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Askerliğe HaZ1rhk Dersleri 
• 

Binbaıı Nazmı Ya11nok 
Ikinci kitap çıktı. 

X. Ye erkek butiin orta okullarda den kitabı olarak Genel Kur
may tarafından kabul ve Maarif Veklletince fiatlerı teıbit ve tamim 
olunan Aüerliie Hazırlık kitabmm 8 inci ıınıfı çılanııtır. 

BILMI KiTABEVi 

BUYUK SEFIN SEY AHATI 
Atatürk Dün Akşam 

$ark Vilayetlerimize Bir 
Tetkik Seyahatine Çıktllar 

Uzak Şarkta Harp, lhtilal 
Japon Ordusu Şanghayın 
Muhasarasını Tamamladı 

Beraberlerinde Başvekil 8. Celil Bayar ile 
Dahiliye Ve Nafıa Vekillerimiz de Bulunuyor 

Pakt Devletleri Çini Paylaşıyor mu? , 
Sulh Şartlarında, Koca Çinin 

Altına 
Japonya, 
Girmesi 

Almanya 
isteniyor '.;4nkara, 12 ( A.:4.) - ReüicibnlaUT 'A~~Jr, l lôl Bayar'ın tla, Millet MeclmnJe okuduğu Ye ltalyanın Kontrolü 

beraberlerinde 8tıf1Jelıil Celal Bayar, Dalailıye lıabine prosrannn"a, üerinde büyük bir ehem· Nevyork, 12 (TAN) - Uak Şark 
Vekili Şiilrrü Kaya, Nafıa Velrili Ali Çetinlıa- miyetle tlardafa dimiryola siyaetimi:z, iki me- harbine ait en son haberlere göre, Ja 
ya olduğu laalJe bu aJqam Miat 11,50 de _lama. laf ltliJiaeye daltıtı 1ıauafmalıtaJır. Sıvcutan Er- pon kuvvetleri Şanghaynı etnfmda 
.ı trmle Şarlı uilô781lerinJe bir tetkik aeyaha. zunıma uzanan biivnlı tren 1aatı ..... 1:ı üzerinde bütün mevkilerin ilgalini tamamla-

__ , _ _, ı- .,-·· DU§}ardır. Bu suretle Şanghay ta-
li yapmalı üzere ıelarimiden ur~ .... m~arJır. mii/ü.m bir İ.alaS10ll olan Diuriği ile Sıvcu ara- mamile bir Japon çemberi içinde kal-

Reiaicümluır, iataayorwla Biiyülı Millet Mec- nntlalıi ltat lıunn ifletmeye ~maktatlır. Ban- 11111tır. Çinliler sabaha k&r11 Nantao•. 
li.n Reüi, bütün V elriller, miiate,arlar, mebus- · Jan IHıflra Diyarhlrir • Cizre arasında infGSI· nun tahliyesi işini t&mamllLDlJflardı. 
lar, •eneraller, Anlıara Vali ue Belediye Reiai, na lrarar uerilmif olan hattın da temeli ahla- On bin Çin askerl Fransız imtiyaz 

Velıôletler yiiaelı memrırları, Anlıara Garni- calthr. Ba ilri maat törende bulunmak ii:zere mmtakaauıa gfrdiler. Diğer taraftan 
zan ue Merlıe:ı KamanJanlan taralırulan rıiıır· biıtolı uoat bqiin lamıui bir frenle buradan Japon kuvvetleri Nanziang'ı itgal et-

lannuı ve ut•~rwla toplanmlf olan lıalabalılı -aı 16 da S.ıw /ttırelıet etmİftir. Treıule me- =~~:::;rJ~;ı:~::: 
bir lvıilt kütlesi taraluatlan alln,lanmıı ve•• balar, Naluı VeJıôleti . siyaa ve idari miiate- n1n Nanstanr'm işgalinden soma teh 
lamlanmlflardır. . fQ!larc, Deulet · DemiTyollan lfletme Umum rin bet kilometre garbine kadar iler-

Yeni Demlryollanmız için Merasim Müilürii ue 'matlniat miimeuilleri balanmalt- ıecliklerinl. cenuptan taarruz eden 

Anlrara, 12 ( A.A.) - BtıfVelıilimiz B. Ce- taılır. · kUvvetıerle garbe doğru!~ ~ 
- - - - - - - - H kısmın bugün blrletm mm 

•~·r:a•a.sv.s<.a<.aWJWK.S _.... .... .....__.... • ._ .. o u-...m ._ ................ edlldiğiiıl söylemiştir. 

ikinci 
Milli 

Mütarekenin Yılclönümincle lir Ha•se Daha 

Sabık Kral Edvard'ı 
l\ı ıseye 

Sebep, Bayan Simpsonla Kilise Kaideleri 
Haricinde izdivaç Y apmıı Olması lmiı 

Paris, 12 (A.A.) - Mütarekenin 

500 Japon 

Toprak Altında 

• 

Bu ıavalideki harekltm bu §ekli 
(Arkaaı 7 incide) 

Romanyada 

Buhranı 

Yüzlerce Ölü 
Binlerce Kiti 
Yersiz Kaldı 
Neyyork, 1! (TAN) - Flllpla 

Adalarında mtltbl§ bir tayfa yü.ı 
lerce kltlyl öldtlrmttt, WrP kly 
ve kaeıba f;unuwlle harap olmat. 
so bin kiti yenb, yurtRs DIİmf
tır. Flllplnln merkezi olu MaaDla 
fe}ırJ de ID altmdadır. Burada bir

çok evleri seller etlpllrmıüt*tlr. Şe

hirde pek çok kiti ..... S800 klll 
•lrta blmştır. 

~#tay civannJaki Japon ceplaainJen bir göriinlif 

Hariciye Müsteşarı 
Beyr11tta 

Bir Ziyafet Verildi 
Benıt, 12 (Tan muhabirinden) - Bi bu ziyafette davetli sıfatile hazır 

Hariciye Veklleti Siyasi MU8tepn bulundular. 
B. Numan Menemencioğlu Berutta B. Menemencioflu Lübnan reamt 
bulunmaktadır. Franaanm Suriye ricalini ziyaret etti ve bu ziyaretler 
fevkallde komieerl Kont de Martel, iade olundu. 
B. ıı-:uemencioğl~ eerefine parlak B. Numan Menemencioğlu Suri)'9 
bir zıyafet verdi. Konsoloslarımız, ve Hatay gazetecilerine fU.Dlan eöyı-
lılllletler Cemiyeti kontrol heyeti rei- (Arkası 7 incide) 

Belediyenin Yeni Bir Dütüncesi 

Sokak köpekleri zehirli 
gaz ile itlaf edilecek 

Belediye, Avrupadan Gaz Atan Hususi Ta

bancalar Getirtmek için Tetkikat Yaptırıyor 

Serseri bir köpek 
~plülı C!fe/iyor 

Tifonun salgın bulunduğu günler
de bqlıyan köpek ve kedi milcadeleai 
devam etmektedir. Köpek ve kedi mil 
cadclesi hayli zor bir i§tir. Mücade
leyi yapan belediye, bu mevzu üze • 
rinde uzun zamandanberi tetkikat ya 
pıyordu. Şimdiye kadar yapılan mll
cadeleden daha esaslı bir netice alın
ması için, belediye yeni bir mücade
le tarzı tatbik etmiye karar vermi§· 
tir. 

Kedi ve köpekleri imha için nasıl 
oir sistem takip edileceği hakikaten 
çok meraklıdır. Hemen haber vere • 
lim: Belediye bu it için r.ehirli gaz 
Kullanacaktır. 

Bu hususta izahat veren bir zat 
gunlan söylüyor: 

-"Kedi ve köpekleri toplamak i· 
çin gimdiye kadar kepçe, tüfek ve 
zehir usulü tatbik ediliyordu. Fnkat, 
bu usullerle tam bir itllf mUmkUn <>
lamıyordu. ÇUrikU köpekler sevkı ta
biileri ile tüfekten ve zehirden ka
çmmanm yollarmı buluyorlar. Ba 

(Arkası 7 incide) 
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Brezilyadaki 
Faşizm ile Bütün 
Dünya MeşCJul 

Londra, 12 (TAN) - Cenubi Amerika hük6metlerinden Bre
zilyadaki hükUmet darbesi ile fqiıt bir rejimin teaiıine doinı ıi
d.lmeıi, bütün dünya matbuabnı met.W etmektedir. Son haber
lere göre yeni kanunu esui mucibince bazı huauıl vaziyetler için 
ö üm cezaaı yeniden kabul olumnuttur• MemJekette tiddetli bir 
aaıuör vardır. 

Paris gazetelerinden J ournal, Bre • 
ıilyadaki hükfimet darbesinin, Roma 
misakının imzası sırasmda wlruunu 
bir tesadüf eseri saymamakta ve Bre 
zilyadaki ihtilalcilerin korporatif ve 
Totaliter bir rejim vUcude getirmekte 
kaimıyacaklannı ima etmektedir. Po
pulaire gazetesine göre, fa9istlik ce -
nubl Ameıikada bir gedi~ açmıya mu 
vaffak olmuştur.Bu gedik kapanmıya 
calt olursa, Buenoa-Airee konferansı 
nm eseri mahvolacak ve birleşik A
merika, kendi kıtasmda bir emrivlki 

TAN 

Kardeı Yanlışlıkla 

Evlenmiıler 
lngiltere - Franco 
.L4nlaşması lçin 

Resmi 1 ebliğler 
lngilteredeki Mülteci Çocuklar ispanyaya 
Dönüyor, Katalonya Devlet Reisi Parise Gitti 

Londra, 12 (TAN) - Dün ıeç vakit netrolunan rami tebliie 
göre, lngilterenin, lıpanyadaki Hendaye'de bulunan aefiri Sir 
Chikon ile Franco'nun mümeMili notalar teati etmitlerdir. Fran
co'nun resmi tebliiinde, ticaret ajanlan ile tlli ajanların reeml 
himayeye mazhar olacaldamu, aralarında tifre ile ıöriitebilecek
lerini, reaml muhaberelerinin l&DIÖre tabi tutulmıyacafmı, ve 
Londradaki Franco ajanınm doirudan doğruya Hariciye Neza
retine airip çıkabileceğini anlatmaktadır. 

Salamangadaki Ingiliz ajanı dar-----------

ayni aalihlyetıerden ~ade edecek 1 H CahU.--t-1-! 
tir. TAU ajanın saWıiyeti, komıoloe- ava Y- nıtrnmlMft 
larm sallhiyetine benziyecek ve bun- AD erin 
lar kendi mmtakalarmda bulunan ll- el e 

ClEK 
Bir Bilmece! 

Dm bllmece ~·--·· pek ~ 
ıtm. n ldiçWdllümdenberl b6yle 
te)'lerte metgul obmya baydınm. Çap 
ru kellmelerdm lıeeap oyunJarma 
kadar lıepabıl .everim. Bu ytbdea de 
ba pbl pylenle ook meleke elcle et
......... Uldn IOD defa t.ewltlf et
tljlm bir bllllMICll ftl' ki, bir Ub1I 
'"!!edemedim Barulja JUIYOrmD. 

B ...... ler olar da .... haber ve
rlılene pek memn• oJaminn, 

l)ohnahebçe Bavapsi Şirketi her 
ay abonelerllldm 15 karat "fllbe bo
rma Jdruı,, alır. Bu parama bugl 
fQbenln klralll oldqğuau bUmlyorum 
amma, Pi .... borudaa binaya kadar 
olu lmmı oldupu tanederek iti 
ima kealyoram. Bu 15 lıurut fllbe 
klraaı evlerde 15 Jmruttur. Apart • 
maalarda buDUD mlktan deillh'. Na
lld dejltlrf Bir evde yirmi ldtlllk bir 
aile var. Evde de bir gu ...U var. 
Bu evin gu aarflyatl ayda ZO lira. 
Şirket bu evdea 15 kUl'UI fllbe klrul 
alır. Tabii öyle obmlrdır. Çönldl ev 
nekadar böytlk ohu-. olsun, um -
yat nekadar ~k oluna olsun kira • 
imanlı pıbe bir tektir ve ayaldlr. 

Şimdi bu evden çm. da ,...ı.. 
ki 8 dalreU apartmma glrlals. 

ile karşılaşacaktır. i jl 

Ere Novelle gazetesine göre, İta! -
yan - Alman tehlikesi İngiltere ve 
Fransa için endişe verecek mahiyette 
sayılıyordu. Halbuki bu tehlike cenu 
bi Amerikaya doğru da çevrilmiı, hat 

manlarda kayitli gemileri allkadar e. I Sekiz dairenin, llekbılnde ele ..,._ 
Burada resmini gördUğbü le.il!: den seyrüsefer meselele~ne de karı- kramiye Yerllecek fiyat yapılıyor ve flrb& laer cJalre-

kaduı, Amerikanm Kansu eı,aletinde pbileceklerdir. den aylık para tahall&tı yaparken her 
doğmut M.ls Mary'dlr. Bun• Yoga lngiltere hUkibnetl. bu mübadele- Anlıara, 12 (TAN muhabirin- faturaya 15 karat "fube boruau kl-
admda bir de erkek kardetl vardır. Din i.si ispanyayı tanımak olmadığı. Jen) - Son tlela tayyare hu- rw,, o&ve ediyor. 
Bunlar çok köçtikken blrlbirlerlndm nı ve ajanlara diplomatik muuıuyet auwla ,Mit Jiifan pilot Elırem 1tf.e ..-,.....a.lan ve balledeme-

F euluıl&J. aalôlaiyetler alan 
Brailya Ciimlaarreüi 

ti orada yerleşmiştir. 
aynlmışlar. aradaa seneler geçmlt, verilmediğini kaydetmektedir. ,,. nttJıiniat 5-niıtin llil.lerine cllllm bQaMıoe ba. Bir tube bol'QIAI 
evlenme çaiiarmda blriblrlerlne rast • . _.,"' __ 11 r ,,.,_. 6in lira ~· HriJme. be ldtlye ldnlMıJ'. S. mllbarel ..-

B. Var•• 
I ngilieredeki 

kömür 
Madenleri 

1 

lamıflar ve sevişerek evlenmltJerdlr. L.,,.,..., ~ .. '° .; İfİll laülrümet, Medüe 6ir l& be boraa ae llAıh teY böylet 
Fakat kısa bir müddet sonra kardeş Salamanga btlkflmeti netrettiği bir Ayda 15 lnu'al getlıtrkeıa ayni bo-
oldaklanm aalıyarak aynhmflardır. tebliğ ile, ispanyanın ılmal sahilin- yiAa telılil etlecelrtir. nm• aeancllııld abon•rtn adedi art-

ı n 9
·1 ıt e re Bayatm garip cilvelerbıdem biri! deki maynlerin kaldırılınıl olduğunu tıkça, durduğu yerde kira mlktarmm 

bütün gemicilere bildiriyor. F, k J • ter.auf etmesi, hakikaten ne eelllr, • 
FiRstinde A +ilan Mülteciler dönü10r r an l ın hesap, ne tigaritma De ~ 

it 1 H B ·ıı teY değildir. a ya ükGmet Bunları Bombalar lngiltereye iltica eden Basklı ÇO· ouı on Apartmandald Dk aboaecJeıl ...... 
cuklarm ilk kafilesi bugün memle . I ~ E 15 kurut kirayı anlıyorum: Be '8be 

G 
Satan Alacak Kudüs, 12 (A.A.) - Dlln akşam ketlerine dönmek tU.ere hareket et - ye lat tti klruı, IWn ikinci, tiçtlDd "Oi.ha-

0 
•• ru·· s m e s·ı atılan bombalar neticesinde yarala- mişlerdir. / 1 - __ ...._ ... _ .u.a.... alMIMlerindea 

Londra, 12 (A.A.) - Kömür ma- ·• ...-- - -.-

' 

nanlardan ikisi ölmtlftUr. Katalonya devlet reisi CompanVll, Parla, 12 (A.A.) - Eaki nazır -'--- 111: '-- 11aa-ıı tubenln klı. 
denlerinin işletilmesi için arazi sahip · in 1 ,,,_ •-ı ... ı.. ..._ " .... .., &• 

-1>:-- Suikast netıces de 2 kit ölmUt bu sabah Pariae mavualat etmiftlr. Fraıılln Boulllon vefat eW&UV""• •dır, bir ttlrlti balamlyorum veıeee-
lngil• I ki lerine verilen bUtUn resimlere taal- ve 5 ki§i de yaralanmı§tır. Anadolu Ajanmnm Notu: ııı.-

IZ aıve il Tarafından IUk eden haklarm aatm alınarak tev- U ytl G ...... • ·- -·--- o eorge Türkiyenin samimi dostu olan ve A-'-- Şirketler v0mıı..-..a;ıw ba .... "'•-•h••ı• ••· •·•-a•wp -- - - ~ 'iMfte eiJH ~ n 13'Crll~• ua 

Y il k 
jesl metni neşredilmiftir. yakm- ın6• renın BqVeJDD MllJteı 2'1l&~;ro- ...aW&U ujaiouncl. rPt+ mece ~ ae OUfUUUı 

O anaca da parllmentoda müzakere Ankara, 12 (TAN) - Bun.da ba.ş- Loyd Corç, ispanya cümhuriyetl a- mücadelenin en llıfltkW aiılarmda ... 
to edilecek olan bu kanun projesine go göstermif olan kömür buhranı ile bil- ruisini ziyaret etmek Uzere Barseı0• hiçbir menfaat gözetmeksizin mttza- IS. FELEI< 

teı .ndra,. 12 (~.A.) - Sabah gaze- b husus için bir komiayo te$kil kfunet yakından allkadar oım...,ıur. na hilkfımetinden davetname almI§- herette bulunan Franlln Boulllon'un Emniyet 
ile eril' İngilterenın Roma büyük elçisi rel, u k ve bu komisyon 66 : 50 ÔOO Yanndan itibaren piyqaya bol kö- tır. ölUmUnU derin bir teuilrle kaydedi-

talya Haric. N·-- da o unaca , , . .. 1 . 4iUn ıye --.& arasm lngiliz. lirasına kadar, işletilmekte ol mur ge ecek ve fıyatlıar da ucuzlıya· yoruz T • 1 • 
)> Y&pılan mUllkatta, İngiliz - İta!- caktır . G~n 9f I 
"eaııbaşYa'klıı.aması bahsinde m"-ke--le sun, olmasın, bütün maUiın ve mek- . 1937 N b 1 Ank 12 uha.b .. .a-) 
&. ..., ...._. &,.;-. d nl . u . d ki h k 1 0 9 Acarlar lıkel-l11de ara, m lrlDucıu -ı,._,. laıunası ihtimallerinin mevzuu tuf kömUr ma e en zenn e a ımir Belediye Reisi Döndü •• Emniyet umum mUdilrlüğUnde yeni 
~ e4ildiğini bildirmektedir . lan satm aıacaırtı:-. ~~idim:! bu iş İzmir - Bir buÇ'Uk aydaııberi Av· M ••kCif Serseri Torpil Girildi bir tayin ve terfi liate.i hazırlanın11 • 

''l ınee,, diyor ki: için 77 milyon lngiliz 881 rçlana. rupada tetkik seyahatinde bulunan U atlarını Kandıra (TAN) - Acarlar iskelesi tır. Bildiriyorum: 
le ~yan mahafilinin fikri, ltaıya i- bilecektir. belediye reisi Doktor Behçet Uz ve be açıklarmda bir torpil ~Ut ve Jatanbul ~ci ıube müdür muaYI 
~ lngiltere arasında müakerelere --<>-- lediye başmühendisi Cahit ,ebrimize Kazananlar imha olunmllflur. ni Yunus Vehbi polis mUfettlfliğhıe 
bi &ıunaaı için havanın çok müsait Bulgar Krall lorls dönmüşlerdir. -o-- lstanbul emniyet lmirlertnden Tevfik 
d~"aziyete girmit olduğu merkezin --- Stokholm, 12 <A.A.) - Akademi Sovyet Rusyada Taltif Korkmaz lsparta lmirliğine, Ağn l-

r.,, • Londraclan Aynlcla lzmlrcle Hayat Yüzde 1937 edebiyat nobeı mUklfatını l'ran Edlle• Ku111aadaalar mirlerinden Bahri lğdır lmirliğine, ı. 
~Y Mail,, diW'lr ki: Kırk Pahalandı sm muharriri Rorer Ma.rtiıı'e vermiş- Moekova, 12 (A.A. - Tas) _ ~>v- tanbul ba.şkomiserlerinden Cevat U-

"- ~u ınuıa. k,a. t n~cesine göre, B. Londra, 12 (A.A.) - Bulgar hU- lzmir (TAN) - Belediyenin mun- tirN. bel fizik • yetler birliği merkezi icra komitcqı, ney İstanbul emniyet lmirliğine: An-
i:.~~berlaın ın, Avrupa meseleleri ve kümdarlarile Prenses Maria bu sa- tazam surette takip ve tespit ettiği .0 il müklfatı, Nevyorlda B. kmlordunun askeri, aiyaal ve teknik kan başkomiserlerinden Hani~ em
k;!1li.ı. ltaıyan münasebetleri bak _ bah Pariae hareket etmişlerdir. zaruri ihtiyaç maddeleri fiyattan, ya 0avısson e .Londralı B. TholD80n a- gelişmesi yolundaki yüksek hizmet· niyet amirliğine, İzmir ~o~;ıe-
de~~· Musaoliniye bir mektup gön Daimt hariciye müsteşa.rı Van Sit- pılan tetkiklere göre, bir sene evvel rasmda taksım ed'Imiftir. terinden dolayı, 46 kumandan, siyasi rinden Yaşar Bqar hmir amirliğine, 

