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Bugün kendisine pek mütemayil bir dostunu 
daha kaybetmek üzeredir 

Pr Si C 1 
..... t a .. '6~8 

Bül}ük Fransız inıklapçılarının fikir, hürriqet aşkı ve 
ahıak varisleri midir, qoksa Fransadan kovulan papazıarı 

terakki yolunda yükselen memleketlerde himayege 
yeltenen müteassıplar mıdır? 

"Gaflet ve inadiyle, hayalperestlik veı-~-e-k-il-le_r_lfı_e_qe_t,__ı _ 

Cakacılığı ile Franşız milretinin hayati toplantısı 
ltıenfaatlerini payimal eden müessese,, 

Paris'te Kedorseğ -·~ ~ 
E 

Pariate Kedorseğ denilen bir yer vardır ki F ransanm Hariciye ~ 
~eti olarak tanmmııtır. Bu yer, aceba, Fransız milletinin ve dev- j 
~ hakiki menfaatlerini, durcndif bir §ekilde sezerek, yerinde ~ 
~et ve yerinde euplea gÖltereıı uzgören diplomatların çalı§- f 
~ Jft~ midir} yoksa, bir takun vahi fikir ve formüllere sap- ~ 
~ hakikati, dosyalann nazariyatına feda edecek kadar gaf- ~ 

Kosteren kıaa görü§lü bürokratların mccmağı mıdır} ~ 

ismi, asırların hatıraları arasına karışan Kedorseğ"in yeşil ma· ~ 
~da oturanlar, hukuku beşer beyannamesini neşreden büyük l 
dit~812: inkılapçılannm fikir, hürriyet aşkı ve a~lak varisleri . ~i- ~ 

• Yoksa F ransadan kovulan papazları, sırf hasıs menfaatler ıçm, ~ 
~i yolunda yükselen memleketlerde himayeye yeltenen ve on· ~ 

ınuzir ve yıkıcı faaliyetini müdafaaya çalışan mutaassıplar ~ 
~tdır} E 

1 ~ 
ltitıın. Kcdorseğ, şere~ ve. h~ysiye~. i~n .~ayatı~ı istihkar etmekten ç~- ) 
le. 1Yen Fransız mılletının, durustluk ruhıyle çalı§8n ve bu mıl- E. 
~n harici siyasetini o suretle idare eden cvlatlannm büroları mı- i 
i . ' Yokaa mahiyeti ve hukukiyeti pek şüpheli küçük bir borç ~ 

~ !n, diğer milletlerin benliğine taarruz ve donanma kuvvetiyle o f 

I
" """~lcketin bir adasını işgal ettiren nobran ve kabadayıların yu· ~ 
-~~~} g 

ıa 

t Hürriyet ve istiklal için çırpman Hatay Türklerine, ücretli I 

i 
~askerlerinin yaptıkları .~ulümle~ o~urken bu ve bun~n g~bi ~ 
'b:r~~ sualler hat~a .h~cum ettı. Bır taraf~ ~~sanın hanci ~ 
lci ti, diğer tarafta durcnditlik ve suples, açık fikırbhk ve terak- § 

' ı.ıt1Jetierin tcref ve haysiyeti. Ne tezat! ~ 
'- kedoneğ' e bir isim vermek icap ederse, "Gaflet ve inadiyle, j 
ili ~tlik ve cakacılığı ile Fransız milletinin hayati menfaat1eri- ~ 
liı>ıS:~ eden müessese" namı münaai~ ~lur. Um.u~i .. ~arbin ga· ~ 
'. rı arasında, Avrupa kıtasmda kuvveti en fazla gıbı gorunen Fran- ~ 
)il? b~gün, 18 sene sonra, Amerika dahil ancak bütün dünyanın \ 
c~~ılc mağlup edilmiş olduğunu gördüğü eski muarızrnm bazi· ~ 
~lti 0~ vaziyete düşmüş, gaflet Ye hayalperestliğinden dolayı ~ 
t, lttuttcfiki olan şimali - garbisindeki komşusunu darılttıktan son· € 
t\irı~I\. ınedet dilenmeğe başlamış ve şarktaki komşusunun, bü- 1 

Ankara, 2'2 (H U1'Usi) - Vekil1er 
ile) eti bugün Ba~,·ekilin başkanlığın. 

da toplanmış ve birçok meseleleri gö. 
rüşerek kararlar almı~tır. 

SANCAKTA 
petrol bulundu 

Bir Fransız şirketine 
imtıqaz verildi 

Kudüs, 22 (A.A.) - Alınan ajansı 

bildiriyor: 
Beruttan bildirildiğine göre, İsken

derun sancağında Irak • İngiliz petrol 
şirketile ortak olan Fransız şirketine 

bir petrol imtiyazı verilmiştir. Yapılan 
tecrübeler neticesinde İskenderun san
cağında zengin petrol madenleri bu. 
lunduğu sabit olmuştu. 

.. .. 
··~ 

~ ~ 1 
~·- ~ ... ~~~- 1 
On binleroe Hataylı Tiirldin tezahilra .. 

tından bir göriiniı§ 1 

Tribuna gazetesine rıöre 

TÜRK-İTALYAN 
Yakınlaşmasında bugün tesiri 
/ta/yanın Boğazlar mukavelesine gır

mesi için üç dört güne kadar 

Müzakereler başlıyacak 
(Yazısı 2 inci sayı/ada) 

Cenevrede ltfilletror Cemiyeti binası 

Cenevrede lıusui temas 
lar devam ediyor . 

Meselenin Konseyde salı günü 
görüŞülmek ihtimali var 

Bir Suriye heyeti gitti 
Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu a. 

jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 

Bugün gene muhtelif heyeti murah 

basalar arasında meselemiz hakkında 
hususi temaslar devam etmiştir. Aras 
bu sabah Amerika sefirini kabul et
miştir. Meselemiz konseyin rü.zname
sinin sonlarındadır. Salıdan evvel ko. 
nuşulacağı tahmin olunamaz. Esasen 
hayli s.etin milzakereleri istilzam eden 

bu meselede herhangi bir şekli halle 
varabilmek için hususi temasların da
ha bir kaç gün deYamma ihtiyaç gö· 
rUlüyor. 

OENEVREYE SUR/YEDEN BiR 
HEYET GiTTi 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu a .. 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Suriye millicilerindcn milrekkep ka
labalık bir heyet buraya gelmiştir. 
Heyetin Sancak meselesi hakkında Mil 
!etler cemiyeti başkatipliğine bir muh-

tıra vereceği bildiriliyor. Heyet Uaa. 
nm bir kısmı şapkalı ve sivil ~tyafet. 
te, diğer kısmı da memleltet kıyafeti 
olarak entarilidir. 

Bu heyetin başında · Dürzi Şek1J 
Aslan bulunmaktadır. 

·--... --------·--···· .......... --.. • 
isabetli 

bir görüş 

i 
~ tndi cilvelerine rağmen, mütemadi tahkir ve tezliline maruz ~ 

ltıttbr. Neden mi? Bu sualin müheykel cevabı Ke~orseğ"dir. j 
~ Z.valb Fransa, bugün kendisine pelt mütemayil bir dostunu ~ 
lr,~1betnıek üzeredir. "Akılsızlıktan dolayı milletine hiyanet" ~ 

1Yonu zenginletccek diye Kedoraeğ, bihakkin sevinebilir. § 

Hudutlarımızda 

Mi1let1er Cemiyeti öyle bir al
datıcı heyettir ki orada bir men-· 
leket yapacağını temin etmedil' • ı 
çe bu heyete emniyet ve itimat 
caiz olamaz diyorlar. Bu kanaat ı 
Almanlann Ren havzası, ltal. 
yanların Habe§İstan emrivakileri 
üzerine oldu. Bunlara masum 
beıeriyet hayret etti, küstü ve bu 
emrivakileri yapanlan takbih et
ti. Şimdi Türk Cumuriyet Hü- 1 

kiimeti ~ok haklı ve tarihi dava .. 
ımı bu gülünç telakki edilmekte 

~ ASIM US~ 
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Fransızlar tarafından bazı mühim 
hareketler yapılıyor 

#\ Balkan devletleri Asker göndermek aleyhimizde 
talarında büyük devletlerin nüfu- çahşacaklara silah dağıtmak, 

zuna mahal' bırakmıyorlar çete teşkili gittikçe artmaktadır 
(Y,a.z~ ! inoi BGyı/ada) 

: olduğunu gördüğü cemiyete bü
yük emniyetle verdi. Bakalun ne 
olacak? 

Türkler kendi haklarında tat· 
bik olunacak yeni bir misal ile 

• Akvam Cemiyetinin gülünç bir 
! mahiyet ve inanılmaz bir mer 
i cudiyet olduğunun izhar olun
İ mumdan endİ§CDiktİr. 
1 
·--•w•••u··-·u••••e 



Fransız 1(azetelerinin neşriqatı 

Gerilem yeceğimizi anladılar; 
dostluğumuzun fedakarlığa 

değeceğini söylüyorlar 
Parla, 22 (A.A.) - Anadolu ajan-} 

llnm hususi muhabiri bildiriyor: 
"Le Jour" dünkü konuşmaların ne

ticesia kaldığını ve Milletler Cemiyeti
nin daha bir imtihan geçireceğini yaza
rak "Kim bat eğecek, Türkiye mi, 
Fransa mı, Cenevre mi ?,, diyor. 

Saint Brice "Joumal" da, Cemiyet -
ten çekilip çekilmiyeceğimlzi sorarak, 
Rusya ve İngiltere ile dostluğumuzdan 
bahsediyor ve bundan dolayı buna ihti
mal vermiyerek diyor ki: 

'"Milletler Cemiyeti kıırariyle ancak 
811riyeye lcar§ı ıon taahhüdümüzden 
mynlabilirb:. Türkler Suriye'"e şayanı 
kabul garantilerle iktifa etmezlerse an
Jqma imkinsu:dır., , 

GERILElv'!.IYECECIMlZI ANLA.. 
DJLAR 

Akşam gazeteleri konuşmaların u -

mu1an neticeyi vermediğini yazıyor - , .... 
intransigeant diyor kl: 'Türkler ge- ı 

rDttnemefe çok azmetmiş görünüyor -
!ar. !stiklll1 tezini kuvvetle mu1ıafaz:ı 

ldlyorlar. Bis Fransızlar anlaşma ar • 
aumuu rıfmen SurJyenin tamamlye -
dnl koruyan tekllEimizden hiçbir za • 
man Uırl ıeçmed!k. Bu devrede de uyu
plaoaıı bensemlyor . ., 

Pltlt • Journa1, Eden, Litvlnof, An· 
lonttko •• Purlçtn bizi yola getirme • 
I• tıhpcıktannr yazarak diyor ki: 

.,De1bos ile Vlenot TUrkiye ile de -
fttlllı bit mukarenet zaruretini anlamı· 
il btMlyorlar. TUrklerin Surlyedekl 

nilfuzu da bizi uysa11ı~a ıevkedecek 
mahiyettedir. Ancak Fransadan, in -
giltereyi, hattll, Cenevrede gazetecile -
rin ihsas eylediği gibi, Sancağa istiklil 
verilmesinin §arkt Akôenizde kuvvet 
mlivazenesini bozar uyacak olan hal -ı 
yayı gayri memnun edecek §eyler iıte
nemez. Fakat hatırlamalı ki ateşli genç 
TUrkiyenln dostluğu bazı fedakarlıkla -
ra ıdeğer.,, 

VAZiYETi NASIL CöROYORLAR 
Paris, 22 (A.A.) -- Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Sabah gazeteleri Cenevrede yapılan 

dUnkü konuımalarrn çetinliğinde, he -
nUz bir terakki olmadığında, fakat bu 
konuşmaların aamimiliğinde ve iki ta -
ra!m bir uzlaşma arzusunda olduğun -
da mUttdiktirl~t. 

Petit - Parisien, Journal ve Oeuvre 
gazeteleri gerginlik kalmadığını, Fran -
sanın hukuk siperini b:rakarak siyasi 
sııhaıda mürakereye başladığım, bizim 
de Lübnan hariç olmak üzere yalnız Su
riye - Sancak federasyonu ve yahut 
derhal tatbikine geçilecek tam bir muh
tariyet lıtediflmlzl, Pran11nın bunlara 
yanıtmıyarak ...... ldart, lktıaadt, kU1tUrel 
hattı bir aakerl muhtariyetten ileri ge
çemedlffnl yuıyorıar. 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu A. 
janaının husuf mu hı blrl bfl diriyor: 

SAbnhkf Parls gazeteleri TUrkfye 
heyetinin t41eb Tt lddhtlftnna n bu. 
radnkf tatır ,.e vu:Jyetlne kArır mUJa. 
rtm ıUrbnmektedlrJer. 

Tı ibuna gazetesine qöre 

TÜ K-ITALYAN 
Yakınlaşmasında bugün tesiri 

Roma, 22 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Henüz resınl bir mahiyet almamq ol
makla beraber, Rüştü Araa ile 1'ont Cia
no'nun kartılaımalan pek yakın adde -
dilmektedir. Bu karşılaşmanın ilç dört 
gün ıonra İtalyanın şimalinıde bir §ehir 
ide vukubulacağı söylenmektedir. DJp -
lodatllc mesai, İtalyanın Montreux 
muknelenarrıtlerine lttirakini temine 
Te İtalyan sly11etine kaq~ı Türk şüp
helerinin giderilmesine matuftur. 

