

• 
Yarın A~şam 1 P E K Sinemasında Buyuk Bir Fransız Filmi 

SAHRA BEKÇiLERi 
Aşk • Heyecan u Müthiş Hadiseler - Muazzam Sahneler 
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SEKİZ KAZAN iN MÜNTEHİBİSA İLERİ 
(Baş tarafı 3 üncüde) lar memuru, 3 _ Asım Gürsoy: ı oğlu: Elektrik şirketi M., 75 - Ali j liha Refik Gorbon:, 56 - Mustafa meclis azasından, 2 - Ferit Ha - sili, 26 - Sabri Karadayı: Tüccar, Hayri Süreyya Paşaoğlu Fabrika-

Eeykoz kazası merkez Belediye memuru, 4 - Naşit Ül - Akca: Emekli Albay, 76 - Saffet Buri: !standart Ovilde, 57 - Mem mal: Umumi meclis azasından, 127 - İhsan Peker: Balıkhane me- tör, 68 - Hüseyin Rır.u Türkten: 
ken: Baş öğretmen, 5 - Nazmi Şavlı: Haydarpaşa lisesi müdürü, duh Kızılağaç: Şehir Tıyatrosu 3 - Tevfik Amca: Umumi meclis murlarından, 28 - Nuri Süley - Cibali Tütün fabrikası mürakib~ 

nahiyesi Akel: Gümrük memuru, 6 - Re- 77 - Mecit Berk: Adliye başka - müdürü, 5 3- Mahmut Mazhar azasından, 4 - Nurettin Algan; man Canbakan: Doktor, 29 - Zi- 69 - Avni Baysal: Emekli öğret -
1 - İhsan Kurtan: Beykoz kay- cep Akçay: Baş öğretmen, 7 - Şa- tibi, 78 _ Rifat Kalpakçıoğlu: Es- Yüce: Avukat, 59 - Muammer Profesör Mühendis okulunda, 5 - ya Nuri Ağıcı: Doktor, 30 - Baha men, 70 - Selami Giindoğdu. Fa

ınakamı, 2 - Sabit Tapan: Bey - ban Balcık: Tuğla tüccarı. ki belediye müdürü, 79 - Neyir Göker: Kadıköy Sular idaresinde, Muhittin Okyay: İlk tedrisat mü- Dürder: Yenikapı orta okul mü- nililcı, 71 - Ali İçer: Emekli, 72 -
koz deri ve kundura fabrikaları EYÜP KAZASI KEMERBURGAZ Levent: EmeklL 60 - Mustafa Menemenci: Gala - fettişi, 6 - Cevdet Erdemi: Kaza dür muavini, 31 - Ziya Nuri Aka: Ali Özgen: Odun tüccarı, 73 -
direktörü, 3 - Ferit Erinal: Ec - NAHİYESİ 'OSKÜDAR KAZASI tasaray lisesinde öğretmen, 61 - Kızılay başkanı, 7 - Necdet Ar- Eczacı, 32 - Mustafa Nail Gö - Vasfi Aktın: Tüccar, 74 - Meh • 
zacı umumi meclis azasından, 4 - 1 _ Kerim Tunç: Kemerbur - BEYLERBEYİ NAHİYESİ Murat Başkaya: Emekli yüztaşı, pat: Karantina doktoru, 8 - Hay- nül: Avukat, 33 - Hüseyin Tavil: met Durkan: Tüccar katibi. 
liüsnü Aşıtman: Beykoz Belediye gaz Nahiye müdürü, 2 - İbrahim ı - Riına Tarhan İnhisarlar Ve- 62 - Nazım Poroy: Toka~ saylP- dar Do~: Tüccar, 9 - Nuri Ha - Tüccar, 34 - Hayali: Öğretmen, FATİH KAZASI SAMATYA 
deık oru, 5 - Şeref Başar: Çiftçi Güreş: Bahçe sahibi, 3 - Malik, kili, 2 - İhsan Tav: Beyazıt say- vı, ~3 .--:-- Nıyazı Tevfık Yukselen: mamcıoglu: Tüccar, 10 - Emine 35 - Süleyman Nami; Evkaftan NAHİYESİ 
\1e müteahhit, 6 - Sabri Altıok: Yılmaz: Köy muhtarı, 4 - Kemal lavı, 3 - Celal Kocaer: Avukat\ Tarıh oğretmenı, 64 - Neyyıre N. Çevıker: İlk okul öğretmenlerin- emekli, 36 - Kutsi: Doktor, 37 - 1 - İzzet Akosman: Afyon say. 
l. bul gümrükleri başmüdürlü- Çetin: Tahrirat katibi, 5 - Meh- C. H. P. Beylerbeyi ~aşkanı, 4 -::-- Tevfik Yüksele~:, _65 - Nurettin: den, 11 - Kazım Esen: ?arıyer Celal Feyyaz: Avukat, 38 - Ra- lavı, 2 - Hasene Ilgaz: Öğretmen, 
ğu manifesto memuru, 7 - Bahri- met Özkan: Kömürcü. Hayrettin: Beylerbeyı nahıye mu-

1 
P•bacan: Emeklı bınbaşı, 66 - Dr., maarıf memuru, 12 - Mesut Ka- tip: Diş tabibi, 39 - Ahmet Tev- 3 - Ziya Emin İnakur: Mühendis, 

Ye Kurtanı Beykoz kaymakam•nın Üsküdar k =zaSI merkez dürü, 5 - Faika Ulçay: Öğretmen, Neşet Ömer İrdelp: İstanbul say-ı' rakoğlu: İlk okul öğretmeni, 13 - Iik Demiroğlu: Malıye kontrol 4 - N,ailGünizi: Sular idaresı şef· 
eşi, 8 - Mahmure Ergüven: İstik- ". • 6 - Nedim Ak;9'üz: Öğretmen, lavı, 67 - Nuri Torunoğlu: Kadı- Burhan Çeviker: 30 uncu okul şefi, 40 - Kamil Bezen: Maliye !erinden, 5 - Bürhan Hanibu. 
lal harbi malullerinden kıdemli nahıyeSI 7 _ Salih Arif: Öğretmen, 8 - köy Havagazi idaresinde, 68 - baş öğretmeni, 14 - Fahri Hemiş: muhasibi, 41 - Hakkı Gözen: Ter- Tüccar, 6 - Nuri Ergin: 3amatya 
Yüzbaşı Baha Ergüven eşi, 9 - 1 - All Rıza Çamlıyurt: Eczacı, Sadri 3even: Emekli, 9 - Mehmet 68 - Necip Kotan: Tılccar, 69 - Balıkçılar C. kiltibi, 15 - Nuri Al- zi, 42 - Lebip Asal: Emekli güm- nahiye müdürü, 7 - Fuat Ali B-::z 
~fesat Işıtman: Hüsnü Işıtman eşi, 2 - Ali Şan: C. H. P. Hacı Hasan İsmail: Doktor, 10 - Salahattin, Niyazi Erenbilge: Askeri lisesinde kan: Tütüncü (Esnaftan), 16 - rük işyarı, 43 - Hüsnü Çalım: Be men: Fabrikatör, 8 - Remzi Öz· 
10 - Hüseyin Köktürk: Motör Ocak Başkanı, 3 - Ahmet Çitli: D. Ticareti muamelilt şefi, 11 - öğretmen, 70 - Resmiye Hakkı 

1 

Ali Bayrak: Kuru kahveci (Esnaf- lediye Harita şubesi memurların- diyen: Maliye mü~eyyizleri:tden, 
(ınakini•t), 11 - Faruk İzzet: Ahmet Çelebi mümessiil, 4 - Akif Abdurrahman Naci: Emekli, 12 - Şinasi Erel:, 71 - Refik Gorbon: tan), 17 - İsmail Tezcan: Tüccar, 