·•"eaı pek muhtemeldir.,. tart, bUkümdarlarr, tngiltere hUkO. • kine nazaran yü:rde yirmi sekiz, son Nobel kimya mUkltatı, ZUrlhli B. memur, mUhendiı ve teknlaiyeni "'uh Edirne .bqko~~erinden Şevk~t o-
l meti namına istasyonda sellmlamıg beş ay içinde ise yüzde kırk nisbetin Karler ile Binninghamlı B. Havort a- telif Sovyet nitanlarr ile taltif etmiş ra emnıyet imlrlıgme terfian tayın e-
npıerenin ıartlan tır. de artmıştır. rasında taksim edllmiftir. •. tir. dilınişlerdir. • 

fıutJ:;>ııc1ra, 12 (A.A.> - Lord Hali- ------=--:-----:=----------------...:....:.:..._:_ _______ ,_____ Aıkert Hlzmetlerclekl 

lnetlllBerlinegideceğinedairbükti- lkz' 'Konferans ve lk. H Köpelderl• Yem leclellerl ~ ~&mnıa avam kamarasında yapı l arp Ankara, 12 (TAN) - Milll MUda-
bir Yan~tı lngiliz gazeteleri büyük faa Veklleti, askeri hizmetlerde kulla 
gU· meınııuniyetle karşılamakta ve In nılacak köpeklerle yavruları için bir 

ııa:bet.~~an ve Alman - ıtaıyan mu 0 tinyac1a Dd harp var. Blrt ·ı······y· •A••ZA••••N··=···ö·:·:E··R·' • •R•l•ZA••• •••D• 'a··;_: •R•U •• L........ ...,. tahliye mecbarlyedll.ıe kal - yem bedeu ıavih&BJ hazırlamı,tır. 
~ok ha ının dllz.eltilmesi Avrupa için ispanyada, biri Uak Şark- IVI \:1 ı 111111ar ve Japonlar telırl oevtımll- Oflrikçiilülc Yapıyormuı 
tedir Ylrh olacağını kaydeylemek· ta. Veba .. harp De-::: 0 ':* lerdlr. Sürmene (TAN> - Vunit köyiın • 
~eni Ud koaferw ftl', biri A m . ~··••••••••••••••••••••••••"'"'''''Qo••••••••••••••••••• Şimali Çlade, ı.,_ onhdan 1- den Ağaçyakan ofullarmda.n Yusuf, 

ilin ltaı ng Newe gazetesi lngiltere- da.hale komitesi, cUferl dokm dev· iti' bir taarrma ~ hllki- Franco'nwa, a..gün keıadl Japuya- lerlemiJe clnam e.tlyo"rlar. 06rll- UfUrtlkçUlUk yapmak auçlle yakalana 
inak 

1 
. Yan lmparatorlugunw u tanı • let konferant1L met a.-'-•--- •e ..... lnde bir labl- llJlda a.:.ı ... _ -ı-- _.._ ___ ...__ _ 8 1&.. • ...a. • rak adliyeye verilmiştir. çın L. lan Ad mi •........na.m & rm ~ ~ ,,_ -- U9'D AVre. ....... kuttetlsl, fJr. 

lnakta<1ır:IU tartları kopcağım yaz- lapmya .,De melfgal 0 e dama yol ~ suuyor. Balla dan ku.rtulabllmeaa, Almanya ve ı- Dttaa lıatltade ederek ha gee1t " 
l - Ita1 müdahale kODfel'UlAI bir -~daa mukabU ctimhurlyet taralı da, bö tllyaya ticari lmtlyular ve..... memleketi ............ parçalamak Sahtekcirlık lclcllası 

lrıgilte ya, Mwıul ve Filistinde fazla bir amandanberl ~ına- tün kuvvet ve umOe bu kati mu ri k 1 ..a.ı •• __ flkrilKledlrle t'rndaıı re aleyhindeki propagandala- ıam. devam ettlll bakle. ~bir harebeyl brtdumya bamtmımll- hdır: a.,U&l&I" temfa etmesine bal· r ..Japon mllltan.tlert 
2 _ ;;:g~elldir. müspet netleeye varamadı· Ade • tır. Japan..,..a.. ::..::!8 ve~ sateB-:::; 

takım bluata almakta olduğu bir mi müdahale komitesinin eon ka- Fraaco De taraftarlan bu ll01I ,,_ vulyet ba merbale 
3 - =irlere. nihayet vermelidir. rarlaf'nu tatbik için FnllCO De elim taarruzda muvaffu olmayı mn- olduğu lçfa bu itle IDflN1ll olu A- ............... malc ll&kblı ba il 

le?i hakkınk.ı.dakı bazı hudut mesele- hurlyet ı.,..,yumdaa eevaplar daldan için 1 ... .___ .. demi müdahale konferaD81 verdlll nda ı..,_ eaaperyallmnlal llltlıl 
4 _ 

1 
da uyuşulmalıdır. L-.1.1..a1&1 bu __ .. _ 19.-va harbi - 3 - ve Alman P- kararlarm abeste be8lte tatblJdlll lhllrularnu tatmin etmeyi 11-r·• 

ngtlt uıcaftıUI&- • .-- r-., - ntiDWerlnln lspuyadae celdbneA-CeÇJxıek h ere Akdenize serbestçe mtlhlm ve kati bir safhaya gir • r1 lehinde oldaklariım blldlreeek • beldemekıe iktifa ediyor. tadniar. 
lııgute aklanı muhafaza etmelidir mektedlr. l"nııeo, yıl 90nuadaa ev lerdlr. Hatti, daha tlmdlden bir ta u • Şark harbi De ..,..ı Bmla mubbO ÇIDIOer de -• 

Jrıtııa~e, ltary.a ile yapacağı bü~ vel harbi bitirecek taarrma batla- kon ltalyaa kunetlerlnln ~ • olmak ~ toplmaa konfe- • bdaı- malıanmet ga.tenıcek· 
lrıesatde :e Fraııaa ile sıla tefriki mak bere karargihmı Saleman - melde oldaklan haber veriliyor. Bir nas ta aelz içinde boeabyor. lapom lerlal ve ud harbta timdi .......... 

UJlacaktır. kadan Burgosa nakletınlt bahma- rivayete göre. ttalyaalar, lepanya- yama k..ıenu namma dit bir ~ lapoe...,. (im lcılerl· 
in •1t 0 yor. ya gidecek tahkik komlsyon11D1111 heyetle görtlpnek tmere llUll'abhu ne~ vuffetla ~· 
gı erede Tifo Tumızun nereden başbyacağı orada 40 bin ttalyan gönWltillüaden göndemıesı için vakubalaa talep te, eiyltiyorlar. 
S belU olmamakla beraber ttalyan as fazlasını görmemesini lst.emekte • lapoaya tarafında rec1declDmtt ve Ballaa Um '9'ta da harp de-
algını Var 11or1er1n1a ~ hava&llllnde ve dir. m~r tarattan tsp.nyadakl 10 ha ytbden kon1erau 11e ,.,.,.,.. a- nm ..,... .,. ....., 0e meuaı oıaa 

Londra 
12 

Alman bombardıman tayyareleri - bin Alman teımlslyeıalnfn pek ya- rumda mtiakere lmklalan kimi- kollferw ta bir it ....,.._,.or. 
tifo saı ' (A.A.) - Croydon'da nba 8aragOMa De a.neıona ara - kında artmlacaklan tahmin edDI- len kapanllllftlr. ~ keaferwlana ma • 
diye ka::. hUktlm •ilnnektedir Şlm ._da faaliyete ~eri, turmUD yor. Konferans ba vasiyette bahm- nttaloJ'et•lll'. snndaul emnlye 
llastaı ..... L . 

44 vaka kaydedilmi§tir. ba cephede "1IQa lhtlmallnl kov- ispanyada bulanan _.__. m"-- dufa halde Ulak Q • ..1r harbi, ua- ti ...,......._ bqka bir ...... --. 
""4\Ulll 3 kiti ölmtlftilr. ""3 -• ~ 9-• 119"' ,, ___ 

velendlrlyor. Franco ba sırada a- bitlerin kanaatine dftı Geliel'lll mi Jmnu abmftır. Çlnlller Şug-

Polil, Enis Fahri isminde birisi bsk 
landa muhtelif dolandmcılılt ve sah· 
teklrlık suçlamıdan tahkikat yapmıt 
ve dosyasını müddeiumumiliğe ver
miştir. Tahk.kata birinci sorgu hl
kimi el koymuştur. 

---<>--

KISA HABERLER 
• Franıu banbıı ilkonto falsini )'ibde 

3.5 ten )'ibde 3 e indirmietir. 
• Leb0ıtanda La•on ÜDİ'leraitesinde mD

li1etperver talebe ile Yahudiler arumda 
yeniden karıaeabJdar çdanqtır. 

• Romanya orduıunda 74 ıeneral ve )'ils 
em kadar mirala1, kaymakam ft diler 
rütbeli zabıt tekaüde ıevkecliJmi,tir. 

• BuJıariıtan bilk6meti, Ankara.la bir 
aefaret binaıı yaptırmak bere bütçesıne 

tabsiut ko11Duetur. 
• Alman tanareciJerinden Wanter u

atte 610 kilometre ile dGnya düz hat ıürat 
rekorunu lmınllfbr. • 
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. l'.M.a.hk:emelerde BUGÜN M E L E K Sinemasında ' I .·.R· . . :. ..... a· .. -1,·~ ... j,·i·j'. ~ . «"'.a · ·V~ -~··y~···~. o~ 

AŞK - GOZELLIK - MUSiKi - DANS ve GENÇLiK filmi 

Sahte Senet Yapmışlar 

Sörlere Ait Bir Evi 
Aşıklar Yolu 

Fransızca ıözlü zevk ve ne9e filmi. Baş rollerde: 

• • • ' ... j ·~-;· ...... ~ ,,,. 

12 Teırinlsani 1937 CUMA 

BugünkU program: 

OGLE NESRIYATI: 

DICK POWELL .. MADELEIN CAROLL 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 

Havadis, 13,05 Muhtelif pli.k neıriya

tL 14,00 SON. 

Satmaktan Yedi 
Suçlu Mahkemede 

Ayrıca: ilave olarak: Paramount dünya havadisleri ve 
2 k11ımlık RENKLi, PERiLER DANS EDiYOR filmi AKSAM NEŞRiYATI: 

lA BOHEME 
Saat 18,30 Plakla dans muıikisl, 19,00 

Safıye: Pıyano ve keman refakatile, 19,30 
· Konferans, doktor Fahrettin Kerim. (Fi

kır yor&:unluğundan korunma), 20100 Sa 
di ve arkadaşları tarafından 1'ürk mu
ıikiıi ve halk ıarkıları. 20,30 Omer Rıza 
tarahndan arapça soylev, 20,45 Semahat 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk ıırkıları, (Saat ayarı) 21,15 or 
kestra, 22,15 Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30 Plakla 
sololar, opera ve operet parçaları, 23,00 
Son. 

Dün Ağırceza mahkemesinde Fransız ıörlerine ait bir evi sahte 
senetle satmak ve icra merciinden dosya qırmak iddiaıile yedi 
suçlunun muhakemesine devam edilmittir. Hidiıe tudur: 

MARTHA EGG ERTH-JEAN KiEPURA 
Bekar isminde bir rahibenin Taksimde Feridiye sokağında 63 G 1 N G E R R O G E R ' S 

numaralı bir evi vardır. Bekar ölmüftür. Karı Koyoloa ile Manol D I C K p O W EL L • P A T O • B R i E rt • GUnUn Program OxU 

isminde iki arkaat\f ölü Bekaradına bir aahte vekaletname yap- } A 
m ak ıuretile evi iki bin lir aya alarak Manola aatmıtlardır. 2 Q M. i Y O r"'1. Ü I""J. E:l. Ş J k 

Manol da Numan isminde birisine 

OPERALAR,OPER~~R: 

18.35 Roma kıta dalıası: (Conıuelo) 

operaaL 19.45 Berlln kua dalıaaı: Stra· 
uss'an (Ziıeunerbaron) opereti. 22 Roma 
orta ve kıaa dalıalarr: Alca11lno ve Nico
letta operuL 23.05 Praı kıta dalıau: 

Güzel yıldIZin en şık, en güzel, en zarif, en bUyUk müzik filmi. Dünya 
evi 900 liraya ipotek etmiş, sonra da 

Radyo yıldızların geçit resmi, meşhur zenci Mils Kardeşler ve diğer or Sahte 
Tüccarlar 
Tutuldu 

evdeki kiracılara giderek: B 
kestralar, aylarca dillerde dolaşacak şarkılar, aşk, zevk ve mUzik. U 

dir-:-d::i;.·~~~~~k~.:~:!: PAZARTESi AKŞAMI T C R K SINEMASINDA 
na ait olduğunu ileri sUrcrek çıkmıya ••••••••••••-~llll-•••••••••••·~~~~~~~------.. 

Operet mıaıklıt 

ODA MUSiKiSi 

yanaşmayınca, Manol, bu sefer 3 bin 16.30 Parla kolonyal: Kuartet konseri 

d RUN (şarkı ve piyanolu). 
liraya Niko ismine birisine satmış- 6111-•ş:ANLI ORDUMUZUN ULU ÖNDER ATATÜRK HUZU DA YAPTIGI --, .... ---- ----- --

" Polis, diln mUddeiumumiliğc Esat tır. Niko da eline tapu senedini ala- G E M 1 
Hulusi adlı bir dolandırcılık suçlusu rak kiracılara müracaat etmiştir. E a n e v r a a r 1 
vermiştir. Esat Hulflsi, bir hafta ev- Bu sırada sörler de müddeiumumi-
vel Marpuç,.ularda hırdavatçı Süley- liğe hadiseyi ihbar etmişlerdir. Hik-

'$ • • • d birisi d T t MUAZZAM ~ 

TEŞEKKOR 
Canımız kadar sevdiğimiz Zilbha· 

dımızı daha 19 uncu baharı ömrUn· 
de, masum istirahatglhma bırakır • 
ken, duyduğumuz derin acıya gerek 
tahriren gerek şif ahcn iştirak eden, 
hısım akraba ve tanıdıklarımıza ve 
bilhassa G. S. lisesinin kadirşinas ço 
cu arı ile hukuk fakWtcsi 2 inci sı
nıf arkadaşlarımıza olan şükran bor 
cumuza gazetenizin tercüman olma.
sını dileriz. 

man Niyazinin mağazasına uğramış, met Emın 18.~n e e . a~ncsı ORKÇE SöZLO ve SESL r 1LM 
ve Anacloludan mühim miktarda si- müddeumumilıge bir ihbar ıstıdası BUGON MATİNELERDEN 1TlBAREN 

pariş aldiğmı söylemiştir. Bu suret· vermiştir.T~hkika~devamederkenS~ lstant u'da ·ı PEK - SARAY- MELEK ve SAKARYA 
le mağaza. sahibile bir arkadaşlık te- leyınan ismınde bır ~~am icra nıercıi 
sis etml§ ve hemen her gün gelip git- katibi Muharreme muracaat ederek A R A TA YA s· 1 d b' d ö t 1 k . 
miye başlamıştır. Süleyman Niyazi, dosyayı çaldırtmıştır. Bu su:e~e or- izmırde t::::LH M ve y RE ınema arın a ır en g s eri ece tı r. 
her gün mağazasından mengene, ma- taya yedi suçlu çıkmıştı:. I~~ı daha p k k d , An k ar ad a : YErtl , HALK, Adanada ASRI ve ALSARAY, Eski· 
kap vesaire gibi i.letlerln eksildiğini evci Yunanistana ka~tıgı ıçı~ dün, B ya 10 a . şehirde: YErti, Bursada: TAYYA RE Sl nemalaranda 
görüyor ve fakat bir türlU hırsızı keş mahkemede yalnız, Hi~met Emın, Yu DiKKAT: EGE MA NEVRALARI filmi Filmcilik T. A. Ş. tarafından filme çekilrnit olup bu 
fedemiyormuş. Nihayet, dün kendi - suf, Niko, Süleyman, ıcra katibi Mu- filmi isteyen sinema mü dürleri FITAŞ adresine telgrafla müracaat etmelid irler. 
sine bUyUk tüccar sUsU veren Esat harrem bulunmuşlardı~. . . 

Babası: Avni GUven. Annesi: Fat
ma Güven, kardeşi: Esat Güven. 

Hulfısinin cebine bir makap daha in- Döloj ile ~örlcrin m~dilr r_nuavı.nl 
dirdiğini görUnce hemen yakasına ya Mazhar, şahıt olarak Tdinlk'endm~lcd·rdirl. 

Şahitlerden birisi de e ır ngm a o 
pışmı§: d • . . . ı· be til 'f d . 

_ Vay bUyUk tüccar, vay .. Demek ugu ıçm ıs ına sure e ı a es1 a-

~Yalnız S O M E R Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN itibaren başlıyacak olan yerinde sesli 
sözlü olarak alınan hakiki 1500 metrelik 

, .şen HaycdlY'lt· 
(ESTRELITA) FRANSIZCA hir haftadanberi dükkanımı soyan lmmıştır.Muhakemeye gelmiyen şnhit 

hırsrz sendin ha .. demiş ve polise tes lerin çaı;'Tilınası için talik edilmiştr. EGE BIJY D K 
Manevraları 

Ncw-York Metropolitan operasından Karusodan sonra en meı;ıhur 

Ilın etmiştir. --..-0--.-

:::>tiltananmet 11uın ıkmcı ceza tıa- enor NlNO MAMTINI ..... 
Zimmet kimi, dün Esat Hulusiyi sorguya çek 

miş ve tevkif etmiştir. Esat Hulllsi, 
çaldığı şeyleri Arşak ve Haydar is
minde iki demirciye 20 liraya sat -
mıştır. Hakim, bunlarla beraber da
vacının da çağrılmasını kararlaştır -
mış, muhakeme talik edilmi§tir. 

filminde bütUn Türkiye halkı büyük Atasını dinliyecek ve kahraman 
yenilmez şanlı ordusunu alkışlıyacaktır. Sümer sineması müdüriyeti, 

bütün vatandaşları bu tarihi filmi görmiye davet eder. 

En parlak opereti, önümüzdeki pazartesi akşamından itibaren 

Davası S A K A R Y A Sinemasın~a 
Bu film 1zmirde: Tayyare sinemasında ayni zamanda gösterilecektir. 

Zimmetine para geçirdiği ıçin tev- - A L D A N M A y 1 N 
1 
z 

kif edilen eski Kızıltoprak belediye 
veznedan Burhanettinin muhakeme--o-

Rejisör ROUBlN MAMOULlAN'ın filmidir. .......................................... 
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan EVLEnME 

;~
ıl~ D R A M K I S M I I Profesör Bay Tevfik Remzi Ka-Kasten Yangın ÇıkarmıJlar 

Kasten yangın çıkardıkları iddia e
dilen lkbal Cenap ile Şakirin muha-
kemelerine dün ağır ceza mahkeme: 
sinde devam edilrnigir. DUnkü celse· 
de, yangında yüzü yaralanan Fevzi 
oğlu Ahmede ait Amerikan hastane
sinden getirilen rapor okunmuştur. 

Müddeiumumi, dosyayı tetkiki istedi 
ği için muhakeme talik edilmiştir. 

sine dün ağır ceza mahkemesinde de- B yog"' I d S U" M [ R ı · d J A J J A R ( 
vam edilmiştir. Şahit olarak dınlcnen e un a ve zm ı r e 
eski Kızıltoprak tahsildan Fethi: sinemnlanndan başka hiçbir sinemada ATATORK'Un, heyeti Vekilenin 

- Müfettiş Cemil tah\rikata el ve kahraman ordumuzun kumandanlarının hakiki seslerini dinllyeıni. 

Saat 20,30 da N · 

1 ~~ 
İspanya Bahçelorinle zancıgil'in kız kardeşi Bayan aşı-

~ de ile esk i valilerden Emin Zinclrkı· 
1 

3 perde 
ran'm oğlu Devlet Demlryolları u-

koymuştu. Burhanettin tahsil me - yeceksiniz. 

murlanndan fazla para aldığı halde ilavete n : 8 E E 'f ff O VEN -o-- mum mUdUr muavini mühendis BaYı 
ESKl FRANSIZ TİYATROSUNDA Fuat Zincirkıran'ın akitleri evvelki 

defterlere az gcçirmi$tl. Bunu ben de 
defterlerinde görmUştilm, demiştir. Hayatı, atkları ve eaeri 

Muhakeme, gelmiyen şahidin çağ- H A R R V IB A lUJ R tarafından 
rılması için başka bir güne kalmıştır . .. ______ ve EKLER J U R n AL 

OPERET KISMI ~; gUn profesör doktor Bay Remzinin 
Saat 20.30 da 
ATEŞBöCEGI u Taksimdeki konağında icra cdllmii-

4 perde tir ... 

Onun her gün bir macera peşinde, severek ve se
vilerek yaşadığını düşünmüştü. 

Ve bir müddet, herif bir daha gelirse, para ister, 
musallat olmayı adet edinip rezil ederse diye mütiıiş 
surette korktu. Fakat bereket ki bir iki ay sonra ve 
tamanrlyle tesadüfen, Halid.in bir sözilnden onun as
kere gittiğini, uzak bir cepheye yollandığını haber 
aldı. Cihan haminin ikinci yılıydı. Ta Galiçyaya ka
dar ne uzak cephelere giden Anadolu çocuklannm 
geri donecekleri hatıra bile gelmiyordu. Gidenler 
oyle erimiştı ! Bu sebeple, tehlikenin tamamile or
tadan kalkmıg olduğuna emin, Seniha o ha.demeye 
karşı 8.deta minnet duyar oldu. Çünkü, "harçlığım 
kalmadı. Bir iki lira verir misin?,, derken kendisin· 
deki erkek z8.fını ebediyen, bıçak vurup bir şişi de· 
şe~ :e yok eden bir cerrah gibi götürmUş, yok ct
mıştı. Ve bu ameliyat yerinden Seniha artık hiç bir 
sızı duymamı§tı. . 

