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AvrupaHarb Londra Moskovanın Cevabını Bekliyor 
istemiyor 
! .......... :!~~em""""""'red:i: .......... ~:p::-i.!~-;:~: 1 Potemk~nin Varşovayı Ziyareti Mihver Devletleri 
=~~E:!:7i::; Mehafilinde Büyük Bir Alaka Uyandırdı 
ciimanlık ediyor. - --- - -- - --- --
Yazan: Etem İzzet BENİCE 

üyük harbin kanlı, ölümlü , 
ve deh~e! verü~l sahnelerini 

h gözlerile görmüş olanlar 
ala ya~ıyorlar, h;:tıra ve hafıza

larını muhafaza eıı;yorlar. Yine 
en başta bunlar ve bütün Avrupa· 
lılar yeni bir harb için hazırla -
nan silahların 19h dekine nisbet
le nekadar ba;dör.dtirücü ve tüy· 
ler ürpertici bir tüemınül kay • 
~iliğini biliyorlar. 

Alman - Italyan Askeri lttif akına 
it ispanya da İştirak Edecek mi ? 

ller gün yeni bir icöd, yeni bir 
Silah in.<anlığın insanlığı saniye • 
~er farkı ile yenmP.si ve öldürmesi 
ı . 
Çın hazırlanıyur. 

. Son üç ayın hac!i~e)eri dünyanın 
her tarafında, bilhJssa halk küt
~lerini har•kete getırmiştir. Her 
llıillct milli menfaatinin ve vata. 
nının tecavüze uğ!:ıması tehlikesi 
karşısında vJtmseverLt'i nisbetin
de hazır bulunuvor ve icabeden 
İedbirleri alıyor. Ter.Eke endişesi 
her milletı kendi hü.ki\metinin po
liıikası etrafında varlık ve bir1ik
le toplamıştır. Can, millet, vatan 
kıygısına sahih herkes için bu bir 
'iazifedir ve .• küı-erün gidişi için-
de de daimP bu böy~e olarak ka
lacaktır. Ancak, . Avrupalıların 
kendi ülkele;:ini w ülkelerini mu
hafaza ve müdafawa hazır buJun
llıaJarı kadar muh;rcbc isteme -
diltJeri de b:r hakikattir. Avrupa-
da halk harb istemiyor \"e .. harb 
hazırlıyan dr\"leti veya devletleri 
1anet ve ne!ret hiss• ile anıyor. 
lia!k gibi, kendi i~ade ve iz'anına 
hiikim devletlerin de muharebe 
istemedikleri gözdr.ündedir. Bir 
Ço}{ devıen;?r son •ıekayi karşı • 
81ııda elele ~ermişler ,.~ sulhu ko
fıımaya matuf tedbirler almışlar
dır. Bu tedbirler hilli devam et • 
llıektedir ve muhtelif devlet mer
kezlerinde sulhu horuma yolun • 
da taaliyetfor s:ırfedilmekte, iti • 
laflar yapılmakta. mv~hedeler ha
~ırlanmakt&dır. 

.l\vrupada holkı"l h:u·b isteme • 
lııezliğinin yeni bir tezahürüne 
\'e vesikasına gclin~e. bu da İn
gilteredc yapıhn bir yoklamanın 
neticesidir. İngilizl~r. hiidisele • , 
tiıı inkişafı kar~ısı.,n& son dakika-ı 
Ya kadar sabır gö.,termışler ve en 
llihayet sulh" konınıak için kuv- ' 
\'ete karşı kuvvet, ccbır ve zora 
karşı doha zorlu b•r cebir ve zor 
ll<ılitikasına dönr: ii, ierdir. Halk 
da hükumetle beralır-r ayııi poli • 
likayı tutmuş ve her türlü muhale
fet ve infira<lı bıra!m.ı .>hr. Bu poli-1 
likanın hedefi her1ıangi bir teca
'iÜzi ve taanuzi h<'<icf değildir. 
~ilakis sulhı• koruT.anın ve tut
l))anın daima üsti•n Jıil' kuvvetle 
l))iiınkün olabil~ceği1'e inanmak • 
lır. 

Etkarı un,umiyr müesseseleri 
olan gazetelerin dı~ınrlo İngiltere
<le bir de .e:k!irı umıımiye ell6ti
tiisü, vardır. Bu c•ı:rtıtünün açtığı 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Bugün 
Piyangoda 
Kazananlar 
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Sovyet ordusundan bir kıt'an ın 1 mayısta Mosko\•ada yapılan şenliklerde alınmış bir resmi 

Baltık Devletleri de Emniyet 
Altına Alınacak 

Varşovada Yaptığı Son Müzakereler Potemkinin 
Hakkında Parisden Gelen Yeni Haberler 

Varşova 11 (Hususi)- Sovyet 
Hariciye Komiser Muavini Po • 
temkin dün öğleden sonra ~bura
dan hareket eimiştir. Siyasi me
hafil Potemkin ile Hariciye Nazırı 
Bek arasındaki mülakatların ne • 
ticesinden memnuniyet beyan et
mektedırler. Dünkü mülakattan 
sonra Sovyet Rusya ile Polonya 
arasındaki münasebetlerin tama
mile normalleşmiş olduğu kayde
dilmektedir. İki senedenberi mün
hal bulunan Varşovadaki Sovyet 
sefirliğine Sarnov ·tın tayin edil -
miş olma~, iki memleket arasın
daki siya,li münasebetleri daha zi
yade düzene koyacaktır. Sovyet 

Ticaret mümessili Nikilin de va
zifesine başlamıştır. Rusya • Po • 
lonya ticaret muahedesinin de 
mer'iyet mevkiine girmesi iki j 
memleket arasındaki ticari mü • 
nascbe~leri de tanz;m etmiş ola
caktır. 

İNGİLTERENİN TEKLİFLERİ 
HAKKINDA BİR HABER 

Londra 11- İngilterenin Sov • 
yel tekliflerine karşı mukabil tek
lifleri hakkında •Tas• ajansı şu 

yolda bir tebliğ neşretmiştir. 
Bu tekliflere göre, 
1- Sovyet Rusya hemhudud 

bulunduğu devletlerin her birini 
ayrı ayrı garanti etmelidir. 

2- Bu taahhüdler dolayısile 

Sovyet Rusya bir harbe girdiği 

takdirde, İngiltere de kendisine 
yardımda bulunmayı taahhüd 
eder. 

Siyasi mehafilde bu haberin 
tavz;he muhtaç olduğu söylenmek
tedir. Başvekil Çemberlayn, avam 
kamarasında sorulan bir suale ce
vaben, müzakereler henüz devam 
ettiği için, ancak umumi esas hak
kında beyanatta bulunabileceğini 
söylemiş ve demiştir ki; 

•İngiltere; Şarki Avrupada bir 
tecavüze karşı taahhüdlerde bu
lunmuştur. Fakat Sovyet Rusya

(Deııamı 6 mcı sahifede) 

Almanya Papanın 
Teklifini Kabul 

Konferans 
Etmiyor 

• • 

Alman Hariciye 
Nazırı 

Ribentrop 

Almanya Haklarına ve 
Hududlarına Dokunulmamak 
Şartile Müzakereye Girişecek 
Londra 11 (Hususi)- Alman 

hükümeli Daıızig meselesinin sulh 
yolıle halledilmesi hakkında Mu
solininin noktai nazarını kabul et

miş olduğu için, bu mesele hak -
kında yakında Polonya ile Al • 
manya arasında müzakerelere baş
lanması muhtemel görünmekte -
dir. Ancak iki tarafın noktai na • 
zarlarını telif etmek gayet güç 
olacaktır. 

Milanoda Alman ve İtalyan Ha
riciye 1'azırları arasında yapılan 
mülakattan sonra, mıhver dev -
Jetleri kendilerini her zamandan 
ziyade kuvvetli hissetmektedirler. 
Bununla beraber, Berlin hükı'.ı -

meli, Daınig mes€le i hakkında 

İtalyaya ihtıyati kayıdlar derme
yan etmiştir. Hatta bazı noktalar
da itirazda bulundugu da söylen
mektedir. 

Anca'< Alman Harıciye Nazın 

Fon Ribbentrop'un Danzig mese
lesinin muslihane bir yoldan hal· 
lcdilmcsı için Alman hükıiıneti • 
nin büyük bir gayret sarfedece • 
ğini, K?nt Cianoya temin ettiği de 
ilave edilmektedir. Bu mesele hal 
edilemediği takdirde mihverin ha

rekete geçmesi ihtimali de ileri 
sürülmektedir. Fakat bu hareke· 
tin nasıl tecelli edebileceği maliım 
değildir. 

İtalyan gazeteleri Almanya ile 
Polonya arasında meveud mesele
lerin ıki şekilde hallolunabilece • 
ğini nıütalea etmektedirler: 

l Danzigin mukadderalı Dan
zigliler arasında yapılacak bir ple
histin neticesine göre tayin oluna
bil.r. 

2- Almanya ile muallaktaki 
meselelerin halled.lmesi için te- t' olonya Hariciye 
şebbüse geçmek Polonyaya düşer. Nazırı Miralay 

(Deı;aını 6 mcı sahifede) Bek 

Hitler Neler 
Vadetti 

1 

Askeri ittifak Hakkın
da Paris Gazetelerin

de Bazı Rivayetler 
Pııı·is ı J (Husmi' - İtalya 

ile Almanya ansındaki askeri 
ittifaktan bnhseden gazeteler, 
Musolini'ııin böyle hir ittifaka 
mu"·a!aka~i kar~ıs1rıda Alman
yadan mLihim vaidier almış ol
duğunu yazma1<tadırlı.r. Fa • 
kat bu vaidleri~ mahiyeti hak
kında hıçbir mnlüır.at yoktur. 
Berlin hükı'.ımeti, Roma ile Var. 
şova arasında :~·i münasebet • 
!eri boz:r.<>mak iç;n Danzig ve 
Koridor mesele•inıle şimdilik 

kuvveto :nürac•lll'n sarfı na
zar etmiş bulunmaktadır. 

Mareşal Göring'in Madridi 
Ziyaretinden Çıkarılan Manalar 

J ..,,,,,,. -
ı 

Alman Hava azın l\lareşal Göring bir teftiş esnasında 

Madrid 11 (Hususi)- MarC§al 
Göring 15 mayısta Madridde ya
pılacak büyük geçid resminde Al
manyayı temsil etmek üzere Mad
ride geliyor. Mareşalin bu ziya
retinin, General Frankonun İtal· 

yaya daveti ile de al'.ıkadar o'du
ğu zannedilınektedir. 

Paris 11 (Hususi)- Siyasi nıc
hafil Mareşal Göring'in Madridi 
z.iyareti rnünasebetile Almanya 

(Devamı 6 l".cı sahifede) 
--- --~------

Makineye 
Dün Gece Verirken -
Bir Genç ı-

Boğuluyordu italya Kralı ile Prens 
Dün akşaın Saruvburnunda bir p 1 A d K 1 k 1 

~:~~a~o~:~~~~~j~z~;~}Ji~e:i;;h~~ o rasın a arşı 1 1 
ile kurtarılmıştır. N u t u k 1 a r 

Hadise şöyl<' olmuştur: 

Hasköyde vturar: ErziRcanlı Ha
lil oğlu Me!ımcd orlında bir genç 
dün akşam ssat altı raôdelerinde 
bir iş için Modaya gitmeğe karar -
vermiş ve kendis;np aid sandala 
atlıyarak yola çık"1ıfytır. Sandal 
Sarayburnuna geMi~! sırada su
ların akın tısına kapılarak sürük • 
lenmiye baş:amış ve ~fehmed bü
tün kuvvetini sarfctLP,i halde san
dalını bu vaziy,ettcrı ~urtarama • 
mıştır. Bu ara1ık ~1ııdal devril • 
miş, denize dü;an l\frhmed de fer
yad etmeğc b~şlamıştır. 

O sırada oroclan gc•;mekte olan 
bir motör t::yfası \3ra!mdan de -
nize dü~en genci güç hal ile ve bay
gın bir halde kurt;;rı;m ·. ş, Can kur
taran otomobil;Je hcstaneye kal
dırılmıştır. 

KISACA 

Milli içki 
Büyük M'let Meclisinde bir 

saylav: 
- Rakı milli içkirnizdir .• 
Demiş. Birçokları da: 
- Ayrandır!. 

Demşiler. Filhakika bardakla 
ayranla rakı arasında bir renk be
raberliği varsa da kafir rakı ka
fada, ınidede ve karaciğerde bar
dakta durduğu gibi durmadığın -
dan ötürü gayrinıilli de olsa mü
dafaasını deruhde edeceklerden 
değiliz. 

Ancak, milli veya gaFimilli 
şunıın. rengini, kokusunu, tadını 
bozmadan derecesini eğer: 

- Ona, on beşe di.işiirelim .• 
Diyealcr varsa hcn1cn cllcrin1izi 

kaldırı~·orıız: 

- Düşiirclim! 

Kırk derere ılc ~ok. .. • • 

Roma l• (A.A.)- Kral - imparator Kirinal sardyında Prens Pol 
şerefine verilen ziyafetle bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

·~illetlerin terakkisi için elzem olan nizam ve istikrarı muhal;ız;,ı 
ve müdafaadan ibaret olan müşterek hedeflerinde elbirliği etınis olan 
Yogo•lavya ile İtalya, yalnız kendi milletlerinin refahını temine l'a
lışmamakta, belki komşu ve dost devletlerle olan münasebetlerin; mu
hafaza ve takviye ederek Avrupanın sulhuna ,.e asudeliğine ~.>k bıi

yük bir yardımda bulunmaktadırlar.• 
Prens Pol Krala cevab vuerek, İtalyan milletinin hararteli -.ıu

pati tezahürlerinden son derece mütehassis olduğunu ve her iki hii . 
metin nizam ve istikrar fikirlerinden ilham alarak, tam bir ahenk i-
çinde mesai birliği yaplıklarını söylemiştir. 

Alman İtalyan Muahedesine 
Esaslı Bir Madde Konuluyor 

Pnris il (A.A.)- Buraya gelen bazı haberlere göre Halihazırda 
tanzim edilmekte olan İtalyan - Alman muahedenamesi iki larafhın 
birinin yapacağı lıcrhangi bir yeni hareketin diğer tarafla İ!,li~~re 
mevzuu teşkil edeceğini natık bir maddeyi ihtiva edecektir. Fihaki, 
l\-fil3no göriişnıeleri f'Snasında İtalya Jıiikf1111etinin esaslı ka:ygu"u, 
bu olmuştur. , . 
Çocuklarımız için 

" SON TELGRAF,, Bir Roman Haıırladı 
Çocuklarımızm olnınıak ihtiyacı büyüktür. Bu ihtiyacı yakm

dan gören ve bilen gazetemiz, ilk ve orta mekteb çağlarında bulu
nan kti<;ük ıpkuyucuları için son derece cazib bir roman hazırladı . 

l,_T_A N_R l_N.l_N _o G_L u_ı, 
İskender Fahreddin Sertclli"nin güzel iisliıbu \·e bu ~·oldaki 

ihtisası ile yazılnu!? n1eraklı bir tarihi ro111ahdır. Gençlcrinıizin 
çok ho~una gideceğine ve *c\•kle takib cdilccei;'1ne tmio buhınıı· 

yor uz. 

Yarın fiaşlıyacağız' 
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BİZİM HALİCİN 

TALİllİ YOK GALBA 

N 
e mes'ud lıman ş~hirlerimiz 
varml§ ... Dun, bır gazetede 
okudum. Yurdun bazı sahil· 

!er .nde birçok l..manlar tcmizlen
m~ ..• Fakat, şu bıziın Haliç neden 
b.r tUrlu temizlenmiyor?. Yoksa, 
Haliç, lıman addedilmiyor mu?. 
Bır gün gelecek k,, tun ton Haliç 
vapurları, Kağıthane ıskelesine 

yanaşamaı olacaklar, hatta, Süt • 
lüce, Eyüb iskeleleri önü dahi do
lacak ... O zaman seyredin siz ha· 
ıı: . Zavallı Halıç ... 

lstanbulun hiç değLşmıyen, ba· 
kılmıyan bir kö~esi varsa, orası 

da. mutlaka, Halıç ve iki sahilidir. 

MEKTEB TATiLLERİ 

İNTİZAMA SOKULURKEN 

Mekteblerin tatil müddetlerinin 
kısalacağ111a daır, şu günlerde ga
zetelerde bazı havadisler çıkıyor. 
Bize kalırsa, bu haberin aslı doğ· 
rudur, fakat, teferrüatı doğru de
~ildir . Belki, mekteb tatilleri da· 
ha verım.l.i bir sisteme bağlana • 
caktır. Yoksa azaltılacağını um· 
muyoruz. Çünkü, esasen, haziran 
sonlarına kadar mekteblerde tür
lü isimler altında imtihanlar var
dır. Muallim de, talebe de sıcak
tan bunala bunala çaılışır, durur
lar. Eyliı.l girince, yine, imtihan· 
lıtr başlar. Toplu tatil olarak, kala 
kala biı· temmuz, bir de ağustos 
kalıyor. 

İki ay çok mu?. Hattii, imtihan 
ve saire ile geçen diğer zamanları 
daha muntazam ve pratik bir ha
le sokup, yazlık toplu tatili üç aya 
çıkarmalıdır. Şu muhakkak ve 
ur.utmamak lazımdır ki. talebe 
okuyacağı kadar, muallim de oku· 
tacağı kadar okutur. 

ALİ NACİ KARACAN'A 

AÇIK 111EKTUB 

Üstad Ali Naci Karacan, İkdam
la olan bazı S<>hbetlerimi. ve latl
felerımi •gazetesine hUcum. şek
linde telakki ve tefsir ediyormuş .. 
Bu ıuızandan cidden müteessir 
oldum. Nasıl İkdımı'a hücum ede
rım ki, bu muesseı;enın temeli atı
lırken, uzun müddet, yanında, ge
ce yarılarından çok sonralara ka
dar çali.şmış, emek sarfetmisım .. 
Hakkında bes~dığim saygL ve 
hayranlık his~'rimden haberdar 
olduiı<!nu tahmın ettiğim Ali Naci 
Karacan'ın İkdam'ına hüıcum et· 
tiğim ;:annını uyandırm~ isem, 
bunu,, iistadın, artık hakkımdaki 

tevecüilılerine son vermek arzu
sunlf lıbmleder, tees>ür duvarım . . 
0!11 PARANIN KIYMETİ 

VE SU FlATLARI 

Beledıye buzlu suyun bardağını 
30 paraya, buzsuz suyun barda • 
ğını da 20 p.<ıraya sattıracakmlij .. 
Bu h:wadisi okuyan Osman Cemal 
Kaygılı bize şunu anlattı: 

- Kabahat sucularda değıl, biz
dedir. Mutlaka 40 para uzatırrz. 

On parayı gerıye istemeyiz. Su 
cunun yanında ne suçumuz \'ar
dır, bılmem,. Fakıt, utanırı;:. 

Vaktıle, Celal Muhtar'ııı :ı:! pa
ranın kıymeti hakkında söy!e.1 -
mış bırçok sözleri vardır. H ılkı 

1 

bu sözlerden haberdar etmek ... 
Ondan sonra, suya narh koymalı .. 
Hoş, halk h.<ıberdar olsa da yine 
on parayı geri istemez ya ... Biraz 
evvel, yolda gelirken biT su iç • 
tim ... Hem de buzsuzdu... Yine 
verdik kuruşu ... 

TOSUN PİYESİ 

TRAK VAPURUNDA 

Şehir tiyatrosu artistleri, geçen 
kış oynadıkları cTosun • isimli ko

mediyi, şimdi de filme alıyorlar • 
mış.. Filimde bazı sahneler bir 
vapurda geçiyormuş .. Artistler de 

bu sahneler için me;ohur •Trak> 
vapurunu tutmuşlar .. 

Tosunla Trak tam birbirlerini 
buldular. Vapur da Tosun gibi ma
şallah ... Yalnız filmi çabuk çe

virsinler, gemiyı harab etmesin
ler .. . Bir filim yüzünden tekrar 
havuza girip, bir sürü masraf la

zım gelmesin ... Malum ya, nazik, 
lCibar gemidir. 

ESKİ DOKTORLARIN 

MERAKLI BATffiALARI 

Doktorların en yaşlıları ve kı· 
deml'leri için jübile yapılıyor. Yaş 
meselesi nazik bir bahistir. Dok

torlar, nasıl .itiraf ediyorlar, bil 
mem. Fakat, jübilesi yapılacak -

!ara başlanırken, bittabi, en evvel 
en eski ve yaşlılardan siftah edi

liyor. Bu k>ymetli hekimlerimiz 
arasında çok dikkate şayan, eski 
devirleri, istibdadın karanlık gün
lerini görmüş, yaşamış, hatıra sa 
hibi olanlar var. Dün bir yerde, 

jübilesi yapılacak eski bir dokto
run anlattıklarını okudum. Çok 
şayanı dikkat... Londrada, bun -

dan 30 yıl ev,·el •beynelmilel tat
biki kimya kongresi> toplanmı~ ... 
O zaman Osmanlı padişahı olan Ah 
dülhamid de, kongreye, Osmanlı 

imparatorluğu namına, ·Mektebi 
tıbbiyei şahane• muallimlerinden 
Şükrü Paşayı yollamış.. Şükrü 

Paşa, bu seyahatini anlatıyor. 

Kongrenin ne kadar eğlenceli ve 
meraklı olduğunu anlamak için 
şunu söyliyeyim: Muhtelif mem

lekeilerden gelmiş 2800 mw·ah -
has varmış .. 

AHMED RAUF 

1 
KOÇUK 1 

_H_A_B_E_R_L_E_R_ 
* Üniversitede ku. ulması ka -

rarla5tırılan gençli\' te~kilatı hak
kında hazırlıın:ın ts l.matname Ma
arif Vekaletinr göııderı!mıştır. Fa
kat ders yılı çok ilerlemiş oldu -
ğundan bu teşkil:itın kurulması 

gelecc-k yıla bırakılacaktır. 

* Rumen milli b3) ramı müna
sebetile dün RomJnyanın lstan -
bul konsolo>hanı,.'n1e merasım 

yapılmıştır. Bükre~tc rle Kral Ka
rolun huzurunda büvük bir res
migeçid icra olunmıı?tur. 

* Türkçe öğrenmiven ecnebi 
profesörleriıı bu s0 neki Üniveı· -
site .kadrosuna a!ınor.ıyacaklan 

söylenmektedır. 

* 9000 ton gaz yükile Şarköydeı 
karaya oturan Alman ,·apuru ha
la kurtarılar.ıamıştır. 

Halifenin Sarayında 1 
1 Bir _ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 77 

- H•yır. dedi, sen H•~cacın sa

ra} ına don. Ve ko~arak Haccaca 
gıt. -. Jaryaoa mahzenden kaç • 

mı~ . Onu kovalamak için peşin

d,..n guic-cektım .. Benim atımı da 
at:p gitmı.:ı!• dersin. Bu suretle 

hem kendını kurtarmış, hem de 
beıum «açtığımı veıire haber ver
m:-? nlursun! 

Misbah bu sllzlere kandı .. 
Attan ıı:dı: 

- Haydi, uğurlar olsun, güzel 
çiçek! Yarın, &ı:dad valisi ola -
ra.k k:a_ı·ş-ına gelrcegım ..• 

Yazan: CELAL CENGiZ 

Misbah yaya olarak koşa koşa 
Haccacın sarayına döndü. 

Maryana da - halıfenin sarayına 
gitmek üzere - yoldan ayrılarak, 

atını sürdü .. Ve yıldırım gibi u
çarak gitmeğe başladL 

İspany<ıl dilberi neriye gidi -
yordu? 

Bunu tahminde elbette güçlük 

çekmediniz! O, Şeyh Saıdin za

viyesine doğru ilerliyordu. 

Maryana ilk defa buralardan 
geçerken, Şeyh Said in hudııdları-

Boğazda 
Yeni Bir 

P18j 
Şirketi Hayri yenin Plajı 

15 Hazirana Kadar 

ikmal Edilecek 

Boğaziçinde ı}n·ket;hayriye ta • 
rafından Kıbrıslı jalısı arsasında 

ve Küçüksa deresilP kasrın karşı· 
sına isabet eden kısırr.da yaptırıl
ma:kta olan modero pli:jın inşaatı 
10 haziranda nihayet bulacaktır. 

Plaj tamamen beton olarak in· 
şa edilmektP, yol v~ vEsait yüzün
den Boğaz m;ııta~asında oturan
ların deniz m~vsiniııcif Florya ve
ya diğer uzdk plaıbra gidemedik
leri cihetle bu ci\' ır halkının her 
türlü ihtiyao:m karşıhyacak şekil
de hazırlar.an proj<,Y<' giıre tamam
lamaktadır. Bu münsebetle dere
nin ÇOCUk ha\"l!Zll!:a r•asredilen ve 
bir köprü i!e br~w1 bağlanan kıs
mına bir tarak maldn!'s; getirile • 
rek derenin temiı!enmesine baş· 
!anılmıştır. 

Calatasarey kıılub\i de çocuk 
plajınıı; mul<•bil tarafında 100 
metre eb'admda irul edilecek hu
susi bir ha .. ·ıız içtn Oir müracaat 
yapmış bu:unmakt~. bu kulübün 
\'aterpolo ve diğe• 1..leniz müsaba
kalarile su ~J;orlarını bu•ada yap
masının böy!et-e tem•n·ni istemek
tedir. 