Ciornale d'ıtalia gazeteıinde bir ma
llllt llCfredeıı Vitginio Gayda, Roma 
" An.kata arasındaki anlaşma21ıklatın 
mes'uliyetini "TahrikAtçı ecnebi pro • 
pqandaama,, yüklomektıdir. Muhar -
dr, nasıl bugün İtalya İspanya toprak -
Jan hakkında bir taarruz fikri beslemi 
yona, Türkiye hakkında da hiçbir ta -

lftuı niyeti beslcmemiı olduğunu ya -
arak diyor ki : 

Eter Türkiye, anlatmak aftUsu iz -
._ edene ltaılya c!a bu arzuyu mem • 
..m,.tle lrarıılar. 

halya Af rikada meşgul iken A. vru -
pa devletleri ile i§ birliğinde bulunmak
tan imtina ettiği bir sırada imza edil -
_. olaıt Montreux mukavelenamesini 
9'ntıubahıeden B. Virginio Gayda, 
.,... ki: 

"ltalyuun, Montreux mukanlena -
-U.in Türkiye haldr.ndaki abldtruna 
İIİru etmesine hiçbir ccbep me"f'cut de-
1116. Bugün vazi)•et deifüm.iıtir. Mil
lltler Canlyetfnin artık zamanı gcçmİf· 
tir. Ba yalanlapna, lngı1iz ve Fransız 
lltuetlerinin Türid1e ilzerinde yapbk
ı., ldia ddilen tesire karşı bir halynn 
nakueleli telNdıi edilebilir. Roma 
Sancak baklandaki Fransız - Türk an 
latmazbiım alaka ile takip e!miıtir.,, 

tTALYA DAVAMIZA SEMPATi 
DUYUYOR 

Tribuna gazetesi de diyor ki: 
.,.Irk - ltıılyan münaıebetlerinirt 

...... biru da ltaJya tarafmclan Tür
,..,_. ı-...detıan clavuına tau,, \es • 
Wii .....,.tiden dofmuttur. ltalyan 
- Yunan Ye tf ahran - Yugoılav mü· 
llidehetlerlnin de ı'l!aha doğnı gittik • 
W söylenmtft'tdtr. Bu iıe son halyaft 
- 1aallt& anlapnMı haavUJ içinde Tür-

kiyede umutni bir Akdımiz pakbnın 
yapıfıtuuı lbnidini uyandırabilir.,. 

MÜZAKERELER OEREY AN 
EDiYOR 

Roma, 22 (A.A.) - Havu ajansı 
bildiriyor: 

lyl haber alan ınahaffün söyledi
ğine göre, elye,·m diplomatik yollarla 
Türkiye He ltalya al'alında mUa.zkere
ler cereyan ~tınektedir. Bu mUzaltere. 
ler, Habeşistan harbi esnasında doğ
muş olan Türk • İtalyan anlaşmazlığl
nın git'letilmesl maksadın& nı&.tUftur. 
RUttU Ar11ırt Cenevre d6nUtlinde İtalya 
da tavak\&f etmesi ihtimal haricinde 
görünmemektedir. 

~oma, 22 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

İtalya ile Tilrkiye aı-asmda mahsus 
bir siyasi fa.aliyet hüküm sUrmekt&
dir. Tiirldycnin Roma. büyUk elçbi B. 
Hüseyin Ragıp, İtalyanın Montreux 
mukavelenamelerine iştiraki hakkm. 
da İ>tşlşlerf bakam B. Çiano Ue mUte
addf t görllşmelerde bulunmU§tur. İtal
yanın buna iştiraki muhtemel addo
lunmaktadır. Gazeteler, Ifont ÇiAno'
nun B. RU~tu ArM ile görU9eceğini ha
ber vermektedir. 

1 ekaüt kanunu Mecıiste 
müzake,e ~dildi 

Ankara, 22 (Huoel) - Meclisin 
bugilnl<ü toplantısında aekerl ve mül. 
ki tekaüt kanununun 60 ıncı maddı. 
sinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak. 
!andaki kanun layihasının ilk müza. 
ker~inde encümene geri \'erilmi, olan 
bir maddesinin tadil şektlr.e alt en. 
cümen mazbatası tas\•ip edilerek UL 
yihanın birinci müzakerai ikmal edil. 
mi~dlr. 

Madam Simpson. 
ltaılJol}a gelecflk 

Roma, 22 (A.A.) - Popolo di Ro. 
ma razetesı Madam Slmpsonun nisan. 
da Formiaya geleceğini bitdirmekte 
n bu ,ehftde kendl~I için bUyilk bir 
sayffye kfrnlanJ!!l ol~E~U ilave 17. 
lemeiktedlr. 

Hitler ] Balkan devletleri 
Askeri hazırlıklarını Aralarında büyük dev!etlerin nüfu• 

bırakıqor h l b 1 I 
Londra, 22 (A.A.} - Siyasi mUşa.- ZU08 ffia 8 Jfa t~ffilY0f ar 

bitler Belçika hakkında M.. Hitler ta. 
rafından söylenecek muhtemel bir nut
kun :lnıiltereyi M. Edenin avam kama 
rasmdaki nutkunda tasrih ettiği tarzı 
hareketlen inhiraf ettimiyeceğini be· 
yan etmektedirler. Bu nutkunda M. E
den Almanya ile iktisadi saha.da bir il 
birliğine glrleilmeden evvel bu memle· 
ketin siyasi taahhütlerde bulunması 
lazım geldiğini kaydetmişti. Ayni mü 
şahitler bu taahhütlerin Me.niel, Dan
zig, Çekoslovakya, Avusturalya, Bclçi. 
ka gibi A\TUpada Almanyanın mUda
halcsine maruz eehir veya memleket
lerin de teşmil edilmesi 18.zım geleceği. 
ni söylemektedirler. 

Almaııya bundan maada dört sene
lik planının tatbikinden de vazge<:m<'• 
lidir. Çünkil bu plan sureti umumiyede 
burada bir askcrl hazırlık planı mahi
yetinde telakki edilmektedir. 

KONSEY 
top'antısında 

Cenevre, 22 (A.A.) - Havas ajan. 
sın4an: Milletler Cemiyeti konseyi 
bugün hususi bir celse ve sonra saat 
17 de de umumi bir cel~e akdedecek. 
tir. Müzakerat ruznamesinde siyasi 
hiçbir me9ele rokttır. Ruznamede 
mali komite ile istatistik rnUtehassrs. 
ları, merkezi afyon ve iaşe komiteleri. 
nin mesallerlne müteallik hususat yar 
dır. 
ALAIANYA BiR fJAVETI KABUL 

ET/JIEDI 
Cenevre, 22 (A.A.) - Almanya, 

hnm maddelerin dıtha mUkemmel bir 
~kllde tet·zlini tetkik için milletler 
cemiyeti koll!eyi tarafından )-akında 

teşkl edilecek olan kom~yona iştiraki 
~'\tt ölıtrak red etml~tfr. 
HARIOIYE VICKILIMIZ B'ECI{.'LE 

GôRtJŞTÜ 
V&rşova, 22 { A.A.} - ~nevrede 

bulunan B. Beck Ttlrkiye del~ '.Rüş
tü A.ras ve Letonya delegesi Munters 
ve D~nttl~ A.yan meclisi delegesi B. 
Greiser !'"" göril§1'Dilştilr. 

Porlekiıde Komilnıst
lerin ıslalıı hareketleri 

Liıbon, U - Liıbon civarında Uç 
bomba daha patla.mı§tır. Bunlardan bi 
rl bir harp malsenıeıl deposunda lnfi. 

~lm•n1,• ile l~alya Avrup•nın Cenubu .. r1e&e'nd• 
tefevvuk ıtmek i~ln Pranaa ile rekabet ~tmişl~rdl 

Yugoslavya komşularile yeni 
anlaşmalar hazırh roı ;ar 

Dail11 Telegraph gazctcıinln Bel. 
grad 11w!ıabiri bildirif;or: 

Yugoslav J{ral naibi Prens Pavl, 
şu beyanatla bulunmuştur: 

Eğer her ·memleket bi; açık likir. 
lilik n samimiyet ile bu )'dldn eli ••• 
den geleni yapaNI& netice kentliliğin. 
den umumi sulha varmak olur. 

lşte bu yolda har<'ktt Yugoslavya. 
ntn başlıca gaye.si olmuştur. Biz dost. 
)arımızla mevcut olan ittifaklarımızı 
yalnız kunetıendirmek ve muhnfu.a 
etmekle kalmadık. Aynı zamanda 
mahtyette bazı mUşkUllerimiz olan di. 
ğer memteketlcrle dt münasebetleri. 
mizi ilerlettik. Neticede o memleket. 
Jerle hakiki dostluk tesis edeceğimi • 
ze itimadımız vardır. Hem bu d~t. 
luk, daha evvelki bağlarımıza asla 
zarar vermiyecektir.,, 

Aym ga~et4'nln tllplom.~tlk muha. ı 
biri şövle yanyort 1 

Yugo!lnya ile Bulgr. f'3tan ara. 
sında akdedilen yeni dostluk misakın. 
dan sonra, Balkan memleketlerinin 
münasebetlerini ilerletmek için daha 
bnska tec:ebb\islPre girişileceği anla. 
şılmaktadır. 

Seıitdiğfne göre. 'Rulgartstftnll\ uz. 
laşmak teşebbüıı;üne girmiş olan Yu. 
g05lavya, Ba1knn mlMkına aza bulu. 
nan diğer devletlerin de kendisi gibi 
hareket etmesi huauunda ~lrlni kul. 
lanaca.ktır. 

Vcrd·~ bir 'bcıJa.n.a.t Lottdfa.il,a ~~ 
mi11ctle 7.ar~ı1an,a.n Ytrg08l4v krOl 

füi Prens Pavı 

Ş1mdlye kadar Almahya ve 1~ 
Avrupanın cenubu şarkisinde tefe~ 
elde etmek için Fransa ile raka 
etmfc:lerdi. Şimdi küçük devıetl 
kendi lhtllf rlartnı hall~dcceklerl d 
edilmektedir. Bu suretle büyük • 
Jetlerin miİZJ\haretlerine daha d 
tiy:ıçl:ırı olacaktır. 

Onun i~ln Prens Pavtla ta\'911" 
tiği ve Yugoslavya tarafından tat 

Bu işe Yun:ınistanla ba~lamas1 saha.c;ma konulan siyaseti dl~er 
muhtemeldir. Yunai8tanın Bulgar knn de,•letlerlnfn tRklp edip et11d 
taleplerine karŞt uıla~ınaıhğt Roman. ce~i g6rme~e d~~er bir thevıudtıt .. 
yaya nisbeten daha az ve ehven gib; 1ELGRADnA RULGAR RAŞVE1'1 
görUlllyor. BEl<LENIYOR • 

Bununla ali\kadar olan Yugo~lav. Bcll!rnd, 22 (A.A.) - Bulgar 
ya kı:al naibi Pr.ens Pavlin verdiği be. vekili iı. Köse lvanofun ziyareti do 
yanat Londrada iyi kar,tlanmıştır. yrsile büyUk haztrlıklaT yaıntntıtf< 
Bu beyllnat, 0,nl!'adtl lJslkan salhtt dn-. lhtMıt'lMlrveklll burada 
için mUkemmıl bir fpret 81lythbak. tftr - Yu~•a• ebedt dOl&lalt fl'I 
tadır. kını tmıalıyacnktır. 

----------~------------------~------------~------"*"""" 

Hudutlarımızcla 
lAlt etmJı ıae de hasar mtlhiın d~ğlldit'. F J t f d b •• h• 

KotnUnletler tarafından tertip edi - 180SJZ af ata Jn an azt mU JfD 
len bu suikastler 4olayısile alınacak tcd- h 1 1 1 

birlerin hükllmetçe tetkik edilmiş 01d11- areKet er yapı ıyor 
ıu bildirilmektedir. ~ Halep, 22 (Hususi) - Türkiye hu- · ve maha.ııt hUk\ıınet memurları::I 

S k 
dutları \berinde Fr&natzlat tarafından ' Sancak haricinde bir tt.kım At&~ 

İDO ta 9~Jr~& bam nıUpltem hareketler yapıldığı ta. celp ve tealih ederek 'l'Urk mın~ 
Sinop, 22 (A.A.) - DUn akpm hakkuk etmektedir. Asker ıönderınek, rına birer tehdit unsuru olarak ~ 

batı rUıgllrlle ba§ıJ)an fu tına gece Türkten gayri ~hasa siWı dağıtmak verdiği teabit edilmiştir. -~ 
7arıar bir kuırra hıallnl almrı ye sa. aşiretleri tcslih etmek ve çeteler teş-1 Halep ve civannda 1500 JJI"':.. 
baha kadar devam etmiştir. kil etmek gibi hadiseler gittikçe naza- teslih edildiği ve bunların Reyb~ 

Fırtınanın flddeıtnden birçok ev. rıdikkati cclbedccck bir hal almaktı?.· yi basmak için emre amade oldU~ 
lerln bacaları u~muo, Aınları dckUl. dır. Bunlardan bazılannı bildirlyo. muhakkaktır. Halepteki Erm~ 
mUt. vı bll1Uk ata~lar devrtlml~tfr. nım: ll':ra.ruuzla.r tarafından ~ok gi.111 o~ 

Clnr laketelerde bulunan vapur. Sancak haviliaine gönderilm1ş olan ~ 
lar limana iltica etmı,ıerdlr. lstnn. Çcrkcs böllikleri efradına birer fazla etlA.hlandırılmaktadır. Hatay da~ 
bula doA'ru hareket eden Vatan vapu. silah verilmiştir. Maksat TUrlder aley ka111 koymak maksa.dlle Surl 
ru yoluna devam edemfyerek limanı. hine çalışacak çetelere iltihak ed~eck nuıhtelif mıntakalarnıda Fraıı!Jtl,r 
nusa dUnmUıtiir. eşhası sU&hlandınn&ktır. Franamlann rafından gönUllU ~te t .. kilt.tı 
-----------....... ------------------ ! maktadır. Hudutlanmıt.a -11111 

""''"' ............. "'ıızı...,...ıttftl"lltı"'"""'""""'.........,"""•tıttfl"''"''ıtt""ı....,...nıı1111ın•ııı1111ııı1111111uııııııı11111ııın ı #-
.. ' gelerde Franaı&lar kendi &damJarl ~ 

DÜN y A NAS 1 L BATACAK? ( dettikleri ve itimat eyledikleri ~ 
I ve bu meyanda Aneze ~'retim de 

Fevka•lde bir seri \ gUndenberf allAh da:JıtmaktadJrlll'• 

'

- Bu~ünkD. iıdvemizde baıladı f nkhanda Taşnak ermennertnd• .__. 
. ) Leonyan kwnandumda 300 kfp~IJ"" 

~ /:. yrıca bugUn' U llAvemlzde: il lllh b. Erm 1 11 i = . • ır en çeteal teşk V-:atl/I. 
= Fır~ınadan Daha Büyük i ~buw~&dron~nihtiyacagön~ 
~ i tılcccgı hn.~rıni aJu daha evvele' 

