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Londra toplan tısi ,...Habeşisı0~d0' Karadenizde ölümle pençe
kom is yon bu sabah ~!;~g'?r leşen vatandaşlar kurtarıldı 
.beklenen içtimaı yaptı Kuvve.tti Habeşçe- 1·k. . . b b h d 1 
. tele.ri Italy~?lara 1 denız tayyaremız u sa a a ga .. 
Franko kuvvetleri kat'i neticeyi zayıat verdırıyorıar 

almak için son gayretlerini ~:·;:::~~:.a..b:,~:::::~ 1larf a boğuşan ve açlıkla pençeleşenlere 
katlanmak mecburi· k f k dd 1 tt ' sarfediyorlar yetinde kahyorlar 1 erza ve ısı aca ma e er a 1 ar 
Lo11dra, 19 (Husu.si .Muhabiri -

::::::~a:a~:~!~~:~~~~~!:l~~~~~=- ıBaşvekı.lı·n yu·· ksek ala.Akası 
~~~~~~~d;l~ib!;y;;~~;e~i~ı~t:i~~i!ı~a~~~ 
Zara ağır zayiat verdirdikleri anla - l 
şılmaktadır. ı T J d 

Bilhassa yağmur mevsimi olması 3 YY are er en 
Habeş çetelerine sıkı bir şekilde fa- B k hl• • 
liyet imkanını vermektedir. Bir aş a ta ISJye 
ok İtalyan karakolları ba.ı>ılmışıır. • • 
on on beş gün zarfında ııalyon - Geıt1ılerı de 

bay kaybettikleri bil~irilmektedir. , Gönderildi Zarın beş yüze yakın asker ve su-! 
Habeş t'aziyetinin ltalyan?arı da- · 

ha bir ~ok müşküliita mart!Z bıra - l 
kacağı arılaşıımaktadır. · Fırtına biraz 

~I , 

Şehirde 
Humma 

1

Sükiin buldu 
Dün bizimle beraber çıkan (Ha· 

ber) gazetesinden ve diğer bütün ga
zetelerden evvel mühim bir haber ~tcırattan Londradalrnüzakereler oluyor.bir taraftan da Çog"' al dl 

Sponyoda en müthiş şekil le harp devam ediyor t vermiş. J<aradcnizde ve Midyede dal· 
lond d h · · · b galar arasında kalan 5 motörün bed-

<l"tı) ra, 19 (Hususi Muhabirimiz- Vaziyet ancak müzakerenin hita - Son günler e şe rımızın azı mm-
" · • ki - 1 baht tayfalarının aç, susuz. gün • 

ıh:_ - Tali Ademi Müdahale Ko - mından sonra anlaşılabilecektir. takalarında sıvrısıne er çoga mış 
-~"o 1· b ld t , lerdır, korkunç bir ölümle pençeleş-

t.>.J n_u toplandı. ve binnetıce stan u a sı ma VUKU· 
.(\.o Şimdilik müzakere hakkında ne d b. h 1 t t B"lh mck•e olduklarını karileriınize bil • 

h--ı. nıı.syona Bay Eden riyaset et- atı a ır ay ı ar mış ır. ı assa 
··~,.t nikbi • e d b db" • "f d d"l dırrrııştik. Matbuat alemimizde, at· 
ı..._1_ edır. Müzakere hafi cereyan et- nı, n e e mı 1 a e e 1 em.e-

1 
Silahtaragada hemen herkes sı ~ma-··1-=r;.t lama ve atlatma hadiselerinin moda 

l11r· edir. Alman ve İtalyan delege - mektc, ancak bu toplantının da mus- ya tutulmıya başlamıştır. Gö.:-lılen olduğu bugünlerde, diğer bütün re • 
~ı ~Yanatta bulunmakta ve huku- bet bir netice vermiycccği hakkında- sıtma, adi sıtma olmayıp, sıcak ınem- fıklerımıze takaddüd <.>derek verdi _ 
~ llc:rfnden aldıkları talimatı ve ki tahminler muhafa1.a edilmekte • leketlcrdcki malaryadır. ğııniz ve tabiri mahsusilc diğer ga-
la.~tısız projesi üzerindeki mütalca- dır. Hastalık, Şısli, Kağıthane ve cıv:t· zeteler aleyhine güzel bir atlatma 
-..,.~ı hildırmektedirler. (Devamı 2 inci sahifede) rına da sirayet etmis bulunmaktadır. 

ttıoııı1tt1nıto11&1111HttUtlUltl1Ull11UlllıUllUlll111111111111UlllUllllUlllHllllUlllllllltlllllUUlUIUUlllllllUUUll1&Ultlt1111101UU1111'11111111UllllllllUJllUlllllllllHUlllUl;IUltht1l•l1:tUtltllll&IUllllUI ni.lmunesı ola.r k telakki edilecek bu 

M 1 
- haber, ancak bu sabah bütün rcfik-

u so 1• n •. F· ı ı· st• lerttnll tarcıfından. gazetemizden ôğ- Dalgalarla çarpışan ve her tarafından suların savıe. 

1 1 n I tlne maruz ke\lan bir vepur Karadenlzde 

.. rc~ı'~;;kt;~·az/::1.·~:·ima karilerine mühim bir hadisesi te:iakki ederek ive Tahlisiye Umum Müdürü Bay 

kesten evvel haber Yermeyi kendine dcnberi devam eden yeni tahkikat acı bir ıstırabın ifadesi okunan iki 
ebedi şiar bilen gazetemız, 25 genç yaptırmıştır. Şimdi bu tahkikatın hu- zat gelerek Umum Müdürle görüş • a ra P 1 a r 1 na S l

• ı aA h emnındnocg·trtaur, eonlaı11n\u·:ehı·omnlahıa:adbı· c~ee\l'raı·kh'aeyrı-, bu işe layık olduğu büyük ehemmi - Necmeddin mnkamına geldiği sıra· 
"" yeti vermiş \•c muhabirlerine dün - da, hallerinden telaşları yüzlerinde 

a rd 1 m 1 m 1 Ya P a C a k ? Tgıunrk\'C\·aktoarnk.duanşçınsıntı,laKrıanrdaad,ehneizrindaeknı·-- Hisasını ve vak'anın başlangıcını bil- mek istemişler ve hemen Bay Ncc· 
tün tafsilatile veriyoruz: meddinin yanınına alınmışlardır. 

• kıu·~mkdeanldgialelarrinı iarkatsııcnadğaınıa.:::tıçı•aağpırvaenaoç·-- İLK HEYECANLI HABER Ve biraz sonra da kendilerinin mo-. 
·· Dün Tahlisiye Umum Müdürlü • tör ve yelkenli nakliyntile uğraştık· 

4 r a b is tan da k i Faşist h~:;:;:mele<inl. günıln en ğilj~·;~-:J;;ndığİıiie 
1

y~~~·~~=·J 
Asileri 

t Q h r ika t f k en d i 8 ln i Beşta Seyid Rıza Sapmaya başladılar 
Hepsi suÇlarını B. ç· d . h 

v inkar ediyorlar ır ın or usunun .ım a a c l g a v u r uy o re e / llaydut başı Rıza ile avenesinin dig"'i haberi galan 
edil-

' ınuhakeemlerine dün de devam cdil-

f 
• \

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Londra, 19 (Hu-' e ı mıştıı. Dunki.i celsede şahitle!" dut- . . .· ., ~ \\\'C 
Ilı• t' ,. "'lllııı. 1 . t B 1 d h" .. d .... susı Muhabıı ı - \ 

S "ff" 11 1 1 cnmı ır. ıın ar an na ıye mu u- . d ) J m•mlP 

~ ın mu usu Balkan deniz harbini . ru Sıtkı, Dersımlilerin köprüyü ber- ı ::;n:~la~nd:~on 

O 
1\ T haa\' edip 20 martda isyana nasıl baş· gelen haberl<•rde 

nıaya •d• ıvası[ kaybettik ?. ladıklarını. ve neler yaptıklarını an- Japo nkıtaatının 
l..otıdr gı ıyor mu 1 !atmıştır .. ikinci şahit olup hadiseyı Çindc maruz kal-
~ a Amiral Vasıf'ın Anketimize cevabı mi.ıteakip aşıret reısıerıne dehalet dığı müşküıatı 
~11) - f.. ~9 .<Hususi Muhabirimiz- tavsiyesınde bulunan Hüseyin de, muteriftir. Japon-

ilt ılıstındeki g·zr A t O vakit O~rnanıı dônanrn asının Erkc3hı Harbiye 1tıın ..:: ı ı rap eş - R ı·oı t · ı · ı v 
1 
Sevit Rızanın -vanında bir Ermeı11· ca- ların 40 bı"n kı"cı·-•uesa 1 eis ı_ nı ı a etrnış o an amıra asıf devam eden ,; ,; ~ 

ve e emanlarından ye- anketimize cevaplarını hozırlarnıştır. Bir iki güne 1susuna rastladığını, aşiret reisleri· lik ordularının lt'ıillli.~~~ 
(Devamı ikinci sahifede> k d k ti · · b ftı o ı k ,. a ar an e mızın u sa ası aş ıyaca tır. l ninşapkaya ve rejime karşı laf söy- muhasaradan kur-

Yek yakında : AŞKA iNA_N_D_l_M--r.-. lcdiklerini anlatmıştır. tulmalarını lemin 
Suclular, bütün bu isnadları rPd etmek için Çinli-

========..::=================== \'C inkfır elmiye dc\'am etmişlerdir. !ere mütareke tek

METAKSAS 
------------------------------------~---Sayın Başvekil Ankara'da 

hararetle karşılandı 

Fakat, gerek şahitlerin ifadesi ve ge- lifinde bulunma· 
ırck evvelce yapılan tahkikat netice· ları muhtemel -
si baş haydudun bir Ermeniyi ya _ dir. Mütarekeyi 

belki de müsaln
nında kullandığı sabit olmustur. Mu-

ha isteği takip .e
hakeme, bu ayın 22 sine bırakılmış- decektir. Fakat, 

tır. Çinliler hiç bir ie· 
- - -·--- dakarlığa ne ra -

Muhafız alayı döndü zı, ne de müte - ---------- --Bu sabah Vilayette ve istanbul kuman 
danhğında yapılan resmi kabul 

Ege manevralarında hazır bulu - hammil görünmek 
nan ve vazifeleri İstanbul ve Trakya tedirlcr. 
ve hnvalisinde bulunan kumandan- Bir Çin kolor -

ikili İstasyonda Başvekalet vekili }arımız, bugün Ege vapurile İzmir- dusunun kamilen 

Şenghay lrntlyazlı mıntakasınde bir 
lnglllz kıtası siper içinde 

/. f ı · '•t . 
'"ete ı 

C "illlz kamandGru 
. l. Dille 

Dün akşam saat tam 20 de hususi 
bir trenle Haydarpaşadan hareket 

eden kıymetli misafirimiz General 

Metaksas ve refikasile refakatindeki 

zevatı hamil olan hususi tren, bu sa· 

lbah 10,5 ta Ankaraya varmıştır. 

Dost ve müttefik devletin ba~ve-

Celal Bayar ve reiikaları, Hariciye den şehrimize dönmüşlerdir. imha edilmiş olduğu hakkındaki ha
Vekili Rüştü Aras, Hariciye l\lüs· Diğer taraftan Tunçelinden yapı - bcr de yalandır. Şimalde muharebe 
teşan Numan Rifat Menemenci, Baş- •lan eevkiyat yapılaraK gayet seri bir bütün şiddetile devam etmektedir. 
vekalet müsteşarı Kemal Gedeleç, tarzda bu mane\Talara iltihak etmiş Changhai, 19 (A.A.) - Japon as· 
Ankara Garnizon kumandanı Gene· olan muhafız alayı da dün Ankara - keri makamları tarafından neşredi -
ral Mustafa Göker, Vali Nevzad Tan- ya iltihak etmiş olan muhafız alayı len bir tebliğde pazar akşamı Çin 

(Devam\ 2 inci ıa.hifed.e) da dün Ankaray dönmüştür. ıtopçu kU\'Vcllerinin Liutşiahan'ın 
1 

takriben 3 kilometre cenubunda ve' 

Changhai'ın şimali garbisindc kain 

Liuçiatse \"e Çiaotingtsc mıntaka -

larmda bulunan Japon kıt'aları üze. 

rine zehirli mermilerle ate~ ctmii' ol
dukları bildirilmektedir. 
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Londra toplantısı ;_' _Ko_ço_K _HA.B_ER_LE_R _llKaradenizde ölüm-
Beklenen içtima 

/adı, vaziyet 
bu sabah baş

ümitli değil 

* Bir haftadanberi §ehrimizde 

1 
. 

muhtem mese1e1er üzerine tetkik - le pençe eşen Va• Yugoslavyadakı 
lerde bulunan Deniz müsteşarı Sa- ... Hırvatlar 

dullah Güney, dün Ankaraya dön - ld Faaliyete geçiyor~ 
müştür. tandaşlar kurları 1 934Birinciteşrininin9uncu~ ... r * Ham demirin tasfiyesinde mü- .. 1dı.ıf" (Birinci sahifeden devam) nikçi süsü verenlerin İspanyol Fa - him rol oynıyan dolomit taşı Bar _ Marsilyada feci bir surette ;,,n ,e 

r GÖNÜLLÜLER MESELESİ sında dolaşmasına, nihayet Führer- tında bulunmuştur. Bunlardan Ka _ len Yugoslav Kıralı Aleksan ö)ell 

Paris, 19 (A.A.) - Paris matbuatı, in Musolininin İspanyaya ~1 koyma- rabük fabrikasında istifade edilecek- iki deniz faggaremizin mUVQf- onunla beraber yaralanarak ııD 
hfıla İspanyada çarpışan ecnebi gö- sına müsaade edecek olur.sak, bugün FTansız Hariciye Nazırı Bartu~, .. 

.. tir. f k ı • ••k / k .. ·el .. nüllülerinin geri çağmlrnası mesele- mümkün olm1yan harb yarın mum- * İstanbul Liman Reisi Hnyret _ Q iget l UÇUŞU mU emme acı hatJralan bir aç gun ev\ 
111 -:

1
e mecguldu-r lku··n ol"caktır.. k.,d.,ı· memleketlerde anılırken. _..t ~ Y • " • tin, Bandırmaya nakledilmiş, bura- .. ... ~-
Le Jour, diyor ki: Diğer cihetten Journal gazetesinde ya İzmir liman reisi Zühtü tayin e- netice ver·di go lavyada da pek dikkat edılul 
.Sovyetlerin, gonu11ülerin geri ça- 1 saınt-Brice, Fransa.nın Kudus müf- bir hadise olmuştur. Bu acaba , 

dilmiştir. - -· d b' -
1 

· J1liclit · ğırılması prensıbile General Fran- tlisü hakkında ne muamele yapaca- * Adana _ İstanbtıl arasında gu-_ , k ve mukad eratın ır cı vesı ua 
(Birinci .ahifeden devam) le erzak ve yyecex atılması arar -

1 
w ı;tıi" co'nun muharip sıfatının tanınması ğını duşünerek şöyle yazıyor: nün her saatinde telefonla görüşüle-

1 1 
Senelerce bir maksat a ugra tJJt' 

"b" · k b ı n·· -k d • f ı· 'it e tara larını söyliycrek şu heyecanlı ha - aştırı mıştır. sonra 0··1en bı"r hükümdarın vefa • .J prensı mı a ul etmeleri 1azımge - c uyu ım şe 1 ngı er - bilmek için yeni tesisat yapılacaktır. b h • 1 f -" .. 'I'' 
diği gibi İtalyanlarla Almanların da fından kanun harici iJan edilmiştir. * k d S . 1 k t beri vermişlerdir: Ancak, u ususta lazım 0 an or- ı dan iki üç sene geçer geçmez vv .... 

11 An ara an urıye ve ra a e- - Karadcnizin Trakya sahilinde ve maliteler ikmal edilinciye kadar ha- b' e:r-
gönüllülerin bir nisbet dahilinde ge- Bu devlet, müftüyü bizden isteye - Jeton tesisatı yapılması kararlaştı _ k d w k b t w . . ve hadisat onun bıı aktığı ır d ,., 
ri alınması prensibine itiraz etme- cek olursa, onu teslim etmekten baş- l t Midyeye iki saat mesafede bulunan va arar ıgı ve a ·şam as ıgı ıçın bu kadar çabuk silebilir mi?.. ı, 

L rı mış ır. Serfez kuyu açıklarında 5 büyük tayyarelerin bu sabah hareket et - k k b"l 
1 meleri Iazımgelir. ka çare yoktur. Fakat bu hadise on- * Bek"yaya kaJmıc olan Belediye . .. . .... 

1 
.. .. düşünmeme a ı o muyor. bit 

1 

. d .. Y yelkenli ve motör; altı gündenberi mesı munasıp gonı muştur. 
1 1 

k d 
1 

k tte Bugün başlıyacak olan mü1.ake - dra için olduğu kadar Paris içın e vergi ve resimlerinin içinde bulun _ BU SABAH TA yy ARELER HA Km A e san r mem c ~ 1jll' 
ı d h k · fed k~ l k müşkülatı muciptir. Her şeyden ev- d il engin denizde dalgalarla çarpışmak- . • birlik tesisi için uğraştı. Eskıderı e re er e er esm a ar ı yapması duğumuz mali yıl zarfın a tamam e ta ve bu motörlerin 25 zavallı tay • REKET ETTI ,. 

la· zımgeldı"ğını' S"klamamalıdır vel müftüyü bir kurban c::ekline koy- goslav'-·aya Sırp - Hırvat \"e sıoı·~ 
• .. .> mamak la· zırndır. ~ tasfiyesi için tedbirler alınmıştır. fası aç susuz perı'şan bir vazivette 1 Ve bu sabah, c::afakla beraber Ye - " - ı&· 

O 1 
• " Y Krallığı derlerdi. Fukat bu ayrı 

11 euvre yazıyor: * Şehrimizde müstakbel şehir pla- bütün dehşetile kendilerini saran ö- şilkoyde hazırlanan bir tayyaremize k ti ıÇ G .. -ıı-1 · bt? ik' uh Bundan sonra da bu müthiş tah- h kaldıran Aleksandr-, memle ~ ,.,,. 
• onu u erın r ·ı m arip ta- nınm tatbikı için 20 milyon liraya i - ıu··mu" , •eklemektedirler. büyuk lastik torbalar içinde tahta · "'ugu-ft d ·· d 20 30 50 ih rikat omilinden bac::kalarınm istifade sadece cenup Islavları diye ... 

· ra an a yuz e , , ven ayet Y tiyaç olduğu anlaşılmıştır. Ve bundan sonra bu haberin deh- fıçılarla iyi su, konyak, rom, ekmek, 
· · bet' d · 1 ı· etmesine meydan vermemelidir.> b "d" lavya denmesini istedi. rıl.1 

yuz nıs ın e gerı a ınması azım- * Emniyet birinci şu e mu ur mu- şetini arttıran mufassal rnalümat ver- soğuk et, peksimet. mütenevvi kon- e r• 

geldıği herkescc malü1?1 ~lmabdır. MÜZAKERE DEVAM EDER- avini Tahir, Kaçakçılık Bürosu Şef- rnişler, fırtınadan yollarına devam sen·eler, kibrit, çlra, ispirto ve sair ol~~~ü:~~v:!~~p 11:.:İa~:o~~~. 
Bu noktada her hangı bır a_~laşma- KEN • liğine tayin edilmiştir. . edemiyen yelkenli ve motörlerin ne bir çok şeyler yuklenmiş ve il\< tay- edi>"' 

yı_ kabul etmek tek taraflı mudahale- . s.alamanca, 19 (A.A.) - Resmı teb-ı * Sekiz gündenberi buğday fıa_t- kayalık olan sahile dönebildiklerini yare 7,5 da Yeşilköyden Karadeni - ğında mecut olmakta devam jJtdııı 
t k ı lığ k d lar. Keza Sırp siyasi partiler. 

1
.f'I yı resmen a~ıma .o ur. . _ ·. . . ları tedrici surette yükselme te ır. ve nE: de bir yana kıpırdayabildikle- zin Midye sahiline doğru hareket et- de bugünkü hükumete muhalıf o 1~ Fakat kendı emnıyetlenle dunya Bır çok kasabaları ışgal etmış oldu- Başlıca sebebi, müvaredatın azalma- rini söylemicJer ve gemilerdeki ihti- rniştir. Ö H ...,,, 

lh .. .. k ,.., A h d il i h Y lar vardır. ğreniyoruz ki b • ...,. su unu orurnak istiyen bütün Fran- 6 ... muz sturies cep esin e er a- sıdır. at i ecek ve içeceğin çoktan tü- 1 TORBALARLA ERZAK ATILIYOR d şı"· 
sızlann yüksek sesle ve açıkça üze- reketimiz, durmaksızın devam et - * Adliye halalarında esrar içmi- ykend~ığyı·n ·ı sahı"lden de hiç bir yardım Karadeniz Boğazı haricinde müt - ile Slovenlel' ve Sırplardan a aJsf 

d • diki idareye muhalif olan fır~ 
1
,. rin e ısrar etmeleri lazımgelen bir mektedir. ye teşebbüs eden İstavri ve K_ oço ad- yapılamadığını ve bu elim deniz fa- hiş bir bora ve rüzgar olmasına rağ- b! a 

k birleşmişler, müttehit bir cep. dit· no ta vardır: . Aragon'da düşman Silleton'a doğ- lı iki kişi cürmümeşhud halınde ya- ciasını, sahile biriken yüzlerce hal· men, cesur tayyarecilerimiz yolları- k et B 1 d l rak uğraşmıya arar vermıŞ• e.:ıı a ear a a arı meselesı. ru taarruzlarını tecrübe etmişse de kalanrnışlardır. kın günlerdir büyük bir ıstırapla na devam etmişler ve hareketlerin - Kral Aleksandr 
928 

de memJek "'. 
Eğer İtalya'nın Balear"da temelli ağır zayiat verdirilmek suretile tar- * Erzincan ovasındaki bataklık - seyretmekte olduklarını ilave etmiş- den bir müddet sonra filhakika ta- bütün idaresini kendi eline a1fl1

1 olarak yerleşmesine, kendilerine tek- dedilmiştr. ları.ı kurutma ameliyesine dün bü- lerdir. rif edilen yerde yelkenli motörleri başlıbaşına ve yalnız başına. cral

0 ~ ... - ................... _""""'"""""""''"""""""""'"'""""'""""'"""'"1ttıııııı11111uııı'"""""--"-'"' yük merasimle başlanılmıştır. BA y NECMEDDİNİN ALAKASI görmüşlerdir ve bunların adedi 5 i:iaJl 

G d idareye karar vermişti. Ara ti ene a 1 M t k * Bitlis adlı ikinci geminin e VE İMDAD... dir. H rva r e a Sa S kuz sene geçtikten sonra ı dt' 

Sayın misafirimiz Ankarada ha
heyecanla karşılandı 

montajı bitmiş ve dün merasimle Facia mahalli, Karaburun tabii • Şu hale nazaran kaderin bu bed - tekrar eski hale avdet ediyo~ıar dl' 
Van gölüne indiri1miştir. Bitlis iş- siye istasyonundan 35 mil uzakta • bahtlara yardım ettiği ve elhamdülil- mektir. Muhalif Sırp partilerı de ~;'C 
lerniye başlamıştır. dır. Ve tahlisi'-'e Müdürlügu-" mınta- lah, hiç birinin batmadığı anlaşıl - w d' t' . ıasw 

J ger anasırın mevcu ıye ını ··rı~ * Yugoslavya Başvekili Belgra - kası harı'cındc bulunmaktadır. mıştır. Beş gemi de biribirine bağ - . 