Diğer tar~ftan Y,~rvk Boğaz hal
kının taşınnwsı g·ı·ck lstanbuldan 
buraya gelc·ek ycılrııkr için Şir
ketihayriye Hisarla ı:andilli ara
sında ve Küçüksu kastının önün
deki me~"daıılıkta bir iskele inşa
sını kararlaştırmıS', Kii~üksu iske
ksı ismi verılı·cek nlan bu yeni is
kelenin inşaatına başlanmış bulun
maktadır. 

Haziranıu 15 inden itibaren Be
bekle bu ye."i iskele ~rasında şir
ketin bir ar"ba vapuru her yarım 
saatte bir sdcr yapmak suretile 
iki sahil ara.;ında n1uvasalayı te
min edecektır. 

İnşaatın h,.zirar ıpt!dalarında 
biteceği al.ikadarlar tarafından 

söylenilmekte, gereı.. vapur sefer
lerinin gerekse iskele •ıp plajların 
15 haziranda ~ ~ ılr:ıa merasimi ya
pılacağı da ·!ive ed·lmektedir. 

Yazlık Gazinoların 
Tarifelerı 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi •Bu fikre inanıyo • 
ruz. isimli bugünlı.ü b~şmakale -
simle. birkaç gün ev·,el Taymis 
gazetesind~ Balkan antantı hak
kında yazılan ve Balkan hüku -
metlerini sıkı bir itt:hada davet 
eden yazıyı m<!vzu•J bahsetmekte 
ve Balkıınlılnr ara~ında birlik fik
rinin ilerlediğini ve hH- şeye rağ

men ilerleyec·eğini kaydettikten 
sonra hatta bu bir1ik düşüncesinin 
buhran ayla:-ında her zamankin • 
den daha büyük bir kuvvetle inki
şaf ettiğini ilal'e evlcmektedir. 

TAN: 

• Almanya ik 15~ milyon mark· 
!ık kr.edi anla5ması• ısimli bugün
kü başmakalrsin.de Z~keriya Sertel 
Alman hü1<iımeti ile akdolunan 
son anlaşma mucibince bize açılan 
krediden bahEederek, diyor ki: 

J!ir devletin siyaı:i anlaşmaları, 
ticari ve iktısadi münasebetleri ü
zerinde zannedildıği kadar mües
sir değildir. Biz herkesle dost ge -
çinmek niyetindey;z. Bütün gaye
miz bütün devletl~r!e normal ve 
müsavi şartlar içinde dost yaşa -
maktır .• 

VAKİT: 

Asım Us bugünkü başmakale -

Şoförler 
Klakson 

kullanabilecekler 

1 

sinde Berlin - Ro'l\a askeri itila-

Hind 
Yağı 

Fabrikası 
fının dünyada mevcut vehameti bir --
kat daha arttırdığını takat bu iti- Borsada Yeni Bir 
llfı.n imzasır. ın haz;rana bırakıl - f b 'k D h A l 
masnıın totalitl'r d~vletlerin; kanlı a rı a a a çı ıyor 
bir cihan harbinin ml's"uliyetinl ü- Memleketimiı>de muhtelif sanayi 
zerine alma.ki• teredciüd göster • üzerine 'kurul&n fabr .• kaların ade-
diklerini isb~t ettiğini kaydettik • dl günden güne artmaktadır. Bu 
ten sonra diyor ki: meyanda tıbbi müstahzarat ve me-

cAlmanya ile İtalyanın bu te- vad yapan im3Jathane ve fahri • 
reddüdü devam ederse kansız harb kaların sayısı da ço,?almaktadır. 
diye tarif ettiğ!miz bu devre se • Gemliklte yapılacak elan büyük 
nelerce uzay.abılir. Bu kansız harb gliserin fabr iknsm".lnn başka şimdi 

devresinin k•nlı harb safhasına 

gaçmesine ise sadere bir felaket 
kıvılcımının bir t&rafta parlaması 
kafi gelecektir ..• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yal~ın ciki bava. 

isimli bugünkü başmakalesinde 

dünya gazetelerindeki muhtelif 
mütalea ve tefsirlerle ihtimaller· 
den bahsederek hakiki dünya va
ziyetini şu suretle i~&<ia etmek • 
tedir: 

cHer geçen gün ufukta tehdid e-

dici çehresi"l.i gösterın.:ş olan umu
mi harb iht:malinclen biz: uzak • 
!aştırıyor .• 

İKDAM' 

Başmakalesi yoktu~. 

Gençlik 
Bayramına 
Hazırlıklar 

bir de Bırrsada hi"1 yağı fabrikası 
tesisi kararlaştırılmıştır. 

Hind yağı ~imdiye kadar hep ha
riçten alınm~kta.dır. Halbuki yağı 
verecek ilk maddu.iin memleke • 
timi2ıde pek iyi bi.- şekilde yetiş

tiği anlaş1!Jığınd1n 'l:ürkiyenin 
ilk Hind yağı fabrfkasnıın büyük 
bir muvaffa<iyet Kazanması mu -
hakkak göriilmek!edir. Şimdiden 

tesisine başl~nan fahrikada hind 
yağı istihsal olundulı.tar. sonra ar
tan tortu d~ •n birinci gübre ola • 
rak istimal olunacaktır. 

Prostla 
Yeni 

Mukavele 
Şehir Mütehassısının 

Mukaveleyi Yenilemiye
ceği Zannediliyor 

Ancak Klakson 

Çalma Saatleri 

tahdid edilecek 

1 

Çorlu İle Çatalca 

Arasında Bir Motosiklet 

İstanbul şehir ıılan.m hazırla -

yan şehirciLk müte~·ı•sısı Prostun 
mukavelesı ı;eçen seı.e bitmiş ve 
müteha~sıs Frans'l~~a g:l~ı.ı.işti. Be·· 

lediye bu sene mul.av~ieyi tccdid 
etmek üzer~ Pros\~ bir teklif yep

mış ve Pl"'lst bu teklifi kabul et

tiğini \'e mayıs iptid1sında İstan
bula gelceğnii biid'rmişti. 

Gürültü ')e mücaJ(•i:~ kanunu
nun biı· m~dd~sin gıire şehir da
hilindeki ot~bü•lerh klakson kul-

lanmalan ııwn~dil.niş bulunmak -
ta, otomobil ve ot0büslt:=r korne 
istimal mec-'.>t~riyc.tinc litbi tutul

maktadır. I~orne istu:ı&linin şoför

lerce direksiyonu biran için ihmal 
ettirmek mahzuru i'eıı sürülerek 

Belediyeye klfıkscr.!arın serbes-
tisi için bir müraca3( yapılması 

karaı·laştırılın!ş bulunmaktadır. 

Yapılacak müracaatta klakson 

kullanılacnk sdatlPrin sabhları se-
kizden sonra ve a!;~amları da 24 e 

B~!r!!r~i;s~~ .. ~:~~!tör- / 
lüğü gençlik bayramı olan 19 ma
YIB günündr sabdh saat 7,30 da 
Topkapıdan ta~laı.,ak üzere İstan
bul - Edirne arasında büyük bir 
bisiklet yarı;•. tert;h clmMir. Bi
rinoiliği kaı:;nana bir Velomoto -
sikler, fkinciyc bisikll't diğerlerine 
liistik hed:yr olunac·aktır. 
Diğer taı·aftan ayrıca memle • 

ketimizde ilk defa olarak bir de 
motosi·klet ILÜsabakası yapılması 
kararlaştırı:rnı~tır 

21 mayıs pazar günü yapılacak 
olan bu müsabaka Çorludan baş
layıp Küçükçekmereyr kadar de-

kadar tesb·t cdilm• . .<i cie müra • vam edecekiir. 

Fakat ?Payı.;ın tpeyre ilerlemiş 
olmasına rs.ğınen Prc.ıstun henüz 
gelmemiş o::na.'1 mi:,tehassısın İs-

tanbul beled"ycsi wra.'.Hdan yapı

lan teklifi kabul Ptmediği ve bi· 
naenaleyh gclmiyeceği şeklinde 

bir rivayet•n çıkma~ına sebeb ol· 
muştur. 

D'ğer taraftan ımımaileyhin cu

martesi gür'i şehrimıze gelmesi de 
beklenmekt.odir. 

Yaz müna.;cbetil" gazino ve çal- caatçılar tarafıncllıı belediyeye __ .,_.__ 

gılı kahvel"rle ku· ve sayfiye ma- 1 teklif edilcetktir. Q b y 
Maamaf•h bu g''i;in mukaveleyi 

yenilemek içın ol'Il~yıp Belediye 

ile temas iç;n oldı·ğ.ı da ayni ihti

malle söylcnmckteJir. 
hallerinde~i alelumum ~ğlenti yer- ; ---O- to Üs arışı 
!erinde ilıtihrra n·".'"c!tn verilme- R ht A lr ) d y •• •• d 
mesı için buraların ·torifelcrinin 1 ım n epo arın a uzun en .. , 

Yük Asansörleri lS Y l -·· -d-B' G 

1 

esaslı bir tetkikten feçirilmesi Va
li ve BeleJ.yc reisı ta1ı<fından biz-' 
zat kaymak:tmlar(lun istenmiştir. 

Bunun ÜZ·'riııe k<l:ımakamlar ta
rüelcri tetltik ve ıeslJ;tP başlamış

lardır. 

Bunların rıd.7.ılarındö in1k8n nis
bctınde tenzilat ynp,Jn,aktadır. 

Bu suretle holkın :·;.zır en ucuz 
bir şekilde :;Jyfiy" ·•e mesire yer
lerinden istifocles: t~ının oluna -
caktır. 

Yeni ve tenıiliit'ı ta;ifeler 1 ha-
zirandan itil'lren talh'k oluna • 
caktır. 

na kadar devam eden bütün yol
ları öğrenmışti. 

Şehırden çarçabuk çıktı. 

Atını öyle hızlı sürüyordu ki ... 
Yoklan geçenler, onun meşhur bi
nicilerden b;ri olduğuna hükme
derek yol veriyorlar ve arkasın
dan: 

-Kuş olsa. bn kadar hızlı u
çamaz ... 

Dıyerek. hayretle bakıyorlardı. 
Maryana, Haccacın e: inden böy

lece kurtulmağa muvaffak ol -
muş ve ilk büyük tehlikeyi at -
!atmıştı. Genç kadın, Şeyh Saidin 
kabilesi içine g'rerken, Haccacın 
zulmünden daha korkunç i~ken
celerle karşıla~acağını düşünmü
yordu. 

• l\lARY ANA. ŞEYH SAİD 
KABİLESi ARASINDA.. 

Maryana, Misbahın atile, Hac
cacın sarayından kaçtığı günün 
ak~amı. güneş batmadan önce, 

D . b k . d • aş arın a ır enç 
enız an ın yenı yaptır ıgı ant-ı w 

repolarda kııllaııılıı:ak ~ze:e A_v Agır ~urette .. y aral~ndı 
rupaya sıpanş ettıgı buyuk ~·uk Otobus y~rı~ı yuzunden dun de 
asansörleri limanımıza gelerek Beyazıdda bır kaz~ olmuştur. Şo-

antrepodaki yerlerine konuırr.uş • för Cevdetiiı idaresindeki 3081 nu-
lardır. maralı otobüs diğer bir otobüsle 

Şimdiye kadar antrepo dnh.lin- yarış yapark•n 18 ya~:arında he
de güçlükle yapılan nakliy~t ko- nüz hüviyeti tesbit ed•kmiyen bir 
Jaylaşmış ve işler intizama girmiş- gence çarparak b•~ından ağır ve 
tir. Yukarı katlara çıkaca.~ •wa tehlikeli surette yaralamıştır. 
ve sandıklar bu asansörler ,·;.sı • Yara! genç h~sbneye ka\dırıla-
tasile nakledilmektedir. B'.lnldrın rak tedavi altına almmış, şoför 

her biri 2,5 ton ağırlık kalciırmak- Cevdet yaka!anaralc tahkakita baş-
tadır. lanmıştır. 

Şeyh Said kabilesi içine düştü. 
Maryana hiç kimseden kork -

muyordu. 
K!arşısına iki Arab nöbetçisi 

çıktı: 

- N eriye gidiyorsun? 

Maryana cevab verdi: 
- Halifenin adamları kovalı -

yorlar beni. Neriye gittiğimi ben 
de bilmiyorum. 

Nöbetçiler Maryanayı yakaladı
lar ... 
Şeyh Said in çadırına götürdü -

!er. 

Maryana çok heyecanlı görü • 
nüyordu. Ona, ilk defa yola çıkı
şında: •Şeyh Saidin adamları çok 
haindir .. demişlerdi. Halbuki, nö
betçiler onan kılına hile dokun -
mamışlardı. 

Çadırın kapısına çıkan orta boy
lu, elli yaşlarında bir adam, l\.far
yananın yanına sokuldu• 

Nereden geliyorsun? 
-Şamdan ... 

- Adın ne? 
- Maryana ... 
Hahfenin gözdesini sorguya çe

ken adam, Şeyh Saidın ta kendi • 
siydi. Elini uzattı ... Başını ve 
yüzünü iyice açtı. 

- Buralarda ne işin var? 
- Halüenin sarayından kaç -

tım. Beni İspanyadan Halifeye 
hediye olarak göndermişlerdi. 
Şeyh Said çok kurnaz bir adam

dı. Genç kadının yüzüne dikkatle 
baktı: 

- Halifenin sarayına sığamadın 
mı? . .l)fcden kaçtın oradan? 

• - Halifenin gözdeleri beni çe· 
kemediler. İşkence yapmağa ba
ladılar. 

Şeyh Said gülümsedi: 
- Senin gibi güzel bir kadını 

elbette çekemezler!. Şimdi Mriye 
gideceksin . 

- Bilmiyorum ... Kaçarken, ne
riye gideceğimi düşünmedim. Sa
dece onların elinden kurtulmak 

Arnavud Prensesi 

Rukiye Apandisitten 

Ameliyat Oldu 

Eski Arna·'ul Krolı Zogonun 

hemşirelerinden prense~ Rukiye 

dün birdenbire bır aµarıdisit krizi 

geçirmiştir. 

Prenses hemen Şişli sıhhat yurdu

na naklolunınuştur. Burada ope

ratör M. Kemal tarafından mu • 

vaffakİ\• etli bir amelıyat yapılan 

prensesin sıhhi vaziyeti iyidir. 

istedim .. Atımı sürdüm .. Çöle doğ
ru açıldım. Ve burada nöbetçile
rinlzle karşılaştım. 
Şeyh Said, Maryananın atını a

hıra bağlattı .. Ve kendini çadıra 
çekti: 

- Vakit çok geç... Buralarda 
dolaşmak yasaktır. Hangi tarafa 
git.sen, benim adamlarımla karşı· 
laşacaksın! Bu gece misafirim ol 
Yarın, seni istediğin yere gönde
ririm. 

Şeyhin çadırına giren Maryana, 
bu adamın gösterdiği nezaket ve 
misafirperverlikten çok memnun 
olmuştu. O, Haccac glbi, insana 
saldırmıyor ... Ve sözlerile, tavır
larile muhatabına emniyet ve itio
mad telkin ediyordu. 

Maryana keneli kendine: 
- Ben zaten küçükken duy • 

muştum, dedi, çöl sakinleri, şehir· 
liler gibi hilekar ve mütecaviz de
ğillerdir. 

(Dı>vamı var) 

Almanya Ve Baltık 
Devletleri 

T-= üaM 6ltkril ı:sı«" 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt 

~I 
geçen ayın ortasında Hitıere 

Musoliniye yolladığı bir roesaid
1 

otuz kadar Avrupa devletine W 

cavüz etmiyeceklerine dair teın'' 
cJık' nat vermeğe hazır olup oıma 

1 · 0ıP arını sormuştu. Hitler, nısa k 
yirmi sekizinci günü verdiği Ço 

uzun bir cevabda Ruzveltin te~· 
lifini reddetmekle beraber, ı.:en· 
dilerini tehlikede gören devJetJe' 
re, müracaatlarında, ayrı ayrı g~· 
ranti vermeğe hazır olduğunu b 
dirmiştL Birkaç gündenberi ge~ 
len haberlere bakılacak olursa, . 
man hükumeti, ademi tecavüı mı· 
sakları imzalamak için Baltı1' sı· 
hilleril>deki devle(~re ttkliflel"" 
de bulunmuştur. 

Bu memleketler hakikatte il>' 
grup teşkil etmektedirler: ~ 

1- İsveç, Norveç, Danirnar 
ve Finlandiyadan terekküb ecıea 
İskandinavya grupu. 

2- Estonya, Letonya ve Lit''~ 
vanyadan ibaret olan şarki sa 
tık devletleri. 

Bunlardan birinci grupun i.' ; 
tiklalleri ve mülki tamamlıi<l8' 
daha masundur. Bunların bil8 • 

. ·çre' 
raflıkları, Belçikanın ve Is\~ 

1 
nin bitaraflıkları gibi beyncJrnil~ 
garanti altına alınmış olmamak , 
beraber, müstakbel lını bde oıl3 
raf kalmaları ihtimali ga!ifıd:C· 
Nasıl ki İsveç, Norveç ve Dan\ 
marka büyük harbde bitaraf ıcı 
mışlardı. 

Bu zümre'"lin itim~dını kaıa0/I' 
mak için Alman~·a geçenlerde ~ 
land adalamıın talıkımiııe raıi ·c~ 
muştur. Baltık denizinde strateJ' 

ehemmiyeti haiz olan bu ada18;, 
harpten e\'Vel Rusyanın elinde 1 

Rusya bu mıntakadan elini )<l' ;ı. 
!unu çektikten sonra bunların rıı 
kiyeti üzerinde Finlandiva ile ı~· 

- l'i'' veç arasında ihtilat çıkm~tı. .[I 
hayet tahkim edilmemeleri şart• 
adaların Finlandiyaya terkedi

1
:. 

mesine İsveç razı oldu. Şimdi Jıe~r 
nelmilel münasebetler gergin b~ 
safhaya girince, bunları tabi<' 

· .,çiP 
etmeğe karar vermiş ve Iı;v 1 
de muvafakatini almıştır. Fası 
tahkimatın yapılabilmesi içııı b~· 

ıs· na Almanyanın da razı ol"nas' 
~· zımdı. Geçenlerde Alma .. va fil .• 

vafakatini vermiştir. Bu jest j,. 
kandinavya memleketlerini Jlleıl' 
nun bırakmıştır. 

<' 
2- İkinci grupu te~kil eden_ den' 

Jetlerin dahili vaziyetleri sagl9 

1
, 

olmadığı gibi harici münasebe. 
!eri de sağlam bir temele daY8~ 
maz. Almanya bunlar arasınd 
Litvanyayı geçenlerde tazyik ~e; 
derek Memeli almıştı. Daha e''' 

1 
de ayni tazyik altında ·.itvarı)8 
Meme! ürerindeki iddialarıııd 9 ~ 
Polonya lehine vazgeçmişti. 6.ı 

,.~ 
defa Almanyanın ademi teca . 
paktı imzalamak için teklif yaP 

<ı 
tığı devletler arasnıda Lit\·a!I. ~ 
yoktur. Belki de Almanya J\1efll

1
r 

geri aldığı zaman, bu devletle b~ 
ademi tecavüz paktı imzalad\, 
için. Fakat Almanya diğer ı·ı 
devlete, Letonya ve EstonY8) 

yeni teklif yapmıştır. 
il' Almanyanın bu hareketi, arı 
18 

şılıyor ki tecavüzü önlemek ıÇ n 
İngiltere hükumeti tarafınd:J 
yapılan teşebbüse karşı mul<l' e' 

tedbirdır. Ve eğer bu Atman 
1n. 

şebbüsü muvaffak olursa, Po10ct 
yayı tecrit etmek gibi bir netı n 
verecektir. Bu teklif ile AIJ11

9
C' 

diplomasisinin istihdaf ettiği \ıi 
giıne değilse de en ehemrni!e 
gaye şüphesiz budur. ./ 

İRTiHAL 
~· 

İstanbul sıh~i ?P!.iesseseJer ı11 n 
hasebecisi Sülcyn,an 8ırrı sır',r 
8/5/939 günü \•azifesi başında ~.r 
talanarak tedwi~i i~in kaJdır~ef'' 
Şişli çocuk hastanesind• dun 
etmiştir. .1, 

Cenazesi Silivrikapıdaki s~,ıJ' 
mezarlığına ılefneciilmek üıer;.,.; 
gu··n öğle üstü kaldır lmıstır. - '' . .p 
metli arkadaşın dostlarına ve 
si efradına sabırlar olleriz. 



Giinün Meselesi: 

Seyyar SUtcUlük 
Tarihe Karışıyor 

Yeni Yapılacak Süt Fabrikası 
İçin 300 Bin Lira Sarfedilecek 

l ıtanbul aüt işinin bir an 
evvel hallolunması Sıhhi

ye Vekileti tanfıudan Be-
lecliyeden temeuııi oluıınıuş • • 
tur. 

Belediye Reisliği esasen bu 
lı11suata - son hidiseler müna
ııebetiJe • icab eden sıkı kont· 
rolları yapmakla beraber tek
llıil süt toplama yerlerini ve 
lnandıralan da teftiş ettirmiş 

ve buralarda İcab eden yeni 
lıhhi tedbirleri aldırtmıştır. 

geleceği muhakkak eörülınek
tedir. 

Esasen icabında fabrika gün
de • 100• bin litre de istihsal e
debilecek şekle de ifrağ oluna
bileeektir. 

pa; PO 
Yardımcı Muallim Ve'";e M cı 

Tedbiri Kifayetsizdir 
irkaç zamandır, orta mek
teblerde çalışan yardımcı 

muallimlerin, iki üç aydan
beri maaş alamadıkları için Ma-
arif idarelerine müracaat ederek, 
hallerinden şikayetle bulunduk • 
!arını gazetelerde okuyorm. Bu 
kabil muallimlerin sayısı, galiba, 
iki bin kadardır. Bu 2000 kişinin 
maaşının gecikmesinin, Vekille • 
tin elinde olmıyan •ebcblerden 
ileri geldiğine kani bulunuyoruz. 

Aksi halde, şimdiye kadar, der
hal icab eden tedbirler alınır ve 
maaşlar tediye edilirdi. 

Hiddetle 
Kalkmak 
İyi Değili 

Bir T ornacıyı Y arahyan 
Has"nın Muhakemesine 

Dün Devam Edildi k1 Mehcıcd ismir>d~ bir torna-
1 ' cıyı, ı:ır~!arı1'da cıkım kavga 

• 

• 
1 s 

İki 
Bisikletin 
Hikayesi 
Birinci Sulh Ceza 
Mahkemesinde Bir 

Bisikletçinin Anlattığı 

B 
irinci sulh re1a mahkeme -
sind~ bisiklrtı;i Sırrı anla
tıyor· 
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Bostanlar 
Teftiş 

Edilecek 
Sebzelerin Pis Sularla 
Sulanmasına Meydan 

Verilmiyecek 
Beledıye labıtas· tarafından yaz 

mevsiminin y:ıklaşr,:ıası münase .. 

betile bostarlaı ın t~fı;r,ine başlan-- . 
mıştır. Evvelki senelerde bir kı-

sım kena;r ~<bıe l::abçelerinin kirH 
sular ve lağ'm su.arile sulanma -
sı netıccsi'ld~ çiğ y~nılen sebzeler 

vasıtasile Uf gib · ra<ı ha•"lalik -
!arın sirayetine ır.a •ınl bırakma -

mak üzere tdtişl~rin 'bu mevsim
de sıklaştırılması n~ uri göriılmüş
tür. 

Evvela Kendimiz 
Kendimize 

Saygı Gösterel:m 

S 
ayın muharrir Turhan Ta
nın e\'\!e]ki gün çıkan ) aı.ı

sınm haşiyesinde. şinıdiliY 

kendisine hücum ederek, dolayı • 
sile basım telakki .-e~ a kabul et
tiği bir muharrir arkadaş~ karşı 

•muhbir yamag1> tabirini kullan
dığını e>elle gördüm. 

Bcninı duyduğum teesslirii. hiç 
şüphe etmem ki, diğer Babııili ar
kadaşlarımın kaffesi de duyma
mış olsuıılar. 

Hadise, Turban Tanla Jbrabinı 
Hakkı Konyalı arasmda geçen bir 
tarihi münakaşadan ibarettir. 

İstanbulda sıit işinin ancak 
llıodern siit fabrikaları tesis 
etnıek suretile esaslı bir şekil
de hallolunabileceğine kanaat 
t:•tiren Belediye Reisliği bu 
fabrilı.anm önıimüzdelti yaz ay

larında tesisine ba§lannıasmı 
k"1'arJaştırmıştır. Bu karar Şe· 
hir Medilii tarafından da tas
dik olunmuştur. 

Fabrikanın nerede tesis olu
nacağı kat'i olarak ma!Unı de
ğildir. Yalnız; İstanbula gelen 
siitlerin çoğıınun Trakyadan 
getirildiği tetkikatla anlaşıldı

ğından fabrikanın da •Edirne· 
kapı• veya •Fatiln de tesis o
lunması muhtemeldir. 

!\laamafih Üsküdar, Kadıköy 
ve bavalisinden getirilen süt
lerin buraya kadar nakli zor 
olacağından fabrikanın daha 
merkezi bir yerde kurulması da 
ayni ihtimal dahilindedir. 

