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Kabul Resmi 

~kar, l4 (A.A.) - Reisi· 
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ur lsmet lnönU, bugUn 
1 de, Çankaya köşkUnde, 

1 rada bulunan ordu subay
~ ~in bir kabul resmi tertip ı 
llllşlerdtr. _ _J 

'--

us 
t 

'ŞARKI'' 
Müsabakamız 
Biriktirdiğiniz kuponlnrı gön

derme ınüddeli bu :ıkşoııı biliyor. • 
Bu müddet uz:ıtılmıy:ıcağı icin 
kupon loplnmış olan okuyucuları· 
mızın bugün behemehal getirme· 

1 .!erini yahut postaya vermelerini 
L:'lcn ederiz. _J 
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Bundan başka kamyonla bir· 
llkte hatipler de dolaşııcak, nu
tuk söyliyeceklerdlr. Kamyon 

saat 10 - 12 arası EyUpte, 15 de 
Fatih 1Ialkevl önünde, 16 - 18 
de Taksim meydamnda buluna.o.. 

Karpat Ukraayası 

istiklallerini 
ilan ettiler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

Al rn an ya 
Çek topraklarını 
işgale başladı 

Macar askerleri
·-de Karpat Ukran· 
yasında ilerliyor 

Macar -Çek askerleri çarpışıyor 
. 
(Yazısı 8 incide) 

Türk parası 
Halayın resmi parası olarak kabul edildi 

Abdurra1ıttuııı M e1e1.: 
(Yazısı 3 üncüde) 

1 Madrit teslim 
oluyor 

Madrlt, 14 (A.A.)' - Millt 
mUdataa meclisi 1915 ve 191G 
doğumlu fhtıynt e!radr lle mu
avin servislerin "ikinci grup" 
una mensup efradın terhisine 
karnr vermiştir. 

l\llralay Cnsndo, ecnebi gazo· 
tecilcre l\Iadrlt şftrasının "harbi 
tasfiye" ye karar verdiğini söy
lemiş ve şunları HA.ve etmiştir: 

''Frankonun ne suretle hare
ket edeceğini henüz bilmiyoruz. 
l\filmkUn olursa şu iki esas da
htunde şerefli bir sulh aktct
mek istiyoruz: İspanyanın ta
mamiyle müstakil olması, mu
kahelebllmlsll tedbirleri alın-

maması." 

,,..,,..,,.,,.,,, ................... . 
Bugün üçüncü Sayfamızda 
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YUSUFCUK 
Birkaç Gün Sürecek Büyük .. Hiklye 

·,vazan : KENAN HULUSi 
caktır (Dcoom1 8 n~) •••• \ 
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iş!retler: 

Fırhna dindi Slhhiye Vek 
tamimi 



İstanbul Hayatı 

tanbullular yürümektQn 
niçin korkuyor 

~hangi nakil vasıtasına, elimizden 
tup kaldırmasını beklediğimiz bir 

l\)ıı 
alil ihtiyaciyle bakmayalım 

'°il Ş Uoktor :lbrahiın Zn- yapılacak ıarurl ~e~ ahatler şöyle dur· 
Otd tnakalelerlnden birinde ~un, ~ehrin dışında bile uzunca yil-

l U: rüyuşler y:ıpınn~ı itiyat edinmeliyiz. 
~ Q.ıruı adamı rok a: un- Bazı memleketlerde böyle bir spor, 
~1trııeler ıol:ağa çıklıkla· cliğerlerini geçmiştir. Çünkü hususi 
, 6t 1 ua tranwaua veuahul • bir maharet istemez. Yalnız nomıal 

. tırrıeut itiual edillmlşler- bir sıhhat liızıın. lluııu elden ka~·ır· 
111 muJıafa:a etmek iste- maını, her lıahtiyarın yapacağı lıir 

4lt "lliJ.riimelldir. Bo, ıı"/.:il- ~por. Hem Dr. Zati'ıı in dediği gibi 
ı/ '1e:lnll/er uapnıakla ge· "bütün adalatıımzı eıı mükemmel lıir 
,,er, lJirrok kimıeltrin I'ıı- larıda işlclrhilecek" lıir !!por. 
• lll

1 
arık Jıuuada kırlurdu 

1 ilerde kalıue küşeltrin· Yirminci asırda insanların çok ::ız 
, ., arda kapanmaları ve ora· yürüdüklerini ka!Jlll etmekle beraber, 

qe t bilhassa lngillcre(le hu itiyadın biı~ 
ıı~ emız olmauaıı havu.ı11u 
"ile/ 1 çok kinı~eler tarafından lıiıla kaybe-

dt~f/ er hal:lkaten acınacak <lilmediğini- görürüz. Orada "yürü
~- · midir? 
""llıud :> ii)" ün, l.ıazaıı büyük halk kiitlelcri· 
~IJ:ı a 11ürümek her uaıa ni kendisine tabi kılacak kadar kuv-
ltt ,:aı buyurunuz, htr yaşa . • d h r 
~ dea/ bir ıpordur. l"iirü- H·lh bır mo a a ıne sl'ltliği de olu· 
ft, li Qdaf(ılımı:r en mıikern- yor. Hele yazın "Shorts" denen kı~A 
•ttfa 1 panlalonlar ,-e kısa kollu gömlekler 

ıletebiliri:. 
l'eımr ve hıı.ıu&' daire giyinerek sırtlarına bir de, erzak çan 

• kAı· tası nevinden r:ınla talap kır, lıtı'-'ır, 
~, " ipler, bankacılar, ma· ~ "' 

\....ııoıarda blltün gün kapalı da# ta, neşeyle dolaştıklarını bir 
L~_k1,ırıı al:şamleuin işlerin· çoklarımız bilir, okuruz. 

"'l'ı Böylece .reni yerler görmek, temiz 
~ • Vakit lıemeıı lranıvaua 
':Jl/ havalar tatmak ve hayata daha çulı 

~Q .. J • uorııcu olnıa11an tat· 
~ " 'il tercih l't itiual etme· renk ve canlılık aşılayan dinçle~tiri· 
~h ci bir ~por yapmış olmak muhakkalo 

illi ki ürkmek ve uyu~maktan iyi. .. n ediyorum ki aramııda 
ilk Şu halde bu Bahardan teıl ~·ok; , Otkmayan pek az ,ehir-

dAiına görilrüm: Una 
'11üıeı de olsa, trıımvay ve 
aıo 

~il arı cıvıl cınl halkla do. 
ta kurtaran gibi beklcdik

~tıı'I '"e otobüslerin gelecck
'11ere bir çocuk sarretile 

Otıla 
ınt1 r ielmeyecek olsa, hal-
tı r, llu hemşeriler ayakla· 
ili ~rınııı ''aıitelerlni unut -
:Jlt tr. Yahut senelerdir, on

ltc ~3lllırmadıkları için, en 

11 
rube:t·Je çektirecekleri ıah 

~ .. ~tek neticesinden ürkerler 
ıırJl'r 

t lra . 
t~lld·~Vay gelir, saruaJya gi

trı 1kleri arabanın içinde 
tkıaddJ, manevl azapla bel
,.~? daha çok yorulurlar. 
rı 1 ı teınbcllik eden diğer 
ııı il •tık gözleriyle dolmuş 
oıd to~u ise, bekleyenleri 

'tt Ukları )'erde )'aya hıra· 
it~ l<'akııt onlar, gene yaya 
~il levehhuş ederek eYleri· 
it 1~1 boylara doğru hasret 

, akar durur; lıekler ü-

ııı 
".lıt Caııırn efendim; ~öyle bir 

tra ili en ne olur7 Çoluk ço· 
tôı 18klnat bir iki defa bu 

' Alsan, mesele halledildi 

~?titr içinde bile yüril · 
~ Akla, hantalln3tı~ımız gi

\ ~lUn arzu etıi~l batı zevk· 
> tıı'll(Jimlzi isteyerek ınah· 
~~ı. Ben, "e\'e nasıl döne

ıı Uı!y]e geceleyin, köprü 
~'t tına:\ a veya tiyatroya glt-
ht'tenler bilirim. 

Ucundan ötekine J.:adnr 

L:oUarı ve paçaları sınyarak "yilril· 
yü~" sporlarına ba~la)·aJım ... Herhan· 
gi bir nakil nsıtasına, elimizden ttı· 
tup kaldırmasını bekledi~inıiz bir A· 
1il ihtiyaciyle bakmayalım. Hem yü· 
rümek sporu için Baharla \'au bek· 
lemeğe Jilıum yok. Onu senenin her
hangi mev~iminde - icap eden mu
hafaza tedbirini almak suretiyle -
hayatın her saniyesinue yapmak 
mümkün. 

Ye her şeyin fevkinde olarak biz, 
mana51ndaki bütün hareket ve muka· 
\"emelle YÜRÜYE~ bir millet tanın· 
nıışız. 

Suriye kabinesi 
istifa etti 

Şam, U (A.A.) - Suriye ka· 
blnesi ıstıfa etmiştir. İstifa, an
cak reisicumhur tarafından ka· 
bul edildikten sonra katiyet 
kesbedecektir. 

Yeraltı Kabloları 
Elektrik idaresi belediyeye bir 

tezkerl' ,.. '1Uf, ıehrin muhtelif 
nunta&'. ~a her hangi bir ıe· 
beple yapılan inıaat eınasmda 
yeraltı kablolarının aık ıık tahrip 
edildiği, bu yüzden cereyanın in· 
kıtaa uğradığın ıbildirmiı, ameli
yatı icabettirecek her hangi bir 
ruhsatiye verilmesi sırasında ihti
yati tedbirlerin alınmasının temi. 
nini istemiıtir. Keyfiyet ıubelerc 
tamim edilmiıtir. 

YüSüFCük ' 
Yazan : KENAN HULÜSI 

~la Develiköyii •~••mda odun •bcıbj, Y•- Y • 
~~llfu, birkaç dostu, bir ilmahar ılll>ahında, tarlalar a· 

"lp aiden bir pstika yoluna dojnı, dereden teptiden 
~ hrl.ddar. 
~t~lann henü-z eriyerek ıılıak topraklan taze bir Y•tiL 
~'Ü 1-ıladıiı bu ilkbahar ıam.hmda, hiç de Kızılcaha
~ ı... lraımda odun tafıyan .dama benzemiyordu. Ayak 
'~"ı:t parçalamıt aibi kıçı ~ y« ıözüken yamalı bir 
)\Ilı • •ıyah renkli p.yak bir panbı.lon vardı; Kayseri be
~~I aıcır ııcır bir mintan ıiYmİ!tİ; ve bütün bu yeni 
' ~~ kendiıine büyük bir ehemmiyet vererek tefyie 

:Yolda bırakarak hemen yolun.. devam ebnek üzere 
~ clu. 

·~'.bitip te iki dai yamacı ile kasabaya açılan köy ıı. 
~ıL.~~ vakit, Yuıuf birdenbire durdu: Gün y'ükıeliyor· 
~~ handa &•<elemek ;,;. ıdu odunlarla y;ınm...; Ji. 

~çuk, de.Ü; yolun •<de olı.., pyri, ne nldt döner 

~ rnlı YuıuE, Dayıoilu ile iki arkadaıınclan bir an 
hemen yol almmk için aabırınılanırlcen, bu ıon da. 
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1 GUnlerin Peşinden: 
- - w - .. -

HEYKEL Son Haberler G!_!"ü~di!.Ş,UndUkÇ! 
--~ 1-1 -

Gençleı•imiz arasında gittikçe 
ıeni~liyen yenlıı bir fikir cereya
nını hissediyoruz: 

- Birtaknn fakir ve ümranıı~ 
yerlerde heykeller dikiliyor. ipti. 
ds memleketi imar edelim. Ondan 
sonra heykel ile tezyin etmeğe ba· 
kalım. Bilhaıaa heykelleri batka· 
larll!la yaptırarak a-\izel sanatlara 
yabancı elleri karıtbrnu~un.,, 

Türk parası 
Halayın resmi parası 
olarak kabul edildi 

insanda hata sınırd 
insan kudretioin bir hududu 

vardır. Bir yere kadar düzgün, ku
sursuz iıler; fak:ıt o noktayı ge-J 
çince, bozukluklar kendini göster· 
meğe baılar. Mektep aırasmdaki 

çocuktan tutunuz, ta en yüksek 
devlet makamında oturan kimseye 
kadar bu böyledir.Kafatasınıı:ı için 
de harikalar saklıyan üıtün kiıileri 
bunlardar.ı ayınnaJıyız. Onlar, za.. 
ten ölçüleri yılanak, etrafı f&§ırl· 
mak için dünyaya gclmi§lerdir. 

Diyorlar. Bu sözleri fıkra halin
de bazı gazetelerde a-örüyoruz, 
•Öz halinde bazı müsahabeler de 
ititiyoruz. 

Derhel ıöyliyelan ki bu fikir 
yanlııtır. Zira inkılapçı Türkiyede 
heykelin yabancı eli ile yapılınıı 
olsa d!l hususi bir manası vardır: 
Heykel kitaplar ile, dil ile gelecek 
nesillere ifade edemiyeceğimiz bü· 
yük bir hakikatin telkm vasıtası. 
dır ki geçiktirilmeıi aıla doğru o
lamazdı. Atatürkün heykelini gö
ren Türle çocukları: - Bu nedir?,, 
dedikleri zaman onların anneleri, 
babaluı ve kardeıleri Türk mil
letini kurtaran büyük mücadele 
destanını nakledeceklerdir. Türk 
milleti için ebedi bir istiklil deni 
olan bu müceuem destanı dinle
meğe, görmeğe ve öğrenmeğe bü. 
tün Türle çoc:uklannaı, bugünkü 
ve )'9nnkl ~:itün nesillerin ihtiyaç· 
lan vardır. 

HASAN KUMÇA Yl 

Belleten çıktı 
Ankara, H (A.A.) -TUrk ta· 

rih kurumu tarafından her Uç 
ayda bir neşredilmekte olan 
"Belleten" in 9 uncu sayısı ku· 
rumun 1938 yılındaki hafriyat· 
larından bir kısmına alt rapor
ları ve ayrıca orijinal tarlht e· 
tUdlerl ye garp dillerinde intl· 
şar eden muhtelif mecmualar· 
dan 78 nüshanın fihristini ih
tiva etmek suretiyle intişar et· 
mlştlr. 162 sayfa ve 78 siyah, 
3 renkli levhayı ihtiva eden bu 
gUzel eserin fiyatını TUrk Ta
rih iurumu, bilhassa öğretmen· 
lerin kolayca tedarik edebllme
Jerı ıctn. 2o ~uruşa indirmiştir. 

Zahire borsası abone 
ücreti indirildi 

Ankara, 14 - (Huausi) - ls.. 
tanbul ticaret ve zahire borsası 
talimatnamesinin 21 inci madde
si değiştirilmiştir. Buna göre, 
borsaya mukayyet abonelerin ta. 
bi oldukları senevi ücretler yarı 
yarıya indirilmiştir. 

Karadenizdeki fırtına 
Sinop, U (A.A.) - Karade· 

nizde dUn öğleden sonra. başla
yan ve gece sabaha kadar de
vam eden Karayel fırtınası şim
di slikunet bulmuştur. Havanın 
şiddetinden yoluna devam ede· 
mlyen Ankara vapuru ile İne· 
boluya uğrayamayan Aksu va· 
puru, yolcularını limanımızda 

aktarma ediyorlar. 

Antakya, 14 (A.A.) -Anado
lu ajansının husust muhabiri 
blldlrlyor: 

Millet Meclisi B. Abdülgani 
TUrkmen'in başkanlığında top· 
lanmış, hUkumetln tekııt ~ttlği 
TUrk parasının Hatayın resmt 
parası olarak kabulU hakkında
ki kanunu müzakere ederek it· 
tlfalda ve alkışlarla kabul ey· 
lem iştir. 

Kanunun metni şudur: 
Madde ı - Türk parası Hata· 

ym resmt paarsıdır. 
Madde 2 -lşbu kanunun neş

ri tarihine kadar Suriye parası 
Uzerinden tarh ve tahakkuk et· 
tirilmiş blltlmum vergi, resim, 
harç ı-e para cezaları bu kanu· 
nun neşri tarihinde TUrklye 
cumhurJvetl merkez b,ankasınca 
kabul edilmiş olan kur Uzeriİı.
den TUrk parasına tahvil edlllr 
ve TUrk parası olarak tnhsll e · 
dHlr. 

Madde 3 - Umumt ve husust 
bütçelerin varidat muhamme
natı ve masraf cetvellerindeki 
rakamlar ikinci maddedeki e
sas dab1Unde TUrk parasına tah 
vll olunur. 

Madde ( - Suriye parası Uze
rinden tediye edilmekte olan 
maaş, Ucret, tahsisat, tazminat, 
taylnat, yem bedeli ve bu mahl· 
yettekl bilcümle istihkakların 

aynen TUrk parası olarak tedl· 
ycslne devam olunur. 

Madde 5 - Umuml ve husust 
biltçelore ait veznelerde balen 
mevcut Suriye parası resmt kur 

Uzcrinden TUrkiye cumhuriyet\ 
merkez bankasının Ha.taydaki 
şubesine devredlllr. 

Kanunun diğer Uç maddesi 
bu kanuna. muhallf ahkAmın 
llgasınn, neşrine ı-o icrasına ait
tir. Kanunun kabulU mUnasebe· 
tiyle millet meclisinde tezahli· 
rat yapılmış, mebuslardan Dok· 
tor lbrahlm Unal, Doktor Yedi 
Bilgin nutuk söylemişlerdir. 
~taliye Veklll Cemal Dakl ve 
Başvekil Abdurrahman Melek 
beyanatta bulunmuşlardır. 

TUrk parasının resmt para o· 
ıara.k kabulU Ha.tayın her tara
fında. bUyUk sevinçle karşılan· 

ınıştır. 

lzmlr, 14 (A.A.) - Şehrimiz· 
de yarın lkincl mUntehlp lntl· 
habatına başlanacak ve bir gUn 
içinde bitirilecektir. Yarın ka· 
zalarda da başlıyacak olan lntı-

Sümerbank 
Organizasyon teşki

latı lağvedildi 
Ankara, 14 (Hususi) - Görü. 

len lüzum üzerine Sümer Bank 
umum müdürlüğü organizasyon 
servisinin lağvına karar veril . 
miştir, Bu servisteki memurlar 
bankanın diğer servislerine ve 
fabrikalara nakledilmişlerdir. 

Bankanın merkez teşkilatında. da 
bazı değişiklikler yapılacağı söy 
lenmektedir. 

Resmi Dairelerin 
kağıtlarındaki antetler 

Ankara, 14 (Husust) - Daire. 
lede kullanılan resmi kA.ğıtlarm 

antetlerindeki Türkiye cumhuri. 
yeti ibaresinin bazı daireler ta. 
rafından ve bütün makamlar ta.. 
rafından T.C. remzi muhtelit şe. 
kilde basıldığı görülmekte oldu. 
ğundan sadelik ve yeknesaklığı 
temin için bunların merkez ve 
mülhakatta resmi daire ve mües. 
scselerde normal yazılarla mü • 
hilrlcrde olduğu gibi basit olarak 
T.C. şeklinde kullanılması Vekil· 
ler. Heyetince karar altJ11.:ı alın. 

mıstır. 

Nafıada bir tayin 

Yalnız acınarak görüyonım, ki 
biz~ henüz bu gil>ilerle sıradan in
sanlan ayırt etmiyoruz. F eCakar
lık iıterkerı, karıımızdaki adam
dan kahramanların yüksek feraga. 
tini bekleriz. Düıünmeyiz, ki 
hiç kimıe geliıi güzel kahraman o
lamaz. Olması da istenemez. Sıra• 
dan adamlar bir hadde kadar yan
ht yapmasalar bile, ondan ıonru 
omuzlarındaki yük ağırlaımca ıen 
delemiye, batta baıbklan yeri gör 
merneğe baılarlar. lıte istediğim 
hata ıının ve müsamaha hududu 
bunlar içindir. 

Biz, bir adamı ya topbn af, ya· 
but kökten mahkum ederiz. 

içimizden biri hele düpneye gör 
sir.ı ..• Bir gün içinde alemin "vur. 
abalısı,, olur. Resmi, hususi hayatı 
kangtınhr, er.ki hikayeler tazele
nir. Vak tiyle alkıılamadıkaa bileı 
önlerinde ıuıtuğumuz meseleler, 
günün davası haline konulur. • 

Artık o adıımı.n her i~i bozuk, 
her söııü ıüpheli, her hali kusur• 
ludur. Bir zamanlar, önüade takla 
atanlar, ona Ön safta saldırırlar. 
Kavuk ıallayanbr, karıılarma bi
rer vckar heykeli azametiyle ku· 
rulurlar. Dostlar u:mklaırrlar. Za. 
vallılan derin, içli ve gam dolu bir 

Ankara, 14 (Hususi) - Anka. 
ra vilayet başmühendisi Muam -
mer, Nafia. Vekaleti yapı işleri ıuızlık sarar. 
umum mUdilrdlüğüne tayin edil. Biz~ düıkünler uğnında caınla-
miştir. rıru harcamıı mert bir miltetin to-

TUrkiyede çahşan şirket- runlanyız. Damarlarımızda hala 
onların kanı akıyorken, bilmem na 

. ıe~i n para:arı sıl bu küçüklüklere katlaı:ııyoruz. 
Ankara, 14 (Hususi) - Tür· Gerçi yaygarayı koparanluı lca

kiyede lcrayi faaliyet eden <yerli labalık gösteren, ağız kalabahldan 
ve yabancı §İrketlerin hariçte bu., olduğunu !biliyorum. Fakat az da 
lunan hissedar ve tahvilat ha - olsa, bu azlığı da bize yakııtıramı· 
millerine göndermek mecburiye. yonun. 
tinde bulundukları paralarla bu_ hter devlet makineıi içinde ça. 
gün Türkiyedc muhtelif sebep - Iııan, ister ba~ka yerlrrde va7.ifo 
lerle bloke bulunan paraların ha. alan her yurttaş için yü:z:ı:ieli bir 
IJ, maden suyu, şarap ve likörlere hata ıınırı kabul edelim. Ne af, ne 
ilaveten mazı ihracı suretile de ceza bu sıı:unn içine girmesin. Fn
transferi için haz,rlanan kara • kat bu nisbcti geçenler için de ne 
rm mer'iyet mevkiine konulması mevki, ne riitbe, ne ıu, ne bu nıü
Vekiller Heyetince kararlaşmış .• ,.maha ve hoı görmeıye )"Ol aç.ıı-

trr. maun. 

Reşat Şemsettin Talim 
Terbiye bası oldu 

Ankara, 14 (Hususi) - Sabık 

Berlin talebe müfettişi Reşat 

Şemsettin talim ve terbiye heye. 
ti azalığına. tayin edilmiştir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Fransız sefarethanesinde 
ziyafet 

Ankara, 14 (Husust) - Ha~ 

riciye Yeklll ŞUkrU Saracoğlu 

bu altşam Fransız sefarethane· 
hap perşembe akşamına kadar sinde verllen ziyafette bulun· 
devam edecektir. muştur. 

- Merak etme ıen Dayıoğlu, dedi; Yusufçuk bir güı:ı elbette 
zeri döner r .• 

Yuıuf Dayıoğlu ile kucakla§ıp da kendisini aık§lltln doğru Pı
narlıdaki hana rötürecek yola indiği zaman, birdenbire Eerahla:lığı
nı duydu: 

- Ne de yufk.1 yiiı-ekmiıin Yusuf; dedi; tehre niçi!ı varının 
ıen? ... 

Sanki, hiç tanımadığı biriıi bunu Yuıufa aonnuıtu: 
- Diyiver hele iki a-özüm; niçin vanum?. Uçkurunu ç~c

çevre san altınla kupbp köye bir ağa gibi dönmek içio:ı ldtğil mi?. 
- Öyle Yusuf! 
- E, ne diye öyleyse, kendini Dayıoğlunun kederine kaptı-

nrsın? _ 

Arasıııa odun yükünden kurtulup, Kızılcamamla Develi ara
ı111daki tahta köprünün arkalığına odunları bıraktığı dakikalar yap
tığı ıibi kısa, kesile bir ıslık tutturdu. 

' 1 

kaı:aya kadar hissetmediği bir yaranıın ince hir 'bıç8ık ıtrtı ile içinde 
yarılıp arzladığını duydu; batını ıöyle bir salladı: / 

- Allah bilir emme, dedi; iki yıla vannaz selirim Dayıoğlu!. 

Gözleri dolu dolu olmu§tu; bir saniye,, ayaklan yerden kesi
lerek kendini bir kütük gibi yıkılac.~ zannetti; ya, Dayıoilu bunu 
anlar, ıeri döndüğü zamar.ı Yuıufçuiun halini anasına, baıhuma 

hir demeie kalkarsa? •• Yüzünü güne.,ten ıiperliyen yapnıldar a• 
raıından bir ıpk parçası aradı: 

- Emme ı-üneı M., dedi; ne de gözlerini yaJ&rtır insar:ım? .• 
Ve, Dayıoğlunun, ne olur ne olmaz, birdenbire ~!o'Ulır diye 

.,özlerini •rame.ya cesaret edcmiyerek: 

.... 
- K.vLılrm ilk eriyip kalktığı günden ıonra güzel bir sabah lx-r-
lamak üzereydi. • 

Yusuf tarlalann çit kenarlarından yürüyordu; kızıl gelincik • . 
ler henüz &çmıfb. Tek tük yol boyuna dikili ağaçlarda ku§Llr cı. 
vılcbtryor; nemli yapraklar araımdan ok gibi fırlayamk Yusufçu 
ğun birdenbire önüne düıüyorlar; yahut, ti\ ilerde, topraktan yeni 
fırlanuı taze bir funda üzerine konuyorlar; bazı kereler de, Yusuf
çuk, kuılan §Apkasırun tüyüne konacaknuı kadar kendisine yakın 
hiaaediyor; içinden, §Öyle bir dunıp kutlarla eğlenmeği geçiriyor
du. Falcıat nuıl olduysa oluyor, hemen vazgeçiyor; gö:ılerinin öıXine 
Pınarlıya kadv alacağı uzun mesa~ gelince, hcğbcsini omuzlarına 
bil"aZ daha yerleıtirerek adnnlarını biraz daha açıyordu. 

(Devam ediyor) 



is MART 19:J 

-u-
·....: Girum! 
- Mistci· Whllacc! .. 'Mister 

~utson! .. Boks organizatörleri .. 
~izinle g..:,·ct ehemmiyetli bir 
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' Hristo ile gelen adamlar etraf 
lnrına. bakındılar. Gö;Jeri Şeri. 
f in lıususi d:ıktilosuna. takılmı[l
tı. Onu ima etmek istiyorlardı. 

Şerif vaziyeti anladı. Katibesine: 

HARPUTL~ , Ş~RifjN. AMERİ~ ..H_AIIRALAR ı 
l 

A.)hlı: 9j 

ı yıllık 91)0 
1 Tıırrrel!eıı 1nnlk•0 

cfn bJ d:ı oıuı karı» ,o 
Posta bırfığine ıfrlrıne> rUI 
~yda )·etmış beşer ıııı 

- Mis N .:msy! bizi yalnız br. 
Z'" !::nız!.. cdl. 

Daktilo l:ızın odadan çıkması. 
ı~ göz:c. -!yle takip eden Wallııce 
r j.·e~:ın.tı heyecanlı söze ba.~la -
dı: 

- Razı değilim!. 
- Sen biliraln!. Lakin eende 

bir tuhaflık g&ilyonım. 
- Bir şeyim yok. 
- Olamaz! Hl~ te tabii dur • 

muyorsun! .• 
Şeri! kansından 'bir §()y sakla. 

mazdı. Bir saat evvel yazıhane. 
de Hristo ve a\''enesi ile geçen mu 
havereyi olduğu gibi anlattı. en
dişelerini saklamadı. 
Karı koca 'bir mUddet dUşUn _ 

ı r değildir. Lakin Şikngo gans. diller. 'Biraz 1)0nra. Serif Hristo _ 

1t ':ri kendislnl çok tutuyorlar. nun evinin telefon- numtı.rasrru 
( ' ınlerdenberi Mister Hristonun büyük katalogda aradr, buldu. O 
•Y• zıhanesi durmadan işliyor. Yüt saatte Hristo evin.de olamazdı. 
~ · l rce 6o1an Mnrkey lehine ko- Lukiya ile görüşmek istiyordu. 
, :-hır. Kendilerinin adamlarL _ Ben Şerif! 

A': c:- Şerif! Biz önümüz -
acki h . tn yapılacak olan Mar. 
l;:ey -- Dcmpsey maçını organize 

1 
c tik. Markey meşhur bir bok -

~c l -nastayız. Efkarrumumiyc • - G! •. Mister Şerif.. :mwdu 
ııin lJempseyi tutması yüzünden yudu ?. 
;f•rsnttan Jstüade ederek lla.raln.- - Sizi görmek için rahatsız e-
.rı cr·>ine indirmek istiyorlar. clebilir lniyim ?. 
ıD. , ..... ·n hayatı tehlikededir. - Hay hay!. Lakin biraz so _ 

ı ~ ben size ne gibi yardım 'kağa gıkacnktım .. Acaba ben si. . .. ., 
'fY , ~ .rım .. , ze gelsem?. 
, - Dempseye vaziyeti ah'bap. - O. K. !. O halde ;yazıhnnem-
1,Ça anlatıp mağlU..") olmasını te - de bckliyorwn? 
, • ed' , 
)nın ~·· . . Hristonun .karısı Şerif tarafın 

-: La.kin ben lmedısıyle ycnl dan ne için amndtğmı bilmiyor -
~nıştım. Bir kere 'b6yle ciddi blr du. 
mese1ede bana. eyvallah diyeceği *** 
;ne maliim? !kincisi 'bu teklifi ben _ Bay! bay!. 
yapamam! - Buyurun M.isisHristo. 

