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Kararsızlık İçinde 

demektir. tsviçreye kurulacak bir 
Almanvanm Fransa için ifade ede· 
ceği m~ayı söylcmcğe hacet göre
miyoruz. Maamafih, bugün icin böy
le bir tehlikenin pek fazla bir mii· 
balağa ve ha.yal olduğunu teslim et
memek kabil değiloir. 

Fakat bu <iiişüneenin büyük bir 
hata oldutunu, daha <loğrusu, zihin oocccococcooccoct:ooooocooocc 
leri büyük bir hataya scvkcttiğihi 
gözden kac,:ınnamalıdır. Almanya 
Hollanda, Belçika ve ısviçreyc tcca· 
vUz ederse .bunwı lngiltere ve Fran· 
sayı harekete getireceğini söylc-

tıekle iJrtifa etmek A !manyaya şark 
ve cenubi prki yolunu açık bırak
mak <lcmek olııcağı kac.'1 .surette bi· 
linmelidir. Naaıl ki Almanya Me • 
nıel'i aldı ve ses çıkarı•madı. 

• • 
ismet lnönü 
İrak Kralını 
Tebrik Etti 

Ankısra: 24 (Hususi) - Irak 
kralı majeste birinci Gazinin do
ğumu yıldönilmü münasebetiyle, 
reisieümhur İsmet İnönü ile Jr~k 
kralı arasmda samimi telgraflar 
teati olunmuştur: 

Almanyaya şark ve cenubu şarki 
Yolunu açık bırakanlar ve bunu zım
ni surette anlatanlar yarın bu yolun 
hiç beklenmediği bir sırada, Bclci
kaya, IIollnndaya ve tsviçrcye çıka. Alman - Rumen 
bileceğini dlltUnmelidirlcr. Almanya 
timdiye kadar Versay muahedena- C'ko,nomik 
mesini yıkmak ve o muahede ile kay ~ · 
bettili haklarını istirdad etmek VftZİ. Anlaşması 
)'etinde Jdi. Fakat Çekoslovakyayı Bükreş, 24 (A.A.) _ Rador a· 
aaptetmeli Alınsnyanın en kuvvetli jansı tebliğ ediyor: 
dostlarını bile ağız &çaınıyacak ve Dün izmalanan Alman - Ru· 
Almanyanın niyetleri hakkında şüp. men ekonomi anlaşması beş madd~ 
he edemiyecek bir vaziyete solttu. yi ihtiva etmektedir. 
Cekoslovakyanın zaptı bir "Hatime., Birinci madde mucibince, karşı
olamaz. Bu daha başka şeyJere doğ· bklı mübadele muvazenesi esasın~ 
ru bir "Merhale,, dil'. Çekoslovakya müstenit olmak üzere gerek Alman· 
ile Almanyanm iatila ve tecavüz hır· yanın ithalat i~tiyaçla.rm_ı ge~k Ro 
sı nihayete ermiş olıımaz. ÇUnkü Al· manya istihsalatının inkışaf ımkin 
nıa~a orasını zaptelmekle temin (Sonu 3 üncü sayfada ı 
ettigı faydayı bütUn cihanda aley- ••••• .. •••••••••••••• ... ••••• .. 
ıı· ...... ~~·· 
ınde uyandırdıfı antipati ve emni- ' 

Yetsizlik ile bol bol elden kaçırmış- ry 1 Tefrikamız tır. Almanyt bunu biJmez olamaz· .!..:8::":::.._:...::.::.,;__---

dı. Her eeye rağmen Ç.ekoslovakya- Sultan Azı'z o:ıvrl 
Ya tecavüz etmesi daha btiyUk pro. V 
jeJerin böyle icap et.mi§ olması SU· B p hı· ları 
retinde tef sır t.>dilebnır. a S 8 ·I V 8 R 

Bu projelerin içine Hollanda. 
Belçika vo laviçre bizzarure dahil Sami Karayelin bu 
Qlmak icabeder. ÇUnkO Fransaya ve güzel tefrikasına 
İngiitereye hi.kimiyetin yolu bu ül-
kelerden geçer. Almanya bugiln o yakında başlıyoruz. 
roıu takip etmtyorsa bunu mUnasip L.;. _________ .. 
~ lglııdW. J'abt ..... ta· 

Cumhurreisimiz Parti Mebus 
Namzetlerini ilin Etti 

ismet İnönü' nün Beycnnamesi 
"Bana ve Riyaset Etmekle iftihar Ettiğim Halk Partisine 

itimadınızı Layik Görmenizi isterim,, 
Yüksek 

Beyannamenin 
Tam Metni 

Mebus namzetle
rinin tam listesi 

275 Kr. çin Adam Seçim Yarın Yapılacak 
öldüren Katil Akşam Üstü Tas-

. nifler Yapılmış ve 
Ağır Cezada Muhakemesıne Baş- Yeni Mebuslar 
lanan Faik Tımarb:t.neyede Girmiş Anlaşılmışolacak 

275 kuruş alacak yüzünden ev
velki gün Beyoğlunda Vasil ismind& 
ihtiyar bir emlak dellalını öldüren 
katil Edirneli Faikın muhakemesi· 
ne; cürmümeşhut kanununa göre a 
ğir cezada bakılmıştır. 

Kalın siyah sakallı, yüzü, kor. 
kunç gözleri ile daha ilk bakıfta in· 
sana bir ürperme veren katil reisin 
suallerine li.kayt bir tavırla ıu ce 
vapları vermiştir: 

- Adın ne? 
Maznun e,yağa kalkıyor! 
- Faile. 
- Kaç kaşındasm ! 
- 322 doğumluyum. 
- Ne iş yaparsın? 
- Şimdi hiç bir iş yapmıyorum. 
- Evvelce ne il yapardın? 
Bir buçuk sene kadar evvel ~Y· 

yar basmacılık yapardım. 
- O müddettenberi bot mwıun' 

(Sonu 3 üne& .. yfada) Dinme katil Faik 

Bugün Fener bahçe A. 
Gücü ile Karşılaşıyor 
Binicilerimiz bu Sabah Avrupaya 

Hareket Ediyorlar 
GUnlerdenberi dedıkodusu de -

vam etmekte ve her gün yeni bir şo. 
kil almakta olan mılli kiıme maçlan 
dUn artık son şeklini almıştır. Be
eikt&f, Vefa itirazın yerinde olmadı 
pı anlıyarak zararın neresinden 

dönülürse kardır deyip iyi bir ha
reketle geçen hafta madara iştirak 
etmişlerdi. Memnuniyetle öğrendi
ğimize göre Galatasaray klUbU d2 
geçen hafta, • dü.a de yazduğumuı 

(Soaa. 1 bacl •Jfada) 

Şehrimizde mebus intihabı ya
rın sabah saat 8 de başlıy~ak ve 
12 ye kadıar devam edecektir. İn
tihabat Üniversite konferans aalo-
nunda yapılacaktır. 

İstanbul müntehibisanilerinin 
mazbatalarının hazırlanması ta • 
mamlanmıştır. Yann sabah inti
hap başlamadan evvel milntehibi· 
sanilere verilecektir. 

Kazalann milntehibisanileri 
reylerini kendi kazalarında kulla
nacaklardır. 

Tasnif &kf&ma kadar bitirile
cek "" ıctice parti divanına bildi
rilecektir. 
~ oJ'V'o~~"" 

h~K SABAH 

Y eai mebni namutlerindea 
gazeteci Abidhı Daver 

Geç Anlaşılmıf Bir Hakikat 
lngilt.ereaia fJ8ld Hariciye Nazın hem yalnm AYl'Upada detU, dünya. 

Bay .. Eden,, Amerlkaa gueted1eri- .. bet Jat'umda ... bUttbl dehte· 
ae beyanatta bulunurken ıu sözleri tile hllktim sünnllf olduğu tezahlil' 
de aöylemif: 

- Anupada lul.ki111 olan hakiki 
kauun değil, yabani ormanlar kanu
nudur. Şikar, ea barbana ve ea • 
man vermeda darbesi altmda yere 
düpnektedir. 

Hakkın mütemadiyen istihfaf 
ve Jstihkar edJlmesine bir işaret olan 
bu cümle kun etJidir, fakat maatt.e-
essüf ) eni bir melhum ifade etmi
yor. Çünkü Auupada )'abani or
manlar kanunu bugün olduğu gibi 
diin de, daha enelkl zamanlarda 
da tam manaslle cari idi. Başta 

münkariz Osmanlı imparatorluğu 

bulunmak U7.ere mecalsiz del·letleriu 
tarihleri bir gösdea ı89lrllse )'abuı1 
ornııulv ........ Meklea beri. 

eder. 
Çiu hangi kauuna dayanılarak 

kanlara boğuluyor! Cezayirde, 'fu· 
ııusta Fraru.az mfü~temlekecisinin. 
Trablusgarpta ltalyan Mkertı.;n. 
M~ırdn. tıı~IUz topçU9Unun, Kongo
da ~lclka. It.Uhkim Dt'lferiuin ne iı· 
leri \'Ar! 

Sabık 1nglll~ Hariciye Nazırının 
bugün anlıwuı olduğu biJ' haldkatc 
bizler ezelcJenberl vakıfıs 'Ve pek iyi 
blllriz ki yahuni ormanlar kanwtd 
bütün dünyada hliküm sürmektedir 
ve sürecektir. 

Zaten onun içindir Jd da.ima kov. 
veW, dalma ıdlt.bb ve <la.ima mtlte. 
pkluz buhmmağa ~onm. 
A. C..•Wclia IARAÇOCl.U . 



SIFIR 

_ ....... ,i 
Kasa:zede Sa
dılızade Vapu
runun Yolcuları 

Okuyucularımız 
Diıor ki ı 

"Mahim Bir Bono 
Sahtekarlığı 
Muhakemesi --·----

"p O L 1 T. İ K .d 
Son siyasi hadiseler ve 

Macaristan 

Deniz Ortasında 
Müthiş Bir Tehlike 

y --· .. borç hesabı Hadlae il• allkalı glrUlen imdada giden .. Analarla" a.aı 
Yeni Saba.la gazetesine: b.. Detterdarltll mamu-

M ERKEZI A'ft'Upadald AJ. 
man faaliyeti ve statüko

nun :yeniden Berlia istikfımetinde 
tekrar clei.,_al ......... Macar
lar ela hot clannamlflaı', P.,ıecl• 
mU.temadl cljplomaai ftaaliyetlere 
phid ohuuhtl1a ailai lnmlann Jaa.. 
riçte ele teuhlrlwi Jlriilm6ftiir. 
Bu ctbialetlen Çekoilcw..,.__ par
ceh ·• • mtt11a lfwflll' -. 
Karpatlaralb u.r_,wcta .-.. 
ri ı...lırit icruiyle t& Poloa:ya hu
..._. katlu a:pawlfbr. 

Di1ıman Torpidoları Bize Doğru 
Gittikçe Y aklaııyorlardı 

En tehlikeli mintaka olan Şemsi· Birleri gevıer. Tatb tatb esner, niha
fQ& loyıları ile pqa limanım geç· yet .UZWs gözler J11bıuluverir. O 
mil, Kuzguncuğu atlamıştık. Bu yol gün de öyle olmuotu. Kaptan müs
culuk benim lnebolulu yoldaşlarla tıea-olmak üzere btp,U• mr ,ev. 
ilk ile çıkl31Dldı. Bulunduğum mo şeklit 1elı!ıieti. SUımıak icap ettiği 
törü idare eden Aıayhlı Ali adında, yerlerde durmıyan diller ağızlara 
tqı&lığı kaptan lakabına gerçekten sinmişti. Kotörlerin bir tevi;ye devam 
ıa,. bit babayiğitti. Beylerbeyi ö- eden Ahenkli patpaUan yoldaşlar"' 
nftnde kendimi tamtb~ iaman, es- tatlı bir ninni gibi gelınifti. F.aniyen
ki zamanın leventlerini habrlatan, ler geriniyor, gerineııler esniyor, bü· 
~ bir ea ile boynuma sa- tün başlar öne doğnı iğiliyordu. 
rıJDlll ylzftnlÜ ft ehıi öpntıfll, Kıç UsttlJıde llnDllUfı Ali kaptan 
Biraz· soma, ÇenplköyUnü geçtik. ile 'bqbap. kalımtbk Eski gttnlerra 
...rı li8eııiD rıhtımında bizi bekli· acı, tatlı hatıralarmı anlabyor, ~ 
yen yttzbaşı Gaılfp ve müllzim tbra- güzel sohbet kaynabyorduk. Vak.t 
Jdm beyle.i- aldıktan JIQnta ınotör· öğle ikindi arumda idi. Ansızın, U· 

tere tam yol ~ fukta ve eiDıa1 De prk ~ de· 
Anadolu hisaımda, Göksu deresi vam ettiğimi• rota ORıinde, Wr ya· 

ijmda bir sandal le bilıl bekliyen ra kabuju atbl kara bir tömaek ilbJ.. 
kahveci Rhılll U,albm altı mavzer ti g&lbnbe. Yirmi metre sağım1z-

lle ... rlllyorlar :ea Baraaya tabi · Karacabeyin ruda dlnlendHer 
n. Si 919 ıeeeli fiddetli lodos Yeni Karufaç kariyeaindenb. Ge. Hanya mubadillerftıden Ceınilt 

fJıtınua yt121Dda Phıike eiVArlll- ten 888 MDesinde bir sene vade ile Edremit mel sandıtı ve tsmlr def-
da tehlikeli bir surette karaya otu- Karacabey Ziraat Bankasından em· lir 

terdarlığından verilen 7100 a-
ran Sadıkzade vapurundan alman vali gayri menkul~ kıymeti nis lık bonoya mukabil 

