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HER YERDE 

3 
............... strm-11 ..... KURUŞ 
h'lleırltlmll,H,1.I H&lln 

Müntehibi Sani Seçimi 
Bu sabah her yerde başlıyor 

ekoştiJvakya 

Tıarlhe Karıştı 
lstanbulda Rey Verme Müddeti 19 Slovakya Ve Karpatlaraltı Ukran-

Martta Sona Er.ecek yası ·İstiklillerini ilin Ettiler 
Vatandaş Reyini Kullan! AlmanveMacarOrdulanÇekoslovakyaTopraklarınd" 

. h. Aı t·' . • Çek Cumhurreisi Hitlerle Görüşmek için Berline Gitti 
Sulh Kont eransı 

Yaza•: H..,_ CahW YALÇIN 

ikinci Miinte ıp ıYamz~ ıerının · 
Son Lı.ste•ı·nı· de Neıredıvoruz: Bı-&tialava: 14 (A. A.) - Bul "Müstakil bir Slovak devleti i l lunan Macar ekalliyeti lideri B . 

._, 8 abah Diet meclisinin hafi celsesi ter mi.siniz?, evet veya heyır .. " Jean Esterhazy ile Presov mnıtn 
esnasında Slovakyanın iatiklili ilan Bütün mebuslar, istiklll lehin- kası mebuslanndan üç kişi Dietın 
edilmiştir. Başvekil B. Karol Si - de rey vermişler ve "Hei Sloaki,, f bu celsesinde hazır bulunr.aır.ışlar
-dor , .offlaenin başlangıcında .i.sti~a- millt marşını terennüm e,tmişlerdil'. dır. 

sım 'ftl'1nit ve ~nın es;,..bını i- Bunun üzerine Diete yeni ka- Slovalrl..,.. Hitlere miracaatı 
zah etmiştir. Moneeııyör TJuo, binenin tetekkfJJ etmiş olduğu bil- Bedin: 14 (rA. A.) - Emin b'r 
'-bullıiın herine •u. görüfmeleri dirilm~ V6 ka.bine . yemin etmM, · - membadan öğrenildiğine töre. 
hakkında izahatta bulunmuştur. tir. KonseDyör Tiaao, Hitler'e bir- tei-

Celse, kın bir müddet için tatil SloVı&kya reisicilmhuru, U giln graf çekerek Slovakyanın istiklili-
edildikt.en sonra ..-tıdaki ıual eo- sonra intibah edilecektir. ni ilan ettiğini bildirmiş ve Almao-
r ulmuttur: Halihazırda Bratislavada bu - ( Soma 3 lmctl •'Ff••• .... ) 

•• 
Erzurumun Kurtuluşu 
Hakkında Yanlış Yazı 
G•fll bir ruacı blr•flnd•n lnltlr edUmek ı ... nH · 

llH'lhlmlzln parl•ll bir uyfll•ı 
Q $ 

Erzurumua umumi • nzaraaı 

ula Mutahaasıa Bir Hekim İstiyor 

hiye tetkili.tımızın çoktan tedbir 

almıt olmaaı icabederdL Bizzat 
kendileri de tecrübeli bir cleld:• 

olan aaym bafvekilimiain ehenua&.. 
yetle nazarı dikatlerini çekeria. 

A. Cemaleddia SARAÇOCl.U 
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Çekoslovakya 
Tarihe Karıştı 

(ll--t.lıfı Biri eide) ( mahfellerinde aöylenmektedir. Al-
--. m•ll7• Almanlann hayat ·ve mal-

yanm htmayeainl latemlftlr. ı.aruwı' Çekler tarafından tehdid 
Alman hariciye nesaeıtl mail- edilmeefne de rası olmıyacaktır. 

fellerinde aöylenilclfiiM SÖN. Al- 8lyul mfttahkller. Jıf oravya ve 
11umya, S1o~ya ,.ardım ede • 8 h...,.ac:l•ld Almanlann 'hlm•Y•· 
eektir. Çünkfl saten Slovakya, an- ..:. dair nrflen karann battln 
ea.k bu. tartl• hayatım idame ede- Çek arasialnin ukert "pl altın& 
l»ilecekt:lr. ahnmamt da tazammun ettlfin• 
Ah•BJ'& ~ ~ ilhak ani buJ11nmalrtadır. -- .... - ... ~· BerHn: lf (A. A.) - Sloftlrla Macarlar ICarpat Ullraay ..... 

iatlkl&linin müdafaası ve BehtnY• B lln. 1-!'•(AilerA ) _ Buda • 
ile K adakl "Alman aülan., er • • · · 

l
or_•Y_! ..._ııu ı..ı.. _... fecir .,..&edekl bir Alman memhaınün 

me11.11nnn -.. ..,..- ,__ - kıtaatı 
ftkti Te ktt& ..... lllefın Mil• bildlrfWllfne söre, -aear • 

Al 
_n-..ıı. Wr .... ha- ICarpatraltı Utran7as1 JHMludun • 

ra m&llJ'&nm 111J1111U .a.aı-ı.r 1 . • 
lede bahıDM'lit ıauı IJI Mlter alan ek wt11a plen h....- seruı 

htelllrde ..,........r. ba mıntakaya ıfrml,teNlr. 
ma Atmura •attmeti ....... re. Çe1r c ... .....-.a 81 llr lı 
men ab 117lmele calllaiyetli bir Berlln: 14 (A. A.) - Çek dev· 
ut. bu aüaJı vaziyetin "tallanuntll ıet reisi Baeha bu ·~ uat ~·-~o 
edllmes" ltir tekil aldığını beyan da hUAAI trenle Berlin celmif*ir· 
etıntftir Yanınde kız,ı Çek hariclJ• naam 

Vf7.;.., nr.I, Kemait& ve Le- ve 4fjer bası mlt&'lirler •aNar· 
lpsil'de rapılu Al ... atalan tala tcarpallar Ukr pil - •• , ... 

fidatı ile Çek hududu be7UÜ ,._ Pıq: ı' (A. A.) - KU'INd Uk· 
•• çarpan Alaaııyamn uterl fa· ranıuı lllktmeti bu aq&m •at ll 
a1l)reti utkmda tefairleNe bulu- .. PraaUki ltltln ~i ... ıet 
aa•aJlhfı'tıUar malrfeller, Alman- mlatllileriae tm mulaara tevclf 
ranm - IMlmale kaqı hasır bu- ..terek Karpat tJkmaYaaının kea· 
l11DmU1 Jlma .. Jdiiini be7an et- ıdinJ mlllt•kll olarak Wr .ı..ıet •1· 
-.~ll1'14ar. Bu maltfeller. Slcwak ..- " Ha1J Un ett:iitm Midir
,... WikWI meaeleQln .. Be· ....... 
'-7• " JloraYJ• ~- Ç.11 ......... + 
dül Alınanlar meaeleai slbf laal- Pna: 1' (A. A.) - Amaa & 
leclilmeal l&sım pldill.Df ka.yd•r· taatı bu a%fM' Çek _... ...... 
lemektedirler. BohelllJ'& " Korav- oerek Ostrn ile Jlaeıan.eJa - Ost
Ja sf1a1 Çek topraklarıma.Alman- n1'I '-1 ~· Bualarda
~ama pt••- fPa Jlmn olan Jd Çek ınemarlan " smta kln'
arul .. ,~ ~ .,.ı yetielf k...U l»hlalanna oüflerek 
müfell-'le Hin efllinetd.edir. .wauım t..um eıtmitJeNtr. 

)(Qnlk ltlıatlan mUcft>IDee, •• Al*1I kıtaatı Çek 1lududua 
•il lslaa ilW •AJiıia• aülannm" 411er ..ııte11f noktalardan ela 
~-..,......... ~0_.lt.atır pçmftlerdir. Kruchaa ettvında 
lanladır. BallMIJd .naı __ , Ullen • 41 k 
beqıde JaUulMtlı mu1ıbrada bu Oder klprlılndekl Çekler • .• 
...taJWan u llltıemif*:i. sa slllhlannı teslim eylem~lerdır. 

~ayanııı Çek ua,•nde IHtMldben motörlG Alman lata-

15 
Kati l 

ulh Kontaransı 
(Baftarafı 1 ... -~----) 

ni kalplerde doğurtmak lbmıdır. 
Ballrall ftll,.ti blkap ta talıll ... 
yat gelil'89 ba tllrltl tabakHm re
jimlerinin, ve 8rft idare vulyetle
rinin vtıcutıanndaki hikmet k•lmaL 
Bir rejim iae kendi kendiıd.Dl kolay· 
bkla reci ve hıklr edemeB. O rejime 
hlkim olan insaD1ardan böyle 'ilk' 
feragat ve fedakAıtlk beklemek fm. 
Jrlnı JOlıtur. Binaenaleyh ne yapd
• bala memleketleri menmun etme. 
le ihtimal~- Onlar 
harp ~- J'akat llarp 
tehlib8I datma vanmt 11111 dalma 
heJeeaa, w19ele w llltDU Ddbnl 1-
~ ~ aynla•a•r. 

PrenaO.. taaJlft eden bu mila
tun ...... andaki ............. 
llt8Allan llaJletmekten belki de da· 
lla mrdar. l'abt bunda .. ..,.. 
....... bt'l-llil' flldr .. ...,.. et-

-- Uatlyalmhk ahir. ÇDül lücl* 
.... Mel* ~ •ııllı&llll lun 
w lltiMJI ta••._ itiraf ....... 
itidir· B lar _.... ıı•ce. lliNI" 
itini' orta,. atahr. Ollu• lcfn, .....,.ta,..et 11 .... ,.... ... 

.............. temlım ....... 
ıruvvetırr•nnelr sllli ....._ lıir 

..,. ·-·· .,. eee1r ...,. .... sbel aut.aklardan, nalteacldit lliJa-
f .... .-neli .. olarak dagıl
.......... ...-v. 

.... oriaJ& abJnut emeller L 

J'&111M1a Mler ıltlJGi n! A1MMlal" 
A..,,.....arul._ ............. 

- ..... ftllpltte lııulBdülarmı 
lllylı ........ Btı bt1 midir? ıo.-
bllr. ll'abt - halde, ............ 
leb muel9" nr. Bu noktada ,,6,. 

Erzur m n Kur luşu General zı 
Hakk d Y lış Y ıırı,ıkir ın 

ın a · an azı A braya ııuıır 
11 martta Erzuruınun tızeriDe 

(B.,,.,..,. t tlCi •v/.-J 1 
yGrüyen kuvvetler o yaman bl-
rinoi Kalk• kolonla kumu-
8nı baJunaa General Oma 
KarüekiDiD ......... ..,da bahmu-
J'Ol'lar*. HareW. .. ,.. ... 
luan ..,...u .... kaim lıÜ' kar ta......... _..,....,...dL 
Şellrl ....,.. edea lnıtMtlw, 

........ biri dnam -- ı.rp llO. 

...... .,. .. pie daralu ... o--
- itinde )Nulmıela•, Gmenl K&-
- K&nbeldr kuvvetJeriaia ~ 

-----~~ İUdl. 
G•anl KAma Kara'beldr, ordu 

lpwıwla•• Veıllip pepn• clinldi
flııııe ....... 11 mut .... emri el
..................... ™ • 
-taanm _...~ ... °" 
...... _ ......... itti. ..... 
............ ,..,.. J9ftl .. ..,wler-
.. Glllll ....... l'abt ........... 
.. o ... , Kira KanlMıldr- -
... btHtl lrılll ........... .... 
Mtili lcia tumm.da ..... ... ,....._ 
o.-u•ıar.a-•türi· 

... ... M•llte .............. 
m w &ırın ftl'llrue ,. w 1r • ............ 1. p'" ...... 
ye dotru harekete clevul Milmifti. 