Adamla'r Hrlstonan yüzüne - Kuzum Allah aşkına, beni 
baktılar. Hristo, Şerifin kat't ce. meraktan deli ettiniz! arwnuz 
vaplan karsısında ısrarın bey - nedir?. 
?inde olduğunu nnhyarak, arka. - 'Sadece siü görmek!. 
oo.şlıı.rma: - Aman bu ne iltifat? Mister 

- Çıkalım!. dedi. Şerife ıel bi- Şerif .. Sizin o tarakta beziniz 
le vermiyootlt kunı bir .sclfimla ., var mı .. 
ayrıldılar. . _Çok mu aptalım?. 

Şerif bu esrarengiz muhave • - Bir.az!. (kab1tahayt atarak) 
renin manasını tahlile koyuldu. estağfurullaf efendim! ~stağfu

Dempseyl yeni tanıdığını Hria.. nıllab!. Onu de~'k tstemCdim. 
to biliyor.du. Böyle ibir teklüi ne Yuni siz şey .. 
diye Şerife yaptılar?.. - ' GUze den anlamımı cıe'me1ı: 

Orga.niza törler Dcmpseyin istersinız ! 
mağlubiyetini yalnız ganstcr kor _ Peki nma giiu!l nerei!e? 
kusundan "?ı istiyorlar~ı? Yok; - Sizin görmenize imkfi:n ye>k. 
aa. .başka bır eebep._mı vardı· 'l3üromaa ayna bulunaurmndığı • 
Hrıstonun bunda. :rolu ve maksa- ma teessüf ettim! 
dı ıne olabilirdi? Muamma! •. 

Şerif öğle yemeğini yemek i- - Utif~y.i scvJ:yorsuma Mis. 
çin kcr..:ii ata.tına. çıktığı .zama.n ter Şeııif! Sahi benden ne isti_yo:r 
karISl Alice: .sunuz:' .. Bir -emriniz mi :ı..·~t?. 

_ Şerif! dedi. Şimdi Lu.kiya. - ?ı.leııak <edecek bir ~y-değit ! 
telefon etti. Beni ak§ama. yeme • .Aniver.ser'niz için tebrik etn:e!· 
ğe çağırıyor. Müsaade 'eder.sin istiyordum! 

v 1 "'T ' değil mi? . - ..ı. apmay.ın canım ... " e anı -
- Neden !ade seni?. ·verserl ?. Biibizc toplanalım de · 
- Kocası evde yokmuş. Bir 'ilik. Alice gelmiyecek mi?. 

iki kadın ahbabını da davet et - - Göndermiyorum! 
miş. Hem söylemedi ama, gali. - iyi edersiniz! Acab:ı sebebi. 
ba isim glinü .. Herhalde muhak.. ıni öğrenebilir miyim?. 
kak beni istiyor. - Kıskanıyorum! 

-Benden mi! 
- Hayır~ Kocanızdan .•• 

- Allalum! neler i~itiyorum? 
Hristodan ha!.. Hristo kadından 
ne anlar ki.. O varsa i~ yoksa i§ .. 

Hem kendi malmm kıymetini biL 

miyen l>a:kasınm malından bir 
~Y anlamaz. 

- Türkçede bir lif vardır: 
Xom§11Dun tavuğu komşuyA 1knz 

Tarihten bir yaprak: 

Bektaşm kısraktan 
Geçen sene V:clie!cn:lide yapılan at koşulan Q<>k r.ı.ğbcl 

gönnU~U. B::ı ~ne seyircilerin daha kolnyldtla scyvcdebi!e. 
ıceklcri yeni bir saha hnımtanacakm15. lfo;;u zarnal\IDa ibir 
hayli ay olduğuna g5re herhalde yeni tabanın ha,zır.larım:ı
sı imkanı bulunacak. !Hem bu rene r.'ltrakiılar1n dah:ı çoğa.. 
lacağt ıumuluyormuB. K<>ı.~lar cıadcn meraklı \'e e.ğlcnoe1i 
ıoluyor. 'Fe:kat nedense ban mutuı.r:r.ir aı·ka"da,şlar -k~ra 
pek t«zıyorlar~ 

- Bir at bin beş y'U2,., 1'ki bin. lira. r..ıUk!ıföt alıyor ea c. 
debi bir esere niçin bu ıra.dar müld'ıfat veriimi)•or?. 

Diye baş1ıyôr~ar. :kn.'le'Min ııouna. geleni ka:b<la döktU. 
rliyorlar. Böyle diyenlerin 'aldı \'eya haksız olduklarını tt. 

:ra~tt:tac:ı:k değilim. Bu \'CSilc Jlo tarilii bir f:r'kra na'kletmek 
ist.1yorlum: 

Saltanat ida~inin bir Ağalar <levri \·aııdr . .Eu dc\Tin 
müt-em11yiz simaları s.rasınl!a Bc.!:taş 'ağa ön safta ge:Cmer.. 
d2ndi. tstanbwun büfün e-.:nnfrr.ı ve pa':'a .gctıil"Cn ibUtıün ti. 
carctini elinde tutan .tımanın 'K:ırun kadat .zctl"'İn a~ası. vii. 
ltıyetlere de dal budak salmıştı . .Aııkar.ad:ı. dn bini~ kısra.. 
ğı vadı . .Bir ;anılık Anks.rada karışıklıklar olmu , halk ka. 
foye ıcan atmış. Su "f:?'.snado. Bektaş al?anın lkısrakfan akla 
gelmemiş. onlar ıancak üt~ 'giin omu 'kaleye alrcabilmi~er. 
Bunu hn~r afan Ecl:t:ış fcr.:ı hnlde krzmı~~ 

- Der.ıck benim n.tfarım 'Snltan Mchmcdin tebaasıncl&n 
sonra kalc}'e imdı ha .. Ennu yapa.n1ar-n göster.irim .. 

Piye tepinme~ başlamı~tı. 
Be...l\ta.ş ..ağe ;söylcdi;;.ini de v~'l')m~ . .!\?1 .ara 'kadısını, :ıt... 

larınt ıin.!'ar.lard:m "ki g;.in sonr:ı lmicyc aM:roirğı k"n idam 
etıni.U., H 
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lstanbul ve taşra sinema
ları müdürlerine 

Özen F.lm Müesses3SindeA 
A]km G:z Yaş1arı Yftminin gösterdiği ,.c hiı.11 ı:gör.mcl\te 

oldu~u leYb::lat:e büyi.ik ra:~tte.1 -cc32Jret alan t:ıi.i&sc:c. 
lerim~z bu nlq~amd:ın itibaren "..\bdüh·nhab'm l.ey"a hlurnt 
ile .. beraber son çcvirdikle rl l" A SA:S!N .ILÇrr c~:stl'a. l'tpcr 
filmini göstermeğc b:ığlıyn cakttr. 

llcr <i'iı,ııW. yaıılı.~lığa ım aluı! l;alnu1.:ruı.J; 4·0 i1·ac iat'lhini 
tcsbi t ve hat'i ~craiti 1.cırarln~'t:rrna.1; ii4:<?rc aJôkadar 8!1•cma 
'<lircktürlcriniıı §~rnd.:dc.-ı rmiicssc.cıe"leri.mi=c m!J.rauıal. cd:P .sı. 
ro ,, il.-<.ı 1:3o1.mıma 'annı ta~ı.'liJ!l? cicri:. 
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görünür! cerlcr. 
- Aman bu söze bayıldım. He-

sa"bnna Alice knz oluyor demek!. 
- Misls Lu1<iya ! .. 
-Efendim. 
- Siı.c ciddi bir şey Bonı.ca -

ğım. 1 
- !Bnyurunuz. 1 
- Rocanrz slzl şu l:ıol--sôr 

Dem,pseydon klsl:aruyor değil 
• ? 

mı .. 
- Al .. Ben sizden korktum!. 
- 'Yanılıyor muyum?. 
- .Eilikis !.. tl.atüne 4lastınrz. 

L.fılcb b-.ı ~n1ıeniz! sebep ınt.?. 
Şerif s21.ba.hki esrarlı :mülake. .. 

t'Jm. Hristonun karı...~.~ 'Olduğu 
ıd'l:>i nnl!l'ttı. OU!el 1~adın, l~ci -
~·ert ,gözlerfain en manalı tesir • 
ıer.ile muhatabına ba'ku, baktı 

,-e: 
- Si:ti temin ederim ! Benim 

b:?' ~e"o!'!l haberim .•ok. Noca • 
'l'lln ne kad!ll' mıı1ıtcr1s \le 'ki"'.d.:ır 
b:r adnm oldu~nu iy:i 'bilirlm. 
Sc-,n bu : na niyoUcrine mani .o1a
ıağı:m. 

- Ha r.rr! Si~ t- k~dar 't>l!!~ ika 
dnısrnlz. Btl iıfte .ilk ı>IanGa olma. 
nız tch ilrelidil'. 

Ben eUmaen ge1aiği 1md:ıl' •aa. 
re edece,ğim. Zir.a §imdi r.a \'U§ .ya 
VlS 'daha ci~·ade kanı oluyorum 
ki flti::to, Dcmp!eyi mruıen '\'e 

ınndcfot:c'n öldürmek ~i;il'l 'elindeb 
::;-e1eni ya!)ntaktır. 

- Kcr1;:uyorum !. 
- Anlamadım. 
- Ne ıkad&.r he,yecanh vaziyet. 
- KorJmlac:ık ıhi.ı; bir ışey yok. 

A:.merika d mel• ~ten b'a~tan m.-
1'1 heyecan demek değil midir?. 
'3:zirı c:ıBit.;cn'iz -yoksa gcnül han. 
•rın a '"'!, 

• ......-ı;~ •• •• .. 

(~uımı t•ar) 

ALEAtDAR SiNEMASI 
tKI FfLM 

. . . 

1 - Ormanlar Petisi 
2- Deli Gen,lih. 

ı ... ALE 
SC! Maki~~ri, :S"inenta 

tc~n'lğ:nin en son icadı 

~ WESTCRN EI.Eh"TRlit"dir. 
: . 

Yı<va§ ~r.ıvzş e:ıd:~dc..'1meğ~ b;.şla~ 

}".;l;l ! :ty.a : 
(~.Q ~r <.ı:e 1:inı:iri vnrdı. lkr:i şu t.a~rr 
la :ı:ı ı:;:ltın;:ı ıt:ışıaa.ı ha~lnrtlan biri. 

nıedilır. ~ 

Abone 1Ca.)'1ıht bi ..:...L 
tuıı ve telgraf ü<'ft'l"'"' 
par,a~nm po:.ta ıve,
•oJlanıa ucrctmi .idari 
ıcr.me •lır. 

'l'ürl.'i'J)tnia he.,. J1DI'° .-"" 
l'M'1Ta nbönı Jlfl":~ 
Adres tJ ·ğıştırıtı• 

25 ı.urıı$ttıt'· fJI 
lLAN ;ocnE'f" ~ 

Tiea~ dAnl:ırı1110 ı; 
allrı liondan 1tıba~~ ... 
lntarında •O.; tC ,.,.. 
kuru~: durdtıncO • 
lkiııcı ve üçüncüde .2~ 
-4; başlık ~·anı l:o5tG 
dı~ u 

'Hü~ ul<, çok de,·aıfl ' 
ren"kh ıliın \'erenle .... 8' 
ındırmcler J1ıJuhr· il , 
ınn s:ıntiıu • aaırrı 30 

Tto.nı M.\Ht\'ET!~ ~· 
$CÇCK t1Jl.~•· 

9 
Dil' de fa '3 O, i'k l llefl ~ 

CJetnsı 6'5, dort dc'fııSJ ('C 
de tası 'l 00 lmruşıur·a f,I 
nün \"Crcnleria bir eıJ ı 
vadır. Dört satırı 8.eı:e~~"" 
!az)a satırli:ırı b"t.Ş ı.IJl1JY 
sop ednlt. .ot 

l/i:mel kuponu 
1>.Dt-ük iUitı Cfarffrsf 
lrıtJirıUr. 

\'alo\ 'hem (!o~ruııaıı ıı 
)'& 'kendı ıilare > crın~~'.11 

'-~ kara cadıle~ı rııle ptS 
nııınaa 'KEM ı\1.EIJ . 1~11 
lliııı Bürosu eli)lc 1

1111 
eder. (/üironun ıt1ıfl> --··-

Karamazof Karde.;l - Madam, t.ic:ulr1 ... D:ye atıl.:ı. ~üp 
hesiz ı;ö:rteroiğ':ni~ yol parlal:tır. IEcl:.i 
nasihatinizi de tutlra!t §"' rnadenkr 
ı:nıntakas·n:ı gideceğim. Bunlan dair 
'ko:ıuı;rnık için sizi yine ziyaret ederim. 
r.'akat ıu vadctt'i~iniz üç btn .rubleye ~ 
lelim. Kaybedecek b:r sa:ıtim bile yok. 
Pd: 5lkr}a'k bir haldeyim. 

M.:uım Koklakov. hürmetle: 
- ''ıKiyef,, t!en ddım bunu Dimitri 

Fiyodoroviç ... Bu haç, 'tn büyti\c .din ıe
hidi:lin vücuduna dcfmiltir .. Bırakın aa 
1u bzyük «a11ır önünde otı\J boynunu-
o ben taka.yım. 

- Hu §eyi, hele kadfıtl'~ 
mz .. , Si~in hedefüıiı a1t~'\gııı": 
oe:l1r. Oralara kawft g~ ~ 
'hngirı oh.anca, istediğini1 •. -,4' 
si.irer, eilcnlrainia. &a yu yal·-' 
arasın::la kcn.dinize bir kaJP o'J.ş·J 

Yazan: Dostoyev$ki 

Çe•ltto: · Uakk t Süha Ceııio - ı 22 _.... 

- Yeter azizim, dedi yeter, bütün 
bu sözler beyhudedir. Sizi kurtarmağı 
vaded:yorum, Belsov gibi kurtaraca· 
ğım. Altın madenleri hakkında .ne dil. 
şünüyorsunuz Dimitri Fiyo:ioroviç? 

- ~ltm madenleri mi? .. Ben, ömrüm 
ele bunlan bir kerecik olsun düıünmüt 
değilim Madam. 

- Evet, amma sizin hesabınıza ben 
düşünüyorum. Halinizi tet'kike başladı
ğım şu son bir aydanbcri hiç aklımdan 
çıkmıyor ... Sizin keskin adımlarla geçi
şinizi hep görl:lükçe, kendi kendime: 
"İ~te kuvvet ve irade sahibi bir adam, 
ki }'eri nltın madenlcrindedir. Z-cngin 
damarlar bulacağr.uzdL'l eminim. Bana 
bu emniyeti veriyor. 

- YürüyUıüm mü? ... 
- Elbette ... Neye sa~·yorsunuz? .. Yü 

rüy:iştcn bir adamın seciyesini, iç kuv
vetini ıtnlamak müı:r.kiln değil ml ~nı
yorsunuz: ..•. Fen saye .. inde 'bu mesele 
nrtık hallo::litmiıtir ... Ben arttk realist 
bir i:ısan oldum I:imitTi Fivodorodç .... 
He1e dün manastırda olan biteni öğren. 

dikten sonra, madde halindeki gerçek· 
ten başka his bir şeye <hcmmiyet vcr-
mez olc!um ..• Miitisizim ha~ah~ndan 

hele şükür kurtuidum. ''Türgcnyev., in 
dediği gibi artık lıu martavallar yeti· 
tir, (1) 

- Evet, .fakat o kadar cömertçe ba· 
na vadettiğiniz ıu ü~ bin tuı~leyc gele. 
lim ... 

- Korkmayın. elinizden k•i.ıcak de-
ğil on:ar.. ŞirrJJiden cebinizde b"lin .. 

He:n üç bin değil üç milyon, belki ide 
daha pek çolı:. 1ıtc ba h&zinenin anah
tan: Hemen yol:t çıknca!<, altın damar· 
lan keşfedcrcx işletecek, büyiik servet~ 
lcr b.zanaca'k ve inunhğ<ı yardım ede. 

cebiniz ••• Her §tyi, bütün %enginlik 
kaynaklannı hep Yahudilere mi ~»r:.1<a 
cağız? •.. ima.retler, hayır müesseseleri 
kuracak, fakirleri. felaketten kurtaracak 

lltUZ. Onlar da sizi takdis edecekler ... 
Şime~iifcr, dcmiryolu asrındayız. Ma
liye ınczarctince tanınacaksınız. Paramı 
zın kıymetindeki dü~kUn1ü1: benim uy· 
kulanmı kaçırıyor, azizim. 

- Boı llfa lUıum yok Dimitrıi Pi)-o· 
dcroviç. e-w:t Ye}~ h:ıy1rla tevap vcrin'it. 
Al~tn n:adcnlerinc e:ctiyor musa:ıuz, ~\t 
miyor muS"unuz2 

- Gi.dcri:n, .nereye isttrscniz ıgidenm 
ama ıinili ... 

- D"Lırun öyle iac. 
Ktıdın, böyle diyetclt rerinclen ka~ktı 

'1t cnrn oymalı bir dolaba doğru yürü. 
yetck bir göz çekti, birtakım lklğttlan 
aceJc acc!c k.ır:;tırmağa 

0

b2§l&dr. Mitya 
i~i titreyerek y:lzü karmaJ,arr~ k: 

- u~ bin rubleyi çıkanyorı 
Di}-e c~ündü. Sonra da: 

- Bütüıı bu büyü kinsanlığı, ne '"· 
net·, ne sepet istemeden yapıyor! Ne 
mükcmıMl ka;lın. ne yübek rubt N~ 

olur çok da konu~mua! 

Sözlerini zihninde"\ geçirdi. 
Nihayet aradıfmı bulmuı olacak, ki 

taş~:ın bir sevin; aydınlığıyJe yüıü par 
layarak dönüp -delikanlıya doğru yürü
dU ve: 

- İşte, dedi, tıls-mr buldum. 
Bu, küıücük bir BÜmÜ§ puttu. Ucun· 

!~adın, tnınları söyliyerek tılsımı tlü. 
z:lt-.cğ\! 'ba:ladı. Dim:tri, buntlan l>ir 
ıcy antayımadığr, i~in nereye \·aracağ·. 
nı ~ut:ttmcıJi?ri i~\n :de!'l.§C'tli turct'te 
i•i sıkılıyordu. Amma zava1heık yine 
boynunu c~ip utatara'k Madama y:ır-

drm ctmtğt çatıştı. Nihayet -put lactım
~di~i .gibi yerle~tirrildi. 

Madam muz-aff eranıe bit taV1Tla: 
- Artık gidebilirsiniz. Zafer liri bek 

Jiyorl 
Dc."i. 
- G-östcrdi~niz alan ve ltm.ın<blı· 

ğa 10;1 derece m\nnehanm, fakat bUtc· 
niı; ne 'ka~ar st~ı, k bir varlyctttyim .... 
Yükstl< müriivvctlniz.dcn bc1tlct~ğim 1u 
para ... Siz, zaten bazı şeyleri biliyorsu. 
nuz:.. Bari alt tuafını da ben anl:lta. 
yım. Bir katlım stviyorum ... ltat'erina
ya kar~r gerçi bu 'bir cinayettir: t:ıkat 
ne ;apayım, yalan söylemek elimden 
gelmiyor. Evet ona karşı insafsız, insan 
lıktan uzak bir mahluk gibi davrandım. 
Amm:t :ne çare ki bir başkasını seviyor· 
dum. Bu ba~~ta!rnı siz de biliyor \le b?1 
ki de uada gescn h~diseleri öğrendi
&iniz için ondan iğreniyonunaz... t~te 

lursunuz. :Su, !taf, ıaztl, 1''ı o 
ukalilıktan uzak bir gen~fets'!P~ 
O zamana kadar elbette rıi ~ 
t'eyanı kwvetleneee'k ~e ye 
f 3C':ı 1t... _,... 

Dimitrl ellerini ):avu)tııt 
dt: 11 

- Na,ıl de~il. Dhn~tri dlıı)ı~ 
nası, değil ... Siz, kendınls J;d 
tunuz şeyi bilmiyorsunuı~·;cıı~ 

· • 1 k a ·mtlatı _, nunızm,. pe y .~ 'Y'., 
ı-um. H ~le onun yarınl.-i ~ı ~o• 
lar.da o}l'nayaca!J rol betl~~ 
~ırıyor. Kadın teklmülil c1iT 
vttU desteklerinden biri rı. tıı 

· e~aıır ..tflıl 
bır kızım var. Bu cer ~ .. çea .. 

1 r-Uycn mt~'hur muharrır !ıllf J 
yıı· ... ,, 

ccne önce bit me'ktup rı• ••:J 
''Mü~tnl~c1 kadınlık naını ve;".J 
ma basıyor ve öpüyoru~~idl- 'I" 
niz !,, Cümlesiyle bitirıtı~ ..... .. ıJ 

(D~ t' 
----~-·s... ---~ı:.rc,.,, iti~ 

(l) Meihur ·-.• 'U•ıo-·- •9~ 
zua d!lir >IAı-tJk reter,, 

1 -~' 
yesi vardır. Madam ~ 1 



Bir Sivri Aliıllının Maceraları: 

Abdülmecit devrinde 

ran-zi~n~-\::!ş~ lar~, 
-s-

~:İkle Izmirde vukua ge _ 
lstanbulda bir siya.si 

tklinı alıyordu. Avustur. 
:eu igi fevkalade büyüttU. 
~e §~ddetli bir takrir ver_ 
~rde lzmirde A \•ustur. 
, ıne karşı yapılan ha. 
~l. surette tarziyeyi icap 

hadise gibi tasvir edil -
aoııra Ali Paşanın sürntle 
~ ,azli, onun yerine Avus-
bıtıerine mahsus resmi 

ın~. Şerefine riayet ettir. 
-:ıı başka. bir valinin gön_ 

ısı~ ~ aYni zamanda hadise. 
rr"' olan adamların sürat. 
11}.fl teçitilerek muhakemleri 
• l'ol'du 
' 5 • 
ctf a sefaretinin bu fev. 

~ik hareketleri karşı • 
bebıau ne yaptı? Kapitü
. lası içinde Osmanlı hü. 

4 ~aysiyetini bir vali sı. 
~ ~ trde müdafaaya çalı
~ llŞayı mUdaf aa edebildi .. 

"'-li Paşan beyhude ye. 
lar Yazarak Marten Kos. 

( nasıl çıktığını, Avus 
•0~losunun kapitülasyon 

;:_,telifi imkansız müda. 
~. ~tanbula nnlntmağa ça. 

<artbutda Babıali ricaline 
0lllar bu meseleyi Mecli. 

k-Ya koydukları zaman u.. 
1:;akereıerin vardığı netice 

o 
~>ılı devleti Rıtsycı ile 
b·tıtdo bulunuyor. He:nüz 

l1ı .. tı<l8ıl bir mtUJOMhaya 
'i gı belli değildir. Böyle 
~re~te A.vu.stunfl cıevzetini 
'~ ecı 1'ıC8elesi yU..""Ündcn da. 

• et t 7ııcnııc1ret için büyük bir 
el 11ariu.r. 4lc1ôde "sttllcrlc 

bi etmenf n en k18<1 yolıı 
~fotk-i.k 'VC tahkik 1tc. 

tt melctir. Bu heyetin 
g~ <:ın. hasıl edeceği ka. 
tq e ıcap cclercse vali b~

l'a/a naklolunıır; rvahut 
~·~~kat Avusturya sefa. 
be dınlemiyor ,· böyle l>ir 
\ıtı~hkike vakit bıral.'mı. 
. S ka Ali Paşanın azlini 
~e on bir tC§cbbüs c1ara1~ 
~ dQha scf arct nezdinde 
O Yapılmalı. Ali P<J.Jayı 
~ ~Yir Bahrisefit ıvalili. 
~ ~'bil etmek yolu 'Vardır. 

Ol Yola. razı cdilebilir3e 
\; ll1-. Olmadığı takdirde 
)oıcl'' 4::letmc1ctcn ~ka 

'htt 1'r.,, 
~~ llleclisl vUkela karan. 

l olarak Ali Paşa azle. 

dildi. Fakat Babıali Ali Paşayı ar.. 
!etmekle beraber harici bir taz. 
yik karşısında bu kararı almış v d d d 
görünmemek için azil kararına ay man avasın a nterakh bir nokta 
uydurma bir esbabı mucibe de i. - --, ._,,_-... ____ ... ____________ ---

la ve edilmi§ti: "Fir:ırilerden ba
zı eşhasın !zmirden tardı hakkın. 
da sadaret makamından verilen 
emir yerine getirilmediğinden.,. 

denilmişti. 

Diğer taraftan meclisi valô. a. 
zasından Şckip Efendi (Pa~a) i. 
radei seniye ile lı.mire gönderile.. 
rek hadise bakında esaslı tahki. 
kat icrası emredilmişti. Bu tnh. 
kikatla mülteci Marten Koslanın 
Avusturya konsoloshanesi tara.. 
f ından cebren tutturularak bey
lik gemisine götürüldüğü. hukuku 
düvel kaideleri ile telifi mümkün 
olmıyan bu hareketten dolayı İz. 
mirdeki Avusturya konsolosu 
hakkında lazım gelen muamele -
nin tatbiki sefaret vasıtasile A • 
vusturya hükumetinden isten -
mişti. 

Fakat Ali Paşa İz.mir valiliğin. 
den azledilmekle, Babıali tarafın 
dan lzmirdeki Avusturya ko~
losunun azli talep edilmekle yine 
mesele haledilmiş olmadı. Zira 
Izmirde hadisenin kendisi devam 
edip gidiyordu. Avusturya beylik 
gemisine hapsedilen Mncarlı Mar 
ten Kosta Amerika himayesine 
girmiş bir adam olduğundan bu 
defa iş o tarafta alevlendi: Bir 
gün İzmir limanında. bulunan A
merika beylik gemisi sabah er. 
kenden Avusturya beylik gemisL 
nin yanına yaklaştı. Amerika ge. 
misinin kaptanı tarafından A vus. 
turya gemisinin kaptanına bir 
mektup gönderildi. Kaptan bu 
mektubunda: · 

Altı kişi mi öldürdü? 
Beş mi? 

Müddeiumumi onun b"rinc:~iy:a il:ıam e~iyor, o 
ikh1Cis.ini kahul ediyar, avukat:arı 

üçüncüsünU ileri sürüyoriar 
Fransada ;ıltı 

ki§in.in katili o. 
lara!{ tevkif e. 
dilen Vaydma • 
nın bir seneye 
yakın bir tah
kikattan sonra 
nihayet gc~en 

cuma günü mu. 
hakemesine baş 
landrğını dün 
Paris muhabiri. 
mizin bir me~.:. 
tubu ile bildir. 
mi~tik. . 

Vayclman'ın Vaydman tarafm.<lan öldürillenıleılavayı dinli. 
mu hakeme sine Kuffi'nin karılan mahkemede, n Lesobr'la 

· ertesi gün de yorlar. 

devam edilmiş ve meraklı bir saf 
haya girmşitir: Vaydman altı 
kişi mi öldürdü, beş kişi mi, yok-
sa dört mü?. 

Mahkeme onu altı kişinin ka _ 
tili olmakla itham ediyor. Kendi. 
si, dün de yazdığımız gibi, bun -
lardan beşini itiraf ediyor, bir ci. 
nayeti arkadaşı Milyon'un işledi
ğini ileri sürüyor. 

I 

Vaydman muhakemesinin ikin_ 

Halkevinde Dersler 
Emini.i:ıü Halkevinden: 

1 - Millet mektepleri imtihan
larına girecek vatanda~ların hazır 
}anmalarına yardım olmak için E
vimizde haftada iki gece A. ve B. 
kursları açılacak ve Türkçe, Arit. 
metik, Sağlık ve Yurtbilgisi ders
leri verilecektir. 

- l\farten Koslayi tesHm cdi. ~nü yine A.unda..ıarar etmif, 
niz. Aksi halde cebren almak i- avukatları ise onun ancak dört 
çin Amerika sefaretinden emir cinayetten mesul olabileceğini, 

2 - İlk tahsil çağına geçmİ§ o. 
lan vatari.cH!şlar ar~sınela ilk~ahsil 
imtihanına girmek sı:retiyle belge 
alacaklara bir kolayı k olmak ve 
bunları yeti~tirmek üzere Evimiz
de haftada üç gece Tarih, Coğraf· 
ya, Yurtbilgisi, metaınatik, tabiat 
bilgisi dersleri verilecektir. 

aldım.!,, beşincisini işlemediğini iddia et. 
deniliyordu. mektedirler. 