1 

d' 
0 1 1 

bu111ı 

raret ve 
• ...- (Birinci sahijeden devam) 
doğan, Hariciye Vekaleti Birinci da
ire Reisi Cevad Açıkalm, Merkez ku
mandanı Ali Demir, Emniyet Mü -
dürü Sadri Aka tarafından karşılan
mış, bir askeri kıt'a ihtiram resmini 
ifa etmiş, rnuzika evvela Yunan, son
ra Türk milli marşlarını çalmıştır. 

Ckneral Metaksas, kendisini kar-
şılamıya gelen büyüklerimizle sa

mimi müsafahalarda bulunduktan 
sonra askeri teftiş etmış ve istasyo
ırn dolduran binlerce kişinin sürekli 
alkış?arı arasında kendilerine tahsis 
edılen otomobile binerek Ankarapa
las:ı. gitmişlerdir. Generalin maiye -
tindeki zevat ile mihmandarları da 
kendilerini takiben ayni otele git -
mişlerdir. 

Muhterem misafirimiz, saat on bir
de Rıyaseticumhur sarayına giderek 
defteri mahsusu imzalamışlar ve 
11,20 de yatında Yunanistanm Tür -
kıye SC'f iri Rafael olduğu halde' Ha
nciye Vekili Rüşdü Arns, 11,40 da 
Bu ·ük Erkanıharbiye Reisi Mare~aı 
Çakmağı, 12 de Başvekil \•ekili CelfıJ 
Bayan ziyaret eylemişlerdir. 

Müteakiben 12.30 da Ri.iştü Aras, 
l2 50 ta Mareşal Çakmak ve 13,10 da 
Celal Bayar Ankarapalasa giderek 
bu ziyareti iade etmişlerdır. 

Ayni zamanda Madam Metaksas 
da saat 11 de Bayan Bayan ve 11,30 
wı Bayan Çakmağı ziyaret eylemis 
'e l 2 de Ba,·an Bav ar \'C 12,30 da da 
Bayan Çakmak Madam Metaksasa 
hu zivarctleri iade eykmic:lcrdır. 

General Metaksas ög~e yemeğını 

re:fıkasile bfrlikte hususi surC'tte ye
mişler ve bir müddet istirahat Pyle
miş1t:'rdir. 

General Metaksas, bugün 15,30 da 
Kamutay Başkanı Abdülhalik R('n -
dayı ziyaret eyliyecck ,.e saat 16 da 
bu ziyaret kendisine iade olunacak
tır. Bu akşam, 20,30 da Ankara Pa
lasta Bay ve Bayan Celal Bayar ta
tarafından General ve Madam Me -
taksas ve maiyeti şerefine bir akşam 
ziya! eti verilecek ve bu ziyafeti mü
kellef bir süvare takip eyliyecektir. 

Bizler biribirimize kabil olduğundan 
daha fazla bağlıyız. Bundan daha 
fazla birleşmiye imkan yoktur. 

Ben, şahsan kendimi burada hiç 
yabancı bir memlekette hissetmiyo
rum. Adeta kendi vatanımda, kendi 
evimde imişim gibi sayıyorum .• 

AVEROF KUMANDANI
NIN BU SABAHKİ ZİYA
RETLERt 

Misafirimizi limanımıza getiren A
verof kumandanı bu sabah 10,30 da 
valiyi ve müteakiben İstanbul ku -
rnandanını makamında ziyaret eyle
miş, on bir buçuğa doğru vali ve son
ra da İstanbul kumandanı Averofa 
gideı ek bu ziyaretleri iade eylemiş
tir Vali ve fstanhul kumandanı A
verofta rnerasımle karşılanmışlar -
dır. Averof kumandanı bugün 14 de 
İstanbul Deniz kumandanının ve 16 
da fılotılla kumandanının ziyarctle
rını iaue eyliyecektir. 

Bu akşam, 20,30 da vali tarafından 
Prrapahıst.ı Averof kumandanı şere
fine 45 kişılik bir akşam zi •afrti ve
ril"<'<'ktlr Bu ziyafete 25 kişi misafir 
7:ıbıtlnden, on kişi İstanbul komo

dnrıu~unr!an. beş klc;i f stanbııl ku -
rnand:ınlı,i!ınnan ve iki kişi fstanhııl 
dnrıiz kumandanlığından vr fiç kişi 
vıllıvf't len iştinık eyliyPcE"ktir. ----

1 etmış er ır. unsur ar a . o- 111' 
da dönmüştür. Fakat, uzun senelerdir, Tahlisiye lanmak suretile dalgalara mukavc- hükumete muhalif Sırplar 1şte * Frans1z Umumi meclisi seçi - müdürlüX-ünde bulunan ve şimdiye met edebilmişlerdir. Tayyaredeki - tl b" 

1 
. 

1 
d' 

b sure e ır cşml§ er ır. e, minde halkçı cephe kazanmıştır. kadar buna müc::abih tüyler ürper • !er, mümkün olduğu kadar alçaktan B 
1 

.
1 

'd 
11 

. f sat g 
" un ar ı erı e e erme ır · · .-&ll * Budapcşteyi ziyarete gelen meş· tici bir deniz faciasına pek az rastla- uçarak Bahri Muhiti Atlasideki ka- h b' .. esse'"" 

çer geçmez emen ır mu ·ctt' 
hur sinema artistleı inden Vilyam dığını söyliyen Tahlisiye Umum Mü- zazedclere yapıldığı gibi torbalarla meclisi toplıyarak teşkilatı esası:~ 
Povel üç çingene karısı tarafındon dürü Bay Necmeddin derhal, kendi- yiyeceği atmışlar ''e a~ağıdakiler, ha- yi değiştirecekler ve krallık yrıı J' 

dağl ~açırılmıştır. Zabıta şiddetle )erinden ve hükumetten yardım bek- yattan ümitlerini kestikleri bir sıra- Sırp_ Hırvat ve Eloven Krallığı 
takibat yapmaktadır. !iyen bu biçarelerin imdadına koş • da semaden gelen bu en büyük yar-

1 
kt 

mını a aca ır. .tır * Dük dö Vindsor \'e zevcesi ya- makta tereddüt etmemiş ve hemen dımı göz yaşlarile kapışmışlardır. ş· d" k 
1 

d'- he· J 
d Ö ., ım ı a ıyor ıgcr cep · . .-if kında Amerıkaya gidecekler ir. bir roket takımile erzak yola çıka- TAYYARE D .l\TUYOR goslav birliğini korumıya azme"';J. 

Mezarında 
Dirilen adam 
Almnayada Frayburg şehrinde ih

tiyar bir mütekait kalb sektesine uğ
ramış, doktorlar öldüğünü tesbit et
tikleri için mezarlığa gömülmüştür. 
Fakat ihtiyarın bir harta sonra kalbi 
işlemiye başlamış, mezarlıkta oldu
ğunu anlayınca feryad etmış, etraf
tan yetişilerek mezarlıktan çıkarıl

mışsa da kcndisıne sınir buhranı gel
miş ve hastahaneye kaldır tim ıştır. 

-····-
Yeni mektep 
Kitapları 

rılmasını emretmiş ve diğer taraf - Tayyareciler, kendilerinin kurta • olan Sırpların ileri sürdüğü ise ~~ 
tan vaziyeti en mi.istacel bir vasıta nlması için de icabeden vesaitin ha- lığın şimdiki vahdeti hiç bir zaıı"""ıı. 
ile fktısat Vekaletine bıldirmiştir. rı>kı>t ettiğini de bir pusla ile bi1 • dahildeki diğer unsurların hukuı:ır 

CELAL BA y ARIN BİR EMRİ dirmişlerdir ve biraz sonra geri dön- tanımıya mani olmadığı merk 
Bu vak'a Ankarada hemen tees • müşlerdir. dedir. Vahdeti korumak azr ınd 

siirle şayi olmuş ve 25 bedbaht va- Yapılan yardımın alındığı ve hep- lan Sırplar, bunu bozmı,·~ 1rıı 
tand:ışın hükitmetin şefkatinden ha- sinin sağ, salim olduğu derhal Tah- ne kadar amil varsa hep ı .. ı.ıc 
yat ve Ü Mil beklediğini öğrenen Baş- 1 isi ye Müdürlüğüne ve Başvekalete del eye tekrar hazırlanmışlardır. ır 
vekil vekili Celal Bayar, derhal ve bildirilmiştir. Hırvatların ba~ı olan 1\fr"<>k, ııbi' 
bızzaı Tahlisiye Umum Müdürlüğile İKİNCİ TAYYARENİN halif Sırplar ve Slovenlerle ~rıı 
makine boşınd:ı temasa geçerek bu HAREKETİ akdettiği mukavelenin metnin1 8 

\·atandaşları kurtarmak için, hatta Ancak bu ilk tayyare ile gönderi- d k .. .. t ı"stir 'f 
. · . . o uzuncu gunu neşre m · 

insan kuvv,,tinin haricınde ne ya • len erzak bır ta\ryare haınulesı nıs- . . .
1 

. 
9 

tcşrinie\ '-
. d ld : . .. .be 'k ' ın garıp cı \•esı : .,:...ı.ıı-pılmak lfızımsa onun derhal ifasını hetın e 0 uğu ıçın, muteakı n 1 ın- 1934 te de Kral Aleksand'r ölCJU'-

ve icabenerse bütıin imdat vesaiti . ci bir tayyarenin daha yola çıkarıl-
nin seferber edilmesi suretile, her ması kararlaştırılmış ve 10,5 de ikin
an ölüme bir parça daha yaklaşan bu ci ıayyareed de vine erzak dolu ol
zav::ıllı 2fi c:ının yPnrd<>n hayata ia- duğu halde hareket f'tmiştir. 
d"sıni Tahlisiye Umıım Müdüni Bay TAHLİSİYE MÜDÜRÜNÜN 
Necmt'drline emretmiştir BEYANATI 

mü~ü- f 
........................ ~~T..~.~ .. ~!·~;·,. 
lran Hariciye n• 

.eeliyor ıJW 
Yanında Iran Haricive ve A 

iKiNCİ IMDAD POSTASI YOLA Bu sabah, bu hususta görüştüğii -
Orta okulların birinci, ikinci \'C ü- müz Tahlisiye Umum Müdürü Bay 

çüncü sınıflarında okutulacak olan ÇIKIYOR .. . 
nezaretleri erkanında; bazıları 5' 
duğu halde İran Hariciye Nazır~
Yi bu cumartesi şehrimize ge Bu vüksek alab ve mühim emir Necmı>ddin şu izahatı vermiştir. 

hendese ve hesap, üçüncü sınıfında üzerlnt': Tahlisiye Umum Müdürlü· - 25 gemicinin kurtarılması için 
okutulan tarıh ile birinci sınıfın o- icabeden her şev yapılacaktır. İlk 
kuma ve ikinci sınıfın bi'-•olo1"i ki • ğii tarafından evvelce gönderilen ve-

J tayyare muvaffakiyetle hareket et -

merasimle karc;ılanaC""1·' ..I~ 
Yeni Yugor ·av .•r. 

tapıarı nın tab'ı bıtmış ve bunlar düıı- saile ilave olanı.k derhal Türk Gemi ki d 
1 

. 
miş ve erza a iÇ{'CC'ği ken i erme 

Yeni ekmek fiatlerm den itıbaren piyasaya çıkarılmıştır. Kurtarma Şırkctile temasa geçil • atarak biw müjdeyi getirmiştir. Ka-
n . - - mış ve bir gemi kaza mahalline ha- zazndelnrı'n l1epsı· halı' sıhhattedı"r ve ırıncf nevi ekmeğe 10,5, ikinciy<' "' " 

Yc:ni Yugoslav eki lif 

r::ıfından kabul edilmis v sefır 
mt.dn:ımesini takdim etmiştir· 

9 kuruş 30 para ve fırancalaya 15 ku- Üniversitede bu aktam reket ettırılmıştir. yapılan bu yardımı almışlardır. Şim-
ruş "'zami kıt konulmuştur Bu fi- verilecek konferans FENNİN EN SON TERAKKİSİN- di ikinci tayyare de hareket edecek- 9 uncu kolordll 
atlar, varından itıbaren bir hafta ca- Bir kaç gün ewel şehrimize gelmiş DEN İSTİFADE... tir manevrası 

9 rldir. olan Zürıh Üniversitesi medeni hu- Di[(Pr taraftan, buna müşabih ha- Dığer taraftan canlarının kurtarıl- 1 Doğu mmtakasında bulunaJl t.,r' 

' 

....................... : .. ·:········ .................... kuk profesörü Egger, bugün saat 18 diselcrcle Avrupada yapılan ve ilk ması için de laz!mgelen vesait hare- cu kolordumuz mevzii bir DlıJl 
fstanbul BC'şıncı İcra memurlu - de Üniversite Konferans salonunda 1 akla gelC'n bir •çare de düşünülmüş k<>t ettirilmiştir ve hepsi kurtarılmak yapmıştır. 1 

ğurıdan: modern medeni hukukun geçirdıği bütün terakkıyatından istıfade edil- Ü7.eredirler. Size çok yakında son ÇekosloyakyadalC 
Beyoğlund" Papasköpriisü Tevfik safhalar hakkında umuma mahsus bir nıC'sı clüşiinülmüş VC' kaza mahallinde mlijdeyi de verfeccğimi ümit ediyo . Al-manlar vı~ 

sokak 40 numarada Dimitri Stavri- ~onierans verecektir. imdat beklıycn 25 kşye tayyareler- rum. Par is, Hl (Hususi) - Çckosl~ i ı.-.. 
dis'e: Profesör Egger, ikinci konferan - yada yaşıyıın Alınan Birliği re~' /İ 

Hôli tasfıyede bulunan La Nöşa- sını perşembe akşamı verecektir. !Vlusolı•nı• C.l•ll•Stl•ne Sl•la"'h Cuml:urrcisine müracaat edc\,i 
1 r manlara muhtariyet verilrn/esı teluaz sigorta şirketıne olan 210 Ii- TRABLUSA YENİ ASKER 

Yardlml mı Yapacak .? 'emiştir. ' ralık emre muharrer senetle borcu

nuzdan dolayı tarafınıza gönderıl<>n 

4/6/37 tarihli ödeme emri arkasına 

verilC'n meşruhatta ıkametgahınızın 

halen meçhul bulunduğu şerhı mü-

Napoli, 19 (A.A.) - Liguria vapu-
ru, 2000 askeri hamil olduğu halde leri gelmektedir. ıı 1" 
J.,ibyaya hareekt etmiştir. (BMnci sayfadan devıım) Junyorlar. Filistindeki milliyetpcr - Muhtelif kaynaklardan .~ede 1' 

Bu kuv,·etler, yirminci ko1ordu niden yirmi kişi ele geçirilmiş ve İn- vcrlc:r teşkıHitı da en fiili bir şekil- bcrlere göre Filistin müftusU ~ 
mevcudunu ikmal edecektir. giliz kruvazörüne sevkedılmişler - de çalışmıya başlamıştır. Yüksek maya gıtmek ve İtalyanın ~ ~ GENERAL METAKSA -

SIN BEY AN ATI 
haşir tarafından ''erilmiş olmasına 

General Metaksas gazetecilere va- binaen İcra Hakimliğince işbu öde
ki beyanatında bilhassa demiştir ki: 

me emrinin ilanen tebliğine karar 

f"s6 Hicri 
Şaban 

14 

J3S3 .~J nr 
B. teşrin 

6 

dir. Bunlar da diğer arkadaşları gi- Müftünün İngiliz takibatından kur- nı istemek niyetindedir. ;fJI' ~ 
bi Hint Okyanusundaki menfaya tularak Sudyeye geçmiş bulunması kuvvetlerinin Maverayı Eı:d ,C 
gönderileceklerdir. onun daha c;ok serbest çalışmasına Fmstin hudutlarında tabaŞŞÜ ııııe• 

İtalyan ve Almnn entellicens - ser- fırsat verecektir. Her ne kadar İn- mesi faaliyeti ise dev~ . ~Je ~ 
vislcrinin biitiin Arap muhitlerin - gili.l Hükumeti bir ihtiyati tedbir ol- bu husus İngiliz rnümessıl~ ';;!
deki hummalı çalışması İngiltere a- mak üzere Fransa hükumetinin yar- yan eden müzakerelere rag~ 

- Pek kardeşçe ve hakikaten dost-
ça münasebetlerimiz bulunan çok verilmiştir. İşbu ilan tarihinden iti-

sevdiğim Türkiycye geldiğimden do- bare~w?tuz gün. z~r!ında borcu öd~
layı memnuniyetlerin en derinini lll€klıgıniz ve hır ıtırazınız varsa yı
hissediyorum. Büyük Şef Atatürk ta- ne otuz gün 7..arfında istida iJe dai • 
rafından kabul edilmek ve kendile- remizin 37/1407 No. lu dosyasına 
rine tazimatımı ve Yunnn milletinin 
en samimi takdir \'C selam hislerini 
bir an eV\·cl sunmak için büyük bir 
ı;abırsızlık duymaktayım. Bize karşı 
gösterilen çok candan hüsnü kabulü 
hiç unutmıyacağım. 

Türk - Yunan münasebetlerinin, 
tmtinasebetleriıı en iyisi ve en can -
Jian olanı bulunduğuna hiç kirnse
\nin fÜphesi yoktur. 

bildirmekliğiniz ve borcu ödemez 
veya müddeti içinde itirazda bulun-

maz iseniz icra ve ifliıs kanununun 

74 üncü maddesine tevfikan bu otuz 

gün içinde mal beycınında bulun -

m&klığınız, bulunmadığınız takdirde 

hakkınızda 76 ncı maddenin tatbik 

edileceği tebliğ makamına kaim ol-

mak üzere ilan olunur. (943) 

Yıl 1937,Ay 10, Gün ?.92, Hım 167 

19 B. Te,rin: Sah 

Ağaç dikme zamanı 

Vakitler v ... tt Ezani 
aa. d. ... d. 

Güneı 6 16 ıı 52 
Ôğlıs 11 59 6 3S 
1kin:Ji 15 01 9 37 
Alqaıa 17 2~ ll Ol 
Yat11 18 56 1 31 
lmsalt 4 37 11 12 -- ---

leyhinde geniş ölçüde müsmir ne- dımını istemiş ve müftünün Surlye- hem bir vaziyet muhafaaz .. ti 
tkeler vermiye başladığı görülmek- de faaliyette bulunmasını önlemek tedir. şrJ1l6Y, 
tedir. Filistin hakkındaki İngiliz tak- istemişse de bunun ne dereceye ka- İtalyanların Mısır budu.tl. iJ 
sim projesi aleyhinde Arap memle - dar müsbet netice vereceği göz önün- tahşidatı ve Araplık ale."1~.~ 
ketlerinde yapılan propagandanın dedir. tere aleyhine Filistin had .. ttıı:., 
neticesilcdir ki, Filistin davası bil - Roma kaynaklarından verilen ha- alarak tahrik etmesi ~e gC:,J;eıi 

1 
tün Arapların davası haline sokul - berlere göre Musolini Arap rüesadan ki, İngiltereyi bir tazyık çe y~ 
muş ve İngiltere aleyhine fiili ha - bir çok müracaatlar almıştır. Bu mü- çine almak ve fmparatorlııl' ;esı 
rekeilere de geçilmiştir. Trablusgarp, racaatlarda Filistin Arap milliyet - nın muvasalasını kesmek ga 
Habeşistan, Mısır müslümanları İn- pcrverlerine yardım istenmektedir. tihdaf ediliyor. fili 
giltere aleyhine tahrik edildiği gibi f talyanın bu müracaatları ortaya Son yirmi dört saat içind~c<flİ 
Hicaz Suudi Hükumeti, Yemen, Irak, dökmesi faşist propagandasının bir de üç münferit ,·ak'a ka'V rıt:I! " 
Suriye, Erdün Arap alt?mleri de Fi- 'nevi 7.afer teranesi hnlinde dünya ef- bir fngil İ7. kar:ıkoluna t~a:.lı1' 
!lstin davasına tamamile müzahir bu- karı umumiyesinf' yayılma~ından i- pılmıc::tır. İki Yahudi ölduril 



ı· 

r--------------------------------------~ 
3-S O N T E L G R A P - 19 Blrlncıteırın937 

il Muallim ihtiyacı l~Hark Fuozoru 
diyor kt : 

Çok muallim yetiştirecek Muallim, talebe:-

Eski 
iki yeni bina Paralar 

Modern bir talebe yur- Değiş~~1:_!ligor imtihanı .• 
m •• h • m b• p • .Maarif V)?kaleti muallimlera bi1' U 1 1 r r 0 J e tamim yaptı. Bu tamim, içten bir du-

yuşun acı, fakat, samimi bir ifa.desi· 
d·ı b• k f DUn Cumhuriyet Merkez 1 e ır on erans Bankasına yUzlerce kl•I 

ha ZI r 1and1 di~!•k••pı.rı .. ,;,d• ç•k ••l•b• döuii

mUracaat etti. 

1 1 Yeni 5 lirahk paralarımızın değiş-Sa onu açı ıyor ltirilmesi için Cumhuriyelt Merkez 
1 Bankasına vanılan miiracaatlaı· her •• _ _ _ _,..._ J l' 

O • k b k gün artmakta \'e yüzlerce kişi eski 
ızümüzde i yıl, u i i eserde p:ıraları, ycnilerilc deği:ıtirmekte -

b dirler. 
itmiş olacak.. 1 5 sene sene sonra eski 5 liralıklar 

d lr.nıversiıtede yeni bir Talebe Yur- ı Diğer taraftan, Onıversıte Konfe- geçmiy~k ve ondan sonra 5 yıl da 
u 1n..... h ı yalmz Cumhuriyet Merkez Bankası 

""· -""JUSl akkındaki proje hazırlan- rans salonunun bugünkü ıhtiyaçları 
·•t1şt ·v.,.zndcrinden değiştirilebilecektir. 
1 b U:· Yen iyapılacak bina, bin ta- karşılıyamadığl mallımdur. Bunu göz . d 
l' ~ın pansiyon haJatı sürebilme - önünde tut.,n Rektörlük 2500 kışi is- Dün, ilk partide !7.ınir e 200 bin lira 
~ını te ani 40 bin adet yeni 5 liralık piya-" nun edecek şekilde geniş ola- tuıb edebilecek ve her ttirlü asri te-
~a111 "b· , sava çıkarılmıştır. t t> gı ı, her türlü konforu ve asri sısatı h<ılz olacak yeni bir konferans 
es1·sutı da haiz bulunacaktır. salonu yaplırınıya karar vermiştır. ' Bıı ay başı teşrinis:ıni maaşında 

n .. a t b k mC'murlara fnzla miktarda yeni 5 li-d ""'l a a aşlanabilmcsi için yakın- Şımdiki salonun yerinde yapılaca 
~ hazırlıklara ceçilecek ve yeni olan yeni salon ıçin işe nısanda baş- ra lık verilmek sureli le piva::;ıdaki 
tı r~ ~inası, ,gelecek tedris yılına ye- tcın .. cak ve snlon gelecek tcdrıs yılı- 1 yeni paralarımız daha çoğa ltılacak-
~ecektir. 1 na kadar bıtirileceklir. --- tır. _ 

A.kayın Eyüp ı' Mezarlıklar 
Gece Otobüsleri Mesire 
Seferleri Zararda mı ? Yeri değildir! 