Bununla beraber, bu muallinı
lerin bir an evvel maaşlarını ala
bilmeleri için Vekaletin bütün 
gayretile kanuni yollardan yürii-

- düğünü ümid ediyoruz. 

neticcdnde yl'ınrukla gözü
ne vurmak suretile yaraliyan ve 
iki buçuk ay hastahnmasma sebe
biyet veren Hnsanın duruşmasına 
dün Sultanahıred bor''"' su'h ce
zada devan• edild. Duııkü muha
kemede Hasonın 'l.ıidafaa şahid -
!eri dinlendi. Bunl~rdan tornacı 

Ahmed Mdist''i ş!iy!e anlattı: 

1 
•- Bundın 3Jtı ay rvvel bir teş-

Yapılacak teftiş!0r neticesinde 
Sebzeleı ın yalrız ~u.vu suyu ve a
kar su bulunan ·ı-h~llerdc tem•z 
Sltlarla sulanmo.sı llsbabının temini 
ıçi.n icabeı:le'l tedbirler de alınmış 
bulunacakt?r. 

Bu tarihi bahse ,.e münakaşa
sına karışacak ... aziyettc dej:ilinı. 

Haklı olan şu H~ a bu taraf ola· 
bilir. Fakat, bir münakaşada, ra
kibimize karşı tezimizi ınudafaa 
ederken, herhalde. onun ~ahsını 

küçük dü~ürreoek ekil4'2 idahi 
kelam etmemek i<ab ettiğini. Tur
han Tan, biç oln1azs~. heTke-s ka 

dar bilir. 

Fabrikanın tesiı.i ise ancak 
•:ıoo. bin lira ile kabil olacak
tır. Binaenaleyh Belediye Re
isliği seriye kalan 200 bin lira
Yı; Bel.ediy,eler Bankasından 
Yapacağı istikrazdan hemen 
leınin edecektir. 

Şimdilik günde fabrika •50• 
bin litre süt istih al edebile • 
•ektir. 1 

Yapılan tetkiklerden İstan • 
bulun &ünlük süt sarfiyatmıa 1 
•:ıs, bin Utıe olduğu anlaşıl • l 
tnıştn. Binaenaleyh 50 lıin lit
Telilc istihsalin fazlasile kafi 

Bu hususla kat'i karar ya • 
kında verilecektir. 

KuvHtli bir tahmine göre 
önümüzdeki kış mevsiminde 
fabrika bitmiş olacaktır. 

Binaenaleyh o tarihten iti
baren de İstanbulda •seyyar 
sütçülük• ve açık slit satmak 
kaldırılarak tarihe karışacak• 
tır. 

Belediye; fabrikanın siitleri
ni - Avrupada olduğu gibi -
yalnız kapalı şişeler içinde ta
ze satauktır. Bunun için de 
hususi •süt sevkiyat otomobil
leri• ve satış nıemurlarile süt
ler İstanbulun her semtinde 
mahallelere ve evlere kadar 
gönderilecektir. 

Eminönü Meydanı 
Daha Genişletilecek 

hk Mescidle 
Hanların 

KaTar 

Sıra Dükkan ve 
Kaldırılmasına 

Verildi 
Belediye ıeisliği( Em;nönü mey-j 

danını daha ziyadP gtizelleştirm~ 
için yıkılan Valde ham arka51na 
dilşen ilk SU'Jdaılı.i dükkan ve han

mini istemiştir. Ev\, fla anlaşma 

yapıldıktan sonra burada yıkıla

caktır. 

Me;cidin a,-kas!nd3 bulunan a-

larla lıöşed~ki mesc;din de kaldı- danın da bugünlerde yıkılmasına 
l'llınasını k2rarlaştır:lmı~tır. başlanılacaktır. Buradaki bazı dük-

Bu ikarar üzeriı·.e Belediye reis- kancılara tebligat :v.1pılarak dük-. 
liği evkaf iJaresinP müracaat e- kanlarını b";altmabn bildiril -
~derek mesc.din Bel~liyeye tesH- miştir. - ---- --- --

Belediye Zabıtası 
Talimatnamesinde 
Yeni Bir Madde 

Belediye zr.bıtası taiimatname • 
ıine aşağ>da;.i ma,ıae ila\"e edil • 
ıııişta. 

•Bilfımum dükkan ve muesse 
!erde azami fiatlar muayyen me
Vadın narhtan fazlaya ve narha 
gı;yritabi me•:adın da etiketlerin 
:Yazıı.ı fiatlardan ziyadeye dükkan 
•e nıiioessese saMpleri veya memur 
llliist.ahdemleri ve yahut yerlerine 

ı lstanbul - Çatalca Yolu 
Şehrimizm ve İstanbul kazala

rının bazı bü,·ük caddderinin i.ki 
yanlarının :nra boyunda ağaçlan,. 
dırılınası hususund~ki çalışma • 
!ara devarr. olıınmaktadır 

Son günl<!!'de İstanbul - Çatal
ca yolu üzerin1e muı11m miktarda 
müteaddid ağaçlar de k;lınişı.ir. 
Ayrıca Eeşikta~ - O•taköy ve 

Şeh2adebaşı - Ediı 'lCİ<Jpi cadde -
!eri üzerinde de yen:c!rn muhtelif 
fidanlar dikltcektir. 
~----~--~--· . -~~-----ı 

lltanıe edeceklcrı kimseler tarafın- dan satılması memnudur,. 

RO MAN 16 

•Baron Dö Gones aavetlisinin 
iÇeri girdiğL i göri·nce, ayağa kalk
tı, Janeti karşılad· <'lir.den tuta
rak bir kanepeye gotiirdü ve yer 
grı,terdı. Bu v~z.iyette hakikaten 
btr haşmet ' ardı ld, J ~net heye • 

caıundan bu an bo~a11nın kuru -
duğunu hissr ttı. F~kat ev sahibi
ııın kendisine tevH"Üh etmiş bu
hınan iri gözkri k31· ~ında ne ya
Jlo.cagını :ışırıyor Ju. Masadaki- al

tın yald:zlı Jrndeh!erı!e en eski şa
tablar pırıl pırıl rrrlıyordu. Bir 
lır ıısolun u • ,·ındPk• gUınüş kova

larda sular >Oguy rdu. Masanın 
Uzerınde m " ımu. Pn nadir mey
\·aıan vardı. 

Yemek b• larkrn, tdcbıyat ale
ınıııe mcns:ıb bu)ukkrden bırkaç 
kı inııı gelcl·ğın hn!ı<>r v<'rdiler. 
Duk Do Rı · ·c, V :trr den bahse-

derken: ,Bt. edam ~adece vezin
eidir. dedL Bu sö7. B.;ron Dö G<>

nes'ın çok hJşuna g'ttı. Bu esnada 
Komedi Fra·ısezd~n, Jtalyan ko -

medisinden, saray entrikaların -
dan bahis aç:ldı. BMrn Dö Goıı.es 
adamlarında:ı bir'ııin anlattığı hoş 

bir hikayeyi tekrar etti. 

Baron Dö Gones gtnç kadına il
tifa ılarını <J;zal ettikçe, odada bu· 
lunan diğer üç ki~i ele bazı ki'bar 
sözlerle bu -1tifatı lıu;;t>ütün kuv

vetlendiriymlcrdı, Jam•t de, ken
disini emniyet içinde hissedince, 
tam bir sarnimiye•le hınuşuyor ve 
tatlı sözler'k büstüıJn güzelleşi
yordu. 

.Baron Dö Gones, Janeti sağ 
tarafına ot!.irtmııştu. Bir Kralın 
genç kadına yapabileceği iltifat • 

!arın en azar'1isini yapıyordu. 
Genç kadı,-ı, ev sa-;, 'b; sanki bır 

Kral değilmiş gibi Jıareket edi -
ordu. Gü7.cl b' ını Baron Dö 

Yardımcı muallim tedbiri, esa
sen acil ve zaruri bir tedbir idi. 
Yoksa umumiyetle kifayetli H> 

randımanlı bir tedbir değildir. Bu 
vaziyete blı an evvel nihayet ver
mek, yeni mali yılbaşından itiba
ren, asil muallim olabilınek hak 
v salfilıiyetini haiz olanları derhal 
maaşa 'geçirmek ve diğerlerinin 
yerlerini de daha esaslı tedbir • 
lerle doldurmak en doğru ve ye
rinde barek< '. olur, kanaatindeyiz. 

BÜRHAN CEVAT 

İstanbulda Antep 
Fıstığı Yetiştirilecek 

istanbu lda da A;·n. ta b fıstıgı ye

tiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bilhassa .l\merik::ıG.a çok beğe • 

nilen ve fazla ialep yapılan bu fıs

tıklar diğel' sı~ak ve mutedil yer

lerde de i5t'hs<>I olunmağa çalışı
lacaktu·. 

Bu karar üzerme, İstanbulda 

Kartal ve Büyü.kadaciald yabani 

fistık ağaçkrına mPıküı· fıstıklar

dan aşılanmağa bn~1 anmşıtır. 

1 

KISA POLiS 
,_ H_A_B_E_R_L_E_R_I _. 
* Üsküdarda İhsanıye sokağın

da 1 numaralı evde oturar Mehmed 
lfunba ile tahta budaklan yak -
mak isterkzn yangın çıkmış, itfa
iye tarafmd?n sh-ay~tinc meydan 

- Bunda.'1 on bir <·Y küdar evvel,! 
bir akşam !istü, Tahtakaledekıi 

kahvelerden birin.le oturuyor -
dum. O sırada kal.vemn önünde 
bir gürültü oldu. Mcse leyi öğren -
mek için dışarıya çıktım. Mehme
din dfı}{kan1 ynnın1.~t. Hasan ile 

Mehmec!.i götdiim. Mehmc·d, Hasa-
na söğüp sayıyordu Hasan ise 

kat'iyyen sesini çıkJrmıyor, bir şey 
söylemiyordu. Nitaye! Mehmed 
öfkesini yent'medı. Cebinden bir 
demir :oarçası çıknrarak Has.anın ; 
üzerine hürnm etti. Hasan kaçma

ğa, Mehmed de onu kf\valamağa 

başladı. Fak~t bi:'lZ sonra Meh
medin ayağı kaydı, yere düştü. Bu 
sırada bir lx'kçi nl<'a mahalline 
geldi, Mehmcdi k~ldırlrak kara -
kola götüı-dü. Beni:n gördüğüm 

ve bildigim bundan ibar~ttir. Ha
sanın Mehmedi döi;ıdüfıünü ve ya
raladığını görnıed'm, h1'galarının 

da sebebim hilı:ni)t'rnm. 

Ahmedder. •onn sorguya çeki
len tornacı s~yfedJın, rnndalyacı 
Rıza da aşagı yı;karı Ahmedin 
ifadesini tel:rarlachla•. 

Mahkemeye gel!niyrn Ahmed 
Gülümay, İdris ve pohs mmuru 
Şevketin de din lenmelPri ıçin du
ruşma bu bu ayın on ycdisıine bı
rakıldı. 

verHmeden söndiiriilmüştür. Ev!=============== 
3000 liraya sigortalıdır. Tahkika -
ta başlanmıştır. * Salınatı>mrukt~ oturan 16 ya
şında Malurud adonda bir genç 
Balatta bfr kasab diikkfuıında et 
kıyma mak'acsini temzilemekte 
iken pannaklnrın_ Mak;neye kap

tırarak yarala:urıı~tır. 

* ~umkn Jllda Orc'lu caddesinde 
oturan Ek•cıain 11 aylık cğlu Bür
han 6 metre yük,~kteki penCEre
den sokağa düşerek mulıtelü yer
lernden yarab.nmış. Cı>rrahpaşa 

hastanesine kaldınbrak tedavi al
tına alnmıştır. * OrtaKc·yde oturan Ramazan 
adında biri ~,;, par~ ı~esüesinden 
çıkan kavgJ neticc>s;nde arkada§ı 
Mustafayı ÇJkı ile lıoltından yara
lamıştır. 

Gones'in om>una dayıyor Kralın 

saçlarını ok~uyor;Jn. 

Diik Dö P.işliyö y~mekten sonra 
J an etin ya!l •• 1u geldi vt :Madam 
Lagard'dar. konuşmalı':• başladılar. 
Rişliyö genç kadı•,;n çatık kaşla -
rından, bu e.ki ma1iyi hatırlama
nın yersiz o!duğur.u anlemıştı. Sa
dece dedi ki. 

- Çok lı~yranııı,.ım madam. 
ben kendi hafıza,r..ı.. iy' güvenen 
insalnardan biriy .m. Sizı Madam 
Lagard'ın ş.ıtosunda lı!l' peri ola
rak tanımış~=. Fakot 'tu perinin 
bugiın bır ulı'.ıhiyEt ha :ne gırmı 
oldugunu gi.rüyorum. 

Egilerek kulağ.,ıa fısıldadı· 

- Bütiıu ;ara ııı bır pun ;,ya -

* Beyoğl•ında l'ek~r sokağında 
oturan En:. ıı •1ında b:ı' kira me
selesinden çıknn ka"g• neticesinde 
kiracısı Be:<uhi adınd~ki kadını 
testi ile başor.dan yaralamıştır. 

* Arif adında bir seyy&r sebze
cinin sebze yüklü beygir' Tepeba
şında Mari adında bit kadını ya -
ralamıştır. * Nuriosm~niyrde cturan Nuri 
adında birırıin 6 yafJndaki k121 
Afet cami m"rdivcnler mde oynar
ken, düşereli başındrn yaralanmış

tır. * Kasımp~~ada K.ılaksızda o • 
turan Zeki adınd:ı. h:r genç oyun 
yüzünden çıkan ka~ (a neticesinde 
ayni semtte Rıışid adındakı arka· 
daşını çakı ile bacağından yara
lamıştır. 

ğınıza kapar.~cağıoa hıç şüphe et
meyiniz. Fabt çok düşmnalar ka
zanacağınızı d3 unutmayınız. Size 
ilk düşmanlik edereklcrir. kim ol
duklarını F<iy liyeyim. Birisi Ma
dam Şuazöl'dür. ötek1'i de düşes 
Dö Gramon! Şunu hiç unutmayı
nız ki, Düşe~ Dö <1ramon Kralın 

mahremiyet:~ • .? g•rm'ş kadınlar -
dandır. Kendisinden her halde 
daha çok gün! bz~ka bir kadının 
araya girm·~ olmas n·ı kat'iyyen 
>ahammül cdc'm'yecektir. Düşes 
olsun. kardeşi ols1J!'\, siıi saJaydan 
uzaklastırın;k içıı: elle, nden ge
lenı yapacaklcrdıl'. 

Janet bird~n dcğrnlau· 

- Milre,aı, dcdı be mdı sa-

rinisanı gü"ii idi. O sabah bır ı.şi

mi görmek için rtükkar.ı çırağım 

Antranik'e tc.lim e<'<>rek dı~arıya 
çıkını tım. Ben rli.kkanda yok 
iken, Hasarı !le Musa c!ukkana ge
lerek, çırak Antranik'ccr. birer bi
siklet kiralıyorlar. A2 sonra da 
.ade ediyorlar. 

O gün öğleden ~onra gene gel
diler, iki ye'li bis·:,:eı •~tın almak 
istediklerin; EÖy!Fdı!~.. Tavanda 
asıli bulunar iki :;tni k>i;·kieti a
şağıya indirdim. J:·elıkan,,lar, bi
sikletleri bci;cn1Per paznlığa baş· 
ladıık. Ben her birine ~5 1ira iste
dim. Onlar ;se. 45 er ı.ra verdiler. 
Uyuşamadık. Ç•kıp, ~ıw:cr. 

Bu iki bi::;ikletl 1 s~:!'1es~ ve toz· 
larını alma•, iç·n ogı.'..ım Kamile 
dışarıya çıkarmasp;; ,;;) ledım. KJi. 
mil, dedığimi y•ptı. Fa1<o1ı onları 

Üsküdarda Yeni 
Maliye Şubesi 

Vah ve .B~ledıye rejsi Liıtfi Kır- j 
dar diın Üsi<üdar, gidt'rek orada 
inşa edilecek olan :ırni maliye şu

besinin tem•! atr:ca merasiminde 
hazrr bulunmuştur. 

Mumaileyh, meras:mden sonra 
Üı;küdar ve civar.nJa bazı tetkik

lerde buluıım~ştur. l:u meyanda 
Üsküdar kaymakamı iie de temas 

ederek kendisine bRıı direktifler 
vermiştir. 

tekrar içeriye alm~daıı, çocui< bır !-==============='! 
iş için eve giW. B;r:ız sonra dışa
rıya çıktığı'li!Z zaman bisikletle -
rin her ikisinin de çalınmış oldu
ğunu gördük. Polise haber verdik, 
tahkikata başlandı. 

Ertesi günü Mtı~c. diıkkiinıma 

geldi ve: 

- Dün, dedi siz ;: m~şgul bulun
manızdan is~ifade cdeı<'k dükka
nının önünclek; b,sikletleri aldık. 
l\Iudanya tarikile Bursay~ gittik. 
Arkadaşını Hosan, Anadoluya da 
seyahat etmemizi ~öy1edi amma, 
ben onun bu teklifini kabul etme
dim. Benım bindı;)im volispidi de 
Bursada H.ısana teslim ettim ve 
meseleyi haber v~:!rn111.•k için İstan
bula döndii'll. Arkadaşım beni iğ
fal etti, on? uydum hala ettim, 
beni affedin. 

Üç gün sonra dn Hasan Bursa· 
dan döndü. Ve her ı ı,; bisikleOi de 
getirdi) vercii ~ 

Suçlu H>san is• hadj;eyi şöyle 
anlattı: 

•- Biz bisikletlc:i ~almadık. 

onları Sırrıdan saatini 40 kuruşa 
kiraladık. Kendisine elli kuruş 

peşin verd :r: Ve dükkf,ndan çı· 

karken: 

- Biz hırka~ s•at geucegiz, dö
nüşte geri kalan borcumuzu d~ 
veririz, dedim. 

O gün Bursı.ya fitlik. Musa er
tesi günü bitikletı bana bırakarak 
İstanbula d;;ndü. Ben de birkaç 
gün sonra bıırayıı geldim Sırrıya 

bisikletleri iade t!im \e Bursaya 
giderken dayımden a'mış olduğum 

raya girmiş ve kabnl olunmuş bir 
kadınım. Brı,i çekemiy~nler ola
bilir. Fakat onlar beni çekemiye
cekler diye birer birer vücudleri
ni ortadan mı kaldır.cağım? 

- Hayır, yanlı~ anladınız. Be
mm söylemek istPdiğim şey, bu 
kadınlara dikkat etmenizden iba
rettir. Olur ya. onlara hüsnü mu
amele edereJ.. vaziyl'li idare etmek· 
muvafık oJç,·ağını clüşünebıfüsi • 
niz. Halbuk onlar b.1yle bı. mua
meleye hiç tle layık değildirler. 1 

- Vallahı anlamıyt•ı um, daha i 
bugün buraya gekli'TI, görüyorum 1 
ki hemen er.trika başladı ı 

Rişlıyö ıız;.n ve kırmızı burnu-
nu ha\'a) a haldırJı: / 

55 liradan c.>bimd' kalan 30 lirayı 
Volispidleriıı kira bedeli olarak 
Sırrıya ver<ljm, brırrumuzu öde • 

dim .. · 

Hakim hafifçe kaclarını çata • 
rak: 

- Yazık değil mi ~ize, evladım, 

dedi. Neden kendinizi lekeledi • 

niz? Oıuz liraya p· k:U~ müstamel 
iki bısiklet satın alabilirdiniz .. 

Suçlu Hasan ba~ını önüne eğdi, 
bir şey söy lemed ı. 

Hakim Şu suali sordu: 
- Bisikletleri S.rrıdan kira ile 

aldığınızı isbat ede1,ılir misiniz? .. 
- Evet, :r.üsaade edin biraz dü

şüneyim! 

Sol elin İ.1 şeha<lct parmağını 

şakağına dayadı, k.:sa bir müddet 
düşündü, sonra h.'.iJrime döndü, 
şunları söyledi: 

- Volisp;dleri l;iz k.ira ile tut
tuk. Bunlar ise b>sikletleri çaldı
ğımızı iddia ediy.ırlar. Pekala, biz 
bisikletleri ç:Uark 0 n bunlar dük
kanda ne y~pı;.orlardı? Uyuyor -
!ar mıydı? Gözleri kapalı mıydı? 
Sonra kaç tane motosikletleri val'. 
Bunlarla b;,.; koyalıyarak, yaka
lıyamazlar mıydı' 

- Hakim gülümsedi: 
- Oğlum dedi. Bu h:rsızlık fiili 

daima gafletten ileri gelir, eğer 
herkesin gözü açık olsa, dünyada 
hırsızlık olll'oz, ve biıtiin hırsızlar 
aç kalır .. 

Siz onların işlerile meşgiıl bu
lunmalarından ist;fade ederek, bi· 
sikletleri al:p göti:rm:işsünüz. E-

- Görüyorum ki, siz çok iyi bır 
kadınsınız \ e tam manasile ka
kadınsınız, dedi. Halbüki bizim 
burada mür.-iler orasında yaşadı
ğımızın farkında değilsiniz. Size 
samiml ohruk bu siizled söylüyo
rum. Hatta lı~na bi'e itimad et • 
mezsenız1 yi:·.c memnun olacağım. 

Janet güJ.iü; 
- Nasıl olur? dPdi. Beni eski • 

den tanıyan VP h•tta çenemi ok
şıyarak mulıabbet'ni gösteren Ma
reşal Dük Di' Rişlıy<i'ye da itimad 
etmezsem, artık kh.e it!mad ede
bilirim? 

- Ah madam, '!:ndi siz elinizt' 
verdiğim sjl3h!a l.•ni ynralama
ğa kalkıyor<unıız 

O sıreda Baron D'i Gones yan
larına geldi ve tat>ıl bu muhave- 1 
renin da arlrnsı kP•i 1di. Kral genç 1 

kadını. hır kon~cıl'.1n üzerinde bu- ı 
ltınan kü~ük wzo'orı göstermek 
içın gelmı~~ı· 

- Bcıkırn~ ~u J .. L.rs.:ı t·n]cre, di-

Nerede kaldı k~ iistad, hasmını 
Cehzil için, meslekiınizin en ce -
fakir, en mühjm \'e hattit e~asını 
teşkil eden bir ihtisas ve i~ saha
sına verdiğimiz ismi, layık oldu
ğu manadan tahrif ederek, kul -
!anmak suretile hücum ediyor. 

•Muhbir yamağH tabirini. tarih 
muharriri, belki de hakaret olsun 
diye kullanmamıştır. 

Fakat, iisladın aflarına mağnı
ren, şunu ifade ctmeğe mecb urum 
ki, gazete demek ha••adis demek
tir. Havadisi de muhbir get irir. 

Tarihi tefrikalar ise, gazeteler
de garnitür kabilindendir. 
Mesleğimize karşı herkesten 

hürmet isterk<'n, hissi~·atınııza 

kapılıp, b11 saygı göstermek işin
de, evveli b~ kendimiz ihmalci · 
lik yapmasak iyi olur. 

Bu yazıyı, İbrahim Hakkı Kon· 
yalıyı müdafaa i(in değil, •muh
bir• i müdafaa için :''azdığınlı ili· 
veye Jiiznnı göriiyorun1. 

&EŞAD FEYZi 

1 
BirimizinDerdi 

Hepimizin Derdi 
Vapurda Susuz 

Musluk 
BiT okuyacumuz yınyot~ 
dstanbal llmaınnda lfl!nn oe

"Yahlli mvtttavir«: Tapu.rlarından 

hirbıtn hdisına. bir ihtiyaC" do?a -
YJS(le sirdlm. Faka1, mustuiıaı!.da 

s u yoktu. Bu k öfük bir ihmaldir. 
hka.t. insanı ~k möskül "azlyrtt< 
bırakması •ü barile m.Waim ,.e tj_ 

n lrlendiriel bir biidisedir. 

Alil.adal'ların bu cibl ltU(u.k 
işlerle de daha yakından aJılka -
dar olmaların ı temenni edt"rim. 
B• a n um herhalde yubıde tf'l:lk- \ 
ki edilir, unnederlnu; 

ğer nereye H har.gi ) ,,Jdaı. git -
tiğinizi bilseyd:leı. tabi> sizı takılı 

ederler ve yakalarlardı. 

Muhakeme suçluhnn sabıkalo
rının sorulmas: i<; r, oıo yed' mh

yısa bırakıldı 

yordu. Ben ömrü.Mıe porsc len -
lerin bu kad;.r güz~' bo~·anabıle · 
ceğini ümıd etmcıdi•n. 

Janet, bir taraf tın pı rseknlt'> e 
bakıyor, b;r taıalt.n da arkı.ddki 
endam ayrı!'sındaı kralın \ .aZi) e
tıni seyredöyordu Elli seki:ı. ya -
şında bir adamdı Jınma, Janet. 
Kralı hiç de ~irkın bulmemışlı. 
Düşündü: 

- Kral, ıliğtr b'i!ün kadın !arın 
acaba hangi h:.-yLırınd•r. hoşlana
bilırdi? A~aha Kr ı 'ük,ck paye
sine iltica eclPn ':ll Padmlardan 
zevk alıyor muydu' O zaman 
cür'etli olduğu ka · r ı~hlikel: bir 
fikir Janet ı; <af •ına saplandı. 

