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YlRCE 

T«JJRKÇIE 
Hakkında ki kanun 

reddedildi 

En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

r 
SAGLIK KUPONU 

Bu t uponun beşini topltyan o
kuyucularımız Son Telgrafın bi
rinci ıınıf dahiliye mütehassısı ta
T"afından Be§iktQ§ta Tramvay du
rCJ4ında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi. 
edilirler. 

r Ziynet Altını .,Peşte Konferansı Cıkmaza 
ihracı yasak Gireceğe Benziyor 
Ediliyor 1 Avusturya ve Macaris anın An~i . Komü rrist pakta _girrn~si, 
Mevsuk ~ır me~?a~an haber.al- M·ıı ti c -, t •nden çekilmesı ve Berlin-Roma mıhverıne dığımıza gore, hukumet harıce- 1 e er em ·~e ' . . . 

zı:ynet e~yası olarak dahi altın gö- bağlanması ve ıspanyayı tanıması ıstenıyor 
türülmesini yasak etmiye karar 
vermıştir. Bu hususta bir proje 
hazırlanmakta olup yakında tat
bık mevkime konulacaktır. 

Bu sabah Ankarada çıkan Ulus refikimiz yaz
d ı ğı bir başmakalede: "Türkiyede Anayasanın 
ve Türk kanunları nın temin ettiği hak ve Hariciye Vekil imizin 
menfaatlerden istifade etmekte olanlar, onla- Kahire ve Kabil 

Avusturya ve Macaristan ingiltere
yi gücendirmekten korkuyor 

.............. ~ .................. ....... .. .............. , Londra, 11 (Son 

Yeni Rumen Telgraf) - Peşte 
Konferansının bek nn verdiği emniyete tam bir itimad beslemekte Ziyaretleri 

1 1 1 O• Hariciye Vekili Rüştü Aras'ın kar-~8_S_a~~a_n~l~~~a~z~a~r~· ~,,~~J~Q~r--~~~~~~~~~ d~Mı~nnhükam~mMkeriniriy~ Hükumeti ve 
Komşulan 

Jencn cticeyı ver
miyeceği tahmin 
ediliyor. Çünkü 
Roma, Avustur -

ya ile Macaristan
dan bu sefer çok 

Ankara, 11 (A.A.) - Bugünkü U
lus gazetesi gilndeliğinde aşağıdaki 
yazıyı neşretmektedir: 

ret etmesi düşünülüyordu. Bu ziya

retin mart ayında yapılması karar -

hiş tırıl mıştır. 

Tevfik Rüştü Aras, Saadabad pak

tı devletlerinin ilk konseyine iştirak 

etmek üzere Kahireden doğruca Ka
bile gidecektir. 

Hitleri karşılamak için
Romada yeni bir · 
istasyon vapıhyor 
Roma, 11 (A.A.) - Hitler'in istik-

_ • . • _ şeyler istemekte-

· ı Ç k S dir. Bu arada göRo m an ya ı e e o . ze çarpan nokta. 

lovakya y ine bera· lar şunlardır: A· 

ber yür üyecek- vusturya ve Ma • 
carfatanın Millet-

lerm İŞ ler Cemiyetinden 

·· ·-- çekilmesi, antıko-

R H . . N n münıst pakta gir-u men arıc ıya azı meleri, Berlin ve 

B b h B 1 d Roma mihverine u sa a e gra a derhal \'e tama • 

.:abancı memleketlerden gelecek 
Turk olmıyan göçmenler Türkiyeye 
kabul edilmemek, Avrupa, Filistin 
veya dünyanın her hangi bir nokta~ 
sından Musevi hicretine müsaade 

0
_ 

lunmamak, ecnebi tabiiyetindeki Mu
seviler alınmamak ve müslüman ol
sun olmasın, diğer ecnebiler Türki
ye tabiiye tine alınmak için bir yıl 
sonra tiırkçc konuşmayı taahüt et
mek V.<' buna benzer diğer bazı tak
yitleri ihtiva eden teklifler, dün, ni
diyetlerinc göre, Hariciye ve Dahili-

Vardı. ye ~ncümPnl<'ri tarafından redde _ hali için hnzırlıklara şimdiden ba§-

(D K ianmıştır. Eski şimendifer garının Belgrad, 11 (A.A.) - Romanya 

mile bağlanmala
rı ve Macarista -

,-====:::::;ev::e;.::m==ı=2 inci sayfada) Oahlllye vekili Şükrü eya . . d" . b" Hariciye Nazırı B. Michesco, bu sa-
- - ·----- _ yerme şım ı yenı ve muazzam ır b 

1 
kt 

U k Ş k gar yapılmaktadır. Hitler'i selamla- Mumaılcyh, saat ıı de başvckıl ve iş birliği yapması, 
nın Romanya ve 
Yugoslavya ile ta-

bah Belgrad'a gelmiş u unac~ ır. vizsiz bir surette 

Z a a r mak için Roma'ya gelecek olan mil- Hariciye nalırı B. Stoyadinoviç ile Gerek Avustur-
yonlarca ~alk, Hitl~r'i bu istasyonda _ ilk bır göriişme :apacn~t.ır. Saat 13 ya, gerek Maca • 

,,, - alkışlıyabıleceklerdır. de B. Stoyadtnovıç. Harıcıye nezare- ristnn Berlin. Ro-l • ıt k b • • t k Giornale di'İtalia gazetesinin yaz- tinde Rumen Hariciye Nazırı şe:efi- ma mihverine ba• n gı ere a ın esı a • dığına göre Hitler Roma'da bulun - ne bir öğle ziyafctı verecektir. Ianmakta bir mah-

vi y ... e kıt'a ları gönderme- ~:~:ı':::~. :::r:r::~"ıı~ ,, °:~~:: ~.·;:::;:i~~~::~:i:;:: :~ir :::t;~1;~::~er.c.:~:~"~: ... B ..... , .. r .... k .... , .. s ... ı .. m ........ ,~ .h ... r ... a ... ç .......... . 
ma saraylarının içinde en güzel ve ret edccektır. Aksam, Romanyanın yardım gördükleri cihetle bu cemi-

v • t dk•k d• en ınuhteşenıidır. (Devamı 2 nci F.ayfada) yetten ııynlmayı ve antikomünist b' 
1 

gı e 1 e )yor ıuıwuınuıuuuırıınuttuınnuuııHH kt 'lt"h k t . f ·ıt e Mallarımız ır e 

Konferansın topıandı~ı Peşteden bir 
manzara 

"''"""'"""""""'""""""""'""'"""""'"'""'"""'"""'""""'"'""""""""""'""'" "'-'\ pa n. ı ı ~. e ~ey1 n~ı . ere. v • 
1 Fransayı gucc>ndırmemek ıçın şım-

A m eri ka, usullerin mu- Maaş az alanlar terfih ı :~~:;:;:~:~::::"::;~rb:·~.:- den idare edilecek 
hafazası taraftar1 e d i 1ecek1 er ~::~.ı~:Y.°l?u.~~~~t~~n~~~~'.~ 

Londrn, 11 (A. 
A.) - Gazeteler, 
Tokyodaki impa -
ratorluk konf er an
gını göze çarpa • 
cak sütunlarında 
mevzubahs etmek
te ve İngiliz na -

ıırlarının Çindeki 
vaziyetin ink4şa
fını dikkatle ta -

kib etmekte ol • 
(fuklarını yazmak
tadırlar. Uzak şar
ka askeri ve bah
ıi takviye kıtaatı 
gönderilmesi me

"&eelsi tedkik eclil
tnektcdir. 

Londro, 11 (A. 
A.) - Diplomasi 
rnehafilinc giire, 
( Dcvnmı 2 de) Cephe ger isinde istira h a t e d e n b ir Japon , 

--- - ---- ·--
Yüz liradan aşağı maaş alanlar

dan az vergi alınacak 
-----·-

Yeni vergi projesi 
Başvekilete verildi 

Buhran ve kazanç vergilerinde yııpılması mukarrer tenzilat hak
kında Maliye Vekaleti tarafından icra eclil\nekte olan tedkikat sona 
ermiş, bu hususta Maliyece hazırlanan proje Başvekalete ''erilmiştri. 

Proje bizzat Başvekil Celal Bayar tarafından tedkik edilmiye baş
ln.nmış olup bu tedkik en kısa bir zamanda ikmal edilecek ve müteaki
ben Vekiller Heyetine verilecektir. 

lan Bnş\·ckilcri kat 'i k::ı rarların ve
rip Kont Ciano'ya b ild irmc>k mevki-

B u h ususta yapllan 
et üd bit mek üzere 

ındedırler. Kont Ciano vazivet hak-

8 
ti d • 

kında Roma ile daıma temas halinde U sure 8 iŞ pıyasa-
bulunmakta olduğu g ibi Berlin de 1 d ifa mızın 
vaziyeti adım ~dım ve ehemmıyetle J an~ a ma ., rı il ·ı 
takıb elmektedı~. - daha ziyade ragbet bul· 

MÜŞKÜLAT VAR 1 

. Budapest<' .. J1 (A.A.) - Havas A- ~ masf temin edilecek 
Jansı muhabırınden: J 

(DPvamı 2 nci sa11frnfo) (Yazısı 2 nci sayfada) 

• 
rı da Am 

Bu hususta elde ettiğimiz mevsuk malümata göre proje. bilhassı> •~ 

maaşları yüz liraya kadar olanların maaşlarından kesılccck vergılerin ıHarbden once 
yekununda ehemmiyetli bir surette tenzilat yapılması esası kabul edi-

lerek hazırlanmıştır. Hiikumetçe de_ terviç edilen bu şekle göre, maaş- Reyı·a· m yapı 1 ması 
miktarı yüz lirayı geçtikçe maaş üzerinden alınacak ·vergi yekununun 
miktarı da maaşla mütenasib bir şekilde çoğalacaktır. Bu suretle az 
maaş alanların terfih edilmeleri cihe tıne gidılecektir. 

Ekmek ve Et f iatları 1 

ucuzlatılacak 

Yeni Deniz 
Bank Umum 
Müdürü. 
Deniz Bank Umum Müdürlüğüne 

tayin edilen İş Bankası İstanbul Şu-

Cumhurreisi tarafından kanun~esasiye 
muhalif görü terek , kı:tbul edtBmeyor 

Ruzvelt diyorki : "Bu şeki l , Cumhurreisini ha
rici siyaseti tedvir hususunda atı l bırakacağı 

gibi diğer milletf er üstünde iyi bir tesir 
Bun un için yarın Başvek·r . ı· d ··h·m bir toplantı besi müdürü Yusuf Ziya Öniş, bu 

1 lft rtyase IR 8 mu 1 sabah Ankara"dan gelmiş, doğruca f d 
yapllarak kat'i kararlar VerHecek Ve hemen tatbike geçilecek İş Bankasına ge1erek banka muame- Vaşington, 11 (A.A.) - Harbin Ha- ~bildirilmesine dair tara ınız an vu-

nından evvel rcyiamma müracaat e- lkubulan Ullcbc cevaben kanunu esa-- , k lıitile,mcşgul olmıya devnm etmiştir. dilmesi hakkında Budlow tarafından side yapılması tekli! edilen tadilatın ısta n bu 1 Un I• marı ı•şı• de hal led ı• ıece f\.rimıen·dzeisiYnuiszuıyfaZrei-.:t•aeödcnni~bdircmmi~tih.rarkiri.-: _ ·-· k 
J " " yapılan te~lif üz~rine Ruzvelt'in kabili tatbik ve htikümetimizin şe • 

· . Deniz Bank i leri hakkında ma- kongreye gonderdıgı mektubun baş- lile kabili telif olmadığı kanaatinde Et fıatlarının ucuzlatılması için lmed Kara da bulunacaklardır. Top- duğundan İktısad Vekaletinın bu ış- t;- . f . . ~ · b' .. r lıca kısımları şunlardır" bulunduğumu açıkça beynn ederim. 
kat'.i ndım atılmıştır. Bu mesele hak- lantıda mezbahn, nakliye, tahmil ve lerın bır elden idaresi için bir Et a . eess~. sızBe şımh 1 ıtr ş~lyk sfoy ıytte- , L dl tarafından ~erilen kanun Hükumetimiz, ekseriyetin ser.best-k d k 

•· b" ·· · · · · ·· d" - " ı ı mıyecegım. u usus a ı ırsa a • u ow 
1 

• ın a atı ır karar vermek uzere tahlıye resımler1 mevzubahs olacak, Bankası kurmayı duşun ugu an aşı • J&. 
1 

• h . . 
1
• "h hakkında noktai naz:ırımın (Drttn ı :' · ~ 

k t ı · t acı :z;ı;m~g;e~e;n~ız;.a;a~tı~v;e;rı~rı~m~.~~~~~a~y~ı ;a~sı~;~~,~~~~~~=~~~~~~~~~~~~ yarın Ankara'da Başvekilimiz Celal bu hususta İstanbul Belediyesinin mışlır. Bu hususta yarın 1 op an ı- ~ · 
Bayar'm başkanlığında bir toplantı noktai nazarı anlatılacaktır Etin u- da kat'i bir karar verilecektir. d k 
yapılacaktır. Bu .toplantıda dün.ak- cuzlatılması için hem naldi;e ücret- f- Dığer taraftan ekmeğın de ucuzla- ı · Bug on çeki len Piyango a aza nan 
pm Ankaraya gıden Vali ve Bele- ferinin hem mezbaha rcsmınin in- tılması ve bütün şehirler için iyi ka-, · · • • h •t • d 
~'.:~. ~eisi ve Belediye İktıŞ.d.. Mü- ı ~lrilmesi ve hem de tevzi ~eklının Iıtelı tek ekmek tipinin kabul edil- n u m ara 1 ar İ k 1 n C 1 sa 1 em 1 Z e • 
üuru ıle evvelkı. gün tın*rıfY.a gi- 11 isliıhı icabc\m~kl«!dır. Bu ışlcrın hl'P· ı ınesi cihetınc gidılccegi haber alın- · 
den Kasabltır Şırketi.tMildüW. :At,ı- slticaı ive muhim bırcr te~cbbüs ol- , . . , • 2 , ·· .s • : ı: ldaa { . ... . . 

;n..· . '. ~~~ •. 

