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Ekonomi Konseyi Mühim Kararlar Verdi 
Yeni Bir 
lstanbul 
Doğarken 

--0-

Jlhmet Emin YALMAN 

Kapanış Celsesinde 

Dört Devlet Mümessilleri 
Bir Protokol imzaladılar 

• 

İ mparatorluk y.ıkıldıktan 
. . sonra lıtanbul, memleket 
ıçınde kıaa bir müddet için az, 
Çok bir üveği evlat vaziyetine 
düttü. Bundan da tabii ve zaru-
r" ı..~ 

Gelecek Aydan itibaren 

Müşterek Bir Balkan Deniz 

Hattı Tesis Ediliyor 

Demiryolları idareleri 

Arasında Müşterek Nakliye 

Tarifeleri Y apllacak 
1 uır fey olamazdı. lstanbul, a-

•ll'larca. memleketi kemirmİftİ. 
Mukabilinde hiçbir fey verme
nıitti. 

istibdat devrinde Jstanbul halkı as 
kertik vazifesinden hariç tutulmuştu. 
Vergi tahsili için İstanbulda tazyik 
Y?ktu. İstanbul memleket içinde her 
cıhetıe bir tufeyli varlığı geçiriyor-
du. Sultanlar bütün memleketi bir 
çif tllk diye kullanırken, kendi ya
~n ın~hitlerindc bulunan İstanbul-
~ara adeta bir suç ortağı muamele-

sı et:mek ihtiyacını duymuşlardı. 
lstanbulun müstebit ve cahil padi

§ahların payitahtı olmasında Istanbu
lun ta d şının, toprağının da, halkının 

a elbette bir suçu yoktu. Eğer var
s~ İstanbul bunun bedelini işgal 
~nlerinde ödedi. İstilacılann kahn-

1 Çok yakından çekti. Dar bir koz
mopolit muhit ve bir de hanedan et
rafında toplanan istibdat vilrisleri 

~: husu~ ~-enfaat sahipleri hiç şüp
l Yok kı duşmanlarla clele verdi
;~· Paıtat asıl Türk İstanbul parlak 
:ır... .inıtlhal'l g~irdi. Yurciıı l>Ağhlı 

i 

Ekonomi Kon•eyinin Jünkü toplantııında imza meraıimi 

l 
-- - • m -· __ "-~--:-:- .. ~~ U<an Antantı ~onomi konse_vi 6 ncı~ima ,devresLme.-Wni dun "b 

ı ınlaalı . . . dl dün akşam Yıldızda son bir toplantı tirmiştir. j d 
t . erını go ter . Sonra aradan aponya a 
ki~ hır nesil değişti. İstanbulun es- yaparak çalışmalarını bitirmiştir. Konsey, geçen içtima devresinden 

mazısı tamamile tarihe gömülmüs ~ünkü umumi toplantıda, komitele- beri dört devlet arasındaki ticari mü- ş •dd t/ • r.I 
Sayılır, s nn hazırladıkları raporlar okunmuş badele hacminin hissedilir derecede l e l fl arp 

ve ittifakla tasvip edilmiştir. Dört artmış olduğunu memnuniyetle mü- Al h / ~ 

Buna rağmen eski fstanbula ait Balkan ~evleti murahhasları, bir şahede eylemiştir. ey tar zgz 
hatıra} b" '"dd t uhl rd protokol ımzalamışlardır. Konsey, Balkan Antantı memle -ar ırmu e r a a . . ---o---

Yaşadı. Kimsede: "İstanbul ihmal e- K~nsey, çalışmaları hakkında şu ketlerının ekonomi müessesatının 
dilsin yol . .. .. teblığf neşretmiştir~ teşriki mesaisini sıklaştırmak üzere, 
F " unda bır duşunce yoktu. "Balk A t t ek ·k k ih b · 

akat memleketin her tarafı o kadar an n an ı onomı onse- racat ve u gıbi diğer müesseseler 
ge · k l:m yi 7 nisandan 15 nisana kadar süren /Devamı 6 ıncıda f 

rı a ıştı ki, yeni bir devlet mer 
kezi kurulurken ve Anadolunun geri 
kalmış köşelerine ümranın en basit 
esaslan serpilirken İstanbul zarurl o
larak unutuldu. Hatta İstanbula dün 
Yurdun her kö§CSinden akan parala
rı, İ~tıuıbula kısmen ödetmek yoluna 
da bır zaruret diye gidildi. Oktruva -
~ gümrükt: alınması, sonra nüfus 
t aşına bcledıyclerc taksim edilmesi, 

5lanbulun eski borçlannı ödemesinin 
geniş bir şeklidir. Çünkü çoğu fstan
bulda bulunan müstehliklerin öde -
d"ğ• ı ı Qktruvalar, İstanbulun imarına 
Sarfedilecek yerde memleketin her ta 
tafına dağılıyor. Sonra belediye ban
~nın kuruluşundaki esasta, İstabul 
ı· lediyesini başlıca gelir kaynağı ha-
llıe koyuyor, İstanbulun bu yoldan 

da diğer belediyelere yardım etmesi
lle Yol açıyor. 
Diğer taraftan İstanbul belediyesi, 

bütün :memleket hesabına birtakım 
"azifeler görüyor. Mesela İstanbulun 
Ueri seviyede hastaneleri var. Mem
leketin her tarafından hastalar bura 
l'a akıp geliyor. İstanbul, en büyük 
ilttısadi merkezimizdir. Memleketin 
en geniş nüfus topluluğu buradadır. 
nunun için memleketin her tarafın
da iş bulmıyanlar, yeni fırsatlar an
t:nlar İstanbula akıp geliyor. Bu se-

~le ortaya, yardım bakımından. 
saglık bakımından mulfüik belediye 
lneselelcri çıkıyor. 

Fransa • ltalya Münasebetleri 

Aradaki ihtilafların 
Halli için Yakında 
Temaslar Başlıyor 

Fransız Nazırlarının Londrayı Ziya
reti Haberi, ·Mevsimsiz Sayılıyor 
Paris 15 (Hususi) - Salahiyettar ' . siyasi mahfiller, Fransanın, ltalya ı-

le, Ingiliz • Italyan anlaşması şartla
rı dairesinde anlaşmasına, ve bu işin 
Romaya yeni bir Fransız sefirinin 
gönderilmesinden evvel yapılmasına 
taraftardırlar. Esasen Fransa ile İtal 
ya arasındaki ihtilaf noktaları, lngil
tere ile ltalya arasındaki ihtilaf mev 
zulanna çok benzemektedir. Fransa 
• Italya arasındaki en belli başlı ih· 
tilaf noktaları şunlardır: 

l - ispanyadaki Italyan gönüllü
leri meselesi, 

2 - Akdenize ait askeri ve siya-
si meseleler, 

Çinlilerin Kazandığı Zaferi 
Japonlar da itiraf Ediyor 

New-York, 15 (Hususi) - Son Çin 
zaferlerini ne teyit, ne de tekzip eden 
Japon ·kaynakları bugün ilk defa o
lara'lc Şansi eyaletinin merkezi Tay-
fuan şehrini kaybettiklerini itiraf et
mişlerdir. 

Pekindeki Japon mümessili, zaferi 
tevil ederek, esasen Japonlann bura . 
da pek küçi.ık bir kuvvet bulundur
duklatını bu küçük kuvvetin kendisi 
ne çok faik Çin kıtaları karşısında 
gerilediğini söylemiştir. 

Bu hlidise; Japonların, harp başlan 
gıcındanberi, Çin 7.afcrlerine dair iti 
rafa mecbur olduklan ilk büyük çin ı 
zaferidir. 1 

İileri hareketlerine devam edPn 1 
Çin kuvvetleri, Sarı Nehri geçerekHo 
nan eyaletine girmişlerdir. İki mü -
him şehir Çin kuvvetleri tarafından 
zaptolunmuştur. Bugün. Tokyo ma -
kamları . Mareşal Şang-Kay-Şekin ve 
kayın biraderi Çin hava kuvvetleri 
kumandanı Sungun bir hava taarruzu 
sırasında yaralandıklarını tekrar ha 
ber vermektedir. 

Bitaraf ecnebi - askeri müşahitle
rinin, kanatıtlcrine göre. Çin ordusu 
ve Çin çeteleri o kadar yüksek bir as 
keri tabiye ile o kadar mükemmel 
idare olunmaktndır ki, bu hal, son 

(Devamı 3 üncüde) 

Elektrik ŞiPketinin 
Murahhasları Gayri 

Ciddi Bir Yol Tuttular 
Vekaletin Bir Daha Esaslı T ed

birler Alacağı Zannediliyor 
Ankara, 15 (TAN) - Is· a 

tanbul Elektrik Şirketi mu
rahhasları ile Nafıa Vekaleti 
arasında, tehrin umumi ha-

, yatını tehdit edecek derece
de bozuk olan tesisatın ıslahı 
ve halktan alınan fazla para
ların iadesi etrafında müza-· 
kereler cereyan etmekte ol
duğu malômdur. 

Bu temasların başlangıcında iki 
taraf murnhlıns1nrı bir program 
tertip ederek mfüakere edilen 
meseleleri iptidai zabıt altına al
mayı tespit ve kabul etmişlerdir. 

Günlerdenberi devam et-
mekte olan müzakerelerin 
zabıtları bu suretle tanzim ve 
imza ediliyordu. Halbuki, 
ıon günlerde Şirket murah- 9 

haslan zabrtlarm imzuından 
sebepsiz · olarak iatinki.f et-. 
mitler ve ~üzakerenin deva
mını imkansız kılmıtlardrr. 

· Şirketin iki scncdcnbcri muna
kaşa halinde olan vaziyetinin ve 
ihtilnfların miizakere suretile )ıal- ı 
li cihetine gidildiği şu sırada mu
rahhasların bu tarzı hareketleri 

miiznkcre pren ipleri, salahiyetle
ri ve ciddiyeüle kabili telif gij
riilmemiş olduğu gibi müzakere 

suretilc de irketin samimi hare
ket etmiyeccğinc yeni bi.r delil 
addedilmektedir. 

Bu hal karşısında mesele
nin ehemmiyetine göre Nafia
Vekaletinin icap eden daha 
esaslı tedbirleri alacağı zan
nedilmektedir. 

ispanya ikiye Bölündü: 

rankistler, T ortoza 
Y oluyle Denize indiler 

VALANSIY A - BARSELONA - MADRIT 

MUVASALASI TAMAMİLE KESiLDi 

Katalonyadan Fransa hududuna sığınan mülteciler 
[Yazısı üçüncü sayfannzdadır] 

"Y V ' F .. angın ar.,, eryadı Üzerine 

Bir Deponuiı 3000 işçisi 
Müthiş Paniğe Uğradı 

M emnuniyetle söylemek lazım~ 
h dır ki lstanbulun ihmalı 
k akkındn eski hatıra ve hislerden 
t.0 Pup gelen cereyan çok sürmem.iş
~r ... Müsbct görüşler, az zaman· 

3 - Cibuti • Adisababa dcmiryo-
lu meselesi, 

Sabiha Gökçen 

lzmirden Dönüyor 
lzmir, 15 (Tan 'nluhabirindenl ...... Dördü Ağır Olmak Üzere Birçok Amele 

n Ustün çıktı ve eski hisleri tama· 
~le söndürdü. Birkaç. senedenberi 

b~tün :memleket lstanbula yepyeni 
ır .. 1 B b goz e bakmıya başlamıştır. _u 

0~şta Istanbul gibi bir inciye sahıp 
tııanın sevinç ve iftiharı vardır. 

LDevamı 6 ıncıda-1 

4 - Habeşistan ile Fransız Soma· 
!isinin hududunu tahdit meselesi, 

5 - Surlye ve Tunustaki Italyan 
menfaatleri meseleleri. 

Fransa hükumeti, bütün bu me
seleler üzerinde Italya ile anlaşmak 
ve Italyanın Habeş ilhakını tanımak 
fikrindedir, Gazeteler, lngiliz • Ital
yan anlllMasmın şarta muallak oldu 

lDet10mı 6 ıncıdaJ 

Fransa Hariciye Nazın 
B. Jorj Bone 

Türkkuşu baş öğretmeni Sabiha Gök • yaralandı, 50 K d 1 • 
çen, hava müsait olduğu takdirde fi- a ın §ÇI Bayıldı 
losile birlikte Pazar günü Ankaraya İzmir, 15 (Tan muhabirinden) - Hadisenin tafsilatı d . 
hareket edecektir Gazi bulvannda. bir Amerikan tütün Bugün öğle paydos~ dur .. 

Ankara, 15 <TAN) - Motörlü ve kumpanyasının imaUıthanesinde bu- nede çalışan kadın n ~· ımalatha-
motörsüz tayyarelerden mürekkep gün müthiş bir panik oldu. Buna se- evinden getirdiği ben:?1ed ~en Ayşe, 

bir Türkkuşu filosu bugün İnönüne bep, bir yangın başlangıcıdır. Panik ğında kahvesini pişir~~ 0 u gaz °':8 

gitmiştir. Kamp mevsimi yaklaştı~ esnasında, dordü ağır olmak üzere den patlamıştır. Ayşe eı;: ocak bır 
için, İnönünde hazırlıklara başlana: birçok amele yaralandı, 50 den fazla levin üzerine birkaç ·:Ş Iınlıkla, a
raktır. kadın bayıldı. LD ır-Va atmıştır, 

evamı 6 ıncıdaJ 
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Ahmet Beyle Düşmanın 
BELEDIYEDE : 

Şehir Büdçesi 
Geçen Yıldan 
Daha Noksan 

ŞEHİR MECLİSİNDE: POLiSTE: 

Toplantı Müddeti Sigara Yakarken 

Tekaüt Kanunu 
1 için Bir Tadil 

Teklifi 

• 
inine Giriyoruz 15 Gün Daha Pıçak Çekti 

Uzatıldı Adam Vurdu 
Ankara, 15 (Tan Muhabirinden) 

- Trabzon mebusu Mitat Aydın 
askeri ve mülki tekaüt kanununun 
46 ncı maddesinin tadili hakkında 
bir kanun teklifi yapmıştır. Trab· 
zon mebusu, vazife ifası sırasında 
hastalanarak ölen subaylarla as
keri memurlar gibi polislerin de 
vereselerine birinci dereceden ma 
h'iliyet maaşının yüzde altmışının 

tahsisini istemektedir. 

Aleko cahildi.. Fakat fırsat kol
lamayı bilen kurna% bir adamdı. Mü 
tarekede İngiliz polisine sokulma
nın yolunu bulmuştu. Umumi 
harp aırasında da İttihatçılann po
lis müdürlüğüne hizmetlerini ar-
zeylemişti. Bir müddet siyasi kı
sım müdürlüğüne hemcinsleri a
leyhine ihbarlarda bulunmuştu. Za 
mana uymak, devrin cereyanların
dan istifade yollarını bulmakta bü 
tün bir maharet sahibi idi. Cins, 
milliyet, ahlak, vicdan, insaniyet 
mefhumlarına hiç kıymet vermez 
di. Bir tek mabudu vardı. O da 
para ve kadındı. Günün bakim 
kuvvetine çatmak sayesinde her
kesten farklı bir hayt yapmak ve 
herkese karşı kuvvetli ve nüfuzlu 
görünmek isterdi. 

Mütarekede, İstanbulun mütte
fik devletlere ait kuvvetler tara
fından i§gali sıralannda Aleko 
maskesini derhal değiştirdi. Kop
koyu Türk düşmanı kisvesine bü
rünerek sahneye atıldı. Ve müta
reke' devrinin facia kahramanları 
sırasına katıldı. Pek iyi tanıdığı ve 
bildiği İttihat ve Terakki mensup 
lannı Ingilizlere, işgal kuvvetleri 
zabıtasına tanıtmak ve toplatmak 
yolunu tuttu. Bu sayede karargah 
ta pek çabuk nüfuz ve mevki sahi
bi oldu. 

İşte istediğimiz dosyalan elde 
etmek için bu adam ile eskidenberi 
tanışmış olmak lazımdı. O gece 
davetsiz olarak evine gidebilecek 
kadar arada samimiyet ve teklif
sizliğe ihtiyaç vardı. 

E ski ve çok değerli bir zabıta 
Amiri olan arkadaşım Ah

met . Beyde bu şart vardı. Aleko 
ile eskidenberi tanışıyordu. Fakat 
bu tanışıklık maksada varumak 
için kirli değildi. Aleko çok 'kur
naz bir adamdı. Havadan bir se
beple yapılacak Ani bir ziyaret hiç 
şüpli~z kendisin{ kuşkulandıra
caktı. Çok tedbirli ve ihtiyatlı ha
reket J.azımelı. 

Demek ki Alekonun o akşam evi 
ne girebilmek için şu şartlan ye
rine getirmek icap· ediyordu: Ma
kul ve mantıki sebepler bulmak 
ve ayni zamanda bu kurnaz ~riri 
§Üpheye düşürmemek. Fakat uzun 
boylu düşünülüp ta~rulacak za
man yoktu. Vakit çok dardı. O gün 
akşam üzeri dosyalar Alekonun e
vine mutlaka gelecekti. Karnik 
aylardanberi hasretini çektiği ve 
uğruna çırpındığı dosyalara o ıe
ce kavuşacaktı. 

Dosyalann Alekonun evine ki
min tarafından getirileceğini bili
yorduk. Fakat Beyoğlu gibi her an 
kalabalık bir yer... Müttefik as
keri devriyeleri hiç eksilt delil ... 
Böyle bir muhitte bir adama ve 
hele bir İngilli bqçavu§Una hü
cum etmek, elindeki paketi almak a 
)allıca bir hareket sayılamazdı. 
Pek fena neticeler doğurabilirdi. 

Alekonun evi Suterazlsi sokağın 
ela idi Burası az çok tenha idi. Bu 
gibi bir hücum ve harekete uygun 
sayılabilirdi. Fakat sokak başındaki 
abit nokta yerinde gün ve ge
cenin her saatinde müttefik kıta
larına mensup ayrı ayn birer as
keri polis bulunuyordu. Ne de olsa 
bu kuvvet te ihmal edilemezdi. Bu 
cihetle işin muvaffakıyet ve emni
yetle başarılması için en uygun 
18hne Alekonun evi idi. 

İki arkada§ bu noktada birleş
tik. Kararlanmızı vermi~ ve icap 
eden tertipleri silratle aldık. Ah
met B~ gündüzden Alekoyu aradı. 
Buldu. Kiırlı ve acele bir iş için 
Bursalı bir arkadaşla beraber ak
pm birkaç dakika için kendisini 
evinde ziyaret edeceğini haber ver 
di, ve iki yüz liraya pazarlığı kes
ti. 

A lqam saat sekiz ... Hava gil-
zel, Beyoğlu caddesi yine 

her zamanki gibi insandan taşı

yor. Her taraftan ne~ ve zevk fış 
kırıyor. Kahkahalar uğultulu akis
ler yapıyor. Caddenin iki yanında, 
kapılan müttefik bandıralan ile süs 
lenmi• lefahat ocaklan var. Bun-

Sirozlu Ahmet Bey 

lardan fuhuş, rezalet taşıyor ve 
caddeye akıyor. Hele o cadde üze 
rinde birer Fatih gururu ile dola
şan Amerikan, İngiliz, Fransız İtal 
yan ve Yunan askerleri! .. Ya kol
larındaki yerli aşifteler ... Bu saat
te buradan geçmek mecburiyetin
de bulunan memleketin hakiki sa
hiplerine, Türklere karşı takındık
ları tavırlar? ... 

Taksimden Galatasarayına doğru, 
sağlı sollu iki tarafa da akıp gi
den bu insan selinin arasından te
laşlı ve zikzaklı yürüyüşlerle zor
la ilerliyebildik. Suterazisi soka
ğına saptık. Bir zamanlar kıymetli 
artist Raşit Rıanın idatesln e l:Su
lunan (Btzı.m LOkanı.a) ;n>n &c.Uno 

gelince bizden evvel vaii!e yerine 
varan arkadaşlarla karşılaştık . 

Yaptığımız tertibe göre bunların o 
gece oynanacak oyunda rolleri var
dı . İcabında kaçmak için bineceği
miz otomobil de sokağın bir ta-
rafında bekliyordu. Arkadaşlarla 

görüşmedik, tanıdık çıkmadık, ileri 
!edik. 

Beş alltı adım sonra Alekonun 
evi önünde idik. Ahmet Bey kapı
nın çıngırağına elini uzatırken si-

nirli bir gülüşle bana: 
- Razi, dedi. Acaba muvaffak 

olabilecek miyiz?. 
Suale cevap vermeme meydan 

~almadı. Büyük demir kapı kor
kunç bir inilti ile ağır ağır açıldı. 
Eşikte prostelalı bir kız görÜMlüş 
tü .. 

Ahmet Bey; heyecanından bas -
tonile taşlar üzerinde daireler çi-
zerek birkaç defa yutkundu, son
ra kıza döndü. Yükesk bir ses ile: 

- Affedersiniz Matmazel dedi. 
M. Aleko bizi bekliyeceklerini söz 
vermiflerdi. Ahmet Beyin Bursalı 
biri ile geldiğini lutfen kendilerine 
haber verir misiniz?. 

(Devamı var J 

Standart Dııında Kal· 

mıı Kadın Çorapları 

Belediyenin 938 yılı varidat ve 
masraf teklif bütçesi dün mecltse 
verilmiştir. Belidey geliri geçen se
neden 79752 lira 72 kuruş noksani
le 6.457.581 lira 50 kuruştur. 4 mil
yon 468 bin 105 lira vilayet ve 6 
milyon 457 bin 581 lira 50 kuruş ta 
belediye bütçesi olmak üzere vllay~t 
ve belediyenin 938 müşterek geliri 
10.925.686 lira 50 kuruştur. 

Beleaiye gelirinin en mühimleri 
şunlardır; Bina vergisinden be,ledi -
ye hissesi 425 bin lira, kazanç ver
gisinden 265 bin, gümrük resminden 
814 bin, tanzüat resminden 360 bin, 
tenvirattan 210 bin, lubiyat resmin
den 100 bin, tente ve siper resmin-
den 10 bin, levha ve afişajdan 46 
bin, kunturat resminden 130 bin, 
kantariyeden 30 bin, tellaliyeden 68 
bin, kara nakil vasıtalarından 70 
bin, deniz nakil vasıtalarından 17 
bin, köprüler resminden 110 bin, 
müşteil maddelerden 135 bin, mem
ba sularından 45 bin, şere!iyeden 23 
bin, inşaat ruhsatiyelerinden 10 bin, 
hafta tatili ruhsatiyesinden 65 bin, 
kiralardan 80 bin, hastanelerden 25 
bin, hallerden 225 bin, köhne eşya 
ve enkaz bedelinden 10 bin, matba
adan 19 bin, kabristanlardan 15 bin, 
şirketlerden itfaiye hissesi 65 bin, 
otobüslerden 55 bin, müteferrikadan 
225 bin, gaz depqlanndan 70 bin, im
tiyazlı şirketlerden belediye hissesi 
425 bin, hözrevi hastalıklar idaresin 
den 18 bin, hesabı cari nümasmdan 
50 bin,' vergiler ivin maliyeden 400 
bin ve üniversite emrindeki hasta-
nele~en 36 bin liradır. ' 

Otellerin ı•lahı 
Belediye, İstanbul otellerini ısıah 

etmek ve bunlan her sınıf halkın is
tirahatini temin edecek şekle sokmak 
üzere bir talimatname JiazırlamıŞj bu 
tallıll'oa+ .-ıı.a.Y'l."le1ı7t ........ ~-"~ l ... o ... ---.. ı. :.ı.J.; ..........,el,,. 

üzere otelciler cemiyetine gônder -
miştir. Cemıyet bugünlerde beledi
yeye cevabını verecektir. Ancak, şeb 
rimizdeki büyük küçük bütün otelle
rin ayni vasıfları haiz olmalan hak
kındaki kayda itiraz edilecektir. * l\Iilli emlake ait olan Fenerbah 
çe mesire yerinin belediyeye devir 
ve temlik edildiğine dair Vekiller He 
yetince verilen karar belediyeye teb 
liğ olunmuştur. Belediye, bu arazi
den Moda deniz klübünün ihtiyacı
nı temin edecek derecede bu klübe 
yer vermeye karar vermiştir. * Belediye hesabına bugün 1400 
kasaplık hayvan daha gelecektir. 
Hayvanlar gelmekte devam ettikçe, 
et fiyatlarının bir miktar daha ine
ceği ümit olunmaktadır. * Belediye kooperatifi ziraat Ban
kasından 100 bin lira ödünç almak ü
zere banka ile mutabık kalmış, 50 bin 
lirasını defaten almıştır. Bugünden i
tibaren ortaklara ikişer maaşları nis
petinde avans dağıtılacaktır. 

Şehir meclisi dün toplandı. Bütçe 
müzakeresi için içtima müddeti 15 
gün uzatıldı. Floryada Y.apılacak 

gazino ve saire için istimlakler yap 
mak üzere 50 bin liraya kadar taah
hüde giri~mek için belediye reisliği
ne salahiyet verildi. Belediye vergi 
serimlerini hila ödememiş olan -
lardan bu resimlerin tahsili emval 
kanununa göre alınması kabul edil
di. 

Bazı mazbatalar ait olduklan en -
cümenlere havale edildikten sonra, 
belediyeye bağlı müesseselerin gelir 
ve masraf bütçelerinin müzakeresi
ne geçildi. Hamdi Rasim, Karaağaç 
müessesatımn kendi masrafından 

gayri belediyeye para verdiğini, hal 
buki diğerlerine belediyenin yardım 
ettiğini, bu itibarla Karaağaçtan gny 
ri mülhak bütçe ile idare olunan mü
essese bütçelerinin belediye bütçe
si müzakere edilmeden önce tetkik 
ve kabul edilmesi doğru olamıyaca
ğını iddia etti. Bu itiraz yerinde gö
rüldü ve yalnız Karaağaç müessese 
sinin bütçesi müzakere ve kabul e
dildi. 

Bu bütçe 1.100.600 lira olarak tes
pit edildi. Azadan Cem, mezbaha res
minin indirllmesile Karaağaç mües
sesesinin gelirinden kaybettiği mik
tarla, etin ucuzlatılması dolayısile 

gelirin artıp artmadığını sordu. Mez 
baha müdürü k&ybedilen miktarın 
% 27 olduğunu, istihlak fazlalığının 
gelirse henüz tesir edecek derece -
de olmadığını söyledi. Düşkünler e
vine 6 bin, temizlik işlerine 20 bin 
lira munzam tahsisat verildi. 

