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YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Bu Jcm;ontan toplayma. 1 O ~C> 
na kaTfJ Yeni Çocuk Ansik1ope
dism1 7 * kuru,a alabilirsiniz. 

Esrarlı Bir Yangın Faciası! 
Hataydaki müşa-h-itl-er-1 Kad-ık_o_· v-ü-. n_d_e_ bir 
CenevreYe gidiyor Ermeni aile evini 

Bugün Ankaradan geçecekler 

Hatayda tedhiş hala 
devam ediyor 

~dana, 3 (TAN muhabirinden) - Hataylılar bütün tazyiklere 
~gtnen metanetle kurtuluş günlerini bekliyorlar. Antakya Maa
?if İdaresinin müsaadesile Köprü ilkmektebinde yeni harfleri 

~~.~p yazma kursları açılmıştır. Yedisinden yetmişine kadar 
Utun Türkler gece kurslarına devam ediyorlar. --- . Evvelkı gece Filincar köyünde bazı 

.. kasden vaktı 
Bir kız yandı, evde 
bombalar varmış, bir 
yığın altın bulunmuş 

TAHKiKAT DÜN GECE 
VAKTE KADAR DEVAM 

GEÇ 
ETTt U A müfritlerden mürekkep bir kütle tara m Um 1 fından içtima yapılarak Hatay istikla 1 

Y 1 d 
lini akim bırakmak için çareler düşü Dün Kadıköyünde calibi dikkat bir yangın olmu§, bir 

er er e nülmüş, bir çok fedailere icap eden kız alevler içinde yanmış, bir polis memuru yaralanmıştır. 

T k 
paranın verileceği teminatiyle gizlı Ancak hadisenin çok meraklı bir tarafı mevcuttur. Dün ge 

Ü r çe vazifeler verilmiştir. Sancakta otori - yavuzumuz istim üst ünde h" d' h 11' 'd b. h • • • b" af "l'"' te fiilen jandarmanın elindedir. Kim _ ce a ıse ma a ıne gı en ır mu arrırımız ıze şu t aı atı 
Ahmet Emin YALMAN se geceleri evinden çıkamıyor, gün- B • f · ı b getirdi: 

il• ~leketin muhtelif yerle- düzleri _Yalnız gezmiyor. ~on gün~er- 1 r Om UZ U ay Kadıköyünde Küçük Faris 1 
iYi rındeki belediyeler umu - de tahsıldarlar o kadar kustahlaşmış- mahallesinde 40 numaralı 

illi Yerlerde türkçeden batka d il- tır ki Türkl.erden, gelecek sene~e mah ı· ç·ı n de ı· ·ta lya bir ev vardır. Bu evde ihtiyar 
~ ko y • l d" suben vergı avansı istcmcktedırler. bı"r Ermenı' kadını 1·1e ı"kı' kızı 
b DUfmagı menetmıt er ır. Kırıkh d 200 k d d · ·· ou tedb' . . an a a ar emır gom - l 
lca ırı? lıtanbulda da tatbı· teklinin geceleri baskrnlar yaptığı da ı • 1 d k oturmaktadır. Aile mahal e 
d 1"eaeleıı hakkında gazeteler- haber verilmektedir. Antakya beledi _ 1 m a n ar 1 na g •ı ece içinde fena bir nam kazan 
le bir rivayet dolapııf, fakat aa- ye reisi Etemin evinde hergUn toplan mış, bu yüzden mahallenin 

Dahiliye 
Veki limiz 
Adana da 

1 çılanamııtır. tılar olmaktadır. Bu toplantılarda bu- ileri gelenerile araları açılmış 