· yapmı yacaktır,, 



• 

2 - f: O N T ~ L G R A ~- 11 lklncıkanun ~!-18 

TURKÇE ihraç maı:arımız Bug ·· n kazananlar • 
Hakkındaki kanun 

reddedildi 
Bir elden ihraç 
Edilecek 

- ·- ·-_ İhnç mallarımızın hariç piyasa-
r dirınci sahifed<?ıı devam ) j Kamutay encümenlerinin vermiş !ardaki rağbetini arttırmak ve fiat 

dilmiştir. 1 olduk lan red kararlarının hususi bir tcmevvüçlerine mani olmak ve hari-
Encümenlerimizi bu red kararına manası ve ehemmiyeti vardır. ce daima temiz mal göndermek için 

sevkedcn mucib sebebler malumdur. Eski Ziraat Vekili ve Manisa Me- bir kısım ihraç maddelerimizin bir 
~~ili! _e".'!~iyet ve dayanı~:na ve kü~.- jbusu Sabri Toprak tarafından geçen elden idare ve ihraç edilmesi mu
''.~r bırlıgı damlarını temın eden bu- ıhafta M<>clise bir kanun projesi tek- vafık görülmüştür. İktısad Vekaleti 
t"._n ınançlar, nııayasada ve diğer Jlif edilmi• vr buprojede Türkiyede tarafından bu hususta yapılmakta o
Türk kar.anlarında vardır. Ancak ve lya,ıyan Türk vatanda§larının türk- lan etüdler bitmek üzeredir. Bu e
yalnız milli şart ve menfaatlere gö- çe konuşmalorının mecburi kılın _ tüd neticesinde bir elden idare edi
re hüküm koymak ve bu istiklill esa- 1ıması. buna uvırıyanların ş;ddetle ce- lecek ihraç mallarımızın hangi mad
sını bütün müesseselerde her türlü zalandırılmn.' ileri sürülmü~. delerden ibaret olacağı hakkındaki 
~nebi_ tesirl:re_ karşı müdafaa etmek, Mrcli<in D.ıhiliye V" Adliye En _ !liste haz;rlanacak, .".'üteakiben Iktı
Kemalıst reJım~ı. da~·onc!nrında~ - ıcümenlerine havale edilen proie. dün ,s:ıd Vekaletı bu ışı ıdareye başlıya
dır. Memleket ıçınde yaşıyan Turk bu iki enrümPn tarafından mii7ak~- caktır. 
vatandaşlarını.n _hak, h:ıysiyet. sPı:ef ire eri imiş ve irtimada Dahiliye Ve- · ·- --

ve menfaatlerını hedef tutan tedbır- 1 .1. s·· .. b 1 t Bulunan cesetler kı ı , uknı Knva da u unmuş ur. !erimiz, reddedildiğini sövlediğimiz 
-teklifler nevinden ifratları tamamen Enrlimrnler, haşin teşkiliitı esasi-

lüzumsuz kılacak kadar yerinde ve ye kno-l'JnU olmak üzere Türl:iyede Beşe çıkf 1 
kafidirler. valnız Tiirk dili knmışulaca.~ını te-

Red ile karŞ11anı;caklarına şüphe keffü 1 eden mevzuatımız bulndttğun-
dahi olmasa, bu tekliflerin yanlış a- dan, avrıca bövle bir kanun nesrine 
kisler bırakmak bakımından, ayrı bir lüzum olmadığı netices;ne varm!ş ve 
mahmrları olduğunu da söylemek bu teklifin reddine karar vcrıniştir. 
doğru olur. Hemen herkes tarafın- Yine Sabri 'l'oprak tarafından Ya
dan bilinmek lazımdır ki, Türkiye- hudi muhaceretinin men'i için veri· 
de anayasanın ve Türk kanunlarının len takrirde Hariciye Encümeninde 
temin ettiği hak ve menfaatlerden müzakere edilmiş, bu hususta tedbir 
istüade etmekte olanlar, onların te- almak hükiimetin salahiyeti cümle
min ettiği emniyete tam bir itimad sinden olduğu gözönünde tutularak 
beslemekte asla yanılmazlar. bu teklif de reddedilmiştir. 

Uzak Şark 
( 1 inci sayfadan devam) rin müdahalesini reddetmişler ve 

Şanghay'daki İngiliz general konso- arada çıkan ihtilaf, kısa süren bir 
losu tarafından Japon general kon- kavgaya müncer olmuştur. İşte, İn
solosuna verilen ve İngiliz zab!ta me- giliz hadisesinin esası budur. 
murlarına karşı yapılan taarruza mli· İKİ GENERALİN AZLİ 
tealik bulunan protestonamede ha- Hankov, 11 (A.A.) - Nankindeki 

Esrar perdelerinin 
çözülmesine 

başl~ndı 
Dün akşam yeniden biri Galatada, 

diğeri Haliçte olmak üzere iki cesed 
daha bulunmuş, bu suretle son bir 
haftada muhtelif yerlerde bulunan 
cesedlerin sayısı beşe çıkmıştır. Dün 
bulunanlardan Galatadaki şarab is
kelesi önünde bulunmuş, hüciyeti
nin tesbiti için teşhir edilmiye baş
lanmıştır. 

Bu cesedin Vatan motöründe çalı
şırken geçenlerde kaybolan gemici 
Mustafa'ya aid olduğu tesbit edil • 
miştir. 

Saat on üçte çekilen piyango· 
nun talili/eri - -

15000 
Lira ikramiye 

Kazanan 

24443 
12000 

Lira ikramiye 
Kazanan 

35756 
10000 

Lira ikramiye 
Kazanan 

33506 
1000 

Lira Mükafat 
Kazanan 
14708 
3000 

Lira ikramiye Kazanan 
33607 

500 Lira kazananlar 
23272 33458 4805 

15398 20399 
232 13532 29 32428 

100 Lira kazananlar 
11067 3012 38011 1769S 368 11 
27679 14756 26796 2i 8) 35859 
25649 22318 SWl 31 6U 7<97 
10~32 36853 1823'.! 2H80 38i71 
18812 23549 2390 J687 119"7 
31024 26700 23584 21328 l0705 
33743 

50 Lira lfazan anlar 
26488 6916 16103 16l35 6"8 
35390 34931 36026 30 l02 11558 
22082 33942 2)954 19431 3813 
19418 29029 28432 5772 4430 
24545 37746 8831 14572 16381 
20548 17916 4~20 22835 15j63 
23933 20896 21411 27971 9811 
1711 7 31685 16837 3225, 2103 
39609 38023 27874 278~5 17064 
36821 193 ıı 81 ~9 32'>96 32638 

1855 22020 2M32 5772 ~~{J 

245~5 3774~ 883t 145 7'2 16384 
20548 17916 4J20 22835 1~563 
28933 28896 21411 27971 •ı:; 11 
81685 16B.l8 32LSS 2103 39/\09 
38023 27874 27750 17064 1672: 
19311 8129 32596 325'.'6 lb55 
20896 21411 27971 9811 37117 
31685 168.n 32258 2193 J96o9 
38023 27874 27755 170.>4 16"!21 
26681 8329 33922 3792 27326 
12936 18251 14640 1(•262 2ô'.l63 
22920 27432 5772 4480 21545 
37746 883 1 1457'! 16184 29548 
17946 4020 .22335 15673 27933 

30 Lira kaza1tanlar 
18901 28493 34469 19364 17517 
16492 18568 36911 86!5 26933 

271 11935 9597 348)() 2J722 
32018 37441 2111: 8489 2979 
30865 25857 39330 373;18 29475 
29224 6069 2838~ 32032 35570 

1922 21054 ~7590 17362 610 
27124 39379 4975 21657 9605 
26627 24013 37358 30824 298 
26303 19370 22858 6313 24215 
23449 1635 6220 32531 37877 
19887 693 241 63 6233 2690 
8270 21648 3030 3~030 23883 

19737 38176 10761 20870 

Londrada yeni 
faaliyet 

İngılterenin genç Hariciye Nazırı 
!Cenubi Fransada birkaç gün istira
fhate çekılmi~ iken İngiliz diplomasi
' si tabıi boş durmamaktadır. M. Eden. 
~elecck hafta toplanacak olan Mil
leller Cemivcti ictimaına gitmiye ha
>ırdır Fakat diğer taraftan Londra
dı basb hır cebheden başka türlü 

1 bir faali\·rttir devam ediyor. B;ı,;ve· 
ini ile Hariciye Nazırının arasında 
ıı.-r ııokıarfa tam bir fikir blrli~i 

mewud olnnkla beraber Başvekil, 

harici <ı ·ase! te faal bir rol oynamak 
i Pmehnrlı rlir Bundan. Milletler Ce· 
lmıvetın.,. imdive kadar İngiltereniıı 
\•Prm;, nlduğu ehemmiyet artık a-
1olm11tır manasın.ı çıkarmak pek a
rrle bir hiiküm vermek olur. Millet· 
!er Cemiyetinin kuV\·etlenmesi i~in 

rok çalı<mış ve Cenevrede Sf'Deler· 
denheri konuşulmuş olan meselel~r 
hakkında pek etraflı fikir edinmi~ 
nlan Sir Robert Vansittart'ın İngil

ltere hııkümetinin bugün başlıca sı· 

r
ya<i nııi>aviri olmak üzere ihdas ~cli
len makama getirilmesi gösterıyor 

ki Milleıler Cemiyeti fikri İngiltere 
için bırakılmış değildir. Fakat bir ta-
raftan Cenevre Cebhesinde faaliyet 
gösterilmekte devam edilirken diğer 
taraftnn ela Milletler Cemiyetinden 
uzak bulunanlarla konuşmak lazım· 
gelmektedir. Onun için Londranın, 
şu veya bu tarafa el uzattığına dair 
gelecek haberler ne kadar şaşılacak 
gibi görünse de, hem ihtiyatlı bulun· 
mak. hem de şaşmamak üzere bun· 
!arı karşılamak doğrudur. 

Londranın her fırsattan istifade ılc 
milletler arasında büyük bir konfc· 
rans toplayarak bütün pürüzlü işleri 
bir kere orada konuşturmak isteye
cel\i sö~·Ieniyor. Bundan takib edi -
len gaye, bir taraftan iktısadl tahdi
di teslihat dedikleri maksadı temin 
etmektir. Yani milletler arasındaki 

disenin ne gibi ahval ve şerait da-~ Çin ordusuna kumanda eden Gene
hilinde vukubulma§ olduğunu mey- ral Tangçşenşi ve diğer iki general, 
daan çıkarmak için bir tahkikat icra Nankin ricalini iyi yapamadıkların
edilmesi ve Japon makamatı tarafın- dan dolayı vazifelerinden azledıl -

Diğeri Haliçte Ayakapı iskelesi ö
nünde bulunmuş genç ve güzel bir 
kadın cesedidir. Bu cesedin Şefika 
adlı bir kadına aid olduğu ve ken
disinin bir kaza" neticesi öldüğü an
laşılmıştır. 

200 Lira kazananlı:.ır 
3511 23489 26786 16911 31030 

21148 5518 29589 21:1 18547 
7021 13337 

Son çift '"kk•mı 43 olan bütün iktısadi buhranları haletmek ve ser·· 

Bakırköyünde bulunan Leblebici
nin cesedi hakkındaki tahkikat bit-

!:ıiletler 20 şer li ra amorti alırbr. best ticarete doğru yol almak çare· 
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dan bu gibi hiidiselerin tekerürüne mişlerdir. 

mani olmak için lazım gelen tedbir- HANKOVUN BOMBARDIMANI 
!erin ittihaz olunması ialcb edil - Hankow, 11 (A.A.) - Japonların 

mektedir 24 bombardıman tayyaresi, bu sabah 
İngiliz general kon;olosumın bir Hankov tayyare meydanını bombar

mektubu. İngiliz çavuşu Tıırner'in dıman etmiştir. Bu tayyareler. yüz 
bir Japan nerfrini Çin k6ylülerine kadar bomba atmışlardır. Hasa•at 
fona muamele ettiğinden dolayı mu- miktarı malum cleğildir. 
ahaze etmekle iktifa eylemiş oldu- İNGİLİZ SEFİRİNİN TEMASLARI 
ğı•nu ta<rih etmektedir. Bu muaha- Tokyo, 11 (A.A.) - İngiliz Sefiri, 
1e üzerine Jaoon neferi. arkada~la- bu sabah Hariciye Nezaretine git -
rını rağırmıs. Conia'la Tumer'i Ja- miştir. Mumaileyh, nazır muavini ile 
pon ordusuna küfretmiş oldufo ba- ehemmiyeti tali derecede bir takım 
hanesile ileri sürerek dövmü~lerdir. meseleler hakkında kısaca g(.rüş • 

i miş, kendisiMn dereyi geçerken dli
şcrek boğulduğu sabit olmu~tur. 

1 Halıcıoğlunda bulunan birinci ce
r seed gelince, bunun o civar fabrıka-

l
brından birinde çalışan bıı- kömür 
amelesine aid olduğu ve bır kaza 

1 n~ticesi öldüğü anlaşılmqlır. Bu su
retle bir ipucu •ide edıldığınden bu 
cesedin de hüviyeti bugünlerde mey
d~na çıkarılacaktır. 

Harbe girmek için evvela reyiam 
yapılmıyacak 

(tıirinci sayfadan devam) 1 aksi bir tesır hasıl edecektir.> 
çe seçtiği mümessiller vasıtasile on- Bankhead bu mektubu okumuş ye 
ların kontrolüne tabidir. Cunıhuri- reyıamma müracaat aleyhinde söz 
yeti tesis edenler. halkın pratik bir S-Oy lıyffek Ludlow tarafından yapı
şckilde icrayi hükumet etmesi için lan teklifin yirmi senelık par!amen
yegfıne çare olarak bu serbest temsil to hayatında kongreye tevdi edilen 

rikmış proıelerı hazırlanan tah ıdı 

teslıhattır. İngiltere, var kuvvetıle 
sıJa~ ı lanm•kta devam ederken d!ğH 
taraftan da tahdidi teslihat için er• 
!alığı yeniden yoklamak niyetinde 
görünüyor. ,il ı- rrei Rauf 

Açıkta kimse 
Bırakılmıyacak 

Vak'a m•halline gelmiş olan müfet- müştür. 

tiş W<>sl ile muavini Fowler .Japon- AMERİKA VE ÇİN 
!arı teskine çalısmışlarsa da onlar da Vaşington. 11 (A.A.) - B. Hu11. re-

Tan aleyhine açılan 
Hakaret davas ı na 
Bugün başlanıvor şcklını bılhassa kayda şayan bir itti· meselelerın en mühimmi olduğunu lktısat Vekı·ı·ı hareke.t ·ın-

fakla kabul ctmişlerdır. beyan etmiştir. 
Kanunu esaside yapılması teklif Demokratlardan Rayburn demiş -

fena halde dövülmüşlerdir. isicumhur muavini B. Garner'e gön· 
Hastahaneye nakledilmesin~ mec- !dermiş olduğu bir mektubda, Ame

buriyet hasıl olan Turner, Japon or- rika Hükumetinin Uzak Şark buhra
dusuna küfretmiş olduğunu kat'i su- nında başlıca menfaatinin .Beynel -

Otobü, meselesi hakkındaki n~ş
riyat esnasında kendisine hakaret e
dildiğinden bahisle Recai Nüzhet 
Bab~n tarafından Tan gazetesi aley
hınP açılan hakaret davasına Lugün 
17 ele birınci cezada başlanacaktır. 

edılen böyle bır değişiklık her hangi tir ki· den önce matbuata 
bir cumhurreisini harici siyaseti ted- .Kongre, bu tadil teklifini halka 

vir hususunda atıl bır halde bıraka- tevdı ederse hükiımet şeklimizin ku- böyle söyledi. 
cağı ı;ıbi, diğer miletlerde Ameri - rulduğu tarihten şimdiye kadar en Dünkü sayımızda haber verdiği · retet tekzib etmektedir. milel münasebetlerde takibi lazım U· 

HADİSENİN ESASI suler. in muhafazasında mündemiç 
kanın haklarına bila mücazat tecavüz h. h t 

1 
k A 

va ım a ayı yapmı• o aca tır miz veçhile saat on dörde kadar şe)ı. edebilecekleri kanaatinin has:! ol - • · • 
Tokyrı. il (A.A.) - Beynelmilel olduğunu beyan etmektedir. masına yardım etmiş olacaktır. merikayı muharebenin haricbıde bı· rimizdeki muhtelif deniz müessese-

Şanghay mıntakasında Brenan soka- B. Hull ilave ediyor: Yek iller heye'tinde Bu teklife taraftar olanlaı·ın Ame-
ğında bir İtalyan devriye koluna a- .Bu menfaat, ehemmiyet itibarile, Vekiller Heyeti dün Meclis içti • rikanın harb haricinde kalmasına 
tılan bomba münasebetile Domei A- Çin ile olan Amerikan ticaretir.in kıy- maını müteakib mühim bir toplantı yardım edecPklerine samimiyetle i
jansı şunu yazıyor: metine ve Çin'de yatırılmış serm~ - yapmış, geç vakte kadar müzakerat- nadıklarından ıamamile eminim. Şıı-

rakmak için elimden geleni yapmak !erini gezen 1ktısad Vekili Şakir Ke
lsterim, fakat öyle ?anediyorum ki, sebir, saat 15 de Türkofise gelmiştir. 
kongre saliıhıyetlerinden mahrum ka- Burada b?rsalar komiser ve umumi 

kôtibleri ıle mill1 bankalann sP!ır'. -
lırsa bu hal memleketi harbe eürük- -

miz şubeleri müdürleri ve Türkofis 
liyecektir.> 6 ikincikiinun İngiliz - Japon hadi- yelere çok faiktir. Hatta bu menfaat, to bulunmuştur. na da kaniim ki, bu teklif t~ınamlle 