1 
dan, 44 - Bü.rhan Eray: Öğret -19 _ Hamdi Sanal: Eczacı, 10 _ 

l:ıeykoz deri ve kundura fabrika - Türe: Gümrük veznedarı, 5 - Be· Faik: c. H. P. Vaniköy ocak baş- Avukat, 72 - Ramiz Bakaroğiu: 118 - Zeh_ra Çevık: İlk o~ul oğ - "?len, 45 - Osman Çeltiksizoğlu: 1 Rüştü Diktürk: Mühendis, 11 -
ları imaliıt şefi, 12 - Atdullah idr Esener: Üsküdar Maarif me - kanı, 13 _Münir: Müteahhit, 14- Avukat, 73 - Reşat Köksal: Ka-, retmenlerınden, 19 - Agah Özde- .Jokumacı. 'Sırrı Yasa: Adliye başkiıtipler.n -
'rapan: Beykoz deri ve kundura muru, 6 - Bedri Sarptuğ: C. H. Necati: Kandilli ocak başkanı, 15- dıköy Sulh ha~imi, 74 - Reşat mi_r: Em~kli Dr'. .• tinbaşı~!, :o - FATİH KA7:ASI FENER len, 12 _ Pertev Topuzoıtlu. Bq 
fabrikaları kimyageri, 13 - Cela- P. Toptaşı Ocak Başkanı, 7- Beh- Rıza: Bakkal, 16 _ Saim Erkun: Başkaya: Umumı meclis azasın - Husamettın Atasu Emcklı subay, NAIUYE'Sİ öğretmen, 13 _Refik Özgen. Mu-
lettin Taşpınar: Beykoz sulh ha - zat Taneri: Dişçi, 8 - Cevat Toy- Doktor. dan, 75 - Rüştü Turaç: Tüccar, 21 - Osman Görgün; Kumköy 1 - Muzaffer Kılıç: Saylav, 2- hasebeci, 14 _ Mustafa Tiızün: 
kimi, 14 - Hasan Çaka: Avukat,· demir: Emekli miralay, 9 - Cena- 'OSK'ÜDAR KAZASI KISIKLI 76 - Rifat Cafer S•dal Dr.: Kadı- 1 tahlisiye müdürü, 22 - Hasan. Sami Sönmez: Umumi meclis aza- Sıhhat müdiriyeti memurlarından, 
15 - Hüseyin Halikanlı: Şark de- ni Bilimman: Harp malulü Emek- NAHİYESİ köy beledıyesi başhekimi, 77 - Yılmaz: Kumköy tahlisiye memur ~ından, 3 - Ömer Özgiray: Bele- 15 - Nuri Sayıl: Emekli memur, 
ğirmenleri direktörü ve Yazla çift- li sübay, 10 - Cemal Ergün: Jan- ı _ Yusuf Kemal Tengilşenk: Salah Cimcoz: İstanbul saylavı, !arından. Jiye mürakiplerinden, 4 - Hüsnü 16 - Abdullah Taktaş: Yedikule 
liği sahibi, 16 - Asını Aryüz: Mü- darına emekli sübay, 11 - Celal Sinop saylavı, 2 _ Muhittin Ata- 78 - Saim Ali Dilemre Dr.: Er - SARIYER KAZASI YENİKÖY Çalım: Gümrük komisyoncusu, havagazi fabrikası müdürü, 17 -
teahhit, 17 - Atıf Tiryakioğlu: Aslangiray: Eczacı ve umumi mec- yiğit: Bahriyeden emekli, 3 - Sa- zurum seylavı, 79 - Sırrı Celal: NAHİYE'Sİ 5 - Necati Boran: Öğretmen, 6 - Nuri Osman: Yedikule şimendifer 
M:utekait, 18 - Asaf Akan: Şir - !is azasından, 12 - Cemil Gönen: it Aktan: c. H. P. Kısıklı başkanı, Atamer: Avukat, 80 - Şükrü Ali 1 _ Hasan Hayri Tan: Edirne Şani Alp Aslan: Belediye memur- fabrikası müdürü, 18 - Recep 
keti Hayriye levazım müdürü, 19- Maliyeden emekli, 13 - Dilara 4 _ Cemil Erkan: Kısıklı okulun- 1 Ogel: İstanbul saylavı, 81 - Şevki say lavı, 2 - Vesile Tan: H. Hayri- !arından, 7 - Rıfkı Tongsir: Umu Kaplan: Havlu fabrikası müdü -
Baıni Karayaka: Tüccar, 20 - Ri· Şefik Özdoğancı: Şefik eşi, 14 - da baş öğretmen, 5 - Mehmet Ali: ı 3ungur: Emekli Albay, 82 - Tev- nin eşi, 3 - Dr. Rasim Ferit Ta- mi meclis azasından, 8 - Halil rü, 19 - Mahmut Cengiz: Deri 
fat Aktaş: İş Bankası Baş vezne - Enver Eracar: Gümrük memuru, Bahçeler memuru, 6 - İhsan Rüş- fik Ulus: Emekli jandarma yarba- lay: Niğde saylavı, 4 _ Hakkı Kani Sıdal: İpekiş fabrikası umum fabrika:.i)rü, 20 - Hayret Diktürk: 
darı, 21 - Nami Özan: İnhisarlar 15 - Fethi Yücekan: Vilayet bay- tü Bilcan: Avukat, 7 - Ahmet yı, 83 - Tevfik Bilgiç: Avukat, Saydam: İçel saylavı, 5 _ Recaı: müdürü, 9 - Hüsamettin_ Engin: Rüştü Diktürk eşi, 21 - Mihri -
idaresi Paşabahçe fabrikası me tartık şu_te müdürü, 16 - Fethi Özyener: Zürradan, 8 - Haydar 84 - Vasfi Tuna: D. D. Y. İşlet - Tokat saylavı, 6 - Şevket Dağ: Çelik fabrikası müdürü, 10 - Ali ban Peker:, 22 - Bergüzar Erkan: 
nıurlarından, 22 - Sadettin Çe - Keskin: Yarbay emekli, 17 - Fe- Ersöz: Zürradan, 9 - Hulusi San- mesinden emekli, 85 - Vasıf Som Konya saylavı, 7 - Fuat Fazlı Kamil Akyüz: Darüşşafaka müdü- Baş öğretmen, 23 - Fahıme Esen
Çen: Beykoz malmüdürlüğü vez - rit Tekeren: Nikah memuru, 18 - ver: C. H. P. Kısıklı sağışmanı, yürek: Balıkesir saylavı, 86 - Ve- Akgün: Umumi meclis azasından, rü, 11 - SaJri Aka: İstanbul em- kur: Öğretmen, 24 - Mukadder 
nedarı, 23 - Mehmet Sarı: Bal!k- Galip Dürer: Emekli albay, 19 - 10 _ Ahmet Köktekin: C. H. P. cih Bereketoğlu: Ressam, 87 - 8 _Mahir Temruk: Profesor, 9 - niyet direktörü, 12 - Tevfik Yar- Kinay: Öğretmen, 25 - Cevat 
çı reisi, 24 - Rağıp Yamaç: İnhi - Hamdi Denizmen: İstanbul sayla- Kısıklı katibi, ıı _ Tevfik Ku - Vehbi Sarıda!: Öğ_retmen, 88 - Hüsamettin Karaeyvat: Emekli kın: Emekli mektupçu, 13 - İh- Yürür: Fabrikatör, 26 - Arif Ül
sarlar Paşabahçe fabrikasında iş- vı, 20 - Hazım: Emekli doktor Ge tanç: C. H. P. Kısıklı azasından, Veysi Gazioğlu: Emekli albay, General, ıo - Sezai Selek: M. sa- san Arif Özgen; Doktor, 14 - Se- kü: Öğretmen, 27 - Emin Kutlu: 
Çi, 25 - Mehmet Suer: Çiftçi. neral, 21 - Hüsnü Ulçay: Düyunu 12 _ Cemal Güney: C. H. P. Bul- 89 - Yümnü Eğilmez: Emekli raylar müdürü, 11 - Güldeste zai Ünyal: Belediye memurların- Öğretmen, 28 - Gıyasettin Nu • 
llEYıcoz KAZASI ANADOLU - umumiyeden emekli, 22 - Hüsnü gurlu ocak başkanı. yarbay, 90 - Yusuf Çapan: Ka - Selek.: Sezai 3elek eşi, 12 - Azmi dan, 15 - Şefik Özkök: C. H. P. man: Tramvay sefer şefi, 29 - Sa-

IIİSAR NAHİYESİ Şakir Çakır: Doktor, 23 - Hilmi: Kadıköy kazası merkez dıköy Sular idaresinde, 91 - Ziya Varel: Emekli Dr. yarbay, 13 - Fener kamunu katibi, 16 - Aziz it Bezmen: Kunduracı, 30 - Ha· 
1 - Reşat Yilmaz: Denizbank Maliye müfettişi, 24 - Halı! .5er- Bilgin: Tüccar, 92 - Ziya Koca - Yaşar Oyal: Avukat, 14 _ Ferit Karsan: Kereste tüccarı, 17 - Ah san Çelikbaş: Tramvay idaresi~ -

sabık müfettişlerinden, 2 - Ali ver: Gümrük mütekaidi, 25 - Hü- nah]yeSİ iııan. Mimar, 93 - Zihni TörecL Demirtaş: Tüccar, 15 _ İbrihim met Hamdi Erdoğan: Cibali semt de, 31 - Hulüsi Çatalca: Kablo 
Şahin: Beykoz hükumet doktor - seyin Uğunlu: Bahriyeden emekli, 1 _ Aziz 3amih İlter: Erzincan Mühendis. Ziya: Fabrikatör, l6 _ Raşit Er _ ocağı başkanı mattaacı, 18 - Mü- fabrikası müdürü, 32 - İsmail 
~ğun1arı emr "J i. 3 - Celal Dik - 226 - Hurşit Avşaroğlu: AdJıye saylavı, 2 _ Abdülhak R•rak: Er- KADIKÖY KAZASI gün: Emekli yarbay, 17 -Reşit De nevver Gökalp: C. H. P. Fener ka- Çakır: Belediye memuru, 33 - İh· 
l en: . mar Bankası. Müdürü, 4 - memuru, 27 - Hüseyin Avcu: Aşı zincan saylavı, 3 _ Arif Yönler: KIZIT,TOPRAK NAHİYESİ nizçelebi: Emekli Dr. yarbay. mun yönkurul yedek azasından, san Akker: Avukat, 34 - Kemal 
brahım Arın: A Hısar Halat fab- memuru, 28 - İhsan Ona!: Üskü- Hamallar katibi, 4 _Atıf Kamçı!: 1 - Ali Haydar Barşal: Eshal:.ı 19 - .Sabriye Koray: Çocuk Esir- Sun: Lise öğretmenlerinden, 35 -

tıkası müdürü, 5 - Ziya Kante - dar Kaymakamı, 29 - İsmail Hak Kadıköy Tütün inhisarı depo mü- emlakten, 2 - Asaf Görmez: Ti- Adalar kazası merkez geme kurumu Fener kamun baş- Mehmet Rüştü Güner; c. H. P. 
mir: İstanbul umum sigorta şirke- kı Yeşilyurt: Eczaneler müfettişi, dürü, 5 _ Ali Haydar Uzel: Umu- carct odas•nda memur, 3 _ Bür _ nahiyesi kanı, 20 - Züleyha Tana!: 20 inci Vilayet daire müdürü, 36 - Os • 
ti muhasibi, 6 - 3adi Akanı: Şir- 30 - İsmail Hakkı Altınt.ezer: mi meclis azasından, 6 - Avni hancttin Dınzert Dr.: Eski sıhhiye Adalar ilk okul öğretmenlerinden, 21 - man Fikret Arkun: Anadolu si • 
ke;ti Hayriye Müdürü, 7 - Cev - Güzel San'tlar Akademisi ya•· C!i- Barkınay: Emekli yüzbaşı, 7 - · müfettişi, 4 - Cevdet Balım: İn- 1 - Şevket Altınalev: Fahri Erten: Alaettin matbaası gorta müdür muavinı,' 37 _Recep 

''1 Fahri Nomer: Avukat ve umu- re toru, - smaı ev et: vu· Abdürrezzak Okatan: Emekli bin- hisarlarda mürakip, 5 - Ekrem müdürü, 22 - Sabit Kemerbaşı - Uras: Posta memuru, 3B - 3adık d k .... 31 İ ·ı ş k A ı kaymakamı, 2 - Süleyman Ha -

İ ı E rarlı: Mezarlıklar müdürü, 3 -
ını meclis azasından, 8 - Remzi kat, 32 - brahim Çam ıyurt: c- bacı, 8 - Ali Kafadar: Kadıkö - , Canıtcz: İstanbul belediyesi icra- gil: Fener nahiye müdürü, 23 - Bulgar: Emekli, 39 - Ali Başar: 
İ İ İ c H p ' Avni Yağız: Daimi encümen aza-
sınan: İstanbul Ticaret ve Sana- zacı, 33 - smail hsan: · · · yünde hiıkim, 9 - Behçet Yazar: sında, 6 - Fatma Ali Haydar Bar- Meliha Kemerbaşıgil: Fener na - Demirci, 40 _ Ali Rıza Erçetin·. 
1 4 1. h sından, 4 - 3abri Karter: Şurayı 

Y Odası muhasebe şefi, 9 - Mus- Çengelköy ocak başkanı, 3 - - Haydarpaşa lisesinde öğretmen, şal:, 7 - Galip Çelikel: Mütekait hive müdürü eşi, 24 - Nadir Gün: Emekli, 41 - Kudret Arkun: İs • t Devlet azalığmdan emekli, 5 - , 
a[a Cebeci: Tahmil ve Tahliye oon Fimurk: Selami Ali mümessi- 10 - Cemile Vicdan Erel, 11 - liva, 8 - Hasan Zühtü Tamer: Mü Falih Belediv. e baş katibi, 25 - tantul Vililyeti idare heyeti aza-. İ b Mehmet Hanifoğlu: Tüccar, 6 -

llltiteahhidi, 10 - Mazhar Seyhan: li, 35 - Lütfi Aksoy: stanbul e- Celal Esat Arseven: Güzel Sanat- tekait kaymakam, 9 - İbrahim Asım Öget: 20 inci okul baş öğ - sından, 42 - Celal Öğet: Devlet A M. Al' Galip Bektaş: Hazine muhakemat 
vukat. lediye reis muavini, 36 - ı !ar Akademisinde profesör, 12 - Ozan: Gümrükten emekli, 10 - retmeni, 26 - İsmail Halit Dön - Demirvolları İ. memurlarından, 11 k amiri, 7 - Enver Demirci: Tüccar. -, 
EYıcoz KAZASI MAHMUT • Gökçen: Üsküdar ilçe baş anı ve Cemal öney: Bahriye evrak mü - İhsan Akdağ: Ticaretle meşgul, mez: Eczacı mütekait, 27 - Yunus 43 - Suphi Caymaz:, 44 - Kenan 

3 M ·ı ADALAR KAZASI HEYBELİ ŞEVKETPAŞA NAHİYESİ umumi meclis azas!, 7 - acı dürlüg"ünden mütekait, 13 - Ce- 11 - İzzet Bora: 49 uncu okul baş Akcan: Cibali tütün fabrokası Satılmı•: Tarak tüccarı, 45 _ Ga-
E NAiiİYESİ • 

l - Nccıp Ünlü· Muhtar çiftçi, Oktar: Avukat, 38 - Mahmut k- mil Cem: Umumi meclis azasın - öğretmeni, 12 - Kemal Erel: Tüc- hidematı umumiye amiri, 28 - !ip Alnar: Belediye yollar ve köp-
2 ' B ı d. b h k. · 1 - Emin Ali Durusoy: Den•z - İ - Hüseyin Ergün: Çiftçi, 3 - rem Arkan: e e ıy. e .. aş e ı~ı, 