ka ~ını it~;;1l:;;-~~~~:k-;ti~.-b;; :;~ .. i~:;;lt~:Pl'"a"a~~::n'!:~d;a~~ Bu Ziyarete yavuzla Beraber Dokuz tır. Bilhassa son günlerde ih Adana, 3 (Tan Muhabirinden) -
,,,__,. •çbir yerine benzeme. Umumi kişidir. H G • • 1 +· k Ed k tiyar Ermeni bazı kimselere Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bu sabah 
"'"'"lel"d t·· k arp emımtz Ş ıra ece karşı tefevvu'"hatı lı"sanı"yede Mersı. nden bura)a gele_rek tetk_ıkler 
ııu.. e ur çeden ba.şka dille ko_ Evvelki gece Dört.ayakta Mehmet ı..:-71 uı_ınasını temin etmek bir Alinin evine tecavüz yapılmış, kan- Ankara, 3 (TAN muhabirin- yirmisine doğru İtalya limanla- b l b 1 K d ve zıyaretler yaptı. Daıre şcflennden ~ edi u unmıya aş amış, a ı . ahi ld k t . 1 tekr 
leg .Ye işi olmamakla beraber mem sının kulaklarındaki küpelere vann- den) - Burada dolaşan bir ha- rma bir ~ostluk ziyareti yapa- köy müddeiumumisi Şefik, ~~ers~eadöın~~.\1!:i::~.~r~ teS:.. 
~eı:tın ınuhtelif yerlerindeki beledi. (Arkası Sa. 8 su. 2) bere göre, donanmamız bu ayın caktır. Fılomuz bu seyehate son yapılan ihbar üzerine bu aile rar bura,•a gelerek on gün kadar ka .. 
•~!h~kmumu~deyp~nnınb~ ===== = ==================== = Mlt y · · 1 ı J ;:-.Uınanı diye bununla me.şgul oL a a ve unanıstan zıyaret e- (Arkası Sa, 6 Sü. 5 te) lacaktır. 
~~~Fu~~M~d~~L ~d ~· g&Üş~k: ~&hlka~~le,~~ Yaw~ ==~=========~=========~ 
t°'5 bi~ devlet siyaseti manzarasını birlikte on parçadan mürekkep 
tire terır, bir belediye işi çerçevesine olarak çıkacaktır. 

}.:{ rnez. u A 1 d Resmi~makamlar bu hususta henliz 
~ll'lelketin heryerlnde itiraz uyan- m u m 1 yer er e bir şey söylememekle beraber, bu se-
~ ıneeeıe, muhacir sıfatile hariç- yahatin kararlaştırılmış olduğu söy-
~ tnernlekete gelen vatandaşların es- t • • k • • lcnmektedir. Yine verilen malumata 
~ ~rtlanndui itiyatlar sevkile u r ç e 1ç1 n göre, lstanbuldan hareket ederek Pa-
~ Uıııca, Bo.,na.kça., Arnavutça. ve Çer- zar günü Köstencede bulunacak olan 
'll~ gibi lisanlar konuşmalarıdır. h • • • k filomuzun bu seyahati Akdeniz ziya -
;:nıelketin siyasi ve içtimai birliği e n u z e m 1 r y o retlerinc hazırlık yapmak maksa.dile-
t{A~~ngt namma bu itiyatlarla en dir. 
·~i bir tarzda mücadele etmek Filomuz Karadenize Açıldı 
~rfdir. Memleketin bir çok yerle- B 1 d• S Limanımızda toplanmış olan bir fi. 
~· çirkin bir mozaik vaziyetine e e ıye Reisi Hamalllk, eyyar Esnaf. Jomruz dün Karadenizc çıkmıştır. Filo, 

~ Uf ediliyor. Yanın asır evvel Gazi Köprüsü, içtimai yardım işleri ba.şta Yavuz olmak üzere Zafer. Koca 
~ekete gelen muhacirlerin köyle- Hakkında izahat Verdı· tepe. Tınaztepc muhriplcrile. Peyki -
~ e _halt Türkçeden başka bir dilin şevket, l{emal Reis, kırlangıç ve "P,, 

~dili yerinde kaldığı görülüyor. Bu Umumi yerlerde türkçeden başka dille konuşmamak mesele- hücum botları. bir denizaltı gemisi ve 
~:yet, alakadarların milli duygular- sine dair İstanbula ne bir emir, ne de başka yolda bir iş'ar gelme- bir de römorkörden mürekkeptir. Fi-
~w !lıahrum olmasından çok ziyade B d R . Ü lodan bir kısmı evvelki gün akşam U-
" ~ hUkQmetin ve muhitin ihmaline miştir. unu ün İstanbul Valisi ve Belediye eısi Muhittin s- zeri limanımızdan geçmiş ve Büyükde 
tt "18.kasızlığma delalet eder. Her iş. tündağ, etraflı bir mülakat esnasnda bize söylemiştir. Demek ki re önlerinde demirlemiştir. Diğer bir 
~Urlu bir milıt eiyaaet takip eden ortada dönen bütün haberler, bazı küçük şehir belediyelerinin, kısım da Yavuz ve torpidolardan mü
~ ııap TUrkiyesinde bu mO"La.ik va- göçmenler arasında türkçeden başka dil konuşulmaması hakkın- rekkep olarak dün limanımızdaıı Bü -
h ~inin en kısa bir zamanda tasfiye- da tatbik ettikleri bazı t edbirlerden galettir. · yükdercye geçmiş ve saat 15 de bütün 

tıfratılınası bir zarurettir. ~ Hamallığın ilgası hakkındaki ka. filo Karadcnize açılmıştır. 
rarm tatbikatını Muhiddin Üstündağ _Yalnız Peyki~vkct, Kırlangıç ve P lstanbulun lıususiyefi 

İ llta.nbula gelince burada mem
~ nuiyet kararlarına mevzu ola
ber k bir vaziyet yoktur. Meselenin 
~ cihetini düşünerek derdin her nev 

}.:{ a~ çare bulmak icap eder. 

hi t basit görmüyor. hticum botları dun akşam Kavaklarda 
ç e d · 1 · · 

Z I '-/ emır cmıştır. 
or u,., ar 

Bu mevzu hakkında diyor ki: - ------

"-Karar memleketin bazı yerle- Fırtına 
rinde belki de basit ibir tarzda tatbik 

edilebilir. Fakat 1stan bul gibi büyüle ş 
1
• d det ı ı• 

bir limanda ve ticaret şehrinde bil· 
yük mti.şküliıt vardır. Prensip elbette 
tatbik olunacaktır, fakat bunu işler Geçtı• 
aksamadan, pahalılık ihdas edilme. 

lngiliz lıeyefi reisi Mister Makenzi Sirkeci gannda 

Karabük fabrikası
nı kuracak heyet 
Ankara yolunda 

Karabükte çelik ve demir fab-ı-

rikalanmızı kuracak olan Bra-1 Osmanl ı Ban
serd İngiliz firmasının mümessi-
li M. Makenzie, yanında mühen

dis Hopkinson, Roberts ve katip 
Selway olduğu halde dün sabah

ki ekspresle şehri;nize gelmiş ve 

~ enııeketin her tarafında mübade
th-~oluyıa bir tecanüs temin edilmiş
')~ alıuz Is tan bul bu umumi pren -
~istisna edilmiştir. Burası ayni 
dil- da büyük bir iktısadi merkez
~Uyijk bir ticaret şehrinde hiçbir 
' ifrat ve eıkıntı havası bulun-

den, hiç kimse ıztırap görmeden yap· 
mak lazımdır. Her nokta hakkında 
ayn ayn tedbir almadan ulu orta 
yürünecek olursa sadrııeler, zararlar 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)- istasyonda Sümer Bank İstan-

kası 5 li raya 
mahkum oldu 

l a.sı lazımdır. 
~~laıı.bulda ana lisanı Tilrkçe olmı
ten Vatandaşlar vardır. Bunların 
)o Çlen mekteplerde Türkçe öğreni
b~· İhtiyarlan arasında Türkçe 
ıatJc Y~ler veya çok az bilenler ek· 
'l'u degtklir. Bunlar ister istemez 
~kc;:eden başka dil konuşursa ne o
llt ktrr? Halk arasından kendilerini 
Ilı~~~ ateşli vatan~lar eksik ol
-,,.~. Halbuki halkın zabıta va.-

'(AMam Sa. S. SU. 1 de~ Muhittin Ostündağ 

büyük olur. 
BUtiln mahzurları ve milşkülleri 

gözönünde tutarak bir tatbikat pro 
jesi hazırlanmasına mUtehassıslar -
dan mUrekkep bir komisyon memur 
ettik. Çalıştılar, bir proje hazırladı-

, lar. Bunu hafta önüne doğru topla
nıp tetkik edeceğiz. 

Müşkülıitın derecesini anlatmak L 
(Arkası Sa. 6, SU. 4 te) 

Dün (Evvelki gi.in) ansızın başlryan bul şubesi erkanı tarafından Sultanahmet sulh ceza mahkemesi 
fırtın~, mer:nlcketi_n bir ç~k yerlerinde karşılanmıştır. Osmanlı Bani<asmı 5 lira para ceza • 
çok şıddetlı geçmış, tahrıbata sebep lngiliz mühendisleri akşama kadar sına mahkum etmişti. Sebep, hafta ta. 
olunmuştur. Meteoroloji müessesesi. Park Otelde istirahat ettikten sonra tili kanununa riayetsizliktir. 
nin verdiği malCımata göre, bugün akşam trcnile de Ankaraya gitmişler- Bankanın İstanbul şubesi vez.."le -
(dün) Doğu Anadolusu ile Karadeniz dir d 1 · ü biri 
kıyılarından başka yerlerde hava ya- · ar armm geçen. cumartesi gUn 
ğışlı geçmiştir. Malatyada kar, Antal- 'TAN,, MUHARRlRlLE çeyrek geç.~ ~·azıfe b~mda olduklan 
ya ve Dörtyolda fındık büyüklüğünde M. Makenzie dün kendisile görüşen zabıtaca gorulmUş, derhal zabıt 1:1 -
dolu, diğar yerlerde de şiddetli yağ _ bir muharririmize §unları söylemiş - tul~uş ve dava sulh mahkemesıne 
murlar yağmı§tır. En düşük hararet tir: verilmiştir • .. 

(Arkası a, 6 Sil. 6 da) ·(Arkası a, 6 Sü. 6 da) (Arkası Sa, 6 Su. 5 te) 
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CENUP 
HUDUDUNDA 

No. 38 Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Şehirliden nefret 
eden köylüler 

Şehiriz kokusu atmamak 
içın burunlarına 

hir faş IJ~rçası tıkıyorlar 
Şimdi küçük Ccrcif köyünün çok hor görmüş, köylü şehirliye rastgel-

)'aınnındayız. diği zaman belki bana bir fenalık e-
Köy ... Cenup hududunun küçücük der diye onun yüzüne gülmüşse de, on 

bir koyü .. dan hiç olmazsa burnunu tıkıyarak 

Sıze bu köyü, kısaca tarif edeyim: nefretini göstermiş! .. 
Be~. on çadır. Ve bir sürü çoban kO- Cenup hududunda şimdiye kadar 
pcgı... Çadırlar, çoban köpeklerinin belki senede ancak bir kaç şehirlinin, 
bo~·ları kada.r .var ... Yani çoban köpek ı kazara uğrıuhğı, küçük Cercif köyü~- l 
len ~ .ka~_ar ın_. de şehirlinin gördüğü itibar işte köy-' 

Bızı koyde ılk karşıhyanlar, zaten lünün onun yüzüne iltifat ederken bir 
bu çoban köpekleri oldu: Otomobilin taraftan da burnunu taşla tıkama.,.1-
etrafmı sardılar. Ve basamaklarına dır. · 
hücum etmiye başladılar.. Burnunu t.'1-'?la tıkamak! 

Sonra çadırlardan adamlar. kadın- Şt•hirlinin kokusu gübre kokan bir 
lar çıkmıya başladı. Köpekleri kovdu. taştan daha mı fenadır? 
lar ve bize emin.bir inecek yer hazır- işte cenup hududunda bu köylerde 
ladılar.. şehirliye karşı yapılan bu muamele. 
Şimdi köydeyiz. Köyün tam içinde- uzun imparntorluk senelerinde köylü

yiz. Siyah sakallı, siyah bıyıklı. başı ye kar~ı g\istcrilcn islihkarm büyük 
kefiyeli üzeri maşlahlı bir adam gel- bir aksiililmclidir. 
di. l\:öylii şehirliyi gördüğü zaman bur 

- SelamünlcykUm!.. nunıı tıkıyor! NiGin? Şehirlinin şehir. 
Köyün muhtan imiş. den getirdiği pis havanın kokusunu al 

Mütemadiyen havlıyan ve mUtema. mamak için! 
diyen bize doğru hücum eden köpek- Hayır, şehirliye karşı içinde sene -
leri susturmıya çalıştı. Sonra etrafın- lerdenbcri biriktirdiği nefreti kendi 
da bir kaç adam daha peyda oldu. kendisine izhar için. Ve işin grıribi şu 
Kadınlar yüzlerini ellerilc örterek bi- ki, kiiyliiler hunu hilmiyerck yııpıyor
rer tarafa ÇE"kildiler .. Çocuklar dört lar. Senelerden mira~ kalmış kötii bir 
çevremize halka oldular. adet olarak yapıyorlar. Çocuklar an-

B k d ı .. k 
1 

b" nelerinin bnhalarının bir schirli, bir 
- u a m ar nıçın açıyor ar oy b · 

le
., H 

1
• 

1 
k .. ya ancr karıjısmda nasıl bir va?.iyct 

... arem sc am ı mı var~ .... 
"f htara rd aldıklarını goruyorlnr. anlan taklit e.

1 
• , u so um: 1. 1 b 
_ y k ded' ·n~ıki . 

1 
• gU 

1 
ri < ıyor ar, u suretle kiiyliinlin kafasın 

o ı. ıx: ış en ç e var d .. h' l'd f . b' .. d.ırda... ~ ŞC' _ır ı en ne ret:· dıye ır ıtıyat.

1 bır ahlak ve adeta bır mezhep bcliri
- ~ğır bakalım şu kadınlan er - yor. 

keklerı de hep beraber konuşalım! Biillin bunun knbııhali kimin? Köy 
Muhtar kadınlara haykırdı. Fakat lüniin mü? Ha vır lıiz Rehirlinin! 

gelen giden olmadı. Buranın kadınla- Nihayet köylüye bildiklerimizi öğ
n muhtarı bile dinliyen soydan değil- retmck bizim vazifemir.dir. Onlarda 
di. Demek o kadar hakimdiler... şehirliye ka~ı eski zamanlardan kal-

- Aman muhtar dedim. sen bura. ma kötü itiyat devam ediyorsa bu da 
da sözünü geçiremez misin? Bu nasıl bizim suçumuzdur. Hem d.e büyük BU-

muhtarlık böyle? çumuzdur. 
Bu sözlerim muhtarın kibrine do- Oradaki adamlardan birine eor-

ktındu ve yanımızdan ayrılarak çadır dum: 
çadır dolaşmıya ve köy halkını dev _ Niçin burnunuzu tıkıyorsunuz? 

-Hiç .... 
§irmiye başla~ı .. 

Biz diğer köyliTerle beraberdik. Köy 
tü çocukları da etrafımı7.da idi. Çocuk 
lara baktım ve birdenbire hayretten 
kendimi alamadım. 

Bunların hepsi burunlarını ellerile 
kapatıyorlar veyahut burun delikleri. 
ne bir taş parçası tıkıyorlardı. 

Niçin? ... 

- Niçin burnunuzu tıkıyorsunuz? 
Utandılar, ses çıkarmadılar. Yalnız 

~!arını yanın sağa yarım 80la çe
virdiler .. 

Bu esnada muhtarla beraber bir 
kaç kadın da gelmişti. Bu kadınlnnn 
gaçlan, başlan ve hatt.A kolları mey
danda olduğu halde onlar da birer taş 
la burunlarını tıkanuşlardı ... 

Hayret! .. 
Yanımdaki arkadaşlardan biri bir 

kadına hitnp ederek seslendi: 
- At o taşı burnundan!.. 
Kadın da yan gülümsiyerek, yan 

kızarak başmı çevirdi. Taşı, burnun. 
dan çekti yere attı. Ay, bu sefer bur
nunu parmaklarile tıkayıp, ağzıyla 

nefC's almıya başladı. 
Arkad(U'Jım benim hayretimi görün

cıe dedi ki: 
- Bunlar böyledir, Bir şehirli gör. 

dUler mi hC'men burunlarnı tıkarlar!.. 
-Neden? .. 

· - Şehirli kokusu almasınlar diye!. 
· - Şehirli bu kadar fena mı kokar· 
mış? .. 

- Onlar şehirliyi kendileıinden ta
mamile ayn tPJfıkkl !'derl('r .. 

S<>h 1 rll ve köylll. U,t e bXylP l'W'nPler. 
ce, ynsayı~lart, giv1nl!'llerl. Adetlf'ri, 
haynt t."l.rzlarile b!ıil>lrlerlnden tama
m.ne ıı"TI yaşamış. şehirli, köylilyU 
19MU"'n Z"<\man bııımıı ~vtrmiş, onu 

- Nasıl hiç?. Siz böyle hep bu run 
tıkıyarıı.k mı gezersiniz?. 

- Nezle olmuşlar da ... 
_Hepiniz mi nezlcsiniz !. 

Köylii, bana karşı. şehirliye karşı 
nefretini saklamak için kafasının için 
de bin beş yüz türlü dalavere düşünü
yordu. 

· - Hadi dedim. Al bir sigara! .. 
Sigarayı parmaklarmın altına sı. 

kıştırnrak eyvallah makamında selam 
verdi. Belinden bir çakmak taşı çıkar 
dı . Baş parmağı .. ile taşın arasına bir 
kav sıkı.ştırdı. Oblir elindeki bir demir 
parçasını çakmak taşına vuıdu ve ka
vı tutuşturdu ... 

- Burada kibrit yok mu!.. 
- Bön bön yüzüme bakıyordu: 
- Kibrit? dedim ... 
- Ağam dedi. Kibriti nidecek11in ?. 

Allah çakmak vermiş. Hem param ol
sa kibrit mi alırım? .. 

- Paran olsa ne yaparsın? .. 
- Ayağıma bir pantalon alırım. 

Oğluma bir entari ahnm .. 
Ve sonra eliyle orada duran bir 

çocuğu gösterdi: ' 
- Aha! Şuna bak! .. 
Çocuğa baktım. Bunu demin de gör 

müştüm. Fakat o kadar dikkat etme
miştim. 

Sekiz y~larmda kadar vaNlı. 07.c. 
rinde entari gibi bir şey taşıyordu. Fa 
kat bu entariden daha zi \ıde bir aca
yip kimıınoyn ~nziyordu. Oni\ açıktı. 
Çort1ğım karnı çml çıplak, to~topar
lnk dı!'lan ıığTarnıştı ... 
Ayağında donu yoktu. Ve bittabi 

her bir UZ\'ll dışarıda idi .. 
Köylil gelen bir kadını işaret etti: 

Amerika da 
Bir Türk 

MEKTEPTE 
BiRi NCi 

yetişen 

kızı 

Dok şirketinin satın 
alınmasından 

vazgeçildi 
OLDU 

Aldğımız malUmata göre, İstinye Dok Şirketinin satın al~ 

Memleket çocuk
lannm yabancı 
memleket -
/erde, kültür ve 

masmdan vazgeçilmiştir. Bunun için ayrılacak tahsisat tersa• 

1 nel~rimi~in ıslahın~ sarf edilecektir. Satın alma kararından vat· 

1 

?eçılme~ı sebeplerınden birisi de Şirketin tesisatına çok para 

iı sahalannda 
muvaffakıyet/eri -
ni işittikçe göğsü
müz sevinçle, ifti· 
~arla kabarıyor. 
burada resmını 
gördüğünüz genç 
Türk lem Nevyorlc 
fehrinde Hunter 
College' de oku
van Bedia. Etem 
r aneridir. Bu sene 
TJektebini bir n· 
-ilikle bitirmiş ve 
-./ip/omasını büyüle 
71erasimle almış. 
'-./ evyorlc gazete-
1eri kendisinden 
'alcdirle bahset -
..,;.,tir. 

=- •• 

ıstemesı olmuştur. 

1 

C .Brışvekil ismet lnönünün tersane 
ve havuzlanmızda yaptığı tetkikler _ 
den sonra girişilen ıslahat hazırlıkla-
rı bir hayli ilerlemiştir. Bunun için bU 
yük bir proje hazırlannıakta,dır. Pro
je esaslarnı havuzlar müdürü Cemilin 
riyasetinde ve mütehassıs Hana Krav 
zenin iştirak etiği bir komisyon tesbit 
etmektedir. 

,, 
Once Türkçeyi 

Dün Ankaraya gidecek olan ha\'\IZ
lar müdürü Cemil, projede bazı nok
sanların tamamlanması için seyahati 
ni bir hafta sonra yapacaktır. Hazırla 
nan projeye göre, Haliçteki metruk 
Va~id: kızağ.ı 5 - 6 bin tonluk gemi
lerın ınşası ıçin elverişli bir hale ge. 
tirilecektir .. Ayrıc:. Kasımpaşadaki 

havuzlarda da en büyük gemilerin her 
tarafını tamir edebilecek surette yeni 
ve modern tesisat yapılacaktır. Bun
lıır için lazrm gelerek paranın bir kıs
mı Merkez Bankasına konacak elli nül 
yon liradan ve diğer bir miktarı da 
hük~met ta.rafından verilecek yeni 
tahSJsatla temin edilecektir. Hazır • 
!anacak proje İktısat Vekaletinin tıuı 
dikinden sonra Başvekaletin tasvibine 
arzolunacak ve kat'i şeklini aldıktan 
sonra tatbikata ba.cılanacaktrr. İnşa. 
ata bu sene sonlarında ba§lanacağı 

kuvvetle umulmaktadır . 

öğretnieliyiz!,, 

Musevi cemaati re isi böyle diyor Proienin esaslan 

lstanbuldaki 50 bin Museviye evvelô 
Türkçeyi öğretmek lazım geleceğini 

söyliyen Musevi cemaati reisi 
Marse/ Franlco 

60 top kaçak 
kumaş tutuldu 

Almanyaya ısmarlanan son vapur_ 
!ardan sonra bütün gemilerimizin bu
rada inşasına b~lanacağı anlaşılmak 
tadır. 

Şehirde bir dil birliği yapılması et
rafında ki lafla vvur dolayısile bir mu. 
harririmiz, Ankara Saylavı Doktor 
Taptasla görüşmüştür. Doktortın söy 
lc<liklcri ~udur: Iki üç sene sonra tersanelerimiz ge-

"- Bir memlekette oturanlarm 0 mi inşaatına hazır bir vaziyete gelmi~ 
meml~{etin ana lisanım konuşması olacaktır. Valide kızağının olduğu ye
kn<lar tabii ve lazım bir şey olamaz. ~·e, büyük bir tersane kurulması pro. 
Fakat Ist:anbul kozmopolit bir şeh\r- lenin en büvük e~aslarrndandrr. Bun
dir. Uzun senelerden beri muhtelif in. Jtia.n haslfa.. K~ımpaş.llıi.'1Jd hı11nı.7 ıı~ 
sr.rılar muhteliC dillerle konuşmakta- beş senelik ı-anayi programına göre 
dır. Bu adeta bir adet haHne de gel inşaatına ~aşlanmıştrr. Bunun için bu 
tnişlir. Bence bu iı:;i tedrici bir şekilde rada yem atelyeler yapılmaktadır . 
halletmek icap c-d~r. Bu hm~11sta reıa Yeniden Avnıpaya makineler ısmar . 
tatbikatı belki de bir aksülamel yapa lanmu;tır~.~ro!c ile havuzlarda yapı. 
hılır. Çü,i<ii alışmak fena .,lı ~eydir. lacak degışl.~~k \'e ıslahat ta bundan 
M~selil beni Tiirkçe konıı~m~· ktırn me- başkadır. Bu tun bunlardan sonra ge -
netsC'ler. mutlaka c:!Zcllad:rım. Çünkü mi tamir fiy.atlarmda da tenzilat ya
unutup Rumca ko:ııışurk~n işi Türk _ pılacak, ;e cıvar memleketlerdeki mU 
c;eye çeviririm. Birço!ilarınm dili de e~!le::ıelenn de vapur tamirlerini bizde 
benim aksime olar.ık rürkce konuoŞ 1r yaptırmaların temin olunacaktır. 
ken başka bir lisnnn kaçaeaktır. Bu 
\•ıı.lıınd&şı cezalan1Jırmak tıilmem doğ

ru olur mu?,, 

Musevi cemaati reisinin sözleri 
1\fuı:;evi cemaati Rea;i Marsel Fran

ko da demiştjr ki: 
"- Biz bunu ~ok ~vvelJen arzu et

miş ve bu hususta kendi aramızda fa
aliyeti' W'<'Cr~k propaganda bile yap-

Çocukları Kurtarma 
Yurdundaki Had!se 

Dün akşn.ın Toros Eksııre ·iyle ge- mıştık. 
len yokulardan Mustafa isminde Bu işin tahakkuku en fazla bizi se
blriniıı üzerinde ı,iiııhe üzerine mu _ vindirecektir. Fakat bu mesele sade
hafaza \'e polis menmrlan tarafın _ ce bir belediye kararı ve Musevi ce
da naraşt ınna yaı~ı l nuş \'e bavulla _ maatinin arzusu mes<>lesi de~ildir. Bu 
nmla (',() top Ualeıı kuına.51 hulunmu'4 ev\·ela kültiir meselesi ve sonra da o

tur. Uunnn ,.,"·eke yakalanan büyük torite ve bir kanun meselesidir. Bu iş 
kaçakçı şt•be1u>:Siyle alakadar oh1u - küçük merkezlerde daha kolaylıkla 

Dünkü akşam gazetelerinden biri 
Galatadaki kimsesizler yurdunda ta
le~ ile muallimlerin iki grupa ayrıl
dıgmı, bu yüzden inzibatı bozan bazı 
hadiseler geçtiğini yazmıştır. Tahki
katımıza göre, mesele §udur: 

Yurdun himayesine alınmış olan ço 

cuklardan biri muallim Şerefin ihtar. 
larına kulak asmıyarak serkeşliğini 
arttırmı~ ve muallime hakaret edeıek 
yumruk!a üzerine yürümüştür. Bu 
çocuk, esa8en iyi olmıyan bazı halleri 
dolayısile ıslah edilmek üzere yurda 
aıınmış bulunmaktadır. 

J'tt ı 7Jtnıwdilınekt~dir. Tahkİokat \•apıL . . . . . 1 
kt ] 

~ tatbık edılebılmıştır. Fakat lstanbu -
ma nt ı r. 

Şoförler Cemiyetinde 
Yeni istifalar Oldu 

Şoförler Cemiyetinin yeni idare he
yeti bugün toplanarak aralarından re 
is ve ikinci reislerini seçeceklerdir. t
dare heyetinden Hadi ve Mustafa isti
fa ettiklerinden yerlerine yenileri in. 
tihap edilecektir. 

Taksi otomobillerinin fohc:/idi 

dn pek o kadar kolay olmıyacaktır. 

Burada yalnız 50 bin musevi vardır. 

Bunlara evvela Türkçeyi öğretmc.k, 
bunun için bütün talebeyi Türk mek

teplel"indc veya :iaha ziyadr. Türkleş
miş musevi mcmlekctlcdnde okutmak 
lazımdır. Bu suretle yetişe1 t:ılebe za 

ten kendiliğinden Tüd;:çe konuşacak-
tır .,, 

Hatalı tabelalar 
Dükkan ve miiessese tabelalarında 

Türkçenin çok hatalı olarak yazıldı
ğını gifren belediye, bu hususta kon
trollar yapmıya karar \•ermiştir. Ha
talı olan tabelalar diizeltilccektir. 

Binaenaleyh, ortada bir ikilik mev. 
zuubahis değildir. Müfettişler tanı fnı 
da~ yapılan tahkikat ta bu ııeticcyı 
teyıt etmiştir. 

Haydarpaşa Gümrüğü 
lslah Edilecek 

Haydarpaşa gümrüğÜnd; bazı ycni
Jik~er ~~pılacaktır. Gardaki gümrük 
daıresının genişletilmesi takarrür et· 
miştir. İstanbul tarafındaki gümrük 
servislerinde yapılan ıslahat Haydar. 
paşada da tatbik edilP.cektir. 

----------
Kazaya 
ugrayan 
sanda ' c ı 

Denire düşen sandalcı Ahmet 

Evvelki gi.in ansızın çıkan fırtına • 

nm tahribatı dün tamamen anlafıl· 
mıştır. Fırtına sırasında HaydarpaŞS.

da iki mavna ile Ahırkapı açıklarında 
taş yüklü bir mavna batmıştır. lçiıı. 

dekiler kurtarılmışlardır. 

Fırtına esnasında Dolmaıbahçe Ö' 

nünde de bir sandal kazası olmuştur. 

Üsküdar ~rijk ıq~hafaza sandal• 
.... :a141.lll\.1CLII ~~ 'll"l"'l"n.. "' _.._,._. -lrno.ı,. ::. 

zere kayıkla 1stanbula inmiş ,dönUşte 
sandal Dolmabahçc önünde devrUmi~ 
tir. Ahmet, sandalın kenarına yapıt' 
mış, su ile dolan sandalın içine gire
rek boğulmaktan kurtulmuştur. Ah• 
met, oradan geçen Hüdaverdi motörll 
tarafından güçlükle kurtarılmıştır. 

Hadiseyi saraydaki dairelerinde" 
miişahede buyuran Atatürk, sandalet .. 
nın saraya alınmasını emir buyıur • 
muşlardır. Bunun üzerine Ahmet det 
hal saraya alınmış, saray doktoru t.3' 
rafından yapılan muayenesinde hastl 
neye kaldırılmasına lüzum görülmU~ 
tür. Beyoğlu Zükur hastanesine y.ıtı• 
rılan Ahmet, dün tamamen iyile~mit' 
tir. Bugün hastaneden çıkacaktır. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

P rofcsör Akil Muhtar, ıllin 0-

y~turuc·u maddeler haıkkl°" 
da bir !konferans \·enniştir • 

• 
L tınan Umum l\lücliirü Rauf' 

Aııkaraya gitnıi~tir 

• 
S eyyar halık satanlar, bund.,. 

sonra mutlaka i~·i tinko ll" 
kaplanmış kaıı kullanacaklarclır. 

• 
B ir haft.adanheri şehr:irnJr,d' 

bulunan Çin he~·eti, Y~ • 
nista na hareket etmiştir , 

• 
B ayrn.mclan e\·vel şehr:imb:~ ,_,,. 

len hıfzıssıhha umum mil • 
diirii Ra~· Asım ewelkl gün Anka,.. 
dönmfü;tiir . 

~--- - - - - - - - - """' ............... ...... ~. Şoförler taksiye çıkan arnbalann 
c:oğalmasmı ileri slirerck bu işin tah
didi için yeniden müracaatta buluıı
mıya karar ,·ermişlc:dir. Şimdiye im. 
dar piyasaya e,:ık&.n yiizden f:ızla oto
mobil eski otomobillerin iş yapması. 
na mani olmaktadır. Bu vaziyette bir 
~ok kimselerin işsiz kalacağı iddia e
dilmektedir. 

Su işlerinin 
Tanzimi için Bugünkü Hava: YACIŞLI 

- lşle bu da anası!.. 
Anyı da burnuna bir taş tıkamış 

geliyordu. 
Çıplak çırıl çtplak çocu~m, gi.ibrc 

içinde pislik içinde biiyliycn çoruf;run 
anası, şehirlinin kokusuna tahanunül 
edemiyordu! 

Bunda haklı mı idi? .•• 

Memlekete su işlemi ntanzimi için 
hükumetçe 225 maddelik bir kanun 
layihası hazırlanmıştır. Bu layiha ile 
umumi ve hususi suların mükemme
liyet ine, umııın tnrnfmrfan V('ya hmm. 
si sıırt>tte kullıınılmasma, hat.nklıkla
nn kunıtulmMm3 ait biitUn milnase
betler tanzim edilecek ve kül halinde 
bir plana alınacaktır. 

Rasa~. me~kezinden verilen malumata ıö· 
re, hucu? ıo~.yüıü çok bulutlu ve yaiı,lı 
gec;ecektır. Ruıııirlar Orta ve Garbi Ana· 
aoluda Garbi, Sarki Anadoludı Cenubi Ka
radcnizdc ise Şimali istikamette bugUn de 
dcv:ım cıl<"r.cktir. 

Diinkii h ava 
_DUn hava umumiyetle kapalı olarak ece· 

mı~tlr. Sıcaklık ıu:amt 11,5, aııgari 7 dir. 
Rüzgarın sUrati saatte (30) kilometredir . 
Ve yıldızdan umiıtir. 

__, 
3 üncü ay Gün: 31 Kasım: 117 
1355 Hicrt 1353 Run1f 
Zilhicce: 20 19 Şulr.lt 
Giineş: 6,32 - Oğle: ız,26 
tkindiı 15,35 - Akşam: ıs.OZ 
Yatsı: 19,33 - lmsak: 4,52 

·--------------------~----..,....,...,. 



TAN 

SON HABERLER .ClEK 
.Romanya suikasdi siyasi Faşist Meclis~~i~ verdiği Ge!~!:!:'i~~lthn• 

gu··ru··ııu··ıere ol açtı kararlar onurıde_ :r•;n:~~~:a:::~a~~ 
Y F h d 

dını takmak şakasında da buluııaıılar 

. ransa ayret e ıyor ~:·.=eı~ch=~ıı::·.:::ekı.a::'::~ 

lVJılli Köylü Partisi hükü-1 
KOçOK HARlci Paris, Pragve Moskova m1hve- =~.::·::!~:.~:-s;~:;~·;:: 

• • • • HABERLER rin düşünüşü, sudan ürkmesi, kav -

metın asayışı temın govyet Rusyada bütün rine karşı Roma - Berlm yolu ::.:.:~ı:::~:..:'.1 ~:":··:~~ 
edemı·yeceg"" 1• kanaatı.nde da~başrı~~~~ra::~:~/::~:i kurulmuş, Almanya ise memnun ::<il~:::~~:i·ı~:~n~!" t~~

1

:~ 
alacaklar ve harp fenni oku. memnun bile oldtım. 1·aınız o zaman 

B"k yacaklardır. Roma, 3 (A_.A.) - Matbuat, büyük faşist meclisinin İtalyanın bir ual sormuştum: 
l u .rcş, 3 (TAN) - Yaş tlniversitesi Rektörü Bratiya yapı - • tamamile askerleştirilmesi hakkında verdiği kararlar hakkında - Eşekler ne ~·apacak?!. 
ı: ~uık~stın bir Faşist eseri olduğu anlaşılıyor. Bugüne kadar •ngiltere teslihat pro. uzun tafsirlerde bulunmakta ve diğer Memleketlerin fazla mık Bunun pek boş bir sual olduğunu, 
~f edılen elli kişi arasmaa suikastçilerin teşhisine çalışılıyor. 1 gramını tatbika baş. tarda silahlanmalan dolayısile italya,nın yeni fedakarlıklarda aradan ~.ok g~medm anladım. \'al-
~ . laınıştır. Harp gemilerinin lahi sa.o i • 1 k ı· r k ı - Rektör çok ağır yaralı olmakla be top çapları yükseltiliyor. Ye. bulunması lazımgeldiği kanaatini izhar eylemektedir. b' . 1 mı oma azımge ırse eseo 

ı Me-.,k,·,·n· t ı J ... - • ı 
ı er11<.eaecegı soy eneh 

.., Modrit Bopekili Kobollero 

ispanya 
asileri 

sık~ştılar 
li'•k u Gmet Yeni Muvaf· 
fakyetler Elde Etti 

da londra, 3 (TAN) - lspanya
tj n son gelen haberler cürnhu

h:et kuvvetlerinin Ovicdo'yu 

ti~ taraf tan sardığını ve şehre 
lcıı en bütün yolların cümhuriyet 

biı ~~tlcri elinde bulunduğwıu 
dirıyor. 
~eh· 

be1tı rın hUkiımet eline düşmesi 
ltı.a.n enınektedir. Bu hadise, bilhassa 
ltu\'\revt tesirler yapacak ve hükumet 
~. 'E3 etı~nin heyecanını arttıracak. 
~de ~gun asiler de neşrettikleri teb. 
~ Ukiımet kuvvetleri tarafından 
'on ~o'ya vukubulan hücumların 
te, t ~e şiddetlendiğini söylemek. 
dUğua at bu hücumların püskürtül 
l.t\d;~ iddia etmektedir. Asiler, 
f~u din muhtelif cephelerinde de 
da ÜYetıerini durduklarını, ve bura
ltııtı ;rıeınek istemediklerini ve tah. 
l'or~. lle meşgul olduklarını lbildirL 

'E3 KONTROL tşt 
lıııtı ~n lspanya hükumetine ait mU 
tarıd 1~ miktarda altın İngiltereye 
~ b eruıniştir. Algezirosdaki 1ngilte 
l(ı da,, konsolosluğu son zamanlarda 
'tya ~a soyulmuş ve bir takım zati 

ı. e Vesikalar çalınmıştır. 
~d~Ya sahillerini ve Portekiz hu 
'lıtııtınu kontrol etmek için tedbirler 
~ 1', fakat henUz tamamlanma -
Cid~ İngiltere hükumeti Portekize 
ııtı11 .... kolan (30) İngiliz müşahidi ha 

-....ıaJctaciır. 

l.o 'I'lCARET GEMİLERİ 
ta.ın:ra, 3. (A.A.) - Lordlar kama 
•n-a. hanci siyaset müzakereleri 
l.o!'d ~da. hükumet namına cevap 

ı. ali!ax, demiştir ki: 
~ec~~nyada kontrol planına iştirak 
teltı..ile .0 1.an harp gemilerinin ticaret 
b.e et.ınrını durdurmıya veya muaye-

eye haklan olmryacaktır.,, 

Jıal'ia ~UF GAZETECİ 
lleltnu i 3 (A..A.) - Gazeteciler bey 
\o~a :. federasyonu, General Fran
~kif ır. telgraf çekerek Mal ağada 
ltOestı edilen İngiliz muhabir Arthur 
~ t..1:_:'ln derhal serbest bırakılma-

-_,., etnıı,tlr. 

raber vaziyeti salaha dognı- gitmekte- ızım asırlardanberi lafln.nmız.'\, kay 
ni sene deniz bütçesi 105 nıil. Giornale d'İtalia diyodd: 1 d dir. Bütün partilerin gazeteleri sui _ :gu annuza., a.rbımesell~rimize, hat. 

kasti tel'in eden neQriyatla doludur. 1 ız • ~ .. ....., a et" e ıi~·atımıza ginniş bir unsur • Yon lng·ı· lı'rasıdır "İtalya, eilah yarışma rık.nıamra - 6000 t• l 1 
:.- lır. O sade başka memleketler tara • Meza.hip nazın bu suikasti, demok _ • dur. l'ü'k taı ıma.'ktan kur11ılmakla 

• 'it t afından F' fmdan kabul edilen tempoyu takip e- ı · k ı -rasiye bir tecavüz olaraık telakki et - nO'ı ere ar ı. H b 1 şsız a ae.agım sanmak, onun kı~·me-
1 °1· t' d 100 b·ın l'ıra diyor. Bu varıştan dolayı takbih edi. • tin' t·-'·d' t tiğini, fakat hükumetin vaziyete ha- IS ın e .J a eş 1 1 Ali ır e rnemek olur • 

. b 
1 

d - sarfile askeri yollar inşa edil. lecek olanlar. Musolini tarafından tP.k Nasrrodin Hocanın fııkralan ma _ 
kını u un ugunu söylemiş, adliye lif edilen dörtler misakını ıkabul et - c -
nazın da kanunun hükümlerini şid - mektedir. eza ga·· rm u'' ş liimdur. * miyenlerdir, ()-1 ı ı '. detle yerine getirecek kudretin bu- ~ u~ a leraher eşeğe binmiş gl • 

Y d ecburi asker Almanya, umumi bir silahlanmayı Lo h lk 

1

1 lunduğunu bildirmiş ve şunlan ilave emen e 111 • - ndra, 3 (TAN) -Adisababadan derken. a ·: 
etmiştir : lik usulü kabul edıl. intaç edecek olan bu misd<a açıkça gelne haberlere göre, ltalyanlar Ha • - Yalrn ! Ne ins:ıfsız adamlar! İki 

nıiştir. Bu maksatla kışlalar iştirak etmiş idi. ,ı beşl' · t -
1 

- Hayatrmm tehlikede olduğunu ılerin Mareşal Graziyaniye karşı ki!i.İ hırt en esege binmişler.. diye 
biliyorum. Fakat buna rağmen vazi- yaptırılmaktadır. ALMANYAYA GÖRE suikast yapmalarına mukabil, yerli- sövh·nmiş ... 
feıni ifaya hiç bir kuvvet engel ola- .,. Berlin, 3 (A.A.) - Büyük Faşist lere azami derecede şiddet gösteril- Hoca inmiş, oğlunu e5eı'.:;in iistiln • 
maz.,, A lınanyada sun', lastik meclisinin kararlan. son derecede miş, ve İtalyan askerleri Habeşlileri de bırakmış, bu sefer : 

ı Buna mukabil Milli Köylü Partisi imali için büyük bir tecP..a etmişler ve bir rivayete göre - Ne sa;n~ısız çocuk! Uab:tsı va... memnuniyetle karşılanmıştır. Siyasi 
0 lideri, Tataresko hükumetinin asayi. şirket kurulmuştur. mahafil ,ltalya ile Almanyanm mu. 6000 kişiyi şiddetli cezalara uğratmış yan riiriirken kentli cşe~e biniyor, 
~ temin edecegın-· i Qüpheli görmekte- * lardır. Fakat bu rakamların mUbala demi ter. • 
9• s kadderatı arasmdaıki mümaselet mev 
d' Avusturya Başvekili M. ğalı olduğu söylenmektedir. 
ır • zuu üzerine yazılan yazmakta, müta-
Milli Köylü Parti mensupları da Şuşnig yakında Bu. lealar serdeylemektedir . 

parlamentoda, tiniversitenin kapat~_ dapeşteye gidecektir. Avus.. 
ma kararını şiddetle protesto etmiş • turya Cümhurreisi de biraz Bu mahafil, Almanya, İtalya, ve 
ler ve bu yüzden hükiımet partisiyle sonra Peşteyi resmen ziyaret Frankist İspanyanın dtinya üzerinde 
aralar:nda şiddetli gürültiller çıkmış_ edecektir. birer intizam unsur uolduklarmı be -

yan etmektedirler . 
tır . 

Fransada 
Muhtekırıerle 

Mücadele Fakat gazeteler hilkumetin ka- J Ayni mahafil, İtalyan - Alman te-
rarmı müttefikan tasvip ediyorlar. a p o n ya sanüdünün htr iki memleketin de 

K1L1SEN1N VAZİYETİ h r faıkir olmasiyle ancak ıkendi dahili Paris, 3 (Radyo) - Meb'usan Mec-

azı r anıyor servetmembalannamüracaatmec.r··ht'k• k "cadl . b' 
BUkreş. 3 (A.A.) - Mezhepler na- buriyetinde bulunması dolayısiyle da ısı 1 1 a~ .a~ı ı:?u e e ıçın ır 

zm Rumen kilisesi patriğine bir tez- Nevyork, 3 (A.A) - Tokyodan As ha zivade retıanet kesbettiğini ilave kanu~ proJı:sını muz:akereye b~la • 
kere gonaererek lriH~Ntln siya.setle sociatol P.ress'e bildirildiğine göre, Ja w ed' 1 mak uzeredır. Tahmınlere göre muh-etmekt ır er . tek. l . h k . . h i b. 
k&t'iyyen meşgul olmaması ıuzumu - ponya Harbiye ve Bahriye Nazırlan, ır en mu a eme ıçın usus ır 
nu bildirmiş ve bu tebliğatrn icap e- Diyet Meclisine kimya harbi hakkın- Almanya, Berlin - Roma mihve • mahkeme kurulacaktır. Bu mesele hü 
denlere yapılması için Sinot Meclisi • da bir program ile Pasifikde Ameri • rinin aelabetini ilin etmekte ve bunu kiimetin iktısadi programını şiddetle 
nin derhal içti.maa davetini emreyle- kan tayyarelerinin fazlalaşması teh- Paris - Pra.g - Moskova mihveri - alakadar ediyor. 
miştir . didine karşı alınmış bazı planlar arzet ne mukabil tutmakta berdevamdır. -------

Eski Demir muha!ızlarm yerine ka mişlerdir. Fakat İtalyanın dün büyük faşist Avusturyada Krnlcı· 
im olan "herşey memleket için,. par- Bahriye Nazın, Yoani. üç seneden meclisinin ittihaz etmiş olduğu ka - lar Ciddi Tecebbüs 
tisi, mutecavizlerle hiçbir münasebeti evvel Amerika Birleşik Devletlerin - rarlardan anlaşılan Aıkdenize ait ~ 
olmadığını bildirmiştir • den korkusu olmadığını halbuki Uç emperyalizm temayüllerine açıkça Y aptdar 

sene sonra ise Japon deniz ve hava mli1.aheret etmeıkte tereddüt eylemek Londra, 3 (A.A) - Daily Mail ga-

Cas~sluk lddiasile ' 
Bir Türk Ölüme 
Mahküm Edildi 

Sof ya, 3 (TAN) - Eski Zağ
ra mahkemesi, komşu bir devlet 

lehinde casusluk suçile maznun 
Troyo Petrof, Petko Tanef ve 

Nazif Haskabas adında bir Türk 
de dahil olmak üzere üç kişiyi 
idama mahkum etmiştir. 

Millefferi askerleılirmek cereyanı: 

I
• nıiltere hükOmeti müdafa
asında azami derecede sağ

lamlamak ve tanıanıla.ınak için 
1J500 milyon sterlin sarfına karar 
vermeden önce, bütün lngilizlere 
beden terbiyesi verecek ve milleti 
çevikle,tirecek bir projeyi kabul 

etmi' ve projenin tatbikatına da 

ıirişnıişti. O zaman bu projenin 

bütün 1 ngiliz milletine askeri ter. 

biye vermenin mukaddimesi oldu_ 

iu söylenmişti. Yalnız bu projenin 
diğer memleketlerde tatbik olunan 
projelerden farkı "Mecburiyet,, 
kaydinden Azade olması idi. 

Teslihat proıramı, bu projeyi ta
kip etti ve lngiltere silahlanma i. 
•ine bütün varlığı ile sarıldı: 

lngiliz silAhlanması Carbi Av -
rupada yalnız Fransa tarafından en 

derin memnuniyetle kar,ılandı, fa

kat ltalya ve Almanyada ayni şe. 
kilde tesir bırakmadı. Bilhassa 1-
talya yeni askeri tedbirler al
mak ve askerliği milletin eli tutar 
bütün sınıflarına tefmil etmek ih. 
tlyacını hissetti. 

programlarının, tamamile tatbik edil- tedir. zetesinin bildirdiğine göre, Avustur -
miş bulunac11-ğmı bildirmiştir. FRANSA DlYOR K!: ya Kral taraftarları, Başvekil Şuşnig 

LEHISTANDA 
TEVKiFLER 

Londra, 3 (Radyo) - Lehis

tanda komünistlik tahrikatı yap

mak suçile sol cenah mensupla

rından birçoğu tevkif edilmiştir. 
Popularni gazetesinin on dört 
muharriri de bu meyanda mev

kuftur. 

Paris, 3 (A.A.) - Fransız gaze -
teleri, Büyük Faşist meclisinin dün
ki kararlar ıdolayısiyle hayret izhar 
etmekte ve bu .kararın Roma - Ber
lin mihverinin ant olara ktakviyesi 
deme kolduğu mlitaleasmda bulun -
maktadır . 

Le Journal diyor ki: 

'1talya, bir kere daha mutmain 
devletler smJfmdan aynlarak gayri 
memnunlar ta.rafına geçmektedir. 

•• BUGUN 
... 

B üyük Faşis konseyinin dün· 
kü toplantısında verilen ka

rarların en mühimleri bu yoldadır. 
Bu karara ıöreJ ltalyada 18 den 
55 yaşına kadar milletin bütün fa. 
al kuvvetleri askerleştirilecek ve 
muayyen fasılalarla hizmete çağ
rılacak, bütün askeri ihtiyaçlar ı. 

talya içinden temin edile<:ek, lta.1. 
yanın bütün ilim ve fen adamları 

bunu ba,armağa yardım edecektir. 
1 ngiltere tarafından verilen si

IAhlanma kararı nasıl Fransayı 

memnun ettise, ltalyanın bu ka
rarı da Almanyayı ho"1ut etti ve 
iki devletin tesanüdü ve mukadde. 
rat beraberli2i namına bir hayır 
alameti sayıldı. ~ 

Sovyet Rusyacla askerlik: 

B una mukabil Sovyet Ruıya
da ayni yolda mühim bir 

karar vermi' bulunuyor. Bu ka -
rara ıöre, Sovyet Rusyada bütün 
çocuklar sekiz yaşından başlaya • 
rak askeri tahsil görecek, çocuk
lara harp fenni öğretilecek, c;ıocuk 
oyunlarının hepsine askeri bir 
mahiyet verilecek, yani çocuklar 

tayyarelerle oynayacak, paraşUt 
kullanmayı öğrene<:ek, otomobil 
sevk ve idare ede<:ek ve küçük 
yaştan aldığı askeri terbiye saye
sinde çevik vücutlü bir adam ol. 
duktan başka bütün fenni vasıta
ları sevk ve idareye ve tehlikeyle 
iyi karşılaşmağa muktedir olacak· 
lar. Neticede Sovyet Rusya yedi. 
sinden demi yelim, fakat sekizinden 
yetnıişine veya seksenine kadar 
asker bir millet olacak. 

Fakat bu cereyanlar saydığımız 
devletlere munhasır değildir. Bu 
cereyan Almanyada da kemalini 
bulmuş sayılır. Bafka memleket -
ler de bu heye<:ana uymak ihtiyacını 
hissetmektedir. 

Yeni muharebeler: 

S ebebi, harplerin almı• oldu· 
ğu yeni bir mahiyettir. Ar. 

tık harpler, ordular, silahlar harbi 
değil, milletler harbidir. Milletler, 
muharip, ıayri muharip iki sınıf
tan değil, muharip bir 1ek sınıftan 
müteşekkildir ve uyanık milletler 
harbin bu gibi şeraitine ıöre ha
zırlanmak hususunda vakit ıeçir. 
mek ıstemiyorlar. 

nezdinde, Kraliyetin derhal iadesi için 
sıkı teşebbüslerde bulıunmuşlardır. 

Mısır Krall 
Seyahatte 

Marsilya1 3 (A.A) - Mısır Kralı 
Faruk, 32 kişiden mürekkep maiyeti 
ile, buraya gelmiş ve Lyon - Cenev
re yolu ile Saint - Moritz'e hareket 
etmiştir. 

Krollanın nutku: 

Ç ekoslovakya Dış Bakanı B. 
Krofta bir nutuk söyliye

rek ınemleketinin diğer memleket
lerle münasebetlerini anlattı. Nut. 
kun en mühim kısmı Almanyaya 
hitap ediyor ve Çekoslovakya a
leyhinde açılan propaganda harbi
ne son verilmesini diliyordu. 

Bu dileğin Almanya tarafından 
hü9tıü kabul ıörüp görmiyeceği 
eon dere<:e şüphelidir. Çünkü Al • 
ma!'lya, Çekoslovakya ile Sovyet 
Rusya arasındaki mütekabil yar
dım paktından azami dere<:ede fÜp· 
helenmekte ve bu paktı yıkmayı 

istihdaf etmektedir. Çekoslovakya. 
da 3 milyon Alman bulunması ve 
bunların Çekoslovakya aleyhinde 
açılan amansız ve fasılasız propa
ganda harbinin tesirine maruz bu
lundurulmaları Çekoslovakyayı is. 
ter istemez endişeye düşürmekte
dir. 

Bay K,.ofta. Çekoslovakyanın, 

Rusya ile tedafüi paktına sadık ka 
lacağını söylediği için, Alman pro
paıandasının durmasına pek te ih. 
timal verilemeL 

Omer R110 DOGRUL 

Bu söz iizerin" OO<'uk inmis, hoca 
binmiş .. Bu efer ele : 

- Ne nı~rhn.met~iz adam. Bacak 
kadar çocuğu yaya :iirütüyor, ken • 
disi eşej;e biniyor, teııkidini yapmış • 
lar. Hoca li\ftan kurtulı•1nk için ken • 
di ele ~ekten inmiş \ ' P e.-;"J!i boş hl • 
rakmıslar. Bu defa da: 

- Ne budala adamlar! '·a~·a gi. 
diyorlar da ese~e hinnıek ak•llarrna 
gt-lmiyor. Sözüni.i isitmi.:ler. Hoca da 
anlamıs ki; hu halk için'lP bn ~ekle 
rahat etmenin yolu yoı..-tur. 

Diinkii gazetede bir meshut ciirtlm 
da\'Rsı okudum. Bir kac: a~ada." A
dada ~rboş olup ese~e hinmiıııler, 

fakat miİ\'87.~nelerini ka' hedip d~ 
miislf'r. Kendi idıliatarı, ürkmüş olan 
eşe-i:f" ha~n~·orlnrmıs. 

Benee bu iftiradır. llersey. hatU 
"h·ri"inP.k hile iirker, esrk iir1unez. 
Zira. iirkrnf'lk M<lenmiyf'n hir mua • 
melt'~·p manız kalarak korkmaldır. 

lemMliği ,.,. rrcirmPrliı':· hif'hlr .:ey yok 
tur. Hele ~öyle bir clü~ünUn !. 

R. FELEI< 
Knrilerimizclen Bay H. Cemile: 
Rana sorıluJlıınuz mesele hakkm -

da sizi ancaDi arkadaslanmızdan Lut. 
fi Arifin ~·f'ni ,·a:ı-l•ft "Bitı..;ıer Bil~l

"i) ıulındaki eseri tenvir edebilir. 
Sa~ ~ılanrn. 

Almanya işsizliğe Karşı 
Çok Borçlanmış 

Nevyor, 3 (A.Al - Röyter: Alman 
yanın silahlanma programı ve işsizli
