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Gzaiantep Kurtulusunun Yzldönümünde , 

Ankarada Sancak icin Büyük TezahUrat 
Atatürk diyor ki: ısıanbuıda 1 Almanya ispanyaya 

Gaziantebin 

"Türküm diyen her şehir her kasaba 
ve en küçük 1 ürk köyü Gazianteplileri 
kahramanhk misali olarak alabilir,, 

Kurtuluş asker sevkediyor 
Y ıldönUmünü 

Kutlulayanlaı Fransa bir çember içinde kalıyor 
Atatürk Gazi Antebin .. kurtulu~ yıldö- kendini kurtardı ve "Gazi" unvanına bihaHm fiya-

b t le ken- kat kesbetti. Gazianteplileri, o gün oldug-u gibi bu-.. ·· ·· kutlanması munaıe e ı 
numunun . 1 f ıaüı giin dahi, derin hürmetle takdir ederim. 

~Müşterek 
dilerine çekilen ta.zım t.e gra ma a • -

l d "Türküm" diyen her ıehir, her kasaba ve en kü-
daki telgrafı çelanıt er ır : çük Türk köyü, Gazianteplileri kahraman/ık misali 

Nuri Conl<er ve Ali Kıltc'a olarak alabilirler. En eski çağlardanberi tarihi 
Anka~ 

On beı sene evvel Antep, ki sac/e~e ~ir T~~lc 
ıehridir, her rıasılsa yabane1 kuvvetlertn elme duı
müı bulunuyorc/u. Bu tele Türle ıelui, hiçbir yerden 
maddi yardım görmeksizin keneli lı.ahramanlığiylc, 

Türk yurtlarmda, Türklüğün yüksek varHğtnı kahra-
manlıkla tesbit efmiı olanlarla, ıahsen beraber 
olduğumu beyan etmekt~r duyduğum zevk ve sa
adet vücecJir. 

K. Atatürk 

Mübadele mi? T. R. Aras Pazartesi 
Şam Türkleriyle istanbulda olacak 
Hay Hay ... 

Ahmet Emin YALMAN 

S uriye ~azeteleri vakit 
vakit mübade!eden 

L on dra Elçimiz Fethi 
Parisfen Londra a Dönü or 

bıi"Ç ı , 
Hatay Türklerile mübadele birinden: 
edelim, olsun bitsin.,, diyor· Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Araam riyuetindeki 
lar. Türk heyeti murahhaıaıı bu akşam buradan hareket ede-

Işlerin iç yilzünU bilmiyen bir ya.- cek ve pazartesi sabahı lıtanbulda bulunacaktır. 

Gazianteb·n Fransız 
işgalinden 

Büyük tezahürat yapıldı 
hancı uzaktan uzag·a ''Mademki ild H . . V k"l' . l .. .....---------------' . . . . arıcıye e ı ımız e go-1 
taraf arazisinde bırıbirine menaup .. . 1 B" .. k El . r----------., Ankara, 25 (TAN muhabirinden) - Bugün Halke-
h ık b nla.rm mübadelesi en 1 ruşmıye ge en uyu çı . d A b" 15 • . ku 

a va.nnış, u F h. b .. L dr d.. j ç · d . f vın e nte ın ıncı rtuluş yıldörıümü büyük tezahü· 
k ...... :rme bı'r yoldur." di!°r.. .. et 1 • ugun on aya 0 • ln e V QZlge 1 h l ku 1 d A 1 b 

12w rat a ve eyecan a t an ı. ntep i ir genç, Eıat, An· 
Halbuki meselenin ıç yüzü çok necektır • tebin müdaf aaıında büyük yardımları olan Hataylı kar· 

ba.şkadır: FranSB.nm 
1921 ~esi~~e- DIŞ BAKANIMIZIN VERECEGI de•lerimizin bu yardım ve vatanseverliklerini unutma-

k! münferit sulh muahedesıle bızım IZAHAT ':!' 

Bir teşebbüs 
Yapılacak 

Londra, 25 (A.A.) - İs· 
panya işlerinde bugün ha· 
kim olan nokta Almanyanın 
şimdiye kadar İspanyaya 
miktarı 30 bıne kadar varan 
asker sevketmesidir. 

Parıs ve Londı a huırnmctıeri dip
lomatik j ollarla noktai nazar te tı • 
inde bulunmu !ar \'e bu vaziyete ır 

nıhayet \ erm k ıçin d mı müd h e 
r..omıtcsı m s nın nctı ni bekle 
mı)c ımkfın olm d 0mı mu hed t
mişlerdir. Bu noktaı nazar teatısme 
Paris hukfımeti teşebbüs ederek bu 
tehlikenin vehametıni Edene ehem • 
miyetle kaydetmiye ve bu nokta üze 
rinde mü terek bır tarzda Berlının na 
zan dıkkatinin cclbıni teklife Londra 

ı O gun top• 
k m 

sının neticeai beki nmı ve fakat bu 
netice istikbal içın Umıt \ crıci mahı· 
yctte çıkmakla b raber kat i netıce • 
nın çok gecikebılcceği \ 1 panyaya 
gönlillu gönderilmesinin A \•rupa sul 
hüniı tehdit ettiği gorulmu tür. lngi
lizler Paris hukümctınin t klıfını ka· 
bul etmı lcrdır. Fakat bu te ebbUse 
umumi bir mahiyet \·ermek ıçin bu 
nun yalnız Berlin nczdind değil ay. 
ni zamanda Moskova, Roma ve Lız
bon hUkümctl ri nezdinde de yapıl • 

[Arkası 3 iıncüde] bayrağımıza benzer bir ba~ altın- dıklarıru ve asla unutmıyacaklarını söyledi. 
da muhtari

·yet taahhüt ettigt Hatay, Ankara 25, (Tan muhabirinden) - _____ ....__ _______________ _ 
ld h' Hatay Türkleri davasının~ kırk asırlık bir Türk yurdudur. Bu- 0ı, Ba.ka.nımız lstanbu a ıç kalma 1 A b. d -·1 b Adı• d 

rada münferit surette bir araya dan Ankaraya gelecektir. Belgratta Y~.nı~ ~te ın egı' ~tün ıye e ı•kı• şayanı 
topla.nmıe insanlar değil, yurdwıa Yugoelav &,bakanı Stoyadinoviç ile Turkıyenın davası oldugunu 
lahip bir Türk ca.miası vardır. konu,ması muhtemeldir. ilave ederek 1 Kanunuevvel-

// • Bunda.n sonra meclis parti grupu de şehit düşen 2 Hataylının dı.kkat haA d·s ' \ Şam'm bir fek maha esı derhal toplan~ak ve Dı.ş~leri Baka 1 e 
ti k "b&d 1 ailesine bir yardım listesi a· • 

S uriyeliler mu a a mu . ~ ~ nınıız Tevfik RUştü Araa Cenevre ve 
istiyorlana bunun 2Jllınmı Parla görüşmeleri hakkında uzun çdmasını teklif etti. Bu tek- D .. 1 b 1 Adli . d "k' d' 

llatay haricinde, Suriyede aramak boylu izahat verecektir. lif alkışlarla kabul edildi. Ali un st~n. u yesın e .1 • 1• ı~kate değer hadise 
icap eder. Fakat bunun için de bll- E ....... nnrv"İN YAZDIKLARI Kılıç ve Nuri Cenker bu Iis- l gkie~fmhıştır. Bu?lardkan hırı ~şsız kalan bir sabıka· 
tun Suriyeııin Tilrkleri değil, yalnız l\.!,U u:a... tenin başında yer aldılar, JDJD tev • • aneye ~·~e gayretı ile ~Jrsızhk yapması• 
Şam fe}ırlnde ya11yan Türkler bile Parla, 25 (A.A.) - Anadolu ajan- Büyük bir kalabalıkla dolu olan dır. l'kncı!ı de mahkum!>:e~ kararı almış bir suçlunun ma· 
cok fazla gelir. amın hwıusi muhabirinden: .f-. ·~ Halkevi salonu bu dakikadan sonra sum oldugunu ve kendısının hakiki suçlu bulunduğunu 

Tlirkiyede Mersinde birkaç ev or- Ernuvel, Sancak ih.til~md~ k~~ - ~ Hatay sevgisinin bütün kuvvetile te- ileri süren bir adamın Adliyeye müracaatidir. Bu vak'a, 
todoks Arap vardır· Bunlann milb&- lıklı tezleri ve Türkıyenı?, ur~~ e zah~rlerine sahne oldu. Hukuk tale - ortaya hukuki bir hadise çıkarmıştır. 
dele edilmiye taraftar olduğunu zan. Fransız mandasını fena gozle ~o~e ç besınden Hataylı Reşat: Bu iki d'kk t d - h" d' . f .1,. ... d ku 
iletmiyoruz. Bunların haricinde mi' olduğ~nu, Franwsızcanın. T~:kı~e an• kay• Bqımızda Atatürk, kal~imizde An yacakımız~ a e eger a ısenın ta ıı atını a§agı a o • 
kardinde Sürtte arapça konlJIUI' bir de ikinci dil sayıldıgını, yenı Turkı • kara, dilimizde istiklil, damarları- • 

lrıiktar halk vardır· Faka.t mazid• yenin kendisini Fransız ihtili.lin~ kı- Ş k b t mızda da Turk kanı oldukça bir gUn Tevk·ıt han eye Ha kı· k·ı 
Suriye ile olan srkI tica.rl tem~ar ZI teli.kki ettiğini hatırlatarak diyor e ser es istik.lile kavuşacağımızdan asla §Üp-

ııeticeeinde nasılsa arapçayı li8aD ki: . he etmiyoruz! diye bağırdı. ı • k s 1 
edinen bu halk arumdan TU~klükt~n "İakenderun Türkiye için ~ıl~a B 1 ra k ı I d 1 Gene Hataylı bir genç kız Hatay z o r a g 1 r m e u ç u 
başka bir sıfatı kabul edece ve m • kadar mühim bir hayat mese esı r. Türklerine Ankaradan şöyle haykır _ • • 

'badele yolile Suriyeye gitmlye razı Hiç ,uphesiz Sancak meselesini umu Londra, 25 (TAN) dıN: m' eler, o:en,. anneler, sı·ıı·n go""zu..cıı. ıstıyo r Ha ng ı·sı· ?. 
olacak bir tek fert çıkacağını tahmin mt politikayı ihl&l etmiyen ateli.de " ,. J ~ 
etmiyoruz. ehemmiyette bir ı, saymakla hata e- Nankinden gelen haberlere lannı M .. dd . d"' o 
İhtimal haricinde btr faraziye obil~- dilmiftir. Akdenizde ve yakın şarkta göre asi Mareşal Çan-Su- Ufuklardan yükselen kıpkızıl renge ut ~ıufmub~ilik, d ~ln ç gün evvel meşhut 

tak h d ti rımız civarında r · Liang, bir müddet esir tut- bakın · . u a ır mua e e- suçlara bakan Sul· 
cenup u u a k ..... 1 emniyetimiz hiçbır dostluğa meydan nın hall l 1 1 t Ü 

ftıfktar Suriyeli bulundıuğumı &V\U tuğu Mareşal Çan-Kay-Seki Kızıl olan kanile süsleyip kaşlannı 1 e meşgu 0 muş ur. tanahmet Sulh çüncü Ce-
et8ek bile bunlann yeJdUı miktan okumamayı emretmektedir." serbest bırakmıştır. Yurdun dertli bağnnda kandiller Muadelenin tuhaflığı, bir za mahkemesi Ali isminde 
eaın teh~in bir tek ~a.:l~!~ HATAY BAYRA~I. . Askeri harekata başlamak için ve- yakın sabıkalının kışı tevkifhane- bir boyacıya bir ay yedi gün 
~şıyan Türklerin dereoeeın . Yeni kurulan .tla.tay erkınlık cernı- rilen son mühletin bitmesine ancak Bu münasebetle Ga:da.ntep Say _ de geçirmek için hırsızlık hapis cezası vermiş ve der-
rnaz. Tş.mamlle TUrk olan ~lihıye yeti Eminönü hanında kiraladığı da- beş saat kalmış ve Nankin hükO.me· ıa,, AH Kılıç ,.e Nuri Conkt-r Re:I- yapmış olması ve hırsızlığı- hal tevkif ettirmiştir. Suç şu• 
l'lıahallesi her halde fazla~ r.ıŞeyh 1 e tqmmıttır. Cemiyetin merkezi ti kat'i hareketlere girişmek için ted slcümhur Atatürke şu telgrafı eçk- nı polise haber vermesine dur: 
J.luhittin miı.halleeinde Kü A er~ : 7Y' bu binaya yann saat 14 tA JJ>-a bir almıştı. Tam bu sıralarda Mare. mişlerdfr: rağmen suçunun mahiyetine R fık nç kadın 
n Kanavat mahallesinde rap ar 

0 an~ . . şal Çan Kay Şek'in serbest bırakıl- Büyük Kurtancı Atatürk göre tevkifhaneye gireme- Nuruosmaniye c m·ının avlusundan 
kanşık olarak yaşıyan Tlirkltr ta- simi bayrak çekıl~ektir. ması evvela hayret, daha sonra mem A'llı"KARA mesidir. geçerken ytizUgtinun elmas taşını 
ttl11'Ule kifidir. HATAYLILARA KARŞI nuniyet uyandırmıştır. Mareşal Çan Gaziantep kurtuıuşunun 15 incJ Hadisenin kahramanı, eski güm _ diı :irmüş bunun farkına Beyazıta 

Halay YuiJu H taylılar cemlyeti tarafından bir Kay Şek kansı ve kayın biraderi yıl dönümü bugün AnkaradaJd Ga- rük memurlanndan birisinin <>ğlu o· kadar gittikten sonra vara.bilmış ve 

A sıl Hatay sahUIDDl 400.000 a b l edil işti Bu ma 1 A Loong ile birlikte tayyare ile hareket •lantepliler ve Ankara halkı tara - ıe.n Ali Fuat isminde bir delikanlı • geri dönmüştür. Refika, burada bo. 
· vardır ki 250.000 de- m&I'f ka u m r. rş' n ederek Şanghaya müvasalat etmiş fmdan Halkevinde salonun istiap dır. Ali Fuat, bir hafta evvel hapisa· yacı Alıyı görmU ve ona ytlzUk ta. 

l'ecesind:ü: mtktaı1 Türktür. Bu takyalı felsefe öğrı:.tm::~~~~~k bulunuyor. Bütün kafileyi dört tay- edemedlfl büyük bir kütle tarafın • neden çıkmış, yer ve iş aramış, fa - şmı bulup bulmadığını sormuş. o 
tilrkI Llzkiyenfa.bef.Jrllometl'e ti- Türkmen yazmıf · 1 u yare nakletmekte idi Mareşalm ya. dan CQfk1ID tezahüratla kutıandı. kat bulamamıştır. Aç kalınca, tek • inkir etmiş. Fa.kat arkadaşları 

0
: 

er, [Arkam 3 jbıcüde] rtyet ma.rımım aynldiı". rm Nan kine srit.ınesi beldenivor. [Arkası 3 üncUdeJ [Arkası ~ UnrUdP.] [Arkam 3 üncüde l 
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T A N 

Şark Demiryollan 
mukavelesi dün 

satınalma 

imzalandı · 

Şirket mümessili yeni 1 
f'lmanya 

Türkiyenin iktisadi ~~k~~aya 
kalkınmasına hayrandır 
Ankara, 25 (TAN muhabirinden) - Şark Dei1;If~~ 

l..rı iıletme imtiyazmm satm alınması h~susunda ·ı _ 
teşrin 1936 da ba•lıyan müzakere tam hır anlaşmd alıkeBne 

Sevkediyor 
1 (Başı 1 ncide) 

ııa.sı takarrür etmiştir. Mezkur hü -
kfı.metlere ayn ayn notalarla müra. 
caat edilecek ve metinler muhtelif 
olmakla beraber bu notaların esası 
bir olacaktır. Notalar da gönüllü gön 
derilmesine devam etmenin sulh için 
teşkil ettiği tehlike üzerine bu hüku 
metlerin nazarı dikkatleri celp oluna 
cak ve buna bir nihayet verilmesi 
istenecek tir. 

t• ~ k ı d.. B ın ır ı a-lcelenm.iş ve hazırlanan mu ave e un ay . .. 
k~nhğının büyük salonunda Ali Çetinkaya ile Şırket mu-
ltıeasili Levi arasında imzalanmıştır. 

İmzadan sonra Bayındır- --- 1 ·? 
hıt Bakanı Ali Çetink~ya M übade e mi. 
Sark Demiryollannın Turk 
~illetinin tarihindeki hus~- Şam Türkleriy.e 
81 ınevkiine işaret ederek go-
~Uşnıelerin dostça bir hava H Hay 
lçinde cereyan edip müsbet ay ... 
?ir şekilde neticelenmesi (Başı ı ıncide) 
lçin gayret sarfeden delege· maline k~ar u~a~ yurtlarına. kırk 
lere memleket ve şahsı adına ~ırdanberı sahıptirler, Ankara mua-
t hed · ibın' ce sahip kalmışlardır 
eşekk.. · "Bilhassa esı muc b ur e~mış v~ . - ve daima sahip kalacaklardır. . 
Unun yenı yıl arıfesın~e ol Kırk bin kadar Alevi, Türk camıa-

1:1asını bir uğur telakkı ede· sına dahildir. Aleviler türkçe ile ka
tıın,, demiştir. rışık bir arapça söylüyorlar. Eskiden 

Şirket mümessilinin hayronltğı 

le ~~ket mümessili Le~ d~ t~~
l'ini bildirmiş ve dem.ıştır ki· 
- Bu benim Türkiyeye ilk yolcu-

ı,.. . bund "ti.un değildir. llk seyahatım a.n 

kendi kendilerini Arap zanneden Ale
viler de eksik değildi. Fakat Türklük 
şuuru yavaş yavaş inkişaf etmiş ve 
bugün tam bir dereceye varmıştır. 

FRANSA YENİ B!R ALMAN 
HUDUDU KARŞISINDA 

Paris, 25 (A.A.) - Ispanya işleri
ne müdahale etmek meselesi, gazete
leri me~gul etmektedir. 

Ami du Peuple diyor ki: 
"ispanyada beynelmilel hayat dur

muştur. Orada insan ne olduğunun 
far.kına varamıyor, bizim için bugün 
mesele, Iberik yarımadasının yavaş 

yavaş Alman ordusu tarafından isti
la edilmesini ve önüne geçemediği -
miz takdirde de ikinci bir Alman hu
dudunun vücude geldiğini görmek ola 
caktıır. 

Berlinde Ispanyadaki menafii aza
mi hadde isal etmek istiyen Hitler 
ile kendisine ihtiyat tavsiye eden mü 
şavirleri arasında bir cidal zuhur et
miştir. ·Saatlerimiz sayılıdır. Fakat 
za.man henüz gayrimüsait değildir. 

TOPÇU VE TAYYARE FAAL!. 
YETİ BUGÜN DE DEVAM ETTİ 

~ 32 sene evvel olmuştur. Türkçe
d.ıı ha.tınmda. kala.n bir atalar sözünü 
~ktarıamama müsaadenizi rica ede
Cetinı. "Eğer sükuttan daha iyi ya· 
~cağnuz bir şey yoksa susunuz." 
~~Un yeni Türkiye ha~kmdaki his -
~ anlatnıken bu şekılde hareket 
~ .. 11eın aana aogrµ o urou. ayra.n -
hın ve heyecanım düşündüklerimi 

Son seneler içinde beş bin kadar 
Alevi, başlan sıkılarak ana. vatana 
sığınmışlardır. Hataydan Suriye sa
ha.sma gitmiş bir tek Alevi gösteri
lemez. Demek ki Aleviler Türklük· 
terini tama.mile anlamışlar ve duy
m.uşlardlr. Alevi köylerinin isimleri 
hep türkçedir. Mensup oldukları Madrit, 25 (A.A.) - Saat 16 dan 
....... ~"'--- A ..... ..ı ..... ı .. ..ı~ ,, .... 1 ... »•01n1TYUC hi .. itiha.N>n. ~i tOO('ll kuvvetleri. siddet
mezheptir. Suriyenin hiçbır tarafın- li bir surette Madritin merkezini ve 

~Ylenıeme mAni oluyor. Biz burada 
h~r ltıilletin topyek\in kallanma.sına şa 
ıt bı..ilunuyoruz. Bu uyanıklığın ön
~li olan Atatürkti hürmetle a.ı:anz. 
\... lln iş arkadaşlarma hayranlıgımız 
"lll'Uktür. 
~ıı ik:tısadt uyanışın kurba.nları biz 

bJ<i'Uğurnuw da. burada sa.klamıya. • 
~ğ_nn. Fa.kat bir milletin böyle blok 
a.ıl.lıde kalkmışı karşısında yapıl
'• 18.zımgelen iş eğilmektir. Esa -
~ll Yabancı unsurların bertaraf edil
b eti iktısadt kalkınmanın kristal~ 
ltnası; ba.lmnmdan bir zarurettir. 

~Ut bundan 1Wnra Türkiyede ?'a
~ sermaye için ikinci safha gır -

r. 
~ safha tam bir iş birliği halin

~ ~ıu etmektedir. TUrkiyenin iler 

~~i o kadar sür'atli oluyor ~i ~~ 
a. .. he:vaz M.Çlanma. rağmen bu ıkıncı 
"~rıaYI idrak edeceğime inanıyorum." 
~Undan sonra, Levi Ali Çetinkaya: 
~- · kendisini hayran eden kuvvetli 
~kter ve iş başarma k~biliyetine 
~ ~ etmiş ve görüşmelerın bu şe -
h.1~ıı netieelenmesinde onun kuvvetli 
~ h.~~etinin büyük bir amil Qlduğıu-

~Ylemiştir. 

Mukavelecleki esasloı 
lıt %·ketin bütün tesisatının ve vaz:· 
% ~l"tnnı hükfunete de~e mu.~abıl 
t:ıı lttı.nıet 6 milyon Türk lıra.sı öde -
"" t~ taah.hUt etmiş bulunmaktadır. 
qlı ·1 'h 1l. Para da yüzde beş faizli ta.? vı ı 
,. llUretile şirkete ödene~k:rr· Bor 
~~ il en çok 20 senede itfa ıçm sene
~ 'l7s bin lira ödemiş olacaktır. 
ı.&.ttllı geliri bütUn masraflar çıktık· 
"'tı ı.~ •• •t 
~ ""nra bu parayı vermiye musaı -
~ · 'l'Urkiyeden başka Fra.nsada, Is
~e ve diğer enternasyonal bor
~l' ?'da kote edilecek olan bu tahvil
~ l'a.lıuz maliye vekilimizin iın.:-S.Smı 
~~acaktır. Teminat veya d.u~.u 
\.~iye gibi enternasyonal bır mu
~lllıı iştiraki kayıtlan yoktur. 
t~ l:>a~ar borsa.dan yapılacağına. 
~'rıı tahvUier daha kısa bir zamanda 
~~ş olaoak, hat sene ba.şmdan 
lltı ?'en Devlet Demiryollal'I tdare · le iş.lf>tilmiye başla.nmış olacaktır. 
' l{anuoosanide hareket edecek 

"anSiyoneli Devlet Demiryollarma 

da buna yakın bir mezhep yoktur. hassaten Telefonica binası civarını 
Hat.ayın öz halkına dahil olan Er- bombardıman etmiştir. Bu esnada 

meniler de kültür ve dil yakınlığı sokaklarda halk dolaşmakta idi. ln
itibarile Hatay ca.mia.smm tabii san zayiatının hakiki miktan malUm. 
uzuvlarıdır. Elli sene evvelisine ka- değilse de üç kadın ve beş erkeğin 
dar bu Ermenilerin lisanı tama.mile berhava olduğu görülmüştür. 
türkçe idi. Kiliselerinde türkçe iba
det ediyorlardı. Soğukoluk, tkizköp
r ü, Y o g u n 1 u k, A 8 ı k, 
gibi birçok köylerinin ismi tUrkçedir. 

Hatay istiklalinden istifade edecek 
halk, öz Türklerle kendilerine çok 
yakın unsurlardır. Bunlardan hiçbir 
kısmı Suriye boyunduruğu altında ya
şamayı kabul edemez. 