Şehveti te~ ve yine şahlanırsa başka çareler ve 
yollar. ~nyabılır, ~ulabilirdi Belki öyle yapmıştı da 
onun ıçın, ev sahıbesi.nin tekliflerini en tabii ve kati 
şekilde reddederken bir kere o.Isun ve zerre kadar 
acmmış dei;rildi. Zaten, tabiatin kendisini çirkin ya
~atm~k suretiyle. yaptığı zalim oyuna rağmen, clli
~ık: şışman ve mıntanlı bir adam karşısında yalnız 
istikrah duyacak kadar da zevki ve gururu vardı. 

Şimdi, Trabzona gitmek üzere iki sandığını ha
zırlarken, sık sık neoıknen gözlerle etrafında dola.
şan ev sahnesi: - GördUn mu Seniha Hanım? Vak
tiyle Ağabeyime varsaydın, böyle uzak yerlere gön
dermezlerdi! Diyor, pek sevdiği kiracısının gitınesı
ne yanıyordu. Hatta ayrılırlarken, vapurda boynuna 
sarılarak ağladı da. Lakin, Seniha, oldukça mt\him 
devlet hızmetlcrinde bulunan ve Amasrnya da geti
rilmiş ve yine sandığa konmuş solukça fotoğrafında 
göğsü nişanlarla dolu görünen Ferik Cemal Paşanın 
kızı olduğunu, hiç bir zaman unutmazdı. Kadını, du-
dnklan n deriye iıdcta dokunmadığı bir buse ile op-

YA7.AN : NA\-UD S'IRR/ 
-45-

mcyi kati buldu. Mektepteki hepsi fakir ve mütevazi sert tüyleri yok etmiye lüzum görmüyordu. Aynaya 
insanların evIAdı olan talebelerinin hiçbirini de sev- nadiren bakar ve her bakışında kendi kendisine kiıı, 
memiş, bir kere olsun öpmemiş, okşamamıştJ. Kimse hazan merhamet duyar, bazan da "Allah mUstahakı-
tarafmdan sevilmediği için bu basit köy kadınmm nı versin, maskara karı!,, diye kendi

0 

nefsiyle, acı ve 
muhabbetine mi kıymet verecek, bununla mı avuna- garip bir neşe duyarak eğlenirdi. 
ca.ktı ?.. Gerek Amasrada ve gerek Polathanede geçirdiği 

Uç gün sonra Trabzona varmış ve maarif müdiirü yıllar içinde Halltten hiç mektup almamış. kendi de 
ile görUşmUş bulunuyordu. Bu mUclilr terbiyeli ve birşey yazmamıştı. Ancak, dört ayda bir, Zongul· 
pek iyi bir adamdı. Alelade bir hoca gibi konuşmı- dakta dava vekilliği eden ve kendisine vaktiyle bir 
yan ve gtln görmüş olduğu her halinden anla§ılan bu ahbabının işini tavsiye edip verdirerek para kazan-
zayıf ve çirkin kadını, hiç bir yerden bir tavsiye ge- dırınıı olduğu lsmail Kazım isminde birine mektup 
tirmediği halde içerilere yollamadı. Yine sahilde bir yolluyor, ve belki de zarfın içine her sefer koyduğu 
kasabaya, hem de Trabzona en yakın kaza merkezi pul sayesinde muntazaman aldığı cevaplardan, ağa-
olan Polathaneye ilkmektep hocası olarak tayin etti. beyill hakkında malumat ediniyordu. 

xxxvı Halit sağdı ve hep Zonguldak hapisanesinde bulu-
Ve Seniha Uç yılı aşkın bir zaman Polathanede, nuyordu. Uç dört kere hastalık geçirmiı ve bunlar-

Amasrada olduğu kadar ve.kasız ve zevksiz, her tUr- dan biri enikonu ciddi bir mahiyet arzetınekle bera-
ıu haz ve zevkten mahrum bir hayat geçirdi. Istan· ber, kendisini ömrünün sonuna kadar malfll bıraka-
bula hiç gitmemiş, Trabzona da iki kere, mecbur! cak kadar da mühim ve vhim olmamıştı. Katil niha· 
sebeplerle gidip gelm~ti. Artık saçları yan yarıya yet ~üddetinin son ayına erişti. 
ağarmış, lakin g(ıya modaya pek riayetk!r bir ka- Hazirandı ve Temmuz ayının yedisinde tahliyesi 
dınmış gibi, kırkı a§tığı halde zayıf ve narin k&lmıg, icap ediyordu. O zaman Seniha dava vekili Ismııil 
hiç tişmanlamamıştı. Şu kadar ki, zayıflığı kendisini Kazıma şu mektubu yazdı: 
yakindan daha da yaşlı gösteriyordu. Boynunun et- "Muhterem efendim, • 
leri Adeta. sarknuş. hele gözlerinin etrafı derin çiz- "Biraderim Halit Beyin bu Temmuzun yedisinde 
gilerle dolmu9tu. Bilhassa çenesiyle dudak)arının hapisaneden çıkacağını dUşUnerek size şu satırları 
yanlarında peyda olan siyah kıllar kendi.sini baD yazıyorum. Vakıa kendisi yanlış bir fikre kapılıp 
yaşlı Ermeni kadmlanna benzetiyor ve artık ne bun- dargınlık çıkardı. Benimle hiç mektuplaşıp haberleş-
lan ne de şakaklarmdan çenesine kadar yayılan 'iert mcdi. Fakat mademki ben onun kızkardeşi}im vC' 

mademki dünyada biril>irimizden başka bir kimse
miz yoktur, kendimi onunla alakadar olmıya mecbur 
görürUm. Kendisine lfıtien söyleyiniz. Çıktığı zaman 
beş parasız kalmamasını ve bir iş anyabilecek vazi· 
yette olmasını temine huınm. D1'lmden tırnağım
dan kısıp artırarak biriktirdiğim beş on kuruş var. 
Bununla Erenköyündeki harap kögkUn kendisine ait 
olan yarım hissesini almak ve bu suretle ona bir hiz
mette bulunmak istiyorum. Bu mektubUmü alır al
maz onunla konuşunuz ve söylediklerimi tekrar ede
rek teklifi bu şekilde kabule razı ediniz. Sizin hak
kınızı unutınıyacağımı il8.vcyi ise zait bulurum. 
Lazım gelen teşebbüse hemen girişeceğinizi ümit 

ederek hUrmetıerimi teyit eylerim efendim. 
Seniha Cemal 

Bu mektubun cevabını Polathanede bekleseydi, 
Temmuz haftasında Zonguldağa varamıyacağı mu
hakkak gibiydi. Zaten mektubu yazarken cevabı Po
lathanede beklemiyerek yola çıkmıya karar vermif 
olduğıu için de zarfın içine bu sefer pul koymamış, 
son mektuptan beri dört ay geçmeden yazdığı bu 
yeni mektubun zarfının içine altı kuruşluk pul koy
mak masrafma bu sefer girmemi§ti. 

Ve mektubu kalbi sevinçten ve saadetten çarpa· 
rak yazmıştı.Bu mektubu yazmak, bu mektuptaki tek 
lifi Halide bildirmek ve sonra hissesini beş on kuruşa 
almak, bunlar Senihanın yıllardan beri zevkini nul· 
yalarında d~Unilp tattığı birer nimetti. Ve bu ni
metleri o kadar hırsla bekliyordu ki, hele bu yıl Ha· 
lidin hapisanede sürünüp inlediğini düşünmekten ar· 
tık hiç bir haz alamaz olmuştu. 

Fakat teklifini kabul ettirip Halide sadaka fırlat
mak zevki olmasaydı bile, Seniha yine mutlaka Po
lathaneden kalkıp Zonguldağa gelecekti. Çünkü onu 
hapisaneden çıktığı halde, o zelil ve feci halde gör
mek saadetinden kendisini elbette mahrum etmek i!· 
temez, buna yUreği elbette razı olmazdı. 

(Arkası var) 
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1400 Kr. 1 8eae 2800 ltr. 
750 • 6 Ay ' 1500 • 
400 • S Ay 100 • 
150 • 1 Ay SOO • 
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hn ~ icia 30-16-9-3.S lindlr. 

f oNON MESELELERll 

krallar Su• ve 
Demokrasi Peılncle 

1'al'lh...,.......,. ..... barlll .. 
:tea, "ll!WJerl harbe alıtlldlym ..... 
lebit htudbndarlar ..... tult
lbıştır, Fakat bugilll bld'n* ve m.. 
)'at o kadar dellştl, mUletlel'lll bafma 
geçen bazı dJktatörler ........... oka 
dar llerl gitti ki, ballar Adeta nlh 
\'e demobul m'm .W vulyetlae 
~. 
Şimdi AYnlpBlml ~kralı, Londn 

\te Parlae giderek 9Ulll ve demokrMI 
&rlyorlar. 

Bulgar Kralı Borlll, timdi Londn
clacıır. Borll, olmmal, mtltelekklr bir 
luaıcbr. Tablaten demokrattır ve l!IOll 

~ Bulgarlstana demoln'Ul
)1 getfnın blrt.akım tedblrler ~. 
~garistmda lJln edDen intihap ka
lluou ko1111umuzda clemokrat.lk httr
tlyete bmzlyea bir serbe8tf havası 
~. Balaman~ SOD· 

l'a ınatbuat unsilril hafiflemiş, ser
best mHnehıaya lmkin verllmlştlr. 
l'enı batlhap kanUDlle toplanacak Sob 
l'aaya, eski Bulgar mecllsfııdea farklı 
olacaktır. Bulgar kra1mın bu kanır 
~ktaa 10nra Londraya gitmesi her 
halde mirasız değildir. 
y._ krala George de LondnMla 

buıonD,J9r. 0.aa da bir i&tikru mak 
8ad1Je Loodraya giUlglnl eö7Ul7or-

~-~-=-" {J: l&t~ bayırb bir ......... 
ao ..... ,. kralı da bir aya kadar 

lıtgl)tereye gidecektir. Romanya, düa 
de aıııattığmı gibi, bir ıdyui buhno 
~dedir. Bükntte mğ ve llOI cere-
'Gıar IMldetJe çarplflD&kta. Bo -

:;-Ya krala Karo1 fqiat düp-pıdır. 
~ geçirdiği buhran kar
~da en ziyade güvendiği kuvvet, 
-..u Köylüpartl. Buhram bal 

~ putiaJn tefi olan Mlchalacbl'
a......_. eldi 1'P'°M' muhtemeldlr. Bu 
-~1e llÜİ8tabr bir hükiimet kur-