mezunları için bir çok Lise 
yerlerde kurslar açılacak 

Maarif Vekôleti, memleketin muallim ihtiyacını göz önünde bulundu-
rarak muallim meselesıni halletmek uzere yeni bir proje hazırlamakta
! dır. Bu projeye göre, muallun mektepleri çoğaltılacak, Yüksek Muallim 

1 Mektebilc Gazi Terbiye Enstitüsü genişletilecek ve hariçten muallimli-

1 
ğe talip olan lise ve emsali mektep mezunları için bir çok yerlerde kurs
lar açılacak. bu kurslarda muvaffak olanlara muallimlik ehliyetname
lcri verilecektir. 

Muallim meslei:i hancinde bulunan bir çok lise mezunlarınm sık sık 
l\Iaarif müdürlüklerine müracaat ederek münhal muallimlik istemeleri, 
bu kurslara, iştirak edecek fazla mıktard:ı lise mezunu bulunabileceğini 
göstermeklcdir. Şimdı ı,,c, bu lise mezunları ancak vekil olarak 26 lira 
ücretle bile muallimlik mesleğinde çahşmıya seve seve talip olmakta -
dırlar. Halbuki bu kurslardan sonra kendileri asil muallim olacak ve 52 
lira ellerine alacaklardır. 

938 senesi 1 Yeni Eczacı 
!Mektebi ve 

vor mu bilmem. Fakat, Vekalet, ta
lebeni" döıımesi ile tehdit edilmesini 
VB bunun bir terbiye ve tenbih vası
tası halinde kullanılmasını doğru 
bulmuyor. Bunu Saffet Arıkarı şu. 
cümlesi ile de hükiimlendiriyor : 

- Talebenin çoğunu döndürmek 
bir muvaffakıyet değil, bir muvaffa
kıyctsizliktir. 

Realist ı•c ink.'1lapçı bir şahsiyetin 
çıplak fikir ifadesini t~ıyan bu etim
le muhakkak ki, mcmlclcctirı irfan 
siyasasında bir dönüm nokta.~ı teşkil 
edecektir. Maarif Vekilinin ortaya 
attığı ve izahlarile bcsl~diği bu fikir 
belki irfan seuiyc:;ine ve talebenin 
dönüş ve çıkış temevviıçlerine iyi 
bir sezi§le bak4nlar içın pek te 1ıis
sedilmez bir ıstırap değildi.. Ancak, 
Bun tın ifade tarzı bulunamamı.~ • 

1 

demek doğru olur. 
Bu realiteyi yine en i yi ifade eden 

ı bizzat Maarif Vekili ve .. onun 1ıaki-

Adahiarın isteği Otobüs sahipleri Beledi· Buralara yalnız dini zi-
r t\k~y idaresi, sinema ve tiyatrola- yeye müracaat eltiler! yaretler lçl~1 glrilebilt;lcek 
tıa Celecek halka bır kolaylık olmak Eyüp - Keresteciler ve Bakırköy - Belediye, şehrimizdeki mezarlık -

Arazi 
Vergileri 

katlcri olduğu gibi kabul eden ve 
söyleyen açık dılı oluyor. Ommtıı 

Kinıya nstitüsü birlikte teha: edıl~melıdır : " e - Talebenın çogunu dondurmek 

k ~er<'! gece seferleri tertip etmiye Sırkeci aı asında işliycn otobüs sa~ }ara halkın ve çocukların girip çık -
;;:~ar vcrmi~tir. Bu seferler için ha- hıpıeri zc.ırar cttiklerındPn bahsile malarıııı. oynamalarını, mesire yeri 
tıı anan tarifenin tatbikına başlan- Belediyeye müracaat etmişler 'e o- gibt oturup kalkmalarını, yiyip iç -
bıtır. Esasen Adalarda bulunan ve to·ıiıslerinın Maçka hattına tahsisini mclerıni yasak etmiştir. Yalnız mu
Sı ssa Biıyükadada oturan bir kı- istemişlerdir. Belediye, ana cadde- ayyen saatlerde mezarlıkta bulunan 
lQ~ halk. kışın son vapurun adalara !erin darlığı yiızunden bu hatta ay- olülcri ziyaret etmek istiyenler, kı
bif de kalkması yüzünden bütün rılmış olan 11 otobüsten manda, Maç- sa bir müddet için alakadar olduğu 
\·e kkış rnevsiminde, sinema, tiyatro ka - Beyazıt hattına yeni otobitS tah- mezarlığa gırebilecck, bu dini vazi -
~ 0nser gibi ~deni eğlencelerden sis edilmesine imkan olmadığını bll- fosini bitirir bitirmez derhal me -

Yeni arazi tahririne 
teyln edilecek 

göre 320 bin liraya yeni inşa• bir nmı·affakıye~ değil, bir muvaf-
at yspıJacak fakıyetsizliktir. Iyi öğretmen tale ~ 

Ü . . . . . b" E betıi her cihetle iyi yefütiren mcs-Her tarafta arazilerin tahriri ile nn·ersıte ıçın yem ır ezacı l k. d d kt' 
ıur~ı-t b" K E . .. b" e a amı eme· ır. 
..ın<.;A e t ve tmya nstıtusu ması Ha1k Fl•ozafu meşgul olan arazi tahrir komısyon -

larının muhakkak surette olarak i~
lerini önümüzdeki nisan ayının so -
nuna kadar bıtirmeleri lüzumu Da
hiliye Vekaletinden aiakadarlara v~ 
arazi tahrir komisyonları reislerine 
tekiden bildirilmiştir. ıt ct rurn ve sönük bir Ada hayatı ya- dirmiştir. zarlıklan uzaklrışıp gıdecektir. 

.l ~klarını söylemişler ve hiç olmaz- Ancak bu hatda zarar eden cıto- Bu cıheti temin etmiyen mezarlık 
~ <lft:ıda iki, üç defa saat geçe bir- büslerden bir kısmının Kurtuluş - bel~çileri, bir daha ''azifelerinde kul
~da~ar.a bir vapur seferi yapıl - Beyazıt hattına verilmesi mukarrer- tanılmamak üzere işlerinde~ çıkar-

nı ıstıyeceklerdi. dır. tılacaklardır. 

Haber aldığımıza göre 1938 mali 
senesi arazi vergileri, yeni arazi tah
rıri kıymetleri üzerinden hesap ve 
tayin edilecektir. 

Yine et işi .• 
Belediye, bu kış eti ucuz

latmaya azmetti ! 
ff azzrlanan-pr;jenin 

kik/eri de 
son tet

bitiyor. 
leUt~tanbul Belediyesi, şehrımizde etı ucuziatm. k hususunda yap.llğı 
tı.ı,;bt> ~tı bitirmıştır. Kaçak yerlcrd~ satı!<.ııı ve şr·lıre sokulan et fı&tları 
lııılll tinde tenzilat yapılması hususb n bu tctkiklt:rde bırırıci dereceye a
t~§tır. Bu gibi yerlerde satılan etlerl; onu gctırmck ıçıo yupılan mas
ltıd· Uzerine ilave olunduğu takdirde lstanbul et fıutlımm zcırni kırka 
l>l.]~nıek icabetmektedir. Bunun için mezb.ıha resmınde fedakarlık yc1 -
it~ ~sı iktıza eylemiştir. Proje yak uıda kat'i :;.cklını ahıcak ve etın bu 
......_ Uhakkak surette artık ucuzlatılması cı!ıeune gıdı ccektır. ............ 
Sı . "'"""""""""" .. """""'"""'""""'""'"'"""'"'""""''n ...................................... NU& ım•IMMtUm .. .. 

Qnatkar Topkapıda 
ıÖçmenlere Yapılacak 

- - -·---
Belediye 
Varidatı 
Artıyor 

Açık 
işve 
Memuriyetler 

Vergi 'ubelerinde ki yeni·Kurra ile hukuk mezunu 
usul bunda Amildir ahnacak 

Bcledlye, geçenlerde vergi şube - Münhal bir çok hakimlik ve müd-
lerini mes'ul bırer şefin idaresinde deıumumihkler ve sorgu hakimlik -
b!rle~ttrmi.ş, bu sur~tlc J1cm_ bına_ ,·cr-

1 
}eri vardır. Bu maksatla önümüzde

gı l crı, hem Bcle~l'.yc. resınılcrının 

1 

ki ayın beşinci günü saat 15 de An
talıakkuk ve ı_alısılı bır eıd: ~oplc.ı~- karada Adliye Vekaletinde daimi 
mıştı. Du yenı u::.ul sııycsınoe bır . . . d b" k , k "l 

. .. . . . musteşarın onun e ır ura ce ·ı e -
şahsa aıt bulun vergılerın an11 zn · 1 k . • 

d h 1 k k ., k. h ·ı · IC'.! lır. man a ta a ' u ettırı ere ta sı ı-

ne tcşebbus eclıldiği \'C tahsıl oluna- Bu kur'aya An~ar~ Hukuk Fakül-

1 

mıyanların da kul halinde ıcraya ko- tesı mczunlarile, lstanbul Hukuk Fa

nulduğu ve fazla para tahsıl olun - l k?~tes~ mezunlarından . • askerliğ.in~ 
1 duğu görüldüğünden, bu yıl Beledi- ı bıtırmış veyahut askerlıge elverışh 

Y<' varidatının artması kuvvetle muh- olmıyan her istiyen dahil olabilecek-
te>meldir. tir. Bunun için o gline kadar miira-

Köylülere arazi verHecek caat lazımdır . 
Orman kanununun lathıkmda köy- Kur'a neticesinde tayin edilecek o-

lülPrin mer'asız bırakılmamaları içın tanlar, derhal namzetliktcn ıslisna 
Dcthıli •e Vekaleti tarafmdan bütun edılerek 30 lira maaşla muavinlık sı-
vilılyctleıe yeni baştan emir verıl -
mişlır. 

nıfına \'eya sorgıı hakinıligine tayin 
edıleceklerdir. 

in= edilmesi kararlaştırılmıştır. Ta-
~ --.uıınMhlHlll .. lftllrRJll?:lllQlfllHU~ tltUIHttılHtıııııııııtt• 

mamile asrın ihtiyaçlarına ve fen -

nin son terakkiyatına uygun bir şe

kilde yapılacak olan bu binartın pro

jeleri hazırlanmaktadır. Bu bina -

nın 320 bin liraya mal olacağı sanıl

maktadır. Proje yakında ikmal edi -
lecek ve binanın inşası münakasaya 
konulacaktır. 

·-
Son parti 
Yaş meyva 
ihracatı 
ÜzUmlerlmiz 12 gUn yol· 

da teze kalacak 1 

Topkapı fukaraperver 
yurdunun yardımı 

Topkapı Yoksullara Yardım Ku - ' 
rumundan: 

Trakya Şeker Fı:ı brikası Şirketi. 
kurumumuzun her ay on iki mahal
le halkına ynptığı yardımlara inzı -
mamen Cumhuriyet Bayramında ya
pacağı umuınt ve geniş yardıma me
dar olmak üzere 300 kilo şeker te
berrü etmiştir. Şirkete teşekkür -
derken diğer ticari müess"'sclerımiı
le hayırsever zengınlerımizin yiye
cek, yakacnk \'C giyeceğe ait teb<!r
rularmı Cumhuriyet bayramına ka
dar aynen kabul edileceğim ve bu 
sa~ ede yoksullara yapılacak yardı -
mm geni~letilebileceğını bıldmrız. 

İki gün ~vvel Ayvalıktan Londra-
ya gönderilen 20 bin tonluk bir parti İstanbul Fatıh Sulh İcra Daıre;:;ın-
yaş iiziim ile bu seneki yaş mey\•a 
ihracatımıza nihayet ,·crilmiştir. 

Bu son parti üzüm ambalajında 

yeni usuller tatbik edilmiş ve ü-ıeri 

~cffa! açık kağıtlarla örtülmüştür. 

Üzümleri İngiltereye götürmekte 
olan Felemenk bandıralı Erne va -

den: 
Bir de) indt?n dolayı tahtı hacze a

lınan 50 kilo domates ve 200 kök yaz 
salatası 22/10/937 tarihine musadıf 
cuma günü saat 12 de Buyük Lan -
gad.ı Atmaca sokağında 12 No. lu bo.>· 
tandn bilmüzaycde paraya çevrile -
ceğinden talıplerin mnhallı mezk.Ur
da memuruna müracaatları ılan o-
lunur. varacak ve soğuk ha\'a depolu va -

Üsküdar İcra Memurluğundan. purda üzümlerimiz o \•akte kadar ta-

punı. ancak 12 gün sonra Londraya 

Mahcuz \'e satılmasına karar ,·erızc kalacaktır. 
len kıymettar halı, radyo, masa, ay

Gelecek yıl, daha fazla miktarda na, kanapc, koltuk, iskemle, oda t -
yaş ıney,·a ihracatı yapılacaktır. kum ve sair eşya 19/10/937 tarıhıne 

ı t h 1 A 1 l.k . T t ... 11 h miısadıf salı günü saat 10 dan 12 y s an u s ıyn ıncı ıcare n a -
k . d kadar Beylerbeyinde Yalılar cadde-
enıesın en: · 
. , • _ sınde 24/1 No. lu yalı derununda <ırdım / slimlaklar tlurıı 

~~"' ra ltizım olan mal· BUyuk meydanın açllma• 
sına batlanıyor 

lstanbul Merkez Kur~a~~anhgı bilmüzayede satılacağından talip o
iHlll!lllllUlll!llllllll!lllllllllllllllllllllllllllllJlllJllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllll!lllllllllllll\ Satınalma Komısyonu Reıshgı \'e - !anların mahallinde hazır bulunma-

K • k kilı Avukat Ah Suavi tara fından ts- tarı ' ilan olunur. eyı hükOmet mecca· 
;n0 nen verecek 

e ler:::nyadan ve Bulgaristandan 
tııtıhıeı .tncmleketimizin !!!uh~lif 
lQıı. ır if tnıntakalarına iskan edi -
dQva~rn<:nıcrc ait e\•lcrin inşaatına 
tıı..ı, ı!eı:·dılrnektedir. Mühim bir kıs
euı k· ıkleri yerlerde san'atla meş
~llra~:~eler olduklarından bunların 
~tıı t a san'ntlarına devam etme -
~'ll~ ~ca~lllin için hükfımet kendile-
tr. eden malzemeyi ''erecek -

t~ii 
%1~ ın:e Manisa havalisine iskan 
\·e llskeg?Çtnenlerden çoğunun sivil 
•ıs \•e b~ı. kasket imalinde mütehas
~ıldıt'l l§de san'atkar oldukları an
h ~aret ndan Manisa vilayetinden 
~t t'tle){;e Sanayi Odasına yazılan 
~ lcet i Upl? bu gibi sivil Ye askeri 
~ ~e :alıne nıahsus makinelerin 

tile ec1·u1 ıunduklnrı ve nereden te
ı ebnrv. w. ...... cgı sorulmuştur. 

~~atanb ~ey~el Berat 
h •ttnc·tu Muftülükünden • 
~tıı ı CŞrin· • 

tır tı on el~ :n Yirminci günü şa-
(~~Q~dek~rdune müsadif olmakla 
~it rV:tııbe 1 çar~amba günü akşanu 

l·l&tı 01 gecesı) leylei berat oldut Un ur. 
ll §~edı~,.~ ---

k t!lt!d1. . ecek komisyon 
"' J..~ - ~ e, ısti l • k 
~ ,_,'4tllttn tn a işleri muayyen 
tıı~ t! lap11~rÇevesi içinde yürümek
~ ısullllaıc ?kta olduğu cihetle yal
~'O ~oqlı ı: ıı. ~lerile uğraşan bu ko • 

tq;_~- Cl6Vet f 
tı.~~ -.roll'Un rn ye karar vermiştir. 

~et Veru gelecek ay faaliyetine 
CCekur. 

Topkapıda İstanbul - Edırne asfalt 
yolunun başlangıcında açılacak mey
danın projesi hazırlanmış. tasdik e
dilmek üz.ere alakadar makamlara 
verilmiştir. Bu formalite ıkmal edi
lir edilmez Topkapı meydanının a • 
çılmasma başlanacaktır. Meydan, ga
yet geniş bir şekıldc açılacak ve et
raftarı on yedi kadar bina ıstımlak 
olunacak, açılan yere :ısfalt dô~eııe
cek, Topkapı suru, blr tak halınde 
muh&fa1..a edilecektir. 

1 şa g 1 re r en 8 • tan bul, Mahmutpa~ada Elaziz Tica- r 
ret evi sahibi Hnkkı aleyhıne Har - 1 

K f 1 b d b 
biye Mektebi ihtiyacı için satın alı-

ö mü r iat an . ir en ire :~~~k!~~! ::.~~c~i';,"~~nuh::ı:i~~: 
5 kuruşa ÇI k ... fı •' beheri (140) kuruştan müddeialeyh 

~ uhdesınde kalmış ve mumaileyh se-

kiz gün zarfında teminat iblağ ve 

11.ıf'a -'en ko··mu··ru·· sobaların -'.akı· 011 gün 7.arfrnda mukavelesini yap· 
J.Vl ~ Uı U~ madığından teminatı rnuvakkatesi 

t h l l "' J I olan (28) lira (81) kuruş irad kay -a eş pa a l ıgı ua artıyor~ dcdilmiş \'e mumaileyh namı hesa-

---------------------------· İstanbul Aslıye İkincı Hukuk Mah-ı Bırknç gündür devam eden yağ-
kemesinden: murları ve ansızın soğuyan ha,·aları 
Davacı İstanbul Maliye Muhake- fırsa~ b~len _bir kısı_m es~af meyanın

mat Müdüriyeti tarafınden Kartal _ da komurculer de ıhtıkara başlamış
da mukim eski Kartal Malmüdürü lardır. 
Mustafa Fehmi ve Maltepede mu _ Yağmurlar ve :fırtınalardan evvel 
kim Maltepe eşrafından ve bahçı _ hemen her tarafta kömürün kilosu 
van parlak Mustafa aleyhlerine açı- perakende olarak kömürcü dükkan
lan alacak davasından dolayl muma- ların?a aznmi 4 kuruşa satılırken, 
ileyhimanın ikametgahlarının meç • iki üç gün evvel 4,5 kuruşa çıkmış ve 
huliyeti hasebile ilanen gıyap karar· dün de 5 kuruşa fırlamıştır. 
larının tebliğine rağmen gelmedikle- Mahalle aralarındaki kömürcü -
rinden gıyaplarında icra kılınan a- lerden 5 kuruştan aşağı kömür al -
çık duruşmasında davacı vekili mah- mak mümkün değildir. Halbuki bun
kemrce müvecceh görülen yemini lar yeni kömür almadıkları ve dük
hasımlarına teklif etmiş ve olsuretle kanlarında istok bulunan kömürleri 
yeminin ifası için 20 gün müddetle 
yemin davetiyesinin tebliğine ve du
ruşmasının 26/11/937 cuma günü sa
at 14,30 a talikma mahkemece karar 
.verilmiş ve olbaptııki yemin daveti
yeleri mahkeme divanh:ınesine asıl
mış olduğundan, tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet gazete ile 
ilün olunu::-. 935/219. 

fırsattan istifade ederek pahalı sat
mak istedikleri için ortada apaçık 
bir ihtikar mevcut bulunmaktadır. 

Diğer taraftan alfikadar Belediye 

memurları da bu yersiz yükselişle 

a1.1kadar olmuşlar ve kömürcüleri 
kontrola başlamışlardır. 

Her kömürcü, sattığı kömürün fi-
' 

!atını gösterir büyük ve sabit bir lev
ha yaparak dükkanının en göze te
sadüf eden bir yerine talik edecek
tir. Odun fiatları da yükselmek isti
dadmdadır. 

Fakat bu yıl maden kömürü ve 
antrasit kömürü satışları daha çok 
olduğundan oduncular, henüz odun 
fiatlarmı pek yükseltmemişlerdir . 
Bunlar, umumi maden kömürü rağ
beti karşısında şimdiki fiatla iktifa 
etmektedirler. 

Şehirde her hangi bir odun ve kö
mür buhranına sebebiyet vermemek 
için Belediye tarafından yapılan tet-

kikler neticesinde çok fazla miktar
da odun ve kömür istokları mevcut 
bulur.duğu anlaşılmıştır. 

Belediye, maden kömürü fiatları
nın yükselmesine de meydan vermi
yecektir. Yalnız, maden kömürü so
baları ı;ok p::ıhalılaşnuştır ve müte
madiyen cic çini soba fiatları düşer
ken, maden kömürü sob:ıları fiatla
rı te7.ayiit etmektedir. 

bına yapılan mübaya:ıda beher hav
lu (275) kuruşa Talibe verilmiş ol
duğundan bu yüzden hazinenin za
rarı olan (305) lira 69 kuruşun maa 
faiz ve masarifi muhakeme ve üc

reti vekaletle birlikte tahsiline mü
tedair açılan davanın müddeialeyhin 
ikametgahının meçhuliyetine binaen 

gıyaben icra kılınan muhakemesi ne
ticesinde: Beher ndet havlunun (140) 

kuruştan (250) adet havlunun müd
deialeyh üzerinde kaldığı ve bilfıhare 

pazarlıkla (273) kuruştan Talat na
mında birinden iştira edildiği anla -
şılmış olduğundan aradaki farkı fi
yatın rpüddeinin talebine tekabül 
ettiği görülmekle mezkür (305) lira 

69 kuruşun 15/7 /934 tarihinden iti
baren % 5 faiz ve % 5 ücreti vekalet 
\'e masarifi muhakeme ile birlikte 

10/4/935 tarihinde karar verilmiştir. 
Tarihi ilandan itibaren (15) gün zar-
fında temyiz edilmediği takdirde iş

ı bu kararın iktsbı ktaa'iyet edeceği i
j ıan olunur. 15/10/937. 934/888. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

ikinci mevki ada 
Yolcularının 
Akaydan dileği: 
Büyü.kada ıı.:e Pendikte oturan H:i 

okuyucumuzdan aldığımız mektup
larda Akay idaresinden ehemmi -
yetli bir ricada bulunmaktadır: 
Yağmur ı•e müthiş rüzgarların 

başladığı bugünlerde biz uzak is
keleler ikinci mevki yolculan, A
kay vapurlannda tek ve dar bir sa
londa günde dört saat kapalı kal
mıya mecbur bulunuyoruz. 

Çünkü, büttin Akay vapurlarının 
ancak kapalı, bir kamarası vard.ır. 
Diğerleri kamilen birinci mevki -
dir. ikinci mevki halh.".1, tabii bu 1ıa
t•ada açıkta oturamıyacağı için tek 
kamaraya dolmakttı ve nefesler bu
rasını doldurmaktadır. 

Halbuki, Şirketi Hayriye idaresi 
ikinci mevki yotculan için bile üst 
giivertelerde üstü ve yanı kapalı 

kamaralar yapmıştır. 