Kont Dubor!·y na'11 nçık oyun oy-
uvorsa, o da nyn oyunlard; bi

rini tekrar t-tr.ıeğf' Yarar \'t--r1rıışti 

Bir aralık Kral vanına yaklı.ş
tı Gene k:l.?ın; br :H1tn ·u•'u Ku ... 
çük heykeJ:.·rcten b<r ., godc nek 
dedı l<i: 

/ Dc1,a1uı vur) 
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1 Ortalık Yatışmışa Benziyor 1 

Mihver ~arşısında 
Demokratlar ..• 

IMeraklı Şeyleri 1 

HÖKAVE ALTIN ÇALAR SAAT 

p raı-da altından ve çok san•atki.-

Azad 
lskandinavya Memleketlerinin Alacağı 
Vaziyet de Ayrıca Düşünülmektedir 

rane yapılmış bir çalar saat var 
dır. Her saat başında küçücük pence
reler aç.dır~ b irinden İsa ile Havvart .. 
yonu, dlferinden bir takım küçük a
damlar çıkar: Hıslslifl, pinlitlil tem· 
sll eden çekmecesini slkı sıkı kucak

lar. Gururu temsil eden de mütemadl-
7en aynaya bakar# saati b ild iren, yani 
~a lan da ölümü tem.sn edendir. 

Rivayete l'Öre bu saati yapan san'at
kirın l'Özleri oyulmuştur. B ir ba.".lka· 
sını yapmasın diye ... Dotrusu bu nıü-
kitata diyecek yok .. . 

KARDİNAL Rİ~LİYÖ 

1 Çev.iren: FAİK BERÇMEN 1 

[}{) 

ayvanların insanlar gibi ko· 
n,.şabildikleri, birbirlerile, 
pek iyi anlaşmış dostlar gi

bi geçinebildikleri eski zamanlar-

Netice Şu: Müzakereler Devamda Kard inal Rlşllyö, her rün yataimdan 
kalkar kalkmaz sıçrama ve atlama Jd .. 
manı yapardı. 

da köpekler yine insanların ii.şıkı 

ve kölesi idi. 
Günlerin çok uzun olduğu ve 

hiç kimsenin yapılacak acele işi 

buunmadığı o zamanlarda kedi, 
köpek, fare birbirlerinden hiç ay
rılmıyan Kfıbanın üç meşhur ah
bab çavuşu <.iler. Deniz kenarın
da, camlarına denizin aksettiği bil· 
yük bir evin avlusunda toplanır, 
sohbet, dedi kodu, tatlı tatlı va -
kit geçirirlerdi. 

B 
L.'1 - Rom~ mihverinı ida

re edenlerin nutukları ve 
saire artık demokrat cep· 

hc.ının hareket ve faaliyetini 
durduracak gibi değildir. Eski 
Fransız Ba§vekili ve Fransanın 
bu ınci derecedeki p3litika adam· 
!arından Andre Tardiyö bundan 
bahsederken diyor ki: 

Parb çıkacağını iyice anlar an
' amaz Berlin - Roma mihveri geri 
çekhecektir. Ancak buna emin o· 
.unca geri çekilecek. Almanya 
gerçi Av~turyayı alarak daha bü
yumuştür. Böyle olduğu halde 
" att.i İtalyanın da kendisinden 
ayrılmıyacağından emin olsa bile 
yine harbi kaybedeceğini bilir. 
Umumi harbdc Almanya impa • 
ra toru İkinci Vilhelrr son muha
rebede mağlub olmuştu. Berlin • 
Roma mihveri bilir ki bu sefer bir 
harb çıkarsa Hitler ilk muharebe
de yenı!ecektir, 
Şımdi demokratlar cephesınde 

faalıyet var: Onun için öbür ta -
rafta nutuklar söyleniyor. Öbür 
tarafta faalıyet olursa demokrat
ı r cephesinde nutuklar söylenir. 

I~te Andre Tardiyö böyle yazı
l or 
Dıgcr taraftan Londra mehafi

lındc neler söylendiğine dair ye
' gelen Avrupa gazetelerinde ve

ıılcn malumat da şudur: 
İngiliz matbuatının bir kısmın· 

dan anlaşıldığına göre Rusya ile 
İngiltere arasında cereyan eden 
müzakerelerden Rusyanın mak -
sadı Fransa, İngiltere ve Rusya a-

~ · ı;l 

Son günlerde ismi geçen 

ras·-ıda tam manasile bir ittifak 
akdetmekte, fakat İngiliz meha
fili eğer Rusya ile böyle bir itti
fak olursa o zaman Berlin • Roma 
Tokyo mihverinin de daha geniş
liyerek diğer bazı devletleri daha 
kendine ~tirak ettireceğini düşün
mektedir. Hulasa bunlara göre 
Rusyanın temin edılecek yardımı 
öyle her manasile bir ittifak ma
hiyetinde olmağa lüzum yoktur. 

Londranın mPraklı haberler ver
mekle tanınmış gazetelerinden bi
ri olan Evening Standard İngil

terenin Rusyaya ettiği teklifler • 
den bahsederek bunları şöyle sa-
yıyor: 

Danlınarkada bir pazar yeri 

Fransa ile İngilterenin nasıl Le
histana ve Romanyaya karşı ta -
ahhütleri varsa Rusya da Lehis -
tan ile Romanyaya karşı ayni ta· 
ahhüdlere girmeli. 

Bir de Rusya Avrupada kendi 
hududu boyunca olan devletlerin 
de emniyetini temin etmeli. Bu 
devletler eski Rusya Çarlığından 
aynlmış olan ve yirmi senedir is
tiklaHerini muhafaza eden Fin-
landiya, Estonya, Letonyadır. 

Belki de Litvanyada bunlara da
hil olacaktır. 

Bundan başka Rusyanm Baltık 
denizinden Karadenize kadar o
lan sahadaki devletlerin emniye
tini temin edecektir. 

" 
Bu akşam LAL E'de 

İngiliz noktia nazarına göre, İn
gilterenin ve Fransanın teminatı 
ile Rus hududlarının mühim bir 
kısmının da emniyeti temin edil
miş demektir 

1 Kaliforniyanın güneşinden ateşini, güzelliklerınden 

alan senenin en güzel renkli filmi 
ilham'i~ı 

ALTIN HARBi 
KAPI'AN BLOD ve KEŞİF ALAYININ unutulmaz büyük yıld•zları 

OLİVİA de HA VİLLAND - GEORGES BRENT 
N'umaralı yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefı n: 43595 

Bugün matineler~en itibaren i P E K sinemasında 
2 büyük ve yeni film birden 

1-ALTIN MABUD 
Aşk ve heyecan dolu, büyük Fransız filmi 

Baş rollerde: M 1R1 EL L E B A L L 1 N 

2 M. M OT O KAT i L L [ R KUL O 8 ÜN O [ 
Fransızca sözlü büyük sergüzeşt filmi. 

Buna mukabil Rusyanııı İngil
tereden istedıklerini de yine Lond· 
ralı gazete şöyle sayıyor: 
İngiltere ve Fransa ile Rusya 

r 
arasında bir ittifak aktedilmeli. 

Baltı.c denizinden Karadenize 
kadar olan devletlerin emniyetini 
bu üç devlet birlikte olarak temin 
edecektir. 

İşte Londra ile Moskova ara -
sındaki müzakerelere mevzu teş

kil ettiği İngiliz gazetesi tarafın
dan yazılan noktalar bunlardır. 
Diğer taraftan geçen gün avam 

kamarasında işçi fırkası reisi olan 
M Atlce Başvekil M. Çemberlayn
den niçin Londra ile Moskova a
rasındaki müzakerelerin hala ne
ticelenmediğini sormuş ve bu hu
susta birçoklarının endişelere düş
tüğünü söylemiştir. Bunun üzeri· 

( Devamı 6 ır.cı sahifede) 

Naı:ırhfı esnasında, Royal sara.ym ... 
da hususi bir Jimnastik salonu yap .. 
tırm..,h. Salonda, Barre Flkse .. ufki 
jimnastik sırığı - P ebJJvan mlll, llib ... 
vardı. 

DANS REKORU 

On dördüncü LüJ, l65ı& d e on a1b 
yaşında ldl. Blr rece sarayda verl1en 
baloda tamam on yedi sa.at dansetU. 

KULELERiN tlZERİNDEKİ 

HOROSLAR ... 

Ktllse veya büyük binaların kule
lerinin tepesine horos koymak ideti 

pok eskidir. Bu, hırlstiyanJığın zuh u .. 

rundın evvel başlamıştır. l\lukaddes 

&.taçların tepesine, tahtadan yapılmq 

horos tasvirleri koyar lard.ı Kanaatle
rine cöre, rlizg'irın tesirlle dönf'n. sal

lanan bu horosJar, cinleri ve perllerl 
kaçırırlardı. 

ZEKİ ÇOCUKLAR 

Zeki.lannı pek kücilk yaşta l'ÖStPren 
çocuklar çoktur. Bunların en b~mda. 
Almanyaya Utica eden bir protcstaum 
fOCUiu Jan FllJp Bara&lye ı-elir. 

Baratlye, dör t yaşında iken ı:-1yet 

fasih almanca, Jitince kou.uşuyordu. 

Beş yaşında, Yunan incil ini tercüme 
etti . • ı\ lh yaşında, ibraniceyt t.kumafa 
batlad1. On dört yaşında Berlin a ka -

d em isine aza oldu. 1740 da. on doh.11.~ 

yaşında iken öldü. AkıJh çocuklar çok 
yaşamaz derler . dofru ... 

GARİB İSİMLİ ŞEHİRLER 

Bazı ~birlerin isimleri sadedir. O
kuması , hattrda tutulması kolayd ar. 

Sonra, bazı şehirler de vardır ld Wm
lerini hatarda tu tmak defli, nefes al
madan okumanın lmkinı yoktur. 

Gal eyaletindeki şu k üçücük tehrln 
ismine ne dersJıılz: 

Liantalrpu~yncllcocen.,.-chvurndl

obl • LlantlslUoı-oıoch ... Bu şehirden 

bahsedenlerin k ısaca L infai rpul de .. 
d iklerin i söylemeie hacet yoktur sa
ıunz. 

DEVELERİN İHYİYATA 

RİAYETİ 

Birçok hayvanlar g-Jbi develer de lb .. 
tl;rata çok riayet ederler. Aç kalmak 
ihtimallnl düşünürler. 

İşte bunun için sırUarındakl höra-ücün 

içer isinde birçok yat saklarlar, Çok 
çalıştılar ve az yem verildi mi, ihtiyat 

sakladıklan yaf azalır, hörcUclerl de 
kısalır. 

BtJYÜK EHRAl\I 

Mısırdaki Ehramların en bib iaiü iki 
buçuk milyon klre9 taşından yapıl • 

mıılır. Bu laflann her birinin af;ırlıtı 

iki buçuk tona yakındır. 

Ehramların bulundui u 7erde ve ci
varında k lreo taşı yoktur. Bunların u

zak yerlerden celirlidli'I muhakkal< • 
tar. Büyük Ehramı yapmak için bir 

milyon adam 7lrmJ sene çalqmq ttr. 
18 30 Pr()l'ram. 

Bir defasında kedı baba ile ia
re baba ki • o diğerlerine nisbetle 
alim sayılacak kadar okumuştu 

da - hürriyetin iyiliğinden, fay -
dalarından bahısle, denizde, ka 
rada, havada her yerde yaşıyan 

mahlukun hepsinin istisnasız hiır
riyete. ve serbestliğe olan ihtiyaç 
ve hakkın! münal:aşa ettiler. Bu 
münka~a ile zavallı köpek, esare
tinin acısını bir defa daha duydu. 
Ertesi günıi köpe1< hemen Olu -
fina (lJ ya çıktı ve ondan bir a
zad mektub;, istedi. Göklerin bu 
ihtiyarı köpeğin istediğini yeri
ne getirmek için şöyle bir düşün
dü, başını kaşLdı filan... Olacak 
bir işti bu, köpeğin canı yok muy
du... Elbette vardı. Binaenaleyh 
kendisine, esaretten kurtaracak 
kölelikten çıkaracak azad mek -
tubu verilebilirdi. Bu düşünce ile 
mektubu yazdı. Köpeğe verdi. Ay
ni günün akşamındaki toplantıla
rında kôpek iızad kağıdını gurur
la arkadaşlarına gösterdi. Kedi 
kardeş: 

- Aman iyi bir yerine sakla ... 
Kaybedersen bir daha eline ge 
çireınezsin. dedi. 

Bu nasihat yerinde idi amma 
zavallı köpek ne yapsın cebi veya 
çantası yok ki ... 
J?üşündü, taşındı böyle kıymetli 

bir kağıdı arkasındaki yegane giz
li yerinde saklamaktan başka ça· 
re bulamadı. Fakat bir saat sonra 
kocaman parşömen kağıd arka -
sını fena halde kaşındırmağa, ca
nını acıtmağa başlamıştı. Zavallı 

köpek öyle çirkin hareketlerde 
bulunuyordu ki etrafındakiler 

burunlarını tıkamaktan onunla a
lay etmekten başalamıyorlardı. Bu, 
vaziyette parşömen de okunamı- ı 
yacak hale geliyordu. 
Başka çare yoktu. Ya, hürriye

tini bahşeden azad kağıdından vaz 
geçmesi, yahud da b u kağıdı mu
hafaza için çektiği zahmete kat • 
!anması lilzım idi. Derdini kedi 
kardeşe açtı. O da: 

- Sakın kağıdı feda etme, deli 
misin bir daha nerede eline geçi
rirsin ... Ver bana ben saklıyayım 
dedi. 

(1) Oluiina; Kübalıların bir ila
hının ismidir. 

Kedi de düşündü, taşındı ... Böy
k bı . ... ~g • ciı >anında saklıyamaz

dı. Hele ev damına götürüp yağ 
mura, rüzgara bırakmak biısbü· 

tün tehlikeliydi... En iyisi bunu 
en akıllıları olan fareye teslim et
meliydi. Fare baba kağıdı sakla -
mağa razı oldu amma o gün ~ir 

işi vardı, civardaki ahçı dükkan
larından birine kadar uzanacaktı. 
Evde hiç peynir kalmamıştı. O da 
kağıdı fare anaya teslim etti. Fa· 
kat fare ana da hamile idi... San· 
cılar içinde kıvranıyor, nerede ise 
doğuracaktı. Bu ıztırabın şidde -
tinden dişleri arasındaki parşö 

meni paraladı, didikledi kendine 
bir yatak yaparak içine kuruldu. 

Bu aralık köpekle sahibi ara -
sında bir kavga oldu. Sebeb de 
doymıyan köpek kardeşin efen -
disinden bir kemik daha istemesi 
idi. İsteğinin yerine getirilmeme
sine pclt içerliyen köpek dudak -
!arını bükerek efendisini şöyle bir 
süzdü: 

- Karnım doymadı ... Daha ke 
mik istiyorum ver bana... dedi. 
Efendisi: 

- Canım ne kadar isterse sana 
o kadar yiyP~ek vr-r'rim ... Kölem
sin, söz söylemeğe hakkın yok, 
diye cevab verdi. 

Hiddetten kanı başına sıçrıyan 
köpek kuyruğunu iki tarafa şid
detle sallıyarak: 

- Hayır efendim, hayı r... O 
günler geçti artık .. . Bert senin kö-
len, esirin değilim ... Olmadığımı 

da isbat ederim. Çünkü elimde 
Olufina'dan alınmış azad kağıdım 

var .. . 
- Ya öyle mi ... Koş getir ba -

kalım azad kağıdını ... 
Köpek iki üç sıçrayışta diğer iki 

arkadaşı ile toplandıkları yere 

nan ok gibi, yel gibi bir ağrı b:şına sapl~nmıştı . - Senin nt• paranda, ne de hicb!r şeyinde gi>
zuır. yo\c. İstenen şimdi Notere gi.1el rr .. Bana ba· 
ğıı!adığı'l her şeyi gerıye vereyim. Benim için 
durıyadc. on milyon ile on santim ar:.,ında bir ay
rılık yoktur. B~nim bütün bıı titizli?ım, yalnız ve 
yalnIL ><.nin i~in, aşkım için doktor• 

YOS A 
Güney baştı;nbaşa ve gö1 göz s·ralaı,an bu ka

&a duvarının ortasında kend' boyundan yukarı dü
şen dokl0run kasasının içini görmek ıçin demin 
Fazılın !şyarla beraber çıktığı demi• merdivenin 
üzerine çıktı, içeriye baktı. Daha ilk bakışta, az 
kalsın: F'aıt:, bu l.i.kırdıları işittikçe: 

'\cab~ doğru mu söylüyor? Ger ı·e \'erir mi. 
Pa ~ ıarı'llı da .lmıyacak mı?. 

Dıy~ düşünüyor, bön b:n, ka'e~e girmiş bir 
kuı gib çırpır;~ çırpına Güntyin ~·i·~ünc bakı -
yordu. 

BANKADA 

Gtir.ev bankadan iç;?riye gırerkı:n hep önüne 
bakıyodu. Dol<ıor öndeydi, n ark•d&. Adımlarını 
accıııi :ı.ccmı alıyor, sankı hiç bure·:a gelmemiş, 

ner ,:dı: nedi., nasıl gelinir, nası' r ı cl;Jir?. Bun 
!arı hiçbirır. bılmıyormuş gibi g:;rünüyordu. 

DQktnr ka.eya doğru giderJ:en· 
- O merhJba Bay Cem~! Na>ı!Fırız? 

No. 157 
---•:- Yazan: ETE.U İZZET BENİC>~ ---··---· 

Ya bu adem şimdı tanış çıka ">3, p doktora 
bir şey söylene?. 

Diy,, içi içini yiyordu. B'r tek gü\'€ni vardı. O 
da, erk·~k yanu~da kadının !Yıyuna ,vecrc bı.kmasın· 
da ki anlam. Bu bilip bilmemezlik! Jn gelmenin. ta
nıyıµ btıımamuz görünmenin parola'l ıdi. 

- Bay Cemal bu kadarını anlar . 
Diye dü~ür.üyor. bu bakımdan l;iraz•cık ken -

disıni teselli ecıebiliyor. Faz•'., Cemal ıl~ çok ko -
nuımad• Birib!rlerinin nas•! olrlu'<larırıı sordular, 
Cemal· 

- Çokt.rndır görünmuy~rdcınıtz7. 

Ded " doktor: 
- Hastaydım .. 

le seyrediyordu. Bankaya gelmış, Cemalle konuş -
muş, buraya girememiş, geri dönmüştu. Şimdi ku
tu kutu. numaralı, duvar gıbi dör ;·a,-a yüksel -
mi~ k83alar, kıpıları, tavanları dö~emeleri, mer -

Çivenleri, ır.asaları, h~r şeyi ve heps~ demirden o -
lan bu yere uzun uzun baktı. Ka•arın açılışına 

baktt. İlk önce Fı.zıl kilide arahtar roıdu, oradakL 
işyaı da an~hıarını soktu, kasanın Yapağı açıldı. 

İşyar, :.~yıf, u•aktefek yapılı esmPre k~çan, saç -
!arı bir~z ağarmış. orta yaşlı, yumuş~k konuşuşlu, 
çel~bi dJruşlu ınce, kibar t-:r ad;·ır.dı Kasayı a
çar açm&z ç•ki1di. Güney h•men doktor" itti. 

- .'\man Allahım, deli ~bcağ•m' .. 
Diye bir çığlık atacaktı. İçerid~ cie,ıe deste 

banknotlar, bir yığın tahvilal, bir yığın beyaz tor
ba vardı. Hemen torbanın birine sıldırch, dışarıya 
çekti, içine baktı: 

- Altın liralar!. 
Diy~ keskin bir ses çıak-dı İçinde ~n daya • 

nılnıaz ~cıdan en yukarı sevinoe fırlıyan:arın şen

liğL haftfliği, verdı. Buna: 
- Buğday ambarına düşmüş aç tavuk: 
Sevinci de denebilirdi. Tıpkı liylc seviniyor, 

ellerini çırpa çırpa seviniyor, üstfüte: 
- Altınlar .. 

Ah ne güzel, sarı sarı! .. 

KCıba Zenci Masalla~ 

•• 

varm!Jib. Hemen kediyi buJars~: 
- Kedi kardeş, aman çabuk"' 

Bana azad kağıdımı ver ... 
Kedi fareyi çağırdı: ~ 
- Fare kardeş, çaıbuk, çabU 

köpek kardeşin azad kağıdını fa' 
(Devamı 7 if'ci sayfad~ 

Ql1ıjifJ 
Ankara Radyosll 

allGtıx 

18,35 lll iizik (Konsr lo) P i. 
19 Konuşma (Z iraat saati). 
19,15 '.türlı: miizlii (Fasıl b.,.eıı~. 
Çalanlar: Hakkı Derman, Etrel ~ _ ....ı 

rı, Hasan Gür, H&mdi Toka:r, P"
tltter. 

Okuyan: Tahsin Karakuş. " 
20 l\l emleket saat ayarı, aJaıd 

meleoroloJi haberleri. 
20,15 Türk müziği. 

Çalanla r : Voclhe, Fahire fe..,,, 
Refik Fersan. 

ıtı•' Okuyanlar: l\lustafa Caflar, 1'fe 
ret Sainak. 

1- Gülizar peşrevi. , 
ı- Nuri Halllla Hüseyni ıartu : ("1 

tık yett.ir ) . 
1 

3- G
0

üli.zar farkı : (Göı.lerlm.deD ıl" 
mlTor ). 

4- Hıise:rnl prlı<ı: (Gülten .,_ııçt' 
s inde). 

5- Halk türküsü: (Ay dot do tı•1 ' 
madı mı?). 

6- Halk türküsü : (Ali dafı). I• 
7- Hallı: türküsü: (Tepeler tepel~ı• 
6- Lillf afarun Hlcaı prlı<ı: cl'l1"' 

teb tiseher ). 
6- Asım Beyin : (Her n hllll eli•'' 

suza) . •• 10- Hlca• şarkı: (İndim yarla tıO 
ııeslne). 

21 Konuşma. 

21,15 Esham, tahvilli, kaıabi>'' 
nukut ve zlnaat borsası (flal). 

Zl,!5 N ... 11 plilı:lar - L . 
<ll,30 lllilzlk (küçült orkestra • ştl· 

N eclb Aşlnn) . ti" 
22,30 lllüzlk (Melodi ve Sololar ·~-•' 
23 Son ajans h:ıberlerl ve yatJJY" 

ProP'&JD. 
%3,15 • Z4 Müzik (CazlNınd • fi ). 

YARIN 

12,30 Proı-ram. 

12,35 Türk mü.ili - Pi. 
13 Memleket saat a7arı, aJaıtS 'fi 

m eteoroloj i haberleri. ,, 
13,15 - H lllilzlk (kar'fılı prof ,.., 

Pi.) 

1357 Hicr! , 
Rebiülevvel 

21 

1355 auıııl 1 
Nisan 

28 -
1939, Ay 5, Gün 131, Hızır 6 

11 Mayıs PERŞEMBE --
Vakitler 

---
1 1 

Esaal Vantl 

... da. ~ 
Güneı 4 47 9 32 

Öğle 12 10 4 55 
İkindi 16 06 8 50 

Akşam 19 46 12 oO 
Dıvc bırı ı koı,uşınağ~ taşla-1• Gı.iııey gözu· 

l tı. ilr bu adarr · bak'ı. Uzım bo.ı-!u ı., kumral, 
t-'al~bl\,!ı.lı, geı'."tın geli~inde ~(orustu!:u i~yar Ba • 
~tnı ününden hıc ayırmıyor, kalbi kü• ku~ \"Uruyor. 

Kaışılığ:nı verdi. doğru J;a,asıca gitti. O'Üney 
kenfli ;di. İçinden: 

- o;.;ay C'emaJ.. Yoksa '.:ıeni n.>lıvı>debilırdin' 

Dıvnr. ilk "ere girdiğı !(?sa bi'Jiimllnü dikkat-

- Dur, ilk önden içine bfn b:.kacağım. 
Doktorurı eli ayağı titriy1rdu. Ne Güneye, ne 

ka.;aya bakamıvor, nrad::ın k>;)rrn~k b•u· 1T"a. bey ... 

nine salcıran, 1'endisini kıvrıın kıvrım kıvrandı -
ran sız.dan h'"mlmnk i•ti~onod • ~. < \:aklarından 

yukdrıya bükü!, n ve beynini deşelek gibi sa pla -

Diye söyleniyor. torbanın birinı el:ne alıyor, 

öbürünü bırakıyordu. Bu se·rinç sarhoşluğu uzun 
sürmed: Hemen kendisini tnpladı. !ç:nden bir ses 

sanki ona: - Devamı ı•ar - 1 
Yatsı 21 03 t 48 

ı_. ... İms ... ak----2--45---7-~--



1 HERKES AKIL HOCASI 1 

öbrek Hastalığının 
Kaç il8cı Var? 

Mısırçarşı sını Olduğu Gibi Benim 
İçime Nakletmek istiyorlar 

Yazan: 

O,,man Cemal KAYGILI 

H a. tayıc~ .. Aş•gı yukarı iki 
ay va~ki böbrek r8hatsız -
lığı çekiyorum. Sağ böbre -

' llıcte pek fazla k•;<ıı varmış. 
C llu,ıu duyan b::brı alay için 

>0 rlar kı: 
İyi ya ·şte! !.Iauemkl böbre

t ae pı·k fazla !-:l'm varmış, ~ 
-llıdı bir o hdar ~inwnto ile tuğ
l'a ka"ctı. Ifole bır d•· ucuzca bir 

lll\4 4~ bir Y'-'Pl QI:ası buldun -
•ıdu yakıı,d• apartımanı kurdun 
eıııektir. 