Dovommn hududu 

B izim da.va.mızın Suriyede Türk 
olan yerlerle ali.kası yoktur. 

Biz ortaya yeni bir arazi meselesi, 
yeni bir dava çıkarmıyoruz. Sadece 
Fransanın 1921 münferit sulh mua
hedesinde bize karşı taahhüt ettiği 
Hatay muhtariyetinin Suriyenin ~e 
Lübnanın istiklali üzerine Hatay ıs
tiklali şeklinde tahakkukunu istiyo
ruz. Buralarının Suriye ve Lübnan
la bir konfederasyon teşkil etmesine 
razı olmamız, sulh namına en büyük 
bir fedakarlıktır; hüsnü niyetimizin 
ve araZ'İ. hırsile revizyon düşüncele
rinden uzak olduğumuzun en sarih 
bir alametidir. 

Ahmef Emin YALMAN 

Ankarada Yeni Meclis ve 
Vekilet Binaları 

Ankara, 25 (Ta.n) - Yenişehirde 

Büyük Millet Meclisi binası için a.yn
lan yerde Cümhurreisliği · dairesile 
birlikte Büyük Millet Meclisi binası, 
Başvekalet ve Hariciye Vekaleti bi
naları inşası için 4,5 milyon liralık 
tahsisat verilmesi bütçe encümeni 
tarafından kabul edilmiştir. 

ait bir lokomotif çekecektir. Her yıl 
ödenecek olacak 4 78 bin ?ını.nm ya.n-
81 döviz, yarısı da düyunu umunıiye
dP. olduğu gibi malla ödenecektir . 

Hattın uzunluğu 350 kilonıetredir 
Bunun 45 kilometresinden ma.adam 
hüklı.met tArafmdan yapılm:rştır. 975 
de bitecek olan imtiyaz mukavele · 
sinde hükUmetçe satmalma.1r sa.lalti -
yeti de yoktu, 

levkif haneye 
zorla girmek 
istiyor! 

(Başı 1 ncide) 

rar günde bir tayınla tevkifhanenin 
sıcak bir odasında kışı geçirmiye ka 
rar vermiş ve evvelsi gün köprü üze 
rinde bu niyetini tatbik çaresine baş 
vurmuştur. 

Ali Fuat, mahkumiyeti üç ayı geç
miyecek bir suç düşünerek köprü ü
zerinde aşağı yukarı dolaşırken kim· 
sesiz bir kadının orada dolaştığını 

ve şuna buna yol sorduğunu görmüş 
ve hemen yanına sokulmuş. Tanıma
dığı bir adam da Ali Fuada yardım 
etmiş ve: 

- Kuzum bu kadın mühacirdir. 
Adapazarından gelmiş, Trabzona gi
decekmiş. Belediye bu gibilere yar • 
clım eder. Sen şu kadına belediyeyi 
gösterirsen sava.p kazanırsın, demiş 
tir. 

Ali Fuat, hafif cezalı bir suç avla 
dığına sevinmiş ve hemen: 

- Buyur hanım teyze, bohçanı ba 
na ver .. Ben seni belediyeye karlar 
götüreyim, demiş. Ve ihtiyar kadı
nın bohçasını almış. Beraberce Emi
nönü kaymakamlığına kadar gelmiş
tir. Kaymakamlıkta bu işlere beledi • 
ye merkezinde bakıldığı sbylenmiş ve 
bu hayırhah rehberle muhacir kadın 
yola düzülmüşler. Biraz sonra kadın 
arkasına bakmış. Ali Fuadi bulama 
mış. Zavallı kadının bohçası da orta 
da. yok. 

Hadiseden sonra Ali Fuat Alem -
da.r polis karakoluna. mliracaa.t ede
rek komiseri bulmuş ve: 

- Bay komiser, demiş, ben aç kal 
dmı. Olecektim. Ih• ;yar bir muhacir 
kadmm bohçasını taşırken kaçtım. 
Onu 25 kuruşa sattım. Karnımı do
yurdum. Fakat vicdan azabından da 

Gaziantebin Fransız1 -tjf ifK 
işgalinden Hayvanı Ne Bilsinı 

Kurtulduğu Gün 
Ben yavaş yavaş eşrefi mahlukat 

olmaktan vaz geçiyorum. Yani insan 
olarak yaradıldığınıdan dolayı pek te 
memnun değilim. 

(Başı 1 incide) \ 

Hitler 
Fransaya 
meydan mı 
okumuş? 

Bunu bir fantazi olsun diye söyle
diO-imi tahmin edenler, hakkımda sui 
za~da bulunmuş olurlar; vebale dü • 

şerler. 
insanlar medenileştikçe delikleri 

her gün biraz daha küçülen bir me • 
suliyet ağı içine &irmektedirler. 
Böyle voliye düşmüş balık gibi yaşa• 
manın pek lezzeti kalmaz. 

Cenup hududu üzerindeki kahraman 
şehrin, bütün mahrumiyetler ve im
kins1zbklar içinde, on bir ay düş -
mania nasıl m~e savaştığı anla • 
tıldı. O şanlı celadetten hatıralar ya
dedildi. Bu münasebetle Türk evl&t
larına. istiklal n cümhuriyeti ema.. 
net ederken, ta'4vir buyurduğunuz 
elim va.zi~·eti hatırlıyan halk, bir gün 
gene istikbali müdafaa mecburiyeti
ne düşerlerse, Gaziantep müdafaa -
smda. olduğu gibi vazifeye atllmak 
için, içinde buh:ınacaklan vaziyetin 
imkan ve şeraitini diişUnmiyooekle -
rln1 damarlanndaki a.coil kana ,;Uve
nerek haykırdılar ve Türkfüıl\in bü
yük kurtancısma, minnet ve tazim
İerini ımnmaya. bizi memur ettiler. 
E llerinizden öperek anederlz. 

N. Conker, A. Kılıç 

Ingilterede haftada bir çıkan Sun
day Chronicle (Hiticr) imza.sile çok 
gürültülü bir yazı neşretmiştir. Bu -
nun velveleli birkaç cümlesini aşağı
ya geçiriyoruz. Fakat haftalık lngi· 
liz gazetesinin neşrettiği yazının 

(Hitler) in kaleminden çıkmış oldu
ğuna ihtimal veremıyorm:. 

Bütün müşahedelerim bana gös • 
terdi ki, insanlar böyle birtakım ka· 
nuni, ahlaki, vicdani, dini gibi vebal 
ve k~yaular altında ütülenirlerken 

b • 

hayvanlar türlü türlü irntiyazlarla ı~ 
sanlara yaklaşmakta, fakat nıesulı
yet namına da hiçbir şey yüklenıne
ınektedi rler. Nitekim merhum Mecel· 
le zamanında bize şöyle bir kaide O• 

kutmuşlardı: . 
(Hayvan atın cinayatı hederdır) 

yani bir hayvanın yapacağı bütün 
sakarlıkların mesuliyeti hayvana te

rettü p etmez. fsfanbuldaki merasim 

Şehrimizdeki Gazi An
t epliler Halkevinde toplan -
mıslardır. Halkevi salonu, 
erkek, kadın, genç, ihtiyar 
Gazi Anteplilerle dolmuş
tur. İçlerinde Gazi An~e-o 
1avaşmda bulunanlar da 
vardı. 

Kutlama törenine saat on 
beşte İstiklal marşile başlan
mıştır. Bundan sonra Dr. 
Osman Barlas çok heyecan
lı bir hitabe söylemiştir. Dr. 
Osman Barlas, Fransızların 
Suriyeyi bir su gibi işgal 
ettikten sonra, cenup vila
yetlerimize gelince, bu Türk 
topraklarında duralamağa 
mecbur kaldıklarını, burada 
esaret bilmiyen bir millet 
ile karşılaştıklarını, Antep 
halkının silaha sarıldığını 
oava.~m ltahramanlık harika
sı derecesini geçtiğini söyle-
mış ve: 

- Fransızlar, büyük Türkün azmi
ni öğrendiler. Unıutamazlar, unut -
mamalıdır. Demitşir. 

Bundan sonra Gaziantep savaşmda 
canlarını veren kahramanların hatı

ralarını minnetle takdis için bir da
kika ayakta susulmuştur. 

Gaıi Anfep sava~ı 

İkinci olarak kürsüye gelen Hüse-
yin Remzi Tavşancıl, Gaziantep sa-

va.şınm tarihini anlatmıştır. 

Bundan sonra Antepli bir zat, Ga
ziantep savaşında Türk çocuğunun ne 
büyük kahramanlıklar gösterdiğini, 

siı)e.rlere karavanalar götürürlerken 
düşmanın kurşunlarile yaralanarak 
canlal"ını verdiklerini söylemiştir. 

Savaş esnasında Gaziantebe giden 
doktor Fahri Can'da hatrralarmı an
latmıştır. Sonunda bir konser veri -
lerek bu samimi kutlama merasimi
ne nihayet verilmiştir. 

kurtulamadım. Suçumu size itiraf e
diyorum. Hakkımda kanuni muame -
leyi yapınız. 

Komiser, derhal tahkikata el koy
muş ve muhacir kadını aratmıya baş 
laınıştır. Fakat bulduramayınca tah
kikat evrakını muterif suçlu ile bera
ber müddeiumumiliğe vermiştir. 

Müddeiumumilik, suçluyu ~ticvap 
etmiş, Ali Fuat hakikati olduğu gibi 
tekrarlamıştır. Suçun vasfı emniyeti 
suiistimaldir. Kendisine, bu hamallı
ğı ve rehperliği para ile mi yapıp yap 
matlığı sorulmuş, o parasız yaptığını 

söylemek suretile suçunun vasfını ta 
kibi şikayete bağlı suçlar haline sok 
muştur. Halbuki, ortada davacı da 
yoktur. Müddeiumumilik, bohçayı pa 
ra ile taşımadığını söyliyen suçluyu 
davacısı olmadığı için tevkif ettirme 
miş, serbest brrakınıştır. 

Ali Fuat, tevkif edilmediği için çok 
müteessir olmuştur. Kimbilir, Ali Fu 
at kendisine bir yer bulmak için bel
ki bugünlerde tekrar müddeiumumi -
liğe gelecektir. 

Hitler Fransa.ya bu şekilde meydan 
okumak isteseydi her halde fikirleri
ni ortaya a t m a k i ç i n bu 
yolda bir gazete ~çmezdi. Sonra ma
kale doğru olsaydı dünya gazetelerı 
bunu derhal kapışır, ortalığı heye · 
can ve gürültü götürürdü. 

Hitlere atfedilen makale pazar gü
nü çıkmıştır. Halbuki dün şehrimize 
gelen pazartesi ve salı tarihli Fransız 
vt· Ingiliz gazetelerinde bundan hiç 
bahis yoktur. 

Sunday Chronicle gazetesinin iddi
a!>ına göre, Hitler Almanların kay
bettikleri topraklan geri almaktan 
bahsederken demiştir ki: 

Hayır! Biz bu toprakları Alman -
yanın sinesine ateşli protestolar va · 
sıtasile çekemeyiz. ancak ve ancak 
kuvvetli bir kılıç darbesi bu i<şi görür. 

Devletimiz BUTUN Almanlan iha
ta etmelidir. Uçüncli Rayş, AV'llstur
yayı ve bütün A vnıpadaki Alman ır
kını ihtiva eylemelidir. 

. . . Bir şey güneş gibi açık bir 
hakikat olarak anlaşılsın: Alman 

halkının bugünkü müthşi düşmanı 
Fransadır. Ve daima Fransa olacak
tır. 

Onun için bizim yaşamak irademiz 

artık tesir altında ve zebun bir mü -
dafaa şeklinde uyuşup gitmemelidir. 
Tercihan Fransayla kat'i bir müca. 
deleye kendimizi atmalıyız. Ve Fran 
sanın imhası, Alman halkının tam 
manasile yayılma.sr için esas bir a -
nahtar olarak telakki edilmelidir. 

Hakiki suçlu 
Hangisi? 

(Başı 1 ncide) 

nun yere eğilip bir şey aldığnıı söyle
mişler. Bu euretle yakala.nan Ali, 
poliste hadiseyi müphem bir şekilde 
itiraf etmiş ve hakimin önünde de: 

- Ben onu bir kuyumcuya 15 li

raya sattım. Ben kumarbaz bir a
damım paralarını yedim, demiştir. 
Fakat, sattığı kuyumcuyu göstere
memiştir. Mütekait memurlardan 
şahit Tevfik Demirali de Alinin o 
sırada yere eğilip bir şey aldığını söy 
ledikleri için hakim İhsan bu şehadet 
ve itiraf üzerine kendisini hapse 
mahkum etmiş ve ehlihibre taşm 25 
lira ettiğini söyledikleri iGin Refika.ya 
da bu kadar tazminat vermiye mah
kUm etmiştir. 

Nihayet, evvelki gün polis ikinci 
bir ihbar karşısında kalnuştır. İhbarı 
şahit D e m i r a l i yapmıştır. De· 
mirali de yüzüğün kendisi tarafından 
bulunduğunu ve bir kuyumcuya 25 
liraya satıldığını itiraf etmiş, yüzüğü 
de buldurarak polise teslim etmiştir 

Bu tahkikat üzerine davacı Refi -
ka çağınlmrş. taş yüzüğün boş kalan 
yerine tatbi~ edilince tıpatıp gelmiş 

ve kadm da kaybolan taşının bu ol -
duğunu söylemiştir. 

Ali Fuat, kır ve köprü altı misafir 
alıncıya kadar, yaJ nisana kadar tev 
kifhanede kalmak istiyormuş. 

Müddeiumumilik, şimdi bir hukuki 

hadise karşısında. kalmıştır. Ortada 
bir suçlu ve verilmiş bir de hilküm 
vardır. Halbuki, kaybolan taşla be
raber ortaya yeni bir suçlu çıkmış
tır. Meşhut Su<;lar Kanununa göre 
mahkümun kefaletle bile tahliyesine 
imkan yoktur. Bazı hukukçula.r Ce
za Usulleri Kanununun 402 inci mad-

Buna mukabil her tarafta hayvan 
seraileri, hayvanları himaye cemiye
ti, hayvan neslini ıslah t~ş~bbü~leri 
hayvan yarışları ve saire gıbı şekı~ler 
de hayvanlar baş tacı edil.nıekt~.dır:. 

Bizim evde bir ufak fıno kopegı 
var. Şirin bir şey, köpoğlu mu köpoğ 
ıu. Lakin şimarık. Pek şakaya gel. • 
mez hırlar. Eh güzeldir diye severız. 
Geçenlerde münasip olrnıyacak bir 
yeri ıslatmış, çıkışac~k oldum. Hır • 
ladı. Vurmıya pek elım varmadı. Za-

ten: 
_ Hayvandır, ne bilsin! Diyorlar. 
Lakin kazara şu onun yaptığı şe

yi ben yapsa idim acaba ne söy•e • 

nıezterdi ! 
Bu ve buna benzer müşahedeler 

bana artık insanlık denilen eski im • 
tiyazın yavaş yavaş bir baş. betası 
haline geldiğini göstermededır. 

Bugün belki tahammül edilir bir 

halde bulunan insanlık bir müddet 
sonra - belki bir asır sonra belki da· 
ha yakın • artık bir ateşten gön?l~k 
olacak ve eti yennıiyen, postu gıyıl· 
miyen ve boynuzu kullanılınıyan 
hayvanlar halimize güleceklerdir. 

O zamanı görmiyenlere ne mutlu! 

8. FELEK 

r NA:.ı L. .;;:zı Y _?R UZ't ı 
Ingiliz ga::eteLerine dert yan.aıı 

genç hıgili;; kızları, Man§ denizini 
a~tıktan sonra başlar•n.a gelenleri 
~ 

yana yakıla mılatıyorlar. - Hasnun 
Ra.sih Tanay, HABER, 23. 12. 1936. 

"Kız" kelimesinin franıızcadaki karıılı
İl fena bir manaya da geldiii içiıı Fran. 
sızlar o kelimeyi küçük, genç veya ihtiyar 
sıfatları ile kullanmaiiı tercih eder. Bize de 
"genç kız" tabıri o dilden ııeçti. Bazan fe
na olmuyor, yani aykırı ııclmiyor. Fakat 
"genç lngiliz kızları" terkibinde, türkc;;eye 
yabancı gelen bir hal var. Niçin sadece: 
"l.nıiliz kızları" demiyelim? "Manş deni• 
ı:ıni aştıktan ıonra" da, bence, pek iyi de
iil i sarahati yok i çünku c;;ok geniş. Fra.n
H mı? yoksa butun Avrupa kıtuı mı? Mu
harrir yalnız Fra.naa'yı katiediyor; o hal
de " ... aştıktan sonra" deiil, " ... aşar aş
maz" desin. 

Yine o yazıdan: 

Bu misal gösteriyor ki Fran.scı 

mandasını temsil edenler dünyaya, 

bütün ulusların kaldırılmasını iate· 

dikleri e~ir ticaretini nıeacniyet kis

vesi altında. yapmaya çalt§maktadır
lar. 

Yanlış de(il, çok karı$ık lir ifade. Hele: 
"bütün ulusların lcaldırılmaımı istedikle
ri ... ". ilk okunu,ta antaıılmıyor: Mu~arri~,: 
"kaldırılması biıtun uluslarca ıatenılcn. ... 
hiç olmaıııa: "kaldmlmasmı .b~tün ul1:1sla
rı:n istedıti ... " dese çok daha lyı ederdı. 

• 
Aldığımt.z malümata göre aoıı 

:aamanlarda bir müteşebbi.s, sular 

idaresine müracaat ederek Büyüka.
danın muhtelif yerlerinde artcziyen 
kuyusu açmak tecrübeleri yaprnağa 
karar vermi.ştir. - AKŞAM, ~S. 1~. 

1936. 
Hiç şüphesiz şöyle bir şey denmek iste

nilmi$: "Bir mlite$ebbis, arteziyen kuyu • 
ları açmak tecrubesinde bulunmaia karar 
vermİ$ ve bunun ıçin sulu idareıine mü
racut ctmİ$tir." Fakat yanlı$ sôylenilmİ$, 
çünkü yukarıki cumleden çıkan mana şu. 
dur: 110 müteşebbis . sular idaro~ine müra
caat ettikten ıonra artcziycn kuyuları aç
maya karar vermiştir." 

desine göre ma.hkiimun tahliyE' -di

lebileceği kanaatindedirler. Bununla 
beraber Müddeiumumhik, davayı 
temyiz etmıye kıtrar vermistir. Bu 
hukuki muadeleyi Temyiz M~ hknnı,.. 
si halledecektir. 
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~ahkemelercle Yeni köy 
Muallimleri 
İş başında 
Ankara, 25 (Tan) - Zira.at Ve

kaleti Maarif Vekaleti ile müştereken 

~,. __ _ 
BU,Un SAKARYA Eski (Elhamra) sinemasında 

İki saatlik neşe, musiki, ve dans filmi 

Filoyu Takip Edelim 
( FOLLOW THE FLEET) 

Küçük bir çocuk 
hırsızhk suçundan 
mahkUm oldu 

bir taraftan muallim, diğer taraftan Baş rollerde: Dans kralı ve kraliçesi 
ziraatçi olarak Eskişehirin Çifteler , -----------FRED AST AlRE ve G!NGER ROGERS __________ _ 
çiftliğinde yetiştirdiği köylü çavu' 

ve onbaşılardan 79 unu Ankaranın ,•••••••••••s=11••••••••••••••••••••••••••••
yakın köylerine dağıtmış ve her bi-
rine yüz kilo buğday, 50 kilo arpa 
20 kilo yulaf, 25 kilo da çavdarı 

meccanen dağıtmıştır. Bu tohumlar, 
vekaletin ıslah müesseselerinde uzun 
yıllar uğraşılarak meydana getiril • 
miştir. 

Bugün 
ŞIRLEY 

MELEK Sinemasında 
2 Fılm 

LOREL-HAROI TEMPLE 

En son ve en büyük filmi: Büyük komedi 
•• •• 

S ultanahmet Sulh Üçüncü Ceza mahkemesi, Ibra
him isminde bir çocuğu Ferah Sineması gişesi 

önünde birinin cebinden bir paket sigara çaldığı sabit ol
duğu için 20 gün hapse mahkum ve tecil etmşti. İbrahim, 
dün ayni mahkemeye bir hırsızlık suçile getirildi. Hakim 
İhsan onu görünce: 

- Oo, İbrahim daha kararın mürekkebi kurumadan 
yine geldin r dedi. 

Ve sorgusunu yaptı. İd-, 
diaya göre, İbrahim Ahmet 
isminde birisi seyyar fıstık
çıdan fıstık alırken bir lira 
çıkarmış ve bozdurmak için 
işportanın üstüne koymuş
tur. 

Muallimler, öğleye kadar Maarü 
Vekaletinin gönderdiği hususi prog -
ramm çerçevesi içinde çalışmakta, 

öğleden sonra da Ziraat Vekaletinin ' 
gönderdiği memurlar ile birlikte ••••••••••• 

KUÇUK KAN 
PRENSES KARDEŞLERi 
Fransızca sözlü Fransızca sözlü 

Bugün çocuklara dlihuliye 20, hususi 25 kuruştur. 

Altı ay 
hapse 
mahkum 

kursta öğrendikleri umumi bilgileri ----------------------------------------------
köylüye tatbik ettirmektedirler. Umumi Çeşmelerden Su 

Ziraat Vekaleti, çavuş muallimlere Alan Sakalar Radyo 
~YILDIZ-... 

lbrahim bunu gönnU.ş ve ağzına 
aldığı bir cigarayı işaret ederek: 

- Pardon, bay, şuna bakayım de
mif ve işportaya sokubnuştur: 

Bu SlI'a.da lirayı alarak Edirnekapı 
ya giden bir tramvaya atlamıştır. Po-
lil, arkadan ara.baya yetişmiş ve ken
disini para ile beraber yakalamıştır. 

Hi.kim, suçu sabit gördü kendisini 
28 gün hapse mahkum etti. Ji'a le.at bu 
defa cezasını tecil etmedi, 

Portakal 

İşportasını 

Çalmış! 
~ Sultanahmet sulh birinci ceza hl -
kimi, dün, Omer adlı Adapazarlı bir 
ıenci, bir ay hapse mahkum etti. Fa 
ka.t cezasını çektirmedi. Davacı Ka
dir isminde bir portakalcn idi. Diyor 
du ki: 

- Ben işportanu sokakta bıraka
rak bir dükkina girmiştim. Döndü -
ğUın zaman yerinde bulamadon. 
Omer, alınış kaçıyordu. Kendisini 
polisle yakaladık ve elinden içinde 51 
portakal bulunan işportayı aldık. 

Suçlu Omer ağlıyordu ve: 

- Bay hakim, dedi. Ben Bursa -
C!an buraya hamallık yapmak ıçın 

gelmiştim. lş bulamadım. Hiç sabı· 
kam yok. Aç kaldım. Bu portakallar 
dan satıp karnımı doyuracaktnn. Ya
kalac)ılar. 

Bundan sonra şahitler dinlendi. On 

Jar da Omerin itira.fını teyit ettiler. 
Hakim Reşit suçluyu bir ay hapse 

mahkflm ve sabıkası bulıunmadığı i

çin cezasını tecil etti. 

Eski Salıpazarında 533 numaralı 
dükkanda oturan Satiye Şirketinin 

kahvecisi Saim, bir hafta evvel kom
şularından Isrnetin e\ine duvarından 
atlamak suretile girdiği iddia edildi
ği için meşhut suçlara bakan Asliye 
Dördüncü Ceza Mahkemesinde mu -
hakemesine başlanmıştır. 

Saim, ismeti eskiden tanıdığını ve 
ziyaret için gittiğini söylemiş, lsmet 
ve kardeşi Cavide bunu şiddetle red . 
dedince kendisinde Ismet ve Ca.vide
nin el ya.zılarile fotoğraflan bulun
duğunu iddia etm4'tir. Diln muha -
kemesine bakılan suçlu, fotoğraflan 
göstermiştir. Fakat, davacılar bu 
yazıları inkar etmişler, mahkeme üç 
kişilik bir ehli hibre teşkil etmiştir. 
Bunlardan ikisi mahkemede bulunan 
gazeteci, birisi de bir hukuk talebe -
sidir. 

