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Müttefiklerin Yeni Kararı! SULH OLABİLİRMİ? 
Bütün Devletler Ü zerinde Büyük 

Ve Derin Bir Tesir ·Bıraktı 
.. ,, ... . '"' ,. '"' .... '"'' 

Türkiyenin 
vaziyeti 

Hariciye Velrilimi1'in 
•on b•yanatı, Türlıiye

nin ••a••n •arih olan 
&ıa1'İyd aıe •İyautini, 

Ballranlar efrafında y•· 
ni dedi lıoclular clolaıtıfı 
bir zamanda, bir defa 
daha açıkça anlatmııtır 

Yazan: ABiDİN DAVER 

H ariciye Vekilimizin, 
Lruıılrada çıkan Deyli 
Ekspres gazetesinin 

Ankara muhabirile yaptıı; son 
mülakat, onun bütün beyanhtı 
,-ibi vilzih, berrak ve samimidir. 
Zaten ~ükrü Sara~oğlunun me -
ziyetlerinden birı de, söz söyler
ken ekseri diplomatlar gibi, sakız 
çigoemekien boşlanınaması, söy
liyecej:i varsa, bunu açıkça, s;.ra· 
hat ~• kat'iyyetle söyleme•idir. 
Türkıye Hariciye Vekili, bu de
fa da, İn~il.z gaıetccisilc öyle ko
nuşmu<tur. Saraçoğlu, vaki olan 
sualler iizerine şu mevzulara te
mas etmiştir: 

1 - İngiltere ile Fransa Türki
veye yardım ediyor ve harp mal
zemesi gönderiyorlar mı1 

2 - Harp Balkanlara veya Ya
kın Şarka sirayet edecek mi? 
Ederse .:l'ürkiye nasıl bir hattı 
hareket takip edecek? 

3 - Rusya İranı istila ederse 
'l'ürkiye ne yapacak? 

4 - Türk • Sovyei müzakere
lerinin yeniden başlaması muh
temel midirf 

5 - Türkiye • İtalya münase
betleri nasddır? 

Haricive Vekilimiz, ekseriya 
bir sır telakki edilerek üzerinde 
konuşulmak bile istenilmiyen bi
rinci suale açıkça cevap venniş
tir: 

Çemberlayn beyanatta bulunacak 
. . ~ ................................................... .,...,..,...,._...,. 

Sovyetlerin herdaki· Telaki Roma 
ka müttefiklere harp Müzakerelerini 

ilanı beklenebilir . . . 
Stokholm, 29 (A.A.) - Harbi 

1 
şiddetlendirmek ve hal i_çin o:du
jtu kada.r ati •~;n de, ı;arsılmaz 
ve mütecanis bir kutlc t kil et
mek hususundaki Fransız - ingi
lz karan, İsveç '!'fkarı umumiye
si tarafından, büyük ehemmiyeti 
haiz bir hadise olarak kar a-ı -
maktadır. 

lc~r~~~~. ~~:~:nf~v~~~~;:~a, Mıha yet lendırdı 1 
ve şimalinde daha enerjik bir ha- ~ / 
reketc ge< :le<.'<ği m<'rkezinde - 1 
dr. , 

İsveç gazetecileri, Reyııaud, 
Daladier ve Mandel'in kuvvetli 
ve aııiml: üc kişihk bir erup tes
k.il ettiklerini söv lcmcktc ve 
Fran:;ız müstemleke ordusunun 
emsalsiz tir kıymet ifade cttij!i
ni biJha.oa ·bc!irtmektedll'. 

Digcr taraftan, hve~ efkan u
mum-yesi, Norvec ;imanLanndan 
vapılıın İ vec demir madenleri ih 
racatını durdurmak Norveçin coğ 
rafi vazi.Y" tini Almanların istis
mar etmesine mani olmak üzere 
1niltıre tarafından yakında hare
kete geciJeceği mütaleasındadır. 

Londra, 29 (A.A.) - B. Çem
berlavn salı ııünü Avam Kama
rasında b<-yanatta bulunacşknr. 

Balkanlardaki lngiliz 
sefirlerinin Londra 

seya·hatiİıin sebebi? 
Almanyanın yaptığı propa
gandanın neticesi öğrenilecek 

Londra, 29 (A.A.) - Royter:n 
diplomatik muharriri, !ngiltere
nin Ankara büyük elçisi ve Sof
ya, Atina", Bükreş, Belgrad ve 
Budapeste elçileni ile ist:şare!er
de bulunmıya karar vermesinde , 
hayret edilecek bir taraf bulunma \ 

dığını tebarüz etl.rnıekıt'<lir. 
1914-18 hHb, esnasında da, İn

giliz hükCımcli. vabancı mcmle
oketlerdck: din'omatık mümcs -
sillerini. mümessil bulundukları 
memleketleri alakadar eden mese-

( Arka~ 3 iiııcii sa,.fada) 

Kont Teleki Ciano ile beraber .. 

Roma, 29 (A.A.) - Macar baş
vekili Kont Teleki dün akşam R<>
madan ayn'arak Budapeşteye ha
reket etmistir. 

İtalya Hari":ye Nazırı Kont 
Ciano Macar Başvek:ilini it;tas • 
yonda sel~mlamıştır, 

----o-- ---
Adliye 
tayinleri 

Müddeiumumi ve hakim
ler arasında değişiklikler 

Anllrnıra. 29 (T<ı-•Wrıla) ~ Ad
iliye terfi, tayin ve ımkıL. s;e;:nin 
40 H·adan asagı kısmını bugün \'C-

·--------------------· ' 

INGILTERE VE FRANSA SON 
-TEBLIGI N EŞRETM EZDİ 

i En ufak bir 
1 

1 emare olsaydı 

V els Ruzveltle bir mülakat YC!Ph 
Roma, 29 (A.A.) - Royter A

jansı b:Jdiriyor: 
Yük,ek harp konseyinin tebli

J(i. italvan siyasi mahafilinde çok 
şümullü ve müttefiklerin Fransa 
ile İngiltere arasındaki sarsılmaz 
tesanüde dair şimdiye kadar neş
rettikler; beyannamelerin en 
mühimmi olarak telakki edil -
mektedir. 

Romada, bu t>ebli~in miıttefik
ler tarafından sulh müzakeratı 
için tesebbüste bulunulmıvac.a
!(ını gösterdiği ı;i)ylenmektedi:r. 
Italya sıyaı;İ mahfil!er'nin mütıa.
leasına (!Ör~, Sumner Vels1in m·~ 
yonu su'h tekliflerinin kabul edi
lebilir mahiyette olduğuna dair 
en ufak bir alamet .~österı;eyd., 
müttefikler bu kadar k.at'i bir 
beyanname neşrini akla l(etir • 
mezlttdi. 

Vasington, 29 (A.A.) - Anıerl
ka Ha.riciye müsteşarı Velsin Av-

( Arkıu ı 3 iincü sa11fada) 
,. . .. '" . ""' '"' .. ,., '"' 

lstanbul Liman 
işletmesinin 

Yeni Bütçesi 
Dün Mecliste tasvip 

olundu, Y. Subaylar hak· 
kında münakaşalar oldu 

A1Jk...-a., 29 (A.A.) - Büyük , 
MiJı.e.t iM• disi 'bugün Şem.etıt.in 
Günaı.tay'ın ·ba~aaı11ğmda <top -
lanara!k istarı.bu ! lim= işleıtane 
ılidare.siniin 1935 yııı.ı hesabı lkat'i
sine aı ~ ıkroıun layihası ile Evkaf 
Umum Müdürlüitü 1939 mali yılı 
!bütçesine 14.000 liıra mıı.nzam 
11.ahsisat verifıme>li b~ındald> 
!kanun Jay•ilıa.sını tasv.ip eylemiş
ıtı:.r. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Vels Londrada Çemberlayn ı:e flalifaksla beraber .. 

Sovyetlerle Finler 
arasında ihtilaf 
Hudut tahdidi meselesinde 

iki taraf uyuşamıyor 
Helsinloi, 29 (A.A.) - İyi har

ber alan mahfilrere gelen malfi
mata göre hal:bazırda Mos.lwva
da cereyan etmekte olan Sovyet
Fin müzakereleri müşkül bi.r saf-

haya JV<mıştir. Görüşmelerin ya
kında mkıtua uğraması müm -
kündür. Müşkilat Sovyetlerin Fıin 
Jandiyada bir t'cari müm~ssillik 

( Al'kası 3 üncü sa11fada) 

ALMAHLARIH YAPTIGI TftAR UZ 
•- ingi?tere ile Fransanırı yar

dımından çok memnunuz. Silah 
tıe harp malzemesi muntazaman 
tıe mütemadiyen gelmektedir. 
Almanyadan beklediğımizden da
ha çok malzeme alıyoruz.> 

Komedi Fransez 
artistleri dün geldi 

riyOJ'Ulm: ======================================= 
Dost sanat'karlar dün gece 

ilk temsillerini verdiler 

40 liraya terfi, tayin 
11• nalciller 

Arıkaıra sultı hiıkiml.ğine \erfif. 
a:n o yer sulh haktilıni H ayrünni'

(Arkası 3 üncü sa11fada) 
-----0>-----

Şımal denizinde Alman tayyare
lerinin hücumu netice vermedi 

Bu sözlerin İngiltere ve Fran• 
•adan ziyade, bizim memleketi
tııizde, büyük bir memnuniyet 
Uyandırdığına şüphe yoktur, Çün
kü, biz, en modern malzeme ile 
techjz edilmek suretile Türk or
d~sunun harp kudreti arttıkça, 
~Urkiyenin, Balkanlarda ve ya-
ın şarkta, daha büyük ve daha 

kuvvetli bir barış amili olacağı
:· inanıyoruz. Tiirkiyenin etra
ındcki mıntakada, sulhün ni • ı 
l•hbanı ve muhafızı Türk onlu
•udur,Kahraman Türk ordusu, as
~~ bir tecavüz ve istila silahı de· 
,.ıld;r ve olmıyacaktır. Fakai ot"n Y•ni vasıtalarla artan kabi· 
'Yet ve kudreti, dünyanın bu 
~,evresinde, sulbü bozmak isti • ı 
.rtnler varsa, onların cür'et vece
~aretini çok azaltacaktır, Türk or
tıı ~su, bugün, dişler kıran bir de
al~r _leblebidir; müttefiklerinden 
le •gı en modern harp vasıtalari
~ckeneler dağılacak b.ir hale geİ-

Fransız Pasif Korun- --.,..---. -·-·----
ma mütahassısı dün GAMELIN KANADA KITAATINI TEFTiŞ ETTi 

ledir. 
ltall~rbin B*anlara ve yakın şar
tiğı •ırayet edip etnıiyeceği ve et
ll•c ~akdinle Türkiyenin ne ya
dig~ın sualine Saraçoğlunun ver-

1 cevabın hiilasası şudur: 
Fak•- K_at'i bir <ey söylenemez; 
.,_ at Turkiyenin harbi tahrik e· 
""Cek h' l/acaa ıç bir harekette bulnmı-
da h 1 muhakkaktır. Balkanlar-

• arp çıkarsa, mevzii kalamaz. 
(Arkası 3 üncü sa11fada) 

ABİDİN DA VER 

Valimiz LUtfi Kırdar Koıne di Fmnsez artistleri ile beraber .. 