; Bizım son tama!1c.l::ıki ntikte, ıa. 
ı. ıaka, ı!uy mizalı m~rakımızın 

b 'kadar ilerlemiş olc!uğunu artık 
~ sözlerden nnhrsm:z. 
Şimdi siz diyeccl:~:n z ki: 
~ • fademki ha5\,,111, madem ki 
bregıııde kum 'armı~. doktora 

~tın.yor rr:ırnn° 
J.ııç gitmez olur muyum? O dok
r n , bu doktcr ~~nim. boyu-
gezıp dunıvoru n. Daha evvel

~, ak,am, tr.ı~vayd,ın inerken ge-

11r:! .gıın bir buhrı<.n c.olayısile E
:ekapıda doktor Arapyana koş-

- Aman doktor !'alim fena. 
it> "flaşı. sargıl.ır iç;ncl• olan doktor 
tnesın mi ki: 
- Aldırnı~, bo~ yer. benimki 

lenden fena! 
1teğer adamcağ., birkaç gün 

~! kulagı.:d~n aım•i;yat olmuş-

'\. 

1 
• .. 1 

... r 
I 

-
Bir ı:ün, bir hastaheneye düşüp ameliyat olmaktan korkuyorıı •.• 

Kirazın çöplerini ıyice kaynat ve Kalmıyanları cfa her halde bun -
suyunu dik! !ardan aşağı dPğildir. Gc·lelim şan-

lı IIzatmıya!ım. b ı z!m o akşamki ..... ......... ..... ............. di bu ilaçlardan ayr> olan sade su 

~tılıran da :bktorı;n hemen verdi- _ Fındık kabuğunu da yabana tavsiyelerine: 
1 bır il.lç ve t~tlı tese!1ilerile geç- atma ha! Fındık J.-nhuğunu havan- - Çırçır iç~~eks'n bayım, Çırçır! 
~ Ceçt: am:n~. ha:tılık daha te ~ da dövüp kaynat. ru yerine onu Kat'iyyen b~şka su içmiyeceksin! 
ıır,ellı olarak geçr..edi. Onun için iç! .... ...... . ............ .. . ............... . 

di rhıze. ilik". tedaı·•ye devam e- Bunlar h21ııımia kalabilenler ... ı (Devomı 7 inci sayfada) 
h ~orum. Fakat ne der>iniz. Kum 
astalıijı dc•ıilcn bu illetin neka-

~~: da çok \'C ç·eşid ÇPŞid ilacı var- Barda Gördü v Ü Kadın 
boktorlar:ıı \•erdikleri ilaçlar g 

'arıc olmak üzere şimdi artık ba- Ad N ı s ? 
~~Tanrının glinü l:ioı; taı•siye e- amı ası oymuş e 
~. edene: 

ij - Turp suyu aıiz;m. turp suyu! u ı s· o 1 G. . ı 

11aYır turp•mu giıll•lce rendele - yuşmuş art ır te e ıtmış er t 
b suyunu .;ıkacaJ.: ve kocaman H } " 

. '.:t bardakla sabahldrı. aç karnına F akat,Adam or amagaBaşlayınca 
-' suyu içec·eksin' 

... .. ······· ........................ . 
:- Turp s•ıyu da i:l'i amma, daha 

hsi mısır püskülünü kaynatıp 
~ersin o dal-ı~ iyidir! 

.. ........ . 
- Mısır püskülü de fena değil 

11lırna bakin çiçe~i daJ.a mükem
'lıeıdir• . . 

............... 

1
. - Bakld çiçeğ;nin de faydası 
•r fakat iç: ne bi' ··-- da ayrık kö
~~ karı'İtırııken daha mükemmel 
~ı~t! 

.... ......... ... .. 
t Ayrık kökünü yalnız içece -
'ne ona bir~· da kara< alı tohu -

ııı~ kat' · 

' Buııla,·ın he• sı ~;falı şcyler
ır, ilkin p·ı: 1ka! ~ııv ıınu da ek-
i . 
tne sakııı' 

- Pıırtahl yer:nP limon suyu 
~·n daha i ;t1fade fdersin 1 

~ ~~i~~.-~~ .. ~~.-~i!~. ·~·.-;,:~~;...... 1 

..._ Nasıl •"" isvak? \ 
Basbay•ğı misv• h. Yarım ki- ı 

lQ llııwak aLr, onn bı~okla rende 1 

1 
•lınc gch·", l>ir ı:mceı ede saat- il 
t't·ee kuvna.dt°, srtıra dJ. suvunu .. , . . 

itersu·! 
1 

~ .. K:ı~~· ~~l;~~~ ~c·ı. .. ~·:~·~ · ~·~·- 1 
1 tı' ll 111 mdı t .t ... m'"'\ m dir, 

F 
ransızlar, Paris 17 inci ceza 
mahkemesi reisi Mösyö 
Klaveli'i çok kıymetli bir 

adliye memuru sayarlar. Maznun

ları, daıma bitarafane muhake -
me eder, mümkün olduğu kadar 

cezadan kurtarmaya çalışır. 

Klavd yerine oturuyor, gözlü

ğünü takıyir, önündeki dosyala
ra bakıyor, sonra mübaşire şu em

ri veriyor; 

- Mösyö Löblan'ı çağırınız!. 

Mübaşir, olanca sedası ile bağı
rıyor: 

- Mösyö Löblan! .. 

Davacı salona giriyor, yeriıne 

oturuyor. 
Reis.- Söyleyiniz, neden da -

vacısınız?. 

Davacı.- Bir iş takibi için Pa
rise gelmiştim. Fırsattan istifade 
etmek, biraz eğfonmek ist.,.ıim. 
Bir lokantaya girdim, yemek ye 
dim. 

Reis.- Vt· biraz da içtiniz!. 
Davacı.- Evet... Yemekten son

ra Monmartrda bir bara girdim. 
Sonra ... 

Reis.- (Sözünü keserek) saat 
kaçta yattınız? . 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

f_ş_A_K_A_) 
KURNAZLIK 

F 
akir bir delikanlı, bir ban
kere müracaatla: 
- Mösyö, der, size elli bin 

frank kazandıracağım ... 
- Nasıl, ne ile?. 
- Kızınıza yliz bin frank dra-

homa vereceğinizi işittim. Doğru 

mu?. 
- Şu halde ben elli bin franga 

razıyım. Kızınızı bana verirsniz 
elli bin frank kazanmış olacaksı
nız .. 

GÖNÜL KOCA!UAZ! 

- Gönül k~camız, derler, ne 
kadar doğru• ... 

- Evet a!!lma, kocamış bir vü
cud içinde bulunmasını da istemez. 

İKİ ÇOCUK ARASINDA 

- Baban ne kadar hasis ... Kun
duracı olduğu halde senı böyle 
eski kunduralarla gezdiriyor . 

-- Seninki daha hasi.o; ... Dişçi 

olduğu halde ağzındaki dişlerin 

hepsi çürük .. 

IUAHKEl\1EDE: 

Hakim.- {Sabıkalı bir serse -
riye) utanmıyor musun?. Bunun
la on defadır ki buraya geliyorsun. 

Serseri.- Siz her gün geliyor -
sunuz a ... Ben on defa gelmişim 
çrık mu? . 

Paristen 
Et mas 

Kaçırıyorlar 
Bunları Amerika 

Zen$'İnlerine Satıyorlar 

/A 
merika gümrük muhafaza 
servisi, büyük bir kaçakçı -
!ık işini başarmış, 52 inci 

sokakta 35 numaralı Madam G. 
James Ayerin lüks apartımanında 
yaptıkl~rı bir baskında, Amerika 
gümrüklerinden gizlice geçirilen 
30,000 dolarlık kadın elliiselerile 
mücevherat meydana çıkarmıştır. 

Vak'a şudur: 
Madam Ayer, 60 yaşlarında, ki

bar mehafiline mensub kadınlar 
arasında gıpta edilen bir şahsi -
yettir. 
Amerıkanın birçok cemiyetle -

rine mensubdur. Kocası doktor 
Ceymiş Kuk Ayfrden 9 milyon 
dolar miras almıştır. 

Doktor ,geçen sene 76 yaşında 
vefat etmiştir. 

Gümrük memurları, Madamın 

lüks apartımanını araştırırken 

hizmetçiler şaşkın bir halde öte
ye beriye koşuşmuşlar, Madam 
Ayer, yatağından çıkmamıştır . 

Memurlar, Madamın ısrarına 

rağmen, muhbirin ~mini söyle -
memi:şlerdir. 

Bu muhbir, 25,000 dolar mükA -
fat alacaktır. 

Madam Ayer, bu takibattan kur
tulmak şartile 37 milyon frank 
tutan cezayı vermive çoktan razı 
olduğunu söylemiştir. 

Bedavadan 
Geçinmek 
Formülü 

Lıyon civorında. Vıiörhan'da bü
yük bir dolanrhrıc! •etıf:kesi yaka
lanmıştır. Bu şcbe>:cvi idare eden
ler, yorulmacbn. 1alm•Pt çekme -
dfn para kan'1ma 1ııı yolunu bul
muşlar. 

Haricden Fransaya gelmek, iş 

bulmak istiyen bir t~kım zavallı
ları kandırıyo:·lar, Beherinden 
1000 - 1500 frank komısyon alı -
yorlarmış. Bu ~urctle oolandırdık
ları amelelerin say1>ı iki binden 
fazla imiş. 

Bunlar; pArayı veriyorlar, uzun 
müddet bekliyc.rlar. ürn'dleri bo -
şa çıkıyorın.ı;. N~l.~yet hep birden 
ıabıte.ya mi;·acaat (tmişleı. 

Şebekeni!' miidüc:.i. Polonyalı bir. 
multecidir. Bır dr nrtı:ğı vardır. 

İkisı de tevkif olı.:ı,ıneştur. 
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NaPolyonun Viyanada 
Bir Aşk Macerası 

"Beni Çok Seviyor musunuz?.,, 

Genç Kız Gece 
Odasında Hep 

• 
imparatoru 
Düşünüyordu 

S 
alonun kapıları ~çılmıştı, 

İmparJtor ! çnı girıyordu. 

Hazır bu!un~nl;;r hep bir a-
ğızdan bağırdı !ar: 

- Yaşasın İmp2roıor! .. 
Napolyon"n üslli:ıd~ sade bir ü

niforma vardı Çeh •<:si mütebes -
sim idi. B·r ay içı:ıie seksen bin 
kişilik Alm3n - ~ııs o"dusunu 
mahvetmiş, Viyaııava girmiştı. 

İmparator; salonııı1 ortasına gel
mişti. Vikı, elindek; gül demetini 
uzattı . Mabeyinci"erden biri de
meti alırk0 a İmp.ıra:or sordu: 

-- Bu gü.zo[ kı• kim? .. 
Avustury~Jı asıı-,adclcrden biri 

cevab verdi: 
- Harbıye mÜ?:1V!tı Ye komi -

seri Baron Mnjor.· nın evliidlığı 

Matmazel V ki K•·au .. 
BALO GECESİ 

Viki, odasın~a } •-i 1 nı:.rdı. Ayna -
nın karşısı'1a geçl'ıi,, beyaz balo 
robunun öte.>inı b~ri$_iJJi düzelti ... 
)·ordu. Sent~tyen k·Hsc·sinin sa
ati on biri ÇJlıyor~ıı. İmparatorun 
şerefine tertib olur.an balo, gece 
yarışı başlıya~akt . 

Viki, başıilı i:><>k b;r tül ile örttü. 
Alt kata in.1' Bai1ç~ye çıktı. Ya
vaş yavaş Şö:ıhön SJ:·ayına doğ

ru yürümel';e başl".dı. Saraya yak
laştığı zamar keman Sfslerini işit
ti. Kendi kco;dine. cYalnız ne ya
pacağım? Ac:aba gi\rehi!ecek mi- ı 
yim? .. , diy~ soruyurdu. 

Balo baş1.,,mıştı GPny kız, ka- ı 
labalığa karıştı. P ,ri•k üniformalı 
diplomatlar, sırma apuıttli zabit
ler, dekolte kadır!Jr ... Bohemya
nın Kristal b~rdaidarile şampan
yalar d"ğıtılıyord·~ B'rdenbire Or
kestra sus\u. İmparoıor! ... 

1 Yazan: Fuad Samih 1 __ _. 

İsterseniz 'y' bir ~üvar; neferi o
labilirin1. 

Viki, bu ;özü mtıt~akıb ayağa 
kalktı. Kal'<'ı>enin üerindeki kı
lıcı aldı . bir n5ker gibı selam dur
du. 

Napolyon kaiık<ha ile gülüyor
du. 

- İyi ailıma. bakalım nişanlın 
razı olur mu bun;•. 

Viki cidd' bir tavırla: 

- Nişanlım yol,: Benim yal -

1 

I 

nız, ölıincıye kadar saöık kalınıy 
karar verd'ğ;m b•• n;ııanlım var 
İmparator! ... 

Genç kız•:ı gözkri slmiıni bi 
sevgi ile parlıyordu 

- Viyanalılar sizin bir müste 
bid, bir uma~ı gibi clduğunuzı 

söylüyorlardı. Ne yalan... SiziJ 
için her şeyi terke, esi!·lniz olnu 
ya hazırın: .. 
İmparator, g~nç kızın ellerin 

(Deııamı 6 ıncı sahifede) 

Viki, kan1yesin'n hılları arasın- - - - -

dan kendin; ~ekti İmparatora bak- ı-T--.h-.-E--M--k-} _H_"_d~ 
mağa başlad!. YürPğİ ç&rpıyordu. arı ın n era 1 a ısesı 
Bonapart, b 'r koltuğa oturdu. Viki, 

ayaklarının ucuna basarak boyu- 5 o s d s 
nu yükselt'yor, 1nc~arntorun dik- e n e e n 0 n r a 
kat nazarını çelı:meııe ç:ılışıyordq, 

nü~:::~~ V'ki fikc•ro şöyle düşü- Meydana Çıkarılan . 
- Ehemı-ı•yet ,·:rmrzse, çekilir 

!~~er~~;e~~~~ı~d:,ki ••adınlar ben- Bir Cinayetin Cesedi 
Sevdalı kız, dal ı,ış gitmişti. E -

!indeki şaMpanya !:ardağı yere 
düştü ve kırıldı. 

İmparator, gözlerini güzel kıza 
dikti, ve gülümser!i. Viki mahcu
biyetinden kıpkırn;ızı olmuş ve 
bu halile bır kat daha güzelleşmiş-

ti. 
Viki, ağlam~k ıstiyordu. Artık 

musiki ve clı.ns c~.ıını sıkıyordu. j 
Yavaşça salrnıı terketti. Bahçe ka
pısından çıkacağı ~ırada bir za
bit, kapının önünde duran ara -
bayı işaretle: 

- İmparatorun t'm·L·il~ size evi
nıze kadar r~fokat eıltceğim. Ya-· 
rın sabah sı,•t onda imparator ta
rafından hurusi nhr"k kabul e
dileceksiniz ... 

Viki. kibar bir k•c!•n gibi başını 11 

eğdi, arabayJ kurcıkiu. 

Şimdi sev;ne:indf:"1 gi,jlmck isti
yordu. Fak~1 c~sa•e~ edemiyordu. 

Napolyon•ı:ı arab~":r:a bindiği 
için öyle gı·•urlan yordu ki ... 
BEKLENMİYF:N RİR !ZDİVAÇ 

- Deme!< bura:;a geldiğınize 

memnunsun:ız? .. 
- Ona ş ·j phe n.i yor haşmet • 

meab! Dlin gece He; uyumadım. 
Vaktinde b;kam?maktAn korku
yordum. Gözlerimi l; apayınca hep 
sizin hayaı;oizi görüyordum. Hat- ı 
ta harb sahJlsundc. bde ... 

- Muharebe ne<lir, biliyor mu

sun, yavru,n? .. 
- Hayır! Pek yı b;Jmiyorum. 

Fakat, ata hinmesinı biliyorum. 

ır 
arih•n kaydf·ti'ği ckaybol -
ma• hadiselerınin en esrar
lısı İmparatorluk muharebe

leri esnasında Avusturybda bulu
nan İngiliz s~firi Sör Benjamin 
Bathurst'un başnı<lan geçmiş o -
landır. 

Lord Ba~·1urst, Fr~r.sıı ordu -
sunun yaklailığım V!ybnaya gi
ıeceğini anlayınca ş~hn t~rke ka
rar vermişti. 

Ticaret için seya1'at eden Baron 1 
Koh namıl'a bir pasapr,n aldı. Hu
susi katibi ,•e bir hizmetcisi ile be· 

raber araba;;ına bind;, Almanya· 
nın yolunu tuttu. 

25 sonteşrin lqon ds, Berlin ' 
100 kilometre kale Perleberg mü 
tahkem mevkiind~ tevakkuf ettı 
Beyazkuğa ote!ine indi. Hafiı 

bir kahvaltıdan soııra mevki ku 
mandanını ziyaret etti . 

Sahte p4Sapo:tunu gösterdı 

yolda haydudların taarruzuna ug 
ramaktan kntktuı:ft~nu söyledi. 
Kumandaı. maiyetiı;e iki jan -

darına verdi. 

Otele gelir.ce buı lcağıdlarını 

yaktı. Arahsını bnrlattı. Eşya 

!arı yükleti!di Lr,rd dışarı çıktı 

Atlaıı okşadı Sorra blı'az ileriye 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 



Almanya Papanın Kont erans 
Teklifini Kabul Etmiyor 
( l incı . ahı/eden deram) 

Varşova ll (Hususi)- Danzig
de plebı. ıte müracaat ed.lmesi 
hakkında bırkaç giindl'nberi İtal
yan kaynaklarından gelen haber
ler, Var,ovadaki siyasi mehaiilde 
hiç de i·• ı bir tfti.r bırakmaımştır. 

Varşovarun pleb.isite riza gClliter
miyecegizıi rumresmi mahiyette 
İtalyan hükümetine bildlıdıği zan 
edilme.dedir. Polonya hükiımeli 

müda1a•ya her zam;ın haz.r bu
lunduğ1.t hududlanna ve haklarına 
dokwıul:mamak §a?tile Almanya 

ile muz:ıkerf"ye hazır bulı:~k -
tadır. 

AL.'f!IA. YA Bf.ŞIU KO 'i'E -
BANSIN'A GİR, IİYOR 

Londra 11 A.A.)- Ih:n ;ı~ama 

doı;nı kabır.e!l:n harıc•ye komi!e
Slllıl1 toplantısında naz.ırlJrı.ı Ber-

1.ncıen ~arı resmi bir haber almış 
olduk.a • ve bu habe; m Polon) a 
mese!esmın müzakeresı ıçin bir 

beşler koniera~sı akdine dair o
lan Vatık&n tekilllerin.n Almanya 

tarafından reddedildiğini bildir -
mekte c.lduğu öylenmekted.r. 

Ayn. şekildeki haber ere gvre 
İtalya, Papanın teş ·bbüsünıi ta -
nb etmekl k lmı arak bu teşeb

biıse m,;2'1lıeret de et~t.r Ma 

amaiih İtalya Almanya ile bu 

babdaki noldaı naza! tilifını 

meydana ~urmaınak ıçın bu hattı 

har<kl't ni bıldirmekten .stink3f 

edecektır. 

Napolyon' un Viyana' da 
Bir Aşk Macerası 

(5 iui $ıJY!tıdo• dttcm) 

den tuttu: 
- Deme& ben! >0lı: ı,eviyorsun? .. 
Dedi. Bu genç lızm muhabbeti, 

Hmimiyeti hoşuna g•diyoıdu. 
- Eftt. sizdt'n br d4kika ayn 

bulunmak itte'DJiyıı:unı 

- Pelıali ... Kal yammd•!-
- O ha'dt haşmf>tnıt'llb!_. :tm-

paratcıriçeyi tukediniz, ~ ah

nız~--
- Nasıl nlar bu? ?<fp dtrlH •an
ra? ... 
- Ne derlerse denrJer ..• 6iz 

İmparator değil ır.isinb ..• Kimse
ye lK'ııab vuıneğe me<bur musu
nuz? ... Ben, sizin karınızolmak 

istiyorum. 
- Ala ... lıtenen •mdi ... 
- Doğru mu söyhlyNtunuz?_ 
- Evet ... 
- Şu halde :.rtık ne dörunıye-

""-• ceı;~u ... 

- Hayır ... Bur.<'a b ı daireniz 
olacak ... 

Napolyon, genç ko.Z> kollan ara
rında sıktı, tt0ma zi:e baslı, içeri 
giren yavere: 

- Matmazrli dains'ne götiiı"ii
uüz ... 

Emrini ve,·di. V r. genç kızı eli le 
8eJamlıyarak: 

- .Az. sonra görqürib ..• 
Dedi Vil:i. rüya görüyorum sa-

Göring 
İspanyada 

O ııın ıelıtfriew dtteım) 

ile halya arasında haı.ırlanm.ı§ o
lan ask.eri tttifal<a İspanyanın da 
1.§tiraltini temin etmek gayesinin 

taltib edildiği mülıihazasında bu
lunmaktadu. 

Alman - italyan askeri ittifak>

mn hazıranda Berlinde yapılacak 
olan imza merıııriminde Gf!lleral 

J'rankonun da hazır bulunması 

arzu edilmekt..Jfr. ,-----.... i LAN 
İslı1mlığı kalıul dtim. Dini 

~lkirıat Beyotlu ~.iiftülüğiin
ce yapıl:r.ı.1 oH.ığur.ılrn ismim 
(Suna) tesıni.'" edilmiştır 

Ortaköy Kır caddfsi sokağın- ı 
da muk.ıyyed ~lııp panga.ttı ' 
Güler apartır.ı~nınd~ mukim 
Sua. 

nıyordu. &ıadeU" bu derecc,:ne 
mırnamıyocl'ı.. 

Gece, •nt on ikıyi çaldığı za -
man büyül: Ünlfo~m;ı:ı iki gene
ral gel · Vilti, ger er ali tanır gibi 
oldu. Balod:ı gônı;uşlii. Kont Mo
tolon, yerlerr kadM tğildi, selam
ladı: 

- H•~•rneab sizi bekliyor -
lar!,_ 

Dedi Kolun:ı gir.li, :Yüçiik bi:r sa
lona götürdü. Dört asker. sl'.lam v .... 
:ziyetinde chınıyorJu. Ortada bü
yiicelıı bir m .sa v~ r jı_ Maı;anı.n üs
tünde de b;r hok1' 1 lk! altın ka
lem ve büyilc~k bir par1J4ınen ... 
Salonun hu t.nf, ç;çeklerle süs
lemni.,<ti. K·5~ede tfıE crk~tra bir 
düğün havazı çalıy<.rdu. 

Viki, bu'lıın bir kom•di oldu -
ğunu biliyordu ve fUCPr.miyordu. 
Napolyon. pırlanhlı t;;cı genç kı
zın bajına koydu n;~an yüzüğünü 
parmağına geçirrl . Koluna girdı. 

Salondan çıkar ~"' V iki gülü -
yor: 

- Güzel ltorıı,.;!i d~i. F· 
ben mes'ud:ım. Bı;:ıu l:.ıkiki te -
lakki edec•'ğim.. 

Napolyan c~vab \el'di: 
- Şu dakık:ıda ırn, dünya İm

paratoriçelenn.in e..~ güzelisin ... 
Tacın da gençlik vn nrnhabbettir. 

........................... ············ 

Lise ve Orta 
Mektebi erde 
Ders Kesimi 

Lıse ve o.-ıa mel:td erit muaJ.. 
ilin mektt>blc-rinın ders k<·5"mi ve 
imtihan gü~l"1'; t.sht olunmuş -
tur. 

Mua.11.nı tüek1<bll•rinın, orta 
mekteplerle liseler.n birlncı ve 
i.lr.ineı sıruili.ru:da 11 ma ·ıs 1939 

günü de" u kf'Silfcf'kıb. L" le -
rin üçürıcü sınıflarında s(izlüye 
ka!anla:ın ı!imleri 3 haz.randa 
nan edüecek • . ve 7 ı-.azırnnda söz
lü imtıbanl~rla. dl{:ı•clan liseyi bi
tırme .mtılıa.~larır.~ girenlerin im
tihanlarına ba~~aruıcaktır. l\Jual -
hm mekteblen. ort:ı mekteblerle 
liselerin bir nci n ikinci sınıfla -
rında sözlüye kalankr ilan oluna
cak \"e 12 h"ziranıh siızlli imti -
hanlarla, dışartlan nr•a mekteb bi... 
Urme mtıh.ı.nlanna ve orta melr.
tt>b mezunıyH ımtilrnnlarına gi -
rm erin imt:h nl3rıtıa başlana -
raktır .• 

Gümrükte Eşya Satılıyor 
fstanbut Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

MKN Kilo C,. 