Tabii olarak Avusturya beylik 
gemisinin kaptanı bu talebe kar. 
şı kendiliğiden cevap veremedi. 
Hadiseyi konsolosa bildirdi. O da 
fsta.nbuldaki Avusturya sefareti. 
ne telgrafla milraca.at ederek ta.. 
limat istedi. Fakat Amerikalılar 
adamakıllı kızmışlardı. Onlar se. 
faretin vereceği talimatı beklemi. 
yorlardı. Amerikan sefareti ikin. 
ci 'bir tebliğ daha yaptı: Bu teb. 
liğde Amerikanın harp tedarikl. 
tma başladığı bildiriliyordu! 

(Devamı var) 

Muhakemede bu rr...:havere ga. 
yet garip olmuştur. 

Reis Vaydmana soruyor: 
- Lesobr'ı siz mi öldürdünüz? 

Avukatları derhal atılıyorlar: 
- Hayır! diyorlar. 

Fakat Vaydman, o zamana ka. 
dar hakimin suallerine cevap ver 
mek için ağzını açmamayı tercih 
ederken ~imdi birdenbire kuvvet 

le: 
- Ben öldürdüm! diyor. 

Bunun üzerine hakim, onun ko 

Her iki kur!a yazılmak ve şart· 
tarını öğrenmek istiyen!erin ikişer 
kıta vesika fotoğrafı ıle Ev Büro. 
suna müracaatları ilan olunur. 

-<>-

Karaağaçtaki ihale 
Karaağaçta pay mahallinin ta

<lilen tamiri 1900 liraya ihale ddil
miıtir. 

~ A.___KIT--8---PO-R -MO---SA---BAK----AS---1 ~:~::~:
1

::::~ ::::k:·: 
t,lb hm, diyor, "Zevkim,, köşkünde 

Yurd<laş; 

Her ailenin gelirini Ye giderini bil
diren muntazam bir hesap defleri 
olmıılıdır. Hesapsız harcayan pusla. 
sız gemiye benzer. ta ol, GUreş; Yüzme bodnınıds. neler cereyan etti? 

Q ~ti Fakat Vaydman yine eski ta.v. 
etizm Amatörleri rını takınıyor: 

• Ulusal Ekonomi ve 
~ Arttırma Kurumu 

Arsında t - Ben bir şey söylemen,.eyi 

1-YAKIT 15 MA~T f939 
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(Radyo v e Tiyatro 1 
Ankara radyosu 

TGRKIYE RAD\'O UlFUZ".t O~ 
POSTALMU 

Tllrklue Uudyasu - Ankara Jtucluoıu 
uA ı.ti.\ uzu~ı.uGu: 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q 
19,7-t m. 15195 Kcs.120 Kw.; 'f. A. P. 
31,70 nı. 9465 Kcs./20 Kw. 

TORKl\'E SA.\TlYl.E 
12.3.1939 - 18.3.1939 
ÇARŞi\~lBA - 15.3.1939 

12.30 Program. 12.35 Türk ınlld
lti - pl. 13 Memleket saat a)'arı, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 Ri
)1lSeti cumhur bandosu - Şer: Jhs:ın 
Künçer. 1 - l\tozart - Türk ruarşı. 
2 - Lereux - Gül kenarında bir ak· 
şam. (Obua için fantezi). 3 -A. Tho
mu - Raymond operasının uvertllıil. 
4 - Kalman - Cambazhane prense l 
operetinden potpuri. 18.30 Program. 
18.35 .'.\lilzik - pi. (Bir konserto). 19 
Konu$mıı. 19.15 Türk ıııüziRi (Fasıl 
he)·eıi - Celtıt Tc.ıkses 'l'e arkadıışları). 
20 Ajans, rnetec.ıroloji haberleri, ıi. 

Ey benim gunca gülüm. 9 - Vede -
Sana layık mı ey güllen. 10 - Şt'ın· 

seddin Zi)'a - Bıkdım elinden. 11 -
Suz· semaisi. 21 .Memleket saat ayarı. 
21 Konuşma. 21.15 füham, tahviliıt, 
kanıbi)o - nukut borsa~ı (fi)at). 21. 
25 Neşeli plıiklar. 21.30 Müzik (Kil
çuk orkestra • Şer: • ·ecip Aşkın. 1 -
Noack - Küy lıik:iyeleri. :! - llorc· 
heri - Bir gecenin romanı ( \'als). 
3 - Leopold • Karlıibad hatırası. 4 -
Pnchernegg - \'iy:ıııa süiti. 1 • Kütük 
ge\lt resmi. 2 - Operada balet milıi· 
~i. 3 - Grabcnde gezinti. 4 - Paraterdtı 

llllı kurınc:ı .. 5 - Leh:ır - Eva ope
retinden potpuri. :J..30 lılüzik (Ci• 
ıııın ve saire - pi.). 23 Müzik (Caf'o 
band - pi.). 23.45 • 24 Son ajan5 bi
berleri ve yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Proııramdaki vakitler Türkiye sa~ 
tl üzerine ve ôAleden sonraki saat o
lurak verilmiştir: 

r11at borsası (fiyat). 20.15 Türk mil
ılli. Çalanlar: Ce..,·det Çağla, Fahire 
Fersan, Refik Fersan. Okuranlar: 10. 
Musıara Çağlar, Sariye Tokay. 1 -
Refik ı-·ers:ın - Şeddiar:ıban peşrevi. 

~ - Paiıe • Rndei rnsHit kihin. 3 - 10. 
KAzıın 'C'z - Gam seni terk eylemezse. 

OPERALAR YE SEKFO:Xt 
1'0:'\SERLEHt 

Londra (:\.), Paris PTT: 
")latlıis der nıaler" (Hiıı de 
miıh). 

Turino gr., T.eip1ig: "11 l'i(co
Jo m:ır:ıt" (Mascagni). 

<& - Şemseddin Ziya • Ey gonca açıl. 
5 - Himen ~en - Gül olsam. 6 - Cev
det Çağla • Tııksim. 7 - Refik Fer· 
san • 'iakdı cihanı ateşin. 8 - Ali 
liallp - Her 14hıa seni. V - Şemsed
din Ziya - Olalı ben sana bende. 10 
- Refilc Fersıın - Oyun havası. 21 
l\teırılcket 501ll ayarı, 21 Konuşma (Gü 
zel sanatlar). 21.15 Esham, tahvllllt, 
k11mbiyo - nukul borsası (fiyat). 21. 
2j ~e,eli plaklar. 21.30 Temsil (Yur
dum, her şey ~enin için! ... ). Yaıan : 
'ft"ymen Cemil Akıncı. 22 - .lüzik 
(KUçOk c.ırkestra - Şef: Necip Aşkın). 
ı - Lu'r - Tempo tempo • Galop. 
:.ı - Johann Strauss - Sabah hnadls. 
!eri (\'al ). 3 -Toman. Viyana hill· 
yaları (\'als). 4 - Kalman - Kontes 
Marlça operetinden potpuri. 5 - Zen 
der • Bolka. fS - Lhr • DilAiln marşı. 
23 Müzik (Caıband • pl.). 23.45 • 24 
Son ajans haberleri ve yarınki proı· 
ram. 
PERŞEMBE - 16.3.1939 

12.30 Program. 12.35 Tilrk müıi· 
jfi - pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 Mü· 
zik (Karışık proıraın .. pl). 18.30 
Program. 18.35 Milılk - pl. (Melodi
ler, Solistler). 19 Konuşma (Ziraat 
saati). 19.15 'fürk milziAi (Fasıl he
yeti). Tahsin Karakuş, Hakkı Der
man, Relik Fersan, Hasan Gilr, Ham
di Tokny, Basri Üfler. 20 Ajans, me· 
teoroloji haberleri, :ziraat borsası crı
ral). 20.15 Türk müzili. Çalanlar: 
\ 'ecihe, Cevdet Çağla, Eşref Kadri, 
Kemal Niyazi Seyhun. Okuyanlar: 
Xccmi Hıza, Semahat Ozdenses. 1 -
Pe~rev. 2 - Ali ağa - Cşşak şarkı -
Uaim seni ben arardım. 3 - ::'ılahmut 

CeliUetalin pa,a - Narı firkat. 4 -
Şevkt bay - Tutuldu damı ıülfiyare. 
5 - Subhi Ziya .. Gücendi biraz söz· 
lerlme. 6 - Kemal Niyazi Seyhun ~ 
Taksim. 7 - Refik Fersan - GöAsilm· 
den kaçıp aittin. 8 - Refik Fernn • 

10.10 

10.30 

Berliıı (uzun d.): llrahms n 
Grieg'den parç:ılar. 
J.ille: "Uçan llolnndah .. (Yaı
ncr) P:ı.ris operasındın nak· 
len. 

10.30 Strıı-ıburı: Beethonn proı· 
ramı. 

11. Bııılapc)te: I.iszt, Dohnanyl. 
11.20 i\lunih: .Moz:ırı. 
1. Stuttgart: i\loznrl. 
OD~ :\ll;SIKlSl YE KO:-.SERI.ER 

6.15 \'urşo,·:ı: Od:ı orkestra~1. 

9. Erfcl kulesi: Piyano koaserl. 
9.35 Pra!t J: Çek kuarteti. 

J o. Ynrşo,·:ı: Chopin proır. 
10.30 Roma ıır.: Keman konseri. 
11.15 Kolonya~ Kuartet. 

H.'.FlF MUSlKl VE OPERBTLER 
7. Hamburg: Opera parçalın.'\-
8. Könlgsberı: Opera. v,. 
8. Yo.110..,.a: Halk orkestrası. 
9.10 J.elpılı: Ham parçalar. 
9.10 Yh•ann: Eski danslar. 
9.15 Fnınkhırt: Kı, tanesi kons~{t 

(saat 11 e kadar): "Peer G11l,fi 
( Grieg), "Çingene Barontl""' 
(Str:mss), Yes. 

9.30 ::\npoli gr.: Stüdyoda oynana• 
cak bir operet. -.. 

10. lfamburg: Hafif parçalar. 
10.15 Berlln: Opereller. 
11.30 Birçok Alman lstasyonlan: 

\'!yana musikisi. 
12.20 Dud:ıpeşte : Çigan orkestrası. 

DANS MUS1K1Sl 
10.30 Sotıens; 11.15 Oslo; 11.30 

Bresin,·; 12.15 Roma ıır.; 10.25 Lon• 
drn (R.); 1 Londra (N.). 

PiYES, KO~FERA~S \'E 
KOXUŞ::\IALAR 

9.35 Eyreı: "l\' ilncü Henry.'' .<Pt .. 
randello). 

10. Romn gr.: Bir perdelik piyes. 
10.10 Kolony:ı: B.izel hakkındı mtı

slkl ile beraber konferans. 
10.1:1 Drilksel 1: "ltüfettif" ,(Goıol)'. 
10.30 Eyfel: 3 perdelik bit P17tl 

Odeon tiyatrosundan :naklen. 
~POR tercih ediyorum. Li:ttfen. siz söy. 
~ leyin. 

Y 
Hlkim, hldiseyi tahkikattan Eğelenceli köşe : 

-- - ŞEHİR TİYATROSU 
1~ • 3 ~ 39 Carşaınbı 

akşamı 20.30 d.I 
- alınan neticeye göre anlatıyor. 

l ı dl Zl n 1 
Vaydman bunla.rı, başı önUnde 
dinliyor ve nihayet reis tekrar 

~(\ soruyor: \; ~ i yor uz -Lesobr'u siz öldürdün Uz, de. 
~ ğil mi? Başka kimse yoktu? 

~ .~ 1R1 N Q f y E - Hayır, ben öldürdüm ... 
Avukatları ise bu cinayetin 

1 r B . . k 1 t Karrer isminde biri taraf mdan 
l'l(l • 1S1 e BeyTcozlu Tur1ıan (Futbo?Cil) işlendiğini iddia ediyorlar. Va -

\tıill~cı~~: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift kıa Vaydman bu ismi, kendisine 
ıtuı ' dordüncüye: - Bir gapka; beıinciye: - Bir ıenelik bir yalancı ad olarak kullanmış. 
~t liarta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar. Birer bo· tır. Fakat ayrıca bir de Karrer 

~~ı; 4 ki§iye birer çift ipekli çorap; 10 ki1iy; birer adet isminde bir adam daha vardır ki 
.,~0~ Piyango bileti, onbeJ okuyucumuza birer 1iıe bil· "Zevkim,, kötkUnde M. Lesobr'u 
~.bi 0rıYa; 15 okuyucumuza birer şiŞe kUçilk kolonyao 25 ki. öldürmUştilr ... 
~tJ~.-r:r tuvalet sabunu; ayrıca 150 ki§iye muhtelif cins be. Şimdiki halde, dava bu cina. 

-
yet tlzerinde cereyan etmektedir 
ve eayI!I yU.zU bulan şahitlerin 
'bir çoğu bu mesele üzerinde din. 
lenecektir, 

• --..-~ 
,1-+-t-~ 
J 1-+-t-~ 

' tJ 
6 
1.._.._ ... 
81--1~~ 
9 1--1--+--+-+--

SOU>AN SAGA: 
1 - Hokkabnz, bir harf. 2 - Vali

de, bir ~eyin bitmemesi. 3 - Is!Ok, 
birine ynlan uydurma. 4 - Akan su, 
belli etmek. 5 - Beyaz, İtalyanın pa
yıtahtı. 6 - Sayı, ar. 7 - İskambilde 
bir kliğıt, bir nota, kabaca işaret eda· 
tı. 8 - Yesnire, notn. 9 - Ilfr pehli· 
vanımıı. 

\'UKARIDA~ AŞAGI: 
1 - Tadat, taahhüt. 2 - Da~ar, 

k6mllr ile işleyen makineyi çalıştırır. 
3 - Çarşaftan evvel kadınların ör
d D.10, birdenbire. 4 - Bir erkek fs. 
mi, sanat. 5 - Çevik, modern. 6 -
Duvarda asılıp üzerine öteLeri konur, 
vil~yet. 7 - Acı, köpek. 8 - Porta
kalın ekşisi. 9 - Anadoluda bir vi· 
lOyet, !ilAbh spor. 10 - Başına "S'' 
harfi korsan ~u ta~ıyan adam olur, 
atılgan. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

SOi.DAN SAGA: 
1 - Hokka, aile. 2 - Anarşi~t. 3 -

Ru, slase. 4 - Ruzvelt, ek. 5 - Es, 
Arafat. 6 - Tnzıh et. 7 - Ok, nabl. 
8 - lmar, si, u. 9 :- Saf, raks. 10 -
Akibet, ele. 

1'epeba,ında Anna Karan(n 
KOMEDİ KISMI: 
Gilndllz: 14 de ÇOCUK TiYATROSU 
Gece: 20.30 da (Bir Misafir Geldf). 

HALK OPERET! 
Bu akş:ım 9 da 

ZOZO DAUıfASLA: 
llk gala ıeceıl 

( Biiyük Şark Opereti), 
llALIME 

TURAN TiYATROSU 
Bu alqam 

' Ses Kraliçesi Hamiyet 
,. 'iüceses ve arkıd~lan 

l.rl u8rııl S:ıdi Tek ve heyeU birlikte 
SE\':DA MACU:.."U ,(VodTll S P.), 
(Se) AtllA Re\•llsil - :BQyGt Bale 

Mice Pencef .Varueteıl .. 

- ~ YUKARIDAN AŞAGI: 
ı - Hasret, ı~a. 2 - On, usanmak. Davet 

3 - Kan:, ftfl. 4 - Krun:zör. 5 - Kı:ılau Kadık611 Kaza Subılllıltluı: 
A,, erik, re. 6 - fı;lııh, ~11t. 1- A~it· 19 Mart 939 Pazar gOni1 aaıt 10 \.!ı 
fenik. 8 - hn, ata, sc. 9 - Set, ha. senelik koogremiı toplanacalından 
10 - Elek, fiske. · .. hammn te~rlfierlni rica ederiı. 
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Amerika Mektuplan: 
-,,,, ,_, r=z -=-- ,,_, awwwa~ .._...__ 

Serbest sütun : 
-··---·----············ Nevyork Sergisini 

şimdiden gezmek 
istermisiniz ? 

maçları 
Bu pazar günü Ankara ve tz • 

mirde olduğu gibi şehrimizde de 
milli küme müsabakalarına baş
lanacaktır. Pazar günkü ilk kar. 

H a yo r I laa yn m Da • 

" Galatasaray müşkül 
vaziyete düşmüş,, değil 

Sergide görU. 
lecek yeni icat.. 
lardan biri: Pa. 
muk döşemeler. 

Bir milyon ga. 

zete ve mecmua 
bulunan kütüp • 
hane. SO dakika 
da. devrifüem. 
Yaz ortasında 

ilstü karlı kulü. 
beler. 

.Nevyork, (Hu 
susi muhabiri. 
mizden) - Ncv. 
yorkta sergi da.. 
ha şimdiden açıl 
mış gibi. Şehir
de her zaman. 
kinden fazla bir 
faaliyet goze 
çarpıyor. Günde 
lik hayatı esa. 

sen hareketli olan bir şehirde, bu 
fevkaladeliğin göze çarpabilmesi 
için ne kadar büyük olması lazım 
geldiğini tahmin edersiniz. 

NeYyorktaki btt fevkalrıdellk, 
söylemeye lüzum yok. Serginin 
açılmasına blrbuçuk ay kadar 
bir vakit kalmış olmasıdır. Fa
kat Nevyorklular, hatta Ameri
kalılar için sergi açılmıştır di
yeblllrlz. ÇUnkU, sergi Nevyork 
için sade, sergi hudutları için
deki faaliyetten ibaret knlmıya
cak, şehrin hayntt bakımından 

bUyUk bir değişiklik teşkil ede
celdlr. 

lşte bu değişiklik şimdiden 

hlssolunuyor. Şehre ynbancı a
kını şubat sonlarından itibaren 
bl\şladr. İlkbaharı ve batta yazr 
Nevyorkta geçirmeyi dUşUnen

ıer sergi açılmadan evvel gele
rek otellerde, apartımanlarda 

istedikleri gibi oda bulmayı ter 
clh ediyorlar. 

Diğer taraftan, sergideki faa
liyet gittikçe hanrctlenlyor. 
Birçok memleketlerin pavyon
ları bitmiş veya bitmek üzere
dir. Sergi dolayıslle şehtrq_e ya
pılacak birçok tesisat da vardır 
ki bunların inşası da Nevyorka 
tam bir karınca yuvası veya 
arı kovanı hallni veriyor. 

Sergi hakkında her gUn yeni 
JDalQmat alıyoruz. Bunları, 

memleketlnılzdc sergiye iştirak 
ettiği ve Tilrkiyeden scrslye 
gelmeyi dUşUnenler çok olduğu 
itin bildirmeyi VAKIT okuyu
cuları hesabına faydalı bııldum. 

Sehir İçinde Sehir 
Sergiye şehir içinde <;;<'hir 

desek yeridir. )fesern.. :;u rak~m 
lar bunu bize gayet iyi gösterir. 

Sergi dahilinde gece ve gli!ı
dUzkl elpktrllc sarfiyatı, 3ü0 
bin nUfuslu bir şehrin el<· ·lk 
sarfiyatına muadll oiaC'aktrr. 

Sergideki binaların l.ıoy .ı.:ıınn
aı için gidecek boya 2 00 ton o-

şılaşmalar Beşiktaşla Galatasa - Tan gazetesinin ''bitaraf,,! 
ray ve Fenerle Vefa takımları a. spor yazganlarından bir tanesi, 
rasmdadır. Galatasaray - Be. Galatasarayın senelik kongresi 
şiktaş maçı Şeref sahasında diğe- münasebetiyle çızıktırdığı name. 
ri ise Kadıköyde oynanacaktır. nin 4 ayrı puntodaki başlığında 

Yine ayni sahalarda beden ter ! ''Kongrenin gürültülü geçtiğini, 
biyesi müdü.rlüğü tarafından ko. güçlilklerin bütün azaya anlatıla. 
rıulan kupa için lik müsabakala. cağınaı, spor talimatnamesinin 
rına da başlanacaktır. tat1Jiki yüzünden Galatasarayın 

Bunlardan Şeref sahasında müşkül bir vaziyete düştüğünü, 
Şişli, Süleymaniye muhteliti, Top idare heyetinin klübü yaşatma. 
kapı - Arnavutköy karışığı ile, run mümkün olamıyacağı şeklin. 
Kadıköyde de lstanbulspor, Pc. de beyanı fikir eylediğini,, sevi • 
ra karış1ğı da Kasımpaşa - Ga. ne se\•ine müjdelemek istemiş!. 
lataspor muhteliti ile çarpışacak- Evvela şunu söyliyelim ki Ga. 
tır. latasarayı kapatmak, mecmua çı 

Kır koşusu 
istanbul Takımı T es bit 

Edildi 
Türkiye kır koşusu birinciliği 

müsabakalarının önümüzdeki pa. 
zar günü Ankarada 19 mayıs sta 
dmda başlanıp 6000 metre mesa.. 
fcde yapılacağı ve ayni yerde bi. 
tirileceğini dün yazmıştık. 

Dört kişilik şehir takımlarının 

Serg.ıde Fransız kadınlıg"" ını iştirak edeceği bu koşuya ıstan.. 
buldan Rıza Maksut, Artin, lb-

k • t .1 d k rahim ve Hüseyin girecektir. im emsı e ece Bu atletler yarın monitör Na. 
Frnnsn Xe\'york Beynelmilel Sergisine iştirak ellikten sonro güllük· ili Meranın riyasetinde Ankara. 

Jerl snye, Frnnsız xe\'k ynziyetlni güzel hir şekilde temsil edehilmektlr. ya hareket edeceklerdir • 
Fransız payyonunun sergide znrafel nümunesi olması arzu edilmektedir. 

Böyle ınulıteşeın hir pavyon yaratmak ve Fransız inceliğini temsil 
edebilmek için Fransızlnr yeni bir şey daha diişiiıııııüşlerdir. llıı ı;elırrıle 
18 Martta yapılacak bir seçmeden sonra Frnnsanııı 1939 güzellik kra-

ikincilik klüpleri ve 
hakemleri davet 

liçesi seçilecek, bu gfizel kız Amerikaya giderek sergide Fraımz kadınlı- . . 
ğını temsil edccektir. Beden Terbıycsı lstanbul böl. 

Şimdiki halde bu iş için Jnklin Ye Rose Akril isminde iki namzet ı;ös- gcsi başkaıılıfjından: 
terilmektıleir. Bu kıılordnn hlri Ameriknlılnra Frnnsız kadrnının nasıl ya- 1 - Bölgemizde bulunan Ana. 
şadı{lıııı, hııkikl bir Fransız lm:ınııı Yarlığını göslrrrrcklir. Hesıııiııi gör- doluhisarı , Beylerbeyi, Galata 
düğlinüz her iki namzet de lıu ,·azifeııiıı hangisine nasip olncnihnı heye- ençler Demirspor, Kadıköyspor 
canla bel.:lcmektedirler. ' 
-----------------------~-- ve no~kurt klüplerinin <tam .... ıa.. 

işlerin bir de görUlmeyen kısmı hiytli birer murahhaslarını 15-
vardır ki bunlarda yernltındakl :J-1939 çarşamba günü akşamı 

clektrikll trenler, su ve hava sant 17.:30 da tertip edilecek bir 
gazı hatlarıdır. müs:ı.b:ıka hakkında bölge mer. 

Bu yeraltdı inşaatına on mil- kezine göndermeleri lüzumu teb-
yon dolar harcanmıştır. liğ olunur. 

Serginin içi, geniş rnıldeleri 2 - Bülgemiz<lc bulunan bütün 
ile taınamile lıfr şehir manzara_ lisansiye futbol hakemlerinin bir 
sı arzecleccği tein buralardan mesele hakkında görüşmek üzere 
otomobiller grçPcPktlr. Yollara 15-3-1939 çarşamba günü ak. 
ve köşe bnşlnrına konulan :rol şamı saat tam 18 de bölge mer. 
işaretleri de l.ı!r Iruı; uiıı kadar- kezine gelmeleri rica. olunur. 

kartıp kapatmaya benzemez!. 
Cemiyet, devlet murakabesin -

de bir aile demektir. Herhangi 
bir aile içinde de kendi mukarre. 
ratı yalnız kendi efradını alaka • 
dar eder. Dedikodusu mahalle 
kahvesinde veya hamamda olur, 
muteber bir gazetenin ''bitaraf,, 
sütunlarında değil! 

Galatasaray müşkül vaziyete 
düşmüş! .. Sana ne bayım?. 

Hanginize dokunur bir tarafı 

var? .. 
Senelerden beri bizimle uğraş -

manızm emeğini; kendinize has. 
redeydiniz, daha iyi olmaz mıy . 
dı?. 

Yaratmak istediğiniz "hava,, 
nın, herhalde zatı devletlerinden 
daha acar rüzgar, fırtına, hatta 
kasırgalarına göğüs germiş bir 
varlık için' hükmü şaşkın bir 
''yel,, tesiri bile olamaz. 

Sporumuzun muhterem bay -
raktaklarmdan olan asil "Fener. 
bahçe., ile muvakkat bir zaman 
için de olsa, "futbolümüzü en yük 
....t• ı, .. Htıo-y• ~dcG...-,., .... ı ..... Cil 

neş t~ekkilllQrj J,ıakkıoda - ka. 
nımıza ve canımıza kadar Galata 
saraylı olmakhğımıza rağmen -
muhtelif sütunlarda, müteaddit 
yazılarımızda bitaraf ve muhab. 
betkar ifadelerimiz yanında si • 
zin açık ve daha ziyade kapalı 
garaz saçan tevzirleriniz mcmle. 
ket sporuna ne gibi faydalar te. 
min etmiştir? .. 

Teşkilata çatarsınız! Federas. 
yona çatarsınız! Şahsa çatarsr . 

dır. -----------------------

Ne Arasan Burada! 
Sergirte tc~!ılr rdi1en tlC9.ri 

nıatldeler :;ooo rins tt>~kil etmek 
teclir. Dun'ar ar:lsıncln elbic;<>, 

' şapka, il) akkal:1, gömlek, kra_ 

nebalar dikilmiştir ki bunlnr vnt gibi ı;!receklerdc>ıı, her tUrlil 
da 500 muhtelif cins lh~erint'tllr. 'ıyiyccek madtlelerind!'n tutun 
Ayrıca sergideki Hollanda lHtvl_ da, bardak, çanak 1;ömlek, sof. 
yonuna Hollandudau L~le, Ve_ ıra takımı, lamba, ayna, masa, 
nezöeltl paviyonuna da Veııez!>. l lrnltul{, sandalya duvar kağıdı 
elddan orşide .gönderilmiştir. gibi e\• eşyasına, mUcevhcrat 
Sergide herkesin parasız olarak sibi ziynet şeylerine kadar hr 
gidip gezebileceği ayrı ayrı elli türlü şey \':trdır. 
bahçe vardır. 

Pamukta Yürü, Ayağın 
Yorulmasın! 

Eksik olan bir şey varsa oda 
belki, bizim lstanbulda, l\IJJ,h_ 
mutııaşada "ne ararsan burada 
,·ar!" diye bağrran satıcılardır ... 

1939 Nevyork sergisinin esas Sergideki caddelerde, busust 
gayesi 20 nci asır medeniyet e. otomobillerden başka iki yUze 
serlerlni göstermektir. Bu ara. yakın otobUs 1şliyecektir. Bu o
da, bir çok yeni icatlarında en 
son tatbikatı sergide görUlecek-

larak hesap edilmiştir .. PavJ •ı- tir. 

tolıUsler de yolcuların oturaca. 
ğı sıralar otobllsUn içinde uzun. 
,lamasınadır. Osuretıekf, oturan 
Iarm yUzU dışarıya bakmakta 
\'e yolcular otobüste .gittikleri 
ınUddetço etrafı rahat r ahat 
seyretmektedirler. OtobUsUn l
ı,;intle bu şcldlde iki sıra vardır. 
\'e yolcular arka arkaya otur. 
maktadır. 

lar o şekllde boyanacak ki uzak MeselA, pamuk döşeme bun. 
tan bakınca renkler blr a'ainıi- lardan biridir. 
sema gibi ı;örllnecck, yani Şimali Karolina hUktimetinin 
renkler alAlınsemadaki glhi paviyonunda ııamul\tan edflen 
sıralanını$ olacak... yeni istifadeler ıırasrnda g-öste. 

Sero;idekl eğlence yerlerinin rllen bu ııam uk dUşeme ve yol. 
tekmil mesahası 250 ar murab- lar, tatiJik edilmiş pamuktan 
baı tutmaktadır. Buralarda iki yaınlm1ştır. Sıkıştırılan pamu_ 
yUz elli bin kişi bir nradn yer Ç;urı çolt sert ve mukavim lılr 

alabUecel\tir. madde teşkil eltlği görlller~k 

Serginin bahçe, gezinti ; •rı, bundan bir çok ~·eni maddeler 
cadde, pa~k olarak lıırakılan imalinde istifade cdlh:nektedlr. 
ncık havalı Jc • .,,ımlarınrlaki ağaç Bilhassa lıu şekilde salon döşe. 

lar 10,000 den fazladır YO 5•) meler! çok güzel ve pratik ol. 