18 artistten mürekkep cKomedi l 
Fransez• bey'eti dünkü Avrupa 
ekspresile şehrimize gelmişler 1 
ve istasyonda hararetle karşılan,. 
mışlardır. İstanbulun evvelce de 
tanıdıil'ı Marô Bel de hey' et içinde-J 

J dir. Kendisile göı:_üşen gazeteci-

. 
lere İstanbula tekrar gelmekten 
çok memnun oldui!unu, İstanbu
lun kenru san'at hayatında bir 
dönüm noktası teşkil ettiğini, İs· 
tanbul halkının kend'sine göster
di~ teveccühe müteşekkir bulun-

{Arkası 3 iincü sayfada) 

gece şehrimize geldi 
Bu hafta içinde umumi 
bir pasif korunma tec

rübesi yapılacak 
Fransız nasif müdafaa müte • 

hassısı Amiral Muren dün gece 
saat 22 de Bandırmadan sehr;mi· 
ze gdmistir. Mütehassıs şehrlıni:z 
deki tetk:kleı:f.ıne bugünden iti
baren başlıy ıı.caktır. 

Bu sabah saat 11 de Silahtara
J(a elektrik fabrikasında Aminıli 
Murenin huzurunda büyük l:ııir 
pasif müdafaa tecrübesi yapıla· 
caktır. Pazartesi günü de muh
telif yerlerde tecrübeler ya~ııla.. 
ca:ktır. Ayrıca bu hafta iQinde ge
ce veva ı:ıündüz bir umumi tec
rübe de yapılacaktır. 

> 

Şimaı Denizinde bir Jwntroı ııcırriri lıall fııall yıtte .. 
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G NÇ OSMA 
Yazın: M. Sami Karayel 

Yeniçeriler Padişahları icabında 
taht an bıle indiren adamlardı 
BUt,ü,ıı lloUnian y-.ı.parıren, el • 
~ da ku:rduı;u p anı taıtbi.< 
eyl!YecJl;.~ L.:.ktn, ne oıur ne 
oları=dı. Bd'.i<i Şeyı."ı e.fendin.İll 
ııürilimıesı daJ,ayıseyl e halk ara -
sm:!a goünıl.tü çıkıt>ilirdi. Bunu 
önlı.:ımtlk ~ Y eniçeriy>. el!dıe et.-

• malı: llimrıı.ıı. 
Alı paışa; y aıiçeri ~ Qa

ğ'ı:rarak : 
- Ağanı! .. Biz bımırk>.sım ev--

111ck belk!taşivaıııdaruz. Herzret.i Ali 
kı>Ua.rıyız .. Dedi. 
Ağa, dar'hal m\Jk:abe.le eyled•: 
- Hııaıııddlsun.. ~= mer

btııt evb:!ı b.ik:taszyandııın ız .. 
- F..ıkat; Şeyh A:ıf.z Malırnuıt 

efendi, d klerı!m:Z harieo nde txir 
marıevi kuvvefıtir. Ha..kı «Y:fW 
duruı-.. Sonra, bid'a.t eyler .. De
di .. 

Y en.içıeri a~, V etlirli.a.zaanm 
ne deınıek istedifıııııi aıııdarn ııştı. 
Az'rz Mahmut efeıö üzerine yü
rüımek isli)ordu. 

- Böyle söylüvorsun aıına, ııe
~de Si.paıhi tayf.asma.n d:itvaru 
hümayunda ayak dirernooini def 
ve ref ey'.!fyemr.:ldin .. Ancak, bin 
lkişi:lik Y eniıçeri ~lrlL 

- Devietlı'.un, bu mes~ başkar
caılır. SQpahi tayfasına karşı key
maııı!ar .. Ne do ot>a ooo.k kuludur. 

Dedi 
Veziriaızaın; Yeniçeri a,ğasiyle 
~ düzenlemişti. Aziz Mıılmıut 
efuıdimı başına QOO'ap ömıek ge
re'lcli. 
P~ı kıŞlrnı1ııruıtk -ı:Uını da 

hazırdı. YeniQ-tt'iyıi. elde ettiıkren 
sonra; Jııer şeye ha.itim a.maık k<>
la.ydı. 

Yen i<;em, bekıtaşi. iıdi. Zaıfıen, 
lbu dönm. ve mülıtOOi ruıliı.ı i.n
sanlarm dmi a.lddeıleri sömıi kay
dı altına .$reme2Xli. 

B lkitaşi liiık beyıı.ol:rnil e'. f ibr !er 
İllŞ\YQD. hür, serbest bir 1ım<'lktf. 
Din husu!ıundı&i kıaydı esiri ma
hı&<ıt ~yıoııdu. Bu ~ 
devşirıme QOCl ı!lı:I M'ı hep bektaşi j,
di.l.e.1' .. 

Alta, bi:r:ız d:u!ralaıdı. Ve br iıki 
dalkika ruıkabe}e :ıyierm-z dtlu. 
Paşa, ağanın t.ereddidünü gö
rünce; 

- NOam. !\zlz Mıbııot ereıııct.-l 
nin QÖıme2leri .. H=eti Ali çıo-
C'lik vınOOn c;ok mu kltV'Y'elÖ. \-?. 

z.aıtıeırı, <ıeeıi!:ın mfuıtali, söz din
J,em;ız oluşu hep bu bellııtaş> nıihu
rx.m verdi~ inıımıı:lı. 

Osıınari1 İmpırratr:ıduRtınu elıeo 
aCıın vi.iııe!nısmdaı, ricaiindıın, 

ktııına.OOan1ıa varmoava katlar 
bu ocağın melı <ilıırı. adamlar k.in:>
ı;ıeye meyıdaa vıenniyorlaırl:iı. 

Deyiıııce, Y<DiQeri aiıaısı o~ 
yerden sıçradı. AI paşa. agamn 
damarım bammşb Hiç bir Yeni
(llri JlEOıtışi:! ·'"1Mı ~ bir kuv
vet t:arur mıydı? Hlemen mu!kaıbe
le etıl:i: 

- l>alr1'ııtl.Um, Hacı Beıktaş Ve
li kW:an ~ kim o'abit!r. 
A:z!ı:z. MahımJt efeodi. ve onun mü
l'idleri de kim ohıyornmış? .. 

- Öyıle aırut. herif ı.,;r kuvvet 
haı.iı:ııı:kı ... Hatl;l, ocağı t-:ıkt<l$iya
ıııe ~ koyan bir kuvvet .. 

- Nasıl olur devleUum ?. 
~ Bas ~ oluyor .. B<ktaıı 

oca.ğmı,n ~i adam.arı telı:
lkesiıne ikabU1 ile karşı koyuyor. - ..... . 

- y erıiQeri ooağma ki, td<taş 
ocağına iltica edenleır her şeyden 
rnasımdur .. Ve bu hak ımcaık bek
ıt.a.ş QOCUk.lanna vert.miş blr bak
ıtı.r. Fakat; Bu haıkkı Aziz Mah
mut efeıııdi YemQ,rinio ebıı.deo 
eJ.nuş v.azi.yırılltalir. 

Dedi. 
Yen.içeri ağası fena hıdde si.ırir

leıııımi:ıtı.. Bek:1ıaı$llere kaırşı bil
hassa onun miiııoliı.h ocağına ve 
olllımıs aıtı oııtasma kan;ı. dınmık 
"" lı.ak.'arıru elinden a1ma:k kolay 
mı ıdi?. 

Y rııiçeriler padiışab:arı bile 
ıtaıhtıt:m mdi.rip; İcabında k~y
liyen aruıımfardı. Bu klJYVe't ao
caık BciJ,.,-taşi kuvveti idi. Malı -
mut (lfend;i ~ da ta'l1iilci <l> 
ne oluym"du? 

A~a, kaslarını çaıtarak: 
- Devlet.lllm, ocağı b~aşiya.n 

lböy bcl'aıt.1ara ~ı her dem 
karşı .lwymuşt:u.r. 

- Öy'le ama; M ah.ını>t efendi 
tt üıdaırdıa, İsta.nbıida, Anadoh. 
da bir !kuvvettıir. Tarikat adam
llarmı QOğaFtrnaktadır. Y aırı.n bu
gün, Y eniçerı, ocaıktlarınm ıru..,.. 
vetl;eri~ .. 

Dedi. 
Ağa, bii9bütün sinirlenmişli, 

Şu ceva!bı verdi: 
- Dev.lıaf( ılın, iırade ey le vü -

out.l<ll'!n aııtaıdıan lraldı4'9J!mı .. 
- İmkan mı var ağam .. 
- Yeııiçt:'li lru!arınız em.re a-

ıınıadedir .. Ocakbn .için 1ııriti cana 
baızırdırlar .. 

B:.~ ~Osmanlı tm
paraıtor'.~ hemen her ymn
de muzaffer olmus birer mevcu
diyet imler. 