Kunretlerimiz Ersurumua tatuı 
1ııal .,. lfarJıut ........... &aleal • , 
bulunuyorlardı. ~ kavwllwl 
.......... lrapılen lllMataa lçb 

top, -'' • tlf..t ve ....... ~ 
m11tabekt,. çalıfıyor, Tllrt atmıru Sayın mebuanmuz m 
clurdurmat& cabalıyorlardı. Fakat t lif - sel • 
111um • ~· ten .,._ gttmta e muew erı g~ze-
lılr ... ..,.:9...,.. llOIU'a pee rektetkikatta buluncLıla~ 
de tauru ederek ..,,. ... blan Bu ayın 8 ıncı gtınUndenlııld 
Tllrlr btala'mm .... Mtlllrdıd tetf 
Jdl ecllB JlDltl beJ (pafa) tuman
cfaeredeld kuvvetler mt 1 da ı.tan 
IMıl 'lrapn=den, &Ut bey (pqa 
Jnınetlelf ele Mat T de Harput Jra 
..... tehn ~ muvaffa 
Oldular. 

Dtr ıdar <•) -lıtpl ı... -... -..,.. ...... ...:._ .. 
Uıatı' ......... w - ı'ıı b-
nbrak Jracbhr. "otan 11'1 tr 
............... IQllMle ... cltilı ... 
.. .,. ........ dm ..... B 

.. et1wuautnm~,. 
lü '1ılr' pt'il ...._. " 'zth. B 
pedU _,... taM'tw, • llır 

rıtts'eCTN bıılsr p 11° ' k a 
,_ O•H91 Ka- KmUeldırlll W
.... ı P IMe alaa ....._.tı eılm ,.., . 
-- ('l'U) .... , - ildi. ...... ,._ ....... _...... 

.. ... 'p ....... ,., ••• ... _ ........... ,...,. .... 
- .. pt'tı rm ........ 
nmua "* ımn.r- a..-.t 
DmKarabekirl kalten llaklr et-
mı it ı bhmH kırmua n '*de. 
... ........ ,... ,.....,. cUr'et et
memelldlr. 

ı.l .etı • ...,. GeDenl a.
KanWdl' ...... ..-ıı tn.ile Aa
kara,a adet~-

al"• .. ., olaıM B~ •al'lın-• 

_ ...... tatmhı etmek IDklr bbulf======================= 
etmeıs llir warettir. Bacün delfl
JVlll. kel&)' delll iıle ıtlç,, Alman· 
Dar ba UMlertae nal olacülardu'. 
Onmı ~. Wr an WM tiıtldflmint 
tatmin etmkte fayda varclır. Fakat 
eylıt ı&'b.,_ ki mtatemleke me
uletıllıhl kendlai delil de omm hal 
inden 80lln arkadan çıkabilecek 
,.. ,_. talepler 1lir i~ ldaai 
... ,.. AlmanJa Mlt8n :todannı 
ortaya koyma4ıkqa ve iıttlkbAI hak
bada prulti vermedik~ müstem
leke meıreleal haJlecfllmeyeclrtir. 

ıtalyayı .. iltfhuı blWin blltb 

- ... ,.... Wr itidal .,,.._, 
..,_ ._.... bnlt hula-
eü mıdır! Otedeüerl .... Nilb 

tBellili" fComlrh .... ) Jıdlliyet
..... awilllll lle mqtaw olan !tal
,..._ ........... bJ'll b81'e tılr 
..ter .._ edellllıeeldeıindn ladt . , ·-· ..... "" .. (Oat 

1 

.... a-
k;ll lıld mıl u · lllllü .... 8ala ········-·...,.... --ılım .,._...., .,,,..._ ıt •••o 
- ..... Wf;w:lklirf ..,. ba -Ehli 
Wp" tıı rkllllBln ftp8ı olmak ta
JrMr. 
~ı.o--töy

leoe .... ettik. ... ...,..... Ml
Jilr .r 1 .. adap ........... 
... lııımdarlar. Dn••:r, llelkl 

Lalldlwla .... " ..... eıleri ..... 
.... deYlet ıd gjım .. lllmıl w 
..... .., .. ,.,.±ljl .... 
;~ '" ıuhlanna Jnlıeü-
.,...... 1lir WwHQıwt ... . 
..---. •lrai•ı .. ...... ... 
fe9di eWil llnfli roıoa ı « -'vl ...................... 

IWrıtia CaWıl y~ 

Bulgar Başvekilinin 
Ziyaret Programı 

(1 iac· aayfadau deYaa) 
aelimbyacak ve bando eneli Bul
sa.r bilihare Türk milli ın•l'flJU ~·
lacaktır. 

Ekselans Köse 1vanof; Ba.tyekil 
Doktor B.efüt S.ydamla ayni •to -

-~Ba-

Jılilafirimbı, Ankara Paluta 
bir mNclet ~ ..ra saat 
11,15 de Rfyasetfcilmhur k&Jkllle 
lldecek ve defteri malııaua imza
lıyaeıe;ktır. Jrıaaftr Bqftkll Mat 
ı1,ıo 4an ıu-..._. ile Batveki
li, ~ XılleıX.CIWnl w ı..ricf. 
ye ve1dliai zl;varet edecektıir Bu 
z·~ aretıer kendiaine iade oluDacak
tır. 

ÖgJe yemejini Bulaaristan eJ
Çiliiillde IMıallll olarak J'fyen 1Bisa
ftrimb •at 11 da Atatlrk'ln ... 
nnt lnsmJ Biyant edeeek n ldll
ltare İtnnet Pap kız emtitlsbl 
•esen Bayan Klee !nnofa mtlllkt 
olaeaktır. 

ve ayni samanda Baran tn6nl de 
Bayan Körle İYanotu kabal edecek
tir. Saat 18 ele RiJuet:lelmhv kit 
kftnde BaJ Ye Ba1an lamet lnönti 
mia&firlerimlse bir ötle yemeli ft. 
recelderdir. lliufirler saat 11 da ==========:::::;:J 
Çubuk bıftjıaı n Zll'aat enırtltl-

• nWt- pa ar, iUf 10 • 
liiflldllı B~I ft teffble!t Nfl-
-- flftlflfn , po1fe ft Jandarma 
en8titl1edal ... ecleeell " ... 
at 3,1t ia Rariefye VekDf ye Ba
yanı tarafından Anadolu bİlbtln
tle ftl'IJeuk 111• 1meti11de bamr 
hhwaltır. •lılifirlerlmls ... 
at ıT, .ta 'filp dfiiyoeano sl-

J&f'tt ethcekter " saat tt.4& ela V.lllllW ...... 
11....t trenle !atolnda hareket 
edeeeilmlk MisdlrlerfıniıJn tef- .<Bl_.e 
yfillde fatilrbaUeaıfacle 'buluUD se • 
vat hulunaea'ld:ar. 

Jlfaatlrlerfmaz 20 mart ~ur
teal la&t 10.,45 de ~bula mua
Mlat elecekler Vali Ye refikua 

.. .,..ı iomu.tuı vı e11UÜ711t midi- ~~~~~..,.,,..,.,,,,_'lııM~~~~ 
rl ,.., ..... ~ktar4u. 

Saat IO.• •~ Ankara Paluta Kfeatlrimfs lendlıedne tafuil8 olu
Bafftkfl Refik Saydam tarafmclan nu Perapalla otelbıe ~ • 
.. itle 7emeff fttfleeet ve bunu. dlr. ruanr Batvüll ......... 
:Mr PellltllralMıl takip edecektir. ve u.Iı s4n1erl ı.tanbwu ta7uı 

18 mart cumartesi m.isafir Bq- temqa ıerlerini ~r •• a
Yeldl tehinle U. .n,;aretıerden son h ctld aquu Sal7aıa .......... 
ııa aaat 11,45 de RefslcOmhur İ.slİlet eilaea .. ~ Jaarebt ede • 
laanı tarafmtlan hbal elnacak ceklenUr . 

Or 1 Ceyhanda 
A-.m J. ı raa ..... ; fu.ı.1ib· 
laa a.ifttı°klnnı .artt.Taralt oclua

IB faallrı fMiablflla ... kll 
meYkie dtlftlrd r 

Onla, (H....r) - Bfrtat; &"ÖD• 

de beri yatmaya bqlı7an ve hiç 
Mklent9411t Mr mada hutıran kar 
tfddetU IOfaille ,-atacaktan 01-
wnyaa te•lr ha11n icfn pek ufurlu 
olmn11fbr. 

Jl'ındJk ••ta•ları•a kabuk al
mak ~n k0tan halk, eli boş d&n
ıae)de. f8l1lda. st.ok 9du da bulun .. 
mamjı itin vaalyet dalla ~Mln MP 
ıaftaa anetıaektHir. • eJba 
ınauara kaıtımula ••Pol_._ ld
litıi ip tabuta urldu 'fulaellla 
•tmaiı dlfben 1'1eda" 7 ..... 

lar meveat oWQa a te•llle ... 
rUlmQft&rl 

iaclml• b""8~e aalnta 
... urı.n • JOlls alddıtlan 
atO ..... ilk Wr • ..,.,. .. • • 
..... fakir halka bMlk teala .. 

rdlrl ... 

-----...... 
Ce1'aan, (Huıual) - Ceyhan 

fQCwk. eairaemt kurumu cıbrıu 
lataaal ti)'atn.a artUtleri tan. 
fmdaa çok dM& bir ....... .._ 
rilmiftir 

Memtetetimisfa lllldr w ıdm
Rlds ,amıım. s.yesile 
p e._ da er ~ lür blaba-
bt ~a. 

...... rıaıt.ttm.il •••.nuıa biri

---MYiac Ye De119 ile ~ l!!!!l!!! 
ft iaa;mıeYer lıamiyetH ~ 

n11 1antnm ıle ~alt uıra.• n
ramu ba, k :vJl'dımlar ı&oenk tilt 

ıb daha~. 

·~·u. ... ~ .... 
taç w ldmıtllı onlrhn. tlalaa 
fula , .... laUalian t8mla edil-

... ......... ~ iiiiiiıiiiiiiiiiijiiiJiliiili&ii 
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seçi m i 1 Avrupacfa spor ı 
Pazar Günü 60 Futbol Maçı Oynandı 

• 
anı Miin ehibl 

usabah er yer e aşlıyor Yugoslavyada Kayak, Almanyada 
Boks müsabakaları Yapıldı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
J'kinci müntehlp olarak gösterilmiş
tir. 

lstanbulda hazırllklar 
Ş e!crimizde intihabat hazırlık

larlle dün de meşgul olunmuştur. 
Hazırlanan intihabat sandıkları ko
nulacakları mahallerin en yakın po · 
lis merkezlerine teslim olunmuştur. 
Sandıkların konulduğu mahaller 
belediye tarafından halka ilan edil
miştir. 

Heyeti teftişiye azası dün ayrıl
dıkları kazalara giderek intihabat 
işleri hakkındaki son hazırlıklarla 
meşgul olmuşlardır. Halk Partisi, 
dün de halka müteaddit yerlerde 
konferanslar vererek Halk Partim 
mensuplarına rey verilmesi etrafın
da propaganda yapmışlardır. 

Halk Partisinin bu iş için bazı?'-
't ıgı hop .. rlörıü k myon t.Ün 10 
dan 4 e kadar Kadıköy ve mülha. 
katında dolaşmıştır. Yarından iti. 
baren bu kamyonların plak halin
de hazırlanan propaganda nutukları 
halka dinletilecektir. 

coz, İsmail Katlan, izzettin Taner 
Dr., Kemal Alkan, K~mil Sporel, 
Kemal Cenap Berksoy, Kamil lr· 
delp, Lamia Emin Anm, Leman E
ral, Milnip Boyacıoğlu, Melek Şev· 
ket Keçeci, Muhtar ürer, Muhittin 
Tayan~, Melek Sofu, Meftune Faruk 
Dereli, Meliha Refik Gorbon, Mus
tafa Burl, Memduh Kızılağaç, Mah
mud Mazhar Yüce, Muammer Gö-

Bilir, Sıbkatullah Hudaverdi, Saa
det Mustafa Demirkök, Sami Yağ
cıoğlu, Sıtkı Tuğa, Şefik Bağman, 
Şemsettin Alnıak, Şevket Tarman, 
Vasıf Temel, Vahdet Pekel. Veysı 
Ulutepe, Kenan Utku, Klmi Dilma,ı 
Kamil Ertör, Tevfik Solınaz, Tev
fik Turan, Jliıran Kavran, Tahir 
Sarıoğlu, Ziya Alayay, Zekti Ye. 
dekçioğlu, Ali Açca, Saffet Şavlı 

EyUp kazası merkez 
nahiyesi 

İbrahim TarJm, Mesud Naziki, 
HulUsi Ertuğrul, Feyzullah Önol, 
7.:iya Ebçim, Hikmet Atlamaz. Bür 
han Giinnhkaroğlu, Emin Kadri 
Esener, Avni Gokçe, Mustafa Çol
ban, Zehra Tarım, Nuri Tulan, Yah 
ya Galip Kargı, Kiişif Öztoprak, 
Rahmi Günay, Muhiddin Giray, 

Abdullah Şovan, Faik Güneri, Hil
mi Kat, İh an Erkılıç, Sıdkı ônenç, 
Necati Kaptan, Mehmed Yılmaz, ! 
Ali Alan, Bc:kir Özben, CeYad İp
te~, Fikri Balkanlı, Agah Özarar, 
Arif Beşer, Kemal Üçer. Haşim Ku' 
van. 