0 
civarlarda 

160 yolcu hava müsaid olduğu ta.k- betinde (365) lira istikraz etmit ve 
mal alllllf ve bonolanu dip koçan

dirde Anafarta vaporiyle Adrafan- senesi içinde aldığımız parayı tama· ıarmı Hayret Şakir isminde bir a-
dan yola çıkanlacaktır. miyle tediye eyledfğfmiz halde daha dama vermiştir. tddiaya göra 

Hora ta.hlisiye gemisi yoluna (1270) lira borcumuz olduğunda" 
Hayret Şakir de bu bonolar üze-

devam etmektedir. bahisle hakkımızda muamele J&Pl· rinde tahrifat yaparak şehrimizde 
Bugfln kaza mahalline varmaıı ıac&ğa laaber ahnmı~tır. HaJdbtl an- 3020 liralık bir dükkAn ve geri ka-

bekÜ!nmekte4ir. Sadıkzade vapu- Jama.k için kaymakamlığa ve banka lan 
4080 

lira ile de; muhtelif em
ruıpıl} {laıntl.sinf al,ıo.ak üzere 4« ınUdUrlUğUne müracaat ettik. LA.kin lik almıştır. Vaki şiklyet üzerine 
dün akşam limanımızdan Konya borcun hikmeti ve neye müsteniden 

Ve Macarlar 1naa..ı. cla bl .. 
mamıf, Slcwals devletinin :y..s hu
clatlarmü Bd ~ ıec..a. et
mİfler, Slnaldarla aralumıria 
kanlı çarpıtmalar da 't'Ukua pı.-,.. 
tir. Fakat Slovak lıfikWJıemu.-fid· 
detli bir notaaiyle :yanbtlıık iclıclia· 
aiyle Macar kuvetleri .-i fe)di• 
mittir. 

vapuru hareket etmiştir. Bu vapur- (1270) liranın borç gösterildiği hak. hadise müddeiumumiliğe aksetmiş 
da doğru Adrosana gidecektir. kmdı kat'I bir oevap aJamadıt. Ait ve derhal tahkikata ba~nanlık 

Hasan, Ali.eddin, tsmail, Hayri, p te • L- .-1.:ı.1- --L--Sadıkzade vapuriyle bilvasıta olan makamın ııuan dikkatini çe- et nm uu ,....~ --
irtibat temin edildiii halde vazi - ker, Mağduriyetimize mahal veril- Kadri isminde İstanbul defter.darlı- Avrupacla ihtiyar ettiii tanı hare. 
yet etrafınd; esaslı ve yeni mahl- memesi için liklyetiniizin btiyükle iı muhasebe serviainde çalışan b8' ket •• ı...lediii •za ..,. emelleri 
mat alınmamıştır. Dün aldığımız rimize duyurulması igin guetenizin kişiyi bu işle ali.kah aörmilf ve dün fiiliyata çıkarmak lalaeuandald 
ma.hlmata nazaran Mersin vapuru tavassutunu dileriz. muhakemeleri yapılmıftır. Kuha- faaliyetiui ortaya "°7aa ban amil· 
benflz hareket etmemiştir. Sadık KaracabeyJn Yelli Karaağaç 8 .. keme şahitlerin dinlenmesi ve ev- ler Yarclar • 
zade vapuru iJe daimt surette ir- hallsinden Demir, Recep, refikleri rakın tetkiki için 7 mayısa talik Bmalarclan Mri, Umamt hap. 
tibat halindedir. ŞehriJ?lize gelen fsmail ve Zeynel edilmiştir. tenberi, Macarlarm merkat A,..,... 
haberlere •öre vapurun vaziyetinin padaki • .-,.. llliit..- 8tattQm. 

~::: tehlikeli oldutu anlaşıl- ispirto, gaz ve Belediyede :::= :v~....:.-::-,.:·::: 
Gümrük 
Mevkileri 

Emaali Parlayıcı Yeni yolsuzluklar ı.r~•:;;:~~ • .. 
•ı -'J , M d ç kb ..ıu raltıta .. cloetl.,.... ...... lr.IQggeıer ey ana ) . Tm ............... AwıajNddli 

biraz fleek ile altı el bombaam.ı ela IJerliyea Barbn motörOnUn kap
: aldık. Kıkç avbyu balıkçJlann tam Amuralı llaHHn teskin ıöz
aaraJ.armı diDJiJe dinliye Beykozu Jeri de ta•ıhnılb bu W11ıeeğe. 1ld 

bulduk. Umuryeri ile Macar tabyası daJüa llODl'a, bordahyan mot.&ierde- BeledlJ• bunlann ltulu. 
araamda bir c1iıpıan motörll De bizi Jd Mtt1n g6IJer açdnnt, uykular da· Y••lll• .... _...._. nabll•cell ferler hak
~ kontrol KQayU ı:..eon ile bu- jllmJe, bf' nw ldcl1 bir iDerak memurtuMan IAlwolundu kuul• •lu ll•rekele geçti 
..... Uzattıiun d6rt 'bellfk kaime- IU'llUlta. .,_.. Jlne açılvupı: Gtlmrilk v• muhafua tefkllitı Halkm kalabalık bulundup ma-
JI; cllzdanına yerleftiren ~ -Acaba bir dftlman aırbhsı mı? Jlarma.ra mınta.kumda lltevttiii hallerde ve bazı ticari mtıeeaeaelerde 

~- ortaamda Almen ..,.wtlae a7Ü 
İstanbul Belediyesine gelen •J'clwacak ltir taTll' talonmakta .. 

Mülkiye müfettişleri, Belediye iş- t1 ... 
terinde eeulı bir şekilde teftişler Oç8ae8 a.a .. Macarlann llo. 
yaparken tktisad işleri mO.dilrUltfl- ftk7aya 1airfı ~ a1Ah, 
nün ve Belediye kooperatffitıin de ,,. .. lıDpralc .......... eald ._. _ 
muamel&t ve besaptanm tetkik et- el7.en kraDaiına Wr "-wnl•• oı. 
meğe başlamı.,Jardır. mumı habrlanacla twtmat.ı lae-

~ motöre atlam11 .. havadis ver. - X..., ~gelen aftmrUk dafrelerlDclen b .. ka 7eni- Japirto ve emsali mO,tail maddele-
meğe batiamıştl. Göbeğini sallıya bir kömlr ~ olmum bu?. den 16 ıtlmrik mU'hafaza mevki- rin bulundurulduğu son yangmı.r -
anıya gtllUyor, söylüyordu. - Dmnam da tltailyor muibe- ini .kadro harici bll'Ümaktadır. duı anl111hmfbr. 

_ Ferah ol Kara Mehmet. diyor. tin, bir yelkeali mi, yoba bir mo- Mevkiler tun,lardır: Bu gibi maddeler yangının sür-
1.Jctisad Müdürlüğündeki mua- rine dayanmaktaclar. Bu MNpten 

melelerden bir kısmı evvelce mü- 80.D sl1Dlerde Mlllinl ~arak 
tu. Kavağa kadar yanındayım. Çi- tör mü acaba!.. BUytlkden, Buk6)', Jlahcıoi1u, Çen a~yllmesine Amil olan b&§lıca 
lmlir limaınnda kaç defadlr gördü- Ybbqı Galip ve mtuizım tbra. gelköy, KanctiDi, Çubuklu, Gatala, sebepJerden bulunmuş ve yangınt 
lln bagaVUf "Ceymis,, var. Biç çe- hiDı beylerin dUrbinleri elden ele ıe. Ktiçtık kapw1 Ayazına yeni sebze söndürmeğe uğraşan itfaiye efradı
klnme, Lecm de ve•~ Büyük liman ziyor, fakat bu noktama ne oldujıı hAli mevkli, AJY&n~ay, Yağcılar nm bu husustaki mesaisini gttçleş. 

Po ~ ltu. •kpm kim- bir tilrltl ı~~ ~ı.. ~...._,. .. ,...,,. •• Nltıelı:hn 

fettişler tarafından tetkik olunmuş s1cw.ı.:,..c1a bir e.ir ....... --
bir kısmı da şimdiye kadar hiç bir hiW olmak .......... irap ... ........ 
tahkikatı& tabi olmamışlardır. da kal'fdarm.t-s~- ,..._ 

Belediye kooperatifinde yapılan llancla aalrsi .._ ,.._...,,. b-

~ ilil r~iı ,._... keleel, .lüan· Sultnhe .. w ~ klçtik 
ibI öğta:n ~ Onba'1 ,,Ay• bu saatte ııe fnebolu ve ne Bartın bul Haliç Feneri mevkii, Balad mev ticaret hanının alt katında altı va· 

wri,, ile tercüman "Melkon,, var. yolunda bize ait vapur bulunmıya· kii gümrük ve muha:taza teşkilatı ril ispirto ve ayrıca makine yağları 
Korkma, ikisi de fitil gibi sarhoş· cağını söylüyor, görülen ve biraz lağvedilen bu mevkileı· yerin~ sey- bul\llUDUI ve bwılarm tutuımaması 
tur. Vazifeye çıkarlarken, cömertli- daha büyüyen.karaltının bir düşman yar postalar ikame edecektif. Laf- için çok gayret sarfeden itfaiye ne. 
jlm tuttu, bir yarım okkalık ile altı gemisi olduğunu ileri sürüyordu. vedilen mevkilerdeki binalar def- ferleri bttyjlk bir tehlike geçirmiş -
tane tm1u balığı tutuftUrdum ellert· Hesabı. doğru ve hakhydı da. Ted- terdarlıia devredilmiştir. Bu mev- lerdir. Badema böyle ticaret mües 
ne. l'akat, ne olur ne olmaz ldz Pay· birli davranmayı lüzumlu bulduk. kilerden açıkta kalan memurlar seselerinde varillerle ispirto ve bu· 
raz koyundan Rumeli kıyısma VU· hemen rotamızı değiştirip motörleri başka yerlere tayin edileceklerdir. na w..Qmasil :müştail mevaddan bu ı.. 
nm. Papu bunmunu tuttuktan son- cenubu llU'kiye dojruJttuk, Yarım Yeni ihdas edilen aeyy.ar postala- l~ıhnlamm temin olunması a
.-. lyloe açdm.. Anado1JIY& sokulma yolla karaya doğru bir yan yüriiyü.. nn hudutları tayin edilm~ir. likadarlara fiddetle emrolunmuş -

tettilderde 4Jf~k yo~uklara ....... ,,.... .__ ~ lnalam't-
tisi~dtt~. Bun ar mmı- ....... . 
da bilhassa Belediye şubelerinde NihQ t, 11__, 
birçok memurların lr.aberi olmadan ... eden ;iier &mit ya a. 
imzaları taklid edil '1"\mlanna miifterek IJir hadada ınaHkiyet Pfe
para alınm ş ve bu memurlar a · aleaiclir. a. ......ıecte, ı..uı. 
cak kendilerine odem hbarları lerine olarak inkİfaf iatidaclnu p 
yapıldıktan sonra işten haberdar temaekteclir. Banma kin cle K.r. 
olabilmişlerdfr. patlaralb Ukran7MDM!a1d faaU

Beledlye kooperatifinden bir. yetleri clikbte ,.,_...... ......,. 

lakın. ine ..... iti h\lemn botu 111 yapıyorduk iz 
llfll .,_~Sile De Galara d•h 
İllllrllD ar .... da bir bot var. Ak- Aradan yarmı saat kadar geç- ) am 

çok kimseler borç para aldıkları lar ı.uraclalri haMketlertDI Nlmell 

ve vadenin müddeti altı ay ol~uğu Çekler- tarafmllan ika .utelı hu· 
halde seneler geçmesine ragmen clut ihWı.lai ~ De Ma
borçlannı ödemedikleri görUlmÜ§'- ear lllllkı .....::., _.. .. ....._ 

DmGILl8Dll ~ tür. . li faaliyetı.w a..a...ek ......... .. -.. bir Yunan ve ild tngiliz tor- mil geçmemitti. BWm motörln bat H" dis • 
.... gakta bolllman. Kollaynı ken- tarafmda uzanıp, wıaktarı kara bir a esı b '"I_ Bunlara teblijat yapıJDllf ve le yapt'...._. ..._~.Fa-

Deniz 8DK Umum mÜ• birçokları borçlanm ödemişlerdir. kat, .... &mlll•, ralranaa albedi-
6dll onlardan. tehlike Pbi IOılnea 1'llyiik ıete,ı MU&ldr• n1Utett1"8nl tez-

Glrdlntız mti dört betlik bime. dürbünü ile ,wiyen, ybbqı Galip lekeJI .................. dürü Ankara ya gitti Müfettifler Belediyenin hazır - len h........_ Wıl.,tp mtittelaW 

niD ldldrll tellirlnl !,, Bblm babacan bey ıP hallet.mitti. Görilnen yu&l v•ıAve~'-1 --a.1'-lye mAfe+H• 
Leon, Kandeail bojamdaa SUeYe leke, J&DYan& ilerllyen iki diişmaıı leıi ~ ..;;; tetkik' edn._..-

JktfMd Vekiletinden aJdlfı e- ladığı Festival işlerinde de birçok bir aiyuet prop - .._ •• ...._ 
mir fb~erine Ankaraya davet edilen suiistimaller olduğunu baıber aJ - melindea ı.ı..dcl• etaelde6~ 
Denizbank umum mildttrtl Yusuf mışlar ve orada da esaslı şekilde P.,a. ltaracla Ü ala' Jauıeketle 

bdar olılll ••d:edeld emai,.tfmt torpitoau idi. llotarler biraz daha mette olan Dolmabahçede 11 Jdfi· 
il oldakça fmlil etn'latl. Snua cet- blrblıine aokuldu, Kaptanlar göriş- Din ölUmlyle neticelenen bldisenin 
_.,.en "1 daeıtl de ~e meye koyuldu. Amasralı Şile hiza .. fezlekeli tamamlammetır. Fezlek., 
~ki, Leoaun IBmtnive pa- sını geçtijimili tahmin edi70r. lyi· bugOnlerde Dahiliye Vek&letine ia