' Şimdiye kadar okuduğunuz dünya hikayelerinin en İ dirmııtim. Filhakika kadronun 

' güzellerinden birlıidlt. i letllmulne te=~bbU• edllmiatlr·~ 

( Kap~an Skol'un Sergüzeş i I 
f Yine bugünkü ilavemizde okuyacak~mız i 

§ ( 

' UG~~~~a~an~~~ER ~ 
) Bir Asır Gizli Kalan Aşk İ 
) Sinema, ııdın, Moda ve Çocuk aayıfaıan l 

1: 

\.1ınr•ııı11111ıııııı11111ı•••••ıı1111ı••••ıı111_...._.........,.,~,11111...,ınıM•taur•w n :ıw:r urtaJ 

Bu 'ıarin başmuhartİf" 
likten alındı 

Daily TJıraf ıaaeteai Ma.ko98 tJ!.. 
ha biri yatıyor: · J 

Eski Bolşevik Boharin "teveJC!!J 
aueteli ba§tnuharrirlll'nden ~ 
·tır. Bu, evvelden ilin edilmemittlr· 
kat dünden itibaren resmi ••tevetd 
gazetesinin üzerinde Buharitı'in 
yoktuy.-



~.,.. ... ._ ....................................................................................................... 1-KURUN 

!ınniyet Müdürlüğündeki vaka 

4 9,091 numaralı taban
~dan çıkan kurşun 
~ Hıkmetin Öliimil dar,,,ma•ı diin akıam 

daoada aııçıa 1'.omiser Nuri hakkında verilip 

Bir tramvay teli 
Bir •aat şelıı in intiza

mını bozdıı 
...::. ..... iıt bıidirııen karar ıadıır. Eluerıgetie beraetl DOn •bah s.ımn.aptte bir tram-

cliler taraftan orada bu hulUI isin ay • ft1 teli kopmu1t bu yi1sden tramftylar 
nlmq bir yer bulunap bulunmadıpmn bit uat kadar ifliyememiftlr. Tel çok 
tah~ ltısumlu carda. ellkicllllnden tamir ediJ...,,....i .. yeni tel 

Salonda dinleyici olarak ha.ar balu- cetirilip ekJenmiıtlr. 
nan birinci komiler llmaffer, heyetin Telin kôpmuı memur " talebelerin 
brpma çaimldı. Kendial ilk cellede nsifeleri batma cittilderl bir S:rada 
phit olarak dinJenilmittL "'Eüi yemi • koptupndan bir çok kbmeler bu ,n.. 
ninhl ahdinde baki btmak Gsere,. ba den seç Jaalm•f]ardır. 
cihetler toruldu. llemnu •JtthJana n- iki sOn enel de bir tramvay Orta
sibJannm muteber olup oım.bpm kayden cellrken Kabataıta teller kontak 
tetkiki suçlu Nurinln Vldfeat oldup - yapDUft tramvayın içi talebelerle dola 
nu. Emniyet lltıdUrlUIUnde bu maay. oldupdaa Soc:uldar korkarak yen at
ne için aynlmq bir oda bulunmadıiz - lanqlardır. 
nı. muayenenin kalemde yapddıtmz ıMSy Bir kaç dakika IOllra aln ,,. da-
ledL manlar a8ndilrillmllJ. tramfty ,ola de-

Bundan sonra, mUddelumuml Cn • ftlD ettirilmipe de Karak6ye cellnc:eye 
det, ketifte huır bulunan Pud ye Rı- kadar bir kaç defa Arın oJmqtur. 
zanm ıMSzlerlnden, kqif raporlarmdan 

bahsedip, meaıekte acemilik. ninma n.. Hakyerine getirilen 
ayetaialik, tedblnizlik n dikkatsizlik • • • • 
sabit olmadıiz ,olundaki .... mlltalea- bır clüzıne tor•kl 
mu oıtaya koydu: bu 6J0m ftk'ım>dan 
dollyı ıuçlu Nurinin beraetini lltedi. 

Miltaleayı ifiten talondaJd bul klm· 
ıeler, aralarmda •dofru. .. munhk ..• ,, 
gibi bazı sözleri lf1tDecek derecdc!e ıMSy
liyerek, el çırpma YUiyetl almap el -
rlpekteydiler, ki relt Kemal. bunlara 
milsbet, menft herbangı"blr tesahGrde 
bulunamıyacaJdamu fiddetle ihtar etti 
ve aıa ile g8~erek, suçlu Nuriye "'ka
ran bekleyiniz 1,, dedi. 

Araya bur aa.aıar ılmdr, banJara 
bakıldıktan tonra heyet mtlzakere,e çe
kildi Ye geç .akit, karar bllclirildi: ... 
aeriyetJe beraet,, 1 

Salon botaldı. Komiser Nurlnln ar • 
Jaılılaılln " tlJIJcbklın. koridorda elinl 
11brak. bu neticeden dolıyı kenditlnl 
tebrik ettiler; o da tetekklr ettil 

Mersin civarında 
---------

n eski Hitit eserleri bulundu 

Bnelki pce. ıece yansından bir u
at IGDl'llt bahkbane civarındaki bir mo
telden SUle)'IDID. Hasan. Ahmede alt 
12 torik balılı qmrken bekçi ıı:..t ta
rafmdaa carWdilltl lddiaalle dUn ak -
pm Oatll mqhut suçlar kanununa ı~ 
re Sultanahmet tlçUncG sulh cezada c!u-
1111'"'81 yapılan seyyar ba1ıkp Ma • 
harrem, bilim thun tarafından om. 
bet can hapse " 2so kurut durupa 
murafı ademete ma1ıkOm edilerek tff· 
Jdf edlJınlttir. 

Bu bir dtlzine torik de hakyerlne ıe
tfritmitti: sahipleri ~iftini kırk bet ku
rup •tttklanm 16yledlklerl bu balık • 
lan, koridorda pna, buna hediye et -
mlflerdlrl -------Udi nevres bu9ln 

98mUIUvor 
DUn aıamunu bOyGk bir teeaallr IPı· 

de I lber nrdilfmls Tilrk kl4allr ..... 
kitinin ilttadlanndan Udt Nnreain ce
auell bucOn uat dokuda Cerrah,... 
butabanealnda bld!ftlacaktır. Sat 

A ~ - t.S da Sirkeci nhtnmnda bekliyen bir 
ucına müaesi miidiJr'inln be9anatı mot6rle cenueal Kadıkaytlne " oradan 

lnlnralteai arkeoloji pro ., da c&nOJmek için ftaiyet ettill Yüa 
,_ Ouatans Adana mGseai Bu hafla yapı·acak cıp c6t0rillecektlr. 

Y.._. Yalpun refakatin • ı·k , Udi Nevreeln aıamne ~k mlltenılr 
...._namına Menin dva - 1 m&Ç 8ft olan delerli ftllmis kıymetU maaı1d 

öğretmen okulu mezun!an 

Yüksek tahsillerine nası 
devam edebilecekler? 

Gerek 61retmenJerden prebe aı
retmcn okuluna bu )'il bitirip de nrll
diklerl .niyet illerinde ip blı1Ja•y1n
lardaa budan De yllbek tlhaillerinl ... 
Jdp edebilmek için mealekten iatifa e
denler nya mecburi hiaaetlerlnin teci
Uni letlyenler için KtUtUr Bakanlılı ba
sı eaullr teıblt etmlftir. 

Mecburi hizmeti ollll ilkokul 61fet· 
menlerinden orta okut aımmem ~ 
mek ittiyenlerln Oul Terbiye emtltB· 
tine cfrmelerlne mlllaade verDecektir. 
Baalarm .-cbart lmmetleri _.. ,.. 
pacaklan mecbmt hlsmede birlikte he
up edDecektlr. llecbart blsmetlnl biti-

Listik fabrikaları işe 
başlamiyor ar 

Veki!etin vereceği karar bek'eniyo 
llllllUJ llltilderden ı SO karat t.db· ( lf lçin hiç bir fabrika benlb ip baf1i'ı 

WE nrcfll a1m1a1m karan 1Rriu ~ mamıttır· 
kus Ja8tik fabrikam ıl•kadar wkarnJı-1 Hemen biltiln fabrikalarda hurda• 
ra adlraclat ederek bu ftl'ci bqımada tlkJer parçalanmakta daimi amelcler 
llatik ayakkabı imal edemlyeceklerini itJerle uirqmaktachr. 
bllclirmitlerdL Muvakkat ameleler İle bu tatD -..... 

lktlaat nklleti bu mtlracaat lberine ümlerlnde zaten bir müddet IJ* ~ 
keyfiyetin tabJdJdol tlnayi mUfetdfi rak para aJmımakta ldileı. Vergi ıncli
Bay Dufte havale etmittfr. Sanayi mtl- rlJmedifi takdJrde fab~ ~Irk 1-

fettitl aWmdarlan cllalemektedir yakbbı imal edememek vanyetine & 
• ıecelrler Ye daimi amelelerine de yol YC 

Uatlk fabrikat&teriala Deri lillrdük- mek mecburiyetinde kalacaklardır. pq.. 
1eri ldaialann ne derecqe bdar 4olru rlbttsrler pbi ameleler de Veklletbf! 
oldupu 1>k ~rla telblt ~ Vekt· verecell karar.ı J»ekıi,-~ 
Jete bildlrelektir ...... -.re lltiblA Pll1al;fl ... ,...~~----
ftrgialnln lncHrUmeal IJIJdpnda bir karar etmelerine mukabil 150 kurut ver 
ftrilecekt:ir. diz takdirde yaplCUlan kışlık ayakka-

11'abrlkalar bir mBddet enet lathk 1ldardım sarar etmemektedirler. Btıll1llM 
itJerlne I01l Yererek talıB tatW J&Pllll1" 1a beraber kir da fasla delfldir. 
lardL BunJJrdan bir k!IDll bu ayın cm Versl lddirllmene bir lmmı ~ 
befln4e. bir 1Q8llll da ay ...... JUbk mm tatll faaliyet Mecek bir ~ 
ayübhl yapaya ~· An da uneletinl ve masrafım ~ yua 
cak ftql m•eletl hatb baDedu..tl- ip bqlayıp kıt lhtili yapacakW. 

l•tanbaltla ne kadar 
dalgın var? 

l H•I•• hakkı da 
konfer n• 

............. -...~ devam etmektedir- Bu puar Taktim ltadmda Fener • un'atklrmus için bir 1lbit yapılmumı 
~ Menbıin Oana - bahse - Anadolu •e Galatasaray _ ts- emretmiftlr. Aynca bu rece radyodl Dalım ac!amlarm bir ~k kıymetli et-

111 tlmaJinde çavuflu h6 • tanbulapor taJamlın kaqılqacülar • Nevreeln nerlerl p1mRak " ha,atı yalarını muhtelif yerlerde unuttaklan-

Eminönü Halkevinden: 

..:;;;;a edilmiftir. dır. Bu maçlardan Galatasaray _ ta • hıkJanda lahit ndlecekdr. na. tık tık rutlamr. ı.t.nbulda ne Jm. j 
baklanda mise mtldtırn tanbulapor maçı stınan en enteresan /(lfitlJr Mllsteıarının dar dalpn inllll balundupau teılblt et· 

'filana ıunJan ıMSylemifler - lrarpJapnaadsr. tıtanbulaporun ku,... mele imkln yok. Yalnu 1936 yılmın 
li iakibine brtı PJl'etli bir oyun 51 • tetkikleri b1rlnd klmm ay:nda tılrlmfty arabala-
bnnak latlJecell muhakkaktır. Çolr febrlmlsde baJmWı KlUtar mBatep- nnda unutulan ..,a 1ablt editmiftir. 
mUftffakiyetll oyunlamu cördili6mllz n Bay Rıdftn Nlfb dOn Çamlrcada bu- Banlar 154 1nt11a""'mf çift" tek eldl
tstaııbulapor, GaJatuaray için olduk • 1unan Pinantoryom•a cideıelr baranın yen, 17 lndlan·]mlf ., ....... 77 kulla-

Si tehlikeli bir lnınet tqkil ettilfn4en ıealtletllmnine dllr baaırtumı proje nd8ut ...-ıe. 11 fV8.,. Pft ~ Halkb lg al haberi-' 
her ild taraf ta l)'i blr oyun oynadıiz itleri etrafmda 99 Prevaııtoryoma ait aı, 23 ppb. bere Ye blDt. 15 boJun 
takdirde futbol meraklılan içfıi bu haf- baa menular bülaada ~· atlala. 9 iç çam1pn, 11 buma lnnmt BmtnW lla1kni, dil. tadil " 
ta oldukça aevkli bir maç var demek • parçuı. 4 rob için kupk. 4 ceket Ye pan 1 biyat tubal tarafından her ay taııııml!~ 
tir. TUtUn .. ..,, .. evi taıon, 23 yemek kabı, 7 yfln. ipek ve pa- ıımta ollll (Halk bilctal llaberleri) 

Şeref ıtadında yapılacak Beykoz - fnhieeırJar umum mildtlrlUIG llalte-. muJr. 29 kllıt kitap, defter, 9 tek ço- (63) UncU uy·• pkmıftll'. Bu u 
StlJeymanlye maçını. Beykoz kuuadtlı pedeJd tUtiln enatitllil •radalnde bir ti- rap, 2 &el kof mtl. '1 keler, çeJdç, ma- (Bi1ytlkler lwJrkmcla) il. Ba1lt BaP.! 
takdirde ~dllle çıkacaktır ki bu ba- tUn BaJmnevi yaptırmala.brar nqail" ku. kGrek. 4 tablb n llpra, 7 dolma n. (latanbul •-"•n) Naki ~ 
kundan bu mit da enteresandır. tir. Balamninln projeal }luırlllmut kalem. teP defteri, lotolraf eehpuı. (Kul Obtıs) O. Balladntmlla. (&"tll119 