Şehir meclisinin haftada üç defa 
toplanması kabul edilerek toplantı -
ya nihayet verildi. Meclis pazartesi, 
çarşamba ve cuma gµnleri toplana
caktır. 

Şehir planı tetlcllu: ba9l.a11J, 

Prost tarafından yapılan İstanbu
lun müstakbel imar planının tetkiki 
için dün şehir meclisinde muhtelit 
bir encümen seçilmiştir. Yeni encü
men şu zatlardan mürekkeptir: 

Tetkiki hesap encümeninden Tev
fik ve Raşit, bütçeden Halil Hilmi 
ve Tevfik Amca, maariften Refika 
Hullısi Behçet ve Baha, riyaset diva
nından Feridun Manyas ve Abdiil
kadir Ziya, nafiadan Hilmi ve Hay
ri, iktısattan Hamdi Rasim ve Şük
rü, sıhhiyeden Etem Akü ve gene
ral Refik Münir, mülkiyeden İhsan 
Namık ve Ali Rıza, kavanlnden Şe\• 
ket ve Arif. 

Muhtelit encümen, dün, belediye 
imar müdürü Ziyanın başkanlığın -
da ilk toplantısını yapmş, imar na -
zım planını ve tatbikat raporunu tet
kike başlamıştır. 

* Belediye Florya plajlannı bir 
mayıstan itibaren kiraya verecektir. 
Fakat halkın p}#ıjlardan geniş ölçüde 
istüade etmesini temin maksadile, 
plaj tarifesini kendisi tespit edecek
tir. Bu cihet kiracıların mukavelena
mesine yazılacak ve buna riayet et -
miyenlerin kuntW'atları fesholunacak 
tır. 

Otobüslerin Cezaları 

K'1fi Görülmüş 
Vaktile muhtelif suçlardan doıa

yı ruhsatiyeleri geri alınmış olan 
otobüslerin hu cezalım kafi göriil
müştür. Belediye hu kabil otohiis -
çillere ruhsatiyelerini eeri vermiye 
başlamıştır. 

Çorap Standardı nizamnamesi hü 
kümlerine göre yapılan kontrol sı-

AN KARADAN RESiMLER: 

Galatada, Alinin kahvesinde, Ah -
met isminde biri, yanında oturan Şev 
ket isminde birinden sigarasını yak
mak için kibrit istemiş, Şevket te kib 
rit vereceği yerde küfretmiştir. 

Bu yüzden aralarında kavga çık -
mış, Şevket, Mehmet, İbrahim ve Ali 
ismındeki arkadaşlarile beraber. Ah
metli fena halde dövmüşler ve bı~akla 
kolundan yaralamışlardır. 

'*"Fenerde Yasemin sokatında otu 
ran İsmailin 10 aylık oğlu Adnan, 
mangalın üzerindeki çaydanlığın dev 
rilmesile vücudünün muhtelif yerle
rinden yanmıştır. 

* Feriköyde Ergenekon caddesin
de 70 numaralı evde oturan Araksi is 
minde bir kadın yediği balıktan zehir 
lenmiş, Şişli çocuk hastanesine kaldı 
rılmıştır. 

* Üsküdarda Yazmacı Şerif so
kağında 9 numaralı evde oturan güm 
rük memurlarından Ha)Tinin karısı 
Hatiçe ayin seyretmek üzere Selam
sızdaki kiliseye girerken üzerine fe
nalık gelmiş ve bayılmıştır. Hatiçe 
yere düşmüş, başından yaralanmış -
tır. * Şehsüvar Bey mahallesinde o
turan Süleyman oğlu Mehmet, dün, 
bir işini takip etmek için tapu dairesi 
ne çıkarken, sarası tutmuş, merdiven 
lerden düşmüş ve başından ağır su -
rette yaralanmıştır. Mehmet, Cerrah 
paşa hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. ' 

* Üsküdarda Toptaşı caddesinde 
Salih, Naciye, Hüseyin ve Hamzanın 
oturdukları 407 numaralı evde yapı -
lan arama neticesinde g paket afyon 
bulunmuştur. Evde oturanlar yakal:m 
mış ve mahkemeye verilmiştir. 

* Sirkecide, Yuda oğlu İsak Minas 
isminde bir sarraf, altın alım satım 
-·-----------.:·- .-..-ı..-1;..6. -'---~- ........ .._ 
aamaan ~ı !ırahK altın aıırKen su'i us 
tüinde yakalanmıştır. • 

*Aksaray, Yedikule ve Şehremini 
civarındaki camilerden halı ve sec -
cade çalan azılı hırsızlardan Hulusi 
ile arkadaşı İsmail yakalanmış, adli
yeye teslim edilmiştir. 

* Kasımpaşa, Üsküdar ve Kartal
da birçok hırsızlıkların faili olan Re
cep dün yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

* Büyükdereden gelmekte olan Av 
ninin idaresindeki 34 numaralı otomo 
bil likör fabrikas1 önünde 7 yaşında 
Tevfik isminde bir çocuğa çarparak 
yaralamıştır. 

* Sabıkalı Vitali Arapcamide terzi 
Nikolfının dükkanından bir kumaşı 

çalıp savuşurken yakalanmıştır. 

* Halit, Mehmet ve Sadık isminde 
üç yankesici Beyoğlunda Şaban is
minde birinin cebinden paralannı ça
lıp kaçarken yakalanmışlardır. * Sabıkalı Hüsameddin keresteci 
lerde bir kamyondan -bir bağ kösele 
çalaI'.ken tutulmuştur. 

Dün Geceki Yaralama 

Demiryollarında Kazalara 
Karşı Tedbirler 

Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -
Devlet demiryolları idaresi, -demir
yollarında muhtemel kazaların önü
ne geçmek için ve bozuk olan hat 
kısımlannı birkaç yüz metre evve
linden makiniste haber vermek üze
re, kendiliğinden pathyacak otoma· 
tik fişek tedbiri almayı kararlaştır
mıştır. Bu yeni tedbirlerin ilk tec· 
rübesi bu akşam Ankarada yapıldı. 
Bir tren hareket ettirildi ve birkaç 
yüz metre ilerisine fişekler kondu. 
Tatbikat muvaffakıyetli oldu. Bu 
tecrübe garip bir heyecana vesile ol· 
du. Fişek tecrübesinden haberdar 
bulunmıyan halk evvela telaşa düştü 
ise de, mesele çabuk anlaşıldı. 

Bez ve Kumaş 
Ucuzluğu 

Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -
Hükumet hayatı ucuzlatma tetkikle
rine devam etmektedir. Bu arada 
köylünün kullandığı ve fazla miktar
da kullanılan bez ve kumaşların u
cuzlatılması için etütler yapılmak -
tadır. 

Otoraylar Getirtilecek 
Ankara, l 5 (Tan muhabirinden) -

Almanyadan motörle müteharrik ve 
150 yolcu alacak büyüklükte oto -
raylar getirtilmesi kararlaştırılmış -
tır. Süratleri .Ç,Ok fazla olan bu oto
raylardan bir kısmının İstanbul -
n.,.1,J... ... - ... ..u. ... ..ı ..... ~1"-"L1ı... ... '-i11 cıu~w...uı 

mektedir. .,. i. c !»• ı 

Küçük Ankara haberleri • 

* Devlet DemlryoUnrı umum! mOdnrü 
Ali Rıza bu akşamki trenle İstanbula hare
ket etti. * Amasya, Ordu ve Bursa vHlıyetlerl 
llkmektcp muallimlerine alt kadrolarda ya 
pılacak değişikliğe alt kararname projesi 
bugünlerde Başvekalete scvkcdllecektir. 

11.tfl<"MT ~l(~'f"T'F,~ 

lzmirde iki Konak 
iskelesi Açddl 

İzmir, 15 (TAN) - Denizbank ta
rafından yaptırılan Konak va;ur is
kelesinin açılma töreni dün yapılmış 
tır. Törene askeri mızıkanın çaldığı 
İstiklal marşiyle başlanmıştır. Mü -
teakiben ilbay Fazlı Güleç hayırlı 

muvaffakıyetler temenni eden sözler
le kurdeleyi keserek iskeleyi işletme
ye açmıstır. 

Kızılırmak Taıtı 

Dün ak§am geç vakit, Binbirdirek
t<> bir yaralama hadisesi olmuştur. Ri 
fat isminde bir adam, Fitnet isminde 
bir kadını bıçakla elinden yaralamış 
tır. Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Çorum, 15 (A.A.) - Kızılırmak 

taşmış İskilip ve Çorum arasındaki 
şosenin 150 metresi ve ırmak kıyı
sındaki Karaburun köyü tamamen su 
altında kalmıştır. Vali vekili ve nafia 
müdürü vaka mahalline gitmişlerdir. 
Maddi zarar henüz tespit edileme • 
miştir. İnsanca zayiat yoktur. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
16 Nisan 19l8 

CUMARTESi 

4 ilııcü ay Gün: 30 Kasım: 160 
Arabi: 1957 Rumi 1354 

Sefer: 16 Nisan: 3 
Gfineş: 5,20 Öğle: 12,14 
İkindi: 15,58 Akşam: 18,49 
Yatsı : 20,25 imsak: 3,33 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
, Yurdun Doğu Anadolu ve Karadeniz 1<1-
yılarında hava bulutlu, diğer bölgelerde, 
çok bulutlu ve mevzii yağışlı ge<;miş, nıs
gArlar Kocaeli ve Eııcde cenubt, diğer yd

lerde şimali istikametten orta kuvvette -
ml:ştir. 

rasında, bir müessesede nizamname
ye uygun olmıyan bir miktar çorap 
görülmüştür. Sahibi bu çorapların 
standart haricinde kalması lazımge
len bir mal olduğunu iddia etmiştir. 

Hnlbuki Ticaret Odasından aldığımız 
malumata göre, sun'i ve tabü ipek" 
ten yapılmış her nevi ve her ne şe
kilde olursa olsun bütün kadın çorap
larının standart şartlarına uygun 
olması lhım gelir. Standart haricin

de hiçbir mal satılamaz. Nizamname 
sarihtir. Bu vaziyet karşısında yeni 
bir çorap kalitesi de mevzuubahis 
değildir. Standarda girmemiş çorap 
satanlann cezalandınlması lazım ge
lir. Tüccarın iddiası alakadarların 

sallhiyeti haricinde görüldüğüden 
mesele Iktısat Vekaletine bildirile
cektir. 

l - Evvelki gün Ankarada Başvekilimizin riyasetinde bir toplantı oldu. Çimento sanayiimiz etrafında görftş-

Diln İstanbulda h(!va buluUu geçmlı;, nıı 
eAr cenubi istikametten l UA 3 metre hııı. 
esmiştir. Saat 14 te barometre 757,l mili -
metre ldi. hararet en çok 16,2 ve en a.z 3,6 
santigrat olarak kaydedilmiştir. . meler yapıldı. 2 - Yeni Ziraat Vekilimiz iş batında. 
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Çin • Japon Harbinin 

Yeni Safhası 
, }'azan: Ômer Rıza DOCRU l 

Çin.Japon harbinin şekli tamami 
le değişmiş sayılabilir. Çin ordu 

Btı \'el'' d f f ~ın çeteleri harbi o ka ar muva 
akıyetıe idnre etmişlerdir ki, Japon
Yanın bugünkü güç vaziyetten kurtul 
~ası için ya yeniden büyük kuvvet
cr getirterek vaziyetini sağlamlama-

sı, .. l.~hut işgal ettiği geniş arazinin 
llıuhırn b" k k.l .. 
d

. ır ısmından çe ı mesı ıcap 
e ı~·or, 

Çinliler ile Japonlar arasında bu 
neticev b . t' d "e varan muharebe u atın ıp ı 

'l'~•ndan başladı. Japonlar Pukov • 
.•en.sin hattı üzerindeki vaziyetleri

nı sağJarnlamak için uğraşıyor ve Su 
Çov rn"'vk" · 1 · · t d' "' ıını e e geçırmıye gayre e-
ı_'.Yorlardı. Bunun için Japonlar, Nan-
11.Jn ·ı 1 e Pukov üzerinden ve Şantung 
nyaletinin merkezi olan Tsinandan 
taarruza geçmişlerdi. Japonlar ilk ön 
ce b' 
l ır takım muvaffakıyetler kazandı 
tr, fakat daha sonra Çin mukaveme 
dı .sertle mi , Suçov şehri Japon eline 
'l' ü~rnekten kurtarılmış ve Çinliler 
b aıerhchvang'da bir Japon fırkasının 
oıulrnası ve aşağı yukarı mahvedil

lltesi ile neticelenen bir zafer kazan
ıtuştardı. 

.. Çinlilerin bu taarruzunu ikinci ve 
Uçiin ii 
1 c taarruzlar takip etti ve Japon 
arın rnuvasala hntlıırı mütemadi ta

arruzlara uğı-adı. Bu taarruzlar neti-c • 
kesınde Çinliler Bonan'da mühim bir 
.~ç Şehri ele geçirdikten ha ka Şan-

sı de l' . .
1 Ş aıyuan şehrini zaptettı er ,.e 

t anghaya kadar uzanan havalide çe
~ .~uharcbclcri yaparak Japonları 

uş.kiil vaziyetlere düşürdüler. 
h Çın • Japon harbinin bu veni saf. 
asında g" . • ç· J oze çarpan hır nokta ın 

apon ordularının çok iyi ıı1evk ve ida-
re edi) . 
reu rnesı, ve Çin askerlerinin cesa-
kt e harbetınesidir. Vaziyet bu ba
s rndan Japon istila ordusuna müıı1ait 
a~ılarnı;rncak bir mahiyettedir. 

tii 'aziyetteki güçlüklerin giinden 
~c artacağı şür.he götiirmez. 
~u .. 

l'i . gun Japonların bir milyon aske-
v ... ~ın toprakları üzerinde harbediyor 
ka\•e':ticfFc ~- ._. '"""" ''Ai{1n Cinli ...... 
'.\'"ı t c oulunuyor. Jkı tarafın 7.a
• a ı aşa"' 
Ilı gı Yukarı bir milyonu bul-
uştur Harh· f 'l . . d'"'· • ın masra ı ı e ıcap ettır-
ıgı fedak• 1 ki 

d'ğ• ar ı ar ve sebebiyet ver-
k~J 1 Yıkıntılar ise hesaba sığacak şe-

1 de değildir. 
c kGeçen her giin güçliikleri arttıra
a ve h en sonunda mütecaviz taraf, 
~rp etmenin hiçbir fayda temin et

trııyeceğini, belki zarardan baska bir 
§ey gctirmiyeceğini anlıyacaktır. 

~an silahlanma•ı : 
A lmanyada Mareşal Göringin 

. gazetesi olmakla tanınan Na-
lıonal Z 't 
bö . ..e~. ung, Almanyanın bundan 

~le hutun kuvvetini deniz silahlan 
llıa ına vereceğini nlatıyor ve Al -
l'tıan donanma ının harpten ev\:elki 
genişliğini ve kudretini alması lazım 
l:eldiğini ileri siirih·or. 

• lıi.iyUk Harbin e~ :miihim amille -
tırıden b' . t ·ı ·ı ırı ngı tere ı e Almanya ara 
rııında ha .. t d . 'IAh b • • şgos eren enız sı a ı reka -
etı ıdi B" "k h b" • ~ llı · uyu ar ın netıcesınde Al 

t' 
811 donanmasının imhası, hu reknbe 

ı ortnd 
~ . an kaldırmıştı. Almanyanın 
lı ~nıden deniz ilahlnn inşaatına e
~;tlırniyct vermesi, üphe yok ki, f n
~ tereyi yeniden dü iindürecek ve Al 
t arıYadan ynna daima ihtiyatlı dav-
lltınıasına sebep olacaktır. 

el J\.lrnanyanın müstemleke talebi ile 
Oiz . h . 

~ ınşnatıno yeniden ız vermcsı 

~~sında, hiç şiiphe yok ki, mühim bir 
~ llrıasebet vardır. Bu ınüna ·ebetin, 

11~ın · · · • b .. t t' ıstıkbalde kendını te aruz e -
•tel.'"'· · k k' b. ~llt egını. söylemek şüphe yo ı, ır 
~teşkıl etmez. 

ALMANYA· 
~ 

Deniz Silahları 

Artırılacak 
l~r ~e'Vyork, 15 (Hususi) - ünited 

ess'i B Ve . n erlin muhabiri tarafından 
lilen A G" t'itı ,,. rnaJumata göre Mareşal •O-

iSPANYA: 

F rankistler .. 
Tortozadan 
Denize İndiler 

Londra, 15 (Hususi} - İspaı:ay~ har 
binin en mühim hadisesi Akdenız sa-

h ·u ile asilerin cephesi arasındaki dar ı . 
dehliz üzerinde cereyan ediyor. Ası -
ler bu dar geçidi çiğneyip geçmek, bu 
na mukabil Cümhuriyetçiler buna im 
kan vermemek için çalışıyorlardı. İki 
taraf ta bütün kuvvetlerini bu uğur
da sarfediyorlardı. 

Dün bu geçit daralarak 11 kilomet 
reye ~mişti. Bugün, en son dakikada 
asilerin karnrgnhı olan Saragossadan 
alınan bir habere göre, Frankistler, 
Tortozanın birkaç kilometre cenubun 
daki Vinarzdan sahile inmişlerdir. A
silere göre, sahil boyunca Valensiya 
ile Barselona ve Madrid arasındaki 
muvasalcyi temin eden demiryolu ke
silmiştir. 

Bu haber doğru ise, ki, doğru oldu
ğu anlaşılıyor. Cümhuriyet hükume
tinin üç mühim merkezi, yani Bar
selona, Valensiya ve Madrid, arasın
da doğrudan doğruya muvasale inki
taa uğramıştır. Bu yüzden cühmuri
yet kuvvetlerinin karşılaştıkları güç
lükler artacak, Cümhuryiet namına 
müdafaa vazifesini üzerine alan kuv 
vetler ayn ayn harekete mecbur ka
lacaktır. 

Bununla beraber bu müşkül vazi
yet te Cümhuriyet kuvvetlerini yıl
dırmamakta ve sonuna kadar müda
faa azmi sarsılmamış bulunmaktadır. 

Madridin meşhur müdafii general 
Miaja, dün cümhuriyetin yedinci yıl 
dönümü münnsebetile söyleôiği bir 
nutukta kati zaferden emin olduğunu 
ifade etmiş ve mücadelenin azami 
gayretle devam edeceğini ilave et -
miştir. 

HükCımct kuvvrltlcrİnftı 18 fırkayı 
?>ıa..ı.ı.ı.ı - Vul~uı>lya - Barselona demır 
yolunu1mrtarmak için harekete ge-
çirdiği haber veriliyor. 

Diğer taraftan cümhuriyet kuvvet
leri Lerida civarında arazi kazanmı
ya muvaffak olmuştur. Elektrok istas 
yonlarının asilere geçmesi Barselona 
yı elektrikten mahrum etmişse de 
halle, bu mahrumiyete seve seve kat
lanmaktadır. 

Siyasi Propaganda Yasak -Londra, 15 (Hususi) - Ruman-

T~N 

Çekoslovakyada Umumi Af ., 

Mevkuf Südet Alman
ı ları Serbet Bırakılıyor 
Macaristanda Nazilerin Çıkardıkları 

Şayialar Tekzip Ediliyor 
Prag, 15 (A.A.} - Cumartesi gü

nü geniş bir umumi af ilim edilecek
tir. Takriben 900 Südet Alman ser
best bırakılacaktır. 

Südetler lideri B. Henlayn. bir 
"MiJletin tensiki bürosu" ihdas e-

karşı mukabeleibilmisil olmak üze
re "Macar devleti aleyhine bir boy
kotaj" tertip etmiş olmakla itham 
edilen yüz kadar kişiyi tevkif etmiş
tir. 

F ranıanın taahhüt/ eri 
dilmiş olduğunu bildirmiştir. Paris, 15 (A.A.) - "Le Temps" ga-

Alman milliyetine mensup olan zetesi merkezi Avrupa vaziyetini tet
bütün Çekoslovakların bir sicilini kik ederek diyor ki: 

"Fransanın merkezi Avrupadaki vücude getirecektir. 

FRANSA: 

Grevcilerle 
Bütün ihtilaflar 
Hallediliyor 
Paris, 15 (Hususi) - B. Daladye 

hükumeti, sanayi kanşıklıklannı ber 
taraf etmeye devam ediyor. Mesai 
nazın, madeni sanayi ihtilafını ber
taraf etmek için bütün patronlara ve 
ameleye, bütün f nbrikaların derhal 
tahliyesini, bütün müstahdemlerin 19 
nisanda tekrar işe başlamalannı ih
tar etmiştir. Mesai nazın, kollektif 
mukavele meselesini tetkik için pat
ron ve amele heyetlerini 16 nisanda 
içtimaa davet etmiştir. Grev hlidisee
lri dolnyısile kimseye bir ceza ceril
memektedir. İstihkak edilmiş ücret -
ler fabrikaların tahliyesinden sonra 
derhal tediye olunacaktır. 

Bütün hususi tayyare fabrikala -
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Halkın Kontrolü 
[Yazan: 8. FELEK] '• 

Amme hizmetine ve umumi yer • 
]erde halkın kanuna ve yekdiğcrine 
karşı hürmet vazifelerine taalllıku o
lan işlerde bizzat halkın kontrol va
zifesi vardır. Bir gişe öniinde bilet 
almnk için sıra beklenirken birisi öne 
geçerse buna sükUt etmek medeni bir 
vazifeyi ihmal demektir. eunkil bu 
harekette bulunanı ilk adımlarda ür
kütmezsck fena bir itiyadın yerleş -
mesine müsamaha etmiş oluruz. Bun
dan kendimizin zarar görmemize göx 
yumsak bile, bnşkalannın, rnernleke· 
timiz \'e halkımızın içtimai iidetlerl 
hakkında yanlı fikirler edinmesino 
sebep olmuş oluruz. Bunun gibi bir 
sinema salonunda sjgara içen ve umu 
mi sıhhati, bu yoldaki yasakla birlik 
tc kısa keyfine feda edene de ihtarda 
bulunmak ayni sebeple elzemdir. 

Avrupadn halkın geçtiği )"ol üzerin
de durup afal nfal bakanlara, yolcu • 
lar mahsus omuz vurur ve orııda dur
manın münasebetsizliğini hatırlatır

taahhütleri, umumi bir anlaşma ya- i b 1 t 
Macaristanda Nazilerin rında ş aş amış ır. Bu \'azife cskidenberi bizde mevcut 

Pılacnğı güne kadnr idnme olunacak- S 1" t rti · · daı"mi idari ko 

lar. 

k d · l osya ıs pa sınm idi. Bir v. olsuz harekette bulunnnı he çı ar ığı fayıa ar tır. Bu anlaşma Lokarno Paktının ye 
1 

feci 
misyonu son sosya ist erasyonunu men halk muahaza eder, onu yola ge B d peşte 15 (A A ) Havas a rini tutacak yeni bir emniyet muka- B tedb' ı· t r 

u a • · · - - ilga etmiştir. u ır sosya ıs pa - tirmiyc çalı ırdı. Lakin son senelerde 
· · b" · d · Nazi mahafili velesini de ihtiva eyliyecektir. ik ı · t ed k Jansı mu•1a ırın en. ' tisinin . iye ayrı masını ın aç ece bu umumi hizmetlere iştirak ve yasa-
iktısadi vaziyette mütemadiyen art * kadar vahim neticeler verebilir. Bu 

Londrn, 15 (A.A.) - Amele partisi ğa hürmet ettirme kaygusu gevşedi. makta olan huzursuzluğu istismar karara sebep, evvelki gün Sen fede-
d A th H derson Birçokları: etmekte ve işlerdeki itimat hissinin mebusların an r ur en 1 rasyonunun umumi katibi Marso Pi-

.. .. - d k b ·· .. B d tc e giderek - Neme lazım! Başıma bela mı n-yeniden teessusunu ızrar e ece o- perşcm e gunu u apeş Y ver aleyhinde verilen hükümdür. Bu 
lan hayal mahsulü şayialar ortaya naip Horti ve diğer bazı rical ile te- hüküm ile Piverin partide mesuliye- lacağım! Diye sükut etmede, hatta 
atmaktadırlar. Salahiyettar mahafil, mas edecektir. Mebus 26 nisanda ti mucip olacak vaziyetler almak hak ba,kalarına da: 
mensucat sanayii amelesinden bir - Pragda bulunacak ve bu şehirde Be- kı kaldırılmıştır. Bu tedbire rağmen - Nene gerek be birader! İşin mi 
çoğuna yol verilmiş olmasına rağ - nes, Hodza ve Südet ekalliyetinin Piver dün Sen federasyonu meclisini yok Allahaşkına! Diye nasihat de ver
men vaziyetin endişe tevlit edecek şeflerile görüşecektir. içtimaa davet etmiş, mecliste bir ka- mektedirler. Halbuki, bu hnl mede~ 
mahiyette olmadığını beyan etmek Hendcrson'un bu seyahati amele rar sureti kabul ederek mücadeleye bir ''azifcden. çekinmek demcktu. 
tedir. partisinin icra komitesi tarafından başlanmasına karar vermiş ve bunun Dün akşam bır trnmv?y arnbasınd.a 

Macar zabıtası Yahudi kanununa tasvip edilmiştir. üzerine Sen federasyonu ilga edil_ şöyle bir sahneye şahıt o_ldum. Emı-

==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nönünden k~kan d~ufur ar~ada 

TUNUS: 

"Yeni Düstur,, 
Fırkası 
Feshedildi 
Tuuu,,, 10 (h.A.) - Hükumet, so

kaklarda müsellfıh .nümayişlerde ve 
tahrikatta bulunmuş ve hami dev
letin hukukuna tecavüz etmiş oldu
ğundan dolayı "Yeni düstur" adın -
daki Tunus liberal fırkasının feshi
ne karar vermiştir. 

Bu tedbir, Tunusta vukua gelen 
son kargasılıklar üzerine ittihaz edil
miştir. 