Şurasıru lk2aydebaan.t...wirlı: .wıl>e!lilll lı:i, 
:1iJıinci Mahmut.. Y Mi. Mııı!ımuıdu 
Adlli Y(Oiceıri oca~m lkökii>ndın 
yalkı.p yıktıktan ve bu devşMme 
a.layman çaıpılro ~ıhu.nu kılJ<.'"' 
tan~~ 9'.Jma; İstanbtida 
ve Osmanlı İmparırtı:ırluğu d u -
liıde ne kadar Be!otaşi 1>elkık:ı:si 
vaın;a ~ni kökii.nıden kai!.r.rvt.e
yio setiey lemişti. 

Çünkü; Y~ beı1at:aı,i aı... 
ili ôdi. Adebi ~ tal'iltilIİ!n 
~ ve ıııill'1t iıçirıde askeıri kuv
veti idi. Bu ...t>ephdir kıi, Ye
Diır;eri ~daima ~ çı.
laırdı. De>v>ı1iıı padişah'.aırııu, ~ 

. zi:rle'I' ~. ric21'ini katl'C'Vle:ııdf Bil
W:n bu lmvv<l'!li!rı a'1ası ~-tek
~ iıd:i. 

Yenıiqriler .. Şarap içer, ikan oy. 
naltıır .. Irza taıaırruz e le!'Ci'i. Bü
llıiiın bunlar bu, ocal(.ı meıı.suııJıarı 
içirı lıı .llaHıdi. 

İste Ali paşa, bektaşiliğ:im ı:ııeı 
demek oldui;uınu bf diği i()in Ye
:niıQeriy.i, ı;Eyh Azrz Maimıuıt efen
di tar!illlı:ıe lııolavcacık S&!dırab~ 
liırrli. 

y.,.l'iİQ','l"İ afıil!Sı, İmaıın Örnrır e
fe:ncü meoo.esiınde d. d u,ğu gibi, 
Yeııi>'Wi ~bacılarını ç~: 

- Ocak .-[den ~itımoılcteldir ... 
Şuytı A2liz Mahmut tlfeınıdi, tari
ılci v~ ocaklı aleyıhıine yürümekte
d.i;r ... Moo:d!a.İı bu her}tm ClruV'
v'-"bl çol?alm;a karşı kx:ıymalk ıMiç 
duır ... ~. bURÜn bile Aziz 
efleındi ~ • tiıca e<i:ını'ar 
aı.ıamarz Oldu. Padişah bile söz 
geçıremez oldu. 

Dedi. 
Ç<dı>ııcfıu' b8lotas ilik ga~Y'-

1'.e ,ııaleyana ~. Hep bir-
den kü:kredWıer .. 

- Pi:riırliz, üstachmız Hazreıti 
~ Ve!id:iır ... Ocalk Daml.ISUt

dın.. Kınıesneye :m<"Y'Clıın veril -
mc-ı: .. Ocaik hıaşreder<Jk yan.ac~. 

r::€dih!T .. 
(Arkası var) 

EDEBi ROMAN : 6 ( 1 

BAŞTA ESEN 1 

KAVAKYELİ 

S ıa r . e v h a !ı:oymamıı;tı. 
f. at daha ilk satırlarından ba
na bir ilkbahar gE<:esö 8.llQtıLida
n nın detamı oldµğunu anla.dım 
ve merakla okudum. 

• -2 -
•~.Bunun muhte:tii safha.. 
!arını alıp oldu/;'U gibi ver
mek belk.ı kıı bil, fakat baş
tan aş~ !ılı- roman, bir 
hay t dıye vermek .ne ga
np 1ur - San eser;. 

... Bun. arı diışiınürl<ll'n, şimdi
ye kadar neden o beklediğlın fır
tu:aıı:..n ko ınadığını, neden o ş.im
şeıı n ç ııadığmı anlıyorum. 

n bu unutulmuş şey'kT bir 
araya ı;:~..ı.se ne yapar? Büyük lir 

Müellifi: SELAMI iZZET 

roman olur nıu? ... Yaşadtğım ba
yat sahiden hır roman mı idi? 
Ben bu hayatı yasanuş mzydını? 

Zihnime bil' sual a<"eti taılo
lıyor: Acaba geçirdiğim buhran
lar, her gwc:in aklı.ru çeln:ıdş, hıi
tırasında l:zle:r bırakmış olan a
di birkaç gönül macerasından 
başka bir şey mid.fır? Bilmiyo
rum, kat'i bir hü.küm veremiyo
rum. Y almz uzun seneler - bu
gün art-ık ak dilşıniye başlıyan 
~ saçlarlle ayru:yarak 
düşünüyonmı ve diyorum ki: 
- H:ç blr bdı:ıı bia' geınç kaJbl.. 

ne bu derece aıöıp ve hfilclım ala
mamıştır. Nermm bana bu dere
ce tahakküm etmi:sti.. Fakat omı 

iKDAM 
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Belediye oto
büs alma işi 
halledildi 

Dün geıen ali döviz 

müsaadelerini aldı 
Paz:artıesi günü A.ı:ıllum:.a,ya gııt -

miş olan Va!i ve BeledliıYe nfisi
mrı Lütfi Ku'dı:ır dfuı. sabaıhıki e!k
sµmıı.e şehrimize döıımüşlür. 

Vali "'J B<ılooıyıe reisiırruz Aıv
lka-rada Baışvruiuet ve dii:.'e'I' Ve
lkafetlerle temas edmiş; evvelld 
,;in de Mi.l'i Ş.:ıfimiz 1smı:t İn
önü taırafmdan kaı!:ı>ıl d. u.nmuş
Wır. 
Reisicuım'hunııınuz VıııJıiıınıiızıl 

:istaıııbukm ima.r işleri ve bu hu -
susılükft faal,Wet haDdrnıda lzahat 
alm.ışfanhr. Ltltt:i Kıırdlır bu se
yalıal!DDie; ŞelriJr dahilinde · e
ıt:ilıec0k oNın o!OOüsı:tııiıı satm a~ 
ImnıaJan iıç!i:n mufk<tıElZ'i ve döviz 
muamelıesiıai. de net:iceleıxlimııiıı -
>t.ir. Bu otOOüsler, müna.kıasayıı. 
g;....., ve teklif ~/Utiği bedelıderı 
lbitkııeır 01nbiis başına 2000 aira ten-
21il:irl yaıpiması hakkmdalk.i 'tEkliı
fi !kabul eden maruf bir ~ 
:lliııtrnaısuıdaııı satın a.J..ınacalk.tır. 
Her alobiis Belechyeye 12 bin 500 
bracva maıı. olacaktır. B<dedıiye 
reisrim.iız bu husustaki dövıiz mü
eaıadeı.iıni. de Ankarada ~. 

Diğr't' .taraftan Üsküdar - Ka
dA::öy halk 1ıraınvaı:i·:arırun iaki
şaıfı ve bu şi.tik.e1ıin eski borçltan
run tasfiysi içim Lütıli Kırdar!'& 
ıııııaılkıir ş l!ket miidü.-ünün işüra
kiyle Aıı*a.-ada yanılan göruşme
lerden bir rıı:ltiice alı;nımıamı'.'ltır. 

Difıeır ta.raftan W'lli satın alına
cak olan bazı füaive ve eı:ektrik 
tramv:zy. maı ımrııeleri iQin de icar 
b:lden dövıi-z müsaadesi istihsall <>
lAıınmU$1.ul'. 

----o----
BELEDİYE 

Bostanlar civarındaki su 
rnecraları kapatılacak 

B,,.lediye Reisl:ild ibostanlıı<r di
wrımlııllci. lalhım sulll!rı meeralan
nı lkaıpatroayı ıka:11:ıırlıışt !1'lnıeylı.-. 
Bu surotle hic bir bostan· p s Sll'

•.ol!'diin ist!· ııde ed:ım!Vt?Cek>tıir. 

Şarap ihtikarına mey-
dan verilmiyece.k 

Sa.rap tiyııtl' arının ucuzlatılmıa
SJJlldaın ııonıra bi<r çok lokanta, b>
ıraftı:ane ve me;1ıanelar'e ka.pa.ı 
~ blla eski tarifeler üm
rinıdeırı şara;p sat~ı ya,p. 'dıgııu gö
nuı Belediye İkıtısaıt ıMüdü.rf üğii. 
'h.aırOkdte gtıQmi'Ş11iT. 

Bu şar.aıp}3l'Jn bazı ballcl<aıL:ar -
da 30 ~a ı;atılıdığı da arıfru;:ll
ııru:ş oklu/tıındıaııı 11 ınzi'laitm a = 
halka :ıı.~i ;,,,,!J:,.,,ttiım
ce'k tıedbiT alınması da ka.-ani.ıut
'lllılmı$bı'. 

İKTiSAT 

ı Hükumet -;ok 

Mühim bir 
Karar verdi ı 

Toptan, yarı toptan 
bütün mal satışları 
hükunıet müraka · 
besi a1tına giriyor 

Hiildl:met memlekette ihti -
kAr hareketlerine tamamen 
mani olmak ve dahili, harici ti
caretinılı.i teŞkilatlandırmak 
bakımından çok mühim bir ka-
nır vermiştir. ı 

Bundan sonra bütün toptan- ı 
cı satıcılarla, yan toptancılar 1 

ve sanayi erbabı araJannda, it- \ 
halat tüttarlıırınııı yaptıkları ' 
gibi, birlikler kuracaklardır. 

Bu husustaki ka:nu: .3018 nu
maralı kararnamenin yedinci i 
maddesine ilave edilmiştir. 

Böylelikle, ithalat olduğu gi
bi, bütün satışlarda httkfunet 
mürakabesl albııda, olacak, \ 
gay1'i meşru satıı;lara imkan , 
kal.mJyacaktu. 

MAARİF 

Muallim kampları 
kurulacak 

Her yıl olduj!u gh bu yı da 
ş00.:riıın'ii7Jdc mua'lliınler kin ikaımp 
açı.lımaon karar'astrrı.hnı\l(ır. Ge
Qelll yıı; Heybeli Adada açılanış 

olan cMualbi.m :kampları• bu ytl 
ili; verm kıtmüıcakır. 