ğe karşı nafia işleri için iki milyar do 
lar kadar gizli borçlar akdettiği ifşa. 
edilmektedir. 

Erzurum da ş~ ddetli Bir 
Zelzele Oldu 

Erzurum, 3 (A.A) - Dün akşam 

saat 19.30 da şiddetli bir zelzele ol· 
du. Zayiat yoktur. 

An karadan 
Küçük 

Haberler 
Ankara, 3 (TAN) - Scyrisefer k&

nunu projesi son şeklini abnıştır. Pro 
jeye şehir ve kasabalarda kazaların 
önUne geçmek maksadile hükümler 
k6mılmuştur. 

• Memlekette umumi moğazalar te
sisi maksadile çalışan komisyon tet
kiklerine devam etmiştir. 

• Yumurta ve fındık ihracat nizam 
namelerinde bazı değişmeler yapıla 
caktır. 

• Aydın ve Elaziz şehirlerinin su 
tesisatı için yapılan projeler beledıye
ler imar heyetince kabul edilmiştir. 
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" Bahkçılar,, 
dan çıkan 

plağın- Ostündağ 
dava.. Hüseyin Cahil· 

Dün Asliye ikinci Ceza mahkemesinde halkın ar ve haya duy
gularını rencide ettiği iddiasile toplattırılan Balıkçılar plağı 
davasına başlandı. Davanın maznun listesi kalabalıktı. On bir 
suçludan mahkemeye yalnız Nazmi, Sadettin Kaynak, Kemal, 
Bost, Rifat, Jak Muratyan ve Artaki gelmişlerdi. Suçlulardan, 
Neriman ve Mahmure Şenses gelmemişlerdi. 

Safiyeyi de iki avukat temsil edi- ,---------------
yordu. Odeon, Kolombiyo, Sahibinin L F 
Sesi fabrikalarile, Türk Plak LimL • a r a Ş ya n 
tet şirketi de dava ediliyordu. 

Şarkının güfte ve bestesi Sadettin •• h 
Kaynağın dır ve Safiyenin yardı mile Uç ay a p S e 
Sahibinin Sesine okumuştur. Suçlu 

lardan Ke,m~l ile Meh:net Ruşen Ses m ah k Q m Q 1 d U 
Odeona, Nerıman aynı şarkıyı Kolom 
biyaya okumuşlardır. 

Rifat, Muradyan ve Jak plakları 
satmaktan suçlu idiler. Mahkemede 
bulunan diğer suçlular da şirketleri 
temsil ediyorlardı. 

Davaları 
Valinin Açtığı Dava 
lzmitte Görülecek 
İstanbul üçüncü ceza m a h k e -

mesinde lst.anbul Valisi Muhiddin Us
tündağın Muharrir Hüseyin Cahit 
Yalçrn ve Akşam gazetesi aleyhine 
açtığı dava görülmüıtür. 

Mahkemede Hüseyin Cahit Yalçın, 
Matbuat kanunu mucibince gazetele

rin neşriyatından gazete sahipleriyle 
neşriyat müdürlerinin ve imza sahip
lerinin mesul olduğunu, mevzuu ba
his yazıda kendisinin imzası olmadı 
ğını, memleketin emniyet v~ asayişi
ne taallük eden bir mesele olmadıkça 
müstear im1.a sahibine sual tevcih e
dilemiycceğini söylemiştir. 

Mahkeme, meseleyi müzakereden 

Yeni 
ev iler 

Galatada Lülecihendek caddesin· 
de oturan Bayan Eleni Bay Dimitri
nin evlenme akitleri evvelki gün Fa· 
tih evlenme memurluğunda iki tara
fın dostları huzurunda yapılmıştır. 
Yeni evlilere saadet dileriz. 

Teıekkür 
OIUmU ile bızıeri en derin acılara 

düşüren eşim Maraş valisi Salih Gü
lenin öltimü sebebilc gerek uzaktan 
ve gerekse yakından teessürlerimize 
iştirak ve bu suretle bizleri taziye e. 
den sayın dostlarımıza ayrı ayrı ce
\'ap vermiye teessürüm mani bulun. 
duğundan bu teşekkürlerinin 5ayın 

gazetenizle bildirilmesini rica ederim. 
Merhum Maraş Valisi Salih Gülen eşi 
H Gülen. Kızları: Handan ve Perihan 

Gülen 
--·----

Nevres lçin Mevliit 
Musiki sevenler tarafından, geçen

lerden ölen merhum musiki üstadı 

Nevres için bir mevlfıt okutturula • 
caktır. Mevliit önümüzdeki cumarle· 
si günü Kadıköyünde Osmanağa ca
miinde okunacaktır. Dostları ve mu. 
siki sevenlerin mevlüda gelmeleri ri· 
ca ediliyor. 

Münir Nureddin Konseri 
Şişli Halkevinin her gun sıcak ye. 

mek verdiği 250 çocuğun yıl sonuna 
kadar yemeklerini temin için ~osyal 
yardım kolu namına 9 mart salı gü
nü akşamı Pangaltı Tan sinemasın
da zengin programla bir mu~iki ge. 
cesi hazırlanmıştır. BUyük l!lanatkar 
Münir Nurettin ve arkadaşları bu 
konsere iştirak edeceklerdir. 
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ÖLÜM HABERLERi -----------------
Acık h Bir öıürn 

Sabık Gümrükler nazırlığından 
mütekait merhum Bay Hilıninin .ıo

ficıı· 
runu ve ıd 

---....---..--.... ret odası tah 
kat ınasıısı şe. 
fi merhuın J3aY 

. • 0g~ıu. 
Sabrının 

Boğaziçi }isesi 

1935 - 1936 se

nesi ınezunl~ 
ından J{aninill 

·ra· 
geçen b~? U 

d .. rauııc mm o ıde 
gecesi tah51 

Merhum 8. Kani bulunduğu Ce• 
·ı:ı· 

neYrcde banyo yaparken havagazı 
den zehirlenerek öldüğü haber alıU-

H ·· 19 d l ,.e mıştır. enuz yaşın a o an . 
girdiği her muhitte derin bir se''~ 
uyandıran merhum • Kani ailesirııtı 
biricik erkeği idi. Hayatının bahıı.J10' 
sürmeden gurbet elinde vefatı zn''e.l· 

lı validesini, öksüz hemşiresini, efı11' 
dı ailesini ve bütün kendisini ıaıı.J ' 
yanları sonsuz teesürlerde bırakJXllf 
tır. Cenazesi yakında şehrimize getl• 
rilecektir. 

Ailesine bu sönmez acıdan dolıı)'1 
Reis, evvela suçlulardan Sadettin 

Kaynağa söz verdi. Şarkının bir mıs
raı davaya . sebep olmuştu. Sadettin 
Kaynak, çok uzun süren müdafaasın
da bu mısram mUstehcen olmadığını 
ve şarkının yalnız bir mısraının de. 
ğil, heyeti umumiyesinin kül halinde 
mütalea edilmesi 18.zım geldiğini ve 
bu şarkının bir balıkçı reisinin hale
ti ruhiyesini terennüm ettiğini ve 
Trabzon taraflarında müstehcen sa
nılan cümlenin çok kullanıldığını söy 

Asliye birinci ceza mahkemesi dün 
Leon Faraşyan isminde bir sahtekar
lık suçlusunu üç ay hapse, 50 lira pa
ra cezasına ve 50 lira tazminata mah. 
kum etti. Leon Faraşyanm davacısı 
Seliınik mübadillerinden Şişlide Ha
lepli Şükrü sokağında 19 numaralı 

evde oturan Bayan Fatma idi. 
Suçlu bir gün Fatmaya müracaat 

ederek: 

sonra. dnvaewa~run lımitiegö~l- ~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,n•••••••••••••••••••••••••••' sabırlar temenni eder ve merbuJ.11
1 

mckte olan dava ile birlikte görüşül. 
mek üzere oraya gönderilmesine ka
rar vermiştir. 

lZ~HITgKl DAVA 

İzmit, 3 (Tan muhabirinden) 
lstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ. 
la Hüseyin Cahit Yalçın arasındaki 

muhakeme talik edilmiştir. 

Kimyager 
gani gani rahmetler dileriz. 

• Aranıyor 
iRTiHAL 

ledi ve sözlerini şöyle bitirdi: 
- Bu şarkı plakla tesbit edilme. 

den evvel sahnelerde söylendi, kim
senin haya hislerini rencide etmedi. 
Sonra plağa alındı, yine kimse müs
tehcen görmedL Nihayet plak Trob. 
zona gitmiş .. Bir gazino sahibi bunu 
çalarken halk fazla rağbet etmiş .. 
Komşusu gazinocu bu plağı aramış, 
bulamamış. Bulamayınca da müşte
rilerini kaybetmiş ve rekabetin do· 
ğurduğu bir hınçla mUddeiumumili. 
ğe müracaat ederek şarkmm müsteh 
cen olduğunu ileri sürmüş ve takibat
ta bundan sonra başlanmıştır.,, 

- Sen mübadilsin, sana bono mu· 
kabilinde Bilezikçi sokağında üç ~v 
alalım. Ben avukatım, bana vekalet 
ver ve derhal işe başlayayım, diyor 
ve bir de elinden vekaletname alıyor. 
Birkaç gün sonra Leon F'araşyan 

tekrar Fatmaya geliyor ve: "İş biti. 
yor, fakat binaların 130 lira vergisi 
varmış, bunları vermeyince ferağ ya
pılamıyor.,, diyor ve 130 lirayı sız -
dırdıktan sonra bir daha ortada gö. 
rUnmemesi Fatmayı şüphelendiriyor 
ve dolandınldığmı anlayan Fatma d:ı. 
polise müracaat ediyor. 

Meşhut Suçlar 

Esbak başvekil ve adliye ııatfl1 
merhum Abdürrahman paşanın hare" 
mi salihatı nisvandan Bayan FatJ.11~ 
Faize düçar olduğu zatürreeden 1'~ 
tulamıyarak Allahın rahmetine lJltl-

-------------••••ı•m••••••' kal etmiştir. Martın dördüncü pef" şembe günü Beşiktaşta Sinan paş& 

Bir Amerikan Müessesesi genç bir Türk Kimyageri aramak

tadır. İngilizce bilenler ve mensucat boyacılığından anlıyanlar 

tercih edilecektir. "Amerikan,, rumuzile tahriren ve bir fo

toğraf ilsakile lst: 176 posta kutusu adresine müracaat. 

Meşhut 21uçla:ıı kanunu tesirini son 
günlerde adamakıllı göstermiye baş
lamıştır. DUn Beyoğlu müddeiumu. 
miliğine yalnız bir hakaret suçu ak
setmiş ve o da ademi takip kararile 
neticelenmiştir. İstanbul meşhut suç
lar müddeiumumiliğine de ancak iki 
hadise gelmiştir. 

y ı L o ı z SiNEMASINDA camiinde ikindi namazını mütea1'
1
P 

••••' cenaze namazı kılındıktan sonra r~ 

R O S E H A R 
'

• E 1 ya Efendi kabristanına defnedileeel>• 

Sahibinin sesi mümessili Artaki de 

şöyle bir müdafaa serdetti: 
- Bir şarkı bize teklif edildiği za

man biz onu evvelA. mUellifile okuma, 
Uzerinde tetkikat yapar, ıııonra şirket 
erkanile de konuşuruz ve kanuni bir 
mahzur bulunmadığına kanaat ge -
tirdikten sonra doldururuz. Bu da 

öyle oldu. Çıktıktan sonra da mat -
buolar gibi iki nüshası müddeiumu
miliğe verilmiştir. 

Plak satıcılar da şöyle bir müdafaa 
yaptılar: 

- Biz plakların mUstehcen olup 
olmadığını kat'iyyen bilmeyiz. Şir • 
ketler bir pl8.k doldurur, bize gönde
rirler, biz de hiç tetkik etmeden sa
tarız. Mahkeme talik edilmiştir. 

Leon Faraşyanın suçu yalnız bu 
değildir. Yine iddia edildiğine ~öre. 
bu suçlu bir müddet evvel Firuzağa
da yağ fabrikatörü Yaniye müracaat 
ederek: "Eğer bana vekalet verirsen 
senin Sa.randiden alacağın olan 800 
lirayı ben alırım .. demiş, ve vekalet
nameyi aldıktan sonra da 250 lira 
vekalet masrafı çekmiştir. Fakat iş 
bununla da kalmamış, bir müddet 
sonra: 

- Yani iş bitti. Hükmü aldım. Bu 
gün heyet Sarandinin emlakini ve eş. 
yasını hacze gidecek 50 lira istiyor
lar, demiş, bu parayı da alı:ııştır. 

Mahkeme, barcXian Leon Faraşya
nın kaydi olup olmadığını sormuş • 
tu. Baro menfi cevap veriyordu. Ver
gi dairesi de Leon Faraşyanın hiç ı 
bir vesile ile maliye dairelerine para 
vermediğini bildiriyordu. 

İşte, bu cevabi tezkereler okunduk
tan sonra mahkeme suçların sabit 
olduğu netıcesine vardı ve kendisini 
mahkum etti. Yalnız Yaninin dolan. 
dırılması af kanunundan evvel oldu
ğu için mahkeme bu suçtan dolayı 
sukut karan verdi. 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Sinemanın en parlak ve birbirine yakı.an iki yıldı:ı 

MARLENE DIET R I CH 
ve 

GARY COOPE R 
tarafından nefis bir aurtle yaratılan a,k ve güzellik filmi. 

evi smelc 
Arzusu 

Fransızca ıözlü Paramount şaheıeri, Prodükıyon: 

ERNE S T LU BITSCH 

Ayrıca, Paramount dünya havadisleri 

Yerlerin izi evvelden aldırm. Tel. 40868 

tir. Tanrı rahmet eyliye. 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KIStJ! 

~lııll llljl~ıı"'~ Bu akşam ssıı 
1

11
• ı 20,30 da 

:'r"ll ııı: OM 1 T 
i·'j• "' ı ı Yazan: HA.Ntı1 1lıı, .P:!l'JJ ! ı) Berinste 

Türkçeye çeviren: Halit Fahri 

ŞEHiR TiYATROSU 
Operet Kısmr 

Bu akşam 
20,30 da 

Yazan· Ekrem Re~d . __...,,. 
DEL1DOLU 

Her Türkün Tu•• RK ı·NKILABINDA TERAKK•ı HAMLELER•ı Türkçe ıözlü TU ... RK ıizde gö~meai lazım gelen büyük Milli filmini SlnetllMmda görün;!! 

c:::: - - - -
Dört arkad~ iki taraflı yerde vaziyet aldık. lki yere başımı çevirdim, müthiş bir taraka koptu. 

düşman böyle ikinci hat siperleri gerisinde kendile- Üç bomba da ayni saniyede patlamıştı. 
rini bekliyen bir tehlike olmıyacağından emin ko. Şimdi olanca hızımla ayrıldığım noktaya doğrU 
valannı sallıya sallıya, konuşa konuşa geliyorlar. koşuyordum. 
Tam beş metre kalmışlardı ki hepimiz birden sıçra- Arkamda bir kıyamet kopmuştu. Etrafımı kaplı• 
dık ve bir hamlede üzerlerine aulıp bağırmalanna yan aydınlıktan anlıyordum ki istasyon binası aleV' 

fırsat vermeden altımıza aldık.. [HA KlKf lNKILAP ROM ANI] almıştı. 
Bunları harp silahlarile öldürmek ortalığı velve. Eseri lıoıırlıyon: 37 _ MolımuJ Afili& AY KUT Biraz evvel geçtiğimiz su kenarına kadar arkB" 

leye vermek olurdu. önceden konuştuğumuz şekilde daşlardan kimseye tesadüf etmedim. Acaba Kemal 

b tl 
..tik · Kemal bı"ze do··nerek yavaı::.ça • Acaba istasyonu bombalamadan evvel içeri girip aya arına nihayet ver
1 

. ...,., · ne olmuştu. O işini bitirdikten ırnnra dışarı çıkın-
Kaybedilecek vaktimiz yoktu. - Hazır olun, dedi. Bunu da .ötekiler gibi! şifreleri alamaz mıydık? ca 21ilahını atıp bize işaret verecekti. Tabancasını. 

h 
Kemale sokulduk Bu, ayni zamanda Kemalin de aklına gelmişti. Der al ikisini de soyduk. · içeride tesadüf ettiği bir düşmana karşı kullandıysa., 

d
.w. l in lbi l · ı :N'.'bet · su·· gu"l" ı'lt."'ı omuzunda kendı'•ı'n k - Bunu ancak ben yapabilirim, de<li, düaman dı·-Kemal düşman dilini iyi bil ıgı ç e se erın hı.- ~ o çı n u 9 ıı.u " e ya - "' bu yıkılan ve yanan enkaz arasında ... 

· · · di O ki t k t ld }aşanların dost oldug·undan endişe etmlyerek oldu. lini biliyorum. Karşıma çıkanlarla anlaşabilirim. nnı o gıy . te de Fikre e ısme o u. Aklıma acı şeyler geliyor. 
Şimdi daha taze bir kuvvetle sathı maili tırman- ğu yerde sağa sola ikişer adım gidip geliyor. Siz şimdi etrafta vaziyet alın. Ben içeri ı;ireyim. Kendimi dereye attım. Şimdi her tarafta !!Ikl 

mıya b~ladık. Telsiz merkezinin mavi ışığı pek ya,. Yakl~ır yaklaşmaz Kemal: Tehlike umarsam hemen bombalarınızı atıp kaçını- bir mitralyöz ateşi başladı. Nereye, kime ateş edl· 
kın görünüyordu. Artık kendi mıntakamızda imişiz - Haydi! ya 'bakın. Her şeyden evvel düşmanın muhabere yorlardı. 

.. ·· k f · D il "'- b öb t · · gırtlagw t ld U vasıtalarını tahrip etmelisiniz. Haydi, Allaha ıs- ' gibi sallapati yuruyoruz. Hatta düşman ıya etme emes e uı:ra er n e çının ına a ı ı. - Suyun öbür başına çıkarken kumlukta emekliyeıı 
giren arkadaşlarla şakalaşıyoruz. çUmUz de yetişip herifi olduğu yere yıktık. Gık bile marladık. 1 kta ve inliyen bir gölge gördüm. 

b 
. il 1 i tik ki d' . ti 'V 1 d"' t" -·· Etrafta rıt '-'Oıf. Kemal karanı sıynldı. Git-Fakat henüz on eş yırmi adım er P.m ş ıyememış . .ı.a nız yere uş ugu zaman omuzun. ~ " Acaba arkadaşlardan biri miydi? 

ilerimizde kalın bir ses haykırdı: daki silahı düştü. B~ka bir ses bile çıkmadı. Kemal ti. Parolayı söyledim: 
_ 1stasu ! herifin gırtlağını öyle sıktı ki bu da biraz evvelki Hepimiz el sıkarak, Tanndan selamet diliyerek _ Kartal! 
Duraladık. Ayni ses bir daha haykırdı: arkadaşları gibi kansız, yarasız lsasma kavuşu- üç cepheden ayrıldık. İstasyonun etrafında başka 
_ Piyasine! verdi. bir engel yotku. Düşman kendini o kadar emniyet-

Belaya çatıyorduk galiba. Fakat Kemal aldır. Art.Ik son engel de ortadan kalkmıştı. te görüyordu ki bir dikenli tel çevirmiye bile lü. 
madı. Ve yirmi beş otuz adım önümüzdeki diışmanm zum görmemişti. ' 

Gayet serbest cevap verdi: eeyyar telsiz istasyonu bütün şekliyle meydana çık- Ben, istasyonun gerisini dolaşarak yerimi aldım. 
- İkseni demine! mıştı. Şimdi elimde büyük tahrip bombası, onu yerleştire. 
Ne dUşmanm, ne dostun bu karşılıklı muhabbet. - Haydi çocuklar, dedim. lşe başlıyalım. Şimdi ceğim yeri hesap ederek bekliyorum. 

Ierlnden biz bir şey anlamadık. Fakat onlar herhal- artık ayrılmak lazım. Dört taraftan sokulalım. Heyecan içindeyim. Fakat bu bir korku heyecanı 
de anlamış olacaklardı ki Kemal: Tam i~e ba.şlıyacağımız sırada iş birliği için içi- değil.. l-ı•., 

- YUrüyUn çocuklar! dedi. . mizden birinin baş olması lazımdır. Dedim ki: Böyle ne kadar bekledim, bilmiyorum. 
Bu cesaretle yüıiidük. Kemal daha ileriden gidi- - Kemal bize işaret versin. Onun isaretiyle bom- Gecenin kalın sükfltu içinde birdenbire acı ve sert 

yordu. balan bir anda atalım. bir tabanca sesi çatladı. Bu, Kemalin işareti idi. 
OnUmUzdeki biraz evvel sesini duyduğumuz nö. Bu fikir derhal kabul edildi. Sapına sarıldığım uzun el bombasını olanca hı-

betçi omuzunda silfıhı ile dolaşıyordu. Hatırıma bir şey gelmişti. zımla istasyona fırlattım. Ve ayni hızla geldiğim 

Ayni cevabı aldım: 
- Kartal! 
Ko~tum, Kemal. Kıvranıyordu: 
- Vuruldum karde9, dedi, yardım et bana! 
Onu kucakladım ve omuzuma aldım. 
Böyle tehlikeli zamanlarda. insana takatinin fe"'• 

kinde bir kudret geliyor. Benden kUçUk cüsseli ol
masına rağmen ağırlığı ile beraber seksen kiloyu bıl
lan arkad~ımı bir tUy hafifliğiyle cmuzlamıştıın· 

Şimdi iki ıslak vUcut Uzerlerinden aular aızara1'· 
iki ayak UstUnde gidiyor. 

Kemal ensemde mınldanıyor. 
(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAJ.AUHARRIRI 
Ahrnet Emin YALMAN 

~lir lb hedefi: Haberde, fi 
1111t_ e, her şeyde temiz, dü
• ._t, aaınimi olmak, kariin 
~eai olmıya çalışn1aktır. 

CUNUN MESELELERi 

P~ramm nereye 
Nyor? 
..:.• 'tatanciat f1I veya bo isim al _ 

't devlet,e bir ocık para verir • 
...._~ tekerin, giydlğlmb el • 
;,.~ otuntotmnm evin bir lmum 
...._... devtet.e gider. 

.: .,.,_ nerede ll&l'folonor, nuıl 

...;hranr! Bono bilmek her yurt -

~ ~yök bakla ve en temb 

""-~ halknı bo anusmıo tatmin 
.... ~ bir nevi bHln~UP. 
....._ _Orada paranın nerede sarfedU -
.,.... ~, müsterih olur . 

19a'J bütçesi bu bakımdan ~ 
~ haktkatıer ifade eden bir 
""4. f)Odv. Görüyoruz ki paramız 
~ '-'l dne daha ziyade imar it~ 
..._ lbemleketln refahım a.rttııvak 

l&rfohuıoyor. 

~ clevrlnde devlet varidatı 
.... latUıwr ediUnli. Şimdi 18tlh -

1'ardma edeceil: surette urfedU. 
~· Ml'JIM'Jl yalnız nafla blit(.flıll 
~u buhnoıttor. Bunlann ha • 
""- draat ve unayl l!Jlerlne de 

~ ~ paralar tanhı edil • 

~.,,,...bütçede göztlmliztl (ekf!n 
~ bir nokta var: llilA Mkl 
~ ödemek 0-nı her eene M 

"~ ayımuya mecbur olqu -

.... ~ heu.psn sarftıttBc -

~~ ldtımek yüJdlndm kurtol
Mi_~lli dil, 'l'llrldye devletlntn 
,~ böshüttın yf!lll ve buabqka ______ .__ . ..._ 
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Eski Bir Nazırın Siyasi Hatıraları ''--- F-IK_RA, __ ı 
Yaparken .. 

fstanbal nm... idaresi ,.... ,..._ 

Meşrutiyet Meclisindeki 
ea lalono için bir möu.baka &911Utttr. 
Ba usule udık lraJmlf oldufmıdan 
dolayı idareyi t.ebrlk ederi&. 

Ş&rtl, Balkanlar, Orta Avrupa n. 
ya Şimal diye bir takım tasnifler du.. 
J'&l"lllUL Bir trmln ılzl olanca hm 
De Şundu St.okholme doğru uçur • 
dutunu tasavvur ediniz: Şark, Bal • 

kanlar, Orta A vnıpa ve Şimal, bun. 
lana hepsi, nihayet birer omwnl 
manzarada göF.e çarparlar. Bu mu. 
arayı tabiat ve yapılar viicude ge • 
tlrlr. Bir milletin kültür &e\iyesinln 
del'f'CeSlnl, e\"Veli bu umumi mama -
ranm kılavmlufu ile ölçenlnlz. Ve 
daha ~, prp mec1,.ıyetlne men. 
ıup bir teknik eat.ernuyonallnln, 
yavaş yavaş Be\iye ytikseldlkçe hi.klm 

M eşnıtiyet devri tarihini 
yazacaklara, belki bir 

faydam olacağı müllhuuile 
eski notlarnna bakarak bu mu
halefet cereyanmm başına ge
çenler arasında şimdilik yal • 
nız bir iki şaham hakiki hilvi· 
yetlerini kaydetmek istedim. 

H oca Sabri, Tokatbdır, Fatih 
medreselerinde yetiımiı, Fa

tih camiinde okumuıtur. Meşruti

yetin ili.nmdan bir kaç sene evvel 
-Fatih deraiamlarmdan Sabri-
imzuile o günün edebi mücadele
lerinde ismi görUlmUştilr. 

Hüseyin Cahit Y alçm ile neşret
tikleri karşılıklı ve çok şedit, de. 
vamlı yazılardan llO!lra vakıa, köh
ne efklr, yeni efklr önünde mağlQ
biyetini kabul •rek çekllmit ve 
hocanm, Garbin medeni terakkiya· 
tma karşı kara bir taauup ile dilf
manltfı o gtlnden kendisini tanıya
bilenler arasmda tebarüz etmlı bir 
haldlmt teklini almqtır. Fakat Met
nıtiyetin ilanı üzerine meb'us seçi
minde Ittihat ve Terakki cemiyeti 
bütün namzetleri üzerinde yapılma.· 
ıı lhmı gelen büyük dikkat ve iti
nayı sarfa, ne zaman ve ne de im
kan bulama.ntlttı. Zaten o günkü u
ınumi hissiyat ve arzu, Meclisi Meb
usanda hocalardan da mebus buluıı 
dunılmasm ricap ettiriyordu. lşte 
hoca Sabri bu halden iatif ade et.ml4 
ve İttihat ve Terakkd cemiyeti na
mına nasılsa Tokattan meb'us se
çilmiştl 

H ocanm meb'U8luk hayatında, 
az bir müddet geçtikten son-

Muhaliflerin 
içyüzleri 

altında ilk mhunında, bu fırkanm 
haldkf nııiai, Hürriyet ve ltillf Fır
kuınm tetekkWUnde de bunun li
deri bulunan Hoca Sabri mütareke 
devri geldiği zaman bütün emelleri
nin gayesi ve kendince bitmez tU
kenmez di1nya mücadelesinin mün
tehası olan şehislimlık makammı 
en sonra, Vahdettinden elde etmif, 
meramına kaVU§lllu.ştu. 

olduğunu AeUT81nlz. Bo huamta mUU 

B Uyük kurtancmm Jnnlmu 8hlbade fada lsrar etmeyiniz ve o. 
ve eğilmez azim ve iradesi no l)iee tartınız. Garp mecJenJyetl 

altında yeniden can bulan TUrk mil- ilen içinde. hele bu umumf mana.. 
letinin istillcı devletlere karşı var- ra balmnmdaıı beme~işler, benzeme. 
lığını, koruma yolundaki kurtulut ylşlerdm pek ooktor. MUU diye ne 
hareket ve kıyamını, g(lya "Salta- çlrtdn, ne kötü, ne çttrUk yaptınJa • 

nat ve Hili.fet,. maıkamma karşı bir maz. 
isyan şeklini veren ve bu hareketi Mlllf, aksi vasıfta olaıılarm bize 
müselli.h lwvvetle söndürmeyi Mü&- bu karakteri demek olacaktır. Bla 
!Umanlar için farai.iden addeden ma
hut fetvanın tesvit ve tanziminde 
de bu hoca Sabri en büyük imil ol
muş, fakat fetvaya o sırada şehia
li.mlığa getirilmi şolan Dilrri Zade 
Abdullah Efendi yalnız meş'um im· 
zasını koymuştu. 

evvel& ytiksel< bir mimari san'atr ko
ran m 1 m a r 1 a r yetlştlnnlye 

~ıyorm. MUU orada do~. 
BunUllla milli IÖIÜDlln ticareti ara. 
11nda ne ~ fark var ! 

Stlr&tle kendimizi de boJacalm. 
Fakat inşada yalnız büyük kabiliyet.. 
feri kuDanmak an'aııeslnden aynim&. 
malda! l"a büyük blr mimar, ya elc1. 
di bir miilabaka! 

Bütün devirlerden nihayet yaprlar 
ve metinler kalır. Şu Ank&ruun pllna 
lladabt gösteren taranan De plla. 
dan ve güzel sana'tlar kontrolllndea 

~ t.etebbill eden tanflarma 
bakınız: Birinde dünyayı bize hay. 

nıt ettiren bir yiiklek eevlye öt.ekin. 
de bizi bile kendimbdeıı uta.adına 

sakaUıklar. - Fatay 

Ankara imar lılerl 
Paris şehrinin ~asından geçn Sen nehrinin Bd sahilini kaplı- B 1 eli y ildi 

k 1 b "d h ·11 . bire ,..__ e • yeye er 
yaca o an u muazzam sergı e er mı etın rpa?onu o~u~ ınun., 8 TAN) _ Dahili ~ • 
ğu gibi, Fransa bütün müat~ekele.ri ve her sahadaki ~ klleti Ankara imar MudU::•u 
derecesi hakkında etraflı fikır verebilecek kısmılarla temsil edil~ Ankara belediyesine baflamJ,a ka. 

cektir. Bu resimde serginin yakın istikbalde alacağı mücessaıı rar vermı..,. bir bmm projeal ha. 
şeklini görüyorsunuz. ZJl'1&mılbr. 
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SPO R Umumi 
Yerlerde 
Türkçe için 
Emir yok 

Kadıköyünde bir 
ermeni aile evini 

l:•klvtlkkona helmlkuuıt 24'. pni U11SI 'lDQMI İngiltere 

Futbol 
Şamp iyonas ı 

kasden yaktl 
·~~----~~~~---:----(Başı 1 incide) (Başı 1 incide) 

çin bir, iki noktayı işa.ı·et edeyim. hakkında takibat kararı ver 
Mavna iskeleye yanaştı. Yükü çıkar. miştir. Tahkikattan sonra bu 
mak için vinç liı..zıın.. Vinç ağırdır. kadın hakkında ihzar müzek 

U R H 
uomi ·voitti Turkin 5-21 ı İngiltere şampiyonasının 31 inci 

~ günü de klüplerin vaziyetlerinde mü
; him bir değişiklik yapmadı. ~ıeşhur 

lskele taşımaz, çünkü Haliçte zemin keresi kesilmiştir. 
çürüktür. lşi esasından hal için sağ· y angtn 
lam iskele yapmağı düşünmek liı.zım. Müzekkere, dün bir polis me-~ 
dır. İskeleden arabaya yükletmek, muru tarafından infaz edilmek 
ve bunu arabadan indirmek, depo ve· 

Karabük fabrika 
sını kuracak 

heyet Ankara 
"Helsinki,, de milli güreı maçınc!a 5 -. 2 kaybettiğimizi 

"Ousi Suomi,, gaze fe~ inin koyduğu serlerhr 

Hakikati 
Gizlemek 
Doörumu? 

gö~ieren 

Finlandiya Güreşleri nde netice 
maalesef 5 - 2 aleyhimizdedir 

· Finlandiya milli takımile resmi ve milli bir Greko - romen maçı 
yapmak için hazırlanan ve sırf bunun için buradan Finladiyaya 

götürülmüş olan takımımızın bu temasa iyi hazırlanmamış oldu
ğunu, takım kadrosunun zayıf bulunduğunu ve dünya şampiyonu 

Yaşarn da idmansız ve kolu sakat olduğunu ileri sürerek bu se-· 

Arsenal takımının birinci vaziyette 
giden Charlton'ı geçmek üzere sar. 
fettiği gayrete rağmen Arscnalin ra
kibi birinciliği muhafaza etmektedir. 

Umumi tasnife göre, ba.5tan üçün_ 
cüye kadar olan takımların şimdiye 

kadar oynn.dıkları maç adedini ve al
dıkları puvanlarını veriyoruz: 

Birinci: Charltou 31 maç oyna.. 

mıştır, 41 pu\'anı vardır .. 

İkincl: Arsenal 81 maç oynamı' 

br, 89 ımvanı \·ardır. 

ya mağaza içinde istjf etmek hep mi· üzere alınmış, memur saat 16 
haniki vasıtalara ihtiyaç gösterir ki, da kadının evine gitmiştir. Esa
bunları tedarik lazımdır. İstanbulun sen vaziyetleri hayli şüpheli olan 
inişli. yokuşlu vaziyetinden doğan te- bu aile, kapıda polisi görünce 
müşkülatı da unutamayız. içerde tertibat almışlar, kapryı 

Seyyar esnaf açmamışlardır. İşte işin asıl me-
Sonra ihtiyaç eşyasının evlere ka-

dar tevzii nasıl olacak? Bugün sey· raklı kısmı bu andan itibaren 

CçUncii: l\l anch«'Ster City 

yar esnaf bir nevi seyyar hal vazi- başlıyor. Memur kapıyı çalarken 
fesini görüyor. Çabuk bozulacak ma içerden korkunç bir vaveyla işi
hiyette gıda eşyasını sırtına yüklene- tilmiş ve alt odalardan birisinin 
rek herkesin kapısına kadar götürü- de ansızın tutuştuğu görülmüş-

80 yor. Sırtındaki yüke bakılırsa bu sey-
. h ld B tür. maç oynamıştır, 89 pu\'anı var -

dır. 

Bundan sonra oynanacak maçlar_ 
da Arscnal kuvvetli rakibine yetişe-

bilirse, İngiltere şampiyonasının bi -
rinci mcvkiini almış olacaktır. Ma -
maafih yukarıdaki vaziyete ve 
Charlton'la Arsenal takımının maç
larda gösterdikleri kuvvete nazaran 
bu seneki biricinliğin ikisi de Lon -
draya ait olan ya Charlton ve yahut 
Arsenalda kalacağı tahmin edilmek

tedir . 

yar esnaf bir nevı ama ır. una 
müsaade edecek olursak hamallar 
hakkile itiraz edeceklerdir. Meneder· 
sek gıda maddelerini evlere kadar ta
şıyan mesai erbabının husule getir
diği kolaylıklar ortadan kalkacak ve 
bunlar geçineceklerini kaybedecek -
!erdir. 

Tatbikata ait işlerin lbir kısmmı 
hazırlanan proje temin edecektir. Bir 
taraftan da beş yıllık bir belediye pro 
gramı üzerinde çalışıyoruz .. ,, 

Yeni Aöprü • 

Büyük kız yantyor 
Bu vaziyet karşısında polis memu

ru kapıyı kırarak içerdekilerin yardı-
mına koşmak istemiş ve müşkülatla 
eve girebilmiştir. Memur bu esnada 
yaralanmışsa da derhal evin üst ıka _ 
tına çıkmış ve ihtiyar ermeni ka -
dınla küçük kızı Haygan~u kıurtar
mıştrr. 

yolunda . 
(Başı 1 incide) 

.. _ Türkiyeye yine bu işler için .e~~: 
velce gelmiştim. Şimdi tekrar geıdığl 
me memnunum. Bu akşam Ankar•)" 
giderek Sümer Bank müdürü ve diğet 
alakadarlar ile tem~larda bulun~ 
tan sonra Londraya döneceğim. ~
güne kadar lngiltereden 50 kadar ın 1' 
hendis ve teknisiyen buraya gelert 

"']<te ~alışmıya ba.şhyacaklar. Kara.bu 
iki haftaya kadar fabrika binalarıtı~ 
inşasına başlanacaktır. Kurulac
fabrikalann plan ve projeleri evvelce 
hazırlanmıştır. Inşaat iki sene .k~~ 
sürecektir. lki sene sonra, yanı 193 
da Karabük demir fabrikaları taıı1 
randımanla işe başlamış olaca,)<tl1'· 
Ru suretle Türkiye dünyanın en JTlO' 

dern ve en bUyük demir fabrikalaJ11ll 
sahip olacaktır. 

yahati mevsimsiz bulduğumuzu evvelce yazmıştrk. 
Buiş~hlhazrrlı~n~~k~du~- -~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

nu iddia eden yalnız biz değildik. Fe- / 
derasyon azasından bazısı da ayni fi_ 
kirde idi. Hatta milli takıma ıbir kaç 
güreşçi vermiş olan klUp te seyahat 
arif Psinde federasyona bir mektup 
yazarak, takımın iyi hazırlanmadığı

Evvelki gün İstanbulda bir rivayet 
dolaşmıştı. Yeni köprüyü yapmakta 
olan Alman grupu, demir fiyatların_ 
daki ytikseklikten dolayı işten vaz. 

Fa.icat bu esnada bUyük kızı alev -
ler arasında yanmıştır. Ev yanarken 
mahallelileri de bir endişe almış, evin 
alt ıkatında bombalarla, gizli bir teş
kilata ait bir evrak sandığı bulun -
duğu da şayi olmuştur . 

Fabrikalar çok geniş bir saha dl" 
hilinde kurulmaktadır. Burada 200o 
Türk amelesi çalışacaktır. JngiJtert" 
den sadece miktan pek az olmak use 
re mühendis. teknisiyen ve ustabS: 
gelecektir. Fabrikada çatışacak T\lf 
t:ençlcri arasında istidadı görtilenlef 
!ngilteredeki büyük demir ocaklıll1fl" 
staja gönderilecektir. Bu suretle ki!" 
bir zaman içinde mUtehMSıs TUr1t ,. .. 
melesi yetiştirilmiş olacaktır. Karf.; 
btik bir fabrika şehri haline ~]ece 
ve burad ahir çok amele evleri kuı"J'"1 
lacaktır. , 

na nazarı dikkati celbetmişti. 

GÜREŞÇİLER DE ... 

1stanbuldan aynlırken gazete-
cilerle görüşen güreşçilerden 

bir kaçı da iyi hazırlanmadıklarını 

söylediler; hatta - gariptir- antre
nör bile takımın idmanının gayri kafi 
olduğunu haber vereli (Bütün bu be
yanat sütunlarımızda intişar etmiş
tir ). 

Bunlara rağmen bir Finlandiya se
yahati yapmak istiyenler takımı bu 
halile alıp götürdüler ve bugün ta · 
hakkuk etti ki, orada takımımızın 

milli maçı 5--2 kaybetmesine şahit 
odular. üstelik dünya şampiyonu Ya 
şarm, burada acele idmana sokulma
sı yüzünden incinmiş olan kolunun 
Finlandiyada milli müsabakayı terk 
edecek ve müteakıp maçlara iştirak 
edemiyecek kadar hırpalanmasına da 
sebep oldular. 

NET1CEY1 B1LMELfY1Z 

Bunlar ,spor işlerinin bizde hiç 
eksilmiyen ve muttasıl tevali eden 
tezahürleri olduğu için doğrusu bi
ı.l yadırgamadı. Ancak lbu şartlar da
hilinde böyle bir maçı yapmak teşeb· 
bUsiine girdikten sonra -mUsbet ve
ya menfi- onun neticesini açıkça 
memieket efkan umumiycsini tenvir 
etmek sporculuğun birinci vazifesi i
ken kafile reisi ne federasyon kanalı, 
ne de doğruca muhabirliğini yaptığ1 
gazete vasıtasile maçın neticesi hak
kında sarih bir şey bildirmedi. Biz 
de bu hususta gelen muhtelif telgraf 
\'e mektuplardan birinden hakikr..ti 
çıkarmıya uğraşırken elimize Finlan
diya gazeteleri geldi. Bugün, maale
sef kendi membalarımızdan öğrene. 
mediğimiz bu hakikati bu gazeteler
den öğrendik. 

ASIL NETİCE 

!şte şu başlığının klişesini gördü
ğünüz (Helsinki)de çıkan "Uusi Su. 
omi) ismindeki Finlandiya gazetesı
nin 24 şubat tarihli nUshası maçı Fin 
landiyalıların 5-2 kazandıklarını bü
yük harflerle yazmaktadır. 

M.ı"ni güreş takımımızın Finlandiya 
da kazandığı bir çok hususi maçları 
değeri nisbetinde takdir etmek ne. 
kadar tabii ise mini bir spor teması

nın hakikati, neticesini, hizmetinde 
bulunduğumuz efkarı umumiyeye bil 
dirmek te o kadar ihmal edilemez bir 
vazifedir . 

Maamafih, Finlandiya gazetesinin 
bu neşriyatına rağmen h8.la Finlan -
d iyada milli güreşleri kaybettiğimiz_ 
de tereddilt edenler varsa neticeyi 
Jaer sene yapılacak Finlandiya - Tür
kiye maçlarının galibine verilmek U. 

. geçmiş, teminat mektubunu kaybet· 

'

' meği göze almış. Bunu Muhittin Üs
tUndağdan sorduk. 

I Kat'i surette tekzip etti ve şu iza· 
· hatı verdi: 
: - Bu işte, Al~anyanın en bUytik, 
j dört, beş firması dahildir. Taahhüt. 

1 
ıerinden nükül etmeği düşünmeleri 

ı bile hatıra gelemez. Almanyaya .gön-
1 derdiğimiz bir heyet malzemeyi mu-
1 ayene ediyor ve teferrüat pllnları~ı 

Milli küme tasnifinde haksız yere hariç kalan lzmirin Alfınordu birinci 
foAımını te1Ail eden gençler .•• 

hazırlıyor. İnşaat normal surell~ ı
lerliyor. Yalnız, bazı esas kazıkların 
ilk tahminden biraz uzun olması i
cap etmiştir. Köprü. iki sene içinde 

lzmirdeki futbol 
Antrenörünün çok garip 

ve yanlış bir kararı 
Son zamanlarda antrenörlere maç idaresi adeta bir moda haline 

geldi. Evvela İstanbulda başlıyan bu hususiy~t son zamanlarda 
izmire de sirayet etmiş olacak ki Milli küme f ınal maçlarından 
Altay - Altınordu müsabakasını İzmir futbol antrenörü idare 

etmiş. 
lzmir muha:birimizin gönderdiği 

mektuba göre, bu antrenör futbol 
tarihinde şimdiye kadar tesadüf edil
mıiyen ve bir daha da edilmiyecei< o
lan bir karar vermiş ve Altınordu 

ta.kımı manasız, haksız bir gol ye -
miştir . 

Muhabirimizin gönderdiği mcktu -
bun bu garip kararı bildiren satır -
larmı alıyoruz: 

"İkinci devrenin ikinci dakika -
smda İngiliz aııtrcnöriiniln lzmirde 
ilk defa görülen bir hükmünden Al -
taylılar ilk gollerini yaptılar. Bu gole 
Altınordu kalecisinin topa uzun müd 
det kapanarak ayağa kalkmaması ve 
oyuna başlamaması sebep olmuştur. 

Hakem, kaleci de dahil olduğu hal
de bütün oyuncula.n 9 yarda geriye 
çekerek kaleyi boş bıraktırmış ve to-

zere Finlandiyalıların koyduğu çifte 
ayı heykelinin memleketimize getiri
lip getirllmemesile en şUphesiz şekil
de anlayacaklardır. Bakalım, bu hey_ 
kel kimde kalacak? 

Not - Muttasıl bize tariz etmeyi 
bir tiryakilik haline getirmiş olan 
bir gazete güreş müsabakaları hak
kındaki yazrlanmızın imzasız intişar 
etmesine ele ilişmek garabetini gös
teriyor. 

Gilnlük gazetelerde çtkan havadis 
ve haber yazılan gazetelerin umumi 
malı olduğu için imzasız intişar e
der. Bu kadar iptidai lbir gazetecilik 
usuliini.i hatırlatmak zaruretinde ka
lacağımız doğrusu aklımıza gelmez
di. 

pu kalenin bir metre ilerisinde yere 
koyarak Altaylı bir oyuncuya vur • 
durtmuştur · 

Altaylı Basri kaleye doğrudan 
dbğruya girmesiyle gol sayılamıya _ 
cağını düşünerek topu geriye doğru 
arkadaşlarına vermiş ve yerinden fır
layan Saim gol yapmıştır.,, 

Hadisenin buraya kadar olan kıs
mı tabiidir. Böyle bir ceza verilebilir. 
Fakat cezanın tatbik şekli tamamen 
yanlış ve hiç bir kaideye uygun de -
ğildir . 

Ceza vuruşu, kalecinin topun üze
rinde fazla kalarak nakten oyunu in
kıtaa uğa.rtma.Smdan ileri verilmiştir. 

Böyle cezalar iki türlü olur. Birisi 
kalecinin topu fazla taşıması ve di
ğeri yukarıda izah ettiğimdz vaz.iyet-
tir . 

Yapılan bu gibi hatalarda iki vu -
ruşla sayı kazanılabilir. Antrenörün 
oyunculan 9 yarda uzaklaştırarak 
cezayı çektirmesi birinci hata, kale
ciyi kaleden çıkarması ikinci hata ve 
büyük bir gaftır. 

Oyuncuların ceza vuruşlarında top 
tan 9 yarda uzakta bulunmaları an • 
cak saha ortalarında tatbik edilebl -
lir. Kale yakınında bunun tatbikine 
imkan yoktur. Hele kaleciyi kale
den uzaklaştırmak kelimenin tam 
manasiyle gülünçtür . 

Bu yanlış kararla yediği gol yüzün 
den milli küme tasnifinde hariç ka
ıan Altmordulular itiraz ettikleri 
takdirde oyunun tekrar edilmesi za
ruridir 

teslim edilecektir. lhale vaktinde ol· 
muştur. Şehir, demir fiyatlarındaki 
yükselmeden müteessir olmamıştır." 

Limon, nhtım, Haliç 
- Ya rıhtım ve liman meseleleri 

ne haldedir? 
- Limana ait işlerle Liman idare. 

si meşgul oluyor. Biz Halicin rıhtım 
meselesini sessiz, sadasız hallettik. 
Halin önünde 400 metrelik rıhtım 

yapılmıştır. 5, 6 metre derinlik var
dır. Bazı yerlere bin tona yakın ge
miler yanaşabiliyor. 

içtimai yardım 
(Tan) da genç bir annenin acı 

maceralarını yazdık. Gördünüz mü? 
- Gördüm. Fakat Darüli.cezeniıı 

anneli bir çocuğu muhafaza edeme
mesi bir zarurettir. Bu müessesenin 
nizamnamesi ancak amelimanda, l
ciz ve sokağa terkedilmiş memedeki 
çocuklarla iştigale müsaade eder. 

İstanbul içtimai yardım hususun· 
da son senelerde büyük adımlar at. 
mı.ştır. Fakat elimizde vasıtalar az 
olduğu için her yardım ihtiyacının 

önüne geçebilmekten uzağız. . 
Kimsesiz çocuJslan kurtarmak içı~ 

açtığımız yuva, meml~etteki, ha.tta 
ib i r i k i m e ml e k e t m ti s
t esna olmak Uzere ha
riçte eşsiz bir müessesedir. Çal~~m~k 
istiyen annelerin çocuklarına gundüz 
leri bakmak için Karagümrtikte ve 
Osküdarda iki müessese açtık. Bura
da çocuk banyo ediliyor, yedir~l~yor, 
oynatılıyor, di.şlerile iştigal edılıyor, 
Şrakı, filan öğretiliyor. Çocuk· 
ıu kadın, yardıma muhtaç vaziy~te 
düşecek yerde bu sayede çalışmak ım 
kanını buluyor. 

Ana karnından başlayarak mektep 
çağına kadar çocukların sıhhatini, e\' 
!eri dolaşmak suretile takip eden sey
yar hemşire teşkilatımız ve di.s~.an
serlerimiz de vardır. Bütün bu or • 
neklerde muvaffak olduk, para bul
dukça sahayı genişleteceğiz. 

Dilencilik mücadelesi 
- Ya Is tan bul da dilencilik? 
- Bunların çoğu İstanbullu değil-

dir. Dilencilik Anadoluda ziraat mev
simi zamanında azalır, sonra çoğa · 
lrr. Hariçten gelenleri masraflar ede
rek yurtlanna iade ediyoruz. tstan
bulda kadınları, çocukları çalıştıra -

T alıkikat ba~ladı 
Evin tren hattına bakmakta ol.-

ması, Ermeni ailenin harekatındaki 
şüpheli gidişler ve nihayet bir ih1.ar 
müzekkeresini teQellüğ etmemek için 
ihtiyar olunan kasten yangın çıkar_ 
ma suçu resmi alMcadarlan harekete 
getirmiş. evin bulunduğu mmtaka ne 
zaret altına alınmıştır . 
Yangın itfaiye tarafından söndü_ 

rUldükten sonra bu ailenin komşuları, 
bekçiler ve diğer tanıdıklan sorguya 
çeldlmiştir. Sag kalan Hayganoşıa 

annesi sorg ualtmdadır. Fakat suçlu
lar inkar ediyorlar . 

Va.ziyetin bugün tavazzuh ed~eği, 
bombaların ne maksatla saklandığnın 
bugün anlaşılacağı umuluyor. Evde 
külliyetli miktarda altın bulundu~ 
da şayialar arasındadır • 
Osküdor Müddeiumumisi diyor ki: 

Üsküdar müddeiumumisi Tahsin 
diln gece saat on birde muharririmize 
demiştir ki : 
"- Paris mahallesi yangınını ya... 

kmdan takip ediyorum. Hadisenin 
suçluları şimdi sorıguya çekilmekte · 
dir. Tahkiitatm yarın sabaha kadar 
inkişaf etmesi muhtemeldir. ,, 

Yanan kızın cesedi Morga nakledil. 
miştir • 

Osmanlı Ban
kası 5 lira ceza· 
ya mahkum oldu 

(Başı 1. incıde) 

Mahkeme kanunun mutlak oldu~ 
mütaleasında bulunmuş, müessese -
ye riicu edebilmek hakkiyle banka 
müdüıiinü beş lira cezaya mahkum et 
miştir. 

Tekerrür halinde cezanın beş yüz 
lira olacağı da ihtar edilmiştıir. 

Haber aldığımıza göre Osmanlı 
Bankası meseleyi bir teamül teşkil e
decek kadar mühim gördüğü için ka 
rarı temyiz edecektir. 

rak kendi hesabına dilencilik ettiren· 
!ere aman vermiyoruz. Emniyet mü
dürlüğüne uğrarsanız hazan yüze ya
kın dilencinin tevkif edilip oraya top
landığını görürsünüz. Bütün kuvve_ 
timizle mUcadele etmekle beraber bu 
mesele yalnız bir İstanbul şehri me
selesi olmadığı için kökünden halle
demiyoruz. Bununla beraber eski se
nelere nisbetle çok azalmıştır. Bu -
gün Akdenizin diğer büyük sahil şe· 
birlerinde 1stanbuldan fazla ölçUde 
dilenciliğe tesadüf ettim.,, 

Bu konuşmamız devam ederken O

dayı birer birer daire şefleri doldur
muştu. Bir encümen içtimaı vardı. 
Muhiddin Üstilndağa, verdiği izahat
tan dolayı teşekkür ettik ve ayrıl. 
dık. 

lSTlKBAL IÇIN 
Mister Makenzie beyanatının &Ofl'dl 

Çla şunları ilave ebni.ştir. 
" - u ...... ı ... m, .:ı .... .,...ı .. t•hr.ikalan ~ 

tikbal için çok büyük ümitler va<fet lC 
mektedir. Çünkü bu Bahada geniş nıl 1( 
ya.sta demir madeni ve hemen pe 
yakınında da büyük kömUr madeni ~ 
cakları vardır. Esasen demirden ıtıı&" 
mi istifade temin edebilmek için klS " 
mürün ona yakın olması lazımdır. tO 
rabük 00 vasıflan mükemmelen bit 
araya topladığı için intihap edilnıl#" 
ti~ ~ 
Yük~ek demir fırınlannm bütiln , 

!'laatı bit.t=kten sonra Tiirkiyf'de bel' 
türlü demir sanayii başlıyabilecek~1.~ 

Fabrikanm makineleri Bra...cıerd 1 

firmasına bağlı 20 büy\ik İngiliz fa.,_ 
rikası tarafından lngiltcrede imal 0 " 

lunacak ve buraya ambalA.j h~Iind: 
getirilerek Karabükte monte e<lilece 
tir.,, 

Fırtına şiddetli 
geçti 

• f 

(Başı 1 inctdel 

derecesi Karsta sıfırın altında 6 dı1• 
En fazla hararet te Sili fkede sıfırı" 