Ziya Erzin diln alr·am Ankaraya tetkikata bqlamışlardır. • L- ı .. • ı...ı- .......... ,.... 
A9 İktiud t,leri MüdürUlğüne •bağ .,. -~·ma mraw• ..-.. - • 

ritmiştlr. b hamal iflerinde de birçok yolsuz- mittir. • ........ ~ ~ 
Umllnı müdür Ankıarada Al - .......... l°'l evvell tllttmafom 

manlann verecekleri tazminat üze- luklar olduğu bu işte 150000 Uranın 8Ölllle• ip •rkumclan 4-hAI f..U.. 
rinde •örft•melerde bulunacak ve döndüjü söylenmektedir. --- --=-• ...iL 

e v Müfettişler bu husuata yaptık- ,, __ •~11truu-• 
ıa aJc11lım mk ilik .&,temelde bU iş- ce karaya 10kulup, 1oJı aularla Sa. de ohınaeaktır. 
...... ve bize çek yardımı dokunan karya ağmna gJdilmeeini tavsiye e- ~~.AA..._,..,.,.,........~~""""'VV'"""'t!V'V 
......,.. ldJtllemeJr delildir kas· diyordu. Fakat ~ Alayhh Ali, 

... Ben ı. "fatuadqı, clllmanlar- bulunduğumuz noktayı iyi tayin e
- plmlıll- "*""8Jll olıla her Ulrlü demediği için biru tedhiıif hareket 
W& ve ,..., • .._ iıılloıtaeı1ık edilmesini, yarım yolla ve takip edi
,....1ı1r illlllilWtı61a-. BIDeah 
... bu adamdan fenalık değil, dal· 
ma iJiJik ve JU'd1m gördt1m. Para 
ahnatnm c1& yaptJiı 11. temin ettiii 
emniyet itibarile de pek tabi! görür
ittm. Bu adamın Boğuda, bizlere 
J'Bl'dun edebilecek bdar aaıtlıiyet 
Ye ntlfus kazanmumda, her halde 
.......... ettlfi menfi hizmetler
.. düa llyD verdiği para, tattır
- tatlı lolrmwnn lmll oldufmıa 
~ Bu aebeple sever ve sa ,. ...... 

Papa llarnmıdan, Karadenizin 
ide lwı obmyan ......._ af.ıWllJ· 
mz IBM•n Dllllı obilue. ,_ dôf· 
-.tu. Ali bptaa, 1Mmm l81"il 
Jaaberlerf gez &ıtlııde tutarak mo
t&iere bir rota vermlttf. Aclh:vor
M. lıd taraftan da l8hll glJrtlnmez 
~ ICaradents, prgekteıı uyur 
• 1atindl. Ban 8'lnelJf ve mcak· 
"" lıl'et&tlllatlil ~ ufllk '* ...... ~ 

Çok ~ ... .. blUrlm. 
Wke brkw ..... ~t IJqe. ..... .._.. - ..... 

len rota lzerinde seyre devam edi
lerek, dUpıan torpitolarınm üzeri. 
mize doğru ilerledikleıt kanaatini 
lıud ettikten sonra, tam attratle 
batta kar~ ptilırwdni minaaip bu-. 
luyordu. Ben de bu fikri 'beğenmif 
ve leap ..._ 9iSslert lliSJiiyerek Alay 
lıJı Aliye de belendirmittim. 

Seyrluıme cfevam ediyorduk.. th
tfmalll tehlUreJeri ek &ıtine alarak 
yavq yavq ta ~Bir 
saat IODr& 'VUiyet «hlilmftti. Biz 
Ağdan havanın biru •maenb olma. 
1111& rap.en, karayı ..,... ... falrat 
rmtlırde buhmdutamum pet l)i 
tayla lldemeıniftik. l'abt, eohmıu-

• tok iyi sMJ'OI", sJttikçe ele tellt 
,.. • tlır • •la artı1urdu. ÇllnkU, 901 
llerfınlrde, ........ dört b8I mil 
...,. tlerliyen dfttman. torplto
Janm 1y1ce sermu,, tadıraJan bu
Jwmmacfıiı halde tekD ft llistemJerin. 
den lıarıgl devlete alt oldutmnı .. 
Jamıotık w bunun itin ele fes.taca 
teıl§lanmıet Jk. 

(De..._. YU) 

'
ehrimizdeki Alman fen heyetivle u-~--•- :...-aı .. _._.__..__ __ ._., 

t7 ları teftişler hakkında ketum dav- 11'1'._....rm ..... ,. ...... ~ ..... 
Yapılan müzakerelu etrafında iza- d'.ır.!-....1 -!L lal •-AL...-• 

ranmaktadırlar. .. .................... ~ e-
hat verecektir. el • _ __..,_~ dol -..t-11- *---~ Şehir meclisi İçtimala• Belediye kooperatifinde bulu- en •7~ a,_,_ ~ 

L-- Denlzbanldan çıkanlaı1 nan yolsuzluP. dair kendisinin 7a tarafma cla ..,._nna ,...._. 
nna an19byor memurl•r tayin edlllyor malumatına mUracaat ettiğimiz leri mlfahede .......... Y~ 

Şehir mecliai Di8an devread içti- Denizbanktan kadro mflnase ·- Belediye kooReratif müdürü Bay baracla, Romaap Ue ._ .......... 
malarma niunın tlçüncll puartesi betiyle çıkıarılan memurların bir Hilmi bazı gazetelerin yazdıiı l'İ- J'&PIN ._ takan6o .._ &art .. 
ıono bqlıyaeaktır. Bu elene kısmı Devlet. sermayesiyle çalışıp bf koop~tifteki yolsuzluklara da- mali -•...-lwr U. ..., ,t. 8dlha 
f~n 1989 bUtçainin ~ • mfirakabe edılen diğer mOessese- ir rapor hazırlamadığını söylemif- 1ı...,.ı.- td 11ı1 ..-.. Bu au • 
karıbauma hurolun.-ktJr. Mecli lere yerl8'tirecekferdir. Bu memur- tir. retle Wr 111 ............ ~AY· 
lin 8 Di8uı toplantısmm mznamesi Jardan bazıları yenf vazifelere ta- w.;v rapacla, ...... ,.... ma.t.kW 
JuuarJ&ııımtbr. Rnnamede 989 yfn edilmişlerdir. Münhat vuku- :INBl8ARLABDA : v_.,.tıl .._Bebetlyle pdllili 6 
bltçelerl, tstanbul belediyesi memu- unda diterleri de peyder pey tayin - ,rul ._.., Wraa •8lttaiılt ~fi 
riıı kooperatifine ikraza ol\ınan pa- edilecektir. Umum Müdür pHyor ~-~ .. 
ramn vadeal httıru etmif olması iti-~ ' Bir mOddettenberi Londrada Dr. Kepi SAGAY 
bariyle tecili, Atatürke yapılacak a- TAK y J M bulun•n inhisarlar Umum lıltıdUrfl =======::ıı:::::zc::a:::::::::;: 
mdda lstanl>ul topratuwa buhınu- -.-,,... ............. ~ Mitbat YeneJ'in budn 19hrimize fOUllJ.'B: 
wı meselelll vardır. 25 Mart 1939 Cumartesi gelmesi beklenmekteclir. 
TIYllfro ve el•llUIJartltl q,ıunı midir tehrfmize geldik-

,.,.ı .. k '8dHat IUal: 4 Sefer 1351 ten sonra dotru Ankaraya ~derek 
Beletl'ye bnunu na 22 inci a-ı: 12 Mart 1555 Londradald södtmelerl etrafında 

ve belediye kanununun tataabulda Vekilete izalıat verecektir. 
tatbiki auretbıe dair ntwamnamenfn Fatih .... dlyeslnln dll-
18 Dicf aıa4deal ne umuma açq o- K ... : 138 1111nı delmek fatlyen hırsız 
lan yerlerde Yanıma k&r11 tedbiT _ Dün sabıkalılardan Mehmet 
almakla vazlfedar bulunmakta olan Fatih Belediye levazım dlresfnin 
itfaiyenin icabmda it görebilmesi Katolilderia Y ertuaa damından kurtun çalarken y.aka • 
balnmından tiyatro, ainemalarda ya Dep aaati . 5,54 lanmıştır. Dördflncil cezada mu-
pılacak tadlllttan mıntaka itfaiye 0tıe ı 12,~0 - fldadl ı 15,49 hakemesi yapılmış ve Kehmedin 
anıp amelesinin mutlaka malOmat- Akta• ı 18,27 - Yaba : lf,58 suç.ı sabit görülerak 2 a7 '1 riJl 
tar edilmeal Wzumu aJAkadarlara l..ıalı ı4,l2 hapsine karar verilmiŞtir. Suçlu 
hUdiriJmittlr. kllran mtlteakip tevki! acHlmftti. 

Bir çocup.a eli lonlch 
On tlç Jq18raacl&~ ...... 

bir goouk l'atDne ~ Jf1maı 
ile oynarlrmı ....,... iıOl e11a1 Jar 4 

mıetır. thlul dıtrllal e.nu,... 
Jıaataneaine bldsnlmqtı.. 

Bir amele pNlan .. ı 
DUn l'8Derde IDldarJar ldarell-

.. ait tlttm defc+mda ... Km, 
tafa denkleri J8Uf ........ .... 
ve bqmdaa ...,_ ~" 
Yarah ~ llhhl U. o.rraıı,.. 

~t·--~· 
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-~ i~= ERLER ' Muharrem F!yzt To.oay Mebus Namzetlerinin ~1s Kuruı 
Serbest Meb usluk ıcln T L . . I'iin Adam 

Macarlar Slovakyaya NamzıtllOinl Koydu a m ı s t e s ı Oldiiren Katil 

Taarruz mu Ettiler ? 
lngiltere Beynelmilel Bir T 0P!°0 

Teşebbüsünden Vaz Geçti 
Berlin, 24:, (A.A.; - Bratisla~ 

vadan bildirildiğine göre Macarlar, 
garki Slovakyanın birkaç ~ iğ 
gal etm..İ§lerdir. 

Henüz teeyyih eımiyen bir ha!be
re göre Slovakya,. Aimanyadan yar-
dım istemi§tir. 

"lD.inka muhafızları" mukaveme 
te hazırlanmaktadırlar. 

Başvekil Tisso, Macarların taar
ruzu ile hasıl olan vaziyeti tetkik et 
mek Uzere mesai arkadaşlarının iç
timaa davet etmiştir. 

Tekzip Edilen IJaber 
Bratislava, 24 (A.A.) - Macar 

ların taarruzu üzerine Slovakyanır. 
Almo.nyadan yardım istediğine dair 
dolaşan haberlerı hükiımet mahfeL 
leri tekzıp etmektedirler. 

Diğer taraftan Macarların Fe
kisovce ve Michalovce mevkilerim 
iğgal ettikleri de tekzip olunmakta, 
fakat .Kalna Zoztokada vaziyetin ka 
rışık olduğu itiraf edilmektedir. 

Kalma Zoztokad& cereyan ettiği 
bildirilen muharebeler hakkında ma 
Himat ahnamauuştır. 

Macar Kıtaatı Çekiliyor ma 1 
Bratislava, 24 (A.A.) - .Macar 

kıtalannm. diin saat 14 ten itibaren 
Slovak arazisinden çekilmeğe baş
ladıklan Slovak askeri makam.lan 
tarafından bildirilmektedir. ' 

Ayni membadan tasrih edildiği
ne göre Macar kıt&lan Slovak hu . 
dudunu ılk defa olarak çarşamt-:a. 
l'ilnünü peJ:lembeyt1 bajhyan gece 
zarfında geçm.iller ve- üç muhtelif ı· 
istikamette ilerliyerek Sobrace. Kal 
na 7.oztoka ve Fekisovceyi ~al et· , 
mişle~. 

Pel'9tlllbe akşamı birkaç Macar 
müfıw.eaı henüz Slovak topraklarıu 
4& bul .... ı. idi. Fakat makanila
n Preac>vd&n hareket eden Sloiak 

Köseivanof 
Mecliste 
Alkışlandı 

SofyıL: 24. (A. A.) - Türkiye
den avdetinden beri ilk defa olarak 1 
bugün mebu.san meclisinden i'ÖZÜ

ken BllŞvekH Köseivanof, bütün 
mebuslar hratından tiddetle alkış 
lanmıştır. 

ELÇIMtZ BULGAR KRALININ 
YANINDA 

Sofya.: 2 .. (A. A.) - Kral, Tür
kiye eJ~isi B. Berker'i kabul et
ınıiştir. 

Frans•d• bir idam talebl 
Paris: 2( (A. A.) - Müddeiu

ıfıumi, katil Weidemann hakkında
ki ittihamnames!ni okumuş ve maz
nunun idamını taleb etmiştir. Müd
deium11mt pazıutesi ırttntt de kati
lin cllr{lm ortıa.klan Roger Million 
Te J ean Blanc, Collet Fricot hak
ıkındaki ittlhamnameaini okuyacak
tır. VerNY cinayet mahkemesinin 
önümüzdeki hafta sonuna dotru 
k.arannı vereceti tahmin edilmek-

tedir. 
Dr. Şahi devlet bank•• 

mUdlrO oldu . . 
Lonrda, 2 .f(A.A.) - Emın bır 

membadaıı npenildilfııe göre Dr. 
laht. yenfdm dtvlet baDku1 müdür 
liltüne tayla e&Jıniftir. Mumaileyh 
devlet nazırb1ı mevkllni muhafaza. 
etmektedir. 

ltçller llakkınd• 
nlz••..,... 

Ankara, M (Huaull) - f§Çiler. 
le le verenler aramda çıkaeak ihti
IAflann u.lattmna ve tahdit yolu 
ne haIUııe dair niıamname bugOıı 
merlyete lronuldu. 