-
DENİZ 

İki kişi ölümden kurtuldu 
Dün Sıı.Tayıbumıun aç>ltlarmda 

ı
ı içinde iJ<i Jdşi h'lıl ıman Üsküd:ııra 

:ı.if: biır balıkçı sand:!ı lıoda; dal
ı;ıaları i!ı .. devı1iIDıiş, denize di4;eıı 
Saı oghı Ahmet ve Mehmet oğ
lu &ıdılk. iaminıddki kazao:edcler 
Liman Ik;,.J,iginin Alf.ay motörü 
~ıııdan ikuııılıarümış -:m:lır. 

"Tırhan,, rn tamiri bitiyor 
Ala:ııya ci va:rmda karaya otu

rarak büyük yaralar aı:® Tır -
han v~n tamiri ~ lerle
miSt\r. Vapıı.r may1".lta havuzdan 
çikacalk, seferW!-e liıaşlıy.:ıcalktır. 
Şimdi.ye kaıdar ye1ıml!ı bin lira S!l'l'- · 

!tıd? ım L";rtir. Büıtün tamire 100 
'hm liradan fazla l('.ıdeceği ada
şılmaik t..d:ı:r. 
~--

Mezarlıkta bir çocuk 
cesedi 

Bvüpı'ıe ~aır ırrnz.:ıırlığın
da yeoni ookrrtırş birr çocuk ceım:l!L 
bulu.nımuştur. Ccısat morga kııJ1.. 

İtalyadan demir ve ma- d:ı:rrl:ınış. 'lcimiıı taırafı.ııdaııı bıra-

Gençlik aley
hine açılan 
Afrodit davası 

-·-
Bir karikatürde müddei 
umumi nasıl gösterilmiş 

•Gençlik. adındaki haftalık ga
zeterun 29 şttbat tarihli nüsha -
smda ve alt.r.nda yazı yerine yan
yana b,r istifham ve bir nida işa
reti taşıvan k'lr.ik&tıürden dolayı 
müddeıumumllikçe ııazetenln mü 
essis ve umumi neşriyat müdürü 
İhsan Orhun aleyhine açılan d«r 
varım muhakemesine dün dö.r -
düncü as.iye ceza mahkemesinde 
başlaıuwı;tır. Dava mev:ıuu olan 
karikatür ,Afrodit, davası mü
ınasebetile yapılmıştrr ve bir ip 
çek~me sahnesin. göstermekte
dir. İp.in bir ucundan müddeiu
mumi kisvesini 18.bis hafif gözlük
lü b:r zat tutmuş. bunun arkasın
da s.arıklı, cüppeh ve bet ne di
vit sokulmuıı bir hoca bulunuyor. 
İpin diğer ueunda önde Ulus ba.ş
muharririri Falih Rıfkı Atay ol
mak üzere bütün b~uharrirler 
ve muharr;r!er tutmuşlar, çekip 

'duruyorlar. Yerde müddeiumu -
minin ayaklan yak:ininde kırıl

~ bi.r Afrodit heykeli var. Bır 
kenarda da Afrodit nfı.şiraıi tem
silen şişman bir adam bu sahne
yi seyrediyor. 

Okunan .dd a; ~rr.,uc, bu kari
kı; de müddEı.·~L ni Hıkme t o. 
natın san at rserl r n paçal:
yan ve arkas.ndak' ir ·cai temsil 
eden yobaz zihniyetilc hareket e
der gösterildiği, ve böylece tah
kir edılerek halkın hu.:.-umetne 
maruz bırakıldığı zikredilmekte 
ehlivukuf seç len güzel san'at.
ler akodemisinden Ressam Şev
ket Dağı.n verdiği raporla da su
çun sabit olduğu kaydedilerek 
maznunun zr.aLbuat kanununun 
27 ne maddesi de!aletile ceza ka
nunun un 273 ve 480 inci madde
lerine giıre cezalanrunlm sı ta
le- olunuyordu. 

Dinlenen rraznun İhsan Orhun 
bu hususta şunları söy ]emiştir: 

.._ Bu kari'<atür müddelumu
nuyi tahkir kasıile yapılmamıştır. 
Bili>k's Afrodit münakasasıru kü
çük l(östermek ve iç ve dış düı;
manlanmıza karşı en küçük bir 
şüpheye m:>lıal vermemek için 
yapıbru.ştır. Sonra bu karikatür 
rü anlamak için buradaki şah.ı.s
ları tanımak ve Afrodit davasıru 
iyi tak.o etmiş olmak iktiza eder. 
Bundaki maksat, bu eserin miis
tel:ıren okluğunu ve olma~ 
iddia eden >ki tarafın fikri teza
hürlerini göstermektir. Müddei
umuminin Afrodit heykelını paır
çalamış gösteri.:mesi bu eserin 
müstehcen olduğu hakkındaki 

düşünce~-inin karika.türle;rle ifade
sinden ba~ka bir şey dekildir .• 

Bundan sonra muhakeme ma:ı;
nunun eski ve müeccel mahkii
miydi bulunup bulunmadığuun 
sorulması ve müdafa.anamesini ya 
zılı o'.arek vermesi iç.n 5 Nisan 
gününe bırakıbru.ştır. 
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sevmiş miydim! İşte z:hninıde ç> 
zi'en bir t:.in'lı.a.m daha... Bunu 
vuzuhla tayin edemiyonnn, kat
i:Y.;•.ıtile: Eve't! Diyemiıyarum. 

N<:rınınl "'-"'~-dim d beni 
··- ~~~J'' e, h= m huzuruna çıkarsa idiler: 
- E.liııi ~ koy ve ye

min et, o kadmı 8E!'Wll~ muy
du:ıı ! 

•Diye sorsalar •,Sevtıy-OrdUill> 
der fakaıt yemin edemezdim. 

Şi:ınd.i ~u satırları yazarken, u. 
zak: gökbitiıınlerin;,, sis!.eri, bu
.hıtlan ar.ısından bir SES .Yiik&e.li
yo.r: 

- Sevdin mi? Sewııedtı:ı n:H! 
Diyor. 

Beynimde kasırgalar köpii.rü.. 
yor, tırfarnlar coşuyor. 

- Sevdıiıın! Diyorum. 
O zaman, nereden gekai!ini an

hyıımadı.ğıın b;ı- ses, kulagımın 
dibinde alay ediyo.r: 

-Yok canım! 
KaJ!bimi.n ta derinlerme kadar 

ü.rııerd.i.&i, en mahrem nokta.
lanna kadar t'tredlğini duyarken 
bu s e Aşina Çlkzyorum; •Sev -
diı:ı mi, sevmedin mi?• d.Pve S<>

=u .&e& benimle alav eden ses 

Nennicin sesL .. 
O anda, anl bir h1'1<ietle: 
- Hayır! Diye haykırıyorum. 
O anda bütün benliğim .isyan 

ediyor: 
- Sevmedim! Diye bağırıyo

rum. 
Fakat gene o anda en ince d.a

ın=larım yanıyor, bütün duygu.. 
lanm harekete geliyo.r. bütün a
sabını bu sözümü reddedıyor. 
cHayll'•ı kabw etmiyor onlar ... 
Bütün benliğim: 

- Yal:an söylüyorsun, inkar &
diyorsun, sevdin! Diyor. 
Hayır dem.yorum, iııkı1r etmi

yorum, işte iıtiraf ediyorum: E
·vet, sevd.i.mdi. Fa.kat bu aşk ken
dili~ınden doğmadı; sebep'eri, A
mıllerı var. Daha çocuk denecek 
ı:t:r yaştaki ııenein kalbinde heye
c nlar, helecanl.a.r uyandıran bu 
]Qdını nasıl vahşi bir hisle, ga
np, anlaşılmaz, muamma gibi 
bir hisle sevdim ... On sekiz ya
şında evlenen, hayllilı anlıyan, bi
len bu kadın, yirm! yaşında bir 
gencin ka!bile too gib? oyramış, 
hırpakırnış, üzmüştü ... 
B~ün bir ma&al gfüi düşü -

nü.ıı vazdı i!ım bu aşk, ka.lh!ınm 

nüfuz edilmez bir köşes:m su
latıyor. Bu ~ ve bu aşkın axa
bmı çekmi:ş olan kendime değiJ, 
bu aşkın -ro.iği lrurben'.ara acı
yorum. 

.Beni boğmaık için açılan Ne.r
miııi:n ince, narin fakat yırtıcı 
pençesi, ne karuır çok genç kız 
ka!b; kanattı, kendi. aşkına kaç 
kurban verdi 

• •• 
Hııyatm hiç belderunedi.lı: de

ğişmeleri vardır. 

Bi:r giin kendıml Erenköyiinde, 
büyük hm- bahçe içindeki bey aıı 
boyalı, çift sivri .kuleli bir köşJr... 
te buldum. 

Birden her şeyi unuttı.ı:ın.. Mek
tebi, dersleri, ikmale kaldı.i!ım 
imtihanı, Nermini. her şeyi u
nuttum. Erenköyün tozl:aırı, top
rakları arasında, köşkümüzdeki 
bi.r alay genç kız iıç;nde başı boş 
avare bir ömür sürmiye başla • 
dım. 

K~kte tam on a ılJ. kişi idik; ge
len .ın:İS«flrleri hesaba kattığı -
mız zaman, dll'l'Up oturacak YeE 
.lı.almıyordu. 

( ATk:ll.Jlt ?lf1_'1'ı\ 
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Haliç kara değil denizdir, 
Otobüs değil, vapur işler. 

Son zamanlarda Halice işle -
mekte olan vapurlardan şlkAyet 
etmek moda oldu. 

Bizde şikayet mevzuları arada 
bir sar'a nöbeti gibi tutar 
ve bu nöbet arasında çok kere 
jyl olmıısı, düzdtilmesi lıizıınge
len bir şeyi kötülerken, kötü bir 
şeyi methedip göklere çı.k.annz. 
Şimdi de deniyor ki: Haliç ınm

takası iş yeri, sanayi muhitidir. 
Tüe<!ar, memur, işçi gibi sabah 
erken işl<.>ri başına giden, akşam
lan geç vakit işlerinden dönen 
faal ve dakikaları kıymetli hal
kı 40-SO dakika sularda sürükl.,. 
nen vaı>urlara esir etmek doğru 
değildir, otobüsleri çoğal<alım! 