~llD Taksimde bir Parti Oyesi seçim müııasebetiie ımtuk ıöyler::e11 
ker, Mustafa Menemenci, Murad 
Başkaya, Nazım Poroy, Niyazi Tev. 
fik Yükselen, Neyyire N. Tevfik 
Ytikselen, Nureddin Babacan, Dr. 
Neşet Ömer 1rdelp, Nuri Torunoğ. 
lu, NP.cip Kotan, Niyazi Erenbilge, 
Resmiye Hakkı Şinasi Erel, Refi!;: 
Gorban, Ramiz Bakan oğlu 

Reşad Köksal, Re~ad Baş -
kaya, Rüş<iü Turaç, Rıfat Cafer Sı
dal Dr., Salah Cimcoz. Saim Ali Di
lemre Dr., Sırrı Celal Atamer, Şük· 
ı üAli Ogel, ~vki Sungur, Tevfik 
Ulus, Tevfik Bilgiç, Vasfi Tuna, 

EyUp kazası Rami Vasıf Somyürek, Vecib Bereketoğ_ 
nahiyesi Iu, Vehbi Sarıdal, Veysi Gazioğlu, 

Haydar Başaran, EtPm Engin, Yümnü Eğilmez, Yusuf Çapan, Ziya 
Asım Gür:-;oy, Naşit Ülken, Nazmi Bilgin, Ziya Kocainan, Zihni fl'öre-

KadıkUy Kazası Er<•nköy Na.hi-
Akol, Recep Akça~., Şaban Balcık. ci. 

~yUp kazası Kemerbur .. ye.. .. i: 
gaz nahiyesi 

Kerim Tunç, İbrahim Güreş, 
Malik Yılmaz, Kemal Çetin, :\-Ieh
med Özkan. 

Beykoz kazası merkez 
nahiyesi 

İhı:;an Kurt.an, Sabit Tapan, 
Ferit Erinal Hüsnü Aşıtman, Şeref 
Ba~ar, S.._bri Altıok, Bahı·iye Kur
tan, Mahmure Ergüven, l\fesat I
şıtman, Hü~yin Köktürk, Faruk İz 
zet, Abdullah Tapan, Celalettinl 
Taşpınar, lla1'an Çaka, Hfü;ıeyin Ha 

Ukanlı, Asım Aryüz, Atıf Tiryaki
oğlu, Asaf Akan, Hami Karayaka, 
Rıfat. Aktaş, Nami Özan, Sadettin 1 

Geçen, Mehmet Sarı. Rağıp Yamaç 
Merunet Suer 

Beykoz kazası Anadolu-
hisar nahiyesi 

R~at Yılmaz, Ali Şahin, Celal 
Dikmen, İbrahim Arın, Ziya Ken-ı 
temir, Sadi Akant, Cevdet Fahri 
Nomer, Remzi l~man, .Mustafa Ce
bed, Mazhar Seyhun, 

Beykoz kazası Mahmut-

Cemal Cebeci, Halil Türkmen, 
Hüseyin Erman, Hüsnü Alıntaş, 
Hamit Nuri Ortaç, tffet Halim Oruz 
iskender Tengiz, Kemal Haker, Kad 
ri Galip Esen Dr., Mahir Us, Muam
mer Şen, Mustafa Güler, Nuı·eddin 
Ali Berkol, Niyazi Sezgin, Rüştli 
Bakit, Rağıp özdemir, Rasim Ba
şara, Safiye Hüseyin Elbi, Salim 
Türker, Selaheddin özgil Dr., Şem
fettin Günaltay. Ştikrtt Bayrak, 
Te,•fik Recep Oğuz Dr., Vasıf Çı
nay, Vecdi Tan. 

Kadıköy Ka788t K11.1ltopn.k Na 
h i)·esl: 
Ali Haydar Barşal, Asaf Görmeı, 
Bürhaneltin Binzert Dr., Cevdet 
Balım, Ekrem Camtez, Fatma AH 
Haydar Barşal, Galip Çelikel, Ha
san Zilhtli Tamer, İbrahim Ozan, 
thsan Akdağ, tzzet Bora Kemal Erel 
Mehmed Ali Yürüker, Naci Ali Mo
ral ı, Rüştü Sungay, Rıdvan Korur, 
Saffet Rana, Saim Demirtay, Tev. 
fik Yazman, Tahir Atalık, Turharı 
Tamer, Vicdan Ali Moralı, Zühtü tn. 
han. 

tlskildar Kazası Merkt-z NahJye-
~: 

Ali Rıza Çamhyurt, Ali Şan, Ah
met Çitli, Akü rrtire, Bekir Esener, 
Bedı·i Sarptuğ, Behzad Taner, Ce

Kadıköy Kazası Merkez Nahı- vat Toydemir, Cenani Bilimman, 
ye&l: Cemal Ergün, Celal Arslangiray, Ce 

f&vketpafa nahiyesi 
Necip Ünlü, Hüseyin Ergün, 

A hmed Gür, Mehmed, Ahmed 
Köktür. 

Aziz Samih ilter, Abdülhak Fı- mil Gönen, Dilara Şefik özdoğancı, 
rat, Arif Yönter, Atıf Kamçıl, Enver Eracar, Fethi Yüoekan, Fet
Ali Haydar Uzel, Avnı Barkınay, hi Keskin, Ferit Tekeren, Galip DtL 
Abdülrezzak Okatan, Ali Kafadar, rer, Hamdi Denizman, Hazım, Hüs-

nü Ulçay, Hüsnü Şakir Çakar, HU. 
Behçet Yazar, Cemile Vicdan Erel • mi, Halil Server, Hüseyin Uğunlu, 
Celil Esat Arseven, Cemal öney, Hurşit Avşaroğlu, Hüseyin Avou, 
Cemil Cem, Cenap Aksu, Celal So· thsan Onal, İsmail Hakkı Yeşilyurt, 
fu, Deniş Derlen, J<;krem Akalan, tsmail Hakkı Altunbenzer, lıımail 
Emin, Arım, Ferruh, Buri, Faruk Şevket, İbrahim Çamlıyurt, tsmail 
Dereli, F.Kerim. Kökay Dr. Fazıl Za İhsan, Ihsan Fimurk, Lfıtfi Aksoy, 
im, Faı·uk Tıl'nakçı, Hakkı Şinasi E- M. Ali Gökçen, Macit Oktar, Mah· 
re!, Hakkı Kılıç, Jla:;ip Göle, Ha~ene mut Ekrem Arkan, Mustafa Demir
Cimcoz, Hilmi Rıza Göner, Hamit gök, Muharrem Nail Taner, Mah
Şatar, Hilmi Se~kiner, Hüseyin Ra- mut Celal Sinangir, Mtimtaz Sayıner 
mi Yegiter, Hilmi Uran, Hamdi Ha· Mustafa Saro, Mustafa Gürkan, Mu 

rat tdil, Mehmet Ali Kuraner, Naz
lim Mayatürk, Hüseyin Ocak, Hay-

mi Madanoğlu, Nuri Onan, Nadir 
ri Gümüş, Hilmi Kutulbay, 1smail Ersöz, Nezim Tuncdoğan, Nazım 
Hakkı 'zunçarşılı, lbrahim Tolun, Sinanoğlu, Nedim Ongan, Nuri 
lsmail ha ı Ce an lbrahim Ctnı~-.....-.-ökl · 

Macit Berk, Rifat Kalpakçıoğlu, 
Neyir Levent. 

Vsküdar Kazası Beylerbe-yi Na. 
biyesi: 

Rana Tarhan, ihsan Tav, Celfil 
Kocaer, Hayreddin, Faika, Ulçay, 
Nedim Akyüz, Salih Arlf, Sadri Se· 
ven, Mehmed İsmail, Salaheddin, 
Abdurrahman Naci, Faik, Münür, 
Necati, Rıza, Saim Erkun. 

t:J'sküdar Kazast Kunkh Nahiye· 
si: 

Yusuf Kemal Tengilşenk, Mu
hiddin Atayigit, Sait Aktan, Cemil 
Erkan, Mehmed Ali, İhsan Rüşdit 
Bilcan, Ahmed özyener, Haydar 
Ersöz, Hulusi Sanver, Ahmed Kök. 
tekin, Tevfik Kubanç, Cemal Gtiney 

Adalar Kazası Merkez Nahiyesi 
Şevket Altunalev, Süleyman Haralı 
Avni Yağu;, Sabri Karter, Mehmed 
Hanifoğlu, Galip Bekt~, Enver 
Demirci 

A<lalar Kausı Ht'ybeli Nalııtye
si : 

Emin Ali Durusoy, Sadık Güzel 
Osman, Esad Durusoy, Hasan Rıza. 
Temelli, İsmail Hakkı Sızınazoğlu. 

Adalar Kausı Bu.rgaz Nahiyesi: 
Hilmi Egemen, Rıza Tozan. 

Sanyv KU&81 Merkez Na.biye-
si: 

,Dr. Ali Turhan, Ferlt Hamat, 
Tevfik Amca, Nurettin Algan, Mus
lihittin Okyay, Cevdet Erdenıi, Neo· 
det Arpat, Haydar Doğ, Nurl Ha· 
mamcıoğlu, Emire Çeviker, Kizım 

Eşen, Mes'ut Kara.koğlu, Burhau 
Çevi.ker, Fahri Hemiş, Nuri Alka.rı, 
Ali Bayrak, İsmail Tezcan, Zehra 
Çevik, Agah özdemir, HUsamettin 
Atasü, Osman Görgün, Haı;ıan Yıl
maz. 

Saı-ıyer lbzut Ye'Diköy Nahiye-
si : 

Hasan Hayri Tan, Vesile (!'an, 
Dr. Rasim Ferit Talay, Hakkı Say
dam, Recai, Şevket Dağ, Fuat Faz-

· ıı Akgün, Mahir Temruk, Hüsamet. 
tin Karaeyvat, Sezai Selek, Güldes. 
te Selek, Azmi Varel, Yaşar Oyal, 
Ferit Demirtai, tbrahim Ziya, Ra
şit Ergün, Reşit Denizçelebi. 

E minönü Kazası Herke,; Nahiye
si: 

Asım Us, Hakkı Tarık Us, Atı! 
ödül, Kemal kalmık, Galip Bingöl, 
Emin Güneren, Kadri Aydınlı, Ha
lit Erte tik, Meliha Avni Sözen. 