Bundan sonra MUddeiumumi Hik • 
met, Saimin cezalandırılmasım iste • 
miştir. Mahkeme kendisini altı ay 
hapse mahkfım etmiş, oezas• t:Pcil e
dilmiştir. 

Vehbi Sait 
Hakkındaki karar 
Bugün veriliyor 

iki buçuk sene evvel Ortaköyle 
Beşiktaş arasın::la Hasan Hüseyin is 
minde bir neferi otomobilile çiğniye
rek ölümüne sebep olduğu iddiasile 
tevkif edilen Sait Paşazade Vehbi 
tevkifhanede sinir buhranı geçirdiği 
için a.dll tıp i§leri müşahedehanesine 
nakledilmişti. Müşahedehane Veh -
bide bir hastalık tesbit edemediği 

için tekrar tevkifhaneye göndermiş -
tir. Bugün asliye üçüncü ceza mah
kemesi Vehbi hakkındaki kararanı ve 
recektir. 

Sala.haddin Bey ikinci tası da yuvarladı; rahat bir 
tavırla arkasına yaslanarak Yusufa sordu: 

"Edremidin suyu mu çıktı? Dön oraya, ben sana 
yaylı da alırım, at ta alırım, hatta belki başka iş te 
bulurum!" 

Yusuf cevap verecekti, Sala.haddin Bey elile işa-

yakında yeni aletler gönderecektir. 

Zeytinciliğin 
İnkişafı 
Ankara, 25 (Hususi) - Zeytinci

liğimizi inkişaf ettirmek ic;in ziraat 
vekaleti tarafından hazırlanmakta O· 

lan proje tamamlanmak üzeredir. in· 
kişaf tedbirleri hakkında fikirlerin -
den istifade edilmesi için memleketin 
tanınmış zeytincileri Ankaraya çağı 
nlmıştır. ünümüzdeki pazartesi günü 
ziraat vekili Muhlis Erkmenin baş -
kanlığı altında bir toplantı yapıla • 
cak, bu toplantıda zeytin mıntakalan 
nın mebusları da bulunacaktır. 

Dr. Wiegand Öldü 
Almanyarun tanınmış asarıatika 

mütehassıslarından Dr. Wiegand bir
kaç gün evvel Almanyada ölmüştür. 

Dr. Wiegand 1897 senesinden 1912 
senesine kadar Bcrlin müzesinin mü
messili sıfatiyle memleketimizde ya
şamıştır. Memleketimize ait arkeolo
ji işlerinde bilyük bir ihtisası vardı. 

Olümü memleketimizde kendimni ha
tırlıyanlar arasında ~ür davet et
miştir. 

Adliyede yeni 
terfi listesi 
Adliye Vekaleti, lstanbul hakim -

leninde bazrlarım terfi ederek baş -
ka yerlere nakledilmeleri hakkında 

teklifler yapmışlardı. Hakimlerin ek 
serisi bu tekliflere müspet cevap 
vermişlerdir. Baztlan da bugünkü 
ma.aşlarile Istanbulda kalmayı ter
cih ettiklerini bildirmişlerdir. 

Ankaradan dUn müddeiumumiliğe 

gelen haberlere göre, Adliye Vekale
tinin hazırladığı 200 kişilik terfi ka
rarnamesi dUn tasdik için Yüksek 
Makama arzedilmi§tlr. 

Sakaların umuma mahsus çeşme -
!E;rden su almaları ya.saktır. Bazı sa 

kala.rın buna riayet etmedikleri gö • 

rillmU~tUr. Kendilerine gösterilen 

ÇE:Şmelerden başka çeşmelerden su 

alan sakalara sakalık yaptırılmıya -
caktır. 

ŞERiR nv A TROSt ı 

DRAM KISM 
Bu akşam 

20,30 da 
BABA 

l!UL'J'UKLAR: 50 
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ŞEHiR TJV~TROSU Operet kısmı 
Bu akşa.ro 

ıo.30 da 
Leyla ve Mecnun 

Ve 
14 de 

ÇOCU.h J.'IYATROSU FATMACll< 

Bugünkü program 
t-.tanbul : 

Oğle neşriyatı - Saat 12.30: Pilkla 
Türk musikisi; 12.50 : Havadis: 13.05 : Plak 
ile hafif müzik; 13.25 • 14: Muhtelif plik 
ne§rİyatı. , 
Akşam neşriyatı - Saat 18.30: Plakla 

dans musikisi; 19.30: Şehir Tiyatrosu ko
medi kısmı tarafmda.n bir temsil; 20: Türk 
musiki heyeti; 20.30: Münür Nurettin ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk earkıları; 21: (Saat ayan) Orkeitra: 

l - Suppe: (Bandittenatreiche). 
2 - Strauss : (Mavi Tuna) vals. 
3 - Kuluk: (Gavotte). 
'4 - Verdi: (Travyata) operasından par

calar. 
5 - Fesras: (Tirol havalarından bir po. 

puri). 
22: Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 

gün un proıramı; 22.30: Plakla sololar; 23: 
SON. 

Günün program özü 
Istanbul Sultanahmet Birinci Sulh Hr.fif konserler: 

Hukuk Hakimliğinden: 13.10 Biikreş: Küçük radyo orkestrası ; 
Holantse Bank Uninin Galatada 15.40 Varıova : Eğlenceli musiki plikları; 

17 Kolonya : Orkeıtra, ıopran. bari ton; 
Havyar Hanında 73 numarada mu • 18 Oıtrava : Popüler noel neıriyatı; 18.15 

kim Koço Momiko aleyhine ikame Bükreş: Askeri bando; 1845 Kolonya: No-
el konseri; 19 Liypzig : Orkestra, orı, 

ettiği 200 liranın ta.hııill dav. ....... ut.ül.+İar'i.ve ~nstru~nt~l 0 konser; Dı9-:Is s"tô"k -
müddeaaleyhe gönderilen davetiye • holm: Hafif musiki; 19.30 Nis _ Kot • Da 
nin ikametgahının meçhuliyeti hase- ziır : Cican musikisi: 21 Laypzic: Kar115ık 

eğlenceli ne$riyat: 21.10 Viyana: Karışık 
bile bilatebliğ iade edilmesi üzerine musikili popuri: 22.ss Viyana: Musikili bir 

geçit ; 23 Buda peşte: Fridl idaresinde or • 
tebligatın ilanen ifasına karar veril- kestra ; 24 Bukreı: Gece musikisi. 
ır.iş ve 24/ 12/ 936 tarihli celse için Operalar : 

ilanen yapılan tebligata rağmen borç· 20.3 OPraı : Dvorakın (JAKOBIN) ope-
. ·· t t ed" W• d h kk ras ı ; 22 Milino : Verdinin (FALSTAFF) 

lu ıspatı vucu e m ıgın en a m- operası; 22.25 Tuluz, Paris: Openıd•n na-
da gıyap karan ittihaz ve müddeinin 
talebi Uzerine istikt.ap ve tatbikat 
ve sabit olmazsa yemin icrasına Jca. 
rar verilerek celse 16/ 1/ 937 tarihine 
saat 10. 30 a talik edilmiştir. Bina -
enaleyh mezkur gün ve saatte bulun
madığı takdirde yeminden nükiıl, borç 
VE> senedi kabul etmiş nazarile bakı
lacağı ve bir daha muhakemeye ka
bul edilmiyeceği ve gıyabında karar 
verileceği ilan olunur. (28620). 

kil. 

Oı)(•retler: 

21 Stokholm: Bir ıtlidyo opereti. 
18.55 Viyana : Piya.no refakatile keman 

resitali ; 22.30 Varıova: Piyano rrıitaıi. 

Oc.Ja mmdklsl : 
24.20 Budapeıte: Salon kenteti. 

nı. m: musikisi : 
18: Budapette; 1830: Varıova; 21.10: 

Bükreş; 22.40: Bükreı (Plak); 23 : Stok
holm, Var,ova; 23.25 : Viyana; 23.30: Praı 
23.30: Liypziı. 

Sinemasında 

Bu senenin en çok beğenilen 
filmi 

CAPKIN GENC 
DAN1ELLE DARR!EUX ve 

H&"'-:RY GARAT tarafından 
Neşeli ve şarkılı operet 

Aynca: ÇiNGENE GECELERi 
3 kısımlık renkli 

Şarkı, Dans ve Gittar 

lSTANBUL 
Küçük lstikrazat Sandıiı 

Türk Anonim Şirketinin 
12 Mart 1936 tarihli fevkalade 

hissedarlar umumi heyeti toplanU -
smda: 

1 - Şirket esas mukavelenarn_. 
nin 5 nci maddesine tevfikan sernıa• 
yenin bir misli nisbetinde tezyidlı>' 
ve hisselere mUnkasim 30.000 Tür1' 
liralık yeni Lir sermayenin ihracın' 

2 - Ticaret Kanununun 394 ncU 
maddesi mucibince, şirketin hisse g1 

hiplerine bir ay zarfında yeni ser • 
mayeye eski hisseleri niebetinde tel" 
cihan kaydolunmak hakkı verilme • 
sine karar verilmiş olduğundan, işli' 
ilan tarihinden itibaren şirket histi 

sokağında, Sen Piyer hanında 12 NO. 
sunda kain şirketin merkezine mürt" 
caatıa açılmış olan süskripsyona il' 
tirak etmeğe davet olunurlar. Akfl 
takdirde rüçhan haklannın sakit CY 

lacağı malumat olmak üzere ili' 
olunur. 

YENi NESRlY AT 
K1T AP VE KlTAPÇILIK _:: J.5 

Kanunuevvel tarihli 22 inci sayısı dl 
çıkmıştır. 

YEN! NASRE'ITIN HOCA ~ 
"Yeni Nasrettin Hoca" gazetesini' 
ilk sayısı çıkmıştır. Mündericatı t.e' 
gin ve karikatürleri de pek güzeldit• 
Her bayide bulunur. Fiyatı yalnız rU' 
paradır. Neş'eyi seven her okuyuctl' 
muza tavsiye ederiz. 

evlenmeyi de düşünemiyeceklerdi; çünkü buna biri· 
birlerini kaçırmamak için en son çaredir, diye mürıv 
caat etmişlerdi. 

ret etti, onu susturdu ve: 
"Bırak cevap vermeyi!" dedl MEMLEKET ROMANI -45- SABAHATTİN ALl 

Bunun için; hayatlannnı beraberliği dünyanın en 
tabü, en kendiliğinden anlaşılır, en basit bir işi ol· 
duğu için biribirlerine söyliyecek uzun boylu li.flatı 
da yoktu. Aralarında günlerce birer cümlelik mük&• 
lemelerden başka bir :-ey konuşulmadığı olurdu. 

Sonra 1>ıL9ını ona doğru uzatarak ilave etti: 
"Ben buralara kadar keyfimden mi geldim ? Beni 

nasıl yalnız bırakacaksınız ? Kızımdan ve senden 
ben bunu mu beklerdim? Beni Şahindenin eline 
bırakıp nuıl gidersiniz ? Bu son günlerimde sizden 
başka kimim var? Keyfin isterse Yusuf, siz dönmez
seniz ben de kalının, sen kazanacağın para ile hem 
karını hem beni beslersin! ... " 

Yusuf şaşırdı; fakat kaymakamın şaka söyleme
diğini ve bu eözlerin sarhoşluktan evvel dUşünUlmUş 
'eyler olduğunu anladı. 

Kendisi istediğini yapmakta hUr olsa bile bu 
adamdan kızını ayırmıya hakkı yoktu. Yalnız içini 
kemiren son bir düşünceyi daha fazla saklıyama.dı: 

t 
"Bize orada ne gözle bakarlar kim bilir!" dedi. 
"Ne gözle bakacaklarmış? Siz nikahlı değil misi· 

niz? Ayıp mı, günah mı bu? Ben de razı olduktan 
sonra kimseye 18.f dilfmez!" 
l Yusuf: 
f "Siz bilirsiniz!" dedi. 
mUthlf bir hUzUn verdi. Göğsü daralıyor ve blOnml
yen bir yerden bir fellketin geleceğinden eminmi9 
gibi onu kendine çekerek sımsıkı sarıldı. GösUnde 
hıçkıran b8' ve kollarmda titriyen vUcut onu tutu.,_ 
turuyordu. Dudaklannı JBırarak odanm karanlık du
varlanndan birine gözlerini dikti ve saatlerce böyle 
kaldı. 

Bir meçhulden korkarak boğulur gibi olduğu bu 
recelerin hatırumı bir daha zihninden silemiyor, 
gitgide daha karanlık, daha konusmu <>luvordu. 

Halbuki bir uykudan sonra sabahleyin gözlerini aç&n 
kıyor ve bir kuş gibi evin içinde dört tarafa seki
açan Muazzez, kaygusuz tebessümlerle kocasına ba
yordu. 

Onun bütün gün hiç durmadan işler icat edip kah 
bahçede, kah içerde meşgul olduğunu görmek, Yusu
!u bir parça oyalıyordu. Artık bu evde bir hanım 
olduğunu hisseden Muazzez, gitgide yonayan Rume
lili hizmetçiye ldeta if bırakmıyor; yemek pi
flrmiye, çamaşıra bile yardım ediyordu. 

Erkenden kalkıyor, kollannı ve boynunu açık bı
rakan beyaz geceliğiyle aşağıya ko9uyor ve Yusufa 
pekmez, tulum peyniri ve ev ekmeğinden ibaret bir 
kahvaltı getiriyordu. Kalın iki örgü halinde arkasın
da sallanan kumral saçtan, o koşarken uçuyor; pem
be ve yuvarlak topuklan önçesiz ve ayağına biraz 
büyük gelen terliklerin içinde mini mini duruyordu. 
Uzun geceliğinin altından ayak bilekleri göri.inUyor 
ve bir yere outrduğu zaman san eeyrek ve ince tUy
lerle kaplı muntazam bacaklarmnı alt kmımlan mey
dana çıkıyordu. 

Muazzez odanın sokak tarafı boyunca uz&nan se
dire bir ~kir seriyor, üzerine bakır bir tepsi içinde 
getirdiği kahvaltıyı koyuyor ve Yusu!u çağırıyordu. 
O zaman mindere yan oturup aya;klarmı aşağı u.llJ.. 
yarak karşılrklı yemeğe başlıyorlardı. 

Yusuf bu esnada hep kansına dikkat ediyordu. 
Muazzez beyaz ve zayıf elleriyle ekmeği yakalar, or
tasıdan kırarak yarısın kocasına uzatırdı. Bazan ter
likleri ALY8.fmdaıı çık&Mp PILl"llaklarma takar ve f,,.._ 

kında olmadan oynamıya başlardı. Yusuf onun uzun 
parmaklı, ince ve sarıya yakın beyaz ayaklarına da
lar, senelerdenberi tilrlü köselelerin içine girip çıktı
ğı Jıtkle bunların nasıl olup ta bir tuyle bile dokunul
mamış ka.dar ince derili, muntazam ve güzel kaldı
ğına hayret ederdi. 

Bu ne kadar güzel bir çocuktu yarabbi, ve Yusuf 
onu ne kadar çok seviyordu. 
Kadın dedikleri ,ey hakkında hiç bir fikri olmıyan 

delikanlı kansına insanların UstUnde bir mahiyet ve
riyor, kalbinde günden güne kuvvetlenen bir aşkı 
8.deta dint bir his gibi tefsir ediyor ve biltUn dUşUnce 
ve hareketlerinin bu mihver etrafında dönmesi la
zım geldiğini hiaeediyordu. En uzak devrelerinden
beri bir dakikası bile onsuz geçmiyen hayatının Mu
azzez olmadan bir hikmeti bulunabileceğini tahmin 
etmiyordu. Onu kaybetmek tehlikesi beliren zaman
lan, hatta onu eliyle kendinden uzaklaştırdığı gün
leri hatırladıkça f&şryor: 

''Ben bunu nuıl yaptım?" diye kendine soruyor
du. 

Muazzez de Yusufu hemen hemen ayni hislerle 
aevmekteydl. Onun .. kmd ada esas A.mil, diğerinin 
"lUzumlu" bir ,ey olmuı, onauz hayatın tasavvur 
edilmesine bile imkln bulunmamasıydı 

Bir zamanlfl.r blribirlerinden ayrılmak blribfrlerini 
kaybetmek ihtimalinin korkusunu c:ekm'tş olmasalar 
belki de biribirleri için ne kadar kıymetli olduklarını 
hlll bilmlyeceklerdi. Hayatlan o kadar biribirinin 
içinde kaybolmuf, yerlqmişti. Ve belki o zaman 

Cuma günleri hep beraber bir ahbabın bağına gl• 
dildiği ve erkekler bir tarafa, kadınlar bir tarafa ay· 
nhp kendi aralarında alemlere başladıkları zama.ıı 
ne Yusufun, ne de Muazzezin bulunduklan yerle bir 
alakalan olmuyordu. Muazzez söylenen sözlere bir 
gülümsemeyle mukabele' ediyor, Yusuf ise kim~e 
bir şey söylemiye hal bırakmıyacak kadar tutuk du
ruyordu. 

Sallhaddin Bey bu cevabı bekliyormuş gibi doğrul· 
du. Bir taş daha dikti, dili biraz ağırlaşarak: 

"Hadi git yat!" dedi. "Ben de yorgunum. Sabahle
yin erken kalkın, beni de kaldırın." 

Yusuf doğruldu. Tekrar babasının elini öperek dt· 
şan çıktı. Yukarı odaya serilen bir yatakta MuazzeS 
her şeyden habeniz uyuyordu. Yusuf elbiseleri ile 
yatağın başucundaki mindere gidip oturdu. Tahta 
parmaklıklardan giren ay yatağa, genç kızın yüzüne 
kadar uzanıyordu. Yusuf yavş ayavaş yUrUyen bU 
ışığa ve bu gölgelere bakarak oturduğu yerde uyu· 
du. 

Ismail aşağıdaki odada kaymakama bir yatak ser
miş ve çekilmişti; Sallhaddin Bey de soyunmadaJI 
bunun Uzerine uzandı ve sönmiye yüz tutan çırannı 
ışığında donuk bir kırmızılıkla parlıyan rakı testisin8 

gözlerini dikti. Bir şeyler düşünmek istiyor, fakat 
başının etrafında dolaşan fikirleri bir tUrlU yakalı~ 
mıyordu. Yavaşça gözleri kapandı ve horultulu hit 
uykuya daldı. 

'(Arkası varl 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

:tn·nı hedefi: Haberde. fikirde, 
erfeyde temiz, dürüst, samimi 

oıllıak, kariin gazeteai olmaya 

" 
çalışmaktır. 

~ Meseıeıe~ı 1 

~cıa fiyatlarında- ihtikar 
Ecza fiyatlarında ihtikar yapılıyor

ltıu~ diyorlar •• Sıhhate ait olan bu 
~eseıe hiç şaka götürmez. Hayat ışı 
~i:day ışıne benzemez. Buğday 

)IJkselir, un pahalılaşır, ekırıeK on 
h.ra, yirmi para yükselebilir. Fakat 
lleticesi kolaylıkla önlenebılır, çare· 
11 bulunabilir. ilaç hiç böyle değildir. 
erne pahasına olursa olsun rnutla· 
~alınacak ve içilecektir. Spesyali -
~ ·ı · 1 1 açlar çıktı çıkalı doktor ar san· 
litrarnıı e<:za terkiplerini hatırda 
lıı~aktan altalta sıralanmış ilaç 
t • 
6cfetaları yazmaktan kurtuldular 
'tıııtıa, hastalara da yıkım oldu. He· 
~bir spesyaliteden devamlı olarak 
'lırırnak mecburiyeti olunca bir aile 
~Utçesinin ne hale gireceğini tahmin 
ll'ıek kolaydır. 
lanesi 10-15 liraya verilen .spes· 

)a.lite ilaclar var. Mesela bir Prolüton 
"ııpuııerlni ancak 13 liraya alabili • 
)oru:z. Bunun maliyet fiyatı on bir 
lıra kadardır. Demek ki, tertip ilaçta 
~~a deposuna iki lira kar kalıyor. 
Su karı hükOnıet bir kanunla kabul 
'tllliştir. Eczanelere yüzde 15 ve de· 
~01ara yüzde on kar etmek hakkını 
'verllıiştir. Bu hak karşısında halktan 
ç'.~lcak yüzde yirmi beşin h~sab~n~ 
ko~den geçirirsek; işin ehernnııyetını 
da.ha iyi anlıyabiliriz. Beşyüz kuruş
lıı~ ~ir ilaçta elli kuruş depo ve yet· 
l'rıış beş kuruş eczane kazanıyor. 1• 
1acr '125 kuruşa geliyor. BugUnkU h.a~ 
~il.t pahalılığında bu karı kaç . kışı 
\'erebilir? Verebilenler de hangı şe
rait içinde verir. Pahalılğın sebebi 

e buradadır. Eczaneler üzerinde 
letakende 195 kuruş yazılı ve beş 
IJruşta pulu olan Ç.alci ostelini ac
~-- ... ı ..... ..ı,.nnlıtrdan 115 kuruşa alıy~~ 
r, 195 kurşluk bu ılaçtan beş a 

~IJtu kullanmak mecburiyetinde ka
laı, zayıf çocuklu "ailelerin katla~a • 
Cağ, mahrumiyetleri bir düşünelım. 

l(anun halkı eczanelerden alış ve· 
t' J 1~e mecbur etmiştir. Ecza depoları 
ka.t'iyyen halka ilaç satamaz. Depo· 
1a.r halkın gözü önündeki caddeler
Qeıı çıkmaz veya iç sokaklara nak • 
:ettirilmiştir. Ta ki gözden ırak o • 
lltıca hatırdan da dur olsun.. Depo 
~r1'1an yerini bulamasın .. Piyasa yer· 
9ritıden uzaklaştırılan ecza depol~rı 
hıııız eczaneler için (Furnisör)dur. 
~itrısenin başına gelmemesini te • 
l'ııeııni edelim amırıa. acele bir spes
)a.liteye ihtiyaç olur da mahalle ve· 
)a seıntin eczanesinde o ilaç bulu • 
~a.ltıazsa; depodan alamazsı.nı~ ve l~
taı,buıun bütün eczanelerinı bırer bı
rer ~ z Va • 
~· dolaşnııya mahkllmsunu ··. 
11 ilerlemiş olur da tanıdık b_ır ~c
~enin tavassutunu temin edıncıye 
adar depolar da kapatılmış bulunur
~ l'letice ne olur? Her memleke.~e 
'cı.. d' I" mnıa mub-~ .. neter himaye e ı ır a . 
~ sıhhat meselelerinde halkın hı· 

l'rıa.11 · . h' ayesinden da-
~ ~esı eczanenın ım . .. 
~- llstün tutulmak gerektır .. Dunya-
·~ her tarafında da böyledır. 

b· ~c:za depoları arasında dehş.etli 
ır rekabet göze çarpmaktadır. Ser

~a.'lesin b'I mal satanlar vardır. 
"' e ı e f" k 11 'lilzden hiçbir alacın ıyatı mu • 
t-l'ıtıen bir hadde giremez olmuş : 
tı~ 1 nda meslekı 