İlk nazarda haklı gibi görünen 
bu teklif, haddizatınd" hiç de ma
kul değildir. Haliç g·ibi bir yerde 
vapur varken otobüsü öne sür
mek, halkı imicü ve yıprattırıeı 
kara yoluna bağlam•k olur ki, 
hu hic de münasip değildir. 

Gerek ucuzluk, gerek sür'at ve 
gerek konfor bakımından en ra
hat yolun denizyolu olduğu in
.kar edilemez. Halice tabiat bu 
yolu babşetmiştir. Bizim yapa -
cahm1z sey, bu' deniz'1olunu dü
zeltmek. nakil vasıtalarını ıslah 

etmek, dakikalan kıymetli olan 
Balicin faal kalabalığını kara yo
lundan kurtarmaktır. 
İstanbulun ~tikbalde afacağı 

şekle göre de Haliç ticaret ve ... 
nayi mmtakası olarak genişli
yecektlr. Büyük antrepolar, fab
rikalar gene Haliçte yapıla~ 
tır. Bu mıntakalara, sağlı sollu, 
gen.iş caddeler açılsa bile, de~ 
nakliyatmd.an vareste kalmayı 
dli.şünınek hatalı bir mülAhau. 
olur. Daha bugünden Halice ot.. 
büs seferlerini çoğaltmayı de -
ğil, Haliç vap=lannın ıslııhmı 
gözönünde tutmak gerektir. 

Bugün bu ıslahatı Haliç id .. 
resinden istemek abes, Haliç va
puz idares.i vapurlann sür'atinl 
artırsın, miktarları çoğaltsın de
mek de malıiyntak bir tekliftir. 
Unutulmamalıdır ki, deniz va

sıtalannın başında ya devlet sea. 
mayesi veya devlet himayesi bu
lunması şart olmuftur. Balici ık 
artık esaslı yola koymak ve d<!ni:w. 
na.kil v&S.ltalarını knvvetli bir 
himaye altına almak zamanı gel
miştir: Balicin kara değil, denls 
olduğunu unutmamalıyız! 

SELAM.t İZZET SEDES 

Bu sabah hava 1 Kız mekteple. 
atışı yapılacak rinde temizlik 
~öprü vapur seter. 

leri bir saat tatil 
Bu sabah saat 10 il.e 11 arası 

Seliıniyeden s;vriada istikame -
tinde Marmaraya doğru hava dar 
fi toplrui.le ııtışlar yapıkıcaktır. 
Bımun ,çin atışlar miıddetince 
köprü u., Adalar veAnadol u iske. 
!elen arası,ıda.ki vapur seferleri 
tat.il edilecektir. 
Ayrıca Marmaradan limana ve 

limandan Mu rmaraya hiçbir va-
pın ı(eç rilmiyecektir. Marmaı:a 
açıklarında romorkör!er nöbet 
hekliveceklerdir. 

A t,;;ıar şehrin muhtelif bir he.
va hücumundan korunmru:.ı için 
bir aktil mtidahal<> denemest ruır 
hivetindcd:r 

GÜMRÜK 

ipekli kumaş kaçakçıları 
Dün Piired'm liıma.nmuza ııeıen 

Romanya bandı.ralı 'llrroısilvaın -
va vıapuru yo·cuLarındaıı ill<ıi Türlt 
kadının vaziyetinden şüphe.le

oıı.ın Muhafa-z.a memu:rları üzerle
riııı.clı! ar~ s'.ırma yaprm~!ar ve vü
cııtl.ar> n.a sanl.m ış ve giz.lemniş 
oıl>aı;:<ı;k mühım mi!kfıarda ipekli 
kuınıı6 wııkaı.aımı$ m-ıdır. Haada
rında zdbrt tutulıın i!ki iJmdı.n ad
!lıiıyeye verilnııi.,,lıerdtr. 

FART 1 

HEYECAN! 

Suriç Yoldaşın başına gelen
ler malii.ın. Fransa hükftmeti.
nin talebi ve Sovyetlerin mu
vafakati ile Pariıı büyük elçi
liğinden affedildi. Affının se
bebi de Moskovaya gönderdiği 
tebrik telgrafına llave ettiit 
bir çift lakırdıdır. 

Nanemollayıı: 

- Dı.plomatlar çok ihtiyatlı 
adamlardır, böyle fakabu.maz
lar amma, nasıl oldu bu böylef 

Diye, sordum da "1 cevabı. 
vadi: 

- Fartı heyecandandır! 

DEMEK NİYE· 

TE BA~LI 

Belediyeye möncaat edile • 
rek menba sulannın etiketle -
rinin taklit edildiği haber ve -
rilmi4 ve salıtekirlıırın malı -
kemeye sevki istenmiş. 

Havadisi öğrenen Nanemoı
la: 

- Tevekkeli değil, her ta • 
rafta bol bol Taşdelen içiyo • 
ruz. Demek, niyrie bağlı!. 

Dedi! 
TEBKOSU BAŞKA 

NASIL İÇERİ~? 

Nevşehir, Arabsunda dünya. 
nın en güzel ve en hassalı su
yn bulunmuş. Ayni zamanda 
çelikli, sulfath maden sulan 
da bo~ boşmıa akıp gidiyor • 
muş. Mide, bağırsak hastalık-

Talebe sabah akşam 

mektebi temizliyecek 
Kız mElkt.epler:irı;,, tıemizlL.k iş,

ei:ı::de 'taıebelerm de ça;.şlı:rı.c -
ı:ıa;ı kararlastıınhruştı:r. Bu ka
ırma göre, .kı.z t&.abalı:ır 11:ıu- ııün 
snn d:cımten sonra dıerı;tı ane, .te
ııııaf'J'iiSlıı, sa..ıan, me.n:iiveııı, av
IU, taşlık g\İlbi ~-h'in dahi:U 
lkısımarıru ~:llderd.i;r. 

Ayır:ıca lbu yer1€!11i:n ırniinasiıp vıe 
zaıı1i.f lbİ!ı' şak>lte teııt.ilbiıti de ~ 
~. Sababley.in dıe iıeınW
lllk işi ola:rak yalnız etmfm tt>z
l.aırım a!acaklardırr. Bu kaırar 
şiımıd\ilik yanız leyli kız okulia-. 
nada taıfib:ilı: d'Uınacaktır. 

ADLİYE 

Vesikalar davasının 
kararı 

C. n.ı uciyet gazete&i.nrl_ Kon
yQ!ı Uxrıa.hlın H.akık:ııya aı!t o.rluğu, 
ibeyaırıi:yıhı ~ ıbaızı Vl:Q -

. lkaılaarlsın dohıyı açl.an davanıııı. 
Nlt.ı!m:ı Asl!iye rem ımaıhikeınee.in-
de dün kaıııarı bildiıı:ıiJıece. F&< 
kıaıt da;vınım ıakımup lkıııra:n.n yaı
rclın.ası ikmal eıclileııır::.tl !i*OOen 
mı.thP!keıme 3 nisan çarşaıınlba gü,
ınıü salat 11 e b~. O gün 
!karar tefl:dım d'.mıoıcaktı:r. 

lanııa en iyi gelen sular da yi
ne bunlımnış. Nanemollaya ga
zetede okuduğum bu havadlııi 
söyliiy01'dwn da: 

- Tabü onlar boş boŞUllJl a
kıp gitmeseler biz terkoe su
yunu burada nasıl ve niçin i-
çerdik?.. . 

Dedi. Gillel cevap doğrusn! 
YALNIZ 

AYBAŞLARI 

Apartıınan sahiplerinin h.,. 
nüz ne damlar için kum torba
sı, ne s.ığııııık, ne zehirli gaz -
lardan korunma odaları tesiıı 
etmedikleri anlaşılmış. Harp 
çıkalı yedi ay oluyor. 

N:ınemOllaya bunu htiıeı 
verdim de: 

- Evet, mutaiları yalruz ay• 
başlarında görünmektir!. 

Diyerek sözüne ekledi: 
- Sıkmalı ve oıık.ıştırmalt 

dostum!. 
DÖRT 

YARALI 

İstanbuldan giden semplon 
ekspresi Yugoslavyadan geçer
ken bir kazaya uğramış v. 
dört İtalyan yaralanmış. 

Ill\dJseyi Nanemollaya ha • 
her verdim de: 

- A.. İki gözüm, ortalığ1 a· 
janslarla velveleye verecek biı 
hadise değil .. 

Dedikten sonra, ilave etti: 
- Avrupa harbi devrinde -

yiz. Tek italyanm da burnu 
kanamıyacak değil ya ... 

A. şEKiP 



JIBEtl:j a!(J~ 
Almanların yaptığı taarruz T Suriye- Yüksek. 

Almanya - Ro
manya ticaret 
müzakereleri 

Loııdra, 29 (A.A.) - General 
· Gmneıin. bu sıııblıh refakatinde 
tllneral F.dm.ımd 1roııaide olıdu
iu haılde Aldenhot mınta.kasın
cia Kuwde kıla:tanıu Uyaret et
IDiış Ye mühıeyyiç bir hitabe irat 
ederek Kanact.bUırlııt J.ihnsızlan 
tı·-.ı tkea ~ hıılbrla~ 
trr. 

I....tm, 29 (.A.A.) - Alınan bat 
""-""ı.ta dtiııa m Aıam. tay
,. ' in Shd' i td ! n civa
rnıde bir İnıtiliz a-i kafilesine 

-- eWrj!ıD, .. biQük tiic -
....... hı+ mmt>a Bııbet etti-
fiııl, bir v..-• ~ tei>............. 

kıeilis amiraüi(!i bu haberin 
kafiyyen 86ıU olduiunu bil -
'1nııektedir. Am.inılLğin dün .. 
tmıı bu hUBU&ta ~rd.iii bir Cıeb -
llıııe lliire, bir Alman ı.yy.- ... 

mal denizi.ııdeki bu ıııaDi katile
sine tıesadüf etlllil!llle de, beş boılD
ba att.ıkt.aıı sonra geri d~ 
mECbw- o.lımuştuır. Ve bombalar 
hiç bir zarar~· 

Beriia, 29 (A.A.) - D. N. B. 
.Ajansı yazl3l'01": 

Norveç Aj<llıaı, Norsk Teliegnım 
Bureau, ~tere iJıe Norwç ar. 
aıoda bir ani aşme akted:ild ;pı;n 
ve bu ıwl•pııa mucibwce balina 
Oehk. avı mevaimi geQl:lıkteo ~ 
ra ~ .kinılaoıın Norveç 
gemileri.nden en _. bD Nor
veçljnjn çallfllClliwn Avam Ka
maresı.ııa b:1dirilı:ıı.Qı olduı}uDıı 
yvmııılrtadr. 