E minönü Kazaaı Beyazıt Nah.i
)'98İ : 

Dür Nev Bilsel, Agah Alp, A
gah Sırrı Levend, AJ.8.eddin Arıman. 
Cemil Bilse!, Ferit Soydan, Fuat 
Tibet, Fevzi Levent, Fazıl özdemir, 
H. Nimetullah öztürk, HA.mit On· 
gusu, Hüsamettin Fuat Sunol, Hüs· 
nü Boran, Hü.seyin Başkaya, Hüsnil 
Karabasan, 1brahim Sabir Yücesoy, 
İhsan Mukbil Ongör, Kemal Paker I 
Kazım Sarı, Necati Çiller, Fevzı 
ilhan, Nurettin Çağfayan, Saim c .... 
eren, Şadi Karagözoğlu, Tevfik Kut 

A ' 

Eminönü Kazası Alemdar Naht. 
yesi: 

Recep Peker, Süeda Recep P& 
ker, Fuat KöprWü, D. Besim Ömer 
Akalın, Abidin Daver, Tevfik Uras, 
G. Tevfik Sağlam, Akil Muhtar öz
den, G. Refik Münir Keskingil, H<;\.
san Koper, thsan Sami Garan, t Sa
ta Dilmıen, Hakkı Gökşahin, Fet
hiye Ç~leboven, Halis Atamulu, Ra. 
şit Arsoy, Mahmut Yürüten, Hak
kı Aker, Celal Bozkurt, Halit Çelik, 
Allye Esad Pirigil, Saim Sokullu, 
Şaban Besen, Refik Ahmet Seven
gil, Mustafa At.eş, Baha Yücel, Ali 
Şükrti Şavlı, Sadık Barkın, Kazım 

Yorulmaz, Hüsnü Sadık Durnkal, 
Ali Rıza Atasoy, Fahri Araman, 
Burhan Yula, Reşit Gökdemir, Meh
met İzzet, Osman Şeraf ettin Çelik, 
Nurettin Eran, Orhan (Tahsin, M. 
Reşat Eker, Hilmi Akansel, Cemal 
Erel, Tahsin Hamdi Gençay. 

Holandalılar Hokeyde Belçıka 
2 - O Yendiler 

milli takımıni 
• 

Eminönü Kazası Kumkapı Nahi
yesi: 

Her hafta pazar günleri Avrupa
mnm muhtelif memleketlerinde bey. 
nelmilel kıymeti haiz muhtelif spor 
hareketleri olmaktadır. Yeni sabah 
her hafta çarşamba günleri bu sü
tunlarda Avrupada yapılan bütün 
milletlerce büyük alaka ile takibedL 
len spor hareketlerini hülasaten, 
mühimlerini aynen slitunlarına ge
çirerek okuyucularının Avrupa 
spor hareketlerini de kolaylıkla ta
kibedebilmelerine çalışacaktır. 

ilk olarak pazar günü yapılan 
muhtelif spor hareketlerini veriyo
ruz. 

FUTBOL: 
Bu pazar İngiltere, isviçre, A1-

manya, Fransa, Macaristan, italya
da şampiyona, Lik olmak üzere· 
60 futbol maçı yapılmı~t!r. 

Almanya bölgeler ~ampi~'onas· 

ma\İ beyaz kazandı. 
Almanyada bölgeler arasındrı 

yapılmakta olan şampiyonanın ne
ticesini tayin edecek olan mavi be. 
yaz . Elektra maçı 70,000 seyirci 
önünde oynanmış mavi beyazm 
1-0 galebesilc neticelenmiştir. 

Mavi beyaz şampiyon olmuştur. 
Avstra Viyanayı 2.3, Hamburg 

Viktoryayı l-4 yenmiş, ·meşhur Ad. 
mira takımı Viner sporla 1 - 1 bera
bere kalmıştır. 

tngilt.ere Lik maçları: 
İngiltere l..ik maç lan için 22 ta· 

kım karşılaşmış, büyük alaka ile 
takibedilen Leds United Arsenal 
karşılaşması Arsenalın 4-2 mağlıı
biyctilc ncticelenmit?. Stoke siti d.' 
Sundcr Dand'ı 3-1 yenmiştir. 

Fransada: 
Fransadaki Lik maçlarında da 

yine sporcularımızın iyi tanıdığı bir 
vakitkr Vehabın oynadığı Rosing 1 

Paris takımı de A.S. Kan'ı 5-1 yen· 
mietir. 

Maca.ristanda. ı 
Macaristanda yapılan Lik maç

larında Oypest Zugloyu 4-2 Seged 
Beçkay'ı 6.0 yenmiş, meşhur Hun
garya, Elektramoş'a 1-2 yenilmiş.. 

tir. 
italyada: 
Yuventus. F.K. Bariyi 3-0 yen· 

mi~, Trlyeste 93 Genova'la 1-1 be· 
rabere kalmışlardır. 

TENiS: 
Davis kupası için Alman- !sviç· 

re takımları 7-5 mayısta Suyanada 
ka rşılaşrnaları kararlaştırılmıştır. 

HOKEY: 
Bel~ika- Holanda milli takımları 

ma~ı: 

Brükselde yapılan Bel<~ika- Ho
landa milli takımları maçı 2-0 Bel
çikalıların lehine bitmiştir. 

BOKS: 
Profesyoneller arasında yarı a

ğır karşılaşmasında Vag 1funuslu 
Mirandiyi ikinci randevu, ağır d:ı 
Arno Kelbin Belçikalı Vergününi 
4 üncü ravunda Nakavut etmiş, 

Josef Besselınan, Holandalı Van 
Klaverrn maçı 10 ravund devam 
etmiş ve beraberlikle neticelenmiş. 
tir. 

!{AYAK: 
Planika da yapılan kayak mü

sabakalarında dünya şampiyonu A!
man Josef Bradl, Yugoslavya fi8~ 
59 metre athyarak Atlama şampf. 
yonluğıı kazanmıştır. 

Yugoslav Albin 53,52 metre iJe 
ikinci olmuştur. Alman Rudolf U. 
çUncülüğü kazanmıştır. 

Atletizm derecelerini yarın. 

Atletizrn dcrncPle.t·ini yarııı ya· 
zacağız. 

Münir Çağıl, Fatma Şakir Me 
mik, Osman Şevki Uludağ, Muhtar 
Acar, Muhsin Ergin, Kamil Pekiner 
İsmail Vefa, Muzaffer Gürlek, Me
diha Baysal, Şakir Memik, Ali Alp, 
Edip Alacan, Hüseyin Avni Eginli, 
Hayri Tulgar, Hikmet Agar, Sadi 
Erden, Saim Arıkan, Halil Cevdet 
Oflas, Şevki Sözbir, Hasan Tahsin 
Piştev, Hami Oray, Reşit Çavdar, 
Mehmet Ali Erel, Muzaffer Esen, 
Ahmet Nur Tolon, Haydar Süer, 
Hüseyin Cahit Hekimhanlı, Ahmet 
Nuri özenci, Nazmi Orhun, Makbu· 
le O. Şevki Ulndağ, Mazhar özpınar 
Nuri Arın, Ziya Bayraktar, Oı:ıman 
Faiz Güııdoğdu, Salih Şahin, Şev4 

ket Çetin, Fuad Akkuş, Hulusi A· 
tamı,ı.r, Ali Esin, Hüseyin Pekyürek, 
Yusuf Ziya Ayçe, Refik Nuyan, Ke. 
mal Tulgar, Bekir Sıtkı, Esad Arıç. 
Abdullah Erarslan, Mehmed Çu. 
bukçuoğlu, Hasip Akyokuş, Abdür
rahim Ahunbay, Aziz Bilgeman 
Doktor Muzaffer Şevki, Halit Ataç, 
Cafer Sadık özer, Ziya Bavsal, Mu
hittin Çanga, Salih Atalay. 

Eminönü Kazası Kiic;iikpazar 
Nahiyesi : 

( RAD Y O PROGRAM/ J 
~..._----·----~----------, 

Akif özerdem, Ahmet Eyüp 
Aksoy, Ahmed Hamdi Tekeveli, 
Ali Kartaı, AIA.eddln Demirnal, Ali. 
Ulvi Sezgin, Halit Barbaros, Hayrı 
Ekmen, Abdullah 1na.l, Mecit Hiç

sönmez, Niyazi Oğan, Hidayet To
ğan, Halil DurugönUI, Hulusi Tüzö. 
ner, Kazını Sezer, Osman Kıvıç, 
Remzi Ça.mlıca, Sabri Çakın, A.Saf 
Şengül, Mümtaz Çakan, Sadık Sa
lim trtem, Salih Akalın, Ziya Kılıç 

Fatih Kazası Merkez Nahiyesi 
Dr. Refik Saydam, Cemaleddin 

Fazıl Erten, Sırrı Enver Batur. 
Ali Mazhar Pamir, Hikmet Feridun 

·Arda, Feridun Manyas, Halil Hilmi 
Uyguner, Akif Latif Boyar, Cemal 
Günenç, Rıza Paran, Fahire Kültür 
Makbule, Ata BHecan, Müçteba Sa-

lahattin Or. Saim Alınça, Hayri 
Günemek, Şüktii özaltan, Mehmed 
Özbek, Rıza Rüstem Pekolcay, Ma· 
hir Oyman, Salim Ahmet Çalışkan 
Halit Soyal, Nazif tbrahim A.kyüz: 
Cavit Pesen, Cevat Yücesoy, Sabri 

(Sonu 5 iaci Sayfada) 

ÇARŞAMBA: 15 3/939 
., .. " " ,, 

12.30 Program. 12.35 Türk mü-
ziyi - pi. ı:3.- Memleket saat aya
rı, ajans, meteoroloji haberleri. 
ı 3.15-14 Riya~eticümhur ha ndosu
Şef: 1h~an Künçer. 

1 - Mozaı-t - Türk marşı 
2 - Lereux - Göl kenarında bir 

akşam ... 
(Obua için faııtazi 

3 - A. Thomas - Raymond ope
rasının uvertürü. 

l - Kalman - Cambazhane µren 
.sesi operetinden potpuri. 

18.30 Pı·ogram. 18.35 l\lüzik -
pl. (Bir kon:-ıerto) 19.- Konuşma. 
19.15 Türk müzigi (Fasıl heyeti -
Celal Tokses ve arkadaşları) 

20.- Ajans, meteoı·oloji haber
!Pri, ziraat borsası (fiyat) 20.15 
Türk milzi~i. 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahire 
Fer~an, Refik Fersan, 

Okuyanlar: 
1 - Refık Ferı:;an - Şeddi araban 

pe~re\·i. 

2 - Faize - Badei vuslet içilsin. 

1 SÜMER 1 ve iT AKSiMI 
Sinemalarında 

BU GECE TAM 8,45 de 
Arap diyannıa ABDÜLYEHAB'm LEYLA MURAD ile . en. ' 011

• 
Ses kra!ı çevırdı!clerı 
Şark ıinemacıhk aleminin en büvuk eseri : 

YAŞASIN AŞK 
Tilrkç sözlü .\rapça şarkılı şimdi\'e kadar görüp işitilen Şark 
fılmlerini gölgede bırai<an aşkın fİİrin terennümü. 

BU GECEK l ŞEREF GALASI için her iki sinemada da 
bütün locaiar satılmtştır. 

Film g~yet uzun oldundan lütfen tam vaktinde teşrif olun ... 
rnuı. Bu fılm aynı z:tmandacumadan itibaren İzmir TAY'( ARE 

ıZ"Österilecektir,_4•••••1 

:l - Kazını Uz - Gam seni terk 
eylemezı;e. 

4 - Şemseddin Ziya - Ey go11ca 
acıl. 

5 - Bimen Şen - Gül olsam. 
6 - Cevdet Çağla - Taksim • 
7 - Refik Fer~an - Yakdı ci

hanı ateşin. 

8 - Ali Gal~b - Her lahza seni. 
9 - Şemı;eddin Ziya - Olalı ben 

;;ana bende. / 
10 - Refik Fersan - Oyun ha

va~ı. 

21 .- l\'l1>mleket sat ayarı. 21.
Konuşma (Güzel Sanatl:.ıı·) 21.U 
Esham, tahvilat, kambiyo .. nukut 
borsası (fiyat) .U .25 Neşeli plak .. 
lar, 21.30 Tem~il (Yurdum, her şey 
senin için!. .. ), 

Yazan: 
Teğmen Cemil Akıncı. 
22.- Müzik (küçük orkestra • 

Şef: Necip Aşkın). 
1 - Löhr - Tempo tempo - Ga

Jop. 
2 - .Johaıın Strauqs - Sabah ha

vadisleri (Vals). 
3 - Toman - Viyana hülyaJ.an 

(Vah~). 

4 - Kalman - Kontes Mariçe 
operetinden - pÖtpuri. 

5 - Zander - Bolka. 
6 - Löhr - Düğün marşı. 
23.- Müzik (Cazband - pi) 23. 