üstünde 17, Adanada 19, Dörtyoıd' 
20 dir. Ankara havası ise umumi~· 
le kapalı geçmiş, yağmur yağmıştır· 

KIRKAGA<;r A 

Kırkağaç, 3 (TAN) - DUn öğle" 
tl. bit 

den sonra hava bozdu, çok ~idde ı 
fırtına fena tahribat yaptı ve bazı e'f• 

terin çatılan uçtu. 
DIGER ŞEHIRLERDE 

Ankara, 3 (TAN) - Son aldıfıı" 
haberlere göre dünkU ani fırtına :sur; 
sa, -bparta ve Eskişehirde de şiddetl 

d ~· olmuş, tahribat yapmış, ağaçlar e 
rilmiştir. 

ERZlNCANDA 
Erzincan, 3 (A.A) - Bugün hll~ 

lodosa çevirmiş yağmur yağmış "' 
karlar tamamen erimiıştir. ErzU~ 
yolu açılmış, münakalat başlamıştır• 

UŞAKTA 

Uşak, 3 (A.A) - Dün öğleyin tıe.t' 
lıyan fırtına şiddetitni artırmak sur;, 
tile akşam üzerine kadar devam e~ 
Bazı evlerde dükklnla.:ın ça~ıları h t 
ra uğradı. Fırtınayı şı<ldeth bir Y' 
111ur ve lcar takip Ptti. 
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Yoksul Anaların 
OCUKLARl.NA 

Bakım evi 
isfiyorui 

•• U stünde zeytin rengi astragan taklidi bir 
manto var ... Fakat bu taklit astragan 

rn~tonun tüyleri şu veya bu kısmında tama
n:11le dökülmüş, kel, kel kalmış ... Başında eski 
11Yah başörtüsünü çenesinin altından bağlamış. 
Ablak bir yüzü, fındık kabuğu renginde göz
leri, arkası dümdüz başının hudutlarını alnının 
0rtasına kadar uzatan kestane rengi saçları 
var. 
Yaşı on altı diyorlar. Çehresine bakıp bunu tayin 

etrnenin imkanı yok. Vilcudü çok olgun, hatta yıp
ranmış bile. 

M antosunun önU açıldıkça içinde kırmızı benek. 
Ii lacivert bir basmadan elbise görünüyor. 

~lşınan göğsünü biraz daha şiş gösteren bir çıkını 
Paltosunun içine sıkışmış. Bu siyah çıkının içinde 
boynu hafifçe isilik olmuş güzel, fakat pek toplu ol. 
lllıyan bir rocuk bRaı görünüyor. y ~ .....,. ......... ~ ............ ....... 
k anı;nda kıyafeti fakir, zeki ba- ! 
ışlı bır genç var. Birisi karşım. Yazan: l 

daki koltukta oturuyor. öteki ka- • 
Pının yanında ayakta duruyor. C. f D • : 

. -Anlat bana, diyorum, bir ke- .JUG erV!Ş : 
te de bana anlat bakayım hayatı. : 

ıu.. ··························-'YUzn hafifçe kızarıyor. O bir ve geri dönmüş, Huriye bu halin 
~eslekdaşıma anlattığı hikayesini üstüne ağlamağa başlayınca, ken-
ır kere de bana anlatıyor ve ko- disinin bu adama 20 liraya satıl • 

~uşınağa başlayınca yUzUnUn hat- mı.ş olduğunu, satın alanın ağzın. 
rından bUtUn gençliği, sesi, ço • dan öğrenmiş. Bir kaç gün bu a-

tukluğu diriliyor! damla dağlarda, bayırlarda dolaş

B abası o pek kUçUkken öl • 

- Yazarım, adresiniz, diye ona 
vadediyor ve sonra ilave ediyorum: 

- Belki her ikinize de birer iş 
veren olur. Siz de geçmişleri unu
tur, çocuğu bağrınıza basar, be -
raber büyütürsünüz. 

Delikanlıya dönüyorum: 
- Arkadaş, diyorum. Bu kadını 

kendine eş yapmakta geçikme, 
hem bu çocuğu da sev .. Bu çocuk 
senin elinde doğdu. Gözünü açın. 
ca seni ba:ba belleyecek, kan, man 
bunlar saçma şeydir. İşin esası tcır 
biyedir. Bu çocuğu kendine evlii.t 
edip, istediğin gibi yetiştirdin mi, 
senin has kızın demektir. Ya.şarla 
onun hiçbir münasebeti kalmaz. 

D Un de bir kısmı yazılmr~ o
lan bu hikayede üzerinde te 

vakkuf edilecek iki nokta var: Bun
lardan biri Bolu gibi müterakki 
bir memleket köşesinde beyaz ka.. 
dm ticaretine benziyen işlere yel· 
tenmek cüretini gösteren • tek tilk 
te olsa • Rimselerin bulunuşu ve i
kincisi de hala bugüne kadar yok
sul anaların evliı.tlannı teslim ede
cekleri bir teşkilatın mevcut ol • 
mamasıdır. 

Memleketin kfı.h İzmirinde kah 
!stanbulunda, kah şurasında ve 
kah burasında sık sık, tekerrür e. 
den çocuk bırakma hadiselerinin 
bu ihtiyacın ne kadar büyilk ol • 
duğunu hösteriyor. 

Tilrk yoksul analan namına bir 
Tilrk münevver kadını sıfatile bu. 
rada açıkça söylüyorum: 

- Çocuklarımıza yurt istiyo -
ruz. Bakım evi istiyoruz. Onları bil 
yütmek, yaşatmak, mesut etmek 
ve içinde bulunduklan cemiyete fa. 
ideli birer unsur yapmak istiyo • 
ruz! 

• • • 

Hayır Seven Bir Zatin 
Hediyesi 

Huriyenin acıklı macerasmı ga

zetemizde okuyan hayırsever bir 

7,at matbaamıza müracaat ederek 
kendi ine kaydıha}·at §artile her 

ay beş lira vernıe~i taahhüt etti. 
ğini bildirmiş ve ilk olarak beş 

lira göD<lcnnlştlr. . Bu para, dün 

gazetemiz nstıasile bu baJıtsız 
Jluriyeye \·erilmiştlr. 

'i 

1 Dük dö Vindsor ve Mm. Simpson I 

,. Sabık kral ve sevgilisi 

Kraliçe Viktoryanın 
Mücevherleri 
Madam Simpsonda 

uğrunda tacını, tahtını bıraktığı Bu yu··zden 
Madam Simpsonla evlendikten son 

ra Viyanada satın aldığı muazzam ı·ngiliz Kral 
şatoda oturacağı anlaşılan sabık 

İngiltere Kralı Edvard ile kral ai. a 1 •• esı• ı e 
lesi arasında cereyan eden aile mil- ' 

zakereleri devam s b k K 1 Ed 1 
etmektedir. Vind a 1 ra var 
sor Dükil unvanı 

nı alan sabık kral d • ht• ı Af 
Ingilteredeki bı arasın a 1 1 a 
raktığı emlak hu 

susunda hanedan ç 1 k t 1 
ile tamamen an. 

!aşmıştır. 

Dükün senelik geliri' nekadar olaca* 
Viyanaya kadar gelip Vindsor dü
kil ile bizzat miras ve emlak hak-

mü,. Toprağında çalışan 

lı!r ren9bermiş. Anası kız kardeşi
:.~ kendisini geçindirmek için ça.. 
..,ınış, daha minimini bir kızken, o 
11.u nyaa isminde bir gence nişan
larnışlar, nişanlısının ebeveyni de 
~ crhıe almışlu. Büyütüp o. 
luUarile evlendirmek için.. Huri
l'e on dört yaşında iken bir gün 
tarlada, kendisini ötedenberi seven 
~~ arkasını hiç bırakmıyan ldrisin 

ı.r tecavUzUne uğramış. Bunun U
terine İdris aleyhinde bir dava aç. 
lnış ve İdris iki buçuk l!lene hapse 
lnahkftm olmuş. Fa.kat nişanlısı n. 
Yas onu bu vakadan sonra terket
lniş, KüçUk Huriye bu bUyük yUz 
karasne ana.sınm yanına dönmUş, 
-ıtı ay anasmm evinde oturmuş .. 
~Unların köytinde bir adam var. 
2tuf. (HikAyenin hakikat olup ol -
Jnadığmı katiyetle bilmediğim için 
bu vatandaşın ismini burada zik -
l'etrnek istemem.) Bu adam bir Ali 
kıran ba., kel!len gibi köyU haraca 
bağlamış. Sanki, bir eşkıya reisi 
l'ibi bir şey imiş. Sonra köyde nU
fuıu da varmJıŞ, köye resmi bir me 
ınllr gelirse en mükemmel ziyafeti 
0 Yerir, bir gecede elli lira harce -
de.rrn.1' ve resmi memurlar da bu 
kadar zengin bir zatten ona isnat 
edilen cUıi.imlerin sadir olamıya -
tağına kanaat ederler, ihbarlara 
kulak umaz, onu l!lerbest bırakır. 
la.ınz,, velhasıl nüfuzlu imiş ... 

mışlar, sonra yine kızı satan adam 
gelip, sattığı adamı tehdit ederek 
geri almış, Yaşara götürmüş, bun. 
dan sonra iş büsbütün berbatlaş
mış, Huriye. kız oynatmak istiyen 
Bolu hovardalarının hepsine Uçer 
gUn, ikişer gUn için para ile kira
lanmağa başlanın~. hatta öyle ki, 
"Bu akşam, dört şişe rakımız var, 
gel!,, diye, bu adamı davet edene 
o Huriyeyi beraber götUrmeğe baş. 
laml.f .. Sonra hikayenin henilz dün 
maltım olmıyan bir tarafı var. Bu 
da Huriye ile bu adamm erkek 
kardeşi arasında bir dostluğun ve 
bir sevginin doğmağa başlamış ol
muıdır. 

Liralık Yeni 
Biiyük Müsabakamız 

kında müzakereler yapan lngOte. 
re krallık hanedanı mümessilleri 
maddi hususlarda tamamen muta
bık kalmışlardır. Bu müzakereler 
sırasında çıkan şayiaların yanlıf 

olduğu, bilakis dükün senelik ira· 
dının artacağı anlaşılmıştır. lngi. 
liz hanedan ailesile dük arasında 
takarrür ettirilen esaslara göre, sa. 
bık kralın senevi varidatı 2,600,000 
frangı bulacaktır. Bu servetin dü
kün evladına veya muhtemel mi. 
rasçılarına da intikal edeceği İn
giliz hanedanınca kabul olunmuş· 
tur. 

I
• fte bu vatanda,, gUnUn bl

. rinde kilçük Huriyeyi evin· 
ilen döverek, söverek ve anasını, e. 
~ni yakacağım, hayvanlarını öl e 

düreceğim, diye tehdit ederek ka • 
çırnu,, kendi evine götürilp kendi. 
lilne enişte diyen Yaşar isminde 
bir delikanlıya vermiş. Vermiş di
)'orunı. Fakat bundan nikihlanmı, 
lnlnasmı çıkarmaymız .. Huriye bir 
kaç ay nikA.hsız olarak bu adam
la Y~amı,, fakat birkaç zaman son 
ta Y1ne kendini kaçıran adam onu 
bir atın üstüne bindirerek dağbR.. 
'1ııda bir başka adama teslim etmı, 

• şte şimdi karşımda duran 
1 genç, bu ciheti anlatıyor: 

- Zenginlerin davarını, sığırını 
çalıp, satan, fıkarayı, kimsesizle. 
ri köyde esir gibi kullanan bu a. 
dam, ne yapayım beni merkek kar
deşimdi. Ben Huriyenin geçirdiği 
hayata acıyordum. Onu kardeşimin 
pençesinden gurtarmak istiyordum. 
Kardeşim bir şakidir. Kardeşim be
nim Huriyeye karşı gösterdiğim a. 
likayı duyunca beni öldilrmeğe ka 
rar vermiş. bunun tlzerlne ben de 
Huriyenin yardımile erkek karde
şimin hırsızlrklannı ve sakladığı 
mavzerleri. tabancalan ortaya çı
karmak Uzere karakola haber ver. 
dim ve Huriyeyi de alarak köyden 
lstanbula kaçtım, altı aydır bura
dayız. 

Bu gene; daha birtakım ~eyler 
anlattı, evleneceklermiş amma pa_ 
ralan yokmuş. 

Ve burada genç kadın çocu. 
ğunu emzirerek atılıyor: 

- Ah bayanım, diyor. Ne olur. 
Gazeteye yaz sUtnnelik yapmak 
istiyorum. Belki sütnine ihtiyacı o. 
lan merhametli bir aile beni yanı
na alır. O zaman ben de o para ile 
çocuğumu bir yerde büyütmeğe, 
baktırmağa veririm. Adresim Ni-

' şantaşr Meşrutiyet mahallesi Or. 
taçiftlik sokağı 36 numaralı Kürt 
Musanm evinde Bolulu Huriye. 

r~,,...,...~~~--""'~---~~ 

. ~lJı:>Or-J ~ 
Numarah resmin ait 
oldu9u darbımesel 

No. 

Şu resim hangi darbıme
sele aittir ? 

Resim Numarası _,_ 

Burada her gün böyle bir resim görecek.iniz ııe bu re
.imler otuz. tane olacak. 

Siz. 60 darbımuellik li•tede bu re•min clarbıme.elini bulup 
numarıuını o günkü kuponun ( darbımuel numara•ı) hanui
ne ya:z.acak•ını:z. • 

Otuz. re•im bitince bu kuponları aynca resim numaralan 
Üe darbımesel numaralarını ka rıılıklr gösteren bir liste yapıp 
•arih i•mini:z. ııe adresiniz.le ve mümkünse bir ele lotoğra
lnı:z.la birlikte 20 Nisana kadar idarehanemiz.cle mü•abaka 
büro•una göndereceluini:z.. 

[ Naareddin Hoca müaabakal an için gönderilmif eski fotoğ
rafların muteber olmadığını ve yeniden fotoğraf gönderilme 
9İ muvafık olacağını hatırlatırız.l 

60 darbımesel 
l - Aç tavuk kendim arpa amo.ı.rında 

lianir. 
2 - Ak akçe kara ıün içindir. 
3 - Anhyana sıvnsınck saz, anlanuyana 

davul zurna az. 
4 - Au alan Uskudarı ıeçti. 
S - Balık baştan kokar. 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava liırke baldan tatlıdtr. 
8 - Beli parmak bır olmaz. 
9 - Bır tutoını ot deveye hendek atlatır. 
10 - Bıilbülun çektııı dılı belasıdır. 
11 - Dalmasını bılmıyen ördek ba&mı 

bırakıp kıçından dalar. 
12 - Damdan dulien halden bilir. 
13 - Davulun sesı uzaktan holi ıelir. 
14 - Dcmır tavında gerek. 
15 - Denize dıişen yılana sarllır. 
16 - Dogru lioylıycru dokuz koyden 

kovarlar. 
17 - El elden üstündür. 
18 - Eski tarak eskı taa. 
19 - Evdekı pazar çar&ıya uymaz. 
20 - Eyreti ata binen çabuk iner. 
21 - Ciulme kom~una gelir baıına. 
22 - Gulunu seven dıkeniru de sever. 
23 - Hamama ıırcn terler. 
24 - Her horoz kendi çopliıiıinde öter. 
25 - Her gun papas pilav yemez. 
26 - Her koyun kcndı bacaı;mdan asılır. 
27 - Horoz olur, gozu çoplukte kalır. 
28 - Horoz çok olan yerde sabah geç 

olur. 
29 - İt urür, kervan yünir. 
30 - İtle dalaıımadan, çalıyı dolaımak 

evladır. 
31 - Kel başa ıimşir tarak. 
32 - Kendi duşen ağlamaz. 
33 - Keskın sirke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmıy•n yerde keçiye 

Abdurrahman Çelebi derler. 
35 - Mahkeme kadıya miılk olmaz. 
36 - Mart içeri, pire dışarı. 
37 - Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 
38 - Mızrak çuvala Blimaz. 
39 - ~lum dibıne ışık vermez. 
40 - Öfke ile kalkan znrarla oturur. 
41 - Parayı veren dudtlğıi çalar. 
42 - Perşembenin gelişi çar§ambadan 

bellidır. 
43 - Sel gider, kum kalır. 
44 - Serçeye çubuk heredir. 
45 - Su testisi su yolunda kırılır • 
46 - Sütten ağzı yanan yoğurdu ütııyc

rck yer. 
47 - Taş yerinde ağırdır. 
48 - Tencere yuvarlanmıı, kapaimı bul

muş. 

49 - Testiyi kıran da bir, ıu getiren de .. 
50 - Tilkinin dönüp dolaııp gideceti yer 

kürkçü dükkinıdır. 
51 - Ummadık tat. baş yarar. 
52 - Ürümesini bilmiyen it sürüye kurt 

J.etirir. 
53 - Uzümünü ye de bafmı sorma. 
54 - Uzüm üzüme baka bakı kararır. 
55 - Yalancuım mumu yatsıya kadar 

yanar. 
56 - Yapı taşı yapıdan kalmaz. 
57 - Yavaş atın tekmesi pek olur. 
58 - Yörük at yemini arturır. 
59 - Zencinin parası zUtUrd!in çenesini 

yorar. 
eo - Züğilrt olup dil$ilnmekten, uyuz 

.2lılP. ka}mm~ evlS.dır 

Bundan maada, sabık kralın ilk 
yerleşmesine ait olan bütUn mas. 
rafları şimdiki İngiliz kralı şahsi 
servetinden vererek büyUk karde
şinin aile yuvasını kurmasına işti
rak edecektir. 

İrat ve maddi servet hususunda 
ailesile her noktada mutabık kalan 
Vindsor dükil. lmparatorice Vik • 
torya ve Kraliçe Alcksandra tara
fından kendine vasiyet edilerek bı· 
rakılmış olan mücevherler hak • 
kında anlaşamamıştır. Kraliçe Vik
torya ile Aleksandrın vasiyctname
lerle bıraktıkları milcevherler 
tahminlerin fevkindedir. İki dizili 
inci gerdanlık, en temiz pırlanta. 
!ardan pandantifler ve büyilkliik
leri tarihlere geçen yakut ve zUm
riltlcrin Vindsor dükünün zevcesi • 
ne mi, yoksa İngiliz hanedanına 
mı bırakılacağı henüz malum de
ğildir. 

Viktoryanın vasiyetnamesinde 
bu mücevherler şu kayıtla Vindsor 
düküne bırakılmıştı: " Torunumun 
seveceği ve bütiln imparatorluğun 
şerefle tanıyacağı genç kıza Ed • 
vard tarafından ta.kılmak üzere 
vasiyet olunmuştur.,, 

Bu kayde nazaran mücevherlerin 
sabık kral Edvardın zevcesine alt 
olması icap ettiğine Vindsor dilkil 
kanidir. Diğer taraftan İngiliz ha. 
nedanı da, vasiyetnamede milcev-
herlerin Edvard tarafından BU • 
yük Britanya İmparatorluğunun 
şerefle tanıyacağı kadına verilme. 
si kaydinin aidiyeti tasrih ettiği 
kanaatindedirler. 

Mücevherleri hangi kocltn takacakt 
O mücevherlerin İngiltere tahtı

na oturacak kraliçeye verilmesi şar 
tile sabık krala büyük annesi ta. 
rafından vasiyet edildiği manasını 
çıkaran kral hanedanı ile, mUcev. 
herlerin zevcesine ait olduğu fik • 
rinde ısrar eden Vindsor dUkU a
rasında bir anlaşma hA.sıl olama.. 
mıştır. Esasen sabık Kral bu mft. 
cevherlerden mUhim bir kısmını 

sevgilisi Madam Simpson'a hediye 
etmistir . 
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Bo~mokoleclen Mabaat 

Umumi 
Yerlerde 
Türkçe 

" (Baıı 1 incicle) 
zifeslni Uzcrinc almakta kendini haklı 
görebilmesi mutlaka ifrat cereyanla
rına yol açar. Memleketimizde hiçbir 
zaman b'u yola gidilmemiş, daiına 

dertlerin icabına gGre mlislx>t ve ge
ni§ tedbirler aranmıştır. 

Ak ve J.ora koyunlar 

Ha taydaki 
Müşahit' er 
Cenevreye 

Gidiyor 

T A N =================================-================= 4 - 3 - 937 ~ 

Doktor Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktör\üğünden; 
Maclen Tetkik ve Arama Enstitüsü Bolkardağ kampında otur

mak, burada ve civarm madende çalışan memur ve ameleleri 

muayene ve tedavi ile meşgul olmak üzere diplomalı ve tecrübeli 

bir doktora ihtiyaç vardır. 
ikametgah, hademe, tenvir ve teshin Enstitüye ait olmak üze

re 200 lira aylık ücret verilecektir. Talip olanların diploma ve di

ğer vesaiki ile Martın onuncu Çarşamba günü akşamına kadar 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde Enstitüye müracaat

ları. (1056) 

ı Emlak ve Eyta 
Bankasından: 

• A 

1 LA 
Mütekaidin eytam ve era
mil maaşatının iskontosu
na Martın a1tısında baş aTilrk vatandru lığı diinyanın en 

yüksek sıfatıdır. Bunu seve se
ve kabul ederek memleketin bünyesı 

içinde yerlcı ini almıya ve miitareke 
devrinin fena imtihanından sonra 
Türk milletinde hakiki bir itimat u
yandırmıya kıymet vermiyen insan
lara bizim ihtiyacımız yoklur. Bu yo
lu kendi arzu, sevgi ve menfaatlerinin 
sevkile tutmak istemiyenl<'ri nf'den 
zorla riyakarlığa sevkedelim? 'I'iirk 
vatand~lığmı bcnim.qemediğini dille
rile, hareketlerile ispat edenler, mem
leketin umumi hayatına ayak uydur
mak istemiyenler, varsınlar kendile
rini be-ili etsinler ve bir ecnebi cisim 
halinde kendi kendilerini bünyenin 
haricine düşürsiinler. Ak koyunla Ka
ra koyunu biribirlnden ayırmıya im
kan bulmak bir ihtiyaçtır. 

(Başı 1 incide) 
cıya kadar, evdeki herşey soyulmuş
tur. Kışlak kiiyiinden sabit isminde 
bir Türk Antnkyaya gelirken Suriye 
Bankasına yakm karakol civarında 

te<'.s.vü1.e uğramış, cebinde bulunan 
dört Suriytı lirası alınmşş ve di)vül . 
miişlilr. Sahil vaziyeti hük\ımcte şi
kfıyet f'tmlr,, kara.kola gi>ndcrilmiş 
karakolda ifndt-sini alarak tahkikat 
yapıla<'ağı siiyleıımiş, fakat failler 
hakkımla muamele yapılmamıştır. 

.. lstanbul yedinci icra memurluğun
dan: Kleanti ve Timolconun uhdesin. 
de olup borçtan dolayı haczedilen Ba 
kırköyündc Cevizlik mahallesinin va-

ilan olunur. ""' nacagı 
Okculnr kiiyiindı•n Aııt:ıkyaya gel -

mı>kte olnn hir Tiirk ii<; miifrilin taar
nızunn ıığrn.yarak ş:ıpkası yırtılmış, 

diivlilmiiştiir. 

Diin . ahnhn karşı tskendenında bir 
Tiirk evine sokaktan meçhul eller ta
mfından yanar gazh bez atılmış ateş 
binayı sarmadan bir Türk komşu ta
rafından göıilleı't•k haber verilmiş, 

s()ndiirlilmiişliir. Cerek Antakya ge . 
rek Iskendenmda propaganda h:ıre -
ketleıiyle t:ı..'ikınlıklar devam ediyor. 

.Maksat milli ölçli ile aykırı olan 
unsurlar arasında tee11nUse varmaksa 
tazyik ve ifrat, bunun en yanlış ve 
verimsiz yoludur. En tloğl"ll y.', kapı
yı açık tutarak. "Canınız lqterse ... ,, 
demektir. Fakat bunun da şartı, ken
dini cidden Türk addetti~ini, Türk u
mumi hayatının malı olduğunu, ve 
memlekete faydalı olmıya <:alıştığını 
gösteren vatandaşlar fert olarak Ka
ra koyun vaziyetinde brakmamaktır. 
Fert itibaıile Musevi, Rum, Ermeni 
vata:nda~lar tanıyoruz ki kendilerini 
cidden Türk addediyorlar, fakat buna 
rağmen vatanlarının kendilerini yiiz
de yilz benimsemediğinden <.lolayı is
tırap duyuyorlar. 

Musevilerin vaziyeti 

O fl meselesinin her unsur hakkın
daki vaziyeti ba.~kadır. En na

~u vaziyet Musevilere aittir. Dilnya -
nm hiçbir memlekeli yoktur ki orad:ı 
yerleşen Museviler memleketin dilini 
benlmsemesinler ' 'e ana dili haline 
koymasınlar. Çok garlJltir, bunun ye
gane istisnası Tiirkiyedir: Yahudilere 
asırlardan beri dost ve efendi mua
melesi eden ve ifı at cereyanlarının 

ilerlemesine imkan bırakmıynn Tilr
kiye ... Burada Musevilerin JspanyolC'a 
veya Fransızcay ıann dil t.anımalan 

ve bu lisanlan umumi ycrlrde kullan
malan, memlekete zorla yabancılık 

ilan etmekten başka bir mana ifade 
etmez. Bu hakikati samimi ~urette 
kavnyan ve çırpman Musevi vat:an
daşlanmız eksik değildir. Mükemmel 
Türkçe konuştukları halde umumt 
yerlerde kendi aralnnnda lspanyolca 
ve Fransızca konuşmayı tercih eden 
Museviler, bu hareketlerinin muhite 
karşı istihfaf diye telakki olunması
e.n ve acı bir teessür uynn<.lırmasına 

hayret etmemelidirler. 

Ermen '/er ve Rumlar 

E rmeniler için de vaziyet. Türk 
vatandaşlığını t.amamlle be

nimsemek veya bcnimscmemclc yo
lunda kendi arzu ve menfaatlerine gö
re ferden verecekleri bir karar mese
lesidir. Dil meselesindeki bir memnu
iyetle riyakarlığa yol açmanın kat'iy
yen manası yoktur. 

Rumca hakkında vazf yet değişir. 
lstanbulda Rumların ve Gnrbf Trak
yada Türkleri nmübadeleden islisnası 
karşılıklı bir munmeledir. Türkiye ile 
Ytınanistnn arasındaki yeni sıkı dost
luk, bu muameledeki manayı bir kat 
da.ha derinleştirmiştir. tki memleket 
arasındaki dostlui:-:ıı yiiksek bir kıy -
met ölçüsU addC'lmek ve bunu iıwite
cek her ifrat harckelin<len u1.ak dur -
mak icap eder. 

Garbi Trakyndn Türkler Türkçe 
konuşmakla kalmıyorlar. Atinaılan 
gelirken trende bir Yunan demiryolu 
müfettişine rnstgeldim. Mükemmel 
TUrkçe konuşuyordu. Mübadil oldu
ğunu zannederek nereli olduğunu 'or
dum. Sıvasa çok benzer bir isim söy
ledi. Ben de Sıvnst.nn bahse b~ladım. 
Adamcağız gülerek yanlışımı ta.~hjh 

etti: 
_ Hayrr. ben eski Yunnnbıt.andn 

doğdum. tlç srnedir buradayım. Halk 
Türkçe konıı 'iııyor. Ben de halkın dili
ni öğrenmeği faydnlı glirdUm. Bir dil 
fP.::la öğrenmek zarar değildir, ktır
&r. Hele Türk - Yunan birliği orta-

Dcmirgömk•klilerden bir kısmı Şa
ma dönmiiş ,bir kısmı da Sancak hu
dutlannda ka.mn inırmu.şlardır. De -
mir gi;mleklilcrin Sancak hudutlarını 
asmasına mani olmak istiyen Hatay 
zabıta teşkillHına mensup ti<: polis 
ve dört bekçi evvelki gün değiştiril -
mişlerdir • 

Müşahitler Geliyor 
Adana, 3 (TAN muhıtbirinden) 

Mü.sahitlerden lsviçreli ve Norveçlisi 
buradan geçtiler. Hollandalı içlerinde 
yoklu. Bunlara İskenderun Maliye 
nazın Hasan Cabbar! refakat ediyor
du • 

Ankara, 3 C'rAN muhabirinden) 
- Sancakla tahkikat yapmış olan 
bila.rar müşahiller, yann şehrimizden 
geçecek olan Toros ekspresiyle Ce -
nevreye dönınekte<lirler :Müşahitlerin 
yanında Suriye<le Türkler aleyhinde 
menfi propaganda yapmakla tanınmı~ 
olnn Maliye Nazın Hn..~-uı Ca,,beri de 

vardır . 
Cenevrede Ko.misyon<la 

Ç lı,ma 
Parlsten veıilen bir habere göre, 

Hat.ay anayn.<ıasını hnurlıyan komis. 
yanda.ki l<"'ransız tlelegelerinden Ro

bert de Caint P:ırlse ,~elmi.şlir. 1-ihte
hassıs, Tiirk lıeyet.ıi tarafınclnn veri -
len anayaı;;a projesini getirdiği gibi 
Türk ooşıııııralıhas.c~ın<lnn aldığı İ7 .. 'l .. 

halı da bildirmiştir. 
Fransız heyeti, verilen proje hak

kmda hükumetinden talimat iırtemeğe 
!Uzum görmUştilr. Sekiz martta. Ce
nevre<le tekrar toplantılara ba.şlana-

caktır. 

da dururken .... 
Yunnni.stanm gösterdiği dost ve ge

niş nıhn ayniyle mukabele etmek, 
doğru ve tabii bir hareket olur 

Koımopolit Türkler 

B lzce dil m<'selesinde en ağır it
hama layık olanlar, umumi 

yerlenle kendi <lillerinden başka dili 
1.arnfet veya bilgi sntmnk niyetine ko
nuşırn 'riiı·klerdir. Bir lkyoğlu mağa
:t.tı..sında kendisine Türk~eden başka 
dille hitnp eılc·n satıcıyı terslemiyen, 
blliıkis kendisine ecııebl diliyle hitap 
eden, sonra iyi veya bozuk bir Türkçe 
söyliyen her ecnebiye Türkçe cevap 
veıimyerok, ecnebi diliyle cevap ver
miye yeltenen her Tiiı·k, Tiirklüğe 

knl'ŞI cUriim işlemiş sayılır. Bugün 
memleketimi;r.de ya.~ıyan blitün ecne
biler 'l'Urk<;e (iğrenmek istiyorlar. 
Hiillin şikayellt>ri, Türklerin kendil~
rile eı·nelıi dili konuşarak buna imkan 
bırakmamıılnndır. 

Uç makul tedbir 

N etlrf' olarak biz lslanhulun dil 
mescle:ıl için şu Uç t('(lbirin 

muvafık olarağı kanııallııdeyiz: 

1 - Para.sız Tilrkçe öğrenmek im
klı.nlarmı çoğaltmak. 

2 - Ti.irk olmıyan unsurlardan 
Türkçe öğrenen ve söyliycn fertleri 
teşvik ve takdir etmek, benimscmi
yenlerin fena not alacağını anlatmak, 
fakat umumi yerlerde ferdi müdaha
halelcre ve ifrat hareketlerine mey
dan bıraka<'ak memnuiyetlerden u
zak durmak. 

3 - Ana Ji!'lanı <.liye Tilrk<;eden baş
ka dil siiyliyen muharir 'I'iirklerle sı
kı bir suı-ette me gul olmak, kendi 
dilini istihfaf eden koımopolit nıhln
ların yakasını bırakmamak ... 

Ahmet Emin YALMAN 

pur iskeles~ sokağında (Muhasebeci Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka-
sokak) eskı 16 numaralı maa bahçe j 

Hastahkların 
Ke~if kolu: KIRIKLIK \'e müştemilat bir bap hanenin nısıf • • • • • • v ." . d • 

hissesi aeynin ademi tes-... ~~i hase. letı iskan Umum Mudurlugun en· 
bile açık artırmıya vazedilmiştir. Hu. 
dudu: Sağı Pnpadaki zevcesi Marya, 
solu Kapamacı çıkmazı, arkası Kos
ti veresesi, sebze ve bahçesi, cephe
si Muhasebeci caddesi ile mahdut. 
tur. Tamamına yeminli iiç ehli vukuf 
tarafından (9543) lira kıymet tak -
dir edilmi.ştir: 

Vır.um mesahası: 16i1 metre mu
rabbaı olup :.!50 metre murabbaı ü. 
zerine iki katı kagir ve bir katı ah
şap kaplama olmak üzere iiç kat ve 

1

67 metre murabbaı üzerine inlja edil
miş kagir bir kat ahır mahalli var. 
dır. 

Neş'enizi !Öndü
ren çalışmanıza 
mani olan kırık 

lığı 

GRiPiN 
ile izale ediniz! 

Bu sayede birçok bü
yük hastahklara tutul

mak tehlikesini de 
önlemiş olurSUJ1UZ. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları 
keser, baş ve di~ ağrılarına, 
nezleye, gripe, romatizmava kar-

şı bilhassa müessirdir. 

Bütün eczahanelerde satılır. 

İcabında günde 3 ka~e alınabilir. .. 
Eminönü Halkevinde 

J;mhıiinli Hnlke\'iıulen: Bu yıl için 
düzenlediğimiz seri konferansların 
sekizincisi 4-3-937 perşembe gü -
nli saat (17,30) da Evimizin Çağal
oğlundaki merkez salonunda Bay 
Hnlim Baki I\:unt<'r tarafından (Es
ki fstnnbulda Ti.irk Snoru) mevzuu 
ü1.er.inde verllelektir. Davetiye yok _ 
tur. Herkes gelebilir . 

Kadıköy Halkevinde 

Kadıköy Halkevinden: 5 Mart 937 
cuma ak~amı saat 21 de Evimiz sa
lonunda Bay Ahmet Hamdi tarafın _ 
dan (Şiir Uzerind<' bir izsth) adh bir 
konferans v<'ıileccktir. Ifonfcranstan 
sonra e\.-lmiz koral heyeti tara fındıırl 
hir konser verilecektir. Herkes gele-

bilir • 

~ı·•L + • '""'P. r.ı 

f=c7.aneler: 
Bu gec:e nöbetci olan • eczan!'ler şunlar

dır: 
tSTANBUL CİHETİ 

Eminönü: Hüseyin Hıisniı, Alemdar: Ali 
Rıı:a. Bevu:ıt: Havdar. Küc:ukoazar: Hik
met Cemil. Karııı:ümriilc : Arif. Samatve: E· 
rnfilo~ Sehza,,ebası: Üniversite. Alc,.arav: 
Nuri. F'"ner: Husamruin, Sehremini:Hamdi 
Eytıp: Deftrrdıır Arif 

BEYOôLU CiHETİ 
Kannık. Baronakyan. İttihat. Galata: İs

met, Taksim: Niznmettin Si$1İ: Necdet, Ha-

lıcıoğlu: Barbut. 
BEŞ!KTAS CiHETİ 

Reşiktıış: Sülrvman Recerı. Ortııkövdı- Or 
taköy, Arnavutkôy: Miltiyadi, Bebek: Mer· 
kez. 

SARTYER CiHETİ 
Büyiikılere: Nuri, T:mıhya, Yrniköy, Bo· 

yacıköv, ve Ruml"lihi!:arı eczanelt'rİ. 

Evsafı: Bahçenin etrafı duvarla 
muhat olup demir kapı ile girilir. Cad 
deye nazır olan duvarlar yarım ve 
üstü demir parmaklıklıdır. Bina ka
gir aksamı dahiliyesi ahşaptır. Pen
cereleri pancurludur. Bahçede el ile 
müteharrik tulumbalı bir kuyu. su 
tesisatı ve havuz vardır. Miiteaddit 
meyve ağaçlan ve zeytin fidanları, 

bir demir kameriye birinin zemını 
tahta diğerinin çimento olmak üzere 
iki gi)z ahırı miiştcmildir. Binaysı 

bahGcden iki taraflı mermer merdi. 
venle <:Iktlır. 

Birinci kat: Bir salon üzerinde bi
ribiı:ine geçili karşılıklı altı oda, mer 
mer musluklu ala.franga bir }ıcliı., ta. 
rafcyni camlı ikinci ve zemin katına 
geçili merdiven başı ve bir merdiven 
altı mevcuttur. 

İkinci kat: Merdiven başında ca
mekanla bölünmtış bir salon üzerin
de yekdiğcrine geçilir biri balkonlu 
karşılıklı altı oda, musluklu alatur. 
ka hela vardır. 

01;.üncü kat: Merdiven altı, bir do
lap bu kısım çatı katı olup bir çatı 
arası ve bir kiiçiik odadan ibarettir. 

Zemin katı: Tul um balı ~aıbit ka -
znn, sabit depo iki mermer teknesi 
bulunan zemini karosimcn bir çama. 
şırhn.ne, musluklu tezgahlı ocaklı bir 
mutbak, ild musluklu zemini çimen
to bir banyo odası, Bu kısmın taşlı
ğı ahşap bo,me ile aynlarak depo ha
linde istimal edilmekte olup bir o
dası, bir helası mevcuttur. Bahçeden 
ayrıca bu kısmın bir kapısı vardır. 
Binanın ahşap kısımları tamamen 
yağlı boyalıdır. J{ısmcn elektrik te -
sisatı vardır. Binanın üst kısmı tahta 
kaplı olup yağlı b0ynlıdır. 
Artırma peşindir. Artınnıya iştirak 

edecek müşterilerin kıymeti muham. 
menenin yiizdc 7,5 nisbetin<.le pey ak 
çcsi veya milli bir banlcanın teminat 
mektubu hiımil olmalar:ını icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifa.t, tenviriye 
ve vakıf borçlan borçluya aittir. Ar
tırma şartnaml'si 18. 3. 937 tarihine 
miisadif perşembe giinli dairede ma
halli mahsusuna talik edilecektir. 

Birinci artırması 12. ·1. 937 tarihL 
ne miisadif pazartesi günii dn.ircıniz
de saat 11 ten 16 ya kadar icra edi
kcektir. Birinci artırmada bedel kıy. 
meti muhammeııin yi.izde 75 ni bul· 
d11ğu takdirde \istte bırakılır. Aksi 
takdirde son artırmanın taahhtidü 
baki kalmak Uzere artırma on beş 
gün daha temdit edilerek 27. 4. 9~7 
tarihine mUsadif salı günü saat H 
ten 16 va. kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranm üstünde bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve ifliıs kanu. 
nunun 126 cı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacnklılarla diğer alalrnda
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve ma
sarife dair olan iılllinlnrım ilfm tari
hinden itibaren yirmi gi\n zarfında 
evrakı mlisbitelerile birlikte dairemi
ze bildirmeleri lfi.zımdır. Aksi takdir-

KADIKÖY VE OSKÜDAR CtııETt 
Modad!: Moda ve Altıyolda Mı-rkez et· 

zanrlerl. Usl· i' ılnrd'l Ömt'r Kenan eczanesi 
DICF.'R SEMTLER de hakları tapu sicillcrilc sabit olmı. 

BO•'iikada: Halk. Bakırkoyde Hilal eczane-
lerl. 

~ yanlar satış bedelinin paylaşmasın-

Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, To· 
kat ve Sivasın Şarkışla kazalarile diğer yerlerde tskan edilen ve 
edilecek olan muhacirler için 2500 çift (beş bin adet) öküz pazar" 

hkla satın alınacaktır. Pazarlık 10/ 3/ 937 Çarşamba günü saat ıs 
de Sıhhat Vekaletinde yapılacaktır. 

İdari ve fenni şartnameler İstanbul Kayseyi, Sivas, Adana, &t"" 
zurum ve Kars Vilayetleri iskan Müdürlüklerinde ve Ankarada 

İskan Umum M üdürlüğündc mevcuttur. İsti yenler bu yerlerden 

şartnameleri alabilirler. 
Pazarlığa girmek için her talip beş bin öküz için şartnamede ya" 

zıh muhammen Fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat 

teminat vermeye mecburdur. (947) 

. ;/../~ > 7 .../

~f c\·duat ıç1n clvcrışli şartlar 
Para plasnınnı ıç1n üğuller 
Kırnlık Kasalar 

Bütün gun arasız açıktır 
~=====:----:_:--==:-::=--=-=-=-=-=-=-=-=-=...:----' -
Devlet Demiryollan ve limanlara işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli ( 166 7 5) lira olan bir adet kar küreme ma
kinesi 15 ' 4/ 1937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 

ile Ankara<la iclare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1250 lira 63 kuruşluk muvakkat te

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 / 5/ 
1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimat

name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 

14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vcnneleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai~esinden, 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmakta
dır. (1097) 

• • • 
Talibi çıkmadığından doıay1 ıık eksiltmeısi feshedilmiş olan ve 

muhmınen bedeli ( 16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif eb'atta 

çam azman ve tomruk 19/ 3/ 193 7 Cuma günü saat 15,30 da ka" 
palr zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1249.56) liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 / 5/ 1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında int~ar etmiş olan talimatname 

dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnamele- parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Hay<larpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehir ve izmir• 

de İdare mağazalarından dağıtılmaktadır. ( 1168) 

dan hariç kalırlar. Müterakim v•cr- Kabataf Liıe i Mezunları 
gi, tenviıiye ve tanzifiycden ibaret 
olan belediye rüsumu ve vakıf icare. Kabataş Lisesi mezunları birliğin· 
si bedeli ve rüımınu teli aliye müza - den: 
yededcn tcm:il olunur. 20 senelik va- Nizamnamemizin tadili ile fevkB" 
kıf icaresi tnviz bedeli mUşteriye ait. iade umumi kongremiz 6 mart 1nt.;7 
tir. Dalın fazın mallımnt nlmnk isti- · cumartl'si gtinii saat on bc>ste Enı1• 
yenlerin 934 ' 84 numaralı dosyada 
mevclut evrak mahallen haciz ve tak nönU hnlkevlnde toplana<'ağmdan biİ· 
diri kıymet raporunu görüp anlıya- tün Uyclcrlmizin teşrifleri rica o lll" 
caklan ilan olunur. (30684) nur. 
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kUVvetli varlıklar 
l:n büyük hızlarmı kendi iç 
t8"herlerinden alırlar. Var· 

lıinıı iç cevherinden alan 

,. ................................................................................................ ,~ 

krem Pertev 
kendine benzemiye çalı,aa 
=:~arların daima ·fev
-uue kalmıfbr. Bunun da 
lebeıbi, bqkaamı taklide 
6aenmemeeinde ve yarattığı 
loym,etin aahibi kalabilme. 
liııdedir. . 

Dikkat ediniz ki: TAKLlD 
daima (benzer) idir, hl~ bir 
~t aaıı olamaz. 

.._~uı dördüncü icra memurlu. 
•"llQ&ıı: Yeminli Uç ehli vukuf ta
~ tamamına 1711 lira kıymet 
~ edilen Feriköyünde Rum klli-

:::kağmda 28/ 30 numaralı hane 
&fafıda yazılıdır: 

't4ı ~ katı: Çimento dÖfemeli 
\G lofa üzerinde bir odunluk, iki 
~Urltık, bir hell ve oda, çimento 
Ol ltleli la.bit saç ocaklı bir mutbak 

~Ul'adan bahçeye kapıaı vardır. 
~ mutbaktan içiçe geçilir. Ze. 

çimento bir kiler ve çimento I 
~ell bir çama,ırlık olup 10fadan 

ayrı kapı ile geçilen bir 
"'1ık tlzerinde zemini çimento bir 
~ bu odanın içinde demir kapaklı 
4ır. kuYU ve sokağa demir kapıaı var-

Türkiye 

21.7f2.801.J 
AKTiF 

Kua: 

BA.NKNOT • • • • • • • " 14,458,451,-

UF AKLIK • • • • • • • • ,, 1,202,699,ml -
ALTIN: Safi kilogr11.m 19.723,58&,Lll"' 

--. 
Dahildeki Muhabirler : 

TQrlr Liram • • • • • • • Lira 

Hariçteki Muhabirler : 

ALTIN: Sa.ti kilogram 6.370,991'L_lra 
Altına tahvili kabil Serbest d~ 
Ylzler • • • • • • • • •• 

579,490,53 

8.961.308,26 

62,320, 7S 

Dlter d~vlzler ve Borçlu kl1rlna 
bakiyeleri 42,727,607,SB . . . . . . . . ._'_' - -------· 

Hazine Tahvilleri : 
Denıhde edi.evrakl nakdiye kar-
fllılJ . . • . . . Lira 158, 748,563,-
Kaıı un un 8 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan bulne tarafından 
ftkJ tediyat ..••••• .__" ____ 12_,_77_4_,00_2_,-_

11 

Senedat Cüzdanı ı 

HAZiNE BONOLAR! • , • •• ~Lira'' -,-
TiCARi S-"'"'AT 18,242,003,08 

~'ıı..&J' • • • • "-- ------· 

Eıham ve Tahvilit cüzdanı: 
( Denıbde edilen evrakı oak· 

37,044.800,23 A - ( diyenin t.,..w,ı Eeham " Lira 
( Tabvült Utlb&r1 kıymetle) 

B - Serbest Mham ve t&BvilM .....__•_• -~--3 .• _9_58_,504_,_89 

Avanslar: 
Altm ve ~vlz Ozerine • 

Tahvlllt tlzerlne • • • 
•• •• •• IL.__Lira_· •• _____ 11_8_.64_ı_.3_ı41 L 1,161,255.42 ttt ~ kat: Zemini kareaiman bir 

ta tre ve cameklnla bölUnmUt bir ao
ctoıa tlaerinde bet oda, bir. hela ve iki 1 Hiııedarlar • • • • • • • • • 
1ıb- p, aynca cameklnla bölUnmtlf Muhtelif • • • • • • • • • • 
~ kıannda bodrum katma inilir, mer 

vardır. 
YekUn 

Lira 

' 

43,403,952,44 

579,490,53 

s1, 751,236,43 

145,974,511,-

18,242,003,~ 

41,003,305,12 

7,939,896,78 

4,500,000,-

8,740,495,05 

322,134,890,41 

Sennftye • • • • • • • 
ihtiyat Akçeıi . • • • • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

Bankası 

• • • 

r Lıra 
• • • 

Derubde edilen evralD nalrdJye Lira 
Kanunun & ft 8 tnd maddelert-

158. 748.563.-

ne tevf1kan bazlne taratmdan 
ftkl tedtyat • • • • • • " 

12,774,052,--. 

Denıhde edL evralD nakdiye 145,974,511,-
bakiyem. •••••••• 

K&rfllılı t,amımen altm olarak 
Ulveten teda"'11t ftZedtlen Lira 
Re.kont mukablll Ulvtıten ted 
Yued. 

Türk Lirası •fevduab ı 

Döviz Taahhudab : 

" 
16.000.000 

Altmo toıı.ııt tabii dGvlzler. . r 1,352,Dl 
Dtter dövtzler ve alaca kh kll· 
rtnı b&ldyelerL • • • • • ,, 26,523,842,26 --- -

Muhtelif • • • • • • • • • • 

VekUn 
2 Mart 1933 tarihinde' itibaren : 

15.000.000.-
1.551.182.53 

180,974,511,-

13,389,291,84 

26.525.195,2( 

84,694, 70D.84 

1 322.134.890,41 

İskonto haddi % S ~ Alt"" ;;7,,. ~n~ av;ın~ % 4 1.4 

~-katı: Dolabı bulunan ·bir aofa 
~ iki oda olup birinin zemini ' 
~ ~p korkuluklu balkonu ve 

~~ e&mlan ve çerçeveleri hL ----------------------------------------------------------
~. Bu katm tavanlan haraptır. 

"1ıı mamulbfrh•- Yü sek Mühendis Mekteb1 
$~~va!:' ~ Arttırtn Eksiltme Kom:s-
ıo tuğla duvar ve aerpme çimen- yon undan: 
~. 

..!;:rı içinde elektrik ve terkoa te. 1 - Yüksek Mühendis Mektebi binasmm bulunduğu arsa da. 
il lllevcuttur. bilinde yaptmlacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli Pansi-

bir 114udu: Bir tarafı 270 zirah ana, yon binau inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeııe ko-
11, :;-ıı Mihal ve latelyonun arsa- nulmuştur. 
tlll tarafı arabacı ı.tefonun men- 2 - Bu ite ait şartname ve evrak şunlardır. 
~e tarafı rabil de Rum kilisesi A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni 

IOkağı ile mahduttur. şartlar, pansiyon projem taıksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat 
'baı &.Jıa.ı: Umumu 223 metre murab. cetveli. 
'Ol0p bundan 124 metre murabbaı B - Mukavele projesi. 

ve kalanı bahçedir. C .:_ Baymdırlık itleri genel şartnamesi. 
ftbu g&yri menkul açık artırmaya D - Plin ve projeler. 
~ olduğundan 12. 4. 937 ta- istekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde 
l' llltlaadif puartem gUnU saat mektep idaresinden alabilirler. 
~ ıe ya kadar dairede birinci ar. 3 - Eksiltme 22/ 3/ 937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
~ icra edilecektir. Artırma be. 15 dıe Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki 
'la kı,meıı muhammenenin yUzde arttnna ve eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. ....::!. buıdufu takdirde mu,terisi tı- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11965 lira mu
'- bırakılacaktır. Akıl takdirde vakkat teminat venneai bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 

IOJı artıraıım taahhtıdU baki kal- olup getirmesi lhnndır. 
~ b.ere artırma 15 gUn mtlddetle AL- Nafıa Vekiletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
lb edilerek 27, 4, 937 tarihine vetika•ı. 
~Ah gUntı saat 14 ten 16 ya B - 50000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Vkiletince tasdikli 
eı ":ık kVJ& dairem.iade yapılacak ikin vesika. 
~ arbrma bedeli, kıymeti mu- C - 937 yılma ait Ticaret Odası vesikası. 
~enin yt1zde 75 n1 bulmadıfı 5 - Ekailtmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 
~ aan,, 2280 numaralı kanun mimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altmda 
~ Jıetbı.1ı~vfikan Pfi bırakJJ.ır. Sa- itin yapılacağını ve intaat müddetince işin başında bulundurula
~· Artırmıya iftirak etmek cafmı taahhüt etmesi liznndır. 
~ 7,a nla~:. muh•:::enin 6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat
~ lllUl! bir '---k ~-._ t ekv~ tm bir uat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası 
"-'-- uau anm W&lllll& m · 1.ğ. k 
lt.~ ha.mu bulunmalan lbımdır. içindeki aıt~ına "':eksiltme Komisyonu Reıa ı me ma buz mu-
~ tapu ılcilli ne aablt olmıyan kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
~alacaklarda diğer allkadara- yet üçüncü maddede yazdı saate kadar gelmiı olması ve dı' zar
' lrtit.k hakkı lahiplerinin bu hak. fm mühür mumu ile iyice kapatdmış buluıupaSI şarttır. Postada 
~ ~hususile faiz ve meurife olacak gecilanelf!I' kabul edilmez. (1076) 