~ IOara .Lolldraya gidebiaec.k-

de 'JJ.uJt.a, lo knl da. memleketleriı 
~~ fqbm ve cJemolmıBI ce
t.a~~ lçlade ._.._i ve sulh 
.:_~ tut.not. ve bu 8W'etle de Bal
_-:-vaa ......_ ldamellade amu 
~· Da belamdan sulh ve 

~~~,.':,o:=~ 
~ Rltler Balkan ~ 
•e __.... ~ boflen......, 
bal oOJan Berh davet etmiştir. Uç 
ı...ı • 11~ icabı belki ba daveti b
iat ~ •. Jl'abt Berlbda .,__ 
dır. u--. teeir ,.,.._ ibthnall .. 

TAN 

KCVDEN HABER: 2 

Veni Köy Mektebi, Kısır 
B,ı·r 1 > iddiayı 
Ortadan 
Kaldırdı Köy ~klan dertte 

dilfOnceslnln gür.el mahsulleridir. 
Eğer bunlar yapılmıuydı bu köy
lere daha 1e11elerce bllgt J1Jb gi
renilyecekti. Yapdmı81Dtn verdiği 

umulmu ~de ilerde ay
nca balt.secejlm, 

llektep binalan umumi bir pll
na göre yaprlmlfhr. PJAıı Nafıa Ve 
JrAJetinbı htlkOmet yapılarma bakan 
dalremnden pçmitttr. Fakat bun-

5 

(BAŞMAKAJ.EDEN MABAAT) 

İkinci 
Milli 
Misak 

CBair 1 incide) 
mfukm her eatır ve kelimesi fazlasl. 
le tahakkuk etmif bulunuyordu. 

Bu netice, pllnlı çalıpıa usulUnlln, 
kuvvetleri iyi hesap etmenin ve heı 

18Yden evvel TUrk mil1ethıin rhunu 
tanunanm bir zaferidir. Atatürk, mD 
Jetimitdn nelere kudreti olduğunu i~ 
tldadan keatirmifti. Uzak bir hWY1 
gibi ,Orilnen neticeleri, bu epiz kud
rete hudutsuz bir surette dayanabile
ceğine güvenmek sayesinde elde et
mlttfr. 

Yazan: Ahmet Emin Yalman 

. dan aoııra kırtaal sistem tamami
le unutulmuştur. Binanın ne keşfi 
yapılmı§, ne mUnakuaya konul • 
mU§, ne de yapıldıktan ıonra mu
vakkat ve kati kabul gibi merasi
me girişilmigtir. Faaliyet tam~
le emniyet esur tlserine hazırlan
Dllf ve tecrilbe çok. parlak netice
ler vermiştir. 

Maarif Veklletl, her yeni mek 
tep yapmak istiyen köylU

ye üçer, dörder yüz lira kadar pa
ra vermiştir. Bu para ya nakden ve 
ya Ankaradan kereste ve kiremit 
sevketmek suretile ödenmiştir. Bu
na kartı köylU, bUyUğUnden kilçU
ğUne kadar yapıda çalıfDUt ve pa
ranın noksan gelen kısmını öde -
mi§tir. Eğitmenlik kurslarında in
pat bakında bir fikir sahibi olan 
eğitmen mimarlık etmiftir. Anka
ra.dan pderileıı uataıar nezaret 
etmie ve çatıyı kurmutlardır. Ne
ticede köylil.Diln emeğine ve 1000 
lira kadar para sarfına mukabil or
taya öyle bir bina çıkmı§tır ki, es
ki kırtasi usullerle üç bin liradan 
aza mal edilemez. Dk tedrisat mü
f etti§leri ve köylU kontrol hususun· 
da öyle candan çalışml§lardır ki, 
devletin ve köylUnün sarf ettiği her 
liradan en fazla verim alınmıştır. 

Milli misakın tabakuku jçin çalı • 
şırken, boş durmadık. BUyük işler 
yaptık. Müdafaa kuvvetlerimiz güve
nilir bir seviyeye çıktı. Demiryolu 
planı tahakkuk etti. Başka milletler 
dünya buhranım önlemiye imkan bu
lamazken, biz beş senelik sanayi pll
nmı bitirdik ve yenisine başladık. Dl· 
ğer birçok mühim işler de bafardık. K aylere ıitmek için ıün-

ıerce uygun hava bek
ledik. Gidecefimiz köyler hep 
toae haricinde ••• Yaiıth hava
lardan IODra ortalığın kuru
muı için beklemekten bqka 
çare yok. 

Nihayet bir rün haYayı giS
zümüze kestirdik. Otomobil
le yola çıktık. Ankaradan bir-

... . 

kaç yüz metre uzakta ela ~ 
ıeden aJl'lldık. Kara yolların
da iı.liyoru. 

Takip ettiğimiz izler üzerinde 
dört ayaklı nakil vasrtalannm bü
yük bir faaliyeti var. Her adtnıda 
eski kervan günlerinin son döklln-
tülerile karşılaşıyoruz. ' 

Işte şu çeşme, şu han eski za
manlann yol ve nakliye teşkili • 
tından kalma izler ... Eski asırlar, 
yegane nakliye daman diye yollara 
ve yol UJ,erindeki tetk.iJata çok e
hemmiyet vermek mecburiyetinde 
idiler. Yol etrafmdakı köylerden 
yola bakmak prtile vergi bile a
lınmazmıt. UmwniyeUe köy, o za
manki hayat §al'tların4 uymuş, ona 
göre bir varlık kurmU§. 

Sonra demiryolu gelmiı. Köye 
yeni hayat getirmeeı lizmı gelir • 
ken ilk bam.lede kMabayı kuvvet
lendirmi§, köyü geriletmiş. Köytln 
eı sanatleri çtlrUmtı,. nakliyecilik 
elden gitmiş • .Kerftlllarm uyan

dırdığı faaliyet durmuş. 
'Deım~unuııcınuı.ı:rınaan narp-

ler bbibirinf takip etmlı, köyftn us 
ta rwçberlerlni alıp götUrmüş. Is
tilıaal' aermayeeini yok etmif ... 

Şimdi ilk defa olarak wnu
mt menfaat prensipile i§li

yen; şehirli, köylU, memur farkı 

tamrnıyan, merkez.ini yurdun orta
amda kuran bir rejim iş başında 

bulunuyor. Senelerdenberi. ba6]ıca 
derdi şu: Memleketin on Jört m.il
Yon nüfusunun im.dadına kO§mak 
onlara ait meseleleri halletmek, 
kendilerini okutmak, her cihetle se
viyelerini ytlbeltmek.. 

Ziyaretlerine glttfjfmiz eğitmen
ler bu rejimin köylere götürdüğü 
ilk 19Dllik mtljdeclleridir. Bir .. 
nede ne gibi bir eser kurdular? Ne
ler yarattılar? Bunu -tröreceğia. 

UaaJı:tan Yuva köytlnilıı kerpiç 
Yiğmlan belirdi. Bmılann ortamn• 
da kaleye bemer bir bina yllkaell
yor: Hareket dolu llemi köyde tem 
Bil eden yeni mektep binuı .. 

Ankara civarında ayni pli.na gö
re yapdan 68 mektep binumdan 
birinin önündeyiz. Duvarlarında 
tuğıa yerine kerpiç kullanılmı§, 
bunun Uz.erine kerpiç hamurundan 
sıva çekil.mit, fakat yapmm diReı' 
teferrtıatı tamamtle modern. .. Ku
ru alaçtan kanatlı pencen:ert, mun 

1 
taz&m kapıları var. Ça•mmı An· 
karadan gönderilen ustalar çatmıf, 

1 ~~ti Marailya tipi kiremitle örtül
L:..~ Kaddı imk&nla aağlamlık ve 

lnglh Kanlratürü : 

Hep ,,.,u; - Mil~ bu/taç lıat tlalaa fdıalun mı1! .. 

I 

Kö7in yeni ......,.. 

gn •a!draF•~ 
rine. uvdurulmu•. 

Bina bitmenılf, falul ı-

flkb, pnlf, tek d~
ne şimdiden köytln 1m ve erkek ço 
cuklan dolm111. Buraya hakkile sa-

VUcude gelen binada, yukarda 
söylediğim gibi, geni§ bir koridor, 
bol Jllk1ı bir dersane, muallimin 
mektep işlerine ait çahpna odası, 
muallimin iki oda, bir mutfak ve 
..bir apdesthaneden ibaret meskeni 
ve ayn bir ~}dan PJiliıello ear
tile köy kuhılunun tôplantı oda
sı vardır. 

hip çıkıyorlar. ÇilnkU muallimin, Maarif Veklleti. yeni bina 
kendi babalarının ve komşularının yapan köyJWerden her bi-
yardıvWe mekteplerini kendileri rine elli kitaplık bir ldltilpane he-
yapmı§lardır. diye etmektooir. Bu kitaplar kilitli 

Dıı kapıdan evveli. geniş bir ko- bir sandık içinde kurul odamıda 
ridora girdik. Burada askılar var. durmaktadır. qftmen demetten on 
Bir tarafa kızların başörtüleri, di- lira maq abyo~. Bu m&a1 on bet 
ğer tarafa paltolar l8ılntıf. Yere de liraya kadar yttlalelebilecelrtir. Fa-
tektilk çamurlu ayakkabılan ve kat eğitmen çift ve çubuğu De me\'-
1'stikJer dizilmiş. gul olmakta serbesttir. Yeri hU -
Baskın teklinde dersane kapmmı ktimet tarafından, fidanlan Ziraat 

açtık. Muntazam sıralar U7.erinde VeklJetinden verilen fidanlığın ve 
cmidJyan 20, 30 Çocuk ayağa trr- sebze bahçesinin mahllllleri kendi-
J,adı. Muallimden hiçbir ipret bek- aiııe aittir. Ziraat Veklletlnin bu 
ıemeden: ~e fidan dağıttığı yirmi be§ köy-

Fakat ileriye doğru bu tekilde 
yolumuza devam etmek klff. 

değildi. Millt misakın tahakkukunu 
mtlmkUn kılan cUretli görU,u, pliıı
laeınayı, kati hedefleri, ikinci 'bir 
merhale için C&ıılandırmak lizımdı. 

Bütün milleti bu gayelere doğru el
birliğile yürütmek için yeni bir milli 
seferberlik ruhuna, ikinci bir milli 
misaka ihtiyaç vardı. 

AtatürkUn son nutkunda böyle bir 
milli misakm güzel unınırlarile kar
fl)B§tık. Büyük Şef tarafından yeni 
hUkfımete verilen direktifler üzerine 
hükumet bir tatbikat programı ha
zırladı ve Mecliste okudu. Bu nutkun 
her kısmında, yüksek bir görUşlliı ve 
ileri tekniğin ahenkli ve birlblrine uy. 
gun üadelerine rastgeldik. 

Evvelki gün Anadolu Ajansı bir 
telgraf nep'etti. Bu telgrafta Bqve
kil CeW Bayarm evindai bir dav~ 
te, Atatürk ile Celil Bayar araamda 
geçen tarih! sözler kaydedllmletir.B11 
sözlerde çok Clerili minalar vardır. J.,. 

tatilrkthı nuttne Oelll Bayarnı n• 
kundan teeekktil eden ldll, bu sözle. 
rin yardunlle lldnci bir milli misak 
mahiyetlnl almaktadlr. 

Celll Bayar, ba milaJa tahakkuk 
ettirmeyi, BOyllk Şefe ve TUrk mm.. 
tine möz vermlttir. Yeni hllk6metin, 
BOyük Millet Mecliat huzurunda al
dıfı taahhlltleri muvaffakıyetle y.
pacalnıa da kanaat ~. 

Milletaı en bllytlk YBnlan, mili 
misak mahiyetindeki bu Ud nutukta 
ortaya konul.mut. IOnr& bwılan l)'i. 
!ettirme yollan hakkında milletin e
line müspet ölçüler verilmiştir. lıliJ. 

Jette, hükfunetin yapbklarmı bu ölçil 
ile ölçmek ve tenkit etmek hakkı var
dır • - Gününüz aydın, bay misafir· de efltmen bu sahada bUyUk bir 

Jer .. diye bizi aellmladı. muvaffakıyetle il görmtlt, teni e- Buna kal'fl milletten beldenecô 
20, 80 çift muııis, doet göz bize dilen ağaçlardan yüzde doksan ye. tabii faaliyet hisaelerl fUDlardır: 

bakı)'ordu. Bay laman Hakkı hatır dili tutmuş, lnklıaf etmlftir. Bu- Dk milli misakta olduğu gibi, işle-
IC)l'du "'---·k) ... t-....kı..ı'- .... n- radan köylüye paruu.ca filiz, •m 

• ~" - --.... auc e~. -· rin in1ti3afını candan alaka ve sevgi 
Hep bir ağızdan onlar da blsim ha w tohum verilecektir. 

ile takip etmek, bir an evvel gayelere 
tınkftJZI sordular. Bir, !ki saniyede Umumi hayatvnıza yeni giren e- kavuşmak için elden gelenin en fa• 
onlarla da eğitmenle de dost ol - iftmenln asıl rolU, yetiştirdiği yeni usr f 
muftuk. lumı yapmak ve kendi bus aa -

il 
tnaaıı mabsutUdUr. Bizzat klSyUl liyetıerini umumi menfaat çerçevesin 

B t:nler anlatılar: Bir eene muallimin yetiştirdiği köy çocu - ak • den dışan taşınnam ... 
evvel bu çocuklar birer kil- ğundan gelecek yazıda bahsedece-

çllk vahfi imiş. Köye yabancı adam ğim. Alunet Emin YALMAN. 
gelince kaçacak bucak ararıarm11. ------------ --------- - -----

!:,~~ ::~· I ~KUYU C U \t'.Zt 10 
"":":..~:- ... ~MEKTUPLARI \i' 
vaplar alıyoruz. • .. 

Her suali şorduk bütün lı:ollar Bir Tiitün Deposu lıçllerlnin Ddegi 
]81'8rJa uzanıy H çalı: Boğazkesende Abdi Fuat Akev til· li nüsbamnm "Okuyucu mektupları" 
mek fPin biriborır· .'1 er ee cevah p ver tün deposunda çaı'f"D tUtUn işçilerin sütununda, "9999 numaralı su saaU 

"' 
1 e )"ll1'lta azır... bibi · zalı k d Yuva köytınd 8 kö den birJ·açı matbaamıza gelerek şun- sa ,, 1D1 yazıyı o u uk. Ve ti· 

Eryan, Dyakut, e;:;r; ır':UI~ y, lan söylediler: ki.yet edilen gecikmenin sebebini be-

nek mekteplerini dol~:. ~;.,.;: "- Iş Kanunu. ~aftada •S aat1lk m:r~dık. Vardığımız netice 
de ayni nevi suaııer sorduk biri- mesaiyi kabul eıtiti halde bu depoda- lll . : 
birine ben7.e 1 ki k • ki İ§Çiler günde 8 saat yerine 9 u.at Ş~~et eden zat 281101937 gUnU, 

Bunun içi r c;ap ~6.:n 
1fuı çalıştmhyorlar. Oğleleri bir saat ye yam Cümhuriyet Bayramı arüesinde 

cuklarm D uva 3 uD ~ rine yarım aaat payd09 yapıyoruz. idaremizin Kadköy IUbeaine müra-
i anlatacak yerde bütün Sonra çahebğımu yerin aıhht ba· caatla suyunu açtırmak istemiştir. 

:me~lerden ve çocuklardan bir· kımlardan da birçok eksikleri vardır. Fakat 28 birinci te;rln ölleden sonra 
:: ... ahsetmek daha doğru ola- ~u h~~larda allkadarlarm nazan b~l~k ~re 29, 30, 31 birinci tef 

Evvel! un . . . dikkatini çekmenizi rica ederiz.,, ~günlen, kanuni tatil günleri oldu-
. . ' u söyliyeyim. Y• e gundan abonenin suyu ancak 1/11/ 

. nı köy mektebi memleketin 937 günü açılabilmittir. Abonenin ta 
inkl§afma en-ı 01-- bır' ı'ddiayı or- "9999,, Namaralr • Su Saati .. k d ' . . 

1 ""' ·ıau mırı en ısıne aıt o an dahili su bo-
tadan· ~dnı:nı,tır. Bu iddia da, ya Sahibine Ce~ rulannda tıkanıklık olduğu i~n su : :Iı:n~!~ere uygun d~ Sular idareei, bir olı:uyucumuzun açıldığı halde de eve gitmemekte ol-

uıı yapmak veya hiç bu llt1tunda çıkan tiklyeti hakkında duğu görUlerek bu cihet de aboneye 
yapm~. Gördüğüm mektep- 111 cevabı göndermiftir: haber verilmiştir. Şu halde suyun 
Jer, mümkün olanı derhal yapmak "Sayın gazetenizin 9/111937 tarih geç açılması varit olamaz.,, 
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Bulgar Futbolü 
Çeklerle Berabere 
Kaldıktan Sonra.~ 

1 ~ Bu ayın ilk haltcnı ıonunJa ~ 
1 ~ SolyaJa Çeklerle •ert ve -
~ enerjik bir maç yapan Bul- -
~ garlar, mühim bir mutJalla- -
- kıyet göıtermiflerdi. Mu- ~ 
~ habirimizin gönderdiği bu i 
- reamJ e çek muhacim! erini 

7 T etrinisanide Sof yada yapılan Çekoslovakya - Bulgaristan 
maçının 1 • 1 berabere bitmesi Avrupa futbol aleminde hi.dise 
denecek bir mahiyet almıttır. 

Balkanlarda birkaç sene evvel en zayıf takım telakki edilen 
Bulgar milli takımının birkaç ay evvel Yugoslavları yenmeleri 
ni tesadüfe hamledenler, bu ıon maç üzerinde Bulgar futbolünde 
bir hamle eseri görmektedirler. Sofya huıuıi muhabirimiz bize 
bu maç hakkında funları yazıyor: 

· 1 "Dünya kupasına şüphesiz bir şe-

1• Z m ·, rd e 1 kilde seçilmek istiyen Çekoslovak fut 
bol idarecileri, Bulgar milli takımile 
çarpışmak üzere Sofyaya gönderdik-

G U 
•• re s !eri milli takımı en maruf Çek oyun

cuJarından: Vechet, Burger, Çtiroki, 
• 1 Koştalek,Bouçek, Kolsky, Riha, Kloz, 

11 e rl • Sobotha, Kopecky, Rulc ile teşkil et-
i y o r mişlerdi. iyi oyuncularından bir kıs-

mı dışarda olması yüzünden biraz 
zayıf olan Bulgarlar, ÇeJdere kar-şı 

tamamile genç bir takım çıkardııar. 
Bulgar takımı şöyle çıkmıştı: 
Maz.nikof, Balukçiyef, Kovaçef. 

Petrof, Stefanof, Gabrovski, Nikolof. 
Angelof, Kamenski, Paçaciyef, Mil<'f. 

Çekoslovak oyuncular, şüphesiz 

Bulgarlara üstün bir teknik gqste'T
mişlerse de, Bulgar takımının ener
jik oyunu önünde mUsabaka denk bir 
şekil almıştır. Dk partinin bitmesine 
bir dakika kala, Riha Çeklerin ilk 
golünü yapmıştır. 

!kinci haftayımda Bulgarlar gay
retlerini iki kat ederek göze çarpa -
cak bir üstünlük göstermişlerse de 
gol yapamamışlar ve ancak oyunun 

1 
bitmesine yine bir dakika kala Çek 
oyuncusu Burger'in yaptığı bariz bir 

1 penaltı yolile Paçaciyef, Bulgarların 
beraberlik sayısını kaydetmiştir. 

- Bulgar kaleıi önünde · 

~ görüyoruz. 
. -~,....~~,.~~" 

AmerikaJa Cim LonJo.un 
yerini alan latanbullu 

Cim StıranJo• 

Cim Sarandos 
Amerikada 

Tehlike Geçirdi 
lzmirin ;.mqhur güreıçıaı 

Kara Haaan 

Bunun üzerine büsbütiln gayrete 
gelen Bulgarlar. Çekleri fena halde 
!ıkıştırarak paniğe uğratmışlar ve 
Çek kalesi önündeki bir kargaşalık es Amerikada bulunan Istanbullu gü-
nasında bir gol daha atmışlarsa da reşçi Cim Sarandoa geçenlerde büyük 
tam topun kaleye gireceği sıra ha- bir kaza atlatmış ve ölüm tehlikesi ge 

lzmir, (Tan muhabırinden} - Es
kiden çok sönük giden güreş faaliy·~
ti, milli takım kaptanı Nurinin n.n • 
trenör olarak Izmire tayini üzerine 
birdenbire inkişafa başlamıştır. 
Güreş ajanı Bay Sedadın yal·dımi

le kendisine büyük bir faaliyet saha· 
aı bulan antrenör Nuri, şimdilik gil· 
reşçi adedini fazlalaştırmıya çalış -
maktadır. 

kemin düdüğü oyunun hitamını ilô.n çirmiştir. • 
ettiğinden bu gol sayılmamıştır. Meşhur güreşçi arkadaşlarile bir -

Bu maçta 15 bin seyirci hazır bu- likte güreş maçları yapmak üzere 
Kalif orniyaya gitmekte iken bulun -

lunmuştur. Hakem, İtalyan Barlas1-
na idi. Revanş maçı 24 nisanda Prağ· duğu otomobil bir virajda yanlış ma

nevra yüzünden hendeğe yuvarlanmış 
da oynanacak ve bunun galibi dünya ve Cim Sarandos otomobilden fırla· 
kupası maçlarına girmek üzere Pari- kl 

ınış, el ve aya armdan yaralandığı 
se gidecektir. Çek milli takımı kapt~- gibi başı taşa geldiğinden kendm; 
ru gazetecilere verdiği beyanatta: · kaybederek hastaneye nakl~ıv . 

Bir ay süren bir tedavi sayesınue 
kendisine gelen meşhur güreşçi bu 
bir ay zarfında hiç konuşamadığı gib' 
etrafındakileri de tanımamıştır. 

MEHTAPLI BiR 
-2-

Hatta kendisınin bulduğu bir-
şeyi bile kolayca elinden alıveriyor 
!ardı. Ekşi ve yapışkan kokular 
neşreden bu yığınları karıştırırken 
eline geçen bir kavun kabuğunu, U
zerinde birkaç çürük üzüm tanesi 
bulunan bir salkımı veya henüz i
çinde yağ bulaşığı görünen bir sar 
dalya kutusunu yırtık gömleğinin 
altına telaş ve korku ile saklar, 
bir köşeye çekilerek bunları etra
fında sinekler gibi dolaşan aç ço
cuklara kaptırmadan elleri titreye 
rek yemeye, sıyırmaya çalışrrdı. 

Fakat üç gündenberi bunu da ya 
pamıyordu. Midesi, kimbilir nasıl 
bir istiğna ile, kendisine gönderi
len bu çeşitli maddeleri hemen dışa 
n yolluyor, hiç birşey, hatta su bile 
istemiyordu. 

O zaman derhal herşeyi anlar gi 
bi olduğunu his
setti. Bu hal, so
nun yaklaştığına 
alametti. Artık 

ölmekten başka 
yapşlacak şey kal 
ınamıştı. Bunu ga 
Yet sakin karşılı
yor, mümkün ol
duğu kadar sıkın 

Yazan: 
balık bir yerde, 
mesela bir sokak 
köşesinde düşüve 

tirse başına üşü
§lirler, ifade al
mağa, itip kaka
lamağa, götürme
ğe kalkarlar, onu 
rahat can verme-

Sabahattin 
Ali 

tısız bir şekilde bu dünyayı bıra
kıp gitmek istiyordu. 

G arip bir his ona. Midesinin 
isyanına rağmen, açhktan 

değil, asıl hastalığından, göğsün
den öleceğini söylüyordu. Bunun 
için karnını hemen hemen unut
muş giqiydi. llk günlerde kabur
galarının aşağısına doğru yayılan 

ince ince sızılar ve ezilmeler artık 
tamamen durmuştu. Şimdi sade 
göğsti, öksürüğü ve halsizliği var-
dı. Her adımda canmm biraz daha 
azaldığını sanıyor, ağzından kesik 
darbeler halinde çıkan nefesini par 
ça parça dişan fılayıp havada ka
yıp olan ruhunu görmek ister gibi, 
sabit bakışlarla araşhrıyordu. 
D~ Juc .. ı::ı;..ı.llğı <S.J. l.wh~, ;.ıı ..... .,~ 

tenha bir yer aramak ihtiyacı aa ço
ğaldı. Bir tek korkusu vardı: Kala-

BILMECELJ 
ZABITA 
HİKAYESi 

--

ğe bırakmazlardı. 
Cançekişirken hırpalanmaktan ödü-
k?puyo.rdu. Kendisine her hangi 
b~ şe~~ld~ ~dım edilip kurtarıla 
bılecegı duşuncesi kafasından oka-
dar uzaktı ve dünyada kendisile 
meşgul olabilecek bir insan buluna
bileceği ihtimali ona öyle yaban~ı 
idi ki, bu bitip tükenmez yürüyüşte 
onun kiltleşen sinirlerini ne bir ü 