45-24 Son A.fans haberleri ve va .. 
rınki program. ~ • 

ç· 
3 z -- F?R 

iRTİHAL 
Eski Konya Valisi, tüccar, mil. 

li Reasürans meclisi e&ki azasın. 
dan, tilti.in, uyuşturucu maddeler 
inhisarları eski meclisi idare Azasın 
dan, Şehremaneti İktisad müşavere 
heyeti ı·ef.'li Narda eşrafından İbra. 
1him Bey oğlu Mehmed Hüsni.i Za
dil vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün Beyazıdda Tka. 
vimhane caddesinde 23 numaralı 
evinden kaldırılarak Beyazıd ca· 
rniinde namazı eda ve l"ehitler nıeı 
ıtarlıiına defnedilecektir. 

l 7'.a'1a .. a ... 





YENISA8AH tS MART l9Je 

En Fazla-......... -
Mücrim 

RAÔBET Bulan 
Pudranın Yeni 

2-
""9dlh Egemen Renkleri 

Görüyorsunuz ya blı· bedl}ab. 
tun. 

- .Aı:uıen vu mı? 
- Evet! .. Onu da tam 3 sene ev-

vel kaybettim. O zaman 12 yaş:.ııda 
idim; JJe.reeyim o idi. Fakat gelip 
'eçicl blı· :rilzglr gibi beni yalnız 12 
sene kollanncla sakladı ve 3 sene · 
denberi de beni fU koca şehrin 'ıcal
dınm.lan tuerine attı ve gitti. Gıtt!
ği yer .. topraklarla örtülü, ben onıtn 
yanma her za.mtLD. gitmek iıtedinı ... 
Fakat o beni bir türlü istemedi ... Ne 
yapabilirdim ... 

- Oğlum kuyumcuyu öldü.r ~
tün, bu dojnl mudur! 

- Hayr hl.kim bey. Hayatım1a 
bir çok kirli &iinJerim oJmtıftur. P'ı
kat bu kadu' kirli deiihm. l.2iınd.
hl( bir kiJDMnİll De bir i2İ 'Ve M 1f. 
ku ılekeıli var. Ben kİmlleyi CSMfü. 
ınr-dbn. A.çbk yisün~ ölmağt ru· 
oldum da .kbııueain hiçbir teyine d.->
knnm .. tnn. 8oan eoranm eize. Otıu 
ildtinnek bula ne temin edebih-d ı 
Y&iml: hatırtadtğım -u. o benden tı:.a 
sa.ati satm a.lma.k istiyordu. Ben dt

babanın Y91'ine katı rası olan bu N· 

ati eltmden c;ıkarmanıak i&tiyordtım . 
Bu münakap MDasında birdenbh·e 
f'lelrtrik JIÖDdti, bir Q'ğbk işittim. O 
een&da l:ıqıın.a bir yumruk y~.hm 
ve §imdi karwınızıdayım. Şuııu söyfo . 
mek ieterim ki, bu aözlerirnle tf\.l'nl 
hakkını olan &erbe8tiıni ietiyon1nı. 
Fakat ta.biatte bile mutlakolan bir 

ldalet yoktur. Hak daima ku\'vetlinin 
dir. Bugün cemiyet dediğiniz bu i~
~ topluluğun bir esiri olan beıı
den bukadar nefret eden sizlel', h"'!' 
ieyden evvel kendiniıden nefret et. 
mesini bilin. Bugün işlemediğım biı 
cinayet için katil oluyorum. Fakaıt 
cemiy~n ferd dediği iğreııç mah
lü.l<lar 1Ak1t)·dane bakmaktan çekin
me~er. 

Haklın: 

- Sen ya.lruz sorduklanma '--e
Yap ver. 

Bu saatin 6u1.ııeue, babanın ne 
saman ve niçin verdigini biliyor "!l.U

aun? 

- ~r bu aorduğunusu bilmiıf 
olsaydım babamı da tanırdım. 

Hakim müba•ire: 

- Bir kuytUDCu çağınq v• suti 
retiriıı, dedi Ye kuyumcuya: 

- Bu Katin değeri hakkındu 

bi7.e malümat vermek li.zıro.. Hu 
.. yden evvel doj'ru ilÖylii·.ceiine 
yemin eder nıiı"in? 

Herke.; ayakta, yemiııdea soı.ı'1. 
aalonda yVıe ayni aökfrt. Bütün ~cw -
lıer ve kuı.klar :kuyumcunun &ğ7.'.ll
dan çıkacak ııı&..len dalııu,ijtı. Ku
yumcu .aati dikkatle tetkikten soı>
n.: 

- Gayet kıymetli bir ıı>aat. De
feri (500) lire. kadar tahmin edilir 
Bu.un alelade bir aileye ait olır.a
mast lbundır. üzerinde hi~bir m~l
b yoktur, ve ıahibi meçhuldür. 

Müddeiumumi bi rdeııbire: 
- Müsaadenizle bu saati tetk~k 

etmek isterim, dedi ve saati inc.d .. n 
inceye tetkik ettikten sonra iade f't • 
ti. Bundan m Nkimin :mktnbu 
ürtedipıi ifltiyoruz. Her.keste bil· 
heyecan ve b8aldl. &akim lbta:-1. 
mecbur oldu. Fakat herket1 merakta 
acaba ne olacak ! mahküm olacak? 

olmıyacak diye bir stirii fikir ytitii
Wıılerin aealeri ifitiliyor. Hiklınhı 
ihtarı tekrar ifitillyoc. MUbqir e
lindeki zarfı hlkime veriyor. Bu 
meyanıck yazının yuıl.ıf şeklinden 

yazanın hüviyetine ait bir de ili.ıü: 
rapor var ..• HIJdm bu raporu u.bı ... 
katibine veri)'OI' " okumamnı ~
lüyor. 

Zabıt katibi: . 
- tlişik yazıya att rapordur. 
İlişik yuuun üzerinde .kınııısl 

kalemle ige.ret edildiği veçhile bu 
yazıyı )'UIWf olan kimseniıı yalliıDL 
daki Y ve R harflerinin yuılıt 88-
k.illeri kendisinin nıhi bir hastahıfa 
Jlltipteli olduğunu göaterme.ktedll' 
ve V harflerinin yukarı doğru kıv
ıtk olması bu hasta ruhlu insanın 
her türlü denaet ve cinayeti i§liye
Jııilecek bir kabiliyette olduğunu 

~Ol'. Böyle bir. bahawn ev.Li.dı 

olanolan bu çocuğun. da böyle bir 
ruhi hastalığa müptelii olma~ı ı;a· 

yet tabii ıörUlebilir ve neticesile b:.ı 
çocuğun bu cinayeti işle~ olacağı 
kanaatinin bizde kuvvetle yer etti
ğini bildiriyorum. 

Birdenbire mUddeiumuminiıı Msi 
aablt katibinin sözünü keıt!iti. 

- Müsaadenizle ıbu mektubu 
görmek isterim. dedi. Möddeiwn·ınıi 

mektubu eline aldı ve g&:i1 satırl.1.r 
üzerinde gemıefe bqladı. Nazarlım 
nlücrim mevlcilnde oJaa QOCuta ta
kıldı ve mevküne otım:lu. &rkf':Ste 
Dir si.ikQt fakat bir aabuınahk var
dı. Müddeiumumiaiıl llÖz.e bql&mu! 

bekleniyordu. 

MEŞHUR BiR 
COZELLiK 

MOTEHASSISI 
Bu kıymetli 

tavsiyelerde 
bulunuyor: 

Jılüiideium.U oturduğu aa.nd~t- - Şapka ve roblarda oldııiu cilti - Pudra renlderilUa :mocl&K da da
yedm yav., Y•Ya4 kalktı ve ilk ima deiİfir. Bunva için TOkalOll miieaaeaeeüıio eüzeltilc mütba.uuı. yeni . 

ıMS.ü.: . . . ! v cazib ren~lri hemn bayaıüaz:m en zan i~ifad.iae ar&eJ'ler. . 

- Müerım o d91'tldır. Okiu. Sa- ı * Peche - Hkbahar tuvaletlerıle ren ve bılhaaısa .sua,.. tuva\etlenlı 
!onda bir g-ttrült~. . Her ağızd~n ... ah.nktar olan ve bilhagsa .~um.şın- ahenktar bir pudradır. 
Muhakkak hutadır. Sadala~, dite~ j ıarla .saçları :kestane reni'inde olan- * Roee Ocre - Sıoalc tenli e• 
taraftan amme hukuku böyle mı larM. yJlkışan ''Şeftali yumuµklığı" ınerler için son m~a pudradır. 
müdafaa edtlir .. aesleri birl>irine k-1.- te:;iriııi yapaıı pudntdır. * Bütün bu renlderk şair birçok 
"41YôMu .. Mttddeiumumi h!kim~: * Ocre - · .ıı:~mer tenler için ga- renkler "Krema .kopüklü" me.,hur 

- Evet, mücrüm o d("ğildir. &!- yet ~e\•imli v~ "Mat" bir t.esit' yapan TOKALON PUDRASININ bütün 
nim dedi. Herk-.ı birbirine tuhaf ttı- ve lın.ıı-ün Pariıste pek fazla rağ'bet serisini te~ki( ederler. 
haf bakıyordu. Hlkim bile şaşırrr.ıo;}. bulan pudrhdır. Bütün bu renkleı·, tene güzel 
tı. . Müdd~iumumi devam etti. * Re<: hel Dore - Zaif tipleri ve nazik bir "Finimat" vermek için 

_ Bundan tam 14 wene ~vve! hafif ve mahrem bir parlaklık Ye- hassaten tetebbu edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi ikinci sınıfında PUDRANIZI NASIL INTIHAB ETMEU 1 
talebe idim. Gençtim. Babam ( ... . ) j Bu mefhur müldı.a.ıttntı diyor ki: bulunmalıdır. Bu kıymetli cevher 
vilayetinin 7.enginlerindendi. Bana Adi pudralar. cildin tl\bii y~ğlanuı hucıusi bir mıul daire.'linde Tokalon ı 
istediğim kadar· pua gönderiyordu. massederek kurutuı· \'c seıile.~tiriı·. pudusmda mevcuttur. Bu pudra ise j 
Ben de bu para ile ufak bir apar~ı· Ve buruşuklukların serian hus~lünü cildinizi kurutmaz ve sertleştirmez. 
manda oturuyordunı. . teshil P.der. Bu ha lin öıı üne geçmek Bilaki kadife gibi yumu~tır \'e tat-

1..,te bu eanada genç, güael bir için pudraııızda " Kren1ı1ı1 köpüğü" Jılaştmr. 
kızla tllflıştım. Hayatını ku.anrıı ı.k CAZIB RENKLERiN BOTON SER1SlNl TECRÜBE EDiNiZ. 
için ça.Wımak mecburiyet-fa~ idi. ı .Birçok ka·dmlar, maa renk bir pudra tecrübe 
Hayatta yalnız ba.şı.na yaşı.yan bir . S lf. HEPS NI · 
· d u Udd t ke .:ı;"ı'le ..... l~ef tenlerıne uygun o - edinız . 
ms1:1.n ı. zun m e n....,. ..;.;- PARASIZ Adresimize yazınız. si-viufik ve tahsilimi bitirdikten ~r.· lan pudnırı kullanmı 1 

~ Z*' para~ız muhtelif renk-
ra evlenmek ilzeı·e onu dıt benim a. yorlar. Bunun içiıı yüz lenfo 6 adet nümuneli.k 
pe.rtımanıma aldım. Hayatım ~s- ı 1 . k · 1 ÖN EREGE,r..İZ 

eı-ıne ma yaJ o muş v .,, v .rı·ııi TOKALO.K pudrası 
biitiln ~tınifti. Artık hayatta ye- . . ~ Vo r 

. t ı..-=ı· · b"tı'nne:ıı:• · sert bır man7.ara verl\'Or. gondeı·ecegız. "\ e bu tee· gane gayem aws.ı. nnı ı .. ı . . · 
Son senemin imtihanlanıu da •er- 'fenınıze uygun pudrayı bulmarnn rübeyi kolnyJıkla yapınız. 
dim. Neticeyi öfrenip te evime dı'iıı- yegane ç.arc.'4 i YÜ7.ünüziiıı bir tara- Adres: İş;tanbul 622 Posta .. K. 
düğüm 7.aman hayat arkade.şım ola- fına bir ren'k ve diğer tarafına ba~ka (27) No. Tokalan pudra ~ervısı. 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Cinsi Muit.ammen R. Mmıakkat T. Ebiltme 

Lirtı Kr. Lira K'·· Şekli H<tti 

Motör 2 adet 10.G50 - 798 75 Ka. zarf ı5 
1 - ldaı:emiı.in "2 ve 8,, numaralı tekneleri içln .1artnamesi mul!ibin

ce l! a<let motör kapcth v.arfla !atın alınacaktır. 

f[ - 1<;ksiltme 3 - 4 _ 9:~9 tarih ine rastlayan pazartesi güni1 uat li 
de Kahatıı.şta Lev:tzını ve rnübayaa şnhe~lndeki alım :komtsyonımda ya. 
ıpıJaeakttr. 