1
23 NiSAN ÇOCUK BAYRAMI 

a.,.. ... yapaJDJYaD Yani 
ÇOouJdarmı hatırlamak •blere-
1 ~ tltlten ...tfeleriD ... mda ... 
ir. 

--------------------

takviye kıtahı.rına, hareket üsleri. 
ne avdet etmek emrini vemıltlerdir. 
Bu emir, hadiBenin kapanmıı oldu· 
ğunu göstermektedir. 
HİTLER MEMEL'DEN DONDU 

Swinemtinde: 24 (A. A.) -
Hitler bu sabah Deustcbland zırh
lısı ile Memel'den buray& gelmit' 

tir. 
Mumaileyh, hususi trenle Ber-

lin'e h"ı·eket etmif€ir. 
POLONYA INGIUZ PLANINI 

KABUL ETMlYOR 
Varşova : 24 (A. A.) - Emin Bay Malaal"nm F eJd Tog ~ 

bir membadan ötrenildiğine göre, Haber aldıjımıza sijre dejerll 
Polanya, inızası yakıııda derpi!J e- gaz,teci •kad8'lanmısdan Cflm
dilen Fransız - İngiliz - Sovyet be- huriyet gazetesi siya.at muharriri 
yannamesine iştirak etmiyecektir. Bay Muharrem Feyzi Tos•Y ser-

INGILTERE DE PLANDAN beat olarak mebualuja namzedliği-
VAZ GEÇTi. ni koymqtur. Yanm ura yakın 

Paris: 24 (A. A.) -Londradan bir aiyut hayatı mevcut olan de-
bildiriliyor: terli muharrire muvıaffakıyet te -

Salıihiyettar bir membadan ==m=e=n=n=i e=d=e=r:.:iz=.========= 
bildirildiğine göre Chamberlain, 
Halifax ve Bonnet arıasında yapı
lan ~örüşmelerden eonra tecavüz
lere karşı beynelmilttl bir konfe -
rans toplanması veya müşterek 
bir beyannam• tanzimi projelerin
den vaz geçilmiftir. Bununla !be

raber bfttiln alikadar devletlerle 
ve bilhagsa Polonya, Romanya ve 
Sovyetler Birliği ile diploması yoli
le yapılan fikir teatilerine devam 
edilecektir. 

Öğrenildiğine Jlbre İngiliz ve 
Fransız devlet 11damları Almanya 
ile Romanya arasında iktisadi bir 
muahede aktedilmesi üzrine İngiliz 
ve Fransız devlet .adamları sulhu 
tehdit eden tehlikenin şimdiki hal
d-e zail olduğu kanaatin• varmtt
lanbr. 

Madrid 

Alman Rumen 
Ekonomik 
Anlaımaaı . 

(Baftarafı l mci aQfadal 
larmı ve Romanyanın diğer memle
ketlerle ticaret mllbadeleleri zaru
retlerini göz önünde tutan bir iktı. · 
sat p1i.nı hazırlanacaktır. Bu plan 
birkaç seneye imtidat etmektedir. 

Yine bu planda, Romanya ordu· 
suna hava kuvvetlerine ve donanma 
sına sillh ve teçhizat verilmesi mil. 
nakale yollarmm inkigaf etterllme· 
al ve bu işlere icap eden paranın t.e
mini için iki memleket maliye mües
seırelerinin teşriki mesaisi de mlL 
karrerdir. 

1Jdılci, öçllncfl w d&dtlndl mad
deler, tediye usullerini teeblt etmek
tedir. Bu tediyat umumi Alman -
Rumen tediye anlaşması mucı'bince 
yapılacaktır. 

~:~/~~Oluyor. Deiiii-iiiiiilslıiiii-
.ıı.rilano: 2.ı (A. A.> _ cerriere incir Ve Pamuklar 

Della Sera gaıretesinin Burgosdan Bu Jll yUkaek Hatla ••111-
- ·-· . mıf halkınyUzUgUlmU~tUr 

ögrendıgıne g~~e, İsp~n~ol .. Cum - Dinar (Hususi) _ Saray kö. 
huriyet idaresının teslımı gorüşme- yiln Akale cinsi pamukları (13-27) 

lemde bulunma~. üze~e Ma~id kuruş arasında satılmıştır. İnhisar 
müdafaa konseyının müzakerecıle- lar idaresi de en adi inciri (8) ku-
ri dün buraya gelmiştir. ruştan almış, iyi incirler de (28) 

Bu gazeteye ~ :.i ı c, l\f adrid nıü- kuruşa kadar satılmış ve ihraç o-
za kerecileri M:ıdridln iadesi, cum lurunuştur. 
huriyet ordusuııun · .•.. 1 1 tecridi- Fıyatlar böyle mUsait gitmek-

. l F ncoyı bütı1n ts . te devanı ettiği takdirde köylüden 
nı v~ gdenelrat· .~• eisi olarak tanı- her fedakarlığı beklemeğe hakkı
pany a ev e mı r mız olabilir ve artık pabishanelerde 
mayı taahhüt eylemekte.' .bun~ yol parası mükelleflerine rastlanıl-
mukabil bazı sol cenah müfrıtlerı- S kö .. li . tin' · . mu. aray yun ma vazıye m 
nin dışarıy" çıkmasına müsaade ıs- normal olduğunu varidat tefi Mus· 
temektedir. tafa Ongun söyledi. Diğer taraf-

Nasyonalist kıtalar, pak muh- tan saray kazasının genç ve çalış
temel olarak yarınki cumartesi gü- kan kaymakamı tekmil fakirleri o
nfl Madride girecektir. Madridli kutmak için bir yurt açmaktadır ki 
müzakertciler bazı müessetelerin bu faaliyetin programı komşu kaza 
berhava edilmesi için alınan ted- lara örnek olmalıdır. Kaymakam 
birleri tamamen kaldırmayı da ta- sık sık köylere gitmekte ve eski u-
ahhUt etmftlerdir. sul: 

__ - - Tavuklar kızarsın; kaymak· 

Lebrun Londradaa lar gelsin! ... demeyip bir ki.ğıda sa
rarak evinden çıkarxen beraberine 

ayrıldı aldığı yemeğini yemekle \l'e köyltt -
Tondra, 25 (A.A.) - Lebrun nUn bir dilim ekmeğine bile yilk ol 

ile maiyeti bugthı Londradaıı ayrıl- mamaktadır. Bu hareket karşısın . 
mqlardır. Kral, kraliçe, pranaesler da iftihar duydum. 
ve Chamberlain, Victoria iBta:8Yo - Memleket havadislerine geni§ 
nuna gele~k reisicümhuru ugurla- bir pay ayıran, yurda dair yazılariy 

le refikleri arasında rekor kıran 

IDJl)ardır. "Yeni Sabah,, mızda evvelce Dina. 
___........... .ı. 

Tiril H•v• Kurumun• rm içme suyunun eksflmğine temas 
etmittim. Bu meselett tuelerken 

prdım eden vatandaf belediye reisliğini de üzerine alan 
.Ankara, 2' (A.A.) -Türk hava sayın Dinar kaymakamından halkm 

kurumuna Burdurdall Mehmet San beklediği §eyleri şöylece sırlaıyabi
h 200, Ahmet Yeşilyurd 200 Sam. liriz: Sıhhi içme suyunun temini, 
8Ulldan Aslan Bayrak 100, lira te- hal ve mezbahanın sUratle yapılma
~. e-''"'erdir. Gölderimlzin ko-.-u u ·~ sı, kaubanm havasını kirleten mey 
rmımasr davasına karp candan bağ dan pazannm şehrin daeına alınma
Iılık gösteren bu vatanda,ıarımıza sı, yolların inşası ve sulanması, elek 
Türk hava klllıuııu ftlkranlarm1 trik cereyanının yaz mevsiminda 
llUllW. gUndUzlere teşmili. 

(Bqtarafı 1 inci aa7famızlla) l 
aih Kaplan, Tilrkln Ora, Doktor Mü
nir Soykan.. 

Aydua 
Doktor HillOai Alatq, Adnan 

llendenıll, Nuri Gökt.epe, Nazmi 
Topçuollu. Doktor Mazhar Germen, 
Kll•tu Kaynak, Doktor Şakir Şen. 
er. 

Bahkeür 
Hacim Çarıklı, Hayrettin Karan, 

lsmail Hakkı Uzunçal'fllı, Kizım 
Oa.lp, Mehmet Cavit Emir, Rami 
Selçuk, Osman Niyazi Burcu. Fah· 
rettin Tlritoğlu, Fevzi Sözener, Hil
mi' Şeremetli, Muzaffer Alqnnar, 
Yahya Sezai Uzay. 
Bilecik 

Salih Bozot. Doktor Besim ömer 
Akalın, Doktor Muhlis Suner, 

Bingöl 

Feridun Fikri, Necmettin Sahir. 

Bltlls 
Tevfik Temelli, örge Evren. 
Bola 
Fethi Okyar, Hasan Cemil Çam

bel, Doktor Emin Cemal Suda, Dok 
tor Zihni 'Olgen, Lutfi Gören. Emin 
Yerlikaya, Cemil öz~ağlar. 

Burdur 
İbrahim Necmi Di!mcn, Doktor 

Ahmet Ruhi Yeşilyurd, Mehınet 

Sanlı. 

Bursa 
General Naci Tmas, Refet Canı

tez, Doktor Galip Kahraman, Dok· 
tor Refik GUran, Abf Akgüç, Mus-
tafa Fehmi Gerçeker, Doktor Sadi 
Konuk, Fatin Güvendiren, Muhittin 
Baha Fars, Fazlı Güleç. N.evzat A
yas. 

Çanakkale 

Hilmi Ergeneli, Ziya Gevher E
tili, Atıf Kamçıl, ReŞllt Nuri Günte
k.in, Avni Yukarıuç, Nusıahi Bolayır
h. 

Çankan 

Mustafa Babdülhalik Rend.., Ha 
seyin Cahid Yalçın, Fazıl Nazmi Or
kün, Ziya Esen, Doktor Akif Arkan. 
Çoruh 

Aamı Us. Atıf TUsi1ıa, Vasher 
Mllfit Kansu. AB Rıa JCren. 

Çormn 
Doktor Kuatafa Cantekin, Eyttp 

Sabri Akgöl, İsmail Kemal Alpaar, 
tsmet Eker, Münir Çağıl, Şakir Ba
ran, SUJeyman Köstekçioğlu, Nuri 
Kayaalp. 

Denizli 
Hamdi Berkman, Necip Ali ım. 

çUka, Kazım Samanlı, Emin Aslan 
Tokat, Yusuf başkaya, Fahri Akça
kocakça (I'ahir Berkay. 

Dlya.nbakır 

Doktor İbrahim Tali öngören, 
General Kazım Sövüktkin, Rüştü 
Bekit, Zeki Mesut Alsan, Zülfü Tirel, 
Cahit Çubukçu, Veli Necdet Sungiı. 
tay. 

Edime 

Doktor Fatma Memik, Faik Kal 
takkıran, Şeref Aykut, Osman Şa
hinbaş, Fuat Balkan. 

Ea.zığ 

Fuat Agralı, Fazıl Ahmet Aykaç 
Fuat Ziya Çiltepe, Fethi Altay Sa-
bit Sağıroğlu. ' 

Enbtaa 
Abdülhak Fırat. Aziz Sami !iter 

Saffet Arıkan, Salih Bqotaç, !tıkeu~ 
der Artun. 

Erzurum 
Doktor Fikri Tuaer, .AU AkyU

rek General Pertev Demirhan, Na
fia Dumlu, Nakiye Elgül, Şükril Ko
çak, Genral Zeki Soydemir, Münir 
Hüsrev Göle, Salim Altug. 

F.ekftehir 

Emin Sazak, Osman Itın, Yusuf}' 
Ziya öaer, 1aet Arukan, 

Gaziantep ı 
Bekir Kaleli, Doktor Mehmet A

li Ağakay, Mehmet Şahin, öıııer A· I 
sım Aksoy, Ahmet Aksu, Nuri Pa
zarbaşı, Doktor Abdurrahman me
lek. 

Giresun 

General İhsan Sökmen, tamail 
Sabliııcu, Münir Akkaya, Tallt O· 
nay, Nafi Atuf, Tansu, Doktor Ha· 
san Vasıf Fikret AtlL 

Giimöşane 

Durak Sakarya, Edip Servet 
Tör, Hasan 1'"ebmi Ataç, Şevket Er
doğan, Yuauf Ziya Zargun. 

Hakkari 
İzzet Ulvi Aykmt. 
tgel 
Emin lnenkur, Fent C".elAl, O.. 

neral Cemal Keninli, Turlwı Cemal 
Berıker, Doktor Muhtar Berker, Ah 
met Ovacık. 

Isparta 
Kemal Ünal, Mükerrem Ünsal, 

1brahim Demir alay, HUımtl özda
mar. 

ısta11bul 

Doktor Refik Saydam, Ali Rana 
Tal'han, General Kazım Karabekir, 
General Refet Bele, Salih, Cimcoz, 
Doktor Tuğamiral H. Şinasi erel, Ah 
met Hamdi Denizment, Atıf Bayın. 
dır, Sadettin Uras, Şüıcrü Ali ögel, 
Ziya Ka rnmürsel, Fakihe Oymen, A
li Kani Akyüıı;. Abidin Daveı·, Galip 
Bahtiyar Göker, A. ŞUkrU Esmer, 
İbrahim Alaettin GÖ\rsa.. 

lzmlr 
J 

Hasan Ali Yücel, Şükrü Saraç· 
oğlu Mahnınt Esat Bozkurt, Halil 
Menteşe, Rahmi Kbken, Reşat Mi· 
maroğlu, Celal Bayar, Ki.mil Dur
sun, Sadettin Epıkmen, Benal Arı
man, Mustafa Bengisu, Şehive Yu· 
İnıs. Mehmet Aldemir, Nazmi 11ker. 