•es' de i te bu sokakda vukubulmu1- Amerikalı vatandaşların acil emni - 1 1 =========-==================== 
tu. Bu sokak, İngiliz-Japon ve İtal- yetlerinin temin edilmesinden de KÜÇÜK HABERLER 1 Ek k t Kara denizde 
yan devriyeleri tarafından kontrol ıakdemdir.> me ve e 
edilmektedir. Bilhes•a Japonlar sıkı JAPONLARIN BİR MAGLÜBİYETİ * Sabıkalı Sadeddin adında biri f" t] Bı"r 'VQZQ.• 

hırsızlıktan 9 aya mahkum edilmiş- ıa arı n j 
bir kontrol tatbik t?tmekte ve gele!\ Hankow, 11 (A.A.) - Resmi Çin tir. Kendisi yatacak yeri olmadığı "k • t 
neçenlerin Üzerlerini araştırmakta- menbalarından bildirildiğine göre, u ı t ı k 1 1 vapur çarpış 1 
.. için gecpleri bir camideki tabutta cuz a 1 aca 
dır. Hadise günü yine bir Japon dev- Tsining'e taarruz eden Japon kıt'a- _ d hk . b k K ırzadı -elre aid Galata vapuru dün 

yattıgın an ma emenın u ararı-
riyesi böyle bir araştırma yaparken ları mağlfıb olmuşlardır. Bunun ne- na sevinmistir. ( ı inci sayfadan devam) akşam Karaden izden gelirken Sa -
İngiliz polisi gelerek müdahale et- ticesi olarak Lunghai şimendifer hat- * Ekmek fiatlarının bu hafta u- mıştır. dıkzadelere aid Suad vapuru gece 
miştir. Vazife halinde bulunao J a- tına karşı yapılan Japon tehdidi he- cuzlatılması beklenmektedir. Bu meselede Vali Ankara'd:ı iken yar ı sı Boğaza bir kaç mil mesafede 
pon askerleri diğer bir ecnebi aske- men tamamile bertaraf edilmiştir. * Dünkü sayımızda haber verdi- kat'i bir şekle bağlanacaktır. birdenbire karşilaşmışlardır. Her ıki 

• • • • • ğimiz veçhile vali, yanında imar ve Diğer taraftan Vali ve Belediye vapur da biribirlerine çok yakın ol-
MAKINEY E İktısad müdürleri olduğu halde dün reisimiz Ankara'da Prost'un imar duklarından manevra yapamıyarak 
....,.....,..-=, akşam Ankaraya gitmiştir. projesi hakkında al:ikadar makam- büyük bir gürültü ile çarpışm ışlar-
VE R R K EN * Yedi aylık tahsilatımız 164,350,960 !ara izahat verecek ve bu projenin dır. Bu müsademe neticesi iki vapur-

·ıı • • •ı bJ k lira tutınustur ki, bu miktar geçen kabulünü istiyecektir. Bundan baş- da hasara uğramış ve Galata vapuru Çin Sahi erJD10 tama mJ e a Q a senenin yedi avından 15,697,985 lira ka bu projenin tatbiki için hükume- derhal Boğazdan içeriye girerek Bü-

b h 1 \ fazladır. · tin yardımı da rica edilecektir. yükdcre önlerinde demirlemiştir. 
edilmesi mevzu a s o l'-YOr * Şehrimizdeki Balıkesirli genç- Suad vapuru da güçlükle bugün 

Y • R h "k A t • öğleye doğru İstinyeye kadar gele-ler bir cemiyet kurmuşlardır. en 1 umen u ume 1 Londra, il (A.A.) - Tokyo imparatorluk konferansının içtimaa da- bilmist ir Alakadar makamlıır tah 
1 * İstanbul Vilayet ve Belediye • • • 

veti, Londra siyasi mehafilincle heyecan ıe,·lid etmiştir. Bu mehafil, d ı·k 
1 

• h b Ve kOffiŞU ları kikata başlamıştır. 
meclisin Çine harb ilanına karar vererek bus urelle Çin sahilerınin ta- teşkilatında eğisik 1 0 acagı a e-
mamile abluka edilmesini intaç edip etmiyeceği sualini irad etmektedır- ri as:Isızdır. miye devam azminde olduğunu ispat * Milletler Cemiyetinin bu içti- ( Bi1'i71cl wı·uec!eıı de,,nm ) etmek arzusunu göstermiş bulundu· 
ler. k k d ı ti · t t Belgrad Sefiri B. Cadere'in ziya!e - g' Lınu yazm kt d ı Siyasi müşahidler, Hong-Kong'un Japon donanmasının abluka et- ma d_e,_•resinde u_·· çü_ _ev e ~rı a .. - a a ır ar. 

F l ı g it m tinde hazır bulunacaktır. Diğer taraftan B. Michesco'nun 
mesi muhtemel mıntakaya dahil olmasından korkmaktadırlar. Böyle bir ,ın.n ıçın ı-ansa ı e n ı :rem~ bu- Ziyafetin sonunda B. Miche,ro, Bel Prag'daki ikametini ve mumaileyh 
h al İngiliz - Japon münasebatını vahimleştirecektir. hım_ .beyanatta bulunaca arı a er 

verılı ·or. grad'dan ayrılacaktır. şerefine verilmiş olan resmi ziyafet-..... ,,,,, .. ,~......................................... ""'"""""'"'"""'""'""'""'"'"" """'"'""'""'""'"""'"'"""'""""' * taınız Paris'te işsizlerin sayışı 'ROMANYA VE ÇEKOSLOVAKYA te söylenilmiş olan nutukları mev· 

Peşte konferansı çıkmaza girecegu e benziyor 825 bine çıkmıştır. Belgrad, il (A.A.) - Romanya zubahs eden gazeteler, bu ikametin 
* Gayrimübadillerin vaziyeti ve bu 

1 
Hariciye Nazırı B. Michesco'nun se- ve bu nutukların Romanya ile Çe

( linci sayfadan deı:am) de İlalyaya iltihak etmiye mütema- işin tasfiyesi hakkındaki neşriyat, yahati hakkında mütalealar serde - koslovakta arasında tam bir ahenk 
Salahiyettar mehafil, Budapeşte yil olmadıklarını, çünkü böyle hare- Ankara'ca mevsimsiz görülmektedir. den gazeteler, mumaileyhin bu su- mevcud olduğunu ve bu ıki memle· 

müzakerelerinin bazı müşkülata te- ket ettikleri takdirde garb devletle· * Şehirlere dıkilecek abidelerin retle Romanyanın harici siyasetinin ket arasındaki münasebetler in şim· 
sadüf etmiş olduğunu beyan etmek- rile olan münasebetlerini ihli'ıl et- maketlerini tedkik için te§kili mu- bütün mühim siyasi meseleleri istik- diye kadar olduğu gibi dostane ma
tedir. Bu mehafil, bilhassa Avustur- mekten korktuklarını tasrih etmek - karrer jüri heyeti bir haftaya kadar halde de Küçük İtilaf zimamdarları hiyetinl daima muhafaza etmiş bu-
ya il ~ Macari<tnnın ideolrıjik cephe- tedir. ' Akademidıo ilk içtimaını yapacaktır. I ile mutabık kaldıktan sonra h~llet- l1uııduilunu beyan etmektedir. 

müdürünün iştirakile bir toplantı 

yapılmı~ lır. Bu toplantıda vekil, 
ıktısadi i~lerimiz hakkında bazı ıza• 
hat almıştır. 

İktıı.arl Vekili Şakir Kesebır ve Ve
kalet müsteşarı Faik Kurdoğlu dün 
akşamki ekspresle Aııkara'ya hare
ket etmi~lerdir. 

Vekil, hareketinden önce gazeıeci · 

lere elemiştir ki: 
- İ>tanbulda Vekalete bağlı bütÜ?I 

müesseı;eleri gezdim. İhti}•açlarını 
dinledim. Bazı mesele!Pr hakkında 
notlar aldım. Bu meyanda İSJXlm·n· 
dan alacağı olan yumurta tacirleri· 
nin vaziyetile yakından meşgul ola
cağım. 

Deniz Bank kurulunca tasarruf 
maksadile açıkta kalan olursa başka 
yerlere yerleştirilecektir. 

ÖLÜM 
İstanbul C. Müddeiumumiliği Baf' 

katibi Emin ve eczacı kimyagerleri• 
den Burhaneddinin babaları Van İP 
tinaf Mahkemesi Reisliğinden müte
kaid ve İstanbul Barosunda muka;r• 
yed avukat Eğinli Hasan Raci bu~ 
vefat etmiştir . 

Cenazesi yarın saat 11 de E}'lif 
Camiikebir Kalenderhane caddesi 
51 numaralı hanemizden kaldırıla • 
cak ve Eyüb camiinin öğle namazı 1'1 
lındıktan sonra De:f\erdardaki aU• 
makberesine defnedilecektir. 

Geride kalan ailesi efradının tees• 
sürl<!rine iştirak eder sabırlar dile • 
riz. 
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( ---------------1,'Tş arıyanlar SÜİUnU ıı Gür.ültü ile m ücadele arttd... (,-Halk Filozofu-, 
Yeni bir kanun 1 '~ - B 1 d 1 t b ı ı ı dıvor kı: İş arayan, işçi isteyen veya bir e e tye • S an U U naSI ·ışc·ı KIZLAR -

T t h b k k 1 k lmüşkülü olup bizden fikir soran ve I 

ezyin, ez i ' a macı 1 ' şikayetinibildirmekarzuedenmuh· 1 b" h• k ? Geç t:akit karanlık ~ir sokaktan 
terem karilerimizin mektublarını sessız ır şe ır yapaca • geçiyordum. Yanımda bı~ kadın hıç· 

t ık A ı u 11 ı 1 1 h 1 her gün bu sütunda muntazarnen ve kırığı işittim. Durdum. Bır genç kız, e arı gumuş ış erı, a ı, 'parasız neşredeceğiz. Bize gönderi- B. 1 • J b .... 1 yanında bir ilıtiyar kadına derd ya-
lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - ıno içıerınae agıranıar ve pa- nıyor: 

O .. rtu·· 1 , tk - rarla neşredilecektir. /ı l l-'-' r t be ber 
vesaıre san a ar- 103 - 55 yaşlarında bulunmakta- zar yerlerinde yüksek ses e ma gidel~ald;';o~~ne. •tusen ra 

l yım. Mükemmel bir aşçıyım. Bilhas- / l J • ., •• ••11 •• d htiya.r kadın, kı::ı fenıı lıalde azar-

1 ar l n l n h• 1 
sa börek ve tatlı yapmak ve diğer Satan ar a ıger gurU U e en• lıyor. Yanlarına yakla§tım. Sordıım. 

ı mayesı hamur işlerile her türlü yemekleri "' f 
pişirip hazırlamak hususunda bu id- /erden Ceza alınıyor •• Evı•elci ihtiya.r kadın ağ~~'. aı:tı 

bu Başvekalete verilen 
k anunla el sanayii 

temin edilecek ve salış 
ki/atı yapılacak !. 

1 

ve ııl:şııınlan kızının geç geldıgınden ka bz[ cilam bir tecrübe ile anlaşılabilecek Şehrimizde gürültü ile esaslı mücadele faaliyetine Belediye tarafın- şikayet etti. Oııun dıı sesi titriyordu. 
lbir liyakatte ustayım. Elimde hüsnü- dan ihtimamla devam edilmektedir Bu hususta muhtelif semtlerde yapı- Kız hınçl.."tnyor, kadın yarıa yanıı cm-

• • 
ıçın k redi 

leş-

Tarihi kıymeti olan eski Türk san ve Başvekalete takdim edilen bu 
hinı ve çok dikkate layık yeni bir kanun projesi hazırlanmıştır. İktısad 
Veka.leti tarafından vücude getirilen ve Başvekalete !akdi medilen bu 
proje; ha.len Maliye Vekaletince tedkik olunmaktadır. 
.. ..Tezyin, tezhib, kakmacılık, telkari gümüş işleri, el ile işlenmış türlü 
ortüler, kehribar, halı, minyatür vesaire gibi diğer tarihi san'at eserleri
mizin kıymetleri dünyaca tanınmıştır. İşte yeni kanun; bu gibi eserlerin 
ya.pılabilrnesi için esaslı bir himaye ve kredi temini ile salış birlıkforinın 
kurulması gibi yenilikleri ihtiva edecektir. Bir taraftan da bu san'atler 
\"e eserler, turistlerin zevkine göre islah edilecektir. 

Yeni kanun projesi; turistik el sanayii demek olan bu kabil işler ve 
ernrl~r~e uğraşan ve hayatını bu işe ,,;kfeden san'atkarları tatmin et
mek. ı?ın onlara kredi bulacak ve malını tam değeri ile satabilmek için de 
teşkil~tlanc!iracaktır. Bu kredi, mümkün olduğu kadar az faizli ve müsaid 
vudeli olacaktır. 

Satış birlikleri, turistlerle doğrud;ın dogruya temas edecek ve daımi 
sergiler açacak, memleket haricinde açılmıs olan sergilere istıra,k ede-
cek Türk el sa ·· · b .. ·· ' ' .. • nayunın, ulun nefis şaheserlerinin her yerde tanınması 
•cın çalışacaktır. 