Aynı ubada yapılacak olln Bettlr· bulunmaktadır. OııtlmOsdeJd sene içinde lllç, a anabtar, tesbfh, slsltlk. 12 bu rafya we ll'olJdor .adilk tuJalı) M 
taı - HDll JMçıaın. Beılktat lehine tealutm bltirileceli uınwaJmütadrr. puçuı ,,. tort., ı aı.tı llat. U im· kir 'Olktıt.qır, (Kırklarelill Tnflk 
neticeleneceltf tabitcHr. Eleklrlk 'lrketl DlrektGrlUIB davat. 19 mekW&ttır. Baba) v. Letfl Salcı. <Atık p·nsıı.-

T etckU ~ı- H filrlerl) T. llllmtu Yaman ciW ıa11~ e• r Elektrik Şirk.-rnuu ~'den mOn- a.ıec1ı,e Yardım Cemiyeti IDlf imnıann yazılan ftl'Cbr • ..,_ ~~=-= = bal kalan direktarliltilne kimin tayine- ••bu tı toplanııor Halkbilıfal haberleri 
llblde ~ TGcUt «me1r llUl'ltlle acdanDu- dilecelf, martta yapılacak idare heye • Olen belediye memmlanmn aDeJerl- mbde çıkan yeglne n ~k b)metll 
• lfUralc lttilld ı&ıtera ...ta kirama. ti toplantnmda tekarrilr eclecekt:ir. ne yltCbm eemlyetl 1 plılıtta tenellk lor mecmuu dır. Bu ilmi mecmuayı~ 
uamı.,. mtJrapb llutalrtmm 1mt111c1mca oo D•mgeaız aı .. ua. toplantına yapMlbr. Clml,.ıtn ba•ı tibı tarihgilere, edebiyatp1ara " 
a k'urt:&rmall w 8Cd.u-llll ualt:m* iP , B f.. 
mQfftkw pynt Ye lbtlmamlarmı Nlrge • Ellerinde her Deft Ölçtl bu111nanJ1rm seneda eeneye atmaktadır. O. lene lere ta'ftfye ederiz. 
-- -...... ........___ ...... I dire heyetinde baa delltikHklor ola--~- -~- - .... narım.ıa -aaar.I bu ay tonuna kadar atçttJerlnt ayar me- Do§um we te,e••klr 
.._ mllmettarlJIDDI &Jn •Jn lılldlnnete 'bu murlarml retir1p dlmgalattınnaJan ıa. caktır. H il 1 '"~-----ı arka"•·'·------ ----~ 
lredel'U anıu,mda llllkla llulumnadılmdaa • ~ w•pur •rı UIU5~ .....,.....~....... -~ 
muur ~ a.. ve lceDdllerble ..- mnken bir çok esnafın buna ehemmi~ DOnJd1 pzetelerden biri Halle; idare- tu Palk"m bir otlu dilny&Jll ~ 
.. fQlrrul'armu 8Ullanm. nrmectilf carillmOftilr. Arka"··-··, doı..--.. ı.n..ıcı. 

~ ~-..ı- b h bf tl vapurlannm bir ka~ ay toara ltJlye- -..- •- -6 .. r-o.ne Olıw Belediye lllbuan•ra u uauata r ft blJc"tile çok kollylaftıraD 
DrıılNr lıaıdl...... ,.)'llllda bulunanq, tubaU.O IODl'a tef- miyecek bir YUlyete cftlteceJderüai )'UI· bel n hutahklan mwte111_un_ .. 

v..... lıAttlıl tftler yaj>darak ellerinde dampm 6JçU ,orda. doktor Nqit Bres'e • cancı.. 
------------ buluaınfarm fiddetle ~ AJlbdv ..ı.mcle yıpbl m taJt. kU leriral ~ 
il itibarile profetar KıanJr htlyllOn - aı blld!rmlftlr. Jdbta nuaran k biber doln delildir, r arz.. • 
d.e hafriyat yapmak tefebtlstlndedir. B- Halle; ldanll belediyeye "" .. -- -----------.. 
ter buna amffJk otana otu eene n· T•m're lt•tl•n•n Jollar ra yedi ftpar auJı bir mrettıe tamir• ll'nr 
Yet S~p (Keferdk) de yaptılı haf Bebekten Rumetfhianna Plea nh- diJmlt, hemen bildin npurllr lmap 
rlyatta mtlsetertmln nrdfll eserterln tamn tam!dne baılaaımttır· Topkap:- geldJenk altJan temldenmlttfr. Şlrke
c1aha l)'llerlnl Jhdyarkk c;allannda n • dan Maltepe Aaker1 l!tetine elden J01un tin diler ftparlm da ...U. tllmlr e-
ncellne em1a carbmekte&... • tam1r1ne Jrarar ftl'llmlttlr. dlJeoektlr. 
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Td. 4236-2. Sirkeci Mühürdar Zade 1111•• Hın 1defc•n 22141 --•il 

lmroz Postası 
24 1kineiM•11n 137 tarihin

den itibaren lmroz postalarına 
Beyoğlu Sulh Mahkemesi Ba~a- ı.. • .L.--ld-. ı.ta.bul'w P.A.. 

tipliğinden: -.-~LU 
Dtruhi ile Mezrukanın mil§tereken ZAR ıinleri -' 9 da kalkacak 

nıutasarnf oldukları Beyoğlunda Ka- olan bu postalar aynı gün ak§allll 
merhatun Hüseyin ağ-a mahallesinin TEKIRDACINA varacak ve T e
Mektep sokağında eski 27 ve yeni 45! Jcirdajmdaa 8GIU'& GFJJBOW, 
numaralı ve 3720 lira muhammen kıy- LAPSEKi Ye ÇANA.KKAl..EYE 
ıuetli hanen.in tamamı izalei şuyu için uğrayarak IMROZA kaclu ..:.1-
on beı &ün müddetle açık arttırmaya gııuç-
konulduğundan 10.2.937 tarihine müsa· cek Te lmrozdan dönüşte yine 
elif çarşamba günü aaat ıs den 16 ya ayın iskelelere ve aynca ŞAR
kadar Beyoğlu Sulh mahkemesi bai}'az- KÖYE ujrayarak Sab günü sa- 1 

ğa.nhimda müzayede ile satılacaktır. babı Tekil-daima vanp kalkacak 1 
1.) İhaleye kadar birikmiş olan ma- w aynı sün alrp-n l.tanbula dö

liye,. belediye vergileri ve vakıf icarlan 
de 

tAt: uecıalılir. (404) 
ve l~ye müşteriye aittir. 20 seneliknılıı•••••••••••••ll 
evkaf taviz bedeli olan 201 lira 60 ku.l" .. ----------·•-... l 
rll§ da müşteriye aittir. lataıüuJ L•v•zım Amirliği 

2.) Artırmaya girmek istiyenlcr ınu- 5 atına l RI a 
hammen bedelin % de yedi buçuğu ııis-
betinde teminat akçeai. ve ulusal bİı' 1•llİlll•K-olliM-i•_y .. 0111nliıullllİllliılillliaiıln-l•ııııir•ı--' 
bankamn teminat mektubunu ~dnne· 
leri prttır. 

3.) Artırma bedeli ihale günlemecin
den ltfbaren beş gün içinde mahkeme. 
kasasma yatmlacaktır. Aksi takdirde 
ihale bozularak fark fiyat zarar ve zi
yan ve faiz bilahükiim müıteriden ılı ... 
nacaktır. 

4.) 2004 sayılı icra ve iflh kanunu
nım 126 mcı maddesine tevfikan gayri 
menkul üzerindeki ipotek sahibi alacak
Jıian ite diğer alakadarlar gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair iddialamu isbat içüı Din 
giinünden itibaren 10 gün içinde evrakı 
mliabitelerile birlikte satın memuruna 
memuruna müracaat etmelidirler. Aksi 
takdirde haklan tapu kiltüğü ile sabit 
olmayanlar aatış paraamm paylapnaam
dan hariç kalırlar. 

5.) Mezruka hissesi İbrahim Hakkı
va, Dirubi hissesi Emniyet Sandıjına 
ipoteklidir. 

6.) Şartname mahkeme dlvanbaııe-
sinde herkesin görebileceği bir yere a
sılmrş trr. Fazla malfunat almak istiyeıı
lerin 936/14 sayı ile Beyoğlu SuL'l 
mahkemesi bat yazganhğına mOracatla
rr ilin olunur. 

(V. No. 20446) 
~~--~__...~~~~ 

Yedek Subay Okulu için 4380 
metre yatak ve yaltık çarşaflığı bez 
~37 SeJı günü saat 14,30 
da T ophaııede Satmalma Komisyo
nuada açık ekailtmMi yapılae&ktır. 
T ~ bedeli 3153 lira 60 kurut -
l1Jr. ş.tmme ve nümuneai Komia -
yonda l6rii)ebilir. latektilerin kanu • 
nt vesilcalarile beraber belli saatte 
IComis,.ona ge)meleri. llk teminab 
236 lita 52 kuruştur. (296) (165) 

Kuleli ulmrl &.esi için 400 çift terlik 
26--1--«i7 su sünü uat 14,30 da 
Tophuaecle S.tınalna Komilyonmı
da &§Ilı elaıiltme ile •hnaeakbr. Tah
min hede& 680 liradır. ilk t.minah 
51 liradır. Şarmame 'f'e nümunesi 
komisyonda g6rü)ebilir. isteklilerin 
kanuni veaikalarile beraber belli sa
atte komi&yona ıelmeleri. 

(284) (127) .... 
lmnbul Leya:um amirliği için 

1600 adet filipt marka elektrik 
amptılü 27 - 1 - 1937 çar,amba 

Kartal icra Memurluğundan· .. .. · t 14 30 d T h d 
Fotoğnüçı Abdillbakiye ipotettli hu· gSunualmaıaak : a d op anhekle i 

lunan Pendikte Ayazma mevkiinde ka- atın omısyonmı a pazar a i 
in ve talibi~ 15~0 metre murabbamda ~cakhr. ihale . günü t~~liın I 
ı O adet zeytin agacı olan bir parça tarla- şartıle alınacak olan 19bu ampuller 
sının ipotek bedeli olan 200 liranın te- için meklilerin belli saatte Ko· 
mini istüası zımnında açık artırma ile miayona gelmeleri. 
satılmasına karar verilmi§ ve yeminli üç (312) 
ehlivukuf marifetil,e mezkiir tarlaya ıeo 

(439) 

Hra kıymet takdir edilmiştir. 1.3.937 ta- • • • 
tflıfne milsadif pazartesi günü saat 14 de lstanbul Levazım amirligi Satı 
kıymeti muhammenesinin yüzde yetmiş nalma Komİ•yonunea 1 fubat 1937 
betf derecesinde alıcı bulunduğu takdir tarihinde lrapalı sufla ahnacak o • 
de ihalesi icra kılınacağı ve böyle bir be- lan 238300 metre petitka prtname-
delle talibi zuhur etmediği takdirde on • d d ğ' ·kl"k Jd ... d "1 ı.- .. dah di sın e e ı't ı yapr ıgır. an mu 
_, gun a teın t olunarak 16.3.937 k .... Ü '}ili. dil 
tarihine mü--..3=f aaı .. ,. iha1 • '-- · na asa gunun n ayrıca ı a.n e e-

,..yı ı gunu eı -t'j,.. .,. 

yeai icra kılınacağı ve prtnameaini gör- ceıı. 
ıDCk iıtiyenlerin tarihi ilindan itibaren (285) (442) 
ve müzayedeye iftiralc etmek istiycnle- =------------..-IGll!! 
rı.. Jnym•~ mu_hammen..ınin ~ele yed> l lstan bul Harici Askeri 
bcıçuğu nısbetınde pey akçe.ile ve lfbu 
pyri menkul üzerinde bir hak iddia e-- Kıtaatı iliniarı 
deıılerln evrakı milsbitelerile yirmi gUn 
İ§Jnde Kartal icra memurluğuna 937 /28 Tayyare alayımn göatereceği yer .. ı 
numara De müracaat etmeleri aksi ha~ de 17000 lira Lec:leli keıilli yap -1 
haklan ta~u •icillile aabit olmadıkça sa· bnlacak ce hanelikler •----1- zarf 
tll bedellnın paylaımasından hariç kala- .. • p . aay.w 
caJdan ilin olunur. usulü ile ebiltmeye konmUflur. 

1ba1eei 8 tubat 1937 pazartesi gü -
nü aaat 16 da lzmlrde Kqlada Sa • 
tnWma ~ yap11acak • 
tir. Dk lendıwfl 1275 &radır. 

Şaratname ve projeai her gijn Ko
miqonda görülebilir. Eksiltmeye gi· 
receWeriD ticaret odauncfa kayıt • 

h olmaları ve prtnameainde yazı
lı fenni ehliyetname ve diplomayı 
haiz baJanm•ı.n " ı.muntn 2 

ve 3 lbıdi Maddelerinde lıtenilen 
belıelerile blrlllde teminat 't'e 

tekili melctupfamu ihale saatinden 
en pç bir aaat evvel lzmir&le 
Miilhhlrem Mevki Satmabe Ko • 
miıyonuna vermeleri. (580) (440) 

Türkiye Cumhuriyet 
Bankasından 

Merkez 
• • 

10 aene ve daha fazla müddettenberi sahipl•i '8ra&ndan aranılmadıinıden dolayı 2999 ıayıh ı~anuo 
hince muhtelif banka ve müesseseler tarafmdaıi Maliye Veklleti hesabma muhafaza edihnek üzere B~ 
za devredilen parntann mikdun aşağıda gösterilmiştir. 

lıbu paralar Bankamım de-rredild ikim tarihten itibaren iki sene içinde ıahipleri \TeJ& varisleri 
evrakı müabite ibrem surctile idare Metkezimia veya Şabelerimiae müracaat edilerek almrmdddan ta 
2794 :sayılı l:anunln teşkil olunan araortis;naıa aa.11dıjma intikal edecektir. 

Bu müad.eıin hitammdıın sonra vaki olacak müracaatların hükümsüz addolunacağı iJan olunur. 