50 Dilden Bir Milyon 
Gazete 

Ser~iye iştirak eden memle. 
kctlcrclcn başka, gezmeye dUn. 
yanın dört bir tarafından gele
c'eklerdeıı olduğu için Nevyork 

muhtcıtf r.in!ltC'ndfr . B 1111 l n rıla ıı ma lcta, yll rll rlcPn i usan ııı ayak- Sergisi içi rıdP !\~men her an her 
başka serginin lıabçeleriııi ııaı k lurını yormayan bir zemin teş. milletten hlr numune lnılıınclu. 
larını, pavyonların etrafını sus- kil etmektedir. run bir yer hnllnl alacaktır. 

lfyecek 250 bin herdem yeşil Nevyork sergisinde yapılan (Detx.tmı 8 incide) 

ruTaırıdald resimlerimiz <7e; 1m miı.sab"ka1rrra girecek olan 
süvarileri idman yaparken göstc ı mektcdit. 

Konkur ipik 
Süvarilerimiz müsabakalara hazı rl ık 

idmanlarına başladılar 
Sipahi ocayıımı tertip ctti!İİ 9S9 seneı~i ill:ba1ıar 1:-0n'T.;,ır fpik· 

lcrinin ilki bu ııazar gihıit Ilarbi yede ki ocağuı Bahasmda yapıla. 
caktır. 

r 
nız! Cemiyete çatarsınız· 
lerinize çatarsınız! sarı ~ 
ya, siyah beyaza, yeşil tıeY 
tarsmız! .. 

Eh bazan yağlı kapıla" 
smız! .. Lakin devran her 
bir olmaz bir seferinde 68 
gibi ''belalı,, ya da çat• 

Galatasarayın on bir 
sü mübarek Taksim ısrl 
kıp "kaşkariko,, ya ge gol 
yedi tane, on yedi tane ~ 
Kendi içinden "idareci,, ll .ı. 

. 'Jlr 
razitler de hayırdan zı) ~ 
için gayret gösterir!. üç. 
mi kişi münakaşa eder, 5 

belki de dövüşür!.. ur' 
"Galatasaray,, bu rnııd tJ: 
Hayır! Bayım... Galll 

camiası, Uç be~ ''mal~ıll··tııf 
manlarmdan zıyade uç, 
bin "meçhul,, kahraıll~!I' 
kaynaşmasile yaşamakta 

w k'l r \'C Topragm altında ı c 
dekiler... t 

Yok! ~filli küme hasrl.~1 fı töğ., ! idareci ve futbolcil e 
barık bütçelerine yctişıııe , 
"tatili faaliyet .. edilece1'~ 

"Galatasaray., nizaJll• 
kaşkariko, katakulli, dtl~s. 
büyü, temenni, niyaz, l• 
tezvir, tethiş velhasıl il~. 
dik gelmedik bin esbap} 
belki kapattırılabilir?!.. ~ 

Lakin kapattırılamıYııcll 
VÜ<'e bir 'Galatasarayiıl1"" • ıııt 
Eğer kapanmasmdaJl ıı!J 

ket sporu için fayda uıı:~ 
bir şey varsa o da sizin gı 
ağızlarıdır! 1 

'!ıfıwal:T:ar ETtrC~ 

.. 
Pera klübl.I 

~t
Anka r adaki NiıJ .,yJ 
Cezalı Bir Oyıırı' 

Oynatrnıf fil 
. ul'Jluııı 

Beden Terbiyesı Us' 
· ııY ııı lüğü tarafından bır 1ıııııŞ 

boykotu cezasına çıırP bıl 
·stOı 

Pera klübünden grı ~ 500 
cTI • 

bün Ankaraya yaptic ğı i1'1 

halinde ve orada. yaptıc:;ttıf· 
ta da takıma konull'Jl~dtl o~ 

Sahte bir isim altı ~.uıO 
lan bu cezalı oyuncu ,.eri 

• cezD. ,:~ı 
klUp hakkında - .ri5ucvr 
Uzere - tahkikata zı 

yulmuştur. 
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7ıp Bayramı 
n ünüversite konferans 
salonunda tesit edildi 

~eniiıin öl8n karısı A tlantit kıtası 
nasıl battı 

Dünyaya nazaran· bir yumurta kabuğu kadar ince olan toprak 
tabakasını gökten düşen uf ak bir taş ( ! J delmeğe kafidir 

Avrupa ~le Amerika arasında 
vaktfle bUyUk bir kıta olduğu 

ve ileri bir medeniyet sahibi o
lan bu memleketin bir gUn bir
denbire ortadan kalktığı söyle .. 
nlr. 

Atlantlt ismi verilen bu kıta_ 

Dünkü toplantıda rek tör nutkunu aöylüyor 

yı·, i\limlerln kanaatine göre, bun• 
knrak yeni rejimi kuranların dan 120 asır evvel mevcuttu. Ef· 
başı olan I.enin'in hayat arka· ltıtundan beri bUUln Alimleri 
daşı Madja Kroyskaya geçen meşgul eden bu kaybolan kıta
gUu öldü. lar ayıh zamanda hayan kuv

)lJ 14 martta yapılan Tıp I porlan bir arada bugün maarif 
dün de Üniversite kon. müdürlüğünde toplanarak tcsbit 

"1onunda büyük bir top- edeceklerdir. 
lnirakiyle yapılmıştır. Özel Okullar 

Moskovada Kremlin sarayı- vetll romancılara mevzu olmuş, 
ııın bulunduğu kızıl meydanda- üzerinde birçok şairler hayal 
ld geniş yollarr dolduran, başı kurmuşlardır. 

açık, gözü yaşlı, erkek kadın Hakikaten böyle bir kıta ,·ar 
on binlerce insan bllyük bir hü· mı idi? Buna, bir iddiadan lba· 
zlln ve sükfın içinde bu bUyük ret diyenler bulunmakla bera· 
kadının cenaze merasimine iş ber, hakikaten bByle bir mem· 
~Irak ettiler. leketin bir gün dtinya yUzilnde 

Üniversite rektörü, Direktörü 
tap' Profesörler ve memle- Kültilr BakanJığı özel okullar 

aıeıninin tanmmı3 şah. direktörü Bay Nurettin dün An. 
hazır bulunmuşlardır. 

••
111
"-... karadan ııehrimizc gelmiştir. Bay Lenln'in karısı Madja da ko· mevcut olduğuna inanan Allm

casının iyi ve fena günlerinde ler coktur. Onlara göre, bugUn 
dalma yanında bulunmuş ve ko· tspanyanın garbındakl Kanaı;·a 

casının elemine de, neşesine de ve Asor adaları bu kaybolan 

ı.._ la.at 14 te İstiklal Mar. Nurettin şehrimizde özel okulla
'""llanınıa ve müteakibe,n 
~ ~ rın i~lerile meşgul olacaktır. 

lt\il Bilsel toplantıyı aç-

.,.,. .. _ ... toplantıyı açma şerefi
Sine verilmesine teşek • 
lt tıp bayramını toplan. 

~b~ tıp üstatlarından en 
bıyeliye kadar hepsini 
~ 'l'Urk hekimliğinin ve 

l8ı olan Tıp Fakllitesi • 
ez ananesi olan yurda 

fa hizmet yolunda yük 
tıp §Öhretlerimizi Ün.iver

Unden takdir ve hür
"1nı14tır. 
eı bundan sonra Atatilr • 
~ltıüyle matem tutulan 
!?beri bu kürsüye ilk de. 

... .,...,..ı tebarüz ettirerek, o. 
litünü her zaman 'W 

. e .. ile ~dığı gibi bugUn 
belıurıııet ·e minnetle an -
Y~ etmiştir. 
lıiilli Şef lsmet lnönU

\teraite gençliğine güven. 
ı da anlatmış, İsmet 
Lozanda adli, iktısa • 

idari imtiyazlarla bera.. 
t irntiyazlarmı da yık-

~tarak Türk hekimliği. 
1}~t sağlık işl_?rini~ mUs 
~ltınıi yaptıgma ışaret 
'.1'ıP bayramında bütün 

l'in şükranlarını ve 
nı sunmuştur. 

n sözlerinden sonra 
hneral Besim Ömer söz 

İngiliz Kralına Yeni Bir ortak olmuştur. 'cıtadakl dağların tepeleridir. 
Yat Yapılıyor ı.enln ile evvell'ı Slblryada Atlantlt Uzerlndeki tetkikata 

lnglllz Kralının emrinıl<>l: karı;ıılaşmışlar ve iki sürgUn hUtUn ömJlrlerlnl hasreden A· 
yatın çürüğe çıkarılma~ınn w· böyle mlişklll bir vaziyette ev- 'imler vardır. Bııglln Atlantit 
)'erine yenisinin yapılmasmn lenmişler, Madja da Lenln'ln araştırmaları A.deta başlı başına 
karar verilmiştir. cesur bir bayat arkadaşı olmuş- bir ilim teşkil etmekte ve ta-

" \ .iktorya ile Albcrt" ismini tur. riht, col;rafi, etnograft tetkik· 
taşıyan bu yat kn·k s<'netlktir Hundan sonra birlikte bütUn ıerle birçok koldan çalışılmak· 
ve bu isimdeki kral ynt lnrınm Avrupayı başıboş dolaşmışlar, tadır. 
üçhncüsiidiir. İlk ''\~iktorya. ile Pariste, Münihde, Petrogradda On lkl bin sene evvel dünya· 
Albert" yatı 1813 <le lfrallçc birçok maceralar yaşamışlardır. mızın büyük ve medeni bir mem 
VJktorya için yapılmıştı. Ondan Nihayet Lenin "Sosyal Demok· leketl olan bu Atlantlt nasıl or
sonra o çürüğe çıkarılarak yeri· rat" isimli eserini neşredeblldi· tadan kaybolmuş? 
ne başkası konulmuştu. Az bir ğl zaman yaklaşan saadet gün· "Atlantltçller" bunu da şöyle 
müddet sonra bunun da yerine lerinln se,·Jnci tçincle :Madja izah ediyorlar: 
Ü!.;iincü bir yat yapılmıştı ki, bu ziyafetler tertip etmiş, bundan Arzımız daimi surette bir 
cün onunda çürüğe çıkarılması· sonra 1917 · 1918 çarpışmalan- taş yağmuru altındadır. Bunlar, 
na karar vertlıınlş bulunuyor •. 1 nı mliteakıp ta Kremlin sara- "Göktaşları" yani gUneşin ca· 

tnglllzlerln dünyanın en bü· ~·ında Lcnln'in karısı olarak l· ., zlbeslnden kurtulan veya kopup 
....tik yatı dedikleri lm rat 47'00 kamete başlamıştır. 
J- bizim topraklarımıza düşen yıJ-
toıiluktur Y\'i astında 19() mil o- Lenln'in ölUmUndcn sonr~ dız parçalarıdır. 
larak sürati, t>skidiği için, 

15 
k da bir dereceye kadar U· "Her gUn semadan dUnya•1a .. ı·· arısı ., 

mile düşmuş ur. 1 "dl k ı t l d bl 
1 ""ll bah 1 c lno;;a· nutu muş ı .. koca oca taş ar a ı ıyor a · 

Yeni yat Ilı,;• z r Y ~ Madam Lenin ktittiphanelcri- zlın neden haberimiz olmayor?" 
atı bütçesine ayrıc·a konulmuş 

le meşgul olurdu.. diyeceksiniz. 
olan 80 bin sterlinle yapılacnk-

Bugün artık ölmüş olan bu Öyle ya, evimizin bahçeslnr 

tırGene ''Vlktoeya ile Albcrt" cesur ve mücadeleci kadın bü- sokaktan ufak bir taş atılsa bi
ttin komünistlerin ve Stalln'in le duyarız da gökyUzUnden dti· 

lsmlnl taşıyacak olan 7at bir se
da hUrmetini kazanmış bir in· şen ve koca koca tepeler şeklin

neye kadar denize lndlrllmlş o
sandı.. Nitekim Stalin ölUnUn deki kayalardan nasıl baberl

lacaktır. 
tabutu başında altı saat bekllye· mlz olmaz? 

Kral iV ncı Corc, yatm_. harp 
rek son hUrmet vazifesini lfa et· Dünyanın ne kadar bUyük ol-

zamanın<la denizde ·hastahane 
miştlr. duğunu, insanların bulunduğu 

olarak kullanılabileceği şeklin· :========::.===== yerlerin ise bu geniş saha üze-

Şimal 'f.."lıtbu l•aJi/i Anıiral Pea ri, Groeııland'da büyük bir gök-a 
ta.Jt bulmıı§fo. Alimin kızı M~la m Mari Arıighito Peary, babası. 
nm, 'kı:ına izafeten "Anighito,. ismini verdiği taşın başında, kar. 
dc§i Robcrt'le beraber. 

Klmblllr halt arazilere, ayak dilmiş hA.dlaelerdlr. Orta tdda 
atılmamış dağlara, engin deniz· halk bunu IIAhların bir gazabı 
lere ne kadar göktaşı dUşUyor- diye karşılar ve korkardı. 
dur da haberimiz yoktur. İlme nazaran yıldız yağmuru, 

DÜNYA YA TAŞ YA0D10I dünyamızın sehabeler, yani 
1Y1 OLMUŞ ! "göktaşı bulutları" arasından 

Bununla beraber, her zaman geçtiği anlarda vaki olur. Bu 
Ja haberimiz yok değil. Coğraf· yıldız parçaları, milyonlarca, 
rncılar blrcok yerlere göktaşı mllyarlarcası bir araya gelerek,, 
dUştUğUnU tsydctmlşlerdir ve gUneşln etrafında dönmektedir· 
bugtia dUnyanın ner!lerinde ler. DUnyamıı yaklaştığı zamaıı 
böyle semadan gelme yıldız par gUneşla cazibesinden kurtula& 
ı::ı.Iarına tesadüf edilebileceği küçUk yıldız parcaları dün;va
n·alömdur. Meseli, Slblryada nın üzerine düşer. Binaen&• 
"Pallas demiri" diye maruf bir leyb kabahat bu taşlarda deffIA 
taş ltHtlesl vardır ki, içindeki dünyamızdadır . 
demir muhteviyatından dolayı Bunlar az çok büyUk birer 
,.e onu keşfeden adamın lsmly· kaya parcası kadar oldukları za• 
le bu adı almıştır. man dUnya için pek tehlike yok· 

Diğer taraftan, Grolnland'da tur. Fakat, bUyük l>ir yıldız 
DftM/W!ıfıfHfJ1tefftt·'· ;1MMlnde parçası dUşecek ol11rsa.11 
bu taşlara tesadüf edUmektedlr. • • • lşte o zaman kııamet ko· 
Mekkede "Mecral Suud'' diye pacak. 
meşhur olan ve mukaddes sayı· Bir kere, mUthlş bir zelzele 
lan taş <!a, bundan birkaç m11- olacağı muhakkaktır. :Ara sıra 
yon sene evvel Arabistan çölle· olan bUyUk zelzelelerin sebebi 
rlne düşınUş bir yıldız parçasın- de bilmediğimiz bir yere bir ~ö!t 
dan taşk:ı. bir şey değildir. taşrnın düşmesi olarak tahmin 

Tabiat müzelerinin hepsinde edilir. 
birçok göktaşı numuneleri bu- Şüphesiz gökyUzl.lnd:m atılan 
lunur. bu taşların dünyaya vereceği 

Göklerden yağan bu taşlar zarar büyük!Uğllne göre olacak
bubUnlcll medeniyet için çok fay tır. Fakat, dünyanın altını üs
dalı olmuştur. ÇUnkil, demiri tilne getirebilmek lçin, kUremi· 
fazın mil.tarda ihtiva eden bu ze nlsbetle, pek de büyl.lk bir \re yeni tıp tedrisatını 

tanlandırmı§, yeni tıp 
Ustünlüklerini anlaL 

lini eöyle tamamlamış. 

de yapılmasını istemiştir. kadın daha vardır kl bu, ondan rinde ne kadar kücUk blr yer 
Fransanın En İhtiyar 3 ay daha ihtiyardır. işgal ettiğini düşUnürsenlz şaş- taşlar hugll;ıkü demir madenle· taşa ıuzum yoktur. 

Kadını Madam Duknsu lsmlndekl bu makta hiç hakkınız olmadığını rlnln lıir çoğunu teşkil etmişler DUnya, kendisi nya kendi " 

~fakültemizi bugUn Av
ı ~~leri seviyesinde gör
~ de aranıza girerek 
.. ~ hevesinin uyandığı. 
~i ancak tekrar genç 

e ... ,, 
-ıı.._ '<>nra Tıp f akUltesl de. 
~ttın Ali söz alarak f e,, profesör Mazhar 
) ''llemleketin tıbbiye 

seıuere ihtiyacı,, mevzu. 
llıda birer söylev ver -

~?den sonra Tıp fa · 
"8on sınıf talebelerin • 

\ l ~~\r\Jşoğlu, Cahit Aya 

1 
ibbıyeli bir bayan du • 

~ ~ 'niatmışlardır. Toplan. 
0tıaer takip etmiştir. 

Fransanın en ihtiyar kadını kadın Tuluzda bulunmaktadır anlarsınız. Bir kere, dünyanın ve insanların demiri bulmaları· sinden daha kUçUk bir küre ne 
olan Madam Sent Oportün 107 ve Napolyonun ktillerinl Sen dörtte tıçU denizdir. Geri kalan na yaramış!ardır. Alimlerin ke- çarpışacak olursa tuz buz ola
yaşında olduğu halde ölmüştür~ Elen adasından Fransaya getl· ılörtte bir toprağın da insanla şlflcrine göre, ilk insanlar de· cağı ve alevler içinde crjyeceğl 

Fakat kendlsinin Fransanm ren "Bel Pul" Yapurunda tayfa mcskün olan kısımlarının ye • miri, hu~llnkü gibi yerleri ka- şüphesizdir. ÇUnkll o zaman 
en Jbtiyar kadını olmadığı söy- şefliği etmiş bir adamın karısı- J kQnu ancak milyonlarda bir nls- zarak değil, toprağın Uzcrlnlle dUnyanın kabuğu olan toprak 
!eniyor. ÇilnkU, 107 yaşında bir dır. belindedir. lıularnk kullanmışlardır. kısmı çatlayacak icerdekJ ateş-

KADIN 
ve 

MODA 

Eski Mısırlıların "demir" ma- ler dışarı fışkıracaktır. O za· 
nasırın. kullanclıkları kelime man, bütUn medeniyetten hiç 
aynı zamanda ··gök madeni" blr eser knlmıyacak, hal::lkl kr
manasına ela gelirdi. Bu da gös· yamet kopacaktır. 
teriyor ki :\1ısmılar demiri, gök· Dünyanın üzerinde toprak 
ten dtiştUğiinU l ildikleri taşlar- kısmının ne kadar ince bir ka
clan çıkaıırlarmış. . buk teşkil ettiğini anlamak 1· 

Gene ilmi tetkikatın netice- çln şunu hatırınızda tutmak kA.· 
Binden öğreniyoruz: Yer yüzUn- fldlr: Toprak tabakası altmış 
de demiri ilk kullananlar Asya· kllometre kadar bir kalınlıkta· 
om şimali garblsindekl kavim· dır, yani dtinyanın kutrunun 
ler, yani Türklerdir. ancak yüzde biri nisbetindedlr. 

~~ 
.. ._ için Dünkii Hizmetçilerin to.r almak için 

~~,. oplantı kulland:kları tüy süpürge, bayan-

Topraktaki madenlerden çı· Bir yumurtanın kabuğu, bu 
karılarak ve eritilip dökUlerek yumurtanın kutrunun altmışta 
elde edilen demirin Asya kavim- biri olduğuna göre, dünyanın 

!erinde ilk kullanıldığı devir. kabuğu yumurtanın kabuğun
mllA.ttan evvel 1500 seneleri o· dan daha incedir demek! 

~ct \'e azlık okulları ilk lann silindir biçimi ıapkaıına ıUa 
~ tırıenıeri dün Noter - olmuş gibidir. Gördüğünüz ıapka 

on lisesinde bir toplan modeli tamamen bunu hatırlatıyor 
"-.: O~aya gönderilmek 
,;"lllteı f aa da, Londra kadınlarının başın .. 

:arak tesblt edllmiştlr. 
Halbuki, Mısırda Keops eh

ramında, eski Mısırlılarla bir· 
çok demir !Hetleri bulunmuştur. 
Mllı1ttan en·cl 4 000 senelerine 
ait olduğu teshil edilen bu Alet· 

Bu nlsbeti rnuhafnza ederek, 
dünyanın altını üstUnc getir
mek için ne kUçUk ( ! ) bir ta
şın kfiri geleceğini kolayca dU· 
~U ne bilirsiniz. 

ı komisyonların ha-
raporları tetkik et • da sık sık görülen son moda ~p.. lerln göktaşlarındnn çıkarılmış ·alnız çatıatmnkla veya tökcrt-

.... ~ kalardan bid:lir. #1. demirlerden yapıldığı muhak· mekle kalır . 

Ilu taş daha kUçUk olursa 

..,,, t neticesinde raporlar kaktır. 1\lısır!ıların demire "gök lşte. Atlantlt kıtası, böyle, 
~l'rılmıştır. Biri doğ • .:il!: madeni" demeleri de bunu bir gökyüzünden düşt-n bir taşla 
, ti Ya şCtraya istenecek kere daha lsbat ediyor. yerin dibine batmış ve kabuğun 

~.>lp hti 4e Maarif Vekl. DUNYA YA RlR TAŞ DUŞERSJi'l çCken ynlne sular dolarak bu-
-~ l<!afı işlerdir. Yıldız yağmurları tarihin $kU Atlas Okyanusu vücuda 

°il başkanları bütün nt1!!!~=---------""'""'~!!!!!!!~====~=~a::::=::=::;:~~~---....:fl muhtelif devirlerinde tesbit e~ ;tel'Dıtştır. 
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Çekoslovakya parçalandı Bir amele iki çocu~: 
~lava, 14 (A.A.) - Dün ve tinin Alman nümayişçileri tize_ çıkça söylendiğine göre bu mem- Buda peşte, 1' (A.A.) - Henllz 1 u abla s 1 n ı o•• ı d u• • rd tl 

belec:Uye dairesi önünde infil8..k rfne ateş a.çm~ olduğu bir sıra. leketin Macaristana ilhakı hem teeyyüt etmeyen b:ızı haberlere göre 
etmlg ve altı kişinin ölümüne se. da bir Alman ölmüş ve altı Al _ Polonyayı, hem Macaristanı, hem Romen - eÇkosJo,·ak hududunda TU· Evvelki gece Be -

1 
d b. 

bebıyet vermiş olan infilaktan man yaralanmıştır. de Italyayı memnun edecektir lrnhulan lılııliselcr esna~ında birkac l bl !.08: un a . ır 
başk Tun k .. ·· il ::-- :-..:ı t · R öld- - 1 ·· 1- genç ame e a asını oldürmüı:ıtUr· a a opnıs ıuA::r~e ve glau, 14 (A.A.) - Alman a· SLOV AKYANIN ANAYASASI omen uru muş ur. İs . • . .. .. .."' . 
Hlinka meydanında da bir takım jansı bildiriyor: Prag, 14 (A.A.) - Alman kıtaatı tıklal caddesınde Tüt.uncu çık. 
bombalar daha patlamıştır. Stan 'd b" AI 

1
. Bratislava, 14 (A.A.) - Bugür. im ol\şanı Çek hududunu geçerek Ost- mazında 9 numaralı evın alt ka. 

. . ger e ır m~ ote ı sa. Slovak milli meclisi tarafından ka raıı ile Maehrisch - Ostroyu işgııl et- tında bir odada. kahveci Hasan 
Buda.peşte, 14 (A..A.) - Öğle.. hrbı rovelverle pek agır surette bul edilen müstakil Slovakya ana- mişlerdir. Buralardaki Çek memur- ile metresi 26 yaşında Erzin.can 

den sonra neşredilen yan resmi yaralanmıştır. Alman bankası yasasının metni şudur: ları ve znbıta kunelleri kendi bina· 1 Es t kt d • 
bir tebliğde, "istisnai vaziyet,, e veznedarı da evine giderken Çek. Madde 1 - Slovak memleketi la~ını:ı ç.ckilcrek sllühl:ırını teslim et· ı ma o urma a rr. 
karşı koymak üzere binlerce gen- ler tarafından ağır surette yara. kenl:iini müstakil Slovak devleti o mışlcrdır. Esma bir senedenberi Basanın 
cin silah altına çağınlmış olduğu lanmıştır. . • . : Alman kıtnatı Çek hududunu diğer metresidir. Bundan bir de cu. 
b !arak ılan eder. Slovak meclısı, ı mulıtelir noktalardan da geçmişler- y . . ço 

lldlrilmektedir. BELEDlYE AZA:sl ÜZERİNE Slovakya devleti parlamentosu ha <lir. Kruchau ch·arındıı Oder köprü- gu olmuştur. Bu çocuk ıkı buçuk 
Budapeşte, 14 (A.A.) - Mun. ATEŞ! • line inkılap edecektir. sündeki Çekler de keza sildhlarını aylıktır. Esma beş sene evvel E-

büyiimil§, Hasan bıçağını çe 
ablasının Uzerine atıl~ 
göğsüne, üçil sırtına ollll_~ 
re beş defa sokup çıkarJJllt;r 
Esmanın f cryndına e 

koşulunca Hasan odadan 
fırlamış, gitmiştir. Ya~1 

hemen Beyoğlu hastnn~u,~ 
dırıtmışs:ı. da yolda öltıl 
Hasan dUn sabah Gazlı 
yakalanmıştır. 

kacs'da yeni ve clddt bir hadise Şust, 14 (A.A.) - Alman a _ Madde 2 _ Kati anayasanın ._ teslim eylemişlerdir. Müıeakıben yiipte oturan Ali isminde birisi 
zuhur etmemlştlr. ja.nsı bildiriyor: lanına kada b'·t·· . k t~ motörlü Alınan kıtaalı cenubi şarki ile evlenmiş, bundan bir de kızı _ •• ıı 

BI M bamdan bildi il r, u un ıcra uvvc ı, · ı·k 1• ,, .1 • ~ .• ~ 1 . d . Kız kardec:ı katı·ı 1• }JP'": r acar mem r Macaristan - Ukrayna budu- r . . ıs ı ame ınue ı erı yuruyu, erıne e· dünyaya gelmiştir. Şimdiki met. "" 

KATIL ADL1YEW~ 

dJğln 6 Çek h d t haf . . . . mec ıs dıvanı tarafından tayın olu \"anı etmişlerdir. v k"t dl' tesliIJl 
e g re, u u mu ız.. du üzerinde bulunan SevıJUS ya. nacak hükumete aittir. KARPAT UKRAYN \Si DA res olarak yaşadıgı Hasan, eski geç va ı a ıyeye tli re 

lan bu sabah erkenden Macar kınındaki Nagyszölös'de Çek as. Madde 3 - Mevcut bütün ka- 1STIKLALlN11LA~ E1T1 kocasının akrabasından olduğun- tir. Hasanm, başı kask~ir 
nruisl istikametinde ateş açmış. kerleri Ma bel di u dan ev k k · · B zerinde siyah şayaktan. U1~ car e ye azası - nunlar ve nı'zamnameler, mlistakı"l Prag, 14 (A.A.) - Knrp:ıt Ukray- e sı sı gırermış.. u sı. ,.. ıı 
!ardır Macar hudut muhafızları • • 1 · Aza ı d E elbisesi bulunmaka. idı. l" ..ı • zenne ateş etmış erdır. dan Slovakyanın istiklali üzerine ica- nnsı hükumeti bu akşam s:ınt 19 da ra ar a sma ile Hasan seviş _ d btJ' 
mukabelede bulunmuşlardır. Ma.. biri yaralanmıştır. Prngılaki bütün ecnebi devlet mümes- mişlerdir. Ali bunu haber almış. umumilik kapısı önün e 

1 M ka km d k i\:- beden tadiller ile meriyette kala- k b" v klJ e car ar, un es ya m a. wu Brunn. 14 (A.A.) - Alman a. s~llerinc bir muhtıra tevcl.i . etl.~rek iki sene evvel bir cürmü meşhut en, ır yıgın mera d& 
Orhegyalja kasabasını ıi.ı?gal et - janst bildiriyor: caktır. K_arpat Ukr~ynnsıııııı kendını nıusıa- yaptırarak ikisini de yakalattır- çevirmiş, cinayeti hakkin rJf 
mi ı rdi Ma ı Çek Ufr w , Maldde 4 - Hükumet, asayişi kıl olarak hır devlet saydığını ,.e bu. .• .. disine muhtelif sualler 5.:1eıııe 

ş e r. car ar, m eze Prag yakınındaki Kladno da muhafaza ve Slovak devletinin mı ilan ettiğini bildirmiştir. mıştır. O zaman curmu meşhut h l"" 
lertni tardetmlşler ve bir miktar Çek marksistlerl ile Alman mU- l'rııg, ıı (A.A. - Stefnni - Knrpat kanunu henüz tatbik mevkiine !ardı. Hasan, bunların e 

ı al }ardır menfaatini vikaye için lazımgelen k 4 tl k bel t i~tir· >. es r mış • hendisleri arasında hadiselr ol . Ukrayna ı hükôıneti ecnebi de\'let girmE'miş bulunduğundan muha. un e mu a e e m " .. ırıtY" 
U N d b y'da d emirnameleri isdar etmeye mezun Kat·ı b b h ··rrrıu ungvar ve agyı o ra a muştur. mümessillerine ıe,·di ettiği muhtıra- kemeleri hemen yapılamamıştır. ı u sa a cu ıı:ı 

mUm.asll h!diseler zuhur etmiş - SLOVAKY A!\"IN fST.tKLı\Lt dur. da lıül:isatan şöyle diyor: Bundan sonra Esma kocasından kanununa göre ağır cez:ı et~ 
tır. lLAN EDİLDİ Madde 5 - İşbu kanun derhal Slovakların istiklallerini ilfın et- a~Tılmış, bir müddet ayn yaşa • mesil'..de muhakeme edıle 
~"""" ı~ (AA) Al meriyete girecektı·r ve hu··knmet mclcri neticesinde Çekoslovak~·n cuııı ı 
..... ~.,.n,, ..... 6• 2 • • - man Berlfn, 14 (A.A.) - Havas: ., dıktan sonra geçen sene Hasanla ki p 

j bildiri tarafın.dan tatbika konulacaktır. lıudyeli ortndaıı kaiklllı)tır. Bina- Amerika me u a arım yor: Emin bir membadan öğrenil _ enııleyh Knrpnt Ukrnynıısı da, Karpal birleşmiştir. 
Dnn Çekler burada bir kac; sa. diğine göre Mösyö Tisso, Hitlere Brunn, 14 (A.A.) D. N. B., - Ukraynası milletine kentli mukadde· Es b' d 
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at içinde altı sU!hlt tccavilzde bu.. bir telgraf <:ekerek Slovakyanm Şehrin merkezin.de Çekler tarafın- ratına sahip olmak hakkını taıııyan . manın ır e aşın a ( Ba§ tarafı dO l 
lımmuşlardı:r. Belediyeye atılan istiklalini il~n ettiğini bildirmiş dan muhasara edilen Almanların l\lünih anlaşması prensiplerine isti- d~ı var~~· .Gazltşeçmede bir f~b Bu beynelmilel şehir uşte 
lb!r bombadan fk! kişi ölmüştür. Al h. . . 1 feci vaziyetini haber alan binlerce n:ıden kendini tnıııaıniyle ınııslakil rıkada ışçılık yapan bu genem lizce, veya diger bir JJl 

ve • manyanm ımayesını ste. bir devlet llan etnıMir. adı da Hasandır. l b 1 l :ınct Bundan başka antibolşevik Ser - i tir Alman civar köylerden kalkarak y 1 san ilmeyen er n uıı> 

gl . 1 . m ş • l\luhtırnda, Karpat Ukraynası mil- Hasan, ablasının nikahsız otur anlamak l"ln bir rok tere ye ateş venlm ştır ı Al h ı ı ti h ırkdaşlanna yat1dım etmek üzere .., .., 
· man ar c ye nezare ma _ Jelinin yeni müstııkil devleti lıima- masma çok kızmaktadır. Evvelki tar bulunacaktır. 