. Bu maksadla kurulacak olan (Tristik el sanayii bürosu) butün bu 
ışler için lüzumlu olan t db' 1 · .. · c ır erı almakla mukellef olacaklır. 

~~~--~--

Belediye yasakları 
Umuma mahsus yerle
rin temizliği, güzelliği ve 

intiz amı f 

hal vesikalarım \'ardır. Her türlü ye- hm 1 rda geceleri muay-

1 

lan teftişlerde, bazı yerlerde ve bilhassa apar an a . . . . • t !atıyordu. 
mekli resmi ,.e hususi müesseseler- v. en saatlerden sonra bazan radyo,gramofon ve piyano gıbı m. usiki fil~ -
de \"e m.ekteblerle, lokantalarda, ev- 1 1 h kes Birden, a.ğlayan genç kız yakla..tı 

]erinin çalındığı ve bazı inşaat mahallerinde çalışan ame e erın er ın b 
!erde vesair yerlerde iş arıyorum. uyuduğu saatlerde işe başlayarak umumun sükfuıet ve istirahatini ihlal aııa t'e: 
Taşraya da giderim. Arzu edenlerin - Baytm, dedi.. ben bir fildeko• 

ettiği görülmüştür. . fııb '"· · adresim için birer mektubla Son Tel- - - k suretıle rikCl$ında çalışıyorum. Bazan uızı Yine bazı yerlerde de seyyar esnafın fazla bagırıp çagırma • 
graf is ve halk sütunu vasıtasile b"ll a pa 6 da bazım 7 de. 3 de .. bazan on bu-• mal sattıkları, şoförlerin lüzumsuz yere korna çaldıkları ~-c ı ıass • 

, cMehmed usta; Terzioğlu• na müra- zar yerlerinde bulunan seyyar esnafın hep bir ağızdan malını medhed.e- Çllkta çıkarıyorlar. 
caat etmelerini rica ederim. ,..,k makamla bağırmalarını, ta uzaklara kadar akseden garib bir ahenk - Ben gazeteciyim .. dedim; siz 

104 - Ticaret mektebi filisinde o- miL714kaşanızı eı:de yaparsını.z. Yııl-

da çalıştım. Her ne ücret ve iş veri
lırse kabul elmek şartile İstanbulda 
ve taşrada iş arıyorum. Arzu eden
i !erin Son Telgraf iş ve halk· sütunu 
vasıtasile cMes'ud• a müracaatlerini 
rica ederim. 

Bayan S. N. - Size yapılan bir iş 

1 

teklifi hakkında görüşmek üzere her 
akşam matbaamıza teşrif ederek sa
at 17 - 18 arasında iş ve halk sütunu 
muharririmizi görmenizi bilhassa ri-

jca ederiz. ____ _ 

Pertevniyal L isesi genç· 
lerl bir birlik kuruy o r l ar! 

Pcrtc\'Yliyal lisesini bitiren genç-
1 leri bir araya toplayacak bir cBir -
l !ik> kurulacaktır. Lazımgelen hazır
lıklar yapılmıştır. Bu maksadla, me
zun gençler, önumüzdeki cumartesi 
giinü saat on tiörtte Eminönü halke
vi salonunda hazırlık mahiyetinde 
olmak üzere ilk içtimalarını akdede-
ccklerdir. 

Pertevniyal Ltseslnl bl· 
tlırenler birliği milteşeb. 

b i s heyeti başkanlığın· 

husule getirdikleri de şikayet edilmiştir. 
Belediye Reisliği; alakadar memurlarına \'e teşkilatına, Bu kabil v~ ııız bıına şurasını söyleyi,., nbahları 

sair gürültü çıkaran kimselerin hemen takib edilerek haklarında kanunı işe kaçta gidiyorsunuz? .. 
muameleye tevessül edilmesini bildirmiştir. Genç kız ceı:ab verdi: 

Bu e.mirde; bilhassa, halkın huzur ve rahatını ihlal edecek işlerin ya _ 8 de ... 
sak olduğu ve gece saat 1 den, sabahın saat 8 ine kadar sokaklarda \'e 
hatta bina içlerinde bağırıp çağırmanın ve her ne suretle olursa gürültü 
çıkarmanın, şarkı söyleyip radyo, grcmofon, piyano vesair sazların ça -
Jmmasmın ve bina in~at ve tamiri gibi işlere de herkesin uykuda oldu
ğu erken saatlerde başlanmasının yasak olduğu tebliğ edilmektedir. 
-lıılllt~lllllllllltllO .. HIHllltlllı.tfftllllflllHHHllll1 11lln111Hl....,,.._MMNt~llHlllHt•ll_ll,.lllltll1111111lllHlllllllllllllllll 

Bir idam 
·Kararı 

Bozuldu!. 
Maznunun müdafaasını 
eski Adliye Vekili Mah· 

mud Esad Bozkurt 
yapac ak!. 

Köy 
Kalkınması 
Çalışmaları!. 
Teşkil edilen muhtelif 
komisyonlar faaliyette!. 
Bütün köy kalkrnmaJ,ı etrafındaki 

çalışmalara, Ziraat Vekaletinde de 
faSJlasız bir şekilde devam edilmek
tedir. Bu maksadla, muhtelıf mev -
zuları tedkik \'e kararlar ittihaz ede
rek Ziraat Vekaletine vermek üzere 
müteaddid komisyonlar te5kil edil
miştir. Bu komisyonlar her gün top
lanarak esaslı kararlar almaktadır
lar. 

- Ögle tatili? .. 

- 12 den bire kadar .. 
- Akşamlan kaçta çıkıyor.ı;nuz? 

- Belli olmuyor, dedim yıı.. "ak -
şamları 6 ile on bttçttk arasında. An

nem de bana çıkışıyor. Onu ikna et
mek miimJ,ün olmuyor. Biz ana kız, 

bıı para ile geçiniyoruz. Dalıa olma-

sa cScrıi .ise yollamıyacağım• diyor. 
Sonra bi: ne yer, ne içeriz .. dedi. 

BQfka fabrikalann na'!! yaptıkla
rını sordıım. Onlar. 6 dan sonra bas

ka işçi çalıştınyorlarmış ı•e fa:la 
yermiye t·eriyorlarmış. Halbuki bu 

kızcağı:ın çalıştığı atelyede lıem geç 

çıkarıyorlarmış, henı de santim fa:
la t'ermiyorlarmış ... 

-·- dan : 
Bu kabil yerler için halkın . Pcrle\•nival lisesini bitiren arka

rıa· daşları bir.araya toplayacak bir bir-

Bundan iki sene kadar evvel İz -
mirde Narlıderede, kasab Mustafa 
isminde bir şahsın katilleri olmak 
zan ve şübhesile Bektaş oğlu Hüse
yin ve oğlu İbrahim isminde iki kişi 
yakalanarak İzmir Ağırceza mahke
mesıne tevdi edilmişler ve muhake
me devam ederken bunlardan Hü -
seyin, hapishanede ansızın vefat et

i mişti. 

Bu cümleden olmak üzere yeni 
toprak kanunu ve köylülere parasız 
arazi tevzi edilmesi hakkındaki kanun 

Sö:üııü.ze inanarak bunu yazaca
ğım, dedim. Sö:iiııiin doğruluğuna 

yemin etti. Namıı.•lıı bir işçi kızının 
şakıiyetidir diye yazıyorum. yalansa 
günahı ı·ebıili onun üzerine. Doğru 

iıe, çalıştığı ate!yeye insaf temenni 
ederim. 

yele mecbur olduğu hük ümler lık tesısı hakkında gbrüşmek üzere 
mezun arkadaşların 15/l/938 cumar-

Bu hadiseden sonra mahkeme he
yeti, taammüden ve kasden katilden 
dolayı Hüseyin hakkında idama mah

kumiyet kararı vermiştir. ve geni yasaklar /. Lesi günü saat l4 le Eminönü Halke-
vi scıılonuna gelmeleri rica olunur. 

B<1zt k m~clerin vı· el~:-;("rıyet ser
b t mC>Slek erbabının, Belediye ta
lımatııame ve nizamlarına layıkıle 
,. ıf Glmadıkları için bu kabil ha • 
rt•kctlcri bilmiyerek masum bir his
"" şledikleri ve bu yüzden ekseriya 
"ehaletın netic.esi olarak zarar gör
dlıkleri veya cezaya çarpıldıkları gö
rıılmektedir. 

Hem karilerimize bir hizmet et _ 
mış. olmak ve hem de bu hususlarda 
'erılen yeni kararlan halk ve me -
nwrlara bildirmek üzere Belediye 
talımatname ve nizamianndan umu
ll'ı hükümlere aid olanlarını kısaca 
\"e en Yeni şekillerine göre 'sırasile 
Ye her gün yazmayı faydalı görüyo
ruz. 

Umu:n" mahsus yerlerin temizliği, 
güzcllıgı ve intizamını temin .. 
•·erılın l ıçın 

ış o an Belediye kararları 
cum1"snıdrn olmak ;;,a dd 

~ere ca eve 

halkı ıe:rendırc-cck olan drğer mü • 

nas;~elsiz haller yapılması da sureti 
katı) ede memnudur 

.. D~kkii.nların ve bınuların sokak 
u2enndc:ki yiızJen, ancak gece yarı
sından sonra yıkanabileceklerdir ve 
ayrıca dükkanlardan ,.c binalardan 
sokağa duman ve koku çıkartmak, 
caddelerde mangal yakmak ta ·asak 
edilmiştir. 

Her türlü eşya naklınde sokakları 
kirletmek memnudur. Sokaklarda 

odun kesilmesi yasaktır Mağaza ve 
depolara aid ticaret eşyası için soka
ğın nlcv ki muvakkat olarak bile 

işgal edılmesi zarureti icab cttiğı ve 
bu lüzum hasıl olduğu takdirde bu 
zarureti, en kısa bir zamanda rerü 

defctmıye mağaza sahibleri bizzat 
mecbur bulunmaktadırlar Ayni za. 
manda bu i~. yolun en az işlek oldu
ğu bir zaman icra edilecektir 

Müteşebbis heyet namına 
NECATİ VOLKAN 

1 

Nusret Safa Çoşku nun 
konferansı 

Gazetemiz muharrirlerinden Nus
ret Safa Coşkun, Eminönü Halkevi 
neşriyat kolu namına radyoda ver
diği mutad konferanslarını 27 ncisini 
bu akşam 18,45 te \'erecektir. 

Arkadaşımızın konuşmasının mev
zuu; .on beş günün edebi mahsul
leri dir. 

Hüseyin bu hükmü hemen temyiz 
etmiş ,.e Temyiz birincı dairesince 

de mahkemenin idama mahkümiyet 
kararı tedkik edilerek tasdik edil • 
miştir. 

Fakat Temviz birinci dairesi, bu 
idam hükmün.ün; Büyük Millet Mec
lisinde de tasdik edilmesi için evra
kı Temyiz Başmüddeiumumiliğine 

te\•di etmiş ve Temyiz Başmüddei
umumiliği bu hükme itiraz etmiştir. 

Bu miiMsebetle evvelki gün bu 
davaya tekrar başlanmıştır. Mahke· 
me heyeti, Temyiz tarafından idam 
hükmünün bozulmuş olması kararını 

Basın Blrllğl kanunu kabul etmiştir. Bundan sonra suçlu 
Basın Birliği kanununu tedkik et- İbrahim, cebinden bir kart çıkararak: 

mek üzere Büyük Millet Meclısı Ad- - Vek5.lelimi, eski Adliye Vekili 
!iye Encümeni azaları arasından bir Bay Mahmud Esad Borkurt'a ver -
komisyon seçilmiştir Bu komisyon, dım.. kartında yazılı olduğu günde 
toplantılarına başlamış ve lıiyihayı gelecek ve benim hukukumu müda-
müzakereye girişmiştir. 1 faa edecek .. demiştir. 
-tM•ı"•ııuınMııauı• .. ,1111u111uı..wNııHıtfl..ılıHHHlttll lM 

Mahkeme heyetı, bu arzuya uymuş 

Hal k Filozofu 
projesinin son tedkik1eri de bu gün- ·······E~'~''i~~·M~;~~·i~;;;~;j~~;··· 
lerde tamamile ikmal edilmi5 ola ôlü lbrahim Etbem terekeıinden 
caktır. molla aşkı mahallesinin sultan ha· 

Atin• m uhteli t fu t b ol 
taktml Kurban bayr a. 
mında memleketimi ze 

g eliyor 1. 
Atmadan bildirildiğine göre, Ati

na muhtelit fudbol takımı, 3 maç ic
ra etmek üzere memleketimize gel
mek hususunda yapılan teklifi ka -
bul etmiştir. 

Atina muhtelit fudbol takımı, 

memleketimizde icra edeceği müsa
bakalardan birincisini İzmirde, Kur
ban bayramında İzmir muhteliti ile 
ve ikinci müsabakayı Ankarada An. 
kara muhteliti ile, üçüncü maçı da 
şehrimizde İstanbul muhtel iti ile ya
pacaktır. - -

TUrkl ye-lsveç ticaret 
anıa,ması !. 

mamı caddesinde eski 42,42 ıııÜ· 

kerrer yeni 48,50 numaralı hane 
ile mercan caddesinde bezaz ce· 
dit sokatJnda eski '1:72 veycni 151 
ve 276 numarak maa odo kagir 
dükkan •e yine süieymaniyede 
dökümcüler sokatJnda 78, 79 nu
maralı kAsıir dükkan müşterisi A h
met satış bedelini gününde tediye 
etmediğinden ihalenin feshino ve 
kendisinden evvel en yükıck tekli!te 
balunan kişinin dahi arz etmiş ol. 
duğu bedelilc almağa razı olmadığın· 
dan icra ve ifw kanununan 133 ocü 
maddesi mucibince 15 ırün mütdet• 
le artırılmaya çıkarılm.uına karar 
verilmiştir. 

Satış peşinparıı ile yapılacak tı r. 

Talipleri muhammen kıymetinin % 
7, 5 n~belinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat makbu
zunu ibraz elmiye mecburdur, 

sokaklara ve bütün boş arsalara .. 
ıiintü atılması pis sular dök. ..1 sup: 

' u mesı 
yasak edilmiştır, Yollarda, meydan-

eşyasını silkmek te yasaktır. 
Umumi yerlerle kapılardan, tara- Damlarda veya bahçe ve arsalarda ve gerek şahidlerin celb ve istimaı 

ve gerek Bay Mahmud Esadın mü

dafaasını icra etmesi için muhake
meyi bu ayın 'l:1 nci gününe tehir et
miştir. 

Geçen ayın sonunda müddeti biten 
İsveç ticaret ve klering anlaşmaları 