Şükran 

Erini 
Necati 

Saadet 
Hayri 

Hatice, Mutnrner 
ve Hamıa Baha 
Edip Şükrü 

Fahri 
Hasan 
Saime Kadriye 
Ayşe T ennir.e 
Sabiha 
Ahmet Şerafettin 

Arif Muatafa 
Osman Naznn 
Leman 
Vaafiye 
Galip 

Arif Hikmet 
Hakkı 

Ahmet T ovfik 
Mehmet Fahri 
Halil 
Saadet 

Saadet 
Sıdıka 

İsmail 

Adalet 
Huan Rüttü 
Fazıl Amf 
Tank Zelı:i 

Faruk Zeki 
Huriye 

Muataf a Hulusi 

Nefise Huibe 

Cafer 

lbrnhim Hakkı 

Nihat 
Huriye Jhzan 

Mahmut 

Sükriye 
Fatin 

I-!umadiye 

Ali 

Karnik 
Fiti 

Angeliki 

Ekrem 

Ekmel 
inayet 
lımet 

EMNiYET SANDICJ TEVDiATI 

Kimin tarafmden yabnldığJ 
Adresi ve hüviyeti 

• 
Yatıran Hangi Ş. 

Be§İldaşta Türk Ali mahallesi Tunus 
boyu No. 142 Bay Şerif yanında 
Hırkaiqerif Yamak sokak No. 76 

KueamuıtafapllŞada Meıeli Meacit 
mah:ıllesi No. 9 

kendi Emniyet S. 

,, " 

,, ,, 
Bak:ırl<öy Ner. DirektÖY' Rııa klSşkii 
Saraçhancbaşı Şekerci sokak 19 Zahi. 

re Borsa!ında hademe 

,, ,, 

" ,, 

Erenköy Sahrayicedit cami kr.rşıaı 
Çengelköy Havuzba!t Şevki bey 

yalısında 

Kti~ük Çamlıca No. 94 kötk 
Kasımpqa Hacı Şeref caddesi No. 64 
Büyükadada Maden köşklerinde 

Beşiktaş Muradiye Bayır tokak No. 8 
Üsküdar lıı.aniye Sultaniye IOkak 7 
ÇeIY(elköy Bakırcıbaşı mahallesi 

.. 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 
Muaa evin de ,, 

Sirkecide Maaadet 11 No. lu yazdıanede ,, 
lstanbul Erkek liseai talebetinden ,, 
Beyoğİu Kalyoncu kulluğu Çakmalc So. 23 ,, 
Saraçhanebap Horhor caddesi No. 2 ,, 
Zeyrekte Çinili hamam karşısmda Şah 
Huban mahallesi No. 6 ,, 
Kadıköy Söğütlüçepe c:addeai No. 296 ,, 
istiklal lisesinde 6 mcı amdta 168 No. lu ,, 
Sultamıhmet Akbıyıkta Çıkmaz 1nektep S. 1 ,, 
Acıbadem Esat pa§a sokak No. 4 ,, 
Akbıyık Hisar sokak No. lS F.cuc. ,, 

Üsküdar K•pu ağası sokak Doktor Ekrem 
Evinde 

Amavutköy Ayanofro sokak No. 6 
Kadıköy Y eldeğirmen Rasİmpaf& mahallesi 
Bayi sokak Kiyas aparbman kat 1 
Ahmet oğlu. Sirkeci Yama oteli 

,, 

,, 

Edirneli marangoz ,, 
Moda iskele ba§t No. 1 Süreyya paşa eşi ,, 
Gedİkpqa Esir Kemal mahallelli No. 40 ,, 
Yedikule ŞİmendUfer fabrikumda mannıoz ,, 
Ni~antaş T eşvikiye Muradiye mahallesi 
No. 62 Galatasaray liıesi sınıf 3 de 

" ,, " 
Betiktaş Kılıç Ali mahallesi Fıstıklı 

çıkmazı No. 8 
Beşiktat Sinan paf& mahallesi Muhtarı 

evvel sokak No. 25 
Kadırga Ş ehsuvar bey mahallesi Cinci 

" 
" 

" 

s. 23 ,, 
Bayazit Yahnikapan mahallesi Calip Ata 

hanesinde 
Sultanahmet lshakpaşa mahalleli Saraç

hane sokak 
Cengelköy Havuzbaşı Enver bey evinde 
Üsküdar T optaşı Taktak sokak 12 nu-

marada Yüzba~ı Hiiaeyin kerimesi 
Beylerbeyinde Havuzbaıı caddeai 4 
numarada Rüsumat serveznedarı 

" 
,, 
,, 

,, 

,, ,, ,, Mahmut zevcesi ,, 
Sirkeci Abuaauğut cad· No. 36 lnebolu 
idadisi müdürü 
Be~iktaı Yeni maballede 35 No. da 
Seyit Abusıuğut kar111 

Çe:D berlitatta Atik Ali paf& mahalle

" 
,, 

sinde lmarathane ıokak Emiıı pap. bam ,, 
Arnavutköy Yeni ç.efme aokak 29 No. ela ,, 
Bahıi.li Tefevvilz ktitUphanesinde 

muallim 
Cerra.hpqa Kürkçilbaff mahalleainde 

Y enlmahalle sokaiında 19 No. da 
Tohtakale Hoca l:lamza mahallesi Ha

tap kapısı ıokak No. 24 
General Arif ftriei 

•• ,, 
" 

,. 
" ,, ,, 

,, 
,. 

,, 
" 

,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

,, 
,, 
,, 

il 

,, 

,, 
,, 

" 
,, 
" 
" 
" 
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,, 

" 

" 
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" 
" 

" 
,, 
" 
,, 
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Banks.nuzn 
tenli tarihi 

2 17/ 936 
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Anasını G Ör Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
Dördüncü sayı/adan devam -

K 1 Z ı n 1 A ı Adı Kimin namına yatırıldığı Yatıran Hangi Ş. Ba1envk.aTm.ıza Mikdarı 
adresi ve hUviyeti 

leıııeKtııııı 
Oftı ı1111ııııııı11111ııııııı1111ıııııııı11111ıııııı11111ııııııı11111ıııııııı111ııııı11ttıı 1111ııııııım1ıııııı1uıııı11Mıı1111ııııı11tımıııınırn 

-..~11 Yazan: Sermet Muhtar Alus No. 84 
""11111111111 

l\iı ~ ıuıııııııı •ııııııın ıı ıııııuııııı ı 11111111ıııı11111ııııııı111111111ıııı1111ıııı"1wff1ııııu1111 uıııııı11111ııııııı11 ı ı ı ıııı ı ııııuı 1ııııııuı111111 

~iündenberi bu sevdada •• Bir On be§, yİnni gündür, konağın pen-
• '. ~ler gibi vapurlara merak • cerelerini gözetliyordu. ·,_, .t'ti. Maritim, Loyid, Rua, Hı - Eıda, Elanel Beye vanp ilk ayı geçir• 
~acı ~~vut Ferkuh, ldarei malı- dileten sonl"ll, etrafı dar hulmağa hafta -
~erinin Mannaraya açılıştan • nuşb .•. 40 odalı konak ona dar gel -
· l) • direklerini, biçimlerini ez. mitti ..• Konağın içinde aşağı yukan pek 

rnış; resimlerini yapıp yapıp dolapnıyordu. 
'-a f... Onun bölüğü aynlmış, orta katın 
d.i ~le kaç tane durbini var •• Bo- sofası üstünde, deniz tarafmda, yanya

ıı; ~Palısı, çifte camim, hep • na üç oda. •. Yatak odası; tuvalet dda -
t.I., 

1 
. . sı, sandık odası •• 

(ft l\giliz mamulab, 20 kere bü - Odadan odaya seğirtirken, ~ok de -
<>aı) rn.arl:a durbin, mahfaza - folar denize yüzlü pencerelerin önüne 

'-t~ılcarır çıkarmaz, pencere önü - geçerek, sere serpe kendini vennİ§, pa-
.. luze göğsünü, fildiıi kollannı fora et -

' ~ d.ııa, kapı dıtrıtıa kulak verelim: 
, ıc .. 1~ Zülfüyar kalfa, yine sofa -
' -~, yanyana iki kapının bir 