KISA HABERLER 

AMERiKA: 

B. Rooseve~t 
7 Milyarlık . 

Kredi istiyor 
Vaşington, 15 {A.A.) - Amerika 

Cüinhurrqisi, B. Rooscvelt ,kongreye 
gönderdiği mühim bir mesajda 7 mil 
yar dolarlık bir kredi istiycceğini 

bildirmektedir. 
Bu kredinin beş milyar dolarlık 

kısmı işsizlere yardıma, diğer kısmı 

da, müstehliklerin iştira kabiliytleri· 
ni artırmak ve milli gelirin daha in
saflı bir şekilde tevziini temine tah
sis olunacaktır. B. Roosevclt, mesa
jında diyor ki: 

mişti~ b' • 
B. Bone, bu sabah İspanyanın yeni yolculardan birinin ağzında ır pıpo 

Paris sefiri B. Merselino Paskua Mar- olduğunu ben de herkes gibi gördüm. 
Bu adamın tram\'ay içinde, hele kış tinez'i kabul etmiş ve sefir kendisine 

itimatnamesinin bir kopyesini ver -
miştir. 

japonyada 
Şiadetli Harp 
Aleyhtarlığı 

Çinlilerin Kazandığı Zaferi 
Japonlar da itiraf Ediyor 

( Ba~ı l incıdeJ 

günlerde Çinlilerin, Japon kuvvetle
rine karşı kazandıkları son biiyük za
ferlerle neticlenmiştir. 

miinasebetile kapılar ve pencereler 
kııpah iken fütursuzca çubuk içtiği-
ni görünce - halinin aksini gösterme
sine rağmen - yabancı zannettik. 

O sıra bir yolcu biletçiye: 
- Kapıyı aç! Duman çıksın! Diye 

,,aziy ti anlııtmak i tcdi. Akşama ka 
dar çalışmaktrm yorulmu bir halde 
olan biletçi l&kayt bir hnlde çubuk 
içene sordu: 

- Yanıyor mu? 
- Hayır, sönük! Cevabını alınca 

saygısız yolcunun yerli olduğunu an 
ladık . Biletçi de işine gitti. 

Aradan beş dakika kadar geçtik • 
ten sonra ayni yolcu bu efer çubuk 
lu yolcuya doğrudan doğruya hitaba 
mecbur oldu: 

yadan gelen haberlere göre, hüku- * Mareşal Badogllo, Libycde yaptığı 
nıet bugün neşrettiği bir kanun ile tem11 seyahatini bitirerek İtalyaya hare. 

"Ben bütün vatandaşların varidat
lannın artması sayesinde, işlerin tek 
rar revaç bulacağınakaniim!,, 

Halihazırda Çindeki Japon kuvvet
leri, çok fena bir çıkmaza girmiştir. 

Bu vaziyet karşısında, Japonlar; 
ya Çinde harp başlangıcındanberi ka 
zandıkları toprakların büyfık bir kıs 
mını tahliye etmek ve yahutta Çine 
yeni ve büyük kuvvetler göndermek 
mccburieytinde kalacaklardır. 

- Kuzum ya çubuihı söndür, ya 
dı arıya çık! Burada tütün içmek ya 
snktır. 

siyasi propagandaları, siyasi nüma- ket etmiştir. 
yişleri, gizli cemiyetler teşkilini, ha- * B. Hitlcr, Alman sporu şe.fi Von 
riçten para alarak J{avri meşru faa- Çnmmcr'e nazırlık ptıyesl vermiştir. 
'iyetler yapmayı menetmiştir. Meşru * Cenubi Yugoslnvyndn müUıiıı bir kış 
siyasi faaliyetler için yeni bir kanun hüküm ıClrmcktedlr. Dirçok yerlerde ka-

çıkarılacaktır. rın yüksekliği bir metreyi g~mlştir. 
~~============= 

• 

-- . 

Siyasi bakımdan mesaj, Reisicüm
hurun teşrinisanide yapılacak inti
habat için demokrat fırkasının biitün 
unsurlarını bir arnya getirmek az
minde olduğuna delalet eylemekte
dir. 

Siynsi müşahitler, mesajın, ge~en 
ilkbaharda, hususi sermayenin, hüku 
mettarafından inkıtan uğratılan fa
aliyeti takip edememesi yüzünden 
doğan muvaffakıyetsizliklcrin daha 
vahim neticeler doğurmasına mani 
olmak için yapılmış bir teşebbüs ol
duğu kanaatindedirler. 

Mek•ikanın verdiği cevap 
Amerikayı memnun etti 

Vaşington, 15 (A.A.) - Meksika 
hükumetinin petrol kumpanyalarının 
satın alınması hakkındaki İngiliz no
tasını reddettiğini öğrenen hariciye 
nezareti memurları Amerika hüku -
metinin takip ettiği siyaset dolayısi
le memnuniyetlerini izhar etmişler
dir. Çünkü bu siyaset sayesinde Mek
sika hükümeti ilebir ihtilaf çıkma
sının önüne geçilmiştir. 

lngiltere Tayyare Siparişi 
Verecek mi 7 

Vaşington , 15 (A.A.) - Burada, İn 
gilterenin silôhhmmasını tamam1a -
mak için Amerikaya tayyare sipari
şi vermesi beklenmektedir. Avam ka 
inarasında yapılan beyanatta bu hu
susta Vaşingtonln miizakcrelc.r cere
yan ettiğini gösteriyor. 

Japonyada harp aleyhtarı 
i hareketler başladı 

Deyli Ekspresin Tokyo muhabiri 
bildiriyor: 

Japonyada harp aleyhtarlığı gün 
den güne çoğalmaktadır. Memleket, 
büyük bir sosyal huzursuzluk içinde
dir. Orduya yardım için halktan alı -
nan yüksek vergiler yüzünden, mai -
şet buhranı ve hayat pahalılığı gün 
geçtikçe artmaktadır, Şahsi hürriyet 
her gün biraz daha fazla tahdit edili-
yor. 

Japon askerlerinin yüksek telefatı 
yüzünden yaralıların akın akın gelme 
!eri, Japon zaferleri hakkında hüku
met tarafından verilen haberlerin 
şüphe ile kar~ılanmasına yol açmış -
tır. 

Şang-Kay-Şekin muannidane muka 
vemeti Japon halkına bir çıkmaza gi 
rildiğini apaşikar gösteriyor. Japonya 
mn içinde yuvarlandığı, iktısadi ve 
mali güçlüklerse. tarif edilemiyecek 
kadar büyük ve müthiştir. 

Ru•ya - Japonya gerginliği 
Anadolu Ajansının Tokyodan öğ -

rendiğine ~öre;; Harbiye Nezareti na 
mına söz söylemiye salahiyettar bir 
zat matbuata şu beyanatta bulunmuş 
tur: 

Beriki: 
- Söniiktür dedik ya! Cevabını 

!!aygısızca \'erdi. Lakin beriki yaka
sını bırakmadı. 

- YaJan söyliiyorsun! Demin debi 
letçiyc öyle söyledin! Fakat çubuğu 
içmekte devam ettin. Eğer dıştm çık 
maz yahut !;tıbuğunu siindürmezscn, 
seni değil biletçi~·i vazifesini yapma
dığından dolayı şikayet edeceğim. Do 
di. Herif tc keyfinden vaz geçti. Eğer 
bu yoku böyle bir maraza çıkarma
yı göze alma n idi, bu yasat:'ln bozul
masınıı biletçi de göz yumacnk ve o
radakiler rahatsız olduğu kadar biz
zat niznm cverlik hissi de rencide e
dilmi olacaktı. 

Gerri bu tarzda müdahaleler hazan 
insanı nnho tecnviizlere de :maruz bı
rakabilir ammn medeni vazifelerin i
fası ereli böyle küçiik mahzurlara 
deği ilme:t.. 

Bu satırlnrdnn sonrn şuraya var
mak istiyorum ki; birkaç güne ka
dar tnthik snhasına çıkması memul 
olan (l\lnktu fiyat) kanununa aykırı 
hareketler gördiikçe bunları hemen 
ezdirmek memleket ve halk menfaati 
namına üzerimize diişen bir \'azifedir. 
Her esnafın hnşındn, her diikkanın 
içinde bir miifettiş bulunamaz. Hnlk 
kendi lehine yapılmış olan hu knnun
lann tam tatbikine bu dediğim tarz
daki kontrolle iştirak etmelidir k" 

ı. on 
dan beklenen fayda tanı olarak 11 d 'l . ı e c e c ısın. 

taları kabul edemiyccekleri bildiri! _ 
miştir. 

Bu zat, netice olarak, iki memleket 
te bulunan konsolosluklann mikt 

d 
.. arı 

~ll: ın gazetesi olmakla tanınmış 
cı.ırı 10~al Zeitung, Almanyanın bun
~iı hoylc en büyük ehemmiyeti de
ll'ıe!{tesUhatına vereceğini haber ver
lıttı.d tc ve Almanyanın bu teslihat yo 
rlllt a .. başkalarile alakadar olmıya
ııı ~llyük harpten önceki donanma-

gıb· 
b. J . va pahalıva mal o1mu tur. Bir Amerikan karikatürü Çin har ı apon~a.. • . 

.. l tebarüz ettirivor. Taksıye bakan Japon: 

Hava mahfillerinde, İngiliz imala
tının, gittikçe artmakla beraber, he
nüz kil!i derecede olmadığı ve Ame
rikan endüstrisinin :ise, istihsal hı
zını artırdığı takdirde, 1 temmuz 938 
de başlıyan öniimüzdeki yıl içinde 
1500 tayyare ihraç edebilecek vazi -
yette bulunduğu bildirilmektedir. 

- Habarovsk ve Blagovesçensktc
ki Sovyet makamları 10 nisanda bu 
iki şehirdeki Japon konsoloslarına bi· 
rer nota göndererek 15 nisanda bu 
konsoloshnnelerin kapanmasını iste
mişlerdir. 12 Nisanda neşredilen hari
ciye nezaretinin bir tebliğinde Japon 
makamlarının bir taraflı olan bu no-

arasın a musavat teminine matuf 
0

_ 

lan Sovyet prensibinin Japonya ta
rafından kabul cdilemiyeceğini kay. C\ıd ı rnuhteşem bir donanma vü-

e Rctireceğini yazmaktadır. 
bunu şoky ~A da ,.0 k :•azı'-'Or ha! Halbuki yola daha yeni çıktık. _ Ta sı mma :ı ., " detmiştir. · 
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· Atıa. hkemelercle 

Sahte Nüfus Kiğıdı 
Yapan Adam Sorguya 
Çekilerek Tevkif Edildi 

Müddeiumumilik dün sahte nüfus 
kağıdı yapan bir şebeke hakkında 
tahkikatla meşgul olmuş ve Şevket 
Sürcan isminde birisi hakkında tevkif 
karan almıştır. Hadise şudur: 

İsak oğlu Nesim isminde bir Muse
vi beş sene evvel Vekiller Heyetinin 
kararile vatandaşlık haklarından is -
kat edilmiş ve Türk sınırlan dışarı
sına çıkarılmıştır. Nesim her nasılsa 
tekrar yurda dönmek imkanını bul -
muş ve bir de sahte nüfus kağıdı ve 
pasaport elde ettikten sonra tekrar 
Parise gitmek üzere iken hudutta ya 
kalanmıştır. Nesim yakalanınca poli
ae her şeyi itiraf etmiş ve: 

"-Ben Yunanistandan İstanbula 
geldim. Orada kız kardeşim vardı. 
Kız kardeşim bana Avramı tanıttı. 
O da Kuledibinde vapur acenteliği ya 
pan Şevket Sürcanı gösterdi. Benim 
param yoktu. Amerikadakl oğlan kar 
deşimden 600 lira getirttim. Bu para 

lITTİDDEİUMUMİLlKTE: 

Üfürükcülük 
Yaparken 
Y akanlamış! 
Polis dün geç vakit müddeiumumi 

liğe 7!5 yaşlannda Hacı Bekir isminde 

Sudanlı siyahi bir suçlu vermiştir. Kü 
çük Ungada oturan Hacı Bekir, üfü
rükçülükten ve büyü yapmaktan suç 
ludur. Dün bakkal Turgudun hasta 

kansına muska verir ve üfürürken 
cürmümeşhut halinde yakalanmıştır. 

Suçlu, müddeiumumilikte kendisi
ni müdafaa ederken şöyle demiştir: 

- Ben Me§l'Utiyetin ilk senelerin
de ,.Sudandan ge14im.. Türkçe öğren
dim. O vakit üfürükçülük, büyücülilk 
serbestti. Nefes ettiğim iyi olurdu. Fa 
kat şimdi katiy,en nefes etmiyorum. 

Şimdi yatakta hasta ve yaşlı bir 'ka
nm var. O iyi olsa yine Sudana döne 
ceğim. Bu aşçı Turgutta geçen gün 
yemek yedim. Para almadı. Karısı 

hasta imiş. "Bana üfürük yap,, dedi. 
Ben kabul etmedim ve: 

yı Şevkete verdim. O bana bir nüfus 
kağıdı çıkarttı. Sonra da askerlik ıµ-

besile bir alakam bulunmadığını gös 
tererek bir pasaport aldı., vize ettire
rek bana verdi. Ben de bu nüfus kil -
ğıdı ve pasaportla şimdi seyahat edi
yorum.,, demiştir. Nesim hakkındaki 
kanuni muamele yapıldıktan sonra 

Vekiller Heyetinin karan mucibince 
hudut harici edilmiş ve tahkikat ev-

rakı da polise verilmiştir. Polis Şev
ketin yazihanesinde ani bir araştırma 

neticesinde kırk, .e1li nüfus kağıdile 
birçok pasaport bulmuş ve Aramla 
beraber dün müddeiumumiliğe veril
miştir. 

Sultanahmet birinci ceza hakimi 
Reşit dün bunların sorgularını yap -
mıştır. Her iki suçlu da hadiseyi in
ıkar etmişlerdir. 

Hakim dosyayı tetkik ettikten son
ra Şevketi tevkü etmiştir. 

" '!ffiCEZADA · .... . 
Uç Suçlusu 
Bu~unan Bir 
ihtilas Davası 
Dün ağır ceza mahkemesinde bir 

sahteklrlık, ihtilas ve ihmal davasına 
başlanmıştır. Davacı telefon idaresi 
dir. Davanın ildsi mevkuf olmak üze-
re üç te suçlusu vardır. Mevkuflar 

telefon idaresi tahsil memurlanndan 

Hasan Basri oğlu Adille, tahsil amiri 

Hüseyin oğlu Cemaldir. Amirlerinden 

İsmail oğlu Lutfi de gayrimevkuf o

larak mahkeıpede bulunmuştur. 

Suçluların daha evvel ayni suçlar
la bu ~aıra verilmiş ve muha
kemeleri başlamış başka dosyalan ol 

duğu için, mahkeme suçlann bir ve 

ayni mahiyette olmasını nazarı itiba 

re alarak davaların birleştirilmesine 
karar vermiş ve muhakemeyi başka 

bir güne bırakmıştır. 

Beraetl istendi 
- Katiyen yapamam. Çünkü hü - Dün ağır ceza mahkemesinde va

ktimet menetti, dedim. O bana elli zifesini şuiistimal ettiği iddia olunan 

kuruş verdi. Biraz sonra da memur- Galata polis komiserlerinden İbrahi

lar yakaladılar. min muhakemesine devam edilmiş, 

Hacı Bekir, geçen sene de ayni suç bazı §ahitler dinlenmiştir. Müddeiu

la yakalanmış ve muhakemesi yapıl- mumi Ahmet Remzi iddiasını söyliye 

mıştı. Müddeiumumilik Hacı Bekiri rek isnat edilen suç sabit olmadığı i

meşhut suçlar nöbetçisi Sultanahmet çin beraet kararı verilmesini istemiş

sulh birinci ceza h8kiınliğine vermiş tir. Muhakeme karar için başka bir 

tir. Hiıkim karannı bugün verecektir. güne bırakılmıştır. 

TAN 

ÇöKONTO: 

Balatta Dün Bir 

Keıif Yapıldı 

l Bir Türk Sanatklirıntn J Mevlidi Şerif 
Geçenlerde vefat eden sevgili va-

Muvaf f akıyeti lidemiz .merhume Zeynebin ruhuna 

Bay Nizam Ünlü ve sergi nİ!?anı 

Evvelki gün Balatta iki yavrunun 
ölümile neticelenen dıvar çökme tah 
kikatile dün de müddeiumumi mua -
vinlerinden Necati meşgul olmuş ve 1 
hadise yerinde mühendis Zeki, sulh 
hakimi Kamil de bulunduğu halde bir 
keşif yapılmıştır. Hadiseden sonra çö 
ken dıvarın altında bulunan 11 evde 
mühürlenerek polise teslim edilmiş 
ve içlerine kimse girmemesi emrolun 
muştur. Dün yapılan keşifte dıvar iki 
kısımdan ibaret olduğu iç kısmının 
Bizans devrinden kaldığı için köhne
leşerek yıkıldı~ anlaşılmıştır. Müd
deiumumilik polise bir müzekkere 
göndererek adli tahkikatın bittiği ve 
idari bir mahzur yoksa mühürlenmiş 
11 evin tekrar açılmasını bildirmiştir. Brükselde açılan milletlerarası nü

mune sergisine Beyoğlu İstiklal cad
desinde Nizam Ünlü müessesesi tara
fından gönderilen spor tip caketler 
çok takdir edilmiştir. Sergi komitesi 
kesiliş ve dikişteki inceliği nazandik 
kate alarak Nizam Ünlüyü, serginin 
bu şubesindeki mükiıfatlann en bü
yüğü ile taltü etmiştir. Komite bir 
diploma ve bir sergi nişanı vermiştir. 

Bir Yavru Kaynar Su ile 
HaJlanıp Öldü 

Müddeiumumilik, dün bir ölüm tan 
kikatile meşgul olmuştur. Fcriköyün 
de Avukat caddesinde 142 numaralı 
evde oturan Bay Mehmedin 10 yaşın 
daki kızı Nebahatle 3 yaşındaki oğlu 
İsmail evvelki gece evde komşuların 
dan Mahmurenin çocuklarile oynuyor 
larken, sobanın üstünde bulunan bir 
teneke sıcak su çocukların üstüne 
dökülmüştür. İkisi de yaralandıklan 
için Şişli çocuk hastanesine kaldınl
mışlardır. İsmail aldığı yaradan mü-

teessiren dün ölmüştür. Müddeiumu
milik tabibiadil knver Karanı cesedi 
muayeneye memur etmiştir. Verile -
cek rapora göre tahkikata devam edi
lecektir. 

ithaf edilmek üzere 17 Nisan 938 
Pazar günü Kızıltoprakta Zühtü Pa
şa camiişcrifinde öğle namazını mü
teakip Mevltidu Nebevi okunacağın
dan kıymetli dostlarımızla arzu bu-

l 
yuran zevatın huzurlarını temin için 
enzarı ıttılalarına arza gazetenizi 
tavsit ederiz. . 

Doktor Ilasan Vasıf Somyürek 
Şehime Somyürek 
Rıdvan Korur 

ZAYI - Istanbul lthaHit gwmü
ğünün 51167 sayısile müseccel Y. K. 

1 
o. marka 183658 numaralı bir san
dıklık ordinoyu zayi ettim: Yenisi
ni çıkartacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Karakaş oğlu Mahtumları 

- TÜRK SİNEMASINDA -
Sinema yıldızlarının en güzeli 

Aşk filmlerinin en güzeli 
Bugün saat 1 de Matine 

-

BUGÜN EGLENMEK • GÜLMEK • ZEVKLi 
2 SAAT GEÇiRMEK iSTEYENLER 

CLAUDETTE 
COLBERT 

M E L E K Sinemasında 
ROBERT YOUNG 

ve 

MELVYN DOUGLAS 
tarafından F ranaızca sözlü olarak y aprlan 

PARISTE BULU ŞALIM 
nefis ve mükemmel filmi görmelidirler. :Ayrıca: Paramount ~ünya haberleri.•--• 

i PEK Bugün Sinemasında 2 Büyük ve f evka-
iade film birden 

1> Spencer Tracy. Franchot Tone 2) MEKSl.KA Gu·· Lu·· 
ve Gladyı George tarafından 

Si.LA-H KUVVETi l'~ranıızca sözlü AŞK 'Ye 

Heyecan - Müdhit ve muazzam 
Fransızca sözlü p.heser. 

SERGOZEŞT filmi 

laJ rollerde: GLADYS SWARTHOUT 
ve JOHN BOLES 

.. ____________ SuvC1Te •aat 8,30 2 lilm birden ____________ .. 

Haftanın en güzel ve en fazla musikili filmi F ranıızca ıözlü 

16-4-938 ~ 

lstanbul Radyosu 
ÖOle neırlyatı: 

Saat 12,30 Pltıkln tilrk musikisi, 1 
Havadis, 13,05 Pınkln türk musikisi, 
Muhtelif pldk neşriyatı, 14,00 Son 
Akt•m netrlyatı: 

Saat 18,30 Şişli Halk Evi gösterit kolu 
rafından bir temsil, 19,15 Konferans: V 
versite namına Doçent Esat Raşit Tuk5' 
(Tansyon ve beyindeki akisleri) , 1 
Borsa haberleri, 20,00 Necmeddln Rız.J 
arkadaştan tnrafından türk musikisi 
halk şarkıları, 20,45 Hava raporu, 20,48 
mer Rıza tarafından arapca söylev 21. 
Belma ve arkadaşları tarafından türk ııı 
slkisl ve halk şarkıları, , (Saat ayarı), 21 
Orkestra: l - Ofcnbah: La belle Elen. S 
Frlml: Endlyan love kal, 3 - Çayko 
Natn vals, 22,15 Ajans haberleri, 
Pldkln sololar, Opera ve operet pa 
22,50 Son haberler ve ertesi günün pro 
mı, 23,00 Son. 

Ankara Radyosu: 
ÖOle neırtyatı": 

Saat 13,30 Karışık pak neşriyatı ıs. 
Pllık; Türk musikisi ve halk §arkıları 14. 
Dahili ve harici haberler. 

1 

Aktam neırlyatı: 
Saat 18,30 Plllk neşriyatı, 18,35 ç()Cll 

!ara masal, (Küçilk Ali), 19,15 Tilrk ınuP 
kisi ve halk ıarkıları, (Servet Adnan 
arkadaşları), 20 Saat ayan ve ara 
neşriyat, 20,15 Türk musikisi ve halle 
kıları, (Hikmet Rıza ve arkadaşları), 21. 
Konferans, (İsmet), Vakıflarda icaret 
ve bunların kanuni tasfiyesi), 21,15 Stil 
salon orkestrası, 1 - Sıdney Jones 
Giesha 2 - Chopın Pour Vous Les 
3 - Rnchmaninow Elegıe, 4 -
Cwelte ltallcnische Suite, 22.00 Ajans ıı 
berforl, 22,15 Yarınki program 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası: Şen hafta sO' 

nu konseri (8.15: Devamı). (9.SO: Batı"' 
do muzlka). 10.30: KlAslk dans muaiıd
si. 11 Neşeli plfık musikisi. 12: Ensu-0-
rnantnl kabare. 13 Hafif musiki konseri 
(14.15: Devamı). 13.10 Bükreş: Ender tf! 
tllen sesler (plfıkla). 14.25 BOkreş: FIJ.ıll 
musikisi (pllk). 17.45 Berlln kısa dsl• 
ıası: İş sonu konseri. 18.05 Billtreş: ,.,. 
kert bando. 18.15 Bcrlln kısa dalgaSl
PlAk konscrL 18.50 Berlln kısa dalgası= 
fş sonu konseri. 19 Bratlslava: Musi}<ill 
Macarca neşriyat. 21 VJyana: Eğlence' 
ll büyük konser. 21.10 Peşte: PlAk kotY 
seri. 21.30 Berlin kısa dalgası: Danslı ~ 
musikili program. 22.10 Bratislava: f{~ 
orkestrası. 22.35 Peşte: Çigan orkestı11' 
sı, 22.45 Hükrcs: Aksam kono:;erL 

OPERALAR, OPERETLER: 
23,35 Peşte: Opera orkestrnsS:ı.. 

RESİTALLF..R: 
1 o "n ""'"ft•OAO ,...,_ - ••• • • 

'1kiQ. ~.15 fl#!in kısa dalMıSı; 1Utb8• 
har şarkılan. 20 Berlln .kısa dalgası: Al' 
şarkıları. 20.10 Viyana: Piyano konseti
(Beethoven) 20.45 Bedin kısa daigSSS: 
Ksilofon solo. 

DANS MUSİKiSi: 
21,45: BUkreş: 23,30: Prag. 

Yalrıt~ s~.,ı:rı 
SAKARYA 

lçlrı 
p• 18 Niıan Pazartesi 

1 Akıamı Saat 21 de 

Komedi müzikali • 
sıneması 

seyircilerini son derece memnun etmektedir. Bilhuıa baf rolde bulunan 

GRACE M O O RE 
tatlı ve muhrık sesi ile gayet nefis 'arkılar taganni etmektedir. 

Sahne arkadaşı: GARY, GRANT dır. llaveten: P ARAMUNT JURNA~ 
----•ve iLKBAHAR GÜZELLIGI fak güzel bir SILLY SENFONi ----• 

Fransız Tiyatrosunda 
En büyük piyano üıtadı 

1 ALF RED CORTOT'nun 
•KONSER 1 

A BO 
nu mütemadiyen bağırıyordu. 

-12-

Gayritabil hadiseler hep onun başına gelirdi. O ka
dar zeki, o kadar akıllı, ve kabiliyetli idi ki, sergü
zeştlerini öyle tabii, basit bir şekle sokardı ki hiç 
kimse samimi olduğuna inanmazdı. Hayatındaki saf
haları birer, birer hatırladım. Son zamanlarda, Ce
nevrede Cemiyeti Akvamda Habeşistan hakkında 

verdiği bir nutukta İtalyan delegesini ve Mussoliniyi 
tahkir ettiği için gazetecilikten çıkarılmıştı. 1933 te 
İspanyada Cümhuriyet bayrağı yerine asılan krallık 
bayrağını tesit münasebetiyle, Berlinde Göbelsin ec
nebi matbuata verdiği bir ziyafette bir metrdoteİi 
dövmüştü. Hülisa hayatı öyle resmedilecek safhalar
la dolu idi ki, bunlann bir kısmında kendini tama
men kaybeder, diğerlerinde de mücadele için bütün 
kuvvetini seferber ederdi. Ekseriya bana kızardı, bu
na rağmen kendisini en çok anlıyan ben olduğumu 
aöyliyerek, sık sık beni gönniye gelirdi. 

Onun hakkında daha konuşabilirdik, fakat artık 

son evi geçmiş, düşmanın tamamiyle görebileceği bir 
yere gelmiştik, artık konuşmak mümkün değildi. Ke-

yerleşmişti, 

Şimdi ateş hem ônden, hem de etrafımızdan ge
liyordu. 