6902 3 • 3G 
6903 3 510 

Lu Kn. 
191 36 

1315 50 

Ena Ch•i 
Gayri mukür yağlardan l'Sans 
Uçan :ag!;ırdan fiil l'Sansı 

Yukar da yaz.ılı eşyalar IM9 sayılı kanun mucıbince 15/5/9 9 gü
nünde saat 13 de !!-t!ltl ~ayılı kanun hükümleri dairesinde .:)irkedde Re
şadiye ddesindeki Gumruk Satı§ JJ.:dürhığü sa!onunda a ~k arttırma 
ile ıatılır. İstl'klllrrd malı e unvaı:ı tezkeresile tu:aret odası vesi'ka•ı 
veya ikamet lnkeresill' malın değeri nisbet'1ıde yüzde yedi buçuk pey 
akçesı rnalıbu:ıu aranır. Şartnameler heJ gıin da:rwe görülebılir. Pey 
akçeler nin saat 12 e bdar ·1!2Jle ·e yatırıln:ası ve bu &aatten sonra 
lıat'iy en pey kabul l'dilmiyttetl peşın para ile mal almak isti enler
den bu belgeln aranmu. Her gün mil.tefen! a ~a utışlan var-
dır. Bur>'ar n ll5tu· •~it§ sa.fonu Jı:.apıs:ııda ~ıbdır. (3254) 

1 Baltık De letler~ 
t Emniyet 
Altına Alınacak 

(1 inel sııhıfedeıı devam) 
dan mümasil taaı.=" t ere gırişme
sini istememi~tır. 

Yalnıt bu 1P.rav:iz yüzünden, 
İngiltere il~ Fransa harbe girdik
leri takdırtle, So,·yl't Rusyamn 
yardımı istenmİ§tır. Fakat bu, es
ki meselec!..r İngiltere hükümeti, 
Sovyet bi.rliğ n, İn;::iltere ve 
Fransa müdahale etmedikçe, mü· 
dahalesin.n rıca edil~iyeeeğı bıl
dirılmi~tır 

OVYETLERİ?'i CF.\' ABI 
BEKLE •• İYOK 

Londra 11 (Hususı) Hariciye 

Piyangoda Bugün 
Kazanan Numaralar 

~~t2~ 1 
19603 

15,000 
Lira kazanan 

3917 
2,000 

Lira kazananlar 

23654 

54141 LİRA KAZA: ANLAR 
10703 33f40 

23382 19200 H857 
150 LİRA KAZA. A il.AR 

14203 983 31013 
33853 12570 4541 5157 

2874 38985 2038 

28489 39ti89 24378 37256 1807 20613 
110 LİRA KAZANANLAR 

32919 23493 26760 21134 15555 
30420 7495 32546 22949 

22696 38.5~ 30141 27868 

38015 24210 39685 2444 8959 14697 
23051 10589 23395 

50 LİRA KAZ.Ar A."ILAR 
353 ı 8851 20i00 165-02 754 977 

38663 10161 12700 34351 30828 12872 
3668 37211 9035 120'26 17621 33027 

Nazırı Lord Halifaks So,·yet sefiri 
MoiSk)" .le giırüşmüştür. Gelen 1, O O O 77 27246 18427 10621 13010 28367 

379"25 12031 31428 20760 31871 33640 
haberlere göre, Sov~·eı Hariciye Lira kazananlar 
Koınise ı Molotof İn.gilız tiki f - Sonu sılır üç (8 ,3) ile lıitenler 
leri."ı dikkatle tetkik etmcktedır. 8211 26579 amorti alatakbrdır. 

~~os~:vt:~; bu~~~:~~:~~b ~: iB d G ff d •• .,_ ,. K d 
~:::~a~~lkf~e~u::-~:L,~~~~e~ 

1 
ar a or ugu a ın 

cek~~TE:\l'Kl.'i.· BEYA .• ATI Adamı Nası Sovmuş? 
Varşm:a 10 (A.A.)- Potemk.n J 

nasyonal partisinın gazetesi olan 
•Curiyer Warszawscki'ye verdiği 
bir beyanatta ez.cümle demiştir ki: 

•- Ankarada yaptığım görür
melerden pek :ıiyade memnunum: 
Bu görüşmeler, sulhun lakvıyesi
ne yardım edecektır. Gafenko ile 
yaptığını giirü,jmeler, So'-yetler 
Birlıği, buyülı: dostumuz }')-ansa 

ve Türlciye de dahil olmalı: iızne 
tam bir seri devletin sulhun te -
mini ve tarsinıni istihdaf l'ttiğı 

balı.kındalti düpinttlnirru teyıd 
ey !emiştir.> 

Polonya - SovyeUe7 Bırliğı mü
ruısebetleri hakkında da Potemki:n 
ıunJan sö:y !emiştir: 

- :Ekonomik münase tlerin in
lt.işa.fı, ıki memleki>tin muılaati 

iktiza.smdandır. Polonyarun sul
hun organaasyonu faaliyetindeki 
rolur.e 1-üyük bir e:'ıemmiyet at -
fe)· emC'kteyım.• 

B.o\LTIK DEVLETLERİ ElJNİ -
YET ALTINA ALINIYOR 

Faris 11 (A.A_)- Salahıyetıar 

Fransız mmafilıne göre Polonya 
ile Sovyet RUS}·arun meı;aı birliği 
Baltık devletlerıne müte\•cccib o
lan tehdıdi zaafa uğratmaktadır. 
Dığer taraftan halihazırda İngil
tere ile Fransanm Mo<kova il~ • 
yapmakta oldutu müzakeoreler, 
Balttk de..-letlerinin emniyetim 
arttırma ı ıslihdaf etmekteclfr. 

A rupa Harb 
istem·yor 
(l inci sahıfede11 deccmj 

ankete iştır .. k edPr.lNin yüzde 
87 si İngihz - Fransı.• - Sovı;et it
tifakı lehinde rey vermekle harb 
aleyhinde v, sulh leh;nde reyle -
rinı kullanmı'i olu;·o:1ar ve_ İn -
gilterenın mukabi? kuvvet n• sulh 
cephesi polı•ik•sına taraftar bu
lunduklarını ilan etrı1'Ş bulunu -
yorlar. 

l>fuhalıkal.. k• İr:gilterede yapı
lan bu yokTc:ım;mın his.sj n~ticeM: 

yalnız İngilızlerin clei;!l bil ıin Av
rupa millet!rrL~in rnln ·<>!unda 
ve uğrund:ıki arzııl~rın;; tenü -
manlılı: ed:ynr. 

Eger, biı: gü:'l bu C'IJht' üz ?rinde 
birleşenler \'at;,n ve .•elametle -
!erini müdafl~ için hnlırrım d<»<
mek mecb.ı.ıyetir.ıie kalırlar•a 

tarih bunu sadece h'r can, vataıı, 
sulh müdaia;m hal;ndE §ereli~ 

sahifelerine geçiıecek, sulha ve 
in...anhğ'ın hun:rur.a 'aldıranlar 

ise ebediyet:n önül1.cle brr canı haş
yeti ile \"l.' daima ' ki dleri yuZ:e
rinı kapatır halde k,uat"ak~ia-"'Üır. 

l":'T., l İZZET BENİCE 

iTiZAR 
Yazılarımızın ÇLkluğu ıuer:-

ne .ı num2ral. h..:k filoı; ile 
ZQl"balar s:ılt:mat > tefrika -

lan.mızı bu&ün kıı)•maaıl<. 0-
kuyuculanmızdal"' özür d.Je -

(5 incı şayfadan :!nam) 

D;ıvau- (Hayretle} yattım 

mı?. Fakat o gece hiç yatmadım ... 
(handeler). 
Sabahın saat yedisine doğru, 

Klişi bulvarında bi:r baıde b11 
kadın tesadüf ettim. (Maznun 
mevkiinde oturan kadını gösterir) 
kendisine bir sütlü kahve ikram 
ettim. Zira çok hoşuma gitmiştl 
Çok ciddi ve sevimli, bir hali var
dı. 

Rı;iıs.- Peki:, SGnra ne ol.ılu?. 

Davacı.- Uyuştuk, anlaştık, 

bi.r otele gittik. 
Rl'1S.- Uyudunuz ve uyandı -

lmtt zaman yatak arkadaşınu.ın 
..-e içerisinde 125Q frank bulunan 
para ~tanızın gaiblere kanııtı

ğını gördünüz, değil mi?. 
Da acı.- Evet... 
Reis.- Uyand,ğını:t zam..n saat 

li vardı?. 

Davacı.- On altı ... (Handi!ler). 
Reis.- İyi bir uyku çelımişsi -

ruz ••• Yakat pahalıya. malolmuş 

size ... 
Davacı.-. Ben L~e bi:ı: mal bul-

dum clıye ~evinmiştim. Zira bana: 

1 ·Ben kır saçb adanılan çok seve
rim, para~• değil ... • demişti. 

Maznun.- (Y eJinden kalka -
rak) doğru söylüyor. Ben :para a
şıkı değilim... Sonra yatar yat
maz sızım, horhyan erkeklen hiç 
sevmem... llu adam odaya gırer 
girmez elbıse:iai ve kundurala -
rile yatağa 112a.ndı, su aygırı gibi 
hcırla.mıya başladı • .B~UfllI>da bek
tiyttell uğildim ya... Mantomu 
giydim, çantamı aldım, çıktım. 

Ben çalışkan bir kadınım. paıa 
kazanmak istnim. 

Reiıt.- Demek davaonın para
la.rmı ahna<hnız?. 

- Hayır!. 

:Reis.- Fakat, buna benzer dort 
mahkiimiyetinlı var •.. 

- oruarm cezasını ~ektım. 
R~is.- Şimdi bunun cnasmı da 

çekeceksiniz. Sizi üç ay hapse 
mahküm ediyorum. 

Daha ağır bir cezaya ~arpıla • 
cağım, birkaç sene mahpus Jı:ala

eağııu zannedm maznun sevinçle: 
- Ah~ Çok teşekkür ederim ... 

Çôlı rutufw. 1nız. •• 
Demekten kendini ala.mamış ... 

50 Seneden Sonra l'Vleydana 
Çıkarılan Bir Cinayetin Cesedi 

(5 ınd sayfadan devam) 
doğru yiirü~fı ... Ve gayıblara ka
rl§tı. 

Geciktlğin • :.öri nce atları çöz
düler. Kend;,ini ıc·amıyn başla -
dılar, bularnad:lar. ::ııevki kuman
danı, bütı.in evleri arttı Baron 
Koh'un izi lıubnar:.ıadt. 

Katib; baro!'lun .'.5ıl hüvıyetini 

~ôyleyınce l;umandan lel:lşe düş
tü. Kasaban.ı.n ortumdar geçen 
şehri ~ ba! kçılara ~rı<ltı. 

Biitıln hı: aı-aşt rr-ıa<lan bir fay
da hasıl olm;ıclı. Y 2.lnız iki gün 
!onr:. diplor..atın pant~lnnu bu -
lundu. Üur'r.d~ i"!ı:i lı.u~ un deliği 
vardı. Fakat. lr.ın• n !•Jr.rıahm ya
pıldıgı an1ı§.ldı. 

Bu esrarlı lı:ıyıb b~c'ı>esi bütiin 
Avrupa gaz,tclerine aksetti. Lor
dun, fia&Sı~ d ni:ı·e! rı tarafın -
dan Çt"<TilJıği, b:.ı\"Mldların taanu
zmıa uğrayıp öld'ürü ldügü, korku
dan keııdin• öldi.idliğii hakkında 

sütun sütuı: yazılar yazdılar. 
.sonra bi:r ~ayia •fahı. çıktı: Şi

mal denizi ~;Hinde Irüçı.ik bir li
manda bir Jolcu, İı.[!ilız konsolos
hanesi kap•~.nı, çal•Tı.;. Hizmet~i 

kız kapıyı !çarak J;o:ı"olosun dı
şarı çıktığını söy'",.,."~ Yabaıırı l 
birşey söyl~meden gitır.ış. Fakat 
h..z..'llet\ı Ju; bunı.::ı kaybolan lord 

olduğunu g~ı·müş. Ihı .ı.. diğerleri 

gibi doğru •'~sildi 

* Lord llatlı;ırst'un l:ansı Alman-
yaya gitti, kocası:ıı <Joftırcb bul
duramadı. Fransaı1 ııJu uaştırma -
Ir da bir fayda vcrmt'd' Zavallı 

kadın, Londraya .ı· ııda. Ve yeni
den ümidi düştü. 

Londrada ika-:ıet eden Kont 
Antreg adlı bir Fransız asılzadesi 
Lordun ne nlduğ>.'nu, r·erede bu
lunduğunu ~ildiğ;ııi ıd<tia etti. ve 
bunu söylerr~k için lordun karı -
sını da\"ct etti. 

Yazık l i ru.adar:ı f~ lmeden iki 
5aat evvel, ?da hizmetçisi tarafın
dan hançerle öldürü:diı. 

İngiliz dip!oma•ın'll gaybube -
tinden ~onra kırk sene gptti. Ar
tık. bu hiid';eden pek (nder lıalı
sohınuyordu. 1852 ser.esinde, Pele
burg'<la, (B~_yaliu_!ı;) otelinin yüz 
metre ilerisrnde b'r iJ:ı,rda, kafası 

batta ile ikiye böhinınii~ bir iske
let bulundu. 

il ahırda, ısoa Je. tBeyazkuğu) 
oteli bimıetçilerir.dcn bi-rilıin ba
"lıası otunıy.'.ıHlu. 

Bu adamın. hır t.~~.ane ile lordu 
ahıra çekt,ğ•ne. s~n.:a Cildürdüiü
ne hiikmolu!>du. A~at-. doğru İnu?-

Devlet Demiryollan ve Limanlan ı 
itletme u. idaresi Hanları .,_ ________ ... ____________________ ~-----------------~ 

Muhammen bedelı 5320 !ıra olan 4I kalem tıbbi ecza ,.e malzemei 
ispenç yarıye ve tı.marıye 26/5/939 Cuma (Unu saat 15 on beşte Hay

darpa~ada G ı bıııası dahı; ndeki komsıyon tarafından kapalı zarl 
usuLle satın aLnacaktır 

riz. f llu ~ .. gırm.l!k ... ııyen..er..:ı 3119 lira.ık ıı;uva kat ten· nat ,-e kanu-

ZAYI- SaJ.ıbi o · 4 2 .•- "" t yın e •;gı ·f'sa;k e tekılfler.ıu muh!ev. zarLmnı aynı gıir. ıaa? 
yılı arkaı»r. plal!«mı kavbf"t - (14) c.n dörde kad.ır J..'"Qmıs:ı·on rcü.lığıne vermelen l:izımdır. 1 
tfm. YenW!>t ala~·~ r. it hıln I B n aıt tar;n.m•ler komısyom!an p~ra..ız olaralt dağ twn;okta-
b!lkmil yok! • .r Abdull:»h dır. (3122) 

Mihver Karşısında 
Demokratlar 

(4 ü11cü sayfadan devam) 

ne Başvekil müzakerelerin kar
ş.ılıklı dostluklarla cereyan etti
ğini, fak.at teferrüata aid hır ta
kım mühim meseleler bulunduğu
nu söylemişti. 

Diğer taraftan Londra mchafi
linın dediğiııe göre İngiltere, 
Fransa ve Rusya arasında teşriki 
mesaı bahsi Anupacla diğer bir 
çok dev !etleri d aJalı:adar etmek-
tedir. Onun için Londranırı Mos
kova ile anlaşmadan evvel bu 
devletlerle de konuşması icab et
mektedir. 

Londrada s-Oyfendiğıne göre 
Rusyanm teklifindeki esas miiş

terek bir müdafaa cephesi kur -
maktır \'e bunun müddet. yalnız 
şimd,ki zamana münhasır olmı -
yarak istıkbal ıçin uzun bir zama
na ıamil olmalıdır. Halbukı İngı
lız noktaı nazarı şöy ledır: 

Bugun mü tacd olarak çare bu
lu ması ıaz.ım geıen bır vazıyet 
-ardır. Yakında yıne bir taarruz 

vuku bulursa onun önünü almak 
içm hazır bulunmak iktiza eder. 
Bunun ıçin de öyle genı~ ve .stik-

ıı. 

bal içi'l ~ümuilü bır ıtti!alı 3 

cet görülmüyor. 
Fakat yakında \'azıyet 'az rl' . g;lt• 

şekil alacaktır. Çünkü in · Jr 
nin kat'i cevabı ne olacağı a~ı)· 
şılacaktır. Şimdiki halde ınu d 
kak olan cihet müzakereJerın 
vam ettiğidır jl 

Diğer taraftan Avrupaııııı ,r 
mal devletlerine karşı Alrll lı! 
nın bir teklifte bulunma- ı> 
de var. İsveç devletınin p•Yu 
olan İstokholmde. Avrupa g 
lelerine bıldirıldiğine göre lJi 1~ 
hükümetı bu hususta iska~d ır.'" 
Yada ne düşünüldününu >0 ·• 

" . ıcs' araştu·mıştır. Al~Jnya Is · ır 
navya memleketleri!'e ade~ il' 
cavüz muahedeleri akdetn1[;1ıı 
tediğini anlatmıştır. Faka\ a• 
dınavyalılar Avrupanın ~·Jl'l b' 
de bıtaraf bir vaziyet aıarak ı,ı 
raf kalmayı dı:,:ınüyorJar y;e 
manya ile bırkşerek başk818"ıV 
karşı, ne de b&şka'arıle biri~, 
Almanya alcyhı >I bir ıtl 
beslemediklerini soyluyorl~r .it" 
Anupanın bugünlerdekı "'" d·ns•: 

kotluları arasında hkan 1 ır 
devletlerinin bahsı de ka~ 

---------·---- - .. a· 
Yeni Millet Meclisi Binası inşaatının Mun 

kasa Hanı. , 

T. B. M. M. inşaat Komisyonund~!' 
l- Eksiltmeye konulan ı : Ankarada, YenişMırde De,·;el tJI 

le5izıde yapıla~ak yeni Millet Meclisi binası inşaatı. 
Keşif bedt>li: 5.779.&59 lira 3Q kuruştur. il- -J 
2- Eksiltme 30 Mayıs 1939 Salı günü saat • 15 on be • te 'l' 

M. İnşaat lıomisyorıu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3- Eksiltme şartnamesi ve buna dair diğer evrak \"e planl~'.,:ııı 

bedel mukabilinde T. B. M. Jd. Inşaaı Komısyonundan alınabıl• ·e ı 
~ Eksiltmeye girmek istiyenler 2400 numaralı arıtımı• '~ 

siltme ve ihale kanunundalu şeraitten maada, en geç münakas•d') t 
gün evnune kadar io,;aat komisyonıına istida ile mı.iracaat edert,.,.t 
ehliyet vesikası almaları ve bu vesikayı da teklif mektublarıle 111, ,. 
ltomısyona vermeleri şart~. Bu larihetn ~onr~ ı_nüracaat ednırr,ııf 
illa verilemn. Ehliyet v"5lkası alabılmek ıçın ıstıda 1le beraber 
da yaı.ılı vesaıki komisyona tevdi etmeleri lazundır. dJ' 

Komisyon tarafından inşaatın yapılması kendilerine ihale e ııot 
!er •a, b, c d• fıkralarında ya:ıılı bulunan vesikaları veyahut ; ,ı 
lilı.çe musaddak suretlerini komisyona tevdi edecekltTdir. ıııı eı•· 
inşaatın hitamile kabulü kal'i muamelesinin yapılmasına kadar ~ ~ 
faza ve teminat ile beraber iade edilecelı:lerdir. Bu nsikalar d~ 
kavelenin mütemmimidirler. ı 

A- Şirketin ismi, §İrlı.etin sahipleri, noterlikçe mus~dd.k 11'~11 
fenni hissedarları Vl' bu hissedarların bu işin hitamına kadar rııll>. r 
olacaklarına dair noterlikçe musaddak billiassa bu iş içın hususi ~ 
mukaveleleri. !) 

B- Müteahhıdin yaptıkları mimari luymeli haiz olan işler~ 
0 
~ 

sını, bunların bedellerini ve işi verenler tarafından tanzim olu~~iıf 
hüSTıü suretle taahhüdünü ifa ettiğine ve yaptıkları hına.arda 
arıza olmadığına dair bonservisler. JP 

C- Fenni hissedarın Uiakal ,500 000• beş yüz bin lir;ı bedel 0f 

!inde mimari kıymeti haiz bir tek binayı müteabhid veya mütealıl>'ıV' 
inşaat başmübendısi veya ~mimarı olarak yaptırmış olduğuııa 
vesika. 

D- V esaika müstenid mali vaz.iyetin beyanL , 
5-- Elı:sillmeye girebilmek içın isteklilerin 187.l~ lira VI' 78 ltı1'1l' 

muvakkat teminat vermeleri. 1 
1- İstelı:lilerin teklif mektublarını 2 inci. maddede y~zıL ·":r 

bir saat evveline kadar T. B. M. M. İnşaat komisyon reisliğine nıJll' 
makbuz mukabilihde teslim edeceklerdir. ıl~ 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1304) /.JI 

İstanbul Belediyesi hanları 

İlk okul talebe kamplarına 115 takım yatak, yo~gan 

Mub•mmen 
bedeli 

ve saire (nümuneleri kültür ilirektörhiğünd~ir). 1190,00 
İllı: okul talebe kamplarına 70 çift karyola 1260.00 
İ1k okul çocuk bah~e!erirıe 250 tane ·-long iJıi ,ı, 
tane tenle- ve leferrÜatı ,..... 740,QO ;;! 
1ık okul ç~uk baiçeleıine oyun levazımı m,oo ~ 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı •yrı açı~ ;, f 
meye konulmuştur. Lislesile şartnameleri Levazım Müdür Jüğur. l 
rülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 'esika 'Je hiı.alarıııd'ei 
terilen illı: teminat makbuz veya mektubile beraber 18/5/939 prıi;ıı: 
güniı .aat 14.30 da Daimi Encümende bulumna1ıdırlar. (İ) ( 

** 1: Kaıaataç ınü~ l'Sesi ıçin bır tane hesab malıine>•le Beled•Yt ~ ı/ 
:Jı.az muh~ebesi ~iıı ilıi tane büyük yazı makineı;i 670 lu-a tahıtı' 
delile açk elıs:ittmeye konulmuştur. oO 1 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 1~· ~L 
yılı lıar.u.rıcla yazılı vesilı:a ve 50 li.ra 25 kuruşluk ilk reminat ııı~ 
veya mektubile birlilı:te 22/5/939 Pazartesi günü saat 14 buçuJıta 
Encü.mende bulunmalıdırlar. 43153) / 

P. f. T. Fabrikası Müdürlüğünden 
' . ı .. ıı' 

Telgraf aliitı ımalin<le kullanılmak üzere 640 kılo pirırıÇ ff'r 
1• 

açılı eksıltme ile satın a: nacaktır. Muhammen bedeli 768 ua 
nalı muvakkatesi 57 lira 60 kuruştur. t/ 

Eksıltme 22/5/939 tarih.ne müsadif paazrı.t>sı günü S<•t 
14 fi' 

dır. kteıdilcrin şartnameyi görmek ıçın her gün, fk>ıllm ye gır ti 
i' ıçın de muayyen gun ,.e aatte tem, at makbuz!Gii!e bırJ.k1e .rı 

lıdda m \fr~<'l<kil komisyona müracaatları. l·"'r. 



ı' 

~: 
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Böbrek 
Hastahğının Kaç 

ilacı Var? 
(S inci sayfadan devam) 

T - Tomruktan şışrna birader, 
0lllruk bir~birdir! 
........................................ 

, - Bunu:ı ilacı Ta"'eıendir mon-
,er! ~ 

............... .. . . . . .. . . .............. . 
'l.u - Yahu, hazır <!zin burnunu -
l'u n dıbi~deki meş'ı.ur Munzevi su
liin ne gune duruyor, Ba!&ttaki bü
lta Yahudıler, ku"l hastalığına 

1
, tşı bu suyu kull~"lırlar. Ondan 
,sene! 

....................................... 
,..:- Canım, oluklııt.:ıyır niçin iç· 
" 11Yo b· rsun? Oluklu'>ayır suyunun 
lt adı da kum kırandır! 
····· 

)'; y~~~·.-~:~~·;;;«~;i~·;;;~·~;;;lik, 
r a Ud bır güğlim, ,valıud bir bak· 
.~.\'eya b:r fıçı ~lıp bizim bağa 
.e...,neı 

- Ne olacak y2ni? 
~ Bizim t>ağın alt başındaki ku· 
• un suyu •. ..... ... ····· . ....................... . 
ııı - Bunların hepsi•ıden miikem· 
<!'eli Ean ddille kardeşim, Eon 
~\ili~! 

li llu Çişid çc!jid ilaçlar, s; lar, tav· 
Yeler yet· . .b. k' d' ,ş,nıyoı tT.uş gı ı san ı, 

un de biri tutup dt>ıncsin mi ki: 

~ Bana kalırsa ~.:ıiis süte bolca 

t 0~ sıkıp da iç! 
'lı Yı amma, süte li:1on sıktınız 
;! 

1Ydı kesil'r, lor oı.,,r. Zaten benim 
e bu .. l 

11 
gun erde yedit;im .:ı çok şey 

,.S:,uı lor peyniri,.ir. lfani diye · 
'•gıın • ortadp bu kadar ta\'Siye bu 
'~ar · ' ,. ılaç, bu k~dar rn varken 
vız· 
,. ıın haııtPlık adeta mükemmel 
ır ç"'-b . . l' . .... ... u er ırıne aunm1c; ve e ı a .. a. • . 

ta &ı sım.•ıkı bağlanarak müda • 
;!'asız kalmış bir zava':ıva dön -

ıı. demektir!! • 

•e~'.l doktr>darın tı.davi, tavsiye 
ılaçları :k cab1 ... 