Kan . 
Esat Oğuz, General Muh~ttin 

AkyUı, Hüsrev Kızıldoğaa, öm~t' 

Küntay, Fuat Köpı·ülü, Kahraman 
.Arıklı, Zihni Orhun, Şerafettin Ka
racan. 

Kastamonu 

Tevfik Aslan, Tahsin Cookan, 
Nuri Tamaç, Hilmi Çoruk, Hüsnü 
Açıkgiiz, Muharrem Celll Bayar 
Hacer Divle, Abidin Binbya, M. Rr
za Saltuğ 

Kayseri 

Faik Baysal, Re•it Özaoy. Sadf!t
Un Serim, Ahmet Hilmi Talaç, Salih 
Turgay, Nazmi Tok&<". Suat Hayri 
Ürgüplü, Ömer T&IÇ\Oğlu 

kırkıaren 
Doktor Fuat Umay, Şevket ödül 

ZWıtü. Akın. Burhanettin Denker, 
Hamdi Kulell. 

Kırşehir 

Mehmet 8eyfeli, Hazım börekçl, 
ı..et özkaa, Yu.ut Ziya Somer. 

Kocaeli 
Orgeneral Ali Sait :Akbaytuğan. 

tbrahim Süreyya YJğit, Ali Dikmen, 
Salih Yargı, Ragıp Akça, İbrahim 
Diblln, Kemalettin Olpu, tbraJıim 
Tolga, Doktor Fuat Sorağman. 

Konya 
Tevfik Fikret Sılay, Akmet Ham 

di Dikmen, Naım Hazım Onat, Ali 
Muzaffer qöker, General Ali Fuat 
Gebesoy, Kazım Gürel, Doktor Os
man Şevki tJJudağ, Ali Rıza Turel 
KAzım Okay, Mustnfa Ulusan. Fu~t 
Kökbudak, Vehbi İ!gin, Şevki Ergun 
Galip Gültkin, İzzet Erdal. 

Kütahya 
Mublis Erkmen, Vedit özgören, 

Besim Atalay, Recep Peker, ım.se
yin Rahmi Gürpmo.r, Alacttin Tirit
oğfu, Sadri Ertem, Musts:Ca bacak 
Ali Suha Delilbaşı. ' 
Malatya 

Emrullah Barkan, General Os
man Koptagel, Mahmut Nedim Zab 
cı, Osman Taner, Muttalip öker. 
Mihri Bektaş, Doktor Hllml Oytao, 
V&sıf Çiııay, Nasuhi Baydar, Ahmet 
Şevket OzpazarbafL 

Manisa 

Hikmet Bayur, Refik 1nce, Faik 
Ku~glu, Kenan Orer, Yaşar özey, I 
Kini Kanıouman, Osman Ersin. 
Kazım Nami Duru, Doktor Saim 
Uzel, Rıdvan Nafiz Edgüer, Hüenü 
Yaman, Asını 'l'Uıner. 

Marq 
Hasan Reşit Tankut, Mehmet 

Ertem, Mansur Bozdoğan, Ziya Kay f 
ran, Dokt-0r Abd61kadir Keman. 

Mardin 
Doktor Rıza Levent, F.dip Ergin, 

irfan Ferit Alpaya. Rıza Ertem, Ge. 
neral Seyfi Düzgörcn, Muhittin Bir
gen, Iia.aan llenemencioğlu. 

Malla 
Doktor Hüseyin Avni Ercaa. 

HllsnU Kitapçı, Yunus Nadi, Sadul 
lah Güney, Cemal Karamuğla. 

Ht11 
Hakkı Kı!ıçoğiu ŞtikrO. Ataman. 
Niğde 

Cavid Oral. Doktor Rasim Ferit 
Kalay, Faik Soylu. Ha.lif Aft>ngi, Na. 
im Eren H:ızmı Tepe~·"''ıtn. 

(Sonıt 6 in.oi ıa.rf•Mvd&J. 

(Bq tarafı 1 inci aayfada) 
- Evet, fakat bu miicldet ara· 

sında Uç buçuk ay kadar tunarha· 
nede kaldım. 

- Niçin bmarhaneye gittin! 
- Evde kanıaJa bir defa kavp 

etıfk. karlım Mn!Um beni karakola 
oiliy.t c.ttl, l•bt sonra ~L 
Tımarhan.,ye gitmeden evvel yine 
dövdtım. ~ıra at.ette duran çaydan 
hkla vurdum Mlu haılandı beni tek 
rar karakula eiklyet etti. Bunun il4 
zerine memurlar bana: 

- Senın aklında kaçıklık mı 
var? dediler ve beni tımarhaneye 
yolladılar ... 

- Ne vakit çıktın tımarhane • 
deıı? 

- 1ki ay evvel. ... 
Vaka Nud olduT 

Reis bundan sonra cineyete geç
ti ve &ordu: 

- Anlat bakalım vakayı nasıl 
oldu! ... 

Maznun: çökük omuzlan arasm 
da zorhı tıttabildiği bu.şını dinleyici
ler üzerinde bir mllddet gezdirdi ve 
sonra a~ ağır anJatınıya bfışladı: 

-· Benım Hırll;to isminde bir a
damdan alaı·ağtm vardı; 14 lira ka
dar... Bunu kanAlyle yavaş yavaş 

ödüyordu. Ve :ıillayet 275 kuı lllj ka 
dar bir alaı:afua kalnuıu. Evvelki 
gün onu iatel!Mlfe gittim. Hıristo

nun yn.zıh•nPainde dellAl Vasil ile 
bir kadm. vardl. Vulle Hristoyu 
sordum. .Benım dimın" imanım.1 

kUfretmlye btıı.şladı. Ben de onl\ 
kUf reLtım SOnra etı·atıma baktım 
kadın ayağa kalkmıı dunıyordu. O. 
na bir telmı• vurdum kapidan dışa 
nya yuvarlandı w bçb. Vasilin 
dinime ktıfreanelli beni ~leden çı
karm.ıgtı. O aııda göalerim k•rardt. 
Hiç bir teyln farbnda ~ğilim. Be
limden yt.ııi &Jdıtım elmıek bıçağı. 
nı çıkardım, .rutgele Yurdunı. Kag 
defa 'l&pladıbmı bilmiyorum .. 

Eve gitmiştim Kanm ekmek bt 
çaklaruu saklam1ş, bııon 1e Mahmut 
paşadan yeni blr elmı~k bıça.lt al • 
dıın. 

- Demek. cına,.U ,_. alclığm 
ekmek bıçaifyle yaptm ftyle mi? 

Katil Faik: 
Katil Faik feri kaçaue gözlerini 

hlldm.e çevirdi. 

- Evet dedi, sonra cievaın etti: 
- vasile ben wraı..dan 8V\'t'J I') 

bana .talm bir sopa ile ~ur.iu \'8 

yii.süııün aol tarafım bAkime doğru 
çevirdi: 

- Nah diye eoı göstlnu ftaret 
etti ve: 

- Bakın sol gözümu ne vuiyetG 
getirdi. 

Kanlı Bıçak 

Maznunun ifadesi burada biti. 
yordu. Kendisine cineyeti i.§lediği 
kanlı bıçak gösterildi ve ileti ceriha 
nın o olduğu maznunun ifadesi ili) 
de sabit oldu. Bıçak bir yüzlü ve 
tahminen 31 santimetre boyunda 
bir bıçaktı. i.leti ceriha cineyeti 
müteakip fırlattığı bir apartman 
bahçeainde buluıımuottur. 

Şahitler ve fddfuew 

Maznunun söyledikleri bittikten 
sonra şihitler dinlendi ve hepei ci
nayeti dönme Faikın yaptığmı söy
lediler. Bazılan da ratkm. gözün. 
deki yaranın zinayett mflteaıdp ...., 
uct olduğunu beyan ettiler. 

Bunun tlzerine iddia makamını 
işgal eden müddeiumumi muavinle
rinden Feridun iddluuıı okudu ve 
söyledi: 

- Masnualaa aoı ~ya • 
ruım meveudlyeti, bazı lahitlerin 
tt'adeloriyJe de abit olmuttur. Türk 
ceu. kanununun (6 .. 4:7 tacl madde 
lerine uyup oymadığımn tcsbiti içio 
tbbı adllce mUtahede altına alınma. 
8ID& ve kendine vurulan ııoba Ue 4&
ha hlZlı vurulduğu takdirde ..... 
ölUmfuıil intaç edip et.mı~ 
ehlivukufla t.bitial letealm. 

Karar 
fcldinamedc llOlln. Jaeyeti blld• 

nıe verdiği tu kararı blldirdt: 
- Falkın deli olup olm•d.ıjı.. 

mn tesbittyle, del!HJ11ııin ne dereu ol 
dulunu emruı ak:llye ft aaabi19 
bal!tıltaaesindw ve tDbi &d!lden., 
nal•ee.uı.a ft m•bkw nlll f .... 
~R&toua-..Mtn .,.... 
ftl'ibn1. . 
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Atlı Periler 
Y~mek kampanasmdan Anlı yan Balık 

-· :Kfiçük. bu cüceleri g·ôrünce göz-ı 
]eri aı:ıl<lı. Di1rıyııda ·rrn kadar mü
cevher varı.il. htmsinin eanlandığını, 
zannett:ı. Bu cücelerin kimi ziim
riıd gibi yeşil , kimi altın gibi sarı, 
kimi yakut gibi kırmızı. kimi de 
firuze ıihi mavi renkli bir şey giy
mi.-;lerdi. 

1 • 

Küçüğün gözleri o kadaı· ka-
maşmıştı ki bir müddet çayıra ni
çin geldiğini unuttu. Fakat çabu
cak kendine geldi. Yavaşça güldü. 
Sonra t8lık calarak çalılıktan çık
tı. 

Biitün taylar küçüğün ıslığını 

duyar duymaz onun etrafında top-

]andılar. Cüceler tayları koştur -
mak için ne yaptılarsa boşa gitti. 
Taylar küçilğün elinden birer par
ça şeker daha iimid ediyor ve efen-
8ilerinin etrafında sımsıkı toplanı-
yorlardı. Periler tayların sırtla-1 

nndan inmek istediler. Halbuki 
ellerinin ve ayaklarının ipek telle
re takıldığını gördüler. Periler: 

- Aman, bizi serbest bırak. 
diye bağrıştılar. Küçük •bunlara 
bakarak güldü. Bir müddet böyle 
bakıştılar. Nihay&t periJer de gül
meğe başladılar. İçlerinden biri: 

- N& ıüzeJ, ne yakışıklı bir 
çocuk! dedi. 

Biride: 
- Çok nazik bir çocuğa ben

ziyor, balcımz taylar onu ne kadar 
seviyor! 

Bir başkası: 
- Bu çocuk çok cesur bir ço

cuk. Bakınız bizi nasıl yendi! de
di. 

Bir başkası da: 
- Küçük bey, biz sana bir şey 

yapamıyacağız. Çtinkü sen kendi 
topraj-ının üstündesin! Sen !bizi 
yendin. Gel bizi şafak sökmeden 
bırak da sana periler memleketin
den ne isteyorsun onu getirelim! 
dedi. 

Küçük: 
- Peri memleketinde atlar var 

mı? dedi. 
Perilerden biri: 
- Evet, hepsi süt gibi beyaz 

yüzlerce atımız var. 

- Öyleyse bana bir beyaz peri 
atı, bir kırmızı esvab, beyaz tüyl ü 
bir şapka, bir kılıç, bir kese de al-
tın getiriniz ! 

- Beni .!<alıver de ~eti reyim! 
Küçük hemen o periyi sıalıver 

di. Peri birdenbire kayboldu. Bir 
dakika geçmemi!;lti ki bütün takım
ları gümüşten süt gibi beyaz bir <ıt 
getirdi. Atın üzerinde altın ile 
iı;ılenmi.ş kırmızı bir esvab, bey.az 
tüylü bir şapka, ve muhteşem bir 
kılıç vardı. 

At, küçüğü görünce, kişnedi.. 
Küçük de onu okşadı, alnından öp
tü. Sonra kırmızı esvabı giydi. Ce- Bundan iki hafta evvel size bir sesine yavaş yavaş alışmışlar. lşiu 
binôe bir kese altın vat'dı. Beyaz bal.lğın kendisine daima yiyecek ve- tuhaf tarafı iki ay sonra kaplumba.
tüylü şapkasını başına geçirdi. Kı- ren dalgıç elbisesi gi~ie bir kimse-- ja ile fok ba.\'k\ çan çalmınıya baş
hcını taktı. Sonra perilere döndü: nin elinden adamcıl bir kedi munis layınca çana doğru koştukları ve ça 

- Şimdi hepinizi sahverece _ liği ile, yemeğini aldığını rYimle lan çanın etrafında oynaştıklarJ. gö
ğim, jiakat bana söyJeyıniz sızın anlatmıştık. Bu hafta da sizlere rülmüş. 
memleketinizde böyle güzel atlar daha acaip ve tuhaf bir şey anlata.- Havuzda bu iki ahbap çavuşu iıı 
v~F eh ıı ·,. =ıı ı · .· .. , ' ··'"ı·ımıza do- cağız: tngilterede deniz hayvanları- celiyen İngiliz bilgiçleri anlamışlar 
kunuyor ve onları üzüyorsunuz?. nın canlı canh muhafaza edildikle- ki, deniz kaplumbağası ve fok balığı 

ri havuzlardan bı'r' · · · ı b" zeki hayvanlardır. Çünkü ran sesin l'erıUıa bu ı . ısının ıç ne ır " 
çan sarkıtm.ışl B h d bes den sonra mutlaka karınlarının doy 

- Değişiklik olsun! dedi. ar. u avuz a - dugun-u biliyorlar ve bu yüzden çau 
Küçük: lenen fok balığı ile deniz kapluınba-

- k sesini işitince çana doğru seyirti . 
- Öyle ise size daha hoş -Oir gasının yeme zamanlan geldiği za-

man evvela bu çanı su· içinde uzun yorlar. Halbuki a~i havuzda ya-
değişiklik göstereyim! bir daha şıyan deniz yılanı birçok tecrübele-
taylarıınıza dokunmıyacağmıza müddet çalmışlar, sonra hayvanlara. re rağmen bir türlü çan sesine alı -
söz verfrseniz size anlatırım. yemeklerini vermişler ve bu işe mun şamamış ve bundan aiilaşılmış ki 

PeI·ı·ler .. ta zaman bir iki ay devam etmişler. d eniz yılanı ahmak ve budala bir 
- Aman anlat. Bir daha do. Fok balığı ile kaplumbağa evvelıl. hayvandır. 

kunmıyacağız ! dediler. çandan fena halde ürkmüşler, lakin Resimde fok balığı ile kaplum. 
Küçük anlattı: çan sesinden sonra kendilerine ·mut bağayı çanın etrafında görüyorsu-
- Şu koca ağacı görüyor mu- laka yemek verildiğini görünce çan nuz. 