Bu hususla Al.m8ll mıılıe.filin
de müfahede ediıl:i.vor lti, eğer iM 
haber dojtru ise Norveç matbua
tının bunu hiç bir tefsirde bui1m
rn eks.ızm n.,.ret.mlş olm.aaı l&Y a
m ~. 

Adliye tayinleri 
Se fıtw\ü+ı ErdEbı, ... Acli>8tYam 
m.-,ıidritm•nmlJ!lpne ıt.erfiarı o yer 1 
müddıeiumıımisli ıM~ GüJıün, 
Tııılriniaia mPide ... .m muwm
lııijti.ne tıer&n o )1111' .aıiiıkWuınu
mi lllU8Yinı Hidııl)o9t Tı.mıllf(. Ka
ftman miidde• ... wni mmYin .. 
ği:oe, !lıerf.iılrı o y..- mjQdıeiıı1111ımi 
ınurvD Osnmı KacıJıarı.ııı, !Be
Hım müddeiuıınuml lll\UMnlio
ğ!ine terfiaı o ~ müddelium.ııı
ımtsi Ra9iıh ~u, Ak
saray müddeiu:ıııumi.l.iğiııe ter -
!!an o yer~ Saf
M Tiiziin, Urla miiddiıiumıJllı 
~ terfian o yer müddei.umu -
mm Nr:cdet l17A!!", CEıYmn :ıWd
.w. ... mımıt- ıt.ertian o yer müd
deiurnumlııi Kerim Güleı;, ş.k1 
Kan.ağaçm~ı.
fiaın o yer !00~ :llra
lııiın Şahin, Ankara 8'biı hMdmD
Pıe Hendek ceza hakimi Neca
ti hal, İstaobul *'caret m~ 
meeıi ~ İıltaabul ııııl:h hi
lki:oi. iFaızıl Wuocallı:, T.avşınl.ı hi
lırimiılin'' Plimıer miiddeiumuml
ıll Hadi Gürün, Ur.fa iz~ ... 
~ hMuııi Süı AJ,pamılan, 

Balvadm huku:k ~ Çal 1 
.... hilkıiınl 1Ji}-. Özıııydm, 
!!lmtdııııitı ~ lııi:ldıınliPıe Al ce
ıa h&mi. Fllııri ~ 

"3S lir"'" t.li, lcıyİn 
.,. -'ıiller 

tt' a '+ wwa,,..,,,,.,._..... 
tıım o JW - ı ....... Kıemai 
~Gürün 80qfU tıQ!lı;ımı'iğne 
Cu&n o yer ı;ocııu hMııimi A<vDi 
Gürıil, F.şıne songu hMtiınliığine 
ırerfi.an o yeı: ~ !ıalC.ımi Sami 
Can, TiMıolu llOlllU hakimliPJiı
ıııe ıtıerfiaııı o ya 60<rRU tııılldml! 
Sa'i8l8tiilı .Boıı:acııoıtıu, ı.aıı el i 
... gu hilıCmli'llilıe 4ı:riiıatı o y~ 
l!IOl1'll hiüni Feyzulı\ıılı Diimj .. , 

ılhıicNi 110111U h~ eı:t-
ftrlll o ~ BOl'l!\l tıMriırni ~ 
Dündar, Mudunuı llOll'Jrll hiJrinıl!i.. 
iiaıe ta6ın o :ytEI" 8lll1l1l hakimt 
F-* <ldlorı, Ç&Wı:a 1101W1 hi
:lııimi BıfıaeMn Yüee, '11ft a:J11111 
b ........ 'lıEldian o yer ~ 
....... zr,a lffann~ Ordu 

ıy ·--.rıa 1 ;ve llıtıııfloıu o yer 
8Qqfl1 •• ;1111 Merıdılı Cıdlıl, 
'Men;ifoo lmWll hMa~ ._.. 
filll o yer 8aqlU Mılrimf u
~ !Bıwwlııu• -WU hlldm
~ •fiıırn o 'Y• BOqlU lıiJ+nıı 
i9 ....... ()mı.,.., İnegöl llOl'llll 
h*imlıtJne .... ., o,.. --ııu 
htkirıııl KAmil ()ymuı, Çı111wa _. ... •••·"ijine .. , . o,.. 801'-' 
.. IAhWN..ıfKullı,HeQ:ııhm 
-- t fi 

2 

'•• .tıeıdian o ,.. 
-- NJrinıl Ablıımlımm Ö> 
kan, Kdı..ıt lıAim mmvmli-
ğirıe Kw' 1 

.. ba aıuırvn, Ha
san Liyııpa Benlliıu e.ıa "" 
hikim ıaauaWılitiııe au-ıa ..... 
au hMrim.j Muw Köı:riiü, 
Scıma .............. rl't:JI' ı.ı-. 
ıla aqg .......... Mlhıt Anj, ~ 

ıam lıMrim muıwilıWlılne Kftllal
..,. lıikb mwMııi Oılıid As. 
pay, .Aydın mı·ırfdı*mı.umf -
vı.lllii!ılne Ta ı; ıh 8DllllU fıilııimi 
'!lıwer Atar, A)'lhııı Jı8lkim -
vin~ BıMesi:r 1ıi1ı1i1n -
'V'im MdAbat~ ~ sulı 
Mldmf~Mamaa ııulhhikimi 
Nuran Umall, '.Man!ııa hiı:1dm mu.
~ Balhkeııir bôlkim muııı
Wni N;war Sar~. EızıiıiUllll 
miidde!unumf muıwtnli#nıeı KiJlılı 
aorıııu hMiıbl Kamıl l'dınW .&ır.
göl, Küta'bya iz&~ 
~ lıAılr.lıııı --n N 'he 
ıKııırl~a. Külııııh:Y'I hiltU mu
w nı ..... Kütııbya iırlıa Dl\Llllrid 
~ '' I . !Uzı.:t miiııJdet. 
iıımumi -=·· "'r ~ a
-, uid.AlımeltNuriSmıRir, l!JI.. .. .. m.a• ,. • ıe P* 11'.Jiiıt. 
ııWUnunl uwiııi ,._,. Uluıj. 

•ı.l.rrila 

• = i K c .npç 

Komiseri Puanx 

Ankaraya geldi 
Ankara, 29 (A.A.) - Fransa

nm Suriye V'e Lübnan yük.sek 
komiseııi B. Gabriel Po maiyeti 
.ile biriiık1e bugün saat 11,45 de 
tayyare ile şehrimize ııelmi.ş tay
yare meydtıııımda hariciye birin
ci 00.:re umum müdiırü Feridun 
Kemal Eıöı, 1M'Qtolto) umum mü 
dürü SalAhalıtin Arbel ve dilter 
b~ hariciye erkAnı .ile Fransız 
büyük elQMi B. Masigli ve büyük 
el'Çilik ~kılııı tarafındc karşı -
lanmıttır. 

ıstanbul liman is
letmesinin blltçesi 

(Baştarafı 1 inci aaııfada) 

Böbıe4. 29 (A.A.) - cffıwa 
A:laııısmd:ım>: Hedef ıtıiuııı« nım
n B. Cbrlııtu, Mmm idi:-. elaJ: 
JIE!l"i Dr. O*xlius'Un :ilk .......... 
~lk.ılbul.-. 

iBıa acn ~ Qall.,mallea 
egıwsıayjp Rumen w Almım ıill6-
ııaıt ~ ! !Y'lll1ta' JI ' iııi 

~-
Salalriyı.l!lter mahafA, .Amım 

ıtnınmHıı., armıomliz+«.uta ~ 

it! dııM-anmaılcta ve ~eriiı: 
Dhl.vet ~mf 3tlıir ~ 
Dı!Acle IJlllıicıelenme b&ıs oilıocalı: 
bir ıtıalltmı .ıtc!lkl!i!O. ... illeri ııilnn'*'-
11: ilııtlıfa e'tııOOkte old*1arım b& 
yan elıınelrtıedir. 
Şimdiye !kadar c:oo 'Ull'üın ... 

ıpeırlıeıri ıtm-afındıan ilXri ıriiNlıen 
ıuc~ isüıııaıdıeıı hiç ıın· lr.ıılw 
itlttıhaz ~iır. Bu~ 
ler, şu 1ıekl ;flı ırdıe ~ -
d:Jr: 

1 - Reiıoınmt'm piıı I'"" 

yUkseCltmak Ve 60 )Eıyİ btr madca 
ımUkıab'1 olacaık ııev!yeıye ~ 

nf:_ WhJtat mue!lıectmi .aı -1 
tıaı:l'a biltıaıssa Y'31lı ~ -
.ı tv~ı satıasınıd.a harfiyen tııllıik 
eıtındk. 

Alınan. hükfndti, llD!\'& faaılye
ai. iıçiıı oktuğu ~ a,y Qiçelt ~ 
de bir neovıi •wooııol E[dc dlııı>elk • 
ıtı:ııldıılıed ır. 

Sa.lıiıhlye111.ar ~nü.._. 

~ ne vak.it hitama eııecı 'ftd ıtıaiı
ım.irı ~. Çünkü 
ıAlmmı elıepı.ııOOr ıııdJm lbaıpıda 
mui<a11'1!1DE1t göoıt&uıııelı;ta:il1'lt Ve 
ıoııttıııYıa atıJan m s Ma ve tıiltue 
sa Ş'imcD}1.• kadaır tıeımeıı eı!Dne
miış ol.an ıpdtırol mecıeıielli pıt u. 
nş&tır. 