UI - Gümrük ve montaj be<l leri dahil olm!.k t1ıer11 muhım1men 
bedeli ve muvakkat t , ... · ııah yuk da yazılmıştır. 

IV - Şartnamt>lt>r . ıı· r g-ün BÖi' i• g~:ı şubed"n alınEtbiJir. 

V - Şartıuı.mnin "7., ııci madı' af mucibince taliplerin tanzim 9'e
oeid~ri pllD ıv~ fotof rafilar müna. u a1inünden ~ &'(in evveline bdar 
Cibali nakli)'at ~ubemiH Termeleri lir.ımdır. 

vı - Ebiltmeye ittirak edecekler % 7.5 güvenme parut makbuzu Ye

ya banka teminat mektublln11 havi mühürlü teklif mektuplarını ibate 
saatinden bir uat evveline kadar "S~at 14 de,, mezkilr komisyon b&fkantt· 
ima nıakbuı mukabiHı:ıdc nrmleı-i Jbımdır. "965., 

* 1 idaremizin CibaU Tütün ve kııtu fabrikalarında hilen mev4 

cut olanlarla nıayıı 939 g&)"esine kadar "160.000" kilo bf
ılkeceti tahmin edilen tahta puçul evvelki ih!'le feshedi
lerek yeniden pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

il - Muh;nımen bedeli beher kilo u "60" santim h...Oi1le 
"800" :ve yiizde 15 temin• tı "120" liradır. 

ili - Arttırma 18-3-989 tartı ine rutlıyan cumarLMi gilnö .. at 
1 O da Kabat:aşta Levazım \·e .Mübayaat fubeıi müdilrlyetin
deki aatıf komisyonunda yapıl&cakt1r 

iV - Tahta nümuneleri Cibali ve kutu !abrikalarında &"Örülebi-
lir. "1674" 

* 1 - 27-2-939 tarihinde ihale eclilemiyen 250.000 metre 4fb 
Le,Yaz kanaviçe y~niden pazarlık uauliyle eksiltmeye konmuttur. 

il - Muhammen bedeli. 38750 lire muvakakt teminat 2906 lira 2S 
lrun1flUr. 

111 - Pazarlık 30--3-939 tarihine raatlıyan per'fembe sün6 
saat 14 de Kabatatta Levazım tubesi müclürlüiündeld alım komiayo
nuoda 1apılacakbr. 

iV - Şartnameler her gün aözü l'eç~n fUbeden parasız alma
bilir. 

V - İsteklilerin ekailtm• için tayin edilen •ÜD .,.. aatte meıı:kur 
konıiayona. eelmeleri ili.n olunur. "1701 •• 

• lt~ı bammcn B. o/o 1,5 teminat 
Cinsi: Miktarı. Llra K. Lira K. Ekailtme: Şekil 

calc kadına bu müjdeyi verirken ... 
onun da be.na Jılmile olduğunu cıöy 
lediğini duydum. O aııda vaziyttin 

fecaatini idrak f':ttim. Ve bu hatamı 
yine kendim tamir ~ektim. F'a
kat bu esnada harp çıktı ve orduya 
zabit olarak iltihak ettim. Ondruı 

ayrılı.rken şu gördüğünüz altın sa
atimi verdim ve kendisini unutuı&
dığımı ve unutmıyacağımı söyle<lim 
ve alacağım maaşımı göndereceğimi 
söyledim ve ben gittikten 1,5 :ı.y 
IODra oflum olduğunu haber aldım 
ve i(ite gördü~nüz ı,tı mektubu yaz

- 1 Baskül 5000 Kg. 1 ade l sif 750.- 66 25 pazarlık 

dım. 

Fakat talih bundan .sonra tere 
gitti ve lten ağır yaralı olarak haP · 
t:Ahaneye kaldırıldım. O zaman on:ı 
yardım eden kimse olmadığı için 
babama gidip meeeleyi a.nlatmak ia
temiş, fakat babam yalan söyıti,vc• r. 

sun diye kovmu11 ve ondan sonra!'lını 

hiç bilmiyorum. Ancak hastahaneyt 
girdiğimden 6 ay sonra sıhhatim bi
raz dttHldi ve ilk işim onu aramak 
oldu. Fakat bUtön t;eeebbilalerim ııe-ı 
ticMiz kaldı Ye ben de zamanla bu
au unuttum. 

Seneler geçti ve işte en nihay~t 
bugün görtlyoNunuz ki kıı.rf!nızds. 
lıuta ruhlu, her türlti denaet ve cL 
nayeti itliyebüeoek yapt.11.iita bir in-
8&1Un QOCufu var. P'akat ey ldil h!
kimler ka1'!nmfa IU ~rd.Utft,ııüz 
aan benizli bedbaht benim oğlum· 
dur. Ka.nunlannuım bir mu~mu de
ğil bir mücrimi oeul•nd1r11WUN. IA.
zundır. SUe ilfi derecede deut de 
veriyorum . .1tte hmıam. Dikkat edfa. 
Mektubun bana. ait oldutunu ve im. 
za.ların ayni ol&ea#mı göreoebtnb. 

Salonda bulunan ·herkee fl.flr
m.ıltJ. 

Heyeti ht.kiıne müzakereye ço
kftdl... Herkes sablreıdıkla kararı 
bekliyordu. 10 dakika sonra he~ti 
hA.kime yine yerlerini aldılar ve 90-
cmfun suçu tabakkuk etmedJ#t igk .. 
beraetfne karar verdiler. 

Çocuk babasının a.yaldarnıa <IQ«· 
ru olduğunu ve: 

- Baba! babacığım. Emin ot 
Ben öldUmıedim. EUertmde hiç bir 
kan W1ea1 rok-.~ ~ 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu • ı 
kuk Hak.inıliiinden: 

Davac ı AM.Jm vekili avukat C&- 1 
Hl! Feyyaı tarntında n Biiyükada 1 

Niz~m cadde:-:indc avukat Haralarn 1 

bo:; AğniyadiH kızı M . .M aryanti 
ve Cihangirde Sahan :;wkak San 
Nikoli apartmanında Mihailidi ve 
Ha.cı Mehmed Ali ve . aire aleyhle
rine :-l8 2001 ve 39 1~64 No.lu do.~-
ya He açılım fekki hacız davasının 
yapılmakta olan muhakeme ·inde 
müddei aleyhlerin ikamctgihlan -
nın meçhul olma.!lına binaen ilanen 
d~vetiye ve muameleli ıyab kararları 
telıli~· edilditi halde itiraz edil -
m~diği ve mahkemeye de gelinme
diğin·den müddeinin mutasarrıf bu
lunduğu Çorlu kazasındaki Papa~
Jı, Balabanlı, Karaköy çiftliklerine 
h. lcra~uun i~'arına atfen Mehmed 
Ali ve Maryanti ve Mihailidinin a
lacakl.arınd.an dolayı 341 ve 929 
tarihlerinde haciz konduiu ve dos
~~anın da adliye harikında yandığı 
ve yenilenmediği bilmuhakeme 
anlatılmasına binaen i<:ra ve iflas 
kanununun muvakkat 4 Uncü mad
dedine tevfikan mezkur çiftliklere 
mtiddei Aı.1mın hisseaine üddei a
leyhler tarafından konmuş olan sa
Hfü.zzikir haczın fekkine ve bildim 
le masarmn müddei aleyhlere ai
dfyetine 8-8-939 tarihinde gıya- · 
b@n httktim ve karar verilnıi~ oldu
fundan tarihi ilAndan itibaren 8 
gün zarfında temyiz! dava olun -
l'iladığı takdirde httkntün ke8bi ka
tiyet edece~i ilAnen t~bliğ olun -
nur. (989 - 364) 

- ET! Jl!lli!'1 

itizar 
.. mu 

y AllB'HDD çoldupadn (Aı
lwa lnw•eti ~ •e ( Hortlıya11 
cauYar romanlarımızı koyama
dık öziir dileriz. 

Mm. 
Ve bir bt~ gün sonra gazetel~x· 

de: Kuyumcu ( ........ ) nun katili ya-
kalandı ve suçunu itiraf etti &eriev. 
hasını okudum .. 

soıı 

-Sultanahmıet 3 iin<:ü Sulh Hukuk Haydarıuu~a. 

Hak.imliiin•n: " 2000 " 2 adet 
.Davacı is. Balıklı rum hastanesi " ı 000 " 1 •· Sif aOOO.- ~7a Attk e,k~iltme 14.10 

vekili avukat F'rd Fr.anko tarafın- lo::tanbul 
dan Kumkllpıda Nişancada İsmail 
Safa llokağnıda a No.lu hanede l 
berber Faik Tunçay ve !'!e&ire aleyh
ledııe :J8 1214 ve !'.9 l 88 No.lu 
do:iya ile açıl.an 270 lira alacak da
vasının yaıulmakta olan muhake • 
me inde müddei aleyhlerdeu Fa.. 

J - Şlli'tnamel tri ınucihiııce yukancLa miktarları y1.zılı basküller 
hi7.:alarıııda gö:rterileıı usullerle salnı alınacaktır. 

H - Muhammen bedelleri, mu•·akkat teminatları ekMltme uatle-
ri hizalarında gö.slerilmi.ştir. 

III - Eksiltme 4-4-9~9 tarihine rhtlıy.ıau salı &-ünü Kabat...,ta 
levazım ve müba,ytıat şubeı:sindeki ahm komisyonunda 7apılaca.ktU". 

iğiu ikametgahının m~~hul olma .. 

1 

nabilir. 

sına binaen ilanen davetiye ve mu- v _ 5000 Kg. bk baskülitn münawaslna ~tirak edecekler 7 .ıüıı 
ameleli gıyab kararJ.an tebliğ edil- eıvveHntı kadar fiabnz tekliflerini 'J.'uz Fen ~ubMlne ve 1000, 2000 
diği halde itiraz edilmediği ve mah Kg.lık baskül münakausına ~tirak edecekler de tfatıııız t•kliflerlni bir 
kemede hazır but11nulmadığından harta evveline kadar mü:.klrat fabrikalar şubesine verm•lerl ve teklif
müddei vekilinin alacağı olduğıı !erinin. .kabulünü nrnt.azammın vesika almaları IAzımdır. 

IV - Şartnameler her gün söıll ıeçen ı,ubeden parasız olarak ala-

bilmuhakeme ıuıla.ş~lm14 olan 30-j VI _ IC\c:siltmey& iştirak edecekler eksiltme günii kanuni vesaik 
3-933 ıaye."lin~ kadar 9 aylık l ;ıe ıbir1Uıte yukarıda adı geçen ko-ııit:ıyona ~e1me6lri ilan elunu.r. 
(144) lira icarei müzafeanın maa (1704) 
fa iz ve iic~U vekiletle müddei ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aleynlerden mi1te8eh~ilen blttahsll 
mü·ddeiye ituına ve bilcümle ma
arifin müddei .aleyh!erden alınma
sına 27.-2-939 tarihinde P'aiğin 

gıyalbmda karar verilmiş oldufun
dan tarihi ilinden itibaren 8 pn 
zarfında temyizi dava edilmediği • 

takdirde hilkmihı kebi katiyet ede- 1 

ceği ilanen tebltt olunur. 
(989 -188) 

OakUdar Saib t t.d Hukuk Hl. 
kimlijioden c 

İ.rltanbut Ulelid• Uçak apar'-
1 

manları birinci kıaım ikinci daired& 
82 numarada Fahriye. j 

Fikret tarafından sizinle Mü- ı 
.kerrem aleyhlerine ikame olunan 
mahcuz bir makineve i~tihkak da-J 
yasının gıy&ben icı·a kılınan muha
keme sonunda ilinen tebliğ edi- 1 
len gıyab kararına rıağmen itiraz 
ile malt kemeye gelmemiş olduğu -
n11zdan evvelce 938 / 583 numaralı 
doR~·a ile Zehra ve Fahriye arala
rıııd.aki davasında dinlenen ~ahit -
ler1n şehaıfotinden mezkur maki
nenin Zebraya ait ()}may:ıp Fikl'ete 1 

ait okluğu sabit olarak bu makine 1 
hakkındaki Zehranm davasının red 
dine kara:'! verilmiş ve o davada. 
tahitlerin ~tiFle bu m a 1 I:ııe -

BetJkt&f Birinci Sulh Hukuk Mahkemeai Hlkimliilnden: 

Mustafıa ve efSi Reşide'ye: Be- · 
fikt&ft,a tramvay clldde~inde Tah
sinin .kahvehanetıinin yanında 55 
numualı evde sakin iken hllen i· 
kametPhları meçhul. 