laşma yapıldığını yazmıştık. Yeni 
anlaşmada yün ve pamuklarımızın 
şimal memleketlerine satışını imkan 
dahiline almak maksadile, İsveçten 
yapılacak pamuklu ve yünlü iplik • 
!erin hususi takas suretile yapılması 
tesbit olunmuştur. 

Satış 26-1· 938 çarşam!la günü 
sa t 14 den 16 fll kadar Ey~p ic
ra dairesinden Jllpılacaktır. 

Taliplerin me1lkür rün Ye saa. 
tinde meınuriyetimize müracaa t et• 
meleri ve daha ıiyade mala.ıııat 

almak isteyenlerin 934/9 No: do• 
yasına müracaatları ilan olunur 3830 

larda ve umumi nakil vasıtalarında 
'e !.al kın girip çıkacağı her yerde, 
g rek serlere tükürmek \"C gerek 

Peki, o halde niçin bu adamla bu 
kldar meşgulsün ? . 
Dudaklarımı büküyor: 
- Bilmiyorum'· diye cevablan 

dırıyorum bu sorumu. 
Acaba bir daha görsem onu .. ver

m :<olduğum kararlar dışında başka 
bir gözle bir kere daha tedkik etmek 
!ırs~tını bulsam onun yine böyle t"
sir; altında kalabilecek miyim? 

Görmek .. 
Tekrar karşılaşmak onunla. 
Buııu bütün kalbimle arzuladığım 

muhaldcaktı. 

Peki amma, nerede görebilirdim 
onu? .• 

. \khma geld" T d ı ren e memura : 
.. - Paso ! .. demişti. Şu halde .. her 

gun trenle gidip geliyor. Ben ilk de-
fa 18,45 le köye geldim 0 t d .. . . ren e te-
saduf ettim ona .. 

Ertesi gün tekrar hiç b. . . 1 ' ır ışım o -
madığı halde İstanbula iı\dim. İnin-
ceye kadar çok mütereddiddim. Hat
U birkaç defa soyunup giyindim. 

Çok defa İstanbula kadar g!tınive 
değer bulmuyor, mu"t"akkat bir te
ılr, g~r, bu tuhaf adamla ne yapa-

salardan, balkonlardan, damlardan ve ve pencere önlerinde birikmiş ve bi
ııçncerelerle bunlra benzer yerler- rikecek olan karları, yollara ve mey
den hnlı, kilim, yatak takımı ve örtü danlara atmak ta memnu bulunmak
vesaire kabilinden olan her türlü ev tadır. 

GONILCM 
r Y AZ AN------------

.... 1 __ N_U_S_J_~ -EE ~ E ~TAR~~ A ~1?-Ş_K_U_N ___ ı 
cağım diyordum. Görürsem ne ola
caktı? .. Konuşabilecek miydım; bu
nu ne ben, ne de o yapabilirdik. 

Nihayet bir kuvvet beni yakam
dan tuttu, istasyona kadar sürükledi. 
Trene koyduktan sonra yakamı bı
raktı. Artık iş işten geçmişti. !stan
bula iniyordum. Bu iniş sırasında da 
kararımı \ermiştim. 

Ne olur, 18,40 ve ondan sonraki 
trenleri beklerim. Sanki yeni gelmiş 
gibi onun önüsıra binerim trene di
yordum. 

Garın salonunda 18,40 trenini bek
ledim. Gelmedi. Onu takib eden iki 
trende de yoktu. Nazarıdikkati cel
betmemek için üçüncü trenle dön -
miye mecbur oldum. 

Ertesi gün tabii yin"e tekrar İstan
bula indiğimi söylemjye hacet yok. 
İradem dizginlerimi benim elimden 
almıştı. Öğle yemeğinden sonra 
13,30 la İstanbula iniyor, ya bir ah
baba, yahut bir sinemaya uğruyor, 
18 i yirmi geçe gara geliyordum. 

Böyle birbir peşine İstanbula ini
şimin dördüncü günü idi. İstansyona 
henüz gelmiştim. Onun kapıdan ağır 
ağır girdiğini gördüm. Saatine baktı. 
henüz kapılar açılmamıştı. Geçti o
turdu. Ben tam karşısına düşüyor
dum. 
Heyecanlandığımı, vücudiırnü baş

lan aşağı bir ürpermenin okşadığını 
hissooiyordum. Başmı kaldırdı. Ga
rın geniş salonunda baştan aşağı bir 

gözden geçirdi. Ve nazarları benim 
üzerimde lakıldi, kaldı. Gözgöze gel
dik. Bana yine dikkatli dikkatli ba
kıyordu. Fakat yüzünde her hangi 
bir duygunun çizgisi yoktu. 

Hiç değişmemişti yüzü. 
Gözünü kırpmadan bakıyordu ba

na! .. 
Fakat görür görmez suratında bir 

değişme olması icab etmez miydı? .. 
Bu kadar dikkatle ve gözünü ayır -
madan baktığına göre benimle ala
kadar oluyor, demekti. İnsan böyle 
dakikalarca gözlerine durak yaptığı 
bir kımseyi görünce ya bir sevin,, 
ya bir hayret yahut ta ne bileyim, 
bir nefıet al5imi göstermez miydi?. 

Hiç amma hiç bir yeni mimik gö-

zükmedi yüzünde .. 
Şapkası gözlerine kadar inik, elleri 

pardesüsünün cebinde, baştan aşağı 
beni ıüzmek!e meşguldü. 
Kızmıya başlamıştım. Ne hissiz, 

ne gösterı~siz bir adamdı btı yarabbi. 
Fakat bu işte o kazanıyordu. Git· 

tikce içimi istila eden bir merak ~ 
tecessüs dumanı bu adama daha çok 
bağlıyordu ~i.. 

Kampana \-Urdu. Kapılar açılmış
tı. Trene doğru yürüdüm. Kapıdan 
çıkarken, camdan onun arkam sıra 
geldiğini gördüm. Bu görüşle bera
ber de şu kararı vermiştim. 

Bütün kadınlığımı kullanacak, gü
zelliğimi, cazibemi, zekamı bugıin 
kararlarımın emrine \'ererek, bu a-

damı muhakkak baştan çıkaracak -
tım. Keııdimden o kadar emindırn ki.. 
karşımda uzun müddet mukavemet 
edemezdi. Fakat ayni vagon içinda 
ve karşı karşıya bulunmamız şarttı. 
Ayağımı basamağa atarken arka

ma baktım, bindiğim vagona doğru 
geliyordu. Tenha olduğu için en son 
ikinci mevki vagonu tercih etıniştim. 
Vagonun içinde de beni takib etti. 
Fakat karşıma değil, mukabil taraf
taki pencerenin önüne obırdu. 
Yanımda senin pek sevdiğin mu

hsrrir Süad Sadinin yeni çıkan (Bu 
da bir gönül masalı !) isimli romanı 
vardı . 

Açtım .. 
Yan gözle bir bana, bir de kitaba 

baktL Ha!ifce gülümsedi. Ukin bu 
gülümsemeıtin de ne ifade ettiğini 
anlanuş değilim ! .. Bu adamın gülü
şünü, yüzünün neler üade ettiğini 
anlamak için bir şifre halleder gibi 
uğraşmak razım !.. 

tt tttiK ğ?yni -ıdkcüşogt üzaBa5ı 
Ben ininceye kadar bir defa bile 

başım çevirip balunadi. (Dl'OOmı var ) 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
10 Sene ve daha fazla müddetten beri sahipleri tarafından aranılmadığından dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif B~nk~ v_e Mü· 

esseseler tarafından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen paraların mikdarı aşağıda gösterılmı.ştır. İşbu 
paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahipleri veya varisleri tarafından evrakı müshile ibrazı suretıle İdare 
Merkezimize veya Şubelerimize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teıkil olunan amortisman sandığına intikal 
edecektir. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatların hükümsüz addolunacağı ilan olunur. 

istanbul Beyoğlu Dördüncü Noterliğinin Tevdiatı 
Bankamıza 

isim 
Kimin namına yatırıldığı 

Yatıran Hanııi şube Adre• ve Hüvi~·et 

Bankamıza 

Tevdi tarihi Mikdar 

isim 
Kimin namına yatırıldığı 

Adres ve Hüviyet Yatıran 

Kesenefon 

Hangi 
Şube 

İstanbul 

Tevdi tarihi· Mlkdar Balıkçı Andriko > Hakkı, Ali, Konstantin • 2.60 
2.60 
9.18 

Evkaf nezareti • 

Emvali metruke 
yonu 
Moiz 
İsmail 
Moşikyan 
Papas oğlu 
Yani 
Anapolyos 
Ahmet Ka5if 
Emvali metruke 
yonu 
Anna Mario 
Kara Hisarliyan 
Kadir ağa 
Evkaf nezareti 
Diyamandi 
Olga 

komis-

komiıı-

Bilinmiyor 

• 
> 
> 

> 

• 
• 
• 
> 

> 
> 

• 
• 
> 

• 

.. 

• 

4 cü noterliği 

ı- erato 
Geron 
Recep 
Tekos 
1zidor Mosko\ 
İsmail 
İstavridi 
Pınyoti 

Rozi 
Galiko 
Solakyan 
Paraşkevi 

Kesenefon 
Kiraz oğlu 
Kosti 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

> 

• 
> 

l 

25/5/936 10.80 • • > • • > • 

• • 
> 

• 
> 

• 
> 

> 

• 
> 
> 

> 

> 

• 
> 

Nasuhi > Nikola Aleksandrio 

7.50 Hriso ve Leoni Bankası istanbul şubesinin tevdiatı 
15.- Haralambos Köse oğlu 

l.lO Veraseti 
7 ·5° Filip Anciopulo veraseti 
a.- Manol Sasu 
4·5° Kosti Elyaso 
23 .ıı.'i Skiperya Ere 
2·- Sofia Vuduri 

6.- Melani Silber~ar. 
3.5o Katrin Jira 
2.-

Taksim Tatarağa mahallesi Ağaç 
altı sokak 1 O 
Yeniçarşı Rodolf S. Ancipulo apart. 
Romada Romanya Sefareti 
Atinada Atina BankasL 
Köslenccde münteşir gazete 
c/o Kara va Kare. 86 No. 11 Nea Ko
.kinia Le Pire 
c/O Hrisoveloni Bankası Bükreş 
Kala•, Romanya 

• 1/6/936 

• 
• 
> 

) 

• 
• 
• 

H0.-
30.04 
16.-
8.96 

10.72 

25.27 
10.77 
24-

lstanbul Mülhakatından Beyoğfu ve Galata beyninde 
tahtelarz demiryolu Türk Anonim Şerketinin tevdiatı 

6.37 
2_02 Faik Hasan Turııikeci Kendi 22/5/936 

5.10 
35.60 

7.29 
-95 Agopyan Bekçi • • 

Hollantse Bank Üni N. V. lstanbul şubesinin tevdiatı lstanbul Tramvay Şirketinin Tevdiat. 
Dr. C. Agiknie 
Ali Riza 
A. B. Ananiadis 
Gcza Benedek 

Yacop Benyeche 
Adelaide Pari 
Gerty Vhaimovioh 

G. Christoff 
Konsol oğl"' Freres 
Aleksandr Djakeli 

Salvator Frances et. Co. 

Moris Fernandes 
Jan Fazly 

Dr. Vladimir Fric 
Jean Gorgiadis 
İbrahim Şahin 
İsmail Kasım zade 

İbrahim ve Esat 
Journal Son Saat 
Ernest Kimmel 
Maurice Körber 
G. Kumakis c 

Lıııare N. Kalil!;\s 

M. Kislich • 
Dr l\1. de Linde 
G Lambrinidis 
Doktor Max Mülleı 
J . ve S. Melkenstein 
Gabriel Minor 
Carlitas B. J:l!iranda 

Georgcs D. Moraitis 
M. De Mayo 
Js, Nahmias ve Co. 
P A. Nahmias 
Ing. E. Nielsen 
Alpenland. Draht İndus
trie Ferd J ergitch Söhne 
Ferd J ergitch Söhne 
Harry D. Papadopulos 
Con8t B. Papadopulos '/l.-
tina ~ 

Paul Ratner 
Erwin Schmidt 
A. Schneider et Co. 
J. Soneff 

J oseph Treves et Co. 
Noukh Tokasky 
Textil Manifacturers :Al
liance of N ew-York 

C. Weissleib 

Jllscph Zakrewsky 
H. Eli Chaoff 
Mehmet Necati 

Remziye Cema 1 
Ali Ekber Tombakçı 
İsmail Şükrü 

Maria 
Zoyi 
Vasilaki 
Kolacı Kirkor 
Meh. Kani 

• • 
fsak ve Saire 
Ahdurrahrn.ın 

• 
• 
• 

.Ekmekci İstavri 
Berber Halil Mehmet 
Dava Vekili Nceip 
Sotiri Vekili Vahit 

> • • 
• • > 

Bilinmiyor Kendi İstanbul şubesi 17 /8/937 

Yeşilköy istasyon karşısında 
Galata Karantina sokak No. 9 
Samsun Hohstrasser nezdinde Mii • 
hendis 
Adanada nalbur 
Sıtaservi 160 Beyoğlu 
Asmalı Mescit Kamhi han No. 1 
Beyoğlu 

Şahinpaşa oteli İst. yün tüccarı 
Piree Capodistrioıı 25. tüccar 
Mesadet han Sirkeci, manganes ma
deni sahibi 
Galata Kürekçiler Çalyan han 7 tüc-
car 
Galata Türkiye Milli han 
Centrosojus England Karaköy Koo· 
peratör 
Doktor 
Küçük Milıet han Galata tüccar 
Perapalas Beyoğlu avukat 
Abud geçidi altı Mahmutpaşa İst. 
halı tüccarı 
Arslan han Balıkpazar, tüccar 
Bilinmiyor 
D. Bauer nezdinde 
Venedik 
Galata Kutu han 4, tüccar 
Parlaki ve Calivopulo nezdinde, tüc
oar 
Bilinmiyor 
Perapalas Batiste 33 Bucarest 
Bilinmiyor 
Tepebaşı Kaliniko Aprt. 1 B. Oğ. 
Bilinmiyor 
Birinci Vakıf han 28, 29 fst. 

> 

• 
• 

> 

> 

> 

• 
> 

• 
> 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•: 
• 
• 
> 

Banka Commerçiyale İtalyana Galata • • 
Fonde dö Puvar 
Minaret sokak 14 Beyoğlu 
Şamlı han 20 İst. Tüccar 
Valide Han 7, Çakmakçılar İst. tüccar 
Bilinmiyor 
Baker han İst. Mühendis 

Klagenfurt 
Ahit han 22 Galata, Tüccar 
Ahit Han 22 Kosti ve Co. nezdinde 
Kara Mustafa 2 nci kat Ali Ekber han 
Eski Zaptiye sokak 28 İst. Avukat 
Posta sokak 36 Beyoğlu Tüccar 
Hamburg 
Radıköy Talimhane Piazza so. 56 
sütçü 
Büyük Yenihan İst. tüccar 
Anadolu Han 36 İst. Prens 

Çanyan han 7, Kürekçiler 
Galata 

Mehmet Ali Pasa han 29 Galata, 