Mcc:is ~-ille bugünkü lıoplıjrıtı.: 
sııııd:a Yedıelk Subay ve ımkeri ~ 
muıiar !lıaklkmdalk.i kalıllltlun 3 ve 
14 uııcü ıınadılelıerinin tadjılıjne 8lit 
!kanun Jay.ıtwııwn bi:DiDct miiza.. 
kereS.ni yaı;mıGtır. Kamın iiyi
halıllllll 3 w 14 üncii mıııddıelımt 
Elcleımıeııi ~ fiknllaıl.a c Ye
dljk Subll!Y mearıtebW IDUVlıft.a· 
lk.cyetıle bitıird~ BOila 6 ay 
lberayı bi:ıımet kı.1ıB ve mü e ele
ıre vwilen.erm lbu lılıımett müd
cUJ:el1iıy le, hazıenle, mllllı?vra ve 
tıltb2kııt, • ve lıxıııkeıııııla ıri
bi Cıe<kis 'Ylel tal.im 0t-+•11Ctiyle dııı
wıı. edilen Yedak ~m ta
amı m~ lüzumu lkMiar 
u.zaltılımııııı hususuııdlıı. v <itiJer 
Hl ıye.IUıe mezıımvıııt• verilmeai i&: 
ıt.eniı:melkte idi. 
~:v_~arun mözakerelıerine geçil Emniyet memurluğ'un-

ımesı uzeruıı::ı soz an Fuat Sır -
men cR'iıze· mevzuubaD• 'hükum- da yapılan tayinler 
lerin i!Aves ndeki lıizwn ve za.. 
rıa·eıt.i. ikıııbı:dl atmakleı berııb ne Ankara, 29 (İKDAM Muhabi-
ıtllııi Ohvalde lbu müddetin u~tı- rinden) - Ankara emn yet u-
ilacaığı ıt.asrüılı edilırnemı ış lbu:hm _ mum müdür ~ğü birinci şube mü-
dui\Ullı Seri sürerclt bükUınet e11- dürlüğüne arşiv müduru :ttısMı. 
!babı muaib ısindedı.<lkıı~lldij!i: Sabri, ikinci şube müdürl'llA'üne 
lbu ıtmıdidin c!evtk:atade lııallere. Hasan, ü~üncü şube miıdür~-
b:ısredl rııneıiıı:i .ilıteımiı; ve fı4ıraJa.. ne Mıthat, dördüncü şube mü-
nı bu Jmyıtlarm f:Awsini gözeten dürlüğüne 1zzetmn, altme 1!1Jbe 
bir .tııııltıW vaıtmrıtıir. müdürlüğüne Hüsnü, yeclinci eu-

IMiilli !Müdafaa eııcün1m IIlll0r !be müdilrliıi!üne Slıı.t, dokuzuncu 
bıııta mlllwırri Şiikril Koçak, oube miiQürlü~ Tevfik, _..ı.,. 
~- lfıiııralaria ~ müdürlüğüne Ken•am tayinleri 
giiırıe aıtaıı ordu teçbiızaltı.nlllı !ev- yüksek ıtaııdiıke 9ktinn ebnif&ir. 
kalidle 1ııDeYvüii ve t 1 ülü 
laqısınılabımtarı ~ 
tı.*ı o1duı1ıi kadR ..._ ,,. t.eıl>i- Komedi Fransez "' ;m-,....., da n adle Su
baıY".ıarm silah aııtwıd.a ikalar.aOnJıa.. 
n miidldetirı Vekiller He.v'EIUnce 
1J1Jaltilmaısı eal.abtveti iııtenıi.lmek
te d.dlı~u lbikllıııniış ve Fuaıt 
Slir.ınen taıı;ı.!t:ııd:ıın i!IBVQSi isten,;.. 
~heme 1ii.zmn ~ hü
kWJt it esasen bu teım kli. ıicabe~ 
1iın!«1ı: ~e halter ıı&~ 
ıHı:oıı lböy]e bir lkaraıtı 1tbıı:ıritrr
~ bU-'·---'-"'- .. -··~-· Bu mevzu u· 
?JSincle llÖs llllaD muhtEfıif hııılıip. 
hmı .-ınra Fuat Sirmen'Gı tıa
rit1i lkabal ectilıenGı: cfeovbliiıde 
.... de.> laııid'e ith! dunınalı: 
mtiyie bu ffnwJar ~ ..:-
IDUl(l,ur. 

IMeolıiıı pazaıbesl «iiıııü "1p1ıırıe. 
cı*ıtL:-. 

Sovyetlerf a f inler 
arasında lhtlllf 

(Baftllf"llfs ı itıd Mf/foda) 
.. ebuaelerindm ~ ........ tur. 
8 .-a murahh•tlen SovyeUerin 
bu h118UStaki taıe,ııermı ııbr bu). 
maktıadırlar. 

Dilılm' ailıııllılıen •.ı..,. ...., 
dilec:elı: olm Baaa6 nııı t 

1 sı 
hakkında m;p;.ıaıa tW4düf eda. 
mektedlr. 

Henüz teeyyüt etmiyen bir ha
bere $IÖre hududun t.lıdldi mese: 
J.ainde de !.iti taraf uyıqmıİamaJr., 
tadır. 

Stokhohn, 29 (A.A.) - ıı
şal M•~rhemı"ln aıldıtı ~ 
mucıbiJıce, FiıılandiyııdHi hwç 
gönüllü lutalan tasfiye eWlecet-

(Baftarafı 1 inci aa'l/fada) 
duj(unu sövleı:ni.ştir. 

Artistler Pa.rkoteloe inm:şlerd.ir. 
Diiın akııam saat 17 de şerefieri
ne Unvon Fraıvıerde bir çay zir. 
yafeü verilıın.le ve 211ıyafette bir
çok maruf zewt hmır bu!unm114" 
tur. 

Komedi Fra.ıuıez ilk temsilini 
dün eece Tepebaşı tıyatıraıımda 
vermi'll:ir. T1yatroda, biletleor gün: 
1erce evvel sablmış oldutluııdao, 
tek boş yer kalmamıştL Temsil 
sürekli alkışlarla kmşıkuımıştır. 

Komed Franaezin buııün ııaat 
16 da verece~ Poetıilt temsit içe 
üniwraiteye 180 bilet ıtönderil
mit11ir. 

ılr. ll'akat bir çok İsveç aönüllü-
ım, JMD!ietetiıı imarıııa yardım r 
etmek il3tre J'irı1andiY'lda bl
ıııalt al'Zll8ımu izhar eııni$lerdir. 

'IJlnlJlllflili K.Qlıe.hya müdıdleıi -
wmımW Cemal GüınııW. 50 ..... 
ımaııştı ~ h?kim!ıjj'Şine ilıt: 
!k..uır kaısı ıllıfelıımet ~ 40 
:ıın ımaa$ı :tstıd:ıul mödıdeiuınu.
tm! muıwiıııtijtme il"ıku'k cküA11 
H.'lkıın.et Günd'ü:z, 35 lira ımıaııııplı Ga. 
ziıdıep lDidediumlmıl .mavmı ... 
~ Kanalı ml"d'ebwnumi mu -
ıaırini Seiliaıi .AQıdıııit. 3ö ti'1'a mar 
- f!ıjW!go)ionr bJlı*n ~ 
ıııe 11- biildln ~ iH'ıi&e-
'*1 Taq "" 80 h ID&lllfb. Maç
- 80lllll '*liıı ._. ''s~a ~ 
8ll bilı*n wlılıl ~ Doinı 
1ııDWı iQJımıv. 

Ali, '' Siz bir emir seçiniz ben de 
ona vezir olayım ,, dedi 

B6yıLfı 6q«onlor • Hflrihldl. _e.,..,.,. -..ti. 
6ir .,lı N _.....,, ft1Mıeri. Froa- .. .u .. 
r..ı.lL Filme ildN olp.lı Folıa clabuı• ••arfed 

..... a- .... 2 

Dikbi: Filmin uzunluOu dolayssıyfe IHMW: 
U-Z-C.15- ... ,.t .. 

6- tewllleri lcla Jallw' ..... 1 ') 7 uıllınaur:. 

. 

Dlln,._ • ..,.rr Dlllıayı llaJ'fttte 1ıunka 11.ı11ıa.. 

GUNGA-DIN 
(N" AJıııı) 

Pı• ea nl•Mll 'nD4ie •'*·r 

SÜMER VE TAKSIM 
sinemalarmıla ~ aldlmemlt lılır ,,.....• ' z elle ..._ 
ııcliyor. lllrniınin Dimi lllm bil .,+eHıi ~ 

GA• y aa.&•'r-DO U4LA8 ....... . 

VlC'l'Oa MAC-LAftLS 
rıw , n 

SUih otabilir mi ? 
( aa.tarafı ı inci aaılfatla) 

rupa seyahMindeıı d6ııaMi: lılık
lımda v~ :ııaeftUC tsı&;. 
tMa ııöre Avrvııtıda ıuDıBıt ,,.-. 
den tesisi ihttınaUeri ...... 

Yeis demiııtir ki: 
Almalt 'İ8teCliiilD 'M ...... 6Qit 

de Avrupa uy•lı '! ' J 4. l•• 
nWl\metı elde .-.. Ja-• -m 
büyük ıns.a.r bıgichım. 

V8'illıtton. tt (AA) - Rıı&
wlt ve llııll. ~ ee,... 
hat : ' 4lkımlle olan Vela ile bil = .. .ılllll1bır~ tlenill'. Vela'ııı venüii 
nııor. ıizli ~- Ameri-

Blrleşik devleüeri 1 ' · Mı Milı 
nıter, matbıı.ata ne Bmı9eltiıııı. 
ne de liull l'e Velııllı tıu hııS\lda 
hlç bir beyanatta bal •• .,. 1 

lıırmı bildinııiltlr. 



IAYFA-f 

AZ EMEK 
ni'is biı:_L - Jijemen 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
Eı:ı eikıışılk waııanda size en büyük y.ardımcıdır, 

Kalori, ııda, l.ezzet ~ nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve 
, yüksek evsafı haizdir. 