, Lakin, öt•ki o ~e<id rtsıd il5.ç· ··ta . • , . 
~ .. ~ der~iniz? Turp, bakla çl· 
ç,~'· Mısır pü~kü~ü. aı•rık kökü, 

ı tohumu misvak :navdanoz 
:nliık kabuğ~ ve dah~ bihnem n~ 
-r ... 

, ~aliba, Belediye M,sırçarşısını 
l
a e tahvil cdcrk~·' lı•zıları da 
ı-

•. 'lrçarşısını oldt PU gibi bizim 
1ltıı. , ııe nakletmek i~tivr.rlar! 

!::i iKA YE;

.\zad Kağıdı! .. 
( 4 üncü sayfadan devam) 

e al' d '· a an al da gelır ... d.ye ba· 
•«dl 

, llay fare hemen e\·e kostu. Bir ' . 
1iİt ne görsün ... Karısı bayan di-
'a dıd1k yaptığı parşömen kağıt· 

en Şiltesı üzerinde yeni doğmuş 
ıa~ı kuçıik farecikle bitab bir 

<le yatıyordu. 
llıı. . 

a~ ışe pek canı sıkılarak, acele 
'lijet: arkadaşlarının yanına dön
~ ~e kedi kardeşin kulğuıa eği· 
.._ tlek kağıdın başına gelenleri an-

lı. 

dı l<ectı de fena halde bu işe sıkıl
ı• ve ilk defa olmak üzere pençe
•tın · ı havaya kaldırarak: 
•Pthh ,,_,,, 

taı .. ·' """" ve tırnaklarını u· 
İ'ı arak farenin üzerine atıldı. .. 
~~e b~ münasebetle köpek kar
te de ılk defa olarak kedinin Ü· 

tin •in e atılarak tırnaklarını ense-
e geçirdi. 

da~edi kendisıni pek güzel mü
tun•a .ediyor, miyavlıyarak bü • 

l'Qılleti başına topluyordu. 
llu P t l .. .. d f ta . a ır ıyı gorur e are ara-

Ora;"rı~ır mı? Selameti hemen 
talıkan sıvışmakla bularak bir a-

ortadan kaybolu\'erdı. 

Qal'uvıeri dik dık olan kedi evin 
ba;ına çıkmış, hala hıralmakta, 
lı ıııııakta devam ile köpeğe kar-

duyd • ı· dıı· ugu eze ı nefreti ishal e-
ordu. 

E:sarett -nı en kurtulamıyacağım 
q: ıyan köpek kadere boyun eg" -

' \'e b' ~ 1~ •r solakta rfendıEinin ya • 
lı a gıderek yıne eskL>i gibi mu· 

' Sadık onun a\•aklarım yaladı !(. . . . 
~~ kuba adasındaki ihtiyarlar, ke
v. 0Mk ve fare arasındaki ezeli 

e<bect· heb, ı nefret ve kayganın se • 
·nı bu şekıl<fe tefsır ederler. 

l MAYJ8 ıta 

Ermis - Emniyet - Kartal Müttehit Konserve Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
Şirketimiz hissedarları 14 Haziran 1939 Çarşamba günü saat 10,30 da Ayvawıarayda fabrikada fevk.alide hey'eti umnmiye içtimaıua davet olunurlar. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
1) Şirket dahili nizamnamesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, ~ ve 44 üncü maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde tadili hakkında İdare Meclisınin teklifi. 

2) Dahili nizamnamenııı teklif edilen tadilatına göre şirket hisse sened !erile müessis hisse senedlerınin tebdili. 

!§tirak edebilmek için hissedarların içtima gününden bir hafta evvel şirket merkeııine müracaatla hisse senedlerini depo ederek dühuliye kartı almaları rıca olunur. 
verilecek ilmühaberler hiısse!Prin tevdii mahiyetinde kabul edilecektir. Bir hisseye sahlb olanlar da işbu heyeti um umiyeye iştırak edelJilırler. Heyeti umumiyeye 

Mali müesseselerce İDARE l\lECLİSİ 

İstanbul, 10 Mayıs 1939. 

Eski Şekil 
MADDE 1 

Zirde vaziülimza tüccardan A
naniya Zevaoğlu, ve Haralambos 
Koncopulos ve Agya Ekmekciyan 
ve Kiryakidis Biraderler şirketi 

namına mezkı1r ünvan ile şüreka· 
dan Yoakim Kiryakidis ve M. Tre· 
mas ve Y. Katanos şirketi namına 
mezkur ünvan ile şürekiıdan M. 
Tremas ve Makridis ve A. Kata
nos ve N. Tremas şirketi namına 
ayni ünvam istimal etmek üzere 
A. Katanos Efendiler nam mües
sisiru şirket ile tertib ve ihraç edi
lecek hisse senedatına kaydoluna· 
rak i~bu nizamnameyi dahiliyi 
kabul edecek eşhas beyninde her 
nevi konserve imal ve füruht ve 
bu bapta gerek memaliki Osmani· 
yede ve gerek memaliki ecnebiye· 
de fabrikalar tesis ve ticaret et· 
mek ve bunlara milteferri mua
meleyi ııınayiye ile iştigal etmek 
üzere bir Osmanlı anonim şirketi 
teşkil olunmuştur, 

MADDE 2 

Şirketin ünvanı Müttehid Er· 
mis - Emrliyet • Kartal konserve 
fabrikaları Osmanlı Anonim şir

keti olacak ve tabiiyeti itibarile 
l:lilcümle muamelatı hakkında 

Devleti Osmaniyenin kavanin ve 
nizamatı hazıra ve müstaldıelesi 

tatbik edilecektir. 

MADDE: 3 
Şirketin merkezi Dersaadet o

lacak ve memaliki Osmaniyenin 
saır bir mahallinde \'eya mema
liki ccnebiyede şubeleri buluna
bilecektir ve şube küşad edildik
çe ticaret ve ziraat nezaretıne 

malumat verilecektir. Şirket e · 
sas maksa~ ve tedvin muamelatı 
için muhtaç olduğu emvali gay
ri menkuleyi olb.ıptakı kanun 
dairesinde tasarruf edebilecek • 
tir. 

MADDE: 4 

Şirketin müddeti bazı esbap • 
tan dolayı kat veya temdit edil
medikçe elli seneden ibaret ola
caktır. 

!11ADDE: 5 
Şırketin sermayesi 50.000 lira· 

dan ibaret olup beheri 1,66 Os • 
manlı lirası kıymetinde otuz bin 
hisse ye münkasemdir. 

Mezkür hisse senedalı veraset 
ve deyin mukabilinde haciz ve 
fiiruht ve iflas muamelıitı gibi 
icrası ahkamı umumiyeye taal. 
luk eden hususat müstesna ol • 
mak şartile ilk beş sene için na
ma muharrer olacak ve müddeti 
mezküre zarfında tedavül ede • 
miyecek ve müddeti mezkure -
nin inkııasında senedalta mu • 
harrer isim nazarı itibara alın· 

mıyarak hamiline ait olmak üze
re füruht ve tedavül olunabile
cektir. Bundan başka sermayei 
iptidaiyeyc kaydedilen hisseda
rana hisseleri nisbetinde ve mec
lisi idarenin tayin edeceği nisbet 
dairesinde taksim ve tevzi olun
mak üzere 4000 aded müessis 
hisse senedatı ihdas olunmuştur. 
İşbu senedatın adedi şirketin 

müddeti devamı zarfında tezyid 
ve tenkis edilmiyecektir. Sene
datı mezküre ilk beş sene zarfın· 
da nama muharrer ve gayri ka
bili füruh t olacak ve müddeti 
mezkiırenin inkııasında hamiline 

Yeni Şekil 
l\1ADDE1 

Zirde vazıülimza l üccardan A • 
naniya Zevaoğlu, ve Hara -
lambos Kancopulos ve Ag· 
ya ,J!:kmekciyan ve Kiryaki -
dls Biraderler şirketi namına me;ı. 
kı1r ünvan ile şürl'kıidan Yoakim 
Kiryakidis ·1e M. Tremas ve Y. 
Katanos şirketi namına mezkı1r 
ünvan ile şürekiidım M. TrEanas ve 
Makridis ve A. Katanos ve N. Tre 

mas şirketi namıf'q ayni ünvam 
istimal etmek üzere A. Kataı\os 
Efendiler nam müessi$ini şirket ile 
tertib ve ihrac t'dilecek hisse sene
datına kaydolı;naı ak ışbı• nizam· 
namei dahi:iyi ka!:'ı> 1 edecek eş -
has beyninde her nevi konserve 
imal ve fürnht ve bu bapta gerek 
Türkiyede vc ger.:k ınemaliki ec
ne?iyede fabrikalar ıes;s ve ticaret 
etmek ve bunlara miite!crri mua
melei sınaiye ile ;şt;gal temek ü· 
zere bir Tü·k anoı inı şirketi teş· 

kil olunmuştur. 
Şirket balada ta:.rih olunan mak

ıadile doğrudan d'-ğıu~·a münase· 
bettar bulunan bi'iımum mali, ti
cari, sınai mtLam"l~tı ıcra ''e bu 
muamelat ;iz iştigal td~n diğer şir

ketlerin hisse 'encdJl ve tahvila· 
tını mübaya~ ve b•.ı nevi şirketler 
~sis edebil;•, 

Nevi ve 'Ylahiy<•t ıtibarile işbu 

madd< de zi~-~eJilAn nıüamelattan 
gayri herhangi b•r ınu"melenin 
ifası şirket 'çin ııof• görüldüğü 
takdirde hey~ti idn"~'1ın teklifi Ü· 

zerine hey0 ti umurn;ye tarafından 
ittihazı kaıar cdilmes'ne ve tadil 
mahiyetinde olan ı:~hu kararın hü· 
k1J.mclçe l:ısclik .eJH~n(•sine müte· 
vakkıftır. B..: "urC'll" tasdik edi • 
len karar işbu mıık.welrnin zey • 

lini leşkil ed~:·. 

MADDE Z 

Şirketin ;ım•an• Müttehid Er
mis • Emniyet . J{ ~rlal konserve 
fabrikaları Türk Moı»m şirketi o
lacak ve tabiiyeti ;t!barile bilcüm
le muamelatı hakkır.d• Türkiye 
Cumhu:·iyeli kava-ıın ;re nizamatı 
hazıra ve ımistakbele:;i tatbik edi

lecektir. 

l\1ADDE: 3 
Şirketin merkezi İstanbul ola • 

cak ve Türkiye Cümhuriyetinin 

sair bir mahallinde veya mema
liki C'c:nebiyede 5ubeleri buluna

bilecektir ve şube küşad edlidik

çe Tıcaret Vekaletine malümat 

\'erilccektir. Şirket, esas maksat 

\'e tedviri muamelatı için muhtaç 
olduğu emvali gayrimenkuleyi ol

baptaki kanun dairesinde tasar
ruf e<lebilccektir. 

MADDE: 4 

Eski Şe \il 
aid olarak füruht olunacaktır. 

Heyeti umumiyenin işbu ser
mayeyi bir misli tezyid etmeğe 
sallihiyeti olacaktır. Tezyidi ser
mayeye karar verildiği zaman 
hükı'.imete mal\ıınat verilecektir. 
Sermayenin bir mislinden fazla 
tezyidi evvelemirde bükümetin 
muvafakatinin istihsaline müte
vakkıftır. İptidayi sermaye ta -
mamen kabzedilmedikçe hiç bir 
veçhile tezyidi sermayeye teşeb· 
büs edilemez. Şirketin ihraç ey· 
liyeceği hisse senedatının nümu
neleri kablel'ihraç liecelittasdik 
ticaret nezaretine tevdi edilecek
tir. 

MADDE: G 
Şirket sermayesinin tamamı 

imza ve yüıde onu istihsal olun· 
duktan sonra sureti kat'iyede te
şekkül etmiş addolunacak ve hıs
sedar yazılanlara tediye etlikleri 
tekasili nıübeyyin muvakkat se
nedat verilecek ve sermayenin 
tamamının tediyesinde eshabı 

yedinde bulunan senedatı mu • 
vakkate senedatı asliyeye tahvil 
edilecektir. Şirketin hisse sene
datının türkçesi asıl ve muteber 
olmak ve frarısızcası tercüme sa
yılmak üzere bir tarafı türkçe ve 
diğer tarafı fransızca lisanları 

ile tanzim olunacaktır. 
Sermayenin ilk taksitinin le· 

diyesinden sonra kalacak mikdarı 
şirketin ihtiyacatıııa göre mukas
saten veya defaten meclisi idare
nin kaıarile Dersaadet ,.e saır 

lazım gelen mahallerde elsinei 
muhtelifcde çıkan resmi ve gay
ri resmi bazı gazetelerle laakal 
otuz gün evvel ilim olunarak mü
talebe olunacak ve istenilen cıi· 
zü sermaye tamamen istifa edıl
dikten sonra keyfiyet bir beyan
name ile ticaret nezraetine bildi
rilecektir. 

MADDE: 9 

Şirketin müddeti bazı esbaptan 

1 
dolayı katedilmcdikçe gayrimah
duttur. 

Şirketin taksitleri vaktile tedi
ye edilmiyen senedat eshabı a -
leyhine ikamei dava ve hır.selEri 
dahi satmağa salahiyeti olacak
tır. Ve bu makule satılması la • 
zım gelen hisse senedatın•n r..ı 

maraları gazeteler marifeWe ne
şir ve ilan olunarak tarihi ilan
dan on beş gün sonra şirket hıç 
bir gıina ihtara ve muamelatı ad
liyeye mecbur olmamak ve zarar 
ve ziyanı sahibine aid olmak üze
re Dersaadet ve memaliki ecne
biye borsalarında ve borsalarda 
henüz alınıp satılması kabul o -
lunmamış ise müzayede terikile 
hisseleri satlıracaktır. Bu Yeçhi
le füruht olunan senedat iptal 
olunacak ve müşterilere eski se
nedlerin numaralarını havi ol • 
mak üzere yeni senedat Ha kılı
nacaktır. Satılan senedin esmaıu 
hasılası hissedarın şirkete olaıı 

deyirune hasr ve tahsis olunur. 
Ve noksanı andan talep olunaca
ğı gibi fazlası var ise ana ita o
lunur. !llADDE: 5 

Şirketin sermayesi 50.000 lira
dan ibaret olup beheri 20 Türk 
lirası kıymetinde iki bin beş yüz 
hisseye münkasemdir. 

Mezkür hisse senedatı veraset 
ve deyin mukabilinde haciz ve 
füruht ve iflas muamelatı gibi 
icrası ahkamı umumiyeye taal. 
lük eden hususat müstesna ol • 
mak şarlile ilk beş sene için na
ma muharrer olacak ve müddeti 
mezkure zarfında tedavül ede • 
miyecek ve müddeti mezkı'.irenin 
inkızasında senedatta muharrer 
isim nazarı itibara almnııyarak 

hamiline aid olmak üzere füruht 
ve tedavül olunabilecektir. Bun
dan başka sermayei iptidaiyeye 
kaydedilen hissedarana hisseleri 
ıı.isbetinde ve meclisi idarenin ta
yin edeceği nisbet dairesinde 
taksim ve tevzi olunmak üzere 
4000 aded müessis hisse scnedatı 
ihdas olunmuştur. İşbu senedatın 
adedi şirketin müddebi devamı 
zarfında tezyid ve tenkis edilemi 
yecektir. Sencdatı mezkure nama 
muharrer ve gayrikabili füruht 
olacaktır. 

Heyeti ıımumiyenin işbu ser
mayeyi bir misli tezyid etmeğe 

MADDE: 10 
Şirketin umur ve mesalihi he

yeti umumiye tarafından man • 
sup ve beşten dokuza kadar aza
dan mürekkep bir meclisi idare
ye ihale olunur ve şu kadar ki 
ilk beş sene müddet için teşkil 

olunacak meclisi idare azası mü
essislerden ibaret olacaktır. 

MADDE: 11 

Beş sene müddet ıçın tayin o
lunan azanın müddeti memuri
yetleri hitam bulduktan sonra 
meclisi idareye intihap olunacak 

azanın ilk teceddüdünde kur'a 
ile ye andan sonra kıdem itiba
rile her sene üçü çıkarılarak yer
lerine aharı intihap ve tayin kı· 
hnacaktır. Şu kadar ki çıkan a
zanın tekrar intihabı caiz olacak
tır. 

MADDE: 12 

Meclisi idarenin içtimaı, icabı 

maslahata tabi olacak ise de ay
da bir defa şirketin merkezinde 

toplanması labiiddür. Müzakera
tın muteber olması laakal nisfın
dan bir ziyade azanın bizzat hu
zuruna menutlur. 

Yeni Şekli J 
saJ.abiyeti olacaktır. Tezyidi ser
mayeye karar verildiği zaman 
hükıimete malumat verilecektir. 
Sermayenın bir mislinden fazla 
tezyidi evvelemirde hükumetin 
muvafakatinin istihsaline müte
vakkıftır. İptidai sermaye tama
men kabzedilmedikçe hiç bir 
veçhile tezyidi sermayeye teşeb
büs edilemez. 

Şirketin ihraç eyliyeceği hisse 
senedatının nümuneleri kablel· 
ihraç Jiecelittasdik Ticaret Vek;i
letine tevdi edilecektir. 

J\IADDE: 1 
Şirket ser:mayesinın tamamı 

imza ve yüzde onu istihsal olun
duktan sonra sureti kat'iyede te
şekkül etmiş addolunacak ve his
sedar ya;,laruara tediye ettikleri 
tekasiti mübeyyin muvakkat se
nedat verilecek ve sermayenin 
tamamının tediyesinde esbabı 

yedinde bulunan senedatı mu · 
vakkate senedatı asliyeye tahvil 
edilecektir. Şirketin hisse sene
datı Türkçe tanzim edilecektir. 
Sermayenin ilk tıaksitinin tediye
sinden sonra 'kalacak mikdarı 

şirketin ibtiyacatına göre mukas
saten veya de(aten meclisi idare
run kararile gazetelerle liıakal 
otuz gün evvel ilan olunarak mü
talebe olunacak ve istenilen cü
zü sermaye tamamen istifa edil
dikten sonra keyfiyet bir beyan
name ile Ticaret Vekiıletir» bil· 
dirilecektir. 

l\IADDE: t 
Şirketin taksitleri vaktile tedı

ye edilmiyen senedat eshabı aley
hine ikamei dava ve hisseleri da
hi satmağa salahiyeti olacaktır. 
Ve bu makule satılması lazım

gelen hisse senedatının numara

ları gazeteler marifeüle neşır ve 
ilan olunarak tarihi ilandan on 
beş gün sonra şirket, hiç bir gıi
na ihtara ve ınuamelatı adliyeye 
mecbur olmamak ve zarar ve zi

yanı sahibine aid olmak üzere 
İstanbul ve memaliki ecnebiye 
borsalarında ve borsalarda henüz 
alınıp satılması kabul olunmaml§ 

ise müzayede tarikile hisseleri 
sattıracaktır. Bu veçhile füruht 
olunan senedat iptal olunacak 
ve müşterilere eski senetlerin 

numaralarını havi olmak üzere 
yeni sencdat ita kılınacaktır. Sa
tılan senedin esmanı hasılası his

sedarın şirkete olan deynine hasr 
ve tahsis olunur. Ve noksanı on

dan taleb olunacağı gibi fazlası 

var ise ona ita olunur. 

MADDE: 10 
Şirketin umur ve masalihı he

yeti umumiye tarafından man • 
sup ve üçten beşe kadar azadan 
mürekkep bir meclisi idareye 
ihale olunur ve şu kadar ki ilk 
beş sene müddet için teşkil olu
nacak meclisi ıidare azası mücs
sislerden ibaret olacaktır. 

J\IADDE: 11 

Eski Şekil 
Meclisi idarenin kararları ha

zır bulunan azanın ekseriyeti a
riisile muteber olur. Tesavii ara 
vukuunda keyfiyet içtimaı atiye 
talik edilir. Ve onda dahi tesavii 
arıi vukubulursa mevzubahs olan 
teklıf reddolunur. 

TADDE: 14 
İdare meclisi azasından her bi

rinin şirketin elli hisse senedine 
malik olması lii.zımgelir. Sene
datı mezbure şirketin sandığına 

tevdi olunacak ve azanın müd
deti memuriyetleri zarfında sa
tılamıyacaktır. Bunların üzerine 
füruhtu caiz olmadığını mübey
yin bir damga \•urulacaktır. 

MADDE: 22 
Heyeti umumıye her sene Ma· 

yıs zarfında şırketin merkezinde 
sureti ad.iyede akdi içtıma eder. 
Bundan başka meclisi idare icap 
ettikçe sureti !evkaladede ola. 
rak heyeti umumiyeyi da\•et ede
bilir. Her sene heyeti umumiye
nin içtimaı nihayet on gün akdem 
tahriren ticaret nezaretine ihbar 
ve Ounu mütazammın olan isti
danameye içtima edecek heyete 
arzedilmek üzere ihzar edilmiş 
olan meclisi idare ve müfettiş 
raporları ile senelik bilançonun 
birer nüshası Ieffolunacak ve he
yeti mezkurede canibi nezaretten 
bir komiser bulundurulacaktır. 

Ve heyeti umumiyenin son içti· 
ma gününden nihayet bir ay son
ra heyeti mezkure zabıtnamele· 
rindcn ve hazır bulunan hisseda
ranın esami \'C mikdan hissele
rini miibeyyin cetvelden dörder 
nüshası ticaret nezaretine gön .. 
derilccektir. 

Meclisi idare ve müfettiş ra -
porlarile senelik bılançodan ve 
heyeti umumiye zabıtnamelerin
den ve heyeti mezkurede hazır 
bulunan hissedaranın esamı ve 
mikdarı hisselerim mübeyyin cet· 
vel:den dörder nüshası ticaret ne
zaretine gönderılecektir. 

lllADDE: 23 

Heyeti umumiye vekaleten •eya 
asaleten laakal yırmı hisseye ma
lik olan hissedarandan mi!rek'<ep 
olacaktır. Heyeti umumiycde ge
rek asaleten ve gerek vekaleten 
hazır bulunan hissedaranın her 
yirmi hisse için bir reyi olacak 
ve şu kadu ki her bir hissedarın 
ondan ziyade reyi olamıyacak • 
tır. 

MADDE: 21 
Davetnameler yevmi içtimadan 

laakal bir mah en·el altıncı mad
dede beyan edildiği veçhile ga
zetelerle ilan kılınacaktır. 

MADDE: 25 

Beş sene müddet için tayin o -
lunan azanın müddeti memuri
yetlri hitam bulduktan sonra 
meclisi idareye intihap olunacak 
azanın ilk teceddüdünde kur'a 

ile ve ondan sonra kıdem itiba
rile her sene ikisi çıkarılarak 

yerlerine fıharı intihap ve tayin 
kılınacaktır. Şu kadar ki çıkan 1 
azanın tekrar intihabı caiz ola. 
caktır. 

Heyeti umumiye gerek asale • 
ten ''e gerek vekaleten şırket 
sermayesinin bir rub'una müsa
vi hisse senedatına malik hisse
darlar hazır bulunur ise teşekkül 
etmiş addolunur. Heyeti umu -
miyede hazır bulunacak hisseda· 
ranın mutasarrıf oldukları hisse
lerin salifüzzikir bir rub'a müsa
vi olup olmadığı anlaşılmak üze
re hisse senetlerini yevmi içtima
a takaddüm eden on gün zarfın· 
da meclisi idare tarafından irae 
olunacak mahalle teslim etmeleri 
davetnam~lerde ihtar olunacak· 
tır. Bilmüracaa hisse senetlerini 
tevdi eden hissedarana verdikle· 
ri hisse senetlerinin aded ve nu
maralarını natık birer duhuliye 
varakasıle içtima edecek heyeti 
umumiyeye arzedilmek üzere ha
zırlanmış olan meclisi idare ve 
müfettiş raporlarından ve sene
lik bilançodan birer nüshası ve
rilecektir. İşbu heyeti umumiye
ni n defayi iilayi içtimaında hazır 
bulunan hissedaranın asaleten 
,.e vekiileten hamil oldukları 

hi:>se senedatının mikdarı dere
cei kifayede olmadığı halde he
yeti umumiye ikinct dda olarak 
içtimaa davet edilir. 

MADDE: 12 

Meclisi idarenin oçtimaı icabı 

maslahata tabi olacak ise de üç 
ayda bir defa toplanması liibüd

dür. Müzakeratın muteber olma
sı, Iaakal nısfından bir ziyade a· 
zanın bizzat huzuruna menuttur. 

Mccli.>i idarenin kararlan ha. 

İşbu ikinci içtimada hazır bu-
lunan hissedaran hisselerinin 

Yeni Şekil 
zır bulunan azanın ekseriyeti .i.
rasile muteber olur. Tesavii ara 
vukuuııda keyfiyet, içtima: atiye 
talik edilir ve onda dahi tesavil 
ara vukubulursa mevzubahs o
lan teklif reddolunur. 

l\lADDE: 1' 
İdare meclisi azasından her bi

rinin şirket sermayesinin %1 ine 
muadil hisse senedine malik ol
ması lazımgelir. Senedatı mezbu
re, şirketin sandığına tevdi olu
nacak ve azanın müddeti memu
riyetleri zarfında satılamıyacak
tır. Bunların üzerine füruhtu ca
iz olmadığım mübeyyin bir dam· 
ga vurulacaktır. 