Acaba Akay idaresi, Şirketilıay -

riye idaresinden 1ıümuııe ı.ıe misal 
alarak biz ikinci mevki yolcularn.ı 
da düşünüp, bu kış kıyamette 1ıcr 
gün ömürlerinin dört saatini bu u
zıın deniz yolculuğuna veren fd"ir 
ıalka üstü kapalı ikinci bir salon 
uücude getiremez mi?. 
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Vaşıyan 
ölüleri 

•• 
Olmede n cehenneme SON G E C· E 
giden F ıransız mahkum

larının hayatı nasıl 
geçiyor? 

Yazen: Tarık Z.Tuney• 
Uzaklan bir kadının söylediğı gü

zel şarkı işitiliyordu. Önündeki ma
sada sıralanmış ve yarılanmış me
ze tabakları ay ışığı altında parlı -
yor, içtiği tütünün yükselirken bur
kulan dumanı, gece rengi içinde kay· 
boluyordu. 

----·-

Avrupalllara garip 
Gelen bir icad 

ır ı 

Ölmek arzusunu his- · Cüyan adasında ka-
Amerikada tayyareli motör icad Daha dün ayrılmışlardı... daha 

seden ve ölümü bek- fes 1 er mahkumların 
!iyen i nsan ları ya l nız di ri diri gömüldüğü 
Güyanda bulabilirsiniz mezarlard ı r .. 

......... ~~~~~~ ............... ~-

oltmmU§tur. Bu makine ile 400 kilo- dün beraberdiler ... ve bu ayrılış en 
meıre sür'at elde edilmekıedir. Ta- son ayrılış olmuştu. 
bii bu motör, Avrupalılar ıçin teh -

· likeli görüldüğünden kullanılma -

O, şimdi uzaklarda. çok uzaklarda 
idi ... ve kim bilir onu ~ötüren gemi 
yelkenlerini şişirerek ay parıltıları-

l makıadır. Resimde motörün içi gö na bürünmüş denizi nasıl yarıyor • 
rülınektedir. du! .. 

Etrafına baktı. Her şey biribirin

Fıunsanın sürgünlerini gönderdiği 
.Guyanne• adasının ismini hepiniz 
işıtmişsinizdir. Fakat gelen sürgün -
Jcr orada da bırakılmazlar, daha on 
mil uzaktaki Şeytan adasına götürü
Jürleı. 

Sarp kayalardan müteşekkil olan 
bu ada, 34 dönümlük bir araziye sa
hiptir. Bu çıplak arazide on, onbeş 
tane taş kulübede bir kaç tane Hin -

D re yfüs ün ogıu A lfe rd 
D re yfüs 

distan cev~den başka bir şey gö
rünmez. Bu adaya Fransızlar, en a
zılı canileri gönderirler. 

Ömürlerinin sonuna kadar bura -
da menfi kalmıya mahküm bu adam
lar, ancak 6, yedi kişidir ve bu adam
lar buraya Fransaya karşı ihanet ve 
cinayet yaptıklarından gönderilmiş
lerdir. Buradan memleketine döne -
bilmiş yegane adam, Dreyfüstür. Bu 
hali adanın en meraka değer siması 

Jean Greve'dir. Fransa ile harp 
esnasında ölen ölüleri kaldırmak için 
taahhüde girişen bu adamın, kaldı -
racağı ölülerin parmaklarını kese • 
rek yüzüklerini çaldığı anlaşılmış 

ve burada yaşamıya mahküm edil
mıştir. 

Mahkümlar, adada, gündüz iste -
dıklcri gibi serbesttir. Gece olunca 
hrrkes kendi kulübesine girer ve 
gardiyanlar kulübelerin kapısını J·i
litler 

Buradaki menfilere, Fransız as
kerlerine verilen tayin verilir. 
Eğer gidip de, Fransız memurları

na bu adamların isimlerini sorarsa· 
nız: 

- Neye soruyorsunuz .. onlar sizin 
için ölmüştür. 
Cevabını verirler. 
Şeytan adasından, şimdiye kadar 

kimsenin kaçabildiği vaki değildir 

Adanın etrafındaki su cereyanları o 
kadar kuvvetlidir ki, buradakilerin 
sandalla kaçmalarına imkan yoktur 

Gemiler bıle adaya zor yanaşırlar. 
Şeytan adası bir kenara bırakılır

sa Guyanne'de 11 tane hapisane var
dır. Bu hapisanelerden ikisi başka 

ada üzerinde olup, diğerleri ise Gu
yanne adasındadır. Bu hapisaneler
de 8,000 kadar mevkuf olduğu tah • 
min ediliyor. 
Adanın havası hakkında bir ma • 

lümat almanız için şunları söylemek 
kAfidir: 

Fransa bundan tam yüz sene ev • 
vel bu adaya 12,000 müstemlekeci 
göndermişti. İlk senesi çıkan bir 
humma neticesinde bunlardan 10 bi-
ni ölmüş ve bunun üzerine Fransa 
sa burasını sürgün yeri haline koy· 
muştur. 

Her sene siyah bacalı bir gemi, 
Morinen gemisi, buraya mahkum 
getirir. Bu mahkumlar, bir sene tec
rübe hapisanesinde kalırlar ve son
ra vaziyE'tlerine göre diğer hapisa • 
nelere taksim edilirler. 

Bu memlekette 13,000 kişi olduğu 
bunun da onda birinin serbest yaşa
dığı tahmın ediliyor. 

Buraya scvkedilen mahkumların 

çoğu ölmektedır. Fakat buradan sağ 
olarak kurtulan da vardır. Türk po
lisi Cemil bunlardan biridir. 

Nefis bir film 

1\'1 usoli ni n in og" ı l1 den, her şey kendisinden uzakla~ı • 

[

yordu. Demin ilk kıvrımda olan du
man sanki ezılmiş, bitmiş, karan -
lıklara dalmıştı. Demin başlangı • duygu vardı. Zaferi görüyor, ölümü 

1 cında olan şarkı, şimdi sonuna yak- seyrediyor, fakat biç bıri onu tat • 
!aşıyordu ... Deminki düşünceleri bı- min etmiyordu. Bununla beraber, o 
le, uzaklaşan sevgilisinin peşinden gönlünü eğlendirmiye çıkmıştı bu 
ko~ar gibi durmadan akıyordu. Ka - akşam ... 
vuğunu biraz daha yana çekti. Par- Ve yatağanı belinde saatlerce do-
lak kaftanının kuşağını biraz daha !aştı. .. 
gevşetti ve .. dünü düşündü, bir gün Şımdi, küçıik bahçeli bir evın Ö· 

önceyi bir daha yaşadı... nünden geçiyordu. s_eyrek parmak-
Dün... lıklaıla çevrıli bahçede çok gıizel bir 
O gün Türkler, aylarca suren uğ- kız ıçeriden işit ilen yalvarışın iıhen

raşmalarından sonra köhne Bizans gine uyarak çıkrıklı hır ku~·udan ya· 
surlarının delik deşık olduğunu gö- vaş yavaş su çekiyl)rdu. 
rüncc, zafer heyecanının verdiği bir Yeniçeri Ahmet., kapıyı yavaşça 

sarhoşlukla şehre daldılar. 

1 

itti ve kuyu ba~ına doğru yürüdü 
O gün ..• o güzel, unutulmıyacak Güzel Rum kızı. hıç bır şey görme-

gün... mişti, hala duasını mırıldanıyordu. 

Yeniçeri Ahmet, nöbetini teslim Ahmet, vatağanı yeni bırakmış e-
ettikten sonra, son hatırasını yaşıyan !ini. kızın saçlarına değdirdi. En ha
Bizansın dar sokaklarında gezini • 1 fif bir ilişmeden bile kanatları zede
yordu. i leneıı bir kelebeğe benzi ven gımç kız 

Rum evlerinde hi~ bir hareket 1 Ahmedi karşısında görünce korktu. 
yoktu. Bütün evler, üzün•.ülü bir ka- Bağırrınak istedi, bağıramadı, kaça

Amerikada filmle meşgul bulunan ranlığa bürünmi.istil Kapalı pence . matlı Korkulu bir üzüntü kaç gece
relerin aralıklarından kendilerini ldir onu yormuştu Titriyerek kuyu 
kurtarmıyan İsa için yanan kücük ·taşlarının kenarına çöktü. 

Musolininin büyük oğlu 21 inci senei 

devriyesi münasebetile bir eğlence 

de görüniiyor. kandillerin hafif ve ince ışıkları sı- Kcca ye~içeri, aradığını bulmuş 
--- -- zıyor, ve bu müthiş afetin içinde e- insanlar gibi gôzleri parlıyarak. bu 

Altın Kralının zilmekten, yok olmaktan kcrkan u- güzel Biza ns kızını seyredlvordu. o. 
zun siyah saçlı Bizans kadınları nun da gözleri parlıvordu, fakat çok 

C d• b } d bembeyaz sakallı ihtiyarlar, yine !sn içlı hir parıi•ı ile, ulaşılamıyaca'< 
Bir balo hatırası ese ı U Un U için kurdukları küçük mihrap önün- !yerlerde yar.•n kandiller gıbi. .. 

Nefis bır fılm olan cBir balo batı- de diz çöküyorlar, dudaklarını ya · Dakikalar böyle geçti. Geçenlerde meşhur altın tüccarı 
rasıo nın bir 5ahnesı, Fransız Alp- va•ça oynatarak yalvarıyorlardı 

Saunier'nin Joseph Verud sokağın • ' 
mıştır. Burada alınmış olan fotola- Yalvarış ve sessizlik. .. Bizansın 
1 d 2 500 · 'f d 1 da tecavüze ug·rayarak kaçırıldıg·ını 
arın a . metre ırtı aın a a ın- hayatı büsbütün sönmüştü. 
rın güzellığine doyum olmadığı gibi yazmıştık. Ve Saunier'nin çantasın· Ötelerde, kazan başlarında tepi . 
bunfor arasında bir .ç ığ sukutu. nu da 500,030 frankla Mcnako trenine nen yenıçerilerin şarkıları, tiz ses
gösteıen kısım, şımdiye kadar emsa- binmek ıçin gıttiğıni de ilave etmış- !erle okunan gazeller, halii yerlerıne 
li görülmemiş bir muvaffakıyettir. tik. Son gelen haberlere göre 1.a - yerleşemiyen top takırtıları ve at 
Çok saf ve azometlı olan Gard gölü vallı adamın cesedı, ayın onuncu pa- kişnemeleri bu gürültüsüz mahal· 
sahillerinde intihap olunan yerlerin . . , leleri inleterek korkutuyordu. · ıı ··· · · d b' b h. ızar gunu Saze de çalınmış arabanın guze ıgı ıçın c ayrıca ır a ıs aç- Bizans inliyordu. 

1 mak icap eder. Bu filmin gerek mev- bulunduğu yerden beş kilometre me- Ahmet, biten şehirle doğa~ şeh _ 

Ahır.et, ger.ç kız ı kollarının arası· 

\
na alarak, ileridekı bir ağacın altına 
götii1'dü Genç kııın korkudan tıt-

l redıgmi ar.lıyordu, onu ıncıtmemek 
için yüksek ctlu bır yer 'eçtı. ve ku-
1ca2ındeıki se\1 giJisıni oturttu 

Lev€nd yeniçeri ile içli Bızans 

dılberi, burada bol gölgelı. ağacın 

altında saatlarca kaldılar G<"nç kız. 

orada nasıl k 1ldığını. hangi kuvvrtın 
kendisıni matemli aılesınden atede 

zuu, gerek foto ve gerek temsil ıti- safede, cesed çakıl taşlarının arasın- rin gu··ru"ltu·· ve M. ssı·zıı·ğı· arasına kn. 
~ ., düşman bır se•ıgılinın Y"nında tut -

bari le tahayyül olunduğundan fazla da, kuçük bir ormanın eşiğinde bu- nan bir nöbetçi gibi ıssız Bizans ma- tu~unu bılınıvordu Ahmet. hanııi 
büyük bir muvaffakıyet olduğu an- !ur.muştur. Bulan adam, evıne donen hallclerini dolastı. ı(~rip bir duygunun hndisını arka· 
laşılmaktadir. bir avcıdır. _Bu akşam, içinde anlaşılmaz bir daşlarından uzakt.o. bıırnda yaşat . 

• Önüm üzdeki SARAY Sl'NEMASINOA Gösterilecek tığını anlıyJmı.vordu 
rr-~ P•rtem be akşamı olan ~--,, ide sı;nkı bır çok yıl oncc tarnşmış 

>e\'gılıler gıbı ruhlarının bulun sa -
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Fakat ıkısı 

Büyük Fransız fılminin il k ı ra esı şer efı ne MEVSiMi N iLK GALASI 

Baş rollerde: FERNAND 

!erle kaplıy.;rak batıyor, o~acın ye. 
sil vi~rrakları kızıllaşan ufuklar i.ı· 

,zer.de mor lekele,. gıbı duruyordu 
GRAVEY ve ISA MiRANDA Karşılarındakı erguvan ağacı ak

şamı en evvel karsılayan uzun saç
ları önlerine sarkmış dertli kızlar gi-

111 bı. erguvanla karışık yeşıllığini önü=- ne eğmış, ılık rüzgarla yavaş yavaş -
Bu · filmin ; lüks ve iht ı şamı, 

itibarile 

Yerler evvelden 

me vzuu, musikisi ve 
se yırcilc rin g öıle rı ni 

temin edlleblllr. 

Viyananın par lak 
kama ştıra c a ktır. 

Tel. 41656 

muhi tı 

I l)t;k--,lJ~·~-
ve m u fı a r e b e .s Z , 
ultanjlamidin . ':1· 

Çj!Zf l .J IY0.5<?l l 

Yıne o gun, Yunanlılar; (Lefteri
hor) cihetinde (Armutlu) sırtlarına 

yerleştırdiklerı iki batarya topun a
teşi hımayesinde taarruza geçmek 
istemışlerse de, Osmanlı topçu ve pi
yadesinden gördükleri mukavemet 
üzerine geri çekilmişler; geceyi sü
künetle geçirmişlerdi. 

etmekti. 
Fakat kumandan Celal Paşa, bu 

tuzağa düşmemişti. Açtırdığı ateşe 

mukabele etmıyen yerlere, keşif 

müfrezeleri göndermişti. Ve kendısi 

de, beş tabur taarruz kuvvetinin ba
şına geçerek aheste aheste ılerlemiş 
idi. 

yemıyordu Bu sebeplere bınaen top
çu kuvvetını arttırmak icap edıyor. 

Celal Paşa, derhal taarruz kuvvet
lerine tevakkuf emri vermiş .. Fırka 
Kumandanı Neş'et Paşadan, top is
temişti. 

Tefrike No: 40 
Lisvaki tepesi, Tırnava yolu üze -

rinde, ve Yenişehir ovasının kilidi 
mesabesinde idi. Yunanlılar, bu mev
kii, büyük bir dikkat ve ehemmi • 
yetle tahkim etmişlerdi. Milona ge
çidinden sonra burası, en mühim bir 
müdafaa hattı idi. 

Evvelii, tepeye karşı müessir bir 
top ateşi açılmıştı. Ve sonra, (alatur
ka) saat on buçukta, Yunan istih -
kamları üzerine çok şiddetli bir pi -
yade hücumu yapılmıştı. Taşköprü 

taburu, pişdar olarak ilerlemişti. Fa
kat düşman istihkamlarmdan açılan 
sel gibi müdafaa ateşi karşısında ile
ri hareketi söktürememişti. 

Vakit geç idi. Artık karanlık çök· 
müştü. Düşman, buralardan henüz 
çekildiği için, arazi Jayıkilc keşfedi
lememişti. Zaruri olarak askere te-

Yaza n: ZIYA ŞAKIA 
vakkuf emri verilmişti. 

Gecenin karanlığı basar basmaz, 
nızamiye 14 üncü alayın 2 ncı tabu
ru, Taşköprü taburunu takviye et
miştı. Ve böylece, ertesi günün sa
bahı beklenmişti. 

Bugünkü harpte (Lisvaki) tepe
sini müdafaa eden Yunan Bihbaşısı 
Mavromati'nin alayı cidden takdıre 
şayan bir müdafaa ve sebat göster
miş .. Osmanlı hücum kolunun,' o ge
çidi de zaptederek (Tırnava) şehri

ne girmesinin önüne geçmişti. 

Bugün buradaki bu küçük muvaf
fakıyetsizliğe mukabil; Naim Paşa 
livası, (Volşko) tepesine hücum et
miş .. burada da Yunanlıların anüda
ne müdafaasına rağmen, düşmanı fi
rara icbar ederek tepeyi ele geçir -
mişti. 

8 Nisan günü : 
Lisvaki tepesi eteklerinde, şafak l a 

beraber. harp başlamıştı. 
Liva Kumandanı Celal Paşanın 

kumanda ettiği piyadeler, şiddetli 

bir tüfek ateşinden sonra ileri atıl

mışlardı. 

Yunanlılar, burada çok kurnazca 
bir pusu kurmuşlardı... Gece, asıl 

büyük tepenin önündeki küçük te • 
peleri sessizce tahliye etmişler; bü
yük Lisvaki tepesine çekilmişlerdi. 

Ve burada da, Osmanlı cephesinden 
gelen ateşe, mukabele göstermemiş
lerdi. Maksatları, bütün buraların 
tahliye edildiği hissini vermek .. bu 
suretle, Osmanlı kuvvetlerini ateş 

hattının tamamile içine çekmek .. 
sonra da, işgal ettikleri tamamile ha
kim noktadan mütemadi yaylım a
teşleri açarak, gafil kıt'aları imha 

Yunanlılar, Osmanlı kumandanı • 
nın bu ihtiyatkar hareketi karşısın 

da. daha fazla sabredememişlerdi. 

Saat on buçuğa kadar bekledıkten 

sonra, artık ateş menziline yaklaşan 
Osmanlılar üzerine, gülle ve şerap
nel yağdırmıya girişmişlerdi. 

Celal Paşa, toplarını (Tırpan ) te
pesine yerleştirmişti. Düşmanın top
çusu ateşe başlar başlamaz, derhal 
Osmanlı topları da şiddetle mukabe
leye geçmişlerdi. 
Tırpan tepesile (Lisvaki) tepesi a

rasındaki mesafe, 2,500 metreden 
fazla değildi. Fakat Lisvaki tepesi 
Tırpan tepesine çok hakim bir mev
kide idi... Bu vaziyet dolayısile, Os
manlı mermileri kafi derecede mü
essir olamıyor .. ve, düşmanın kahir 
topçu ateşi altında, o yalçın kayalar 
üzerinde Osmanlı piyarleleri ilerli-

* CELAL PAŞA DA ŞEHİD OLDU 
Ertesi gün, Celal Paşanın emrine 

bir sahra bataryası gönderilmişti. Fa
kat bu ağır topları, düşmanın topçu
sunun ateşleri altında o yalçın kaya
ların üzerine çıkarmak, kolay bir iş 

değildi. 

Celal Paşa, bizzat işin başına geç
miştı.Kuvvetli ne!erleden iki yüz 
askeı seçtirerek, toplara halat tak
tırmış; bin müşkülat ile bunları Tır

pan tepesinin üstüne çıkartabilmiş
ti. 

Yunan topçuları bunu görür gör
mez, fena halde öfkelenmişlerdi. Ar
tık bütün toplarının ağızlarını, Tır

Pantepedeki Osmanlı topçularının 

üzerine çevirmişlerdi ... Düman mer
mileri, göz açtırmadan yağmur gibi 
yağıyor .. artık tepede barınmıya im
kan bırakmıyordu. 

(D' " • ı-ar) 

sallanıyordu. İki sevgili sanki biri· 
birini çoktandır anlamış insanJaII 
andıran akşamın içli ahengine uyan 
hafif ve kesik kelimelerle hep konUf 
tular. Artık hiç ayrılmıyacakJardl· 
Bır en son ayrılış. hiç, hiç gelrniye· 
cekti. 

Ahmet, etrafına bakındı. 
Her şey bu güzel sevgililerden a)'' 

rılmak istemiyormuş gıbi yerli ye· 
rinde duruyordu. Uzakta tüten dıı· 
man bitmiyecekmiş gibi ayni kıll ' 
rımda kalıyor, ağaçlar, yaprakl•f• 
sesler hepsi, her şey sanki ikisin~
daha fazla sokuluyor, daha fazla ya 
!aşıyor, her şt>y iki sevgiliden aY ' 
rılmak istemiyordu. . 

Bu rüyalı konuşmayı arkada işit•· 
len bir çıtırtı, birdenbire durdurdu: 
Ahmet, her şeyden önce, yanında!<~ 
sevgilisini korumayı dl\şünere 
doğruldu, döndü. Hiç kimse yoJ<tU· 
Fakat, bu yavaş yürüyen birinin s· 
yak sesi olmalıydı. İçine gelen bıf 
kurunutu ile kalktı, pencereleri sırn: 
sıkı kapalı eve doğru ilerledi. IJal

3 

kimsecikler görünmüyordu. 
Duvarın köşesini döndü. 
Biı kaç adım ötede, pencerenin 

gı· 
tahtasına dayanmış ve siyahlar ~-
yınmiş bir kadın hıçkıra hıçkıra a .. 

' 1ıyordu. Beklemediği bu manzıır3 

karşısında Ahmet biraz şaşaladı. ., 
O, gönül eğlendirmiye geırnern'' 
. d ? mıy ı. .. 

1 
'{en içerinin kendine yaklaştığınn 

gören kadın, elindeki siyah tüldet 
mendiliyle gözlerini sildi. Ahrn~; 
uzeri haç resimleri ve çatlaklarla ..• 
lıı ~oluk renkli duvar boyunca yuel· 
riiyerek pencerenin önüne kadar g 

3
• 

dı Kadın, büsbütün donuklaşan ~
k ıslar ile yeniçeriyi süzdü ve perı bir 
reyi gösteerrek ince ve titriyerı 

S<S)e: 

- Bakın, dedi, bakın!.. • 
Lo~ odanın küçücük kandili !53

11, }Jll ' 
nın ve Meryemin yanyana konu .0 . . ıc"' yüzlerini aydınlatıyordu. Islı a 

3
• 

parlattığı bu tablonun altında uırı· 
nan bembeyaz bir yatakta, .zırh 1:31s 
nın bazı tarafları deşilmiş hır Jlı 11, 
silahciırü boylu boyuna uzanın'~ , 
Ellerı göğsü üzerinde kavuştur''~,1 

<•' 
muslu, ı·ara izleri görünen s~Pcİıır• 
ve ıl'••lllk yiizü. kapalı gözlen . ı;
madan ıızavıp giden bir sessizlı~•· 
Jıinıün sadeliğini anlatıyordu: bııl 

Ak sakallı bir ihtiyar, yatagın rile 
ucunda dız çökmüş, titrek eJIC·JC' 
tuttuğu bit· incildcn okuduğu şe~11 r· 
ri, onları bu büyük fel5ketten ,a~ 
tarmıyan İsa ile annesine bak~ 0ı 
mırıldanıyordu. Ahmet, ihtiyarın 
ağladığını gördü. 