L • Depocuların ara arı 
11ır · k ve yüzde on 
~ 1tntizaç temin etıııe 
~ lr, haddi makule indirmek lazım -
.,~~· Mesel! çok sürümlü ilA.çlardan 
li~de 'k ' ··rumü az ilaçlardan 'IU ı ıye ve su E 
~~~de 5-6 ya razı olanlar var.dır. c· 
~ tıeıere de bu yolda ve bu nısbetle • 
~:~Öre kar temin etmek halkın sı~
~ t Ve refahı noktalarından pek 0

• 

~l'ı'ıli bir iş olacaktır. 
s. A. KENBER 

'---~======= 
l ~onguldağa Gönderilecek 

Mahkfunlar 
~ .\dliye Vekaleti, bazı mahkfunla.rm 
~guldak kömür madenlerinde ça • 
~ .. alarına karar vermiş ve. Bursa 
~llqde~uınumisi Cemili de bu ışe me
~ etnuşti. Cemil, Istanbul ve dus
l~ : hapishanelerinden Zongul a. -
~ g0ncforilecek mahkumlarT ayır -
~~ltt.a.dır. Vekaletin hapishaneler 
~l\~haasısı Mazhar da Edirne ha • 
' nesindeki tetkiklerlıH• devam 

Operatörlük Aleminde Yakın Tarihten 
ParCjalar 

"Sadakat,, ve "Ubudiyet,, 
K ısa bir zaman önce 

Amerikanın San 
Fransisko şehrinde topla
nan cerrahlar toplantısın· 
da operatörlerin biri, sa· 
kallı bir kadının adrenal 
guddeleri üzerinde ameli· 
yat yaptığı ve neticede ka· 
dınm normal bir kadın 
olduğunu anlattı. Diğer 
bir doktor, kafatası içinde 
mikroplar la dolan bir par· 
çayı çıkarıp temizledikten 
sonra yerine nasıl iade et· 
tiğini izah etmiş, bir üçün· 
cüsü de kan tazyikini ha· 
fifletmek ıçın sınır üze
rinde ameliyat yaptığını 
söylemişti. 

Operatörlerin bu yolda 
kazandıkları muvaffakı • 
yeder pek çoktur. Bunla
rın biri yaralanan bir kal
bi dikmiş, biri akciğerleri 
hemen kamilen çıkarmış, 
biri, bir kadının yan bey· 
nini çıkarıp atmış ve kadı· 
nın sıhhati düzelmiştir. 

B ütün bu çeşit ameliyatın en 
hayret vericisi doktor Ho · 

vard Naffziger tarafından yapı~ • 
mış bulunuyor. KaJiforniya Üni • 
versitesinde cerrahi şubesi başka
nı olan doktor, kafatasının kemik
leri ile meşgul olın uş ve bunları 
temizlemenin çaresini aramıştır. 

Tehlikeli mikropların bu kemiklere 
musallat olması takdirinde kemiği 
çıkarıp temizlemek, mikroplan im
ha etmek, ve kemiği yerine koy -
mak mümkündür. Fakat bu ame
liyat son derece tehlikelidir. Dok • 
tor N affziger ile arkadaşları bu şe 
kilde hücuma uğrıyan kemiğin ye
rini takim ediyor ve ameliyatı mu 
vaffakıyetle yapıyorlar. Ameliyat 
başladığı zaman kafatasının çıka
.. .u.uıc:ı.:u ı;:ıı.cut:u klt:lliIK t:;::tı.ı;:ı ıı;: ut: 

kesilmekte, mikroplar ölünciye ka 
dar kaynatılmakta yahut başka 

suretlerle temizlenmektedir. Ger • 
çi kaynıyan kemiklerde hayat kal
mıyor, fakat bu kemik yerine kon
duktan sonra ona bitişik olan ke
miıklerin hayatı ona da sirayet 
etmekte ve kemik eski halini al
maktadır. 

Beyni temizlemek ameliyatı da 
ayni sebepler yüzünden yapılıyor. 
Beynin içinde birtakım tümörler 
peyda oluyor ve bunlar beynin ya. 
rısım kapladıktan sonra diğer ya
nsını da kaplamak tehlikesi baş 
gösteriyor. Operatörün buna karşı 
yapacağı iş, tümörün istila ettiği 
beyin kısmını çıkarıp beynin geri 
kısmını kurtarmaktır. 

A merikanm Johns Hopkins Ü· 

niversitesindeki doktor Dan
dy birkaç sene evvel, bir insan 
beyninin sağ yarısını çıkarıp a trnış 
ve insanı idareye yanyan sol yan
sını bırakmıştır. Beynin yarısını 

çıkarıp atmak, hasta üzerinde hiç 
bir fena tesir yapmamış, yalnız 
beynin bu kısmı tarafından idare 
olunan azanın adaleleri felce uğra

mıştır. 

Doktor Dandy'nln bu ameliyatı 
muvaffakıyetle yapmasından son
ra doktorlar beynin, akıl kuvvet • 
!erini ihtiva ettiği söylenen kısım
lan üzerinde de ameliyat yapmıya 
başladılar. Halbuki daha önce bey 
nin bu kısmına bir kimsede el 

sürmiye cesaret edemiyordu. Ni -
hayet iki İngiliz doktoru olan Pen
field ile Evans, beynin bu ön kıs
mını kaldırmak mecburiyetinde 
kalmışlar ve işin asıl garip tarafı, 
hastanın akıl kuvveti ehemmiyet
li bir zarara uğramamıştır. 

tki yıl önce Kentukide profesör, 
Glen Spurling de buna benzer bir 
ameliyat yaptı ve hastanın yaşa • 
dıktan başka. akıl kuvvetinin eski
den daha çok iyi olduğu anlaşıldı. 
Hasta, kadındı. Ameliyattan bir se: 
ne sonra kadının gittikçe dimag 
kuvvetlerinin inkişaf ettiği görül • 
mUş, hifızası sağlamlanmış, seri 
ve isabetli kararlar verir olmuş, 
hulasa dimağ kuvvetleri günden 
güne kuvvetlenmiştir. 

Küçük .A1is Mak Henrl, midesi 

Midesi fers ol· 
cluğu haldt: 
doğan bu im 
bir ameliyat 
ile ölümdf'ıı 

kurtulmu§fur 

Hançeresiz kalan adam sun'i 
hançere lcullamyor 

ters o1duğu halde doğmuştu. Haya
tı tehlikede idi. Ameliyat neticesin 
de midesi doğrultulmuş ve kızca • 
ğız kurtulmuştur. Kendisi bugün 
normal bir insandır. 

S on t ecrübeler, eskiden beri do· 
kunmıya gelmez sayılan bir 

uzvun cerrahi müdahaleye mü
tahammil olduğunu ispat etti. 

Nevyork doktorlarından Condrad 
Berens, gözü perdeliyerek kör e
den Glokoma hastalığını muvaffa. 
kıyetle tedavi etmiştir. 

Doktorun yaptığı ameliyat, gö
zün üzerindeki tabakaları, soğan 

soyar gibi soymaktan ibaretti. 
Tedavisi mümkün olmıyan göz

lerin bazı kısımlannı alıp tedavisi 
mümkün olan gözlere aşrlamak im 
kanı ise günden güne inkişaf et • 
mektedir. 

Kan deveranmm intizamsızlığı 

yüzünden hasıl olan kan taz
yikini sinir üzerinde ameliyat ya • 
parak tedavi etmek ise daha başka 
bir nazariyeye dayanıyor. Şiryan • 
larla damarların su hortumları gi
bi bir hortumdan ibaret olmadık • 
ları ve bu kan çanaklarının birta -
kım sinir şebekelerinin kontrolüne 
tabi oldukları anlaşılmıştır. 

Doktor Alfred Adson bu sinir 

En • yenz O zama.nla.r, gazet.elerde biru 
zü.lfüyare dokunan bir yazı, 

saau;ür memurlarmm kurbanı olur· 
du. Bu gibi yazılan müsamaha ile 
geçiştiren saMür memurlan ve eocll
men t.eftiş \'e muayene azalan derece 
derece mes'ul olurlardı. Bundan do • 
laJ, çok dikkatli ve Uıtiyatb hareket 
edilirdi. O devirde küı;ük büyük her
kes "ubudiyet, sadakat, diyanet,. mu 
ketıinJ taşırdı. Meseli: l<ôit.anbulda 
lldncl ve hatta liı;üncü del't'Cede bulu
nan bir memurun ta..,radan aldığı 

yapılan 

tecrübeler 
mektuplarda, yahut kendisinht t.a..,ra
ya yazdığı mektuplarda blr "sayel 
Şahane,, \'e ''duayı veJfnlmet,, t.erkibl 
kat'lyyen unutuımaz<lı. Çünkü "mek· 
tuplar &(ılırsa, ne olur ne olmaz! .. ,, 
dUşüncell!ll hakimdi. Ga.zet~lere geılln
oe "sadakat ve ubudiyet,. izha.rmda 
blrlblrlerile müsabaka ederlerdi. Fa-
raza dahili haberler sütununda padf. 
şaha dualar ve medih edici cümlelerle 
dolu dört beş satırdan sonra meselA 
"Ziraat BankMının Gemlik kazası 
~ubesinden oradaki iki kö~· ha.Jkma 
töhumhık arpa ve bu~day da.ğıtılm~
tn-,. dil·e bir ~ey okunurdu. 

Herhatta Cumartesi 2iinlerf gazeı
t.f'!lerln baıt tarafına "Selamlık l'e8ml 
5Jlsi,, serlbhaslle bir bent yazılırdı. 
Padişahm Cuma nama:ımı mutat me
ra.cıimle ha.njtl eemlde Juldıfmı bOctl
ren bu bent, halka hükümdann ı111h
hatlnl hUdirE'n sembolik blr rapor ete .. 

..._rıllttj1.....,,~I mekti. Bu Cuma cıelimhğı bf'ndlnln, 
Jt'&7A"'telerde ~ altı turlii kahbı, ntt
ımm~l vardı. Tomtraklt ve sat.afatlı 
kelimf"lerin yt>rlerinf df'ilşttrmeıııne 
vlieude getirilen bu örnekler beş altı 

hafta süren hir de,;r ile de~Mirlterclı 
kullanılırdı. Yalnız Cuma selimlrı?rn
dan sonn eJc;llerin Hünkar tarafm. 
dan kabulüne dair verilen "tebligatı 

resmiye,, hep blr kalıpta. ya"''"""l'. 
SADi 

Bir bacağı uzun bir bacağı kısa olan bir kaatno yaptlan ameliyat Ticarethane
leri~ öğle tatili 

şebekeleri ile meşgul olmuş ve 
~unlQ.rxn ü:z"rindc ameliyat yaır 

mış, ameliyat muvaffakıyetle neti
celenmiş , damarların sertliği zail 
olmuştur. 

Bazı hastalıklar hançerenin çıka
nl m<.:: •nı icap ettiriyor. Halbuki 
ses hançereden çıkar. Hançe
resi çıkarılan bir adam konuşa • 
maz oluyor. Fakat operatörler ve 
elektrik mühendisleri mihaniki bir 
hançere yapmıya muvaffak olmuş
lardır. Bunu kullanan hançeresiz 
adam, rahat rahat konuşabiliyor. 

D ikkate değer bir vak'a, bir 
kadına yapılan sün'i boğaz · 

dır. Bu kadın bir kaza yüzünden 

gırtlağını kaybetmi' ve bir ,ey yi
yemez olmuştu. San Fransisko dok 
torlarmd&n Mullen bu kadma sun 'f 
bir gırtlak yaptı ve kadın bu saye
de rahat rahat yemek yer oldu. 

Kayda layık olan bir vak'a ba -
caklarınm ·biri uzun biri kısa olan 
bir kadına aittir. Madam Erances 
O'brien adını taşıyan bu kadına a
meliyat yapılmış ve iki bacağı denk 
leştirilmiştir. 

Anlaşıldığına göre bir ineanm Ö· 

lümüne sebebiyet vermeden bütün 
vUcudünün beşte dördünü kesip 
biçmek ve bunlardan çoğunun ye

rine sun't aza koym&k mü.ı.ukUn • 

dür. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Ankara, 25 (Tan) - Ticaret mtl
esseselerile mağa2aların da öğle ta- ' 
tili yapmak hususundaki teklifleri 
tetkik edilmektedir. Bazı tüccarlar 
tarafından öğle tatili için ileri sürü • 
len şekiller muvafık görülmemiştir. 
Alakadarların söylediklerine göre, 
mağaza mesai~i ile resmi daire me
saisi biribirinden farklıdrr. Yunanis
tanda mevcut öğle tatili usulü de ka 
nuni çerçeve içine girmemiştir. Ora
da perakendedler daima açıktır. An
cak, çok şiddetli sıcak günlerde Ati. 
na dükkanları saat 11 den 15 şe ka • 
dar kapatılabilir. Bu şeklin yurdu • 
muzda da tatbiki imkansızdır. Esa • 
sen öğle tatili yapmak istiyenlerin 
çoğu da işlerin az olduğu şu günler 
de böyle muvakkat bir paydosun fay
dalı değil, belki zararlı olacağı kana. 
atindedirler. 

ıstanbuı Radyosundan ı emenniler 
İtalyanlar Torik Alıyorlar 

Bir kariimiz, bize gönderdiği mek 1 Paris radyosu bunun fransızcasmı 

tupta, Istanbul radyosu neşriyatında saat 22,30 da vermişti. Adaların etrafında barınan pala
mut balıklarının müşterisi olan Ital
yanla:rın dört vapuru evvelki gün li
mannnıza gelerek balık yüklemiye 
başlamı§lardır. Düne kadar düşmüş 
olan torik fiyatlan çift başına 9 • 10 
kunış yükselmiştir. 

evvelkine nisbetle çok terakki gö - Konferanslar, ma.sallar azaltılsa 
rlildüğünü, fakat biraz himmetle neş hem daha tatlı olur, hem de o sıra
riyatın daha iyi olabileceğini söylü - larda birçoğumuzun başka istaaiyon
yor ve diyor ki: lar a.ra.masına meydan verilmez. Ve 

"Bir kere öğle neşriyatı pek bozuk şimdilik bu muvakkat radyo istui • 
Pl8.klan intihap işi pek ehli ol.ıruyan yonundan ba§ka bir isteğimiz kal
birine bırakılmış. Havadis kI8ml da maz." Diğer ta.raftan, uskumru bolluğu 

başlamıştır. Dün Amavutköy önün
de yüzlerce kayık çapari ile uskum· 
nı tutarak kayıklanm doldurmu~ • 
lerdır. Perakende uskumru fiyatla • 
!'I 35 kuruştan 25 kuruşa düşmüştür. 

yavan. Bunların hepsini saba.h gaze
telerinde bulmak mümkün. 

Akşam programı biraz yersiz. A -
laturkayı yarım sa.ate indirerek 6,30 
ile 7 arasına sıkıştırmak pek ala 
kabildir. Tiyatro, radyo montajlan 
güzel, (fakat geçen pazartesi akşa -
mı olduğu gibi) piyes izah edilirken, 
hatta temsil olunurken çalgı o kadar 
hızlı çalıyor ki insan söyleneni anlı
yabilmek için adeta yoruluyor. Be
nim bildiğim, konuşulurken çalgı ga
yet hafif (en sourdine) çalmalı. Is -
ta.siyonumuzu idare edenler her hal
dü Londrayı, Berlini dinlemişlerdir. 
Bunu gözönünde tutsunlar. 

Akşam havadisleri gene bayat. 
Radyo • Paris, Sekizinci Edvardm 
tahtından feragat ettiğini ve Mi!!!ter 
Baldvinin Avam Kamarasında bu hu 
susta vuku bulan beyanatını saatse
kiz buçukta verdiği halde bizim rad
yo saat 10 u 10 geçe bundan haber
dar değildi. Londra.d.a. Kral F.dvard 
veda nutkunu saat 22 de &aylemft, 

Fakılı Köylülerinin 
lıtedikleri 

Ankara - Kayseri hattı lizerinde 
mühim bir istasiyon olan Fakılı kö
yü tüccarından Faik Erdoğan, Musa 
Gökşen, Mustafa ve Terzi Süleyman Adana, Kayseri, ve Istanbul piyasa
Dergan imzalarile bir mektup aldık. larma külliyetli miktarda buğday ve 
Bu mektupta, Fakılı istasiyonunun arpa eevkeden bu yerde Ziraat Ban· 
senede 600 vagondan fazla buğday kaaı bir alını merkezı açmıştır. An
ve arpa sevkiyatı ve aynca 200 va- cak istasiyonda hangardan başka 
gon da emtaa muamelesi yaptığı, ci- buğday koyınıya müsait depo olma. 
varında on beş dükkanı, bir oteli ve dığından, merkez, alım işini gelen 
ile; kahvesi olan ista.siyonda su bu • vagon adedine göre yapmakta, mu· 
lunmadığıı ve suyun. 350 haneli köy- bayaanm başlangıcında vagonlann 
deki tek çeşmeden tedarikine çalışıl- çoğu pancar nakliyatına tahsis edil· 
dığı bildirilmektedir. Karilerimiz, diğinden buğday siparişleri günü gU 
buğdaylarını satmak üzere gelen dl- nüne t.emin edilememekte, buğday 
ğer kaza ve köy ahalisinin de inzi • eatmıya gelenler de günlerce bekle • 
mamile BU ihtiyacının arttığı, bu is- mek mecburiyetinde kalmaktadırlar. 
t:asiyonda ve köyde halkın, birçok Karflerimiz bunu kaydettikten sonn, 
hastalık mikroplamu taşıyan dere Ziraat Veklletlnin bu yıl yaptrracn<; 
suyundan iQmek mecburiyetinde kal silolardan birinin f!ta.sfyonlarmda in 
dıklarmı söylemektedirler. şa edilmesini ~ Mı dertlerine de 
Fakılı köylülerinin di~r bf r fhti • bf r çare buhmmunu teteımektedir _ 

yacı da.ha vardrr ki o d& m.Ghlmdfr. ter. 

\ 
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Fransada 
kadınların 
askerliği 

Noel , ____ Soğuk ve Rutubetli havalarda 

Grip, Nezle, Boğaz oJmainak 
yortusu 've ıoğukalgmlığından korun

Dün hıristiyanJık alemi, nocli tes
it etti. Noel, 1sanın doğumu şerefine 

kutlanan gündür. Fakat bugün, yal

nız garp kilisesi ta.rafından kabul 
. .\.. olunmuştur. Şark kilisesinin kabul 

Kadınlar Evvela Si- ettiği milat günU, sonkanunun 6 sı. 
yasi Hak istiyorlar m tesadüf eder. Aoel gecesi yapılan 

noel a"'aoı ise 17 inci asnn başların
dan itibaren kabul edilmiş, Almanya

dn başlamış ve 19 uncu asrın başla

rında !ngiltereye de girmiştir. 

t Memleketimizde kadınların asker
liği hakkında açılan cereyan hariçte 
çok dikkati celbetmiştir. Fransa da 
bu yolda yürümiye hazırlanıyor. 

Fransa.daki düşünce de, kadınların 
harp zamanında geri hizmetlerinde 
~ışabilmeleri için sulh zamanında 
kurslar tertip etınek ve kendilerini 
UfUl dairesinde yetiştirmektir. 

Observe gazetesinin Paris muhabi
ri diyor ki: 

"Bugünün harbi, artık bir ordu -
nun b~ııka bir ordu ;ile döğüşmesi 
§eklinde tasavvur edilemez. Bütün 
bir memleket ve millet seferber ola
cak ve dUşmanile çarpışacaktır. Mil 
letin yansını teşkil eden kadınlar da 
S(:ferberliğe dahil ol.malı, üz.erlerine 
\-azifeler almalı ve bu vazifelere ait 
talim ve tcl1biycyi sulh zamanında 
görmelidir. 

Fransada dUşUnUlen yol, Amazon 
krt'alan teşkil etmek değildir. 1s -
panyada kadınlar cephede döğüşmek
le beraber Fransada şimdilik bunu 
taklit tasavvuru yoktur. 

Birçok kadınlar erkeklerle rekabet 
l!Uretile çaİışıyorlar. Bir erkek va
tan hizmeti için muayyen bir müd -
det vazifesinden uzaklaşıyor ve mah 
nımiyetlere katlanıyor. Ayni mah -
rumiyet kadınlardan neden istenme -
sin? 

Dün, noel yortuları münasebetile, 
Beyoğlu, Galata ve lstanbul cihetle

rindeki mağazaların bir kısmı açıl -
rnamıştır. Yalnız yiyecek maddeleri 
satan e.~naf, dükkanlarını açmışlar -
dır. Beyoğlunda yumurta fiyatları 

bu yüzden yükselmiştir. Pa11tar.ılarm 

ve çiçekçilerin alış verişleri yolunda 
gitmiştir. Birçok yerlerde gece eğ -
lmtileri de sabaha kadar devam et-
miştir. 

Yumurta 
Konfro,u 
Komisyonu 
Yumurta ihracatım eskidcnberi 

kontrol etmekte bulunan yumr..ırta 

kontrol komisyonu ile fındık ihraca
t.mı idare eden fındık eksperliği vazi
felerine devam edeceklerdir. !ktisat 
Vekaleti tarafından tayin olunan ve 

başlıca limanlarımızda vazife görecek 
olan kontroller Vekalet namına yu
murta kontrol komisyonu ile fındık 

eksperliğini kontrol etmek salahiye~ 
leriyle işe başlamışlardır. 

mak için 

AKRiDOL 
kullanınız. Akridol, bulaşıcı 
hastalıkların alınmasına ma
ni olduğu gibi boğaz ve ha • 
demcik iltihaplarını da pek 
çabuk geçirir. 

Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35, 40 tane

lik kutusu 70 kuruştur. 

c • 
1 LDiNiZi 

BESLEY N • 
1 z • 

1 
28 gün zarfında birçok seneler da ha gençleşmiş olursunuz. Meşhur 

bir üniversite profesörü, genç hayvanlardan cilt için hakiki bir cevher 
istihsale muvaffak olmuştur. 

100 kadından 99 u beslenmemiş bir 
cilde maliktirler. Buruşukluklar, sol· 
muş tenler ve gevşek yanaklar bu 
halin bazı alametleridır. 

Zamanımızda tecrübe ile sabit ol· 
mustur ki; cildiniz, milyonlarca me
saıncleri sayesinde sureti hususiyede 
hazırlanmış birçok unsurları mas ve 
canlı hüceyreler şeklinde ifrağ ederek 
kaybettiği güzellik ve tazeliği kaza
nabilir. 

Cilt için en mükemmel gündelik 
güzellik reçetesi şudur: 

Genç hayvanlardan istihsal edilen 
Biocel cevheri, taze krema ve musaf
fa zeytinyağı. 

Bütün bu unsurlar şimdi Tokalon 
kreminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tanınmış cilt unsurlarının en 
mükemmeli ve en fazla besleyicisidir. 
Yalnız bir gece zarfında cildinizi ta-

genç hayvıınlar 

dan isllhul tıdl · 

len "BIOCEL .. 

Bu prensipe göre, kadınlar da er
kekler gibi talim ve terbiye devresi 
geçirmeli, hastabakıcılık, müessese -
ler idaresi, içtimai yardım gibi hiz -
metlere hazırlanmalıdırlar." 

ö 
K 
s 
Ü 

p ravetlendirecek ve inanılmıyacak 
A derecede canlandıracaktır. Ve 28 gün 

zarfında devamlı bir güzellikte yeni 
S bir ten temin edecek, beşcrenizi bir 
T gül yaprağı gibi daha tatlı, daha 

nıza bakarak tasdik edeceksiniz. 40 
ve 50 yaşlarında birçok kadınlar son 
derece besleyici bir unsur olan bu 
kremi muntazaman kullanmaları 
sayesinde hemen bir genç kızın terü 
taze cildine ve nermin tenine malik 
olmıya muvaffak olmuşlardır. Ak • 
şamları, Tokalan kreminin pembe 
renginc!ekini ve sabahlan (yağsız) 

beyaz rengindekini kullanınız. Pem • 
be rcnyindeki krem en fazla besleyici 
bir kremdir. Fakat sabahlan (yağ • 
sız) beyaz krem kullanılması mürec· 
cahtır. Çünkü fevkalade bir cilt un
suru olduktan başka pudrayı gayri 

Fransız kadınlarının bu fikre bir 
ttfrazlan vardır: Külfet nimetin kar
eılığı olmak lazrmgelir. Fransız ka -
dınırun siyasi hakları yoktur. Bunun 
için erkekten beklenen vazife kadın
l&rdan beklenecekse evvela erkekte -
ki siyasi haklara kadın da mazhar 
edilmelidir. 

İ nermin kılacak ve buruşukluklardan, 

L 
gevşek yanaklardan ve yüzUn zayıfla 
m1 n.dclclcı inden 'k urtnı"1Cıahbr. ..,,. .. ...ı• lnl- ~...,.._ ...... 

R 
Ü 
K 

L Bu şayanı hayret semereyi, ayna- na medar olur. 
E , ...... _..._ ________________ , 

~ • DAiMON ! Köy 
Çacuklar~na 
Yeni Dersler 

' Kültür Bakanlığından Ticaret Oda-
11ma gelen bir tezkerede, köy okulla
rında köylü çocuklarına öğretilecek 

dersler arasında iktisadi ve zirai yUk
selmenin temellerine taallUk eden iş.. 
ler hakkında mütalea istenilmektedir. 

Köy mektepleri mUf redat progra
mına ziraat ve ekonomi bakımından 
ıekıne. biçme, satışa arz, ambalaj, koo
peratif vesaire gibi meseleler ve iş.. 

ler konacaktır. Her vilayetin husu
~ vaziyetlerine göre alınacak mal\.l
ma,t Maarif Vekaletince bu program
lara ilave edilecektir. 

öksürük, Nezle, Boğaz ve Gö -
ğüs haatalıklarıyle aesi kıaılan -
lara tifai tesirleri çoktur. 30 K. 
Hasan deposu lıtanhul, Ankara, 
Beyoğlu, Betiktaf, Eskitehir. 

~-Mezhdun Arodnaia Kn:ga-~ 
Kouanetzki Moat, 18 Moacou URSS 
Havadisleri, asıl menbaından ahmz. 

FRANSIZCA OLARAK RUSY ADA INTJŞAR EDER. 
LE JOURNAL DE MOSCOU 

Sovyet hayatının bütün hadise ve nümayİflerini ka.yıd ve tarif 
eder; ilim, ıan'at, Edebiyat, muıiki, iıa.rı nefiıe, resimli yevmi 
hayat. 
6 aylığı, 26 nüsha 0,70 dolar, 1 aeneliği, 52 nüsha 1,20 dolar. 
nüshası 0,3 dolar. 

REVUE DE MOSCOU 
Bütün S. S. C. ittihadmda hayatın canlı bir tablosunu lrae eden 
lKI AYDA BlR çıkar musavver mecmua 1 aeneliği 6 nüıha 
1,00 dolar, nüshası 1,25 dolar. 

URSS EN CONSTRUCTION 
Büyük musavver mecmua. 
Mecmuacılığm taheseri. Her nüıhaırnda Sovyet asar ve aana
yii ile hayatının bütün panoramasını veren fevkalade yazılar 
vardır. 
6 aylığı 6 nüsha 2,00 dolar, 1 seneliği, 12 nüsha 7,00 dolar. 
Nüshası 0,35 dolar. 

LlTTERA TURE lNTERNA Ti ON AL 
San'at ve edebiyat üzerine tiyatro piyeıleri, hikayeler, resim • 
ler, karikatürler vesaire ... 

Bu mecmua için çalıtanlar meyanında bütün memleketlerin en 
tanınmıt yazıcıları ve ressamları vardır. 
Abonman ücretleri: 6 aylığı 6 nüsha 1,25 dolar, 1 aeneliği 12 
nüsha 2,50 dolar. Nüsha11 0,25 dolar. 
Siparitler için Beyoğlunda H A Ş E ! kitabevine müracaat. 
~ ........................................ r 

Pılleri, 
Fenerleri 

ve bilhassa 

DAiMON 
Ampullarmda 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

Her yerde Daimon markasını ıırarJa isteyiniz. 

Umumi depom: 
• Tahtakale 51 No. lu Poker tıraf bıçakları deposudur. • > 

Yılbaşında 
En makbule geçecek zarif, ,ık ve ucuz 
hediye; Venüs müstahzeratıdır: Ve
nüı esansı Losyon, Krem, Pudra, Al
lık, sürme: rimel, Briyantin ve kolon
vasını her yerde aravın17.. 

enüs~UJU 
t.vııya Zade Nureddin Ecza Alat ve ltrıyat deposu, Iatanbut 

Muzadı taaffün ve deriyi 

takviye hassalarına maliki .. 

yeti Krem Pertcvin bugün· 

kil şöhret ve şümulUnlin ba

riz delilidir. 

Sahıbı:Ahmet Emin i'ALMAN -
UmwnJ Neşrlyab idare ..-..den: 

8. SALIM 
Gazetecilik ve Netrlftt Tilrk Llmitet. 

1 

Şirketi. Basıldığı yer~ TAN matbaası 

Beyoğlu istik. 
13 l caddesi 405 

Telefon ı 

40450 

• • 

Egcr her şey sizi sabırsızlandırıyor \ e titizlendiriyorn, ~ger uTak b1r 
aksilik lıkirlcrinizi alt·üst edı)orsa, egcr geceleri uyku tutmayorsa, tc~hlt 
pek basiıtir: sinirlerlnizin tcnepbühiyeli artmıştır. henuz ukıl varken bll 
tcnalığı ğidermcr:-c acch: ediniı. 

Bromural -Knon. 

büliin dünyanın tanıdı~ı bir müsekkin olup ka)bellifıniz rahatı, U) ku)11 
ve afiyeti size iadl' eder. - Tesiri gayet seridir, - Bromural ' in hiç bir 
zararı yoktur. 

ıo n 20 komprlmc)i tıufr tüp. 
tcrdr ecuoclcrdc rrçcıc i c uuıır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları. ludwigshafen s/Rhin 

lstanbul Yedinci icra 
Memurluğundan 
Yuvanın Emniyet Sandığına birinci derecede ipote~ 

bulunan ve tamamına 2400 lira kıymet takdir edilen ı· 
dirnekapıda Kariyei atik alipaşa mahallesinin eski Aya' 
yorgi yeni Bahçıvanoğlu şimdi Neşter sokağında eski 37 
yeni 14 No.h sağ tarafı ve cephesi yol sol tarafı Yorgi b3' 

nesi ve arkası Aleksinin arsasile mahdut evsafı aşağıda 
yazılı bahçeli bir evin satılmasına karar verilmiştir. 

Zemin katında: Zemini mermer bir taşlık iki oda ve ze' 
mini mermer tulumbalı kuyuyu havi ve alafranga ocaklı 
ve yer dolaplı bir mutfak ve mutfaktan geçilen zemini çi• 
mento şaplı bir çamaşırlık ve buradan bahçeye kapı ve 
zemini mermer dolabı havi bir hela vardır. Birinci katıJ1' 
da: Merdiven başında camekan olup bir sofa üç oda v~ 
aynca musluk mahalli ve hela ve odadan geçilen zemitı1 

renkli çini mermer musluklu alafranga ocaklı bir mutfa1' 
(işbu odada yük dolap vardır) ikinci katında: Bir sof~ 
üzerine beş oda ve taras vardır. Elektrik tesisatı mevcoı 
olup arkada uf ak bir bahçede mermer bilezikli ve demi< 
makara tertibatlı bir kuyu ve bir asma mevcuttur. Bin 
kagir olup dahili ahşap kısmen yağlıboyalıdır. Zemin vı 
birinci kat pencereleri demir parmaklıklı olup ayrıca bİ' 
rinci kattan itibaren sahnis vardır. Küçük bioa mutfaJ 
Kısmı oıup ıkı katııcı.ır. tJmUm"lllesanası -ı z:-s metre ın 
raöbaı olup 14 metre murabbaı küçük bina 84 metrem~· 
rabbaı büyük bina zemini olup kalanı bahçe olan bir evıtı 
tamamı tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaY• 
vazedilmiştir. . 

Arttırma peşindir. Arttırmaya i~tirak edecek müşterı· 
!erin kıymeti muhammenenin 70 7, 5 nisbetinde pey a~· 
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubun? haı:ııl 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvirıY' 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 22~ 
1/ 937 tarihine müsadif Cuma günü Dairede mahalll 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 15/ 2/ 
93 7 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat ı 4 
ten ı 6 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ini bulduğu takdirde üst: 
te bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü ba:((J 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilere1' 
2/ 3 / 937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 Y' 
kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde eı1 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı tc· 
ra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ha~· 
lan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla aı· 
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları· 
nı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilaı1 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı miisbitelerilt 
bırlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelini~ 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvir•· 
ye ve tanzifiye ve resmi dellaliyeden ibaret olan Belediye 
rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olll' 
nur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir· 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin 36/1347 nurrıa: 
rah dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiı1 
kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. ( 3 7 82) 

Akay işletmesinden·· 
1 - Yalova kaplıcaları methaline iki kilometre mesa" 

f ede asfalt şose üzerinde gösterilecek mahalde yaptırıla" 
cak elektrik santralı tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. .. 

2 - Eksiltme 30/12/1936 tarihli Çarşamba gil~~ 
saat 14.30 da Karaköyd~ İdare Merkezinde Şefler Encll" 
meninde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (55.327) lira ve 20 kururŞ" 
tur. 

4 - Muvakkat teminat ( 4.149) lira ve 54 kuruştur._ 
5 - Şartname, keşif ve projeler İdare veznesinden bıt 

lira mukabilinde satın alınabilir. 
6 - İstekliler teklif mektuplarını yazılı saatten nih8" 

yet bir saat evveline kadar Encümen Reisliğine makbılı 
mukabilinde vermelidirler. ~~2~.L----~-----
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Patrona Halil ve Muslu Beşe 
------------------------------------~ 

Lale Devrinde Türk Kadınların Bütün 
Daima Yeni Moda icat Etmekti ! 

işleri 

Türk kadm/art 
On sekizinci asır Türk kadınlan -

nm lüks tovaletlerini gösterebilmek 
için İngiliz edibesinin Hafize Sulta
nı ziyaretini nakletmek lazımdır. 

mış iç gömleği ve bunun altından ı yeler, hazan, saten feracelerinin ete
~~~~er .. bey~~~ığ~~?.a~.i ~~r gerdanın I ğinden t~tup ~ütün zerafet ve işve-
butun guzcllıgı gorunurdu. bazlıklarıyle hır kayığa atlarlardı. 