mit, ne bir hiddet k.'Vlicnnı hareke
te getiremiyordu. 
Hayatında yalnızlıktan baska bir 

şey görmediği için müthiş yalnrz
lığmın farkında bile değildi.Etrafın 
dan gelip geçenlere her hangi ecne
bi bir maddeye,bir duvara,bir ağaca 
bir köpeğe bakar gibi dUz, alaka
sız, beliti bir az çekingen na.zatlar 
fırlatıyordu. 

l:Sıı.uu .......... :ıd ~ "'... ...cı.u.u.u """~ 

kalide bir feY gibi görünmemişti. 
Etraf mda küçükten beri, en çok 

ri~ 1' 1, 

\Yl, --
Hırsızl ık Yakası 

1

au 
Acaba Uydurma mı ? 

Müddeiumumi muavini sordu: 
- Bizi .;ağırmakta ni~iıı bu 

kadar geciktiniz! 
Bayao Adalet sıkıla sıkıla ce

vap verdi: 
- Apartmanda yalnndıın. 

Ba.Dyoda du.5 yapıyordum. Mua
~in, yemek masa.sına bir göz a
tarak: 

- Yalnız mıydınız diye sor
du. 

Bayan Adalet ısrar etti: 

_ Bu adamı görmenizle tele
fona koşmanız arasında ne ka
fla.r zaman g~ti ! 

- Beş dakika. 
- Sonra ne oldu! 
Hi.dise)i zabıtaya haber \'er

dim ,.e siz geldiniz. 

Müddeiumumi mua\>inı na 
ma girdi ve duşun musluğunu aç 
tı. Sıcak su ortalığı dumana hoğ 
do. Muavin, bUhar tabakasının 

arkasmda.n: 
_Demek ki, evde yalnızdınız? 

Bu hummalı faaliyetin ilk semeresi 
olarak güreşçi adedi yetmişi bulmuş
tur. Güreşçilerin fazla temas ynpma
lannı, açılmaları için muvafık gören 
ajanlık Balıkesir. Bursa ve Eskişehir 
güreş takımlarlle karşılaşmak üzere 
muhabereye girişmiş ve ilk olarak Ba 
lıkesirle mutabık kalınmıştır. Bugün 
on kişilik bir kafile halinde takım 
Balıkesire hareket edecek ve gece mü 
aabakalar yapacaktır. Bu mUsabn
lçin Ali, Osman Bekir, ~ver, Ali, Mu 
aa, Kara Hasan, Çoban Mehmet se . 
~ilmişlerdir. 

"Bu maçta Bulgarlarnı bize bu ka tir. 
dar dayanacağını ummuyordum. Bul 
garları çok iyi buldum. Balkanlarda, 
Yugoslavya, Romanya futboiünü hi· 
lirim. Bulgarlar şüphesiz bunlardan 
daha iyidir.,, demiştir. 

Sarandos henüz tamamile iyileşme l ı 
diği için doktorlar hastaneden çık -

1 

masına müsaade etmemektedirler. ı 

Solya: 
Dr. Kafel 

Hastalığı esnasında Amerikanın 
meşhur güreşçilerinden Ali Baba, Mıı 
honey, Din Dolton, Cim Londos, ken· 
disini hastanede ziyaret etmişlerdir. 
Ayrıca sporcularla çok yakından a
lakadar olan sinema yıldızlarındatı 1 

Klark Gebl, Vilyıam Pavul, Jan Grav- ı 
ford'da bizzat hastaneye gitmişler ve 
Sarandosun hatırını sormuşlardır. 

- E\'et, yalnızdım, diyorum. 
ııamama" gireli beş dakika ol
muştu. Odamda ayak patırdısı 

Jıi .. settim. Perdeyi araladım ve 
ıuunamm aynasına baktım. Ada 
oım biri çekmecemi açmı~tr. Mü
cevherlerimi aşırıyordu. Müthiş 
korktum ve dilim tutuJdu. Ancak 
beş dakika. sonra kendime gel
dim ve kurulandıktan sonra te
lefona koştum. 

Peki! Fakat sizden rica etsem 
,.e bana mücevherlerinizin nere
de bulunduğunu söylemenizi is
tesem, söylemez misiniz! 

_ Anla~·amıyonım! 

Balıkesirden sonra lzmirli güreş • 
çiler Bursa ve Eskişehlre gidecekler
dir. 

Av.rupa Serbest Güreı 
Şampiyonası Başhyor 

Sofya, 12 (TAN) - Ayın 15 inde 
Pariste serbest güreş şampiyonluk 
müsabakalarına Bulgar pehlivanı 
Dankolof ve Portekiz şampiyonu Al 
Pereyranm güreşlerile başlanacaktır 

Bu iki güre!';çinin Sof yada A vru
pa şampiyonluğu için yaptıkları ma
çın ueticesi Avrupa profesyonel gü
reş komitesi tarafından tanınmamış 

olduğundan bu karşıla~& Avnıpa 
şampiyonası mahiyetinde olacaktır. 

Yarınki 

Lig Maçları 
7-11-937 pazar günü yapılacak 

lig ma~lan: 

Şeref stadı: Vefa - Eyüp. Saat 
11. Hakem Nihat Bekdik, yan hakem 
leri Samim Talu ve Bahaettin. 

Beykoz Istanbulspor. Saat 12,45. 
Hakem Cafer. 

Galatasaray - Süleymaniye. Saat 
14,30. Hakem Basri BUtun. yan ha
kemleri Tahsin ve Halit Ozbaykal. 

Fener bahçe stadı: Fenerbahçe -
Topkapı: Saat 13. Hakem Sami. Be
şiktaş - Güneş. Saat 14,45. Hakem 
Nuri Bosut, yan hakemleri Tank ve 
Ekrem Ersoy. 

Galatasaray Murakabe 
Heyeti 

Galatasaray spor klübü idare heye· 
ti Başkanlığından: 

Klübümüz yüksek murakabe heye· 
tinin altı aylık alelade içtimaı 27.11. 
937 cumartesi günü saat 14 te yapı
lacağından sayın murakabe heyeti a· 
zamızm o tarihte klllbUmUz idare mer 
kezine teşrifleri ehemmiyetle rica O· 

hının• 

Müddeiumumi tekrar sordu: 
- Duş açık olduğu halde dı

şardaki ayak seslerini nasıl işit
tiniz? 

- Gelen adam şu masaya çarp 
mıştı. 

- Hırsızı tarif edebilir misi
niz? 

- Tabü, ufak tefek, çirkin bir . 
adamdı. Otuz yaşlannda var, 
yoktu. Sırtmda lacivert eibi~ ve 
ba.,ında fötr şapka vardı. Sol e
linde tabuıca. taşryordu. 

Mua\'İn tekrar Rordo: 

_ Bana öyle geliyor ki bu hır 
Rızlık va.kası tama.mile uydurma
dır. Galiba adınızın \'e resminizin 
gazetelere geçmesini istl~·orsu
nuz da bu vakayı onun için icat 
ediyorsunuz. 

Müddeiumumi muavini, baya. 
nın anlattığı vakay1 niçin u~ _ 
durma saymışb? 

• 
Dünkü hikayenin cevabı: 
Komıser kilerde bulduğu saç 

tellerinin kadına ait olduğunu 
farketti. Bunların yanındaki kan 
damlalarının da oııun cesedinden 
geldiğini anladı. Kadın kendini 
öldürseydi, saç telleri ve kan 
damlası kilerde ne gezerdi? 
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GECE 

gördüğü şey ölümdü. Yalnız öltl 
mün bir şekli vardı ki, düşündük
çe tüylerini Urpertiyordu. 

Köyde ölen sığırlara, atlara ve 
diğer hayvanlara gündüz karga

ların ve gece çakalların nasıl üşüş
dükleıini ve ertesi gün o leşten na
sıl bir kaç parça kırmw renkli 
kemikten ve bir kat tutam kıl

dan başka bir şey kalmadığını çok 
ğörmUştü. Farkında olmadan şimdi 
onu bu korku avucuna almış bulu
nuyordu: Kim olduklarını, ne ol
duklarını bilmediği ve kendisine 
bir çakal veya bir karga kadar ya
bancı bulduğu bu adamların ihti
mal onu ayni şekilde dideceğini, 

tanınmaz hale sokacağını sanıyor
d~ ı 

Oturduğu kapının önünden kalk~ 
tığı zaman adam akıllı gece olmuf 
ve evlerin alt kısmılannı karanlık 
sarmıştı. Biraz daha yukarlarda, 
çatılara doğru, gitgide açılan bir 
aydınlık vardı. Birkaç adım attı. 

E vlerden birinden bir ut sesi, 
birkaç sokıW, P*eden sarllffş 

naraları ile köpek havlamaları ge• 
~J 

şısma tekrar yüksek1 bir sur çıfe· 
tr. Onun kenarını takip ederek on. 
beş yirmi adım daha gidince öntl 
birdenbire açıldı. 

Alnından birisi dürtmüş gibi du· 
ralad.ı. Başını kaldırıp ileriye doğ· 
ru bakınca önünde, birkaç admı 
ilerde, alabildiğine uzanan ve ayın 
ışıkları altmda hafif hafif şıpırdı· 
Yan denizi gördü. 

Bu gece harikulade güzel bir ge
ceydi. Her zamankinin iki misli 
kadar büyük görünen ay yerinden. 
fırlamış, toprağa ve denize adam 
akıllı yaklaşmış gibiydi. Duvar ha
rabelerinin ve çöp yığınlarının Uze• 
rinde fışkıran arsız nebatlar bir 
masal bahçesinin çiçekleri gibi 
nazlı nazlı sallanıyorlardı .. 

S ahili ara sıra yalıyan dal· 
gacıklann ıslattığı yosunlu 

çakıl taşlan türlü renk oyunlan 
yapan kıymetli taşlar gibiydi. Her 
şeyde yan sarhoş, yarı baygın bir 
hal vardı. Herşey bu sessizliğe ve 
baygınlığa rağmen oluk oluk ha· 
yat fışkırıyordu. 

Gözlerini bir müddet denize. bir 

müddet aya dikti ve sonra birden· 

bire içini bir sızının kapladığını, 

ölmek istemediğini anladı. Işte bu· 

rası sessiz ve kimsesizdi, bir köşe
ye arkası üstü uzanır ve gözlerini 

tepedeki soluk yıldızlara dikerek 

gelecek anı bekliyebilirdi. Buna. 

rağmen sızlıyan göğsünün derin ' 
ve hayat dolu bir nefes almak için 
kabarmak istediğini farketti. Göz
leri yaşarmıştı. Hayatında hiç ba· 
şma gelmiyen bu hal ona hayret 

verdi. Daha fazla düşilnmiye vakit 
kalmadan göğsünü kaplıyan bir 
öksürürk onu birkaç dakika kıv· 

randırdı ve giderken garip ve o za· 
mana kadar alışmadığı bir hüzün 
bıraktı. Oleceğine olan kanaati sar 
sılmamıştı, fakat bu ona yarım bir 
şey gibi geliyordu. Etrafında bir 
eksiklik vardı. düşUnmiye çalıştı: 
Kafasındnn sis halinde birtakıtıı 

~ 

şekiller geçtiler. kimisini köyüne. 
kimisini anasına benzetmek istedi. 
Fakat hiçbir şeyi tamamiyle seı:e
medi. Yavaşça bir taşın üzerine o
turdu. 
!ar. (Arkas• varı 
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Tayyare Piyangosu Bitti 

zanan Numara n 
iki Günlük Tam Listesi 

T .AN 

Z N i 1 H 
1938 Modeli 

En eski ve bütün Amerika 
da en•fazla rağbet bulan rad
yodur. Satış yeri: Yalnız, 

Beyoğlunda BAKER mağa
zazaları. 

Istanbul ikinci lflas Memurluğun
Tayyare piyangosunun çekihnesine 23208 23444 23532 23550 23727 23731 19925 19983 20042 20083 20229 20275 

dün de devam edilmiş ve keşide biti - 23896 2425124484 24~93 24595 24664 20282 20300 20309 20327 20377 20407 dan: Müflis elbiseci Bernar Freyma
. · r. DUn kazanan nume.rşları ev 24707 24736 24757 25153 25154 25285 20424 20440 20453 20534 20564 20575 nm alacakları kabili tahsil olmadı

velki günkülerle beraber sıraya kon- 25442 25523 25743 25943 26135 26311 2077120789 20826 20946 21006 21090 ğından bir karar verilmek üzere a-
uş olarak aşağıda veriyoruz:. 2633126514 267712675726837 26952 21091 21168 21410 21483 21494 21533 facaklılar davet edilmi~. Davet edi-

30.000 lira kazanan No. 27276 27306 27433 27485 27552, 27585 21609 21616 21676 21685 21841 21877 len gilnde kimse gelmediğinden tfliı.s 
15346 27838 27926 27948 28137 28208 28217 21890 22080 22112 22253 22267 22286 ida .... ot toplanmanın dig-er bir güne 

. 28269 2845128505 28517 28609 28653 2235122474 22485 22580 22619 22651 ~--... 
15.000 lira kazanan No. 28670 28704 28731287332879128911 22863 22945 22980 23012 2304123048 talikile alacaklılarm tekrar da.vetle-

8135 29046 29334 29385 29442 29487 29491 23132 23149 23233 23274 23287 23368 ri ve gelmedikleri takdirde ldare a-

12.000 lira kazanan No. 
33191 

10.000 lira kazanan No. 
32932 

29501 29502 29503 29504 29548 29569 23488 23582 23631 23659 23719 23804 lacaklan masa mevcudu meyanından 
29601 29817 30f59 30341 30405 30448 23924 23937 23990 24002 24176 24190 terkin edeceğinin illi.nına karar ver-
30472 30534 30753 30795 30840 30942 24258 24292 24315 24368 24390 24393 . 937 Cu 
31154 31174 31386 31500 31799 31831 24469 24483 24525 246.58 24743 24746 mıştl.r. Alacaklıların 26-ll-
31943 32032 32165 32335 32462 32481 24828 24858 24947 24970 25059 25061. ına gUnU saat 10 da dairede ha.zıt' 
32815 32924 399513306233126 33142 25078 25092 25158 25402 25424 25436 bulunmnlan ilan olunur. (1835) 

10.000 liralık müka/ah 
kazanan No. 

1366? 
2.000 lira kazanan No. lar 

1368 11601 

33164 33200 33209 33587 33939 34435 25540 2554 7 25591 25763 25873 25948 
34537 34733 34747 34818 34962 350!15 25950 26039 26108 26166 26256 26271 
35140 35266 35321 35365 35523 35658 26317 26370 26414 26424 26438 26631 
35723 35733 35773 35797 35835 35842 26678 26811 26836 26871 26956 27025 
35921 35927 25968 36302 36338 36454 27030 27283 27447 27532 27546 27626 
36463 36502 36682 36808 368~8 37044 27224 27941 28i07 28232 28270 28316 

1.000 lira kazanan No. lar 37102 37249 37302 37437 37474 37476 28319 28394 28455 28559 28602 28626 
5265 29607 35228 38002 37568 37747 37772 379313799338267 28887 28890 28942 28950 29127 29137 

500 lira kazanan No. lar 38368 38378 38530 38663 38666 38697 29169 29176 29229 29259 29338 29516 
611 1408 2396 2773 3357 3824 38901 89029 39053 39225 39281 39318 29535 29568 29753 29873 30003 30275 

4231 4643 4913 5087 5125 6377 39555 39572 397!)0 39952 39969 30276 30336 30407 30501 30503 30631 
6712 6845 6886 7l9Z 7328 8050 30 lira kazanan No. lar 30653 30737 30764 30785 30827 30360 
8949 9005 9641 1056111573 11861 30882 30903 30963 30994 31252 31285 

12032 12558 13277 145571597816436 21 22 54 64 ~!! 212 31387 314813149031495 31524 31525 
16792 16864 17193 17907 18705 19173 230 289 293 336 574 365 31631 31637 3194131979 32019 32056 
19491'19942 2044122695 2299123449 374 465 505 540 732 592 32133 32194 32336 32346 32387 32453 
24360 24562 25612 25628 26045 26617 645 652 683 712 762 32533 32540 32595 32723 32849 32883 
27510 30566 31162 31240 31261 31364 773 779 1144 1151 1159 1311 32936 33161 33221 33230 33244 38336 
31656 32933 33328 83793 33891 34139 1358 1428 1432 1468 1541 1552 33396 33443 33473 33487 33549 33579 
34528 34652 34932 35378 36091 37532 1634 ı 779 ıssı 2138 2149 2221 33653 33679 33712 33719 33755 a3840 
38102 38283 3834138672 2480 2507 2558 2582 ~~~~ 2720 33928 33945 33985 34012 34072 34102 

150 lira kazanan No. lar 2866 2929 2998 3oı7 
3511 

3100 
34105 34124 34188 34203 34266 34365 

11!) 328 415 1372 1728 1999 3174 3345 3492 3497 3990 !696 
34383 34507 34570 34599 34605 34617 

Fatih sulh ikinci hukuk hakimli
ğinden: Sait vekili avukat Omer Ce
mil tarafından Fatih Nişanca cad -
desi No. 26 da Yaşar ve Hüseyin a
leyhine ikame eylediği davanın ce
reyan eden muhakemesi neticesinde 
yüz elli liranın tarihi davadan itiba
ren % 5 faiz, % 10 avukatlık Ucreti 
ve muhakeme masraflarile birlikte 
tahsiline 22-10-937 tarihinde müd ı 
deaaleyhlerin gıyaplarında karar ve 
rilmi§ olmakht kanuni müddeti için- ı 
de temyizi dava edebilecekleri aksi 
takdirde hUküm kat'iyet kesbedcceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (1847) 

• iht ra i'anı 
"Otomatik şimendifer kuple terti

batı" hakkında alınmış olan 18. 9. 
1935 günlü ve 2017 s:ıyılı ihtira be

ratı bu defa mevkii fiile konmak üze-2776 3043 5167 5196 6114 6704 3722 3315 3822 3937 4°3~~ 34618 34728 34737 34762 34769 348!!0 
7 4013 4065 4184 4185 4315 v~ 5 

6919 7521 7783 79 l 864210340 
4337 4436 4446 4

,
164 4494 4711 34825 34848 34884 3<!896 34906 3491 re ahare devril feragw ve . a edi-

10597 11172 11714 118011225112298 35145 35169 35200 35355 35370 35374 w• • ya lC r 
1428715073 15420 1551315537 15704 4734 4777 4791 4796 4864 4965 35389 35406 354.09 35476 35593 356681 lecegınden talip olanlann Galatada, 
18679 19285 20539 22689 23312 23536 5021 5073 5079 5156 5249 5280 35861 35903 35938 35944 35951 35958 lktısat Hanında, Robcrt Ferri'ye mü 
23568 23667 24087 24245 25251 25977 5283 5291 5386 55o5 5564 5611 35965 36131 36383 36422 36423 36499 racaatları ilan olunur. 
26556 26867 27289 27769 27895 28359 5721 5956 6140 6214 6342 6489 36742 36837 368813693636976 36984 
28454 28870 29585 302,?1 30464 34208 6506 6545 6559 6723 6765 6823 36996 37240 37246 37280 37281 37349 
31278 34315-34.611 34839 37555 39863 6fl4Ö 6944 6978 70Sl 7176 7236 37363 37406 3744.0 3763 3766137675 

mamngoz 100 lira kazan No. lar 7286 7592 77o9 7760 7845 7892 37714 37766 37856 37893 37995 38081 
1132 1359 2458 2 ~ 29~3 8036 8082 8196.,.S~W. S240 8326 38116 38224 38261 38277 38286 38284 Mehmet Ali ve Alfret 
3193 3602 4406 4687 6028 6233 8390 8493 8497 8563 s53o 8593 38366 38307 38403 38415 38459 38508 6 - Balıkesir G'c~ nahiyesinde 
G381 6417 6563 6936 7697 8317 8629 8623 8824 8957 8979 9oo4 38554 38569 38637 38711 38776 38817 Nafiz. 
8417 850~ 8519 8691 8697 9381 9032 9200 9278 9315 9324 9370 ·ı 
9416 950210299 104361123211422 9483 9so1 9638 9815 9820 9ss2 ortı er 

12121 12722 1285212953 13144 13444 10082 1017610183 1025110298 10328 
· 81s l09"3 Son iki rakamı 35 ve 46 olan bü-

13646 138411435315190 15598 16206 10329 10400 10797 10798 to .:ı 
82 06 11197 11?24 tün biletler 20 şer lira, onda bir bilet 

J 6340 16859 17088 18287 193:12 1~649 10968 10980 110 111 ) ... 
- 418 1509 115"8 11556 11592 lcr 2 şer lira amorti alncaklardır. 

19824 20160 20207 21106 2129:: 21821 11334 11 1 .., . 
.., 844 11857 11°70 En son çekilen 40 bilet arasında 

22232 22356 23058 23840 24512 246RO 11626 11696 11823 11 " 
25384 25658 25678 2ıo:731 25888 

~6162 1187312000 1201112133 12140 12157 20,000 liralık mükafat dağıtılmıştır. 
" - 3 no Bu numaralar "500 lirn kaza.nan nu 

26747 27146 27216 27986 29194 3108S 1217612249 12450 1245112773 1 1v 
2 3493 maralar,, Jiste~nc konmu~ur. 

31182 31272 31385 31488 31646 31778 13294133401336313393 1345 1 
32099 32535 33109 33213 33518 33594 13640 13770 13931 14010 14102 14207 Bu keşidenin talihlileri 
34051 34710 3 713 31992 35053 35105 14252 14383 14424 14618 14645 14651 Bu keşidedeki büyük ikramiyeletin 
35220 35910 35957 36099 36397 37227 1469114736 14780 1484.0 14930 14987 §imdiye kadar bir kısım talihlileri ha 
38295 3~l3 39"'62 39168 15103 15419 15587 15595 15788 15797 ber alınabilmiştir. 30,000 lira kaza _ 

15840 15909 16144 16208 16224 16275 nan 15,346 numarolı bllet aşağıdaki 
50 lira kaz.anan No. lar 1630616391164721652816653 16713 kimselçr tarafından satın alınmıştır: 

94 136 227 241 479 672 170911710517115171781728217372 1 _ Şebzndeba.şı Kemalpaşa cad _ 
920 1052 1114 1245 1360 1461 173931741317533 17598 l:f62117700 desi 158 numarada Cemile 

1472 1575 1624 1767 1941 252ô 1775117757 17&13 178751797217999 2 _ ırarpuççulard'8. trikotaj fa:bri-
2643 3041 3127 3166 3210 3330 18012 18022 18198 18204 1822918230 kasında Amele Şükrü. 
3611 3741 3864 3966 4087 4156 1866918793 18814 18993 1903317109 3 _ Akçnabatta ismini vermek is 
4171 4176 4202 4208 4391 4430 1932619380 J9514 19540 1959919638 temiyen bir zat. 
44.98 4622 4650 4725 4839 4851 

7 - Bu parça Ankara.da bir zatta
dır. 

15,000 lira kazanan 8135 numaralı 
biletin parçalan da şunlardır: 

1 - Denizyollan kooperatifi 
2 - Adapazarında betoncu ustası 

Mahmut 
3 - Beşiktaşta Hasfınn caddesin 

de Kamran 
4 - Beyoğlu Haylayf pastanesi §O 

föril Eşref ve arkadaşı Mehmet. 
12,000 lira kazanan 33791 numara 

lı biletin sahipleri şunlardır: 
1 _ Eskişehirde terzi Osman Hik-

met oğlu Ali 
2 _ Ünye belediye reisi Rami 
3 _Çakmakçılar SUnbUlhan 18 nu 

marada Süleyman. 
4 _ Tire Dere mahallesinde Aziz 

zevcesi Ayşe 
5 _ Ortaköydc Leon Saranga 

ıs NBUL VILAY Ti TE DARLIGINDAN : 

13 - 11- 937 

Yavrularımı öpen ve bn:ğnna. basan a.uneler çoculdannıza saf ve tabL 