Öğleye doğru yolda iki ölü asi nefere rastladık, bU 
da bize düşman hududuna geldiğimizi gösteriyordu. 
Bunları biz öldürmemiştik -gelinciye kadar tek bit 
kurşun bile atmamıştık- fakat aşağıda, kasabada 
dört top bataryası vardı ki mütemadiyen ateş edi
yordu. Daha ileriye gitmek istedik, fakat aramızdan 
iki kişi düştü, bizler de kendimizi yere serdik. Düt" 
manı görmüyorduk. Dört bir tarafımızdan kurşuıı 
yağdığı için düşmanın nerede olduğunu bilmiyorduk· 
Bizim toplar da susmuştu. Yukarıya çıkmak, aşağı
daki kamyonla temasımızı kesmek demekti. Düşma
nın her saniye kamyonları parçalamsı muhtemeldi. 

Kamyondaki kavga bitmişti. Guadarrama'ya hare
ket etmezden evvel, kaldırım tamircilerinin kulübe
sinin tam kar§ısındaki yolun tam ortasında yatan rır.
ıına son defa baktım. Ve arkadaşlanma: 

- Onu tanıyor musunuz? dedim. 
-Kimi? 

- Fcmandez Alvar'ı. 
Ölünün yüzü bize doğru dönmüştü, kolları açıktı, 

kendine has birıtavn vardı ve bize: 
- Şim.di bana inandınız mı? Benden daha ne isti-

yorsunuz? 
Der gibiydi. Arkadaşlarımdan biri: 
- Bu "Wilken,, kararnamesini imzalıyan mıdır? 
- Evet. 
Bir diğeri de birşeyler söyledi, fakat mötürün ve 

bombaların gürültüsünden ne dediğini işitmedim. 

Tekrar sordum: 
- Ne diyorsun? 
Daha yüksek sesle tekrar etti: 
- Çürük bir yumurta, dedi. 
Bunu bir hürmetsizlik. eseri olarak değil, fakat mu

tat olan itimatsızlığın eseri olarak söylemişti. 

limeler boğazımızda buz tutmuştu. 
6 

Fasıl': V 
· Kırmızı ve Siyah Harp 

Önümüzde giden kamyon, üzerine düşen bir bomba 
ile devrildi. İçindekiler bir hendeğe yuvarlandılar. 
Bombardıman gürültüleri içinde, hendeğe düşenlerin 
kahkahalarını işitiyordum. Bu gülüşmeler bir kah
ramanlık veya soğuk kanlılık delili değildi. Bunun 
menfi bir tarafı vardı. Bununla beraber bu kahkaha
lar belki harp için beslenen hislerin sıhhatli bir spo
ru, belki de her vaziyeti ciddiye almak ve ona layık 
olduğu kıymeti vermemek kabiliyetsizliğini ispat edi
yordu. Bizim kamyon da durdu, düşman, gayesine hiz 
met için bu fırsattan istifade etti. Şarapnel başımı

zın üstünden geçti. Yolun üstünde patlıyarak toprağı 
deldi. Kavak ağaçlarının yaprakları dallarından ko
parak bir yağmur gibi üstümüze yağdı. Her bomba 
bizi bulmıya çalışıyor, fakat bedbaht bir isabetsiz
likle etrafımıza düşüyordu. Etrafımızı saran top ses
lerini duyunca hepimiz yere atlamış, büyük bir ni
r~ kadar önümüzde parçalanan kamyondan çıkan ar
zamsızlık içinde dört bir tarafa dağılmıştık. Elli met
kadaşlar duruyor, kendilerini bir türlü toplıymıyor
lardı. Bu kahkahaların içinde ölümün nefesi vardı. 

- Arkadaşlar yukan!. 
Düşman yüksekte gizli siperler ve hendeklerde 

- Arkadaşlar, onlara yetişelim. 
Düşman bataryaları 15,5 luk bombalarını arkamız

dan bize tevcih ediyor, kasabanın giriş yolunda, yol
ların çarpıştığı yerde bizi buluyor, biribirimizden a
yırmıya çalışıyordu. Diğer kamyonlar da yolun üstü
ne geldiler, fakat kaldırım tamircilerinin kulübesi ö
nüne gelince durdular, ilerliyemediler. Etraftan ge
len tüfek sesleri kulaklarımızdan rüzgar gibi geçi
yordu. Kamyondakiler indiler, bu kurşun dalgaları 

içinde yanımıza geldiler. Muhtelif renkte kemerler 
taşıyan mavi Mono'lar (işçi gömlekleri) saplanna kır
mızı kurdeleler bağlanmış tüfekler, mavzer
ler, genç, ihtiyar çehreler, U. G. T. ve C. N. T işçi
leri. 

Fakat tek bir adım bile atmıya imkan yoktu. Yi1-
rümek, düşmanın hakim olduğu bir vaziyette kendi
ni diışmana teşhir etmek demekti, tıpkı dar bir so
kakta sizi ateşe tutan evin balkonu altından geçmek 
gibi bir şeydi. Buna rağmen biz ilerledik. Hiç kimse 
beyaz bir ~erit gibi uzanan yolu bırakıp dağa tırman
mıyor, herkes yeşil bir deniz gibi uzanan yeşil çam
lıklara, meşeliklere uzanıyordu. Bomba yağmuru yol-

dakileri kırıp geqiriyordu. Beyaz asfaltın üstünde 
genç vücutlar yatıyor, iskeletleri kalmış kamyonla
rın arasında ölmüş insan cesetleri sarkıyordu. Kam
yonlardan birinin bataryası bozulduğu halde klakso-

Ya kumanda nerede? Kumandanlar ne yapıyor

lardı? Biz niye buralara lidersiz gelmiştik?. Erklitl 
Harbiye bize niye malumat vermemiş, müdafaayı 

kolaylaştıracak, az kan dökülmesine sebep olacak 
teknik malıimatı niye bizden esirgemişti? Belki, as
ker muntazam, mekanik asker olmayınca, askeri tek
nik malumat verilemezdi. Bunlar belki de dülgere, 
köylüye öğretilemezdi. Fakat ne olursa olsun, bıl 
harpti. Profesyonel olanların bu harpte meslekleri 
namına olsun bir alakalan olması gerekti. Belki bıJ 
son günlerdeki hadiseler onlan pşırtmış, hadiselerifl 
alacağı §ekli beklemiye karar vermişlerdi. Fakat eın· 
rivakileri beklemek hücuma geçenlerin zaferini te-
min demekti. 

Düşman cephesinde tek bir nefer. zabitinin eınri 
olmadıkça hareket etmiyordu. Bu disipline karşı bi• 
zim bütün mukavemetimiz tıeyectlJlımız, işçinin, tiiC" 
carın, memurun, sariatkann serbest teşebbüsü, elir'

dekı tüfekler, içi yan yarıya boş mühimmat kamyoıı
larıydı. Cepheye giderken hiç kimse yanına bir W 
yemek ve bir matra su almayı düşünmemişti. HerJ<e6 
yalnız bir tüfek, içinde büyük cömertlikler sakhYıat' 
bir kalb getirmişti, ve yüreklerin içine saklanan t>1' 
cömertlik bombalann içine saklanan ateşten dsb' 
kuvvetliydi. Tekrar etrafımıza bakındık. 

ı Oetxımt "~' 
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TAN 
Gündelik Gazete ,. . 

AN'ın hedefi: Haberde, fikirde. her• 
IC)'dc temiz. dOrOst. aamlml oımaıc. 
karrın oazeteıl olmıya caıı,maktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr. 
400 Kr, 3 A; 800 Kr. 
ıso Kr. 1 Ay soo Kr. 

Milletıerarası pı:ısta ftt\h!ltıına dahil oı
~1Yıın m('tt)Jekctler tctn 30. UI. 9. 3.5 llra 
ır. Abone bedeli peşindir Adres de~s

~rtnek 25 kuruştur Cevap tein mektup 
~o lrııMı~lıılr "''' flll••ı>d 111,.,"'"'" 

1 GONON MESELELERi 

Sanatkarlara Karşı 
Hürmetkar Olabm 

Yazan : M. ZEKERl"r A 
'!'ürk sahnesinde kısa bir tecrübe

den sonra istidat ve kabiliyetini ispat 
eden bir Türk kızı bu kabiliyetini 
inkişaf ettirmek üzere belediyece Av
rtıpaya gönderilmiş. Bu Türk kızı ora 
da çalışıyor, muvaffak oluyor. 

Fakat gazetelerden biri, kulaktan 
işittiği bir rivayet üzerine bu artistin 
orada çalı~madığı hakkında bir riva
Yet neşretti. Bu rivayet sonra tekzip 
edildi. 

Fakat kızın buradaki ailesi mat· 
baamızo kadar gelerek bize teessürle
rini bildirdiler ve oradaki mesaisi 
hakkında bize bir takım vesika]ar 
gösterdiler. 

Yann Türk sahnesinde alkı~lıyaca
laınız bu artisti bugünden kötütiye -
cek n~riyat yapmak yazıktır. Zaten 
sahneye çıkan kızlarımız hakkında 
1?c,·cut fena kanaati besliyecek neş
rıyat, yetişecek bir artistin biltiln ha 
Yatını körletebilir. Kıymetleri takdir 
etmesini, ve sanatkôrlnra hürmet et
ıncsini bilelim .. 

* ltalya, Y olıı 
Değiştiriyor 

Bedhini ne haşlıyan İngiliz - f tal
Yan nıiizakerelcri müspet bir netice
ye Vardı. Bu neticenin e]de edilmesi
ne Alnıanyanın A.vustıu-yayı işgal et
ine i Yardım etmi tir. 
t y""'4ııii :99--~·-- RA"'· ..,.,1,i,,,...,_,_ -
İ ayı noktası Avusturya meselesi idi. 
~a!ya Alman askerlerinin Brener ge-
çıdıne inm 1 • . . . d B 
1 e crmı ıstemıyor u. unun 
Çin de Avusturyayı tutuyordu. Al -
ınanyanın ani bir kararla A \'ustur
Ya"· • 

" 1 ışgal etmesi ,.e Alman askerler· . ı 
~nın tnlya hududunda göriinmesi 

. ussolininin hoşuna gitmiyen bir em
rıva·k· ld ı o u. Bu emrivakie muhalefet 
edenıezdi, Faknt bundan sonra da ar 
tık Alman~·aya bel bağlıyamu:dı. Bu
giin müttefiki olan Almanya başı u
cunda Temi tokl'iin kılıcı gibi bekli
Yen bir tehlike haline gelmişti. Ken -
dl ine yeni do tlar bulmak, siyasetine 
Yeni bir istikamet vermek lazım
dı. Zaten İngiliz Başvekili de elini u· 
:tatmış bulunuyordu. Mu~solini der
hal bu eli sıktı ve bugün ıördüğü
lnliz anla ma meydana ıeldi. 

Şimdi İtalyanın menfaati, Fransa 
'9e İngilterenin menfaati birleşmiş 
bulunuyor. Bu menfaat birleşmesi 
derhal bu üç devleti blribirine yak
;aştardı. Nitekim İngiltereden sonra 
talya Ue Fransa arasında da dost • 
hık müzakerelerine be lanacaÇ'ı ha • 
her verilmektedir. 

Fakat bu kadan, işin dı~ kısmıdır. 
0?'tada halledilmesi lllzımgelen daha 
birçok davalar vardır. 

l\fus olini, İngiltere ve Fransa ilo 
'-nla sa da imparatorluk dava • 
••ndan vaz geçecek midir? Akdenizi 
htr İtalyan denizi yapmak iddiasını 
terkedecek midir? Berlin • Roma mih 
~rlni tamamen bırakacak mıdır? İs· 
hnyadan tamamen çekilecek midir? 

8iitnn bunlar henüz sual olmaktan 
S1krnamıştır. 

l'alnız şimdilik görülen va7.iyete 
göre, Almanya A''rupada kısmen tec
~dilmiş vaziyettedir. = 

Yugoslavya 
ile Yeni Takas 
Anlaşması 

Dost Yugoslavya ile aramızda 
ll'te,_,cut ticaret ve kllring anlaşma~ 
111nın iki memleket ticaretinin inki
~ına kafi gelmediği anlaşılmıştır. 
~an Ekonomi konseyi toplantısın 
1 istifade edilerek konsey deleg~ 
l;!~e anlaşmayı genişletmek salahl
l'etı verilmiştir. Bu salMıiyeUe Yu-

TAN 

zabıta teşkilatı olan 

ve bu Alman zabıtası 

Almanların gizli 

sıras1na girdi 

Gestapo, son günlerin en mühim mevzuları 

faaliyetlerinin 

Sunday Express, bu 

birçok muhitlere 

teşkilat hakkında 

yayıldığı 

dikkate Londra gazetelerinden söylendi. 

değer bir yazı neşretmiştir. Bunu okuyucularımıza naklediyoruz: 

a a a 

Alman yanın 
Teşkilatı: 

Gizli Zabıta 
GESTAPO 

Alman gizli zabıtasının 
vazifesi, Almanyada 

herkes hakkında malumat sa
hibi olmaktır. Bu zabıtanın 
bir merkezi Berlinde, Prinz 
Albrecht caddesindedir. Mer
kez, birçok ~ubelere ayrılır. 
Şubelerin biri, her lokanta
da, sinemada, tiyatroda, ser
gide, elhasıl herkesin toplan
d1ğı her yerde hazır buluna
cak hafiyeleri tayin eder ve 
bunlar herkesi takip eder ve 
neler konuştuklarına ehem
miyet verir. 
Diğer bir şube katolikleri, ko

münistleri, Yahudileri, kralcıları, 
elhasıl Hitler'ciliğe düşman ol-
ması muhtemel olan herkesi takip 
eder, bunlara ait mektuplan açar, 
telefon muhaberelerlni dinler ve 

ziyaretçilerini kaydeder. Bunların 
dikkatinden kaçabilecek bir tek 
kimse bulunmadığı söylenebilir. 
En büyük Alman memurları bile, 
bunların soracakları suallere ce
vap vermek mecburiyetindedir. 
Mesela yakın zamana kadar Viya
nada ~iman sefiri olan Von Pa
pen bunlar tarafından isticvap e
dilmiş, ve bazı hareketleri hak
kında mall.ımat vermişti. Sebebi, 
bir kısım monarşistlerin Fon Pa
peni ziyaret ettiklerine dair haber 
ler alınması idi. 

(j ~t•t'tın•n••-
nerallerln Alman ordusun

dan çıkarılmaları sırasında göze 
çarptı. Çünkü bu teşkilat Von F
ritsch ile Blumberg hakkında u
zun bir şikayet listesi hazırlamış 
ve bu listeyi merciine vermişti. 

Alman gizli zabıtasının bir va
zilesi de yabancı gazete muhabir
lerini kontrol etmektir. Bunların 
bütün telefon muhabereleri taras
sut altındadır ve bu tarassudu giz 
li bir şekilde yapmıya da lüzum 
görülmez. 

Gestapo'nun faaliyetleri Al-
manyanm dahiline münhasır de
ğildir. Herşeyden evvel, Almanya
dan çıkarak harice sığınanların 

hepsi de bunların tarassudu altın
dadırlar. Gazetelerin neşriyatı, 

parlamentoların müzakereleri, ef
karı umumiyenin vaziyeti bunlar 
tarafından daima tetkik edilir. 

Bu faaliyetlerin gayrimeşru sa
yılması, Gestapo'yu zerre kadar 
müteessir etmez. Almanyada çıkan 
ve Mareşal Göring'e ait olduğu 
söylenen National Zeitung gazete
si, Almanyanın yabancı memleket 
}erdeki hasımlarını yıldırım süra
tlyle yere vuracak teşkilatı en mü 
kemmel hale getirdiğini övüne ö
vüne yazıyordu. Ayni gazeteye 

. göre, Almanyanın hariçte gizli 
20.000 ajanı vardır ve bunların 
400 ü İngiltetededir. 

İspanyada dahili harp başlama
dan Gestapo'nun ajanları yarım 

adayı doldurmuş ve daha sonra 
bunlar Fransada da, bilhassa hu
dut boyunda faaliyete geçmişler
di. 

G estapo'nun bütün memurla
rı, devlet memuru sayılırlar 

ve Alman dahiliyesinin idaresi al
tında bulunmakla beraber daha 
fazla müstakil hareket ederler. 

goslavya ekonomi delegelerile Türk 
ofisi reisi Burhan Zihni arasında 
eski anlaşmıya ek olarak bir hususi 
takas mukavelesi yapılmıştır. Husu
si takas anlaşması şehrimizde para
fe edilmiş ve tasdiki için Ankaraya 
gönderilmiştir. Yeni anlaşma ile iki 
dost memleket arasında hususi ta
kas işleri başlıyacakbr. Bu suretle 
her iki memlekette karşılıklı olarak 
ithatat ve ihracat yapılacaktır. 

Yazan:~~~=ı 
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"Gestapo,, nun Reisi Himmleı 

Rahip Nicmöller'in vaziyeti ve 
akıbeti bu teşkilatın istiklalini gös
termiştir. Mahkeme, rahibi tahli
yeye karar verdiği halde Gestapo 
bu adamı yakalamış ve bir kampa 
göndermiştir. Bu hareket, Alman
lar tarafından bile tenkitle kar
şılanmıştır. Bununla beraber Al-

manya Adliye Nazın Doktor Gurt 
ner, umumi bir toplantıda Gcsta
po'dan bahsederek onun zannolun 
duğu derecede tesirli olmadığını, 
hatta onun tarafından görülen giz 
li zabıta işinin çok zayıf olduğunu 
söylemişti. 

Gestapo memurları Almanyada 

yalnız iki tecrit kampı kaldığım 

söyledikleri halde bu kampların 
(11) e vardığı anlaşılıyor. 

Bütün bu teşkilata haklın olan 
şahsiyet Himmler'dir. 38 yaşında 
olan bu zat, Almanya polis şefidir. 

1936 da neşrolunan bir kararname 
ile bu mevkie getirilen Him.mler, 
Dahiliye Nazırının muavini sıfati
le kabine içtimalanna iştirak eder. 

Resmi maaşı yılda 2000 İngiliz li
rasıdır. Fakat, kendisine birçok 
masraflar da verilmektedir. 

Himmler ile Mareşal Göringin 
arası açıktır. Çünkü Görlng, daha 
önce zabıtaya htıkim bulunuyor
du. Hiçbiri de, iÇlerinden hangisi
nin 1930 Haziranının otuzuncu 
günü, General Von Schleicher'in 
katlini emrettiğini bilmiyor. 

Himrnlcr, arasıra Mareşal Gö
ringi takip ettirerek alay eder ve 
Mareşali fena halde hiddetlendi-

rir. 

F akat Gestapo'nun bütün kud
retine, laboratuvarlarına, 

hususi telsiz sistemine, bütün Al
manyayı kuşatan teşkilatına, son 
derece inkişaf etmiş bir vaziyette 
olan mikro foto tesisatına rağmen 
Von Schleicher'in ölümü üzeri
ne ordu meseleye vaz'ıyet etmiş 

ve generalin katillerini teslim et
melerini istemişti. Bu katiller tes 

lim olunmuş ve kurşuna dizilmiş 
lerdi. Zaten 1936 Haziranındaki 
taS!iyc hAdisesinin şahitlerinden 
de kimse kalmamış gibidir. Yalnız 
bunlardan Gestapo'da büyük bir 
mevki sahibi olan biri, bir gün 
yüziiğünü gösterdi. İçinde şu keli
meler yazılı idi: 

"Hayatınla bc-nim havatımı ko
ruyorsun. 30 Haziran 934 Hiın

mler.,, 

Fakat, Himmler'in kendisi de 
istikbalinden pc.k memnun değil
dir. Çünkü Hit1erin tazıları sayı
lan Gestapo memurları da onu 

"G,. grupundan kurtaramazlar. Bu 
grupun vazifesi, hıyanetlerinden 
şüp~e edilen parti liderlerinin vü
cudünü kaldırmaktır. 

"G 
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,, grupu çahşmıya başladığı 

zaman altı Nazi Lideri Münihten 
Berline kaçmışlar, bunların dördü 
"tasfiye., edilmiştir. Geride kalan 
iki kişiden bugün yalnız Himmler 
hayattadır. 

ime Ad m 
Şu hiç rast gelmediğiniz odam. hi· ı reketlidir, iyi konuşur. Sıkıntısı yok 

raz esrarlı bir ahsiyettir. Dostlarınız gibi görünUr. 
onu iyi tanırlar, onunla konuşur ve Bu bir muamnındır. Neden hazan 
glilüşlirler. Arkasından dedikodusu- cömert olur, hazan de beş kuru · için 
nu yaparlar. Fakat o sizin için meçhul kavga ederiz? Neye bozan ateş gibi 
ve yahnncıdır. ~ıcak, bnzan buz gibi soğuk oluruz? 

Siz de onun hakkında bir şeyler bi- Neden bazan istemediğimiz ,eyleri 
lirsiniz. Onun neyi heğendiğini, neyi 
beğenmediğini, ne kazandığını, ne 
yaptığını biJirsiniz. Ru adam sizin el
biselerinizi giyer, sizin masanızda o
turıar, sizin yatağınızda yatar. Fakat 
o yine size yabancı kahr. 

* 

yapar, herkesi sinirlcndiriri7.? Nic;in 
bnznn en hasit \'C mnnasız şeylere Sİ· 
nirlcniriz? Neden öniiıniize t'ıkan bir 
çok fırsatlnrı ayağımızla teper, kapri
simize kurban oluruz? 

HUiasa kiilalılnrınızı öniiniize ko-
yunuz ''e diişliniiniiz. Siz kimsiniz? 

Herkes ora sıra J,endini tanımak Hayattan istifade etmesini biliyor 
ihtiyncını duyar. l\:cndimizi görmek musunuz? Kendinizi hadiselerin sey
hakikaten hoş bir şey olacak. l\lesclô, 
kaçımız sesimizi i it ek tnnıyabiJiriz. 
Kendi yUriiyiişiimüzii g(irsek tanıya
bilir miyiz? Aynanın nrkasındnn ha
kan bu esrarengiz çehre bizimdir. Fa
kat onun hakkında ne biliyoruz? 

Garibi şudur ki, hu adamın içinde 
birkaç adam gizlidir. 

rine bırakmış, irndcsiz bir tahta gibi 
akıntıya mı gidiyorsunuz? Yoksa ha
yntmızıo plônını yapıp ona göre mi 
hareket ediyorsunuz? 

* lnsnnların çoğu ele tntnlmu ağac 
klltüklerine benzerler. Hayatın c:ere
ynnı onları nerc;ve götürürse oraya gi 

derler. Ekseriyetle muvaffakıyetsiz -
tikten şikayet edenler dl'> bunlardır. 

Onu iş başında ciddi, sinirli ~öriir
siinüz. Akşam evine yorgıın döndü~ 
zaman neşesiz \'C sıkıntılıdır. Ufak bir Ne saadet. ne de muvaffakıyet bir 
şe;\·den.kızıp sinirlenebilir. t~li ~·~ tcsadiif işi değ'il~ir. Bunlnr.k~n 

Halbuki onu bir tatil glinii görii -ı dımız~ ~n~ımanm tabiı ıney\'cJcrıdır. 
nUz. Neşesinden geçilmez. Dünyanın Kendınızı tanıyınız. 
en şen adamı sanırsınız. Cnnlıdar. Ha- Psikoloğ 

OP.NTZ ve LtMAN : 

Gümrük Memurları 

Arasında Değişiklik 
Gümrük memurları arasında ye

niden nakil ve tayinler yapılmıştır. 
Bu arada lstanbul gümrüğünden Na 
il ve Tacettin Kars muayene memur-
1 uklarına; Kars ihtiyat memuru Hü
seyin 30 lira ile Istanbul ihtiyat me 
murluğuna; Şile gümrük memuru 
Hurşit Ozalp gümrüğü memurlu
ğuna, yerine Ozalp gümrüğü memu 
ru Ibrahim Şileye, Trabzondnn Hik
met, Istanbul boş müdurlüğü birinci 
sınıf muayııe memurluğuna, Iğdır 
baş memuru Ahmet, başmüdürlük 
muhasebe §cfliğine nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 

Yeni müdürler işe ba,ladı 
Denizyolları miidürJüğüne asale

ten tayin olunan Raufi Manyas, dün 
sabah Liman işletmesine giderek ser 
vis şeflerile ve memurlara' veda 
etmiş ve öğleden sonra Denizyolla
rındaki yeni vazifesine başlamıştır. 
Denizbank materyal komisyonu re
isliğine tayin olunan Sadettin Serim 
de dün Denizbank Istanbul şubesı 
müdürlüğüne gelerek yeni vazifesine 
başlamıştır. Bu komisyon, bugünler
de kurulacaktır. 

Ma ·tu Fiyat, 1~ . ~- 3 ~ 
Muayyen Fiyat 

Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
Hükilmet, pazarlığı ortadan kaldı

ran, satıcıları satncnklan eşyn iize
rine maktu fiyat etiketleri koymıya 
mecbur eden bir kanun çıkarıyor. 

Bu kanunun akislerini halk, pera· 
kende satıcı, ve toptancı üzerinde tet
kik etmek lfızım. Halk henüz müte· 
rcddit1ir. O, çünkü kendi :zekfl ve kur 
nnzlığını snrfedcrck atıcıyı knndınp 
ucuz aldığına inanır. Şimdi fiyatlerin 
maktu olu u, kendisinin satıcıyı al -
datmnsına mani olacağını sanır. Alda 
nanm kendi olduğunu bilmez. 

Perakende satıcı düşüniiyor. Şim
diye kadar toptancıdan aldığı malın 
üzerine piyasanın rekabet hudutları 
içinde bir fiyat koyuyor, bunu pazar
lık sayesinde baznn çok daha fazlaya 
satabiliyordu; büyük tüccarların re
kabetine karşı, rna rafının az olması, 
fiyatları istediği gibi kısaltıp azalt -
ması sayesinde tutunuyordu. Şimdi 
fiyatın makttı olması acaba büyük ti
carethanelere karşı rekabetini temin 
edecek midir? 

Toptancı bu kanundan müteessir 
değildir, çünkü yapılan kanun emtia
ya muayyen fiyat koymayı değil, mak 
tu fiyat koymayı istihdaf ediyor. Bi
naenaleyh bu, müstohlikle, peraken
de satıcı arasında bir davadır. 

• Fiyntlann maktu olmasından kaza-
nacak olan halktır. Satıcının insafına 
ve namusuna kalan bir fiyat tayini 
meselesinde, satıcı hududu genişlete· 
bildiği nispette i. tifade eder. Herke· 
sin "her dükkanda, ayni malı kaça 
veriyorlar, piyasa fiyatı nedir?,, diye 
gezip öğrenmiye vakti yoktur. Birin
ci, ikinci dükkanda kazığa saplanmaz 
sa, üçüncüsiinde muhakkak kazıkla· . 
nır. Sonra bir de miiştcriyi kandırma 
edebiyatı vardır. Maktu fiyat, kanu· 
nun mecbur etti~i gibi belediyeler ta· 
rafından muntazam surette kontrol 
edildiği takdirde halkın aldatılmasına 
mani oluyor. 