Gömleğini güm~ş yeş~l ve şalva- . Sacla_bad dilberi bize Yahya Kema
nnı soluk karanfıl rengmde seçerek lın ı • .:fıs bir gazelini hatırlatmalıdır: 
renklerin ahenk ve imtizacı üzerin- G • d"" or um ol meh duşüna bir ~al atup 
deki bilgisini gösteren zarif bir Türk G .. 

1 
ak lahürdan, 

kadını ayaklarına işlemeli beyaz sa- u yan !ar üstüne yaşmak tutunmuş 
· b - niırdan. ten terlikler gıyer, aşına karanfil Nerdubanlar busi§i nermin damanıyle 

rengi zemini üzerine altın benekler lnd" b" • mest 
ı ın ışveyle bin kaşanei fağfürdan. 

serpilmiş bir çevre sarardı. Ve çev- Atladı damen tutup üç çıfte bir zevrak-

G 
. d çeye 

eçtı san ım millı ncv ayinei billurdan ı .. 
Bazan, Üsküdara geçip arabalarla 

Kısıklıya, Bulgurluya, Çamlıcaya 
Merdiven köyüne uzanırlar; yahut 

• 

BU YILBAŞI 
HAKiKi 

SAM 
ile neşenizi bir kat daha artırabilirsiniz. 

inhisar mağazalarında 
Perake de şişesi 5 ira 

Heidsieck ı Co. Monopole 
markasını arayınız 

- -------------~-----------·----

KAŞE 

NEO L • 

Grip - rtevralii • Baş ve Diş Ağrıları - Artritizm - ""'omatizma 

Hafize Sultan, üçüncü Ahmetten 
evvel hUkümdar olan Must&fanm 
kansı idi. Kocasının ölümünden 
sonra arzusuna rağmen, üçüncü Ah 
medin emrile seksen ya;;ındaki Rei
sillkUttap Ebubekir Efendi ile ev -
lenmişti. Yıllardanberi sarayına ka
panmış, kimsenin ziyaretini kabul 
etmez, blr mUnzevi hayatı yaşıyor
du. Lale devrinin ilk yıllarında La
dy Montagne'inin kendisini ziyaret 
ettiği zaman otuz altı yaşlarında bu 
lunan Hafize, kahır ile vaktinden 
çok evvel solmuş bir kadındı. Fakat 
sarayındaki ihtişam ve kendisinin 
lUks tovaleti İngiliz sefiresini hay -

renin altından sarı, kumral, kestane 
yahut kara renkli saçları, birçok ör
gülere ayrılmış olarak topuklarına 
kadar dökülürdü. Bu örgülerin ara
sında yakut, zümrüt ve elmas iğne
lerin 'pırıltıları görülürdü. Kaşlarına 
ıtırşahiler sürer, göğsüne gülsula -

Beykoza çıkıp oradan Tokat bahçesi- --------------
ne, Akbabaya, Deresekiye, Yuşate _ İstanbul Aslıye İkinci Ticaret Mahkemesinden: 

n dökerdi. 

Lale devrinin hafif me~rep 
kadtnlart 

ran etmişti: 
Arkasında dolama denilen bir Lale devrinin hafif meşrep ve a-

gömlek vardı. Bu gömleğin rengi şifte kadınlan sokağa çıktıkları za
kırmı7.ı idi ve uzun kolları yukarıya man "halkı ızlfıl kastına izharı zibü
doğru sıvanmıştı. Yakasından ete - ziynet" ederdi. Geniş yakalı ferace 
ğine kadar ve kollarının etrafı no- giyerler, ba.şlarına üç değirmiden faz 
hut büyilklüğünde iri elmaslarla la yemeni sarar, f eracelerini geniş 
süslenmişti. Göğsünde elmas ziy - şeritler, dantclelerle süslerlerdi. Ba
netler sarkıyordu. Belinde saplan şörtülerinde "kefere avretlerine tak
bUyük elmaslarla müzeyyen iki iğne lit" kıyafetler ibda ederlerdi. · 
ile tutturulmuş gayet geniş ve sıva- Irz ehli kadınlar bile kocalarını 
ma elmas döşenmiş bir kemer var- tazyik ederek bu açık saçık kıyafet
dL tç gömleği ise iki büyük elmae terle sokağa çıkmıya başlamışlardı. 
düğme ile iliklenmişti. Gerdanında Boğaziçi mesirelerinde. Sadabad bah
Uç dizi vardı ki, dizlerine kadar ini- çelerinde, Langa sahillerinde, Yeni 
yordu. bahçede ve Şehzadede Güvez, turun-

p~sine giderlerdi. F'akat böyle şe- Doyçe Orienlbank Dresdner bank şubı.:sınin hamili 
hırden uzak mesirelerde yalnız "keş- Numaralar Tarih Keşideci 
tU güzar" ile kalmazlardı; oralarda 5:.!029/ 20350 1.12.936 T. Ziraat BK. Ankara 
"envaı f ezahat ve şenayi" in yapıl _ 370U6 20351 30.ll.9J6 Osmanlı Bankası lst. \ 
dığı de söylenirdi. 35524/ 20352 2.12.936 Kılıç oğlu kaı. lst 
Hanımının mahremi esrarı olan bir 715SS/ 20353 4.12.936 Steaua Romana lst. 

haremağası, tenha bir köşede bir de- 955b4/ 20354 1.12.936 M. Ferit Şerlh!tçi ve oğul-
lan lst. 

likanlıya bir muhabbetname tutı.ış-
tururdu. Bu muhabbetname küçücük 70519/ 20356 30.11.936 Anadolu Çimentoları T. A. 

Ş. Kartal 
ve zarif bir kutudur; içinden; bir in- 41820/ · b" k · 7.12.936 Doyçe Oryentbank Dresd· 
cı, ır aranfıl, bir pul, bir kağıt par- ner bank şubt!Sİ Gal. 

bulundu~u: 
Muhatap 

T. Ziraat BI:. Galata 
Osmanlı BK. Galata 
T. Ziraat BK. Galata 
Osmanlı BK. Galata 
Banca Commerciale İta Hana Ist. 

Osmanlı BK. Gal. 

Doyce Bank ı.ınd Dıskonto geM Gal. 

Meblağ 

TL 50u.-
TL 15.16 
TL 150.-
TL 82ti.30 
TL 111.50 

TL 192.50 

TL50000.-

çası, bir armut, bir parçacık sabun, Çekleri tahsil etmek üzere tevdi edilen memur tarafından kaz&en zayi edilmiş olduğundan tkaret 
bir kömür, bir gül yaprağı, bir hasır, K. nun 6~ inci maddesi mucibince keşidec~!crle muhataplarına tediye edilmemesi ihtar ve çeklerini 
bir çuha parçası, biraz tarçın, bir çı- iptıılinc talep edilmiş olduğundan senetleri bulanların 45 gUn zarfında Mahkemeye ibraz eylemediklerl 
ra, bir sııp sırma, bir tutam saç, bir takdirde mezk(ır senetlerin iptaline karar verileceği T. K. nun 638. inci maddesine tevfikan ilfın olunur. 

üzüm, bir tel \'e bir karabiber çıkar. (28483) 

Delikanlı evine koşarak bu küçUcük 
şeyleri dizer ve onların manasını ve
rerek muah bbetnameyi okurdu: 

(Arkaaı var) 
Bu dizilerden biri gayet iri inci - ci, sümbiil penbcsi ve leylaki ferace

lerden yapılmıştı, en ucunda da bir !erle doln§ırlar ellerinde geniş şemsi-
hint'"tnvugu muriıftm büyük üğün- i:::~==~~~~-====~~==~~=~:;,:,,;:,, 
de zilmrüt sarkıyordu. 

BORSA !kinci dizi, herbiri ufak bir para 
büytiklüğünde ,.e gayet koyu yeşil 
zümrütlerden, tiçüncUsü yusyuvar - ~-----__..-~ 
lak, ufak zUmrütlerden yapılmıştı. 25 BIR1NC1KANU~ CUMA 

Fakat, küpelerinin parıltısı bUtün 
bu ziynetleri sönük bırakıyordu~ bu P a r a I a r 
küpeler, armut şeklinde ve fındık 
bUyUklüğünde iki elmastı. 

Kamilen zümrüt ve elmas iğneler-
le süslenmiş saçlarının üst~nde in.~i
lı bir topuzu vardı. Bu incıler dort 
dizi halinde idi ve etrafında yir
mi parça elmas bulunan bir yakut 
Ue tutturulmuştu. 

Kolundaki elmas bilezikler ve par-
mağındaki elmas yUzUklerle beraber 
liafizenin o giln üstünde bulunan 
nıücevherleri, İngiliz sefiri yüz bin 
İngiliz lirası tahmin etmiş?· Güzel 
Lady bir muhibbesine ya.zdıgJ mektup 
ta bu ziyaretini anlatırken: "Eminim 
ki Avrupada bu ziynetl~rin . yarı~ı 
kıymetinde ziynete malık, bır kralı-
çe yoktur!" diyordu. 

Hafize kibar ve güzel misafirini 
akşam yemeğine alrko~muştu:. Sofra 
takımı sultanın ziynetiyle mutena
Eıipti: Bıçaklar altından idi ve sapları 
elmaslıydı; sofra ört.Usu ve peşkirler 
ipekti ve üzcrlerine sırmadan çiçek-

ler işlenmişti. 

A 1ı1 

Steı l!n 615.-
1 Dolaı 123.-

20 Fransız fr. 114.-
20 Lıret 120,-
lu Betçıka tr. 82.-
20 Drahmi ı 9.-
lO ı.vıçre tr. 56~.-
20 Le.. 20.-
1 Florin 63.-
20 Çekoslovak kro. 75.-

1 Sılını 20.-
1 Mark 23.-
1 Zloti 20.-

Penıo 20.-
lt• LeJ 12 -
Dinar 48.-
ıııvcc nro•.o !O -
Altm 101 ı.-
Banknot 242,-

Ç e lı I~• 

Londra 
Ncvyork 
Pariı 
Milino 
Brüksel 
Ati na 
.en evre 
Sof ya 
Amsterdaı 
Praı 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Vartova 
Budapeşte 
Bükre$ 
Belırat 
Yokohama 
Mo~kova 
Stokholm 

Tahvilat 

616.25 
0.7970 

17.0645 
15.ı425 
4.7245 

88.60 
3.4673 

64.91 
1.4556 

?2.7375 
4.2531 
7.5294 
t.9805 
4.2288 
4.34 

108.7225 
34.645 

2.795 
24.91 

3.1472 

Satı t 

620.-
126.-
117.-
125,-

:!5,-
23,-

!)15,-
21.-
66,-
80,
.f3,
l6.-
22.-
25.-
ı ... -
52,-

'<ı-
012.-
244,-

616.25 
0.7968 

17.11 
15.1425 

4.7245 
88.60 

3.4673 
64.91 

1.4556 
22.7375 

4.2531 
7.5294 
1.9805 
4.2288 
4.34 

108.7225 
34.645 

2.795 
24.91 

3.1472 

,, Bütün iıleri c/aima yeni moda.,, 
Yemekler altın sahanlarda gelmiş, 

şerbetler, kapaklan \'e tabaklan al
tın çini kaselerle sunulmuş:u. El. ~ı
kamak için altın liğcn, ibrık. getırıl: 
llıiş, el kurulamak için sırma ışlemelı 
ipek havlulıtr tutulmuştu. "Bu hav
lulara kıyaınıyarak ellerimi s~~im" 
diyen Lady .Montagne, kahve~ını. al- Anadolu 1 ve II kupon kesik 

tın tabaklı çini fincanlardan. ı_çmışt!· " 
11 

40,90 
40,90 

Sonra bu hanım sultan, 1ngilız sefı- E 1 h a m 
tine Türk saraylarına ve T~rk ka?ın 
!arının hususi hayatına daır malu • 
:tnat vermiş, sözlerini daima büyük 

nso 
90.25 

bir nezaketle idare etmişti. 
Lady Montagne'ın haklarında 

''bUtün işleri daima yeni y~ni 1?1~a
lar icat etmektir!" diye bır hilktim 
Verdiği Türk kadınları, giyinmek hu-
6Usunda cidden çok ince bir .zevk s~
hibiydiler. Evlerinde bir çıçek ~
ıeUiği ile süslenirler, sokaklara bır 
kelebek zerafeti ile çıkarlardı. 

Lale devrinin bir Türk hanımı, e
"1nde, ekseriya diladan uzun bir en
tari giyerdi. Kumaşın kenarları ~ 
~az gümüş nakışlı olurdu. Enta.rı
blıl ge~ yaw.Jildan tülden yapıl-

Anadolu 3 60 
Merkez: Panku. 

lıtikra:ılar 
Türk Borcu 
Ergani A. B. C. 
Sıvaa - Erzurum J 

II .. 
lHTlRA lLANI 

21.325 
97.25 
95.-
95.-

"Yağlan kil ile muameleye mahsus 
cihaz,, hakkında istihsal olunan 11 
Birincikii.nun 1935 gün!U ve 2042 sa
yılı ihtira beratı bu defa mev'kii fiile 
konmak üzere ahare devrtiferağ ve
ya icar olunacağından talip olanların 
Gala.tada, tktısat Hanında, Robcrt 
Ferri'ye nıüracaatlan ilan olunur. 

Dr. lHSAN SAMİ 1 

~l~fu~u?u ~e~h~at~rı~ lk:ş~ 11 
pek tesırlı ve taze aşıdır Dıvanyo. 

lu Sultan Mahmut türbesı. No. 113 

Ka~ıp - l<~dirne muhtelit ortamek
tebindcn aldığım şehadetname ile nü
fus kağıdımı kaybettim. Yenilerini 
alacağımdan hükümleri yoktur. 

Perihan Tevfik 

TINO ROSSl'nn 
Münhasıran 

COLOMBiA Pıaklarında 
okuduğu meşhur 

Marinella filminin plakları satışa çıkmıştır. Bayilerinizden arayınız. 

MARINELLA - LAtSSEZ MOİ VOUS AlMER 
TCHI TCHI - CORSE lLE D' AMOUR 

lL PLEUT SUR LA ROUTE,GUITARRES 
D'AMOUR ..................................... . 

Deniz Yo arı 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Knraköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

;.•ı zade Han. Tel. 22740 -

Trabzon postaları 
Pazar, Salı 12de Perşembe 16da 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mers·n postaları 
Sah, Perşembe 10 dn kalkarlar. 