Y&rundakine yanaıbnnış, de
..._ t lrıırılbda: 

~~~kudret kuvvet sahibi A1lahun, 
• , ne zaman evimizden defede-
~ ne zaman sahili eela -

IC&b, ... _ am: . de • • • 
~ ... q aanıyeaın yetipnı§ti o • 

..._~:~duaya 'kanşb: 
' ~bir muradım yok bu dünyada .. 

!dlığın köprü üstlerinde avuç 
IÖreyun· kül. ~'- tı zili · ta fliaı. ; anı a p, en -
lrkn- oyruyacağun!_ 

'cı.. ... _ ... 
~lll'l>ll\i alıp pencereye koıtuk • 
~~emen ldurbini lmr§ıya dik • 

ile, ga batlamııtı. 
~lı Öylesine bir delikanlı ki ahu .. 

·,..ı:._ ~ ınalın g<mi olduğunu da biz 
~ -.ııı • 

...... ,._.~, 1 ~rnın eline bakar, hak kuran 
rıde bir tas kuru fasulye ya J 

ya kaynar, cebinde 12231 
Sultan Mahmut yüzlüğünden 

Oulunnu ... b•lm kim] ' ••t 
• • --·- 1 eın erın su 

torun.ı ve o canipten gümrü -

' · en kaymlmış, 19, 20 ya§la-
~-1abuk, akça pakça bir gençti. 

' 'hede, kınk kafesli penceresin -
~ ~ kaç yeri yamalı patiska bir 
'· Pıde gı'bi §İltesinden henüz kalk-

mitti. 
Hak kuran kafesindeki yalabDk gu • 

rath, a..'1u simalı genç ele, ı~cndi:ıine gün 
doğarak, nihayet pencerede, tazeyi ya
kalamıştı . 

Külüstür oğlancağızm durbini, mur
bini ne gezer. O sabah, avuçlannı bü -
kcrelc, durbinlc belayonnuı gibi yapa -

rak, türlü İ§marlara giri§ınişti. Baır a • 
çı:kken, tepesine fes kondurup apğt yu
kan oynabnalar; yani aınahk ve aeiam
Jaşma vaziyetleri... Sonra, e)i kalbinin 
üstüne koyduktan sonra parmaklannı 

l?ir araya toplayıp ağıza cötünneler .. 
Pu&eler yollamalar .. 

( A rka..u uar) 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir 1 i ·ı af ro su 
TEPEBAŞI 

Dram Kısmı 
Bu akşam saat 

20,30 da 
YABAN ÖRDEO ~ 
Fransız Tiyatros 

Operet Kısmı 
BugUn saat 14 de Çocuk Tjyatros 

ve akşam saat 20,30 da A§k Mektbi 
Yazan: Yusuf Ziya - Besteliye• 

Muhlis Sabahattin 

Zom Dalmasın 

iştira.kile 

Pa.2.artesi Kadıl,1 • 
Sürt1yyada 

,~agelin gelen hao;: --l m haber- BEYOÖLU Ç!Çr 
~ ı\taıın gözlerim~cndi de ..• Abdül- • Operet 3 pel"dc . 
~ Pa§alara gelin olanın Piç Eda, ! Salı akşamı Azak t .. 
~dtııd!•Pinozu. olduğunu da işitmiş -ı HALIM E 

1• Çarşamba ak§amı Saraydr P1P1ÇA 
ı., 

~,,~bfll Dördüncii icra Mcmıırlu· murabbaı bina ve mütebaUİ bahçedir. 
Evsafı: Hududu ve saısı yazılı olan 

"•rıu ... ~ nlı uç ehlivukuf tarafından ta- işbu gayri menkul açıktrttınnaya va-
ltıı ~(2800) lira kıymet takdir edi- zedilmiı olduğundan J.2.937 tarihine 
ıı, de Bostan mahallesinde atik müsadif Salı günü sa- 14 den 16 ya 
(1) llıUkCedit Reşadiye sokağında atik kadar dairede birinci rttırması icra e· 
~Ctıi errer cedit 86 numaralı ahşap dilecektir. Arttırma !deli ınYmeti mu-
~ n.evaafı aşağıda yazılıdır. hammcnenin %75 nJulduğu takdirde 
~ v'ttli~c kışla meydanlığına nezareti mÜ§terisi üzerinde ırakrlacaktır. Aksi 
h c ıki k takdirde en son arı:ranın taahhUdil ba-11 hane ısrrndan ibaret bahçeli ah-

li ki kalmak üzere ~ttrma 15 gün mUd-
1 İrine· 
' hirıa 1 kat: Marsilya taşlı merdiven- detle temdit ediJek 10.3.93 7 tarihine 
'1 \t/: &itilir. Zemini kısmen karos- müsadif çarşamı-günil saat 14 den 16 
~ eanıı:s~~n tahta döşeli bir korido-:-- ya kadar keza cıremizde yapılacak ikin 
'of- Ute . hohneden sofaya geçilir. Ve ci açık arttırmmda arttırma bedeli 
~ttc cı··tindc ikisi yüklü dolaplı olmak laymeti muhaınenenin %75 ni bulma
~- İçi:~.0da bir hala diğer kısma gei dığr takdirde trş 2280 numaralı kanun 

li0d ır ara kapısı vardır. ahkamına te.kan geri bırakılır. Satış 
':~katı: Birinci katm sofas.ından peşindir. Ar-rmaya i~tirak etmek isti
~ Uıe ~tına inilir. Zemini malta bir yenlerin ıa.ıeti muhammenenin %7,5 
'"i tınde y· · 1 · 1 ı nisbctinde y akçesi veya milli bir ban-~ b" ıne zemın en mata taş r 

l!tjn • ır nıutbah bir hala vardır. kanın te~t mektubunu hamil bulun-
\ 'I..! cı kat. B" f .• . d d""rt malan la.Pdır. Haklan tapu sicilli ile 1\ '"it lt'} · ır so a uzerın e o o-

fı d 1 er bir h l"' ·· · · k t sabit olrıfan ipotekli alacaklar da di· b enı· a a ve uzen çın o e 
~ tara; P~maklıklı bir taraça olup ğer a1ruraranın ve irtifak hakkı sahip-

ftır. dıgcr kısmın üzerine müsa- ]erinin ı haklarını ve hususile faiz ve 
i8 maaari dair olan iddialarım evrakrJ 

tı: • .~ı.ılllatah k·· .. k k b" . 1 k müsbi-trile birlikte ilan tarihinden itl-t' .-:Oııtalct uçu ısının ırınc a-
~ ltilır. ~ an ayrıca bir kapı ile binaya barenihayet 20 gün zarfında .birlikte 
lltre enıini malt d.. 1. k .... k b. dairc'Ze bildirttıeleri lazımdır. Aksi 

t• \'e a O§C ı uçu ır 

bı:ıdt bit ıellı.ini tahta ufak bir sofa üze- takdle haklan tapu sicilli ile sabit ol-
lr ilhçc Cih 0~a bir hali bir kömürlük ve ma)AlJr satış bedelinin payla§ma,rn
•ilı·M- etınde h dan;lt"İÇ kalırlar. Müterakim vergi, ten <>la ~ b arap bir mutbah ve ar-
~ !'alt Yı ahçesi vardır. Bahçede ahşap vir'• tanzifiyeden müteveltit belediye 
ır, ltıtnıış b!r ahır ve bir kapı var- rumu ve vakrf icaresi bedeli müzaye-1 

b lltirı . dı'n tenzil olunur. Daha fazla nuliı-
it h tı kat· "<>· al k · t' ı 'I"- ·h· d · · aıa . oır sofa üzerinde bir oda, ~ ma ıs ıyen er ı üJ1 tarı ın en ıtı· 

liııcıı.ı " .... 1·r. · en herkesin görebilmesi için dairede 
~ 'le ~ U: 1'araf!an Mustafa. bin Ha- ık bulundurulacak arttırma şartna
ıq İle ~hnıet ve Talimhane meyda· ıesi ile 935/ 1731 numaralı dosyaya mü 

~tıah duttur. acaatla mezktır dosyada mevcut vesai-
'il.b~ aaı: Tamamı 42S buçuk metrıki görebilecekleri il:ın olunur. 

otıap bundan 144 buçuk mm (V. No. 20450) 

Fikret 

Agah 
Mustafa 
Miniı 

Edibe 

Emine 

Ömer Sabri 
Ali 
Malhaı varisi Vahran 

Şükriye 

Ayetullah 
Koharik Makru.\i 
Olga 

Cırcıs 

Cemile 
Azitn• 

Ahmet fazif 

Nefist 
Saim! 

:;leli ye 

Sııide Nafia 

Fatma Müzeyyen 

Aıiye Leman 

lıınail Hakkı 

Enver • 
Yunus 

,Turgut 
Fuat 
Nevzat 

Karakiın 

Seher 

Naciye 

Nazire 

Muataf a Azmi 
Hayriinnisa 

Fatma Mahire 

Hatice 
Hayriy• 

Emine 

Atıfet 

lsmail Ragıp 
Hu an 
Halit 
Bahattin 
Feride 
Sabiha 

Fatma Melahat 

Süleyman Enver 
Ahmet Süleyman 
Mehmet Vecdet 

Leman 

Rabia 

Zehra 

Tahtakale Hoca Hamza mahallesi Ha. 
tap kapısı sokak No. 24 

GeneralArif varisi 

,, " ,, 
Seyrekte Yeni ıokak 3 numaralı evde 
B~ğlu Ptusya sokak 38 No. da Adana 

iJÜmendüfer memurlarından E.mii Maris 
karısı 

Ayasofya O skübi mahallesi Soğuk kuyu 
medresesi No. 9 da Kazım kızı 
Fmdıklı Perizat Hatun maha!lesi sabık 
melnnan kar§ısı set üstünde 7 No. da 

batki.tip Nuri karısı ı 

,, 

,, 

,, 
Erenköy Kokarpınarda Lalanın ltöşkü " 

Vefa Sarı Bayazh mahaHesi No. 1~ de ,, 
Üsküdarda lcadiye mahallesi Selvi 

Sokağında Es. 7, yeni 9 numarada 
Eyüp Defterdar Akar çeşmede Çömlek. 
çiler caddesi 37 numarada 
Üsküdat le.adiye Çifte kavak sokak 

es. 63 yeni 57 numarada 
Büyükada Bahcıvan oğlu sokak es. 13 

yeni 11 
Kocamustafapa~a Yazmacı Kaspar so-

,, 

" 

" 
kak eski 35 yeni 39 numarada 
Karaaıümrükte Fetva Emini camiinde ,, 
Kızıltoprakta Çıkmaz Kethüda mahal. 
lesi 26 ,, 

Cerrahpaf&da Ahmet Kethüda mahalle. 
ai mahkemei temyiz azasından ,, 
Kasımpa§& Kulaksızda Külhan sokak No. 6 ., 
Oaküdatda Kazasker Ahmet Ef. mahal-
lesi Divitciler caddesi 
Erenköy T ath tarla Fetva emini Hacı 

Mustafa hanesinde 
Kadıköy O.manağa mahalleıi Vitne 
sokak No. 41 
Sultan SeJinı Mimar §e«:aattin mahtlle. 

si No. 15 
Süleymaniye Elınaruf mahallesi Ane 
kadın haınıınn soknlt No. 11 

Fatih Neslitah aultan mahalleai Çınarlı 
C•t· Cad. 

Y erebatan Şengül yokuıunda No. 13 
Nuru Osmaniye Şeref sokak Tevhidi Ef· 
kir matbaasında 

Sofular Orta çeıme caddesi No. 30 
Aksaray Horhor No. 92 

Sult.anahmtt Üçler mahallesi Asmalı so
kak No. 4 
Edirnekapı Hacı Muhiddin mahallesi 

Aktar 5. No. 5 
Hasköy Turşucu mah~llesi Binbaşı Hayri 

haneti 
F eriköy Baruthane caddesi Çoban sokak 
batı No. 66 

Şitli Osmanbey civarı Hacı Sahak so
kak No. 35 

Ayazpa§ada Natntkpaşa sokak No. 25 
Eyüp Akar çeıme Baba Haydar cad. 
desi No. 6 
Feneryolu Tuğlacıbatı Hacı Mustafa 
haneıhıde 

,, 

" 
,, 
,, 

,. 

,, 

" 
" ,, 

,, 

,, 

" 

" 

" 

,, 
Aksaray Hoşyar karakolu arkası No. 28 ,, 
Betiktat Yıldız Posta caddesi Hüsnti bey 
apartımanı 

Şehremini Deniz Aptal mahallesi Cami 
aokak No. 4 
Niıantq Emin efendi mahallesi Prenses 
Şivekir haznedarı 

Hırkaiıerif Akseki sokak No. 7 
Yavuz :ınrhlııında kıdemli ylizbaıı 
Fatih Zincirli kuyu No. 4 
Meaerret otelinde 24 No. da 
Kadıköy ikinci Söğütlü çeıme No. 18 
Üıküdat Nunazar mahallesi lsmail pa§& 

S. S.lim evi 
F.atih Hafız pafa caddesi Bakkal so. 
kak No. 5 

" 

.. 

" 
" ,, 

,, 

" 

" Üsküdar Selimiye Tekke S. ,, 
Bayazit Katip Sinan Medrese S. No. 3 ,, 

Aksaray Yusufpaıa Haseki caddes; 
No. 28 
Saraçhane batı Tezıahçılar Hüsam 
Bef mahalJeai Kemer caddesi 
Çatflkapı Diyarıbekir kıraathaneai 

itti1allnde 57 
Bayazit Darülfünun idaresinde m\ıkim 

" 
.,, 

,, 20 17 93G 

" " 
" 

,, 

,, 13 10 9:tt; 

" 

" " 
" " 
" 

,, 

" 

" " 

" 
,, 

" " 
!6/10 938 

,. ,, 

" ,, 

" " 

" 
,, 

" h 

u .. 
,, 

" 

" 

" " 
" 

" 
" " .. .. 

" " 

" 
,, 

" " 

" " 

" " 
" 

" " 

" 
,, 

,, 
" 

" 
,, 

" 
,, 

,, " 
" " ,, ,, 

,, ,, 

" ;, 

,, ,, 

" 
" 11 

" 
,, 

h 

" 
,, 

2,30 

17,Gf 

!,-

4,'3 
2,89 

ı,ıı 

499,38 

Z,10 

~.93 

3,64 

~.06 

1,51 
2,46 
3,86 

1,29 

7,2"1 

7,0I 

7,98 

2,13 
1,20 

2,68 

6,71 
1,40 

1,59 

6,04 

1,14 
S,3S 
1,7!1 
ı.oa 
-,89 
-,91 

.._,38 

-,32 
10,84 
1,--

1,05 

,, ,, -,94 
" ,, -,57 

- Devamı 6 ncı sagıfada -



lstanbu 4 üncü icra l\1emuriuğundan: 
Viktorya, Vasiliki, Aneste, Yusif Kalirdi, Yani, Helidonun 

tasarruflarında olup hali hayatınd a murisleri Kiga tarafından Emni
yet sandığına 1 ci derecede ipotekli olup tamamına yeminli üç ehli 
vukuf tarafından (6200) lira kıy met takdir olunan Galatada Sultan 
Beyazıt mahallesinin Kılıçalipaıa caddesinde eski 136,136 Mü.136 Mü.ye
ni kayden 168, 168/ 1, 24, 26 ve yerinde 168, 16811, 6, 8 No. 
lu bir tarafı Rum kilisesi akareti, bir tarafı Zehra arsası ve Salim 
dükkanı elyevm arsa, arkası yağ hane sokağı, önü Kılıçalipaşa cad
desile mahdut aşağıda evsafı yazılı fırın ve dükkanları müıtemil o
dalar tapu kaydı üzere açık arttırmaya vazolunmuıtur. Zemin katı: 

168 No. lu methal zemini çimento bir taılık, 168/1 No. altı bod· 
rum zemini çimento sabit dolaplı fırın methalle fırın arası ahıap 
bölmeyle ayrılmıştır. Asma kat: Ahşap merdiveni~ çıkılan fırının 
üstü hamurhane ve arkada bir sofa ild oda evvelce unluk, itçi oda 
timdi ilci oda. Birinci kat: Bir sofa üzerinde ahşap bölmeli bet oda 
bir aralık ve zemini çimento bir hela, ikinci kat, ıof a üzerinde 
alb oda sofada sabit raflı bir do lap ve maltız ocaklı bir ocak yeri 
vardır· (üstü zemini kırmızı çini etrafı dıvar korkuluklu kısmen 

bir tarashr. Köıede ocağı olan bir oda vardır. 6, 8 No. zemin kat: 
Arka sokakta zemini mermer döte li, önü demir kepenkli dükkandır. 
Bina kagir dört katlıdır, elektrik tesisatı vardır. Umum mesahası 
86 m2 olup bu saha üzerine bina yapılmıştır. 

5 - 7 - 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde mÜ§lerisi üzerin
de bırakılacaktır· Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün tem dit edilerek 20 - 7 - 937 tarihi
ne müsadif salı günü aaat ,14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya. 
pılacak ikinci açık artbmıasmda art tırma bedeli kıymeti muhammene
nin fo 75 ni bulmadığı takdirde salı! 2280 No. lu kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılll'. Satı§ peıi ndir. Arttırmaya ittirak ebnek iı
tiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer ali.
kadaranın ve irtifak hakkı aahipl erinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildir -
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmiyan· 
lar satış bedelinin payla!masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi 
ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi , Della1iye bedeli bedeli müzaye
deden tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler ilan ta
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık buJunduru -
lacak arttırma şartnamesi ile 934/ 1658 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur· ( 443) 

.. Is~.a!J~ul .. aelediyes·i · ııanları ~, · 
• ~. 1,, ·' y "". • • ·,·· • :.'~.. ' 

Senelik Muhammen İlk teminat 
kirası 

Mercanda Yava~ca Ş:ıhin uzun çar
tıda 240 No. 1ı dükkan: · 
Kantarcılarda Kepenekci Sinan 
medresesinin 2 N. lı odası. 

Sultanmahmut türbesi Alemdar 
mahallesinin Hoca Rüstem soka-
ğında Darüssüade ağası Mehmet ağa 
mektebi. 
Unkapanında Yavuz Ersinan ma· 
balleıinin Unkapanı caddesinde 

60 4,50 

12 0,90 

240 18 

5 N. lı dükkan 84 6,30 
Fatihte Kirmasti mahallesinin Ca-
mi avlusu sokağında 5 N. lı Bahri 
aefit Çifte ayak medresesi. 300 22,50 

Yukarda semti senelik muhammen kirasile ilk teminatları yazılı 
olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 senele
ri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık artbnnaya ko
nulmuşlardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. is
tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 28 - 1 - 937 perşembe günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) (246) 

Deniz Levazım 
ma Komısyonu 

~atın al· 
ilanları 

Tahmin edilen bedeli "3225'' lira olan 15 ton Gaz, 29-lkinciki -
nun-937 tarüıine rastlıyan Cuma günü saat 14 de açık eksiltme usulile 
al nacaktır. 

Muvakkat teminatı "241" lira "88" kuruş olup tarbıamesi her gün 
komisyondan parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ile ve belli gün ve sa- • 
atte Kasımpaıada bulunan komisyonumuza müracaatlan. (200) 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komisyonun
dan: 

12 ikincikanun 1937 salı günü kapalı zarfla yapılacak münakasa
sına talip zuhur etmiyen 1500 ton K&.rdif kömürü, pazarlıkla satın 

alınmak üzere İsteklilerin 19 şubat 937 cuma günü saat 14 de 2138 
liralık teminatları ve kanuni vesikaları ile birlikte M. M. Vekaleti bi
nasınd'l müteo:ekkil KoT.İsyom•mu .. a miiracaatları ve ıartnamesinin 
de 143 kuruı bedel mukabilinde Komisyondan verilmekte olduiu· ı 

(389) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından • • 

Adı Kimin namına yatırıldığı 
adresi ve hüviyeti 

- Beşinci sayı/adan devam~ 
Yatıran Hangi Ş. Bankamıza fAik 

Vasfiye Kadıköy Kuşdili Reşitpaşa S. ölü Dr. 
Macit evi 

Rana Hasan Gedikpaşa Esir Kemal mahallesi No. 40 
Abdurrahman Seyfettin Üsküdar Kazasker Ahmet Ef. ma. 

,, 

Mustafa 
Mehmet Remzi' 

Akif Selahattin 

Hüseyin Feyzi 
12356 No· lı Emlak 
müstakrizlerinden 
Ülfet 
Fatma 
Fatma Zehra 
Didar 
Eliza 
Hatice Hayriye 

Cevdet 

Kostantin 
Müzeyyen 

Naciye 

Fabna 

Hatice Hayriye 

İsmail Hakkı 

Ali Rıza 

Mahir 
Hatice 

Hulusi 
Oıman 
Nüzhet 

Fahriye 
Atiye 

Kenan 

Düriye Zeliha 
Rukiye Feride 

Hava 

Rıza Nuri 
Vasfi 

Fatma 

lda 

Kostantin 
Fahri Bünyamin 

,, " 
Hatice Şahinde 

Mustafa 

Miltiyadi 
Faika 

Ali 

Esma 

Kiryakiçe 

Namık 

Etref 

halleti Salı tekkesinde ,, 
Selimiye lhsaniye mahallesi N. 166 ,, 
Üsküdar Selman ağa mahallesi Kara

caahmet Cad. ıı 
Kocamuslafapaşa llkmektep karşısı 

No. 18 

Vanda Bat Çalada Yüzbatı 

Evkaf Müdürlüğü namına 
,, 
,, 

Erenköy Suadiye Taşlı tarla No. 18 
Be~ikta§ Uzunca ova Sel sokak No. 28 

Rus ·onsoıatosunda 
Üsküdar Babalar mahallesi Selimpa~a 

Tat cadde.;inde No. 13 de. 
Kasımpaşa Camii kebir Nalbant sokak 

No. 25 de 

,, 

,, 
,, 

,. 
,, 
,, 
" ,, 
., 

" 

,, 
,, Haliçte Fener Ayama sokak No· 14 

Cibalide Üsküplü caddesinde Merhum 
Defterdar Mehmedin 106 No. )u e\•inde ., 

Haydarp~a Y eldeğirmeni Rıhtım iskele-
ti S. No. 39 ev 

.. lksaray Sofular Molla Hasan Sokak 
Ho. 19 da 
~adıköy Osmanağa mahallesi Ceviz

li ~ No. 13 
Be!oilu icra dairesi ketebesinden 
Nuruc,smaniye 

Üsküdtr T enbel Hacı Mehmet mahal. 
lesi Ha.-bi / e dairesi hülefasından 

,, 

" 

,, 

,, 

,, 
BakırlW) istasyon caddesi No. 17 ,, 
Beşikta, Serencebey yokuıu Hamidi. 

ye ıokal-. No. 10 ,, 
Pangaltı lilezikçi sokak No. 75 ,, 

Göztepe ht~kon civarı Yeni sokak No. 2 ,, 
Çifte cevizJeı Ayazdan Hüsnü paşa. 
nın köşkünd, 

Cibali Üsküpü Salihpafa caddesi No. 45 :: 
' Yenibahçe Delerdar Ahmet Çelebi 

Mah. No. 26 
Mahmutpa~a Tettegir ıokak marangoz 

,Mehmet ustanınhanesinde 
Gedikpaşa Hamaı sokak No. 13 
Erenköy SahrayİC..dit imam sokak 
No. 23 
Çarşamba Dede mS.allesi Odalar ıo. 

kak No· 14 
Göztepe Nadirağa s~ak No. 12 
Sultan Ba yazit Binba~ Yakut ağa ma. 

hallesi No. 3 
Büyükada Nizam cadd~i General Zi. 
yanın köt,~ünde • 
Beyoğlu D epe Batı cadde\ No. 5 apa.rtı. 
manda 
Galata Rıhtımında Cinili landa 
Beyoğlu P angaltı Mektep s<cak No. 3 

" ,, 
Sultanahmet Kapı ağası Mah:ıet ağa 

Mah. No. 19 
Bakırköy Zeytinlik General ~staf a 
akaretinde 

Tatavla Duvarcı sokak No. 16 
Üsküdar Rum Mehmet pafa maıallesi 

Medrese sokak No. 22 
Gedikpaıa Emir Sinan mahallesiHa. 

mam S. No. 29 
Üsküdar Ayazma mahallesi Tuluma 
sokak No. 3 

Kuzkuncuk Arap zade mahallesi Bt.ber 
oğlu sok:ık F uruncu Koç o eti 

Ankarada dosya memuru 
Çatalcada 

,, 

,, 

" 

" 

,, 

" 

,, 
.. 
,, 
,, 

,, 

" ,, 

" 

,, 

,, 

" .. 

tev. T. 

,, 25/ 10/ 935 
,, ,, 

,, ,, 
,, ,, 

" .. 
,, ,, 
,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 

,, ,, 

" " 

,, " 

,, ,, 

25 13 935 

,, 13/ 11 '935 

" 
l6ı l2 935 

,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 

,, ,, 
,, ,, 

,, " . 
,, 

" ,, ,, 

,, ,, 

,, ,, 
,, ,, 

" .. 
,, ,, 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

,, ,, 

,, ,, 
,, ,, 

,, 

,, ,, 

,, ,, 

,, ,, 
,, 

" 
" ,, 

DOYÇE BANK UND DISKONTO GEZEL.AFTIN TEVDiATI 
,, 

Adı Kimin na nana yatırıldığı 
adresi ve hüviyeti 

Küter Cohan MeÇbul 
Ahmet z. Mustafa mirasçıları: 
Feride 
Nezahet Ilgaz 

" 

Y~ıran 

--
Hangi 

fUbe 

K'ldi lstanbul 

Mustafa F ehıj ,, 

Bankamıza 

tevdi T. 

" 

ı1' 

~ 
SJ,"' 

,, 
Mustafa 
iffet Gülıüm 

" 
Kend ,, ,, ,, ıı 

- Dvamı 7 inci saqıf adtl 



Demiryolları ve limanları 
"' umumi idaresinden: 
~~~'dan saat "7,10" da ve Adapazar'mdan da saat "17,00" 
iı İlrin t. eden ve her giln seferde bulun.an 56, 57 No. lu yolcu trenle • 