1 
dan, 14 - Cenap Aksu: Kadıköy car, 13 - Mehmet Ali Yürüker: Halil !yas Akben: Dişçi, 29 - rüler müdürü, 46 _ İsmail Sıtkı 

Ah f D k k B ı d 1 bank hukuk müşaviri, 2 - Sadık met Gür: Çiftçi, 4 - Mehmet: 39 - Musta a emır 0 : e e ıye kavmakamı, 15 - Cel:ll Sofu: A- Samsun say avı, 14 - Naci Ali Etem Ruhi Gök: Lokantacı, 30 - 'Bilgiç: Eski umumi meclis aza • 
Ç.f t M .. d" ·· 40 l\' · Güzel Osman: Heybeli plilj sahibi, ı tçi, 5 - Ahmet Köktür. Temizlik şleri u uru, - •U- vukat, 16 _ Deniş Dcrlen: Milli Meralı: Umumi meclis azasından, Bekir Erman: Denizbank memur- sından, 47 - Osman Yonca: Avu-

E k k 1 T A k t M h • 3 - Esad Durusoy: Cerrahpaşa 
1 Up aıası mtr ez harrem Nai aner: vu a ' a - İktısat ve Tasarn•{ cemiyeti reisi, 15 - Rüştü 3ungay: Emekli yüz- !arından, 31 - Hüsamettin Gö - kat, 48 - Saip Öngel: Telefon 
J · E ki. D kt 42 ı R d K hastanesi baş hekimi, 4 - Hasan · H · 

lıahl.}'ESI' mut Sinangır: me ı 0 or, - 17 - Ekrem Akal_an: Rüsumat başı, 16 - ı van orur: 3 üncü kengin: Eczacı, 32 - Hüseyın iıs- müdürü, 49 - Salih Küpçü: Ka-
p t d Rıza Temelli: Tüccar, 5 - İsmail 1 1 _ İbrahim Tarım: Eyüp orta Mümtaz Sayıner: os ane en e - memuru, 18 - Emın Arım: Ka - orta okul müdürü, 17 - Saffet nü lkbaş: Emekli yüzbaşı, 33 - ramürsel şirketinde, 50 - Sadi 

Okul coğrafya öğretmeni, 
2 

_ Me- mekli, 43 - Mustafa Saro: Adliye dastro baş mühe -.J , 19 - Fer- Rana: Telgrafçı, 18 - Saim De - Hakkı Sızmazoğlu: Tüccar. Niyazi Eröz: Değirmen memuru, Mete: Türk Hava Kurumu muha-
&ud Naziki: Ayvansaray değirme- memuru, 44 - Mustafa Gürkan: ruh Buri:, 20 - Faruk Dereli: A- mirtay: Bahriyeden emekli, 19 - ADALAR KAZASI BURGAZ 34 - Hilmi Duran: Posta muha - sebecisi, 51 - Kemal Tunalı: Ad-

Deniz matbaası müdürü, 45 - Mu vukat ve umumı· rrıeclis ;ıza•ından, Tevfik Yazman: Emekli kayma - NAHİYESİ şebecisi, 35 - Hamdi Sevencan: ı· emurlarından 52 Rec ili müdürü, 3 - Hulılsi Ertuğrul: ıye m • - ep 
Doktor (Halkevi Başkanı), 

4 
_ rat İdil: Bahriye mütekaidi, 46 - 21 - Fahrettin Kerim Kökay· Dr. kam, 20 - Tahir Atalık: Öğret - l - Hilmi Egemen: Emekli bah Bakkal, 36 - İsmail Tanrıverdi: Arsan: Emekli komiser, 53 _ 

Feyzullah Önal: Nişantaşı 
16 

ıncı Mehmet Ali Kuraner: Müteahhit, Profesör, 22 - Fazıl Zaim: Tüc- men, 21 - Turhan Tamer: Ma - riye subayı, • - Rıza Tozan: E - Dokuma tüccarı, 37 - Enver Ol - Memduh Türker: Fatih Hükumet 

k 47 - Nazmi Madanoğlu: C. H. P. car, 23 _ Faruk Tırnakç•: Beledi- buat kurumunda sekreter, 22 - · mekli bahriye subayı. cay: Konserve fabrikası katibi, doktoru, 54 _ Tevfik Maral: Ba• 0
_ ut baş öğretmeni, 5 - Ziya Eb- b k • 

Üsküdar merkez kamun ~ anı, ye Fen İşleri Müdür muavini, 24- Vicdan Ali Moralı:, 23 - Zühtü Fa•.ı'h kazası merkez 38 - Sever Üstüntaş: Mütekait, ög"retmen, 55 - Galip Özcan: Güm 
çını: Telefon idaresi işletme amiri, İ b ı b ı d. ! İ 
6 48 - Nuri Onan: stan u e e ı- Hakkı Şinasi Erel: İstanbul say - nhan: ktisat profesörü. 39 -- Mehmet Vidinligil: Hasan rük memurlarından, 56 - Fatih 

- Hikmet Atlamaz: Eczacı, kim- 1 · M"d" .. baş m" Ö" KAZASI ER Ö nahiyesi " ğ yesi Hesap iş en u uru u- lavı, 25 - Hakkı Kılıç: Bitlis say- KADIK • ENK Y ecza deposu veznedarı, 40 - Meh- Gencer: İstanbul iflas memuru, 
'a er, 7 - Bürhan Günahkaroğ - E .. H t t 
ı İ rakibi, 49 - Nadir rsoz: arp lavı, 26 - Hasip Göle: Tüccar, NAH YES 1 - Dr. Refik 3aydam: Başve- met Emin Akçıkıl: Malzeme! in - 57 _ Kamil Kesedar: Fen okulu 
U: nhisarlar memuru, 8 - Emin 50 N" T c ı c b (( malulü sübay, - azım unç- 27 - Hasene Cimcoz:, 28 - Hilmi 1 - ema e eci: Bahriyeden kil, 2 - Cemalettin Fazil Erten: şaiye tüccarı, 41 - Mehmet Sait 

adri Esener: Emekli komiser, ı M ı· ~ Niızım 3inanoğ u: a ıye memu- Rıza Göner: Avukat, 29 - Hamit emekli, 2 Halil Türkmen: Zon- Avukat, umumi meclis azasından, Bilgin: Emekli yüzbaşı, 42 - Na-
- Avni Gökçe: Gümrük icra me- d · ru, 51 ld k ı 3 ıı·· ıtı doğan: Su i aresı memu - Şatar: İstanbul lisesi 2 ci müdürü, gu a say avı, - useyin Er - 3 - Sırrı Enver Batur: Avukat fiz Toker: Tütün inhisarı memur-

. uru, 10 - Mustafa Çolban: Çift- ö 
çıf ru, 52 - Nedim Ongan: ğret - 30 - Hilmi Seçkiner: Rıhtım şir- man: Emekli baytar, 4 - Hüsnü umumi meclis azasından, 4 - Ali !arından, 43 - Mehmet Cemil Baş 

tçi, 11 - Zehra Tarım: 36 ıncı ki · f E kil Alb 5 
okuı öğretmenlerinden, 

12 
_ Nuri men, 53 - Nuri Kö enmışc e: kelinden emekli, 31 - Hüseyin Alın taş: me ay, - Ha - ·Mazhar Pamir: Doktor, 5 - Hık- saka: Kehribarcı, 44 - Nusret 

'].' 1 İcadiye mümessili, 54 - Orhan Rami Yegiter: H:ilde memur, 32- mit Nuri Ortaç: Tayyare müdür met Feridun Arda: Doktor, 6 - Bahri Pakyüz: Berber, 45 - Emin 
u an: Kadirga talete yurdu mü- t 

d" Ökten: İstanbul Belediyesi Hesap Hilmi Uran: Seyhan saylavı, 33 - muavini, 6 - ffet Halim Oruz, Feridun Manyas: Zahire Borsası Soylu: Emekli yüzbaşı, 46 - Os -
Urü, 13 - Yahya Galip Kargı: ı İ 

Ankara saylavı, 
14 

_Kaşif Öztop İşleri Müciür muavini, 55 - Ra - Hamdi Halim Mayatürk: Avukat, 7 - skender Te~giz: Doktor, 8 - komiseri, 7 - Halil Hdmi Uygun- man Nuri Türköz: Tahin fahri -
rak: Tuğla tüccarı, 

15 
_ Rahmi sim Bilir: 21 inci okul Baş öğret- 34 - Hüseyin Ocak: Eski sigorta Kemal Haker: Tuccar, 9 - Kadri er: Avukat, umumi meclis azasın- katörü, 47 _ .Sabri Ertürk: Tica -

c·· meni, 56 _ Sıbkatullah Hudaver- müfettişi, 35 - Hayri Gümüş: C. 'Galip Esen Dr.: Emekli Albay, dan, 8 - Akif Latif Boyar: Kim- ret Odası müfettişlerinden, 48 -
unay: Eyüp kütüphane memuru, u 

16 di: Doktor, 57 - Saadet Mustafa H. P. Kadıköy ilçe sekreteri, 36 - 10 - Mahir s: Erenköy lisesi yager, 9 - Cemal Günenç: V. Se- Şükrü Göken: Mütekait, 49 - Tev 
- Muhittin Giray: Ayvansaray İ İ 11 M d .. Demirkök: Temizlik şleri müdü- 1 Hilmi Kutulbay: Tüccar, 37 - s- direktörü, - uammer Şen: ferberlik müdürü, 10 - Rıza Pa- fik Okyaltırık: D. D. Yollarında 

egırnıeni müdür muavini, 17 - ı·k 
Abct rü eşi, 58 - Sami Yağcıoğlu: Ad - mail Hakkı Uzunçarşılı: Balıkesir Eshabı em a ten, 12 - Mustafa ran: Mail müşavir, 11 - Fahire elektrik i~yarı, 50 - Tahsin Ak -

ullah Şovan: Gümrük muha-
faza memuru, 

18 
_ Faik Güneri: liye memuru, 59 - Sıtkı Tuğa: saylavı, 38 - İbrahim Tolun: Eski Güler: Sivil kaptan, 13 - Nuret- Kültür: Memur, 12 - Makbule: bulut: Helva tüccarı, 51 - Recep 