Perakendeciyi endişeye sevkeden 
rekabet meselesi -de mevzuubahis de
ğildir. Zaten büyiik mağaza sahipleri 
ya mnlı doğrudnn doğruya hariçten 
getirirler. Ynhut dahildeki toptancı
lardan bilyük mikyasta aldıkları için 
dnha ucuza mal ederler. Perakende 
cilerin kiiçiik sermaycJcrile bunlara 
rekabet etmesi ''cya edememesinde 
fiyatlerin maktu oluşu bir tesir yap
maz. Bunlar arasındaki rekabet, fi· 
yatler maktu olmadığı zaman ne ise 
yiııe aynidir. Çiinkü maktu fiyat "mu 
ayyen fiyat,, demek değildir. Piyasa
nın rekahet hudutl:ırı içinde herkes 
malının üzerine maktu bir fiyat ko-
l yacaktır. Şüphesiz bunda kar norma
sını kendi hesap edecektir. Hudutsuz 
karların önüne geçmek ise şüphesiz 
ki, hükfmıctin hem hakkı, hem de va· 
zifcsidir. 

Bu kanunun halk lehine olan fay
daları büyiiktür. Fakat hunu halka 
anlatmak ltiz.ım. Bu sebeple bütün 
eğlence yerlerinde, içtimai mliessese
lerde, radyoda pazarlık usuliinün 
kalkmasından halkın kazanacakları 
anlatılmalıdır. Memleket nômına fay
dah olan h<."r yeni tedbirde, hiiklıme
tin karş1S1na müskülıitlar çıkarılacağı 
muhakkaktır. Daha şimdiden bun b. . un 
~z~m .~c.mlekette tatbik cdilcmiyccc-

b'lnı oylıyenler var. Anarşi içerisin
de olan bir satış ve istihliik piyasası. 
na, ekonomik di siplinin altına almak 
ne~en mlimkiin olmasın? Kanun kuv
vetı, muntnzam kontrol, takip fikri, 
halkın tenviri birle ince her medeni 
memlekette tcamiiJ haline gelen mnk 
t~ı fiyat bi:ı:de de pcg güzel yerleşebi
lır. Bu, muayyen fiyata geçişin bir bq. 
samağıdır. Çiinkii halkın satıcı tnrn
fından ezilmesine. hayatın pahalıh
ğmıı fımil olan sebeplerden biri ve 
en biiyüğii liyatlerin toptancılar ta. 
rafından geli i giizel, ynlnız kendi 
kar n?r~alannı dii ünerck ta~in ct
mclerıdır. Bu do hükOmetin kontro
lüne geçtiği glin hayatın ucuzlatılma 
sı çok emin dıvarlrıra dayanmış ola -
caktır. 

Amerikndn Roosevelt bu m . unyycn 
fıyat mücadelesini açtığı zaman karşı. 
sında muaz.zam bir muhalefet kütlesi 
buldu. F~kat azimli bir miicadele ile 
haya~ yüzde elli ucuzlattı. Maktu fi
yat, fıyat anar isinin öniinc geçen ilk 
adımdır, hunun muayven fi , t 

. • " sa e ge~-
mesını temenni edelim H .. k. . 

· u umetın 
bu davasını kazanması için de biitün 
halkı tenvir edecek t~kilatları sefeı 
her edelim. 
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Dün gelen Viyanalı oyuncular istasyonda 

Viyana Takımı, Bugün 
Muhtelitle Karşılaşıyor 
Hofman Diyor ki: Bu Sefer Kuvvetli 
Bir Kadro ile Gelmiye Gayret Ettik 

Futbol Federasyonu tarafından 

dört maç yapmak üzere Türkiyeye 
davet edilen First Vienna takımı dün 
sabah Konvansiyonelle şehrimize gel 
miş ve istasyonda mıntaka erkanı ile 
sporcular tarafından karşılanarak 

kendilerine federasyon ve mıntaka 

namına buketler verilmiştir. 
Gelen kafile 15 futbolcu 2 idareci 

olmak üzere 17 kişidir. Takımda 6 
tane müteaddit defalar Avusturya 
milli takımında yer almış oyuncular 
vardır. 

Takımın en yaşlısı ve 45 defa bey 
nelmilcl müsabakalara iştirak eden 
merkez nı-uavin Hofman kendisile gö
rüşen bir arkadaşımıza şunları soy
lemiştir: 

"- Şirin şehrinize bundan evvel 
de bir defa gelmiştim. Bende ççok 
iyi bir ıntiba bırakan Türk sporcu
larının bu seferki davetine icabet 
etmek için idarecilerimizi iknada bü
yük rolüm oldu. 

Takımımız çok kuvvetlidir. Vi
yana lig maçlarında ikinci vaziyette 
bulunuyoruz. Türk futbolünün kuv

vetini ve geçen seferki seyahatimiz
de Izmir Altay takımına mağlubiye
timizi unutmadım. Onun için müm
kün olduğu kadar kuvvetli bir kad
ro ile gelmiye gayret ettik.,, 

Bugün saat 15,30 da muhteliti
mizle karşılaşacak olan Viyana ta
kımı sahaya şu şekilde çıkacaktır: 

Havlicek - Taler, Şmans - Mahu, 
Hofman, Levton - Molzer, Artman 
Fişer, Barili, Tatyer. 

Bu takımın içinde kaleci, iki mü

dafi, sol haf, santrhaf, sağaçık bey
nelmilel oyunculardır. Son dakikada 

bir değişiklik yapılmadığı takdirde 
lstanbul muhteliti de sahaya şu şe
kilde çıkacaktır: 

Cihat - Reşat, Salim - Fikret, 
Rıza, M . Reşat, Necdet, Niyazi, Sala
hattin, Haşim, Rebii. 

A vrupa Güreş Şampiyonası 

Milli 1,akımımız Bugün 
Hareket Ediyor 

Stonyanın Talin şehrinde yapıla- ı sekiz kilo ağır yola çıkmıştır. Tren 
cak Avrupa şampiyonasına iştirak seyahatinde muntazam ve fenni u

edecek olan Milli Güreş takımımız sullerle kilo düşmek mümkün olama
bugün Rumanya tarikile hareket e- dığına nazaran Ahmcdin vaziyeti sar 
diyor. pa sarmıştır. Tabiatile orada trenden 

iner inmez hamamlarda ve buhar 
banyolarında kilo düşmiye çalışacak 
olan Ahmet mindere bitkin bir hal
de çıkacaktşır. 

Güreşçilerimize, yollarının açık 

olması için candan temennilerimizi 
sunarken hatırımıza gelen bazı şey
leri ilave etmekten kendimizi alamı
yoruz. 

Güreş takımımıza bu sefer seçilen 
gençlerin her biri tecrübeli ve en iyi 
güreşçilerimizdendir. Buna itiraz ve 
şunun veya bunun hakkının yendiği

ni iddia edebilecek çok kişi yoktur. 
sanırız. Yalnız seçilen güreşçilerin 
en iyi forvilarından bulunup bulun
madıkları meselesi vardır. Haydi di
yelim ki, hazırlıklara vaktinde baş

lanamamış veya iyi devam edileme
miş olmasına makul mazeretler bu
labiliriz. 

Hazırlık işinde bir mesuliyet var

sa, bunu federasyondan fazla antre
nöre yükliyebiliriz. Çünkü antrenör, 
uzun zamandanberi güreşçilerimizi 
çalıştırmakla meşguldür. Onları bir 

kaç kere temsili müsabakalara hazır 
lamıştır. Bir hazırlığın ne demek ol
duğunu, Türk güreşçilerinin ne va
ziyette bulunduğunu yeni intihap o-

lunan federasyon heyetinden ziyade 
bilmesi icap eder. O antrenörü de 
ayağına kadar giderek, Şimal mem
leketlerinde bir hayli dolaştıktan son 
ra seçen eski federasyonun umumi 
katibidir. Ehliyeti bir zamanlar gök
lere çıkarılan ciddi bir antrenörün 
böyle mühim bir Avrupa şampiyona-

sından evvel federasyonuna uzwı ve 
izahlı bri rapor vermesi elbette la
zımdır. Eğer hazırlanma müddetini 
ve güreşçilerin bedeni vaziyetlerini 
gcisteren bir rapor verilmedise bun
daki mesuliyet elbet te çalıştırmıya 

memur olandadır. 

Gelelim kilo düşme meselesine: 
Haber aldığımıza göre güreş takımı
mıza 79 kilo için alınan Mersinli Ah
met buRUn kataıorlsinden takriben 

Bu noktadaki mesuliyetin kime 
ait olduğunu araştırmadan evvel şu 
korkumuzu yazarak şimdilik bahsi 
burada keselim: 

Mersinli Ahmet ya kilosunu tuta
mıyarak müsabakalardan hariç kal
mıya, yahut rakiplerinden evvel ken 
di ağırlığile hamamlarda mücadele 

ederken kendi kendini yenmiye malı 
kumdur. 

Kara Ali Şehrimizde 
Dünkü nüshamızda haber verdi

ğimiz gibi Türkiye baş pehlivavnla
rından Kara Ali dün Bandırma yo
me lstanbula gelmiştir. Kara Ali 
pehlivan, matbaamıza gelerek Tür
kiye baş pehlivanı Tekirdağlı Hüse
yin pehlivanla güreşe hazır bulun
duğunu tekrar etmiştir. 

Diğer taraftan geçenlerde kendi
sinden bahsettiğimiz Himmet pehll
van da Tekirdağlı ile güreşmiye is· 
tekli olduğuna göre, ortada üç bü
yük pehlivan güreşe hazırlanmış va
ziyettedirler. 

Bundan başka bu üçe ilave ola
rak Filistinde bulunan Naygrin is
minde 100 kiloluk Isveçli bir giireş
çinin de pehlivavnlarımızla boy öl
çüşmek üzere yola çıktığını öğren

dik. 
Aldığımız malumata göre bu dört 

pehliv;ın arasındaki müsab3kalor 24 
nisan pazar günü Taksim stadyomun 
:fa yapılacaktır. O tarihte ·Tekirdağ
lı Hüseyin ı!c- evvela kcnrıisine mey 
dan okuınuc; cJ-.n Kara Al -ıin ve 
Hımmet ile dP. iweçliniu gi.iresmele
ri ihtimali çoktur. Sonradan bıı çift. 
lerin galipleri tekrar çarpışarak gü
rc~ler neticelendirilecekt ir 
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r Başı l incıde) 
ğunu, yani ispanyadaki Italyan gö
nüllülerinin çekilmesi ve Habeşistan 
ilhakının tanınması üzerine anlaşma 
nın meriyet mevkiine gireceğini ile
ri sürerek hükümctin fırsat kaçırma 
mış olduğuna işaret ediyorlar. 

ev et umessı ~rı İstanbul 
Bir Prot?kol imzaladı Doğarken 

Diğer cihetten, bu anlaşmanın 

Akdeniz de ve dolayısile A vrupada 
gerginliğin izalesine yardım edeceği 
tebarüz ettiriliyor. ' 

\ t " 1 • 'i 1 Türk milleti d~:;:n:n ':~d~zel 
. I m yerine sahiptir. Böyle bir yere sal}İP 

1 r olmak, Türk milleti hesabına bir yük 

- '\t ~ f t 1 ~~7~1:i~e~~~i:ıe ~~~~a~:s~:~::~~~ 
Fransa ile ltalya arasındaki me

seleler, Ingiltere ile yapılan müzake
reler esnasında geniş mikyasta hal
ledilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
Fransa ile Italya arasında yapılacak 
müzakereler süratle intaç edilebile
cektir. Pariste hasıl olan kanaate gö
re bu müzakereler başla.dığı takdir
de Milletler Cemiyetinin mayıs ayın 
daki toplantısından evvel bitirilmiş 

olacaktır. 

:1 ve döviz kaynağı haline gelmesi im· 
<; kan dahilinde bir şeydir. Maden a· 

Gazeteler ne diyor? 
Fransa gazetelerinin en mühim 

mevzuu Italya ile anlaşma meselesi
dir. Jur diyor ki: "Kollektif emniyet 
çöktükten sonra, mümkün yegane 
politika Streza politikasıdır.,, 

Epok gazetesine göre: "Üçüncü 
Raychın velveleli yayılmasına mani 
olacak set teşekkül etmiye başlamış
tır.,, 

Ekonomi Kon•eyinin dünkü içtimaından bir görünÜf 

( Baıı l ıncideJ 

delegelerinin bir an evvel Atinada 
toplanmalarına karar vermiştir. 

Konsey, Balkan Antantı memleket
lerinin tertip ettikleri enternasyonal 
fuarlara bu memleketlerin bundan 
böyle mecburi olan iştiraklerinin da
ima daha ziyade genişlediğini de mü 
şahede ey lem iştir. 

rama nasıl memleketin toprak altı 

servetlerini araştırıyorsa Istanbulda 
yaşıyan uzun bir mazinin, Istanbul· 
daki eşsiz tabiat güzelliklerinin ik
t.sadi kıymeti de hükumetimiz tara· 
fından yeni ve rasyonel bir gozle 
keşf cdilmiştir. 

Sonra Türk milletinin bütün 
dünyaya karşı bir mesuliyeti de var
dır. Kürenin en güzel yerine sahip 
olan millet, bunu umranın en yük· 
sek nimetlerine kavuşturmıya mec
burdur. Fransanın eski Ankara sefi· 
ri (Saro), Londra ekonomi konferan
sı sırasında bu fikri açık bir şekilde 
ifade etmiştir. Balkan Basın Kon· 
feransının kapanış toplantısında ay· 
ni sözleri Rumen delegesi B. Nasta· 
dan işittik. 

H ükumetimiz de, bütün Türk 
milleti de bu mesuliyeti se

nelerdenberi kavramış bulunuyor. 
Istanbulun dahili ve harici turizm 
hazinesi sıfatile kıymeti herkes ta
rafından takdir edilmektedir. 

Faaliyete geçmenin ilk adımı, Is

Ekselsiyora göre, Fransa, lngil
tere - Italya anlaşmasına iltihak et• 
mekle Streza cephesini diriltmek ta 
savvurundadır. Republik gazetesine 
göre, Ingiltere, Fransa ve ltalya im
paratorlukları lspanya menfaatleri
ne riayet şartile Akdenizde yanynna 
yaşıyabilirler. Fakat, Pöpl gazetesi
ne göre Roma miızakereleri bir ko
medidir. Fransanın lngiltereye uy
maması lazımdır. Umaniteye gôre 
Faşist blokuna boyun eğmek sulhü 
korumaz. Meydanı demokrasi katil
lerine bırakmak suretile demokrasi
nin müdafaasına imkan yoktur. 

Yeni tediye anlafması 
Roma, 15 (A.A.) - hariciye na

zırı, Kont Ciano ile Fransız masla
hatgüzarı Blonbeklin iki memleket 
arasında yeni bir tediye anlaşması
nı imzaladıkları resmen bildirilmek
tedir. 

~onscy Bükreşte biri Yunan - Ro 
men ve diğeri Türk - Romen ticaret 
odalannın tesisini memnuniyetle kay 
detmiştir. Konsey, Balkan Antantı 
memleketlerinin Balkan harici mem
leketlerle yapacakları ticaret muahe
delerine Balkan k lozunun koyulma
sını istihdaf eden siyasetlerine devam 
lüzumunu ehemmiyetle kaydeylemiş
tir. 

Konsey, Balkan Antantı memleket 
lcrinden iki veya bir çokları için müş 
terek olan bazı istihsal maddelerinin 
Balkan harici piyasalarda satış hu : 
susundaki, danışıklı hareketi mese -
lesinde şark tütünlerinin satışına da
ir daha geçen şubatta İstanbulda bir 
toplatnı yapılmış olduğunu müşahe -
de eyler. 

Türk heyeti re •ı 
B. H cuan .Saka 

. t an ulun umranı için bir plim ve 
bir program yapılması idi. Hükume
tlmiz bu plana çok alaka gösterdi. 
Son senelerde sessizce plfın üzerine 
çalışıldı. Plansız faaliyete geçmek, 
kuru bir gösteriş yapmaktan, ener
jileri israfa uğratmaktan başka bir 
netice veremezdi. Bir müddet hiçbir 
şey yapmaz gibi görünmek, derme 
çatma gösterişlere atılmaktan elbet
te daha doğru idi. 

Paris, 15 (A.A.) - Ticaret neza
reti, J:' ransız - ıtat.)' an Lcaı.r\.o --ı~ 

ması hakkında bugün neşrettiği bir 
tebliğde iki memleket arasında kli
ring sisteminin kaldırıldığı ve ser
best tediye usulünün konulduğu 
bildirilmektedir. Mali borçların ve 

Konsey, keza antant merkez ban
kaları genel direktörll.!ı iııiu ~uu tuır 
lnntısına ait zabıtları da kaydeyle -
miştir. 

Ekonomik konsey, dcmiryolları mü 
nakalatında elde edilen terakkilerine 

ve telgraflarda da son memleket üc
retlerinin tenzili sayesinde mübadele 
işlerinin hissedilir derecede artmış ol
duğunu kaydeylemiştir. 

HııITu•n AntAnti, ol"'""""''ır •1111" .. 

yinin gelecek toplantısı Bükreşte ya-
p• lqcaktır.,, 

Müşterek bir Balkan 
deniz yolu açılıyor 

de muttali olmuş ve dört memleket 
ticaret bakayasının tedricen tesviye- Balkan Antantı ekonomik konseyi-

demiryolları idareleri arasında yol -
si için birtakım hükümler konulmuş- cu, bagaj ve eşya nakliyatı için müş- nin bu toplantısında, daimi deniz ko 
tur. Muhtelit bir komisyon mübade- mitesinde birçok mühim m eseleler terek tarifeler yapılması ve biribiri-
le muvazenesine nezaret edecektir. görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 

Bugün Istanbulun yeni planı ta
mam olmuş bulunuyor. Istanbul a· 
deta ikinci defa olarak doğmuştur. 

Yepyeni bir varlığa başlamak üze
redir. Bu varlığın münakaşaya muh· 
+<>c """J"C•"7 Tn&>cı.f'.lolpri VP davaları 
vardır. 

Fakat asıl esas şuradadır: İstan
bul işini mahalli bir belediye me
selesi diye değil, en geniş bir mem· 
lekt meselesi diye karşılamak zaru
reti vardır. Verimli ve devamlı bir 
inkişaf ancak bu esas üzerine yürü· 
ye bilir. 

Ahmet Emin YALMAN 
nin ayni nakliyat nizamnamesinin 

Fransız nazırlarının Bunların en mühimmi, Balkan An- '' y V 1 tanzimi için mayıs ayı sonunda Bük- angın ar 
Londra seyahati fcşte bir cİcrniryolları eksperler ko _ tantı devletlerinin başlıca limanla - • t f 

Parı·s, 15 _ F'ransa Başvekili B. ·ıc . . 1 k . rına uğramak suretile Balkan Yarı- F J •• • 
mı sının top anmasına ·arar vermış- erya l uzerıne 

Daliıdye ile Hariciye nazırı B. Bon- tir. madasınını dolaşacak ve Suşarktan 
net'nin yakında Londraya gidecekle- Konsey, mesaisinin devamlılığını kalkıp Köstenceye kadar gelecek o- (Başı l incide) 
rine dair çıkan haberlerin mevsim- ve dcmiryolları meselelerinin tetkiki lan müşterek bir Balkan denizyolu Söndürmek için atılan bu çuvallarda 

ld ğ l 1 R · aha tesisi meselesidir. Bu defaki müzake- k t•·t·· d tl r· e •i siz o u u an aşı ıyor. esmı m - nin tesrii için daimi bir Balkan an- tutuşara ateş, u un eme e m .. • 
fil böyle bir ziyaretten haberleri ol- tantı demiryolları komitesi teşkilini relerde, evvelce de tesisi düşünülen r ayet etmiştir. Alevi gören imalatha 

d w t ·t t ktedı'rler B Bon bu hat üzerinde, tam bir anlaşmaya · b k ic:rı"lerı·· ma ıgını eyı e mc · · kararlaştırmıştır. nenın u ısım n . 

net'nin bugün Ingilterenin Paris se- Konsey, son toplantısındanberi da- varılmıştır. - Yangın var' diye bağınnıya baş 
S E "k F"b ·1 b el üze Hat, evvclll Yugo~lavlar tarafın- 1 1 k d"l · · d tm k firi ir n ı s ı e u mes c - imi deniz komitesinin faaliyetini tas- amış ar ve en ı erını ışan a a 

ct ğ ı ı dan açılacak ve sonradan bir Türk, · k ı d B k 1 r rinde konu~.u u an aşı ıyor. vip ettikten sonra, mevcut Balkan içın oşuşmuş ar ır. u açışma a , 
b ·· t l >- be bir Yunan, ve bir Rumen \0 apuru tah b l · 1 t ğ · l""th B. Bonnet ugun gaze e er<: - denizyollarının direkt vesaik vasıta _ üç in ame enın ça ış ı ı una il ane 

F r t sLc; edilmek suretile seferler dörde d ğ k yanatta bulunan ransanın rea ıs , sile teşriki mesaileri hususunda mez- de büyük bir panik o urmuş ve a-
k tl . b" · t ta çıkarılacaktır. Şimdilik ayd.1 bir de- 1 k 1 ··thı b" h uyanık ve uvve ı ır sıyase - kur komitenin verdigw i digw er kararı dın ar, genç ız ar, mu ş ır eye-

w • . l t d h ra fa yapılması karariaşun bu seferlere 1 k ğ tl b c: kip edecegını an a mış, a a son keza Yugoslav heyetinin yakında te- can a üst kattan so a a a amıya ay 
Fr k • b " it 5 mayıstan itibaren başlnnacaktır. d B d d" 1 Ingiltere ile ansanın as erı ır - sisini bildirdiği yeni bir Balkan hat- lamışlar ır. u ema a mer ıven er-

tifak imzalamak üzere oldukları hak- · Bu hat, şimdilik çok turistik m:ıhi- de, koridorlarda, salonlarda birçok ka 
tı içın hasıl olan anlaşmavı memnu - · h · 1 k ·· k 1 t 

kındaki suale sevaben "Böyle bir şey uetle kaydevlemiştir. ol yetı aız 0 ma uzerc uru muş ur. dınlar yere düşmüş, çiğnenmiş, üzer 
1 ol ol Bundan başka, müttefik '!ört dev · . 

bilmiyorum. Esasen erkiınıha.rbiye e- Konsey, hava seyrisefcrleri tali ko- lerinden yüzlerce insan geçmıştır. 
rimiz arasında anlaşma hakimdir.,, mitesinin mesaisile daimi turizm ko - Jetin deniz mevzuutınt birleştirme i- Bütün amele sokağa fırladıktan son 

. . şi de bu toplantıda miizak<•re ec1il- 1 1 ıı 
demıştır. mitesinin faaliyetine ve dört Balkan ra, hadise an aşı mış, yanan çuva ar 

Bugün Fransa Bahriye nazırı, In- . . miştir. Müttefik devletlerden, şimdi- derhal söndürülmüştür. Bu karğaşa-
Antantı memleketının posta ve tel - ye kadar imzalanoıı enternasyonal 

giltere Bahriye nazırı Du!koper şere- graf sahalarındak·ı teşr"k" .1 i lık sırasında 50 den fazla kadın ame-
. . f t ·şı· ı ı mcsaı er deniz mukavelelerine girmemiş bulu- b 1 bo 1 fine bı_r zıya e vb:rmı ır. H b ı· neticeler.ine memnuniyetle muttali nanların da iştirakinı temin etmek le bayılmış ve oy u yunca yer ere 

Jngıltere Har ıye nazırı ur e ı- lm t serilmişelrdir. Bunlar, derhal ayıltı-
şa Maltaya gitmek üzere Marsilya- j 0 uş ur. . suretile mühim bir adım atılmtştır. ]arak tedavi altına alınmışlardır. Ya-
dan hareket etmiş ve N apoliye uğ- 1 Konsey bılhassa, posta iicretlerinin Ayrıca, milli ôeniz ticarctininb bi1rlcş ralılar hastaneye kaldınlmıştır. İtal 

d t · ı· _ tirilmesi için de çalısmalar aş an- . 1 1 k 
rıyarak yoluna evam e mış ır. merhale elde edilmiştir. Bu sayede! ~ 1 yan hastanesıne yatırı an yara ı a-

ltalya vaziyetten memnun Roma ile Paris arasındaki münase- I mış5tırh.h. t ta .. . d k" k · dınlardan biri, gebe bulunduğu ÇO -

O 
"ld" - . ı 1 pa en uzc.rın e 1 onso- ğ d"" .. .. t "" 

Roma, 15 (A.A.) - ğrenı ıgıne betlerin ıslahına da yol açılını!' ol- 1 1 k . . . k ld 1 ası takkın cu unu uşurmuş ur. . • os u vızesının a ırı m -
göre salı günü imza edılecek olan ln- maktadır. d k " b 1 .1 1 ka ,..leye "l'ıirki ·• 
giliz - Italyan itilafı, bir mukaddime Ingiliz - ltalyan itilafının, imza- a ·ı ~yre mı e 1 m~ -~t~ h k ~arar - T a taresco, yeni Bir 
ve birkaç maddeden ibaret resmi be- rt . d h . .. ye ve 1 umtanyBan nl da ı ıb a kı dc""rt-

1 
_
1 

.. nın e esı veya a a ertesı gunü neş laştırı mış ır. un ar an aş a, ı p +• K 
yannameyi havi bir protoko ı e mu- rC'dileceği haber alınmıştır. d l t h . t 1 . . bı.rleş ar 1 uruyormuc . . ev e mesa a sıs cm erının - s 
zakerelerin mevzuunu teşkıl etmış Londra, 15 <A.A.) - Manccster t" .1 . husuın•nda da mutabık kal-

.. .. 1 1 d . b t d . . ırı mesı ., .. 
olan butun mese e ere aır mer u a- cmıryolu işçilerinden 25 bin kışi hü d y . kl ·· ·· a e-

l 
mı~lar ır. enı şc e gore, rusum 

h ihtiva eylemektedir. Bu mesele er kumetin siyasetine müzaheret edil- 1 h · t l · Ingi 
· k ş k k. Af ik sas tutu an mesa a sıs em erı, -

Akdenız, ya ın ar , şar ı r a memesi hakkında bir karar sureti ka . . . 
ı · l · d "b tt" b 1 lız sıstemı olacaktır. ve spanya ış enn en ı are ır. u etmiştir. 