cı bir it' ara lmdar 22. 1. 93 7 tarihinden itibaren lô.ğvedilmi§tir. 

1 
~a ilan olunur. (373) 

,«\nta ya Şarbayhğından: 
~Yenıiz için alınacak Araz öze talip çdanadığmdan bir ay içinde 

' lct~ lrlübayaa olunacağı ve pazarlık müddetinin 11-2-1937 tari -
~uğu iJan olunur. (327) 

~ Pazarlık usullle Pksi tme l!ilın 
0nya ili Daim: Encümeninden: 

,G il, :::~• - Eteğlisinde yapdacak olnn 16365 lira 75 kuruı keıif bedel-I 
icS iıe de ln!aab bundan evvel kapa !ı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmış 
~ Qı ıuhur eden tek bir talip iste nen şeraiti haiz olmadığından ikinci 1 

~ ~ ~ktubu açıln11yarak kendisine iade edilmiş ve okut inşaatı pazar -
l e edilmek üzere tekrar eksil ~eye çıkanlmıştır. 

~ ._, Qı'~ Bu işe ait evra!t şunlnrcl.'1': Eksiltme şartnamesi; mukavelena -
~ ~,~a şartnamesi, ke~if defteri, proje, fenni §artname; tesviyei 

'i~Ot-..e ve k&crir İn~aat fenni şa rlnamesi, Bayındırlık i~leri gene) şart- 1 
_,. ...... ~lekliJe b -•- K B d J I o· 1 ·· I" w •• d .. ·· .. h t I l """.'lllrltr r u evraKt on ya ay m rr ı < ıre ·• or ugun c gorup ıza a 
~ 0~ Ve isteyenler Genel sartna me ve tesviyei türnbiye şartnamesi 
~Öt) .~ .. Üzere (82) seksen iki kuru§ mukabilinde Konya Bayındırlık 

2 tigunden alabilirler. 
'-ı ~ ~ Ek~iltme 2490 No. lu kanuna göre ve 3-2- 937 salı günü saat 
lt-.. e l dauni encümeninde yapıla cağından taliplerin mezkilr saatte 11 
~~~ 1 3 ı:tıeninde bulunmalan. 
~tin~ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin o/0 7 ,5 yüzde yedi buçuk 
~ ~ teminat akçası olan (J 227) lira bin iki yüz yinni yedi lira ( 45) 
' . ·. kuru~lulc teminat vermesi ve ns~ari bir taahhütte (10000) on bin 
' ~ hUanü suretle ilanal etmiş ol duklanna dair resmi tasdikli vesikayı 

Vek&ıetinden alınmış müteahhitlik vesikasını vermesi laznndrr. 

"------ (370) 

Kapalı zalf usul1 yle eksi t me i anı 

Na~ıa Vekilefnden: 
~'-.~siltmeye konulan iş: Trabzon- İran Transit yolunun Trab· 
~ etı ıçınde acylap tahribatına karşı yapılacak duvar, anroşman, 

t" -~e sair İnşaattır. 
~ .. i~ bedeli ( 125.855) liradır. 
~~ "'' Ekıiltme 4-2-1937 tarihinde Pertcmbe günü saat (16) da 
"- '1ciıctinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odum · 

3 zan uıulile yapılacaktır. .-. ~'i' Eksiltme şartna."llesi ve bu na mü tef erri diğer cvra~ ( 629) ku · 
t mukabilinde Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 
~ ._ Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (7543) liralık muvaklcaı 
~el'trıesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshnamda çıkan tali · 

lıte'Ye. tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmeai IUzmıdır. . 
~ kliıerin tel<lif mel<tuplarıru ildnci maddede yazılı saatten bir saat 
~ 'P it.dar Komisyon Reisliğine ınakbuz mukabilinde vermeleri muk· 

b ;ı;i·
1

·;~:mnV:mkd~İ;; i :den: 
~ ı ........ v 
~ ~ (l\irk eka.letin 1936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton sömi 
"'"ft.. Antraaiti) kömürünün m übayaası kapalı zarfla eksiltmeye 

~ '"'· 
~~~ Ekailtme 1-2-1937 Pazartesi günü saat 15.30 da Ankarada 
~. Vekalet binasında toplanacak sabnalma komisyonunca yapıla-

3 ......... h 

4 "'luharnmen bedel (10.500) liradır. 
'-.~::: ~uv~kkat teminat (787) lira (50) kuruştur. 
"' ~klilerin bu baptaki §CU'l nameyi vekalet levazım bürosundan 
~ 8 dır. 
~ ~~ lıteklilerin 1-2-1937 günü saat 14.30 a kadar teklif mektup· 
~. ~ Komisyonu Reisliğine vermeleri ve makbuz almaları ica · ''1. p ~ ... ~~iı~ osta ile aönderilecek tele lif mektuplannm yukanda yazılı sa · 
~· ~~)e~i~ bulunması tarttır. Postada olacak gecilane!er muteber 

.... ,~04) 
~:--------

-t:t1tet Demiryo(lo~ı v~· Liijıanlatt~ifŞlel.me:, ·· 
• . . • . . • . • . ;: ' ' ( 1ı. -~.. • • ~ . • 

~ Umum: .idaresi ilan/QTı . . ·· ··. ·<'.~.:.: .. · 
~~ . 
h 'd~ ko·· en bedeli (175297.50) lira olan 20.000 ton krible Alman 
~t'f ltıii .. 
'~IU .

1
11i 3 - 3 - 1937 çarşamba günil saat 15,30 da kapalı 

~ İte ti 1 
e Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

ttı tl\ııı~l\ ::~k iatiyenlerin ( 11004. 88) lirabk muvakkat teminat ile 
İt~."~ a297 Yın ettiği vesikaları, reımi gazetenin 7 - 5 - 1936 
~~de -ı. nunıarah nüshasında intişar etmİ§ olan talimatname da· 

1')o11 ~~1' veısika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
"eıs}" ... 

~ ~ I 1f!Jn'.? v0,..1T1c!f?rİ lll.zımdır. 
~;er (876) kuruşa An!tara ve Haydarpap. veznelerinde 

"'· '274) 

1 fCIJ!":JJ\ 23 il K.hfJUN 1!)~7-

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban!<asınd .ın s 
- 6 ncı sa 11ıJuaun .... t.vam -

DOYÇE ORYENT BAN/( DRESTNEfl :JAJ.Jl:.'lll 
TEVDiAT' 

Adı K. . ' , ... 
ımın namına yatırı . gı \ t.l rnn 1-fo.rci 

§t:.be 
füm!:a-ı ::-0. l\:ikdnrı 

adresi ve hav;yeti 

Ah.;,et Cevdet Attar zade 
Pencikeı 

Sabuncaki · fils The. Savas 
Nemli zade mahdumları 
Fuat Tütüncü zade 
V oylek Kchut 
G. S. Szarvaysy 
Kadri Adana 
Mustafa Hakkı 
Abbas Hilmi paşa 

,, 

Lütfi Yusuf oğlu ,, 
Sabuncu zade Abdurrahman 
Giacomo Drn'co 
Sahiye 
Şakir Nimet 
Mirza Şemsi Esndullnh 
Rudolf Böhmer 
Huriye MoHa kızı 
Konrad Meier 
Georges Mililer 
Grigori Papasoğlu 
C. Zervudaki 
Dr. V. Sitekepodio 
FabriQue des produits Alimen· 
taires C. Burkard 
Paul Karpeitch Jakop gemisi 
başmnkinisti 

Nikola Tiverdohleboff 
kaptanı 

,, 
•• ,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
,, .. 
tt 

.. 
,, 

,, .. 
" 
,. 

" 
J. Roth 
Catheı·;ue Kautz 

Galata N. astaciyan hnrı .,,6 128 
Berlin Schöneberg W. 30 

•• 
,, 
" ,, 
u 

,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
.. 
H 

" ,, 
,, 
,, 

il 

,, 

,, 

,, 

.. 
Bamb~rgeratr. 49 veya Osmanbeyde Kır 

sokak 26 Kemalbey apartmıanı No. 2 ,, 

t~vcli T. 

loto.nbul 2!j/ 3/ 1C3G 

" 
,, 

" 
,, 

,, " .. 
" ti 

" " 
it ,. 
.. .. 
" .. .. " 
" " 
" •• 
" 

27/1/936 

" 
" 
" .. 

Beyoğlu 

İstanbul 
Kadıköy 

Is tan bul 
,. 

,, 

" 

" .. 