pirin~, Yulaf, Mercimek, Buğday; lnnik, Patates, Mısır, Bezelye, 

Ti.irlU, Badem, Çavdar 

r 
yediriniz. Avrup:uun bayat veya terkibi meçhul unlanru yedirmeyiııiz. 

Doktoronuza Sorunuz 
Allahın ynmttığı saf hububattan alman, vitamini ve kalorisi kuvvet 

~daiye.<ri ~ok olan H öz.ıu Unln.mıa doktorunuz Rehndet eder ki hn 
yatın ve tabJatin en mugnddl ve en mükemmel gıdasıd;r, 

Hasan Özlü Unlan ~OCukbnmza tu.m afiyet temin eder. Nr~,viinümala 
rına yardnn eder. Onlan çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hastalıksız tom 
bul yapar. Hasan Özlü Unlariyle ~ok leziz mahnllebi ve !:Orba ve yemelı 
\'npılır. Mutlıı}m H A S A N markasına dikknt. 

isim ·ve 

E 

Nevralji, Artritizm, Romatizma 

iş, ne le, CJ ip, romatı 
ve bütün ağrılarınızı derhal keıer. 

a 

icabında 9ünde 3 kaıe ahnabllir 
markaya dikkat. Taklldlerfnden saliınınız. 

Maiye Vekaletinden: 
2257 ıayıTı kanunla verilen salahiyete istinaden evvelce ilan 

edildiği üzere eski nikel yirmi beş kuruşluklarla bronz on kurut
luklar 30/11/ 937 ak,amından sonra tedavül etmiyecektir. Te
davülden kalkacak olan bu paraları ellerinde bulunduranlann 
mezkiir tnrihe kadar bil'umum malaandıklarile malsandıkları vez. 
nedarlığını yapmakta olan Ziraat Bankası sandık ve tubelerine 
veyahut Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine müracaatla mü• 
badele ettirmeleri ilan olunur. "4216 "7687 ,, " 

4938 4946 5064 5242 5323 5349 
tı39 5601 5593 5748 5948 5959 
6172 6310 6533 6733 6744 7018 
7038 72W 7273 729ô 7599 7625 
7642 7891 ~232 8328 8421 8457 
f\466 8489 86:!9 8696 8037 8943 
8932 9129 9143 9245 9248 9369 
9453 9382 9714 9795 :9958 10042 

Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Betiktaş, Osküdar ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden: 
Mütekait, dul ve yetimlerin K. Evvel, K. Sani ve Şubat 938 üç aylık maaşlarının tediye günleri: 

Beşikt~ Malmüdürlüğüııdcıı Usküdar Malmildürlüğünden: Eminönü MalnıüdürIUğünden: Eyüp Malmüdürlüğünden-

10065 10216 10309 10312 10367 10734 
107711078010834109751113511256 TAR 1H1 

Mülkiye yetim ve Askeri yetim ve Mülkiye yetim ve Askeri yetim ve Mülkiye yetim ve Askeri yetim ve Mülkiye yetim ve Askeri yetim ve 
tekaütleri tckaütleri teka ütleri tekaütleri tekaütleri tekaUtleri tekaütleri tekaütleri 

1-12-937 Çarşanba: 
2-12-937 Perşenbe: 
3-12-937 Cuma: 

1-300 
301- 600 
601 - llfı. 

1- 600 
601-1200 

1201 - ııa. 

1- 500 
501-1000 

1001-1500 

1-1100 
1101- 2000 
2001- 3200 

Kadıköy Malmdürlüğünden: Beyoğlu MalmüdürlUğUnden: 

1- 900 
901 -1800 

1801 - ııa. 

1-1100 
1101 - 2200 
2201 - na. 

1-100 
101-ı1a 

2 inci kişe · 1 . . k. 
"dil 1 .. -·· d ıncı ıee 

Fatih Ma~mu ~ ugun en Askeri yetim ve 

1-200 
201- 400 
401- tıa. 

1130911434 11518 ll777 11863 11939 
12124 123611251712524 12575 12611 
12797 12802 12870 1301513134 13159 
13219 13397 1349•113615 1367113733 
13774 13850 13853 1386113889 14.009 
1416114243 14270 14720 14727 14739 
1483114889 14934 14953 15023 15062 
]5196 15208 15447 15527 15862 15932 
1595016049 16150 161521618116189 TA R 1 fl t 

Mülkiye yetim ve Askeri yetim ve Mülkiye yetim ve A'skert yetim ve 
tekaütleri tekaütleri tekaUtleri tekaütleri 

Mülkıye yetim ve Askeri yetim ve 
tekaütleri tekaütl~ri tekaütleri. 

16245 16297 16323 16352 16353 16•135 ----------
16638 16765 17039 17050 17183 17295 l-12-937 Çarşanba: ı- 550 

551- 1100 
1-1200 

1201 -2400 
3001-4000 
4001- 5000 J72991744617508176771779418021 2-12-937 Perşenbc: 

1- 600 
601-1200 

1- 1200 
1201- 2400 

1-1000 
1001-2000 

1-1000 
1001 - 2000 

18027 18101 18335 18407 18500 18567 
1870119179 192691927119274192i5 3-ıı-937 Cuma: 1201- na 2401- tıa 

ve avans. 
1101- 1650 2401-3600 2001-3400 5001- 6000 2001 - 3000 

19332 19360 19364 19372 19706 19S36 
19930 19932 19981 20055 20276 20303 
20312 20353 20454 20464 20572 20737 
20821 20854 20896 21163 21325 21368 
21384 21386 21430 21489 21493 21530 

21613 21735 21787 21788 21794 22076 
22095 22190 22255 22275 22281 22404 
22561 22636 22770 22917 22943 23073 

1 - Bilumum mUtekaid, eytam ve eramilin Birinci Kanun - Şubat_ 938 üç aylık maaşları bayramdan evvel tediye edilecektir. 
2 - ~alm~d~rlUklerince tediyata Birinci Kanunun birinci glinü saat 9,30 dan itibaren başlanacak sabalıle yin 12 ye kadar ve öyleden sonra 13 den 17 ye kadar devam edecektir. 
3 -B rincı Kanunun ikinci ve üçUncU günlerinde de ayni şekilde tecliyat yapılacaktır. 
4 - Maaşlannı emlak ve eytam bankasından iskonto suretile ıılmakta. olan zat maaşları sahipleri bu ayın 25inci günü ak§aınına kadar cüzdanlarını ınens Jd kl lm'"dU IUkl 

· · i · . up o u an ma u r & • 
rıne vıze çın teslim edecekler, ve 30 T. sani 937 salı gUnU alacaklardır. 

5 - ~oklama muamelesi bu ayın 20 inci günü saat 13 e kadar yapılacaktır 
6 - Bu aym 20 inci gününe kadar yoklamasını ,yaptırmıyanların yoklamaları ve cüzdanlarını 25 T. sani 937 ta.r'h' kndar vize için bırakmıyanl • 1 ıne .. nnn iskonto ve mana muameleleri bav.. 

ramdan sonrayn tnlik edilecektir. 12-11-937 ~ "· 

• 
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INJasnD <dlcğdu '? - Nasn o yaşa<dl o ? - NJasoB lb>attto ? 

Ahali Fırkası Bir Gün 
Içinde Kurulmuştu 
-12-

F akat.. (Liberal) fırkası ile, 
hemen hemen ayni zaman

iarda teşekkül eden (Ahali fırka· 
61), biraz dnha fazla hayat eseri 
gösteriyordu. 

Bu fırka, bir gün zarfında (ltti· 
hat ve Terakki cemiyet ve fırkası) 
tıdan ayrılan mebuslardan teşekkül 
etmişti. (Ahali fırkası) namını taşı 
lllakla beraber, ne (Hallı:) ile ve ne 
de (Demokrat fırkasıj ile alaka· 
dar değildi. Frrkanın teşekküliinc 
llebcp, sadece (10 Temmuz 924 
ınühtedilerinden) bir mebusun men 
sup olduğu (Cemiyeti muhtereme) 
Ye kızıvermesinden ibaretti. Bu 
kolay kızan ve süratle darılan mc· 
lıus ise, (Gümülcüneli lsınail Bey) 
di. 

Yazılarımızı şahsiyata dökmek
ten çok içtinap edeceğiz. Fakat fır 
kacıhk hayatında, renk renk taş 
dikmiş olan bazı vezat ta var ki, 
bunların mühim şahsiyetleri hak
kında kafi derecede mallımat ver
ınezsek, hadisatı 18.yikıyle tenvir 
edemiyeccğiz ... Halbuki vazifemiz, 
tarihin karanlık noktalarını aydın 
latmak .. Onun için biz de, ikisinin 
Ortasını bularak hakikate hizmet 
etmekle iktifa edeceğiz. 

Gümülcüneli Ismail Bey, (Hürri
~et ve itilaf fırkası) nın mukad
deratına karışmış olan çok mühim 
bir şahsiyet olduğu için, evveli 
kendisini tanıtmak.. ve sonra da 
'Uttihatçılar) a niçin darıldığını an 
latmak, faydalı olacaktır. 

Muhalif mebuslardan 
Emanuelidis 

detperver; ve vaziyetinden emin 
olduğu vakit, en büyük cesaretleri 
gösterir. En büyük hücumları ya
par ... Eğer muanzı cesur ve kavi 
çıkarsa, hemen susar ve kaçar. 
Kötillük etmek için, Sadık Bey gi
bi; bir hırs, bir sebep ve saik te
sirile değil, durup dururken, ve hat 
ti hiç lüzumu yokken, en büyük fe 
nalıkları yapar. Ve sonra da, yap
tığından keyif ve zevk duyar, bir 
nadirei hilknttir. 

füe bakmalı. Insan, akıl olmalr. Ge 
misini kullanmalı. Dünya, bir do
laptır. Döndüren de, (riya) dır. 
Insanlar, bir sürü (ahmak) tır. 

Din, ahlak, fazilet, namus.. Bun
lar, bir sürü boş laflardır ki; in
sanları kullanmak için icat edil
mişlerdir .. Ben; yerine göre en mü 
kemmcl hoca olur, kimsede görün
miyen taassuplan gösteririm .. Gü
mülcüneye gidince dişim ağrırsa; 
hoca getirtir, okuturum. Bunun 
boşluğunu, bir hekim lazım olduğu 
nu bilmez miyim, sanki? .. Gümül
cüncde, beş vakit namaz kılarım. 
Herkesin önünde; ceketimi, ayak
lanmı çıkarır abdest alırım. Bu 
zahmetlere katlanırım. Halk ta be
ni sever. Işimi yürütürüm ... Beyoğ 
!unda ise. namaz kılmam. Türlü 
yerlere girer ~ıkarım. Farmason
larla, Mason olurum. Herkesin mi
zacına göre kisvemi değiştiririm. 
Ve böylece. işim yürür.. Bunlar, 
ham insanlara söylenmez amma, 
sen doktorsun. Zekisin. söylüyo
rum. 

(lşte.. kendisini, kendi lisanile 
tavsif eden bu sözler vazıhbr. Ka
tidir. Başka söze hacet bırakmaz.) 

(Arkası var) 

1 EKONOMij 

Di~rikteki. HAFTANIN PIY ASASI 
Yenı Demır S I B d 

Y t ki 
ovyet er, ura an 

a a arı 

·15,000 Balya Yapa-Yurdumuzun birçok yerlerinde mev
cudiyeti bilinen demir madenlerinin 
bir kısmı tren hatlarına uzak, bir kıs 
mı da çok arızalı mevkilerde bulun
duğu için, bunların işlenmesine şim
dilik başlannuyacaktır. Demir cev • 
heri ni.sbeten az olan diğer bir kısım 
daha vardır ki, bunların da işlenme
si geriye bırakılmıştır. 

Fakat, son zamanlarda, Maden Tet 
kik ve Arama teşkilatının devamlı ça 
lışmalan neticesinde Divrikte keşfolu 
nan yeni demir maden hem damar, 

hem de adese halinde zengin bir ya
taktır. Sıvas - Erzincan demiryolu
na pek yakın olan bu zengin memba 
Divrik kazasının takriben 6-7 kilo-

metre şimali garbisinde Çetinkııya -
Divrik demir yoluna bir kilometre 

uzaklıktadır. Dem.irdağ a.dı verilen 
ve 1470 - 1690 rakımlı bir dağın ü
zerini kaplıyan yatak. yüzde 65 - 68 
demir cevherini ihtiva etmektedir. 

Esas cevher Manyatittir. Cevher, 
kütle ve tesbih şeklinde lantiyeler va 

ziyetindedir. Birinci madenleşme tak
riben 800 metre uzunluğunda ve 120 
- 180 metre genişliğindedir. Müte
hassıslarımızın kanaatine göre, bu 
yatakJann vaziyeti lsveçteki Kiruni-

vara. ve Ural dağlarındaki Goravis -
kaya madenlerindeki injection tipi 
magma yataklarına benzemektedir. 

ğı Daha Alddar 
Son Hafta 

Üzerinde 

içinde 

Canlı 

Tiftik ve Yapağı 

Satışlar Oluyor 
Sovyetler bu hafta içind_e Trakya, İzmir ve Anadolu yapağıla

rından on bet bin balya satın almıtlardır. Anadolu cinsleri 60-63, 
İzmir malları 68- 69, Trakya yapağıları da 72 • 73 kuruttan veril
mittir. ihracatçıların elinde taahhütlerini ifa etmek üzere bek
letilen yapağı miktarı 3500 balya kadardır. Son on günde Alman 
ithalat borsasının vermiye b~ladığı permiler üzerine birkaç fir
ma yeniden tiftik aatmıtlardır. 

Kastamonu cinsi kilosu 170 ku· 
ruştan, Ankara, Çerkeş, Beypazar, 
Karahisar, Yenişehir gibi yerlerin 
mallan 155 - 160 kuruş arasında 

satılmaktadır. Piyasada tetkikler yap 
makta olan Ingiltere alıcılarının da 
alıma başlıyacaklan haber veriliyor. 
Yerli fabrikalarımız da piyasadan ya 
pağı toplama.ktadırlar. Son günlerde 
borsamızda, üzerinde en canlı işler ya 
pılan başlıca maddeler, tütik ve ya
pağı olmuştur. 

Bir ,ayia dola1ıyor 

Kıslık Ekim 
1 

İyi Gidiyor 
Son günlerde havaların ekim işleri 

ni bitirmiye yardım edecek kadar mü 
sait geçmesi ve yağış olmamasından 
Trakya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Is 
tanbul civan gibi mmtakalarda bir 
kısım kışlık zeriyat bitirilmiştir. Bu 
sene ekiliş ni.sbeti ismi geçen yerlerde 
geçen seneden farksızdır. Havalar bir 
müddet daha yağışsız geçecek olursa 
yeni hazırlanmı.s nadaslar da ekile • 
cektir. 

Hiçbir yere yağmur yağmamı' 
Meteoroloji müdürlüğünün hava 

raporuna göre, bu ayın 11 inci günü 
yurdlJlluzun hiçbir nuntakasma bir 
damla yağmur yağmamıştır. Yurdun 
ekseri tarafları güneşli bir gün ge
çirmiştir. 

GümUlcüneli lsmail Beyin en a
~z dostlarından ve fırka~kadaş
l~tnıdan olan (Rıza Nur Bey), Hür 
l'ıyet ve Itilaf fırkası hakkmda yaz 
dığı bir risalesinde, bu mühim şah 
•iyeti şöyie tarif eder: 

(Hırsı cihı, en bariz olan haslet 
tidir. Bu uğurda, herşeyi irtikap 
eder. (ins) (3} leri öyle iğfal eder 
ki; bu hUneri, iblispesendanedir .. 
Fitne "V"C teeat, en ceMlr, en cibilli 
bir vasfıdır. Hiç kimsenin, veya bir 
heyetin, hiçbir iyi işine, hiçbir te
rakkisine, hiçbir hüsnü muaşeretine 
hiç bir saadetine tahammül edemez. 
Hemen, zeval ve perişanisine yü
rür. Bunun iç.in de onlara, oralara, 
fitne ve fesat kor. Hele kendisine, 
ve kendi emellerine muzır gordüğU 
insanlar arasına. bir an bile gecik 
meyip fitne ve fesat tohumu bıra
kır. 

Hekimlerin Hepsi Memur 

Şehrimizde yapağı ve illtik üzerin
de işler yapan bazı firmaların, Al
man Permi bürosuna müracat ede
rek, yalnız kendilerile iş yapıldığı tak 
dirde bu sene fiyatların fazla yük -
selmesine meydan verilmemiş olaca
ğını bildirdikleri yolundaki şayialar, 
tüccarları tel8.şa düşürmüştür. Al -
manyadan gelen bir tüccarımız, bu 
§ayianın aslı olduğunu ve Alman Per
mi bürosunun bu firmalarla münase
betini teyit etmiştir. 

Bu hususta alAkadarlarm harekete 
geçeceklerine şüphe yoktur. 

Meyva Fiyatlarında · 
Hafif Yükselmeler 

(35 yaşlannda, mutavassıt ka
?nett~. Srhhati, yerinde. Yakışıklr 
<:a, esmer benizli, siyah saçlı, bu
l'Un delikleri, pek geniş .. kabarık. 
llaşı, ve zaviyei veçhiyesi haddi ni
ıabmda.. güldüğü vakit, ağzı ku
laklarına doğru gidip dişleri mey
dana çıkarak (Sardonik) bir sima 
l'l andırır. Nazar, ve melamihi veç 
hiyesinde iyi, ve hakikaten beğeni 
lecek şeyler hakkında daima istih
ta, beğenmemek, hırsı tefevvuk, a
lniriyet, şöhret, cahi hayal, ve fı.. 
88.rı mevcuttur .. 
b·· <?ümüicUnede, bir aileden doğup 
UYümüş. Mektebi hukuktan me

tun. Türkiye kavanini hukukiye ve 
§eriyesine oldukça vAkıf olup, müd 
deiurnumilik etmiştir. 
h <Tahsili, pek sathi. Fransızca,· 
t Btfi vahit bilmez. Ultimu müsbe-
e, felsefiye, ve edebiyat gibi şeyle

r:, asla meyletmemiştir .. Gayet ze 
kı olduğundan· sathi nazarlar ö-
ıf· ' Unde, kemali maharetle cehil ve 
110ksanmı setreder. 
l3e <Fıtrati ruhiyesi cihetile, Sadık 
f Y (1) gibi, sönük değil.. Bilakis, 

1_evkaıade ateşnaktr. Hilkatte mis
~ne nadir tesadüf olunan tipler-
en biridir. 

tu. ('.Metin ve sabit bir sedyesi yok
ıe~· a:: .~n değişir: ve hergünün 

eddulu de, biribirine zıttır. 
d <Zarnana, hale, insana göre aki
de v: e~el gösterir. Fakat hiç biri 
l\.e, ~ndi akidesi ve emeli değildir. 
sa~~dı aki~e ve emelini, herkesten 
eü .~r. Dogru söz söylemez. işi gU
rıu' 1~~1 ve riyadır. Bu hususta o
lab~ gosterdiği maharet devamlı o-

(~CYdi, harikuladedir. (2) 
!:la azan, en mutaassıp müslüman. 
~ö zan, koyu dinsiz olur. lcabma 
., re Farın r.:_ del"\i ason, vcı= hoca, şeyh, 
la b' ş, ve ilah, olur. Ve bunda, as
bi ır tereddüt göstermez; veya, 

r enıarei vesilei şüphe vermez. 
Ça <Menbiyatın hepsini işler. Bir 
1• Pkını elde edecekse· onunla çap ... ını ~ • ' 
llk ıgın en şenilerini yapar. Ve ah 
dlndve ~~ınus aleyhine yürlir ... Bir 
" ar ığf al edecekse. hemen hoca 

1 Şeyh olur; dinsizler ve farmason 
ar aleyhine kıyam eder. Gayet şid-

(Onun bütün zekası, bütün nok
san malumatı, hasılı bütün mevcu
diyeti, hırsı cah yolundaki mera
mına muhtas ve masruftur. Ne
ronlar kadar zalim ve gaddardrr. 
Hırsı cahı uğrunda, babaSI dahi ol 
sa kıyar. Ve, kıtır kıtır keser. Dah
haki zalim gibi, gadir ve kahredip 
zevka1mak cibilliyeti o kadar gad
daranedir ki; böyle bir zevk için 
bir lstanbulu yakmak, bir Türk 
milletini kesmek lazım gelise ya
kar, keser ... Sonra da, seyrine ge-

çip eğlenir. Hem de kalbinde zerre 
kadar merhamet, vicdanında ufak 

bir ıstırap bile hissetmez. 
(Mütereddit değildir. Merammı, 

sürat ve katiyetle - fakat kaplan 

tarzında - icra eder. Anuttur. Eme 
li batılmdan, hiç kimse onu vazge
çiremez. Kurtulursa, döner, Fakat 
bir fırsat zuhur ederse, yine o e· 
meline avdet eder. 

( ... Ben de kendisini iyice sar· 
hoş edip, mahiyeti fıtriyesini, dere 
cei ahlakiyesini imal ve maksadını 

1 • 

bir de kendi lisanile öğrenmıye 
azmetmiştim .. Gümillcüneli; sarhoş 
olduktan sonra. bülbül gibi mahiye 
tini şerh ve izaha başlamış .. Ve ez 
cümle şunları söylemişti: 

(-Doktor! .. Sen, bana dokun
ma. Benim ~imi, bozma. Seninle, 
uyuşalım. Ne istersen, yapayım; 

vereyim. Gel ,seninle uzlaşalıl\1··· 
Sen, politika nedir? Dünya nedir? 
lnsanlar nedir?. bilmiyorsun .. Poli 
tika; iğfal ve, kizbi dUruğdan iba
rettir. O, bir menfaattir. Her ne 
suretle olursa olsun, ondan tenef-

(1) Bu zat. (Hürriyet ve ltilif Fırka
ıı) nm lideri meşhur (Miralay Sadık 
Bey) dir. Sıraııı ~elince bu zatın mlihim 
şahsiyeti de tarif edilecektir. 

(2) Cümle aynen böyledir. 
(!) Inun. 

Derin dü~ünen bazı zatlar, he
kbnlerln hepsi memur olsun da 
halk, hastalığında. hekime para ver 
mek mecburiyetinden kurtuısuıı, dl 
yorlar. 

Dk bakışta, hastalann tarafın· 

dan da, hekimJerin t.arafmdan da. 
hoşa gidecek bir fikir. Hastalar ta. 
rafından: lıısan hasta olduğu, tam 
da çalı~amıyacak bir halde zayıf, 
yatağa düşmli~ bulunduğu vakit be 
kime teda\i ücreti vermek ne ka
dar acıklı şeydir. Kendisi hasta ol 
masa da, evde çocuğu, yahut eşi 

hastalanabilir. Aile babası zaten ay 
başına, yahut hafta. basma kadar 
iki ucunu zorla bir araya getiriyor 
veya hiç getiremiyor da borç borç 
üstüne biniyor. Böyle olduğu halde 
evde biri hastalaDJDca heki.-n ücre
tini, uaç parasını nasd bulsun! 
Herkes yıi.,amak için devlete, bele
diyeye vergi veriyor. Bu vergiler
den hekimlerin hepsine aylık n
rilsin de halk, bari, ha.'ltalığmda 
Yeniden tiir hastalık vergisi verme 
sin ..• 

lleklınJer tarafından: Heklmllk, 
şüphesiz, kibar bir ilimdir. lDsa.nla
nn ıstıraplarını g~irmiye çalışmak, 
onları hastalıkta.o kurtarmak, ö
~ürlerini tu.atmak ne kadar yüksek 
hır gayedir. Fakat hekimin, serbest 
hekimin geçinmesi bakımmdan dil· 
şünülünce çirkin bir meslek. Hekim 
kendini ve ç.ocuklarmı g~indirebil 
mek i~io., ba5ka insanlarm, başka 
çocukların hasta olduk.larmı, te
menni etmese de, 7.Bruridir ki bek
liye.cek. Bu sözün doğruluğu büyük 
şehırlerde birçok hekimler arasın
da kazananlar ve birçok mahrumi 
yetler içinde hasta bekliyenler a
~,rt edilemlyeceği için farkedile
~e7.86 de, kü!;Ük ve yalnız bir he· 
kımi bulunan yerlerde çabuk mey
dana çıkar. Ahlik cihetinden bu dil 
şünceden başka serbest hekimin 
devlete, belediyeye vermiye mec