Fakat o, buraya gönül 
miye gelmemiş miydi?.. ·ıV' 

Matemli kadın dizleri üstüne.~ kt' 
lır gıbi çöktü, ellerile pencererı.' p.U' 
narını tuttu ve yaşlı gözlerin' 
metle çevirerek: . ol ' 

- Onu aldınız diye bildi, JııÇ ~;r 
' n 

mazsa ötekini bırakın... l'a~ı ,.er' 
gemi ile gidiyoruz, sultan izın u bİ' 
dı. Bırakın onu, hiç olmazsa on . 

b k ~ ze ıra ın... e o 
v~ Bizanslı soluk yüzlü anrı .: oi' 

'Jll l' 
oğlunun yattığı oda penceresı ıaı!'· 
bine kapanarak ağlamıya baş 0rııı f1 

Ahmet sevgilisini, sonra da 
annesini düşündü. uıık .' 
Şimdi onlar, uzaklara, çok ,:e b'' 

!ardaki bir şehre, gidecekler ,3b;ır ~ 
ribirlerini teselli ederek. Y~~'~ırılt111 
ceklerdi. Ve bir yeniçerının ·r 8rıf1e 

. . ·ıı bl 
aşkı, bir anne sevgısını ' 
yalvarışının önünde kırıldı. ,, ,·a 

"ere" . o·ı 
Ahm<'t, başını önüne eg 1v ka , 

ı·as vavaş bahceden çıktı. kıl ,, , J< btl 
sonsuz bir sevgi bırakara /PJ 

. · sa!I 
(Devamı 5 ınc ı 
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NA Ş I O I N T.I YAT R OSUN O A 81 R GECE I] Meşhur tayyareci
1Mezarhk mı? 

b·ı k I . b a 1• Mollison Nehir mi? 
ı U esıne en~ıyen ı- ispanyaya gidiyor Her ün me -hul bir cese~ 
ro salonunda bınlerce Meşhurtayyareci JamesMolloi - g ç 

son'un son gunlerde karısından ay- b ı R h • d • t b il V 1 • rıldığını yazmıştık. Karısı da ken- U unan en ne rın e 
Is an U U eg eniyor dısıgibiçokbüyükbir tayyarecidir. 

Şimdi şu pu
senin sah icisi n i 
istesek vermez. 
Ya.. Yalancıktan 
bot bol puse sa-

• • 4 defa Atlas Okyanusunun şima - 1 
• ı d •• 11 ı ı h 

1 inden, bir defa cenuptan, Afrikay ı o U r U e n e r e S a p S 1 Z 
Her kanto soııunda uzun ve ba~tan başa dolaşan ve bir de dı;vri ! _ _ _ 

~ruyor .. 

alem yapan James Mollison'un Is - 1 T . ı k . 
israrlı bir fer .. lJ. at boslıyor. panyaya gideceği söyleniyor. Jim, estere 1 e esı .. 

_ ~ İspanyaya, General Frankonun ya - • f 
nına gidecektir. Hiç bir surette har- len JnSaD ka asın - Sarı kurdele.. be iştirak etmiyeceğini ecnebi gaze-

•• tecilerc beyan eden tayyareci, bir dan başlıyan bu - y Qlllk o mer •• Amerikalı kadına, bayan Dahl'e ko-
casını da getireceğini vadetmiştir. cinayet eserleri 

Yazan : N. Safa Coşkun Kendisi, Halivudda doğmuş ve ar- 1 
tistlerin içinde büyi.imüştür. Müziği !tesadüfle meyda• 

' çok sever ve çalar. Bundan 1 sene 
kadar evvel bir orkestra ile Meksi- k f 

-
Muzikacılar, ellerinde aletleri, yer- p 

Jerine geçtiler. 
Perdenin aralığından Yorginin ke

manını uzattılar. Bu başlayışta deği
şen hiç bir şey yok. Yirmi beş yıl ev
\'elde Yorginin kemanı böyle perde 
aralığından uzatılır, onu notalar ta
kip eder ve Yorgi locaları, sonra kol
tukları süzerek geçer yerine oturur
du. Yine ayni .. fakat, bu sefer dos
tumu bir hayli ihtiyarlamış buldum. 
Söz aramızda o da az devrin adamı 

[
kaya gittikleri zaman orada genç bir ına çı ıyor •. 
tayyareciyc rastgelm.iştir. TayyarP- ötedenberi Lion şehri esrarengiz 

,,.,:,fı~1!~~~;;;;ı mey; kabul etmiştir. Jkisi de son nı- kaybolmalarile meşhurdur. Phone 
mnnlarda İspanyada harbetmcs.i tek- nehri, kaybolmaların başlıca sebe -
lifini alır almaz memnun olmuşlar- bidir. 
dır. Mesela bir gün nehirden bir ceset 

1 Kadın, General Frankoya oturmus çıkarılır, tahkikatı falan yapılır. ve 
bir mektup yazmış Ye kocasını sev=- neticede hiç bir şey öğrenilmez. lşte 
diğini, kendilerine karşı hiç bir hu- 7 teşrinievvel günü de böyle bir vak'a 
sumeti olmadığını, yalnız harbetme- ! ile !•arşılaştıldı 

değildir, hani. .. 
Tencere yuvarlanışını andıran gü

rültü, iki defa daha tekrarlandı. Ti
yatronun ortasındaki yolu Balıkpa -
zarına çeviren ceğlencelik! • esnafı 

birer· kenara çekildiler. Müzik baş
ladı ve en aşağı yüz kadına robluk 
kumaş çıkabilecek kadar muazzam 
seten perde harekeet geldi. Ne ırk -
tan, ne milletten olduğunu maalesef 

sini sevdiğinden oraya geldiğini yaz- .\ndon~e'de oturan iki arkadaş, Ron 
mış ve affetmeleri için yalvarmış ve tne:ırinde !)alık tutarlarken nehir _ 1 Madam Hodoyer 

ciyi seven bu kadın onunla evlen - ] de yüzen bir paketle karşılaşırlar. 1bozuldu, ka\•ga ettiler. Nihayet a- ı 
mektuba da fotoğrafını koymuştur. Ve güçltikle kenara çıkarabilirler. dam sakinle~ti ve nkşa mkarısına ba-' 
General Franko'nu~ m~~tu~u ve fo- Merakla paketi açtıkları. z~~an hay- rışmalnrınm şerefine bir gezinti tek
toğra.fı alıp ~l~~dıgı bılınmıyor. Yal- retten oldukları yerde çıvılı kalırlar. lıf etti ve Ron nehri kenarına gitti-
nız bı~ ~ey bılı~11~~rsa, o da ge~ç ta?'- Paketin içinden bir ceset çıkar. Bu- }Pr Nehir kenarına gidince, adam: 
yarecıyı affettığıdır. Bu haberı alan na ceset de denilemez yo. Bir kadın 
madam Dahl son günlerde Pariste vücudü, kafası ve kolları yoktur. Bu 
Jim Mollisonu görmüş ve kocasını genç bir kadın cesedidir. Hemen iki 
getirmesin i rica etmiştir. Kadının arkadaş vak'ayı polise haber verir ------ :thdi acizin de tayin edemediği za-

- Bak, balıklar görünüyor, dedi 
ve nehre doğru eğildi. Karısı da bu 
hareketi yapınca adam karısını neh-

'tcırı ı cı ı nız d gll mi? Naşl t .arsız bir bayan zararsız bir numara Sinem~ artistliQlnde de 
esi\ı devrine mah a ll e beK• yaptı ve bu n~ımaralar böylece de- muvaffak olan Naşit (Bir 

Cls ı ro lü n ü yap ıyor vam ededurdu. M illet uyan ıyor f il minde) 
~ . Davulcu Mustafanın trampette l 

~iiıı Skıden adı Millet Tiyatrosu idi. Bo yaptığı alkış taklidi arasında müte- ra bardağa boşaltılırken paradiden 
l'a.t ıp sıvandıktan sonra (Turan T i- bessim ve buseler göndererek çekil- bir ses: 

ağlamalarına dayanamıyan Jim, es- ler. Vak'a mahalline gelen doktor, re itiverdi. :akat. zavallı kadın, ka
ki arkadaşı Dahl'ı almıya karar ver- cesetten hiç bir netice çıkaramaz. casının .ayagına ~:apışmış .bırakmı •• 
ki üan)mööaep'İsapnolla> E E E EL Yalnız başın ve kolların, gayet kes- yordu. Işte o \•akıt, gecenın karan • 
miştir. İlk iş olarak da Parise gelmiş kin bir destere ile b ... sildiği sabit olur. lığında bir kavga başladı ve bu da 
ve Bourget'den bir tayyare kirala - Bacaklar kesik olduğundan, zavallı kocasının galibiyetile bitmiştir. 

~aı~0Su) dediler: Fakat kırk yıldır, di, gitti. - Vay anasını, diyor, sahici bira 
mıştır. Güzel Amerikalı kadınla be- kadının boyu hakkında hiç bir fikir Şimdi adam durmadan bağırıyor: 

"~ orasını Naşidin tiyatrosu bilir • Arkadan işçi kılıklı delikanlının be! .. 
raber Salamanka'ya gideceklerdir. • edinilemez. Kadının düşmüş bir ka- - Kler, nerdesin?. 

tler~aşiclin tiyatrosuna gidiyoruz, , biri y~nın~akine: . . . . . . Naşit gülüyor: 

IUfUl l ltt• .. lllUHtllltUUUUIHllllUHUIUtlllllltllllt JtltllllNIMUttt• ı 

~t .:su, ihtimal hiç bir kimseye ve - Şımdı şu busenın sahıcısını ıste- - Kim görür de imrenmez buna .. 
)ata hıç bir müesseseye nasip olmı· sek vermez ya!.. diyor. Yalancı ol - Meze olarak da yalnız kaşar pey -
tq~ a~'ni çatı altında en az yirmi yıl duğu için bol bol savuruyor. niri koymuşlar. 

~ll'ınnın bir tecellisi.. İkinci perde de bir kukaraça sey- - Yahu, diyor, kaşar peynirilc de 
~~akikat n sevimli ve güzide san- rediyoruz. Maamafih, paradi, ~u nu- bira içılir mi?. 

b ~?tnız Naşit, en olgun çağlarını m~ra:.a ~a pek num.ara ve~mıyor. Cemal Sahir -galiba rol icabı- pek 
ta 1nada idrak etmiş ve bütün İs- Üçuncu perdede bır bacagı çıplak, içmiyor. 
b tıhı.ııu ve hatta Anadolunun dört bir bacağı pijamalı kafasında yum- Naşit - İçsene yahu, diyor, ne a
h t tarafı d 1 ta d 1 b lruk kadar fantazi şapka, sevimli bir Jık şeysin sen., Sahici bfra hiç içil-

lıa n an ge en \·a n aş arı u k v h k .. 
1
.. h 

D daıti h . .. .. k k ızcagız, em şar ı soy uyor, em mez mi? .. 
<t>~J.ı· sa nenın onune çe ere - d d. 

1.1tır .... u·· ı·· ans e ıyor. . O k hk 1 , .. d d '" ş ur yun, a a la ve neşe ıçın " e-. *** Ve nihayet sıra, oyuna geldi. Yi- - '" 
,_liıırıt b· y • ı· d F" ne eskiden olduğu gibi süflor kapa- vam ediyor. Biraz da içeri girelim, 
"Jet ır yagmur çısc ıyor u. ',- • . k d İ d . bakalım, sahnede ne var, ne yok, de-
, ar"ı k d 1 b b .. il gı verıne on u. çer en hafıf tak, d.k B. . , k. E .. S b 
"· 'f ar a aş a era er '-·ur yo- ~ ı . ızı san at ar yup a ri kar-
"~: ' ., tuk, dekor takma sesleri aksetti · 

şıladı. Şairliği, güzel konuşuşu kadar '\> Naşit, bu akşam operet oynuyor. 
~qYa b~ğnıur, azacağa benziyor, traın- Eski operet san'atkarlarından Cemal nezake ti de meşhurdur onun ... 

.\rı. 1nelinı, eledim. lsahlr de beraber. Naşit, Cemal Sahir ve o konuşu-
l<Oildaş· yoruz: c · 1 Oyunun ismi cRampa> Cemal Sa· 

)~I anım sen de, dedi, ne kadar ı - Bu sene, neler oynıyacaksınız? 
la; Ylirüyüvcririz. Hem bu ahmak -----·-· ---- --.~ - Meşhur Marinella'yı çıkarıyo-

1 tırı~tı ~·ağmuru .. be~ dakika sonra · ruz. Yakında Ramonayı oynıyacağız. 
ı . . 

t,. bı.ı y ~ Yedekçi de hazırlanıyor. 
"tı agmurun, ahmak ıslatan yağ· - İşler, nasıl gidiyor? 

~, b Olduğunu biraz sonra anla - • 
Ulu9uyorduk Çünkü Şehzade- l lld . • . 

il. =tkı Tunan tiyatrosunun ka -
li gelinciye kadar ikimiz de sır-

tl1b~ 0lrnuştuk. 
~ ıı b1 

.• deJik bir kova gibi gökyüzü -
ur· "lll'ltı Un varını, yoğunu baş aşağı 

~ t,
1 
<ısına rağmen, tiyatronun ka

\lilt ~ hayli kalabalık. Gişenin kü
~ clQ tıce~:sindcn kendisini mü -
~ y il ~llıgimiz tiyatronun sahibi 
qJ:ıııcıilsırnin sol gözü üzerine düşen 
. '1 tıı~~· Yüzündeki hatlardan bu 

Bunu sormam manasızdı. Çünkü, 
dışarıdaki manzara ve Bay Rasimin 
arkadan gelen gevrek kahkahası, iş

lerin nasıl olduğunu pekala gösteri
yordu. Biz çıkarken, üçüncü perde 

açılmıştı. Kahkahalar, alkış sesleri 
caddeye kadar taşıyordu. İşte size 
Naşidin tiyatrosundan bir kaç çizgi.. 

Sar1•Llclverd 

~t~i oıı Vaziyetinden hiç de şika • Naşl t aynı zamanda 
> l\,tılıdtnadığı anlaşılıyor. adam ıdır 

Sarı - Laciverd spor mecmuası bu
günkü yedinci sayısı birçok spor ya
zıcılarının yazılarile cıktı. Bilhassa 

salon s b · c·a ı· T .. k s~ K a rı ı a ın ur por urumu-

~arı1tı :n ~ir!n.ce, ikinci k~tdan mu
•la b· esı hızı karşıladı. Iki tram

~1ton-u ır davulun gümbürtüsü ti-
tı t;,,~ n içinde akisler yaparak dı-

hi yazmış ve meşhur halk şarkılarını 

buna tatbik etmişler. 

Vak'a vapur da geçiyor. Naşid de 

nun çıkardığı Dergi ı:necmuasındaki 

bir yazı dolayısile verdiği cevabı o
kumalarını bütün spor meraklıları-
na tavsiye ederiz. 

1 HiKAYE 

Son gece 
(4 ı":ucıl ıoyfad'ln devam) 

çük yerden uzaklaştı. 

1 

O, gönlünü eğlendirmiye gelmişti. 
Fakat gönlü, kırılan bir çanak gibi 
dağılmış, gözleri bu çanaktan dökü· 
len yaşlarla dolu uzaklaştı. .. 

Aradan, upuzun ve kocaman bir 
gün geçti. Akşam, yine güneş Kons
tantiniye ufuklarını kızıllaştırarak 

batarken, bir gemi, büyük bir kal • 
yon, Halicin sularını yararak çıktı, 

Marmaraya dümen kırdı. 
Giden gemi, giden, bir daha hiç 

dönmiyecek b ir sevgili de götürü -
yord u. Annesinin bağrına sığınmış 
bir sevgili. 
... ............... ... ... ............. ... 

Uzaklarda kadının söylediği şar • 
kı çoktan bitmişti. Duman kıvrımla
rı görünmüyordu bile ... Fakat etra
fındaki her şey, gök yüzü, duman, 
sesler; ona sevg ilisini hatırlatıyordu. 
N<>mli gözlerini bu ruhsuz eşyalar Ü· 

zerinde gezdirirken, belki de kendi
sinden yüz yıllarca sonra söylene -
cek bir sözü coşarak \•ar kuvvetile 
bağırarak söyledi: 

- Cansız eşyalar; yoksa sizde de 
bir ruh, sizde de sevmek kuvveti var 
mı? 

... ... ......... .................. ...... 
Derler ki, yeniçeri Ahmedin bu fe

dakarlığı, Venedikte hiç unutulma -
mış. 

Orada anneler, çocuklarını akşa • 
mın ılık rüzgarları içinde uyutur -
!arken, hep onu hatırlamışlar ve .. 
bu hikayeyi çocuklarına masal diye 
anlatm ı şlar ... 

Paketi bu la n Foveryrte u x ve ku rban la rdan b iri n in 
nehirden ç ı karılan cesedi po li s ta rafından 

m u ayene e d iliyor 

dın olduğu tahmin edilmiştir. Cese
din sarıldığı kağıt, eski bir kağıttırr. 
Ve iki parçaya bölünmüştür. Diğer 
parçasının eller, ayaklar ve baş sa
rılı olarak bulunacağı tahmin edil • 
miştir. Bundan bir gün evvel de ay
ni nehirden bir bakkalın cesedi çı

karılmıştı. Şimdilik zavallı kadıntn 

Vücudü gömülme müsaadesi alına • 
rak gömülmüş ve \•ak'a da ceskimiş 
işler> arasına atılmıştır. Geçen gün 
de ayni nehirde Sain Peray'da Ron 
nehrinin suları zavallı Madam Ho • 
doyer'in cesedini atmıştır. 
Kadının biri bu madamın evine 

gitmiş ve kocasının yaralnndığını 

haber vermiştir. Heyecan içinde ka
lan madam Hodoyer, bu kadınla be
raber, meçhul bir yere gitmiştir . 

Hakikatte böyle bir yaralanma fa
lan yoktu. Zavallı madam Hodoyer 
bir tuzağa düşürülmüştü. Yapılım 

bütün taharriyat neticesiz kaldı. Bu 
iş de iki ay sonra .eskimiş işler .. dos
yasına atılacaktı ki, bir a\·cı, Ron 
nehri kenarında zavallı kadının ce-

B ir c inayetten sonra poli s 
tahkikat yap ıyor 

Zavallı kaybolmu tu. Fakat, du • 

run, işte yüzme bilmemesine rağ -

men cereyan zavallı kadını sürük -

ledi \'e sahilde bir dala tutuldu. Fa-

kat kocasının: 

~· ~tr0/0t. Bnbil kulesine benziyen 
~tı Un k t k \ot ct01, a at locaları aşağı yu-

l(!t "u. Mevkilerde tek tük boş 
'

vapurun süvarisi Temel Reis ... Daha 
uzaktan sesi işitilir iş i tilmez bir al
i kıştır kopuyor. Naşid kaptan elbise- Nafia Vekaletinden : , sedini buldu. Boynunda ince bir kor

dela vardı ,.e sıkılmıştı. 

- Kler, neredesin söziine cevap 

vermedi. Biliyordu ki, eğer ses çıka

rısa idi, kocası tekrardan onu nehre 
atacaktı. 

~ ~~i s~: Paradi, bittabi her za. 
~1l'(!tte 1nlerile tiyatroya hakim 
. 'ttık ... 
~t 1 Çı \ t; aı-1 h'e gazozcu, çaycı, kahveci 
~ f:~i r oynıyan ağzın kabak çe

~ '~ıt,Çıtı~tılarına karışıyor. 
~ 11lıt11 b bır hayli ilerlediği halde 

~oıt ;Şlıyacağına dair bir ala-
~ · ~sk· ~ l • bir ıden paradi bu geç baş-
~lllrılt} ~aYlice gürültü ile, ıslık 

~ ~ı:ıı~ :e~e protesto ederdi. Şim
~ hal. tuk alkış sesleri var. 

c a (\(> ka ·· · 1 ·~ tı il. ~ pının uzerıne ası -
'°tıı.. Yııtl'o;nın tesiri: 
~ 1~ .telli; ıslık çalmak, gürüıtii 
~ lır. J\k~ek, Belediyece mene -
\ ~il.llı.ı ~1 hareket edenler hak

t (!<>te ltnı takibat yapılacaktır:t 
r<ı> 1 il11.ı npağının yere vuvarlan-
"· 'llt" v 

"· "n bir gürültü: Birinci 

sı giymiş, elinde düdük .. . Başını sal
lasa, ağzını açsa halk gülmekten ba
yılıyor. Hele Laz taklidile koııuşmı
ya, şarkı söylemiye başladıktan son
ra kahkahaların ardı arkası kesil -
medi. Cemal Sahir, Rıfkı, Eyüp Sab
ri, Ermeni ve Yahudi t aklidi yapan 
iki san'atkarla beraber hakikaten 
canlı ve güzel meclisler yaratıyor -
lardı. Naşid şiiphe yok ki, halkın 

sempatisinden çok istifade ediyor. 
Sahnede değilmiş gibi gayet serbest 
arkadaşlarilc şakalaşıyor, onlara 
kendi aralarındaki adlarile hitap e
diyor, takılıyor. Mesela ikinci per
dede bira içmek Hizım. Nasıl olmuş 
bilmem. sahneye hakiki iki şişe bira 
geldi. Her zaman tiyatrolarda birayı 

rengi benzediği için çaydan yapar -
lar. Naşid de, Cemal Sahir de bu ha
kiki bira karşısında şaşırıyorlar. Bi-

1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslah ameliyatı saha
sında yapılacak regülatör keşif bedeli 380933 lira 6 kuruştur. 

2 - E ksiltme; 3/11 /937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 

Nafıa Vek5leti Sular Umum Müdürlüğü Su ~ksiltme Komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle ve götürü olaıak yapılacaktır. 

3 - İstekli1er; Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartnam e ve projeyi 19 lira 5 kuruş bedel 
mukabilinde Sular Umum Müdurlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ist<>klilerin 18987 lira 32 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve 50,000 liralık nafıa işlerini teahhüt edip 
muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta fenni kabiliyeti 
olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış rr.üteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri H\zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c3770. c6922• 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Yalo vadaki panayır dolayısiy le 20, 21, 22- llkteşrin-937 tarihlerinde 

Köprü ile Yalova arasında yapı lacıık ilave ıefcrl eri tarifesi iskelelere 
asılmıştı. "7125. 

O zaamnlar Mari Monlaine isimli 
bir kadın zavallı Madam Hodoyerc 
haber götüren kadın zannedilmişse 
de, kadının itırazı üzerine serbest bı
rakıldı ve bir kaç gün sonra da o da 
öldürüldü. Bu sefer de Bonnet isimli 
bir adam Maaiyi öldürmekle itham 
edildi ve dostu Kafarvile beraber sür
güne gönderildi. Fakat Madam Ho
doger hakkında hiç bir şey öğrenile
medi. 

Gene Rondan bir gün pakete sa -
rılmış bir ceset çık'1rılmıştı. Bu, bir 
çok taharriyattan sonra, bunun Ma
dam Arbele ait olduğu zannedildi ve 
bu iş de ceskimiş işler> dosyasına ko
nuldu. 

İşte Ron nehri bütün nehirler için
de en çok cinayete suç ortakliği et
miş bir nehirdir. 

, Bir gün bir kan kocanın araları 

Adam nıhayet çekilip gidince, za

vallı kadın, bütün kuvvetini sarf et
ti, .!!:şarı çıktı. Ertesi gün adam tev
kif olunmuştu. 