~~~&rmIW:!m= S hh t • ı· · " M t V k• 
~c.ı..,~4::"::: ı . _a ~e ıç ımaı -~a-~e~~ .. e a· 
~11e .. bltobıuyaıılar..u,1ıe- leti ıskan Umum Mudurlügunden : 
ı...116:.=uından h= kalır· Muhacirler için (1000) bin adet araba pazarbkla imal ettirı1e
~ mtııev:~:-be~:CUyeyeriı!:: cektir. Pazarlık 11/3/937 Perşembe günü saat 15 de Sıhhat ve tç
~ Vllaf le&rMi mfttteriye aittir. timai Muavenet Veklletinde yapılacaktır. idari ve fenni tartname 
Jea.s; flala malı\mat almak ı.tlyen- ler latanbul tzıiıir Kocaeli İlkin Müdürlüklerinde ve Ankarada 
'bt ~ .. tarihinde& itibaren herke. lakin Umum Müdürlüğünde Mevcuttur. latiyenler bu yerlerden 
~a'UUl!leıli için dairede bulundu· şartnameleri alabilirler. 
~ No.~~:e :::_ Pazarlığa girmek için her talip bin araba için şartnamesinde 

llftcut v...i:t m ~klerl yanlı fiyatın yüzde yedi buçuğu niabetinde muvakkat teminat 
• (30078). vermeye mecburdur. (948) 

AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZDIR 

IŞl~I UCUZA 
MAL . ETMELiDİR 

DAHA AZ CERYAN SARFİLE 

DAHA PARLAK IŞtK VERlR 

Türkiye Umumi Mümeaailli4i: 

H E L i O S müessesatı 
lstanbul. Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 • 128 

(yeni binasında,) 

Bay (Suat Tenlk), Istanbu. 
lun en güzel manzaralarından 
mürekkep bir albüm vücude ge
tirmiştir. <YEDlGüN) tarafın. 
dan netredllen bu albüm güzel 
fotoğraf meraklılannı cidden a. 
li.kadar edecektir. Bu albümün 
fiyab yalnız (15) kunıttur. Bü
tün bayilerden ve latanbulda 
Ankara caddesinde Y edigllnUn 
aabş mağazaamdar isteyiniz. 

(15) kur119luk posta pulu 
gönderenlere bu albümden bil 
adet derhal gönderiUr. 

Adres: İstanbul. Ankara cad
desi CYedigUn) Mecmuaaı lda. 

- - - --ehaneal. ••-1# 
latanbul aaliye üçUncU hukuk mah· 

kemeainden: lstanbul Evkaf mUdUr
IUğU tarafmdao Boğaziçi Uluköy 
Mektebi Ru,tiye l!IOkak 39 No. da mu. 

----------------------- kim Halia aleyhine 35/ 1192 No. De 
---------------------- açılan alacak davasında: Müddei a-

lstanbul Jandarma Satınal
ma Komisyonundan : 

1 - Jandanna ihtiyacı için evsaf ve nümuneaine göre "35000-
38000,, metre astarlık bez kapalı zarf eksiltmeaile satm almacak· 
tır. 

2 - Bir metre bez için tahmin edilen bedel (25) kurut ve ilk 
tminat miktarı (712) lira (50) kuruttur. 

3 - Şartname her gün komisyonda göriHebilir. 
4 - Eksiltme 19/3/937 tarihinde Cuma günü uat 15 de Ge

dikpaşadaki Jandarma Dikim evi binasında bulunan Jandarma 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin eksiltme sa. 
atinden bir saat evveline kadar teklif mektuplannı ve ~e 
yudı evrakı komiıyoııa 1ım:li etmeleri lizmvlır. (U45) 

leyhe Uf.nen tebligat yapıldığı halde 
muhakeme gilnU mahkemeye gelme
diğinden hakkında gıyap karan itti. 
lıazile dul'Ufmanm 14. 4. 937 saat H 
de talikine karar verDmiftir. Mwna· 
ileyh Haliain mezldU ,Un ve saatte 
mahkemeye gelmelli veya bir vekili 
kanun! göndermeel ve aksi takdirde 
gıyabmda devam olunarak bir daha 
muhakemeye kabul olunmıyacağı teb 
Uğ makamma kaim olmak Uzere lllıı 
olunur. (30610) 

Zührnt Ye cild hutalrklan 

or. Hayri Öme 
~leden IOnra Beyotlu Apnmı 
"&J118IJJda No. 813 Telefon :43Ml 



10 TAN = 4 - 3 - 937 

Türkiye iş Bankası 
fJi 19 1M'art 1931 tarihinde toplanacağı ilan edilen fevkalade umumi he.. 
~·<>t ruznamesinde yazılı olup tadil edileceği bildirilen banka esas ni-

idare M eclisinden • • 
2amnamesinin yeni şekli aşağıya kayt ve ilan olunur. 

Türkiye iş 
Esas 

Bankası 
Nizamnamesi 

Birinci [ölüm: 

Teşekkül 
. ~ - M'GESS!SLER : !.kinci maddede yazılı maksatlarla Iktısat Ve

kılı esbak1 ve sabık Mubadele, Imar ve lskan Vekili Mahmut Celal, Siirt 
Mebusu Mahmut, Hüseyin Bey zade Jbrahim, Mora Yenişehirli zad~ 
Etem Hasan, Cebelibereket Mebusu lhsan, tüccardan Hanif zade Ah
met, Edirneli Emin, Eşraftan Sükkeri zade Tevfik paşa, Süreyya Emir 
paşa, manifatura tüccarı Hafız Halit, Trabzon Mebusu Hasan, Rıdvan 
zade Hasan, Kavalalı Ibrahi°' paşa zade Hüseyin, Attar zade Rasim, Sı
vas Mebusu Rasim, Inegöl!U zade Mehmet Saffet. Çubukçu zade ~fohmet 
S~phi, lnegöllU zade Mehmet Refet, Uşşaki zade Mahmut Muammer, 
Tuccardan Altıağa zade Mustafa, Eczayi tıbbiye taciri Necip, Yelkenci 
zade LOtfi, lzmir Mebusu Rahmi, Muhasebeci zade Rıza, Kınacı zade 
S~kir, Yozgat Mebusu Salih, Nemli zade Sıtkı, Yozgat eşrafından A
kif paşa, Hacı Ebubekir zade Osman, Ali Ramiz ve Şürc&ası, Remzi zade 
Ferit, Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret, Rize Mebusu I<,uat, Gaziantep 
l\Iebu~u Kılıç Ali, Avunduk zade Mahmut, Ragıp paşa zade Şakir, Bay
lar!a ışbu esas nizamnameye tevfikan çıkarılacak hisse senetleri sahip
len arasında bir Türk Anonim Şirketi teşkil olunmll§tıur . 