C Devlet Demiryolları memuru, 60- Nafıa komiseri, 39 - İsmail Hak- tin Ali Berkel: Profesör, 14 -Ni- Maliye memurlarından, 13 - Ata ı>araçer: Saraç, 52 - Vasfi Yüce: azete muharriri 19 - Hilmi 
leaı D ' t Şefik Bağman: Üsküdar Halkevi kı Ceyhan: Belediye şirketler ko - yazi Sezgin: Başvekalet arşivinde, Bilecan: Belediye Hesap işleri mü Kömür tüccarı, 53 - Yakup Sey-: oktor, 20 - hsan Erkılıç: 
4t ü .. taşkanı, 61 _ Şemsettin Almak: miseri, 40 - İbrahim Cimcoz: 15 - Rüştü Bekit: Diyarbakır say- rakiplerinden, 14 - Müçtel:.a Sa - fi Oktürk: Bakkal, 54 - Ziya Do-

ncu okul baş öğretmeni, 21 - ö 
Sıtk Ö Bahriye yarbay mütekaidi, 62 - Ford acentas•nda şef, 41 - İsmail lavı, 16 - Rağıp zdemir: Zon - Jahattin Or: Şirketi Hayriye mu - manik: Arabacılar idare memuru, 
"' ı nenç: Emekli sübay, 22 - ld k l 17 R · B S · Alı 55 - Mitat Teker·. 30 uncu ilk o-••ecati Kaptan: Komisyoncu, 23 _ şevket Tarman: C. H. P. Kuzgun- Katlan: Bahriyeden emekli, 42 - gu a say avı, - asım aşa- hasebe memuru, 15 - aım n-
1\ıı:eh cuk başkanı, 63 _Vasıf Temel: 1 İzzettin Taner Dr.: Rontgen mü - ra: 3ivas saylavı, 18 - Safiye Hü- ça: Elektrik idaresi memurların - kul baş öğretmenı,' 56 - Vehbi met Yılmaz: Barut inhisarın-
da, 24 _ Ali Alan: Yem tüccarı, Emekli Bahriye amirali, 64 - tehassısı, 43 - Kemal Alkan: E- seyin Elbi:, 19 - Salim Türker: dan, 16 - Hayri Günemek: Emek- Demirtaş: Emekli yüzbaşı, 57 -
25 .- Bekir Özben: Doktor, 26 _ Vahdet Pekel: c. H. ·P. kaza idare mekli binbaşı, 44 - Kamil Sporel: Tüccar, 20 - Salahattin Özgil Dr.: li gümrük memuru, 17 - Şükrü Fevzi Işık: 14 üncü ill< okul öğ -
Cevat İpteş: Malmüdürlüğü me _ heyetinden, 65 _ Veysi Ulutepe: Sokoni Vakum şirketinde memur, Emekli binbaşı, 21 - Şemsettin Özaltan: Erkek muallim mektebi retmenlerinden, 58 - Hıfzı Giz -
muru, 27 _ Fikri Balkanlı: İnhi- Öğretmen emekli, 66 _ Kenan 45 - J<:emal c:nap Berks~y=. Or- G.ünaltay· ~ivas saylavı, 22 - Şük müdür muavini, 18 - Mehmet Öz !ev: Berber, 59 - Tahsin Kurtal: 
sar depo müdürü, 28 _ Agah Ö- Utku: C. H. P. Merkez nahiyesi dinaryus profesor, 46 - Kamı! İr- ru Bayrak: Mezbaha~a memur, bek: Milli Sanayi birliği katibi, Sinema sahibi, 60 - Sırrı Turun
zarar İ nıs· b k 67 K. · D·ı . Avu delp· Ni~de saylavı 47 - Lamia 23 - Tevfık Recep Oguz Dr.: Or- 19 - Rıza Rüstem Pekolcay: Dok- tay: Emekli binbaşı, 61 - İbrahim : n ar memuru 29 - Arif aş anı, - amı ı man. - · 5 · ' . .. .. 
Be•er· E 30 K' 1 Ü k t 68 K. il E t·· N t Emı'n Arın· 48 - Leman Eral· ı dınaryus profesor, 24 - Vasıf Çı- tor, 20 - Mahir Oyman: Emekli Özgen: Kızılay kamun veznedarı, 
D

.: · ezacı, - ema çer: a, - am r or, o er, ., ·• . 
ış doktoru, 31 _ H şim Kuvan: 59 _ Tevfik Solmaz: Maarif mü _ 49 _ Münip Boyacıoğlu: Van say- nay: Malatya saylavı, 25 - Vecdı komiser, 21 - Salim Ahmet Ça • 62 - Ali Haydar Tikgil: Sıhhiye 

Eyüp ilçebayı. fettişl, 70 _ Tevfik Turan: Sabık lavı, 50 _ Melek Şevket Keçeci:, Tan: Avukat. lışkan: Doktor, 22 - Halit 3oyal: Vekaleti İstanbul mutemedi, 63 -

EYÜP KAZA'SI RAMİ Tımarhane müdürü, 71 - Turan 51 - Muhtar Ürer: Emekli sübay, Sarıyer kazası merkez Emniyet sandığ: veznedarı, 23 - Neş'et Yücel: Toptancı kasap, 64-
NAHİYESİ Kavran: Taşçı, 72 - Tahir .Sarıoğ- 52 - Muhittin Tayanç: Emekli Nazif İbrahim Akyüz: Doktor, 24- Atıf .Süreyya Paşaoğlu: Fal:.rika-

1 - Haydar Basaran: Emekli 1 ıu: Avukat katibi, 73 - Ziya Ala- yarbay, 53 - Melek '3ofu:, 54 - naJı'VeSİ Cavit Pesen: Komisyoncu, 25 - tör, 65 - Ahmet Y~ar: Manav, 
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DOKUft11ADAI 
Bir Roman munasibetile 

(Baş t.ı~afı 3 üncü sayfada) 
kendi hayallerinin mütenakıs ter
tiplerini anlatmışlardır. Tasvir et• 
tikleri insanlar, bu insanlara izafe 
ettikleri ruhlar, bu ruhlara du -
yurduklan aşklar, hep, otuz kırk 
sencdenberi birihirlerinden alıp 

kelimelerin boyasile rengini de -
ğiştirdikleri ayni eski ve hayat ka
lıplardır. Halit Ziya ile Mehmet 
Raufun işe başladığı günden bu -
güne kadar romancılarımızdan 
nicesinin insanları onların •Aşkı 
Memnu• ile •Mavi ve Siyah• ınm 
mankenleri gibi ısmaTlama sev -
ınekten, ısmarlama kıskanmaktan 

bir türlü kalplerini kurtarama -
nuşlardır. 

Hüseyin Rahminin kitapları, bu 
ohşap barakalar yanında, hakika
ten nıuhkem, ınoazzam Gratte 
Ciltler gibi kalır! 

A. N. KARACAN 



SADA 1 

DİLBER ASPASYA 
TARiHiN BÜYÜK NAMLI KADINI 

Ya~n: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 15 

Fidyas, işaretle genç kadınların cıvıltılarını kesti: 
Ben, meçhul, müstesna bediilikler istiyorum dedio 
Diye bağrışmıya ve bir anda, 

herkes teberrua başladı. 

Liknos, öteden atıldı: 

- fistad! altından bir Minerv:ı. 
yüz talan(!) den fazlaya mal olur! 

Deyince, Atera da: 

- 450.000 drahmi! -pr ,. 

Dedi. Fidyas, güzel kadınlara 

dönerek: 

- Güzel günahk~rlanm! Yüz ta· 
lan'ın ne kıymeti var? Sizin Sera
mik'teki bir gecelik eğlenceleriniz. 
de bile bu kadar masraf ediliyor. 

Diye cevap verince, Gziklis-A
mara güldü: 

- Çok görme üstad! Bizim de, 
ne de olsa, biraz kıymetimiz var! 

- Haklısın güzellin! Dünyada, Atina'da BAK'ÜS Tiyatrosu 
her §l!Yin kıymeti para ile ölçülür. Liknos 

heyecanlı bir sesle ba- dan ziyade modeldir. 
- Paralarını saklıyanlar da var! \ğırdı: • Gziklis-Amara, işvekli:r bir gü -
Fidyas, bu sözleri söyliyen At - n··ı·· k dınl d · 1 ı·· 1 d - u un a ar an emın o a- uş e sor u: 

cr1<ys da şöyle cevap verdi: 

- Sevimli İberyalım, hakkın 
bilirsin .. ilk evvel de bizden... - Her halde, bunun da bakire 

Diğer iki kadın da bir ağızdan 1 olmasını istersin? 
var, amma Pirede bir tersane işle- tasdik ettiler: - Ne münasebet! Atina'da buna 
ten :uıngin, yahut Diyomaenin ya - Diz de bu fikirdeyiz! imk~ olmadığını bilmiyenlerden 

but K.idatenaiyon'un büyük bir _ Elimizden geldiği kadar veri- değilim. Yarını bakire ile de kana-
tüccarı, senin gibi, elmaslarını riz. at edebi.1.iriın_ 

gösbttmez ya... _ Evet.. evet! - Öyle ise, her birimizden birer 

- Göstermez de ne yapar? Ve- _ Birer günlük kazancımızı... nümune alırsın. 

nüs' e yemin ederim ki, önümüzde, Heykeltraş, bu son sözü tebes-
her kesesini boşaltmıya mecbur • sümle karşıladı ve: 

dur. - Bir günlük değil .. bir gecelik 
Fidyas, kadının bu şımarık ideli- kazancınızı ... 

alarmı, müstehzi bir tpbessümle 
dinledikten sonra: 

- Siz, çılgın bakireler, kendlıli
z1 bu kadar paraya layık gördüğü
nüz halde chikmet ilahesi> nin ne 
kadar daha çok paraya müstahak 
bulunduğunu, neden düşünmek is

temiyorsunuz? Beş yüz talan iste-

sem bile, Atinanın gözünü kırp-

Diye tashih etti. 
Esmer güzeli Atera ilaheye dö

herek elini ağzına götürdü ve bü
yük bir iman hamlesi, derin bir 
heyecan ile: 

- Bu yapacağımız fedakA.rlıkta 
uğur vardır. İlahe, bizi siyanet e

decektir. 

Dedi. 

Fidyas, müstehzi bir gülüşle: 

- Olur. 

Dedi. Diknos, bu (Jour) sözünü 

ciddiye alarak: 

- Bizim nerelerimiz güzel? 

Deyince, Atera şuh bir hareket-

le gömleğinin eteğini kaldırdı: 

- Benim, bacaklarım! 

Dedi. 
Liknos: 
- Benim de, 

nım ... 
boynum, gerda-

Diyerek boynunu gösterince, 
madan vereceğinden eminim. Liknos, dalgındı. Sonra düşün- Gziklis-Amara da butlarını tokat-

Gzik.Jis..Amara: düğü şeyi meydana attr ladı ve: 

- Fakat, erkeklerde din hissi o - Sen, işlenmemiş, el degmemiş _ İşte benim de buralarım ve 
kadar azaldı ki... altından bahsettin! Bu bir mesele. kalçalarım! 

Diye mırıldanınca, Fidyae gül. - Hiç de değil... Benim istedi- Diye bağırdı. 

elli ve: ğiın, elden ele gezmemiş, şurada, Fidyas. bir işaretle. genç kadın-
- O halde kadınlara müracaat burada sürüklenmemi~ altın, külçe laann cıvıltılarını kesfr 

ederlın; asiyi öpatridlerimizin din- halinde, kanşmaıruş altındır. Ben, - Beyhude .. beyhude yorulu
darlıklarından da fÜphe edemezsin onu nerede bulacağımı bilirim. Bu yorsunuz! Sizi, cAlfa. ruzdan cO
ya? anda beni düşündüren şey. ,, .. .,. mega. nıza kadar tanının. Teşhir 

ettiğiniz kıymetlerinizi, bütün Ati

T 

PARTENON harabeleri 

nalılar bilir. Ben. ilahem için meç
hul, müstesna bediilik istiyorum. 

Dedi ve sözüne devam etmedi; 

çünkü bu anda, merasim alayının 

başı, mukaddes tepenin eteğinde 

görünmüştü. 

Alayın en önünde, ağır piyade 
aokerleri yürüyordu. Bu dev yapılı 
adamlar zırhlarile ve parlak miğ
ferlerıy le, pek haşmetli bir man • 
zara arz~diyorlardı. 

[Arkası var] 

( 1) O zamanlar, bir ctalıin. 4500 

drahmi kadar bir şeydi. Bir dra/ı. 

mi de, bizim altın paramızla 3 ku
"'f kadardı! 