ALMANLARI ÖLD'ORüNOZ fillerinde söylendiğine göre, Al - Brunn şehri üzerine yürümeye ycleri nllna almnktnn imtina etmeme- bl odasına gı"tmiş rı;t 
İglau, 14 (A.A.) - Alman a - ~l k başlamışlardır. l · · ıı ti ı Al ·ıı rntlen gece a asının • Bundan başka, sc ftrlt 

manya, "-' ova yaya yardrm ede. erıııı ı er~. en, !nnn mı. e ı ı . Hasanla evlenmesini aksi takdir. U a 
ja.nst bildiriyor: cektir. ÇünkU zaten Slovakva Varşova, 14 (A.A.) - Pet A- ve Alm:ın huküıııetınden rıca e ınış .. . . pısı, bu yabancı Dl 

6 ~~ 
Çek tezahüratçıları tarafından ak b rtl h t fd • ' 1·ansı neşrettigy i resmi bir tebligy de, olduğu iliı\'e edilmektedir. de ayrılmasını soylemıştır. Esma sergide kendi havaıarııı' ,,. anc u şa a aya mı ame t t d" p" 

""'ralanan lman iş borsası direk. d bil · Slovakya hadiseleri dolayısiyle t..· "ben bana karışamazsın. s e ı - bilmelerini temin için bil 
J.. e e ecektir. HACllA UERLu'E GlTTl ... . • t' 
törU Eugelmann ve Röder hasta. DİYET MECLİSİNDE Polonya - Karpat Ukraynası hu- llerliıı, ı ı (A.A.) - Ha\'as - Çe· gımı yaparım,, demış ır. şeyde dUşUnUlmUştur: d~d 
neye kaldmlnuşlardır. TezahU - Bratislava, 14 (A.A.) _Bu sa dudundaki Polonya müfrezeleri- koslovnkya Heisicumlıuru Hocha He Hasan ablasının bu sözlerine Sergide 50 muhtelif ~c~ 
ratçılar Rossa. Alman kitap evi- bah Diyet meclisinin hafi celsesi nin takviye edilmiş olduğunu bil. hariciye ıınzırı Chvalovı;ki hu gece çok kızmış aralarındaki kavga gazete ve mecmua butllll ı: O 
ntn btltUn camlarını kırmışlardır. dirmektedir. saat 21.30 da buraya geleceklerdir. , t S bi il nu bili• 1 

- esnasında Slovakyanm istikliili llocha bir de\'let reisine mahsus o· ır. ayısı r m yo ıı• 
Poll• ancak hMiscden sonra mu. ·ı.. d"l • i B k"l B K 1 MACARLAR 1LERL1YOR 'k • h" 1 • hteli! gazete ... e nıcctll ..ııJ! ~ ı an e ı mış r. aşve ı . aro lan merasimle karşılanacnktır. Clwa· • •• t mu ' li' 
aahale ctmitşir. Çekler bundan Sidor, celsenin başlangıcında Is. Bu:lapeşte, 14 (A.A.) - Mun- lovski muYasaletlni nıüıeakıp Al- 1 ıncı mun e ıp erın her isUyen kUtUpbanofO 
sonra grup grup sokaklarda. do. tifasmr Yermiş ve istifasının es. kacs ıehri civanndaki mıntakadan ınan h:ıriciye n:ızırı ziyaret edecek • • okuyabilecektir. 
!aşarak "Almanları 51dUrUnüz,. babınt tza.h etmiştir. Mösyö Tis. Çekler birçok Macarı cebren sü- ,.e Von Hibbeııtrop da hu zirnreti seçımı Serginin en meraklı P11
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diye bağırmışlardır. Bir Alman so, bunun üzerine Berlin görü~- rükliyerelc götürmüşlerdir. Halkın otelde inde edecektir. !arından biri kndm tU'*11 llr&&
1 

elektrik,.i Çek -nolisl tarafınpan melerl hakkında izahatta bulun - . . M k . •- llundnn sonra \'on nibbentrop. B. (Rai t.arab '1. incide) ...... ı p·-yonu oı ... c=-trtır. ,..et '-' 'l:"i Ira k l ·· cmnıyetı namına, acar as crı "u Huchayı zlyı.ıret ederek lı:endls1nl "'-u -··~ "[;"" P' 
'dövillınfiş ve pol s ra 0 una go muştur. mandanlığı icabedcn toobirleri ;ıl- Hitlerin :rnnına götürecektir. lık mu- Aıı...kıu;~. ~· (ljuşwıJ>- - M~;, nın gUnUn her saatinde ~ııtı 
tUrlllmUştür. Celse. kısa. bir müddet için ta. mıştır. Küçük Macar müfrezeleri Hikatııı :;nal 23.30 d:ı nıkuu bekle· bus namzetlerinin kart't tesbltl gibi kalabalık olacağını t 

KOYLERDE ÇIKi.ARYLAN tll edildikten sonra aşağıdaki su. Macar topraklarına Çekler akın niyor. Bulgar Başvekili Köscivanot'un gayet kolaydır. ~ole 
YANGINLAR al sorulmuştur: etmesine mani olmak için, bu sa- llachnnın Iıazı ıeklirır getirdiği dönUşUnU takip edecek günler Teşhir edilecek esans, <J! 

Pr .... sburg 1.a (AA) - Alman ıalımin edilınckletlir. Alınan mnha· r d 1 ğ ı ı r tll 
"" • 'Z • • "Müstakil bir Slovak devleti bah Kienderse Orbtecyaı;·a ve zar ın a 0 acn r an aşı ıyor. ıı k d a · dtı;e 

j b·ıd·rl filintle beyan olunduğuna göre Ilncha ya,a 1 ' pu r \'C ıııt 
& ansı 1 1 yor: ister misinı"z?. E\·et veya hayır.. Klastramaı1·a nahı"yelerı·nı· ı'şgal et- ı il ·on dO y ti d Um1 ancak Çek vilayetleri namına soz süy· Ankara, 14 (A.A.) - kinci eşyası yarım m ~ 
Aşağı Karpa ar a ve eze e Bu""tUn mebuslar, lstı'klAl lehı"n. mı"cı.lerdı'r. · · 1 • sı k i d di "' b d u -s leınck s:ılıilııyetıııi ıui:1.dır. o,·ıı ya mlintehip seçimine memleketin met n e r. r11cı· 

Malacky bölgesinin cenu un a de rey vermialer ve ''He! Slovaki,, Diğer taraftan bu sabah, Çek ile Karp:ıt Ukrayııası adınn söz süy· dl ıı ,,,.. J 
iı A'-1 Çek k U.ni tl · Alman "' her tarnrın.ıa 15 :Mart 1939 çar- Serginin ger e •fil> 

13 w.ı ı om s erı milli marşıru terennüm etmişler- müfrezelerinin müzaheretile Uk- lcycmez. ?ıliilükut Çek 'ilıi~·ellcri ile noktası, sergide 80 dııı· 1,~ 
orman !şçilerinln evlerine ateş d' 1 d'. .1 S 1 k Almanya nrumıılaki ıniislukbel mü- şaınba sabahı lıaşlanncak ve 21 pi 

ır. rayna ı te .1:şçı er a an ve Fe- , 1 0., 9 U U k b devriAdem seyahati ')'8 ,dl 

'
'crm'"lerdir Yangın modern ka· ıı:ısebeller terafındıı ccrc'. an ctlccrk- " nrt 1 .. g n n şnmı u se· u r"' 

"!1 • Bunun Uzerine Diyete veni ka kete Patak nahiyeleri arasında de- mek AmkAnıdır. Bu, se 11~ 
b kadar Yayılmı..+"" Bu tir.• cim her tarafta bitmiş olacak- ' " 1 

sa asma ~~· binenin teşekklil etmiş olduğu bli miryolunu atmaya teşebbüs etmiş pıı.'* 
küçtlk kasabada komUnistler Al. dirilmiıı ve kabine '-'emin etmiıı. lerdir. Jiıı.chanın, Alnıarı e'rnlli ~ c·llerinin tır. muhtelit memleket blr sab' 

V . d "' ., "' hukukunu temsil k ' ı iı r .\lınnn ne- nun nlsbeten kUcUk tt 
manlan dövüyorlar. ıyana ra ~ Ur. Macar huldudu muhafızlarx bun- zareti ihdnsıııı kklif l'dccl·ği t:ılıınin Parti umumt merkezine vi11· toplanmış olabil:nesi)•!O 1~ıt yosu dinliyen Ü'ç eve bombalara. Slovakya reisicumhuru, 15 gün lan tüfek ateşile defetmeye teşeb. edilmektcılir. F.ı·,:ıı Alın.ııır:ıııııı Çek yetlerden gelen mahimata göre tlC• 
tılmıştır. Köslng ve Görgen'de de sonra intihap edilecektir. hl.is etmişlerse de mütecavizler vilı\yellcri hal.kında n:ml bir ı.:nr:ır yurdun her yerinde lntlhnp raa-

0810udmankuı· şktau~ .. at~f~n~~r. ~utll.011r.~ ..... ~1ar çıkanlm-+"" derpic ellikleri henüz IJı ili değildir. ~ . 
.Y°Vİ~. 14 (A.A:}:.: Brundan Halihazırda Bratislavada bu - mitralyöz ateşile ve el bombalari- Derlin, 14 (,\ .. \.) _ <;l·L.: devlet re· liyeti bllyUk hararet, alAka ve leketlerlnl dolaşmış olU) çCD 
bura.ya gelen haberlere göre Çek lunan Macar ekalliyeti lideri B. le mukabele eylemişler.dir. Macar isi ııncha ı.u ~ece :;anı 22 . .ıo cıu Iıu· neşe ile devam etnıelttedlr. BU- Jül Vern'in "seksen sıı<' 
,~--tt Vı"schau Alman ko"·yu··nu·· Jean Esterha.zy He Presov mmta. hudut muhafızları takviye kıtaatı ~ust trenle Bl·rlinc gclmlşlir. Ynnııı- 1 tun vilı\yetler gazete, mermua i btt ı 
.K.11.ö.A devritl.lemini" scrg .1 rıJl 
Ya.ıı:-a ettikten sonra yakmışlar, kası mcmublarından Uç kişi DL istemişlerdir. öğleyin müsademe ı.lu kızı ile Çek lıorici) c nn.ı.ırı ve 

1 

gibi neşir vasıtala rırıda intiha· kat kat geri bırakara1' ) .,,! 

bu
6;.:ber Brun - Austerlı"tz Bou yetin bu celsesinde hazır bulun- hala devam ediyordu. diğer bnzı nıüşa\'irlcr vardır. bın devamı nıUddetlnce bu hu- kor r 

UA asını. mahsus bir re 
tenlvitz yolu üzerinde mUhim mamışlardrr. I'rog, 1' (AkA..) - D. N. n. - Ma- PRAG RADYOSUNDA OKU- susta neşriyatta bulunacakları oluyor! .. ,.,, 

Bratislava, 14 (A.A.) - Dietin car hükômetl, bu sabah Karp:ıt Uk· NAN TEBLtG gibi bu akşamdan itibaren şe· Bu dUnva se'-·nhatııı• J;: 
~k kuvvetlerinin ilerlemekte oL akdetmı·"' o"""ugyu ı'rtı'mada' 62 me- ra:rnn~ınclaki Çek kıt:ıııtı kumandanı- ,, ,, ı.ı P 

1 k d. ;J '"' :ı Prag, 14 (A.A.) - Bu gece hir Ye knsnbalanmızclakl blit!in 1 yol 
masmı teyit ey eme te ır. na lıir ullinıalum vererek l.ıu ıııenıle· ken, sergiyi gezen D ... cıı 

~ KARIŞIKLIK bus hazır bulunmu§ ve ittifak ile radyoda okunan resmi teblig· de, Parti ve Halke\'i merkezleri do- çer" PRAuDA ketin 12 sıınt içinde tahliyesini isıe- mular diynrından ge esi 
Berlln. 14 (A.A.) _ Prağdan Slovakyanın istiklalini ilan etmi~. nıi,, ıık~i takdirde Çek kıtnatınnı hu- Slovakyanın ilan istiklal etmesi natılrnış hoparlörler ile aynı za- kiki bir h:sklmu kuıul.l ıııd 

!erdir. d b k 1 ,. ·· · · ç k d 1 ı· · d d h l k hat! 1 l l d'ı et gelen haberler bu şehirde bUyUk ra on ce ren çı nrı acn;sını bildir- uzerıne yenı e eve ının a. man a a p er y e ve - karşılaşacnktır. Bu, uı si'' 
s... ~ v Yeni Tisso kabinesi, §U veçhile miştir. hili ve harici münasebetlerinin ğer vasıtalardan tla faydalana· l tC ı:ı 
~uir karşşıkhgm mevcut oldugu - tecek,-"'l etmı"c:.tı·r .. Budape•te, 14 (A.A.) _ Ormort karları ile, etrattak fi " -st ı Şeh. d b" t"" ıu :ı r;.u -s ., tamamiyle değişmiş olduğu bildi· rak cumhuriyetin feyizli seme- h ,.ıı,, 
nu go er yor. ır e ın ur mııılnkn'lnda bir Çek devriye~i iki temin etiği soğuk n .ıcl>I 

yift1 __ d 1 ktad Başvekil: B. Joseph Tis,so, Baş- rildikten sonra deniliyor ki: releri, cumhuriyet halk partisi fecri ışıkları ~·e kuIUbC\•
16 

!'. P a.ı44 o aşma ır. Macar köylü~ünü öldürmüştür. • v 
BUtün memlekette tahammül vekil muavini: B. Bela Tuka, Da- r,recsenide dı> Çek askerlerı" bir Bugün çok ağır teşkilat mese- prensipleri Ye inkılftp esaslarr nıif ' 

h·ı· C 1 S"d H kimularln size tama ıııl <' 
edilmek bir gerginlik hükUm' sür ı ıye nazırr: B. aro ı or, a- Macar rahibini öldürmüşlerdir. lelerile karşılaşmış bulunuyoruz. ve bu intihnbın memleket Ye enland da imişsiniz hiSS e-
mektedir. Ve infisah alaimi baş. rieiye nazın: B. Ferdinand Dur· Üstünde eski bir tnbaııca bulunan Bu meseleleri, hıt:iutlarımızın b:ş- millet lcln haiz bulunduğu bil· fi 
göstermiştir. BUtUn Bohemya ve canski, Maliye nazın: B. Fruzins 1 bir ;\lecar. ödl iıl:ıre kanunu ahkA· te dördünü ihata e.den Almanya yUk kıymet ve mana hakkında ce~t~r~-~retle sergiye, ~cııttıç!'° 
Moravyada komU.nistler halkı Al. ky, lktısat nazın B. Merdriclcy, md.'~1a t.e'"!iknn Kisl.ıereznadJ kurşuna ile bütün noktaları tam ve kati o· eöz ve yazı ile neşriyata uaşla- ya 1 

M'll" '"d r B c iZi mıştır. de şehirden ziyade dUll ı.ı c 
manlar aleyhine tahrik etmekte ı ı mu. a aa nazırı: . a~- iT.ERİ Yt'ROYüSE DE\'A~I !arak aydınlatmadıkça halledeme.I nıışlardır. dUnya demek daha dotr 
ve b\1 suretle mütemadi Mdise - los, Ter~ıye nazırı: B. J~eph Sı- ED iLiYOR yiz. - <~ 
Jer "ıkarmaktadır. vok, Adl_ıye nazırı: B. Ju_Jıus s.ta- Beri in, 14 (A.A.l _ Bııgün 0-"le- Bu beyanat halkı ıükunete ve riııdcn ders almasını bilmemiş o- zannederioı... tsıııl 8 

'"' ~ Size .Nevyork serS fŞ 
'"""1"1'7"t-r.. EDİLEN ALMANLAR vok, Adlıye nazırı: B. Ge1za Frıtz, leden sonra Unı;ıYardan gelen hnlıer· disipline davet et.lerek hitam bul- lan Pra

0
a hükümeti yüzünden a· dirıJ.l 

..L.cJv~ • dan evvel biraz gez 
Trappau, 14 (A.A.) _ Alman Münakalat nazırı: B. Julius Sta- ı l,re güre, Mncar kıtaatı Karpat Uk· maktadır. kim kalmıştır. 

ajansı bildiriyor: no. raynıısı hudutlarını geçerek Çek "öNU'NE GEÇILMEZ NETİCE., Binaenaleyh, mesuliyet mesele- dum. ıeJI 
M k O tra 'da Çekl B. Martin Sokol, yeniden Diet kuvvelleriyle . bi~ka~ müsa~eme yap· Berlin, 14 (A.A.) - D. N. B si tamamen vazihtir. Münih ve Vi 9· ' ' k agof'I 

oravs a s va er 
1
• • • l'ğ' . fh d'I . 1 tıklan sonra ılerı yuril:rüşune devam 1 r 1 ne V dl 

CiUn bazı lmanlan tevkif etmiş _ mec ısı reıs ı ıne ın ı ap e ı mıJ elmiştir. ~ln<."ar kuwetlerl Doma· Ajansı tebliğ ediyor: yana eserleri bizzat istifade ede. k r ı 
lerdir. Bir kaç muallime hapisa- ve B. Sano Mach, propaanda §efi 1 nieze ve l\e,·icke pot hrndl'ye vnr- Hamburger Frendenblatt gaze- tekler tarafından tahrip. edilmi§· yoldan ÇI ~)..,,,.. ~ 
nede fena muamele yapılmıştır. olmu§tur. mışlardır. Diğer bir Macar müfreze- tesi "önüne geçilmez netice., baJ- tir. Chateauroux, 14 ( A· 11111,.~ f. 
Vitkoviç'te komünistler hudut ü. Berlin, 14 (A.A.) - Havas: si de Ungvardan Diı1oska üzerine lığı altın.da yazdığı bir makalede Vaktile adına Çekoslovakya de- teaurouı iıtaayonunda bıt gıtı 
zerinde: "Troppau'ya'' ve "l{ah. Almanyanın Slovakyaya milada yür.ümektedlr. diyor ki: n:len bu devlet ~imdi tam bir in- vagondan kaçan bir ined~~ trel\1 

h . wl b' 'h • 1 Sl. k l Og\•ar \"e )funkatcı;ın ~(ocnristnna . . • . . . . rı ı.. ' 
rolsun Almanlar,. diye haykıra _ alesı, ag e ı ı tıma ıvo yanın terkinden sonra bundan bir mfiıldct Slovakyanın ıstıklalını ıtan et. hilal halindedir. Bugün hır yan- mekte olan bir marşa ıcfl\ 
rak tezahUratta bulunmuşlardır. tam bir istil:lale kavuşmasını tc- 1 enci yııpılan yeni ~ollar kAmilcn mesi suni Çekoslovak devletinin gın oca~ı olmuştur ve binaenaleyh iki vagonunun yoııdan çı 
Bel Alman ve iki kadın sopa ile mine münhasır kalacal:tır. Alman. ::\lacarl orın eline geçnıişlır. 1 da~rl:nakta olduğunu isbat eder. 1 Avru;n s~lhü için tehlike teşkil sebebiyet vermiştir . 1oıı1° 
başlarından yaralanmıştır. yan n b:.ı yaıı 1 ımınrn şekli, ahvale Rcrlin, 11 CA.A.l - ButlnpeştNlcki Çe':o3Jovakya devletini te~kil eden et ne',;tdir. Bu suni .devletin orta. Aynı dakikada Parıs • 10,11 ( 

Berlin, 14 (A.A.) - Havas a- ~öre değİ'Jecclttir. h~r Alm nn nırnılınındnrı h~ldirılfl ğıııe muhtelif ırklar n muhtariyet es.ası ::la:ı kallcma :>ı lazım lır. Çel:oslo· treni gardan geçerken yoctıf· _ıf 
. K I l UI ı · gor<', Maı-or kıtnntı, J\:ırpotlaı altı . . . . l ar.....n•~ ,,.. 
Jıtnsından: "' rp:ıt ara tı cra}rnac;•nrn a :ı- i l '· 1 1 1 1 1 1 u:ıhıl n:le b ::raber çalı~ .... aları ıc:ın vab·a:ıın ortadan kalkma~r Avru- mıı1 ve vagon ara Ç r- . .,, 

ıffrı\·nııo;ı 1111 ııı ıırıı ı vıı mıı ı.:ı cn • • . .. J 
1 

1 . . .. .. 3o ki~ı ı 
İglau'da bir Alman membam • beti henüz taayyun et~ern:~ ise hAdi~rıcr Ur.erine hu nııııt.llrnp gir- ya!>ılan tarahı teşebbUs Pra~ hu. I ;rn n kal :rn'na"ı bak•mından ta- 12 kışı olmuş, 

dan bildirildiğine göre, polis kuv de ıiyasi Alman mahfellcrint!c a- nıi~lenlır. · \;rtmet:nin .ce~:n J?ylC:l hacfüele· . r::ıi u:r zaruret hul:.ıi cıl:nı~tır. mı~tır. 
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inönü, Fatih, Kadıköy, Osküdar, Adalar, Sarıyer, Eyüp, Beykoz kazalarından 

k na kazası mer-
e~ nahiyesi 
~ li 

• 1 Arh'in saylavı. 2 -
b tı Giresun saylan. 3 -
~c başkan V. uukat. 4 -

1 
ık 1\amun Y • .K. lıaş. T. 

~ 11 bilet şefi. 5 - Galip 
tııı&a_iışmanı lst. 6. cı. no· 
~drı·n Günercn Komisyon-

111 1 Aydınlı t,çilcr cenıl
~·h8 - Halit Ertclik Gülü~

~ltıııtlbJ. 9 - Meliha A nıi 
nıcclls basından. 

~c 
• RAZASl ALEMDAR 

2'AH1YES1 

;rı I>ekcr Sayla'I'. 2 - Sile· 
1 tkcr 3 ı· d K '' "ı·· ...._ • - ·ua opru u 
1, l>. Besim Ömer Akalın 

1 Abidin DaYer Cunıhuri· 
~t11•hrir mütlürü. G - Tcv· 

;diye teltfş heyeti reisi. 
lıı ' Urns. 8 - G. Tevfik 
r or, 9 - Akil Muhtar Öz
f). 10 - G. Refik Münir 

1
°ktor ve umuml meclis 

la 
1 

- Hasan Kopc:-r Güın· 
Ca~a başmüdürü. 12 - llı
s/0n Doktor. 13 - 1. Safıı 
, '~nı Yakom S. gümrük 
· t: fakkı Gükşahin Hanı 
ıs sıeı fırması gümrük şu· 
~- ı.·ethiyc Çeleboven Da· 
e~llıYaker. lG - llalis A· 

1 il subay. 17 - Hnşit Ar-
tıı ınuakıklıi. 18 - ~lalı· 

~. Garaj sahibi. 19 - 'fak
...._lltaıtı lisesi türkçe öğret· 
ıı Ccıaı Bozkurt Bozkurt 
b sahibi. 21 - Halit Çe· 

ı t •lır_IYeli. 22 - Aliye E· 
u debı)at oğretrneni. 23 -

1(, ~ ~lüddeiumumilik c:-Jek
!ti 1

4 - Salıan Desen Elek· 
ltıı stanbuJ ~ubesi kartotek 

· 25 - Refik Alımcı Se· 
tr· 

~G ır ve umumi meclis a-
lrjd - Mustara Ateş Defler· 
tat ınunvinl. 27 - Baha 
ş~~a~Jık muha~cbe katibi. 
~1 ru S:ı.vlı Doktor. 2() -

...._ rı. E,·kat .M. dosya mc· 
ı l\ôııın Yorulmaz Esnar 
~ildllrn. 31 - Hüsnü 

~ut1 llcrnc'9ııilel yalaklı 
lo etıı~ı. 32 - Ali Rıın A-

·'" 33 - Fahri Araman A· 
~~·e müdürü. 34 - Burhan 
it il~llalkevi idare mütlürü. 
~!~Okdemir Emniyet saıı-
38 1 \•e umumi meclis a
ı1%J - .~fehmet İzzet Sirkeli 'il Uru. 37 - Osman Şera· 
~t 0ktor. 38 - Nurettin E· 

11 1;;°'Yat tilccarı. 39 - Or
l okıor. 40 - M. Reşat 

1 rabrikatörü. "1 - Ilil· 
~rınuttıı kaplıcaları sa

)' inal Erel Belccliye he· 
ı ~ ııınıneyyizi. 43 - Tah· 
ı,lloen-.ay Kaznnç tetkiki i· 

ttörü. 

•it XAZASf KU.MKAPI 

~AHlYESt 'lr ç ş . &ihl Çorum sayl:wı. 
o, •kır Memik Edirne say
• illan Se,•kl Cluılağ Kon

~I ._Muhtar Acar Acledi
ıtltrı lnüdürü. 5 - Muhsin 
Q :e ~nılôk işleri müdürü. 

tkıncr Belediye müret
& 7 - lsmail Yefa Yefa 

•''~~ Muzafrer Gürlek lst. 
"">ıa:l:tında müme~:Yl'1., 9 -

ıo hı. kız orla okulunda 
11 ....._ Sakir Memik Eshobı !?;- Ali Alp Emekli yiiz· 
il. lı:ı Alnslan Maliye me· 

~l :3 - Hüseyin AYni E
ttıı 4 - lla)Ti Tulgar ne
~ ~!erinden. 15 - ilik· 

G, ıtı~ktep baş ö#relınenlc
~ ~:ıı;11 Erden Maliye ,·e· 
r,n aşkütibi. 17 - Saim 
~tı-ı ıocıısı. 18 - Halil Cev· 
iı S 

1 nıcktebinde öğretmen 
l',h0~bit l~sh:ıbı cmlAklen. 
ı 0 sın J>Jşll v MuarneJecl. 
'tı ray llelrdiye zat işleri 

lcıı,1 1li, 22 - Reşit Çavıl:ır 
tl ~Aı ıııüılürlı. 23 - Meh-
t eıı~h:ıtıı l'mliikten. 2t -
P.t \, Ö~rctr 1en. 

''lir. ~t ){ J'ı>lon .hukat. 2G -
~ ~ lııtık:ıpı nalıiye mfülü· 
~ ,,lln C:ıhiı Hekimhanlı 

"r "8 h N . lift • - - A met • urı 
~tlt '? emekli. 29 - Naz
' ~:1Ye mezat idaresinde 
~ ••lJ Ukbule o. Şevki Ulu· 

lcdı a\'ı eşi. 31 - ~l:ı1har 
~ ...._ h sular idaresinde l ,, 

...._ ~'Url Arın Mahrukat 
tlar ·1l :ı Dnyraktar Relc· 

t iıJ 1ndan. !H - Osman 
i _ u P.,ıır.r t emiwtincle 
-~ ~ ~k~it aJ h Şahin fığretmcn 

'lııtı.r} 3G - ~nvJ.ct Çetin 
•tQI)· :ırınclan, :li - Fu:ıcl 

c ille ·· ıııurluğun,!an mu-

.. 
mu erin isimleri ntehipl gösterilen ikinci 

tekait. 38 - • Hullısı Atam er Elektrik· Pesen Komisyoncu. :!j - Cc' al Yüce- dan. 3 - Omer Oı.sir:ı)' Belediye ıııfı· 
-;i. 39 - Ali El.in Mül-:1..-ıit uker. 40 !>OY ~lahalle mümessili. :.w - Sabri rakiplerinden. 4 - Hüsnii <;:ılım 

32 - İsmail Çakar Belediye memuru. 
33 - İhsan Akker A ,·ukat. 34 -
Kemal Sun I.ise öğretmenlerinden. 