Tüccar • 

Karaköy Palas 3 Galata, tüccar 
Halı Gümrüğü 26 İst. Halı tüccarı 
Tophane İlyas Çelebi Akarsu yoku· 
§U 22 
Kır sokağı 141 Şişli Haşim nezdinde 
Biliıımiyor 

Küçük hesap No. 460 

• 
• 
> 

• 
• 

• 
• 
>. 

> 

> 

• 
• 
> 

> 

> 

> 

>' 

> 

> 

> 

• 
• 

> 

• ... 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
>' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
) 

• 
• 
>: . 
) 

• 

• 
) 

> 

• 

• 
• 
> 

> 

• 
> 

• 
• 
) 

• 

I 

Bakırköy Noterliğinin Tevdiatı 
Bilinmiyor 

> 

• 
• 
• 
> 

> 

• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
> 

• 

Araksi Vasiliadis 
Konstantin 
Jak Asmano 
Fırıncı Yuvan 
Bekir vekili Hamdi 

• • 
Derici Mişon 
Emetullah 

• 
> 
> 

M&hruki 

• 

Kamil vereseleri 
Eczacı Miltiyadis 
Emvali metruke 

> • 
• > • 

> 

> 

> 

) 

• 
> 

• 
) 

> 

• 

> 

> 

> 

> 

> 

) 

> 

> 

• 

• 
• 

• 
> 

• 
> 

> 

• 
> 

> 

> 

• 
• 
> 

> 

• 
• 

• 
> 

> 

> 

> 

> 

• 
> 

> 

• 
• 
• 

• 
> 

20/12/937 

• 
> 

• 
> 

• 
• 
> 

> 

• 
> 

• 
) 

• 
• 
• 
> 

-.62 . 
16.35 Mehmet Ibrahim 

4_39 Mehmet ~eyzi 

6.~0 Mehmet lbrahim 
Mehmet Ibrahim 

lO.- Mehmet Fevzi 

12.97 Mehmet İbrahim 

7.15 

Atölyede 
Vatman 

• 
Atölyede 
Vatman 
• > 

lstanbul 
Turnikeci 
Bekçi 

Tünel 

Kendi • 
• • 
• • 
• 12/9/93b 

• • 
> • 

Şirketinin Tevdiatı 
Kendi • 

> > 

6.03 Faik Hasan 
3.19 Agopyan 
3.90 istanbulda K. Eliasko mahdumlarının tevdiatı 
3.80 Ali Ekber Han Galata Kara Mustafa cad. No. 73 Kendi 

39.30 istanbul Elektrik şirketinin 
Bilinmiyor Kendi 

> > 

• • 
• • 

tevdi ati 
4/2/936 

20/2/936 
> 

• 
• 

55.10 Abdülvehap 
Remzi 

13.01,Kemal Rüştü 
4.22 Halil Molazade 

12.25 
6.40 Banko Di Roma ıstanbul Şubesi~in tevdiatı 

Bilinmivor Kendi Istanbul Şub. 3/1/936 Alağız Asım 

4.03 Abdullah 
88.26 Adnan 
11.11 Süleyman 
2.- Salih 
0.51 Derviş 
8.34 Abra ham Paoas. oğlu İsak 

Marie Karııguezian 
• 20.98 Sarafyan K. 

> 

• 
> 

• 
• 
• 
> 

> 

> 

> 

> 

• 
> 

• 
• 
> 

> 

• 
• 
> 

> 
> 

> 

• 

> 

• 
• 
• 
• 

17/9/936 
4/5/937 

) 

2.60 
4.84 

-.13 
2.60 
4.8-1 

- .18 

7.29 
-.95 

56.09 

1.66 
16.84 
13.-
1.20 

7.37 
-.80 
-.80 
-.80 
-.'10 
-.SO 
77.80 
51.-
31 30 

10.- Öjeni, Anjel, Klara, 
6.88 Konorin, Jozef Vartan Karakaşyan veresesi 26/10/37 87.50 

11 50 Solirios Tronos Bilinmiyor > t > 582.-

! ~~ Doyçe Oriyent Bank DresdnerBank istanbul şubesinin tevdiata 
-.7o Ahmet Cevdet Akdarzade 

Pencikes Bilinmiyor 
4 ~n Sapuncaki Fils et Th. Sa-
3.?0 vas 
9·61 Nemli zade mahdumlar> 

• 1 83 Tütüncü zade Fıı•t 
2.1 2 Voytek Kohut 

G. S. Szarvasy 
Kadri 

-.4~ Mustafa Hakkı 
2·5() Abbas Hilmi Paşa 
2.48 Yusuf oğlu Lütfu 

Sabuncu zade Abdurrah-
9.- man 

lO.GSIGiacomo Draco 
3.- Sahiye 

l0.5o Şakir Nimet 

47 
r Mirza Şemsi Esadullah 

6
·
06
° Rodolf Böhmer 

· Sadi 
M. Ali 

73·12 Cahit 

3 40 
Mustafa oğlu Mehmet 

'·
60 

Salih Mehmet oğlu 
7· Mehmet Müezzin oğlu 
6

_03 ~bdurrahman 

22 27 
ehmet 

36
· 
56 

Orhan ve İlhan 
· Köy bankaları hasılatı 

2·07 Ahmet 
--20 Zeliha 

Mustafa 
Adem çavuş 

3.33 Abdullah 
- .50 Halil 
4.- Mehmet 
1.- Ahmet 
220 Emin 
2 20 Muzaffer 

10.- İbrahim 
2.75 Şerife 
2.75 jHatice 
2.751Hüseyin 

-.55 Mustafa 
-.75 !Battal 
1.75 Hasan 

10.-- Hasan 
3.75 Memiş 
3.75 İsmail 
3.7fı İbrahim 

> 
> 

> 

• 
> 

Adana 
> 

Bilinmiyor 
Adana 

B~linmivor 

• 
• 
> 

> 

> 

Bılinmiyor 

> 

Sirkeci Osmanbey otelinde 
Bilinmiyor 

> 

• 
Bağdatlı 

Bilinmiyor 
~ehami Kenan ;ığlu ve kızı 
Bilinmiyor 

Ayvalık 

Uzunköprü 
Şarköyde Emin oğlu 
Bayburt 
Bilinmiyor 

• 
> 

> 

• 
• 
> 
> 
> 

• 
• 
> 

• 
• 
• 
> 

• 

l{endi 

• 
> 

> 

• 
> 

> 

• 
> 

• 
> 

• 
• 
> 

• 
> 

• 
Sadi 
Kendi 

• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
> 

İştanbul Şuh. 25/3/936 

• 

• 
> 
> 

• 
> 

• 
• 
• 
) 

• 
• 
> 

• 
> 

• 
Is tan bul 

• 
> 

'.Adana 

• 
• 
• 
) 

Gülnar 
Eğirdir ve 

Şarki Karaağaç 

• 
> 

> 

> 

> 

> 

• 
> 

> 

> 

> 

• 
27/1/936 

• 
• 
• 

3/3/938 

• 
• 

27/3/936 
> 

> 

> 

• 
2/4/936 

14/4/936 

Bedri Hasan Keşan • 
Emine 
M. Hilmi 
Ayşe 

Kendi 

• 

> 

• 
• 
• 
• 
• 
1 

• 
• 
• 
) 

• 
> 

> 

• 

• > 
) . 
• > 

Kastamonu 27/4/930 

• 

• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
> 

> 

> 
> 

• 
• 
> 

> 
> 

• 
> 

> 

> 

> 

• 
> 

• 
• 
• 
• 
> 

> 

> 

75.-
78.50 

20.
ll.3C 
5.10 

10.-
11.31 
1250 

100-
106.53 

5.-

29.50 
36.24 
19.60 
19.71 

. 35.10 
46.50 

200.-
43.
-.32 

2.27 
J.46 
1.87 
J.-
4.40 
1.24 

194.21 

5.-
610 
2.-

15.-
2.50 
4.50 
7.50 
3.50 
9.50 

-.36 
4.50 
1.50 
3.50 
7.50 
4.50 
9.50 
4.50 
4.50 
5.50 
9.50 

450 

Devamı 6 ıncı ••:rfada 
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Kimin namına yatırıldığı Banlcamıza 
İsim Adreı ve Hüviyet Yatıran Hangi Şube Te .. di tarihi Milcdar isim 

Kimin namına yatırıldıtı 
Adres ve Hüviyet 

-----------------------
Yabraıa 

Hangi 
Şube 

Bankamın 
Tevdi tarihi 

İbrahim 
Tevfik 
İbrahim 
Feyzi 
Berber Vehip 
Mehmet 

Halil İbrahim 
Mahir 
Ahmet Çavug 

• 
> 

• 
Yayaköy 
Biliruniyor 
Mecitözü Totali köyünden Müyesser 
oğlu 

Bergama Çitköy Ahmet oğlu 
Kartalda Bekir oğlu 
Ankarada 

Taavünü zürra komisyonu 
Ali Mecitözü Kozveren köyü Püsküllü 

oğlu 

Hasan Beylerderesi mühendisi 
Ömer ıPerdenköylü 
Ali Çavuı Petürgeden 
Deli Mehmet oğlu Şükrü 
Şeriki Muhittin 
Uzun İbrahim Recep 
Mehmet oğlu Ahmet 
Safiye, Mahmut Çavuş 
Hasan, Ali, İsmail onba· 

Ketenciler köyünden 

ş.ı, Hatık oğlu Hasan 
Mustafa oğlu Musa, 
lfostafa 
Hüseyin 
icra dairesi 
Askerlik şubesi 
Ali Reis 
Hasan 
Hacı Mehmet 
İlyas 
Hayrullah 
Kemal 
Ali Kaplan 
Edvart, Mühendis 
Ömer Faruk 
Şemsettin 

Çakırlar köyiinden 
Ceclidiye mahallesinden Asım oğlv 
Osmancıkda reji memuru 
Çeşme 
İzmir 
Hasan Bayrakdar oğlu 
Düz kariyeli Yakub oğlu 
Kasnbadan Şeyh oilu 
Tütüncü oğlu 
Bilinmiyor 

> , 
> 

Kartal sandığından devir 
M. İhsan Süleymaniyc Hoca Hamza mahal. 

I ci İzzet B. sokak 
Hatice Melek Bebek Köçe oğlu yalısı 
Ayşe Zinet > > > > 

Mehmet Samsunda Stileyman oğlu 
Halil Kamil oğlu İnebolu Kürede 
Scbilür Re~at matbaa 
müdürlüğü - 1stanbulda 
Hatice Tarsus Şehremini kızı 
Ahmet Serbanşah köyünden Ali oğlu 
Huriye B. Molla > 

Monrat Meier > 

Georgcs Müllcr > 

Gri.gori Papasoğlu > 

C. Zcrvudaki > 

Dr. V. Steke~odiu > 
Fnbrique dcs Produiu 
Alimentnires 
C. Burkard 
Paul Karpeitch 
Nikola Tverdohleboi! 
l. Roth 
C:ıthcrine Kııutz 

İrfan Akif 
MIL M. Gabai 
Patrokibs Moraitopulos 
Peri Zade Osman Zeki 

Bilinmiyor 
Jacob gemisi baş makinisti 

> , kaptanı 

Galata Nişastacıyan Han 26/28 
Osmanbcy Kır sokak No. 26 Kemal 
B. Apart. 2 
Divanyolu 147 
Beyoğlu Büyük Hendek 
Tarlabaşı Halepli sokak No. 7 
İstanbul Cermania Han No. 45 

Ziraat Bankası 

Taavünü Zirai komisyonu Eskişehir 
Mehmet Tedik Uzunköprü Küçük Zabıt 
Sadri Ergani şubesi kfıtıbl 
Rasim 
Tevfik Murat Oğlu 
Şevket 

Şewct 

AH Vasi 

Bilinmiyor 
> 

Matbaacı 

Bilinmiyor 
Süleyman > 

Perişan > 
Kazım (Miralay) Bandırmada 61 ci fırka kumandanı 
Halil ' Giritli oğlu 
Hüseyin (İbrahim oğlu) Bilinmiy_or 
Süleyman > 

Ali > 

Ahzı Asker Şubesi Bilinmiyor 
Zülfikar Harputlu • 
Mustafa Tahir oğlu • 
Emin Musa oğlu > 

Memduh, Muallim • 
Levazım Reisliği • 
Muhasibi mes'ullük 
İbrahim Karakol kumandanı 
Ömer Ali Bilinmiyor 
Ziraat Bankası Dinar san· İdare meclisi azalan 
dığı 
Ali Onbaşı 

Hasan 

Mustafa 

H.Ali 
At'if 

Hacı Mustafa 
M.Ali 
Agah usta 
Emine 

Emine 

Musa ve Hasan 

Mehmet ve Halil 
Abdi 
Fatma 

Mustafa 

Recep 

Diyarbekirde Suvari fırka 3 batar• 
yasında Balyalı Mustafa oğlu 
!Erzi.ncanda Leblebiciler çarşısında 

Tabak Eminoğlu 
Delenkebir köyünde Arab Hasan 
oğlu 

Kışla Kö. Develi Hacı Ahmet oğlu 
Akkocalı aşiretinin Hırıkırı Kö. Re· 
cep oğlu 
SümbUller Kö. Sağır oğlu 
Dilşikar Ma. Şerif oğlu Hamzabeyll 
Sakiler mahallesi Kayacıklı Ali oğlu 
Selimşahlar köyü Serabat Ma. Ha· 
san oğlu Hakkı eşi ve Akif kızı 
Selimşahlar köyü Serabat Ma. Ha .. 
san oğlu Hakkı eşi ve Akif kızı 
Evrenos köyünden Kalpak Mehmet 
oğulları 

Tirkeş köyünden Türk Hasan oğlu 
Selimşahlar köyünden Akif oğlu 
Sarıçalı Harmandalı köyünden Hel· 
van Ahmet kızı 
Sarıhanlı Hacı Budur oğlu Hasan 
hafidi 
Akhisarın Bekiler köyü Ahmet on· 
bap oğlu 

> 
> 

> 

• 
• 
> 

Hatice 
Mehmet 
Sait 
Kendi 

> 

> 

> 

> 

> 

Bilinmiyor 
Kendi 
Şahin 

Kendi 
> 

> 
, 
> , 
, 
> , 
> 

> 

> 

•• 
> 

> , 

B . Bekir 
Besim 
Kendi 

> 

> , 
> 

• , 

, 
, 
, 

• 
, 
, 
, 

Tevdiatı 
Bilinmiyoıı 

Sadullah 
Kendi 

> 

, 
, 
, 
, 

Mehmet 
Kendi 

> 

> 
> , 
> 
> 
> 
> , 
• 
> , 

Mustaf~ 
I 

Hilmi 

Zeynel 

Kenal 

• 
-
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• • 
> 

• 
J 

s 

> , 
Manisa , 

Mecitözü 

• 
> , 

6/5/936 

7/5/93~ 

Bergama • 
Kastamonu 19/5/938 

> 
Söğüt 

Mecitözü 

Malatya 
> , 

Düzce 

• 
• 

Merkez 
Çeşme 

> 
Sin o o , 
• ,. 

Biga 

> 
> 

• 
İstanbul 

> 

• , 

• 

> 

3/6/936 
5/6/936 

27/6/936 
> 

27/6/936 

> 

3/7/936 
9/7/936 

> 

16/7/936 

• , 

30/7/936 
> 

> 

> 

10/6/936 , 
> 
> 

> 

> 
Sungurlu 17/l:rr~36 

> 18/8/936 

Gaziantep 17 /8/936 
> 18/8/936 

Sandıklı 22/8/936 

• 
• , 
, 
> 

• , 
> , 
, 
> 
> 
> 

•• 

Eskişehir 

İstanbul 
Ergani 
Manisa 
il 

> , 
> 
> 

> 

> 

> 

> , 
> 

> 

> 

> 
> 

• 
> 
> , 
> : 

22/1/936 
25/1/936 
24/1/936 

5/2/936 

, 
, 

• > 
Keşan 7 /2/936 

Merkez 14/2/936 
Emirdağ 19/2/936 

• > 
• > 
• > 

• > 
, > 

> > 

• • 
> > 
•. > 
,. . 
> , 

Dinar 24/2/936 

Balya 25/2/936 

> > 

Manisa 25/2/936 . , 
li , 

• • 
• • . , 
.. > . 

• • 

• a 

• • 
a •: 
a ., 

\ 

' , 
• • 

9.50 Hasan 
1.30 Hüseyin 
9.50 Nazif 
2.50 Abdurrahman 

-.45 Ali Riza 
12.95 Zeliha 

37.44 Zeliha 
-.90 Ummahan 
13.50 

1.277.21 Necati 
47.93 Hacı Ali 

Ali 
65.-· Hacı Sadık 
11.82 Ahmet 
10.- Raşide 

Şevki 

Hasan 

9.78 Derviş Mehmet Usta 
Emetullah, Hayriye 
Ak Mehmet 
Mehmet 

Deveciyan mahal. Hacı Şerif oğlu 
~li B. Mahal. Ali oğlu Hafız 
Alaybey mahal. Ali oğlu 
Çoban İsa köyü Yunus oğlu 
Beyoba köyü Hacı kolu oğlu 
De\'Cciyan mahal. Ali ağa zade Meh
met kızı 
Alııybey mahal. Hacı Ali Eşi 
Tatar köyü Tuzcu zade Hüseyin kızı 
Durat Ahmet eşi 
Körhane mahal. Bakkal Ali oğlu 
Danişment H. Ma. Çoban Nebi oğlu 
Bektaş Sabir mahal. İbrahim oğlu 
Aktarhoca mahal. Hoca Osman oğlu 
Danişment H. Ma. Mustafa oğlu 
D!lşikar mahal. Hacı Mehmet kızı 