bur olduğu vergiler de var. Serbest 
hekim bu vergileri vercek kadar ka 
za.ııryor mu, kazanmıyor mu? Ta.bii, 
Maliye memuru bunu dinlemez. Me 
mor hekimin aylığından da vergi ke 
silse de ~ine kendine az çok bl~y 
kalıyor, g~inmesinJ ona göre uy
durabilir. Şu halde hekimlerin hep· 
si memur olursa hekimler de mem 

DUD olmalıdır, 

Fakat .•. lsvlçrede Zürih şehrin
de - galiba. 1903 senesinde - bu usu 
lü, 80syalistlik ve devletçilik pren 
sipleri düşünülmeden, sırf insani dü 
şüncelerle tatbik etmişler. Şehirde
ki hekimlerin hepsine aylık bağlan 
mış, sehir halkı da. buna ka~ıbk 
muayyen bir vergi vermiş... Usul 
tatbik edilince, ~bir halkmın en ço 
ğu, pek çoğu şehrin en meşhur he 
kiınlerİlle müracaat etmiş. Meşhur 
hekimler gelen hastalann hepsine 
baknııya vakit buJama.mışlar, öte
kiler de aylıklannı alarak keviflerl 
ne bakmışlar. Bir sene so~ usu
lün bozulnıa..'iına mecburiyet görül 
müş. 

Hekim aylıklı olunca. bir nokta 
daha. var. Onu da kendi başıma ge
len bir misalle aniatacsğım. Avru
pa.nın garp menılekelerinin birinde 
tahsilde iken, bir maden kömürü a 
melesinin aylıkla tutuğu hekimin, 
karda ayağı kayarak, bacağı kırıl· 
ınış. l~akülte hocasından bir vekil 
istemiş, o da • memleketin kanwıu 
na. göre asıl hekimin nezareti ve me 
suliyeti altında çalışmak üzere • be 
ni göndermişti. Vardığım günün ak 
şa.m üzeri amelenin biri hekimi ça
ğırdı. Yüksek bir yokuşun tepesin
de evine gittim. Sekiz çocuğu için 
balıkyağı reçtesi istiyormuş. D&ç 
ta hekim gibi, bedava amma, ~ 
te olmadan verilemiyor. Dönüşte, 
yatağında yatan hekime, bu ~e
teyi a.sağıda da isteyebilirdi, de
ıoıek istiyormu~ gibi anlattım. 

- Balıkyağını çocuğmıa. içine 
yine meımıun olmalısın, dedi. Yann 
pazar, ava gidecektir de balıkyağı 
ile çizmelerini yağlıyacak ! 

Insa.n oğlunun keyfi bu ya, hekl 
nıin de, Uaeın da parası müşterek 
sandıktan verilince çizmeleılnl yağ 
laına.k için akşam üzeri hekimi d&
ğm tepesine de çıkanr. 

Onun için, benim düşlioceme gö
re, istenllen bu usul çok iyi olmak
la beraber ODUll tatbikından önce 
yapılacak b~ka bir iş vardır. Bir 
kere memlekette ha.4'talanacak o
lanların hepsini alabilecek kadar 
~ok haı;tahane lİLzımdır. Hasta a
dam hangi hastahaneye gidecekse, 
artık hekimin meşhur olanını ara
ınuya. hakkı kalmaz. ı 

Borıaya kaydedilmiy~n Sebze ve meyva halindeki satışlar
da sebze ve meyvalarda kilo başında aatıf hakkında 

Evvelki hafta içinde Sovyetlere sa 1- 2 kuruş yükselme görülmüştür. 
tılmış olduğunu yazdığımız yapağılar, Muz 60 - 100, kuru üzUm 12 - 28 
son günlerde borsada kayit ve tescil kuru incir ıo - 18, kuru erik 11 -
edilmiştir. Bununla beraber baz: fir· 14• seksenlik Alanya portakalı 200-
malarm bu muameleleri geciktirdik- 3oo. yüzlükler 176- 225, yüzlük man 
leri görüldüğünden borsa komiserli- dalina 200 - 600 kuruştan toptan 

satılmıştır. 
ği, bütün ihracatçı tacirlere bir tebliğ -::-:--:::::::---=-:-=-=~~----
yapmış, borsa dahili bulunan ihraç KAYIP - 21354 Hesap No. ıu ve 
maddelerinin vakit geçirilmeksizin 25-5-937 tarihli Emniyet Sandı
borsaya kaydedilmesi lüzumunu bil-ı ğmdan aldığım senedi kaybettim. Ye 
dirmiştir. Aksi halde haklarında ka- nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
nuni takibat yapılacaktır. yoktur. Mardik. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
"imtihanla Memur Ahnacaktır .. 

idaremiz mülhakatında açık ve aç ılacak memuriyetlere imtihanla me
mur alınacaktır. imtihan lstanbulda 30-11-937 Salı günü saat 13 te 
Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu binasında yapılacaktır. lmtihana 
girmek isteyenlerin, aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

1 - Uakal ortamektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hiz metli" bitirmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaş mdan yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifa sına mani bir rahatsızlığı bulunma-

mak. 
5 - Eyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş. maddedeki şartların muha kkak tevsiki gerektir. 

imtihan Mevzuu tunlardır: 
1 - Hesap: 'Adadı mürekkebe, taksim gurema, halita, tenasüp, faiz 

iskonto. 
2 - Hendese: Satıhlar, Hacimler .• 
3 - Muhasebe: Usulü defteri "lh tiyaridir", 
4 - Coğrafya: Umumi Türkiye. 
5 - Kitabet: Orta tahsile göre. 
Not: 
imtihana girmek isteyenler şimdi den bir dilekçe ile ve evrakı müsbt

teleriyle üç adet Fotoğrafla birlikte Idareıniz Memurin Şubesine müra-
caat etmelidirler. · 

B - imtihan neticesinde ayni de recede muvaffak olanlar arasında ee
ebi lisanına vakıf bulunanlarla mu .. sebe sualine doğru cevap veren· 
.. tPrcih edilirler. (7662) 

lktısat Vekaleti 
it Dairesi .~. ün~ü .. B~.lge Amirliğinden: 
lş Kanununun hukUmlen şum ulun ne dahil tutulma t asnifini bildiren teb 

-ırzm! ı.rnr11npunynq ıana11nw ap1auuapt;ı2~ 3Z!W1~n.xnuv u1 dııu -ıAauıır~n 
lanmış kısmını imzalı olarak iade et mıyen ve 11 Teşrinievvel tarihinden 
emrin 2 nci bendi mucibince 48 saat- itibaren meri olan 1 numaralı genel 
lik hafta mesaisinin günlere taksimi şeklini dairemize bildirmiyen iş sahip 
!erinin bu mükellefyetleri 20111/ 1937 tarihine kadar yerme getirmeleri ve 
aksi takdirde haklannda kanuni takibata geçileceği ehemmiyetle illn o. 

lunur. (7670) 

• 
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V ahdettinin "Taif .. e' 
Gitmesi İsteniliyordu 

- Aman, efendim.iz .. biraz, teen 
ni buyurunuz. Esasen biz onları 

mahrem olarak bastırıyorduk. İcap 
ederse, başka şekilde tevil ederiz. 

Diye, bu çılgınca har~ketin önU
ne geçmek istemişti. Fakat; öfke
li zamanlarında, bir sokak kabada 
yısı gibi ne yaptığını bilmiyen Vah 
dettin : 

- Hayır, hayır... Bu hareketi, 
hususi işlerime tecavüz addederim. 
Paşa!. Git .. Çabuk. 

Diye, emrini tekrar etmişti. 
Zaten yakın olan saraya, Yaver 

Paşanın gidip gelmesi uzun sürme 
mişti .. gelmiş .. ve pek bariz bir te-
13.ş ile: 

- Efendimiz! .. Kral Hazretleri, 
bilhassa selam buyurdular .. Kendi
leri, zatı şahanenizi ilk gördükleri 
zaman cevap verecekler .. Esbabını 
izah edeceklermiş. 

Diye, haber getirmişti. 

V ahdettin için, arttk bir ıstı
rap ve intizar devTesi baş

göstermif~ti. Bu son hadise; artık 
Kral ile açıktan açığa ilanı harp de 
mekti. 

Vahdettinin kafasmm içinde şu 
sual dönmekte idi: 

- Niçin .. Niçin, bu adam bana 
karşı bir hoş oldu?. Beni buraya, 
davet etti. Bu, ta:bil bir maksada 
müstenitti. Fakat o, bu maksadını 
söylemedi. Bana, yalnız güler yüz 
ve tatlı dil göstermekle iktifa etti. 
Şimdi de, birdenbire muamelesini 
değiştiriverdi.. Niçin? Neden? Bu
na, sebep ne?· 

Vahdettin, bu suale cevap arı
yordu. Fakat makul bir sebep bu
lamadığı için, sual cevapsız kalı· 
yordu. 

• Henüz öğle yemeğinden kalkmış 
tı. Şöylece, hafif tertip bir şekerle
me ltestirmiye hazırlanmıştı. 

Ze i Bey telô.şla oda.ya. girmiş: 
- Kralın, sertabibi geldi. Şah

sen sizinle görUşmek istiyor. 
Dedi. 
Vahdettin bu sözlerde, derhal 

bir şeamet hissetmişti. Bir anda 
yüreği kopmuş; gazaba gelmişti. 

Derhal, beyaz keten ceketini gi
yerek kabul salonuna geçmişti. 

Kralın sertabibi, Vahdettini bü
yük bir nezaket ve hürmetle selam 
ladıktan sonra, rahatsız ettiği için 
bir hayli özürler dilemiş ondan son 
ra da: 

- Celaletmeap Efendimiz Haz
retlerinin iradelerile geliyorum. 
Bazı maruzatta bulunacağım ... 

Demişti... Vahdettin, telaş ve en 
dişesini güçlükle zaptedebilerek: 

- Buyurunuz 
Diye mukabele etmişti. O zaman 

sertabip ile aralarında, şu muha
vere geçmi§ti : 

Sertabip - Efendimiz!. Burada, 
birkaç gün sonra, mevsim tebed
dül edecektir. Hava, bir müddet 
için, vehamet kesbedecektir. Cela
letmeap efendimiz hazretleri; ge
rek zatı .şahanelerinin ve gerek kil 
çük şehzade hazretlerinin sıhhatle
rinden son derecede endişe ediyor
lar. Bu hava tebeddülü mevsimini, 
şimdiye kadar yaşadığınız iklimin 
havasına müsait bir yerde geçirme 
bizi arzu buyuruyorlar. 

Vahdettin, (fena halde şaşalıya
rak) - Lakin .. Ne ben, ne de oğ
lum .. En küçük bir rahatsızlık bi
le hissetmiyoruz. 

- Bugün için böyle olabilir. Fa
kat, birkaç gün sonra, vaziyet de
ğişecektir. 

- Eh .. O zaman düşünUrüz. 
- Fekat.. Celaletmeap hazretle 

ri. muhtemel bir rahatsızhğı
0

nazan 
dikkate alarak, biran evvel teşri
finizi arzu buyuruyorlar. 

- Nereye?. 
- <Taif) e ... 
- Taife mi?. Ne işim var, orada 

benim .. 
- Fakat. efendimiz .. Taifin ha

vaı::r latif suları lezizdir. Bahusus 
sahilde olduğu için eğlencelidir. 

V ahdettinin vücudü, zangır 

zangrr titremişti. Derhal; 
Mitat Paşa ile arkadaşlarının bo
t"ulduklan o meşum zindan aklına 

gelmişti. Sanki, kendisini yakasın 
dan tutup oraya sürUklüyorlar
mI§ gibi, birdenbire vücudünü geri 
alarak, ideta yalvarır gibi bir ses
le: 

- Hayır .. hayır efendim .. Şimdi 
lik, vaziyetimizden çok memnunuz. 
Onun için burada, celaletmeap Me
lik Hazretlerlnfn yakınlarında kal 
mayı tercih ederim. Şayet, ben ve 
yahut oğ'lum; kendimizde küGük 
bir rahatsızlık hissedersek, o za. 
man Melik Hazretlerinin bu lfıtuf 
larından iı;ti!ade ederiz. Maamafih 
bize karşı gösterdikleri bu büyük 
alakaya minnettar kaldığımı, lfıt

fen kendilerine arzediniz. 
· Biraz sonra, ben de kendilerine 

bir adam göndereceğim. Bazı müla
hazalarımı o vasıta ile kendilerine 
arzeyliyeceğim. 

Demişti. 

Bu zelilane cevap karşısında ar
tık Vahdettine söyliyecek söz bu
lamıyan Doktor; sabık hükümdarı 
korkudan yarı baygın bir halde bı
rakarak konağı terketmişti. 

Daha doktor kapıdan çıkmadan, 
Vahdettin Yaver Paşa ile Zeyi Be 
ve seslenmisti. Onlar telaş ile ge
lir gelmez; evvela: 

- Şu kapıyı kapayın. 

Demiş .. Ve sonra onlan yakına 
celbederek doktor ile geçen konuş
mayı baştan sonuna kadar nakley
lemişti. 

Anlattıkları bittikten sonra, Uçü 
birden, biribirlerinin yüzlerine bak 
mışlardı: 

- Fena vaziyet. 
- Hem de, çok fena~ 
- Ne yapacağız. şimdi?. 

Diye mırıldanmışlardı. 
Vahdettin, telaş etmişti: 

- Uzun boylu düşünmeye vakti
miz yok. Anlaşrlıyor ki, Kral beni 
bir yerde hapsedecek. Şimdi, bura 
yı basıp tevkif etmeleri de muh
temel. Böyle bii şeye meydan ver
memek için, onun hiddetinin önü
ne geçmek 1lzım. 

Demişti. 

- Fakat.. Nasıl ·c. 

V ahdettin, biraz kendini to
parlamıştı. Adeta, yalvarır 

gibi, Yaver Paşaya söylemiye baş
lamıştı: 

- Paşa!. Bu iş, senin dirayet ve 
sadakatine kalmıştır... Doğruca, 
Krala gidersin. Kendisine olan hür 
met ve tazimlerimden bahsedersin. 
Evvela, beyannameler meselesini 
açarsm. Bunların, Mustafa Sabri 
Efendi ile arkadaşları tarafından 
bastırıldığını anlatırsın. "Gerçi, e
fendimizin böyle birşeyden malft
matı vardı amma, bunların bastını 
ması hakkında kati olarak muvafa 
katleri yoktu. Sonradan haber aldı. 
Ve çok müteessir oldu." diye bir 
kulp takarsın ... Sonra sözü, (hic
ret) meselesine getirirsin. "Efendi 
mizin ağzından nasılsa böyle bir 
söz kaçmış .. Hişa, kendilerini Re
sulüekrem efendimizle müsavi mak 
sadile böyle bir söz söylememiş

ler .. Yalnız (hicret) kelimesinden 
bahsetmek istemişler." diye, bir te 
vil ile bu meseleyi örtbas edersin .. 
Ondan sonra, sözU döndürür dolaş 
tınr, hilafet meselesine getirirsin. 
"Efendimizin, size karşı çok büyük 
h~rmet ve tazimleri var. Emin olu
nuz ki, günün birinde hilafetten 
feragat edecek olurlarsa, doğrudan 
doğruya makamlannı size devrede 
cekler, hatta, buraya gelirken de 
bunu d~ündüler. Fa.kat, Istanbul 
dan aıyrılah henüz pek çok olmadı 
ğı ic.in şim~ilik bunu münasip gör 
medıler ... Bılhassa bu ferağ mesele 
sinin burada yapılmasını arzu et
mediler. Daha doğrusu; sizin tara 
fınızdan burada cebir yapılmış ta, 
zorla ferağ ettirilmiş gibi, herkese 
dedikodu vesilesi olacak bir hare
kete meydan vermek istemediler 
dersin ... En nihayet, "Eğer hilafet 
hakkında kati bir arzunuz varsa 
efendimize açıkça teklif buyuru~ 
nuz) diye, ümit verirsin... Belki 
bövlelikle yakamızı kurtarırız. ' 

Diye, uzun uzadıya talimat ver
miş; Kral Hüseyine yollamıştı. 

(Arkası var) 

Yeni bir 
C i L D 

ı~ü~u~!!2 şekti 

ÜÇÜNCÜ 
GON 

Açık me
sameler 
ve siyah 
benler, 

Beyaz ve 
yumuşak 

Ebediyen kaybu muştur! 
Çirkin, siyah benler, sivilceler, cil

din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten... Bütün bunlar açık 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayri saf yağlı madde
leri ne su ne de sabun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil
din taharrüşüne sebep olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokaion 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cild guddelerinin taharrüşünü ani
ycn teskin eder. Mesamatın derin
liklerindeki gayri saf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve acık mesameleri tabii hadlerine 
irca ~der. Esmer ve sert bir cildi be
yazlatıp yumuşatır. En kuru bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirlr. Alnm 
yorgunluk çizgileri ve burnun par
lak ve yağlı manzarası tamamen 
zail olur. Beyaz rengindeki bu yeni 
Tokalon kremi terkibinde taze kre
ma ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi 
mukavvi, besleyici ve beyazlatıcı 
maddeler mevcud olduğundan 3 gün 
zarfında cilde yeni bir güzellik verir, 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi 
her sabah kullanınız. · 

NOT - Yüzünüzde buruşukluklar 
varsa, yilz adaleleriniz zayıflamış 

ise, cildinizi Biocel ile beslemeniz 
lazımdır. Cildinizdeki Biocel'in ayni 
olan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hayvanların cild hüceyrelerinden is
tihsale muvaffakıyet hasll olmuştur. 

Borçluların esamisi 

Mehmet oğlu Abidin Arce 
Salih oğlu Ahmet Esmer 

Etem oğlu Murat ve Hamdi Yılmaz 
kardeşler 

Sofok oğlu Pinderos Platonidis 
Sotiri oğlu tstavri Sanduka 
Yorgi oğlu Prodromos 

Mehmet oğlu Cemal Ener 

Hacı Mehmet oğlu Ali İmer 

Hasan oğlu Hasan Karabulut 

Nadir oğlu Resiil Eser 

Hacı Bekir oğullarından Veli Mus
tafa 
Veli oğlu Mehmet Recai 
Osman oğlu Hasan, Hüseyin kızı 

Hatice 
Ali Esmer Mehmet oğlu 

Hüseyin Önal 

Şükrü oğlu Ramiz Çarpan 

Yusuf oğlu Aziz Sevinç • 
Yusuf oğlu Hilmi Sevinç 
Hamdi oğlu Fikri Tek 
Reşit oğlu Hayri Uysal 
Hüseyin Hüsnü oğlu İsmail Sir 
Hafız Hayri oğlu Mustafa Ana.can 

Mustafa Sezeroğlu 
Mehmet Nasuhi Önal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Al•IOISITIÖINiLtOIK 
2 T\EıRl.lEl.IAllMıA 
3 Al.Kl.iKIAIRIMIEIN 
4 •\MIÖIFlt lTlmlulaJ_ 
5 TIAiTIAIRli ISITIAIN 
6 oıeı•ıaı•ıKIA'FI. E 
1 MiAlKiAlsl•IYIAl•ls 
8 AIRIAIBIAICl I IKllBI f 
9 RlEIMI 1 \L\.11\lil EJR 
ıo •iTIA•I I ISILlAIKI• 

BUGUNKtJ BULMACA 
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e SOLDAN SAGA: 

1- Kalp 
2- Hükümdar 
3 - Dirinin yarısı - Ahlak. 
4- Erkek- Bağışlama - Uzuv. 
5 - Tedav_i için yapıştırılır. 
6 - Şart edatı - Askeri 
7 - Zabit rütbesi - Ehli hayvan. 
8 - Mastar edatı - lmdat ! 
9 - Usta değil - Cins. 

10 - Yıl - Yemek yenir. 
e YVKARLıAN AŞAGI: 
1 - Damlarda vardır - Emir 
2 - Şef - Zar sayısı - Edat. 
3 - Kalbin yarısı - Kılavuz 
4 - Kaygu - Ilk azabı oradan a

bnz. 
5 - Erkek adı - Atın ayağında 

ki beyaz leke 
6 - Eğlence ve içki yeri - Şöhret 

7 - lmalatane - Bizi doğuran 
8 - lmtihanda verilen numara

lşaret. 

9 - Da ve - Mutfak aleti. 
10 - Alma hareketi - Büyük Af· 

rika nehri. 

Pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde tam cildiıiizin genç ve 
taze kalması için matlilp nisbct dai
resinde karıştırılmış olarak Biocel 
cevheri vardır. Akşamları yatma.z
dan evvel tatbik ediniz. 

, 

Adresleri 

Tekirdağında: Çukur Çeşmede No. 3 
Tekirdağmda: Ertuğrul mahallesi 
No: 9 
Sinopta eski kibrit fabrik!ası sahiple
ri Galatada Kemer altı cad. İzmirli 
oğlu Han altında No: 9 -
1st. Eminönlinde Arpacılar caddesin
de 39, 41 No: Akin elbise mağazası 
sahipleri 
tstıanbulda Hasır iskelesi No: 50 
Malgarada Hacı Evhat mahallesinde 
No- 96 
Bigadiç nahiyesinde Kuyu mahalle .. 
sinde. 
!st. Süleymaniyede Samanvere~ ma • 
hallesinde Siyavuş paşa sokagı No. 

30 evde · · 
tst. KUçUk Mustafa paşada Müftü Ali 
mahallesinde Kara Sarıklı cad. 50 No: 
Sirkecide Hamallar gurubunda 
tst. Divanyolunda 163 No: evde 

tst: Gedikp!l.ljada Cami sokak No 32 
Şişlide Osmanbeyde Tayyareci Fehmi 
sokak No. 46 evde 
Taksimde Ayazpaşa Hariciye sokak 

No:3 
Beşiktaş Köyiçinde lmam Z. sokak 
TuZbaba caddesinde 89 No: evde 
tst. Şehremininde Taşmektep Çiftza
de s. No: 6 
Feriköy Paşa mahallesi Cami S. No.37 
Feriköy Paşa. mahallesi Cami S. No.37 
Sirkecide Edirne otelinde 
Sirkecide Edirne otelinde 
samatyada Hacı Piri Çıkmazı 104 No. 
Edirneka.pıda NesUşah Sultan mahal. 
Kele boyunda. 75 No. . 
Pangatıdal Bilezikçi sokak 90/2 No. 
Gazi bey mahallesinde Ma.Ikarada 

lstanbul Kız Ö9retmen Okulu 
Satınalma Komisyonu Başkanhğından : 

Beher kilo-
nun tahmin 

Erzakın cinsi: Mikdarı bedeli 

Ekmek 55000 10,50 

Dağlıç eti 6500 Kilo 45 ) 
Karaman eti 3800 ,, 42 ) 
Sığır eti 3700 ,, 38 ) 
Kuzu eti 2700 ,, 50 ) 
Blok Madenkömürü 150 Ton 1700 ) 
Tüvenan ,, 280 ,, 1250 ) 

Toz şeker 
Kesmeşeker 

Soğan 

Patates 
Kuru sarımsak 
Beyaz peynir 
J{a şar peyniri 

6800 kilo 27 
6500 " 30 

7300 kilo 3 
7300 " 7 

135 " 15 
3200 " 40 
2000 " 57 

SilhTi yoğurdu 4300 ,, 20 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Teminatı 

Eksiltme ve pazar
lığın gün ve sa.ati 

433 12 15-11-1937 saat 10 
da Pazartesi günü. 

15-11-937 
545 77 saat 10,15 de 

Pazart~i günü. 
15-11-1937 

453 75 saat 10,30 da 
Pazartesi günü. 
15-11-1937 

283 95 saat 10,45 de 
Pazartesi günü. 
15-11-1937 

69 94 saat 11 de 
Pazartesi günü. 
15-11-1937 

181 50 saat 11,15 de 