Diğer postalar 
BARTI!' ,.~ .... - Cumartesi, Çar 

şaııba 18 de 
1ZM1T - Pazar, Salı, 

Perşembe 9,30 
da 

MUDANYA - Pazar, Salı, 
Perşembe, Cu -
ma 8,30 da 

BANDlPMA - Pazartesi, Salı, 
Çarşanba, Per -
şcnbe, Cumarte
si 20 de 

KARAB1CA - Salı, Cuma 19 
da. 

AYVALIK - Salı, Cuma 19 
da "Salı Posta. 
sı gidiş ve dö -
nUşte Lapsekiye 
ve lmroza da 
uğrar." 

Trabzon ve Mersin postalarına 
kalkış gUnkri yük nlmmaz. 

(3781) 

OSMANLI BANKASI 
lLAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni. 
cami ve Beyoğlu daireleri, Yılbaşı 

münasebetiyle: 31 llkkfuıun (öğleden 
sonra) ve 1 lkincikanun 19~7 tarihle. 
rinde kapalı bulunncaktır. 
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1 İstanbul Belediyesi İlanları 

Ölçü sahiplerinin 
nazarı dikkatine: 

1 

r Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesine göre ellerinde baskül, 
kantar, terazi, tartı, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçü
ler bulunan bütün ölçü sahiplerinin en geç 31/1 / 937 günü akşamına ka
dar Emnönü, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Ayar memurluklarına müracaat 
ederek her türlü ölçülerin cinsi boy veya çekeri ve miktarını gösterir 
beyannamelerden alıp kullandıkları ve bulundurdukları bütün ölcsülerini 
siliksiı ve temiz bir surette mezkur beyannamelere mürekkepli kalemle 
yazıp 1-1-937 gününden en geç 31-1-937 akşamına kadar mıntakaları 

icsinde bulundukları Ayar memurluklarına müracaatla kayit ettirmeleri 
ve müracaat kağıdı almaları lüzumu ve almıyanlar hakkında kanuni ta-
kibat yapılacağı ehemmiyetle ilan olunur. ( B.} {3728} 

• • -
Mufıammen bedeli 86 lira 15 kuruş olan inkılap müzesindeki eşyanın 

fotoğrafları alınmak üzere lüzumu olan 33 kalem malzeme pazarlığa 

konulmuştur. Listesi Encümen kaleminde görülebilir. istekliler 6 lira 46 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28/ 12/ 936 pazar
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3788) 

lstanbul 4 üncü 
Memurluğundan 

• 
ıcra 

İkinci derece alacaklı Beylerbeyinde Fıstıklı sokağın
oa 14 N o. da oturmakta iken şimdi ikametgahı meçhul 
olan Rahşana. 

Borçlumuz Ahmet Mi tha tın diğer hissedar Nur Kemal 
ile beraber Emniyet Sandığından müştereken ve mütesel
silen aldığı ( 1000) liraya karşı 28/ 6/ 931 tarihinde bi
rinci derecede ipotek gösterdiği Beylerbeyinde Bostanct· 
başı Abdullahağa mahallesinde Fıstıklı sokağında eski 
32 yeni 54, 56 No.h gayrimenkule memuriyetimizce ta
yin olunan ehlivukuf tarafından 24/ 11 / 935 tarihinde 
2031 lira kıymet takdir olunmuştur. Ve yine mezkur 
gayrimenkul kaydında Emniyet Sandığının işbu ipote
ğinden maada Üsküdar İcrasının 931 / 1183 No.lı dosya
sile yalnız Ahmet Mithat hissesinde 233 lira alacağınız
dan ve 932/ 182 No.lı dosyasile her iki borçlu hissesi 221 
lira 85 kuruş alacaktan dolayı bakkal Ali tarafından hac
zedilmiştir. Bu miktarlara faiz ve diğer masraflar dahil 
değildir. 2004 No.lı kanunun 103 üncü maddesi muci
bince takdir olunan mezkur kıymete ve 128 inci madde 
mucibince gösterilen mükellefiyetlere karşı bir itirazınız 
olduğu takdirde 934/ 2777 No.lı dosyasına üç gün zar· 
fında bildirmeniz ilan olunur. (3786) 

dfd§e.!fltt~ahit 
Gazeteciliğin içyüzOnü 

anlatıyor 

~Hft'ftu/bj. 
En gazel şiirini 
neşrediyor 

rri~nan 7a bdlghfnt{)fietliiı TOPkAPI MÜZ.İ MÖD~Ü 
Ortaya yep • ran Haya Duygusunu tahliJ ~trhsın Os 

b · . yenı tarihi ediyor Türk çiniciliğinin 
ır ~esıha atıyor 

tarihini anlatıyor 

Tesisatı ·Elektrikiye Türk Anonim Elektrik 
Türk Anonim Şirketi Şirketi 

Mühim nan Mühim ilan 
Tesisatı ~lektrikiye Türk Anonim Şirketi; memurinin 1936 3enesine 

ait "pembe., renkte ve "mtistatil,, e:ekude hüviyet kartlarının 1 lkıncika
nun 1.937 ien itibaren ıptal edilerek W37 senesi için muteber olmak üze
re "mavi., renkte ve ";nJstatil,. ı;:eKılde kartlarla tebdil edileceğini 
muhterem müşterilerine arzeder. 

\lzki\r kartların baş tarafında şırketin unvanı yani · ·n~slSATI 
ELEKTRIKIYE TIJRK ANONlld ::;IRKETI,, ve eğri olarak l 937 iba
resi yazılıdı1' . 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrimuvafrk ıt.ddE.dile. 

rek hamilleri hemen polise ihbar nlu.nmalıdır. Şirket, müşteri!t>rinin ışbu 
ihharnam.eye riayet etmemelerinder tevellüt edebilecek olan netkeler 

Elektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait .. yeşil,, renkte ve 
müstalil şekilde hüvıyet kartlııı.ra;m 1 lkincıkanun 1937 ::len ıtıbaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe,. renkte ve 
müstatil şekilde kartlarla tebdil c;ôileceğini muhterem maşterılerine 

bılditir • 
Mezkfır kartların baş tarafında ~irketin ünvam yani 'TURK ANO. 

NfM ELEKTRIK ŞIRKETI., ve e~ı olarak 1937 ibaresi yıızıhdır. 

------------------------- için her ms'uliyeti şimdiden reddeyler • 

llu evs:ı.fı muhtevi olnuyan kartlar usulüne gayrimuvafrk addedilerek 
hamilleri hemen polise ihbar olunınalıdrr. Şiı1rnt , müşterilerinin işbu 

ihbarnameye riayet etmemele=-inden tevellüt edebilecek olan cefüıeler 
i<:in her ms'uliyet şimdideıı reddeyler. 

Açık Eksiltme Uanı. 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin bir yıllık matbu evrak ve defterleri açık ek

siltmeye konulmuştur. 
1 - Bu iş için tanzim edilen şartname Levazım servi

sinden parasız olarak verilir. Ve örnekler gösterilir. 
2 -Açık eksiltme 6 İkincikanun 937 Çarşamba günü 

saat 15 de Taksimdeki İdare binasında yapılacaktır. 
3 -Taliplerin muayyen gün ve saatte şartname mu

cibince İdarede müteşekkil Komisyona müracaatları. 
"3787" 

BU KALEM AKAMAZ 

Çantanıza koyunuz -:-. Başaşa~ı olarak cebinize yer•. 
leşlirınız. Yazı masanızın uslunde bırakınız. E vcrshar?..1 
kalemı akamaz. 

Kapa~ını ustun den vidaladığınız ·vakit: yegane •cm-
11iyct manıası, otomatik bir surette murekkebın akma· 
sına mani olur ve tamamen durdurur. 

Yenı EversharP: her dakıka yazma~a hazır güzef 
bir kalemdır ••. l\1iırckkebın akışı g-orulur -...•.L Ka-, 
lem ucu ayar edilır ...... Cazip bır guz.elli~ 

EVERS HARP THE WAHL' COMPANY 
_ _ Chı<ago, U. S. _A. .. -· -""' . HER KALEM iÇiN AYNI ŞEKiLDE BiR KURŞUN KALEMi VAROIR 

......-.-- - .. ....__ --- ~ -- ~ 

istanbulda Hava Gazı 
ve Elektrik ve Teşeb
bDsatı Sınaiye Türk 

Anonim Şirketi 
Mühim itan 

Istanbul Hava Gazı ve Elektrik ve 'Ieşebbüsatı Smaiye rürk /,uonim 
Şirketı memurınin 1936 ı-;en .... sıne aid "kül,. renkte ve "müstatil., ~tkılde 
hüviyet kartlarmm 1 Ikincikanurı lu3·ı den itibaren iptal ~ilı;:re~ 1937 
senesi için muteber olmak üzere "turunç,, renkte ve "mtistatil,. şekilde 
kartlarla tebdil edileceginı muhterem müşterilerine arzeder. 
~1ezkür kartların baş tarafınd:ı şirketin unvanı yani "(S {'..\ NBUL. 

DA HAVA GA7.1 VE F.LEh.l'RIK VE TEŞEBBUSATI SIN AIYE 
TURK ANONIM Ş1RKETI,, ve eğri olarak 1937 ibaresi yazrnrlır. 

Bu evoafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adtiedile
rek hamilleri hemen f!Olise ı~bar olurrnalıdır. Şirket. müşt~nlerm işbu 
ihbaınameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan nE:tice. 
ler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz Fen Heyeti Müdürh.iğü ve yollar mühen

disliği münhaldir. 
İsteklilerin aşağıda yazılı vesaik veya tasdikli suretle

rlle müracaatları ilan olunur. 
1 - Kısa hal tercümesı 
2 - Nüfus tezkeresi, ve bulunduğu işlere ait Ben-ser-

vis vesikaları 
3 - Diploma sureti 
4 - Bir tane boy ve ık! tane vesilrn fotoğrcıf1 
S - Simdiye kadar yaptığı eserlere ait vesikalar. 

"3684,, 

Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğünden: 

Tekmil hatlarımızın güverte kahve ocakları 9 3 7 yılı 
için açık arttırma ile kiraya verilecektir. Açık arttırma 2 8 
Birincikanun 936 saat 14 de İşletme şefliğinde yapıla
caktır. 

Karadeniz hattı için 250 diğer hatlar için 100 liralık 
teminat lazımdır. Şeraiti öğrenmek için hergün müracaat 
edilebilir. "37.19" 

SATiE'nin 
Yeni getirtmiş olduğu 

ELEK1RiKLi 
TRENLERiNi 

görmeden evvel çocuklarınıza 

Yılbaşı için Hediye 
ALMAYINIZ 

ff'e1Wicat ceç.eksi No. 5 
Gözleriıı mulwfa:;ası ancak iyi 

ı·c temi= :iya IH?§rcden elehtril.: 

ampulleri ile kabildir. Bwıurı 

için çijie ispirallı olein Osram 

l~I ampullerini lwllmum.:. Bu 

suretle yii:dc 20 nisbetindeda· 

lıa fada aydrnltl~ temin etmİ§ 

ol11r~llllt1.= • . Avizeler içirı 

De ha l ii m e rı l i k 

kullanınız. 

oaaa 
nmpulleri 15, 2;'j, 40, 65 100, 125 

ı·e 150 Delwlumenlil.-tir. 

·m 



T ANm ÇocuJC navetl ı· -

Gc:çen ~ilmece- ·il ı y AZ I S I Z H i K Ay E ı1· ı O~uyucu.l~~ın 
lerı Dogru , i ~ , Gonderdıgı 
Halledenler 

' 11 numaralı çocuk mecmuamızm 

''Hem eğlence, hem bilmece" . ' sinde 
en çok puvan kazanıp hediye alanla
rm listesi: 
Birer mürekkepti kalem kazananlar: 
~t~nbul 17 nci. okulda 256 Afaet

tin, İstanbul erkek lisesinde 154 Ad
nan, 64 üncü ilk

1 

okulda 649 Erdoğan, 
Galata Sen benova Kollejinde Cemal, 
Kasımpaşa Nalmcı yokuşu 64 numa
rada Şeref Nur. 

Birer kitap kazananlar: 
Zile istiklal okulunda 164 Nahit, A. 

G. Tekvar, Beyoğlu İstiklal caddesi 
3 numarada Ayten, Fatih Fevzipaşa 
caddesi 140 numarada Sait Ünsü, 
Cebelibereket C. Müddeiumumisi oğ
lu Revnak Haltı.k Uğuz, Tokat mem
leket hastanesi operatörü oğlu Filc
ret Sanaç, Bebek Robertkollejde Çe
tin Yaltus, Kartaltepe Safaçıkmazı 

9 numarada Gönül Günaydın, Nuru
osmaniye Mengene sokak 15 numa
rada İsmet, İstanbul erkek lisesinde 
1397 Cahit Korel. 

Birer albüm kazananlar: 

1oo.. 
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Bulmacalar 
Ankarada Iınaret mahallesinde Ay

nalıçeşme sokağında 19 numarada 
otura~ küçük karilerirnizden Ayhan 
Tekinin yapıp gönderdiği bilmeceyi 
aşağıya koyuyoruz: 

Q. 

ı_ 

,.z_ 

:-=ı f 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 J 

:- ı 11 111 1 11 1 
~-

Soldan sağa: 
1 - lki nehir ismi (AvrupadaJ 
2 - lki erkek ismi 
3 - İki nebat ismi 
4 - lki kıta ismi 
5 - İki ders ismi 
6 - lki memleket ismi (Asya da) 
7 - lki meyva ismi 
a.) kalın c:izgiler arasında yukar -

dan aşağı: Neticenin heyecanla bek
lediğimiz bir mesele. 

Nuruosmaniye Şeref sokak Or
han dede, Istanbul akşam kız san'at 
okulunda 961 Pakize, Nuruosmaniye 
Şeref sokak 39 numarada Halide, 
Kınalıada ilk okulunda İnci Yaltus, 
Pozanti istasyon büfesinde Mustafa 
Soydan, İstanbul kız lisesinde 375 
Nezihe Bulaner, Düzce Çilimli eksper 
'kızı Güney Kurkut, Teşvikiye Söğüt
lü sokak 67 numarada Nedret Akde
mir, İstanbul-erkek lisesinde 476 Ce
Jalettin, Dörtyolda Okkiş Yıldırım. 

Eden bulur. 

Bu bilmece, alışmadığınız bir tarz
da tertip edilmiş olduğundan; halle
debilmek için şu izahatı okumak la
zımdır:. 

lffet. ı 
Birer kitap kazananlar: l 1 1\ ar j kat Ü r 1 er 1 

Çatalca Ferhatpaşa caddesi 15 nu-
mara.da Fazilet, Fatih Sangüzel cad

desi 20 numarada Bedia,. Kumkapı or 
ta okul 388 Muhlis, Nazilli noterinin 
oğlu Nimet Üsberk, Zile Yeti sekre
teri oğlu Turgut Soydan, Mardin or
ta okulda 68 Necdet, Konya Tarla 
mahallesi 12 numarada Adnan Uy
kur, 44 üncü ilk mektepte 154 Rem
zi, Ceğaloğlu Himayei Etfa sokak 2 
No. da Müberra, Galatasaray Kamer 
hatun Güzel apartımanda Sacit Cey
lan. 

Soldan sağa her sıraya iki kelime 

yazılacaktır. Fakat birinci kelimenin 
son harfi, ayni zamanda ikinci keli -
menin baş harfi olacak ve bu .harf, 

mutlaka kalın <;izgilerin arasına gel 

Birer büyük oyuncak 
kazananlar: 

Sultanahmet Uçler Sute'razi ı iıu
Jnarada. Ferruh, Istaııbul Dizdariye 6 
numarada Güneş Özman, İstanbul 
kız lisesinde 256_ Handan. Süleyma
niye Yoğurtçuoğlu sokak 21 numa
rada S. Arıduru, İstanbııl 2 nci okul
da Süheyla. 

Birer küçük oyuncak 
kazananlar: 

İstanbul erkek lisesinde Srtkı El
çin, Kadıköy Recaizade sokak 49 nu
marada Serııih Tulpar, Arnavutköy 
birnci cadde 90 rium.arada Şake, Ge
dikpaşa Nev'iye sokak 39 numarada 
Alis Çapyan, İstanbul Aksaray Kır
matulumbada 2 numarada Reyyan 
Gökner. . 

Birer kartpostal kaz.ananlar: 

Üsküdar 45 inci ilk okul 195 Av
ram Hason, İstanbul Yeni Nesil ilk 
okulunda 56 Hüner. 

Birer albüm kazananlar: 
lzmir Göztepe Mısırlı caddesi 336 

numarada Özger Rami Gökçe, Lale
li 19 numarada Ömer Türksü, İstan
bul lisesinde Vedat Baysal, Üniver
iste edebiyat fakültesi son sınıfın

da M. Cemal, Fatih lskenderpaşa 
Feyzullah sokak 22 numarada Nu -
ran Yaltırar, Laleli Ordu caddesi 
Türbe karşısında 289 numarada Se
mahat Bakırcıoğlu, "Afyon tapu direk 
törü oğlu Necdet', Konya sağlık di
rektörünün kızı Nezahat Akın, Bur
sa erkek orta okulunda 402 M. Ke
mal, Cerrahpa.şa Hoby~r Büyüktu -
lumba sokak 27 numarada süvari 
yüzbaşısı İrfan kızı Güll>.r. 
Birer büyük oyuncak 
kazananlar: 

İstanbul 6 ncı il kokul 33 Kema
Hatalı Resim Bilmecemizi lettin, Malatya varidat direktörü oğ-

Doğru Halledenler lu Rüknettin Tözüm, Elaziz orta o-
. kulda 324 Münir, Elaziz Aksaray 

11 numaralı çocuk mecmuamız~a- caddesi 1 numarada Hatice Yüce, 
ki hatalı resmin yanlışlarına bulup lstanbul kız lisesinde 1151 Perihan 
hediye kazananların listesi: . s· k'". ""k k 

· ırer uçu oyunca 
Birer mürekkepli kalem kazananlar: kazananar: 

F.<lirnekapı Kariye mahallesi 7 Elaziz 25 P. A. 2 Bl. yüzbaşısı oğ-
.numarada Nurettin, Istanbul lisesin- lu Selami, Yalvaç orta okulunda 131 
de 590 Asım, Kandilli kız lisesi 528 llhan Dilmaç, Elaziz 3 üncü okul 430 
Hatice Diyor, 6 ncı ilk okulda 20 Sa- Selami Özenç, kız orta mektebinde 
im, J(adıköy k.rz orta o.kulunda 200 504 Terin. 

Ne Cesur 

; 1 miş olacaktır. Mesela birinci kelime 

a ile bitiyorsa, ikinci kelime yine bu 
harf okunmak suretile a ile ba.~hya 

~ 1 cak, yani bu harf, iki kelimede de o 
kunacaktır. 

Yukarıdaki şeklin kalın çizgileri a 

r 1 rasına gelecek olan yalnız bu mtiş 
j 1 terP-k harfler yukardan aşağıya oku 

nunca bir mana çıkacaktır. 
Bakalım bu bilmeceyi halledebi14: 

cek misiniz? Halledemezseniz aşağı 

da size bunun hal şeklini de veriyo 

ruz. Ona bakınız. Yalnız evvela siz 
kendiniz uğra.şıp bulmıya çalışmalı 

- Esirimsiniı. Conmm Aurfara- smız. 

bilmek için her birimize yun11ıer 

tane ııpıtp Yerme/isiniz. 
- Zıp~ıp alocoğımza beni lur-

~una diıseniı daha iyi olmaı mı? •. 
Hani gec;en defoki gibi ..• . --

Çab~kanlık neler 
yaratabilir? 

O n beş y~ında bir çocuk çekiç, 
destere ve bıçaktan ibaret 

basit alet ve edeva1ile güzel bir ge
mi yapmıştır. Bir balıkçı çocuğu 

olan bu yavru işe yaramıyor diye 
atılan tahta parçalarını toplıyarak 
bu güzel gemiyi yapmıştır. Ne bo -
ya, ne tahta, ne de başka bir şey 

için ufak bir para harcamamıştır. 
Yalnız biraz çivi satın almıştır. 

Şimdi çocuk bütün ömrünü bü -
yük bir gayret ve sabır, birkaç pa
ralık çivi ve uzun bir ~amanın vü
cuda getirdiği bu güzel gemide ge
çirmekte ve kendini ç.ok mes'ut 
saymaktadar. 

T u N A R D r 
·, L H A N A p ; 1 R 

N o H u T u T \) N 

J /\ v R IJ p A F R i Kl A' 
F 1 z 1 '< 1 M y A 

ı '\ L T A y E. M E i"' 

E' L M A y v ~ 

Hol ~elli 
Yukanki bilmecenin bal şekli şöy-

ledir: 
1 - lki nehir ismi 
Tuna ve Arda 
2 ·- lki erkek ismi 
Dhan ve Nadir. 

lki Olta Meraklısı 

v.s. 

- Ufak balıkları avlamak acemi
lere yaraşır. Ben artık balinadan 
başka balık avlamıyorum. 

- Hakkın var. Ben seni de g~ 
tim. Balinayı oltama yem diye ko
yuyorum. 
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Amcanın.:;--j I 
Kö~I 

Cici Yavrularım, 
Uöriiyorsunuz ki, her hafta seve 

&eve okuduğunuz mecmwuuz, giin· 
df'n b"Üne güzell~iyor, zenglltJeşiyor. 
Bugüne kadar topladığınız nüsha.lan 
§Öyle bir gözden g~irdiği.nb :r.amao 
siı: de bunun farkına vannış._'iınıubr. 
)'&.. 

nen, aldığını mektuplardan bunu 
anlıyorum. Ve sizi mf'mnun edebil· 
mek iç.iade elimden geldiği kadar ~a.
hşıyorum. 

l'aJnız, bütün bunlar kili değil .. 
Sizlttdfm, nasıl müşküllerini:r.l bildir
menizi ,istiyorsam, mf'Cmuanız hak· 
kında dü~ün<lüklerinizi yazmanızı da 
bf.kliyonım. Bir okuyucum, g~en
lerde gön<lerdiği mektubunda dünya
da olup bit~n me.raklı bi.disel('!r hak· 
kında mallımat vermemi istiyonlu. 

İki nlishndanberl, "ditnyada neler 
oluyor! ,. diye bir sütun açtım Bu 
süt.unda okuyucumun .istediklerini 
venniye ~lı:!'ıyorom. 

Siz de isted.ılderinizl yazın.. Bun. 
lamı IÇln<len hakikat.en faydalı olan-, 
lannr yapmQ·a, sizi memnun ·etmiye' 
g&yr'f't edeceğim. 

AMCA 

Gölge Oyunu 

Masal Müsabakamız No: 3 

Sihi ırli Mercan 
V aktile uzak, çok uzak memlc • 

ketler, tlen birinde, 
J a p o n y a d a "B a d e m Ç i -
ç e ğ' i" a.Cında küçük bir Japon 
kızı vardı. Bu küçük kızın ipek siyah 
saçları güzel, kestane renkli parlak 
gözleri güzel, inci gibi beyaz dişleri 
güzel, her şeyi güzeldi·. Huyu da, yü
reği de ... Sırtında mavi bir elbisesi, 
belinde koyu mavi geniş bir kurdcla
sı, arkasında kocaman bir fiyongası 
vardı. Her sabah tahtadan küçük ko 
vasile evlerinin yakinindeki kuyudan 
su taşırdı. Fakirdiler, annesile or
manın bir köşesinde küçiicük bir ku 
lübede oturuyorlnrdı. 