Komi . .:ıyoncu Bahaeddin tara -
fmdıan aleyhine ikame olunan 
ıesoo liraya al<lığınız gayri menku-

lftn satışı,,a k<>misyoncu sıfatiyle 

tava11Jsut ve bu hizmetine mukabil 
ut14 bedelinden yüzde 2 8i niabe

tinde ücret tutan olan elli lira ile 
Batın alınan gayri menkuHln ifraz 
ve takrir ınuameJeleri zımnında 
f&hsan sarfettiği otuz be• lira 1d 

nin Mülcerreme ait olayıp nıöddei 
Fihete ait olduğu mezkür dosya -
nın tetkikinden anlaşılm~ olmakla 
konan haczin kaldırılmasına ve 

makinenin müddei Fikrete teslimi
ne ve 598 kuruş masarifi muhake
menin sizlere aidiyetine temyizi ka-

.bil olmak üzere 18-2-980 tart -
ıı.inde gıyaben karar ver11miş ol -

11takla ıtal'ihi ilandan iti-haren sa
ckiz gii.n zarfında temyizi dava et• 
mediğiniz takdirde mezkftr kara
rın katiyet kesbedeceği ihbar ve 
tebliğ olunur. (15975) 

cem'an aekaen bet liranın ücreti 
vekil-etle birlikt.. tahsili davuının 
tetkiki ııeticeaiooe: davacı lddeayı 
isbat !Adedinde şahit ikam• ve 
itıtima ettimiştfr. Meabak f&hadet 
müddeinin gayri menkul .. tıfma 
tavassutunu isbat etmft ve mua -
melell &'lYab kararı teblftine rat -
men itlraı; &tmediğinizde.n vakıayı 

Ucrar etmiş ad olunmanıza müteba
ki iddea hakkında eAbabı subuttye 

fbraz edemiyen davacı bu h111Just.a 
da taJibf tahlff olm~ ve tarafınıza 
tıeblff -olunan yemtn davetiyelerine 
nğmen mahkemeye gelmeditfnlz
den yemini edadan f mtlna etm.i~ ad 
olundonuz. Bu sebeple mtlddeabib 
(se!ksen bet) Hnanın ytlzde 10 ~
reti vekllet ve (1707) lcunı~ ha1'9 
Ye ma..urff! muhakeme ne birlikte 
eb:den mUı;ıter&ken tahsfltne kabllf 
temyiz olmak tızere 28-2-939 
tarihinde karar verilmiş olduğun
dan işbu hUkilm bnlAsaıunın tara
fmıza tarihi tebliğinden itibaren 
gekiz gün zarfında temyf zl dava 
etmediğiniz takdirde hükmün kes
bi kat'iyet edecetı tebliğ makamı
na kafm olmak O.zere 20 giln mtıd
detl• flin olunur, (15981) 
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iıda ~rflm!t oJd11Jımdan ,. l&AIM olanl&19a lsl&Ulal lltlA ~ ıdnlerde :ınw:' old~ mahalle ve U,lılldl IPdık1aım& ııtı:t. eııaken•ıertıe müracaat edıret reylerini ku i 

a
u u 

O&n olau. 

Adalar kasan 
~ MNcek •?5

0& - .... Jley ...ct.lrlarmm kJUDM•la 
~··•e• :ı - Bttı"Gk.cla lskeleel JGJtlk&da msllaD•'• 

2 - H•7beıtada A.)7ıldm -.dcleıo Beybellad• mahaDeltlt 

ldnde a _ "1quda Ç9l'fl _..,.,.,.. Blll'P8 mahallelui 

' - kuaaha4a .-. wttrlnde KmalmdA mahalleler! 

S.k1rkly bzaaı 
~......__ .............. _ ......... .., .. 

yerler 
1 - B&IM9t ht•ılP'11• 
1-Yol mahalle~ 

J - Y-.Dk- llt ,., ... 

~ - 1[8y t-onatıannda c..,,,..r 

6 - Köy ltona.Jdannda (eeyy&Ji 

Beyotlu 
RQ aant1.w.ı.un ~ 

~·•l•r 
J-~-rnbtı. 

ı - Ajun hde. 

1 - XaJJBAk .. hlr 'kı lı. -4 - Flroula eam'hfk 
1 - Tdllm amh klfkl!Hle 

J - Dateın kllbtna 
' - Jil&klfel* parti oeü blna

nuıllda. 
1 - Kiiıthaae kö~ncle 
t - Kedctiye köyünde 

JI - 81tJi parti ôinuında 

l1 - Pankaltı karakolu kal"flo' 
11nda kahvede 

U - Kurtul~ kahvede 

il -1D•'1ırMdd11IMHlk•Jlı. 
Yede 

14 - CamDebWe. 

11 - Haeıllaa'ev n 'tnd• 
ıı - ........ parti .... 

mtel• 
l'I - Yahya K&lıya camlind•. 
JI - .Arap eantllnd. 

Jt - Kıhçaıt eamiin4e. 
IO - Fııldıkh oam«w 
11 - KalecUbindell !kaln•etk. 

12 - Kredilyon hanı yaıııa
daki dUkkin 

il - Hask6y ianle 91Ainoaun... .. - .......... .., ...... . 

labsalMI. Cm.Hk, ~ 
y..mnahalle, l[uta}tepe, ()aıı•wL 

&an... t-rk.U,,.. Klflll. .... 
Hk 
Ye.1$ilka1 nahlyeaine mert>vt klJ)rler 
Mahmudbey nahl,eeln• merbut 
köyler. 

kazası 

Kamerbatuıa. ~ur, Kaı,... -
ı.aııa. 
Kldejhı, HllMJinaja, ~ JI._. 
... ~ınallalw.t. 
.... = .. it, eaatals. .. HJ .... 
ıNi Tomtcm mUaJı.ı.i. 
J'iruaia, cıı.aqtr mahalleı.i. 
Göm..._,.•, feJübaülu, Xoeate
pe JI. 
lnönl, Harm,. M. 
Bcıeta•, 11'.aklfMIF,. Yeaı.ehir, -
MI, Haeıahmet -ttll•lari. 
K.lfıtbane k&JI. 
Mecidiye mala•"-' 
HalAakArpm, Jlaputb'et .. ı..1-
lelerf. 
Fan•altı, Duatepe :aaı.alleleri 

Bozkurt, P..-. FeriköJ mah&U.-

111'1. 
tt.H,Cwmhariy~M. 

Camiikeblr, QUma mescit, Bedret
t:ln M. 
Iitçük piya)e, HacıAmrev .. bal-

leleri 
Iaptaa,..a, XadımehmM 11. 

Yahyaklhya, Slruri mahalleleri 
Arap ramff, Entekyemez mahall• 
Jeri 
H.acı Mimi, Kıl~•li mahalleleri 
Ptlrtel&f, Ömer Avni M. 
Bereket.sade maballesf. 
Jılüeyytt.z&de, Kemank.., YeDie~ 

mi. Keçeci piri maJtall.U. 

Betiklat 
llUU-, Piripat• mahalleleri • 

kazası ...................... 
~erler 

ı - 8iaaapafA ea•hid• • 
a - VlıtM••· en•llnM . 
S - OrtabU.- faMtka ı.... 

flMDd•· 
4- ~c..,Had.e. 
5 - DlklllW, mev'kt heldmlltl 

blnuı 
• - Oftalr6y .... p&iM-

8'111da. 
'I - AmaTutkly uhlye bin• .... 
8 - Bebek eamHNk 
9 - J(u~me tramT&T cl9-

:rak yerinde. 
ıı _ Tefffklye camllacle 

Beykoz 
.., ............. w.. .... 

7erler 

1 - •er kozda Parti binasında 
ı - Anadoluuvatı polle ka

rakolunda 

1 - Pqab•• polis kar~ 
lunda 

' - Anadoluhlaan UW,. mi 
dGrlllltı bin.M'ada 

ı - Kanlıca parti bbtıtmda 

ı - Aaadohd..ı kO, ..._ 
tında 

'7 _ .Ubaba .köy odaaında 

8 - :Kab.mut ijev.W J>&ll& Uz 
odaıında 

8 - Bozhane köy oöaaında 

* lO - Bftee)"fnKk01 odaaında 

Jl - Polene:& klSJ odaamd& 
,,~ 

llı9F ................ .., ... 

!iJIMIP• manalı• 
v ............... . 
Türkali ve Ablbasat• Jıl. 

Yılıdı& ve Ctı•a•tma il. 
Dikilitq mU.llell 

.Arnavutkly 11. 

Be»ek )(. 
Xuru~8'111• 

T~lyı n Jıf u.-diye malaallellri 

kauaı 

Bey.koz Yahköy mahalleleri 
AnadolukaT&k, il~ mallaüel-.1 

,Anı&doluhitar, G6k.lu, YentmahU-

lt 
Kanlıca, Çu-bWdu 

Anadolufenerl. P011••· 1UY• kt1· ... 
Akbaba, Denitf U1leri 
•ıhmut ŞeTk8' p&f&, Alt Bahadır 
P&f& mandra köyleri 
Boehane, OfQmce, GtWU, Kıbflı, 
ı)öylerl 

JlüaeJin.U. Caımhmb"e\ 8ırapınu 
~ay.ıert. 

f'olenea 11610 
OmerU, Koplla, Kardlı llu.a.-
1 körleri. 

• - l'ai 79nJ kaJ'f1819da 
1 - Deftıel'dar vapar ...,_. 

bqımndakf blwect.. 
• - OtMpl&r bra.ton enen. .. 
1 - A~ Jrlytt tı9J' octMmo 

da. 
1 - .Rami laadana bn» 

Jan41a. 
T - Xemvbu.rau ~ ,..._ 

--'•· 
8 - XıaırmandlraU. 

R4:r aandıklannm bulunacaiı 
:rerler 

1 - Kaymakamlık binasında. 

1 - Yenic&mi muvak'lrlthıa.neı
ıinde 

8 - AtitaH P&f& eamlinde. 

4 - .P'iruzaja camilncle. 
1 - Akbıyık eamlfnde • 

1 - Mehmet.,... oamiinde. 

T - Kantareılar camHnde. 

kazası 
a.,. •••• .u.n.,.. ..... 

Oamllkeblr. ~ ı.ttr• 
tııahıDell. 
Vç ,ehltls, Gem~ x. 
Abd.tllftdu&, Cemi KMım K. 

Cut-. Yenimahalle, T~. Kl
kkk&y, Cebeci JdJyter. 

-atNaa-, Pmniıı• k&.tbw"..:. 

Rey veı ı celk -halle .. k&yler 

Hocapaşa, Uubyar, Mehmetg&y?l
ni, Ahf çe1ebi 
Çelebi ottu, ıttl!tempqa, 'hht&ka
)e. 

Al..-U, llollafenari, Kahmutpa.. 
şa, 

Bi.nbi.Nirek, EmiD&inaa, 

Su1tanahmet, Cank.ertara11. 

Kilçfltayuofya, fıJhakpa~. 