ı;ırnuz? oracla bir sürü baykuş ya-~~~IEJOE~J 
şar. Bunlar bütün gün uyurlar, ~ 
gt!cel:yin uçarlar. Tam bunlar B J R A Z DA Ş A K A 
uçmaga başlıyacakları zaman yu-
valarına giriniz, baykuşlar çok ~.IE3080808C8080 

uçarlar. Onların sırtlarına bininiz Hangi yoldan ? KUfÇU dUkkA.nında 
ve yüksekten biitün dünyayı sey-
rediniz. Baykuşların sırtında dağ

Jarın tepelerine yük~elir, yıldızla -
ra daha fazla yaklaşırs1mz. Gece
nin biitlin sırlarını tamaşa edersi-
. ' nız .. 

Cücelerden biri: 
- Çok doğru! dedi, yarın gece 

baykuşların sırtına bineriz. 
Küçük, büyün · perileri ser

best bıraktı, periler de gittiler. Şa

fak söküyorken çiftçi ile oğulları 

geldiler. Bütün tayların R:ıir be
yaz at etrafında otladıklarını, atın 
sırtında şanlı bir yiğitin buJundu
ğunu gördüler ve hayret ettiler. 
İhtiyar dikkat etti: Yahu! mu bizim 
küçük dedi. üçü de küçüğün hikaye 
sini açık ağızla dinlediler. Küçük 
son söz olarak: 

- Artık gidiyorum, decli. K~n
dime biır iş ve bir eş bulacağım. 

Kardeşleri ona hased ediyorlar
dı. Nihayet büyük oğlan: 

- Canım periler sözünü tut
mazlar, yine gelirler, biz de istedi
ğimizi alırız, dedi. 

İkisi de nice gece beklediler, 

beklediler fakat periler gelmedi
ler. 

Cici anne 

Naciyenin başı ağrıyordu. Dok
tor çağırdılar. Doktor ona bir hap 
vererek dedi ki : 

- Hap şimdi senin baş ağrı
nı geçirir. Onu kolay kolay yuta-ı 
bilecek misin? 

Naciye cevap verdi: 

- Evet gayet kolay yutarım. 
Fakat içeri gittikten sonra başıma 
giden yolu nereden buJacak? 

Ayakları rahat deilllmı, 
Annesi sordu: 
- Ayten, yeni ayakabıkJarın 

nasıl? 

- Ayakkabılar çok iyi anneci

ğim. Amma benim ayaklarım o ka
dar r:ahat değil. 

- Siz bana bu papağanın her 
işittiği sözü tekrar ettiğini söyle
miştiniz. Nasıl oluyor da satın alalı 
altt ay olduğu halde hala bir keli
me bile söylemedi? 

- Bunlara hayret edlecek bir 
şey yok, çünkü bu papağan sağır
dır. Hayvan bir tek keJime bile 
işitmiyor ki tekrar etsin ... 

Naell açarlar? 
- Demek ki büyük balıklar za

vallı küçük sardalya balıklarını 
yerler öyle mi anne? 

- Öyle ya, kızım. 
Küçük Perihan bir müddet dü

· şündü: 
- Peki anne, saldalya kutula

rını nasıl açarlar? 
~~"""~..,,...,.vv"""'"""""'""'"'*'""'~~~"""'"""""'"""""""'""'"..,,...,.vv""'~ 

Bay Eniştenin 

' ; 
I 

Sporculuğu 

Bugüı herkes SAKARYA Sinemasına 
Ko.şacak ve fimdiye kadar gençlik ... Güzellik ve spor llz:erine 
yapılan filmlerin ea bllyüğii Ye en mükemmeli Türkç izahatlı 

STAD iLAHLARI 
1936 Berlia Olimpiyatlarına alt tam hakiki ve yegane filmi 
takdir nazarlarile seyredeceklerdir. 

Bugiln saat 11.30 v · 2 de tenzilitlı matineler 

----~~~----~------------1111111' 31 Mart Cuma akşamından itibaren 

Ankara u L u s s· Yeni9ehirde 111em ıaında 

STAD İLAHLARI Filmi gösterilecektir. 

. (1) -. Bay enişte spor yapmak hevesine düştü amma ırı halteri 
Y~.rınde~ bıle kıpırtamadı. (2) - ve (8) _ kuvvetli sporcu ağır 
gullelerı kolaylıkl_a kaldırdı ve idmanlarını yaptı. (4) _ bu vaziyet 
karşısında bay enışte utancından küçüldükçe küçüldü ve çocukluğun
da spor yapıp kuvvetli olmadığına bin kere pişman oldu. 

Küçük Dikencik 
Vaktiyle küçük bir dikenli çalı 

vardı. Yapraklı ağaçların ortasında 

yaşıyordu. Dikenlerinden başka hiç 
bir şeyi yoktu. Bu haline ne ka
dar canı yanıyordu, bilseniz? ... 

- Bütün arkadaşlarımın güze), 
yemyeşil yapraklaı var. Fakat be
nim dikenlerimden başka bir şeyim 
yok .. oh, benim de altın yaprakla
rım olsaydı .. diyordu. 

Ertesi sahalı uyandığı zaman ne 
şeden parladı: 

- Dikenlerim nerede, hepsi kay
bolmuş, fakat yerine istediğim altın 
yapraklar gelmiş. Oh, ne kadar 
memnunum .. dedi. 

Küçük dikenı bu halde gören 
komşular,ı biribirlerine söylendiler : 

- Küçük dikencik, hap altın eıl· 
muş .. 

Fakat işte bir adam, fena biı 

hırsız ormandan geçerken ağaçların 
bu sözünü işitti. Altın yaprakları 

görünce gözleri parladı : 
- Oh, işte benim işim, dedi. v~ 

geceleyin büyük bir torba ile tekraı· 
gelerek bütün yaprakları, hatta bir 
tane bırakmaksızın, topladı. 

Ertesi sabah, zavallı dikencik u· 
yansığı zaman, kendisini çırçıplak 
buldu ve ağlamağa başladı. 

Artık altın yaprak istemem, de
di. Hırsızlar bir tane bırakmada'ı 
hepsini topluyorlar. Ke.~ke camdan 
yapraklarım ols?.ydı. Onlar da al 
tın gibi parlıyorlar. 

Ertesi günü tekrar uyanınca is· 
tediği yaprakları buldu. Bundan çok 
memnun olarak kendi kendine söy
lenmeğe başladı : 

- Altın yaprak verine, şirt'di 
camdan yapraklarım var. Artık 

çok müsterihim, çünkü bunları Çfll

mıyacaklar. 

Bütün bu hali gören komşu ağaç 
lar kendi kendilerine: 

- Ah küçük dekencik hep canı 
olmuş, dediler. 

Fakat akşam olunca fırtına o. 
ğuldamağa başladı. Küçük diken
cik çok yalvardı ise de fayda verA 
medi. Fırtına ve yağmurlar bütün 
cam yaprakları kırdılar. 

Gece geçti. Artık gündüz ol. 
muştu. Küçük dikencik felaketi 
görünce ağlamağa başladı: 

- Ah, ne bedbahtım, dedi. İşte 
bir defa daha çırçıplak oldum. Al· 
tın yapraklarımı çalmışlardı, şimdi 

Çiçekler neden bUyUr? 
Dün öğretmen sınıfta sordu: 

- Çocuklar içinizden birisi ba
na . çiçeklerin neden bliyüdliklcrini 
söyliyebilir mi'! 

At'ka :m-adan bir çocuk ayağa 
kalktı: 

- Bay öğretmen, bana kalırsa 
kirli toprakların içinden çıkmak 
istiyorlarda . 

de cam yapraklarımı kırdılar .. Keş· 
ke bütün arkadaşlarım gibi benim 
de yeşil yapraklarım olsaydı ... 

Ertesi sabah, küçük dikencik tek 
rar istediğine nail oldu. Oh, artık 
müsterihim, dedi. Şimdi bir şeyden 
korkum kalmadı. Bütün bu hali gö· 
ren ağaç komşular: 

- Vay -küçük dikencik; bak, '' 
da bizim gibi olmuş, dediler. Fakat 
gün tekrar gelince işte keçi ana ile 
yavruları eriştiler. Anne yüksek ses 
le: 

- Geliniz yavrularım, geliniz c J 

cuklarım, güzelce karnınızı doyuru
nuz, hiç bir şeyi bırakmayınız, de
cli. 

Küçük yavrular sıc:nyarak geldi 
ler ve bir saniyede heysini yediler. 
Akşam olunca küçük dikencik, za
vallı bir çocuk gibi titriyerek ağla
dı. Yavaşça şöyle söyledi: 

- Hepsini yediler, artık bir şe
yim kalmadı. Yapraklarımı, taze 
ve yeşil yapraklarımı da kaybettim. 
Eğer takrar bana eski dikenlerim 
verilseydi, eskisi gibi mesut kalır
dım. 

Ertesi sabah küçük dikencik tek 
rar uyanınca, eski dikenlerini üze_ 
rinde buldu ... 

Artık ne kadar mesuttur!. .. Bil
seniz, kendisini nasıl büyük bir stı
vinçle seyrediyor. Artık bütün o es
ki kibir ve azamet hastalığından 

kurtuldu. 

Kendisini sevinçten güldüğünü 

işiten biitün eski komşular: 
- Küçük dikencik yine eskisi 

gibi olmuş, diyorlardı ... 

Hikayeci Baba 

Cümhuriyet Halk Partisi 
Türk milletinin kültür hususiye
tini muhafaza etmeyi ve Türk 

milletini muasır milletler seviye
sine çıkarmayı yüksek hedef 
bilir. 

Türk vatanını az zam_:ında 
r~faha eriştirmek Cümhuriyet 
Halk Partisinin ileri ülkülerin
den biridir. 

Yurtlaş! 

Banka olmıyan zamanlarda 
atalarımız: 

"Ak akçe kara gün dostu
dur,, demişler. 

Şimdi biz: 

Bankalardaki arttırma he· 
sapları, kara gUn dostudur. di. 
yoruz. 

Kara günlerinde dostsuz kal 
ma. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma kurumu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :::::::::::::::::::::::::ı:ıı:ıı::ıı:c:: 

Mart . Ayı Bulmacası 

• 
Ayı ile Tavşan kardeş At oyunu oynuyorlar. Halbuki bu resimde 

üç ta~e ~~hici A~l.a •bir tane de Köpek gizlenmiştir. Bu üç Atla bir ta .. 
ne Kopeg,1, bul~bılır misiniz? Siz bu resmi kesip üç Atla Köpeği boya. 
yını.z .v~ Yenı Sabah Gazetesi Bilmece Memurluğuna" gönderiniz. 
Talıhınız varsa güzel ve terbiyevi bir hediye kazanırsınız. Bilmece 
mektuplarınızı açık gönderirseniz (80) paralık posta pulu k!fi gelir. 
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- ao- iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI M AHFUZDUR -
Harekitaiştirakeden 
Kıt'aların Mevcudu 

755ilv.:ubarip, 346sı Gayrimuharip 
Zabit ve 14,182si muharip 8,489u 
Gayrimuharip Nef erimiz mevcuttu 
Mevcut 94 Makineli Tilf enk ve 53 Topun Bir Kısmı 
Hayvanlann Zail Olması yaz.Onden Bırakdacaktı 

Emleniler mubtariT,et idareJi Van, Bit~s, 
Mufr Enurulll dahil ot~ "ere l>\ltGn cenubi JCaf
ka:tyAda tesis eQrıek tatil'Grlar. Glfcal•r önce Tr~ 
zona istemi.flerae. de 90nra vaqecmifler; garbi 
Xafkaqa ile iktifa eclf1orlarınlf· GOrcG ve. Kat· 
.Us Raeı.,. da britr kolordu, Rum ve de 
birer fır.ka teşkil edeceklermif. Ermeni ve GtırcG
lerin .İsllmlar aleyhine ittifak 7aptıkJıan zannolu
nuy.or. Azerbaycan, OIJllanlı ordusunu bekliJor
mut; vflrudunda ;snnem ve Göre il ordularmm P
rilerini tehdit ile harekitl -teshil- edeceklernrlf..,. 