1'1ADDE: 22 
Heyeti umumiye her sene şir

ketin merkezınde ,·eya şehrin dı· 
ğer münasip bir mahallinde su
reti adiyede akdi içtıma eder. 
Bundan başka meclisi idare icap 
ettikçe sureti fevka!adede olarak 
heyeti uınumiyeyi davet edebi
lir. Her sene heyeti umumiyenin 
içtimaı ruhayet on gün akdem 
tahriren Ticaret Vekaletine ihbar 
ve bunu mütazammın olan isti -
danameye içitma edecek heyete 
arzed·ilmek üzere ihzar edilmiş 
olan meclısi idare ve müfettış 
raporları ile senelik biliu•çonun 
birer nüshası lefColunacak \'e he· 
yeti mezkılrede bir komı.- r bu
tundurulacaktır. Heyetı umumi
yenin son içtima gününden niha
yet bır ay sonra heyetı mezkure 
zabı tnamelerinden ve hazır bu -
lunan hısö-."Ciaranın esami ve roik
dari hisselerinı mübeyyin cer . 
velle meclisi idare ve müfett.ş 

raporları ve senelik bilançodan 
dörder nüshası Ticaret Vekaleti· 
ne gönderilecektir. 

MADDE: Z3 

Heyeti umumiye veklıleten ve
ya asaleten laakal elli lııss"."ye 

malik olan hissedarandan mü • 
rekkep olacaktır. Heyeti umumi
yede gerek asaleten ve gerek ve
kiileten hazır bulunan hlssedara
nın her elli hisse için bir rtyı o· 
lacak ve şu kadar ki her bır his
sedarın ondan ziyade re)'I ol~mı
yacaktır. 

lllADDE: 24 
Davetnameler davet ve içtıma 

günlen dahil olmamak üzere 
yevmi ıçtimadan laakal ikı hafta 
evvel gazetelerle ilan kılınacak
tır. 

!IL.\DDE: 25 
Heyetı umumıye gerek asale

ten ve gerek \'ekiıletcn şıl'ket 

serınayesinin bir rub'una miır.&vi 
hisse senedatına malik hissmar
lar hazır bulunur ise leşekkü! et
miş addolunur. Heyeti umunıı~·e· 
de hazır oulunacak hissPdaı .. ~ın 
mutasarrıf oldukları hıssl''erln 
ıtalifüzzikir bir rub'a mu>U\'İ ,,_ 

lup olmadığı anlaşılmak üzere 
hi9SC senetlerini yevmi içtiınaa 

takaddüm eden hır hafta zarfın
da meclisi idare tarafından ırae 

olunacak mahalle teslim etmdr-ri 
davetnamelerde ihtar olunac&1<. 
tır. Bilmüracaa hisse senetk ıni 
tevdi eden hıssedarana verdikleri 
hisse senetlerinln aded ve numa· 
ralarını niıtık bırer duhuliye \'&· 

rakası verilecektir. İşbu he' ctı 
umumiyenin defayi üla içtim ""
da hazır bulunan hissec!Nra:-ıı 

asaleten veya vekaleten hamil 
oldukları hisse senedatuun mık
darı, derecei kifayede olmadığı 

halde heyeti umumiye ikinci de
fa olarak içtimaa davet edilir. 

İşbu ikinci içtimada hazır bu
lunan hissedaran hisselednin 
mikdarı ne olur ise ol!;un birin
ci içtimada müzakere olunm:ı,;ına 
karar verilmiş olan hususa! hak· 
kında icrayi müzakerat ecl<'cek
lerdir. Ve bu vechıle cerevan •· 

( De\ aını 8 inci sa} fıula ) 



8-SON TELG&~I' - 11 MAYIS U3t ....... 
Gayrimenkul Satış İlanı 

lstan bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Ermis - Emniyet - Kartal Müttehit Konsırıı 
fabrikaları Türk Anonim Şirketi <Ja:~~!~)- Ali Osmanın 15587 heı;ab No. sile Sandığuruzdan aldığı (600) liraya 

karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğindt>n 
den müzakerat mer'i ve muteber hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı maddseinin 
olacaktır. matufu 40 cı maddesine göre satılması icab eden Kadıköyünde Erenköy 

Esaa 

270 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

SATILIK EMLAK 
'feri Kıymeti 

70.-

Ncvı 

Arsa 

Mesabas 
235.54 M2 

DepozitO 

H.-&ıki Şekil Yeni Şekil Heybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer mikdarı ne olur ise olsun birinci 

içtimada müzakere olunmasına 

karar verilmiş olan hususa! hak
kında icrayi müzakerat edecek· 
!erdir. Ve bu veçhile cerehan e • 
den müzakerat mer'i ve muteber 
olacaktır. Birinci içtima ile ikin
ci içtima beynindeki müddet yir· 
mi günden dfın ve bir mahtan c!
zun olmıyacak ve ikinci içtimaın 
davetnameleri on gün evvel ilan 
olunacaktır. 

MADDE: 27 
Heyeti umumiyede müzakere 

olunan hususata ekseriyeti ara 
ile karar verilir. Müzakere olu· 
nacak mevaddın cedveli meclisi 
idare tarafından tanzim edilir. 
İşbu cedvek dahil olacak mevad 
meclisi idarenin teklifatı ile ha· 
mil oldukları hisselerin bedeli 
şirket sermayesinin laakal yüzde 
on beşine baliğ olan hissedaran 
tarafından yevmi içtmadan laa
kal beş gün evveli vukubulacak 
teklifattan ibaret olacaktır. 

İşbu cedvele dahil olmıyan hu
susa! heyeti umumiyede miiza • 
kere olunamaz. 

i\JADDE: 33 
Şirketin senei maliyesi kanu

nusani iptidasından bed ile J<a. 
nunuevvelin sonuncu günü hitam 
bulur. Fakat birinci senei mali
ye müstesna olarak şirketin su
reti kat'iyede teşekkülü tarihi 
ile o senenin kanunuevel n so -
nuncu günü beynindeki müddeti 
şamil olacaktır. Meclisi idare her 
sene nihayetinde şirketin matlu
ba! ve düyunatını havi bir def
teri umumi tanzim ve ~bu def· 
ter ile muvazene defterini ve he
sabatı heyeti umurniyenin içti -
maından kırk gün evvel müfet • 
tişlere lrae v:e tebliğ edecek ve 
heyeti umumiyenin hini içtima· 
ında ona takdim ey liyece'ktir. 
Heyeti uınumiyeye dahil olmak 
salahiyetini haiz olan her hisse
dar mezkfır defterleri ve hesa -
batı mütalea ve muayene edebi
lir. 

l\IADDE: 34 
Hasılatı gayrisaflyeden şirket

çe vukubulan masarif mikdarı 
tenzil olunduktan sonra kalacak 
meblağ temettüatı safiyeyi teş

kil eder. İşbu şirketin temeltüa
tı safiyeyi seneviyesinden evve
ıa bilaistisna hisselerin cümlesi
ne faiz olarak bedeli tesviye e -
dilmiş sermayeye yüzde allı ita
sına kifayet edecek meblağ ve 
saniyen ihtiyat akçasını teşkil 

etmek üzere temettüatı mezbu -
renin yüzde onu ifraz olunduktan 
sonra baki kalan kısmı sureti a
tiyede taksim olunur. Yüzde alt· 
mış beşi hisse senedatına, yüzde 
yirmisi müessis hisse senedatına, 
yüzde on beşi meclisi idare aza
larına ita olunacaktır. 

l\IADDE: 36 
Hasılatı seneviye nısse başına 

yüzde altı faiz veya hissei temet
tü itasına kifayet etmediği tak• 
dirde noksanı ihtiyat akçesinden 
ikmal edilebilecektir. 

MADDE: 3·, 
Şirketin inkızayi müddetinde 

bilcümle taahhüdatı ifa olunduk
tan sonra ihtiyat akçesi kiüfei 
hissedaran beyninde taksım olu
nacaktır. 

l\IADDE: 38 
Meclisi idare her ne vakit ve 

her ne sebeple olur ise olsun he
yeti umumiyeyi içtimaa davetle 
şirketin müddetinin temdidini 
veya kat'ı ile ta.iiyeyi muamela
tını -veyahut sair şirket ile birles-

·•J 

Birinci içtima ile ikin -
ci içtima beynindeki müddet on 
beş günden dun ve bir mahtan 
efzun olmıyacak ve ikinci içti • 
maın davetnameleri on beş gün 
evvel ilan· olunacaktır. 

Sahrayıcedid mahallesinin eski Kayrşdağı caddesi yeni tıı.ımefendi s<>
kak eski 18/1 yeni 19 kapı No. lu kayden bir dönüm miktarında bah
çeli ahşab bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

konmuştur. 
Satış tapu sicil kayclına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir:nek 

istiyen (84) lira pey akçeı;i verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul oluur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve dellaliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 18/5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulunduruJac'aktır. 

i\IADDE: 27 Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatla şartnamede ve takib dosyasın
Heyeti umumiyede müzakere da vardır. Arttırmaya girrııiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

olunan hususata ekseriyeti ara çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
ile karar verilir. Müzakere olu- Birinci arttırma 27/6/939 tarihine miisadif Salı günii Cağaloğlunda ka
nacak mevaddın cedvcli meclisi in Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar ,Yapılacaktır. Muvakkat ihale 
idare tarafından tanzim edilir. yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınınası icab ede11 
İşbu cedveli dahil olacak mevad gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamame~ geçmiş ol
meclisi idarerun teklifatı ile ha- ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ş~rtilc 
mil olduklları hisselerin bedeli 14/7/939 tarihine müsadii Cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
şirket sermayesınin laakal yüz- arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttırar,ır, 
de onuna baliğ olan hissedaran üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakada~ 
tarafından yevmi içtimadan la- lar ve irtifak hakkı sahiplerini..'! bu haklarını ve hususile faiz ve mas~
akal beş gün evvel vukubulacak rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
teklifattan ibaret olacaktır. müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri Jazımdır. Bu suretle hak-
İşbu cedvele dahil olmıyan hu

susa! heyeti umumiyede müza 
kere olunamaz. 

l\IADDE: 33 
Şirketin senei maliyesi kanu -

nusaoi ibtidasından bcd ile ka -
nunuevvelin sonuncu giinü hitam 
bulur. Fakat birinci senei maliye 
müstesna olarak şirketin sureti 
kat'iyede teşekkülü tarihi ile o 
senenin kftnunuevvclin sonuncu 
günü beynindeki müddeti şamil 
olacaktır. Meclısı ıdaı-e her sene 

!arını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerilc sabit olmıyanl•r 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fatla malumat a~

n:ıak istiyenlerin 38/1507 dosya numarasilc Sandığımız Hukuk İşlen 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilfın olun!u-, 

•• 
DiKKAT 

Enıniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster
mek istiyenJerc muhamminleriınl2in koymuş olduğu kıymetin nısfını 

tecavüz etmemek üzere ıhalc- bedelinin yarıs•:ıa kadar borç vermek 
surctile kola~·lık gös:"nnd<tcdir. (3261) 

Vakıf Menba Sulan işletme Müdürlüğünden: 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

497 

499 

532 

561 

562 

1887 

1088 

Hey.beliada Değirmen sokak 
Na. 2 mükerrer 

Heybeliada Değirmen sokak 

No. 2 mükerrer 
Heybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 
Heybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 
Heybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 

Heybeliada Değirmen sokak 
Na. 2 mükerrer 
Heybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 
Heybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 
He}"beliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 

Heybeliada B. Cadde sokak 
No. 62 
Eski Beylerbeyi yeni Bos
tancı başı Abdullah ağa Hacı 
Ömer Ef. \'e İstaniz sokak 
eski No. 5 yeni 7 

Bostancıb,\~ı Abdullah 
Mah. Rasim ağa sokak 

ağa 

eskı 

6 yeni 4 

Fatih Keçeciler eski Kara
baş Mah. Sefalw;eşme sokak 
eski 36 No. Yenı 82 ve 84 
Büyükada Nizam, Nizam 
sokağı Ada 208 parsel 8 
Büyükada Nizam Aıjıklar 

yolu N'o. 2 
Büyükdcrc Frenk kil.sesi so

kak eski 8 yeni 37 

Bı.iyükdcre Biiyükdere Cad. 
c.;ki 99, 101, 107, 109 yeni 98, 
102, 104 

58.-

65.-

42.-

35.-

40.-

56.-

61.-

85.-

42.-

172.-

357. 

2.75 

120. 

121. 

76. 

2499. 

Arsa 

Arsaı 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Tarla 

Tarla 

Arsa 990/19200 
His. 

Arsa 

Çamlık 

Arsa 51 /84 His, 

Arsanın 51/80 
His. 

·229.80 M2 

218.88 M2 

169.47 M2 

115.47 M2 

203.37 M2 

282.65 M2 

' 305.63 M2 

564.73 M2 

285.52 M2 

76.40 1\12 

3097 M2 

1 hektar 
7870 M2 

> 

238 M2 

482 M2 

624.63 M2 

2201.87 :\12 

lJ.60 

13.-

840 

7.-

8.-

ıı.20 

ı2.20 

11.-

840 

34,40 

62.-

7)40 

55.-

2420 

15.20 

49960 
nihayetinde şirketin matlubat ve Alemdağır fa Taşdelcn mevkiindeki gazino Sular İdaresi tar.ıLn

düyunatını havi bir defteri umu- dan işletileclktır. Birlikte işlelmiye iştirak etmeği arzu edenlerin 17 /5/ 
mi tanzim ve işbu defter ile mu- 939 Çarşamba günii akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünde 
vazene defterini ve hcsabatı he-

281 Heybe] ada B. Caddesi so
kak No. 63 

174.- Arsa dörtte üç 
His. 

147.64 l\12 34.80 . 

Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlüğüne müracaatları. (31691 
yeti umumiyenin içtimaından =======:===.~========7:=:=::=:=='.:===== 
bir 3Y evvel müiettişlere irae ve Eski Şekil Yeni Şekil 
tebliğ edecek ve heyeti umumi- mesini teklif edebilir. $u kadar kadar ki şirketin sair şirket ile 

A f ·ı · k ı · k il · ·1 k ' ı aktır· dres ve ta sı atı yu arıda yazı an gayrımen u er peşın para ı e ve açı arttırma usu!He satı ac ııi 

İhale 26/5/939 Cuma günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte depozito akçesi, nü! 
yenin hini içtimaında ona tak - ki temdidi müddet edilmesi veya birleşmesi ve tahvilat ihracı ve 
dim eyliyecektir. Heyeti umumi- icap ederse şirketin sair şirket işbu nizamnamenin tadili mad-

tezkeresi ve Ü~ kıt'a vesikalık fotoğrafla birlikte şubemiz eml8k servi sine gelmeleri. (3273) _,,.. 

yeye dahil olmak salahiyetini ha- b l . h u· t .h delerı· her halde hu·· ku· metın' ruh-ile ir eşmesı ve ta v a ı racı 
iz olan her hissedar yevmi içti- . b . · t d·r· satına mu"tevaıkkıftıı·. 

Türkiye Cumhuriyeti 
6 Mayıs 1939 

Merkez 
Vaziyeti 
PAS 1 F 

Bankası 
ve ış u nızamnamenın a ı ı 

maa takaddüm eden on beş gün maddeleri her halde hükumeti 
zarfında şirket merkezine müra
caatla mevcudat ve muvazene 
defterini, karü zarar hesabını ve 
bilançoyu mürakıpler ve meclisi 
idare raporlarını tetkik ve bir 
suretlerini ahzedebilirler. 

MADDE: 34 
Şirketin bilumum masarüi u

mumiye ve idariyesile muhtelif 
amortismanlar gibi şirketçe te -
dlye veya tefriki mecburi olan 
mebaliğ, şirketin hesap senesi 
nihayetinde tanzim olunan sene
lik mevcudat ve muvazene def -
terinde tesbit olunan hasılatın -
dan bittenzil baki kalan mikdar 
sa-fi karı teşkil eder. Bu suretle 
hasıl olacak safi kardan evvela 
~c5 kanuni ihtiyat a·kçesi ve sa
niyen bed€li tesviye edilmiş ilk 
150.000 lira sermaye üzerine %5 
hesabile birinci temettü olarak 
7.500 lira ifraz edilecektir. Ser -
mayenin tezyidi halinde yeniden 
tesviye edilen mikdarın %5 i iş

bu 7.500 liraya ilave edilecektir. 
Mütebaki meblağın %10 u mües
sis hisse senelterine, %15 i idare 
meclisine ve % 75 i ikinci temet
tü olarak hissedarlara tevzi olu
nacaktır. 

Umumi heyet bir hesap dev -
resi zarfında hasıl olup tevzi olu
nacak safi karın bir kısmını ve
ya tamamını gelecek seneye de
vir veya fevkalade ihtiyat a·kçe
si olarak tefrik edebilir. 

:'.iADDE: 36 
Senelik safi kar birinci temet

tü hissesinin tamamen tesviyesi
ne kifayet etmediği takdirde yal
nız mevcut kii.r tevzi edilir. His
sedarlardan hiç biri mütebakinin 
şirket sermayesinden ikmal edil
mesini veya müteakıp seneler 
karından evvelce tediye edilmi
yen mikdarın tediyesini taleb 
edemelzer. 

MADDE: 37 
Şirketin feshi tasfiyesinde 

bilcümle taahhüdatı üa olun -
duktan osnra ihtiyat akçesi his
sedarların hisseleri nisbctinde 
taksim olunacaktır. 

MADDE: 38 
Meclisi idare her ne vakit ve 

her ne sebeple olursa olsun he
yeti umumiyeyi ·içtimaa davetle 
şirketin feshi veya tasfiyei mua
melatını veyahut sair şirket ile 
birleşmesini teklif edebilir. Şu 

( ! 

.,.. ..._. • ···fü ' 

seniyenin ruhsatına 
tır. 

MADDE: 40 

mütevakkıf-

Şirketin müddeti münkaziye 
oldukta veya müddeti tekmil ol
maksızın fesholundukta içtima 
eden heyeti umum>ye şirketin 

tasfiyeyi muamelat ve hesabah
na karar verecek ve tasfiyei he
sap için bir veya birkaç memur 
tayin edecektir. Heyeti umumi -
ye şirketin mevcut olduğu za • 
mantarda olduğu gibi tasfiyei he
sap esnasında dahi iktidar ve sa
lahiyetini istimale devam edecek
tir. Tasfiyei hesaba memur olan
lara heyeti umumiyenin kararı 

ve hükfımeti seniyenin müsaade
sile şirketi mefsuhenin hukuk ve 
senedat ve taahüdatını diğer bir 
şirkete veya ahar bir kimseye 
devir ve ferağ edebilecektir. 

MADDE: 41 
İşbu faslın havi olduğu madde

lerde gösterilen hususata karar 
vermek üzere sureti fevkaliidede 
davet edilecek heyeti umumiyede 
şirket sermayesinin laakal nısfı
na müsavi hisse senedatını hamil 
hissedaran hazır olmadıkça ce -
reyan edecek müzakerat makbul 
ve muteber olamaz. 

i\f !\DDE: 42 
İşbu nizamnamei dahili sureti 

şirketin teşkiline hükumetçe mü
saade ita olunduktan sonra bir 
ay azrfında Dersaadette Takvimi 
Vakayi ve diğer muteber bir ga
zete, şirketin muamelatı veya şu
abatı idaresi bulunan yerlerde 
ceraidi resmiye ve saire ile ay -
nen veya icmalen neşrolunacağı 
gibi nizamnamei dahiliıle hüku
metin müsı;adesile vukubulacak 
her guna tadilat ve her senenin 
heyeti umumiye mukarreratı ve 
senelik bilanço suretleri dahi ta
dilat için keyfiyetin şirkete res -
men tebliğinden ve diğerleri için 
heyeti umumiyenin son içtimaı 

gününden itibaren kezalik bir 
ay zarfında gerek DersaadH ve 
gerek taşrada bervcçhi muharrer 
ilan kılınacaktır. ' 

i\fADDE: 44 
Şirket işbu nizamnameyi tı.bı 

ve temsil ettirerek talib olanlara 
ita eyÜyeceğl gibı elli nüshasını 
bir defaya mahsus olmak ·üzere 
ticaret nezaretine irsal •edecektir .. . . 

AKTiF ' 
KASA: 
Altın: Sat1 kilograır17.163.250 24.141.484 7• 

Şirketin fesholdukta içtima e- BANKNOT 12.051.479.50 

MADDE: 40 

den heyeti umumiye şirketin tas- UFAKLIK 1.253.135.6• 

fiyei muamelat ve hesabatına Dahildeki l\luhabirler: 
karar verecek ve tasfiyei hesap 
için bir veya bir kaç Türk lirası 329.802.97 

memu~ tayin ed€cektir. He- Hariçteki l\luhabirler: 
yeti umumiye, şirketin mev- Altın: San kilogram 9.058.321 12.741.252.41 
cud olduğu zamanlarda ol- Allına tahvili ka-
duğu gibi tasfiyei hesap esna- bil Serbest döviz-
smda dahi iktidar ve salahiyeti- !er 
ni istimale devam edecektir. Tas-
fiyei hesaba memur olanlar he
yeti umumiyenin kararı ve hü -
kUmetin müsaadesile şirketi 

mefsuhanın huku1k ve senedat 
ve taahhüdatım diğer bir şirke
te veya ahar bir ki'mseye devir 
ve ferağ edebilecektir. 

l\IADDE: 41 

Diğer dövizler 
ve Borçlu klirinc 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edilen 
evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 - 1 
inci maddelerine 
tevfikan hazine 
tarafından völkj 
tediyat 

Senedat Cüzdaru; 

TİCARİ 
DAT 

SENE-

15.260.69 

11.097.084.5• 

158.748.563.-

16. 964.2~0.-' 
1 
115.421.678.05 -

İşbu faslın havi olduğu madde
lerde gösterilen hususata karar 
vermek üzere sureti fevkaladede 
davet edilecek heyeti umumiye
de Ticaret Kanunu ahkamına 

tevfikan hisse senedatını hamil 
hissedaran hazır olmadıkça ce -
reyan edecek müzakerat maikbul 
ve muteber olamaz. 

li:sham ve Tahvilat Cüzdanı 
(Deruhde e-

MADDE: 42 

dilen ·~vrakı 

A - (nakdiyenjn 
(karşılığı Es
(ham ve 
(Tahvil~t 

43.067.922.81 

Lira Sermaye 

İhtiyat Akçesi: 
37.446.099.88 Adi ve fevka!Ade 

Hususi 
4.217.134.2 
6.000.000.-

329.802.97 Tedavüldelrl Banknotlar: 
Deruhde edilen evrııkı 

nakdiye 158. 748.563.-
Kanunun e - 8 inci mad ... 
delerine tevfiltan hazi-

ı ne tara!Jndan 
dJyat 

vAki te-

23. 1135.597. 71 Deruhde edilen evrakı 

16.964.240.--
nakdiye bakl7eo1 141.784.323. 
Karşılığı tamamen altın 

oıarak ilAveten tedavü-
le vazedjlen 
Reeskont mukabili ilA-
veten tedavü1e vazedilen 

141.784.323.-Türk Lirası nfevdualı: 
Döviz taahhüdah: 
Altına tahvili kabil dö
vizler 

115.421.678.05 Diğer dövizler ve alııcaklı 

19.000. 

69.000. 

4.096.6 

kliring bakiyeleri 26.684.624.69 

l\luhtelil; 

İşbu dahili nizamname ile ya
pılacak tadilat ve heyeti umumi
ye kararları ticaret kanununa 
tevfikan neşir ve ilan olunacak
tır. 

(İtibarı kıymetle) 
B - Serbest es.· 

ham ve tah
\•ilAt 7.944.397.5~ 51.012.320.40 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
deli avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 
Tahvi~At üzerine 

Hissedarlar: 
l\luhtelif: 

6.154.000.-

37.167.5< 
7.808.722.- 13.999.889 .50 

4.500.000.-
14.245.425.79 -402.575.137.30 Yekt1n 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto 
/ haddi % 4, altıo üzerine % 3. 

~~~~~~~~~~--~~~~~ -- _...-- I 

. . ~ 6 5Ş 
Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı 

İstanbul Satınalma Komisyonundan 
i\fADDE: 44 1- Nümune ve evsafına göre satın alınacak 9000 kilo toz şeker.n 
Şirket, işbu nizamnameyi tabı 12/5/939 Cuma günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

ve temsil ettirerek talib olanlara 2- Tahmfni tutarı 2367 lira ve ilk teminatı da 178 liradır. 
ita eyliyec~ği gibi elli nüshasını 3- ·· Nümune ve· evsafı. komiSyondadır görülebilir. 
bir defaya mahsus olmak üzere 4- İsteklilerin 'gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 
Ticaret Vekaletine irs3l edecek- vesikalarile Galata eski it~aıaı &Umrü~ ,blnasnıdaki komisyona ııeı-
tir. melcrı, (31S7) 

' • J • ' ı 

ZAYI: Sdhibi oll•·i);um 3ıO. iP' 
yılı plakayı kayb~ttim. yenı~1~1· 
alacağım. E.;kisin'.rı !ıühmii Y0~1cı p 

:rıı 
Ka~mı oğ1 u Tcm€l ~ 

S.ahibi v~ Mpiyaıt idare eılefl ~ 
Baş muharriri 1\ 

ETEM İZZET BENtCJı 
Son TellP'af Matbaa51 