35 :'ılclınıet Hü5lii Güner C. 11. P. vi
l;iyet daire ıııilrlürü. 36 - Osman Fik· 
ret Arkun Anadolu :sigorta müdür 
mua~·iııi. 37 - lkcep Uras Posta me· 
ınuru. 38 - Sadık Bulgar Emekli. 
39 - Ali Başar Demirci. 40 - Ali 
Rıza Er~·eıin Emekli. 41 - Kudret 
ı\rkun lstanlıul viliiycti idare heyeti 
azasından. 42 - CelAJ Öğet Devlet de· 
miryolları t. meııııırl:ırından. 3·t -
Suphi Caymaz. 44 - Kenıın Satılmış 
'!'arak tilccarı. 45 - Galip Alnar 
Belediye yollar ve köprüler müdürü. 
46 - lsm:ıll Sıtkı Bilgiç Eski umu
mi meclis azasından. .f 7 - Osman 
\'onca Avukat. 48 - Saip Öngel Te
lefon müdürü. 40 - Salilı Küpçü Ka
nıiirsel şirketinde. 50 - Sadi Mete 
Türk lJa,·n kurumu muhasebecisi. 51 
- Kemal Tıın:ılı Adliye memurların· 
dan. 52 - Hecep Arsan Emekli ko· 
miser. 53 - Memduh Türker Fatih 
hükümet clokloru. 54 - Te\'!ik l\la· 
ral Baş öğretmen. 55 - Galip Özcan 
Gümrük menıurl:ırıncl:ın. 5G - Fatih 
Gencer htoııhul lfl:h memurur. Si 
- Kiiınil J\csedar Fen okulu işynrı. 
58 - Arni Durman Tramvay deposu 
miirHirli. 5!) - Sahire Dcğin Fatih be· 
lediyesindc. 

- Hii~l·yin PcJ.yürek A~·aJ..kabıcılar Karaclayı Tüccar. 27 - Ihsan Peker Gümrük komisyoncusu. 5 - Necatı 
ı •r.;ıı;-.,.ti nıuh:ı!lilıi. 41 - \°Lısur Ziya Ualıklıaııe ıııeınurl:ırıııılıııı. :!8 - .Nu- Uor:ııı Üğrelıııeıı. 6 - ~nııi .\ip Ars
Ane Karıımür.scl CaLril,ı.ı ı ınulıasi-1 ri Slıleyıııun Caııiıakaıı Uuktur. 29 - lan Belediye memurlarından. 7 -
hl. 42 - llefik !\uyan füi~ıI•· 43 -1 Zi)a .:\uri Ağıcı Uoktor. :ıu - ilaha Hıfkı Tongsir Umml meclis azasın
h.cnıal Tulpar Bcicıl:ye l.<~ap işleri l>ürıJer \'eniKaJıı orta olrnl mıhlür ıl:ı.n. 8 - Halil Ki111i Sıdal lpekiş falı· 
e~:.ı mudiırii . .U - Bekir ~.tJ.;ı Fırııı· muavini. 31 - Zi)a :\uri Aka Ecza- rikası umum müdiirü. 9 - lfüsıımel· 
('J, 4~> - Esnt A11c 1. : laarir ba~ ı;ek· 1 cı. 3'.! - )lustafa .i\all Gönül A nıkııt. tin Ensin Çeltik fabrikası müdürii. 
r.:h rı. ~ G -· Alıılııll:ılı l.ı ı.nlan E· 33 - llilseyin T:ı,·ıl Tüccnr. 3 l - JJn. 10 - Ali Kümi Ak.) üz Dnrüşşafak:ı 
mi nı~nıı n:ıhb·e :ııürlürii . .fi - Meh- ~·ali ü~retıııeıı. 35 - Sülc> ııııın .i\:uni nıüclürii. J 1 - Sadri Aka lstanbııl eın· 
mı:~ ı.;1.a!ıt:kçuci;hı \'. ~:ıfıa nmbar me· Evkartuıı emekli. 3li - Kutsi Dokıoı'. niyet direktörü. 1'.! - TC\ rik \'arkın 
ıııııru. 43 - Jl:ısıp Akyoku~ ~:umkapı 37 - Celal Feyy:ız Avubt. 38 - Ha· Emekli mektupçu. 13 - 1h s:ın Arir 
mc\'ki hekimi. 49 - Abdürrahim lip Ui~ talıilıi. 39 - Ahmet Tevfik Ozgeıı Doktor. 14 - Sezai Ünyal lic· 
Alıunbay Tüccar. 50 - Aıiz Bilge. Ueıııiroı;tu Maliye kontrol şefi. 40 - lediye memurlarından. 15 - Şerik 
rnan Maliye memurluğundan müte· Kamil ııeıcn :\lnll> c muhasibi. 41 - Ozkük C. 11. l'. Fener k:ıınunu kôti
kalt. 51 - Doktor ~luzarrer Sevki Hakkı Gözen Terzi. 42 - J.elıip A· lıi. 16 - Aziz K:ırsan Kereste tüccarı. 
Doçent. 52 - Halil Ataç Ileletliye nıe· sn! Emekli gümrük i~y:ırı. 43 - llüs- 17 - Ahmet Hamdi .Erdo~an Cibali 
ınurlarından. 53 - CaCer Sadık Özer nü <;:ılım Belediye harita şubesi me· sc:-mt ocağı başkanı, matbaacı. 18 -
Tikcar. 5~ - Ziya Ban:ıl Dcrterdar·. nıurl:ırındnn. 44 - Burhan Eray Öğ- '~füneHcr Gökalp C. II. P. Fener ka
lık arnkatlarından. 55 - Muhittin rctıııen. 4f> - Osman Çclliksizoğlu ınunu l·öııkurul )·edek aı:ısıııd:ın. 19 
Çanga .Emekli general. 5G - Salih Uokuıııacı. - Sabriye Koray Çocuk esirgeme ku· 
Atalay Belediye ııı:ıtlıaa~ı başınüret- rumu Fener kamun lıaşk:ı.nı. 20 -
tilıi. FATlll KAZASI KATIAGO:.lRüK Zlıleyha Tana! 20 nei ilk okul öğret· 

EMİXÖ:\Ü KAZ . .\Sl KOC.CKPAZAR 
I\.\lllYESl 

1 - .Uif özer<lem K. pazar k. baş· 
kanı. 2 - Alıınel Eyüp Aksoy Başhe
kim. 3 - Ahmet Hamdi Tekeveli 
Mficevlıeratçı. 4 - Ali Kartal Tüccar. 
5 - Alaettin Denıirnal Belediye me· 
muru. 6 - Ali Ul\'i Sezgin Tuzcu. 
i - Halit narlıaro5 Emekli suba;r. 
& - Hayri Ekmen Posta T. T. me· 
nıuru. 9 - Ab<lullalı lnal D. D. yol 
ıncnıuru. 1 O - Mecit Iliç:;önmez E· 
ınckli subay. 11 - Niyazi Oğan E
mekli subay. 12 - Hidayet Toğan De· 
letli~·e memuru. 13 - Halil Durugö
nül Kabzımal. U - Hulusi Tüzüner 
Doktor. 15 - Kazım Sezer lliliil Se· 
ker rahrikası sahibi. 15 - Osman Kı· 
nç Otclci. 17 - Remzi Çamlıca Pa· 
ket postahanesl memurlarından. 18 
- Sabri Çakın Gümrük memurların
dan. 19 - A~af Şengül llçe !'lckre· 
ted. 20 - Mümtu Çakan Emlak sa
hibi. 21 - Sadık Salim lrtem Emekli 
maliye memurlarından. 22 - Salih 
Akalın Gümrfik memurlarından. 23 -
Ziya Kılıç Yumurta tüccarı. 

E)llNÖ.:\0 KAZASI BEYAZIT 

NAHlYESl 

1 - Dürnev Bilsel üniversite rek· 
törü eşi. 2 - Agah :Alp Eminönü 1.:ay
ınakamı. 3 - Aılh Sırrı Levent & 
minönü ilçe ü~·esi ve halkC\'İ başka
nı • .f - AICıeddiıı Arıınan Emekli sıı· 
bay (kamun üyesi). 5 - Cemil Bil
sel Üniversite rcktürü. 6 - Ferit So)" 
dan Tebhirhane doktoru. 7 - Fuaıl 
Tibet Emniyet ~andılı memuru. 8 -
Feyzi LeHnt ~lcsajeri )(aritim, peke 
memurlarından. 9 - Fazıl Özdemir 
(EsnaO oc:ı.k başkanı. 10 - H. Xi· 
mctullah Öılürk Öğretmen. 11 - Ha· 
mit Ongunsu Yüksek öğretmen okulu 
direktörü. 12 - Hüsamettin Fuad 
Sunol DiJ tabibi. 13 - llüsnii Iloraıı 
Kavaf (ocak başkanı). 14 - Hüseyin 
Başkaya \'a~lıkçı. 15 - Hüsnü Kara
hasan Köseleci. 16 - lbrahim Sabir 
Yücesoy Emekli memur (ilçe üyesi). 
17 - İb~an Mukbil Onııör AYukat 
(ocak başkanı). 18 - Kemal Paker 
Deri fabrikası muhasibi (kamun üye· 
si). 19 - Kazım Sarı fanekli me
mur (Kızılay kamun ba~kanı). 20 -
Necati Çiller Beleıliye ııı"ktupçmu 
(ilçe üyesi). 21 - Fen:i İlhan Emek· 
1i memur. 22 - Nurettin Çağlır}:ın 
Öğretmen. 23 - Saim Oıeren Po~ta· 
hanede memur (ocak haşkanı). 2t -
Şadi Karagözoltlu Tüccardan (Ç. E. 
K. Beyazıt başkanı). 25 - Te\'fık 
Kut İstanbul maarif müdlirii Ornınuıı 
ba,kanı). 26 -Talat Oık:ın htaııhul 
verem dispanseri başhekimi. 

Fatih kazası merkez 
nahiyesi 

1 - Dr. Rdik Sayclaın B:ış,·ekil. 

2 - Cemalellin Fazıl Erten AYukal, 
umumi meclis azasından. 3 - Sırrı 
EnYer Batur Avukat, umunıt meclis 
tızasından. 4 - Ali Mazhar Pamir 
Doktor. 5 - Hikmet Feridun Arda 
Doktor. 6 - Feridun Manyao; Zahire 
borsası komiseri. 7 - Halil Hilmi 
Uygııner A \'ukal, ıınıuınt mccfüı azıı· 
sınd:ın. 8 - Akir Latif Boyar Kiııı
)aker. 9 - Ccnıal Günenc \'. serer· 
herlik ıııüdürii. 10 - Rız:ı Paran Ma
il ınfişavir. 11 - Fahire Kültür Me· 
mur. 12 - )lakhule Maliye memur· 
)arından. 13 - Ata Bilecan Beledi)e 
hesup işleri mural.:iplerintlen. 14 -
~liiı:teba Sali.hattln Or Şirketi Hayri· 
ye muhasebe memuru. 15 - Saim A
lınca Elektrik idaresi memurlarından 
16 - Hayri Günemek Emekli gümriik 
memuru. 17 - Şükrü Üzaltan Erkek 
muallim mektebi miiclür muavini. 18 
- Mehmet Özbek Milll !lanayi birli· 
Ai katibi. 19 - Rııa Rüstem Pekol
cay Doktor. 20 - !-!ahir Oymnn E· 
ıııekli komiser. 21 - Salim Ahmet Çn· 
lışknn Doktor. 2'.! - llnlit Soya) Em· 
niyet ~an<lıitı \'ezncdarı. 23 - Nıı:r.ir 
lbrahim Akyüz DoL:tor. 2• - Ca,·ll 

!\AJilYESt menlerin.Jcn. ~1 - Fahri Erten Ala· 

1 - llikmct Onat Cumhuriyet müd· 
deiuınuıuisi. 2 - Ihsan Sakızlı Fa~ 
tih kaymakamı ve lıelediyc şulıesı 
müdürü. 3 _ liayrüııusa Sakızh Fn· 
tih kaymakamı n belediye şubesi mü 
dürünün eşi. 4 - Scdııt Büyük Ak
sat Hayriye lisesi müdfırü. 5 - İs
nail llııkkı Tüccar müte:ıhhit. 6 -
~aıı Bora 27 inci il kokul lıaş öiıret· 
meni. 7 _ Selim Kunter Emekli yiiz.· 

başı. 8 _ Hüseyin Avni Saraçla; .~e· 
ıni)'eli katibi. 9 - Etem. Allııy 1.~c-

10 _ Ualil T:ııııer I·.nıraıı zulı-
cnr. ı . . 11 
rc,·iye Jıast:ıh:ınesi ııı~~Jıaseb~cısı. -
- Hü~tü Çelik Ereııkor n~hıye mu· 
_, .. ı· 12 _Naci Dilman ı.ınıaıı koo· 
uUr ı. • L' 

peratif şefi. 13 - Atıf 'fıınyerı nar~-
güınriik nahiye müdür~. 1~ -. Cela~ 
Oumnn Emekli birincı muH'ı~ım. ı.ı 
- Tarık Örtrğcn lcra d:ılresı mut:· 
midi. 1G - Saltıhaıtin Erim Beyog· 
lu helcdiye tnlıkkuk memuru. 17 -
Faik Talıakoğlu Maliye işyorı. ~ 8 -: 
'Zeki Emre Öğretmen. 19 -;;- >:azmı 
Tura Kfıtüplıaııe memuru. _o -:- Os-

G-ıtepa Tüccar. 21 - U:ılıl Ilil· 
ınan ıı y·· 
yük Orer Dokumacı. 22 - Şnh:ıp . u· 
ney lcra mıı:ıYinlerin.ılen. :3 - "'i ~ 
sur 7..iya Tunk Emcklı komıser 24 
Dr. Ziya Cemal niiyük Aksoy Profe· 

.. 2r. - Refik Tezc:ın öı,:retmrn. 
'or. a • h'l' ,. · Delikanlı Emlak ~a ı n. '.?G - .ıasın 
27 - • e hattin K re 1ıkhnnc m_e

AS - Hüseyin Jlilml Tfıkcl Tuc 
murıı. * . 

'>9 ···adrl Özgen komısyoncu. 
rar. - - "' • 31 30 - Kcm:ıl l!yar Komısy~ncu'. -
:\ııri Tunalı Glimrük mfıclurlcrı~dcn_. 
:ı2 - Şevket Kuran Fatih hcledıye.~ı 
İı::ı' miihendisi. 33 - )fu'!lafa Kır )lu-

1 l 't 3i - Hüs:ımettin S:ıygıncr 
tea ı u · • - s ·m 
'.lali ve memurlarından. 3.> - • nı 
· • Ilı h' ü 
El- ,.. Emekli er. 36 - ra ım . 

u~ un • 'k . n 
rer Tfıccar. 3i - Te\'fik Çcltı ·çı u· 
sumattan emekli. 38 - Ali lsmai~ Ta; 
han Doktor. 39 - Hasan Fehmı Oı;· 
retıııen. 40 !\lustafn Cevat Tiiccar. 

FATiH KAZASI ŞEIIHEMINl 
NAillYESl 

1 _ llican nağcıoE\lu Emekli suha) 
,.e umumi meclis nznsıııdan. 2 -
Siireyya Ülker Zahire lıorsası müra· 
kiplerinden. 3 - Ferit Oh·cr ;:\li'ıhen
di~. 4 - Jlasnn Kislik Belediye le
vazım meıııurlarınıJnn. 5 - Ekrem 
Ertcnn \'akıflar idaresinde (llalkevi 
lııışkanı). G - Mehmet Çetin Emekli 
lıiııb:ı.şı. 7 - Hüseyin Konuk Eıııck· 
li. 8 - Jlıilil Ozolın Süt ınü:.talı:sili. 
() - Ali Aklıaş Uakkal. 10 - Sudi O· 
tuakınaz. Emekli yiizlıaşı. 11 - Ah· 
ınet Hasiııı Mutlu :'ll:ıliye kırtasiye :ım · 
barında. 12 - Nurullah Kılıç \'akı r
lar idııresiııdc mliıneyyiz. 13 - :.teh 
met Akcr Emekli lıinlınşı. 14 - Hasan 
Sel llıunalur katilıl. 15 - hıuail 
Hakkı Erman Arpa emini, mahalle 
mümessili. 1G - Galip Ozcnn Emek
li. 17 - Yusuf Sürer Ualıı:ı,·:ııılar ce· 
miyeti U. katibi. 18 - ~lu:sıara Ar· 
pacıoğlu ~liizeler memuru. Hl - Jl:ık· 
kı Önduygu Emekli k:ı)ınal.:1111. 20 -
Ali Rıza Çakır Kırtasiye amlıar nıe 
muru. 21 - Z11iııı 1\nrocn imam. 22 -
Mustafa Kocapehlirnıı Kahveci. 23 -
Salih iller Elektrikçi. 2 l - Sami Sis. 
kir Komiserlikten emekli. 25 - ~ük
rü Ozıcker Emekli. 2li - Ahıııel Zi· 
ya Diler Bakkal. 27 -lıJris Ciııısiıı 
13:ıkknl. 28 - Muhiddin Zcplıan Gaz· 
nııne memuru. 2!) - )lustafu Kurla· 
ran lmaııı. 30 - Mehmet Kuntarcıoğ 
ıu Ereğli mahallesi mümessili. 31 -
Mehmet Erııin Uysal Bakk:ıl. 32 -
Mehmet Emin Özduygu Emekli komi. 
ser. 33 - Ahmet Hıza 'fogaz Fırıncı. 
34 - Ahmet Enver! Ccrrahpaşa hııs
tulıanesi eczacısı. 35 - Eyüp Tunıı 
Arabacı. 36 - Dalın Ba~eıoğlu Şc· 
Jılr tiyatro:sıı ıncmurlurından. 37 -
Hasan Bahri Ünal Keresteci. 38 -
Hüsnü l\ıral Şehremini nahiye mü· 
dürü. 

FATiH KAZ.~SI FENJ:R 
NAHiYESİ 

1 - ~luzaffer fülıç Sn~lav. 2 -
Sami Sünmez Umumi meclis azasın· 

ettin mııtbaaı<ı müdürü. 22 - Sabit 
Kemerbaşısil Fener nahiye müdürü. 
23 - Meliha ~emerlınşıgil Fener na· 
Iılye rııı.itliir,;nün eşi. 24 - Xadir Glın 
Fatih Jıeleıliye Jın.,ktıtibi. 25 - Asım 

Öget 20 nci okul baş üğrelnıenl. 2li -
hına il Halit I>iinmez Eczacı nı ilte
k:ıi t. 27 - Yunus A1-C'an Cilıali ı::Hın 
fabrikası hidematı umumiye Cımiri. 
28 - Halil İlyas ~ kLen Dişçi. :.!9 -
Ethem lhıhl Gök 1.o\~nlncı. 30 - ncA 
kir Erman Ucnizlı:.n:- nıtmıırlarıııd:ı:ı 
31 - Itüsaınctıin Gükengin Eczacı. 
32 - Hüseyin Hüsnü llklıaş Emekli 
yüzbaşı. 33 - ?\iynzi Edöz Uc~irınen 
memuru. 34 - Hilmi Duran Post:ı 
mulıaselıecisi. 35 - Hamdi Se,·encan 
Bnkknl. 3G - 1sm:ıil Tnnrıvcrdl Do· 
kuma tüccarı. 37 - Enver Olcay 
Koıısen·n fabrikası katibi. 38 - Se· 
Yer üııtüıılıaş Miitekait. 39 - Mehmet 
VMinligil Hasan ecza deposu ,·ez· 
ncıları. 40 - Mehmet Emin Akçakıl 
l\lnlzemei inşaiye tüccarı. '1 - Meh· 
met Sait Bilgin Emekli yüzlıa51. 42 -
:\afis Toker Tütün inhisarı memur
larındnn. 43 - Mehmet Cemil Başsa
ka J~elırilınrcı. 44 - Nusrct Bahri 
Pakyüz llcrlıer. 45 - Emin Soylu l~ 
mekli yüzbaşı. 4G - Osman Nuri Tiir· 
köz Tnlıin fabrikatörfı. 47 - Sabri 
Ertürk Ticaret odası ınüreııişlcrinden 
48 - Şiikrü Göken ~lüteknit. 49 -
T vri - ·y tırık D. D. yollarında e· 
lektrik fşynrı. 60 - Tahsin Akbulut 
Helva Tücarı. 51 - Recep Saraı:er 
Saraç. 52 - Y:ısri Yüce Kiimiir tüc· 
carı. 53 - Yakup Sayfj Oktürk Bak
kal. 5' - Ziya Domanik Ar:ıhaeılar 
idare memuru. 55 - ~lilat '!'eker 30 
uncu ilk okul baş öğretmeni. 5G -
Yelıhi Uemirt:ış Emekli l üzb:ışı. 5i -
Fevzi Işık U üncü ilk okul ü[lrel
menlcrintlen. 58 - Hıfzı GizleY Her· 
her. 59 - Tahsin Kurtal Sinema sa· 
hilıi. GO - Sırrı Turun tay Emekli bin 
lıaşı. 61 - lbr:ıhim Oı.ııen Kızılay 
kamun veznedarı. G2 .- Ali Haydar 
Tikgil Sıhhiye ,·ekiilcti l:stnnlıul mu· 
ıcme<li. 63 - .:\eşct Yücel Toptancı 
kasap. 6t - Atıf Süreyya Paş:ıoğlu 
Fabrikatör. G5 - Alımel Yaşar ~la
nav. GG Şükrü Tenkiz A,·uknt. G7 -
Hayri Sıircyya l'aşaoğlu Fabrikatör: 
68 - Hiise) in Hıfkı 'l'ürkten Cibnlı 
tütün fıılırlkası ınürnkilıi. ü9 - A\·
ııi llaysal Emekli öğretmen. iO - Se· 
lı\ıııi GüıııJoğdu Fnnil:ıcı. 71 - Ali 
içer Emekll. i2 - Ali Özgen Odun 
Hkc:ırı. 73 - \'osrı Aktın Tüccar. 
74 - l\lehınet J.>urkan Tüccar ~fıli· 

lıi. 

FATlll KAZ.\Sl SMIATYA 
NAIIIYESl 

Kadıköy Kazası Merkez 
Nahiyesi 

1 - Aziz S:ımilı İller Erzincan 
s:ıyl:l\'I. 2 - Alıdülh:ık Fırat Eı·zincan 

s:ıylavı. 3 - Arif Yönler Hamnllar 
kfıtibi. 4 - Atıl Kamçıl Kadiköy tü
tün inhisarı depo müdürü. 5 - .Ali 
Haydnr Uzel Umumi meclis nzasın
dan. 6 - A,·ni norkınay Emekli ~ÜZ· 
haşı. 7 - Ahılfılrc:ızak Okatan Emek· 
li biıılı.ı~ı. 8 - Ali I\nfııdnr J\adıkö
yüııde lı :ıldm. !l -- Hclıçet Yazar llny
tlarpaşa !besinde öğretmen. 10 
Cemile \'icılan Erel. 11 - Celül Esat 
Arsc,·en Güzel sanallar akademisinde 
proresür. 12 - Cem:ıl On~y Bahriye 
C\"rak müdürlüğünden mütekait. 13 
- Cemil Cem Umumi meclis azasın
dan. 14 - Cenap Aksu Kndıköy kay
mak:ımı. 15 - Celal Sofu Avukat. 1G 
- Dani~ Derlcn :MillI iktısat ve ta
sarrur cemiyeti reisi. 17 - Ekrem 
Akalan Husum:ılln memur. 18 - E· 
min Arım K:ıdnstro baş mühendisi. 
19 - Ferruh Dur!. 20 - Faruk De
reli A nıkat ve umumi meclis aza· 
sıntlan. 21 - Fahrettin Kerim Jrnk
ay Dr. Pro!csör. 22 - Fazıl Zaim Tüc 
car. 23 - Faruk Tırnakcı Belediye 
ren işleri müdür muavini. 21 - Hak
kı Sin:ısi Erel lstanlıul saylavı. 25 -
Hakkı Kılıç Bitlis saylavı .. 2G - Ha· 
sip Göle 'l'üccar. 27 - Basene Cim· 
coz. 28 - Hilmi Rıza Göner Avukat. 
29 - Hamit Şatnr lstanbul lisesi 2 n· 
ci müdiirü. 30 - Jlilmi Setkiner Tiıh· 
tım şirketinden emekli. 31 - Ilüse
yin Rami Yegiter Holde memur. 32 
- llilm i t;ran Seyhun sayl:n-ı. 33 -
Hamdi llaliın ~laroliirk A\'ukat. 34 -
llihcyin Ocak Eski sigorta müfettişi. 
35 - Hnyri Gümüş C. JI. P. Kadıköy 
ilçe sekreteri. 3G - Jlilmi Kııtullıay 
Tüccar. 37 - lsmall llnkkı Uzunçar
şılı Il:ılıkesir sn) lan. 3S - llırohim 
Tolun Eski nııfıa komiseri. 39 - ls· 
mail Jl:ıkkı Ceyhan llcle<liyc şirketler 
komiseri. 40 - llırnlıim Cimcoz Forıl 
ncente~inde şcf. 41 - lsmoil Kat· 
lan nahriyeılen emekli. 42 - lzzet· 
tin 'l'nncr Dr. Hontkcn mütehassısı. 
43 - J~cınnl Alkan Emekli binbnşı. 
4i - l\!'ımil Sporcl Skonl vakum şir· 
ketinde memur •. 15 - Kemal Cenap 
Bcrk~o\' Orılin:ıryii~ profesör. 4G -
!\amil lrıleip :\iğrle saylavı. 47 - J.n-
mia Emin Arım. 48 - Lenınn Erol. 

1 - İzzet Akosııııın Afyon saylan 49 _ Miinip !Jo):ıcıo~lu Yon sa) lan. 
2 - Hascne Jlgaı ô~retmen. 3 - Zl· 50 - ~!elek :jevkel l~eçcci. 51 - Muh 
yn Emin lnakur Mühendis. 4 - ~all tar ('rcr Emekli );Ulı:ıy. 52 - l\luhil
-·Güııizi Sular iılarcsi şerlerinden. tin Taynnt Emekli yarb:ıy. 53 - Me· 
[ı - Burhan llanilıu Tiiccar. G - 1'u- !ek Sofıı. [ı4 - l\lc!tunc Faruk I>ere· 
ri Ergin Saınatya nahiyesi miiılürü . Ji. 55 - Mclih:ı Hefik Gorlıoıı. 5G -
7 - Fuat Ali Bezmen Falırikatör. \ltıstafa Uııri htaıııl:ırl Ü\ildc. 57 -
8 -neııızi Ozdiycn ~inliye müıneyyi1 ~lcınıluh Kızılağaç !jchir tiyatrosu 
!erinden. 9 - II:ımtli Sanal Eczacı. müdürü. :-ıs - Mahmut Mazhar Yüce 
ıo - J\ü~tü Diktürk l\lühendis. 11 - Anıkat. 59 - l\luaıncr Gökcr 1\ndıköy 
Sırrı \'nsa Adliye lı:ışkiıtipleriııclen. sular itlareo;indc. 
12 - Pertev 'l'opıızoğlu Iln~üğrelmen. GO -1\lııslnfa l\lcneıııcnci G:ılat:ı or:ıy 
13 - Hdik Ozgcıı l\luhnsebcci. 14 - il esinde uğrctnıen . 61 - l\lurnt Baş· 
~tusıarn Tüıiiıı Sıhhat ıııiidüriyeli kaya Emekli yiizlıaşı. 62 - !\azım 
ınerııurların<l:ııı. 15 - Nuri Sayıl E· Poroy Tok:ıt sayl:ıvı. U3 - .:\iy:ıı.i 
mekli memur. lG - Ab<lull:ıh Tak- Tevfik Yük~elen Tarih üğrelıneni. G~ 
taş Ycılikule harngazı fabrika nıüdii - Keyyire 1\. Tevfik Yükselen. 
rü. 17 - :\uri Osman Ycdikule şi· Te,·rik \'iikseleıı Turih öğretmeni. 
mendi Cer fıılırikası müdürü. 18 - Re· G5 - Nurcllin Babacan Emekli bin· 
cep Knplnn ııa,·lu fabrikası müdürü. başı. GG - Dr. :\eşe! Ömer lrdelp ls-
19 - Mahmul Cengiz. Deri fnlırika· lnnhul s:wlnn. G7 - :\uri Torunoj'.ilu 
törü. 20 - Hayret Diklürk Hüştü Dik- Kadıküy Havagnzı idaresinde. GB -
türk eşi. 21 - !\lilıribon Peker. 22 - Xecip Kotan Tiiccar. G9 - ;\iyazi 
Bergüzar Erk:ın Ilaş öğretmen. 23 - Ercıılıilge A~keri lise~incle öğretmen. 
F:ıhime Escnkıır nArelınen. 24 - iO - Hesınive Hakkı Şinasi Erci. 
!:\lıık:ıd<ler Kinny Öğretmen. 25 - Ce- il - Refik Go~lıon A rnk:ıt. i2 - Rn
vat Yürür Fnbrikatür. 26 - Arif Ül· miz flakanoğlu Avuknt. i3 - Hrşat 
kü Öğretmen. 27 - Emin Kutlu Öğ· Küksal Kadıköy Sulh hakimi. 74 -
retmen. 28 - Güyıısellin Numan Reşat B:ışkayn Umumi meclis nzasın· 
Tr:ım,·:ıy sefer şeri. 29 - Sail Dez· dnn. i5 - TiüşHi Turaç Tfıcc:ır. 7G 
men kundur:ıeı. 30 - Hasan Çelik· - Hı!nt Cafer Sıd:ıl Dr. Kadıköy be· 
haş Traınhny şirketinde. 31 - Ihı· !celiye b:ış hekimi. 77 - S:ıliı~ı Cim: 
lüsi Çntalcıı Kablo fabrikası müdürü. coz İstanbul saylnvı. 78 - S:ıım Alı 

Dilem re Dr. Erzurum sa) lan. i9 -
Sırrı Celül Atamer A\'ukat. 80 - Şük
rü A il O gel lstan bul sn) Invı. 81 -
~c\'ki Sungur Emeklı ııllıay. 82 -Tc\' 
rik Ulu.s Emekli jandarma yarbayı. 
83 -Te\'fik Bilgiç Avukat. 84 - \'ns
fi Tuna IJ. D. Y. lşlctnıcslndeıı emek
li. 85 - \'nsır Sonı) iirk Balıkesir s.ıy. 
lan. 86 - \'asır Bcreketoğlu Res:ım. 