İstanbul B~inci İcra Memurlu -
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 

bir adet beyaz taşlı konsol masa ay

na, duvar saati, portmanto, elektrik 
sobası, kütüphane ve daha 12 kalem 

ev eşyası açık arttırma suretile 

27/10/937 çarşamba günü saat 8 den 

12 ye kadar Ortaköyde Dereboyun

da 125 numaralı evin önünde satıla .. 

caktır. Almak isteyenlerin gösteri

len saatte mezkur mahallede bulun
maları ilan olunur. (945) 
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Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
rılarınızı derhal keser. icabında 
şe alınabilir. 

~ 

1 
ve bütün ağ
günde üç ka-

fsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 
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1 HARICi ASKERiKJTAA Ti iLANLARI 1 =--------- ---

Keşif bedeli 11923 lira 19 kuruş olan Büyükçekmece • Hadımköy 
yolunun tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş iaedo belli ihale g'Ü• 

nünde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakilo 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı 
kanunda yaıtlı vesikadan başka Nafia Müdürlüğünden alacaklan Fen 
ehliyet veaikaıile 894 lira 24 kuruşluk llk teminat makbuz veya mek• 
tubile beraber 27·10.937 Çarşamba iÜnü saat 1.f de Daimi Encümen• 
de bulunmalıdırlar. (i) 6903) 

• • • Beşiktaşta eski Yenimahalle ve yeni C ihannüma mahalleıfnin Akdo-

ğan ve Yıldız wkaldarı arasındaki metr uk Abbasağa islim mezarlı~ ile 

b u mezarlı~ın karşı sında bulunan metruk Rum mezarlığı kaldırılaca

ğından alakadarların bir aya kadar mezarlarım ~aldırmalar& ilan olunur. 
(B) (7099) 

usulile eksiltmeye konulan 145000 Muhammen bedeli 17,894 lira, ilkte- lstanbul levazım Amirliği ' 
kilo ekmeklik un 26/10/937 salı günü rninatı 1342,05 liradır. İsteklilerin • 

k .. h - Satına lma Komisyonu Uanlan_ saat 15 de Sivas Tuğ Komutnnlık bi- şartnamesini görme uzere er gun 
Ertuğrul 

sadi Tek 

( \ ____ De_n_iz~L_ev_a_zı_m __ sa_t_m_a_ım_a __ K_om_i_sy_o_n_u_ı_ıa_n_ıa __ r~ı 
Marmara OssUbahrl K. Satınalma Komisyonund8 

Cinsi Kilosu Tahmini F. Tutan ilk teminatı Müna~ ri 
Lira Lira Ku. s~ -- -- ıo • Zeytin 10.000 40 Krş . 400() 300 

Nohut 25.00() 12 3000 225 ıı • 14 Kuru Ozüml0.000 20 .. 2000 150 
15 Mercimek 15.000 12,SO .. 1875 140 63 

Komutanlık teşekkülündeki kara komisyon binasında yapılacaktır. 

eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda na ait şnrtnameler bedelsiz oıar 
yazılı dö:t kale~ yiyecek maddeleri komisyonumuzdan alınabilir. fst 
açık eksıltme ıle satın alınacaktır. 

1 
.
1 

. - tlerde 
. . . . ı erın muayyen gun ve saa 

Eksıltrnelerı 27/Teşrınıevvel/937 çar- . . . . . ·s onıı 
şamba günü hizalarında yazılı saat- ltemınatlarıle bırlıkte komı Y 

. . 1 , 681 lerde Izmitte Tersane kapısındakı rocaat arı. 

• •• 
Marmara Ossübahrt Komutanlığı Satınalma Komis~·onı:ndao: 

Cinsi Kil osu Tahmin Fi. ilk Teminatı Münakasa gün ve saıı 
Krş. Sa. liri\ Krş. 

Ekmek 360.000 10 36 2797 28 Merkez için 
1· 2. Teşrin·937 

Ekmek 170.000 9 61 1225 28 

Zar~daki birlikler için kapalı znrf 'bir saat evveline kadar kabul olunur. - l lf 
nasındaki komisyonda ihale edile - ve eksiltmeye iştirak için belli gün Harp Akademisinin tamiratı 21/ 
ccktir. Bedeli 20300 lira ve muvak - ve saatte teklif mektuplan ve kanu- 10/937 perşembe günü saat B,30 da 

1
.2. Tcşrin-<J37 

kat tnrnı·natı 1522 lira 50 kuruştur. ni vesikalarile Lüleburgaz Tümen İstanbulda Taphanede fovazım amir- T' (Ak ) d 21 p"rşcm · dall s 
" ıyatrosu saray a " • Komutanlık teşekkülündekı kara lyonundan ve komısyonumuz 

Danca 10. Top ı 
alayı için 

Şarlnamcsl. her gu··n komi~·onda gö- satınalma komisyonunda bulunma- iı'g·i satınalma komisyonunda ac.ık b t 2o 30 d 24 pazar saat 15 d .,.9 
-,, e saa , a ve er11tının ihtiyacı için yukarıda mik- nabilir. isteklilerin yukarı a -'. ru··ıebil·ır. İsteklı"ler kanunun 2 ve 

1 ları. c516> c6872> ks·ıı e ·ıe eksıltmeve konulmuş · 14 30 d t 
e 

1 
m ı " - de HAMLET, cumartesı • a a- tarı yazılı ekmek ayrı ayrı kapalı ilk teminatlnrile birlikte knnurıı 

3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ve JI.. tur. Keşif bedeli 999 lira 75 kuruş - l ~lTie~belffiG·ııiriş 20-.30, t•alebe 15 kuruş zarf suretile satın alınacaktır. Ek _ sikalarını havi teklif mektuplar ilk teminat makbuzlarile teklif mek- 23,725 kilo Emayit kapalı zarfla tur. Teminatı 75 liradir. Keşif ve 
k T h . a· 1. siltmeleri l/Teşrinisani/937 pazarte- muayyen g"ın ve S""tlerden bir tuplnnnı havi zarfı kanunun 32 ve eksiltmeye ·onmuştur. a mm e ı- projeleri komisyonda gorülebilır. s- ıı I ..... 

1 'lk . ISTANBUL BELEDlYES si günü hizalarında yazılı saatlerde evveJı'nc kadar komı·s,:ona verme 33 üncü maddelerindeki sarahat da- len bedeli 26,500 lira o up ı temı- teklilerin karfuni belgeleriyle bir - m 'llj . " 
1 1\ ın~ ŞEHiR TIY A TROLARI Izmitte Tersane kapısındaki komis- 0 ı iresinde hazırlıyarak 26/10/937 salı nat parası 1987 lira 50 kuruştur. ha- likte bellı saatte komisyona gelme- H cBu ekmeğe ait münakasanı 

l'ınıı sant 2().30 da yon binasında yapılacaktır. Merkeze b ıdı 
günü saat 14 de kadar Tüm Satına!- lesi 8/12/937 çarşamba günü saat Jeri. cl72• c675h ıı li ait .şartname 

187 
kuruş bedel ile ve 10/937 gününde yapılacağını 1 

mn Komisyonuna vermiş bulunmalı- 15 tedir. Şartnamesini 133 kuruş kar- * Size öyle ge yor diğeri bedelsiz olarak i:.tanbul Ka- ren evvelki ilanların hükmü ol,, 
dırlar. c515> c687h şılığında M. M. V. Satınalma komis- Dikimevleri için 192 bin adet er - DRAM: 3 perde 16 tablo .ı;gsı• 

sımpaşada Dz. Lv. Satınalma komis- dığı> * yonundan alınır. Muhabere ile şart- kek büyük kapsül, 142 bin adet dışi Yazan : Türkçesi: • 
İzmir Müstahkem Mevki kıtaatının name gönderilemez. Eksiltmeye gi- büyük kapsül 1,278,920 ade( erkek L'pirandella M. Fuat * * 

216000 kilo un ihtiyacı kapalı zarf u- receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve küçük kapsül, 968.250 adet dişi kü- • e Marmara Ossübahri Komutanlı~ı Satınalma Komisyonundan: 
suliyle eksiltmeye konmuştur. İha - 3 üncü maddelerindeki istenilen bel- çük kapsül 20/10/937 çarşamba gü- b Cinsi Kilosu Tahmini Fi. ilk teminatı Münakasa 
lesi 26/10/937 salı günü saat 16,30 gelerle birlikte teminat ve teklif nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Şehzade aşı Krş Lira Ku. 
da İzmirde kışlada İzmir Levazıma- mektuplarını ihale gününden en geç levazım amirliği satınalm'! komis - TURAN Kuzu eti 20.000 30 
mirliği Sntınalma Komisyonunda ya- bir saat evveline kadar An karada yonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya- TlY A TR OSU Koyun eti 25.000 40 : 
pılacaktır. Tahmin edilen mecmu tıı- M. M. V. Satınalma komisyonuna pılacaktır. Tahmin bedeli 12,738 lira Bu gece saat Sı~r eti 30.000 25 

176'.! 5:> 3- T. Sani .937 çarş:ınbS 

tarı 27000 liradır. Teminatı muvak - vermeleri. c540> c7079, 63 kuruştur. İlk teminatı 955 lira 40 20,30 d a Komutanlık Deniz eratının yıllık 
kate akçesi 2025 liradır. Şartname * kuruştur. Şartname ve nümunelerl Cemal Sahir ve Naşit ôzcan bi rleşi~ ihtiyacı için yukarıda cinsi t,:e mik-

t ·ı· iste dan bedelsiz olarak alınan ır. 
lilerin yukarıda yazılı ilk teıniJI 
larile birlikte kanuni vesika! r 
havi teklif mektuplarını ınun'"~ 
gun ve saatten bir saat evvdit e 
dar komisvona vermelerı. ,sıı fi 
<ıit rnünakasanın 23/10/937 gü0~111 yapılacağını bildiren e\'\'elki il9

98 

her gün komisyonda görülebilir. İs- Demirköyün 24 ton nohut, 42 ton komisyonda görülebilir. İsteklilerin KAPLAN AVCISI komedi 2 perde tarı yazılı üç kalem et kapalı zarf u-
tekliler ticaret odasında kayıtlı ol- kuru fasulyesi. İhleleri ayrı ayrı pa- kanuni belgeleriyle teklif mektup- Perşembe g ünü akşamı Mari Nellt sulile satın alınacağı ve eks_iltmesi 
duklarına dair vesika göstermek zarlık suı·etile Vizede yapılacaktır. iarını belli saatinden bir saat evvel Ope ret 4 perde 1 tablo 3/l 1/937 gün ve saat 15 te Izmitte 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iş- Nohudun tutarı 3,360 lira, fasulye- komisyona vermeleri. ============== Tersane kapısındaki komisyon bina-
tirak edecekler, 2490 sayılı kanunun nin 7140 liradır. Nohudun ilk temi- cl73• <6752, İst&nbul Bırlnci İcra Memurlu _ sında yapılacaktır. Bu işe ait şartna-
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şarlna- natı 252 lira ve fasulyenin ilk temi- 1tf me İstanbul Deniz levazım satınalma 

ğundan: 
mesinde yazılı vesikalariyle teminat natı 536 liradır. Fasulyenin ihalesi Dikimevleri için 169,000 adet mat- . d 

40 1 
komı"syonundan ve komisvonumuz-

Kuru yemış çarşısın a numara ı J 
ve teklif mektuplarını ihale saatin . 25/10/937 pazartesi günü saat 17 de. ra perçin çivisi ve 172,000 adet pulu dükkanda iken elyevm ikametgahı 

l '"k .. 1 d v '
6 

rın rn mu o ma ıgı.• 

den en nz bir saat evvel komisyona Nohudun ihalesi 28/10/937 perşembe 21/10/937 perşembe günü saat 15 te 
meçhul olan Mehmet All Uysal ta

* * * 
Marmara Üssübahri Komutanlığı Satınalma Korni'l}'Onundan: ti vermış· bulunacaklardır. c517> c6873, günü saat 16 dadır. Şartnamelerini Tophanede İstanbul levazım :imırliği 

rafına: Cinsi Kilosu Tahmini Fi. ilk teminatı Münakasa gün \'C s'a * görmek isteyenlere her gün Vize satınalma komisyonunda pazarlıkla 
İki garaJ· yapısının ihale gu~nü mü- Satınalma komisyonunda gösteril- eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be- Ağa oğullanndan Halidin üç kıt'a Krş. 53. Lira 

emre muharrer senet mucibınce teahhiUer tarafından teklif edilen mektedir. c543• c7129, deli 4432 lira 90 kuruştur. İlk temi-
zimmetinizde 499 Jira 35 kuruş ala· 

- tc·1 

Ekmek 400.uOO 9 61 2883 1-2. Teşrin-937 P1~'.lr 
31700 lira 45 kuruş fiat Vekfiletçe * natı 332 lira 47 kuruştur. Şartname 

1 cağının temini için stanbul Asliye pahalı görüldüğünden bu inşaat pa- Kırklareli Tümen birlikleri ihti- ve nümuneleri komisyonda görüle- Deniz eratının yıllık ihtiyacı için f mukabilindc alınabılır. İsteklı'~ 
~'Ukarıda miktarı yazılı ekmek kapalı yukarıda yazılı ilk temiııatlıırıl,. ı: 
zarf usulile satın alınacaktır. Eksılt- ıJıkte kanuni vesıkalarını ha\'1 te 
mesi l/II. teşrin/937 pazartesi günü mektuplarını muayyen gun \·e 
saat 11 de İzmitte Tersane kapısın- atten bir saat evve!ıne kadlr 1;:of. 

daki kamisyon binasmda yapılacak- yona vermelc-rı. Bu eknu•!:c tııt f" 

Beşincl Hukuk mahkemesinden is-;mrlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı yacı için satın alınacak olan 10 bin bilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle 
tihsal eylediği 1 Eylul 937 tarih ve 21/10/937 perc:embe günü saat 11 de kilo yec:il mercimeğe talip çıkmadı- bellf saatte komisyona gelmeleri. 

1' 1' 152 numaralı haczi ihtiyati karan M. M. V. Satınalma Komısy· onunda gwından "·eniden 10 bin kilo yeşil mer- cl74• c6753. 
" mucibine<> mezkur dükkanınızda yapılacaktır. İlk teminat 2377 lira 53 cimck satın alınacaktır. Muhammen ~misyondan alınabilır. İstekl~ mevcut f'mvalleriniz gıyabır.ızda ha-

kuruştur. Şartname keşif ,.e proje • fiatı 13 kuruş 50 santim olup tutarı şartnamesini görmek üzere her gün ciz edilmek üzere alacaklı tar&fın-
ler, parasiyle M. M. V. Satınalma 1350 liradır. İlk teminatı 101 lira 25 b 

11
. 

• • \o 
lır. Bu işe ait şartname Istanbul De- nukasanın 22/10/937 günunae , 

ve eksiltmeye iştirak için e ı gün ve dan takip talebinde bulunarak mez-
komisyonundan alınır. Eksiltmeye kuruştur. İhalesi 6/ll/937 cumartesi saatte teklif mektupları ve kanuni kur adresinize karar sureti ve öde-
girccekler kanuni teminat ve 2490 günü saat 11 dedir. Şartnamesi her vcsiknlarilc Lüleburgaz Tümen Sa- me emri gönderilmış ise de elye\•m 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde- giin Tümen Satınalma komisyonun- tınalma komisyonunda bulunmala- mezkur adreste olmadığınız gibi ika-

niz satınalma komisyonundan ve ! lacağını bildıren e\·velki ilj"~n 
komısyonunıuzdnn 193 kuruş lx-del huknıu olmaciıgı.• 

lcrinde yazılı belgelerle birlikte iha- da görülebilir. İstekliler belli gün ve 
548 

.. 
134 

d h 
1 1 1 n . c • c ı , metgahınızın !l meç u rn masına le gu .. n ve saatinde Ankarada M. 11

11. saatte teminat makbuzlarile birlik· * k . d b 

- ' Istanbul Sıhhi Müesseseler 
~v binaen icra tetki mercnn en ir ay 

V. Satınalma Komisyonunda bulun- le Satınalma komisyonuna müraca- Vize alayının 306 bin kilo, Alpu!- müdd<:tle ilanen tebliğat icro..:ıına ka- Artırma ve Eksiltme maları. c502, c6749> atları. c544• c7130> b k * lu alay ının da 252 in ilo ekmeklik rar vc:r41miştir. Tarihi ıl5ndı:ın itiba-

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 
260 kuruş olan ve yarısı ince köse
leden olmak üzere 80 bin ila 172 bin 
k ilo sarı sabunlu kösele kapalı zarf
la alınacaktır. İhalesi 22/11/937 pa-

zartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
İlk teminatı 21638 liradır. Şartname 
bedeli 22 lira 36 kuruştur. Eksiltme

ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen 
vesaikle ve teklif ve teminat mek -
tuplarile birlikte ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. c478,, c66.50 .. 

Vizenin 76 bin. Alpullunun 57 bin 
kilo arpası. İhaleleri ayrı ayrı açık 
eksiltme ile Vizede yapılacaktır. Vi
zenin tutarı 3800 lira, Alpulfunun 
2565 liradır. Vize arpasının ilk temi
natı 285 lira, Alpullunun 193 liradır. 

ihnleleri 23/10/937 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Şartnamelerini gör -
mek isteyenlere her gün Vize Satın
alma komisyonunda gösterilmekte
dir. c545t c7131> 

* Tümen birlikleri için 34 bin kilo 
sadeyağ kapalı zarfla 4/11/937 saat 
15 tc alınacaktır. Teklif mektupları * bir saat evveline kadar kabul olu -

Tümen birlikleri ihtiyacı için 77800 nur. Muhammen bedeli 32,300 lira, 
kilo pirinç kapalı zarf ile 21/10/937 ilk teminatı 2422 lira 50 kuruştur. 
saat 15,30 dadır. Teklif mektupları Şartnamesi 162 kuruş mukabilinde 

unu. İhaleleri ayrı ayrı pazarlık su- ren borcunuzu masraflarile biriikte 
retile V izede yapılacaktır. Vize ala- C:demeniz lazımdır. Borcun tamamı
yının tutarı 39,780 lira, Alpullunun na veya bir kısmına veyahut alacak-
32,130 liradır. Vizenin ilk teminah lının takıp talebi hakkına dair bir 
2984 lira, Alpullunun 2410 liradır. itirazınız varsa istida ile \'eya şifa
İhaleleri ayrı ayrı 26/10/937 salı gü· hen :11 /3493 numaralı dosyamıza bil
nü saat 16 dadır. Şartnameler.ini gör- dirmeni7, bildirmediğiniz takdirde 
mek isteyenlere her gün Vize Satın- ayni mliddet içinde 74 üncü madde 
alma komisyonunda gösterilmektedir. mucibınce mnl beyanında bulunma-

c547• c7133 t nız lazımdır. l\Ia.l beyanında bulun-

* Pınarhisarın 306 ve 156 ton unu. 
ihalesi pazarlık suretile Vizede ya

' pılacaktır. Pınarhisarın unun tutarı 
~39,780 ve 20,280 liradır. İlk teminatı 
12,984 ve 1,521 liradır. İhalesi 29/10/ 
937 cuma günli saat 16 da yapılacak
tır. Şartnamesini görmek isteyenler 
her gün Vize satınaml komisyonun
da gösterilmektedir. c546> c7132. 

mazsanız hapisle tazyik olunacağı
nız ve hakikate muhalif beyanda bu
lunduğunuz takdirde hapisle ceza
landırılacağınız borcu ödeınze \'eya 
itiraz etmezseniz, gıyabınızda cebrt 
icraya devam olunacağı mezk(ır ö -
deme emrinin ve haczi ihtiyati kara
rının ve 103 ıincii maddenin teblı~ 
makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (946 ) 

Yapılac;ık iş : Bakırköy 
kez pavyonu inşaatı. 

Komisyonundan : 
Emrazı Akliye ve Asabıye hastanesi 

~,,,. 

Muhammen fint: 32,600 liradı r. 
Muvakkat garanti : 2445 li ra. 

ı•" 1 Bak ırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanC'sinde yaptınlaca" 0 

Merkez p:ıvyonu inşaatı kapa lı zarfla eksilLme> c ko:ıulnıuşlur. it'~· 

1 - Eksiltme 20-10.937 Çarşıımba günü saat 15,30 da caın ı'o' 
lur.da Sıhhat ve içtimai Muavenet Mudürlüğii bi0<1sında kurultt 
misyonda yapılacak tır. 

• c,rl' 
2 - Mukavelename, Bayın dırlık işleri genel, hususi \'e fenr.ı • ~ır 

ları, p roje \'e keşif hüliisası ile buna mütef erri diğer r.\'rak l63 

r uş bedel mukabilinde komi, yondan alınabilir. ,
1 

ı 

3 - is tekliler cari seneye aid Ticaret Odllsı eesikasile 2490 5 rıı' 
ka nunda yazılı belgeler ve bu işe benzer 25,000 liralık iş ~aptı 

11 
• 

d air Nafia Vekale tinden almış olduğu müteahhitlik \'esiknsı.le b'" 
vakkat garanti makbuz veya banka mektuplar ilc birlikte tcklıfİ ·(iııd' 
mektuplarını ihale saatinden bir !ant evvel mnkbuz muknb1 

lc o mi<Jyono vermeleri. "6676,. 

l'!'!"""!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!"'~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!'!'!'!!!'!!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'"!!!!!!!!!!'!!!!~~~~-~!!!!'!!!!!!!!'!!!!~- !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!~~---?-~--...... ---- .8.~ 

r "" Vuts, benim Paris'ten Loıtdra'ya ge- ı İmam Yahya ile Şeyh İdris' in arası- __ 2 _ Bu işlerde açlığa, susuzh1f etrıı 
leceğimi ve mektubunun kaç saat nı daimi surette aç ık bulundurmak, türlü hastalıklara muka,•erae ı1I 

6 6 sanra elime alabileceğimi 1ıesap ede- en esaslı \'azifelerinden biridir. Lon- BRİTANYA VAPURUNDA.. lfizımdı. Bilhassa sinirlere tıa!C~crıı 
rek ona göre mürekkep kullanmış - dra'dan hareket ederken, Kolonel Vapur hareket ettiği z:ım:ın geniş mak, bu yolda muvaffakiyet 

AT 1 tır) Vuts sıfatile, bir kaç dost gazeteciye bir nefes aldım. edecek sebeplerd{'n bil'iydi. bll s f 
l Y umarQtl Kolonel Vuts'un mektubunda şu beyanat vermeyi ve benim askeri ve Kolonel Vuts'un ta\•siyelerini ta- _ Kendime güvenmesem ,, 
uu ıruuıuuauuıuıuııt1111uıu1uıuun •· 1 le l d S • b·r ·r 'l H'"d d ·ı 'f · · O b h · · dıf11• 

cum e r yazı ıy ı: re mı ı Yazı e ı e u ey e ve mamı c ı a etmıştım. sa a ıntı- vazifeyi üzerime alır mı)' 

[le A s u sH 
Tefrika No. : 2 

Mnjor K. nın yanından çıkarken, 
eski dostum, bana kapalı bir zarf u 
zatarak: 

- Mister Harding, dedi, bu mek
tup, size Kolonel Vuts tarafından bı
rakılmıştır. Sizinle fazla görüşecek 
vaktim yok... Bu saat zarfında on 
yedi kişi ile rande\'Wll var. Hepsi 
ayrı ayrı odalarda beni bekliyorlar. 