1KDAll 1 5- Mart 19lf 

Umumi Harpte kttllanı lan •tır tanklar 

Harp meydanının müdafaa hat- 'öğrenmek ~üşk';il .ol~akla bera- sonra bu kıt'alar şöyle taksim olu· 
1. rını yararak piyadeye yol açmak ber, çok hafif telillı edilen bu ma- nacaktır: 

- Soldan sağa - v•ziiesiyle mükellef, makinelitü- teriyelin, daha ağır ve daha iyi si- Her biri iki hafif süvari alayın· 
1 - Arpadan yapılan bir içki, f, le ve toplarla mücehhez zırhlı o- lfilılı tanklarla değiştirilmek yo- dan mürekkep üç liva. Alaylar, ÜÇ 

Müslümanların dua sonun- t.)mobiller ve tanklar vücude ge- !unda olduğu sanılmaktadır. dört hafif tank taburundan mürek· 

da tekrarladıkları kelime. tirmek fikri İngiliz ordusunda 1~16 ltalyanın kuvvetleri keptir: 
2 - Küçülen. da doğmuştur. Derhal Fransız yük· . . Teşekkflü '1enüz tesbit edilme· 
3 _ Esmekten emir bir maden, sek kumanda heyetince kabul edı- İtalya, zırhlı kuvvetlennın orga- miş olan dt.rt keşii alayı; 

yemekten emir'. len bu vasıta 16 nisan 1917 de tec- nizasyonu hususunda Almanya- Mısır ordusunun motörlü livası 
4 _ Güm"• demlryolu donmu• rübe edilmiştir. Bu tecrübenin nın prensiplerini kabul etmiştir. ki, bir hafif tank alayı ile zırhlı o-

u., ' • d k.f su. verdiği oldukça kötü neticeye rağ- Bununla beraber, mevcu u ı a· tomobil ve motörlü avcr l!:ıtaların· 
5 _ Atın elbisesi, grup. men bu vasıtalann kullanış şekli yetsiz olduğundan büyük üniteler dan mürekkep diğer iki alaydan 
6 _ Mukavele, vaki olma. hakkında bir fikir edinilmiş oldu. kuramarnı~ ve muhtelit livalarla mürekkeptir. 
7 _ Tersi fino, bir cins ağaç. Ayni senenin sonteşrin ayında, in- iktifa etmek mecburiyetinde kal- Hindistan'ın beş alayı, Metropo· 
8 - Hece, baş eğmek, esrar. gilizler, Kambre·de tanklar saye- mıştır. lün hafii livaları modelindedir. 

· d k tam bı·r muvaffakı et el İtalya iki muhtelit livaya malik- tngı·liz kumanda makamı yeni 9 - Ehli bir hayvan, bir erkek sın e ço Y -
ismi, hece. de ettiler. tir ki, bunların herbiri şu suretle bir zırhlı ünite kurmıya ltarar ver· 

10 _ Sığınmak. Harpten sonra tanklar başlıca müteşekkildir: ıniştir. Bu ünite şöyle teşekkül e-
l 1 · · d ı d İki taburluk bir tank alayı, yani decektir: ıı _ Bir radyo markası, uyanık. Avrupa dev et ennın or u arın a 

_ Yukarıdan aşağı _ gitgide daha mühim bir mevki al. 150 tank; İki h:ıfif liva; 

t Al d l b 1 Beş taburluk bir bindirilmiş pi-
l _ Para torbası, ot biçen bıçak. mış ır. man or u arının aş ıca 

2 _ Muhafaza. organizatörü ve baş kumandanı yade alayı, 20 tanklık bir bölükte 
Bir muhtelit liva; 

Bir motozikletli avcılar taburu; 
• k k r birlikte. 3 _ Hece, kumaş dokunurken General Siekt, batta, ço uvvet ı 

iplik sarılan kemik, hece. ız'.'.h.~ı ü~itelcre malik meslekten Yekun olarak İtalya ordusu 1.200 
4 _ Tersi tadalar, A!rikada bir küçuk bır ordunun, seferber edıl- tanka maliktır. Şimdi tadil halinde 

'Bir zırhlı otomobil alayı; 
Bir motörlü muhabere taburu; 
Bir veya iki grup matörlü topçu; 
Bu program tahakkuk ettirildiği dağ silsilesi, gece. mcsi güç ve teçhizatı kifayetsiz olması muhtemel bulunan İtalyan 

5 _ Eserler ifa. büyük yığınların kolayca hakkın- 7.ırhlı materiyclleri İspanya har- zaman İngiliz ordusu 15 zırhlı ii· 
nitcye ve takriben 1.00~ tanka ma· 
lik olacaktır. 

6 _ üç tab~:la birlik, elbisenin dan gelebileceğini iddia ctmi2tir. binde iyi netice vermemiştir. 
Bu hayal, bilhassa Fransa'da, aske- lngilferen'n kUVVBtleri boyun kısmı. 

7 - Latife. tersi bilgin. 
8 - Hece, deniz toprağı, bir şeyi 

almak için alelhesap verilen 
para. 

ri hizmet müddetini asgari hadde 
indirmek ve milli orduyu milıs İngitlere'nin zırhlı kuvvetleri iki 
kuvvetleri haline koymak imkan- ayrı teşkilata bağlıdır: Suvari kuv. 
!arını ispat için birçok defalar ileri vetlerı Vi! Royal Tank Corps. 

Bunlara Hindiztan'd3kı kuvvet· 
!erle ke;;if ünitelerini il:ive edin"e 
zırhlı arabaların miktan 1.500 e çı· 
kac:ıktır. 

sürülmüştür. Royal Tank Corps şunlardan 
emir, çevirir, İsabet ki, yüksek kumanda ma- mürekkeptir: 

kamı bu tehlikeli paradoksla za- Sekiz tank taburu ve Hindistan- Fran:;a, on beş senedenberi, zırh· hece . 
Fransanın kuvvetleri 9 - İnmekten 

10 - Sert değil. 
11 - İçki arasında yenilen ye • 

mek ve meyva, namaza da· 
vet eden şey. 
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marunda mücadele etmiş ve bu tez . da bulunan sekiz müstakil bölük. lı kıt'alannı kuvvetlendirmek irın 
biç bir zaman ciddi bir surette mü- 1 Yedi taburdan dördü bir arada muntazaman ve tedrici surette bü· 

ak imam •tıı· toplanarak bir muhtelit liva teşkil yük bir gayrll't sarfctmiştir. n aşa mevzuu o ~.. . 

Al k ti · eder. Bu liva şunlardan mürekkep- Bugün, Fransa, Metropoldc on 
manyanın uvve erı tir: bir alay ve şimali Afrikayla şarkta 

Almanya, daha silahlanmasının Bir hafif tabur ve ıiç muhtelit dört tabura maliktir. 1.500 ila 1.800 
başlangıcınd:ı, büyük bir gayretle tabur. 
çok miktard:ı tank imaline girişti. Hafif tabur üç bölükten ve 58 

Piyadenin himayesine matuf i1- ı hafif tanktan mürekkeptir; muh
nitelcr vücude getirirken, bir ınik- · telit tabur, üç bölükten ve 49 tank
lar büyük üniteler de teşkil etti. tan mürekkeptir. Bu tankların 22 
Bugün üç zırhlı ünite vardır ki, si hafif, 19 u orta ve 8 i maiyet tan· 
bunlar şu suretle teşekkül eder: kıdır. 

Takriben 500 tanklık bir liva. Orta tanklar hafif tanklardan 

tanktan mürekkep bu kuvvı!tler 
bir kolordu teşkil eder. Bundan 
başka, bir miktar süvari fırkaları, 
hafii motörlü fırkalar haline ifrağ 
edilmiştir. Bunlar, zırhlı hücum ve 
keşii elemanlanna maliktir. Hepsı 
iyi zırhlı ve kuvvetle silahlıdır. 
Fransız zırhlı vasıt31\ın bütün 

Bir motörlü topçu fırkası; gerek ağırlık, gerek zırh, gerek si- benzeri yabancı vasıtalardan taar· 
Bu üç hafif zırhlı ünite, bir ha- liıh itibariyle üstündürler. ruµ kapasiteleriyle üstünlük arze· 

fif motörlü liva ile takviye edil- Piyadeyi korumıy3 matuf olan der. 
mek suretiyle, merkezi Bcrlin olan taburlar, muhtelit taburlarla aynı- Bu vasıtaların kullanış doktrini 
bir zırhlı kolordu te~kil eder. dırlar, fakat bir 4 üncü bölükleri değişmemiştir: Bu doktrin, tank· 

Üç zırhlı ünite mevcudunu 1500 Ue vardır, yani 15 tank fazladırlar. larla piyadeye yol açmak ve onun 
tank olarak hesaplarsak umum Al- İngiliz suvari kuvvetleri, 22 alay faaliyetine müzaheret etmekten i· 
man kuvvetlerini 1.500+1.700· ü1.erinden 18 motörlü alaya sahip- barettir; ZJrhlı vasıtaların tek ba· 
3.200 tank olarak takdir edebiliriz. 'tir veya olacaktır. şına ve müstakilen hareket etme-

Bu tankların kıymetini sıhhatli! Tadil programının tatbikinden ]eri mevzubahs değildir. 

Kerim Namık bana, senin çok sevmiyor• diye yüreğine taş basıp 1 İkisi de karşılıklı bir müddcl 
yanlış bir yol tuttuğunu, hep cBen hiç birşey belli etmemiye çalışaca:- sustular ve uzun uzun bakıştılar, 
vurmadım• diyerek ithamdan kur- kadar mağrur bir kız olduğunu bil- Ferda'nın parlak kahverengi göz

Devlet Easımevi Direktörl üğünden : 
30/3/1939 tarihli Perşembe günü saat 15 te İstanbulda Ayasofva· 
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tulacak başka bir söz, küçük bir miyenler daha başka şeylerden de !erindeki eski büyük itimatsızlık o- da Devlet Basımevi 0ksiltme komisyonu odasında (6497.54) hra ke· 
şif bedelli Devlet Basımevinden yapılacak İstrotip atölyesi 

atı kapalı zarf usulile· eksiltmeye konulmuştur. 

inşa-delil bile gösteremediğini anlattı. bahsedecekler, dillerini namusuna nu ikna edebilmek ümidinden do
Düşündüm;niçin her şeyi itiraf et- bile uzatacaklardı. ğan gizli bir sevinç titriyordu. İlk 
miyordun? Bu meydanda idi. Beni Ressam, konuştukça Ferdanın konuşan gene Akü Cemal oldu 

Beni öldürmek istedi eli • duyduğu hiddete benzıyordu sevdiğini ve kıskanarak bu işi yap- kaşlarının araşı buruşuyor, gözleri 1 Genç kızı ürkütmekten korkar gibi 
yordu".'.. De".'ek ki umdu · ve hakikat • şu idi ki seni tığını söylememek için böylelikle bulanıyordu. Ağır bir sesle: bir hali vardı. Gayet yumuşak bir 

Mukavele. eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi "e fenni 

şartnameleri. proje keşif hulasasile buna müteferri diğe~ eVTak D. 