HAREKET HAZIRUCI 
23 ikinci k4nunda yani ben Eain'de iken orda 

fU emri vermif: 
'' Ara~ii mUstevliyeyi lflal için yakında ileri 

hareket olaeakbr. Kolordulann, emir •ldıklarımn 
OçOneO günü bütün kıtalariyle ileri hareket etm~ 
leri icap eder . ., 

29 ikinci kanunda dahi ordudan &'elen emircie: 
•'lluslarla mütareke ahklmının hattı fasıl kıs

mı, çekilmeleri dotayısiyle bozulmuştur.,, deniliJQr, 
...... ~llhk&mıaa tfat.t itin teaadlf olunacak Ru
lara dOfnlA» muamelesi 7S)tdm&m~WW'riKs _. ... 
ve "Hareket halinde kolordunun ne kadar insan 

ve hayvanı harekete ttirak edeceti 'H ne kadar 
cephane ve erzak tafınabileceji ve bunlardan ne 
miktannın geride bırakılacağı,, soruluyordu 

Kolordum: 9, 10, 36 ncı fırkalardan mürek-

kebti. 36 ncı Kemah mıntakasında, 9 uncu bunun. 
solunda Erzincan şoseainin her iki tarafında, lO u
cu bunun serisinde ihtiyatta idi. Kolordunun diler 
kıt.lan da Retahiyede ve yakın köylerde yerleşmif 
bulunuyordu. Yani istilA yolu olan Erzincan • "'S~
tehri fO&esi üzerinde iki fırka ve kolordu kıtaları-
le, sat cenahımızda dahi bir fırka ile bulunuyor
duk. İleri hareklt için yaptJiımız tertibat da: 

Fll'lralar: Oçer alay (Alaym Oçer ı.,bur ve 
makineli tüfek bölüiQ.), birer süvari bölOltl, birer 
kudretli cebel taburu, birer seri atetli cebel taburu, 
birer iatihklm bölüifl, birer sıhhiye bölflffl. birer 
ae17ar hastahane, birer telgraf takımı, birer ek

.-ot alfrueBlnden- mGrek~eptirler. 
ltal..ı. ..._._nı Bir avcı taburu, bir maki-

neli tüfek b61~fl beraber (kızakçı taburudur), bir 
aeri cebel topçu taburu, bir iatihk&m bölütü, bir 
telgraf takınıı, ıbir telsiz telsraf takımı, bir seyyar 
hastahane, bir ekmekçi müfrezesinden mOrekkep. 
10.6 santimetrelik obüs taburu (iki bataryalı) ikin
cı kademe olarak sonradan ileri alınacak.,, 

(30 _ çartamba) günü Refahiyede atıf mey-

danını teftiş e~im : Sekizinci devresini bitirmif. 
Kolordudan halen 18 zabit, 36 de küçük zabit var. 

Ordu emri mucibince atış meydanı ve hflcum bö
lflklerini liğvettim. Yine ordu emri mucibince sıh
hiye böltlkleri klmilen ve seyyar hasta haneler de 

1an tertip seferi flzere hazırlandı. 
En mflhfm mesele, iaşe keyfiyeti idi. Bu, bizi 

iki flk k&l'f18lllda bırakıyordu : 
Birinci tık: Bu tıkka aöre, menzil ambarla· 

nmn kolordq.yu 16 kilometre meWeclen takip et
mesi fcabediyordu. ÇOnktl kolordumun nakliye ka
tan. bu kıtaların iqe maddelerini ancak bu mesa
feden nakletıneie mOsaid bulunuyordu. Menzil am
barlarmın bizi yakından takip etmesi mOmkfln ol
madıjma •öre hafif hastaların ve zayıflarpı; in
AD olsun, hayvan olsun, mıntakalarmda kalmala
rı ve bu suretle doyurulacak boiaz adedinin azal
tılmuı llzım•eHyorclu. 

Yine bu tı1rka pre harekete fftirak edecek b
-:aıanmızın mevcudu fJlnlardan ibaret olacakq: 

766 f Jfluharib, a•& aı pyıi muharib zabit ; 

14,181 ai muharU>, 8'89 u pyri maharib nefer ; 
1181 binek, 1•11 mekklri ve kofum, an 6k0z, 

288 merkep, 411 deve. 
Yerlerinde kalacak olanlar da fUDlardı: 
77 zabit ve memurla 2487 nefer, 6111 binek, 

14 ökfiz, 2'I merkep. 
Kevcud 94 makineli tüf enk ve IS top (7 si o

bfl&, den bir kısmı da hvvanl&nn1'1 zayıf olması 
dolayıaiyle şimdllik yerlerinde bırakılacaktı. 

Cephane de fU vaziyette olacaktı: Efrad Qze
rinde tflfenk t>qına 180, muhatebe atırhiında 60, 
ve cephane kollannda 30 piyade mermisi ve cebel 
topu b&fllla "NB&tl olarak 100 mermi ta.tınacak. 

İkinci tık : Bn tıkka aöre, menzil, tr:zı am
barlarmı hareketinlfze uydurarak ilerilenmezse 
yukardald tarzda hareketin imkAnaızlıjından do
layı hareket kıtalarını aaltmak ve bu suretle ka
lacak kıtalann hayvanlanndan nakliyatta istifade 
etmek zaruri idi. Bunun ıçin de fU tertıbi hazırla
dım: Kemah mınta.kaaındaki 86 ncı fırkadan ve 
Melekşerif mmtakasında 9 uncu fırkadan <birer 
kudretli cebel bataryalarile takviye eclilmit birer 
alay (alaylann cebel takımı ve makineli takım ve 
bölGkleri beraber) ile Erzincıamn kurtulmasını te
ıniıı etmek ve hareket edecek bu mOfrezelerle ge
rinin frtlbatmı muhafaza için de 9 uncu fırkadan 
bir taburla makineli takımını Yalnızbaf'lara, di
fer bir taburla makineli takımını Kirıan han (ha· 
rita Kıral yazıyor) a göndermek. 

Her iki şıkkı da ordu kumandanlıfına yazdım 
ve şifahen de izahat vermeme mfl&aade olunmasını 

vehıb Paşadan rica ettim. 
(l>eYamı ftl') 

DUzellme 
Enelki 1iblkl tefrlkamııcla « Bo)fmk,. 

kelimeli JUhfldda «Bir tefYİk • düaldl tef 
rik••• 11 iaci ıat11111cla da "b 1rak,. ke
timeli "Y apnk., olarak çilamtta'· Dlr.eltiris. 

Cumhurreisinin 
Beyannamesi 

( Bqtarafı 1 inci aayfamastla ) 

Vatandaşlarım, 

Millet hizmetindeki vazifeleriu 
iç ve dış siyaset ileminde çetin ol
duğu devirlerde YBIJlYOruz. Canlı 
inkişaf halinde olan bUyUk bir mille 
tin, her istikamette birçok ihtiyaçla. 
n ve meseleleri k&r11B1Ddayız. Cünı 

hunyetin vatana temin ettiği emn;
yet ve iman, geniş olarak ilerletme'< 
istiyoruz. Vatandqlar araaında hu 
sur ve hürmetin muhafazaa>nı, va-
zifelerimizin bqında tutuyoruz. 
CUmhuıiyet Halk Partisinin, mem
leketin bUtUn Çalıfkan ve kıymetli 

evlltlanm, himıet yoluna sevket -
mekteki muvaffalnyeti, her gUn da. 
ha ziyade kendini göstermektedir. 
Nlfakm ve husur içinde bir çalış 
ma hayatuıuı nimetleıini vatandalj· 
lara temill etmek laathca emelimiz. 
ctir. 

Azis vatandqlanm., 

Harici siyaset sahasının l\ipheli 
ve k~ bir devrinde bulunduğu • 
DHlZ; Uf&Dık gözieriniıden aiıJi ka
Jamu. tnanlığuı büyük facialar 
karlllmda kehnaıu ihtimali, her za 
m.ndu ziJ1M1e artmtftlr. taeanhk 
ahlııhi mühim tiir unu Olan Tllr
Jdyenllı, ne vUifeler kartrmıda bu· 
bmacağmı bd ol&rak teslnl etme
leini"- yelitüi'. Ba ihtimaller kar 

~nda ancak kudretli milletler 
JreadBeriDi ve inaanhiı kurtaracak· 
!ardır. Kudretli ınilletler, muhab
bet ft emniyete <lal'~ bir birlik 
lçJM.e vatanlarının yilkaek menfaa 

ti için her fedaklrbğı yapmağa ha· 
mr olan imanlı, iradeli milletlerdir 
Bla, bu milletlerin bqrnda )Mıhman

Jardan olduğumuz kanaatini cesaret 
l• aöyliyebiliriz. Reylerinizde gös
~ ka1b1 beraberlik ile it~
mat, milletlmiıdn kudretine yeni bir 
delil olacakbr. 

Çanakkale Zaferinde 
Türk Bahriyesi 

Düşman Filosu Türk Topfurının 
Gayei Menzilleri Dışından 
Ateı Etmeğe baflamıflardı _, _ 
Bir açık .ıeııis muha· ~buz olduğu kadar netieeais kaldı. 

rebesi icra etmek lbım 0 <liyse bö~· gı ve muhacimler heeabma tam bir 
le bir filonun ilk hattı harbi şüphe- ~uvaf~akıyet&Wik teekil etttğl id
siz isimleri geçen dört sefinei har. dıa edilebilir. Mevkki mtletahkem 
biyeden teşekkül edecekti;'İhtinıcl· erkim harbiye reisi diyor ki: 
ki garp münekkiUeıini salifiilarz 

Ütaı "Bu bal bizi meyus etmedi bil. 
m eaya sürükliyen seher budur. · ' 

Hakikat halde ise Seddülbahir ikıs ikaz etti. Mevkii mllstahkem 

K k 
kumandanlığı bataryalariyle bera • 

ve um ale istihk ... uılar;yle Ertuğ-
rul ve Orha1 iye tc.bl alarmı sustur- ber derhal bu +nbyaları eski haline 
mak ıçin bu k\i.V\Ct, hatta lüzumun ircaını emretti. Bizzat teftipt ne. 
dan bile fazla idi. Mcdhal gnıpunt n ticesiııde gerek (Kumkale) ve gerek 
kısa enzilli (Seddillbahir) tabyaları az zaman 

m · QD altı ağır topun:ı sarf 
kareı yalnz ilk dort sefinei harb·- mda eskismden daha mWt~ 
ye bir bordada 23 tane 30,5 ve 9 ta· mel bir halde hazuiamme oldu. Di· 
ne 15 santimetrelik top tapmakta jer bazı tadilAt t.a t.abyalara ilive 

idi. Bundan ha~a harp gemileri edildi.,, 
hedeflerinin z;abit olmasına muka. Ağustosun bidayetindenberi ci· 
bil kendilerinın seyyar \"e binnetice han harbi, umumi kara ve deilk 
meııziliıı tanzimine h&kim olmaları cephelerinde ııeticel btiJe illerine 
gibi son derece ehemmiyetli bir tab hayli mtlwir vakalar ....._. 

.3• fai.kiyetine ınalik lcUlar Daelle, llerlemJeti. Almuya 
(1400) !arda mesafede., 

0

17 dalrl,I ·~ ~ 
ka imtidat etti Bu ımate, 'l'Ork 1 rek d~ ~ w IU'ld 
taplanaın gayei JDeıııilleri haricin- Prusya; RD" ~ tu,aı1 aı. 
de idi; mühacimlerin, savurdukları tında ~ • lU Alma fi1oa1a 
menni adedini bilmiyoruz; medli•I Jroronelde.. tacJ1s ~ W
pııpundan yalnız Ertuğrul Ye Or- ,.uı. MtU't:la ltir tlarbe vurdütıuı 
haniye tabyaları dört eadaht yap- aonra 'T.alkkN!.. &ülndeki de!ff 1 

tılar ve mennilerinln pek ima dtl.,. dibiae ~ ıttifala mtlı ·ı lu 
tUğUnU görerek ateşi ieStiler. Neti- eski bir unu olan ltalya Jıenat b
eede Seddülbahir kalesi cepbanelik- ranm "Perm.emtı, Wdn Fr...a iarla 
lerinden bıtinin ittialiyle kalenin cenubi cepheaindeld tıtaatmı llmal 
berhava olmasından ve bu BUJ'etle 5 cepheeine eev1iettf1t *1de Avaatur
zabi~ 70 n~fenn rütbei 9ebadete er- ya _ Katatlıltuı i.~_ .. ._. 
meamdeo.ıbuetü. ~ ıtaL 

yan aephelJbiiJe bul 1ıuut1kJara 
Tabiye ve kalelerde bundan baş-

ka zayiat yoktu. Binaenaleyh 3 
teşrinisani bombardımanının mak· 

aevkederi 8iyul vakalar cere,a
na batl•"Mlb· 

(Onama •ar) 

Aaiz vatandallarım, 

,Pllmhwiyet, imar. killtilr, en. Meb N ti . . -
düstri prograınlar!na geniş mikyas- us amze erının 
ta deYam edecektir. Fakat bilhassa 

köylü ve çiftçi ha1kuıwmı kasaısı· T L • t e 
~-'•it ........ ,. am ıs esı 
llllid:, lııimDI - ... ....,.... 
ı:fraat ve ilk tahaU imltlnlanm bul
ınak, bqlD. emelimiz olacaktır. BU 
tUn ldart dibeııinln, halk içinde, 
Halkın meseleleriyle yutrulmut mfl& 
takim w muntazam ltleylfhıin seme 
riebıl, hatıl lktlaadl olan verimli 
tetblrlerm bqlndadır kanaatiııde
)ls. 