Roma mahfelleri, bu itilafın ak- Belgrad, 15 (A.A.) - Tngiliz • 
dinden memnun olmakla beraber e- ltalyan müzakereleri Yugoslav nıat 
hemmiyetinin bilhassa psikolojik ol- buatı tarafındnn büyük bir alika ile 
duğunu kabul etmekte ve kıymetinin takip edilmektedir. Bu ırıünasebetle 
onu tatbikte hakim olacak olan zih- Vreme gazetesi Romadnn aldığı bir 
niyete kuvvetle bağlı bulunduğunu haberi neşretmektedir. Bu h:..ıbere 
beyan eylemektedirler. Bununla be- nazaran Romanın diplomatiK 'Tlah
raber. iki memleket arasındaki ya- tellerinde Fransa ile de müzakerelere 
kınlaşma yolunda ehemmiyetli bir başlanmasına intizar edilmektedir. 

* 
Balkan Matbuat konferansına işti 

rak eden Yugoslav, Yunan ve Rumen 
heyetleri reisleri. Dahiliye Vekili ile 
konferans reisine ve Matbuat Umum 
Müdürüne birer telgraf çekerek gör
dükleri kardeşçe hüsnükabulden ve 
misafirperverlikten dolayı teşekkür

lerini bildirmişlerdir. 

Belgrat, 15 fA.A.l - Vreme gaze
tesine Bükreşten bildirildiğine göre. 
Tataresco yeni bir parti teşkil etmek 
tedir. Eski liberal parti azalarının 

büyük bir kıı;mının yeni partiye gi· 
recekleri anlaş1lrnaktadır. 

Bu gazete, bu münasebetle eski li· 
beral partideki nifaka kati nazarile 
bakılabileceğini ve yeni liberal par
tinin Tatareskonun bu teşebbüsün • 
den sonra Bratyano ailesinin hege
monyasından kurtulmuş olduğunu i· 
lbe eylemektedir. 

--- ~ ~ . ' - -- -~ 
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" TANrn Çocuk ilavesi 

BiLMECE · BULMACA Faydalı bilgiler: RESiM BOY AMA 

Garip Çocuk 1 . Okl.u _ Ki~pi. . / 
H~ç. kimse hasta olmasını istemez; Oklu kırpı buyük cusselı hır hay-, ~ 

fakat dünyada çok tuhaf insanlar van değildir. Fakat yaradılış itiba
vardır; rile diğer vahşi ve kuvvetli hayvan-

Bazı çocuklar yaramazlıklarını, ka lardan kendini koruyabilir. 
bahatlerini affettirmek için anneleri Hatta bazı seyyahalr bir oklu kir
nin sevgisinden istüade ederek ken- P~ bir aslanı öldürdüğünü gör
dilerine hasta süsü verirler. Annele- muşler. 
riıpizin yiireği çok yumuşak ve müş- V~ka .. şu ~kilde olmuş:. . .. 
fik olduğu için çocuklarını hasta Bır gun b~r asl~n oklu ~rp~ye h~
görünce dayanamaz ve ne kadar cum etmek ıstemış, oklu kırpıye hu
kabahatlı olursa olsunlar onların ku cum etmek akıl kan değildir amma 
surlarını bağışlar. aslan bunu düşünememiş. 

B. k k lk v b'' ük' b' h Kirpi tehlikeye girdiğini görünce 
ır çocu , a tıgı uy ır as- b''t- .. d .. kı ak uk b'l . . u un vucu unu sar m a ı 

talıktan sonra çok sert olan annesını h" . V 1 k lb' . _ ucuma geçmış. e as anın a ıne 

Bu resmi aşağıda gösterilen renk
lere boyayınız. Meydana çıkacak re
sim bakın ne kadar hoşunuza gide
cektir. kendıne karşı pek yumuşak bulmaga b' k · 1 k ··ld" .. 

b 1 B . _ ır o sap ıyara onu o urmuş.. 1 0 B 1 T ak · 2 
aş ar. una sebep, annenın çocugu Af ik H' d' t d b' k b" - eyaz, - opr rengı, -

h t 
.. . ül' .. .. _ d er a ve ın ıs an a ır ço u- G . 3 G"k . 4 M . 5 as a ve uzimt u gormege ayana- "k h . h 1 .. 1.. 

1 
k rı, - o rengı, - avı, -

GİR.İS 

d 
yu ve va şı ayvan ar o u o ara · y .1 6 K 7 A ık k h . . .. maması ır. .. .. eşı, - oyu san, - ç a -

Hındi babanın kuıneste canı sıkıl- . . bulunmuştur. Bu hayvanların ustun- ve ren i 8 _Si ah. 
mış, kaçmış. Sahibi onu aramıya çık- Çocuk artık ne zam3:1 hır kaba- de ise oklu kirpinin okları görülmüş- g ' y 
mış. . hat yapsa, hasta olmadıgı halde ken- tür. Ve ölümlerine sebep de bu oklar -

Fakat ancak bütün bu çizgili yer- disini hasta göstermeğe başlar. Git- olmuş .. 
lerden geçmelidir ki Hindi babayı gi~e b~a al:şan çocuk ~ir gün. gel- Bu hayavan çok .usludur; kavğayı 
bulabilsin. ~ış, .kı bayagı hasta hır vazıyete sevmez; fakat damarına basıldığı za-
Adamcağız şaşınp kalıyor. Ok işa- gırnuş. iman büyük ve korkunç bir tehlike 

retiyle gösterilen yerden girecek; gi- Meraka düşen annesi onu dok- arzeder. 
recek amma nasıl yolu bulacak. Siz tora götürmüş. Doktorlar çocuğu 

çocuklar acaba onu elinden tutup hin baştan başa mayene ettikleri halde 
dinin bulunduğu yere çıkarabilir mi- bir şey bulamamışlar. • 
siniz? Bulduğunuz yolu kalemle 

0

çiz- Çocuğun kafası ve ruhu hastalan-
mek kafidir. mış .. Kurtulması uzun zamana bağlı 
Doğru cevap verenlerden (50) oku- kalmış .. 

yucumuza muhtelif hediyeler veri- Sakın çocuklar, siz annelerinizin 
lecektir. Cevaplar ~nümüzdeki Pazar müşfik kalbini suiistimal edip böyle 
tesi gününe kadar "TAN - ÇOCUK,, şeyler yapmayın. Hem kendinize za
adresine gönderilmiş olmalıdır. Geç rar vermiş ve hem de annenize üzün-
kalmayınız emi? - tU çıkarmış olursunuz .. 

74 Numarah 
Bulmacada 

Bilmece ve 
Kazananlar 

* Ağaç Kökleri 
Bir nebat alimi diyor ki: 
Bir ağacın kökleri diğer· bir ağa

cın köklerile hiç bir vakit karşılaşıp 
karışmazmış. 

Aynı cinsten ağaç kökleri büyür
ken kendilerinden daha yaşlı olan 
ağaç köklerine yol verirlermiş. De
mek ki ağaçlar bile büyüklerine kar
şı hürmet gösteriyorlar. 

74 numaralı mecmuamızdaki "bilmece -
bulmaca,, yı doğru halledenlerden hediye 
kazananların listesi: 

Fakat bu vaziyet ağaç köklerinin 
terbiyeli ve nezaketli olmalarından 
ziyade tabii ve elektiriki bir hadise 
dolayısile olduğu :zannediliyor. 

Cerkesköy. pi~ade ~layı 1 t B. L. K. V., Beıİcikökler biri birine zıt elektiri-
U>Jtmen Lutfı oırlu Erınden Ültay, Bursa ki t ıkl . · d kd:- 1 
Kuruceı;me Kaşık cıkmaz sokak 3 numa-

1 
• azy er neticesın e ye ıger e-

Birer "Kesip yapıft:ırma., albümü kaza-
nanlar: 

Ad~na birinci ortaokul 2 - d, de Ali n
gaz, Edirne Karma ortaokul 6!il7 Rı:ışit Ya
zıcı ~ğlu, Kuzguncuk Tomrukağa sokak 6 
numarada Vangel Merahinos, Elfizıg ortao
kulunda 301 Cela.J Kaleli, İstanbul Erkek 
lisesi 1853 Fahir Soydinç, 
Birer "Resim örneği albUmU., Kazanıınlır: 

rada Pepo, Cağalo~lu erkek ortaokulu 108 rınden ayrılıyorlar. 
Hikmet Demirel. Konva lisesi 443 Tıırımt, Bunu bulan nebat alimi tecrübe
Edirne hükümet caddesi 352 numarada Ün- de bulunmuş. Iki kökü biribirile bir 

al Erot leştirmeğe çalışmış fakat köklerin 
Brr-er "BUyUk kutu kale,m boyası,, kaza· asla biribirine yapışmadıklarını hay 
nan tar-: .. 

retle görmuş. 

Resim ve Eğlence 
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Kurşun kaleminizi elinize alıp numa 
ralı yerleri biribirlerine bağlayın! 

1 den başlayıp sıra ile 45 inci nu
maraya gelince karşınıza gil.zel bir 
resim çıkacaktır. 

~~·~"-~·'""" 

Küçük Y~zıcılar Müsaba· 

kasına iştirak Ediniz! 
""~~ 

Üsküdar 3 üncü ilkokul Zı>lmı Tansu, 
Kastamonu Gazi Paşa ilk okulu 242 Meh
met Cemal Uyar, F..dremit Halkevi Kit:ıp
saray işyan H. Aydıner, B. Derbent Mer
kez okulu 31l Niya;:i. Aşağı Hcrcke ilkoku
lunda 63 Kemal Gürey, Darıca ilkoku
lunda 101 S;ıio Yeniboy, Adana erkı>k orta 
okulu 26 Fethi Çelik, İstanbul Kumkanı 
ortaokulu 323 H. U~man, Biım ·ortaokulu 
son sınıf M. Ali Aydliz, Beyoğlu 9 uncu ilk 
okul 402 Zeki Akvar. 

Safranbolu Bulak köyü Cevhan Yurdıı
kul, Edirne Garp hudut K. muhabere "d. 
b:ışca\'USU Adil o!llu Erdoğan, Gnziaııtep 
elayı Ahmet Ai!a i1kÖkulunrle flR!l Giil~eıı 
Özarık. Çerkeıokö:o.· K;ıoaklı ilkn'lrnlunda İl
han Ertem. Sıvas İ!< B<ıııl;:3s1 d!'liiverlcrln
den Hıımi vasıl~siyle Hayri Süriicü. 

HERŞEYIN BiR KOLAYI VAR -

Bir-er "büyük auluboya,, kazananlar: 
Elilzığ ortaokul 842 Bedrettin Kiirkcü, 

İsparta l~imen muhnsebecisi kızı Fnhire 
Özel, Mu~la ortaokul 33 Muhittin. :\T"lııtyıı 
lisesi 938 Ali Dizdar, Kayseri liscsl 275 :\fos 
tnfa Büyükardıç. 
Birer "KUciJk sulul;lt>va,, Kazanıınl:-r: 

Bir~r "Küçilk kutu kalem boyası., kaza
na,.lnr: 

Diyarbakır füesi 877 H. Cahit Y:ılcınt'r. 
Sinop ort:ıokulu ı:lirplrtör(infın oi\lu N1"7fö 
Cansel, Kon:va lisesi 8'l!l 'l':ıhlr Saatçi o1'1u. 
Yalvac orta okulunda 4 Hnfit Avaz, Urfa 
l!'Ümrük hanındıı terzi Mahmut G(İ\·ı>n. 
Birer "Mürekkeoli k,.ı,.m .. K"zan:anlnr: 

Kımılııın:ı komiseri l<:ızı Siikrıın Ten<'İİ7., 

Beyoğlu Kumb:ıracı 72 Jo7ef K:ırasu . K'1-
dıköv 7 intj okul 107 Rüştü Dinçer. 'Aüyiik 
ada ,S:ıkarya sokak 1 numarada Suavi, E:
yüp 37 inci okul 109 Ulvi. 

TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 

'31r-er "AlbUm .. K:ı:rananfar: 

• Diyarbakır d!ş doktoru Mahmut Öge!, 

Bilmece hal kôğıtlarile 
beraber bu kuponun herhal· 
ele gönderilmui lazımdır. 
Kupon•az gönderilen kô.· 
ğıtlar gelmemiı addedilir. 

Aydın Has:ı,n Efendi mahallesi 22 numara
da Ertan Senl!er, ,Kastamonu Viliıvet Mat.. 
iması karşısmifa 27 numarada Adalet Ke
mal, Jstıınhııl Tnl<:atliyan pastanesinde Alls, 
Trabzon Hacı Kasını sokıığı 30 numaradıı 
Ercan. 

Birer "Kıırt., Kazananlar: 

B;ıfra Yakuo Fehmi Elma o~lu kıırdes
ten Hayri Gülşen. Vezirköı}rÜ oda cami el 
varında bakkal Murtaza Turhal, Kastıımo
nu Cümnurivet okultmda Gillhııhar Alıcı-

.. · · ı 'l'!Ju, İzmit Yavuz harp gemisinde bö 9 da 
~ ~ - · ·- 11 H', Erkul, Afyon lisesi 515 İsmail Tııs.ıfit. 

:i 
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No: 

8erşeyden Evvel Kuvvetli 
Bir Merkez KurmakLizıDı 
G azi Mohammedin planı; 

d (Honzah) üzerine hücum e
l etek, şehri aldıktan, ve Avar Han
ı~ını da dağıttıktan sonra, Çeçe
rııstanın "Auh" kısmına geçmek ... 
~': oradan, doğrudan doğruya Çar-
gın kalelerine akınlar icra et

mekti. 

1245 senesinde, Honzah üzerine 
Yapılan taarruz, iyi bir netice ver
~işti, Vaziyeti tehlikeli gören çar
. ık, derhal Gazi Mohammet ile bir 
ltilıif yapmak mecburiyetini his
setmişti. Bu itilaf mucibince bir 
tek Rus askeri, Honzahtan ' ileri 
geçrniyecekti. Buna mukabil, Ga
zi Mohammet te, Rus kuvvetlerine 
taarruz etmiyecekti. 

. Gazi Mohammedin çar kuvve
tıle böyle bir itilafname akdetmesi, 
lnah' ırane bir siyaset manevrası i-:!; Çarlık; dağlı Türklerin reisi ile 

Yle bir itilfıfname akdetmekle 
on ' 

Un taşıdığı (İmamet) sıfatını ta-
n~~ak gafletini göstermişti... Bu
~ne kadar, (dağlı eşkıya) diye tav
sif edilen dağlı Türk milliyetper
verleri, Ruslar tarafından (ça
~ulcular) diye tavsif olunmaktan 
Urtulmuşlar, yurtlarının hürriyet 

Ve istik:}"}' ' · 
1
• a ı ıçın çarpışan bir (ihti-

da: kuvveti) sıfatını ihraz etmişler-
ı. 

d
. Gazi Mohammet, bir müddet ver-
ı "' 'r.a gı söze sadakat göstermişti. Biz-

d' t kendisi, filen harekete geçme-
ı. 

l'tı~u esnada, (Honzahlı Hamza) is
h:nde b.~r zat, Gazi Mohammede 
~ ber onderdi. (Çar) mevkiinde 
rn ~Pılan küçük kaleye yerleş tiril
M.~~ olan kazakların o civardaki 
. Uslümanlara eza ve cefa ettikle
~?den bahsederek bunların tedibi 
ıçın i . . 1\1: zın ıstedi ... Tabiidir ki, Gazi 

ohammet, derhal izin verdi. , 
liarnza, bir hayli mücahit toplı

.rarak (Çar) kalesini bastı. Kazak-
! ar birkaç gün muhasarada kaldı-
ar. Fakat bu muhasaraya dayana
rnadıkları için, hepsi birden kale
Ye çıkarak açıkta harbe başladı -
lar. Lltkin, Hamzanın hücumla
rına dayanamadılar. Mühim mik
tarda telefat vererek tekrar kale
Ye kaçtılar. Hatta malik olduklan 
b" ' ır topu bile dışarda bıraktılar. 

liamza, bir daha İslamlara ta
arruz etmemek şartile kazaklara 
su}h teklif etti. Bu sulhü teyit et
lnek için de kendilerinden iki a
~arn .~in istedi. Büyük bir g~f-
et gostererek bu rehinleri bizzat 

!leçmek için, (Şeyh Şaban) isminde 
b' ~ arkadaşile yalnız başına kaleye 
8lrdi. 

kazaklar, Hamzanın bu mertli
i~e, fena bir şekilde mukabele 
iosterdiler. Derhal Hamza jle Şeyh 
Şabanı tevkif ederek (Tiflis)e gön
derdiler. 

Gazi Mohammet, derhal işe mü
<lahale etti. Hamzanm hapisten 
Çıitarılarak memleketine iadesi i
Çfn Kafkas ordusu Başkumandanıt' ~~hditkarane haberler gönderdi. 

llliı umumi, buna bir şartla mu
"lfakat gösterdi. Hamza, akrabala
rılldan birini, rehin olarak kendi 
l'erine gönderecekti. . 

d ~yle bir adam bulunup gön -
li etildi. Hamza serbest bırakılarak 
0nıaııa avdet etti. Tuhaf bir te

~düt olarak, Tiflise rehin gönde
" ;n adam, kısa bir zaman sonra 

e at etmişti. Bu adamın vefatı, a-
~adaki mukaveleyi fesheylemişti. 
li l!nun üzerine Hamza da artık 
Q 0tızahta durmıyarak, kalktı ... 
\ı" azı Mohammedin yanına geldi. 

e filen onun hizmetine girdi. 
• 

Bu vaka c:;eyan dtiği za
~ ~an arık Gazi Mohammet 
~ Yemden faaliyete geçmek za

nının geldiğine hükmetmişti. 

tlti..\rtııc bu sefer, mühim işlere 
§ecek .. Gaza - ün icaba-

tını tatbik edecekti. Fakat bu-

nun için, her şeyden evvel kuvvet
li bir merkez tesis etmek elzemdi. 

Gazi Mohammet, yanına (Şamil)i 
ve 148 müridini alarak (Gazaniş) 

köyü civtırmda son derece sarp bir 
mevkide bulunan ormana çekildi. 
Orada, ağaçlardan bir bina yapa -
rak yerleşti. Buraya, (Ağaç Kale) 
denildi. 

Burası, bundan sonra yapılacak 
olan hareketin merkezi olacaktı, 

ve çarlığın hakimiyeti altında bu
lunan bütün geçitler, buradan teh
dit olunacaktı. 

O civarda bulunan ve çarlığa ta
raftar olan beyler bunu haber 
alır almaz, derhal halkı ayaklan
dırdılar. Ayni zamanda, (General 
Prens Bekoviç)e de haber yolla -
dılar. 

General Bekoviç, derhal mühim 
bir kuvvet gqnderdi. Bu kuvvet, o 
civardaki halk ile de birleşerek, 

(Gazi Mohammet) ile (Şamil) i A
ğaçkaleden çıkarmak istedi. Fa
kat yapılan bütün hücumlar, akim 
kalmakla beraber, Bekoviçin as -
kerleri müthiş telefat verdi. 

Gazi Mohammet ile Şamilin gös 
terdikleri bu kahramanca mukave
met, bütün Dağıstan ve Çeçenista
na yayılarak, kahramanlık aşıkı o
lan dağlı Türklere büyük bir ne
şe vermiş; Gazi Mohammed ile 
Şamilin halk arasındaki şöhret ve 
mevkileri de, bir kat daha yüksel
mişti. 

Gazi Mohammet, halkı yeniden 
Gazaya davet etmiş, malik olduğu 
kuvvetin bütün şiddetile derhal ha 
rekete geçmişti. 

İlk hamlede, (Petrosk) ile (Şu
ra) şehirlerine giden geçit arasın
daki, (Atlı - Boyun) mevkiine hü
cum ederek oradaki Rus kuvvetle
rini darmadağın etti. 

Ondan sonra, ~emhalın oturdu -
ğu ( Ferimyol ) u tahrip eyledi. 

Civanndaki kalelerin toplarile 
himaye edilen (Tarko) yu, cebren 
aldı. (Burnaya) denilen kaleyi de 
kuşattı ve kaleye girmesine ra -
mak kalmıştı. Fakat, tam zama-
nında yetişen iki fırkalık bir imdat 
kuvveti karşısında - Ruslara bü -
yük telefat verdirerek - geri çe
kilmiye mecbur kaldı. 

Kafkas ordusu başkumandanı, 
hiddetten ter ter tepiniyoirdu. Ga
zi Mohammet ile Şamilin - ölü ve 
yahut diri olarak - ele geçirilmesi 
için mütemadiyen emirler veri -
yor, biribirini müteakıp, kuvvet
ler sevkediyordu. 

Gazi Molla ile Şamil'in etrafı, 

birkaç kere müthiş ateş çemberi ile 
çevrilmişti. Fakat onları harikula
de işler için saklıyan talih daima 
sıyanet etmiş, bütün ölüm çember
lerinden halas eylemişti. 

Bu iki büyük kahraman, çarpıp, 
çarpışa Ağaçkaleye çekilmişlerdi. 

Fakat, kendilerini takip eden Rus 
kuvvetlerini de adeta yarıya in -
dinnişlerdi. 

Takip kuvvetleri, kanlı zayiata 
uğramakla beraber, bir toplarını üs 
te vermişlerdi. 

Gazi Mohammet ile Şamilin 

zaptettikleri bu ilk top, tabiidir ki, 
çok yüksek ve tarihi bir kıyıneti 

haizdi. Nitekim bir müddet sonra 
bu top, Kafkasya milli mücadele 
tarihinde çok mühim işlere yara
mak suretile haiz olduğu kıymeti 
filen göstermişti. 

Takip kuvvetleri kumandan~ (ge
neral Emanuel) yaralanmıştı. Ku
mandayı general Veliaminofa bı-

rakmıştı. Bütün bu kanlı mücade
lelerin geçtiği (Aktaş Akçı) mev
kii, hatıralarda ebedi bir nam al
mıştı. 

Gazi Mohammet, bu parlak gaza
dan çok memnun avdet etmişti. 

Çünkü (Ferim yol) u bastığı za -
man, Şemhal ile bütün çarlık ta
raftan olan beylerin hazineleri, ka-

milen müritlerin eline geçmişti. 
Bunlar, Kafkasya milli mücadele 
kuvvetlerinin birçok ihtiyaçlarını 

temin edecekti. 
11-

Hamzat Bey 
Gazi Mohammet, burada bu mu

vaffakıyetleri kazanırken, Da
ğıstanın diğer köşesinde de hiç bek 
lenmiyen bir hadise zuhür etmiş
ti. • 

Gazi Mohammet, bu tarafta (Ga
za )ya çıkarken, sadık havarisinden 
ve en güzide müritlerinden (Ham

zat Beyi) de (Caru bi Elokani) ka-
bilesi nezdine göndermişti. Ham
zat Bey de orada bir isyan çıkara
cak, çar kuvvetlerinin üzerine yük
lenecekti. 

Hamzat Bey, aldığı talimatı, mu
vaffakıyetle tatbik etmişti. Kabile 
halkını başına toplamış, isyan bay-
rağını açmıştı. 

O civarda bulunan çar kuvvet
lerinin kumandanı general (Str
kalof) birdenbire ne yapacağını şa
şırmıştı. Fakat derhal kendisini 
toplıyarak bütün mevcut kuvvetle
rini ve toplarını almış, asilerin ü
zerine atılmış .. arada, kanlı bir mu 
harebe başlamıştı. 

Hamzat Bey, harbi büyük bir 
maharetle idare etmişti. Daha ilk 
hamlede, çar kuvvetlerine büyük 
bir zayiat verdirerek dört toplarını 
ele geçirmişti. (Erivan) alayı 

müthiş bir panik ile, ancak kendi
ni kurtarabilmişti. Asker zayiatının 
kanlı bilançosuna gelince, 16 zabit, 
139 nefer yaralı ile, 6 zabit ve 248 
maktulden ibaretti. 

(Devamı tJGr) 

Küçücük çocuğu memede iken 
yahut emzikle, biraz büyüyünce 
memeden kesildikten sonra, he
saplı beslemek bu yemek bahsin
den hemen hemen ayn bir iştir. 
Fakat ilç yaşını bitirmiş çocuk ar
tık deiişir, bu bahse ~rer. 

Bununla beraber, Uç yaşından 
sonra da çocutun yiyeceği ye
meklerin kalorisi biiyüklerin ye
meklerine kıyas edilemez. Çocu
ğun kalori ihtiyacı her bakımdan 
büyüklerin ihtiyacından ziyade
dir Hiç hareket etmeden ~ayahn 
devamı Jçin IUzumlu kalorıler bi
le daha çoktur, Çünkü c;ocutun a
ğırhğına nisbetle vUcudilnUn sathı 
daha büyüktür. Satıh büyüdükçe 
kalori ihtiyacı fazlalaşır. Sonra ço
cuk daha çok hareket eder, bu ci-
hetten de fazla kalori sarfeder. En 
sonra da çocuk büyüyecektir, ye
diği yemeklerin hepsini kaloriye 
c;evirir.ııe güdük kalır. Yemeklerin 
bir kısmını da vücudünün büyüme
si için kullanacaktır. 

Bu sebeplerden dolayı çot'ukla
rın kalori ihtiyat'ı ziyade olduktan 
başka, vücudiiniln büyümesine ya 
nyacak ıcıdalar albümin oldukla
rından albilmin ihtiyacı da büyük 

lerinkinden fazla olur. Büyüklerin a
ğırlığının bir kilosuna nisbetle yirmi 
dört saatte 30 kaloriye ve 1 ıcram 
albilmine ihtiyacı oldaiıma hatır
larsınız. 

Halbuki çocuklarda üç yaşından 
yedi yaşına kadar ağırlığının bir 
kilosuna yirmi dört saatte 60 kalo
riye ve bir buçuk 1t7am albüminli 
,-ıdaya ihtiyacı vardır. St>kiz yaşın 
dan on yaşına kadar 50 kalori ve 
1.45 gram Rlbilmin, on birdt>n on 
dört :nşına kadar 40 - 45 kalori 
ve 1,40 !{ram albümin hesap edilir. 
Fakat bunlar da, her zaman oldu
ğu gibi, vasati sayılardır. Çocuğun 
yalnız ağırhbnı ölçmek yetişmez. 
Boyuna da dikkat etmek lazımdır. 
Boyu büyütecek albüminli gıda
lardır. Boyu cabu\< büyüyen çocu
ğun gıdalannda albümin nisbetini 
artırmakla beraber fosfnr, kireç ve 
manyesi madenlerini ele unutma
mabdır. 