ğum gıbı sevmıyormuş. İnsan sev- her şeye ragmen yıne de de- sonradan pisman olduğun bu hare- B ık· . . d .. !" la sesle· Basımevi Direktörlüğünde görülebilir. 
diğinin vücudünü yok etmeyi na • li giib seviyordum. Kendime ketten kurtulmak, Ben vurma- F -k c 

1 şımdi . ef soy udy~r ~· ·F d dedi . di d ink. Muvakkat teminat (488) liradır. 
1 d" ·· b.li • H t d ·lk d 1. lm 1 h r d a at her şeyı ıtıra etme ıgın ı- - er a, , şını em ı 

sı uşune ı r · aya ım a ı e- ge ır ge ez o ağır yara ı a ım e dım! diyerek hiç olmazsa alemin . d lsa . 1 . d kü' -k b. k d ed ı· N İsteklilerin en az (5,000) liralık bu işe benzer i• yaptıg"ına dai:. . d d ... . . .. . . , çın ne e o ıç erın e çu ır onuşmamıza evam e ım. ~ .....,. 
fa hır kadına karşı uv ugum de- bıle senı kurtarmak umıdıle yalan üzerine hayretle açılan gözlerine 1 •• h Dü .. .. 1 d d' d ? y t • · ink' t idarelerinden alm'• oldugu- vesikalara istinaden İstanbul Vilaye • 
rin aşkı bu hareketin söndürdüğü- söylemem bunu ishal etmiyor mu? biraz iUphe serpmek onlara cAca- !şud p e vaBr. şunudyor ard; ne keln ıykolr udmd ..•. ap ıgıb~ şeb ylkı. arf~ ~ .., 

.. · · · b' h İ ' aıma • en vurma ım• eme e me a e ıgım gı 1 e 1 şere mı tın' den eksı·ıtme tarının· den 8 gun" evvel alınmış ehliyet ve 939 nu seni artık sevmedığ•mı ır as- Sonra muhakemen oldu Ik celsede b d • h"< · · k \ • • · 
, . • . . · a yapma 1 mı.• 1

"""
11 verme israr ediyor? Ve içlerinde bir istif- koruyorsun. · · · · · 

tane karyolasında ateşlı kabuslar ateşler ıçınde dalgın yatıyordum. istiyordun. Her şeyi açığa vurmak yılına aıt Ticaret Odası vesıkaları ıle gelemelerı. (1685) 
. . d .. B. . • ham kıvrılıyor: .Acaba vurmadı Fakat bu hareket sonra sana pa- r'll•••••••••••••••••••••••••mllı 
ündüm. Me "erse ne kadar bo bir ikinci celsede nekahal devresine · · · mı.' ıyor ar. u are e ın e ır halıya ma 0 ac er a. ahkum ı b 1 8 1 d • • d 

ş g . Ş . . . . _ • !ermek demektı. Belkı de senınle dereceye kadar şerefine sıçrıyacaV. olacaksın Ferda. Birkac yıl hapis· stan U e e ı yesın en 
i'anna kapılmışım .. Kendıme gel- gırmıştım. Kerım Namıgı çagır - cBak meğerse beni ne kadar sevi- 1 k 1 d k d. . k bul - 1 

ıçınde kıvranırken çok zaman u- ır şeyden haberım yoktu. Fakat itiraf etmek, kalbini bana da gös- • d' 1 B h k 1. 1 b. 
1 1 ak F d M • ı lı 

. d M hk d b 1 c e er en en mı orumuş u- hanede yatman yetişir O zaman 
dığim zaman doktorlar hep ismini ım. a ~me e u unması ve ne yormuş. diye eğlenecektim. Çok nuyorsun Ferda Fakat k d . · .. ••••••••••••••••••••••••••ıli&ım 

geçerse gelip bana tefe ·· n · ··· bu apı an herkesın parmakla gos-
sayıkladığımı, seni çağırıp bir ço- rrua 1 e an· mağrurdun Ferda. Seni sevmediği· Geniş bir soluk aldı. Yüzünü bu-

k .b. •1 • .. 
1 

.1 Ar !atmasını istiyordum. O, seni o • . in .... 1 •1 di k . t 
cu gı ı ag adıgımı soy edı er. - . ' mı, ya ız gonu eg en rme ıs e- ruşturarak elini omuzuna doğru 

!ereceği bir sabıkalı olarak çıka Beher metre murabbaına 4 lira bedel tahmin ediJe.ı Cihangir 

caksın. Demek bu hareketin de se- Yangın yerinde 15 inri Adada 355 harita numaralı arsanın arkasın· 

ni büsbütün kurtaramıyor. Gene d-1 da 1,75 metre yüzlü ve 93 metre murabbaı sahalı arsa alakadarJ:ırı 
ilen lekelenecek, gene istikbalın arasında satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur Sartnamesi 

mahvolacak. Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 27 lira 90 kuruşluk 
Başını çevirerek köşede duran ü- ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27 /3/939 Pazartesi 

karodaki yara kopanırken senin rada mücrim mevkimde görürse diğimi sanıyordum. Sonra halk ne getirdi. Ferda hemen yerinden fır. 
kalbimde açtığın yara "eniden işle çok müteessir olacağını söyliye - düşünecekti: cAkif Cemali sevi- Jamıştı. Ressam kırık bir tebes· 
miye başladı. Sana kızıyordum. rek evvela bu tekliiimı reddetti. yormuş, onu başka bir kadınla gö- sümle ona oturmasını işaret etti. 
b~ni .öldürmek istediğir. için de~in Fakat so".,ra israr karşısında cPe -ır'ünce öldürmeğe kalkmış ... • daha K.en.disi de gene karyolanın ucuna 
hır hıddet duyuyordum, fakat bu - kı• demege mecbur kaldı. Ondan, açık konuşalım. Aramızdaki sessiz ılıştı: 
t .. b hi 1 t k b. h k zeri siyah bir muşamba ile örtülü k D · • E d b 1 1 d 1 un u ser ~p '. . ır ananı"., ya- mu a eme esnasında ne geçti iselmücadeleyi, senin sevdiğin adama _Telaş etme Ferda, hazan böy- günü saat 14 buçu h aımı ıfcümen e u unma ı ır ar. 
ramazlık yaptıgı ıçııı çocuguna haber &ldım. cBeni hakiki, kuvvetli bir aşkla ,le yaranın yeri acıyor, şimdi geçer. [Arkası varl (B) <1589) 
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11 - Mttt ım 

İstanbul intihabı meb'usan 
teftiş heyetinden: 

Altıncı Biiyük Millet Meclisi ikinci müntehiplerinin intihabına 
15/3/939 Çarşamba günü başlanacak 19/3/939 Pazar günü akşamı 
bitirilecektir. Birinci miintehiplerin rey verecekleri günler aşağıda 
gösterilmiş olduğundan rey sahibi olanların intihap içl-ı tayin olu

naıı günlerde mensuo oldukları mahalle ve köylerde sandıklarına 
il .. 

li!Us lezkereler!le müracaat ederek reylerini kullanmaları lüzu -
ıtııı ilan olunur. (1686) 

Adalar kazası 
ltey sandıklannın bulwıacağı 

yerler 
l - s·-.n·:ı-2 u, ..... ada iskelesi 

- lieybeliada Ayyıldız cad
desinde 3 _ B 

urgazada Çarşı caddesin· 
de 

4 
- lCınalıada Çarşı caddes~ 
~ 

Rey verecek mahalle ve köyıer 

Büyükada mahalleleri. 

Heybeliada mahalleleri. 

Burgazada mahalleleri• 

Kınalıada mahalleleri. 

Bakırköy kazası 

ley &andıklarının bulunacaiJ 
yerler 

1 
- lialkevi bina~ında 

2-y ' da enımahalle istasyonun 

a - Yeıilköy istasyonunda ·- .,, .. ~oy konaklarında (Sey • 
yar) 

$ _ .,, .. 
n.oy konaklarından (Sey • 
Yar) 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Sakızağacı, Cevizlik, eytinlik. 
Yenimahalle, Kartaltepe, Osma

niye. 
Ümraniye, Şevketiye, Köyiçi, 

Şenlik. 

Yeşilköy Nahiyesine merbut 

köyler. 
Mahmutbey nahiyesine merbut 

köyler. 

Beyoğlu kazası 

ler aandıklannın bulunacağı 
yerler 

1 
- lCamerhatun ramllnde 

2-A· .. 
gacamıınde 

3 
- Kaymakemlık binasında 

4 F . - ıruzağa camllnde 
5 

- Taksim Camlıköşkünde 
8 

- Dağcılık klübü'1de. 
? - Eskişehir Parti Ocak bi-

nasında 
8 

- Kağıthane köyünde 

1 
9 

- Mecidiye köyünde 

1 
O - Şişli Parti binasında 
1 

- Pangaltı karakolu karşı • 
1 

Şında kahvede 

1
2 

- Kurtuluştaki kahvede 
3 

- Ci!ahşör caddesindeki 
kahvede 

14 
- Caıniikebirde 

15 - lia h.. ·· d 
16 

cı usrev camım e 
- Kadı Mehmet Parti bina-

sında 

~7 - Yalıyak&hya caıniin~ 
ı: -Arapcamiinde 

20 
- Kılıçali camiinde 

21 - Fındıklı camiinde 
22 - Kuledibindeki kahvede 

- Kıredilyone hanı yanın· 

23 daki dükkan 
- liasköy iskele gazinosun-

2{ da 
- lialıcıoğlu meydanında 

Rey verecek mahalle ve köJ ler 

Kamerhatun, Çukur, Kalyoncu 

mahalle. 
Kuloğlu, Hlıseyinağa. Katip 

Mustafa Çelebi mahalleleri. 

Asmalımescit, Şahkulu, Evliya

çelebi, Tomtom mah~lleleri. 

Firuzağa, Cihangir mahalleleri. 

Gümüşsuyu, Şehıtmuhtar, Koca
tepe M. 

ınönii, Harbiye M. 
Bostan, Eskişehir, Yenişehir, 

Bülbül, Hacıahmet M. 

Kağıthane köyü. 

Mecidiye mahallesi. 
Halaskiırgazi, Meşrutiyet M. 

Pangaltı, Duatepe M. 
Bozkurt, Paşa. Feriköy M. 

Şişli. Cümhuriyet M. 
Camiikebir, Çatmamescit, Bed-

rettin M. 
Küçük Piyale, Hacıhüsrev M. 

Kaptanpaşa, Kadı Mehmet M. 

Yahyakahya, Süruri M. 
Arapcami, Emekyemez M. 

Hacı Mimi, Kılıçal! l\L 

Pürtel&ş, Ömer Avni M. 
Bereketzade M. 
Müeyyitzade, Kemankeş, Y e.ııi· 
cami. 

Keçeci Piri M. 
Sütlüce, Plripaşa M. 

Beşiktaf kazası 
-.,. landıJdannıo buluoacatı Rey verecek maluılle ve köyler 

yerler 
ı _ s· . 
ı ınanpaşa camıınde 

a - Vişnezade camiinde 
- Ortabahçe fabrilka karşı· 

sında 
4 -A b · n erağa camimde 
~ - Diki!itaş mevki hekimli • 

8 
ği binasında 

- Ortaköy iskele gazinoııun• 
da 

7 
- Arnavutköy Nahiye bi • 

nasında 
8 

- Bebek camiinde 
9-K 

uruçeşme Tramvay du· 
rak yerinde 

ıo - Te ·k· ~\lı ıye camiinde 

Sinanpaşa M. 

Vişnezade M. 

Tilrkall ve Abbasağa M. 

Yıldız ve Cihaıınilma M. 

Dlk!litaş M. 

Ortaköy ve Mecidiye M. 

Arnavutköy M. 

Bebek M. 

Kuruçeşme M. 

Teşvikiye ve Muradiye M. 

Beykoz kazası 
ltey sandıklarının bulunacağı 

yerler 
1 

- :Seykozda Parti binasında 
2 - Anadolukavağı polis ka • 

rakolunda 
3 - Paşabahçe polis karako • 

!unda 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Beykoz Yalıköy M. 

Anadolukavak, Mirşah M. 
Pa~abahçe, İncirköy. 

4 - Anadoluhisarı Nahiye 

Müdürlüğü binasında 

5 - Kanlıca Parti binasında 
6 - Anadolufeneri köy oda -

aında • 

IKDAll' 

Anadoluhlsar, Göksu. Yenima

halle. 

Kanlıca, Çubuklu. 
Anadolufeneri, Poyraz, 

köyleri. 