,, 

" .. 
u 

,. 
,, 
" .. 
" 

,, 

" 

TL· 75.-
,, 
,, 
,. 
.. 
,, 
.. 

78,50 
20.-
11.30 

5.10 
10.-
11.31 

.. 12,50 
,, 100.
" 106-53 
.. 5.
tl 29.50 
,. 36.24 
,, 19.60 
.. 19 71 
ti 35.10 
,. 46.50 

" 2180 
,. 13.34 

" 

,. 
., 

" 

" 

4-67 
12.-
11.-
7.-

28.61 

4.-

.. 27.50 
" 29.-

,, 10-

DOYÇE ORYENT BANK DRE.STNER BANK'IN 
TEVDiATI 

irfan A,kif 
Mil. Gabail 
Batrbklis tt'' r;top·1los 
Osman Zeki Peri zade 

DivanyoluNo. 147 
Beyoğlu Büyük hendek 
Tarlaba •1 Halepli sokak No. 7 
fatanbul Germanya han No. 45 

Kendi 
., .. 
7t 

Bağçekapı 27/1/936 TL. 1.55 .. .. .. 16.41 

" " 
ti 2.58 

" " h 0-87 

BANKO Dl ROMANIN TEVDiATI 

Muhammet Ah,..,,.• Selim 
T asso Marzopulo 
Ağa köse oğlu 
L. Baranoviski 
Kafatas Panayotiı 
Alagis Asım 
Abdullah 
Adnan 
Süleyman 
Salih 

Meçhul .. 
" 
•• 

Paliron han No. 1 Ga!ata 

" .. 
" 
" 

Dervif ,, 
lsak Abrnhar "anaa oc'•ı .. 
Mahmut Nedim Rum kab. is tan sokağı No. 6 Ileyoğlu 

kendisi lzmir 7/3/ 1935 TL. 27.-

" " u 

lstanbül 20/3/935 

" ,, il .. ., tt 

" lzmir 3/1/936 
,. " ,, .. 

" ti 

" '' '' .. .. .. 
,. 

it '' 

,, ... 1719/936 .. lstanbul 20/3/935 

" 19.70 
" 91.15 
,, t.40 
" 856-50 
" 7.37 
" 0.80 
,, 0.80 
.. 0.80 
" 0.80 
" 0.80 
.. 77.80 
il 23.-

TV RKIYE. iŞ BANKASININ TEVDiATI 

M. Hilsnü 
R. Rasim 
Hilmi 
Yuıuf Kenan 
Ali Haydar 
Musa Kazım 
Dr. Abdullah Cevdet 

,, Asaf 
Bayan Hayrünnisa 
Sakir Osman 
Ömer Sıtkı 
Kemaleddin bin Cemal 
Nehmet Naci 
İsmail Kemal 
İsmail Ziya 
Himmet zade Hüseyin Hiiınü 
Mehmet Senayi oğlu Mustafa 
fsa oğlu Mehmet Hiiseyin 
Hüseyin Nafi ve Hilmi 
Hayri Bin Şükrü 
Halim Sal.,it 
M~hmet izzet 
fbrah;~ oğlu AhmPt "" r:k 
Rasih Dino 
Akça oğlu Meh;r.et T evfilc 

Meçhul .. 
" .. 
,, 

.. .. 
,, .. .. 
•• 
" 

" 
" 

" 

.. 

.. .. .. .. .. 

Kendi 

• • 
" .. 
,, 
.. 
" .. .. .. .. .. .. 
" 
" 
•• .. .. 
" 
" .. .. .. 
,, 

" 

latanbul Ş .. 11/7 /935 n. 7.17 
" ,, u .. 5.40 
,. 

" 
" .. 
" .. 
" " 
" " 

" 
" .. 
" " 
" .. 
" " 
" .. .. .. 
" 

., 
,, 

" " .. .. 
" .. .. .. .. " 
" " ,, .. 
•• .. .. .. 

" .. 
" 
•• .. .. 
" 
" .. .. .. 
" 

" ,, 
.. .. 
•• 
" .. .. .. .. 

.. 
" .. 
.. 
,, 

" 
" .. .. .. 
,, 
.. 
" 

.. .. .. 

2.-
8.70 
9.68 
1.50 
1.50 
1.50 
6.-
7.-
3-
2.50 
1.51 
1.50 
4.-
5.-
2.02 
1.50 
2.50 
4.50 
3-

'' 2.
,, 6.-
... 5.-
•• 2.75 

- Dı:vamı 8 nci sayıda -



BAY ve BAYAN 

ISPOR 

Barıştllar ... 
Gülüştüler 
Seviştiler 

ÇÜNKÜ ... 

Bayan adeta ihtiyarlamIJ, ve güzelliğini 

kaybetmit olup, bay tarafından evvelki mu· 

habbeti.ne nail olamıyordu. Fakat bir hafta 

JOU - FAM Kremini ve pudrasını kullan

dıktan sonra, bayan; kaybetmit olduğu 

gençliğine tazeliğine ve güzelliğine yeniden 

kaVU§IDuftu. JOU • FAM Kremlerinin bu 

güzelleıtirici hassaları bugün kadınlar ale

minde bir srr değildir ve her kadın tercihen 

JOU - FAM Kremi ve pudrasını kullanmak

tadır. 

POST ASI 
Yeni Türk gençliğini tam ve kati muvaff akiyetlere eriıtire· 

cek biricik amil spordur. lspor Postası bütün gençleri spor 
çerçevesi içinde birlettirme ğe çalıfmaktadır. 

Bugün spor mefhumu içinde birleıen Türk gençliği yarınki 
genit ve JÜmullü hayatta da tam bir fikir birliği yapmağa 

alııacakbr. 
lapor Postası okuyunuz. O, aynı zamanda bir iikir mec

muasıdır. 

Her pazartesi çıkar. Fiatı her yerde (5) kuru,tur. 

~a\Vc§lf110c§ltr 
• 

YENi SENE 
nin bütün yeni model ş A? K A ıevazımatırızı yau1ı 

PE iSSiS de Bulabilirsiniz. 
a evo{llu Türel Meydanı 1:; ns z sokak No. 7 Teh.fon: 4056 

• 'if' ' .. '• . ' ... :, • ,. 

ı:ürkiye Cümhuriyet i\1erkez Ban'<asından: 
- 7 lTıc; sagıf adan devanı 

Adı Kimin namına yatrrıldıa• 
adresi ve hüviyeti 

Hacı İbiş oğlu Mustafa 
Halit oğlu Hamit 
Bay Mustafa Abdülhalik 
Ankaralı Hüseyin Avni 
M. Zekeriya ve Süleyman Sudi 
Saatçi oğlu Hüseyin Hüsnü 
Çiçek oğlu Abdullah 
M. Arnold Hendes 
Ispartalı oğlu Abdullah 
Sultanahmet Kooperatif Şirketi 
Mütekaidini Askeriye Ticaret .. 
Macaristan Türk mezunları C. .. 
Memurini Mülkiye yardım ., 
Kuzguncuk Nakkaştepe lnaa 
Mektebi yardım cemiyeti 

Meçhul .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. 

Yatıran Hangi 
şube 

Kendi Ltnnbul Ş. .. .. .. 
•• " .. .. .. , . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. ... .. .. " .. 
•• .. .. .. .. .. 
tt .. .. 
.. .. .. 

TU{.f(JYE iŞ BANKASININ TEVDiAT/ 

Adı 

Aslan Nuri 

Kimin namına yatırıldığı 
adresi ve hüviyeti 

Levazımab umumiyei askeriye erzak 

Yatıran l{ · Ş angı . 

Bankamıza 

tevdi T. 

11 7 935 TL-.. 
" 

.. 

.. 
• • .. 
.. .. 
.. 
• • 
" 

.. 

Bünk!'\"'Jza 
tev. T. 

•• 
•• 
•• 
•• .. 
.. 
.. 
•• 
,, 
,, 
•• .. 
•• 

ve mahrukat ambarı müdürü Kendisi İstanbul Şuh si 11 / 7 9S5 'fi..· 
Sait pata 

Rüstem Necip 
Refika Salih 

Abdullah Sedettin 
Ömer tabir 

Betiktat Tunuslu Ihlamur caddesi 
Çukur bostan No. 140 Servet oğlu 

Bahçekapı Anadolu han No- 33 
Betiktat Valde çeımesi 1adiye 

caddesiNo. 101 

.. .. 

.. 
Beyoğlu Yeni çarşı Rodolf sokak No. 23 ., 
Aksaray Molla Gürani mahallesi 

muhtar Asını mahallesi .. 

• • 
" " .. 

,, .. .. .. 
• • .. ... " •• 

" .. •• 

.. .. " 
,, 

' • .L • • , • • ,, • ' ""'• • • ' • • ~. t • • # Cahide Bakırköy Yeni mahalle 2 inci sokak 
No. 57 Cerrah Abdi hanesi 

iktisat Vekaleti iş dairesi 
bö1 r;e amir!ig\J inden : 

.~ 

•• •• •• 
UÇUDCLl 

h sahiplerinin doldurmakla mükellef olduktan ityeri beyanname
leri bu günlerde dağttılmıfbr. Kendilerine henüz beyanname gönde
rÜmemit olan bet kişilik iıyeri sa hipleri varsa müesseselerinin bu -
Junduğu mahaldeki en yakın mülki memurlara müracaatla beyanna
melerini alıp doldurmalan icabed er. 

Beyanname vermiyenler hakkın da iı kanununun huna aid hüküm
leri mucibince derhal cezai tatbikata geçileceği ehemmiyetle ilin olu-
nur. (372) 

Dev~et Demiryo'ları ve Jim1n1arı 
iş~etme umum müdür:üğünden: 

Şimdiye kadar yalnız lstanbul Edime muhtelit katarlanndan istifa -
de edebilen Kırklareli - Mandra tube hatb güzergahındaki halkın sem -
plon ve konvansiyonel trenlerinden de istifadeleri için Kirklareli - AJpullu 

ar~mda her gün gidiı dönüt servisi yapmak üzere bir ray otobüsünün 
1 Şubat 937 tarihinden itib:ıren iıleme]e bat!ayacağr ilan olunur. 

Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. ( 400) 

lstanlml }kinci icra Mcmurluğuwı' 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa 
raya çevrilmesine karar verilen 70 lira 
kıymetinde bir adet pastırma makinesi 
Kasımpaşa Tersane caddesi 93 numa· 
ralı dükkanda 1.2.937 tarihli p:ızartesı ı 

günü saat 14 den 1 S e kadar birinci a
çık artırma suretile paraya çevrilecek- 1 

tir. İsteklilerin ayni gün ve saatte m.-
hallinde hazır bulunacak memuruna mii· 
racaatlan ilan olunur. 

(V. No. 20443) 

•r A J;' • ,. ı 

1-
,, mı ;& e s _, _ 

.Jün V" Yarın Kitaplanndandıı 1 
Fiyatı 40 kuruştur 

---·~· 

KURUN 
Abone şartları 

Yıllık 6 •ylılc 3 aylık Aylık 

Memleketimizde 7SO 420 2JS 110 
Yabancı yerlere 1350 72S 400 1 SO 

Post~ Birlığine 1 l BOO ~O SOO 180 
gırmıyen yerlere 1 

T urkıycrun her poaıa mcrkl'zinde KURUN'~ 
abone yazıbr. 

Telefon 
l<bre: 24370 
Yazı İ•leri: 21413 

Poıta kutusu: 45 
Tel;:rııf ndreaı : KURUN lst«nbul 

13iı•ıldı~ı yer: lsıanbul Ankara Caddw 

V AKIT Yurdu . 
Sahibi· ASIM US 

Nc;riyat duckıöru : Refik A. Sev~'lSiJ 

Vedia Abdi 
Süreyya Aziz 

Nikolos Kleopoı 

Taiha Raif 
Mari Meşalam 

Dr. Cevat Tahsin 
Ellialtı oğlu Süleyman 
İfakat Nuri 

Rabia Kamil 
Hasan Hüsnü 

Ali Ferruh lsmail 

Mehmet Vefik 

.. .. .. 
Kabala§ Set üstü Taş merdiven sokak 
Hüseyin Avni mahallesi No. 6 
Bakırköy Sakızağacr Kaptan Y orgi 

No. 7 
Heyheliada Y ah soka:c 
Perapalas Karşısı No. 18 

Arap han No. 3 
Ayastafanos istasyon binası yannıda 
ağa Ge:nlik Armutlu nahiyesinde 

Beylerbeyi Hatim paşa köşkü erkanı 
harp Yzb. Neıet teyzesi 

Kandilli M~ktep sultanisinde talebe 
Kasımpaf'1 Hacı Hüsrev mahallesi 

Yeni sokak N o. 8 
Üskiidar İhsaniye Namazgah kar§ı
aı lsmail hanesi 

.. " .. 
Mehmet Zeki Beşiktaş Abbas ağa mahallesi Yıl-

dız sokak No. 54 
Abdurrahman Münip Adliye ne:?areti Umuru hukukiye Mü. 

dürü 
R~it Emin Azapkapı Tat iskelesi Bakkal So. 

No. 14 
Haydar Salih Kaathane ıimendüf er bölüğü .-:abit-

lerinden (İhtiyat) 
Refika Ali Boğaziçi Boyacıköy No. 98 
Çırah mektebi ime ve tasarruf sandığı Meçhul 
Halil Muhtar Çatalca ha -:er müdafaası 
Hafız Osman Nuri · Be~ikta~ Serencebey mah. No. 19 
Dr. Haydar Ömer ,, Yeni mahalle Ihlamur cad. 
Cevat Hulusi DivanyoluFinızağa mahallesi 
Ahmet Hüsameddin Kuruçe,me 1 nci nakliyede boru tamir. 

Hüseyin Remzi 
Aziz İsmail 
Mus~fa Kasım 

·<azım Şuayip 

Muallimler Cemiyeti 
Mustafa Arif 

hanesi kumandanı 
Gedikpaşa Akar çeşme No. 2 
Sipahi Oc:lğı 

" .. 
,. " 

Bayazıt Türkoca~ı Df\ire i mR'· ... nsa 
Beıiktat Orta bahce Çıngıraklı bos. 

tan kar§ısı No. 120 
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