B ORSA 
15 - 4 - 1938 

ÇE&LE& 

Açı11' K:aııamt 

Paris 25,1075 25,1075 

New-York 0.79076 0.79076 

Milı\no 15.035 15.035 

Brüksel 4.6956 4.8956 

Atina 86,746 86.746 

Cenevre 3.4375 3.4376 

Sofya 63.492 63.492 

Amsterdam 1.4234 1.4234 

Prag 22.6984 22.6984 

Madrld 12.6984 12.6984 

Berlin 1.9678 1.9678 
Varşova 4.1950 4.1950 
Buda peşte 3.9682 3.9682 

BOkreş 105.8730 105.8730 
Belgrad 34.5238 34.5238 
Yokohama 2.8750 2.8750 
Stokholm 3.08 3.08 
Londra 630,- 630,-
Moskova 23.845 23.845 

PARALAR 
A1ıa Saut 

Frank 

Dolar 

i Liret 
Beletka rr. ~ 
Drahmi s 
tsv1cre rr. li 

> 
Leva ~ 
Flortn f 
ltron Çek Cll 

Q, 

Mark c: 
ZlotJ 

Cll 
'O 

PeniO f 
Le7 cB 
Dinar • 
Kroı:ı lnet 
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Istanbul Asliye Mahkemesi !kin

ci Ticaret Dairesinden: 
Ziraat Bankası tarafından Gala-

,, 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden , 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Osman \'arislerinc ilan yoluyla 

teblif. 
937/ 414 

Davut oğlu Bay Osman Balatta Hızırçavuş mahallesinde ve soka
ğında eski 2 yeni 4 No. lu kağir bir evin tamamını birinci derecede 
ipotek göstererek 17-6-935 ve 27-7-935 tarihlerinde 21565 hesap 
No. sile Sandığımızdan aldığı (300) lira borcu vermediğinden 25- 1-
938 tarihine kadar faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 372 li
ra 13 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 
hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borç
lunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de 
borçl~. B~y __ Osman 937 senesinde yukarıda yazılı Sandığa ipotekli ha
nede olduğu anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkür kanunun 45 
inci maddesi vefat halinde tebliğatm ilan suretile yapılmasını amirdir 
Bo~ç~u ölü Bay Osman mirasçıları işbu ilim tarihinden itibaren bir buçuk 
ay ıçınde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya 
kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mi
rasçılar ipoteği kurtarmazlar :veya başlıyan takibi usul dairesinde dur
durmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkür kanuna göre Sandıkça sa
tılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek 
ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak Üze
re keyfiyet ilan olunur. (2146) 

lktısat Vekaleti lç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfıkan Türkiyede 

çalışmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Kompani Nasiyonal 
Belj dö Transport ·Maritim - Compagnie Nationale Belge de Transports 
Maritimes) Şirketi Türkiye Umumi vekili bu defa müracnatla, şirketin 
merkezince verilen karar üzerine Türkiyedeki faaliyetine nihayet ver
diğini bildirmiş ve lazımgelen vesaiki vermiştir. 

Bu şirketle alakası olanlann mezkur Şirketin Türkiye umumi vekili 
bulunan İstanbulda Galatada Karamustafa Paşa caddesinde 131 sayılı 
Kuto hanında mukim Laurent Reboul ve şerikine ve ibacında İktısat 
Vekaletine müracaatları ilan olunur. (1935) 

• 

SIRT AGRISININ 

ŞAYANI HAYRET 

TEDAVİSİI 

Bütün bir hayatın tecrübesi, 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

tada Manokyan hanında 1 - 2 numa
rada Marko Egiz aleyhine bir kıt'a 
emre muharrer senede müstenit ala- bu tedbirin kusursuz. 
cağı olan dört yüz lirayı ödemedi- 1 tesirini ispat eder. 

ve tam 

Kütahya Tayyare alayında yaptı
rılacak kuşaklama kanal işi pazarlık
la eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 49200 liradır. Pazarlık 26 Ni
san 938 Salı günü saat 10 da Anka
rada M. M. Vekaleti Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. ilk temi
natı 3690 liradır. Keşif proje ve şart
nameler 246 kuruşa M. M. Vekaleti 
Satınalma komisyonundan alınır. Pa 
zarlığa girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad 
delerinde yazılı vesikalarla müteah
hitlik vesikalariyle birlikte pazarlık 
gün ve saatinde Ankarada M. M. 
Y ekaleti Satınalma · komisyonunda 
hazır bulunmalan. "812,, "2074,, 

ğinden meblağı me2burun 7 gün zar
fında mahkeme veznesine depo edil
mesi aksi takdirde iflasına karar ve
rilmesi talebini mutazammın açılan 
davanın cereyan eden tahkikatı sıra
sında müddeaaleyh Marko Egiz'in 
ikametg&hının meçhuliyetine binaen 
ilanen tebligat icrasına ve tahkika
tın da 10.5 .1938 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 de bırakılmasına 
karar verilmiş olmakla tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet i-
lan olunur. (6914) 

Sonra ••• 
On Uç yaşından sonra yemek me 

selesine yeni bir amil, çocuğun ba
liğ olması, kanşır. Bu yeni hadi~ 
beslenme işlerine.de tesir eder. Er 
kek çocuğun baliğ olmasında daha 
az yenilikler olduğundan onun ka
lori ve albümin ihtiyacı yine 45 ile 
1,45 olarak kalır. F~kat yemekleri 
çeşitlendirmek ve hangilerini ter
cih ettiğini o yaştaki çocuğun ken 
disinden de sormak iyi olur. Bu
nunla beraber baharlı ve biberli 
yemekleri yedirmemek tabii unu
tulmaz. 
Kız çocuk baliğ olmak yaşına ge 

lince iştahı pek değişik olur. Ona 
da verilecek kalori yine a~·ni he
saplarda, yani boyuna ve ağırlığı
na göre 45 ile 1,45 olmakla bera
ber yemeklerin çeşidi çok olmalı
dır. 

O yaşta çocuklann yemek me
selesine zihin yorgunluğu ile spor 
da kanşır. On üç. on dört yaşına 
gelmis çocuğun mektepte dersleri 
de yilkselmiş bulunur, zihni daha 
kliçilk yaştakine nisbetle daha zi
yade yorulur. Bu da yemeklerin 
daha kolay hazmedilecek surette 
seçilmesi lüzumunu gösterir. 

On Uç, on dört yaşına gelen ço
cuklar -kız olsun, erkek olsun
spora daha ziyade hevesti olurlar. 
Bunun kalori ihtiyacı üzerine bii
yük tesiri vardır. Yukanda söyle
diğim vasati kalori ve albümin ih
tiyaçtan ancak çokça hareket eden 
ve büyüyen cMuklara göre konul
mustur. Jfalhuki yalnız cokca 
hart>ket etmekle kalmıyarak yü
riinülecek yerde kosan. üstelik 
spor da yapan gencin kalori ve al
bümin ihtiyacı ayni derecede kal
maz. Hele o yaşlarda bir taraftan 
t{a ziyade büyüyen çot:uğıın albü
min ilitiyacı büsbütün tleğişir. 

Bundan dolayı. hekimlerden ba
zılan on üç, on dört vaşına gelmiş 
eot'Uklann kalori ihtiyaclarını da
ha kffrilklerinki ıdbi 45 - 50 d" 
bırakml'kla hereher alhfimin ihti
yacını daha kücilk ya•takiter ıibl. 
atırhğın bir kilosuna nisbetle. l,50 
hatti dua ziyade 1,70 e kadar çı
kanrlar. 

Bay N. P. yazıyor : "Bundan 60 eene 
evvel, pederim bana delikli ALLCOCK 
yakılarını tanıtmıştı. Bunları, aırı ağrıa
ma k&llı çok müeaııir bulmuştu. Bu 
yakıları ihmal ett.iğim zaman 81rt ağnımın 
müthiş aanoılarile kıvranıyordum. Hal
buki en sürekli ağrılanmı bir ıek delikli 
ALLCOCK yakısile 2 • 3 gllnde tamamen 
geçirdi. Bu yakılan karın nezlesı, ro· 
matizma, mafsal yorgunluğu verair hu 
gibi ahvalde de kullandım. Seri ve pek 
müessir semeresini gördüm • ., 

şayet müthiş sırt ağrısından kıvrancyor 
veya aiyatik ve iltihabı aııaptan iztırap 
çekiyorsanız yalnız bir delildi ALLCOVK 1 Selimiye i\skt!ri Satınalma 
yakısile bir kaçı aaat zarfında hal&a ve • ,. 
aükiin bulursunuz. Saçtığı Bihhf aıoaklrğr Komsıyonu hanlan 
OTOMATİK BİR MASAJ GiBi ağrıyan 
yerin etrafma yayarak kanı tahrik eder ve 
bütün ağrılan aniyen defeder. AL~ 
yakıamm terkibinde ~psicum, Fı:ankin· 
ııenae, .Myrrhe veaaire gıbi kıymetli mad
deler vardır. 

Ucuz taklitlerinden sakınmak için hakiki 
delikli ALLCOCK yakıaındaki kırmızı 
daire ve kartal resmine dikkat ediniz. 
Bütün ec..'ULJlelerde 29 l/2 kuruşa satılır. 

Fatih Sulh Ikinci Hukuk Mah
kemesi Satı§ Memurluğundan: 

Mahmut Nedim ile bakkal Yor
danın şayian mutasarrıf oldukları 

Lalelide Kemalpaşa mahallesinde 
Fethi Bey caddesinde şarkan Fethi 
Bey caddesi şimalen 913/61 No. lu 
arsa, Taşhan duvarı, garben 913/125 
No. lu arsa, cenuben 913/63 No. lu 
arsa ile mahdut altında fabrikası 
ve diikkanı olan 53, 55 ve 57 No. lu 
7350 lira (yedi bin üç yüz elli lira) 
muhammen kıymetli gayri menkul 
izalei .. şuyuu zımnında açık arttırma 
suretile 26/ 5/ 938 torihine müsadif 
Perşenbe günü saat 14 den 16 ya 

kadar başkatibin odasında satılacak
tır. işbu gayri menkuldeki Yordan 
A v:ramidis hissesi dört bin yüz lira 
karşılığında Osep Şikaroğlu binti 
Andon namına birinci derecede ipo
tekli ve Birlik Terakki şirketinin 
765 lira 61 kuruş alacağından dolayı 
yedinci icranın 936/1152 No. lu tez
keresile mahcuz bulunduğundan art
tırmada rüçhanlı alacak nazarı iti
bara alınmak üzere yukarıda göste
rilen günde ihale icra edilmediği 
takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak suretile 10/6/938 tari
hine müsadif Cuma günü ikinci art
tırma ayni yerde ve ayni saatte ati
deki şerait dairesinde icra kılınacak
tır. 1 - Arttırma peşin para iledir. 
iştirak edecekler yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçesi vermeye mec
burdurlar. 2 - Müseccel ve gayri 
müseccel hak sahiplerinin tarihi i
landan itibaren 20 gün zarfında ve

18/4/938 Pazartesi günü saat 15 
de Selimiyede Askerlik dairesi bi
nasındaki Satınalma komisyonunda 
3057 kilo çürük kuru otla 1505 kilo 
çürük samanın pazarhkta S'ltılacağı 
ıl~n olunur. ..2098,, 

Şişlide Hasad sokağında Papa Da
niel Apartımanında 9 numarada mu
kim iken halen ikametgahı meçhul 
olan Manok Manokyan'a: 

Istanbul Uçüncü Icra Memurlu
ğundan: 

Türkiye Cürnhuriyeti Ziraat Ban
kası lstanbul şubesi tarafından Be
yoğlu Sulh Hukuk mahkemesinden 
istissal olunan 8.11.1937 tarih ve 
37 / 1152 numaralı bir kıt'a ilama 
müsteniden 6,51 liranın 29.6.937 ta
rihinden itibaren yüzde beş faiz ve 
yüzde beş ücreti vekalet 2 ,62 lira 
mahkeme masrafı ve sair takip mas
raflarının tahsili için dairemizin 37 / 
3606 numaralı posyasile gönderilen 
icra emrinin ikametgahınızın meç
huliyeti hasebi)e bila tebliğ iadesi 
üzerine icra hltkimliğince bir ay müd 
detle ilanen tebligat üasına karar 
verilmiştir. 

işbu ilan tarihinden itibaren bir 
ay zarfında hükmolunan meblağı 
maa masariti muhakeme ve icraiye 
ve ücreti vekalet ödemeniz lazım

dır. Bu müddet zarfında tediyei deyn 
etmez veyahut temyiz ve iadei mu
hakeme yolile ait olduğu mahkeme
den icranın geri bırakılmasına dair 
bir karar getirmediğiniz takdirde 
cebri icra yapılacağı ve yine bu müd 
det içinde 74 üncü madde mucibince 
mal beyanında bulunmazsanız hapis 
ile tazyik olunacağınız ve hakikate 
muhalif beyanda bulunursanız hapis 
ile cezalandırılacağınız icra emri 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. · 6913) 

sikalarile beraber memuriyetimize liye, belediye ve evkaf vergileri his
müracaat etmeleri lazımdır. Aksi sedarlara ve yüzde iki buçuk tella
takdirde gayri müseccel hak paylaş- ı liye ile 20 senelik taviz bedeli müş
madan hariç kalacaktır. 3 - Bedeli teriye aittir. 5 - Şartname bugün
müzayedeyi vaktinde vermiyen müş den itibaren herkesin görebileceği 

teriden ihale farkı ve geçen günle- surette açıktır. Fazla m ı · t · · 
rin faizi bili hüküm alınacaktır. yenler satış 84 No il a uma . ıst~-

4 Ih 1 tarih" k d 1 · e memurıyetı-
- a e ıne a ar o an ma- nıize müracaat edebilirler. 
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lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandıgma borçlu ölü Bay Deniş Varc.lcrine ilan yoluyla 

tebliğ. 

937 382 
Yakup oğlu Bay Derviş Beşiktaşta Yeni mahallede Posta caddesin

de eski 2, 1 yeni 1 No. lu mukaddema elyevm üzeri odalı iki dükkanın 
tamamını birinci derecede ipotek göstererek 26-5--935 tarihinde 
21451 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (300) lira borcu 18-2-938 
tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber 
borç 409 lira 75 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 No. lu kanun mu
cibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarna
me borçlunun mukavelenamede göstı;..·diği ikametgfilıına gönderilmiş 
ise de Bay Derviş İstanbulda Erenköyünde Tüccarbaşl sokağında 13 
No. ralı evde öldiığü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur ka
nunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatın ilan suretile yapılmasını 
amirdir. Borçlu ölü Bay Derviş mirasçılan işbu ilan tarihinden itibaren 
bir buçuk ay içinde $andığımıza müracaatla murislerinin borcunu ö
demeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bildirmele
ri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtannazlar veyahut başlıyan takibi 
usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna 
göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre 
hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebliği makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (2148) 

-
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emniyet Sandıgına borçlu <.ilü J;oğos Gcdiciyan varıı;lerınc ilan yolu)·la 

tebliğ. 

937/370 
Bay Boğos Gcdiciyan ile Luize Beyoğlunda Pangaltıda Büyükpan

galtı mahallesinde eski Edna yeni Çimen sokağında eski 12 yeni 223 
No. lu bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 19-3-
935 tarihinde 21362 hesap numarasile Sandığımızdan aldıkları (400) 
lira borcu vermediklerinden 19-1-938 tari"ı.ne kadar faiz, komisyon 
ve masarifi ile beraber borç (461) lira (70) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 
3202 No. lu kanun mucibince haklannda icra takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarnameler borçlulardan Luizeye tebliğ edilmiş ise 
de diğer borçlu Boğos Gediciyanın 936 senesinde yukarıda yaz.ılı San
dığa ipotekli bulunan hanede öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılama
mıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatın ilan 
suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Boğos Gediciyan mirnsçılan 
işbu ilan tarihinden itibaren bir buçUk ay içinde Sanôığımıza müra
caatle murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir 
itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmaz
larsa veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli 
ga)Timenkul mezkur kanun~ göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler 
alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ay
n ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan ol
unur. (2149) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Borçlu Ali oğlu Bay Yusufa ilin yoluyla tebliğ. 
Gösterilen ikametgilh: Eminönü Eminsinan mahallesi Cephaneci so

kak No. 21. 
937/174 

20180 hesap numarasile Eminönündc Eminsinan mahallesinde Cep
haneci sokağında eski 21 Mü. yeni 21 No. lu maabahçe kagir bir evin 
tamamını birinci derecede ipotek göstererek 10-11-934 tarihinde San
dığımızdan aldığınız (800} Ura borcu ödemediğinizden 18-12-9371 ta
rihine kadar faiz, komisyon ve masarüi ile beraber borcunuz (1066) 
lira (71) kuruşa varmıştır. Bu sebeple (3202) No. lu kanun mucibince 
hakkınızda Sandıkça icra takibine başlanıırak yukarıda yazılı ikamet
gahınıza ihbarname gönderilmiş İse de ikametgahınızı terketmeniz ve 
nerede olduğunuz da öğrenilmemesi hasebile ihbarname tebliğ edile
mediğinden kanun hükmüne tevfikan ilan yoluyla tebliğat icrası icap 
etmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığa 
borcunuzu ödemeniz ve kanunen kabule şayan bir itirazınız var ise bil
dirmeniz lazımdır. Hakkınızdaki takibi usul dairesinde durdurmadı
ğınız takdirde ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandıkça 
satılacaktır. Bu cihetler borçlu Bay Yusufça bilinmek ve ihbarname 
tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (2150) 

lstanbul Emniyet Sandıijı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Hidayet varislerine ilfm yo

luyla tcbliğat. 
938/251 

Bayan Hikmet ve Hidayet Kadıköy Caf erağa mahallesi Mudecluriye 
sokak eski 176 yeni 18 No. lu hanenin tamamını birinci derecede ipo
tek göstererek 13-7-931 tarihinde 11158 hesap No. sile Sandığımız
dan aldıkları (6500) lira borcu 16-2-938 tarihine kadar ödemedikle
rinden faiz, komisyon ve masarüi ile beraber borç (14762) lira (31} ku
ruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 No. lu kanun mucibince haklarında icra 
takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarnameler borçlulardan Ba
yan Hikmete tebliğ edilmiş ise de diğer borçlu Bayan Hidayet Ama
vutköyünde vefat ettiği anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur 
kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatın ilan suretile yapıl
masını amirdir. Borçlu ölü Hidayetin mirasçıları işbu ilan tarihinden 
itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin bor
cunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bil
dirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlarsa veyahut başlıyan 
takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetle alakadarlarca bilinip o
na göre hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebliği ma
kamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (2137) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay İsmail varislerine ilan yoluyla 

tebliğ. 

937/83 
Mehmet İrfan ve İsmail Sultanselimde Çırağıhazma mahallesinde 

Çırakçı çeşmesi sokağında eski Mü. 7 yeni 9, 9/1 No. lu kiıgir iki bö
lüklü bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 10-5-934 
tarihinde 18709 hesap No. sile Sandığımızdan aldıkları (350) lira bor
cu ödemediklerinden 14-12-37 tarihine kadar faiz, komisyon ve 
masarifi ile beraber borç 277 lira 54 kuruştur. Bu sebeple 3202 No. lu 
kanun mucibince haklarında icra takibi başlanmak üzere tanzim olu
nan ihbarnameler borçlulardan Mehmet İrfana 10-1-938 tarihinde 
tebliğ edilmiş ise de diğer borçlu İsmail yukanda yazılı Sandığa ipotek
li hanede öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. MeıkCır kanunun 
45 inci · maddesi vefat halinde tebliğatın ilan suretile yapılmasını a
mirdir. Borçlu ölü Bay İsmail mirasçıları işbu ilan tarihinden itib"aren 
bir buçuk ay içinde $andığımıza müracaatla murislerinin borcunu öde
meleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri 
liızımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan tabikf usul 
dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre ha
reket edilmek ve her biı;ine ayn ayn ihbarname tebliği makamına ka
im olmak üzere k~::fivet ilan olunur. (2138) 

TAN 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Hayriye varıslerınc ilan yoluy

la tcbli~. 
937/126 

Bayan Hayriye, Fatına Dürdane ve. Bay Ahmet Fethi, Beyoğlu Ka
tipmustafa çelebi mahallesi eski yeni, yeni ve Anadolu sokak eski 25. 
25 Mü. yeni 19, 13 No. lu kagir maadükkan bir apartımanın tamamını 
birinci derecede ipotek göstererek 2-9-934 tarihinde 19610 hesap 
No. sile Sandığımızdan aldıkları (3950) lira borcu 21-12-937 taril.iı'l? 
kadar vermediklerinden (4369) lira 92 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 
3202 No. lu kanun mucibince haklarında icra takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarnameler borçlula~ın mukavelenamede gösterdikleri 
ikametgahlarına gönderilmiş ve Bayan Fatma Dürdane ile Bay Ahmet 
Fethiye 24-1-938 tarihinde tebliğ edilmiş ise de diğer borçlu Bayan 
Hayriye 936 senesinde Ercnköyünde Kok.arpınarda eski 5 yeni 11 No. 
lu hanede öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanu
nun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatın ilan suretile yapılmasını 
amirdir. Borçlu ölü Bayan Hayriye mirasçıları işbu ilan tarihinden iti
baren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin bor
cunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazlan var ise bil
dirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlarsa veyahut başlı

yan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mez
kur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alfıkadarlarca bili
nip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebli
ği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (2142) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Borçlu Abdullah oğlu Bay Abdülvahaba ilan yoluyla tebliğ. 

937/ 449 
Gösterilen ikametgfıh: Beyoğlunda Hi!seyinağa mahallesinde Taksim 

sokağında No. eski 21 yeni 29. 
19289 hesap numarasilc Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Tak

sim sokağında eski 21 yeni 29 No. lu kagir bir evin tamamını birinci 
derecede ipotek göstererek 5-12-934 ve 28-7-934 tarihlerinde 
Sandığımızdan aldığınız (1300) lira borcu ödemediğinizden 25-1--938 
tarihine kadar faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borcunuz (1539) 
lira (86) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 No. lu kanun mucibince 
hakkınızda Sandıkça icra takibi başlanarak yukarıda yazılı ikametğahı-

' nıza ihbarname gönderilmiş ise de ikametgahınızı terketmeniz ve ne
' rede olduğunuz da öğrenilememesi hasebilc ihbarname tebliğ edileme

diğinden kanun hükmüne tevfikan ilfın yoluyla tebliğat icrası icap et
miştir. İşbu ilan tarihinden itibaren iki ay içinde Sandığa borcunuzu ö
demeniz ve kanunen kabule şayan itirazınız var ise bildirmeniz lazım
dır. Hakkınızdaki takibi usul dairesinde durdurmadığınız takdirde ipo
tekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihet, 
ler borçlu Abdülvahabça bilinmek ve ihbarname tebliği makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. (2143) --

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlü9ünden : 
};mniyct Sandığına borçlu ölü Sabire varislerine ilan yoluyla tebliğ. 

937/95 
Bay Hüseyin Mazlum ile Bayan Kıymet, Zehra ve Sabire Mahmut

paşada, ve mahallesinde Nuruosmaniye caddesinde eski 26. 26 Mü. ye
ni 60. 62 No. lu kagir bir evin tamamını birinci derecede ipotek göste
rerek 21-6-934 tarihinde 19057 hc~ap No. sile Sandığımızdan aldık
ları (420) lira borcu vermediklerinden 9-12-937 tarihine kadar faiz, 
komisyon ve masarifi ile beraber borç (226) lira (25) kuruştur. Bu se
seple 3202 No. 1u kanun mucibince haklarında icra takibi başlanmak 
üzere tanzim olunan ihbarnameler Hüseyin Mazlum, Zehra ve Kıymete 
tebliğ edilmiş ise de diğer borçlu Sabirenin 'öldüğü anlaşılmış ve teb
liğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde teb
liğatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Sabire mirasçıla
rı işbµ ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müra
caatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir 
itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmaz
lar veyahut başlıyan takibi usulü dairesinde durdurmazlarsa ipotekli 
gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler a
lfilcadarlarca bilnip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayn ih
barname tebliği makamına kalın olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(2144) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Hayriye varısleruıc ilnn yoluy

la tebliğ. 
937/526 

Cemal kızı Bayan Hayriye Pendikte ve mahallesinde Yeldeğirmeni 
sokağında yeni 33/23 No. lu maabahçe bir köşkün tıımamını birinci de
recede ipotek göstererek 20-8-934 tarihinde 19477 hesap No. sile 
Sandığımızdan aldığı (400) lira borcu vermediğinden 1-2-938 tarihi
ne kadar faiz, komisyon ve masarüi ile beraber borç (429) lira (70) ku
ruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 No. lu kanun mucibince hakkında ic
ra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun muka
velenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan 
Hayriyenin Pendikte Ankara caddesinde 72 No. lu evde vefat ettiği an
laşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi ve
fat halinde tebliğatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Hay
riye mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde San
dığımıza müracaatla murlslerinin borcunu ömeleri veya kanunen ka
bule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri liizımdır. Mirasçılar ipote-

ği kurtarmazlar veya başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa 
ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu ci
hetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı 
ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu
nur. (2145) 

istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borslu ölü Bayau .l\le\'hibc varislcrınc ilan yo

""''R f,.t.1iğ. 
937/427 

ljay rtüseyin kızı Bayan Mevhibe, Beşiktaşta eski Ekmekçibaşı yeni 
Şenlikdede mahallesinde Ada sokağında eski 10 yeni 16. 18 numaralı 
maabahçe bir evin tamamı birinci derecede ipotek göstererek 22-6-
933 tarihinde 16609 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı (400) lira 
borcu vermediğinden 24-1..--938 tarihine kadar faiz, komisyon ve ma
sarifi ile borç (262) lira (28) kuruştur. Bu sebeple (3202) numaralı ka
mın mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan 
ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gön
derilmiş jse de borçlu Bayan Mevhibenin 29-1--935 tarihinde yuka
rıda yaz.ılı Sandığa ipotek gösterdiği hanede vefat ettiği anlaşılmış ve 
tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halin
de tebliğatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan Mev
hibe mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde San
dığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen ka
bule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lılzımdır. Mirasçılar ipote
ği kurtarmazlar veyahut başlayan takibi usulü dairesinde durdurmaz
larsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre sandıkça satılacaktır. 
Bu cihetler aliikadarlarca bilinip ona göre hareket 'edilmek ve her bi
rine ayn ayn ihbarname tebliği makam"ına kaim olmak üzere keyfi
yet ilan olunur. (2147) 
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Jandarma Genel Komutanhğı Ar.kara Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen "35.000,, mc 
den "45,000,, metreye kadar "22,900 ,. lira değerinde vasıf ve örne 
uygun yazlık elbiselik kumaş 3/5/9 38 Salı günü saat onda kapalı 
usulile satın alınacaktır. • 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksil 
meye girmek istiyenlerin "1717,, lira "50,, kuruşluk ilk teminat makb 
veya banka mektubunu ve şartnamede yazılı vesikaları muhtevi tek 
mektubunu belli gün saat dokuza kadar komisyonumuza vermiş olma.la 

• Galatasaray Lisesi Ahm Satım 

Komssyonu Baıkanhğından : 
İlk Teminatı 

Lira 

"1082,. "2101. 