Pazartesi günU. 

15-11-1937 
64 50 saat 11,15 de 

Pazartesi günü. 
Odun 450 çeki 290 )' 15-11-1937 
Odun 500 ,, 310 ) 241 80 saat 11,30 da 
Mangal kömilrü 8200 kilo 4,50 ) Pazartesi günü, 
Tavuk eti 1000 ,, 57 ) 66 37 15-11-937 saat U,45 
Hindi eti 700 ,, 45 ) de pazartesi günü. 

Okulumuzun Mayıs 1936 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cins vı 
mikdarlarile muhammen bedel ve ilk teminatları yazılı yiyecek ve yaka· 
caklardan kapalı zarfla eksiltmesi yapılıp istekli çıkmıyan ekmek, et, 
teklif olunan fiatleri yüksek görülen Blok ve Tüvenan Maden kömürleri 
pazarlıkla ve diğer erzaklar açık eksiltme suretile ihaleleri yanlarındaki 
gün ve saatlerde İstanbul Liseler M uhasebeciliğinde toplanan komisyon"! 
da yapılaça~f!. 

Şartnameler okuldan görülüp öğrenilir. Istekli olanlar ilk teminat ma1i• 
buzu ve Ticaret odasının yeni yıl ve sikalarile belli gün ve saatte kom.it-
yona gelmeleri. (7675) 

Satın al~tkları şeyin cinai 
ve motör nümerosu 

T - 4 8443 Doç kamyon 

T - 4 - 7188 Doç kamyon 

T - 41 - 11312 Doç kalllYOll 

D _ 4 _ 427978 ~ markalı oto 
mobil 

T 38 - 27 410 Doç kaptı kaçtı 

T 40 - 7100 Doç kamyon 

T 40 - 3883 Doç kamyon 

D 5 - 34220 Doç otosu 

B 4 - 126831 Doç otosu 

p 4 x _ 321867 Doç otosu 

p 4 _ 321870 Doç oto9U 

D/5 164101 Doç otosu 

D 4 _ 344935 Doç otosu 

T 40 _ 6556 Doç otosu 

T 40 - 4735 Doç kamyon 

D 5 -ı 132922 Doç otosu 
T 40 - 7612 Doç kamyon şasisi. 

Verdikleri No- . Senedin tan• 
ter sene tarih zim edildiği 
ve nümeroıu Noter 

5690/299 14/7/37 

5695/300 14/7/37. 

6507/361 10/8/37 

8966/473 5/9/37 

7478/413 7/9/37 

7922/427 17/9/37 

1087/ 47 10/2/37 

25711/124 6/4/37 

4332/206 4/6/37 

4356/207 5/6/37 

4387/208 7/6/37 

4817/240 18/6/37 

4725/233 15/6/37 

4888/249 21/6/37 

4473/212 8/6/37 
434/132 6/7/37 

BeY.oğlu 3 nc\l 
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Malkara No • 
ter muavinliei 

Yıukarda isim ve adresleri yazrlı şahıslara hizalarında nümero ve cinsi yazılı otomobil ve kamyonlar Şirketimi2 taraf d d 
1 

b 
1 

ödeninceye kadar mülkiyeti muhafaza kaydü şartile satılmış bulunduğu ve mezkfır otomobil ve kamyonların şahs mı· antarseafmend en ° tan al orç.e.~ı 
Ş. k . . . . af k tı '"r·h ı·rı"vesın' ı'n ı'sti'h al' 1. . ·1· 1 ı sa ıs ın an sa m macat!'I zaman ır etımızın rıza ve muv a a ı.a. r .r s ı a.zımge!diği bermucibı kanun ı an o unur. 

Adrea: Taksimde Taksim bahçe11• k d c·· h · t A t 
arsısın a um urıye p 

altında Kemal Halil Tanır, Mehmet Rifat Yalman 
ve Şürekası TA TK o şirketi 
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her türlü soğukalgınltklarına ve ağ .. 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 
o!du~unu isbat etmiştir. • 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olmak İçin 
lütfen markasına dikkat ediniz. 

lŞLETMESl 
Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

.. _ zade Han. Tel 22740 -

lzmir sür'at pstaosı 
Şimdiye kadar !stanbuldan 

Cumartesi günleri saat 15 de 
kalkan İzmir sür'at postası 14 
lkinciteşrinden itibaren tstanbul
dan Pazar günleri saat 10,30 

da kalkarak Izmire pazar-
tesi gUnü saat 10 da 
varacak ve lzmirden Sah 
günü saat 16 da Kareketle çar
şamba günil saat 16 da lstan
bula dönecektir. 

Ayvahk postalan 
Şimdiye kadar lstanbuldan 

Saı1 ve Cuma günleri saat 19 
da kalkan Ayvalık pos~arı ~3. 
vel7Ikinciteı,ırin tarihlerınden ıtı 

haren !stanbuldan Çarşamba. ve 
Cumartesi günleri saat 15 de 
kalkacaklardır. 

Bu postalara kalkış günleri 
vük almmıyacaktır. (7613) 

Istanıbul ikinci Icra Memuf ~u~
dan: Bir alacağın temini tahsılı ıçı~ --------------:===: , . haczedilip tamamına üç yeminli ehlı 

"

•llll 1111•1111•1111•1111•1111•1111•11111:1111•111111111•11111.. vukuf tarafından (2212) l~a kıymet 
) ~ takdir olunan Fenerde Aptısubaşı ma ::-::: Siz de bu kremoen şaşmayınız = hallesinde Fener caddesinde eski 316 

~ • No. ile murakkam bir tarafı Maryora 
:= ve Istifanonnn menzili ve bir tara~ı 
!il Efrosinin hanesi ve bir tarafı denız 
- 'k" • il ahdut = ve tarafı ra bii tarı ıam e m . 
• kayden (340) zira c:ı) pa.zı:nak :nık= tarında. ve icarei mueooelelı eski ~a-
• hilhane ve elyevm arsanın 1-6 h:s

sesi yani altıda bir hissesi satılıg~ 

ALSAMl•N KREMi • c;ıkanlmıştır. Bu arsanın cephesı 
tahta perdelidir. 

Bütün cihaaıda elli senedir daima• Birinci açık arttırması 14-12-937 
~- üstUn ve eşsiz kalmıştır. - tarihine müsadif Salı günü saat 14 

r~ KREM BALSAMIN • ten 16 ya kadar dairede icra edilecek 
.. .. . . . • ve verilecek bedel takdir_ olunan 
Buy~ hır bılgi ve uzun bir tec-. (2212) liradan işbu hisseye ısabet e-
riibe mahsulü olarak vücude ge- = decek miktarın yüzde 75 şini buldu
tirllmiş yegane sıhhi kremlerdir .• ğu takdirde son pey sahibi üzerine 

KREM BALSAMIN =: ihalesi icra olunacak ve aksi takdir: 
• de son pey sahibinin taahhUdU bakı 

Söhretini söz ve ~arJatanlıkJa = kalmak şarti1e arttırma. on beş gün 
değil, sıhhi evsafının L~dr~, • daha temdit olunarak 30-12-937 
Pa.ris, Berlin, Nev-York Güzellik:= tarihine müsadif Perşembe günü sa
Enstitülerinden yüzlerce krem. at 14 ten l6 ya kadar temdiden nıü-
...... mda. birincilik mUkA.fatmı = k ·ı k 

a .. _,, • = zayedeye devam olunara verı ece ::::: D i K KAT : kazanml§ olmaklıa asbat etmiştir. • bed 1 ham.men kıymetten işbu his __ , . _
1 

_ e mu d 
: KREM BALSAMIN Gündüz iç)n yağsız, gece ~ yag ı= eeye isabet edecek miktarın yüz e 
~ ve halis acıbadem krcmlen olarak il 75 şini bulduğu takdirde son mü~te-

dört nev'i vardır. A =: risine ihale edilecek ve aksi takdirde 
~KREM BALSAMIN Otedenberi tanınmış hususı vazola~~ satış 2280 No. lu kanunun hükümle· 
~ rmda satıldığı gibi son ~efa s~eti;;; rine görr beş senelik tecile tabi tutu 
§:§ınahsusada imııl ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşıınaga elverış- =: lacaktır. Satış peşin para iledir. Mü-ili hususi tüpler derunUnde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven ol- ! zayedeye iştirak edecekleri~ muh~m
§:§duğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan = men kıymetten silotıla.cak hisseye ısa
jl KREM BALSAMIN tüpleri bütiln nevilerile ta_nınmış, ec-11 bet edecek miktarın yüzde 7,5 nispe-
~ za ıtriyat ve tuhafiye magazalarmda := tinde pek akçesi veya ulusal bir ıb~n-

bulunur. !! kanın teminat mektubunu vermıye 
~ INGllJZ KANZUK ECZANESi • mecburdurlar. !hale tarihine - kad~r 
~ BEYOOLU - 1STANBUL lllll•• gayri menkuliln nefsinden dogan mu-
'llllll•llll•lllllllll•lllllllll•llll•llll•llll•llll•llll•llll terakim vergi ve tan~fiye ve ten~-
......_ - ye ve vakıf karesi ve resmi tell§J.ıye 

lstanbul .inhisarlar Baımüdürlüğ~nden: ın ruhsat borçluya ait olup bedeli m~zay~de~ 
liükmü lkinciteşrin sonunda bıtecek olan muskırat satıcıların k den tenzil edilecektir. Yalnız yırını 

lcskerelerinin yenileme muamelesine 15-11-937 gününde baŞla.nara senelik vakıf taviz bedeli ile tapu 
10-12-937 Cuma akşamına kadar devam edecektir. • .. harçlan müşteriye aittir. 2004 No. lu 

R.uhsat tezkerelerini tecdit etmek isteyen satıcıların tayin ~~.~:ı~~: Icra ve lflas K. nun 126 ıncı madde
lerde eski tezkereleriyle Kabataşdaki Inhisarlar Istanbul Başmü .u il sine tevfikan hakları tapu sicillerile 
l:nUracaat etmeleri ve 10-12-937 tartlhlnden sonra t.ezkerelerini yen e sabit ohnıyan ipotekli alacaklarla ir-

. • kib t 1 - ilan olunur. 
lbiyerek içki satanlar hakkında kanu nı ta a yapı acagı tifak hakkı sahiplerinin ve sair ala-

(7425) cakltların hususile faiz ve masrafa 

• 

• 

A L İ l\J U 1:1 İ D D j N 

IHIACD BIEKOR 
KAYMAKLI LOKUM - KESTANE ŞEKERLEMESi 

LUKS AMBALAjll ÇEŞiTLi LEZiZ 

KARAMELA ŞEKERi 
Bah~e kapı. Gel ate· Beyo~lu - Kadıköy. 

Milli Saraylar Müdürlüğünden : 

• 

• 

l - Milli 'sarayların döşemelerinde kull~nılmak üzere Polonya mal: ku
tu ıneşe ağacından imal edilmiş ceman altı yüz elli metre murabbaı mıkta-
l'lııda Parke tahtası satın alınması açık eksiltmeye konulmuştur. . . 
.. 

2 
- Eksiltme gününe kadar ''pazardan başka hergün,, Saraylar MüdUr

luğu kalemine müracaat edecek olanlar mevcut nümuneleri görebilecek· 
ler ve Şartnameden bedelsiz olarak bir nüsha alabileceklerdir. 

3 
- Açık eksiltme BirincikAnunun altıncı pazartesi günti saat on beşte 

b 'ınabnhçedc Milli Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 4 
- Muvakkat teminat iki yüz yir mi beş liradır. 

Bu paranın eksiltmenin yapılacağı vakitten bir saat evveline kadar mal
~;ndığına yatınlmış ve makbuzunun eksiltme heyetine verilmiş olması 
~lll'l.dn-. 

müteallik iddialarını ilan tarihinden 
yirınj gün içinde evrakı müspitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde haklan tapu sicil
terile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından haric; kalırlar. 
Arttırma şartnamesi herkes tara

fmdan görülebilmek için 20 - 11 -
937 tarihinden itibaren divanhaneye 
asılacaktır. 

Daha fazla malumat almak istiyen
lerin 934 - 1567 No. ıu dosyasına 
müracaatları lazrmdrr. Müzayedeye 
iştirak edeceklerin işbu gayrimenku
le ait malumatı öğrenmiş addoluna-
cakları il~ olunur. (1822) 

Dr. IHSAN SAMl--111 

GONOKOK ASiSi 
Belsotulrluh ve ihtllltlarmı karııı 
pek tesirli ve taze ışıdır DIYanyo

lu Sultar Mahmut tilrb~sı f4o 11!1 
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ıaraga isyan eden saclar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmeık arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Alıştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

Pertev Briyantini 
-rf§'".... kullanmaktır. ~-

j Jandarma Genel komutanllğı 

lstanbul Tramvay 

Şirketi 
21 lkincikanun 1911 tarihli şartnamenin 

14 üncü maddesine göre 

[ l LAN 
1937 yılının 15 Ikinciteşrınden ve yeni ilana 

1 

kadar Pazardan baıka gün1erde 
Gidiş - Geliş kış programı 

1 ŞiŞLi ŞEBEKESi 

No. Yollar 
10 Şişli - Tune. 

Tünel - Şişli 

Ilk Son 
kalkış kalkıj 

6.15 23.40 
6.35 24.00 

7.15 23.00 

ı Ankara Satınalma Komisyonun~ar:: 
ı _ Bir metresine 110 yilz on kuruş kıymet oiçilen vasıf ve ornegı

ne uygun arka çantalık bezden 16, 000 lira kıymetinde 14,500 metreden 
17 ,500 metreye kadar 19, 11, 937 cuma günü saat on beşte kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

1l Şişli _ Beyazıt 

Beyazıt - Şışli 7.55 23.45 

n _ Şartnamesi parasız kom.is yonumuzdan alınabilecek o!an bu ek-
silt · · k 18• tiyenlerin 1200 bin iki yu·· z liralık ilk tem mat vezne mıye gırme . 
makbuzu veyahut banka me.ktubun u muhtevi teklif me~tubunu bellı 
gün ksiltme vaktinden az bır saat evvel komisyona vermış olmaları. 

e (4009) (7392) 

Devlet Oemfryolları ve liminf arı lşf elme U. idaresi ilanları 

Beher tonunun muhammen bedeli (110) lira olan aşağıda liste No. la
n ve muvakkat teminat mikdarları yazılı takriben 4854,448 t~n .~~te
lif cins demir, putrel, demi.r levha ve saç 27-1.2-937 Pazartesı gunti sa
at 15,30 dan itibaren sırasile ayn ay rı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf. 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek isteyenlerin her lis te hizasında yazılı muvakkat te_mı -
nat ile kanunun tayin ettiği vesika lan ve Nafıa müteahhitlik vesıkası 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermele
ri lazımdır. 

Şartnameler 519 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa. veznelerinde satıl -
maktadır. (7533) 

-----

12 Harhi:ıı~ - Fatın 
Fatih _ Harbıye 

A Aksaray - Harbiye 
12 Harbiye - Aksaray 

14 Maçka - Tünel 
Tunel - Maçka 

16 Maçka - Beyazıt 

Beyazıt - Maçka 

A Şiıli (Depo) Euı. Onü 
16 Eminönü - Maçka 

Maçka - Eminönü 

17 Sişli - Sirkeci 
Sirkeci - Şışli 

A M ecdiyeköy-Eminönü 
17 Eminönü - Mec.köy 

A Taksim - Beyazıt 
18 Beyazrt - Taksim 

19 Kurtuluş - Beyazıt 

Beyazıt - Kurtulu~ 

A $işli (Depo) E.önü 
19 Eminönü - Kurtuluş 

6.15 23.30 
7.00 24.15 

6.35 23.10 
7.20 23.55 

19.50 24.00 
20.11 23.40 

6.25 23.20 
7.10 24.05 

6.15 7.0Q 
6.45 20.00 
7.20 19.30 

7.00 19.30 
7.30 20.05 

6.45 18.30 
7.20 19.00 

7.20 20.20 
7.52 20.52 

6.15 23.10 
7.00 23.55 

6.05 7.os 
6.35 19.35 

Kurtuluş - Eminönü 7.05 20.05 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKESl 
Bebek - Eminönü 6.30 23.20 

22 Eminönü - Bebek 6.40 24.00 
Bebek - Beaiktaı 

l/J ç~~!:! ~!.~i, b!ı~rl.v~e~~~~!.:~m 1 
----bat ağrılarını K A R D O L tedavı eder. •_--ili - :=:_.:...------=--~~----

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada Verem Sanatoryomu ara pavyonu-

nun kalörifer tesisatı. 
Muhammen Fiat: 7978 lira 4 kuruştur. 
Muvakkat Garanti: 598 lira 36 ku nıştur. 
Heybeliada Verem Sanatoryomun un ara pavyonunun kaWrifer tesisatı 

açık eksiltmeye konulmu_stur. . Mu"du"rlu"gu-.. 
ı _ Eksiltme Cağaloğlunda Srhh at ve içtimai muavenet 

binasında kurulu komisyonda 24---11-937 Çarşamba günü ~t 15 de 
yapılacaktır. , 

2 - Mukavele, Bayındırlık işleri genel Hususi ve Fennt şartnamelen 
proje ve keşif hülasasiyle buna mü teferri diğer evrak hergün Komis
yonda görülebilir. 

3 - istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak~uz ve~a 
Banka mektubu ile birlikte bu işe benzer 7000 Jirahk iş yaptıgına daır 
Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik vesikasiyle birlikte 
belli gUn ve saatte Komisyona gelmeleri. (7535) _______ :__ ______ ~~~~--~~~::::---,. mmaw ı• 

p ~ 1. 
Basur memelerinin ANTiViAUS ile tedavis· 

lç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarmda, cerahatlenmif fiıtüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

~........................ 1 

Mustafa Kemalpaşa Belediye Riyasetinden: 
1 - Musaddak Proje mucibınce (89,000) lira bedelı keşifli Mustafa 

Kemalpaşa kasabası Elektrik tesisatının şimdilik "54675" lira "40" ku
ruşluk kısmını yaptırmak şartile kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. ~ 

2 - Eksiltme müddeti gerçi 8-11-1937 Pazartesi hitam bula~agı 
bundan evvel ilan edilmiş ise de görülen lüzum üzerine eksiltme mild
deti 8 Birincikanun 1937 Çar§amba günU saat H de hitam bulacak ve 
ihale Mustafa Kemalpaşa kazası belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata ait evrak ve projelerin birer kopyeleıi Istanbulda Gala
tada Selanik Bankasında 5 inci k:ı-tta Eh•ktrik Mühendisi Hasan Halet-
ten ücret mukabili alınıp görülebilir. . ki 

4 - Eksiltmeye iştira.k edecekler % 7,5 teminat ve ihaleyi mtitea P 
% 15 şe iblağ teminatlarile ihaleden bir saat evveline Jtadar müracaat 
etmeleri lazundır. 

5 - Eksiltmeye talip olanların Nafia Bakanlığııadan ınusaddak ~esa-
iki hlmil olmaları şarttır. . . 

6 - Fazla izahat almak isteyenler Mustafa Kemalpaşa Beledı~sıne 
müracaat edebilirler. (7471) 

24.40 

23 Ortaköy - Aksaray 6.30 20.30 
Aksaray - Ortaköy 7.15 21.15 

34 Beşiktaı - Fatih 7.00 20.20 
Fatih - Beşiktaı 7.40 21.0S 

1STANBUL ŞEBEKESİ 
82 Topkapı - Silikeci 6.20 23.20 

Sirkeci - Topkapı 6.50 23.50 

88 Yedikule - Sirkeci 
Sirkeci - Y cdikule 

87 Edirnckapı - Sirkeci 
Sirkeci - Edirnekapı 

us 23.11 
15.45 23.45 

6.10 23.10 
6.40 23.40 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden: Kızılay Cemiyeti ile A· 
sımın müştereken mutasarrıf olduk .. 
Jarı 1410 lira muhammen kıymetli 
Pangaltıda Sel sokağında eski 20, 49, 
6, ve yeni 30 No lu evin tamamı şu .. 
yuun izalesi için arttınnaya konul· 
duğundan 15-12-37 Çar§amba gü .. 
nü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu 
Sulh Mahkemesi Başkatipliğince mü
zayede ile satılacaktır. Arttırma be
deli, ınuhammen bedelin '11 75 ni bu· 
lursa o gün ihale edilecektir. Bulma
dığı takdirde ikinci arttırması on be
ı,ıinci gline gelen 30-12-937 Perşem 
be saat 15 ten 16 ya kadar icra olu
naeak ve en çok arttırana ihale edile
cektir. 

1 - f!ayri menkullerin evsafı mah 
keme başkatibi nezdindeki 937 - 18 
numaralı dosyada yazılı olduğundan 
anlamak istiyenler orada okuyabilir
ler. 

2 - Iho.leye kadar birikmiş mali • 
ye, belediye, vakıf, idaresi tellaliye 
ve 20 senelik evkaf taviz bedeli müş
teriye aittir. 

3 - Arttırmaya girmek istiycnler 
muhammen bedelin ÇO 7,5 u nisbe
tinde teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu getir
meleri şarttır. 

4 _ Arttırma bedeli ihaleden iti
baren 5 gün içinde mahkeme kasası
na yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale 
bozularak farkı fiyat ve 1.arar ve zi
yan ve feiz bilhüküm kendisinden a
lınacaktır. 

5 - 2004 nuınara1ı icra ve iflas ka 
nununun 185 inci maddesine t vfikan 
gayri menkul Uzerindeki ipotek sahi
bi alacakhlarla diğer- aliı.kadarldara 
gayri ınenkulUn üzerindeki haklarım 
hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını ispat için ilan gUnilnden 
itibaren 20 gün içinde evrakı milspi
telerile birlikte satış memuruna mü
racaat etmelidir. Aksi takdirde hak
ları tapu kütüğü ile sabit olmıyanlar 
satış parasını paylaşmasından hariç 
kalırlar. hia.Isandığı makbuzu yerine bir bankanın garanti mektubu yahut arttır

llı.a ve eksiltme kanununun ı 7 inci maddesinin "C., fıkrasında nevileri ya
zılı esham ve tahvilat dahi kabul edilir. "7622,, 

~============================================== ~hibı: Ahmet Enıio \'ALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALIM 
azetecilik ve Neşrıynt Ti.irk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

Öksürenlere ve 

töğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKRE~ 
6 - Şartname mahkeme divanha

nesinde herkesin görebileceği yerde 
asılmıştır. Fazla malumat almak isti
yenlerin 937 - 18 sayılı dosya ile 
başkatipliğe müracaatlan ilan olu-
nur. (1803) 