87 - Velıbi Sarıclal Ogretmen. fiS -
\'eysi GazioAlu Emekli alb:ıy. 8!) -
Yüınnü Eğilmez Emekli ):ırbay. 90 -
Yusuf Çupan K:ıdıköy sular idaresin· 
de. 91 - Ziya Bilgin Tüccar. 92 -
Ziya Kocainan Mimar. 93 - Zihni 
Türeci l\lühendıs. 

KADIKÖY KAZASI KlZILTOPHAK 

NAHİYESi 

1 - Ali IJayd:ır Ilarşııl Eslıalıı cm· 
ilikten. 2 - Asaf Görmez Ticoret oclıı
sındn memur. 3 - Burhanettin Bin
zert Dr. Eski sıhhh·e müfettişi. 4 -
Cevdet Dalım lnhisarlnrdn mfirakip. 
S - Ekrem C:ınıtez İstanbul beledi· 
yesl icrasınd:ı. G - Fatma Ali H:ıy· 
dar Bıırşal. 7 - Gallp Çelikel Müte
knit liva. 8 - Hasan Zühtü Tamer 
l\lütcknit kaymakam. 9 - llırnlıim O
t.an Gümrükten emekli. 10 - lhsnn 
Akd:ığ Ticaretle meşgul. 11 - lzıct 
Bora 49 uncu okul baş öğretmeni. 12 
- Kemal Erol Tücc:ır. 13 - Mehınel 

Ali Yürüker Samsun s:ıylan. 14 -
r\ııci Ali l\lor.:ılı uınumt meclis nz:ı
sındnn. 15 - nüştü Sıınsny Emekli 
}Üzhaşı. lG - HHh'an Korur 3 fıncü 
ortn okul mfidürii. 1i - Saffet Hona 
Telgrafçı. 18 - S:ıim Demirtay Doh· 
riycdcn emekli. 19 - Tc\fik Yazman 
Emekli knyınakaın. 20 - Tahir Ala· 
lak Öğretmen. 21 - Turhan Tamer 
Matbu:ıt kurumunda sekreter. 23 
Zühtü İnhan iktisat profesörü. 

KADIKÖY !\AZASI EHlli"lWY 
:!'AHl\'ESl 

1 - Cemal Cebeci Bahri.rcden e
mekli. 2 - Halil Türkmen Zonsııldak 
saylavı: 3 - Hüseyin Erman Emekll 
baytar. 4 - Hüsnü Alıntıış Emekll nl
lıay. 5 - Hamit Nuri Orıoç 1'ayyarc 
müdür mıım·Inl. G - Jırct Ifallm O
ruz. 7 - !skender Tensiz Doktor. 8 -
Kemal H:ıker Tüccnr. 9 - K:ıdri Ga· 
lip Esen Dr. Emekli Albay. 10 - i\la· 
bir Us Erenköy lisesi direktörü. 11 
- lllunıner Şen J~slınlıı eml:iktcn. 12 
- Mustn!a Giiler Sivil kapt:ın. 13 -
Kurettin Ali llcrkol Profesör. 14 -
Kiyazi Sez.gin Uaş,·ckület nrşh·inde. 

15 - Riiştü Bekit Diyarlıakır snylavı. 
16 - Rağıp Ozdenıir Zonguldak sny
lavı. 17 - R:ısim Başara Sl\':tS sa)'
la'l'ı. 18 - Safiye Hüseyin Elbi. 19 -
S:ılim Türker Tüccar. 20 - Sclahat· 
tin Oıgil Dr. Emekli binb:ı..şı. 21 -
Şemsettin Günaltny Si\'aS saylan. 22 
- Şükrü Ilayrnk Mıızh:ılıadn ınemıır. 
23 - Tevfik Hccep Oğuz Dr. Ordi· 
naryiis profesör. 2~ - \'asıf Çın:ıy 
~tııl:ıtyıı snyl:ıvı. 25 \'ccdi Tng Avu· 

kat. 

Üsküdar Kazası Merkez 
Nahiyesi 

ı - .Al! Rızıı. • Çamlıyurt _ Eczncı, 

2 - Ali şan • c. lL P. Hacı Hesna 

Ocak Bagkanr, 3 - Ahmet Çitil • Ah 

met Çelebi mUmcssill, t - Aklf Türe

GUmrllk \'ezncdan, 5 - Bekir Esener -

UskUdar Maarif memuru, 6 - Bedri 

Sarptuğ - C. H. P. Toptnşı Ocak Bil§· 

kanı, 7 - r..ehzat Tanerl • Di§çl, 

8 - Cevat Toydemir - Emekll ?ı.1ira

lay, 9 - Ccnanl Bllmmnn • Harp rna. 

ınıu Emekli 11ubay, 10 - Cemal Er. 
gUn _ Jandarma emekli subay, 11 -

Cclft.l Arshngiray _ Eczacı ve UmumJ 

meclis Azasından, 12 - Cemil Gönen.. 
Maliyeden Emekli, 13 - DllA.rn Şe!tk 

Ozdoğnncı - Şefik e§i, 14 - Enver 
Eracar • GUmrUk memuru, 15 - Fot. 
hl Yilcekan • Vlll!.yct baytarlık eube 

mUdllrU, lti - Fethi Kcsktn - Yarbay 

emekli, 17 - Ferit Tokercn • Nik6.b 
memuru, ıs - Galip DUrer _ Emekli 

Albay, 19 - Hcımdi Dcnlzmen - Istnn. 

bul saylavı, 20 - Hazrın - Emekli 

doktor General, 21 - HUsnU Ulc;:ny -
Ullyunu umumlyedcn Emekli, 22 -

HUsnU Şakir Çakar • Doktor, ~'3 -

Hilmi _ :Maliye mU!ettlşl, 24 - Halll 

Server • GUmrUk mütekaidi, 25 - HU. 
seyln Uğunlu • Bahriyeden Eır.ckll, 

26 - Hur§lt A\•şaro~lu _ AdUye me. 

muru, 27 - HUse)in A\'CU - A~ı me
muru, 28 - Ihsan Onnl - UskUdnr lmy 
makamı, 29 - Ismnll Hakkı Yeşil

yurt • Ecz.abnneler mUCetUşi, SO -

rsmail Hnkkı Altunbcnzer • GUzel sa. 
naUnr akademisi yar dlrektörU, 31 -

(amali Şevi.et - Avukat, 32 - lbrnhlm 
Çamlıyurt • Eczneı, 33 - Ismafl Ih. 
san _ c. II. P. Çcngelköy ocak b!l§kll

nr, 34 - Ihsan Flmurk • Sel!ı.ml Ali 

(Lütfen sayfayı çcıi.riniz) 
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Mtlme.utll, 33 - Liktn .Aksoy • Istan., ye subayı, 2 - Rıza Tozan • Emekli 
bul bel1<!4'e reLt mua.viAl, 36 - M.. AU Bahriye subayı. 

Gökçe.ıa • UskUdar ilçe başkııw ve U. S K M k 
arıyer azası er ez 

mum! meclla tı.zıısı, 31 - Mııclt Ole • • 
tar - Avukı:ıt, 38 - Mahmut Ekrem Nahıyesı 

1 
Cinsi 

iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
11 aır rur17ec1e 

:M.ikdan Muhammen B. 
Arlrn.n • Belediye bll§ hekim!, 39 - ı - Dr. Ali 'l'urhnn • Umumı mcc. 

:Mustafa Demlrg6k • Belediye tcmlzlll: Ilı dzll.!man, 2 - Ferit Hamal - Umu.' Baskül 5000 Kg. 
l§lerl mUdUrll, 40 - Muharrem Nail mi meclLs tızıısınd:ın, 3 - Tevfik Am. 

I' 

1 adet sif 
Haydarpaşe 

Lira Kr. 
750.-

% 7,5 teminat 
lJira Kr. 

56 25 
Eksiltme aekli 

Pazarlık 
Saati 
14 

Tahta Ve ı>enıft 
'l'tilUi Lf~ltTED 

Tasfiye Memıırtunıınd~ 
ŞUrek~ heyeti ulJlll 

tabla ve demir işleri 
ted Şirketinin feılb 'ff 

Taner • Avuknt, 41 - Mahmut CelO.I cıı • Umumi meclis dzasında.n, • -
Slunglr - Emekli Doktor, 42 - MUm. Nurettin Alı;an • Profesör Mühendis 
tnz 5.:ıyıncr • l'ostahnneden Emeltll, olrulunda, 6 - Musllhittln Okyay • llk 

43 - Mustafa Saro • Adliye memu. tedrisat mütcttl§l, 6 - Cevdet Erde. 
" 

2000 .. 

1000 ' 
ı 

l " •• eif 
İstanbul !JUOO.- 375 - Açık eksiltme 14.30 

ı• fi' sfnc karar verııı:n -; ~ 

nı, H - Mustafa GUrknn • Deniz ııut 

b:ıası ır. 45 - Murat lc1il • Bahriye 

mUtekaldl, 46 - Mclımet Ali Kurnner. 

Müteah'ılt, 47 - N:ızml Madanoğlu • 

C. H. P. Usküdar merkez kamun bnş. 
kam, 48 - Nuri Onan • Istnnbul Be 

lediycsi hesap işleri :M .b:l§ mUrıı.klbl, 

49 - Nadir ErsBz • Harp maınıu su. 

bay, 50 - Nazım Tun;:doğ&n • Su tdn 

-resi memunı, li1 - Nazım SlnanOğlu 

Maliye mcmunı, 52 - Nedim Ongan • 

OZrctmen, 53 - Nuri Köklenml§ efe. 

Icadlye mUmesaill, 154 - Orhan Okte:ı 
lstnnbul belediyesi hesap iş. mUdUr 

muavini, 55 - P.nslm Bilir _ 21 inci 
oı,uı başllğretmenl, 56 - Sıbl:atullab 

ınl _ Kaza Kızılay ba{Jtanı, 7 - Nec- 1 c:! tn 1 · 'b' - ':a':ır ame erı mucı ınce yukarıda nıikdarları ya%JII basküller hizalarında gösterilen u.sul. 
Jet Arp:ıt • KnronUna doktoru, 8 - 1 1 t 

1 
_ '· 

slcllll ticarete t d_. 
rllmlş bulunduiU11 

• 

Hibu olanların fi~ 
tanbul tş Hanıııd -
mahsusasında ıastlffl ~ ere sa m a macUAtır. 

Haydar Doğ • TUccnr, 9 - Nur1 Hıı... 
mamcıoğlu • TUccar, 10 _ E.nıne c~- . ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme sautleri hizalarında. gösterilmiş • 

• nJ rind tır. 

ı• ue rı laman !sa can ., ,ıı 
veren'e müracaatta l ~ 
d~tlerl ictnde aıaca•I• -viker _ Ilk okul ö#retme e en, 

11 _ KA.zım Esen _ Sarıyer :r.ıaarit nı - Eksiltme 4--4-939 tarihine rasttıyan sah gUnü Kabataala Levazım ve mübayaat eubc. 
memuru, ı2 - Mesut Karakolu, - Dk sinde1d alım komisyonunda yapılacaktır. 

•• ı 
detUrmelerl ve e'ff dl t 
!erini de birlikte tef 
ilAn olunur. 

oı..-uı öğrctmc:ıı. 13 _ Burhan çevtk. IV - Şartnameler her gün sözü ge~en şubeden para~ııı olarak alınabilir 

er - so uncu okul ba~ öğretmeni ,H - V - 5000 Kg. lık baskülün milnakasasına. igtirak edecekler 7 gUn evveline kadar !!atsız teK-
Fııhri Hemi§· naıktt1ar c. kAtıb1, liflerini Tuz Fen şubesine ve 1000, 2000 Kg. hk baskül münakasasma iştirak edecekler de fiatsız 
lei - Nuri A

1knn - TUtUncü <Esna!.' tekliflerini ıbir hafta evveline kadar Müskirnt Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin.in kabu. 
tan), 16 - Ali Bayrak • Kuru kahvo. lünü mutazammın vesika almaları lftzımdır. 1 

el (Esnaftan), li - lsmail Tezcan - t7T Ek 'lt · t' k d kl ' 'it il Ü k • ik ·1 bi lik k d dı "~ - ı:ı meye ış ıra e ece ·er ası me g n ·anunı ve!la ı e r te yu arı a a ı;e. 
TUccıır, ıs - Zebra Çe'11' - ilkokul çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1704) 
öğretmenlerinden, 19 - Agtlh Ozde. 
mir • EmeWI Dz. Blnbaştm, 20 - HU. * >'.: * 

Huda.verdi _Doktor, ~7 - Sa.adet M.uE aametlln AtıısU • Emekli subay, 21 - I - 27 -. 2 - 939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz 
tata Demlrkök - TemlZllk işleri nıu. osmo.n cargUn _ u:umkôy tahlisiye ırO beyaz kanaviçe yeniden pazarlık usuliyle eksiltmere koıunuştur. 
dilrU c§t, 58 - SD.llll Yağcıoğlu • Ad. dilrll, 22 - Hnsruı Yılme.z • J{unıköy II - Muhammen bedeli 38750 lira mu,·akkat teminat 2906 li. 
llye memuru ,ri9 - Sıtkı Tuğa. - Dev. talıll.slye memurlnrmdan. ra 25 kuruştur. 
Jet demtryolları memuru, 60 - Şerli' III - Pazarlık 30-3-939 tarihine rasthyan perşembe gi.inU 
iB:ığmen - Uakildıır Halko\1 başl<anı, SARIYER KAZASI YEmKOY saat 14 de Kabataşta Levazım şubesi müdUrlüğilndeki alun ko. 
61 - Şemsettin Alnmk - Bahriye yar. NAHli~SI misyonunda yapılacaktır. · 
b:ıy mOtckaldl, 62 - Şevket Tarman. 1 _Hasan Hayri Tan_ Edirne Say. IV - Şartnameler her gün sözll ge~en §Ubcdcn parasız alı. 
c. l:L P. Kuzguncuk başkanı, 63 - b'l' 

l0.\'1, 2 - VC3ilc Tan • H. Hnyrinln e. na 1 ır. 
Vnsıt Temel _ Eır.eldl Bahriye Amlra V 1 l 

şi, s - Dr. Rnstm Ferıt Talay _ Nı~. - steklilerin cltsiltmc iç n tayin edilen gün ve saatte me1 ... 
lt, 64 - Vahdet Pekel • C .H. P. Us. k• k • lm l · · • Q 

de snylA\·ı ,4 - Halckı Saydam _ ıçeı ur omısyona ge e erı 1lan olunur. (17 1) 
kUd!ll' kaza idare heyeUnden, 65 -
Veysi Ulutepe • Oğrelmcn Emekli, 

1l6 - Kenan UtkU - C. H. P. UskUdar 

Merkez nahiyesi başkanı, 67 - KAml 

Dllman _ A\•uknt, 68 - U:dmll Ertör. 

Noter, G~ - Tov!ik Solmaz • Mıınrit 

mtl!cttişl, 70 - Tevfik Turan - Sa. 
bık Tlmarho.ne mlldürU, 71 - Turan 

Kavran • Ta,.cıçı, 72 - Tahir Sarıoğlu. 

Avukat ka.UbI, 73 - Ziya Alo.yay • 
Mln:uı.r, 7• - ZekAI Yedekçloğlu • E

lektrik şlrlteU :M., 75 - Alt Aten • 

Emekli Albay, 76 - Saffet Şnvlı • 
Hııycl:ırp:ı.§a 11.scst mUdürll, 77 - Ma. 

clt Bert • Adltyc ba§kn tlbt, 78 - Rl. 

fııt Kalpıık~ıoğlu • Eski belediye mo.. 
dQrU, '10 - Ncyir Levent • Emekli. 

USh."lIDAR KAZASI ıaBIKLI 

NAHIYESI 

Snylnvı, 5 - Recai • Tokat. Saylavı, . " . 
G - Şevket Dağ _ Konya Saylavı, I - 14. • S • 939 tarihin.de kapalı zarf ve eksiltme.si yapıla. 
7 - I<'\ı:ı.t Fazlı Akgün • Umumt IDIJC. cağı ilfm cdilmi3 olan buhar kazanının münakasa mUddeti görü. 
us Azasından, 8 - :Mııhlr Temrtııı: _ len lüzum Uzerlne temdit edilmiştir. 
Profe3ör, 9 - HUsametUn Karneyvat. lI -Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4-.(-939 tarihine ra.st
Emekll General, 10 - Sozat Selek - hyan salı günU saat 15 de Kabatnşta Levazım ve mUbayaat §Ube. 
M. Snrnylıır Md. ll - Gutedste Selek. si müdüriyeti alım komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar ek. 
Sezal Selek C§I, 12 - A%ml varcı - siltme saatinden bir saat evveline kadar "'saat 14. de .. kadar ko. 
Emekli Dz. Yarba}'l, ıs- Yaşar Oyal. misyon ba§kanlığına makbuz mukabilinde vcrllmesi ve eksiltme. 
Avulcnt, u - Ferit ~ - TUc. ye girmek is!.eyenlcrin fiatsız teklif mektuplarını ihale tarihin· 
car, ıts - Ibrnhim Ziya - FnbrikaU!r, den bir hafta evveline kadar mliskirat fabrikalar şubesine vereıek 
16 - Re.~ıt ErgOn ·Emekli Yarl>ay, münakasaya iştirak vesikast a•maları lazımdır. (1714) 
17 - Re§lt Denlzçelebt _ 1':tneltll Dz. 

Ynrbnyr. ~ . ... 
Eyüp Kazası Merkez 

Nahiyesi 

I - ldaremizln Cibali Tütün Ye Kutu Fabrikalarında halen 
mevcut olnnlarlıı Mayıs 939 gayesine kadar "160.000" kilo birike
ceği tnhmin edilen tahta parçası evvelki ihale feshedilerek yeni

l - lbrahlın Tanm .:-€J111' orta. o. den pazarlıkla arttırmaya kon.muatur. 
ıwı cotrntya öCretmenf, 2 - Mcs-.ıt II - Muhammen bedeli beher kilosu "50" santim hcsabilc 

1 - YU8tl! Kemal TengU§enk • SL Nazlkl • .Ayvtı.ns&ray değinncnl mU. ''800" \'C % 15 teminatı "120" liradır. 1 
nop aaylnvı, 2 - YuhltUn At&ytğtt • dctrU, 3 - HnlCısi Ertuğrul - Doktor llI - Artırma 18-3--939 tarihine rasthyan cumartesi günli 
Bnhrtyeden emekli, 3 - Sa.it Alttan • (Halkevl Ba~lto.nı), 4 - Feyzullah o. snnt 10 da Kaba.taşta Levazım ve Mübayant şubesi mUdUriyetin. 
c. H .P. Kısıklı ba§karu, ' - ccmn nol - Nl§allt.a§ ıs mcı okul b:ı~ğret- deki satış komisyonunda yapılacaktır. 
Erkan • Kısıklı okulunda bq öğret.. meni, 5 - Zly& Ebçlm - ~ıeton idare. IV -'Tahta nilmunclerl Cibali ve Kutu !abrik:ı.larında görü. 
men, 5 _ ı.tehınct Ali • Bahçeler me. al lşlcbno Amirl, 6 - Hiltmct Atla. ~cbllır. (l674) 
muru, G - Ihsan RO~tU Bllcan. Avu. mu - Eaıı.c1, kfmyakcr, 7 - BUrhan 

kat, 7 - Ahmet Oeyener - Zürradan, GQnahk!roJtlu - lnhlsnrlar memuru, Js t 8 n bu 1 p. 'f. T. Mudur 1 u ğ u od en : 
s - Haydar Ers6z • ZUmıdıın, 9 - 8 - Emtn Kadri Esener • Emekli ko. 
Hwnsı Sanver_ c. n. P. Kısıklı sağıtı. mlscr ,o - Avni Gı:llcço _ GUınrtlk icra ldarc ihtiyncı için 50 adet 120 X 150 S. M. ebadında mUdcv. 
maıu, ıo _ Ahmet mıktekln • c. H. memuru, 10 - Mustafa Çolb:ın • çm. ver dipli koli çantası, 828 adet 60 X 95 S. M. ve yine 730 ad"'t 
P. füsıklt sııgı,ı:n.a.nı kdtibl, 11 -Tev. çl, n - Zehra Tarım _ 3" mc.ı okul 50 X 75 S. M. ebadında dahili posta çantasr, 15'.) adet 60 X ! 5 
flk Kubnnc; ~ c. H. r. Kısıklı d.zasm. <iğretmenlerinden, 12 - Nuri Tutan • S . .M. \"e 100 adet 50 X 75 S. M. ebadında harici posta çantaları 
dan, 12 _Cemal GUney. c. H. P. Bul Kadırga talebe yurdu mUdUrU, ıs - :ki celilan 1858 adet posta çantasının alımı kapalı zarf mıulile 
~rıu ocak b~k'bL Yahya Gnllp ı:argı • .Anknra sa)·la\'1, eksiltmeye konulmuı;ıtur. Eksiltme 22-:;-939 çarşamba saat 15 

H - Krı~r oztoprıı.k _ Tuğla UlCCllrı, de B. Postahane binası alt katta müfettişlik odasında toplana. 
USh."11DAP. KAASI BEYLERBEYi 15 - Rahmi GUnay. EyOp kUtOpbane cak alım sntım komisyonunda yapıl.:ıcaklır. Muhammen bedeli 

?\.AHIYESI uıemuru, 16 - MuhltUn ?lro.y - Ay. 575S lira, muvakkat teminat 431 lira S5 kuru~tur. Taliplerin ol 
ı - Rtı.na Tarhan _ Inh1sarl1l.r vckl. vansn.nı.y dc~1rmcn1 mUdUr n:ıuavlnl, baptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminaUarını ya. 

u, 2 - lh.sa.n Tav _ &ynzıt Saylavı, 17 - Abdullah Şovnn - GUn1r1lk mu. tırmnk üzere çalışma günlerinde me::kfır müdürlük id:ıri kalem 
s - ceıru Kocner.., .Avukat c. H. P. bafuu memuru, ıs - Falk cuncrı • levazım kısmına eksiltme saati olan 1:5 den bir sıs.t evveline kn • 
.Bcyl.rb. >I lla;!unı, ' - Hayrettin • Gnzet~ mulınrrirl. 11> - mımı Ket - d:ır kanunun tarifatı dahilinde haz.alnnmış teklif mektuplarım. 
Beylerbeyi ı:ı.ııh!yc mtıdUrü, ts - Faika Dol,tor, 20 - Ihso.n Erkılıç - 44 Un. yeni sene i1:in muteber ticaret odası vesikası muvakkat tcnıinat 
uıca.y. Oğretmcn. 6 - Nedim Akyll%. cll okul b~8ğretmenı, 2l - Srtkı o. makbuzunu havi olarak yukarJda sözü geçen komisyon başkan. 
Oğrctnmı, fi - Salih Aı1! - Oğrctmcn, nenı: • Ernclt'i subay, 22 - Necati lığına. No. lu makbuz mukabilinde te,•di eylemeleri. (1358) 
8 - Sadri Seven • Emekli, 9 - .Mch. Kaptan • K.oml .. yoncu, :3 - ı.Iebmct 

mel Iamnll • Doktor, ıo - SalAhnttln. Yılmaz • nnnıt inhisarında, ~' ~ .Ali 
D. Tlcurctı munmclf1t gefi, ll - Ab. Alan • Yem lUccarı, 25 - Bekir Oz. luımı, 2 - Sabit Tapan - Beykoz deri 

dUrmhman Nacl. Emekli, 12 - Faik. ben. Doktor, 26 - Cevat Ipte§ • Mal. ve kundura fahrlka!&rı dlreklöru, 3 -

C. H. P. Vanlköy ocak ba,,kanı, 13 - müdUrlUğü memuru, 77 - Fikri naı. Ferit Erinal • Eczacı umumi mccll! 

MUnir • :M:Ut.enhhit ,H - Necatı • kanlı Inhis:ır depo mUdUrll, 28 - A. A.z:ısından, ( - J:IUmU A§ıtman - Bey. 

Knndilll ocak ba;,knnt, 15 - Rıu _ gD.h Ouırar _ Inhis.'lrlnr memuru, ko:ı; belediye do~toru, 5 - Şeref Ba. 

Bnltknl, 16 - Saim Erkun • Doktor. 29 - Art! Beşer • Ecuıcr, 30 - Kc. şar • Çifte! "e mlltcahhlt, G - Sabri 

.ADALAR KAZAZI .MERKEZ mal Uı;er • D~ dolctonı, 31 - Ha§lm Altıolt • I.tıı:ıbW gümrtlklerl bnşmU. 

NAWYESI Kuvruı • E)'1lp Uc;ebayı. dUrlllfü mo.nlfatura memuru, 7 - Bııb 

Bcylco:ı; malmUdUrlUğU '·cznedart, 

23 - A.ıehmct San • Balıkı;r Telsi, 

~f - Rağrp Yamat • ınhlbnrlar Pa,şa. 

bahçe fabrikasında t;ıçJ, 2:5 - Mehmet 
SUcr • Çiftçi. 

'BEYKOZ KAZA~ A~ADOLL"lUSAn 

NAllIYESl 

1 - Şevket AlUınıı.lcv • Aclıüar ko!f 

makamı, 2 - SUlcynınn Harn.rlı • M~. 

zarlıklar müc!ürU, S - A\'lli Yağız • 

EYUP KAZASI RA'lll 

NAHIYESl 

nye Kurtnn - Beykoz knymakammm 1 - R-e§:ıt Yttmar; • Denlzbank sa. 

eşi, 8 - 'Mahmure Erl;'Qvcn • lstıkıaı b ... mtlfcttiıfcr1ndcn. 2 - Ali Şahin . 

harbi malQllcrlnden kıdemli yüzbllB! 
~im! encllmen ll.zaamdan, 4 - Sabri n-"'a ..,..,.,;n ı, o •u t t. t l - Haydar BııtıAran _ Emekli su. D<U! ••·ii .. vcn eş - .w.cs:ı ...,"1 mnn. 
mırtcr • ŞClrayı devlet dzalığıncla.n bay, 2 - EtNn Engin • lnhlsaı1ar me. HUsnQ ~ıtman e~, 10 - Hil5e)1n 

emekl~ rı - Mehmet .Hnnl!oğlu - Tile. munı, :ı _ Asnn Gürııoy • Bctedlyc KökUlrlc • llotör (makinist), 11 -
c:ı.r, 6 - Cıı.llp Bektaş _ HaJ:lne mu. 

memuru, 4 - Naşit ınk~Jı • llnşöğrct.. Faruk Ju:et _ Beykoz dert ve kundu 
h:ı.kcmııt Amiri, 7 - Enver Demirel • 

men, l'i - Nnzml Akel - CUmrllk me. nı. fabrikaları lınnl&.t ııetı, 12 - Ab. 
TUccıır. muru, <l - Recep Akç:ıy • Ba§IS#rct. 

Beykoz hUkfimet <lolttorluğundan "
ncl<ll, 3 - CııIAl Dikmen • Imar Ban. 

kası mUdUrU. ~ - Ibrahlm Arm • A. 

Hisar halat !abrtknsı mildUrU, G -

Ziya J~antemlr - lstanb\ıl umum sigar 

ta. ~rkeU muhasibi, 6 - Saki .Akant. 