2 - MAKSAD : Şirket aşağıda yazılı muamelelerle iştigal etmek 
iizcre teşekkül etmiştir. 

a) Her tür!U banka muameleleri, 
b) Ziraate, sanayie, madenlere ve nafia işlerine müteallik her nevi 

teşebbüsler, 

c) Her tUrlü eşya ve levazımın istihsal, imal ve tedariki ve alelumum 
i:ı.şaat deruhte ve ifası ve bu hususlar için şirket tesisi, 

ç) Her türlü sınai ve ticari muameleleri gerek kendi nam ve hesabına 
\•e gerek yerli ve ecnebi mUesseseler ile müştereken ve yahut bilvekale 
bu müesseseler nam ve hesabına deruhte ve ifa etmek. 

Bu maddede yazılı hususat tahdidi olmayıp tadadidir. Barı!m ticaret 
maksadı ile gayri menkul alım satımı ile meşgul olamıyacağı gibi gayri 
menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak kendi alacaklarmı sağlam
laştırmak maksadiyle gayri menkul ipoteği alabilir. 

3 - Ş!RKETIN UNVANI VE MERKEZ! : Şirketin ünvam (Türki
ye lş Bankası) olup idare merkezi Ankara şehridir. ldare Meclisinin ka
rnriyle Türkiyenin başka mahallerinde ve ec nebi memleketlC'r - de şube 
veya acentalar aaçılabileceği _ gibi muhabirler de bulundurabilir . 

4 - ŞlRKETIN MUDDET! : Şirketin müddeti kat'i surette teşekkül 
tarihinden itibaren yetmiş senedir. Bu müddet işbu esas nizamnamede 
yazılı hükümlere tevfikan uzatılıp kısaltılabilir. 

ikinci Bölünı 

SERMAYE VE HiSSE SENETLERi 

5 - SERMAi"E: Şirketin sermayesi (5.000.000.-) beş milvon 'l'tlrk 
lirasıdır. Bu sermaye (400.000) adedi nama muharrer ve (100.000) ade
di hamiline ait olmak üzere (500.000) hisse senedine taksim edil -
miştir. Hisse senetleri aşağıda yazılı olduğu veçhilc Uç tertibe ayrılır: 

Birinci tertip: Onar liralık birer hisse, 
!kinci tertip: Yüzer liralık onar hisse, 
UçüncU tertip: Beşer yüz liralık ellişer hisse. 
Hisse senetlerinin ne miktarının birinci ve ne miktarmm ikinci ve U. 

c:üncU tertiplerden ihraç edileceiti ldare Meclisi tarafından tesbit edile· 
cektir. Sermayenin tamamı taahhüt ve tediye olunmuştur . 

6 - ML'VAKKAT HlSSE SF..NEDl: Hissedar yazılanlara. şirketin 
asli senetleriyle değiştirilmek Uzere, nama muharrer muvakkat hisse 
senedi ilmühabeıic.>ri verilir. 

7 - HISSE SNETLERlNlN ŞEKLI: Nama muharrer hıisse senet
leri mUnhasıran TUrkçe, hamiline ait olanlar ise bir tarafı Türkçe ve 
diğer tarafı, İdare Meclisi tarafından ltizum görüldüğü takdirde, ba.şka 
bir lisanla yazılır. 

Hisse senetlerinin numuneleri ihraçtan evvel tasdik edilmek üzere, 
!ktısat Vekale~ne takdim edilecektir. Her ne\'i hisse senetleri, ldsre 
Meclisi azası arasında tayin edilecek iki zatın imzasını ve şirketin resmi 
mühürünü havi olacaktır. 

8 - NAMA MUHARRER HlSSE S&'.1ETLERI VE KUPON HAMIL
LERl: Yalnız nama muharrer hisse senetleri sahiplerinin Türk olması 
~uttır. Fakat gerek nama muharrer ve gerek hamiline ait aksiyonların 
faiz ve temettüü kuponları hamiline ait olup faiz ve temettüler, kupo
nu ibraz edene ödenir. 

9 - AKSlYON BEDELJNIN TAHSlLl: Hisse senetleri bedelinin 
dortte biri kayıt ve imza muamelesini müteakip de!aten ve miltebakisi, 
Idare Meclisi tarafından görülecek lüzum üzerine, tayin edileeek za
manda defaten veya taksitle ödenir. 

Hisse senetlerinin henüz tesviye edilmemiş bedel bakiyelerinin defa
tcn veya taksitle tahsiline ldare Meclisince karar verilirse, keyfiyet şir
ketin merkezi idaresinde ve icabcden diğer mahallerdeki biri resmi olmak 
üzere en az Uç gazete ile bir ay evvel ilan olunur. Sermayenin arttırıl
ması halinde de ayni veçhile hareket edilir. istenilen taksitleri vaktin
de ödemiyen hissedarlar. şirket tarafından ihbarname tebliğine ltizum 
kalmadan, mezkur taksitlerin tediyesi icap ettiği tarihten itibaren rc 9 
faiz vermiye mecburdurlar. 

JO - BEDEL! ODEN.MlYEN HISSE SENETLERTh'L.~ SATIL:\iASI: 
Tediyesi lazım gelen taksitler bir ay içinde ödenmediği takdirde şirket, 
lborçlulara karşı haiz olduğu haklara halel gelmeden, taktıitleri verilmi
yen hisse senetlerini satabilir. Bunun için yalnız merkezde ve Istan
bulda Uç gazete ile ilan ettikten bir ay ımnra ldare Meclisince verilecek 
karar üzerine münasip görülecek zaman ve mekanda ve ihtarname teb
liğine ve sair adli ve icrai muameleler icrasına lüzum kalmadan hisse 
senetleri o günkü borsa fiyatiyle satılabilir. 

Bu suretle satılan hisse senetleri iptal edilerek alıcısına eski numara
lan havi yeni bir hisse senedi verilir. Satış bedelinden resülmal ve o 
g~ne kadar işliyen faiziyle bilcümle masraflar tenzil edildikten sonra 
bakiyesi, senedi satzlan kimseye verilir. Satış bedeli şirketin matlubunu 
istifaya kafi gelmezse noksanı ayrıca talep olunur. 

11 - VAKTlNDEN EVVEL ODEME: Hisse senetlerinin geri kalan 
bedelini, talepten evvel şirkete tediye eden hissdarlara bu suretle öde.. 
nen meğlağ için talep zamanına kadar '1ı 6 faiz verilir. 

12 - HlSSE SEl\'ETLERINlN FERAGI: Nama muharrer hil5Se ee
nctlerinin ferağı, fariğ ve mefruğunleh veya kanuni vekilleri tarafın
dan imza edilmiş iki beyanname Uzerine, Meclisi Idare karan ile icra 
olunur. Bu karan müteakip, ferağ edilen hiS!'!e senedinin şirket defter
lerindeki kaydı Uzcrinde de kabeden tashihler yapılır. 

1:-1 - ITISSE gEN'ETLfüUNJN TF.CEZZI KABUL ETMEMRSI: 
Hisse senetlC'ri şirket nazarında tecezzi kabul etmez bir kllldiir. Şirket 
her hi~se için bir sahip tanir. Hisee senedinin birden ziyade sahipleri 

varsa, bunlar şirkete karşı olan haklarını ancak mUşterek bir mümessil 
vasıtaslyle kullanabilirler. Bu mUsessil şirket nazarında mezk\ir hisse 
senedinin sahibi addolunur. Bir his.qenin intifa hakkına sahip olanlarla 
mt\lkiyetine sahip olanlar ayn ayn şahıslar olduğu takdirde bunlar da 
9irkete karşı olan haklarını müşterek bir mümessil vasıtasiyle kullanmak 
~ııecburiyetindcdirlcr. Aralarında anlaşmazlarsa, gerek yapılacak teb
liğlerde ve gerek umumi heyet içtimalarında h~zır bulunarak reye işti
rak hususunda şirket yalnız intıifa hakkı sahibini ve bunlar birden ziyade 
;se tayin edecekleri mümessili tanır. 

14 - HlSSEDARLARIN MES'ULlYETl: Hissedarlar ancak malik 
eılduklan hisse senetlerinin bedeli miktarınca mesuldürler. Kendilerine 
taEhhüt ve imza ettikleri sırada kabul etmiş olduklan nakdi taahhütleı.: 
m!ktarından fazla bir mesuliyet yükletilemez . 

Hisse senetleri bedeline mahsuben tediye olunacak taksitler bu senet
leı e şerh verilmek suretiyle tesbit olunur. 

15 - H!SSE SENEDi SAHIPLER!YLE MiRASÇILARIN VE ALA
CAKLILARIN VAZiYETi: Hisse senedine malikiyet işbu esas mukavele
name hükümlerine ve umumi heyet kararlarına muvafakati tazammun 
eder. 

Temettü hissesiyle ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel haklar da 
dahil olduğu halde bir hisse senedinin temin ettiği bilcümle hukuk ve 
tahmil edeceği borçlar o hisse senedinin sahibine aittir. Bir hissedarın 
noirasçılan veya alacaklıları hiç bir vesile ile şirketin idare işlerine mü
dahale edenıiyecekleri gıbi ı;irketin mallan üzerine haciz konmasını ve 
buııların satılığa çıkarılmasını istiyemezler, haklarını istifa hususunda 
ı;ıırketin muhasebe defterleriyle umumi heyet kararlarını kabule mec· 
bıırdurlar. 

16 - AKSlYONERLERlN İKAMETGAHI: Her hissedar şir.ks·t merke 
ıinde veya şirketin şubeleri bulunan mahallerde kanuni bir ikametgah 
gfüıtermiye mecburdur. Hisse senetlerinden dolayı şirketle hissedar ara
sında cereyan edecek muamele için bu ikametgah muteberdir. Bu su· 
retle ikametgah ta)in etmiyenler için şirket merkezinin bulunduğu yer 
ı .rn metgah mahalli sayılır. 

17 - SJ<jRMAYE:t\1.N ARTTIRILMASI: Bu statü hükümlerine göre. 
toplanacak olan hissedarlar umumi heyetinin kararı ile şirket sermaye
si üç misline kadar arttınlab:Iir. 

Sermay"!.l..in bundan fazla arttırılmMı için hükumetten izin almak la
znndır. Her halde, sermayenin tamamı tahsil edilmedikçe yeniden art
tırma karan verilemez. Sermayenin arttırılması halinde yeni çıkarılacak 
aksiyonların bir kısmı hamiline ait olabiİirse de bunların mecmuu hiç bir 
zaman sermayenin üçte birini" geçemez. 

18 - SERMA Yl~.l\1N ARTTIRIL.\1ASI HALINDE YE!'.1 ÇIKARILA
CAK HtSSE SEı'-"ETLERl: Sermayenin arttırılması halinde yeniden 
ı:ıkarılacak hisse senetlerinin nevileri ve şartları arttırma kararını ve
rt-ıı umumi heyet tarafından tesbit edilerek ldare Meclisine Hi.zım gelen 
salahiyet \'erilir. 

19 - RUÇHAN HAKKI: Yeni çıkarılacak aksiyonları satın almak 
h1ısusunda mevcut aksiyon sahiplerinin rüçhan haklan vardır. Bu rüç
ha, hakkının ne kadar müddet ve ne gibi şartlar içinde kullanılabilece
ğini ldare Meclisi tayin eder. 

20 - SERMAYENIN ARTTIRILMASI VE EKSILTlLMESI: Umumi 
heyet, kanuni hükümlere istinaden, sermayenin arttırılmasına ve azal
tılmasma ve icabında tahvilat ihracına karar verebilir. 

21 - HlSSE SENETLF.JU VE TAHVILATL"'\' ZIYAI: Hisse senetleri 
ve tahvillerin 7.iya, eirkat, tahrip veya sair sebeplerle sahfblnin nza!!ı 
olmadan elden çıkanlması halinde yapılacak muamelelerde ticaret kanu
nunda yazılı hükümler tatbik olunur . 

22 - ıroESSIS HiSSE SE.~ETLERI: Çıkarılacak hisse senetlerin
den defaten en az yüz hisse alanlar (müessis) telakki olunur ve kendile
rin~ beher yüz hisse için bir (müessis hisse) verilir. 

Şu kadar ki bu hak dört tnilyon sermayeye kadar mevcut olup serma
yenin bundan fazla arttırılması halinde müessis hissesi verilmez. 

Oçi.incü Bölüm 
BANKANIN iDARESi 

23 - lDA RE UZlJVI..ARI: Bankanın idare uzuvları (idare Meclisi), 
(ldarc Komitesi) ve (Umumi Müdür) den ibarettir. 

A - IDARE MECLlSI 

24 - lDARE MECLISlNE AZA OLABiLME ŞARTLARI: tdare Mec
lisıne aza olabilmek için şirketin en az yüz hisse senedine sahip olmak 
\'e her türlü medeni hakları kullanma ehliyetine malik bulunmak lazım
dır. Bu hisse senetleri bankaya tevdi olunarak hifzolunur ve azalık sı
fatı devam ettiği mUddetçe ve umumi heyet tarafından tebriye edilinciye 
kadar başkasma ferağ edilmiyeceğine dair üzerine lazım gelen meşruhat 
va.zılır. Bu senetler, azanın idareden mütevellit mcsuliyctlerine karşı 
teminat hükmündedir. 

Her hangi bir sebeple azalık sıfatının zevali ve umumi heyet tarafın
dan beraat kararının verilmesi Uzerine bu hisseler sahibine veya vcrese
sine iade olunur. 
Alellımum devlet memurları ve diğer bankaların müdürleri ile mü· 

rahhas azaları idare Meclisine aza olamazlar. Iflas veya tatili tediyat 
eden Idare Meclisi Azalan istifa etmiş sayılırlar. 

25 - lDARE MECL!Sl AZALARININ lı'\l'TlliABI: ldare Meclisi, 
biri umumi müdUr olmak Uzere 7 - 11 azadan terekküp eder. Umumi 
müdürden maadası umumi heyet tarafından üç sene için intihap olunup 
her Uç senede bir yeniden seçilir. Azanın tekrar intihapları caizdir. 

Ilk meclisi idare iızaları, müdürü umumiden maada, isimleri aşağıda 
y:ı.zıh zevattan terekküp eylemiştir: 

Rize Mebusu Fuat 
Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret 
Gaziantep Mebll!u Kılıç Ali 
Cebelibereket Mebusu Ihsan 
Siirt Mebusu Mahmut 
Yozgat Mebusu Salih 

Sıva.s Mebusu Rasim 
tzmir mebusu Rahmi. 

Ankara Mebusu Kınacı Zade Şakir. 
26 - A?.ALIGIN L~HILAI...1: Vefat, istifa veya sair sebeplerden do

layı münhal kalacak aznlıklara Meclisi idarece münasip görülecek .z.e
vat seçilerek keyfiyet ilk toplanacak umumi heyetin tasdikine arzedılır. 
Bu suretle intihap edilen azalar umumi heyetin ilk içtimama kadar vazife 
görürler ve intihapları tasdik olunursa seleflerinin bakiye kalan müd
detini ikmal ederler. 

27 - II...K lDARE MECI..1St: Dk !dare Meclisi. bankanın heşind mali 
senesine ait hesapları hissedarlar umumi heyetince tetkik ve kabul e
dilinciye kadar vazifesine devam edecek ve ondan sonra (25) inci madde 
mucibince Idare Meclisi intihap olunacaktır . 

28 - iDARE MECLİS! TÇTlMALARI: ldare Meclisi, içtimalarmı 
Ankarada akteder. Fakat azanın yarısından ziyadesinin muvafakatiyle 
istisnaen münasip görülecek diğer bir mahalde de aktedebi!ir. 

lçtimaın muteber olabilmPsi için azanın yansından fazlasının huzuru 
şarttır. Kararlar mevcut l'ızanm ekseriyetiyle ittihaz olunur. Reylerde 
mlisavat halinde reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

• 

İçtimalarda cereyan eden mUzakeratı ve i.şUrak eden Azanm fsfmJerfıd 
mUbeY)in bir zaıbıtnarne tanzim edilerek ldare Meclisi }\arar defterin' 
dercedilir. Ve celseye iştirak eden aza tarafından imzalanır. Kararıar& 
muhalif olanlar, muhalefet sebeplerini tasrih ederek imza etmek ınec· 
buriyetindedirler. 

Bu z.abıtlarm tamamen veya kısmen suretlerini çıkartmak icap edet
se, üçüncü şahıslara karşı muteber olabilmesi için reis tarafından imza 
edilmesi lazımdır. Meclisi ldare tarafından mezun olmaksızın mUteva-

liyen üç ay içtimalarda hazır bulunmıyan 8.za istifa etmiş addolunur· 
29 - RiYASET: Idare Meclisi her sene umumi heyet toplantısını ınUte

akip ilk içtimada azası ara.sından bir reis seçer, reisin bulunmadığı cel· 
se1erde azadan biri o içtimaa mahsus olmak üzere muvakkaten reisliğe 
seçilir. Katiplik vazifesi azadım veya hariçten birisine tevdi edilebUr. 

30 - IDARE MECLISL'ltN V1Z1FE VE SALAHlYETLERl: a) !da.re: 
Bankanın idaresi, gerek hissedarlara ve gerek Uçilncü şahıslara kal11 

haricen ve mahakim huzurunda teml!ili idare meclisine aittir. uınurni 
heyetten karar istihsalini isti17.am etmiyen ve idare komitesi ile uınu· 
mi mütlürün salahiyeti haricinde kalan hususların krufesinde Idaft 
Meclisi bilmüzakere karar ittihaz eder. Umuru idareden hangilerinin 
umumi müdür, hangilerinin l<lare Meclisi karariyle icra olunacağı• 
bankanın idare Meclisince tanzim olunacak dahili nizamnamesi ile tes· 
bit edilecektir. 

b) Temsil: Bankaya ait menkul ve gayri menkul malların idaresi ve 
şirkrtin mevzuu ile alakadar her nevi akitlerin ve muamelelerin icrasın
da Meclisi ldare mutlak bir salahiyete malik olup bu sıfatla şirketiıl 
imzasını kullanma hakkını haizdir. lcabında sulh olmak ve hakeın ta" 
yin etmek te ldare ~leclisinin salfı.hiyetlerindendir. 

c) ldare Komitesini Mtirakabe: ldare Meclisi idare komitesinin faali· 
yetini mürakabe etmekle mükelleftir. Azalarından her biri Jdare J{o

ınitesinden, bu komitenin faaliyeti hakkında her türlil malumatı isteıni· 
ye, münasip göreceği her nevi kontrolü yapmıya sala.hiyetlidir. 

çl Dahili Talimatname: Bankanın dahili muamelatındakl intizamın te" 
mini için icabeden talimatnamelerin tanzim ve tasdiki Meclisi Jde.· 
reye aittir. 

d) BilanQ<> ve Rapor: Meclisi ldare icapeden direktifleııi vererek il~ 
aylık hesap hulasalarını beher hesap senesi sonunda kanunen mukta.zı 
bilanço ve kar ve zarar hesaplannı Maliye ve lktisat VekfıletlerinC8 
müştereken tesbit edilecek formüle muvafık olarak tanzim ettirir ve bit 
~enelik muamelata mütedair hazırlıyacağı raporu ile birlikte uınU· 
mi heyete takdim eder. 

Hadleri ne olursa olsun açık. yani karşılıksız kredi hesabı carilerlr 
ha•ıka umum mUdürlüğünün teklifi ve Idare Meclisi karariyle açılır. J{e
falet veya teminat mukabili açılacak borçlu cari hesaplar için sala.hiyet
lcr ldare Meclisince tesbit edilir. 

31 - VEKALET: idare Meclisi, haiz olduğu iktidar ve salahiyetin 
ınuayy~n bir kısmını icra için tasrih edeceği şerait dairesinde fızad8Jl 
bir veya bir kaçma veya Müdüriyeti Umumiyeye vekalet ita eder. 

32 - MEM...""\-U MUAMELEI .. ER: a) ldare Meclisi azası şahsen ali
kad::ır oldukları hmrnsların müzakeresine iştirak edemezler. 

b) İdare Meclisi azası umumi heyetten izin almadan kendi veya baf· 
k:ısı namına bizzat veya bilvasıta banka ile her hangi ticari bir nıu•
mele yapamaz. 

c) ldare Meclisi ve idare komitesi reis ve azalan hukuk usulil muh&
kemeleri kanununun 245 inci maddesinin 3. numaralı bendinde yazılr 
derecelerde karabeti bulunan kimselere taalluk eden kredi. teminat ,·e 
kefalet talepleri mUzakeresine iştirak edemezler ve bu işler hakkında 
rey veremezler. 

ç) ldare Meclisi banka hesabına şirket hisse senetlerini satın alamaı, 
yahut işbu senetleri rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz veya a· 
vans ita edemez. Şu kadar ki temettüden tefrik olunan mebaliğ muka
bilinde bedelleri tamamen tediye olunan hisse senetlerinin iştirası içJJl 
umumi heyet idare meclisine saliı.hiyet verebilir. 

33 - lDARE MECLlSl AZALARINA VERU .. ECEK UCRET: Idart 
Meclisi reis ve azalarına işbu esas mukavelenamenin 58 inci maddesi 
mucibince tefrik ve ita edilecek temettü hisselerinllen başka iştirak erle· 
cekleri içtimalar için "hakkı huzur" namı altında bir Ucret ve..-ilit· 
Reis ve azalara bir sene zarfında verilecek hakkı huzur miktarını umurnl 
heyet tayin eder. 

34 - MES'ULİYET: Idare Meclisi azası deruhte ettikleri hususattaıı 
mesul olup bankanın teahhütlerinden şahsen mesul değildirler. 

B - IDARE KOMITESI 

25 - VAZlFE VE SALAHlYETLERl: Idare Komitesi, ldare Meclisi 
tarafından ve bu meclise dahil balar arasından seçilen iki zat ile t1-
mumi Miidürden mürekkep Uç kişilik bir heyettir. Bu komite 2999 nu
ınarah bankalar kr. ununda yazılı vazifelerin üası ile mükelleftir. T{o

mitenin ıttifakla verdiği kararlar dogrudan doğruya, ekseriyetle verdiği 
kararlar ldarc Meclisinin tasvibinden sonra infaz olunur. 

Her hangi bir içtimaa iştirak edemiyecek surette mazereti zuhur edetı 
ldare Komitesi azası yerine vazife görmek üzere idare Meclisi tarafın· 
dnn ayrıca iki yedek aza seçilir. ldare Komitesi bankalar kanunu hU· 
kümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmıya mecbur· 
dur. 

C ·- UMUMI MUDUR 

~6 - t™ın.U MUDUR: Umumi Müdür idare Meclisince intihap olu· 
nur. A:r.li dahi ayni veçhile icra olunur. Umumi Müd ı Un maaşı Jdare 
Meclisince ta,>in olunur. Bundan başka, ldare Meclisi azası sıfatiyle 
nıunşyen temettü hissesine iştirak eder. Fa.kat ücreti huzur almaz. 

37 - EVSAFI: Umumi Müdürün diğer ldare Meclisi azaları gibi hiS
scdar olması şart değildir. Fakat Türk olması meşruttur. 

:3S - SALAHlYE.'TLERl: Bankanın bütün idari muameleleri Umun1l 
Müdüre mevdu olup müdürlerle şube mfidürlerinin ve banka namına 
ıınza. vazına mezun memurların nasb ve azlini ve maa.şlannm miktarııı1 
ldare Meclisine teklif ve sair memurları bilahare idare Meclisine bildir· 
mek üzere resen nasb ve azleder. Şu kadar ki ldare Meclisinin içtiJl'llt 
h~ılinde bulunmadığı zamanlarda yapılacak nakil ve tayin muameleleri 
ile icabedenlere imza ~a){thiyetinin verilmesi, keza bilahare idare MeC
hsinin tasvibine arze<lilmek üzere doğrudan doğruya Umumi MüdU:-e 
a:ttir. 

Bankanın bilumum memurları, evamiri Umumi MUdürden 
ederler. 

DOR OONCU BOL OM 

Murakıplar 

telal<W 

39 - MURAKIPLARIN INTtHABI: !şbu statü ve ticaret t<&nurı0 

ile 2999 numaralı bankalar kanunu hUkUmlerine teV:fikan mürakııb' 
vazifesiyle mükellef olmak üzere her !ene Umumi Hevet tarafından ftcl 
mlirakıp intihap edilir. Mürakıpların tekrar intihaplan ~aizdir. lflas veY3 

tatili tediynt eden mtirakıplar istifa etmiş sayılırlar. 
40 - MURAKIP OLMA ŞARTLARI: MUrakıp olmak için en az otl 
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Türkiye iş 
~ l!enedfne sahip olmak lazımdır. Mürakıplık sıfatı devam ettiği 
re b etçe bu senetler teminat makamında ve kabili fe.rağ olmamak Uze-
8apJ ankaya tevdi olunarak hıfzolunur. Tetkik ettikleri seneye ait he· 
ilet} ar Umumi Heyet tarafından kabul ve tasdik edildikten ııonra bu se· 

4 
er kendilerine iade olunur. 

rrıeı\-. :7 AZlFELERt: Miirakıplar bankanın bütün hesaplarını ve mua
d fte erını tetkik ve mürakabe etmek salahiyetini haizdirler. Bütün 
tak erleri, muhabere evrakını, zabıtnameleri mahallinde tetkik ve mü
eak a~ edebilirler. ldare .Meclisi her altı ay nihayetinde bankanın ala.
llı.e ~ e ~rçlarını mübeyyin ihzar edilecek cetvelleri mürakıplara vermek 
~ .. urıyetindedir. 

1in urakıplar bu statil ve ticaret kanunu ile bankalar kanunu hükümle
\'e e göre yapacakları tetkikatın neticelerini ve senelik bilanço ve kar 
bıJd~arar hesapları hakkındaki mütalealannı bir raporla Umumi Heyete 
ıt:ınek mecburiyetindedirler. 

ha urakıplar, ldare Meclisi içtimalarında reye iştirak etmemek şartiyle 
lis ıır bulunabilirler. Ve münasip gördükleri teklifleri gerek idare Mec· 

~l~e gerek Umumi Heyet ruznamelerine it.hal ettirebilirler. 
da· Urakıplar, ticaret kanununda yazılı hallerde, Umumi heyeti içtimaa 

;;t etmekle mükelleftirler. 
ra.k - MURAKIPLARIN OCRETl: Mürakıplara verilecek ücret, mU
ltip abe ettikleri seneye ait hesapların Umumi Heyetçe tetkikini mütea
ı>..ı bu heyet tarafından tayin ve tesbit olunur. Bu ücrete iRtihıkak ta • 
te~:en ifayı vazife eylemekle mukayyet olup vazifesini tamamlamadan 
laı, ~enler veya her hangi bir sebebi hizmetten ayrılanlar ile mirasçı-

43Ucret istemek hakkını kaybederler. 
rrı - l1ES'UL!YET: Mürakıplar, kanunen ve işbu e!a~ mukavelena
ta~ l~e kendilerine tevdi olunan vazifeleri hüsnü suretle ifa etmedikleri 

dırde müteselsilen mcsul olurlar. 