Sakiler mahal. Fenerci Zade 
Çarşı mahal. Konyalı Mehmet Recep 
oğlu 

Hacı Yahya mahallesi 
Bölc~k Atik mahal. Mustafa k17.1 

Uzunca köyünden 

• 
> 

> 

• 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

lJ 

19.78 Kastamonu icra 'dairesi 
2.03 İstanbul bidayet rnahke· 
4.- mesi icra dairesi 

Dingil oğlu Kendi 
Daday icra 

dairesi 
Haşim 

9.49 Cemal 
6.07 Musa 

-.76 Kirmasti icra dairesi 
15.75 Tevfık 

-.31J İbrahim 
2.- Raşit 
3.- t. Hakkı 
1.50 Hüseyin 
1.- M. Ali 
1.-

10.-
3.-
6.18 

-.16 

M. Hayri 
Süleyman 
Dahıliye Vekfilett 

Şerife 

-.68 Asım 
1.36 Mustafa 
3.-

15 25 Mehmet 
Hasan 

7.80 İsmail 
29.25 Ahmet 
9.80 

21.30 
13 34 

4.67 
12.--

Osman 
Haşim 

Mehmet 
Reşit 

Mehmet 
11.- Hayri 
7.- Ali 

28.6l Mustafa 
4.-

27 50 
29.- Hüseyin 

Hafız Mehmet 
10-
1·55 Mehmet 

16 41 
2 56 

-.137 

25477 

Ramazan 
Hasan 

Mustafa 

8.- l\Jecmettin 
20.- Mehmet 
20.- Mehmet 
3 - Hamza Hasan 
5.- Yalova eytam sandığı 
5.- Fatma 

200.35 Fethi 
2.- İbrahim 
7.- Kamil 

12.05 Emine 
1.28 İzzet 
2.24 Yahya 
4.34 Emine 
4.34 Şadiye 

4.39 
4.55 
4.29 Fazlı 

5.34 
4.34 

85.- Selfıhattin 

18.74 
4.34 
1.29 Mehmet Ali 
5.44 Askerlik şubesi 

Abdurrahman 
9.80 Mehmet 

Hüseyin 
1.96 Yusuf ve arkadaslan 

Abuzer 
9.05 Nuri 

Sadık • 
6.63 Sadık ve Hüseyf:ri 

13.39 Türk ocağı 
Habeş 

5.33 
11.74 Mahmut 
9.64 Ali Riza 

10.06 Ali Riza 
Ali Riza 

25.54 Şakir 

Göynük 
83,25 Hafız Ahmet 

8.35 Hasan Lutfi 
8.08 Mehmet Kemal 
5.08 Şevket 

Mustafa Hilmi 
8.43 Mari Parsilyaıı 

İdris 
5.1() Rahmi 

Yusuf cİdrist 

İzmir Darülmuallimde 
•Tardin 

Akhisarda Yüzbaşı 
Edremit 
Araba tamircisi 
Bilinmiyor 
Ömerli kazası birinci daire tahsildarı 
Beşiktaş Kılınç Ali mahal. Polis 
Mehmet 

~ 

Mükerrem 
Haşim 

Nurettin 
Hüseyin 
Kendi 

> 
> 

> 

Tüccardan Ahmet Rüştü zade , 
Bilinmiyor Kendi 
Gazıantep vilayeti tahrirat müdür Ali 
vekili 
Bihnmiyor Keneli 

> > 
Sırkeci Karadeniz otelinde Develili 
Totum oğlu İbrahim oğlu , 

Eskişehir emir zabiti Osman seyisi • 
Çankırıda Koçum oğlu > 

Çankmda Ali oğlu > 
Çankırıda Akgül oğlu , 

> Bezci oğlu > 

> Dereli oğlu > 

> Kunduracı > 
> Gürcü oğlu > 
> Iğdır oğlu > 

> Subaşı oğlu > 

Erzurum Mevkii Müstahkem birinci Şevki 
makineli bölüğünde Satır oğulların· 
dan Mustafa oğlu 
Erzurum Kars kapısında ikinci ala- SüleymaL 
yın ikinci taburu ikincibölüğünde 
Abdulah oğlu 
Çarşamba Çayır maahl. Neş'et oğlu Kendi 
l\Ianisa Alaybey mahal Harputlu > 

Mehmet oğlu 
I\Tanisa Hüsrev ağa mahal. Edip Ha· 
lil oğlu 
Manisa Tatar köyünden Bakkal oğlu 
l\Ianisa Alaybey mahal. Arab Yakup 
oğlu 

> 
> 

:Manisa Hacı Yahva mahallesi Morali > 

Mehdi oğlu 
.Tadımlı 

':rvrurali köyünden İsmail oğlu 
Murali > 

Bilinmiyor 

Kemaliycde 
Emniyet Sandığı memurlarından 
Darphane odacısı 
Bilinmiyor 
Bilinmiyor 

> 

> 

• 
.Sultanahmet Kapıağası Mahmut ağa 
mahal. arabacılar kışlası Hisar sokak 
No. 31 
Mahmutpaşa Mengene meydanı Şev· 

•kipaşa konağı 

Eyupsultan Şişe fabrikası sahibi 
Bahçekapı Cermanya han 13-15 Al
.tınyıldız mensucat şirketi murahhas 
azası 

Yüzbaşı 

Of 
Bağdadi zade 
Bilinmiyor 

> 

Marmara köyünden 
Ka\•aklı köyünden Yusuf oğlu 

f 

Hayta oğlu 
İslam K. Abdil oğlu 
Bilinmiyor 

> 

Cemal 

Kendi 

• 
> 
J 

> 

• , 
> 

> 

> 

> , 
> 

Hasibe 
Mustafa 
Kendi 

> 

> 

, Süleyman 
Mec:tözü Yakup ağa köyünden Ham- Kendi · 
za oğlu 
Alı;casultan köyünden Çerke9 
İstanbul evkaf müdürü 

> 

> 
• 
• 

Bolvadin evkaf memuru 
Bilinmiyor 
Bigada Dimitoka nahiyesinde 
Clerris Abaza Abdullah yeğeni 
Kcnyada 
Kon yada 

> 

> 

Konya Ereğlisinde 
İzmirde 
İzmir Ziraat Müdürü 
Bilinmiyo.r 

> 

• 
> 

> 
Mehmet 

mü- ~ecib 

Mürşide 

Ali 
Çıkıcıyan 

Mustafa Hilmi 
Nikokos 
Mehmet Fuad 
Nuri 
Şakir 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

, 
> 

> 

> 

• 
> 

> 

> 

, 
> 

Merkez 
Daday 

Merkez 
> 

> 
, 
> 

> 
İstanbul 

> 

> 

> 
Mardin 

Merkez 

İstanbul 

, 
Sungurlu 
Merkez 

> 

• , 
, 
• 
> 
> 

> 
, 
, 
> 
, 
• 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

26/2/936 
27/2/936 

9/3/936 
> 

> 

> 

> 

> 

3/3/936 
> 
, 

> 
26/8/936 
9/9/936 

23/9/936 
16/10/936 

> 

19/10/936 
19/10/936 

> 

> 

•• 
> 
> 
> 

> 
• > 

Çarş;ırt'!ba 23/10/936 

.. 
Manisa 

., 
6/11/936 

•• ... 
> , 

, ' 
1 

, 
Elaziz 2İ/ll/936 . ., 

, > 

Seydişehir 26/11/936 
Merkez 3/12/936 

., > 

• > 
> , 

lstan bul 5/12/936 , ., . , 
.. . 
, > 

• 23/12/936 

, ) , 
, 

Merkez 26/12/936 , , 
'.Adana 7/1/1937 
Daday , 

> > 
~dıyaman , 

> > 
Merkez • 

• > 

> > 

> > 
Mecitözü > 

, > 

?vlerkez 8/1/937 
., > 

> > 

> > 

, 18/1/937 
• 20/1/937 

İstanbul 21/1/937 
> > 

> > 
> > 
, > 

, '28/1/937 
, , 
> • 

Mikdar 

5.19 
24.5'1 
13.50 
10.23 
9.85 

102.60 

19.66 
6.52 

7.34 
21.-4.3 

7.91 
6.16 
5.95 

16.27 
5}l2 
9.35 

8.3~ 

6.11 
6.36 
1.44 

10.68 

2.-·· 
8.lt 

158.31 
8.7Q 

10.-
12-
20.-· 
50.-·. 

4.!iG 

126.-· 
6.3L 
2.-

8.-
4.-· 

2.80 
3 5() 

13-
2.-
1.-
1.-
5.-
2.-

10.-
2.-
3.-
9.49 

4.49 

4.49 
• 39.08 

6.04 
12.11 

9.90 

19.44 
29.44 
29.44 
9.50 

26.31 
13.49 
-.99 
3.49 

12.-
8.-
7.50 

12.-
910 
8.60 

4.25 

4.-

19.49 
1.29 

247.50 
5.-
5.-
2.43 
7.69 

120.-
10.-
20.-
5.-

32.95 

3.07 
25.65 
25.65 

106.70 
'23.47 

5.75 
8.-

2.-
1.-

18.82 
9.50 
5.-

15.-
75.-
6.-



Kimin namına yatırıldığı 
Adres ve Huvıyet 

., - s o N TEL G ~ '\ "-11 lklncUuuu.ın 938 

isim 
Yatıran 

Hangi 
Şube 

""' 

Bank:ımıza 
Tevdi tarihi Mikrlar fsim 

Kimin namıua yatırıtdıgı 
Adrc~ ve Hu\·ı yet Yatıran 

Mehmet 

Musa çavuş 
Ali 

Süleyman 

Hm:ıhim 

Mehmet 

Fatma 
Murat 

Kendi Manisa 11/2/937 
I 

1.75 / 

> > > 
, 

> 

> > 

Ibrahim 

Hacı Tcvfilı 

İbrahim 

Abdullah Naci verc.~Psi 
Süleyman 

Nece: ti 

Ahmet .adenli 
Sıddık MüJ5zım 

Sıddık > 

Ömer Şe' ket 
Cevat 

Kayserili Hacı 

Ş yh Sait 

Emin Ayvalıklı 
Yakup 

Yakup 

Dursun 

Dursun 
'Milyase 

Hi1mi Remzi 

.Ahmet 
Sabriye 

Erzurum feliıketıcdeleri 

&hiye 

> 

P.a."'ep oğlu 

Hoca Ali oğlu 

(ob.:n Hasan oğlu 

İbrahim. oğlu 
Bilinmiyor 
Murat oğlu 

Kc.·~Jicek köyi.inden 

Sc-ıydişehirde Şamlı 

Guvendikden Ham oğlu 
Bilmmıyor 

> 

> 

• 
> 

> 

> 

Mahmut 
Abdülmecit 
oğlu Hasan 
Kendi 

> 

Tahir 

İstanbul Aksaray CelJa çcsmesinde Fehmi 
d~ tabıbi 

Bi1innıiyor 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Kendi 

> 

> 

> 

> 

• 
> 

1 

1 

> 

> 
İstanbul Fenerde Yazıcı mahal. No. Hacı Tevfik 
18 de binbaşı Hacı Tevfık eşi 
Komisyonu Riyaseti Ziya 

• 
MPrkez 

• 

• 
> 

> 

Şarkışla 

Seydişehir 
Urla 

İstanbul 
Samsun 

> 

El aziz 

> 

:a 

> 

> 

, 
> 

> 

> 

> 

> 

1 

:a 

• 
Di~ arbekir 

Merkez 

> 

19/2/937 

> 

, 
> 

> 

> 

27/2/93'1 

5/3/937 
> 

15/3/93'1 

1/4/937 
> 

> 

> 

> 

:a 

> 

' 

• 
> 

:a 

6/4/931 

9/4/937 

Molla Kadir 

Halil Börekçi 
Emine 

Riza kızı 
Hoca Hindi mahallesinde 
Bilinmiyor 

l\.nkara Belediyesi , 10/4/937 

YuSUf Abbasdan Kaaın Kız za.Cie 
. Abdullah kızı 

Ernın, A hdulhalinı, Ali Bil. . 
met • ınmıyor. 

İsmail 

Şefik veresesr 
Mehmet 

Hüseyin 
Satia 

Mustafa Day, 
Mehmet 

Hacı Mehmet 
Hasan 

Boyacı mahallesinaen berber oğlu 
Biilnmiyor 

Yusuı Abbasdan Bağcı Zade 
Bahçeli Hasan oğlu 
Boyacı mahallesinde Hüsnü oğlu 
Mehmet eşi 
~yaşlı oğlu 

Börekçi 

Mumcu zade 

İmam Yusuf mahallesinde sabık Mü· 
hürdar 

Cemal ve Dün<:ıar .Bflinmiyor 
Osman Nuri, İbıahim ve 
Ahmet 

Koltukçu Mehmet, Ayşe, 
Ali, Hıfzı ve Kemal 

Sıdıka, Meb'us Cevdet, 
Vali Atıf ve Nuri 

Börekçi Tevfilı' 
Sait 

Rüat 

Abdurrahman 
Halil 

> 

, 

Helvac) oğlu 
utnf Hasan Biliruni 

KM yor 

> 

, 

, 

, 
., 
• ., 

1 

> 
, 

• 

• 
• :a 
, 
1 

, 
, 
• 

• 

ı: 

• , 
• 
• 

• 
• 
• , 

• 
1 

• 
lJ 

tr 

• .. 
• 
• ose oğlu Hüseyln lüzı ~ 

Halim • • 
Kalaşlı Emine kadın 
Ata 

İzzet Ahmet 
Fatma 

D. D. Yollan 
> • 
> • 

Tepebaşı Cemil oğ: Han No. 6 daktor Kenaı 

Sivas temyiz 
riyaseti 

Sivasta Abdülhalim 
mahkemesi 6e.h Mehmet 

Ali 

Ali 

Ahmet Nazif 
Ali Galip~ 
Rifat 

Ayşe 

Vel sel Yüzbaı;1 
Abidin 
Nuri 

Dervi§ 

Türk Anonim Zirrat ~· 
keti "'ır· 
llacı Ahit 

niehrnct Ali Necati 
.oahkçı Ali 
O mnn 

fohacır Şaha "L•- n nu eyin 

İdris B. Ali Riz~ 
ehrnct Dervi 

Nafiz ş 
Fazlı 

Nafıa Baı Mühendis} 
Hasan Prinacı 
Nafıa Baş mühendisJ 

> , • 

Çanakkalede asker A.yıntaplı Hacer Bilinmiyor 
köyünden 

Kayseride Hacılar köyünde ~t Ahmet 
oğlu 

Yağ şirketinde 
Bilinmiyor 

Mecitözü: Camiikel>rr 
Mustafa eşi 
Bilinmiyor 

> 

> 

> 

> , 
, 

malıaL Hacı 

Kendi 

• 
> 

• 

, 
, 
1 

Sivas Hat bölüğünde Tozaklılı Der- Hüda 'fUC!J 
\'iş oğlu 

ıkeşan Karlı köyünden 
BllinnıJyor 

• , 
Bilinmiyot 

> 

• , 
> 
1 

Kend! 
> 

, 
1Kend.J 

, 
, 
• 
• 
• 

:t 

> 

> 
, 
> 

> 

, 
J 

, 

, 

:t 

, 

:a 

• 
• 

> 

• 

> 

> 
> 

> 

J 

> 
, 

> 

> 
, 

, 

, 

, 

> 

> 
, 
> 

' , 
, . 
:t 

Rl/4/937 
, 

> , 

Ltanbw 27/4/937 
Gaziantep to/4/937 , 

Seydişehtr 

~yvalık 

> 

> 
Mecitöztı 

j\dana 

• 
> 

• 
• 

• , 
~vtınos 

Beş an 
lınür 

lt , 
1 

a 

5/5/937 

'7/5/937 

) 

' 
B/5/937 

P.5/5/937 

• 

!8/5/937 

ll/6/937 
15/6/937. 

:il , 
ll 

7.25 

-.98 

-.98 
8.48 

8.48 
-.48 

3.~8 

4.50 

98.50 
2.48 

2.46 

6.44 
24.44 

5.74 

5-
fl.-

, 
> 

Melek 

Hilmi 

Ömer 

> 

> > 

> > 

Özel hesab emnne 

Aba ve bez fabrikası 
Fehmi 

Mehmet Ziya 

Asaf 

Malik H "r.a 

Battal 

Bakir 

Hüssük ve Ciba Dede 
Kadir 

Mt'l:ımet 

Ömer 

Mehmet 

> 

> 

> 

> 

> 

, 
> 

> 

· Pragda Sefir 

Hekiınanlı Abbas Zade 

Hasan Çelebili 

Zahmetdinli 

SöğüUü 

Dedef engili 

Muallim 

Bcşen kariyeli Gürdeş 

Ş~rtmen kariyeli 

Ketmen kariyeli Ömer oğlu 

, 
.. 

> 

> 

> 

> 

Osmanlı B 
Kendi 

> 

, 
> 

> 
, 
> 

20-

12.-

6.-

10.-

10.-

10-

19 fiO 

Osman 

Hacı 

Mustafa ..... 

Hac.ı İbrahim uşağı karfyeli Faik oğlu 
Hacı İbrahim uşağı kariyeli Faik oğlu 
Hacı İbralıim Uşağı kariyeli İbrahim 
oğlu 

> 

, 
, 

9.60 

1.-

8-
l .-
6.-

5-
348 

3240 

93 75 
2812 

337 50 
1688 

20925 

~7 30 

576.56 

21090 

30937 

14 Ofi 

43623 

91 75 

10310 

112.50 

39.15 

ll.25 

2.41 

9 14 

15929 

5486 
1214 

2812 

83 01 
4218 

84.37 

23.74 

-.62 
1312 

784 

19.42 

-.69 

-.94 

19.50 

-.93 
2.40 

4.49 

5.47 

2.60 
tl
J.81 

l.24 
6.-

S.50 

850 
424 

e.-

42.50 
567 

12.-
14.70 
9.-

13.-

85.-
5.-

64.-

.. 

Mustafa 

Hüseyin çavuş ve Şuip 