Riva 

7 - Akbaba köy odasında Akbaba, Dereski köyleri. 

8 - Mahmut Şevket Paşa köy Mahmut Şevket Paşa. Ali Baha· 

odasında dır, Paşa Mandıra köyleri. 
9 - Bozhane köy odasında Bozhane. Öğümce, Güllü, Kılıç

lı köyleri 
10 - Hüseyinliköy odasında 

11 - Polenez köy odasında 

12 - Ömerli köy odasında 

Hüseyinli, Cümhuriyet, Sırapı

nar köyleri. 
Polenez köyü. 

Ömerli, Koçullu, Muratli Esen
ce 1i köy lerL 

Eyüp kazası 
Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler 

1 - CamilkebiT karşısında 

2 - Eski yeni karşısında 

3 - Defterdar vapur iskelesi 
karşısındaki kahvede 

4 - Otakçılar karakolu önün

de 
5 - Alibeyköyü köy odasında 

6 - Rami jandarma karako • 
lunda 

7 - Kemerburgaz Nahiye bi
nasında 

8 - Kısırmandırada 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Camiikebir, Dökmeciler, İslam
bey M. 

Üç Şahitler, Gümüşsuyu M. 

Abdülvedut, Cezri Kasım M. 

Nişancı, Fethişelebi M. 
Alibeyköyü. 

Cuma. Yenimahalle. Topçular, 
Küçükköy, Cebeci, Köyler. 

Kemerburgaz, Petnehor, köyle
ri. 

Kısırmandıra, Çiftealan, Odaye

ri. Ağaçlı, Pirinççi, Akpınar, İh· 
saniye köyleri. 

Eminönü kazası 
Re:y sandıklannm bulunaca~ı 

yerler 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Yenicami muvakkithane -

sinde 
3 ~ Atikalipaşa camiinde 

4 - Firuzağa camiinde 

5 - Akbıyık camiinde 

6 - Mehmetpaşa camiinde 

7 - Kantarcılar camiinde-

8 - Üç Miharplı c .ıır.ii 

9 - Hacıkadın camii 
10 - Şehzade camiinde 
11 - Liilcli camiinde 
12 - Mercan camiinde 

13 - Beyazıt c~mii 

14 - Kadırga Parti binasınoa 

15 - Gedikpaşa camiinde 

16 - Nişanca camiinde 

17 - Langa Rum kilisesinde 

18 - Kızıltaş 

19 - ŞüpQrkeci hanında 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Hocapaşa, Hubyar, Mehı:netgey
lan:ı. Ahiçelebi. 

Çelebioğlu, Rüstempaşa, Tahta
kale. 

Alemdar, Mollafenari, Mahmut
paşa. 

Binbirdiı ek, Eminsinan. 

Sultanahmet, Cankurtaran. 

Küçükayasofya, İshakpaşa. 

Zindankapı, Demirtaş, M. 

Sarıdemir, Yavuzsin3n, M. 

Hacıkadın, Hoca Gıyasettin M. 
Kal~nderhane, Molla Hüsrev M. 

Kemalpaşa. Balaba,rnğa M. 

Süruri, Dayehatun, Mercan M. 

Beyazıt, Çar~ı. Camcı Ali, Süley
maniye. 

Şahsuvar, Bayramçavuş, Çadır

cı M. 

Mimar Hayrettin Saraç İshak M. 

Nişancı, Kazagani Sadi, Muhsi

ne hatun. 

Dülbentçi, Katip Kasım. 

Mimar Kemalettin, Mesihpaşa M. 

Tavşantaşı M. 

Fatih kazası 
Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Fatih Tramvay durağında 
Millet kütüphanesi 

3 - Sarigüzel Semtocağı ku
rağında 

4 - Aksaray Valde camiinde 

5 - Mevlevihane ltapıda ~Oln· 
el ilk okul binasında 

6 - Topkapıda spor klUbUnde 

7 - Şehremini Halkevl kura
ğında 

8 - Uzunyusufta Ocak bina • 

sın da 

9 - Karagümrilk Kamun parti 
binasında 

10 - Edirnekapıda Kızılay bi

nasında 

Rey verecek muhalle ve köyler 

Hüsambey, Kırçeşme, Sinanağa 

M. 

Şeyh Resmi, Hocaüveyyis, Klr

masti M. 

İskender paşa, Sofular, Hasan 
Halife. 

Guraba Hüseyinağa, Baba Ha
san Alemi, Muratpaşa M. 

Melekhatun, Merkez efendi, 

Arpaemini, Fatma Sultan, Be
yazıtağa M. 

Nevbehar, Ördekkasap, Molla 

Şeref, Ereyli, İbrahim ÇaVUf, 
Denizaptal M. 

Uzunyusuf, Veledikarabaş, Seyit 
Ömer M. 

Mimarsinan, Karabaş, Muhtesip 
İskender. 

Kariyeyiatik, Hatice Sultan 
Neslişah. 

18 - Kazlıçeşme camiinde 
19 - Yedikule İmrahor dura -

ğında kahvede 
20 - Koca Mustafapaşada Mus

tafanın kahvesinde 

21 - Samatyada Mustafanın 

kahvesinde 
22 - Cerrahpaşa kahvesinde 

23 - Aksaray Çakırağa cami. 

inde 

Kazlı M. 
Hacı Evhat, İmrahor, Hacı Ham

za M. 
Koca Mustafapaşa, Cambaziye, 
Arabacı Beyazıt, Ali Fakih M. 
Sancaktar Hayrettin, Hacıkadın, 
Abdiçelebi, Hacı Hüseyinağa M. 
Kürkçübaşı, Hubyar, Cerrahpa
şa, Davutpaşa, Kasan İlyas M. 
İnebey, Çakırağa, Keçiliatun, Ya

lı M. 

Kadıköy kazası 

Re:y sandıklarının bıılunacaiJ 
:yerler 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Muvakkithanede 

3 - Kızılay dispanserinde 
4 - İlk okul binasında 
5 - 12 inci okul binasında 
6 - Çınaraltında 

7 - Polis kara kolu karşısın -
daki binada 

8 - Sinema binasında 
9 -- Kızılay binasında 

10 - İlkokul binasında 

11 - Köy meydanında 
12 - Köy meydanında 

13 - Parti karşısındaki binada 
14 - Kızıltoprak Çarşıbaı;ında 

15 - Rıdvanpaşa S. Rüştü köş-
kü 

16 - Köy meydanı 

Rey verecek 1JIAhalle ve kö:rler 

Caferağa M. 
Osmanağa M. 

Hasanpaşa M. 
İkbaliye M. 
Rasimpaşa M. 
İbrahımağa M 

Osmaniye, Mecidiye l'll'.. 

Yenisahra. Kozyatağı M. 
Suadiye M. 
Bostancı M. 
İçerenköy M. 

Küçükbakkai köyıi M. 

Züh lüpaşa mahallesi 
Tuğlacı M, 

Göztepe. 

Merdivenköyı.ı. 

Sanyer kazası 
Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler 

1 - Rumelikavağı Ocak bina-

sında 

2 - Sarıyer Camii önünde 

3 - Kaymakamlık binasında 

4 - Kireçburnu Ocak bina-

sında 

5 - Tarabya Ocak binasında 

6 - Yeniköy Ocak binasında 

7 - İstinye Ocak binasında 

8 - Emirgiın Ocak binasında 

9 - Rumeli Hisarı ıskelesi ö· 

nünde 

10 - Ayazağa Ocak binasında 
11 - Bahçeköy köy odasında 
12 - Rumelüeneri Cümhuriyet 

meydanında 

13 - Kumköy Ocak binasında 
14 - Uskumruköy ocak bina -

sın da 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Rumelikavağı. 

Sarıyer M. 
Büyükdere M. 

Kireçburnu M. 
Tarabya M. 
Yeniköy M. 

İstinye M . 

Emirgan M. 

Rumelihisar M. 

Ayazağa köyü. 
Bahçeköy. 
Rumelifeneri köyu. 

Kumköy. 

Uskumruköy. 

Üsküdar kazası 
Rey sandıklarının bulunacağı Rey verecek mahalle ve köyler 

yerler 

1 - Doğancılar parkında: İhsaniye, Selimiye, İnadiye, Ta
vaşi, Hasanağa, Çakırcı Hasan, 
Ahmet çelebi, Hamza Fakıh, A
yazma, İmrehor, Sinanağa, sıla
~ık M. 

2 - Bulgurlu, Mescit camıınae İnkılap, Kefçedede. Durbalı, 

Tuygar Hamza, Solak Sinan, 

Tembel Naci Mehmet, M. 
3 - İskele camii avlusunda Rumi Mehmctpaşa, GüUeınha -

tun. Selmanağa (Sultantepe), 
Haci Hasnahatun M. 

4 - Yenimahalle Selamsız ka· Atik Valde, Murat Reis, Pazar-
rakolunda başı, Selami Ali, Merkez A.ltunt

zade M. 

~ - Toptaşı Ocağı binasında Tabak, ~çıbaşı, Arakiyeci Ca • 

fer, Arakiyeci M.ehmet, Kazas • 
ker Hayrettin Çavuş M. 

8 - Kuzguncuk Ocnğı merke
zinde 

7 - Beylerbeyi Nahiye bina • 
aında 

8 - Çengelköyünd! 

9 - Kısıklıda 

10 - Seyyar 

Kuzguncuk İcadiye M 

Beylerbeyi, Havuzbaşı, Burha
niye, Küplüce M. 

Çengelköy, Yenimahalle, Vani • 
köy, Kandilli, Kuleli M. 

Kısıklı, Bulgurlu, Altuniı:ade, 

Mecidiye M. 
Namazgah. ~ağı Dudullu, Yu -
karı Dudullu, Alemdar. Umranl
ye, Sultan Çiftliği, Çekme, Re
şadiye köyleri. 

11 - Karagümrükte Aysu bi -
nasında 

Beyceğiz, Dervişalı, Kocadede ============================ 

12 - Salma Tomruk karakolu 
yanın_daki camide 

13 - Balat Ferahkahya camiin

de 

14 - Balat Tahtaminare cami· 

inde 

15 - Fethiyede kahvede 

16 - Küçük Mustafa paşada 

Gül camiinde 

M. 
Mollaaşki, Avcibey, Atik Mus
tafa Paşa M. 

Kasım Günani, Hamami Muhit
tin M. 

Hızır~avuş, Tahtaınlııare, Balat 
Karabaş M. 

Tevkii Cafer, Hatip Muslihittin, 
Katip Muslihittin M 

Abdi Subaşı, Küçük Mustafapa
şa, MüftüaU M. 

17 - Unkapanında Elvanzade Havdar, Kasap Dem!rhun, Har· 
camiinde raccı Karamehmet M 
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ile SABAH, ôGı E ve AKŞAM 
Her yemekten aonra günde 8 dela aıu,ıazaman dişlerinlai fırçalayınız 

SAYFA 1 

..... • -·- .. 

• "''"" Dalp Uzunluğu 
1939 m. 183 Kc.s. ı2o Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 1519' Kes. 20 Kw • 
T. A. P. Sl,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
Türkiy• Radyodüüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği - Pi. 
Saat 13.00 Memleket saat ayarı. 

ajans, meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14 Riyaseticümhur 

bandosu - Şef: İhsan Künçer. 1 -
Mozart - Türk marşı, 2 - Lere • 
uks • Göl kenarında bir akşam ••• 
(Obua için fan eti). 3 - A. Tho i. 
mas - Raymond operasının uver
türü. 4 - Kalman - Cambazhane 
prımsesi operetinden potpuri. 

Saat 18.30 Program. · 
Saat 18.35 Müzik • Pl (Bir kon

serto). 
Saat 19.00 Konuşma. 
Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti - Celal Tokses ve arkadaş
lan). 