Vazifenizi kavramış olduğunuzu ü
mit ederek, şimdi sizden ayrılmağa 
mecburum. Bu mektubu nihaytt 
öorde kadar, mutlaka okumalısınız. 
Yarın hareketinizden evvel görüşü
rı.lz. 

N o kleden : CelAI Cengiz 

Major K nın yanından çıktığım 
zaman saat üçü on geçiyordu. 

Bana tevdi edilen mektubu, elli 
dakika zarfında muhakkak okuma
lıydım. Koridorda derhal zarfı aç -
tım .. Yazılar henüz şeklini muhafa
za ediyord'u. İntizar odalarından bi
rine girdim ve mektubu akumıya 
başladım. 

( Entellicens Servis tarafından ya
ztlan talimat mektupları daima ec
zalı mürekkeple yazılır. Bana yazı
lan bu mektubun üzerinde mürekke
bin eczası ancak yedi saat hayatiye
tini muhafaza edebiliyordu. K olonel 

cAzizim Harding! İngiliz ordusu Bombaya hareketimi güzel bir şe- şar eden sabah gazeteleri resmimi Diye cevap verdim. . 
Filistin cephesinde çok tehlikeli bir kilde gazetelere aksettirmeyi ihmal (yani asıl Kolonel Vuts'un resmini) Major K. kulağıma sokuidLl· 1 \ 

,·aziyete düşmüştür. Mısırda, Türk- etmezsin zannederim. dercederek bu yeni seyahatten tam ~ Bombayda gizlı bir ccroifc ~ 
ler lehinde mahsüs olan gizli bir pro- Yeni Kolonel Vuts'u hürmetle se- istenilen bir şekilde bahsetmişlerdi. · 

1 
ııırı , 

mış. Bu cemiyete dahi 0 tf'.ıf~ pagandayı olduğu yerde boğmak ve lamlarım!> Britanya'nın Londra'dan hareke- ıv .ıl 
cephede Arap aşiretleri ni elde et - Vuts tinden on dakika ev\·el :Lvlajor K. va- miislümanlarından bazıları.derct"" ~ 
mek maksadiyle, bu sabah Kahire'ye Kolonel'in imzasını Vuts okurken pura geldi. Kaptan köprüsü üzerin- için büyük mikyasta iane rıı'3 ı; 

yorlarmış. Hüdcydeden 50
1 
.. ,,~ ., hareket ediyorum. Pekala bilirsin mektubun yukarı kısmı bembeyaz de, bu kısa zaman zarfında aramızda 0 .. 0 gideceğiniz yer BombnY ,,
1
.,, e ki, Mısırlılar arasında beni sevmi- oldu. Beş on dakika sonra, elimde ya- şu muha,·ere cereyan elli: ta" r .l<' 

Bu işi büyük ıbr alaka ile ıı:ıırv 
yen müslümanlar vardır. Orada be- zısız ve beyaz bir kağıt parçasından - Ko1onel Vuts! (Bu artık benim ıX?k müteşebbisleri -kimse sC (C· 
nim me\·cudiyetimi hissetmemeleri başka bir şey kalmamıştı. yeni ismimdi) deruhte ettiğiniz \'a~ rdtı 
için, benim ayni zamanda, Mısırdan Vakit çok dardı. Artık, hükumetin zife başvekilden aldığım yeni ve tevkif etmelisiniz. Bomba) biJ ıııl 
çok uzak bir yerde görünmem la _ bana tevdi ettiği vazifeyi fiilen ifa- mahrem bir emirle bir kat daha e- elbise ile gezdiğiniz zanı311 • tkôf 0 

zımdır. Bu vazifeyi sana tevdi etli- ya başlamış bulunuyordum. hemmiyet kesbctmiştir. Evvela şu _ lara karşı fevkaliıde ~ü:~:eb0il 1 

yorum. İstihbarat dairesinden dönünce rasını anlamak isterim: Sinirlerinize ranacaksınız. Kıyafetınızı srı jsC f 
Mektubumu alır almaz, yarın ha- derhal Old City'deki evime geldim; eskisi gibi tamamile hakim misiniz? takibata başladığınız zarll 

11
1>' .. 

1 \'e 01· rcket edecek olan Britanya ile Hü- çocuklarımı, knrımı kucakladım ve Major K. nın bu suali bana sor _ zumundan fazla şiddet c .jl 
d d "d k . ...... f 'h 1 t . b h B 't k h kk d B b ·· ·· k · · B ekil (1.JO) ... ı ~ ey eye gı ece sın. m.aama ı , ora- on ara, er esı sa a rı anya \'apu - ma ta a ı var ı. en ır sene - goruncce sınız. aş\' . esw 
d'a da yalnız benim rolümü oynamak rile uzun bir seyahate çıkacağımı denberi istirahate çekilmiştim. Ya - bu işin kökünden haUedılfll 

1 gibi basit bir işle değil , çok mühim söyledim .. hazırlandım ve yola çık- şım da -çehrem henüz genç göster- den bekliyor. 
11 

ıJ~ 
işlerle meşgul olacaksın. Yemen'de tım. j mekle beraber- elliyi bulmuştu. (Devarr 
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GOVEN T0RkANONiM SiGORTA SOSYETESi iDARE MECLiSiNDEN 
.. Sosyetemizin um umi hey'eti 6. i kinci Teşrin. 937 tarihine müsadif Cumartesi günü sa~.t 10.30 d_a _lstanb uld .... a Galatad 

Surrıer Bank lstanbul Şubesinin üst katında kiin merkezinde aşağıda yazıh hususlar1 muzakere ıçın fevkalad~ ~l~r~ 
toplanacağından ve Ticaret Kan unu mucibince madde tadiline müteallik bu içtimaa bir hissesi olanın dahı uştıra 
etrneğe hakkı bulunduğundan bütün hissedarların mezk ur gün ve saatte içtimaa gelmeleri ~e lçtin1a 5i1Ünü!'d~n evve 
harnn oRdukfarı hisse senetlerini Sümer Bank veya Emlak ve Eytam Bankası lstanbul Şubelerıne veya şırketımıze tevd 
ederek mukabilinde duhuliye varakası almaları ilin olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ : Şirket esas mukavelenamesinin aşağıda yazılı maddelerinin tadili. 
GUven TUrk· Anonim Sigor ta Sosyet esini n 6. ikinci tetrin. 937 de toplanacak tevkal ide umumi bey'etlne tekllf edllen 

.. ESKİ ŞEKİt; 

~ırin · cı fasıl serleYhnsındaki 
t'reşekkül - Müessisler> 
İbareleri 

tıiaddc: l ve 2 -
hıadde· 3 1 . -

t:J ~adde: 4 - Şirket aşağıda yazılı 
lekk~el<it ile iştigal etmek üzere te-

uı etmiştir. 
t.a~;rık, hayat, dolu, berri ve bahri 
~t 1

Yat ve alel\ımum eşhas, hayva
lı:e emval ve eşya üzerine kanunen 
ıı-,,l'rınu olmıyan her türlü sigorta 
'"qtn ı· \ıey ~ atını kendi nam \"e hesabına 
~ ~ dığer bir veya müteaddit sigor
~aııs uarneıatına iştirak ile Ko assü
l~y Veya reassürans S\lretile üa ey
tı.1necektir. Şirket balada t asrih olu
~11 llıaksat ile doğrudan doğruya 
ı., ~ilSe~tdar bulunan bilumum rna
~ arr, sınai muamelatı icra ve bu 
~~.elat ile iştigal eden diğer şir
%berın hisse senedat ve tahvilatını 
t~b~t:aa ve bu nevi şirketler tesis 
ş ır. 

'tııe~:et, esas maksat ve tedviri mu
f t tı Zımnında kanunu mahsusu-
4.,-evfikan emvali ga)TiJ?en~ule 
... ~f edebilir. 

At d 
~ /\a de: 5 - Şirketin idare merke-
latıb llkorada, muamelcit merkezi İs· 
ı.ır ~lda olacak, gerek Tıirkiyenin 
l ~l:~erlerinde ve gerek ecnebi mem
~ erde şubeler ve acentalar ih
V~~·~de.bnecek ve keyfiyet İktısad 
t~1ı: etıne ihbar ve gazetelerde ilan 
l~ Cektir. 

ıs, 1~dde: 6, 7, a, 9, 10, ıı, 12, 13, 14, 
, 17, 18, 19, 20, 21. -

~~ı· . ÜÇÜNCÜ FASIL 
c \ ısı idarenin sureti teşekkül 
!.1:~aifi ve şirketin idaresi. 
~t de: 22 - Şirketin umuru his
c~ ltı:aı- arasında heyeti umumiye
~ )' ıha~ olunacak asgari beş, aza
~1 ~1 azadan mürekkep bir idnre 
tlar~ 181 tarafından idare olunur. İ -
t't~ 1 hlcclisinin tamamen Türk ol • 

},fa Şarttır. 
~ı- b~de: 23 Meclisi idare azasından 
h;ıttleır~ bedeli, kıymeti asliyesi iti
\ b Şırket sermavesinin akalli vüz-

~i • • 
1'r<la h~e :muadil kıymeti haiz mik-
tıı~b ısse senetlerini şirkete tevdie 

t~t~urlar. Tevdi olunan hisse 
ıı ~tı uzanın heyeti umumiye -

~tJar raet istihsal edecekleri vakte 
l ~aınanı idarelerinden müte -

<trı_?les'uliyetlerine karşı teminat 
f> ~~llde olup ahara devrolunamaz. 
~~&aı ı::tten nlınamaz, bu maksntla 
lıı- ~İi anarak şirkette hıfzolunacak
~ı- l'ller Bank namzet göstereceği 
d t tıarnına bu maks:ıtln hisse se

e\"d' ı edebilecektir. 

ltadd . 
e. 24 - Meclısi idare iızası 

t -:~~ ll'ıüddet için intilıap olu -
i . U :müddetin nihayetınde ılk 

t O idare tamamen tecdit olu -
~i ~an sonra ilk senelerde kur'a 
lısü) ara kıdem itibarile her sene 
~ ~ Ve ade>dcn imkan buluna-
\ l'&Ulüsünden bir fazlası çıkarı
\ıı~leine aharları intihap ve ta- . 
ıtı ~ncaktır. Şu kadar ki çıkan 
i~:.~ t>krar intihabı caizdır. Mec-

"'re " 
ııed· azasının müddeti vazifesi 

~<ıcJ: ır. 
<ie: 25 2 

l ' 6. 
ladde· 

ı, ic • 27 - İdare meclisinin iç
l~lta~hı tnaslahata tabi olacaksa 

1 llb111d 0Yda bir kere Ankara veya 
1lı rııu: toplanacaktır. Müzake-
biı: /her olması laakal nısfın-
2'ılut 'Yade azanın bizzat buzu • 

, l) h evakkıftır. Meclisi idare ka
. a~ır b 

~ <ırasij ulunan azanın ekseri-
~\'\ı\uu e muteber olur. Tesavii 
~ ~ c:ııu tlda reisin bulunduğu taraf 

tıdt) tlu.r. 
i.t Q: 28 

l:ıın tn - Meclisi idare mukar-
~ lltsf Uteber olabilmesi için a-
1~. 'l'oı~dan ziyadesinin huzuru 

c:ıııır il anan azanın ekseriyet 
tıe,_. ~lınaz müzakerata başla

~lıret ~el zabıtnameyi imza et-
~~ tesbi~ e ekseriyetin mevcut ol-

e olunu 'q esıı r. 
t, lh~u~a~sında ekseriyet zail o -
~ ~!'~t :re tatn olunur. karar

lQı~. aı~~ın ek.seriyetile itti- ~ 

esas mukavelenamesl tadilatı metni. 
~ ,YENİ ŞEKİV 

, Tayyc<lilecektir. 

Tayyed ilecektir. 
Madde: 1- Olacaktır. 

Madde: 2 - Sosyete aşağıda yazı
lı muameleler ile iştigal etmek üze
re teşekkül etmiştir. 
Yangın, bayat, dolu, kar<ı, deniz 

ve hava nakliyatı ve alelumum eşhas 
hayvanat, emval ve eşya üzerine ka
nunen memnu olmıyan h er türlü si
gorta muamelelerini kendi nam ve 
hesabına veya diğer bir veya müte
addit sigorta muamelelerine iştirak 
ile K,o assürans veya reassürans su
retile ifa eyleyecektir. Sosyete yu
karıda tnsrih olunan maksatla doğ
rudan doğruya münasebeti olan bi
lfunum mali, ticari, sınai muamele
leri icra ve bu muamelelerle iştigal 
eden diğer şirketlerin hisse senedat 
ve tahvilatını mübayaa ve bu nevi 
şirketler tesis edebilir. Kezalik mi.is
takillen veya müştereken yapı şi!'

ketleri vücude getirebilir. Ve bu gi
bi şirketlerle iştirak edebilir. 

Sosyete esas maksat ve muamele
lerini tedvir veya alacaklarının is
Hfn51 zımnında kanunlara tevfikan 
emvali gayrimenkule inşa, iştira ve 
tasarruf edebilir. 

Madde: 3 - Sosyetenin idare mer
kezi Ankarada, muamelat merkezi 
İstanbulda olacak ve Türkiyenin her 
yerinde ve yabancı memleketlerde 
şubeler ve ac('nteler ihdas edebile
cek ve keyfiyet İktısad Vekaletine 
ihbar ve gazetelerle ilan edılecektir. 

Madde -- 4, 5, 6, 7, 8, 9, ıo. 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sıra numara· 
larım alacaktır. 

ÜÇÜNCO FASIL 
İdare meclisi - SosyC'tenin idarcc;' 

Madde: 20 - Sosyete umuru, hisse
darlar anısında heyeti umumiyece 
intıhap olunacak asgari beş, azami 
yedi azadan mürckkr.p bir idare mec
lisi tarafından idare olunur. İdara 
m clisi azalarının tamam<:n Türk ol
maları şnrttır. 

Mndde: 21 - Meclisi idare azasın-
dan her biri bedeli, kıymeti asliyesi 
itibarile şirket sermayesinin akalli 
yüzde birine muadil kıvmeli haiz 
miktarda hiss·~ senetlerini şirkete 

tevdie mecburdurlar. Tevdi olunan 
hisse senetlerı azanın heyeti umu -
miycsinden bcn:ıct istihsal edecek -
.}eri \•akle kadar zamanı idarı•lerin
den mütevellit mes'uliyctlerine te
minat hükmünde olup ahara devro
lunamaz ve şirketten alınamaz, bu 
maksatla damgalanarak şirkette hıf
zolunacaktır. Siimer Bank ve Emlak 
ve Eytam Bankası namzet göstere
c,•kl~ri-Uzalar namır'la bu maksatla 
hısS<? senedi te\ di edebileceklerdir. 

Madde: 22 - İdare mC('iisi azası 
bir sene için intihap olunurlar. 
Muddetlerl biten azanın tekrar se-
çiioıt:lcri caizdir. 

' 1 ESKİ ŞEKİL 

Tesavii ara vukuunda keyfiyet iç-

1 

timaı atiye talik edilr, ve anda dahi 
tesavii fıra vukubulursa rnevzubahs 
olan teklif rcddedılmiş addolunur. 
Azanın yekdiğerine niyabeten rey 

vermeleri caiz değildir. Ancak cel
selerde hazır bulunmıyacak aıa ruz. 
namede mevcut mesail hakkında fi
kir ve mütaleasını tahriren bildire
bilir. Ve bu t<ıkdirdc mütalcası za
bıtnameye geçirilir. Azaya gönderi
lecek davetiyelerin ruznamei muza
keratı ihtiva etmesi lazım olduğu gi
bi bu dat-etiyelerin yevmi içtimadan 
laakal on gün evvel ya imza muka
bilinde teslimi veya teahhütlü mek
tupla gönderilmesi muktazidir. 

Madde: 29 -
., 

Madde: 30 - Şirketin id<ıresi ve 
hissedarların veya üçüncü şahıslara 
karşı mehakim huzurunda t emsili 
meclisi idareye aittir. Meclisi idare şir 
ketin umur ve emvalinin idaresi ve 
şirketin maksadıle alakadar her ne
vi ukud ve muamelatın icrası için ik-i tidarı tammı ve ~ir~etin imzas~nı is
i ti mal hakkını haızdır. Ve hatta sulh 

!
olmak ve hakem tayin etmek sala
hiyetine dahi maliktir. Gerek kanun
la ve gerek işbu esas mukavelename 
ile sarahaten menedilmeyen ve he-
yeti umumiyenin müsaadei müte -
kaddimesine iktiran etmiş olan ta
sarruf emlakine müteallık muame
latı dahi ifaya mezundur. 

Meclisi idare şirketin sermayesini 
ve muhtelif ihtiyat akçalarını ati • 
deki muamelatı da ifa eylemek üze-

1 re istimal etmek iktidar ve salah iye. 
tini haizdir. 

Emvali gayrimenkule füruht ve 
mübayaası, kıymeti hakikiyelerinin 
nısfını teca\'Üz etmemek şartile mer
hun emvali gayrimenkuleye karşı 

ikrazat icrası. Türkiye Devlet esha
mil~ Türk hükümeti tarafından es
ham füruht ve mübayaası, Türk Dev
leti eshamı ve İstanbul Borsasındaki 
kıymetlerinin yüzde seksenini teca
vüz ~tmemek şartile Türk hükume
ti tarafından teminatlı olmıyan ve 
fakat heyeti umumiye tarafından 

musaddak bir cetvelde münderiç bu
lunan Ti.irk Anonim şirketlerinin 

hısc;c senC'tlcrile tahvfüıtlarının fü
ruht ve mtibayaası, şirketin teahhü
datını ifa için lüzum görüldüğü tak
dirde ve heyeti umumiye tarafından 
mus:ıddak cetvelde münderiç bu -
lunmak şartile Avrupa Devletleri 
tarafından ihraç veya temin edılen 
esham ve tahvilatm füruht ve mü
bayaası, hayat sigorta mukavelele
rinin terhini mukabilinde ikraz nu
kud ancak hayat sigortn kısmile kay
dıhnyat şartile akdolunan mukave· 

1 ıcnamelerde tahsis olunan ihtiy<ıt 
akçnları yalnız Türkiye hiikum('ti
nin ıbraz ,.e temin eylediği esham 

1 v(' şirketin sigorta muamelahnı ifa 
eylediği memleketin ka\·aninine tev
fikan sigorta şirketleri tarafından 

teminat akçası olmak üzere tevdii 
kabul edilen esham iştirasında, kıy
meti hakikiyelerinin yüzde ellisini 
teca\•üz etmemek şartile emvali 
menkulenin birinci de.recede terhini 
muamelatında. İstanbul Borsasında
ki kıymetlerinin yüzde seksenini te
cavüz etmemek şnrtile Devlet esha-

Madde - 23, 24 sıra numaralarını mile Tiirk hükumeti tarafından te-
alacak1ardır. minatlı tahvilat terhini muamelU -

Madde 25 - İdare meclisi masla - tında hayat sigorta ınukavelename
hatır. icabına göre toplanır. Şu ka- lerinin terbini mukabilinde ikrazat
dar ki, her ay en az Ankara veya İs- ta ve emvali gayrimenkule iştirasın
tnnbulda bir toplantı yapması laZJm- da istimal olunacaktır. 
dır. İçtimalar reisin daveti üzerine Şirketin dahili talimatnamelerini 
vaki olur. Davetnamelere müzakere tanzim, şirketin memur ve acenta
ruznamesinin derci icnbeder. İki aza- larını tayin ve azli ve bunların maaş, 
nın müşterek tnhriri teklifi halinde yevmiye ücret ve ikramiyelerini tak
tekliflerinde zikrettikleri mevzuun dir ve tesbit ve bunların k<ıbul ve 
müzakeresi için içtima yapılması. tekaütlcri §eraitini tayin, şirketin 
mecburidir. Müzakerenin muteber idaresi masarifi umumiyesini ve mu
olması için azn mürettep adedinin amelatına muktazi levazımı tesbit, 
en az yarısından bir ziyade azasının alacakları tahsil ve borçlarını tasfi
bizzat huzuru liizımdır. Toplanan a- ye, senedatı ticariye lanzim, \'e bun-
2anır. ekseriyet hasıl olur olmaz mü· lara kefalet etmek ve şirketin rnak
zakere başlamadan evvel zabıtna - sadı tesisile miinasebetdar bilumum 
meyi ·imza etmesi suretiyle eksedye- mukavelenameleri akid ve tanzim, 
tin mevcut olduğu tesbit olunur. mübayaatı icra ve bunların netayi-

cindcn olan muamelfıtı ifa, muame
latı şirkette istimal olunrnıyan fazla 
nukudun ve ihtiyat akçasının sureti 
istimalini t ayin etmek ve itibar Ü7e

r ine veya şirketin menkul emvalini 

YENi ŞEKiL 

CelS<? esnasında ekseriyet zail o -
lursa müzakere tatil olunur. Karar
lar, mevcut azanın ekseriyetile itti
haz olunur. Tesavii fıra vukuunda 
keyfiyet gelecek içtimaa talik edilir. 
Ve onda da tesavii ara vukubulursa 
bahse mevzu olan teklif reddedilmiş 
sayılır. 

1 

ESKi ŞEKiL 

karşılık göstermek suretile istikra· 
zatta bulunmak ve heyeti umumiye-
den istihsal edilecek kararı mahsu
sa tc,·fikan şirketin emvali gayri -
mcnkulesini terhin veya tahvilat 
ihraç eylemek suretile istikraz ak
detmek gibi hususatı ifa meclisi ida
renin cümlei salahiyetindendir. İş
bu salahiyetler tahdidi olmayıp ta

YENi ŞEKh 

XIII. - Sosyeteye aid mübaya 
icra ve bunlara müteferri muamel. 
leri ifa etmek. 
xıv. - Şirketin alacaklarını tal 

sil ve icabında teminata raptetm 
borçlarını tesviye e) )emek. 

XV. - Ticari senetler tanzim 
bunlara kefalet etmek. 

Azanın yekdiğerine niyabeten rey 
vermeleri caiz değildir. Ancak cel
selerde bulunamıyacak olan aza ruz
namede mevcut mesail hakkında fi
kir ve mütalcasını tahriren bildire
b ilir . B u takdirde mütaleası zabıt • 
nameye geçirilir. Bu mütaleaname 
bir rey mahiyetinde değildir. 

dadidir. 
XVI. - İtibar üzerine veya me 

kul mallarını karşılık göstermek sı; 
,....... ] k r etile ödünç para a ma . 

XVll. - Sigorta cüzdanı satın 
mak. 

XVIII. - Umumi heyetten kar 
· almak şartile sosyetenin gayrime 

k ul ma1Jarının ipoteği mukabilin 

Madde: 26 - Sıra numarasını ala
caktır. 