BEŞiNCi BOLUM 

Umumi Heyet 

hı:;- ADI VE FEVKALADE HEYET! UMUMlYELER: Bankanın 
1<a. edarlan senede en az bir defa umumi heyet halinde içtima ederler. 
llıa. nuna ve işbu esas mukavelename hükümlerine muvafık surette içti· 
to 

1 
eden umumi heyetler; blitUn hissedarları temsil eder. Bu euretle 

t p anan umumi heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve 
~k içtimada hazır bulunmıyanlar hakkında dahi hüküm ifade eder. 

h ınumi heyetler, adi \•eya fevkalade olarak içtima eder. Adi umumi 
h eret, hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve eenede her 
li' 1de bir defa toplanır. Bu içtimada bankanın bir senelik muamelele
r,'! e bilanço ve kar ve zarar hesaplan tasdik edilerek karara bağlanır. 
t:\'kalade umumi heyet, banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve 
rnanıarda toplanır. 

llı 45 - lÇTlMAA DAVET: Umumt Heyet, adi içtimalarmı mutat za
deand~ İdare Meclisinin daveti ile ve bu meclisin davet etmemesi halin· 

lr murakıpların veya lktısat Vekaletinin daveti ile içtima eder. 
tin ınumi Heyetin fevkalade içtimalan keza Idare Meclisinin daveti Uz0

-

llı ~ Yukubulur, şu kadar ki şirket sermayesinin en az onda biri kıy
~ e :nde hisse senetlerine malik olan hissedarların, esbabı mucibeyi ha· 
fev~az~h talepleri üzerine ldare Meclisi veya mürakıplar umumi heyeti 
glt alade içtimaa davet etmek mecburiyetindedirler. Etmezlerse lktı-

Vekaleti bu daveti yapabilir. 

ta~i - lLANLA'R: Umumi Heyetin ruznamesi, ldare Meclisi tarafından 
tett ın ve içtima gününden en az on beş gün evvel ilan olunur. Bu su· 
"e-ie Vaki olacak ilanlarda içtima yeri, gün ve saati tesbit edilerek • davet 
&Un Çtirna günleri dahil olmamak üzere • içtima gününden en u on beş 
oıu evvel resmi gazete ve diğer gazetelerden en az üç gazete ile ilan 
lla~ur: . Umumi Heyetlerin içtimaına dair olan ilanlarda müzakere ruz
'Uı esının derci mecburidir. Ruznamede gösterilrniyen hueu!lar görü· 
~~ e:ez. En az on bin hisseye malik hissedarlar tarafından ve içtima 
)~ nden on beş gün ewel tahriren idare Meclisine müracaat vaki o· 
8all·a talepnamedeki mf'sail dahi ru?.nameye derrolunur. Ancak bu me
haı Uı IrıUzakeresi dçin talep eden hissedarların en az yarısmm içtimada 

ır bulunması lazımdır. 
~e;7 - lÇTIMA YERJ: Umumi Heyetler ba.nkanm idare merkezinde 
lçr :ı. idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde 

ırna eder. 

aa!8 - lÇTIMA N!SABI: Bu statüde veya ticaret kanununda hilil.fına 
1çtı lhat olmıyan hallerde gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet 
te :alarmda asaleten veya vekaleten sermayenin en az dörtte birin! 
t:rJ.' il eden hissedarların huzuru şarttır. llk içtimada bu nisap hasıl ol· 
Ianllısa hissedarlar ikinci bir içtimaa davet edilir. !kinci. içtimada top
'lıttı an ~issedarlarm temsil ettikleri sermaye miktarı n~ olursa olsun, 
~ urnı Heyet muntazam bir şekri.ie inikad etmiş telakkı edilerek müza-
erata b ··t b la 

1 
aşlar. Ve icabeden kararları alır. Karım~ mu e er olması için 

liıı~ eten veya vekaleten verilen reylerin ekseriyetı şarttır. idare Mec
ıarı:2aarna ait hisse senetleri bilançonun tasdikine ve ~dare Mecliei iza
bu ın mesuliyetine dair mesailde içtima nisabına dahıl addedilirae de 

4 
meseleler hakkında sahiplerine rey hakkı vermez. 

~ll 9 - REYLER: Adi ve fevkalade içtimalara iştirak edebilmek için 
he aı elli hisseye malik olmak lazımdır. lçtimalara iştirak edenlerden 
car ~lli hisseye malik olanın bir reyi vardır. Vekaleten rey vermek 
~dır. Ancak vekil!C'J'in de şahsen hissedar ve rey sahibi olması IS.-

dır. ' 
tti. lırnumı heyetlere iştirak edecek olanlar içtima gUnUnden en az ~ 
ga: evveı malik oldukları hisse senetlerinin miktarı ile numaralarını 
ltı~eren bir cetveli Idare Meclisine veya göstere~eği mahallere tevdie 
li~Urdurlar. Mukabilinde kendilerine bir duhulıye kartı verilir. 
~ 18Sedarlardan bir diğerini tevkil suretiyle umumi heyetlere iştirak 
letek olanlar metni ldare Meclisi tarafından tayin edilecek bir vekil
~ llarneYi içtima gününden en az beş giVt evvel yukarıda sözü geçen 
ı~teııe birlikte ldare Meclisine veya göstereceği mahallere tevdi etme
~a~le~. Şu kadar ki hissedar resmi bir daire veya hükmi bir şahsiyeti 
l~ hır §irket veya müessese ve yahut hacir aJtma alınmış bir kimse ise 
\oe ca Vekaletnameye hacet kalmayıp temsil haklarının usulen tevsik 
~esbit edilmesi kiridir. 

~~·· - CELSELER: Umumi heyetlerde içtima nisabının mevcudiyetini 
teııın lç?1 iştirak eden hissedarların isimlerini ve v.ek~leten veya a~al<'
tilll ınatık oldukları rey adedini gösteri: bir ce~~cl ıçtımadan evvel tan-

lı edılerek iştirak edenler tarafından ımza edılır . 
I~ ltıurni heyetlere, Idarc Meclisi reisi ve gıyabında ldare Mec1~ iza
l'el'e arası.ndan seçilecek bir zat riyaset eder .. . Hazı~.o~a~lar~an e~ ziyade 
llı.ı lnaiık iki zat reyleri tasnife memur edılır. Katıbı, reıs tayın eder. 
cı~ ~arneye dahil maddeler hakkında Umumi Heyetçe karar ittihaz edin
lt.a: kadar müteaddit celseler akdi suretiyle içtimalann temadisine reis tr ve:ebilir. . . 
tııı.11 ınunu heyetlerde reyler el kaldırmak suretiyle . v~rılır. Hazır bulu
~di!ı hiııseda.rlardan birinin talebi üzerine tahrın reya müracaat 

r. 
~l 

l'tn - KARAR NlSABI: Umumt heyetlerde kararlar hazır bulunanla-
~rc~Utlak ekst>riyt>ti ilt> alınır. R<'ylerde miisavat halinde rf'iı:ıin tarafı 
"1.r;ıJ~ olunur. Hissedarlar şahsen alakalı bulunduklan mesel<'lerde 
?~ rey haklarını kullanamazlar. 

re Meclisi azalarının intihabında ekseriyet hasıl olmazsa ikinci 

TAN 11 --

Bankas ı idare Meclisinden • 
• 

intihapta sıra ile en çok rey kazananlar seçilir. Reylerde mUsavat ha
linde kur'a keşide olunur. 

52 - STATU TADlLLERt: Statü hükümlerinin tadili için topla.nacak 
umumi heyetlerdeki içtima ve karar nisabı ticaret kanununun 385 ve 
3S6 ncı maddeleri hükümlerine tiı.bidir. Bu nevi kararlar lktısat Vekale
tince tasdik ve usulen tescil ve ilan edildikten sonra muteber olur. 

53 ___,. MUZAKERE ZABITLARI: Umumi heyetlerin verdikleri ka
rarlar muteber olabilmek için alınan kararların mahiyet ve neticeleri 
ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıtname tut
mak lazımdır. Bu zabıtname reye iştirak eden hissedarlarla celsede ha
zır l:ıulunan hükumet komiseri tarafından imza olunur. 

Reye iştirak eden hissedarların imzalan altında verc>cekleri bir sala
hiyetname ile reis ve rey toplamıya memur zevatın sözü geçen zabıt
nameleri imzaya tevkil edilmeleri caizdir. Zabıtnamelere, içtimaa da
·.-;tin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların bağlanması 
veya mündericatının dcrcedilm~si lazımdır. l<lnre Meclisi bu zabıtna

menin bir suretini derhal ticaret siciline tescil ettirerek hülasasını bi
lanço ile birlikte ilan ettirmekle mükelleftir. 

54 - HOKUMET KO~USERLERl: Adi ve fevkalade umumi heyet 
içtimalarının lktısat Vekaletine bildirilmesi lazımdır. Bu ihbar, içtima 
giinünden en az on beş gün evvel ve tahriren vukubulmalıdır. Müzakere 
ruznamesiyle buna ait evrakın birer suretleri de ayni veçhile Iktısat 
Vekaletine tevdi olunacaktır. Bütün içtimalarda !ktısat Vekaleti ko· 
miserinin huzuru şarttır. 

!dare Meclisi ve Mürakıp raporlariyle senelik bilançodan umumf he
yet zabıtnamesinden ve bu heyet içtimalarında hazır bulunan hissedar
ların isimlerini mtibeyyin cetvelden tdare Mecliı:ıi rl."'isi tarafından tasdik
li dörder nüsha son içtima gününden itibaren nihayet bir ay içinde lktısat 
\'ekil etine takdim kılınacsı,ktır . 

Altıncı Bölüm 
He:$At'LAR VE TEMETTUUN TEVZıl 

55 - HESAP sENESl: Şirketin hesap senesi lkincikanun a•ının oi
rinci gününden başlıy11ra.k Birincikanun a.yının sonuncu günU biter. Bi· 
rinci hesap senesi, müstesna olarak, şirketin kat'i surette teşekkül 
ettiği tarihte başlayıp ayni sene Birincikiı.nun ayının sonuncu gilnü 
bitecektir. 

56 - BiLANÇO VE KAR VE ZARAR HESAPLARI: Her hesap se· 
nesinin ııonunda bankanın mali vaziyeti umumiycsini gösteren bir bilan
ço ıle kar ve zarar va?.iyetini gösteren bir hesap cetveli tanzim edile· 
cektir. Umumi heyet içtimalarından on beş gün evvel, bilanço ile kar ve 
zarar hesapları ve bunlar hakkındaki mürakıplar raporunun matbu su· 
retleri, istiyen hissedarlara verilmek üzere banka merkezinde hazır bu
lundurulacaktır. 

Bilanço ve kar ve zarar hesaplan, Maliye ve Iktısat Vekaletlerince 
müştereken tesbit edilerek formüle mu\·afık olarak tanzim edilir ve u. 
mumi Heyetin toplanma tarihinden itibaren bir ay içinde, idare Mec· 
!isi ve mürakıplar raporu ile birlikte Maliye ve Iktısat Vekaletlerine 
takdim edilir. Bilançolar, ayni müddet zarfında, biri resmi gazete ol
mak üzere en az iki gazele ile neşir ve ilan olunur. 

57 - UÇ AYLIK HESAP HOLASALAIU: Her üç ayda bir bankanın 
vaziyetini gösteren ve Maliye ve tktıı::at Vekalctlcrince mi.iştercken tes· 
bit edilecek formiile muvafıl< bir hesap hülasası tanzim edilecektir. Bu 
hesap hUlasaları heyeti umumiyece tayin edilen mürakipler tarafından 
tasdikli olarak taallük ettiğı devrenin hitamıııdaıı itibaren nihayet üç 
ay icinde Maliye ve lktisat Vekaletlerine verilecektir. 

58 - TEMETTUUN TEVZll: Bankanın bir senelik muamelatından 
elde edilecek gelirlerden bütün masrafların tenzilinden sonra kalacak 
safi kar aşağıda yazılı şekil ve nisbetlcrde ve sıra ile kısmen ihtiyat ak
çesine tefrik ve kısmen te\'Zi edilecektir. 

A> 1: er 5 Kanuni ihtiyat akçesine, 
2: ne 5 "lleride vukuu muhtemel zarar karşılığı" na, 
3: ~( 10 Birinci tertip fevkalade ihtiyat akçesine tefrik edile

cektir. 
B) Yukarda (A) fıkrasında yazılı ihtiyat akçelerinin tcfrikinden 

sonra safi temettüden bakiye kalacak miktardan: tediye edilmiş sermaye
nin re 6 sına tekabül edecek bir miktar "birinci temettü hissesi,, namı 
altında hissedarlara tevzi olunur. H<'rhanITT bir senenin temettüatı işbu 
cc 6 yı temin etmezse noksanı fevkalade ihtiyat parasından tefrik ve te\'zi 
~lıınur. Fakat bu suretle ihtiyat parasından aynlan mebaliğ, gelecek se. 
nelerin temettUlerinden ayrılması icap eden borç mahiyetindedir. 

C) Yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarında yazılı ihtiyat akçeleri ile birin
<'t temettü hissesinin tefrikinden sonra safi temettüden kalacak bakiye 
aşağıda yazılı nisbctler dairesinde kısmen tevzi ve kısmen de ildnci ter
tip fevkalade ihtiyat aKçesine ayrılır. lş?u bakıyenin : 

•-r 60 şı ikinci temettü hissesi namı altında hissedarlara 
~ 15 şi Meclisi idare azalarına mütcsaviyen, 
rt, 5 şi Banka memurlanna, 
re 10 MiieMiS hisselerine, 
,., 10 !kinci tertip fevkalade ihtiyat akçesine tefrik ve tevzi oluna. 

caktır. 

~u kadar .ki hissedarlara tevzi edilecek olan "B" fıkrasındaki birinci 
te;;,ettU his!esi ile "C .. fıkrasında yazılı ikinci temettü hissesinin y~kfın1J 
tediye edilmiş sermayenin c~ 15 inden fnzla ise işbu fazla miktar tevzi 
olunmayıp fevkalade ihtiyat a.kçesine ilave olunur. 

59 - KANUN! VE FEVKALADE JHTlYAT PARALARININ KUL
LANIIjMASI: 58. inci maddenin "A" fıkrasının birinci ve ikinci bendinde 
yazılı ihtiyat akçeleri §irketin muhtemel zar-arlarına karşılıktır. 

Birlnci ve ikinci tertip fevkalade ihtiyat akçeleri bir klil teşkil eder ve 
bunların kullanılacağı yerleri hey<>ti umumiye serbf'StG<' tavin eder. Bir 
heı:ıap senesinin hasılatı hissedarlara kar teniinc kfıfi gelmediği takdirci• 
fevkalade ihtiyat parasının bu husuf;a tahsisi <'aizdir. 

:18 inci maddede yazılı ihtiyatların v<>kfınu ödenmiş serma.venin ttıma
mına hali~ oluncıva kadar tefrik edilir. Şu kadar ki. i'l-ıtivatlann istimali 
neticeeinde bu had tenezzül ederse yeniden ihtiyat tefrikine başlaııır. 

Yedinci Bölüm 
ŞiRKET i N INFISAHI 

t)O _ FESlli KARARI: Herhangi bir sebepten bankanın fesih ve tas. 
fiyesi icap ettiği takdirde, umumi heyet fevkalade içtimaa davet edilerek 
bu hususta bir karar ittihaz eyler. Fesih kararını mütcakıp takip edile
cek merasim ticaret kanunu hükümlerine tabidir. 

61 _ TASFiYE MEMURLARI: Tasfiye muamelatı iki veya daha zi
yade "tasfiye memurları,, tarafından tedvir olunur. Bu memurları umu
mi heyet tayin ve intihap eder. 

Tasfiye memurları şirketin bilcümle menkul ve gayri menkul emvaline 
vaz'iyet ederek kanun hUkümlerine tevfikan tasfiye muamelelerini ted
vir ederler. Hilafına heyeti umumiyece bir karar alınmadığı takdirde bu 
memurlar mUttefikan hareket ederek hali tasfiyedeki şirket namına imza 
vaz'ına salahiyetlidirler. 

62 - TA~FlYEN!N NETlCESt: Mefsuh şirketin borçları tesviye e
dildikten ve infisahın i.içiincll ilanından itibaren bir sene geçtikten sonra 
bakiye kalan nukut ve ihtiyat paralan hissedarlara hisselerine göre tev. 
zi olunur. 

Sekizinci Bölilm 
MUTEFERRIK HUKUMLER 

63 - GAYRI MENKL"L TASARRUFU VE IPOTEKLERI: Bankll, ge
rek ihtiyacı için ve gerek tesis ettiği şirketlerin ihtiyacı için gayri menkul 
tasarruf edileceği gibi alac:aHlarmı tahsil maksadile de gayri menkul 
satın alabilir. Bundan başka alacaklarını sağlaml~lırnıak maık -
sadile teminat olarak gayri menkul ipoteği alabilir. 
Şu kadar ki, kendi işleri için lüzumlu olan gayri menkuller müstesna 

temellük mecburiyetinde kaldığı gayri menkulleri, temellük tarihinden 
itibaren beş sene içinde elden çıkarmak mecburiyetindedir. Böyle olmak. 
la beraber bu suretle elden çıkarmanın imkansızlığı veya büyük zararı 
mucip olacağı anlaşılan hallerde, lktısat Vekaletinin izni ile bu müddet 
uzatılabilir. 

64- MEMURLARIN MUKELLEFlYETLERl: B ı·kanm bütiln mUdUr, 
memur ve müstahdemleri, bankaya ve banka ile muamele yapan şahıslara 
ait esran her ne suretle olursa olsun hariçte ifşa edemezler. ifşa ettik-
leri anlaşılanların vazifelerine nihayet verilir. • 

Banka müdür ve memurları idare meclisi müsaadesi olmada.n başka bir 
bankada vazife deruhde edemezler. Kollektif ve komandit şirketlerde 

gavri mahdut mesuliyeti mutazammın bir sıfat iktisap edemezler. 
65 - !STATJSTlK: istatistik idaresince verilecek nUmuneeine tevfi

kan her sene muamelatına dair bir istatistik defteri tanzim ve talep vu
kuunda lktısat Vekaletine takdim edilt>cektir. 

rstanbul Yed·nci 
murluğundan: 

• 
ıcra me-

Zebranın uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede 
ipotek bulunan ve tamamına 1510 lira kıymet takdir edilen Boğa
ziçinde Beylerbeyinde Abdullahağa mahallesinde eski Rasimağa 
yeni Araba caddesinde eski 2 mükerrer yeni 43, 43 / 1 No.h bir 
tarafı Akif köşkü bir tarafı Mehmet köşkü bir tarafı Emlaki Milli
ye tarafı rabii yol ile mahdut ve evsafı aşağıda yazılı bir evin sa
tılmasına karar verilmiştir. Zemin katmda: Bir sofa bir koridor 
4 oda 2 hela bir merdivenaltı, zemini çimento mermer kumalı bir 
hamam çini döşeli bir mutfaktır. Odaların birbirine ge~lir kapısı 
vardır. Sofanın camekanla bölünmüş ayrıca kapısile yine sofanın 
bahçeye de kapısı vardır. Bu katın altı bahçeye kapısı olan bod
rumdur. Birinci. katında: Merdivenbaşında bir oda bir hela ca
mekanla bölünmüş bir sofa üç oda ve odalardan birbirine geçilen 
kapı vardır. İkinci kat: Çatı katından ibarettir. tlstü alafranga 
kiremitlidir. Mutfağın altında tulumbalı sarnıç vardır. Bahçede 
iki cam 20 kadar meyva ağacı mevcuttur. Bodrum ve mutfak ka· 
girdir. Ayrıca iki kapısı ve tuğladan ahırı vardır. Umum mesa
hası 919 metre murabbaı olup 132 metre murabbaı bina 30 metre 
murabbaı ahır zemini olup kalanı bahçe olan bir evin tamamı ta
pudaki kaydında olduğu gibi açık arttınn·ya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy

meti muhammenenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Miitera
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 12 3 937 tarihine müsadif Cuma günü Da
irede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 

5/ 4 93 7 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu· 
hammenenin o/o 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
takdirde son arttımanm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

on beş gün daha temdit edilerek 20 4/ 937 tarihine müsadif Sah 
günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numa
ralı İcra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakada
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye ve tanzifiye ve dellaliye resminden ibaret olan Belediye 
rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 
senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aütir. Daha fazla 
mallı.mat almak istiyenlerin 34 6702 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlı
yacakları ilan olunur. ( 1156) 

Emlak ve Eytam Bankası fstan
bul Şubesi o: rektörlüğünden: 

ı - Şubemizden maaşlarını iskonto ettirmekte bulunan müte
kaitlerin üzerinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişe. 
lerimizden aldıkları numaralarla tayin olunan günlerde Banka
mıza müracaatları ve bunun haricinde vaki olacak dileklerin yeri
ne getirilemiyeceği, 

2 - Harp Malüllerinin ayın 4 düne kadar vaki olacak müra
caattan günü gününe icra edilip ondan sonraki müracaatlarının 
sıraya tabi olacağı ilan olunur. ( 465) 

Gümrük Muhafaza komu
tanhğı istanbul Satınalma 
komisyonundan · 
ı - İngiliz yapısı açık deniz motörleri ıçın satın alınacak 

yedek parçalara istekli çıkmadığından yeniden 5/ 3/ 1937 Cwna 
günü saat 15 de pazarlıiryapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı (8052) liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. 

4 - İsteklilerin 604 liralık ilk teminat makbuzlan1e Galata 
Çinili Rıhtım Han birinci kattaki komisyona gelmeleri. (922) 



Dislerin abıhayatı 
mç bakılma.-

~~,::~ ~ll~OL01 N mizler, par. 
lahr, sıhhat 

\'e tara,·eti • 
t1I iade eder. 
Günde lld 
defa Radyo. 
Un di' macu.. 
nu ile fırça • 
lanan dişler 

sağlamlığı -
Dl \'e .güzel • 
Uğinl ula kay _ 

betmez. İşte onun 
bu abıhayat tesiri sa
yesindedir ki bugün blnlel'Ctl 
kişi daima ve yalnız Rad. 
yolin kullanrnakt.adırlar. Radyo
Jin dişler için bir hayat sigoriuı. 
dır. Bunun içindir ki Radyolln 
icat olunduğundanberi Türldyede 
l!l&Jtlam ve ıtizel dişU vatandaşlaı 
&Ttm.ıştir. \'fl artmaktadır. 

Daima Radyolin 

Adliye Vekaletinden: 
Hakimler kanunu mucibince toplanan ayınna meclisi umumi 

heyeti 938 senesine mahsus olmak üzere hakimlerin terfii için 
Mahkcrnei Temyizce tetkik edilen işlerden % 50 sinden fazlası
nın tasdik edilmiş olmasını ve tercihan terfia layik·olabilmelcri 
için de bu miıktann o/o 7 5 şinden fazla bulunması lazımgeldiğini 

kararlaştırmıştır. ( 4 7 8) ( 1164) 

NE Vi 
Sinir ağrıları, asabi öksürükler, asabi 
zayıfbk, uykusuzluk, baı ve yarım baı 
ağrısı, baı dönmesi, baygınlık, çarpıntı, 
ve sinirden ileri gelen bütün. rahatsa· 

llkları giderir. 
Günde 2 • 3 kahve katığı. Her eczaneden arayınız. 

ŞARK iSPENÇiYARi LABORATUARI T. A. Ş. 

Maliye Vekaletinden : 
1 6/ 1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kruşluklarla bronz 10 kuruşluk 
ların 1 Kanunuevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kal
masının takarrür etmi' olduğu ilan olunur. ( 443) ( 1108) 

PERLODENT 

lLI TRAt oı.ou ... \. 

Kaç yaşında 
görünüyor

sunuz? 
v. 

TecrObe gllteriyorki 1 

~a'-~\ 10 kadın ~ ~~"!ÇJ ırasında 2 ıl 
~ kendi yaşlı-

, /' rında görü· 
~~ ı' nOyorlar. 
~ '\;;,} 10 kadın 

s a ~ ·:::ı:~~d!:' '..J ~ {daha ihtiyar 
görünüyorlar. 

(Yalnız 1 kadı 
~ daha genç 

_ gGrUnUyor. 
~~;({4 Sebebini okuyunuz : 

İhtiyarlamakta yaş meselesi 
mevzuubahis değildir. Belki 
cildinizdeki "Bioccl,, tabir edi
len tabii ve sıhhatli cevherin 
mevcudiyeti rol oynar. Ciltleri 
Biocel cevherile zengin olan 
kadınlar 60 yaşlarında olsa bi
le yine genç görünürler. Cildi
niz, Biocel cevherini kaybctrne
ğe başladığı vakit 25 yaşında 
olsanız bile ihtiyarlamış görü
nürsünüz. Kederler ve dütün
celer Biocel'i kurutur. Bunun 
için cildiniı;:i, genç hayvanlar
da gizlenmiş cilt hüceyratı 
merkezinden istihsal edilen ta
ze ve saf Biocel ile besleyiniz. 
Bu cevher, cildinizi kuvvetlen
dirmek ve gençleştirmek has
sasına maliktir. Tabii Biocel 
ihtiyatınızı uyandıracak ve cil
diniz -buruşukluklar, çizgiler 
siyah benler gibi- ihtiyarlık 
alametlerinden kendi kendine 
kurtaracak ve hakiki devamlı 
bir gençlik temin edecektir. 
Halihazırda Biocel cevheri haiz 
yegane bir cilt unsuru vardır. 
O da penbe rengindeki Tokalon 
kremidir. Hemen bu akşam 
yatmazdan evvel tatbik edimz. 
Sabah da beyaz rengindeki To
kalon kremini kullanınız. Şa
yanı hayret bir netice ile kar
şılaşacaksınız. 72 yaşındaki 
kadınlarda buruşukluklar zail 
olacak 50 yaşındaki kadınlar 
ancak 32 yaşında görünecek 
ve genç kızlar ise hiç görme
dikleri cazip güzellikte bir te
ne malik olacaklardır. Muvaf. 
fakıyet muhakkak~ teminat· 
lı:dır. Tecrübe ediniz. Memnun 
kalacaksınız. 
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SOFRA TUZU 
Piyasaya Cıktı 

Toptan fiatlar: DA i M A 
N C E • 

1 

Mutfak tuzları: 50 kiloluk çuvalda kiloıu: 
5 kurut 1 O para. Sofra tuzlan: 64 kiloluk 
sandıkta (1 ve 1/ 2 kiloluk paket halinde) 
kiloıu 9 kurut 20 para. • 

Toptan satıı yeri: 
Kabatat inhisarlar Baımüdürlüğü ambarı. 
inhisar satıt mağaza ve depolarından mal 
alanlara meccanen nümunc verilir. 

DAi MA 
KURU 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERİ 
Londra, Paris ve Nev-York Berlin'de gUze!lik enstitülerinden takdırname ile 

taltıf edilmiş olup beynelmilel sergilerin altın madalyeler;ni haizdir 
Esmer, ıantın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 

cazibeyi arttırır. Burutuldukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Bal-

samin kremlerinin 4 nev'i vardır. 
1- Krem Balsamin ya§sız beyaz gündüz 

için 
2- Krem Balsamin ya§h pembe gece için 
3- Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

, i~in 
4 - Krem Balsamin Acı Badem gece için 

Balıamin kremindeki husa hiçbir kremde yoktur; Balsa · 
min maddeıi mesameleri kapatan cildi ıençlqtirerek beyaz, 
yumutak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

• 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU • lST ANBUL 

l-IER SABAJI BiR DUŞ ALARAR 
• 

5 DAHIHA 2 HURUŞ 

ı' 1 

• • 

rAunnını 

JIUUATINIZI 

llAVAGAZI 

1 

• 
SDFBEtll 

latanbul altıncı icra memurluğun. 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
bu kere paraya çevrilmesine karar 
verilen tezlong, halı vesairenin 6, 3, 
937 tarihine milsadif cumarteai gU
nü saat 10 dan 12 ye kadar Osman
beyde Kodaman caddesinde Ellziz 
apartmanının üçUncü katında ilk a
çık artırma ile satılacağından talip
lerin yevmi mezkflrda hazır buluna- - ------ ------------- ----------------"" 
cak memuruna milracaatlan ilin o.. 
lunur. 

Sahibi: Ahmet Emin YAJ...ILUI. UmumJ oeenyab idare eden: & 8ALlM 
Guetecflik ve Neptyat Tnrk Llmitet Şirketi. BuıldılJ yer TAN matbaam 