Molla Ali ve Ali 

Mehmet 
İbrahim 

Hanıfi Çavuş 

Cabbar 

Hıdayet 

Fatma, Şaziye, 

Semahat, Kazım 
Nedime 

Seyfettin 

Hatice, 

Hamza 

Ömer Avni 

Ali 

Zehra 

Y. Kenan 

Vahran Ekineky:ın 

Avukat Halit 

.Beşen kariycli Ahmet oğlu 

Korkmaz kariyeli 

Sarıgüzel kariyeli 

Maraşlı jandarma Ökçeş oğlu 

Ketmen kariyeli Kıvrak 
Bilinmiyor 

Jandarma mülazimi 

Başkatib 

Ölü Mustafa Naci veresesi 
Macit veresesi 

Bmnmiyor 

> 
, 
:t 

, 
, 
> 

Hüsnü Mansurlu Hüseyin , 

Osman .Muğlalı Köse oğlu 
Sivasta Kosti oğlu 

> 

, 
, 

, 
, 
> 

~hmet 

Kendi 

> 

• , 
, 
, 
, 
, 
, 
1 

, 
> 

J 

liu.t Yordan 

Yusuf Ziya Aksaray Sofular Molla Hiisrev sa- Kendi 

kak No. 18 
Adile 

Cehle Ayşe 

İbrahim Mustafa 

Şaziye, Kazım, Hatice 

Feyziye lisesinde muallim 

Kadıköy Cevizlik Tevfik Bey sokak 
No. 3 

Şe-hzadebaşı Mekteb sokak Na. 14 
Baba Haydar mahallesi Şazır ağa 

cad. No. 3 ölü 

Hafıza, Düriye, 
Mustafa Naci veresesi 

Lfıtfiye Çenberlitaş Evkaf Müd. altında 41 

Hatice, Ahmet, Fettah 

Unciyan Onnik 

Mehmet Kamil 
Halit 

Mustafa Hikmet 

No. 1ı ölü Pembe V. 

Baba Haydar mahallesi Nazır ağa 

cad. No. 3 de ölü Mustafa Naci ve· 
resesi 

Bilinmiyor 

> 

> 

Kadıköy İnönü sokak No. 11 
İstanbul ve mülhakatı Ekmekçi ve francalacı fınnları Ko

mandit firketi 
M. Selahattin Büyükada Nizam caddesi No. 2 
Necmettin .Muhiddin Beyoğlu Ağa sokak Zeki ııpartımanı 
H Cahit ve fsmail Müş- sirkeci Yeni han No. 6 

, 
1 

, 
, 

, 

> 

1 

, 
, 

, 
1 

tak 

Fevzi 

Ragıp 
Bilinmiyor KenC. 

:K.ercsteci Hamdi 

Türk ocağı 

Ahmet Tevfik Dramab 
Ahmet Remzi 

Mühendis Fenuh 
Hasan Sabri 
Nazmi 

İsmail 

Tuhafiyeci Adil 

Ortaklar ticarethanesi 

Halil İbrahim Hilmi 
1sak 

Renbcr Bekir 
Türk Ocağı 

Bağcılar Başı 

Sırrı, Tüccar 

Mehmet Nuri İnaplı 
Celal 

Doktor Celal 

Mirza Riza Ekmekçl 

Tuhafiyeci Adil 
Cafer· 

Sey!ettin 
Ahmet 
Nikoli 

Mehmet 
Arap oğlu Mehmet 
Halil 
Cemn 
Halk Fırkası 

Muğla Sanayi Şirketinde 
Bilinmiyor 

> 

> 

Kadastro Müdürü 

Bilinmiyor 

Şemsi oğlu 

Alay 51 mülazim 

Polis memuru 

Bilinmiyor 

• 
Arif Naşid Zade 

Bilinmiyor 
Adana 

Bilinmiyor . 

> 

Pamuk İsla .tstasyonu 
BıJinmiyor 

> 

> 

lbahim Tibrfzi varisi 
BıUrJmiyor 

> 

> 

> 
, 
> 

> 

> 

, 
> 

·rahir 

KendI 
, 
, 
, 
, 
J 

, 
, 
J 

, 
> 
, 

Ri!at 

Kendi 
, 
> 

> 

> 

, 
> 

> 

, 
, 
, 

'1. Kenan > 

( Devamı Di§er Yevmi Gazetelerdedir.) 
> 

Bankamıza 

Tevdi tarihi Mıkdı 

> 

> > 

> 

• > 

> 
, , 
' > 
, > 

> , 
, > 

forkez 
, 

'28/7/93~ 

M ... 3-'ı 

> 

, 
> 

> > 

> > 

> 

> > 

> , 
> , 

, 

> " , 
• > 

> > 

> , 
Uııfa 15/ 9/ 937 

fstanbul , 
> , 

, 
> , 
> > 

• 
> 

> 
, > 

'.AyvahlC 

i\d ıynn:ıan 

Muğla 

Er~. K. 

29/9/ 37ı 

22/10/371 

9/12/37ı 

2 1213'7 

fsfa.nbul 

, 
> 

, 
> 

, 

, > 

, , 
, , 

> > 

> • 
, J 

Denizli 20tl.2J93l .. 
, > 

> , 

> , . , 
: , , 

> , 
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' yağlı badem, 
.., 

yagsız Yağlı 
.., 

yagsız ve acı kar ve yarım gece ve 

KREMLER HASA· N 
• 

• 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtivarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat 

. ,,~-.. 

' • 

25 ince 
20 kalın 15 kuruştur. 

c 
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Şehzadebaşı ., 1 1 

TUR~N 
1 l't ATROSU 

\lu gece ıa.t 
20,30 da 

San'atkfu.· Na~id ve Şehit: tiyatrosu 
san'atkal'l arından Hiızıın 'fe Muam
mer birlikte iki oyun birden : 

ÇİFTE KONFERANS 

1 perde 

NE KIZlM BİLİRNEBEN 

• 
TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

- TiYATROSU 

~
,~ııı~ 
· 'lım!~ Oram ve Piyes kısmı 

~.' :Ull\ 1 Bugece- saat 20.30 da 

Erkek v& hayaletleri 
Piyes 4 "perde 16 tablo 

Yazan: H. Lenormand 
T~rceme edelll 1. Galib Arcan 

Pazar günü iÜndüı saat 15,30da 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Su gece: (Bakırköy - Miltiyadi), 
yarın gece : (Üsküdar • Hale) sine
malarında : 

İTAAT İLAMI 
Yeni vodvil 3 perde 

Yazan : Musahib zade Celal 

Avrupa ve A~~rika ve 
. lstanbııl Universitesine 

Talebe Gönderiliyor. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden : 
1 - Maden Mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için Jeoloji 

tahsil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Am•rika'ya ve kezalik 

Jeoloji tahsil için 6 talebe de lstanbul Üniversitesine ııönderilecek ve 
talipler drasında müsabaka yapılacaktır. 

2 - jeoloğluk müsabakasında 1 den 7 ye k~dar sıra ihraz edenler 

Avrupa ve Amnrika'ya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar 

olanlar ise Enstitü hesabına lstanbul Ouiversitesinde okutturulacaktır • 

3 ~ Talipl~rin aşağıdaki şartları haiz olması liizımdır. 

A - Türk olmak. 

B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam oı. 
mak, •Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır •. 

C -- Olgunluk imtihanı vermiş olan Lise veya Kolici mezunu olup 
Fransızca Almanca lngilizcc dıUerden birisini okuyup yazabılmek. 
D - Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak, 

4 ...:. Mühendislik için müsabaka 3 Şubat 1938 Perşembe, jeoloıtluk 
için müsabaka 4 Şubat 1938 Cuma günl6ri Ankarada M.T.A. Ensti• 
tüsünde yapılacaktır, 

Tale!ıelerin imtihanda Üssü mizanı doldurmuş olmaları şarttır. 

5 - Maden Mühendisli~i imtihanı hesap, Hendese, cebir, mihanik, 
Fizik, kimya ve yabancı dillerden birini •lngilizce, Fransızca,Almanca. 
Jeoloğluk imtihanı ; Riyaziye "Hendese, Cebir" Hayvanat, nebatat, 
jeoloji, Fizik, Kimya ve yabancı dillerden biri •lngilizce, Fransızca, 
Almanca. ,, 

6 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususda wükellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunuıı içinde mu• 
teber kefil ııöstcreccklerdir. 

7 - isteyenlerin Nulus Hüviyet cüzdanı, Hü~nühal varakasını, Mck· 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Kepekleri vo saç dökülmesiııl 
tedavi edeıı tesiri ınücerrep bir 
ilaçtır. 

Sultan Ahmeot 3 üncü sulh hu· 
kuk hakimliğinden: 

• I .· ' ·' . ·°" . ' . ' . ' 

Dişleri hergün niçin 
fırçalamak lazımdır ? 
Çünkü bir defa dişler haricden alınan mikroblara karşı müdafaasızd r. 

Saniyen atızdaki •Salya. denilen mayi de milyonlarca mikroh doludur . 

'Salyada bulunan Lüab dişlerin 

en birinci düşmanıdır; dişlere ya• 

pışarak yosun peyda eder. Mineleri 

aıındırır, yavaş yayaş dişleri ve 

kökleri çürütür, diş etlerinde illi• 

hablar peyda olur. Dişlere yapııan 

yemek artıklan ve ecnebt maddeler 

de temizlenmezse birer mikrob 

yuvası haline ııelir, EA-er dişler 

muntazaman ..e günde en az 2 
kere •Radyolln. le fırçalanmadığı 

takdirde çok çabuk mahvolmağa 

mahkumdur. 

Bu muhtemel akibetlerl 
vaktinde bertaraf eder 

Dişlerinizi hergün fırçalayın1z. 

Davacı Seher Bin ti Ab<lullah 
vekili avukat Kalyodi Laskaridis 
tarafından lstanbulda çarşuyu ke
birde cevabircilerde 10\).]02 No.lu 
dükkanda mukım Mehmet Rıfat 

aleyhine 937-1420 No. lu Dosya 
ile açılan :nüdabelenin men'i zım. 
nında depo olarak yatı rılan 100 
l i ranın geri verilmesi davasının 
muhakemesinde müddeialeyhin ika• 
metgalıının meçhul olmasına binaen 
ilanen davetiye_ ve muameleli gı• 
yap kararı teblit edildiği halde 
mahkemeye gelmemiş ve itiraz da· 
hi etmemiş olduğundan icra ve 
iflas kanununa tevfikan mevzu 
haczin fekkine ve tedbir olarak 
yııtırılan 100 liranın müddeiye ia• 
desine 13· 12.937 tarihinde kabili 
temyiz olarak gıyaben hüküm ve 
karar verildiginden tarihi illndan 
itibaren sekiz gün zarfında temyizi 
dava edilmediği takdirde hükmün 
kesbi kat'iyet edeceği ilanen teb
liğ olunur. 7•7·938 • 

CAFER MÜSHiL Şekeri 
Tesiri kat'i, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. l 
Bilümum eczanelerde bulunur. 

BiR KAŞE ...................... 

NEOKALMiNA 
GRiP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRALJJ • 
ART k 1T1 Z M Q ROMATiZMA 8 KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR 

Elektirik Makinisti Aranıyor 
135 Lira ücretli Tokat Hıdro Elektirik Santıralına ebliyetnameli 

bir makinist alınacaktır. isteklilerin ehıiyetname, bonservis, ve diğer 
vesikalariyle Tokat Belediye Reisliğıne miıracaatları . 0 8476. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonr.1ndan: 

1 - Gümrük Muhafaıa Memurları için 100 tan e muşambanın 27· 1·938 
Perşembe ııünü saat 11 de açık eksıltmesi yapılacaktır. 

:ı - Tasınlanan Tutarı 1350 lira ve llk teminatı 102 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. ~~ 

4 - isteklilerin vezne makbuzu veya baGnka mektup
1
1an ve kanunt ı .. 7 .• 

vesıkalarile birlikte o gün \'e saatinde alala eski thal!t Giimrüj!ü ..._ .. 

binasındaki komisyona gelmeleri. "164. f . t~·~ . 
t.: • .-11 

lst•nbul Birinci Mıntııka1<adast· .......................... ~~. · 
ro Mudürlüğünden: DOKTOR 1 ,, ~>; 

Kadastrosuna başlanılan Haraç- ıı Ali Rıza Sağlar ıı 1~ı J,I, · 
çı Kara Mehmed mahallesinin Es- Jç L ı K ı. A Ri 

ki Fener Yeni Abdülezel paşa cad. ı HA :, TA ı 
desinde bir tarafı eski 99, Yeni ı M OT EH AS S 1S1 ı 
1)5, 107, Kapı Sftyılı Samoel Levi ı Her gün Be~iktaşta tramvay • 

1 ı caddesindeki muayenehanesinde ı• 
Gülman arsası ki tarafı Belediye Badi on beşten sonra bastala· 
adına Kale mahalle hudud.ları içe- ı rını kabul ediyor. ı 
risinde bulunan 11, 7G Metre mu.• • · • 
rabbaı Kulei zemin mahalli lstan• """""-""""" IHlllllllllllllllllltrtllllflıt"llttlllllllll lllllllllUIUllllUIHlllllllllllH 

bul Belediyesi adına kadastroca 
Salı.ip ııe neşnyatı idtıre eden 

Baş muharriri 

1 

tesbit ve tesdil edilmiştir. Bu Ma· 
halle tasarruf iddiasında bulunan• 
!arın 13 • 1 • 938 tarihinden iti ba
r en iki ay zarfında sultan ahmed· 
de Kadastro Müdürlüğüne mura· 
caalları tak 1iıncn ıliıo olunur. 

~TEM lZZET BENlCE .-...................... .. 
ı Zührevi ve cild bastalıklan I Basıldığı ı;e~: Ehüzziua MııtbaAO' 

tep,şat.adetnanıcs;ni ve:ta bu ıl.rın tasdikli bırer suretlerı 4 Kıt'a Fo

tograf ve dilekçelerıni 29-Kanunusani-9J8 Cumurtesi günü öğleye ka· 
dar Ankarada .M T. A. En<litusü Genel Diroktörluğune göndt-rmele• 
ri ve 31 Kanunıı sani 9.l8 PaıH tesı günu sıhhi muayeneleri yaptırıl· 

m'1k üzere Sau•lı cy ı ıı s ı ıt JJ da Atlliı e Sarayı kat'şı sında M. T. A. 
Eııhl~lüs ü Da ı rı:;:~1ntic Lu~uuıı ı aları ilan o Jııur. ''802L,, 

ı .. 
ı or. Hayri Omer s i Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami S 
ı karşısında No. 133 Teleloııı S 
ı 4J5d5 s ............................ 