Keşü bedeli 
Lira Kr. 
1659.02 125 Camekan 

Galatasaray Lisesi binasında yapılmasına lüzum görülen keşif bed 
li ve ilk teminatı yukarıda yazılı camekanın 21--4-938 Perşembe 
nü saat 14 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muha 
beciliğinde toplanacak Komisyonda pazarlıkla açık eksiltmesi yap 

caktir. • 

İsteklilerin en a:ı bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarele · 
den almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Direktörlüğün 
eksiltme tarihinden evvel yazılmış ehliyetname ve Ticaret odası ves· 
lariyle belli gün ve sııatte Komisyona gelmeleri. (2077) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret 
Kaleminden : 

60 Ton Kalsine soda 
10 " 

Parafin 
460 Kilo Pirinç vida 

3300 
" 

Pirinç çivi 
11,5 Ton Meksfalt Dx 

6 
" 

Zift 
4,5 

" 
Talk 

Yukarda mikdar ve isimleri yazılı malzeme Küçük Yozgat istasyon 
da vagonda teslim şartile satın alınacaktır. 

Şartname ve nümuneler her gün saat 13,5 ile 15 arasında Ankara 
Ticaret kaleminden, İstanbulda Fındıklıda Askeri Fabrikalar Satına 
Komisyonundan alınabilir. 

Alakadarların tekliflerini 25-Nisan-938 pazartesi günü saat 17 
kadar Ankarada Ticaret Kalemine vermiş olmaları lazımdır. (1008)(19 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığıua borçlu ölü hayan Hatice varislerine ilim yoluy 

tebliğ. 

937/294 
Süleyman kızı Hatice Süleymaniyede Mo11aşemseddin Gürani m 

hallesinde İmaret sokağında eski 24 yeni 20 No. lu kagir maamab 
bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 7-3-934 ta 
hinde 18473 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (350) lira borcu verm 
diğindcn 18-1-938 tarihine kadar faiz, komisyon ve masarüi ile 
raber borç (333) lira (19) kuruştur. Bu sebeple 3202 No. lu kanun m 
cibince hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbarn 
me borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilm 
ise de borçlu Bayan Hatice yukarıda yazılı Sandığa ipotekli haned 
öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 in 
maddesi vefat halinde tebliğatın ilim suretile yapılmasını amirdir. 
lü Hatice mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içind 
Sandığımıza müracaatla murislerinin öorcunu ödemeleri veya kanune 
kabule şayan bir.itirazları var ise blldirmelcri lazımdır. Mirasçılar i 
teği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usulü dairesinde durdu 
mazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacak
tır. Bu cihetler aliıkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve h 
birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere ke 
fiyte ilan olunur. (2139) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu Hacı oğuharından Bay Şiikrü varisleri 

ilan yoluyla tebliğ. 
937/ 55 

Bay Şükrü, Cibali Üskubi maha11esinde Fırın sokağında eski 2 M 
yeni 10, 12 No. lu maa arsa bir evin birinci dereeede ipotek gösterer 
4-1-934 tarihinde 18073 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 250 
ra borcu vermediğinden 10-12-937 tarihine kadar faiz, komisyon 
masarifi ile beraber borç 354 lira 47 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 32 
No. lu kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak iizere tanzi 
olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametg 

hına gönderilmiş ise de borçlu Bay Şükrü yukarıda yazılı Sandığa i 
tekli hanede öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur k 
nunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılma 
nı amirdir. Borçlu ölü Bay Şükrü mirasçılan işbu il.in larihinden i 
bnren bir buçuk ay içinde Saııdığımıza müracaatla murislerlnin bo 
cunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise b 
dirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıy 

takibi usul dairesine.le durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezk 
kanuna göre Sandıkça satılacakt1r. Bu cihetler alakadarlarca bilinip 
na göre hareket edilmek ve .. her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği JJl 

kamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (2140) 

lstanbul Emniyet Sandı9ı Direktörlüğünden: 
F.nıniyet Sandığma borçlu ölü Ali varislerine ilan yoluyla tebliğ: 

937/85 
Fındık oğullarından Hüseyin oğlu Bay Ali: Beşiktaşta Cihannü 

mahallesinde Ha5anpaşa deresi sokağında eski 2 yeni 60 numaralı rt1 

dükkan bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 15-5 
934 tarihinde (18818) hesap numarasile Sandığımızdan aldığı <5001 
ra borcu ödemediğinden 10-12-937 tarihine kadar faiz, komisyon 
masarifi ile beraber borç (535) lira (23) kuruşa varmıştır. Bu sebe 
(3202) numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak 
zere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelennmcde gösterdi 
ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bay Alinin 935 senesinde • 
karıda yazılı Sandığa ipotekli hanede vefat ettiği anlaşılmış ve teb 
yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde te 
liğiıtn ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bay Ali mirasçıl 
işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza miiractı 
la murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabulüne şaya11 
itirazları var ise bildirmeleri lazımdıı:-. Mirasçılar ipoteği kurtannaı 
veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli g 
rimenkul mezkur kanuna göre Sandıkça astılacaktır. Bu cihetler a 
kadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine. ayn ayrı 
barname tebli'!i makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilim olunur.(21 
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BEYOGLU VAKIFLAR 
VAKFIN ADI 

Divrik Meryemana ve Aragel Ermeni kiliseleri 

Büyükderede Stirp Hrlpsima Ermeni kilisesi, mektebi, mezarhğ 

Beyoğlundn Suryanii kadim kıliscsi ve mektebi 

Yeniköy Panaiya Rum kilisesi ve mektebi 

Yenişehirde Va~elist.Ta Rum kilisesi ve mektebi 

Ort~koyde Aya Foka, Aya Yorgi Rum kiliseleri, mektebi, mezarlığı 
Beşıktaş Köyiçi Panaiya Rum kilisesi mektebi, mezarlığı 
~alı~ıoğlu Merycmıma Ermeni kilisesi, Knlfayan eytamhnne ve mektebi 
enıkoyde Aya Yorgi Rum kilisesi 

Yeniınahallede Aya Yani Rum kilisesi ve mektebi 
Kurtuluşta Aya Dimitri Aya Tanaş, Aya Lefter, Aya Kiryaki kiliseleri 

ve ayazmalar. ve mezarlığı ve ilkmektepleri 

Mütevelliliği münhal herhangi bir Rum kilisesi ve mektebi 
Mütevelliliği tnünhal herhangi bir Musevi vakfı 
AYnalıçeşınede Si.irr Yarortutyon Ermeni kilisesi. 

Feriköy on i.ki Apostol Rum kilisesi ve mektebi. 

~ask~! Ayao:ırask€'vi Rum kilisPsi ve mektebi 
rtakoy Musevi cemaııti. 

Ortaköy E~eni kilisesi ve mektebi 

Ortaköy Enn.?ni Katolik kilisesi ve mektebi 

Beşiktaşta 'Me-ryemana Rum kilisesi. 
Süı-pagop hastanesi, düşkünlerevi, mezarlık!· 

Galatada Ay1y:mi Rum kilisesi 

Galatada Panaiya ve Hristos kiliseleri. 

liasköyde Sürp lstnpanas Ermeni kilisesi ve mektebi 

liask .. oy Musevi cemaati vakfı. 

;u~~~<fo Tak~ Arhi Rum kilisesi • 
erikoy Erm~ni kilisesi 

~Şiktaş Errnı>ni kilisesi ve mektebi 

;alat~_da :.rMl!ni katol~k İsa kilisesi. .. • . . . 
enikoy Suru Asvazazın, İstinyede Surp Karabet Ermenı kıliselerı. 
~0~a~ıköy Yl'ris Menğanes Ermeni kilisesi ve mektebi. 

askoy Karni cemaati 

TALf PLERİN ADI 

1 - Agop Derminasyan 
2 - Manok Boyaciyan 
l .- Karabet Kuyumcuoğlu 
2 - Sergis Zeronoğlu 
1 - Doktor N oman 
2 - Butros Fehim 
3 - Hanna Necati 
1 - Aleksandr Vegleri 
2 - Yorgi Pnndelidis 
3 - Panayot Yuvanidis 
1 - Polihron 
2 - Ligor Nikolaidis 
1 - Nikola oğlu Avram 
1 - Todori oğlu Petro 
1 - Aragel oğlu Arşak 
1 - ViHidimir Mırmıroğlu 
1 - Yorgi oğlu Nikola 

1 - Leonida Yorgiyadi 
2 - Hristaki Erciyas 
3 - Mimar Vasil Samsonoğlu 
4 - Andon Papndopulos 
1 - Kostantin Sotiryadis 
l - Bohor Mişon 

1 - Bogos Kalcr 
2 - Zabel Abrahamyan 
3 - İbraksi Gomik 
4 - Kirkor Abrahamyan 
5 - Oton Cilfıciyan 
6 - Onnik Matikyan • 
1 - Yorgi Andonyadis 
2 - Vasilaki Kurtoğlu 
3 - Yorgi Teodoridis 
4 - Kiryako Yuvan oğlu 
5 - Doktor Yosof Pctraki 
6 - Aris Tarhos Papadi 
1 - Niko Keşişoğlu 
1 - Vitali Aseo 
2 - İsak Sigora 
1-Melkon 
2 - Mikail Aleksanyan 
3 -Manoel 
1 - Artin Miskciyan 
2 - Osep Bambacioğlu 
3 - Viçen Ketenyan 
1 - Yorgi Güloğlu 
1 - Agop Kavafyan 
2 - Sebuh Sahabetyan 
3 - Kigork Sabit 
4 - Artin oğlu Jan 
1 - Nikola Erenerol 
? - Lazari Y orgiyadis 
3 - Yani Nazlıoğlu 
"t - farika Yıldız Erenerol 
1 - Papa Eftim Erenerol 
2 - Pavlina Bilğe Erencrol 
3 - Sokrat Erenerol 
4 - Yorgi Turgut Erenerol 
1 - Artin Konca 
2 .._ Haykaz Senıercioğlu 
1 --.. İsak oğl~ Mişon 
2 --.. Bohor oğlu Nesim 
3 - Mişon oğlu Davit 
4 -İsak oğlu Avram 
5 -Yasef oğİu Nesim Sevim 
6 -Salamon oğlu Yasef 
7 - t-1esim oğlu !sak 
B - l.ıişon oğlu Nesim 
1 - 'ranaş oğlu Leonida 
1 - lfarko oğlu Kevork Fatin 
2 - İ;:tepan oğlu Hayik 
3 - l\r.atyos oğlu Leon 
1 - P;ırsin oğlu Bilnyamin 
2 - Ornnnes oğlu Ermcnak 
3 - Dhan oğlu Aleksan Pideciyan 
1 - A}in oğlu Osep 
1 - .Mi;ak oğlu Herant Latifyan 
1 - Ostar oğlu Baçator 
1 - A Vlam oğlu İlya 
2 - Bal'!)h oğlu 1sak Kırımi 

MliLAHAZAT 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını gctirmemişt ir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmem iştir. 
Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakı noksan 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakı noksan 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını getirmemi§tir. 

Evrakını getirmemiştir. 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 
Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakım 

Evrakını 

Evrakını 

Evrakını 

getirmemiştir. 

getirmem iştir. 
getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir ••. 
getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

getirmemiştir. 

3 - İsalı oğlu Yasef Evrakını getirmemiştir. 

~Uruçeşmed" Ayadimitri ve Ayayani Rum kiliseleri. 1 - Yan oğlu Teohari Evrakını getirmemiştir. 
2 - Vasi oğlu Mina Evrakını getirmemiştir. 

Yukarıda adlnrı yazılı vakıfların tek mütevellilik imtihanları 20-4-938 Çarş?.~~--gü.nü saat tam 14 de başlıyacaktır. Hizalann~a isimleri ~?zı~ı 
lsteklile . .. muayyen saatten evvel Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Basmndwtugunde hazır bulunmaları ve bunlardan henuz evrakı musbı-
~lerın· ~ıdn o gun memiş olanların da getirmeleri lüzumu ilan olunur. CW90) 

~··~c-r----~--------....... -----------------------~-------------:--------------~--~------------------------------
Jstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah ı p••-•••••••••P! 

/ kemesinden: Leva~ım Amirli!?i İl:lnbrı ' 1 =:ı 
/ / Marika Amelyo tarafından .. Be-
l; I yoğlu Ağahamam 6 No. da. 3 cu da- Ordu lastaneleri için bın aaet 

irede mukim Sokrat aleyhıne mah- Subay pij<ması 20 Nisan 938 Çar
şanba günı saat 15 de Tophanede 

kememizin 938/334 No. '1u dosyasile levazım amrliği satınalma komisyo-
açılan boşanma davasından dolayı nu lıkl k il i ı nen paza· a e s tmes yapı a-
müddeialeyhe gönderilen dava arzu- c::ıktır. Hep~nin tahmin bedeli 3500 
hal sureti mumaileyhin mezh'"tir ad- 11ra ilk temnatı 262 lir<ı 50 kuruş-

1 resi terk ile bir semti meçhule git- tur. Şartnar.e ve nümunesi komis-

i d·1 · y·Jnda gi.ırulQJilir. IstekliJerın kanu
ti;ı;i şerhile bila tebliğ iade e ı mesı 

6 nt vesikalari.Je beraber beJli saınte 
üzerine bittalep H. U. M. K. nun 141 komisyona gllmelerı. "491,, "2120,. 
ve 142 ci maddeJerine tevfikan bir 

* Maltepe Pfade Atış Okulu i:;in ay müddetle ilnnen tebligat ifasına 
karar verilmiş ve dava arzusal su
reti de mahkeme divanhansine talik 

.......... 1 kılınmış olmakla mumaileyh Sokra
~~~~!!!~~~~~!!. 1 tın bu müddet zarfında mahkemeye 

Zll lıın kiio tut..::tturrı;a odunu 19 Ni
san 9~8 Salı g\nü saat 14,30 da Top
hanede Satmalna komisyonunca pa
zarlıkla alınac~ttır. Askeri evsaf da
hilinde ihale g\nÜ teslim şartile alı
nacak olan odu· içın isteklilerin bel
li saatte komis)ma gelmeleri. 

"" 1 :.._.. - • ·· acaatla dava arzuhalini tebellüğ 
,8 Ullt fLI HAYAL.AKllA mur · 'h 

l 
ve on gün içinde cevap layı ası v~r-

p Ve NEZLE, ye karşı mesi lüzumu tebliğ makamına kaım 
olmak üzere ilan olunur. 

•• lüzumlu ilciçtır. 
"490,, "2119,, 

' 

En MUf55in iLACIDIR 
ZAYI - 2014 sicil numerolu a

rabacılık ehliyetnamcmi kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan zayiin hük-
mü yoktur. Ismail 

11 

r: P R O F i LA K S i N., 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur . .J 

..,. 4 

B~r doktorun şayanı hayret keşfi 1 
solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği İade Ediyor 

vıyana l'ıp mecmuası, bütün 
dünyayı hay,rette bırakacak fen
nin en son zaferini ilAn ediyor: 

Buruşuklukların yalnız se
bebi zuhurunu değil, onları iza-
le etmek çaresini de bulmuşlar
dır. Bu sayede anneler, hatta bü
yük anneler bile gençliklerinin 
taze ve açık tenlerine nail ola
bilirler. 50 ve 60 yaşlarındaki 

kadınlar, gençliklerinin buruşuk-

suz ve yumuşak ciltlerine kavu
şabilirler. Buruşukluklar, ihti
yarladığımızdn teşekkül eder. 

Ihtiyarlıkta cilt, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurları kaybe
der. Bu unsurları şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan-

lardan istihsale muvaffak olmuş
lardır. Cilt, bunlarla beslenince 
yeniden gençleşir ve tazeleşir. 

Işte, Profesör Doktor Stejskal 

idaresinde Viyana Üniversitesin-

• tün hukuk, münhasıran Tokalan 
müessesesi tarafından fevkalade 
mali fedakfı.rlıklnrln temin edil
miştir. "Biocel,, tabir edilen bu 
canlı höceyreler hüliısası, yalnız 
pembe rengindeki Tokalan kre
mi terkibinde bulunur, hastaha-
nelerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka! 

1 

dınlar üzerinde bu hülasalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfında buruşuklukla
rın kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
1 cilt unsuru olan pembe rengin

deki Tokalan kremini kuUanı-
ruz. Siz uyurken, o cildinizi bes
ler ve gençleştirir. 

Buruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 
bir kaç yaş gençleşmiş olursu
nuz. 

de yapılan tetkikat ve taharri

yatın şayanı hayret semereleri ... 
Profesörün keşfi hakkındaki bü- W 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalan kremini kul
lanınız. Siyah noktaları eritir, a
çık mesamatı sıklaştırır ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi yu
musatıp beyazlatır .. 

L. BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının büyük 

bir kıymeti vardır. Onları bayiinizc iade ettiğinizde 
beheri için 5 kurut alacak, ayni samanda kıymettar 
mükafatları bulunan T okalon müaabakasına ittirak 
hakkını veren bir bilet takdim edecektir. 

Kandilli Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Okul talebeleri için prtnamesine göre beher metresine 420 kuruş be

del tahmin olunan 150 metro lictvert kumaş 20-4-938 çarşamba günü İs
tanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan okul komisyonunda ek
siltmesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

47 lira 25 kuruşluk ilk teminatı liseler muhasebeciliği veznesine yabn
lacaktır. İsteklilerin bu gibi kumaş imal eder fabrika veya atölyesi ol
duklarına dair Ticaret odası vesikası ve teminat makbuziyle birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1730) 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Başkanlığından: 
4 4 1938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat (15) tc kapalı zarfla 

ve eksiltme yolu ile ihalesi ilan edildiği halde isteklisi çıkınıyan Adana 
Parti ve Halkevi binası inşaatının pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

1 - Pazarlıkla yapılacak iş: Adana Parti ve Halkevi binası inşaatıdır. 
2 - Keşif bedeli; (117,468) Yüz on yedi bin dört yüz altmış ~ekiz liradır. 
3 - Eksiltme; 21 Nisan 1938 tarihinde Perşembe günü saat (15) de A-

dana Parti binasmda teşekkül edecek Komisyon odasında pazarlıkla ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme Şartnamesi ve buna bağlı müteferri evrak (1) lira bedel 
mukabilinde İstanbul, Ankara, Adana Nafia Müdürlüklerinden alınabilir. 

a) Pazarlığa girmek için isteklilerin (7124) Yedi bin yüz yirmi dört lira 

muvakkat teminat vermeleri ve Yetmiş beş bin liralık iş yaptığına dair 
evrak göstermesi lflzımdır. 

b) İsteklilerin 21-4-1938 Perşembe günü saat (15) de Adanada c. H. 
P. Binasındaki Komisyona müracaatları ilan olunur. (1913) 

l~tanbul Jandarma ~a~ınalma. Komisyonundan: 
Mıktarı Cınsı Tahmın bedeli İlk teminat 
Kilo Lira Ku. Lira Ku. 

3.000 Yun çorap ipliği 7350 00 . 551 25 
1 - Vekiller Heyeti kararına tevfikan 938 mali senesine sari mukavele 

akti suretiyle yukarıda cinsi, miktarı. tahmin bedeli ve ilk teminat mikta
rı yazılı ''ıB.000., kilo y'Un çorap ipliği 18 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 
de İstanbul Gedikpaşadaki J. Satınalma Komisyonunca kapalı zarf eksilt
mesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün adı geçen komisyonda g·· ··1 b"l' 
1 kl·ı · oru e ı ır. 

3 - ste ı erın şartnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre h ı k . . azıt ıyaca -
lan teklıf mektuplarını eksıltme günü saat 14 de kadar ko · . 
bulunmalnrı lazımdır. "1792,, mısyona vermış 

Denizbank Akay lıletmesi Müdürlüğünden . 
. 1 - İşletmemizin nefsi Kndıkoy vapur ıskclesı tistund k: G . 

N. 938 t "h' d •t'b b" .. e ı azıno 27 ısan arı ın en ı ı aren ır sene muddetle kfraya ·ı 
verı ecektir 

2 - Açık arttırma suretiyle müzayedesi 20 Nisan 938 ç ·.. _ 
·· İ . arşamba gunu 

saat on beşte Karakoyde dare Merkezınde şefler encüme · d 
caktır. nın e ynpıla-

3 - Şartnameyi görmek ve mütemmim malumat almak · t . · 
h ·· "d ı b · ·· ıs eyenlerın er gun ı are evazım şu esme ve muzayedeye iştirak edcc ki . 
gün ve saatte teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu nisbet~d crın v.azıh 
lariyle şefler Encümenine gelmeleri. (1882) e temınat-
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Frlgldalre bir kere daha kendi rökorunu 
kırmıştır.1938 modelleri her zamandan 
daha fazla cereyan ıstlhlakını azaltan 
harlkul&de · sessız Super Ekovat ile mü
cehhezdirler. 1938 Frlgldalre' ıerını g 'ör· 
meQe gellnlz.Frlgldalre, hem bedellnl 

kendi öder, hem de 

kar getirir. 

,,r-----------------------------~ 
En güzel kadın gazetesi B A y A N ve BAYLARIN 
Bugün Çıktı 
Türk yuvasmm saadeti 

sevinerell koıtu911 ve sıkan ikramiyeleri yegane mahrem tutan 

Jürk kadınının hakikt 
can yoldaıı 

• • 
Nisan sayısı, 2 nci ydına giriş münasebetile bir misli zenginleşmiş 

olarak çıktı. 4 renkli klişelerle süslenmiş 60 sayfa ... içinde 50 den 
lstanbul Ba~l<pazarı 

İstanbul İs 

ışesı 
baıındak.i giıemin istimlaki dolayısile 

Bankası Karsısında fazla örnek ve faydab yazı vardır. 15 kuruıtur. __ _. 
1 1 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

.1 - 'ia.nmın eaııen bedeıı \ OUUVJ ura oıan l~UUUJ ıtuo yun ianım ıpııgı 
18 NİSAN 1938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11,5 da kapalı zarf 
usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. Muvak 
kat teminat (450) liradır. 

3 - İsteklilerin 2490 Sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklü mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri. (1778) 

* 1 - Tahmin edilen bedeli (4800) lira olan (2000) kilo yün çorap ipliği 
18 NİSAN 1938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme 
usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (360) liradır. Şartnamesi Komisyondan hergün 
bedelsiz olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ~e belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatları. (1779) 

• M. M. V . Deniz Merkez Satınalma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 8896 lira 20 kuruş olan 133 ROda Lif, 11 

Roda Manila ve 22 Roda kendir halatın pazarlıkla münakasası 20 - Ni
san - 938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 de Vekillet binasın
da müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya gir
mek isteyenlerin de mezkur gün ve saatte 66.7 lira 22 kuruşluk ilk temi
natları ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları. (1938) - - - ·-----~----

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonunda n : 

1 - Deniz vasıtaları için 32 ton ikinci benzinin 2/5/ 938 Pazartesi 
günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Tasınlanmış tutan 7040 li ra ve ilk teminatı 528 liradır. 

4 - lsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacaklan tek
lü mektuplarını Galata Eski lthalat gümrüğü binasındaki komisyona 
vermeleri. 0 2095,, -

Memur aranıyor 
Türk Kömür Madenler Anonim 

şirketi Kozlu Ocakları için türkçeden 
başka fransızca veya ltalyanca b ilen ı' 
ve usulü muhasebeye vakıf bir mu
hasip)e muhabcrat memuru aranmak 
tadır. Istiyenlerin meiklı.r şirketin 

Galatada Karamustafa sokağında 149 
numaralı Hovagimyan hanında 4 ün
cü kattaki idare merkezine müraca
atları. 

~ Siz de sabahlan aç karnına 

1 bir kahve kaşığı 

Mazon Meyva Tuzu ! 
alırsanız iştiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsiniz. 

15 Nakle dilmistir. 
1 

Numeroya 
Ballkf'azarı baıındaki giıem de henüz açıktır • 

Bu defa da büyük ikramiyelerden : 

10,000 Lira ve 15,000 Lira 
gİfemden verilmittir. Arzulan üzerine adresleri tethir ec:lilmemittir. Sayın Bayan ve Bayla
rın yeni tertip biletleıini herkesi zengin eden gitemden almaları kendi menfaatleri iktizum
dandır. Telefon: 229>4 

TaJr.J sipariıleri muntazamen ve sür'atle gönderilir. 

ONA HERKES HAYRAN 
Terkibinde, altın kremi bulunan havalandırılmıt VENOS pud
ruı, herkesi hayran bırakıyor. 

Çünkü : Hilkatin cazibesine, kendi huauıi cazibesini katan vt: .. 
NOS PUDRASI, yüzde yayılmıvor ve ııvumıvor. Ren~i mat ızö•· 
teriyor. Cildi gergin tutuyor. 

Bugüne kadar milyonlarca kiıi onu elbette 
sebepsiz yere beğenmiı değildir. 

-...-~~~~~--._.~._.._.~~~._.---~--.._.~~._.._.._.._.._.~---------------~--ı;; 
OSMANLI BANKASI KA YlP - 3816 numaralı arB iJ1i 

ILAN cılık ehliyetimi kaybettim. yeniS 

Osmanlı Bankasının Galata. Ye- alacağımdan h ükmü yoktur. .f' 
Ismail oğlu ~ tur. 

------------- nicami ve Beyoğlu daireleri. Haki
ZAYI - 1811 sicil numerolu a

l rabacılık ehliyetnanemi kaybettim. 
miyeti Milliye bayramı münasebeti
le 22 Nisan (öğleden sonra ) v e 23 
Nisan 1938 tar ihler inde kapalı bu-

Sah ibi ve umumi neşriyatı ıcl'ıt" 
eden Ahmet F.min V Al. MAN O~ır 
tecilik ve Neşriyat Tiırk Limttef 

kPt i BA~tl ver TAN M~ 
"MAZON,, isim, HOROZ 1 Yenisini alacağımzayiin hükmü yok 

---markasına dikkat __ .. 1ur . Hcuan lunacaktır. 
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