Bir sabah "badem çiçeği., kuyuda 
hiç su bulamadı. Yakında başka bir 
kuyu da yoktu. Su getirmek için çok 
U?.aklara gitmesi lazımdı. Cam pek .sı 

kılmıştı. Tam bu dakikada ortaya 
beyaz .saçlı, beyaz sakallı tuhaf bir 
ihtiyar çıkıverdi. Ona "kızım, dedi, 
su bulamadın diye üzülüyorsun. Ben 
bu kuyuyu şimdi su ile dolduruverir. 
sem bana bir hizmet görür müsün!., 
Badem çiçeği hemen "peki,. dedi .. 
ihtiyar bir adamın ne işi olabilirdi? 
Ya birkaç düğmesi dikilecek .• yahut 
bir yama yapılacaktı. Kovasını doldu 
runca ihtiyar: "Benim .işimi yarın 

yapacaksın, bugün evine git .. Fakat 
unutma ki eğer yarın işimi görnıiye 
gelmezsen aldığın suya mukabil se
ninle annenin başına şeytan bi~ok 

çoraplar örecektir.,, 

uğnyacaklarmı söyledi. Zavallı ba -
dem çiçeği, ertesi gün korka korka 
kuyu başına gelip ı:;ihirbaza yapılacak 
işi sordu. İhtiyar, badem çiçeğine: 
"Şu karşı dağın ardında bir küçük 

tepe var. Oradaki güzel saray bir si
hirbaz kadınındır. Sarayın salonun -
da bir cam k.wanoz duruyor. İçinde 
iki tane mercan balığı var. Bana o 
kavanozu getir. Fakat eğer sihirbaz 
kc.dın seni göriirse yakalayıp, öldü
ğün güne kadar seni hizmetçi yapar 
bunu unutma.,, deci. 

Zavallı badem çiçeği ağlıya ağlıya 
yola düzüldü. Akşam üzeri sarayın 
önüne vardı. Sihirbaz kadın kapının 
önünde oturmuş, avlıyacak insan 
bekliyordu. Badem çiçeği, korku için 
de ağaçların arasına saklandı. Karan 
tık basarken sihirbaz kapı önünde u
yuya kalmıştı. Kızcağız hemen sa
raya daldı. Kavanozu buldu, kapıp 
kaçmıya başladı. Arkasından sanki 
binlerce zil çalmıyor gibi sesler ge -
liyordu. Badem çiçeği koşa koşa ya
kındaki dereye vardı. hı.tiyar ona de 
re kenarında şunları söylemesini ten 
bih etmişti: - lşim bitti. mercanım. 
Beni sihirbaz kadının büyüsünden 
kurtar. Bu sözleri söyleyip kavano -
zu suya bırakmıştı. Mercan balıkla

rmdan biri dereye atladı. Kavanoz 
büyüdü, büyüdü, büyüdü. 

İçinde kalan Mercan balığı silki -
nip gfü.el bir delikanlı oldu ve badem 
çiçeğine "gel, kaçalım, küc;ük güzel,, 
dedi. Arkadan sihirbaz kadın nere -
deyse yetişiyordu. Badem çiçeği ka· 
vanoza atladı. Deredeki Mercan ba
lığı kavanozu çekip karşı sahile gö-
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bahğı 
du. Hemen delikanlının boynuna sa
rılıp "oğlum, yavrum,, cliye ağlaınıya 
başladı. 

Ote yanda sihirbaz kadın onların 

dereyi geçip kurtulduklarını görün
ce o kadar hiddetlendi ki, ayağını 
hırsla yere vurunca toprakta koca 
:bir çukur açıldı. Kadın bu çukura 
yuvarlanıp öldü. O zaman ihtiyar 
"Badem çiçeği,,ne, şunları anlattı: 
"- Ben vaktile çok zengin bir 

kraldım. Bu sihirbaz kadın beni kıs
kandı. Oğlumu çaldı. Tacımı tahtı • 
mı, memleketimi bırakarak yavrumu 
aradım. Nihayet sihirbazıu onu bir 
Mercan balığı yapıp bir kr..vanoza ka 
padığ·ını haber aldım. Fakat ihtiyar 
lamıştım. Gidip yavrumu kurtarmak 
için güciim kalmamıştı. Sihirbaza 
yakalanmadan kavanozu kaçıracak 

bir genç ararken seni gördüm. Gittin, 
onu kurtardın. Şimdi ben de müka • 
fat olarak seni, anneni memleketime 
götüreceğim. Orada oğlumla nişan -
!anacak. sonra evleneceksin.,, 

Hakikaten ihtiyar kral söziindc 
durdu. Badem çiçeğini oğluna nişan 
ladı. Ve onu annesile beraber kendi 
memleketine götiiriip sarayında ra -
hat. mes'ut yaı;attı. 

~lasat Müsabakaınız 

( 
isim: 

Aoreı: 

) 
. . . . . . . . 

Bu kuponu saklayınız. On canc o 
une1 bc&cndıginız masallarT:l num::ı 
.1larmı yazarak ıtönrl•••···•···~; -

Badem çiçeği bu sözlerden pek 
korktu. Koşa koşa eve geldi. Annesi 
bun'lan duyunca ihtiyarın muhakkak 
bir sihirbaz olduğunu, eğer işini gör 
rnezse ikisinin de şeytanın fenalığına türdü. İhtiyar oraıla onları bekliyor-

D uvara bu aslanı aksettirmek i·ı------------------------------------------
çin bir şeker parçası, biraz •• 

~~kal ~abuğu, bir çiç~k, bi~ tüy 1 ı~ ~Miİt~j f' :~,._ L" , ... · - - ., 'I\~ :.: ·~- . 1 G Q Z NAS 1 L 
ıupurge lazımdır. Şekerı resımde j ~ IQli•iL__-'-- J '··-" -ı." · 

gördüğünüz gibi iki orta parmağını-, f )~:Jı.f?'!~"f~l"::' --~ı1~~tl:::f/ . , ALDANIR ? 
ıın arasında tutarsınız. Portakal ka. . ~,ra .. .,,,~~-:~il&t·L .... -- .... 1 ~I r--1 ~'.:.':~~//_ · 
buklarını resimdeki gibi keserek uç
larına üçer tane kibrit takarsınız. 
Şeker aslanın burnunu.. tüy sü

pürge yelesini, portakal ka'buğu ve 
kibritler ayaklarını, çiçek te kuyru· 
ğunu yapacaktır. 

Yalnız gölgenin duvara iyi vurma
lı için ışıkla duvarın tam arasında 
durunuz ve elinizi duvara doğru tu
kıp gi51gesinin iyice aksedip etmediği 
D.i deneyiniz ... Sonra bugünkü tecrü
~ye girişiniz. 

MES'UT GÜNLER 
Bundan 1600 sene evvel Roma im· ı 

paratorlanndan Jülyen yeni bastırdı
ğı paralann üzerine "Nihayet mes'ut 
günler geldi,, cümlesini yazdırmıştı. 

Bu sözlerin üzerinden 1600 sene geç
ti. Halbuki insanlar hila mes'ut gün
leri beldemekte ... 

KOÇOK COMHURIYET 
Piren el erde nüfusu (.5200) kişid 

ibaret mikroskopik bir cümhuriye
tin daimi ordusu dokıuz askerle bir 
onbaşıdan ibarettir. Ve bugünlerde 
bu büyük cUmhuriyetin mühim bir 
•\\es\ vaT. B\ikU.met bütçeyi d'ü7.clt-
.1M\L\e m.e\l~ 

Etrafımızdaki sevi eri. her 7a
man, olduk 
lar.ı gibi gC' 
remey · z. Baz 
şeyle.r gözü a 
datır. Meseli' 
tu ,ekle ha 
kınız: Düz bi 
kağıt üzerinı 
çizilmi• çizgiler btze sanKı eni, 

boyu, derinFği olan birtakım 
dört köşe kutular gibi görünmü
yor m u ? 

BİR MEMLEKETE 

HUDUT 
Dünyada yalnız bir memu:Kt! • 

te hududu o
lan hükfunet 
hangisidir, bi -
lir misiniz? A
mer!kada Main 
hükumeti. 

Bu memle
ketin tarıkını, 

garbini, •imalini, cenubunu yal • 
nn. Ka.nada hükumeti çerçevele· 
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BULMACA MÜSABAKASI ,------ --------- ı 
H em E~lence 

lı~ 

'( 

Hem Bilmece 

2 
3 

No: 1 

~ 2 3 . ~ 

1 

4 5 
~ 

4 

5 
6 

7 

C3 

6 fl 
· - ~ 

7 

. 

~ 

SOLDAN SACA: 
1 - Çalınan bir §ey. 
2 - En yakınımız. 
3 -Zaman. 

~ 

8 g 
ı U 

-

1 

4 - Hergün kullandığnnız bir e.ş-
ya. 

5-Ad. 
6 - Eski oez. 
7 - lnce. 

. 

Bu resimdeki yanlıılan bulup bize yaımıı. En ço/c Ye en cloğru 
yon/ıı bulonlarcian elli kiıiye muhtelif hediyeler Yereceğiz. 

8 - Bir içki. 
9 - Büyük bir nehir. 

Dünyanın En 
küçük Radyo 
~.erkezi 

Bu merkez resimde gördüğünüz 
şekilde ufacık bir şapkaya sığmakta
dır. Merkeze lazım olan bataryalar, 
ve diğer aletler hususi surette yapıl· 
mış bir scntür içinde taşınmaktadır. 
İnsanı şaşırtacak kadar küçük olan 
bu aletler büyük bir radyo kumpan
yasmıın mühendisleri tarafmdıuı ya

pılmıştır. 

) Kahkaha 
kOşesi •• 
ÖğrenTnek istiyormuş 

Doktor, telef onla acele hast.l,'./a 
verilen adrese koştu. Bay saati elin 
de kapıda bekliyordu. Doktor telişla 
otomobilinden atlıyarak sordu: 

- Kim hasta ? 

Yukarıdan aşağıya: 1 - İçilen bir 
şey. 2 - Hatıra için yapılır .. 3 -Ağ
hyan ve bir ad. 4 - Vergi. 5- Dün
ya. 6 - Yiyecek konur. 7 - Sanış. 
8 - Hayali. - 9 Hayvanlarda çok, 
insanlarda az bulunur. 

' 2 

' 2 

Puvan: 2 
No:2 

3 4 5 t) 7 B 

Bay - Mükemmel, doktor ... Tam 
sekiz dakika otuz allı saniyede y~ti.ş- 1 4 
tiniz. Çok şükür hasta yok. Yaln.z 
zevcem eğer bir gün hruıtalanıverir

3 

5 
se kaç dakikada burada olabileceği- ı 6 
nizi öğrenmek istiyordu. 1 1 1 

Kaşık Yok! 
Müşteri - Garson, bu çorbayı içe.. 

mi yorum. 

Ga!'SOn - Pek8.Ja efendim derhal 
patrona haber vereyim. 

Müşteri - Patron bu çorbayı içe
miyorwn. 

Patron - Çağırın şu aşçıyı. 

Müşteri - Aşçı, bu çorbayı içemL 
yorum. 

Aşçı - Neden efendim, nesi ekisik. 

Müşteri - Kaşığım yok ... Kaşığım. 

Soldan sağa: 1 - Yün. 2 - Renk, 

dikilen bir şey. 3 - Sorgu, ad. 4 -

Erkek adı. 5 - Tatlı şey. 6 - Bir 

uzuv, seslenme. 7 - Znman, pazar. 

8 - Dikmiye yaro.r. 

Y ukandan ~ağı ya: 1 - Silah, 
emir. 2 - Edat, çok fena. 3 - Gü
len. 4 - Bayram gününde kurulur. 
5 - Kalın bez. 6 - Zarif, nota. 7 -
lman, benzer. 8 - Fena şey, emir. 

Puvan: 3 

No:3 
Ne görsem .sarılırım. ne bulsam 

tırmanırım. Beni bulmak isterseniz 
şu üç kelimeyi arayınız. Birincide 
(3) harfim, ikincide (2) harfim, ü
çüncüde (3) harfim gizli. 

Hisar - Yama - Karışık 

Puvan: 1 

~. 
Yukarda gördüğilnUz adam Smıta 

adında bir Amerikalı doktordur. A• 
ni ailenin altı batın müddetince h• 
susi doktorluğunu yapDUftlr. 

Geçen Bilmece.; 
nin Hal Şekilleri 

(11) inci sayımızdaki bilmeeelerto 
hal şekillerini veriyoruz: 

1 - Çaprast kelimelerin halledil
miş şekli şudur: 

1 

3 

4 

5 
6 
7 

1 

2 - Sümüklüböcek. 
3 - Kelebek. 

7 

Bulmaca Müsabakarruzdald 
Yanlışlar 

1 - Soldnki çocuğun pantalonll 
2 - Müzik için bilet satılan yer. 3 -
Koşuya giren atlar sokaklarda koşu
yor. 4 - Atlar çambazhaneye giri
yor. 5 - Turşu satan adamın koıı .. 
n. 6 - Elinde turşu yerine köm\U 
kovası var. 7 - Attaki çocuğun ea 
özengide değil. 8 - Şapkasını çıka-

N o: 4 ran çocuk ayağını kutunun içine ba.e 
~ ·ı Baştan üç harfimle gôğe çıkanın . mı.ş. 9 _ Atta.ki çocuk yulan değil. 

Jı 

L ondrada bir havuzda ilk tecrü heleri yapılan bu gUzel kUçük vapur
ları ynpanlar sizin yaşınızda çocuklardır. Tecrübe mükemmel n~ 

tice vermiştir. Kü<oük yavrular iyi birer mü.hendis o\a<'.ak\a.rını ş\md\den 
\a.'na\. <:.\.m'1.11o\.<:.'r. ~uu:.V..... 

( 4, 5, ~) ~~ı haı:imle yere ine.rin_ı. direği tutuyor. 10 - Zurna çalaa 
" (2, 3) uncu harfımle en kıymetlı bır çocuğun şapkası. 

iş olurum. (5, 6) harflerimle emre- -----· --=---=ıı:::::oı::::o::m=-==---
derim ben. Sondan iki hatfim.le bir işinize yaranın. A.dımı siz bulun 1*" 

\ ncıta o\urnm.. Ka\1m '?, 
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İstanbul Yedinci icra Memurluğundan : 
,..- Türkiye Iş Ban.kasma birinci derecede ipotek bulunan İstanbul Vila
~etinin Bakırköy Ka.zasmm Kartal Tepe mahallesinde İncirli ve Aksu 
tıvaıında Taş Ocakları mevkünde eski 12-14-15 ve yeni 1 ila 7~ 4/ 5 
nıuna.raıı Kireç Çimento Fabrikası ve bir krt'a tuğla yeri ve bennucibi 
kam iki güz ocak ve kireç ocağı ve makine dairesi ve tuğlahane ve silo 
\'e ahır ve amele koğuşu ve müştemilatı saireyi havi kireç çimento fabrikası 
\'~bir kıt'a bağ yeri ile alatı sabite ve edevatı sabite ve çimento imaline 
~ıt kılinger denilen mevadı iptidaiyeyi havi 93 parça mUfrez arsasile bir
likte (Bakırköy Çimento -Kurt-) Fabrikası namile maruf Fabrika açık 
ıt_ı"ttnınaya konmuştur. Ehli vukufla.r tarafından arsalar dahil bütUn gay
:ti lllenkuJ. aksamına 66.812 Türk lirası ve makine alat ve edevat ve tefer
~atı sairesine 80.000 Türk lirası ki cem'an yüz kzrk altı bin sekiz yüz on 
iki 'I'ürk lirası takdir edilmiştir. Gayri menkullerden binaların evsafı: 
~etnurin dairesi 1/3 numaratajlı ve kagir. iki katlıdır. Zemin kat karşılık
lı i~i oda alafranga hela kimyahane fizik tecrübe odaları. Birinci ~at bir 
koridor üzerinde dört oda bir hela, mutfak. balkon vardır. Elektrik ve 
Arteziyen vasıta.sile su tesisatını havidir. Her iki katın dahili aksamı ya
h boyadır. Malzeme anbarı 1, 1-2 1-.2 numaratajlı mahallerden ibaret 
<>lup kagir, bir katlı ve zemini çimento ve dekovil tesisatını ve bir kısmı 
boş çuval anban diğer kısmJ da demirhaneye muhtastır. Mutbak 1-4 
11Utnaratajlı kagir duvarlı bir katlıdır. Arteziyenden su çekmeye mahsus 
?notorun bulunduğu kiiçük bir kultilbe mevcuttur. 1-6 numaratajlı kö
?b.Ur deposu kagir bir katlı ve dekovil tesisatını havidir. 1-7, 1-9 numa
rataJ1ı çimento anbarlarr .kısmen silo olarak kullanılmakta olup duvarları 
kagir ?.emini çimentodur. Konkosör alçı kırmak makinesi~in .bul~duğu 
lı'er ahşap yanları ve futü saç örtülüdür. Fırın ve elav~tor daıre~ 1- 10 
11Uıına:ratajlı kısmen betonarme ve dekovil raylan döşelidır. Ve.~e~ır baca
~dır. 1-10 numarataJ1I kurutma dairesinin zemini G~ment~. ustu . ah.şap 
Uıeri saç örtülüdür. Beden duvarları kısmen kagir bır mot?r _daıresı ve 
iki. katlı recrlör ıasmmı havidir. 1-12 numaralı tulumba da.ıresı kuyudan 
tı.ı alan tuı~bayı havidir. 1-13 numaralı elektrik ~u.~a.;vele m~ı~ezi 
kagir ve zemini çimentodur. Haımur değirmeni konkosorunun ~mınınd.e 
Çimento h ____ , lektrik dekovil tesisatı ve ayrıca kovalı naklıyat tesı-av ı.u..ıarı e ' k" . 
Satı ve tahtezzeınin üç göz battal kireç ocağı vardrr. Din~~it deposu agır 
\ıe bir katlıdır. Zemini çimento ve üç göz işçi odasrnı havHlir. 16, ~8 numa
l'atajlr ahşa.p iki katlı evin cephesi yağlı boyadır. Zemin katı bır oda ve 
bir koridor hela mut'bak ve çatıda bir oda ve bir sofa vardzr. 20 - 22 
llllJna.ratajl; ahırİar bir katlı ve ha.raptırlar. 24 numaratajlı kısrm. ha
l'ap ınutbaktrr. 26 numaratajlı kısım harap bir odadır. 29 n~arataJlı .e~ 
~lltini kagir üzeri ahşaptır. Zeminde bir oda, hamam, birincı katta .ıki 
Oda, balkon, hela ve bahçede havuz ve tulumbalı kuyusu v~ eşcarı müsA
lniz.es· dır tki umaratajlı kagir ahır i~ katlı üstUnde bır oda ve hela 

ı var . n B' ilA ik' 
\>aruır. Bahçesinde kuyu ve bir kaç eşcan müsmire v~r~~r:. ~ a ı nu-
~aratajlı amele kovu.şiarı dıvarlarr kagir üstü taşla .ortülu bır kattır. 93 
ll~a müfrez arsanın harita numaralarile miktan zıraları ve hudutları 
~ağıda gösterilmiştir: 

İncirli caddesi bağlaT mevkiinde şarkan cenulben harap taş çukurları 
~arben şimalen lncirli ta.rlalarile mahdut beş dönüm Bezmifilem valde sul
tan vakfına mukatıalı bir kıt'a bağ ve yine Incirli arazisinde üç, 4, 5, No. 
1aı-ıa mUrakkanı bir tarafı 116 harita No. Iu mahal diğer tarafı 110 No. 
lu :tnahal iki tarafı tarik ile mahdut 883 arşın ve Sultan Beyyazıt vakfına 
llıUkatıalI arsa ve yine Incirli arazisinden 3, 4, 5 No. !arla mürakkam bir 
la.rafı 109 harita No. lu mahal diğer tarafı 117 ve 118 harita No. lu mahal 
\'e i'lti tarafı tarik ile mahdut 1967 arşın ve yine Sultan Beyazrt vakfından 
hıu.katıalt arsa, ve yine tncirli arazisinde 3, 4, 5 No. ile mtirakkam bir ta
l'afı ı 46 ;;er taran 148 liarita No. lu mahal arkası 155 ve 156 harita 
~o. ıu mahal cephesi tarik ile mahdut 1000 arşın ve Sultan Beyazıt vak
trndan ve yine ayni mevkide 3, 4, 5 No. larla mürakkam bir tarafı 161', ve 
ls2 No. ıu iki tarafı 141ve142, arkası bila No. lu arsa cephesi Reşadiye 
caddesile mahdut 2483 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından arsa ve yine 
aYlıi mevkide 3, 4, 5 No. larla müra~am bir ta.rafı 146 ve 147 ve 166 ve 
l.137 arkası 156 harita No. lu 1683 arşın arsa Sultan Beyazıt vakfından. 
Ve Yine incirli arazisinde yeni 3, 4, 5 No. ile mürakkam bir tarafı 170 
~o. ıı diğer tarafı 175 harita No. lu mahal iki tarafı tarik ile mahdut 1517 
ltl-§ın Sultan Beyazıt vakfından mukatıalı arsa ve yine ayni :me:kide 3, 4, 
S ~o. ile mürakkam bir tarafı 178 diğer tarafı 169 arkası 178 ile 175 ha
lita No. ıu mahal cephesi tarik ile mahdut 1200 arşın ve Sultan Be.yazıt 
\ıakfı:ndan arsa ve yine Incirli araz.isinde 3, 4, 5 No. ile mürakkam bır ta
l'aiı 170 diğer tarafı 178 No. lu ve tarafeyn tarik ile ~ahdut 19~9 arşın 
l?'sa ve yine Incirli arazisin.de yeni 3, 4, 5 No. ıarla murakkam bır tarafı 
l 75 diğer tarafı 177 arkası 179 cephesi tarik ile ıı:nahd~t. 1860 arşın Sultan 
~Yazııt vakfından mukatralı arsa ve yine İncirli a.razısmden 3, 4, 5 No. 
ile tnürakkam lbir tarafı 178 diğer tarafı 180 harita No. lu mahal arkası 
176 No. lu mahal cephesi tarik ile mahdut 2187 arşın Sultan Beya~ vak
fttıdan arsa. Ve yine incirli arazisinden 3, 4, 5 No. ile mürakkarn bır ta.ra
fı 185 diğer tarafı 173 ve 174 No. lu mahal arkası, 181 No. lu rnahaJ cep
hesi tarik ile mahdut 1500 arşın Sultan Beyazıt vakfından muk~:1alı arsa 
\ıe İncirli arazisinden 3, 4, 5 No. larla mü.rakkam 'bir tarafı 188 dıger tara
tı 201 No. lu maıhal tarafeyni tarik ile mahdut 1491 arşın Sultan Beyazıt 
\>akfmdan mukatıalı arsa ve İncirli arazisinden 3, 4, 5 No. larla mürakkam 
~feyni. 191 ve 192 diğer ta.rafı 215, 216 arkası 205 No .. lu cep~~i tari~ 
~ lllahdut 2575 arşın Sultan Beyazıt vakfından arsa ve yıne Incırli araz:ı

~ltı.den 3, 4, 5 No. ile mürakkam bir tarafı 211. 216 diğer tarafı 192 ve 193 
o. lu arkası 204 No. lu mahal cephe.si tarik ile mahdut 989 arşın ve Sul
~ Beyazıt vakfından mukatıalı arsa ve yine Incirli arazisinden 3, 4, 5 
~o. !arla .mürakkam bir tarafı: 226 di~r tarafı 227 ve diğer tarafı Çukur
lar tarafı rabü tarik ile mahdut 1670 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından 
~tıkatıalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile müra.kkam bir tarafı 
~ Ve 230 ve diğer tarafı 225 arkası 228 No. lu mahal ~phesi ~~ ~e 
~alıdut 2575 arşın ve Sultan Beyazrt vakfından arsa ve yıne lncır~ arazı
~den 3

1 
4, 5 No. larla mürakkam iki tarafı 228 ve 225 No. lu ve bır tarafı 

~rlar ve tarafı rabii tarik ile mahdut 1806 arşın ve Sul~.an Bey~ 
\>akfından arsa ve yine !ncirli arazi.sinden 3, 4, 5 No. I~la murakk~ ~ır 
tal'afı 230 ve 231 ve 226 ve 227 harita No. lu mahal ve üç tarafı tarLk .ile 
tlla.ııdut 1883 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukatıalı arsa v~ yıne 
~hıi ınahalde 3 4 5 No. !arla müraıkıkam iki tarafı 233 ve 234 hanta. No. 
lı.ı \'e bir tarafı' ~kurlar ve ta.rafı raıbii tarik ile mahdut 1839 a.rşmlı ~e 
~tı.J.ta.n Beyazıt vakf mdan arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. larla mü
b~ka.nı üç tarafı 2i5 246 ve 231 ve 232 harita No. lu mahal ve tarafı ra-