Madde: 27 - İdare meclisi sosye
tcmin bütün işlerin i görmeğe, imza
sını kullanmağa, umumi heyetin ka
rarına bağlı olmıyan ve sosyetenin 
rnaksatlarile ilgili bulunan her tür-
lü akitleri, muameleleri yapmağa 

sosyeteyi, hissedarlar, üçüncü şahıs, 
mahkemeler ve daireler nezdindP. 
t emsile, salahiyetlerinin tamamı ve
ya bir kısmı ile dileklerini tevkile 
ve sosyete için menfaat mülahnza 
ettiği takdirde ibra ve sulh ve tah -
kime salahiyettardır. İdare mec1isi
nin bu esastan doğan başlıca vazife 
ve sa1iıhiyetleri tahdidi mahiyette 
olmamak üzere aşağıya yazılmıştır. ı 

I. - &>syetenin sermayesini ve 
hayat kısmına aid olandan maada 
muhtelif ihtiyat akçalarını ve diğer 
gelirlerini sosyetenin maksat ve men
faatlerine uygun gördüğü ve başlı-

; veya tahvilat ihracı suretile ödün 
para almak. 

Madde: 28 - İdare meclisi haya 
sigorta kısmına aid ihtiyat akçalar 
nı yalnız aşağıda yazılı hususlard 
istim<ıl eder. 

A. - Hayat sigorta mukaveleleri 
nin ter.hini, hakiki kıymetlerini 

yüzde ellisini ~çmemek şrırtile 

m umi heyetçe tasdik edilecek cet 
velde münderiç Belediyeler hudud 
öahilindeki gayrimenkullerin biri 
ci derecede ipoteği Borsada rayi 
kıymetlerinin yüzde seksenini geç· 
ınemek şartile Türkiye Cumhuriye. 
ti tarafından ihraç veya temin edi, 
len esham ve tahvilat mukabilind 
ikrnzat. 

B. - Türkiye Cumhuriyeti tara• 
fından ihraç veya temin edilmiş es 
ham ile sosyetenin sigorta muamel 
)erini ifa eylediği mcmleketleriQ 
kanunlarına te\·fikan sigorta şirket~ 
leri tarafından teminat akçası olma 
üzere tevdii kabul edilen esham v caları aşağıda yazılı muamelelerde 

istimal ve tenmiye etmek. 
' " " ..... 

Madde - 31, 82, 33, :i4 
· gayrimenkul mallar iştirasında. 

II. - İkinci maddenin son fıkra -
sındaki esaslar dairesinde gayrimen- Madde - 35 
kul mallar satın almak ve bu gayri- Madde - 36, 37, 38 
menkulleri satmak, idare ve müba-

dele etmek. Madde: 39 - Heyeti umumiye her 
IIT. - Sosyetenin aSll işinden ar- sene gerek hissedarlardan ve gerek 

tan paranın müsaadesi nisbetinde hariçten azami üç sene için bir veya 
olmak ve ikraz esnasında mütehas- beşi tecavüz etmemek üzere müte
sıslar marifetile takdir edilecek ha- addit murakıp intihap eder, şu kadar 
kiki değcr}('rinin yüzde ellisini geç· ki ilk murakıpler tesis heyeti umu
memek şartile umumi heyetce tas- miyesi tarafından bir sene müddetle 
dik edilecek cetvelde münderiç Be· intihap olunurlar. Bir murakıp inti
lediyf'ler hudutları içindeki gayri • hap edildiği takdirde bu murakıp
menkullerin birinci derecede ipote- terin ve müteaddit murakıpler jnti
ği mukabilinde ödünç para vermek. hap edildiği takdirde nısfından bir 

Sosyeteye sigorta edilen gayrimen- ziyadesinin Türk olması lazımdır. 
kulleı· yapı kooperatiflerine aid ol- Müddetleri hitam bulan murakıp
duğu takdirde idare meclisi yukarı- ]erin tekrar intihabı caizdir. Vazi -
d<ıki fıkrada yazılı yüzde elli nisbe- felcri hitam bulan meclisi idare aza
tindc ve ipoteğin birinci derecede ol- sı heyeti umumiyeden beraet iktisap 
ması kayıtlarını nazarıitibara almı- etmedikçe murakıp olarak intihap 
yabilir. olunmazlar. Murakıplerin meclisi i-

IV. - Türkiye Cumhuriyeti tara- dare azalığına intihapları ve şirke
fından ihraç edilen esham ve tahvi- tin memuru sıfatile umur ve mua -
ıatı ve hükumetce temin olunan Türk melfıtını tedvir etmeleri caiz olamaz. 
müesseselerin aid esham ve tahvila- Meclisi idare azasının kendilerine 
tı Borsadaki rayiç kıymetlerile sa - ve usul ve füruundan birisine kara
tın almak Ye satmak. beti olanlar murakıp intihap oluna-

V. - Sermayesinin en az yarısı hü- mazlar. Murakıpler her vakit heyeti 
kümete aid olan müesseselerin es- umumiye tarafından azlolunabilir
ham ve tahvilatını Borsadaki rayiç ıer. 

kıymetlerile satın almak ve satmak. Murakıplerin tayin ve tebdilleri 
VI. - Umumi heyetçe tasdik edil- m('clisi idare tarafından derhal si

miş olan cetvele dahil olmak şartile cilli ticarete tescil ettirilmekle be -
Türkiye Cumhuriyeti tarafından te- raber gezetelerde ilan ettirilecektir. 
minatlı olmıyan Anonim şirketlerine Müteaddit murakıplerden birinin 
aid esham ve tahvilatı Borsadaki ra- esbabı kanuniyeye binaen vazifesin
yiç kıymetlerile satın almak ve sat- den sukutu halinde diğer murakıp 
mak. veya murakıpler heyeti umumiye-

VJI. - Sosyetenin t('ahhütlerini sinin ilk içtimnına kadar ifayı vazi
ifo için lüzumu olan yabancı Devlet· fe etmek üzere yerine birisini inti
ler tarafından ihraç veya temin edil- hap ederler. Bu suretle vazifesinden 
rniş esham ve tahvilat, umumi heyet sukut eden murakıp bir kişi olduğu 
tarafından musaddak cetvele dahil takdirde heyeti umumfyenin ilk iç
olmak şartile Borsa kıymetlcrile sa- timaına kadar vazifedar olmak üze
tınalmak ve satmak. re alakadarandan birinin rnüracaati 

VIII. - Borsa kıymetlerinin yüzde üzerine merkezi şirketin bulundu -
seksenini geçmemek şartile Türkiye ğu mahal mahkemesi tarafından bir 
Cumhuriyeti tarafından ihraç veya murak1p tayin olunur. Bu hususta 
temin edilmiş olan esham ve tahvi- mecl!si idare azasının da mahkcme
latın terbini mukabilinde ödünç pa- ye müracaatı mecburidir. 
ra vermek. Madde - 40, 41, 42, 43, 44 

IX. - Sosyetenin dahili talimat
namelerini yapmak. • 

X. - M('murların kabul \"C teka
ütlükleri şartlarını muhtevi memur
lar talimatnamesi yapmak. 

XI. - Sosyetenin memur ve acen
talıklanm tayin ve azletmek ve bun
ların maaş, yevmiye, ücret, yol mns
raf1, komisyon ve ikramiyelerini 
takdir ve tesbit eylemek. 

XII. - Sosyetenin idaresine muk
tazi levazım ve ve umumi masrafları 
tesbit ve tayin etmek. 

Madde: 45 - Yetmiş üçüncü mad
de mucibince murakıplerin temettü
den alacakları hisse senevi yüz elli 
lirayı bulmadığı takdiı dt' noksanı 

ikmal olunur. İşbu fark, şirketin ma
sarifi umumiyesı meyanına Hhal e
dilir. 

BF:SİNCİ F.ı\SJL 
lky'etı umumiye 

.Madde - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 5P, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69 70. 

Madde: 29, 30, 31, 32 - Sıra nu -
maralarını alacaklardır. 

Tayyedilecektir. 
Madde: 33, 34, 35 - Sıra numara

larını alacakl3rdır. 

Madde: 36 - Heyeti umumiye her 
sene gerek hissedarlardan ve gerek 
hariçten bir sene müddetle bir veya 
iki murakıp intihap eder. Murakıp
lerin Türk olması şnrttır. 

Müddeti hitam bulan murakıple
rin tekrar intihabı caizdir. Vazifele
ri hitam bulan meclisi idare azası 

heyeti umumiyeden beraet iktisap 
etmedikçe murakıp olarak intihap 
olunamazlar. Murakıplerin meclisi 
idare azalığına intihapları ve şirke

t'n memuru sıfatile umur ve mua -
rnelatını tedvir etmeleri caiz olamaz. 

İdare meclisi azasının kendilerine 
usul ,.e furuundan. yani baba ve bü
yük baba ve torun, kardeş, amca, da
yı, kayınpeder ,.e damadın babası 
gibi ikinci, üçüncü ve dördüncü de
receye kadar karabeti olanlar mura
kıpliğe seçilemezler. Seçilmişlerse 
istifava mecburdurlar. Murakipler, 
umumi heyet tarafından azledilebi
Hrler. Ve azillerindcn dolayı tazmi
nat isteyemezler. 

Murakıplerin tayin ve tebdilleri 
meclisi idare tarafından derhal si -
cilli ticarete tescil ettirilmekle be -
raber gazetelerde ilan ettirilecektir. 

Müteaddit murakıplerden birinin, 
esbabı kanuniy<'ye binaen vazifesin
den sukutu halinde diğer murakıp ve 
murakıpler heyeti umumiyesinin ilk 
içt imama kadar ifayı vazife etmek 
üzere yerine birisini intihap eder -
lcr. Bu suretle vazifesinden sukut 
eden murakıp bir kişi olduğu takdir
de heyeti umumiyenin ilk içtimaına 
kadar vazifedar olmak üzere alBka
darından birinin müracaati üzerine 
merkezi şirketin bulunduğu mahal 
mahkemesi tarafından bir murakıp 
tayin olunur. Bu hususta meclisi ida· 
re azasının da mahkemeye müraca
ati mecburidir. 

Madde - 37, 38, 39, 40, 41 - Sıra 

numaralarını alacaklardır. 
Madde: 42 - Murakıplerin senelik 

ücreti he>r sene umumi heyet tara • 
!ınd~ n tayin olunur. 

BEŞİNCİ F ASTL 
Umumi hey'et 

Madde - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 
50, 51, fı2, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 sıra numara
larını alacaklardır. 

(Devamı 8nci sayfamızJ•) 
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Günde yalnız 
defa DANTOS HASAN DIŞ MACUNU bir 

ile dişlerinizi ömrünüz müddetince 
Dişleriniz çürümez, 

temizlerseniz, 
beyaz .kalır. 

dişleriniz sağlam ve inci 
etleriniz kanamaz 

g~bi parlak ve 
diş 

Tüp 7,5, dört misli 12 lı2, en büyük 20 kuruştur, 

Midenize 
Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla ba· 
haratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içen• 

ler midelerini tahriş ederler ve MAZON 
MEYVA TUZU 

HAZIMSIZUGl MiDE EKŞiLiK ve YANMALARI gid.,rir. 
fNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir şişe MAZON alınız. 
Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 
Ekşilik, Hazımsızhk 

isim horoz markasına dikkat. 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu. lstanbul 

Yenipostahane arkasında ağırlık baş dörımeleri his~cderler. 

- Neşesiz ve Kırgın =: 
B A Ş 1, O 1 Ş L E R i A G R 1 Y O R 

--
Halbuki bir tek 
GRiPiN 
Alsa bütün 

Ağnlar geçer, 
rahat eder. 

Ağrılar - Romatizma - Nezle - Grip 

Karşısında derhal ric' ate mecbur olur 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

isim ve markaya dikkat.l.!!klidlerinden sakınınız. 
=== :s 

GUven Türk Anonim Sigorta Soa,.,etesi . 
idare Meclisinden : 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL 

ALTINCI FASIL 
Hesabatı sencviye \ 

Madde - 71, 72. 

YEDİNCİ FASIL 

ALTINCI FASIL 
Scnelık hesaplar 

Madde - 68, 69 sıra numaralarını 
alacaklardır. 

YEDiNCİ FASIL 
Temettüatın sureti taksımi Karlcırın taksimi 

Madde: 73 - Şırkctin kazancından Madde. 70 - Sosyelenın senelik 
bilumum masrailarile sabıt kıymet- kazancından bulun masrnflarıle si-
lerin azami yüzde on bcşıni tecavuı 
etmemek üzere muhtehf emortismnn 
bedelleri tefrik ve mahsup cdildık
ten sonra baki knlan miktar safi ka
zancı teşkil eder. Bunun yüzde onu 
ihtiyat akçasına tahsis olunur. Baki 
kalan meblağdan itfa edılmcmiş o
lan hıssc senctlerınin bcdc-Jlcri tes
viye olunan kısmına yüzd<: altı nis
betindc birinci temettü itasına kifa
yet edecek mebaliğ ifraz edıldıkten 
sonra bundan baki kalan kısmından 
meclisi idnre azasından her birine 
yüzde birer ve meclisi idarenin tek
lif edeceği şekilde ikramiye olarak 
memurine yüzde be<; kadnr tefrik \'e 
geriye ka an meblfığ dahı ikınci hıs
sei tcmE tlli olarak hisse senctlerı es
habına tevzi olunur. 

Madde - 74, 75, 76, 77. 

Madde - 78. 
Madde - 79. 

Madde - 80. 
Madde - 81. 

Madde - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93. 

DOKUZUNCU FASIL 
Mevaddı müteferrika 

Madde: 94 - Şirketin gerek faali
yet ve gerek tasfiyesi esnasında şir
ket umuruna müteallık olarak şirket 
ile hissedaran arasında tehaddüs e
decek ihtilaf şirket merkezinin bu
lunduğu mahal mahakimindc ahka
mı kanuniyeye tevfikan hal ve faslo
lunur. 

Şirket umuruna aid olarak hissc
daran beyninde tchaddüs edip şir -
ketin hukukuna müessir olacak ihti
lafın halli, kezalik şirket merkezinin 
bulunduğu mahal mahkemelerine 
aiddir. 

Bu kabil bir ihtilafın zuhuru ha-

gorta işlerınin ıcap cltirdığı kanuni 
ve teknık ıhtıy:ıt ve karşılıklar ve 
sabıt kıymell<>rın en çok yüzde on 
beşıni geçmemek üzere muhtelıf a
mortı c:m •ı bt>clellcrı tc-frık v!c· mah
sup cdıldıkten sonı a gcrı\ c kalan 
mıktar safi kazancı teşkıl eder. Bu
nun yüzde onu ıhtıyaı akçasına tah
sis olunur. 
Gerıye kalan paradan bedelleri ö

denmış hisse senetlerıne yüzde altı 

nisbetındc bırıncı temettü hissesi 
ayrılır Buııd c.ı n sonra kalan paranın 
hakıki mıktan bılançonun tasdıki 

esnasında umumi heyetçe tayin o
lunmak üzere iizami yüzde on beşi 

idare mcclısi azasına venlir Ve yüz
de ona kadan· meclısı ıdcırcc:<ı tensıp 

edılecek şcki1de tevzi olurtmak üzere 
memurlara tefrik olunur GeriyP ka
lan para ıkincı temettü hıssesi ola
rak hisse scnetlerı sıthıplcrıne veri
lir. 

11adde - 71. 72, 73, 74 sıra numa
ralarını alacaklardır. 

Tayyedilecektir. 
Madde - 75 sıra numarasını ala

caktır. 

Tayvedıleccktir. 
Madde - 76 sıra numarasını ala

caktır. 

Madde - n. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86. 87, 88 sıra numaralarını a
lacaklardır. 

DOKUZUNCU FASIL 
Müteferrik maddeler 

Madde: 89 - Sosyetenin gerek fa. 
aliyct ve gerek tasfiyesi esnasında 
sosyete umuruna müteallık olarak 
sosyete ile hisscdaran nrasında te -
haddüs edecek ihtilaf, sosyetenin 
muamelat merkezinin bulunduğu 
rnahni mahakiminde ahkamı kanu
niyeye tevfikan hal ve fnslolunur. 
Sosyete umuruna aid olarak hisse
darların beyninde tchaddüs edip sos
yetenin hukukuna müessir olacak 
ihtilafatın halli kezalik sosyete mu
ametat merkezinin bulunduğu ma
hal mahkemelerine aiddir. 

Bu kabil bir ihtiJiif ın zuhuru ha-
linde mahkemeye müracaat etmiş o- linde mahkemeye müracaat etmiş 
lan hissedar, şirket merkezinin bu- olan hissedar sosyete muameliit mer
lunduğu mahalde her guna tebliğatı kezinin bulunduğu mahalde her gu
kanuniyenin ifası için bir ikametga- na tebliğatı kanuniyenin ifası için 
hı kanuni intihap ve iraesine mec- bir ikametgahı kanuniye intihap \'e 
burdur. t' iraesine mecburdur. 

Madde - 95, 96, 97, 98, 99, 100. Madde - 90, 91, 92, 93, 94, 95 sıra 
numaralarını alacaklardır. 

Nafia V t,kaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma kanalı keşif 

bedeli 48.974 lira 40 kuruştur 

2 - Eksiltme: 3/Sontcşrın/937 tarıhine rastlayan çarşamba günü saat 
15 de Nafıa Vekaleti, Sular Umum M üdürHığü Su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulıyle yapılacaktır. 

3 - İsteklıler: Eksıltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işlerı genel şartnamesi, fenni şartnamP ve projeyı 2 lira 45 kuruş bedel 
mukabilınde Sular Umum Mtidürlü!;ıi.ınden alabılirler. 

4 - Eksiltmeye gırebılmek ıçın isteklilcrın 3673 lira 10 kuruşluk 

muvakkat temınat vcrmesı ve 20,000 liralık nafıa işlerini teahhüt edip 
muvaffakiyetle bitırdiğıne ve bukabil işleri başarmakta kabiliyeti oldu
ğuna daır Nafıa Vekfıletınden alınmış. müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, 
isteklılerin teklıf mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
velıne kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada olan gecıkmeler kabul cdılmez c3808, c6925:t 
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-Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

Diş macunile f ırçalamalısmız. 
Çünkd 

Hir defa fırçalama~' 
dişler temizll!nmiş ~. 

·111~ 
maz. Ağız guddeler• 
ve dahilt uzuvlatıll 
mütemadi ifrazatı, dl" 
şarıdan mütemadiyc' 
alınan ecnebi madd~ 
ler, mikToplar, yeaıe 
içki, sigara vesaire 

dişlere, diş etleti11' 

bin bir mikrop aşıla~ 
Arızalar husule getl~ 
. B 1 b" "k b" rır. un ar ırı e d 

rike nihayet dişlet .e 
çürüme, etlerde ;tıı-
haplar başlar. Artı~ 
felaketi önlemek <JC 

durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyB' 
rak dişlerinizi sabah, öğle ve akşafll 
her yemekten sonra günde 3 defıı 

Radyolinle fır~ 
. ' .... ..., ~. .. : ·. . . 

1--A_•_k_e_r'_'•_b·r-i-ka_•_•'_l I Dr. Hafız Ceınal lllnlar1 
(wKMAN HEKİM) 

Muhummen bedelı 110 lira olan 
Bakırköy Barut Fabrikası arazisi da
hilinde yetişen otların bir seneliği 
Salı pazarında Askeri Fabrikaları yol
larr:asınduki Satınalma Komisyo -
nunda şartnamesi vcçhile açık art • 
tırmaya konulacaktır. İsteklilerin 
825 kuruş muvakkat teminat para -
sını her hı:ıngi mal müdürlüğüne ya
tırarak alacakları makbuzla 22/10/ 
937 tarihine rastlayan cuma günü sa
at H d~ 2490 No lu kanunun maddei 
mahsusasındaki vesaikı lıfımılcn ko
mısyonda bulunmaları . Şartname 

Komisyondan her gün alınabilir. 
..6807> 

95 adet elektrik motörü 
Tahmin edilen bedeli 17,000 lira 

1 olan yukarıda miktar ve cinsi yazılı 
motör, Askeri fabrikalar Umum Mü-

l
dürlüğii satınalma komisyonunca 

8/12/937 çarşamba günii sant 15 te l 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 1275 lirayı havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendileri -
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona 

Dahiliye ınUtehas••'1 

.. ,ı,, 
Pazardan başka günlerde o d-' 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya :kB ıı• 
lstanbulda Divanyolunda (104) ıı • 
maralı hususi kabinesinde basta fi 
larını kabul eder. Salı, curnarte 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri tı~ 
kiki fıkaraya mahsustur. Muare~,~ 
hane ve ev telefon: 22398. J{ı~ 
telefon: 21044.~ 

Çolıımo kudrelımız azalıyor 
e1ımızdcn hıı;bır ıemız 'l (ılmıyor .,. 
herıey bızde hoıuzlık, o!)rı doQurııyor 

lıte burodo , ı 
_ vetiJ/ VALIDOL imdodımız~ ~ 
d ıd• 'I' 

Onu bır kere ıecrube edınıı Ken ınt ~~ı 
bır ~ohı,,..o ıe•kının uyondı~ını gorec• 

~°" 
VALi DOL damla, tob eJ bJ• 
helinde her eczanede 

, ' müracaatlan. c6916> 

•ıaooo TON LA VEM~RİN KÖMÜRÜ 

-------------~ 
DEVREDİLECEK İHTİRA :B~ 0 1 

. ' . '. 

~EKTA PATI 

Basur memelerinin ANTIVIROS ile tedavisi 

1 
Tahmin edilen bedeli c39.000. lira 

1 olan yukarıda miktarı ve cinsi ya -

1 zılı kömür Askeri Fabrikalar Umum 
Mi.idürlügu Satınalma Komb.yonun
ca ' 4/11/937 perşembe günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname el:. lira c95· kuruş mu ~ 
kabilinde komisyondan verilir. Ta -
!iplerin muvakkat teminat olan 

1 c2925· lirayı havi teklif mektupla -
jrını mezktır günde saat 14 de kadar 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihap.. 1 komisyona vermeleri ve kendileri -
Jarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin nin de 2490 numaralı kanunun 2,. ve 
tedavisinde daima mu\affakiyetlı:: şifara temin eder. 3. maddelerindeki ''esaikle mezkur 

Şark ispençiyari La boratuv:ırı, İstanbul gün \•e saatte komisyona müracaat -

·----------•ı•••••11H1YJ11•••ıım-... ~~11İi ları. c6798> 

ÖkaUrenlere ve 
gtilU• nezlelerine KATRAN, HAKKI EKREM 

ı ·fli ı1'I 1 
cMensucatta kullanılan 1 . 

1
11t ! 

deyi verme usulü. hakkında~ı 19 ~ 
için alınmış olan 3 Sontec:rıf1 ı.I' 

. ·rıı ır 
tarih ve. 1888 numaralı ıhtı ~er 
tının ihtiva ettiği hukuk bll .. fiil 

evt;ıı t 
başkasına de\'İr veyahut m . tel'! 
konmak için icara verilrncsı f9 ' 
edilmekte olmakla bu husus~ O ' 
malumat edinmek isteycnlerııl .. ıııl' 

t l - 'J 

latada Aslan Han 5 J1ci ka . '' ı1 ' rı ı> 
maralara müracaat eylenıelc 
olunur. / 

- aeıı 

Salıip ve neşriyatı idare e 
B<ı§ ınulıarriri •Tı / 

' ETEM 1ZZET BENIC~ ~ 
~~~~~-- -~M;tb~ 

Basıldığı yer: Ebuz~ 