Zindankapı, Demlrtaş, ma&llUele
rf, 
6arıdemir, Yavuz Sinan, ıc. 

Hacıka.dın, Hoca Gıyase't.tin M. 
1 - V'ç mihrablı camii 
1 - Hacı kadın camii , 

11 - Şehude camifnde. • Kalemlerhane, Molla Husrıv M. 

11 - LAieli caunlinde. 
12 - Mercan camltnd .. 

ıs - Be.)azıt camH. 

16 - Gedikpa(la camıinde. 
16 - Ni(Wlonca eUlinde 

1 T - Langa rum kili....._ 

11 - Xızılu. 

19 - Silpilrkeci hanında. 

lle7 ...... - ............ .. 
yerler 

1 - Kaymakamlık biauıncla 

1 - Fatih Tramvay duraiın-
4& Millet Kittlphaneai 

1 - SanırDael Semt eeafl h
ıaflnda 

-' - Akear&y Vaid• eamlhtde 

1 - Kevlevibane bp_.tla 10 
el ilk okul "-iwuwl• 

1 - TopkapMia apor aııaa. 

••• 
'7 - Şehremini hallini kw .. 

tında. 

1 - Uzun Yuımfta Ocak Waa
aında 

t - ICar.,.tlmrilk ICannım par
ti bfnıuında 

10 - Edirnekapıda )[ısıl.,. ~ 
na8lnda 

11 - Kara~ümrökte AJIU. W. 
nasında 

l! - Salma Tomruk karakoM 
7enmdald ea.mWe 

18 - Ba Ferah Dı.,a -. 
miinde 

14 - Balatta Tahta mlnan ... 
miinde 

11 - Fethlyedı kahvede 

11 - Xü9ük .Mustafa pafada 
Göl camilnde 

lT - Uırkapanındıa 'Jhaııaad• 
eamiind• 

18 - JCazlıçefme camiinde 
19 - Yedlkule İmrahor du~ 

flDda JrahTede 

IO - Koca Jlutafapa.şada Mua
tafa.nın kahveelnde 

il - Samat~a Mustafanm 
ıkabveıdnde 

IS - Cerrahpaşa kahveainde 

Kemalp&f&. Balabıanaja, K. 
Sünri, Da) e Hatun, Mercan K. 

Beyazıt, Çafll. Camcı Ali, Söley .. 
maniye. 
Şahsuvar, Bayram~aTillf, Çadıroı, 

mahalleleri. 
Mimar Hayreddin, Sara~ İ8hak, K. 
işaneı, Kazagani Sadi, JlnMfne 

hatun. 
Dulbetçi, Katip Kasım 

Mimar Kemllettin, Meallpaşa, M. 

Tavşantqı, ma.haJJeai 

Hiisambey. Kır~me, Sinanata 
mahalleleri 
Şfoyh Re!\ml, Hocıe.heyyia, Xinau. 
ti mahalleleri 
lakender pqa. Sofular, H ... 
Halife 
Gureba Hüeyinata, BaM Ruaa 
AleınJ, ll urat ıa..- 11tallıelleleri 

Melekhatun, Melires etenclf. 

.Arpaemini, P'atma ~hıltan, Bera
•tat• ır. 

evbehar: ördellkaa., ınella Şe
Rf, Ereyli İbrahim f•l'Ufo Dellfs 
Aptar mahall•leri 
Uzun Yusaf, VeWi karaba,, Se-
7it Ömer )(. 

Xinıaninan, Karabtıt, Kuhtesip 
lakeader, 
Kariyeyiat.ik, Hatioe &11taa, N..ı;... 
f&h, 
•Yeetia, Dervi~i. X4>C&decle X. 

llollaqkı, Avcıbey, Atik Kut.ta 
Paşa. 

Kasım Cö-i, Hamam! Jlaltfıttin 
il . 

Hızır çavY,. Tahta minare, Balat 
Karabaş. 

Te\ kii Cafer, Hattp llualihittla. 
Kitlp Mualihittin M. 

AbdJ&vb&fl, KOçlkk 11.tafa ~ 
Jı(ftMaH 

Haydar, K.uap Demlrhua, Harat
~ Karamehmet mahalleleıi 
Kazlı maltalleei 

Bacı Evbat, lmraı,., Hacı Ham
• lrl • 
Koca Jıfuıtafa Pata, Cambazi7e, 
Arabacı Beyazıt, Ali Fakih mahal
leri 
Sancaktar Hayrettin, Hacı Kadın, 
.Abdi Çelebi, Hacı Hftseyfnata M. 
KUrkçtıbaşı, Hubyar, Cerrahp&f&. 
Davutpaşa, Kasap İlyaa mıalıalle
ten. 
lnebe7, Caluraja. Keçihatwı_ Yalı .. 

Kadık3y kazası 
~ ...dıklarmm llahmacaiı Rey Yerecek mahaHe ve kayl• 

)'erler 
l - Kaymakamlık btnaamda 
1 - .Muvakldthanede 
a - Kwla7 diapaıuterlnde 
4 - llkokul binuıada 
1 - 11 al okaJ bfnuında. 
1 - Oınar altmda 
' - Potta karakohl ~ 

dald binada 
8 - 8tnema tai•m4a. 
8 - ][ızıJq •111 .. Dclını. 

10 - tlkokol bfnumda. 
U-X67~ 
ll - lf~ meydanmda. 
11 - Puti k .... Mldd W.. 

da. 
U - Kızıttopıak f&l'Şl ında. 

Caferata mahallelli 
Osma.nata mahallesi 
Hasanpqa mahalle 1. 
fkbaliye malıalle inde. 
XaaımpAf& mahallesinde. 
İbrahlmata M. 
Oamanlye, Mecidiye )f, 

Yeni Sahra, JCosyatatı il. 
Saa•fye M. 
Bostaneı M. 
lp.ıı..,. )(. 
KOçftk Bakkal Kö) ü M. 
&aıııta; .. mahalı.i. 
Tuğlacı rnAhallesi. 

15 - Rıdvanpa~a 8. Rüştü ket- Görlepe mahalle f. 
kü 

16 - Köy mey-danı. Merdiven köyO. 

Sarı er kazası 
a., ........... ~··utı 

7arler 
1 - Rumeli Kavalı ocak bi-

nMinda 
1 - Sanyer Curit hhde 
8 - Kayma.k .. lık l>in .. Nia 
4 - Kireçburnu ocak bfnuııı.-

da 
5 - Tarabya ocat binasında 
6 - Ye1allrly ecak Wıılumda 
1 - latinye ocak 'blP"INla 
8 - Emirsin ocak binasında. 
9 - Rumeli Hi~an i kele~i 1-

nftnde 
10 - Ayaz.ata oeak binamnda 
11 - Bahçek6y köy CNlumda 
11 - Rumelif eneri Cama~ 

meydanında 

18 - Kumk6y ocak binasında 
14 - U!\kumru köy ocak bina.. 

ırında 

Rumeli Kavat-

Sarıyer mallaUeııl 

Bllyilkdere mahallesi 
Kire~bumu ınıUalle&i 

Ta.tabya mahalleei 
~eaıkl7 malJa}Jellf 
Winı• mahalı..& 
Emir&ln mahalleu 
Rumeli Hiaar mahal1ui 

Ayazata k&yü 
BaJı~fty 
Rumeli J'eneri ltiJI 

Kum koy 
Uskumruk3y 

Oakiidar kaum 
Rey nndıldarınıa baluaaoatı 

yerler 
1 - Doğancılar }>arkında 

1 - Bulgurlu Meectt camllndı 

1 - İakele camii &Tluıunda 

4 - Yeaimahalle iellnwz ka
nılrolunda 

6 - Toptaft oeafl Mllasıncla 

1 - Kuzs~acllık oe&iı --•• 
dnde 

' - lt~J.n.yi ...ıti,. Mu
aında 

1 - Çenl'elkoyuMe 

t - ICwklıda. 

10 - Seyyar 

v ... IJeriDlda ....t ft -

faaetlai, a•ea• 

ÇAPA 
MARKA 
BAHARATINI 
Kal1aaaakla 

iemla 

edeWllniai•. 

tr> pa•lık lal .. 

•• lııaMrat 
Paketleri ... ,... 
s 

kw-uttur. 

ReJ verecek mahalle " kl7Jer 

İh aniye, Selimiye, İnadiye, Tava
'8i Hasan ağa, Çakırcı Hasan, Ah
med çelebi, Hamza Fakıh. A.7aa. 
ma, 1mrebor, Slnanplf&, Salaeı .. 
mahalleleri. 
lnkılAp, Kef çeded•, Durbab, TIJC 
l'ar, Hamza, Solak Sinan TenW 
Hacı Mebmed, mahallelert. 
Rumi MehDMdp&f&, Gtlltembtıı-, 
Selmanata (Sultantepe) Hacı BM 
na hatun mahalleleri 
Atik YaWe, Jlarad ıta puaft>ata 
Selimi Ali, Kerkez Altuni M4la 
mUalWeri 
Tabak, Affı batı. Arald7Mf o.ter. 
Araldyeei lrehmed, Eawer B•l'
reddln çan9 mahaJl..r 
Kuqu~k İeacilye malılalı.ı.t 

Beylerbeyi, Bavuzp&fl, lhlrllanfJıe, 
l:öpllce mahalleleri 
ÇeqelkÖJ, Y•imallalle, VuuUy, 
Kandilli, xuı.u a&halleı.t 
Kıaıkh, Bulaurlu, Altwü&ade, K ... 
cf di) e mahalleleri. 
Namaz•lll., lf&fı Dudullu, Yukarı 
Dudulla. Alemdar, Umnn.,.., Sulw 
tan ~wtı. ç.ıan. lteta417• kly
leri 
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A ARAN 
SAÇLARA 

aa sQnO saat 14 te Galatada Ban
kacıiu' caddesinde DanOb sigorta 
hu•nd• 3 cfl kat 19 numarada top
lan&c&ttır. 

İfbu Adi IWiHdarlar ıımuml ı.,, 
yet toplantumıa nlzamnamem~ln 
ıl inci maddeei mlielblnce up-

rl JOO hiue anedıatana malik olan-
._ iftirak .............. . 

"Bundan 6tarl nf.iabı •üerfyetin 
aiİl&flllllMI ifln, lfba Jaeyetl amu
,_. •• ualeten T•J• vet&leten 
~ın• Wanaeak llf•ldarlaım lıl

.Wuldan hllM ....mHlnln ili
........... l'I Del madcleel lllU• 
'elWaee firketlmlain ftSM81ne iç- •W...,_ sil'ec*kleda Mili sin ft ..-..._._,,.. ... ~.,. .. ._..,.. -. ,..w .. Jdr laafta ....ı tıll- a.aaıı artb;ma ve eblltm• komlSJonun ..... ._ 
tbitc edip makbus atJalan icabı 
etler. 

1 
ıu , : , , , , c , h ı 

__. M ... ınıt 
ı - 191& dftrtill lil1'.aae11ta 

hat~ meelllt14are ra
porunu kıraati n tucUki, 

ı - Mtbıltip rap0nuaan oltun
muı, 

1 - 1988 MDaai denei m.uame
J&tl beJrbada \anim 
len bllingo ve ~lr ve~ 
heim.bııwı okonm&SJ ve i:a
bul~ 

4 - İdare llecllailemlrakip Ye 
mUcUJrfyetln lb~ 

1 - M~liai idarenin tamamen 
latlfa eylemif olmamı& 
mebni lltifıalannın kabulfl 
1 yeni ~ idarenin 

....... bdDcl ........... ~ 
IWNmisin 918/U51 -.-.01 

doqui:rle mahca• ol1Q> IMl kere 
paraya pmım_. tiftr verilen 
Galatacl& Ferm•eoltercle 47-49 nu 
maarh dtkf•mt• Wr tdet ton-. 

ıe..-ımt ~ .,. ~l~-------mn 14. 1. 119 41& cuma dnfi 8MC 
11 elen 1'1 ye bdar yapılacaktır. 
illa ar&mmada JDahcaz ..,a •• 
ıuuaen deierinJn yQzde yetmJt 
ıbetfni balmadifı takdlrde ~ 
lilitbtmuı 2&. s. eae da Ç&l'fU:l:ba: 

..... 1 