ıı tank ile mahdut 1806 arşınlı ve Sultan Beyazıt vakfından mukatıalı 
:ı.~a ve yine Incirli araz.isinden 3, 4, 5 sayılr üç tarafr 248, 249, ve 239 ve 
<a:s harita No. ıu mahal ve tarafı ra.bii tarik ile mahdut 1308 arşmlr ve 
atı.J.tan Beyazıt vakfından mukatıalı ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. lar
: l'niiı-akkam üç tarafı tarik 245 ve 233 ve 231 ve 247 harita No. lu mahal 
e tar- f ab'· tari'k ·1 mahdut 1000 arşın Sultan Beyazıt vakfından mu-lta a ı r ıı ı e .. kk 'ki t af 
tıaı1 arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. larla mura ~ ı a.r ı 

~52 ve 214 N 1 ahal ve iki tarafı tarik ile mahdut 1214 zıralı Sultan 
~~azıt val'.ı<fı:d~:ukatıalı arsa ve yin~ ayni mahalde 3, 4, 5 No. larl~ 
~llrakk ~,...: t af r<..lnn-luk even ve bır tarafı 266 No. lu mahal ve ta 
ı-.A am &l\.l ar ı y ....... - B azıt akf dan muka-
· 'll:ı l'ab'· t 'kil mahdut 1580 zirali ve Sultan ey v m 

Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine a.yni ma.haJde 3,4,5 numa 
ralarla mürak..kam iki tarafı 298 ve 300 harita numaralı mahal iki ta.rafı 
tarik ile mahdut 1003 ziralı Sultan Beyazıt vakfından arsa ve yine ayni 
mahalde 3, 4, 5 numaralarla mürakkam tarafları 301 ve 299 Te 292 ve 293 
harita numaralı mahal ve tarik ile mahdut 990 arşın ve Sultan Beye.zıt 
vakfından mukatıalr arsa ve yine ayni mahalde 3, 4 5 numaralarla mü
rakkam tarafları 319 ve 315 ve 316 ve 321 harita numaralı mahaller ve 
tarik ile mahdut 1000 arşrn ve Sultan Beyazıt vakfından mukatıalı arsa 
ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numaralarla mürakkam iki tarafı 328 ve 326 
harita numaralı mahal ve tarafeyni tarik ile mahdut 1434 arşın ve Sultan 
Beyazıt vakfından mukatıah arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile 
mürakkam ve tarafları 324, 329, 330, ve 327 harita numaralı mahaller ve 
tarik ile mahdut 480 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukatıalı arsa ve 
ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mürakkam tarafları 328, ve 326 ve 330 
ve 331 harita numaralı mahaller tarik ile mahdut 1187 arşın ve Sultan 
Beyazıt vakfından mukatıah arsa ve yine ayni mahalde 3. 4, 5 numara
lar ile mürakkam tarafları 338, 329, 326 ve 327 harita numaralı mahaller 
ve tar'.k ile mahdut 1200 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukatıalı ar
sa yine ayni mahalde 3, 4, 5 numaralar ile mürakkam dört ta.rafı yol ile 
mahdut 4606 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukatıalı arsa ve yine 
ayni mahalde 3.4, 5 numaralar ile mürakkam dört tarafı yol ile .mahdut 
4265 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukatıalt arsa ve yine ayni ma
halde 3, 4, 5 numaraJar ile mürakkam şarkan gareıbn cenuıben Istepan E
fendi arsalan şimalen tarikiam ile mahdut 1520 arşın ve Sultan Beya.zrt 
vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numaralar ile mü
rakkam şarkan şimalen tari.kiam ve ha.zan İncirli çiftliği merası garben 
cenuben lstepan Efendi arsası ile mahdut 1597 arşın ve Sultan Beyazıt 
vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mü
rakkam şarkan şimalen cenuben !stepan Efendi. garben tarikiam ile mah
dut 1960 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı a.rsa ve yine &yni 
mahalde 3, 4, 5 numara ile mürakkam şarkan tarikiam şi
malen garben cenuben Istepan Efendi arsaları ile mah
dut 1490 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine 
ayni mahnlde 3, 4, 5 numara ile mürakkam şarkan cenubcn lstepan Efen
di arsası garben şimalen tarikiam ile mahdut 975 arşın ve Sultan Beyazıt 
vakfından mu~rntaalr arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mü: 
rakkam şarkan garben şimalen lsteıpan Efendi arsalıı,rı cenuben tarikiam 
ile 1510 arsın ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine ayni 
mahalde mahdut 3. 4. 5 numara ile mürakkam şarkan garben şimalen İs
tepan Efendi arsaları cenuben tarikiam ile mahdut 1000 arşın ve Sultan 
Beyazıt vakfından mukataalr arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara 
ile mürak~am şarkan cenuben Talat Bey arsaları garben tarikia'""l şimalen 
Istepan Efendi arsalan ile mahdut HOO arşın ve Sultan Beyazıt vakfından 
mukataalı arsa. ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mürakkam şarkan 
Istepan Efendi arsası garben Talat Bey arsası şimalen 1stepan Efendi ar
saları bazan tarikihas cenuben Talat Bey arsası ve hazan tarikihas ve 'ba
zan Istepan Efendi arsası ile mahdut 1575 arşın ve Sultan Beyazıt vak
fından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 iıumara ile mürakkam 
şarkan tar'~ihas garben şimalen Talat Bey arsaları andan tarikiam ile 
mahdut 1050 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine 
ayni mahalde 3, 4, 5 ~umara ile mürak.kam şarkan şimalen garben Talat 
Bey arsaları cenwben tarikiam ile mahdut 1050 arşın ve Sultan Beyazıt 
vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mürak
kam şarkan cenuben !stepan Efendi arsasr garben şi.malen tarikiam ile 
mahdut 1720 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine 
e.yni mahalde 3, 4, 5 numara ile- mürakkam şaııkan tarikiam gaı-ben şima
len cenu'ben Istepan Efendi arsalan ile mahdut 1000 arşın Sultan Beyazıt 
vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile müra.k
kam şaılkan tarikiam garben şimalen cenuıben Istepan Efendi arsaları ile 
mahdut 1000 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalz arsa ve yine 
ayni ma·halde 3, 4, 5 numara ile mürakkam şa.rkan şimalen tarikiam gar
ben cenuben lstepan Efendi arsalan ile 960 arşın ve Sultan Beyazıt vak
fından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mürakkam 
şarkan şimalen İncirli çiftliği merası garben tarikiam cenuben !stepan 
Efendi ile mahdut 989 arşın ve Sultan Beyazıt va~fından mukataalı arsa 
ve yine ayni mahalde 3. 4, 5 No. ile mürakkam şarkan İncirli çiftliği merası 
garben tarikiam şimalen cenuben lstepan Efendi arsalan ile mahdut 1061 
arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 
3, 4, 5 numara ile mtirakkam şarkan şimalen Istepan Efendi arsaları ga.r
ben cenuben tarik ile mahdut 956 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mu
kataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mürakkam şar'.tan 

cenuben Istepan Efendi arsalan garben şimalen tarikiam ile mahdut ve 
Sultan Beyazıt vakfına mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numa
ra ile mürakkam şarkan cenuben lstepan Efendi arsaları garben şimalen 
tarikiam ile mahdut 1000 arşrn arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara 
ile mürakkam şarkan şimalen cenuben Istepa.n Efendi arsalan ga.rben ta
ri~ ile mahdut 1000 ziralı ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve 
yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mürakkam şarkan şimalen Istepan 
Efendi arsalan garben tarik cenu'ben tarikihas mahdut 1520 arşınlı ve 
Sultan Beyazıt va.kfından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 nu
mara ile mürakkam şarkan Istepan Efendi arsası garben şimalen tarikiam 
cenuben tarikiam ile mahdut 1660 arşın Sultan Beyazıt vakfına mukata
alı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4 ,5 numara ile müra.kkam şarkan cenu
ben Istepan Efendi arsalan garben tarikiam şimalen Andri Kapil 8.r88.BI 

ile mahdut 1000 arşm ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine 
ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mürakkam şarkan tariki8.m şimalen Mar
gine Hanım ga.Iiben Hamdiye Hanım ve cenuben Rukiye Hanım arsalan 
ile mahdut 1000 arşrn ve Sultan Beyazrt vakfına mukataalı arsa ve a.yni 
mahalde 3, 4, 5 numara ile mürakkam şarkan cenuben tarikiam garben 
Hamidiye Hamın şiımalen Rukiye Hamın arsaları ile mahdut 1000 arışın 
ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı a.rsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 
numara ile mürakkam şarkan Merziye Hamın cenuben Hamdiye Hanım 
arsaları garnen şimalen tarikiam ile mahdut 960 arışın ve Sultan Beyazıt 
vakfma mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mürak
ka:m şa.rkan Rukiye Hanım şimalen Hamidiye Hanım arsalan garben ce
nuben ta.rikiam ile mahdut 1720 arşınlı ve Sultan Beyazıt vakfına muka
taalı arsa ve yine ayni mahaJde 3, 4, 5 numara ile mürakkam şa.rka.n şi
malen cenuben İstepan Efendi arsalan garben tarikiam ile mahdut 1000 
ziralı ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 
3, 4. 5 numara ile mürakkam şarkan şimalen Istepan Efendi arsalan gar
ben cenuben tarikiam ile mahdut 1960 arşın Sultan Beyazrt vakfmda.n 
mukataalı arsa ve yine ayni mahalde şa.rkan garben şimalen Istepan Efen-

tı., . u arı . e . hald 3 4 5 No. ile müraklrn.m 268 ve 275 ve 
}.- .. rsa ve yıne aynı ma e ' ' il hd t 1670 
•J ha "t N l hal ve tarafı rabii ahara ait tarla e ma u 

~alt n a o. u ma kfından mukatıalı arsa. ve yine ayni mahalde 
a, 4 5 Ve Sultan Bey~ ~: iki tarafı 282 ve 284 harita numaralı mahal 
~e •. numa.ralarla müra am .nrı.·· .. _...:,. ile mahdut 1939 zira.Iı ve 

hır ta.rafı ahara ait tarla ye ta.rafı r(llull ı.cı.ı..LA 

di arsalan cenuben tarikiam ile mahdut 1470 arşın Sultan Beyazıt vak
fından 1:1~~ataalı arsa :re ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile mürakkam ,ar. 
kan tarikıam ga.rben şımalen cenuben İstepa.n Efendi arsalan ile mahdut 
1500 arşın Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahal. 
de 3, 4, 5 numara ile mürakkam şarka.n şimalen tariki!m garben cenuben 
İstepan Efendi arsaları ile mahdut 1836 arşınlı ve Sultan Beyazıt vakfına 
mukataaJı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 numara ile müra.kkam şa.rka.tı 
şimalen cenuben lstepan Efendi arsalan: garben tarikiam ile mahdut 1500 
arşın ve Sultan Beyazrt vakfına mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3 
4, 5 numara ile mürakkam şarkan garben şimalen lstepan Efendi arsala~ 
cenuben tarikiam ile mahdut 1500 arşın ve Sultan Beyazıt vakfmdan mu
kataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile mUrakkam şarka.n garben 
lstepa.n Efendi arsaları şimalen ta.rikiam cenuben Aleksandıuı bağı ile 
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mahdut 1460 ll'!mlı ve Sultll.n Beyazıt vakfından 8.l'l!a ve yine ayni ma
halde 3, 4, 5 No. ile mürakkam şarkan Istepa.n Efendi arsası garben lb
rahim Hayri Bey arsası şimalen tarikiam cenuben Kileanti bağı ile mah
dut 572 arşınlı ve Sultan Beyazıt vakfına mukataalı arsa ve yine ayni 
mahalde 3, 4, 5 No. ile mürakka.m şarka.n Ibrahim Hayri Bey arsası şima. 
len tarikiam cenuben Kileanti Haripoli bağı ile malıdut 496 arşınlı ve Sul
tan Beyazıt vakfından mwataalı arsa ve yine ayni mahalde şarkan cenu
ben Istepa.n Efendi arsalan şi.malen tarikiam garben tarikiha.s ile mahdut 
1550 arşınlı ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine ayni ma
halde 3, 4, 5 No. ile mürakkam §arkan şimalen Istepan Efendi arsalan 

1 garben cenuben tarikiam ile mahdut 1000 arşınlı ve Sultan Beyazıt vak
fından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile mürakkam 
şarkan lncirli çiftliği merası cenuben tarikiam garben şimalen Istepan E
fendi a.rsalarile mahdut 1510 arşınlı ve Sultan Beyazıt vakfından muka
taalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile .mürakkam cenuben 1stepan 
Efendi arsaları garben şimalen tarikiam ile mahdut 960 arşın ve Sultan 
Beyazıt vakfına mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4. 5 No. ile mü
rakkam şarkan cenuben tarikiam garben şimalen Istepan Efendi a..rsala
rile mahdut ve 1000 arşınlı ve Sultan Beyazıt vakfında nmukataalı arsa 
ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile mürakkam şa.rkan şimale~lstepan E
fendi arsaları ga.r'ben cenuben tarikiam il emahdut 1000 arşınlı ve Sultan 
Beyazıt vakfmdan mukataalr arsa ve yine ayni mahaJde 3, 4, 5 No. ile 
mürakkam şarkan cenuben İstepan Efendi arsalan şimalen tarikiam gar
ben tarik ile mahdut 1220 arşın Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa 
ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile mürakkam şarkan gatben cenuben 
Istepan Efendi arsaları şimalen tarik ile mahdut 1660 arşın ve Sultan Be
yazıt vakf mdan mukataalı arsa ve yine ayni mahalde şarkan tarikiam 
ga.rben şimalen cenuben !stepan Efendi arsalan ile mahdut 1000 ~mir 
ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 
No. ile müra.kkam şarkan lncirli çiftliği merası garben tarikilm şimalen 
cenuben Istepan Efendi arsalan ile mahdut 1332 arşın ve Sultan Beyazıt 
vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile mürak'.<am 
şarkan garben cenuben !stepan Efendi arsaları şimalen tarikiam ile mah
dut 1550 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine aynf 
mahalde 3, 4, 5 No. ile mürakkam şarkan şimalen Istepan Efendi arsala
n garben cenuben tarikiam ile mahdut 970 arşın ve Sultan Beyazıt vak· 
fından mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile mürakkam 
şa.rkan garben şimalen lstepan Efendi arsalan cenuben tarikiıi.m ile mah
dut 1300 ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine ayni mahal
de şarkan cenuben İstepan Efendi arsaları garben şimalen tarikiam ile 
mahdut ve 1000 arşın ve Sultan Beyazıt vakfmdan mukataalı arsa ve yi
ne ayni mahalde 3. 4, 5 No. ila mürakka.ın şarkan tarikiam şimalen garben 
cenuben İstepan Ef. arsalarile mahdut 1250 arşın ve Sultan Beyazıt Ya~. 
fmdan mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile mürakkam 
şarkan garben şimalen İstepan Efendi arsaları cenu'ben Istepan Efendi 
arsalan ve hazan tarikiha.s ile mahdut 1250 arşın ve Sultan Beyazıt vak
frndan mukataalı arsa ve yine ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile mürakkam şa.r
kan lncirli çiftliği merası garben tarik şimalen cenuben Istepan Efendi 
arsalarile mahdut 1875 arşın ve Sultan Beyazrt vakfından mu~ataalı arsa 
ve yine ayni mahalde 3, 4. 5 No. !arla mürakkam şarkan ceııuben İncirli 
çiftliği merası garben tarikiam şimalen !stepan Efendi arsalarile mahdut 
2037 arşm ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yine ayni ma.. 
halde şarkan şimalen tarikiam garben cenuben lstepan Efendi arsalan 
ile mahdut 1000 arşın ve Sultan Beyazıt vakfından mukataalı arsa ve yi. 
ne ayni mahalde 3, 4, 5 No. ile müraklkam şarkan cenuben tarikiam gar· 
ben şimalen I.stepan Efendi arsalarile mahdut 960 arsın ve Sultan Beya
zıt vakfrndan mukataalı arsa 

Bu hususa mütedair tanzim edilen açık arttırma şartnamesi 5.1.937 ta.
rihine müsadif Salı gününden itibaren dairede herkesin görebileceği şekil· 
de açık bulundurulacaktır. Birinci açık arttırması 28.1.937 tarihine rast
lıyan Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar Istanbulda Yenipostane bi· 
nasmda Adliye kısmında 7 nci lcra dairesinde icra kılrnaca~tır. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin 'd 75 ini bulduğu takdirde müşterisine iha
le edilecektir. Aksi takdirde en son arttranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 12.2.937 tarihine rasthyan 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar meı!A:lı.r icra dairesinde ikinci açık 
arttırması yapılarak en çok arttıra.na ihale edilecektir. Taliplerin mezkur 
faıbrikanm tamamına takdir edilen 146 bin sekiz yüz on iki liranın rr 7.5 
nisbetinde pey akçası veya Milli bir bankanın teminat me~tubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Arttırma peşindir. Müterakim vergi ve vakıf ica· 
resi, tanzifat ve tem-iriye bedeli müzayededen tenzil olunacaktır. Dellfiliye 
resmi müşteriye aittir. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye ait
tir. 2004 No. lu icra ve iflas kanununun 126 rncı maddesinin 4 üncü fıkra
sı rnuci'bince bu gayri menkulün üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala
caklılar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve ma
sa.rife dair olan iddialarım iliı.n tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri ve aksi takdirde hakları 

tapu sicillerile sabit olmadıkça satıs bedelinin paylaşmasından hariç ola
cakları cihetle alakadarların işbu maddenin mezklir fıkrası mucibince 
hareket etmeleri ve işbu gayri menkulün sair bilcümle hususatı hakkında 
daha ziyade malumat almak istiyenlerin dairemizde mevcut 935-2795 
No. lu dosyasına. müracaat etmeleri ilan olunur. 

Bilumum "Esnaf", "Küçük tacir,, ve "Küçük 
San'atkarlarm" nazarı dikkatine. 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

1 - 15 61 numara ve 2 9 Şubat ı 9 3 2 tarihli Sicilli Ti· 
caret gazetesile ilan edilen Oda Umumi kararına uyula· 
rak İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası mıntakasmda bulu· 
nan bilumum esnaf, dükkanı bulunan küçük san'at ve kü· 
çük tacirlerin Odaya kayıt ve tescilleri yapılacaktır. 

2 - Bilumum esnaf, küçük san'atkar ve küç~k tacir· 
!erden, Odalar kanununun onuncu ve Odalar nızamna
mesinin 13 5 inci maddeleri mucibince tanzim edilmiş o· 
lan esnaf cemiyetleri talimatnamesi veçhile. cemiyeti t~
şekkül etmişolanlar, mensup oldukları cemıyet vasıtası· 
le ve henüz esnaf cemiyeti teşekkül etmemiş olanlar doğ· 
rudan doğruya Ticaret ve San~yi Odası esı:a~ ~ubesiı:~ 
müracaat ederek kayıt ve tescıl ve yoklama ışını usulu 
dairesinde ifa ettireceklerdir. 

3 - Tescil ve yoklamanın Oda Umumi kararma göre 
ı 9 3 7 yılının ilk üç ayı içinde ikmali lazımdır. . 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescıl et
tirmiyen ve muamelesini ikmal etmiyenler hakkında O· 
dalar kanununun beşinci maddesi veçhile İstanbul Tica
ret ve Sanayi Odası tarafından hükmolunacak cezayi 
nakdi, doğrudan doğruya İcra dairesi marifetile ve tescil 
ücretile beraber tahsil olunur. "3 720" 
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Allahın yarattığı tabii ve saf çocuk gıdaları 

Vitamin -Gıda -Kalori - Sıhhat -
Kuvvet-Kudret -Neş' e-Zeka 

Pirinç - Yulaf - Mercimek - Buğday - İrmik - Patates - Mısır • Arpa • Bezelya 

Çavdar - Türlü - Badem 

Hasan özlii unlarile 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Hasan Özlü Unları nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve 

kat'iyyen bozulmaz. 

Çoc~kJarmıza yediriniz. istedik· 
lerini ve sevdiklerini bıktırmıya· 
rak değİftire değiftİre yed:riniz. 
Vitamini ve kalorisi çok olsa bu 
·mükemmel, Özlü Unlarla yavru· 
ların.ız neteli, sıhhatli , tombul, 
kanlı, canlı olurlar. Çabuk bü -
yürler. Çabuk dif çıkarırlar, ke
mikleri kuvvetlenir, ishal olmaz 
lar HASAN öZLO UNLARILE 
yapılan mahallebi ve çorbaların 
ve tatlıların ve pürelerin ve ye -
meklerin lezzetine payan olmaz. 
HASAN öZLO UNLARI nefase
tini on sene muhafaza eder. Da -
ima tazedir. Hiç kurtlanmaz. 
Taklitlerinden sakınınız. Batka 
marka ver· ··)erse almayınız ve 
aldanmayınız. 

HASAN MARKASINA 
D 1 K K A T. Bütün eczaneler 

ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN Deposu: İstanbul, 
Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, 

Eskişehir 
~ ................................................... . 

.... 

. il 

1 
Kullanarak kazanılabilir! 

GRiPiN 
Dit, baş mafsal, 
romatizma, s i -
nh- ve adale 
ağrılan da da· 
bil olmak üze

re bütün ıstırab 
ları derhal ge:. 
çirmekle, hara 
reti dütürüp 
nezle, grip ve 
bronf iti izale 
etmekle haklı 
bir töhret ka · 
zanmıftır. 12 sa 

atte 3 tane ala· 
bilirsiniz. .-

/ .~_..._....... 

Gripini ·tercih ediniz ! 
- İstanbul Birinci İflas Memurluğun dan: . 

Gazetenizin 26/11/936 tarihli nüs- Bankasına ve bu yarım hissenın ~
h asile satılacağı ilin olunan Tutan • rısı da ikinci derecede lstelyanos Ko
lmlda Ahiçelebi mahallesinde Tütün mürcü oğluna ipoteklidir. 
Gümrüğü meydanı ve Taşçılar ve Mezkllr il8.nm ilk kısmında nrsıf 
Balıkpazan caddelerinde kain Cüın - h' . . b" . . ve ikinci derecede 

. d Ufl' H ' . ta ıssesının ınncı huriyet buzhanesın e m ıs ıns - . . . . • ıl ettiren ya- PE•T 

ti 

k i Hacı Yosif ve llya Makropulonun ıpoteklı gıbı zannını has _ 
mutasarrıf oldukları nısıf hissenin 7A(nm doğrusu yukarıda yazılı oldugıı 
birinci derecede Emlak ve E ytam gibidir . Tavzihan i!An olunur. SilE CENCLiK DAH$EDE~ 

RADYOLiN -
1 Dişlerin abıhayatı ve dişlere 
saldıran mikropların azrailidirl 
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N N 
Binlerce ağızda ebedi bir ilkbahar yaşat-
maktadır. Dişlerinizi günde iki defa onurt" 
la fır~alayınızve bu neticeden emin o. unı:ll 

Daima Radyolin 1 
Sultanahmet Uçüncü Sulh HukukHakimliğindcn 

DAVACI: Ziraat Bankası Istanbul nin 19/ 1/937 salı günU saat 10 ıtl 
şubesi tarafından borçlu Mehmet talikine mahkemece karar verilrıJI 
Nuri aleyhine açılan 174 lira 71 ku- olduğundan yevmi ve vakti mezkfıtl 
nış alacak dava.sının cari duruşma - .3 b" t eı· d' -· h t muSBd· -uc ızza g ınme ıgı ya u 
sın<la Mehmet Nurinin Kuruyemiş d k b" k"l ö d .1 a· ·· tsl< .. " . . a ır ve ı g n en me ıgı 
c-.arşısmaa 9 numarada mukım ıken . vaJJl o,. 
halen ikametgahının meçhul bulun _ dırde gıyaben mahkemeye de 
duğu anlaşılmı§ olmasına binaen ila- lunacağı ilanen tebliğ olunur. . 
nen tebligat icrasına ve mahkeme • c2s604> 