Am vatandaılırıın, 

Bana va riyuet etmekle iftihar et
tiğim CUmhurlyet Halk Partiabıe 

yülmek itimadıaım llyilı görmenJzl 

isterim. Ben ve Btly6k KBlet llec
u.ı uuı arkadıtlınm, ftimadıaııa 

1rıymetJi bir emanet gibi vJM•aımı
zm içinde muhafua edeceğiz. Size, 

açık almla lflerimlzin hesabını ver
mek, hiç göz önünden ayırmadığunız 

bir borç olacaktır. Tllrk milleti, iler 
liyen ve daima yükselen bir heybet· 
li varlıktır. içerideki ihtiyaçlar V'l 

mlmıtılar ne kadar ook olaa, dışarı
daki si,.. bulıraııları ne kadar ka 
rlflk ve dolqık görUııae, btltiln bu 
sor tartlann içinden Tllrk mllleti • 
Din itibar ve refahı artmıe ve ıeıüe
lemif olarak çıkacapaa, •mimi ve 
kad olarak lnanıyol'UZ, güveniyo
ruz. 

TUrkiye R.6isicllmhuru 
C. R P-. Genel ~kam 

fsmet tnöntl 

TeıekkGr 
Fatih bapmamı Hafız Bekirin 

cenazeeine gelmek ve taziyetlerimi· 
ze telgraf ve mektupla ietirak etmek 
suretiyle bizleri teselli eden eş dost 
ve ~ya teoekkllrlerimizin sa _ 
)'in g"uetenizle ibllğım rica ederiz. 

Merhum Fatih batimamı 
Hafız Bekir aDe8i 

---·---BALO 
Esirgeme Dernejindea: Nl8anm 

1 inci cumartesi gUDU- akpmı To
katliyan saloııJaruıda Cemiyetimiz 
menfaatine verilecek balo çok eğlen
celi, stirprizli ve sengin kotionlu o 
lacalrtır. • 

............ 
(Ba,tar fı OçOacllde) 
ORDUı 

Ahmet İhsan Tok~öz, Ali Ca
nıb Yöntem, Hamdi Yalmall, tama. 
il Çah\aş, Selim Sım Tırcan, Hü
seyin Ekti. Ramdi Şarlan, Dr. Veh
bi Demir. 

RlZEı 
Alı Zırh, Haaan Cavid, Raif 

Dinç, Dr Saım D lemre, Fuad Sir
mea, Keıaaleddia Klmf. 

IAllSUN: 
HUanl ÇaJur, Jlehmet Mi Yl

rOJter, llelıba U'8.f, lliralq Fah
ri Enrın, ZOhtl Da_rukaJJ, RUftn 
Barkın, Slle7JDAD Necm· Selman 
N&fld F)r&t. ' 

SEYHAN: 

Alı Münif Yetena, Damar An
koilu, Gr. Naci Eldeniz, Hilmi U
ran, İbrahim Mete, Tevfik Tar -
man, lamail Saf \ Jer, Sinan T• 
kelioilu, Şemsa İfeaL 

SllRTı 
Hulki A74ın, Naki BeJmıen. All 

Rıza Esen, Şefik Ozclemir. 
llNOPı 
Cevdet Kerim lncedayı, Htllusl 

Gruçoglu, Yusuf Kemal Tengir
,enk, Cemil Atay, Cemal Afft. 

SiVAS: 

!aman Mehmet Utur, Gr. Akif 
Oztekin Erdemsil, Jıfitad Şflkrü 
B!eda., Necmeddin Sadak, Remsi 
Çıner, Şemseddin GUnaıtay, Ziya 
Başara, Hikmet 1.fık, Al>clurrah -
man Naci Demirat, Keraıabe GGr
leyük, Atıf Eaenbel. 

TEKIRDAC: 
Faik öztrak, Cemil Uybadın, 

Rahmi Apak, Yaliya t(emal Beyat
b. Nazmi Tr&k. 

TOKATı 

.Galip Pekel, Gr. Sıtkı 'Oke, Na
zım Poroy, Resai Erişken, Muam
mer Develi, Ceval Kovalı, Sılla A
taç, Hasip Ahmet Aytuna. 

TRABZON: 
Danit Eyyübotlu, Halil Nihad 

Boztepe, Hamdi tllktıven, Basan 
Saka, llitat Aydın, Raif Karadeniz 
Sırrı Day, Süleyman Sırrı Gedik, 

Faik Alunet Bua~u. SaJi1e Aba
nozotlu 

TUNCDJı 
Haydar &Qft8 O"ttem, AIMIU 

rahman Sami Ermen, )(ftat Y• 
nel. 

URFAa 
Ali Saip Unavq, Gr. Almiet 

Yazpn, Mehmet BmiJı Y111'41M9I :;•t 'Olpn, Şeref Ulut, laYI • 

VANı 
Bakla Uqan, lbrahJm Arvaa 

IHnib Boya 
YOZGAT: 
Cel&l Arat, Bknm Pekel; Mn 

l~öz, Sanaıır, Velet lzbadak. Ziya 
Arkant, Salim Korkmaz. 

ZONGULDAltı 
Halil TGrkmen, Hasaıı Kara

bacak, 1W11t Vanlar, HQeamedcliD 
Okan. Yuuf Ziya Ozeaci, 1bn1ııbn 
Dem Boskart, Mutafa .._, 
Şinaai Devrin. ---. 

• • • YENi NAMZEDLDIN 
HUSUSIYE11.Eld 

Ankara: 24 (A. A.) _ ~ 

namzed liatea1 m1Ja1m h_..,_ 
arzediyor. Bile• lradm •• ıt1*l 
dan onu bu liate aamsed .... ı~l
memiftir. 

S•biha Bahkeair, Btdia Kon
ya, Buna Se;rban, Sablı.ısmi, Jk.. 
.kf7e ADb.ra, Hatice Çakın bu 
arad&cbr Hakkı Tank, A1f KıJtt. 
Jluaffer Kıhç, N8fet, Omer, Şaldr 
Keseptr, Hamdi Aksoy, Receb ZIJl
ta, Cevad Abbas, İlyas s.mı, pg.. 
ad Bufca, Şükrfl Kaya Gaeijl 
Şefik Ahmed Cevad, B~ .... 
Sadettin Feridt Nqid B.U., • 
met AH. Ruüiı ..,_... ...W 
GOnay, V.aafi 118f1c1, fakir y.._ 
ve Abmet Cevad mebus l'&tferll. 
medller 

Bunda11 b&fka bazı mebualıania 
intihap deirelerinde de delftikHlı:· 
ler yapılmlfbr. Yeni u.te ne 
tay Devlet Reiai Taıfur Sftme 
Antalyadan Hatay Bafve1dlt Dü 
tor Abdurrahman Jleı.tr, Gazluı. 
tepten namnd ~. 
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Hasan Deposu ile Alakadar Olanların Sirkeci Liman Hanın Altındaki Mağazaya Müracaatlari 

Karaciğer, böbrek. taı v~ 
kumlarından mütevellid san
cılarınız, damar ıertlikleri ~e 
fİşmanlık şikiyetlerinızi 
Urlnal ile geçiriniz. 

• 

URINAL 
Vücudda toplanan .sid üri 
Ye oksalat gibi maddeler' 
eritir, kanı temizler, lezzeti 
hoş, alınm:ıaa kolaydır. Ye 
meklerden aonra yarım bar 
dak ıu içcrsinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğl&ı - lstanbul 

. ' ~ 

1 
"-'-• ... . . : ·, ~ . . . . . .. ~ . ~ ~·::· ... · -~ -İstanbul Belediyesi ilanları 

Senelik muhammen· kirası 48 lira ola'll Burgıızadasında Gezinti 

caddesi sokağındaki gazino teslim tarihinden itibaren 9~9 mayıs so
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3 lira 60 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 27-3-939 pa

zartesi günü saat 14.30 <la Daimt Encümende bulunmalıdırlar (15%) 

i Ş T E 

Briyantin 

ile alıştırılmıt 

bir aaç taYaleti 

lstanbnl Sıhhi Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye kouu lan iş: Heybeliada Verem Sanatol'yomu dahili 
,Yl<)llar tarafeyninde yapılacak duvarla-

rın in~aab işi. 
Keşif bedeli : 5030 lira 58 kuruş. 
lı(uvakkat garanti : 378 lira. 
Heybeliada Verem Saıı:ııoryoınunda yapılacak dıvar inşaatı işine 

teklif edilen fiy.a.t layik haclde görülmediginden eksiltme 3-4-939 
pazartesi günü saat 16 ya bırakılmıştır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
!binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. İsooklilu şartname, proje 
ve buna bağlı diğ61" evrakı b&r iÜD komişyondan 25 kuruş mukabilin

de alabilirler. 
İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesika-sjyJt 2490 sayılı ka

nunda yazılı belg&ler ve bu işe benzer en az 3000 lira.Jık iş yaptığına 

dair eksiltme tarihinde en a~ 8 gün evvel 1.stanbul Villyetinden almış 

Hangi Renk Sizi Mes 'ud Eder? 

ASIZ 
Bu ıihramiz yeni 

"Pudra renkleri,, 

Yeni çıkan plaklar 
MEBRURE AVAS 

270273 N Pembe gtıl mn yanağın 
O. Güzeldir yürük km 

SITKI BABA 

270278 No. Sıtkı Ba 'Oa evleniyor-Birinci kııım 
Sıtkı Baba evlendi-lkinci kısım 

MALATYALI FAHRi KAYHAN 
270276 No FIRAT hoş endamı güzel 

1 • Boyu 
Bu plakları her gramofon mat~zasından ısrarla iıteyiniz. ~ 

MOBiLYA MERAKLILARINA· 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

veaair her nevi ve tık mobilyalar 

FABRiKA FiATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
lstanbul, Rızapa~:ı yokuşu No. 66 Tel. 23407 

~ ismine dikkat buyurulması ..... 

-----------
lstanbu: Umumi M~clisi Azasına 

İstanbul Vali ve Bele~iya Reisli~.nden : 
İstanbul umumi meclisi 3 üncü intihap devresi birinci yılı nisan 
• 

içtimaının ilkini 3-4-~39 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 

10 KADINDA 9 U 

FENA RENKTE BiR 

PUDRA KULLANIR. 
tecrübe edilebilir. 1 de akledeceğinclen mecli,.,in ruznamesi posta ile göndrilmiştir. O gün 

•l!l• .. ••••lll!tl Belediy~ daire~indeki umum meclis .salonuna teşrifleri ı·ica olunur. 
lon pudrası, imtiyazlı bir usul ı 
dairesinde "Krema köpüğü,, ile 
karıştırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cildin 
yağlı tabii ifrazatını massetme-! 
sine ve bu suretle cildin kuru
masma ve şertleşmesine ve bin
netice buruşuklukların zuhuru
na da mani olur. Her vakit kre
ma köpüğile karıştırılmış meş

hur Tokalon pudrasını kullanı

nlz ve birkaç gün zarfında teni
nizde yapacağı cazip tekemmü

Hi görünüz, daima kutuların ü. 
zerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğinizde 
h1tfen İstanbulda 622 No. posta 
kutusu adresine (Tokalon pud-

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğunuz
dan daha fazla yaşlı gösterir. 

Teninize uygun renkte bir pud
ra intihap etmenin yegane çare
si, yüzünüzün bir tarafında bir 

renk ve diğer tarafında ba~ka 

renk pudra tecrübe etmektir. 
Bu tecrübeyi hemen bugün size, 
parasız olarak verilecek yeni ve 

cazip renklerdeki Tokalon pud

rasile yapınız. Bu yeni "Cild 
renkleri,, (Kromoskop) tabir e-

dilen en son ve modern bir ma
kine vasıtasil• karıştırılmıştır. 

Sihramiz bir göz, tam ve kusur

suz bir j.ncelikle renkleri inti· 

hap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 

pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz görünmiyecektir. Toka-

rası servisi 27 No.) vaki olacRk 
talepte sizt' memnuniyetle, muhte
lif renklerde numunelik altı u
fak paket pudra göndereceğiz. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mektebimiz okurlarına yaptırılacak olan "308" çift iskarpin açık 

eksiltmeye konulmu,tur. Beher çift iskarpinin muhammen bedeli (5) 

lira olup ilk teminatı (116) liradır. Eksiltmesi 1-4.-939 tarihine rasth

yan cumartesi günü, saat (10) da Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis 

mektebinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyımlerin her gün ve 

eksiltmeye gireceklerin belli g-iln ve saatte mektep binası dahilinde top

lanan arttırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

(1706)' 

oldukları müteahhit vesikası ve bu işe yeter muvakkat =i mak·
buz. \ eya b:ınka ıı>eh~ubu ile birlikte belli gün ve saatte ko.ınisyona 
gelmeleri. (2014), 

-UskUdar sulh ikinci hukuk 
mahkemesinden: 

(U>71) 

G . K ' azoıen azanı 

fürk antrasiti, kok ve 
odun kömürü ile isliven 

DE·urz 

Gazojen Kazanı 

Depo mevcudumuzdaıı 
Derhal teslim edilir. 

HANS FRANK 
ve ŞERiKi 

Galata· Agopian han 
No. 5 Telefon: 44038 

tstanbul beşinci icra mcnmrlu -
ğundan: 

Satılmasına karar verilen nmh· 

telif cins ev eByası 31-3-39 tarihine 

müsadü cuma günü saat 16 dan 17 

Üsküdarda Büyük Çamlıcada A
şir efendi sokak 31 numarada mu -
kim iken akıl hastalığına mUptelA 
olması hasebiyle emrazı akliye ve 
asabiye hastahanesinde bakım al _ ye kadar Kurtuluş Tuzcu Murat so 
tınma bulun"an jandarma asteğmen kak 27 No. lu evin önilnde satılaca

liğinden miltekait Salahattine. ay

ni evde oturan babası Ahmet Der
viş Yalçınkayanın vasi tayinino 

ğmdan talip olanların gösterilen 

mahalde hazır olacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

22-3-939 tarihinde karar verilmh; ==~-=~~~~~=~-
olmakla bu hususta itirazı olanla . Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

nn on gün içinde mahkemf'.miH mlt Nefrİyat müdürli: Macid ÇETiN 
raca.atlan ilA.nen tebllj olunur. Buıldıjı yerı Matbaai Ebüzzi~a 