Saat 20.00 Ajans, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası (fiat). 

Saat 20.15 Türk müziği. Çalan • 
lar: Cevdet Çağla, Fahire Fersan, 
Refik Fersan. Okuyanlar: Musta· 
fa Çağlar, Safiye Tokay. 1 - Re· 
fik Fersan - Şeddiaraban peşrevi. 

2 - Faize - Badei vuslat içilsin. 
3 - Kazım Uz • Gam seni terkey
lemezse. 4 - Şemsettin Ziya - Ey 
gonca açıl 5 - Bimen Şen - Gül 
olsam. 6 - Cevdet Çağla - Taksim. 
7 - Refik Fersan - Yakdı cihanı a
teşin. 8 - Refik Galip • Her lahza 
seni. 9 - Şemsettin Ziya - Ola4 
ben sana bende. 10 - Refık Fer 
san • Oyun havası. 

Saat 20.00 Memleket saat ayarı. 
Saat 21.00 Konuşma (Güzel sa • 

natlar) . 
Saat 21. 15 Esham, tahvilat, kam 

biyo - nukut borsası (fiat). 
Saat 21,25 Neş'eli plaklar. 
Saat 21.30 Temsil (yurdum, her 

şey senin için! ... ) Yazan: Teyme 
nCemil Akıncı. 

Saat 22.00 Müzik (Küçük or -
kestra - Şef: Necip "Aşkın). 1 -

Löhr - Tempo tempo - Galop, 2 -
Johann Strauss - Sabah havadis • 
!eri (Vals). 3 - Toman - Viyana 
hülyaları (Vals). 4 - Kalman -
Kontes Mariça operetinden - pot
puri. 5 - Zander - Bolka, 6 -
Löhr - Düğiin marşı. 

Saat 23.00 Müzik (Cazbant - Pi.) 
Saat 23.45 - 24 Son ajans haber

leri ve yarınki program. 

, . s_ " 

1
23 Nisan Çocuk Bayramı 

1 
Çocuklara karşı olan ilgi • 

1 

mizi bütün cihana anlatabı! - \ 
mek için bu yıl bayramın da· \ 

ha üstün ve şen olmasına ça -
lışahm. 

"~ 

İKDAM 
Atone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
:S aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

uoo Kr. 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
ıoo Kr. 800 Kr. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Btrinci Sahife 
ikinci Sahile 
lç aalılfeler 

400 kunış 
ZSO kuru, 

50 kuruı 
'1 • 8 inci Sahifeler 30 kuruı 

Bütün bir sahife veya ya
nnı sahife ilin için İdare ile 
&Örü§Ülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek ls
liyenler ıerek doğrudan doğ
ruya ıazelemiz idar.,hanesi
ne veya Di.nat şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

Halk Opereti 

:Su akşam 2 de 

Zozo Dalmasla 
ilk gala gecesi 

Büyük şark 

op~reti (HALİME) 

K O M E D 1 K 1 S Ml 
15/3/939 Çarşamba gündüz saat 
14 te ÇOCUK TİYATROSU 

ve akşamı saat 20 - 30 da 
BİB MUHASİP ARAl'iIVJlıı. 
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HASAN KUVVET ŞURUBU 
Zafıumumi, Kans.ızlık, Romatizma 

Sırac , Sin • r 
hastalıklarına, cılız yavrular, •• •• diş 

HASAN 
yurumeyen, çıkaramayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 

ŞU R U B'undon solgun kızlar, vereme istidadı olanlar KUVVET 
içmelidir. Kanı arttırır, şifai tesirleri çoktur. Fenni işti ha • 

verır, 

kolay ve lezzetli bir şuruptur. Küçük, 

surette imal edilmiş, içilmesi 

istimal edilebilir. büyük her yaşta 

Bu kudlann en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emni· 
yet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarını
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 
danışmız. 

DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar 
düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 
kutulann içinde yazılıdır. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 

lstanhul Elektrik işleri Umum MUdürlüğUnden : 
Aşağıda isim, mikdar, evsaf ve muhammen bedelleri yazılı 5 

kalem malzeme 5/4/939 Çarşamba günü hizalannda yazılı saatlerde 
ayrı ayn pazarlık suretile ve C. İ. F. İstanbul teslim şartile satın 
alınacaktır. 

Muhammen bedeller C. 1. F. olarak tesbit edilmişttr. Bunlardan 
memlekette mevcut olanlar ve derhal teslim edilecekler varsa bu 
gibi malzeme Silahtar ambarımıza teslim şartile teklif edilecektir. 

İstekliler muayyen güne kadar tekliflerini tahriren yapabilecek
leri gibi ayni gün ve saatte komisyona gelerek şifahen de teklifte 
bulunabilirler. Tekliflerde malzemenin evsaf ve teslim müddeti 
açıkça yazılmalıdır. 

İhalede en müsait fiatla beraber malın evsafı ve teslim müdde
tini kısalığı nazan itibare alınacaktır. 

Uhdesine !hare yapılacak taliplerden derhal teslimat yapamıya
caklardan ihale bedeli üzerindeki % 15 nisbetinde kat't teminat alı
narak mukavele yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkur gün ve saatlerde Metro Hanında 6 ıncı kat
taki Arttırma ve Eksiltme Komisyon Reisliğine müracaatları lü· 
zumu ilAn olurnur. .1719. 

Sıra 
No. 

Mikdar V. K. isim 
Mu ham. 
bedeli Pazarld 

Lira 
ıaati 

-----

: 100 Adet 
1- : 100 Adet 

: 100 Adet 

İkişer somunu ile beraber clva
ta, krom molypden halitalı çe• 
likten mamül çeliğin mukave • 
meti 15°c hararette 118 Kg. 
m/m2 450°c hararette 23,6 Kg. 
m/m2 olmalıdır. 

Kutru Uzunluğu İki ucuna 

pus 

5/8 
3/4 
7/8 

m/m 

95 
105 
110 

çekilecek 
diş m/m 

30 zar 
30 zar 
35 şer 

320,00 

8 Adıtt 40 Atmosfer tazyikli buhar için 400,00 

3- l Ad11t 

1 Adet 

t- 1 6 Adet 

6-- 1 Ad.et 

süpap. 25 m/m geçit kuturlu 200 
m/ m uzunlukta 125 m/m flenş 
kuturlu. Civata delikleri delin· 
memiş diğer eb'adı Alman DİN 
şartnamesine uygun olmalıdır. 

Boru ağızlarına makineto yap • 400 00 
mak için kullanılaıı makkap 
makinesi 6 atmosfer tazyikli ha-
va ile işleyecektir . Dakikada 
100 devirde 1,5 beygir takette 
olacaktır. Ma1'1neyi her iki isti· 
kamette döndürmek imkanı ol
malıdır. 

Ayni evsafta makine dakikada 
700 devirde 0,5 beygir takette o
lacaktır. 

Hava türbini. Kazan borularını 
temizlemek için 8 atmosfer taz. 
yikli hava ile mütehs.rrik 60-68 
m/m ku°trunda. cİdarede mev· 
cut örneği gibi. 

200.00 

660.00 

Redresör bağlama voltajı 190 350.00 
volt veya 110 volt. Çıkış voltajı 
24 - 30 volt, 10 amperlik 4 den 
30 volta kadar tanzim edilebil· 
melidir. 

15 

15.30 
ı 

1 

' 
15.45 

16. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHA1>SISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane baatleri. Pazar 
hariç her gün 2.5 • 6, Salı, Cu
martesi 12 - ~.5 fıkaray?. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Denir. HaatahanHi cildiye 

:r.ühreoiye mutahaaauı 
Pazardan maada bergün 3 den 
sonra b81talannı kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Cata· 
olf,lu gokuıu köıebaıı No. 43 

Tcl,.fon : 23899 

5ahlp ve Baımuharriri: Ali Naci KA

UC.lN • Umumi Neşriyatı İdace F.den 

Yazı İşleri Müdilr(): M. Rasim ÖZGEN 

Basıldıtı Yer: Son Telgraf Basımevl. 

ı · . . " . ' • 

Kullanmakla kabildir 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür. 

Baş, cliı, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak NEVROZİN almak 

ıuretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

1 • . • . ; • ·:.- ~· • - ... ı • 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muham. B. 

Cinsi Mikdarı L. K. 
% 7.5 teminat Eksilt. şekli S•81 

Lira Kr. 

Baskül 5000 kg. 1 adet Sif 
Haydarpaşa 750 - l56 25 Pazarlık 14 

Baskül 2000 kg. 2 adet 
Baskül 1000 kg. 1 adet Sif 

İstanbul 5000 - 875 - Açık eksiltme 14.30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda mikdarlan yazılı baskül· 
!er hizalarında gösterilen usuller le satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat t~.ninatları eksiltme saat· 
!eri hızalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 4/4/939 tarihine raslıyan Salı günü Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şub<'sindeki Alım Komisyonundh yapılacak· 
tır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarıılc 
alınabilir. 

V - 5000 Kg. !ık baskülün münakasasına iştirak edecekler 7 giiJ1 
evveline kadar fiatsiz tekliflerini Tuz Fen Şubesine ve 1000, 2000 
Kg. lık baskül münakasasına iştirak edecekler de fiatsız teklifleri· 
ni bir hafta evveline kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermele
ri ve tek!iflerinın hbulünü mutazammın vesika almaları lazımdır . 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü kanuni vesa· 
ik ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

.1704. 

1 - 27/2/939 tarihinde ihale edi lemeyen 250.000 metre düz beyaJ 

kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminatı 290& ]jr8 

25 kuruştur. 

m - Pazarlık 30/3/939 tarihlne rastlıyan Perşembe günü saat 

14 de Kabataşda Levazım şubesi müdürlü~deki alım komisyO'" 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün IÖzü geçen şubeden parasız alınabl· 
lir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte mez· 
kUr komisyona gelmeleri iliin olunur. ' (1701) 

• 
1 - 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapılacağı i!lill 

edilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzUJJl 

üzerine temdit edilmiştir. 

II - Eksiltme şeraiti sabika dahilinde 4/4/939 tarihine rastlıyall 

Salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubı!si Mü· 
düriyeti Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme 

saatinden bir saat ev.,eline kadar .saat 14 de. kadar Kamisyoıı 

Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek 
isteyenlerin flatsiz teklif mektuplarını ihale tarihinden bir hafta 
evveline kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vererek münakasaya 
iştirak vesikası almaları lazımdır. cl 714• 

Yağ-kapanında boş mcrakip iıtaıyonilc Deniz muamelat 

ıervisinin yeni telefon numaraları aıağıda ğöıtcrilmiştir. 
43281 - Bot istasyon numarası 
42007 - Deniz Muamelat ıervısı numarası. 

lstanbul Vakıflar MUdUrlUQUnden 

Semti w Mahal. Cadde Teya llO. No. •il 

Mubamıneıı 

aylığı 
L. JC. 

., . -~-~-~~-

~p, Camilkebtr Kalenderh&nıt 82 Özbekler Tekke 

Ayvansaray, 1.u Bf. 

Çarp da Parçacılarda 

mü§temilltı. 

1 Eınirbuharl Tekke o-
4aları ve bodrum 

8 Dükkan 

--
ti 00 
1 00 

Yukanda yaııh mahaller 940 ııenui Mayıs nlhayettne lı:adır ki

raya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıftır. 
İstekliler 17 Mart 939 Cuma günü saat on bel' kadar Çeıntıer• 

litaşta İstanbul Vakıflar Bqmüddürlüğünde Vakıf Akarlar~ 
ne gelmeleri. q487) 

....... 
~ılan Avrupa ı . 

. i. .. 