ŞlrkeUhayriyc mUdllril, T - Cevdet 

ADALAlt KAZASI HEYBELI 
men. 7 - Şaban B:ılcık • Tuğ lUccan. 

dul:ah Tapan • Deyltoz deri ve kun. 
Fnhr! Nomer • Awlrat ve "llmumı :met

dura !abrikalıırı Jdmı•agerl, 13 - ee. 
tıs lzasındnn, S - Remzi Iıımnn • la. 

NAHIYESl 

l - Emin Ali Durusoy • Dcnlzbank 

hukuk mUş:ı.\1rl, ! - Sadık Gll%el Oıı. 

man • Beybell plD.j sahibi. 3 - Esat 

ourusoy. Ccrrahpaşa hastaM.nesl ~ 

hekimi, ' - Hasan Rıza Tt-melll _ 
Tüccar, 15 - Iamail lfakkl sızmuo4. 

111 - TUccu. 

ADALAR KAZASI BUI~GAZ 

NAHlYESI 

EYUPIV\ZASIKEM.ERBURGAZ 

N.AHIYF.SI 

11.letUn Ta~pmar • Beykoz sulh Mld. 

mi, U - Hasan Çak4 • Jı. vukat, l!S -
Hllscyln Halikanlt • Şark değirmenle-

1 - Kerim Tunç • Kemcrburgruj rı dlrekt8rU ve yul:ı. ~!Ulğl ııa.lılbl, 

nahiye mUdUrtl, 2 - lbrahim GUre3 ·ı 16 - Asım Aryl\z _ Müteahhit, 17 -
Bahçe s:ı.hlbl, 3 - :UO.llk Yılmaz • I<öy Atıf Tiryaltıotıu • Mlltekalt, ıs - A. 

muhUı.n, ' - Kemal ÇcUn - Tnhrtrat S:lf Akan • Şirketi Hayriye levazım 

kn.tibt. 5 - Mehmet Ozlcan - K6nıllrcU. mlldür1l. ııı - Haml Kıırayalca • TUe. 

k M k 
car, 20 - nıtat .Al.-tq • lş Bankam 

Bey oz Kazası er ez ha~\'eznedarı 21 - Namı Ozan - ln 
• T h* • • ' na ıyesı hlsıırlar ldarest P~:ıpahçe rabrlknaı 

tanbul Ucıırct ,.e sann)'l odası muhıı 

sebe tefi, 9 - Mustafa Cebeci • Tah. 
mil vo tahllye mUtcahhtdl, "10 - Maı: 

har Seyhun - .A\'Ulta.t, 

nEYKOZ KAZASI MAın.ruTŞEV. 

Joı:ETPAŞA NAHIYESI 

ı - Necfp Un1tı • :Muhtar çiftçi, 

2 - Hüseyin ı:rgtln • çiftçi, 3 - Ah. 

met GOr • Çiftç1, 1 - Mebmet • Çift. 

Jillmf Eı; men • Emekli Bahri. 1 - Ihsan Kurlan • Beykoz kayma. memurlarmdnn, 22 ~adcttln ç~çen. ı;I, 5 - Abroet KöktUr • Ç.."tflçl. 

Belediye Sular idaresinden: 
Kapalı ::ar{l4 mihıakasa ilônı: ~ 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'atta. b 
luk ve tcferrüatı kapalı zarfla münakasaya konuınıuşt: 

ı - Bu husus için tanzim edilen §artname idare · 
servisinden parasız olarak alınabilir ve nümuneler ida! 

rUlebllir. ~ 
2 - Talip!er, r;ıartnameye göre haztrlıyacaklan kil 

6 
, .. 

rmı ihale günü olan 5 Nisan 939 çat'§arrha günU sa:ıt 1ırdl1'ıtf 
Taksimde idare merkezintlzdo müdürlUğe vermiş olın8 

saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (1716) 

- -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Roınali 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı de 

•J.it· .. aer, icabında günde 3 ka§e alınabı 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat })edell~ 
ya!'.th muhlclif cins hışa edilecek vagonlar için yed~U ff' 
a;Tı ihale edilmek suretiyle 25 Nisan 1939 salı gUt1 
sıra ile Ankarada idare binnsmda. kapalı .zarflıı: sa.tıı1 ~ ,.d 

Bu işe girmek isteyenlerin &.§ağıda yazılı nııkta! ~ r 
i!c kanunun tayin ettiği \'esikaları va tekliflerini • 
H de kadR.r komisyon reisliğine vermeleri ıazımdır· ~ 

Şartnamelr para.etz olara.k Anlcarada malzeıııt' . (1 
Haydarpa~ada tesellüm '"e sevk ~lliğinden dağtırıla~' 

Eksiltme Muhaınınerı 
No. su Eşyanın cinsi :Mikdan 

1 - Pliı.k dö gard, cer kancası, 
koşum takımı ve saire gibi 
\'agon aksamı.... kalem 

2 - Tekerlekli dingil banda-
23 

jile beraber.- Adet ~o 

3 - Buvatagres komple.. " 900 

Lir6 

Akhisar Belediyesinden: ~ 
1 - Akhisar hUkümet caddesi elektrik §cbeke gii" t 

silt.mcsinc istekli çıkmadığından acık eksiltme on 
lwunuştur. 

2 - Bedeli mubammeni 1732 Ura 99 lrorU§tıır·, ~ 
3 - Ihnlc 20-3-939 tarihinde !!aat 15 tedtr. 'ftY 
4 - lsteklilerin açık eksiltmeye müteaillik 2ıt90 

rnucibnce müracaatları ilan olunur. (1697). 
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lstanhul intihabı Mebusan Teftiş Heyetinden • • 
BüyUk Millet Meclisi İkinci müntehiplerinin intihabı. 

~ 939 çarşamba günü başlanacak 19 - 3 - 939 Pazar 
l?U bitirilecektir. Birinci müntehiplerin rey verecekleri 

'kftda göstcrilmiı;J olduğundan rey sahibi olanlann intl. 
~ laYin olunan günlerde mensup olduktan mahalle ve köy-

dıktarına nüfus tezkere !erile müracaat ederek reylerini 
rı lüzumu ilan olunur. 

Adalar Kazası 

lunda. 
4: - Anadoluhisar Nahiye M. 

binasında. 

5 - Kanlıca parti binasında. 
S - Anadolu feneri köy oda. 

sın da. 
7 - Akbaba köy od:ı.sında. 
8 - Mahmut Şevketpaşa köy 

odası. 

9 - Bozhane köy odasında. 

Anadoluhisar, Göksu, Yenima
halle. 
Kanlıca, Çubuklu. 
An-:ı.dolufenerl, Poyr.ız, Riva K. 

bulunacağı Rey verecek mahalle ve köyler 10 _ Hüseyinli köy odasında. 

Akbaba, Dereseki köyleri. 
Mahmutşevketpaşa, Ali Baha. 
dırpaşa, Mandıra köyleri. 
Bozhane, Ögümce, Güllü, Kılıç. 
lı köyleri. 

Hüseyinli, Cumhuriyet, Sıra
pınar köyleri. &u'"!k lie" ~ ada iskelesi 

d ~'beliada Ayyıldız cad. 
&es.inde 
~l'gazda Çarşı caddesinde 

ahada Çarşı caddesinde 

Büyükada mahalleleri 
Heybeliada mahalleleri 

Burgazada mahalleleri 
Kınalıada mahalleleri 

Bakırköy Kazası 

~evi binasında 
enirnahalle istasyonunda 

l''lilköy istasyonunda 

~~ kanoklannda (seyyar) 

~~ kanoklannda (seyyar) 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Sakızağacı, Cevizlik, Zeytinlik. 
Yenimahalle, Kartaltepe, Os
maniye. 
Umraniye, Şevketiye, Köyiçi, 
Şenlik. 

Yeşilköy Nahiyesin~ merbut 
köyler. 
Mahmutbey nahiyesine merbut 
köyler. 

Beyoğ 1 u Kazası 

U - Polenez köy odasınd:ı. 
12 - Ömerli köy odasında. 

Polenez köyü. 
Ömerli. Koçullu, Muratlı Esen. 
celi köyleri. 

Eyüp Kazası 

Rey sandıklarının buf unacaiı 
yerler: 
1 - Camiikebir karşısında. 

2 - Eski Yeni karşısında 

3 - Defterdar vapur iskelesin-
deki kahvede. 

4 - Ortakçılar karakolu önünde 
5 - Alibey köyü köy odasında 
6 - Rami jandarma karakolun. 

da. 
7 - Kemerburgaz ~ahiye bina

sında. 

8 - Kısırmandırada 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Camiikcl'.r, Dökmeciler; 1s. 
18.mbey mahalle. 
Uç Şehitler, GUmüşsuyu ma
halleleri. 
Abdülvedut, Cezri Kasım ma. 
halleleri. 
Nişancı Fethi Çelebi mahallesi 
Alibey köyü. 
Cuma, Yeni mahalle, Topçu
lar, Küçükköy, Cebeci köyler. 
Kemerburgaz, Petnehor köyleri 

Kısınnandıra, Çiftealan, Oda. 
yeri, Ağaçlı, Pirinççi, Akpınar, 
İhsaniye köyleri. Rey verecek mahalle ve köyler 

:.minönü Kazası 
erhatun camiinde 

~~'lnakamlık binasında 

~ğa camiinde 
aksim Camlı köşkte 

~~ılık klUbilnde 
kışehir Parti ocak bina. 
da 

tha.ıae köyünde 
ecidiyeköyünde 
U Parti binasında 

caddesindeki kahvede 
kebirde 

I 

Kamerhatun, Çukur, Kalyoncu 
mahalleleri. 
Kuloğlu, H.üseyinağa, Katip 
Mustafa çelebi. 

Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler: 
1 - Kaymakamlık binasında 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Asmalımesçit, Şahkulu, Evli. 
ynçelebi, Tomtom mahalleleri. 
Firuzağa, Cihangir mahalleleri 
Gümüşsuyu, Şehit Muhtar, Ko .. 
catepe mahalleleri. 

2 - Yenicami mavakkıthane
sinde. 

Hoca.paşa, Hubyar, Mehmet 
Geylani, Ahıçelebi .M. 
Çelebioğlu, RUstempaşa, Tah. 
takale M. 

lnönü, Harbiye mahalleleri. 
Bostan, Eskişehir, Yenlgehir, 
BUlbUl, Hacı Ahmet mahalleleri 
Ki.ğıthane köYii 

ccidi.}1? maııaticsi 
IMllh'l•llli!l8i .. Ç'M•felltı~a. 

Pangaltı, Duatepe, mahall~leri. 

" 

3 - Atikalipaşa camiinde. 

4 - Firuzağa camiinde. 
5 - Akbıyık camiinde. 
6 - Mehmetpaşa camiincle, 
7 - Kantarcılar camiinde 
8- Üçmihraplı camii 
9 - Hacıkadın camii. 

10 Şehzade camiinde. 

li - Laleli cam'iinde 
Bozkurt, Paşa, Feriköy ma- 12 - Mercan camiindc. 
halleleri. 13 - Beyazıt camii. 
Şişli, Cumhuriyet mahalleri. • 
Camiikebir, Çatmamesçit, Bed. 14 - Kadırga Parti binasında. 
rettin mahalleleri. 
Küçükpiyale, Hacı Hüsrev ma.- 15 - Gedikpaşa camiinde, 

. halleleri. 
Kaptanpaşa, Kadımehmet ma. 16 - Nişancı camiinde. 
halleleri. 

Yahyakahya, Süruri mahalle- 17 _ Linga Rum klisesindc 
leri. 18 - Kızıltaş 
Arapcamii, Emekyemez, ma. 
halleleri. 

Alemdar, Mollafenari, Mah
mutpaşa M. 
Binbirdirek, Emin Sinan M. 
Sultanahmet, Cankurtaran, M. 

.. Küçükayasofya, İshakpaşa M. 
~ Zindankapı: ~emirta~1 ~· 

Sa.rıdcmir, Yavuz Sinan, M. 
, lfacıkadın, H'oca Giyasettin, M. 
i Kalenderhane, Molla Hüsrev, 

M. 
Kemalpaşa, Balabanağa, M. 
Silruri, Dayahatun, Mercan M. 
Beyazıt, Çarşı, Camcıali: Sil. 
leymaniye M. 

Şahsuvar, Bayram Çavuş, Ça
dırcı M. 
Mimar Hayrettin, Saraç ls. 
hak M. 
Nişancı, Kazgani Sadi, l\luh
sinehatun M. 

Tülbentçi, Katip Kasım 'M. 
Mimar Kemalettin, Mesihpaşa, 
M. 
•ravşantaşı M. 19 - Süpürgeci hanında. 

~~tali camiinde Hacı Mimi, Kılıçali mahalleleri 
'"'lldıkıı camiinde Pürtelıiş, Ömer Avni mahalle-

16 - Küçük Mustafapaşada Gül 
camiinde. 

17 - Unkapanında Elvanzade 
camiinde. 

18 - Kazlıçeşme camiinde. 
19 - Yedikule İmrahor durağın

da kahvede. 
20 - Kocamustafapaşada Muıı. 

tafanın kahvesinde. 

21 - Samatyada Mustafanın 

kahvesinde. 

22 - Cerrabpaşa kahvesinde. 

23 - Aksaray Çakırağa camünde 

Abdisubaşı, Küçük Mustafapa~ 
p, Milftilali. 
Haydar, Kasap Demirhun, Ha. 
raççı Karamehmet, mahalleleri 
Kazlı mahallesi. 
Hacı Evhat, İmrehor, Hacı 
Hamza M. 
Kocamuııtafapaşa, Cambaziyc, 
Arabacı, Beyazıt, Ali Fakih 
mahalleleri. 
Sancaktar Hayrettin Hacıka
dın, Abdi Çelebi, Hacı Hüse. 
yinafa M. 
KUrkçübaşı, Hubyar, Cerrah
pqa, Davutpaşa, Kasap İlyas 
M. 
lnebey, Çakırağa, Keçih& • 
tun, Yalı M. 

Kadıköy Kazası 

R~y ~andıklarının bulunacajı 
yerler: 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Muvakkithanede 
3 - Kızılay dispanserinde. 
4 - İlk okul binasında. 
5 - 12 inci okul bina!lında 
6 - Çınar altında 

7 - Polis karakolu karşısında
ki binada. 

8 - Sinema binasında 

9 - Kızılay binasında 

10 - tık okul binasında 
11 - l{öy meydanında 
12 - Köy meydanında 
13 - Parti karşısındaki binada 
14 - Kızıltoprak Çarşı başında 

15 - Rıdvanpaşa S. Rüştü köşkU 
16 - Köy meydanı 
(-

Rıy verecek mahalle ve köyler. 

Caferafa mahalleal 
Oamanafa mahallesi 
Huanpqa mıhaJJeaf 
lkbaliye mahallem 
Ruimpap. m•balleel 
lbrahlmağa maballea 
Osmaniye, Mecidiye mahallesi 

Yeni Sahra, Kozyatağı maha.l. 
leleri. 
Suacliye mahallesi 

Bostancı mahallesi 
1çerenköy mahallesi 
Küçtıkbakkal köyü mahallesi 
ZUhtupaşa M. 
Tuğlacı M. 
Gaz tepe 
Merdivenköy 

Sarıyer Kazası 

Rey sandıklarının 
yerler: 

bulunacağı Rey verecek ma1ia11e ve köyler 

1 - Rumelikavağı ocak bina• Rumelikavağı. 

sın da. 
2 - Sanyer camiinde. 
3 - Kaymakamlık binasında. 

4 - Kireçburnu ocak binasında. 
5 - Tarabya ocak binasında. 
6 - Yeniköy ocak binasında. 
7 - lstinye ocak binasında. 

8 - Emirgan ocak binasında. 
9 - Rumelihisar iskelesi ö. 

nilnde. 
10 - Ayazağa ocak binasında. 
n - Bahçeköy köy odasında. 
12 - Rumeli feneri Cumhuriyet 

meydanında. 

13 -·Kumköy ocak binasında. 
14 - Uskumru köy ocak bina

sında. 

Sarıyer mahallesi. 
BUyUkdere M. 
Kireçburnu M. 
Tarabya M. 
Yeniköy mahallesi 
tstinye M. 

Emirgan mahallesi 
Rumelihisar M. 

Ayazağa köyü. 
Bahçeköy. 
R umelifcnerl köyll. 

Kum köy. 
Uskumru köyü. 

Üsküdar Kazası 

k .. , ... 1eri. 
~bindeki kahvede Bereket mahallesi. 
~ Liyone hanı yanın· MUeyyitzade, Kemankeş, Yenl 

Fatih kazası 
Rey sandıklarının bulunacaiı 

Rey verecek mahalle ve köyler yerler: Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler: 

Rey verecek mahalle ve k8yler 

~:-1daki dükkanda cami mahalleleri. 
~öy iskele gazinosund:ı Keçecipiri mahallesi. 

lıcıo~lu meydanında Sütlüce, Piripa~a mahalleleri . . ... , 

Beşiktaş Kazası 

\>~Paşa camiinde. 
~tzade camiinde. 

Rey verecek mahalle ve kö.,yler 
'\ 

~ bahçe fabrika kal'§ı
~ da. 
~h_e~ğa camiindc 
~Uitaş mevki hekimliği 
~ında. 
' öy iskele gazinosunda 
~ a\>\ıtköy nahiye bina. 
~da. 
~llOek camilnde 
~~çe~me tramvay durak 
~ tıde. 
~\'ik·ı " d Ye camım e. 

Sinanpaşa mahallesi 
Vişnezade mahallesi 
Türkali ve Abbasağa Ma. 

Yıldız ve Cihannüma Ma. 
Dikilitaş mahallesi 

Ortaköy ve Mecidiye Ma. 
Arnavutköy M. , 

Bebek M. 
Kuruçeşme M. 

. ... 

Teşvikiye ve Muradiye mahal
lesi. 

"" Beykoz Kazasında 
: dıktarının bulunacağı Rey ver...,_k mahalle ve köyler 

~lto•·L parti bin"•ında. ~ c.ua ..... Beykoz, Yalıköy M. 
~()) olukava~ı polis kara. Anadolukavak Mirşah 1-.i. 
~ lltıda. 
'tahahçe polis karako- Paşabahçe, lncirköy ll. 

1 - Kaymakamlık binasında. 

2 - Fatih tramvay durağında. 
Millet kütüphanesi. 

3 - Sangüzel Semt ocağı ku. 
rağında. 

4 - Ak~ray Valde camiinde. 

5 - Mevlevihane kapıda. 50 el 
ilk okul binasında. 

6 - Topkapıda spor klilbUnde. 

1 - Şehremini Halkevi kura
ğında. 

8- Uzunyusuf ocak binasında 

9 - Karagümrük kamun parti 
binasında. 

10 - Edirnekapıda Kızılay bl. 
nasında. 

11 - Karagümrükte Aysu bina
sında. 

12 - Salmatomruk karakolu ya. 
nındaki camide. 

13 ~ Balat Ferah kahya cami
inde. 

H - Balatta Tahtaminare ca. 
miinde. 

15 - Fethiyede kahvede. 

Hüsambcy, Kırçeşme, Sinan. 
ağa Ma. 
Şeyh Resmi, Hoca Üveys, Kir
masti. 
lskenderpaşa, Sofular, Hasan 
Halife. 
Gureba Hüseyinağa, Babaha. 
san alemi, Muratp:ı.şa, mahal
leleri. 
Melekhatun, Merkeze! endi. 

Arpaemini, Fatmasultan, Be. 
yazıtağa. 

Nevbahar, Ördek Kasap, Mol
la Şeref, Ereğli, İbrahim Ça. 
vue, Denizaptal mahalleleri. 
Uzunyusuf, Veledi Karabaş, 
Seyit Ömer. 

Mimar Sinan, Karabaş, Muh
tesip 1skender. 
Kariyeiatik, Haticesultan, Nes. 
Iişah. 

Beyceğiz, Dervişali, Kocadede, 
M. 
Mollaaşkı, Avcıbey, Atik Mus
tafapaşa, mahalleleri .. 
Kasım GUnani, Hamami Mu. 
bittin. 

Hızır Çavuş, Tahtaminare, Ba
lat, Karabaş. 
Tevkil Cafer, Atik Muslihit. 
tin, Katip Muslihittin. 

1 - Doğancılar parkında 

( '• ,, 

2 - Bulgurlu, Mescit camilnde 

3 - İskele camit avlusunaa 

4 - Yenimahalle Selamsız ka. 
rakolunda. 

5 - Toptaşı ocağı binasında 

6 - Kuzguncuk ocağı merke
zinde 

7 - Beylerbeyi nahiye binasında 

8 - Çengelköyünde 

9 - Kısıklıda. 

l.O - Seyyar 

lhsaniye, Selimiye, İnadiye, 
Tavaşi Hasanağa, Çakırcı Ha. 
san, Ahmet çelebi, Hamza Fı
kıh, Ayazma, İmrehor Sinan . 
paşa Salacık mahalleleri. 
İnkılap, Kcfçedede, Durbalı, 

Toygar, Han17A1, Solak Sinan, 
Tenbel Hacı Mehmet, mahal
leleri. 
Rumi Mehmetpaşa, Gülfemha. 
tun, Selmanağa (Sultantepe) 
Hacı Hasna hatun mahalleleri 
Atik Valde, Murat {leis Pa
zarbaşı Selami Ali, Merkez 
Altuni zade mahalleleri. 
Tabak, Aşçıbaşı, Arakiyeci Ca. 

fer, Arakiyeci Mehmet, Ka
zasker Hayrettin Çavuş ma. 
hallesi. 
Kuzguncuk 1cadiye mahalleleri 

Beylerbeyi, Havuzbaşı, Bur
haniye Küplüce, mahalleleri. 
Çegelköy, Yenimahalle, Vani. 
köy, Kandilli, Kuleli mahal. 
leri. 
Kıaıklı, Bulgurlu, Altunizade, 
Mecidiye mahalleleri. 
Namugih, Aşağı Dudullu, 
Yukan Dudullu, Alemdar, Um 
raniye, Sultan Çiftliği, Çekme 
Re§&diye köyleri. 
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-- ANNELER O 1 K KAT -
Et ve sebzelerin iyice pİ~erneıinden, meyvalarm a-ü

zelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve ıal olmama
ıından hasıl olan ıolucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır 
hay\"e.nlardır. Bunlar ince barsaiın iç zanna yapıprak ve 
kan emerek yeti~ir ve ürerler. Ekıeriyetle çocuklarda bulu-

nur. 

Halıi.zlik, kanıızlık, haz:ımaızlık, karın ağrılan, kann 
fİpneleri, burwı, makat kaımma ıı, iıbal, oburluk bet dön

mesi, salya akması, ıar'aya benzer ıinir halleri, g-.ce korku. 
ları, ı;Clrmede, i~itmede bozukluk hep bu kurtlann esiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKÜVITI 
ltu kurtlann en birinci devaııdır. Büyük ve küçüklere emni
yet ve itimatla verilir. Her çocuk !eve seve yer. Ço<:uktannı
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile dol<torunuza 

danı,mız. 

DlKK.A T: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucan
lar düşmezse çocutunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. 
Sıhhat Vekaletinin resmi mUsaadesini haizdir. Tarzı istimali 
kutuların içinde yazılıdır. 

Kullanı, tarzı- Bir bisküvit çizgi ile be§ müsavi kısma 

aynlmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu büskivit, ço_ 
culdar: 10 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 ya,ınıdan a,ağı ço
cuklara her yaı için zece yatarken bir çizgi biıküvit verilir. 

Fiatı her eczahanedc 20 kuruıtur. iSMET ismine dikkat. 

Belediye Sular idaresinden: 
Kapalı ~rfla münakasa ilam: 

ldaremizce satın alınacak muhtelif cins Ye eb'atta adi döküm 
aksamı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1-Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz leva
zım servisinden parasız olarak satın alınabilir ve nümunclcr aYil!İ 
serviste görülebilir. 

2 - Talipler, şartnameye göre hazırlryacakları kapalı urfla.. 
rmı ihale günü o!ıan 10 Ni.san 939 pazartesi günü saat (15) e ka
dnr Taksim idare"merkezinbe müdürldğe vermelidirler. 

Bu saatten sonra getirilecek zarflnr kabul edilmez. (1715) 

T 

ZAFilJMUMI, KANSIZLI 
• 

ROMA TlrlMA, S 
• • • 

KEMiK, 

hastahklarına, cıllz yavrular, yürümeyen, diş çıkart 
mayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızl~ 
vereme istidadı olanlar HASAN K VV -, 
ŞURUB'undan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha ver~ 
şif ai tesirieci çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilm 

kolay ve lezzetli bir şuruptur. 

Küçük, büyük her yaşta istimal edif ebilİ 

Belediye için alınacak bir tane motosiklet 750 lira tahmin be. 
delile açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdür. 
lüğünde görülebilir. lstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 
ve 56 lira 25 kuruşluk ilk teminat makı'buz veya mektubiyle be
raber 24-3-939 cuma günü saat 14 buçukta daimi encümende 

Bir tek tüp sizin de bu n 
ceyi almanıza kafi eelece 

bulunmalıdıtılar. (B) (1533) · 

-TORK ANTRAsiTi GELÖl°I 
Satış M erke z i : G i L K R i S T 

VOKER ve Ks1. Ltd. 
Galata Yolcu Salonu kar~ısmda Tahir Han 5 inci kat , 

1 Telefon: 44915 
...a:a:m::::s-=:::ı:au:n:::-.::::111119iil::UIW 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük lliramiy~ 200,000 Ilı adır 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 nisan 939 günü akşamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır .. 
. "' . . . . . .. -

~ · Bugün ilk 
7~~ olarak bi 

alınız ve bitinceY 

her yemekten sonr' 

!anınız. Bu müddet 

nunda dişleriniziıı e 
kinden çok daha P' 

çok daha beyaz ~~ 

daha temiz olduğıı!l11 

receksiniz. 
ı:.H>YOLll\'irı bellibnslı iki husu iyctl ,·arılır: El"\'cl• . ..... 

lcrdcki Jdr talınkac;nu söker, yemek, içki ,.o blgara <lttll . .t 
rl•"' hu~ııle gctfr<li~i l<'kclerl çıkarır, sonra <li~lerl yıkar, p:ı 

mikropları% 100 ültliirii ı·. 

Sabah, öğle ve akşam, her yemekten 
Günde 3 defa 

. ' 

Yağkapanında boş nıerakip istasyonilc Deniz muame
lat servisinin yeni telefon numaraları aşağıda gösterilmiştir. 

43281 Boş istasyon numarası. 

Tabii üzülüyorsunuz değil ~~: 
l Çocuklrınızda gördüğünüz oburluk, halsizlik, kııJ1S1 ıecl-

hazımsızlık, karın sişmelcri, arasıra ishaller, baş dön~e ~)· 42007 - Deniz muamelat servisi numarası. 
~ .................................... . 

Pendik Belediye Reisliğinden: 
Aydos dağından Pendiğe isale edilecek suyun projesi (Nafıa 

Vekaletinin içme su projelerinin ne suretle hazırlanacağına dair 
talimatnamenin hükümlerine ve bu oapta tam.im edilen şartna
menin maddelerine uygun olara.k açık eksiltme usulile yaptırıla_ 
caktır. Mesafesi tahminen ( 10) on kılometrcdir. Bedeli muham
menesi maktuan (500) liradır. 4- 3-939 tarihinden 24 :1-939 
tarihine kadar yirmi gün müddetle açık cksillmeye konmuştur. Ka. 
ti ihalesi (haddi layık görüldüğü takdirde) 24--3 - 9;;9 cuma. gü
nü saat 15 de Pendik ·oeıediye dairesinde müte~ckkil encümen. hu. 
zurunda yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edebilmek için mütchas. 
sıs su mühendisi ve bu projeyi yapabilecek ehliyette bulundu~unu 
Nafıa. Vekaletinden vesikn. ve muhammen bedelin % 7,5 yani ~7,5 
lira muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi mec_ 
bııridir. Fazla inı.hat nlma1> \'C ı;::ı.rtnmcyi görmek iı:teyenler heri 
glln Pendik beledi.ve reislii:ine mürcaat edebileceltleri füı.n olunur. 

(15:1.6) 

. ·~~~ 

burun ve makat kaşınmaları, uyurken ımlya akması S1• c::)·~~ 
ritabii haller zavallı yavrucukların barsaklarmda jlh 

ve kanlarını emen solucanların tesiridir. I 
iSMET SOLUCAN BISKüVl'f r"' 

kullanmakla bu hallerin hepsi ortadan kalkar, çoculdll 
büyükler sıhhatlerine, neielerine kavuşurlar. dıf· 0-
E:ullanış tarzı kutuların içinde izahlı olarak ya~lı !)'ate' 

kuyunuz ve çocuklarınza senede bir kaç bisküvit ıht 
veriniz. eC'-" 

(iSMET) ismine dil~k<ıt edilmesi rica olımıır. f!Cf 
nede J;utusu 20 kurıı.Jtıır. ıı . .._...------------~ ~~--

Belediye Eular idaresinden: .. \u~ 
Osküdarda imrahor caddesine konulması icapeden b1l~1\f. 

n:ının t:ıkılab:lın~ ... i için Elm~lı sularmın 16-;j-939 pC~ırıe1' 
nü akşamı saat 18 den ertesi sabah s!lat 6 ya knd-ır kesı 
buriyeti hasıi olacağı sayın halka bildirilir. (1680) 