Mercimek, bezelya, bu~day ve;air ı;ooob~ ılcompriıme.ıeı 
her yerde lıWal:Hiırsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
U. NURi: ÇAPA Kuruluş tarihi: U15 

Tuzlalara müsabaka ile memur alınacak 
• 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğiinden 

A - Tu!ilalaırdali açık memurlw/ıtıer ;için İ8tan'bıı!ida Unwırn Mü
cliıWk meı1reııiade. An1tara ve İzmir BaşınüdiWliikünde bir mü.
tıahal<• irnt.iı.anı yapı.':acaılııtı:r. 

B - İmtihan tarihi aynca gazeteleıı'le lliin edil.:cekrtia-. 

C - İmtib- giı1ınElk ~a- aşa.ğıdaıki vasfı ve ş811"1llıan ha-
irz oJmalen Mzıındı!r: 

l - San'at WIY'a usta ndıtebmden mezun ohook. 
2 - .Aak.eriiğini b&tiımı.iış dnı.a:k -veva mliı:ccel 'lıulunrnalk. 
3 - 21 yaışı;OOan ~atı ve 30 ~ yuk:ırı olmamak. 
4 - S4ılıat!i bWwımaık ve bedeni eıı:zası bıiıoomamak. 
5 - fyi ahlak satıh olmak. 
D - knt.lıana talip o1anar bir dD:kQe ve evnıkı müsbiıtıe ve 

6ç ~birlıllrtıe 1ıı1ıa.ımul U. Müdür. iiil< memurin şubesine ve An
bra w bniıde bWımaı:ier om ba$llüıdfui!Uklıerinc müracaatta ka-
!JJll}ılrmı yaıptınnalıdırlar. • 

E - hntlwın mevzun sunlanlı:r: 
l - He.p w Hmd-
2 - Re;iın 
3 - Umumi ıııaılıimat (O>ğrafya) 

N<Y.I' : 
l - İımtiha:n neıtk:esinıdıe ~ ~ muvaffak danlaır aras11> 

iı!a yabaıncı '.;lsaına vakıf olıml:ar terciıh edilir. 
2 - 1mtfuaıııda kaz~ muvaffallayUt ve tahsil ~ıtı.>

ı:ıine göre baremdelki dereceler üzerinden ücret.lıer.i t.e6biıt edl'.ttI"elk 
~ teSbit ed!ıeodk muvafilakıyet Qereoelı.ri srr.asiyle yapı!'.rr. 

3 - Tayin ediJıdiği malı.al: ve va.zi.feyi 15 gün zarlında kabul 
e!miyenlerin •bütiln haıklıan iptal edilir. 

4 - Eaııebi l5sımma vWaıf bulwııattt'.ıaır hangi liı;aru bildıkleriıııi 
d>ldı:Q..Gıerine yazmaılıdrril.1U'. 

5 - Müracaatlar 15/4/940 günü a:kşımıına kadar kabul ecli'.EC>.İ<-
tir. c250~1. 

Vtldıe Sultan bunbırı ııöyle
dikten sonra ~ı topuklannı 
döverek sabiliın :ışıkları k he
nüz aydınlaıı.ınıya ba.ş:.amı.<ı k.ori· 
dorlıardan geçti. Selıimlık iıle ha
rem arasını ayıran şu mahut sa
londan Hali!e~erin resmi umu
ru rüyet ettikleri daireye geç -
rnek .lçm yürüdü. Tam l:ru sıra
da karşısmda iri yan vücutlü 
bir adam dlk:ldl. 

Bu adam, Valide Sultam lıiı; 
rö:rnı.oo:>.şt,. TaruJllıyortiu. He
men kaorşıısma d!ilk!ıı.,rek: 

-Yasak .. Dedi ... ~ ... 
Sitti Zübeyde güldü .. 
- Hallgi tarafa geçmek ya:;ak, 

dedl. Sel8mhk tarafına mı .. 
Ad.mı bir müddet duralıJachkr 

"8D 80lll'a cevap verdi: 
- Bwedan ee18ml-.k iarabııı& 

Tefrika: 177 
da ha.rem ta.rafına da geçmek ya
sak, yani .. Artık sen geri de g>
d <'Ine7.Si.n.. 

- Allah Alla:lı .• Bu ne biıı;:im 
emın-.. Böylıe serııem emirleri ve
ren kimdir? 

No'be!Qi, kendisıne eıni:r veren 
ef.rıOOisi hıakıkında söylenen bu 
• .sersem> tabiriıne tahanımül e
dwıem'-1ı olacak ki, l::Ji.rden iri vü.. 
cudünü büsbütün gerdi. Koltuk-· 
lannı lıirıdi gibi kabarttı ve 

- Bu sabahtanber.i bu saTayııı. 
hiıkimi mıııtlakı olan Ali bin Lıa~ 
Dedi. 

- Şimdi 'bu dedijıin, adım &ÖY
iEdifn .adam nerede? 

- Bunda .. Yulı:anda, sarayın 
içinde kerıclisine münıasip bir oda 
ırnyor. 

- O hlMe ht!ıneııı cmm yanr 
.. &it Ye eier iııendleioe cok lllÖ 

-:»ALGA UZUNLllUIJ - ,1. _ı_s_T A_N_e_u_L _B E_L_E o_ı Y_E_S _i N_D_E N ... 11 S:bah, öğle ve akş~n: her yemek· 
7.A.Q.11.&ta.J.Htslla. M&w. KcndileriJle doğrudan doÇııya Talik ten SOnra günde 3 defa 

RADYO 

l'.A.P.11,tl-. Mil lla. ıutw. Mahallesi tebliğat yapılamayan mükellefJere ıarihi 

lllla Ullla. Ulllw. Hacı Hesna Haiun .. ~;.t,~~ı::::k::::a:d::~::s..::=-:-r-28_/3_/_9_4-0_ o A 1 M A R AD Y o L 1 N 
30 Mart Cumartesı Selman ağa Selman aga camii kapısına • 1 
l:l.30 Proıı;r= ve ~ Rumi Mehmet paşa Büyük hamam kapısına • 

saa.t aywı., 13.35 Ajans ve meı.e- İn.kılap İnkılap M. semt ocağı ~ısı.na • 

arolıoji halbeı:ılıeıı1i, 13.M Mli:ztk: Toygar Hamza Toygar Hamza c. H. P. semt ocağı • Radyo ı ı· n 
Ça.anlaır, KamaJ N. S#hUll, 1-zzeıt;. kapısına 
thn C&te, Veciıhe, Reşad Era-. Solak Sinan Solt.k Sinan cami kapı.sına :ıı 

1 _ Kürdili Hicaııkfı:r peŞ["..,;, Kefçe dede Ahmetliye cami kapısına • Müstesna bir formülle ve aza _ 
2 _ Hllifrz Yusud' • K.üırdili H. Hayrettin Çavuş Hayrett.n Çavuş C. H. Semt ocağı • mi itina ile yapıldıi;ı ve I>kabet 
şaı>kı: (Kaldı yollıa.tdıa bu şeb), kapısına ~~bul etmez oir !iaila satıldığı 
3 _ elvan • Künhlıi H . .,adcı : Tavru;! Hasan aj!e Tavaşi Hasanağa C. H. semt ocağı • ıçın yurdda ecnt'bı mamulat.nın 

ile dişlerinizi fırça};- yınız. ------

(El enl!irn»-k V'liAw yare), 4 - .kapısına hakimiyetini onadan kaldırmıştır. 
M. Ceiiı.lıed!ciiaı Pş. • Kürdilıi. H. !mm.hor imrahor C. H. semt ocağı kapısına • Kazandığı bu rağbet sebebile elde 
şaalkı: (Sen beni bir pu.seye efJtin Salacak ı Salacak iskele S. 5 No. ev dıvarı • hi~· stdk 'bu1umn.adığından mu-
.feda), 5 _ MWilis Sabeh<ıı'Jtin • S'nanpaşa Sinan Paııa C. H. partisi S. O. bina • temadiyen taze ihzar olınıarak p>-
N.Jha\u:ıo şaınkı: (Çok ö-.dedim İhsaniye İhsaniye cami kapısına • yasaya çıkarılır. 

sesini), 6 _ TaA<sim, Selimiye Selimiye cami kapısına Radyolin kullanıruz: Sade diş -
1 _ Bedriye _ Hıi.cs.Zkar şaırln: Tenbel Hacı Mehmet Mahalle furunu kapı"ına • lerinizi temizlemek, korumak ve 

(Mümtuz.iç aşkmhı), 2 _ Ahmet Hamza Failı: Kapta.npaşa cami kapısına • güzelleştirmekle kalmazsınız, ver-
Rasiıın _ Hic"2lkar şadu: (Can has- Qarkçı Hasan Paşa Ayni mahal'e merkez b na • C.H. di,itiniz para da kendi cebinizde 
tasıyım), 3 - ....... Hıcaz şariu: Ahmet Çelehi Açık türbe cami kapıs:no. • kalmış olur. 
(""''ı.-..; hüsnüne lııian~ veri _ Ayazma Ayazma cami kapısına • s b h •• J k h k 
;;.).14.ao Muz;Jk: Riyaoot4cum- Gülfem Haıtım Yenicami ka'Pısına • a a ' Oğ e Ve a şam er yeme • 
bur Ba,ıwiosu (Şef: İihısan Kümı;. r) Gerede Yen:cami kapısına • 
1 - Tacbatkow"1ky: Mas'~. 2 - Kandi:li Kandilli vapur iı;kelesine • ten SOilra g·u0 nde 3 defa 
Godard: Sekiz!ııci vals, 3 - F. Vaniköy VaniJ<öy vapur iskelesine • · 
Suıppe: Sair & köy.Ü (uves-ülr), Kuleli Mektep sokağında 9 No. kahv<' kııo-
4 - Saml;.Saenıı: Ôlıürn rakııı pısına 

• f - ,. • ' . J' 

(Serıioınilk pı.-Qa), 5 - Vonc.nt d' Beylerbeyi Çamlıca cad. 28 No. kahve kap!Sına 
Indy: Fervaal operası.'llda.:ı fante- Aptullah a{:a Beylerbeyi vapur iskelesi C.kıbleÇ. 

--------·-----·---------- -• 
Maarif Vekilliğinden :ııi, 15,15/15/30 Müzlk: Karışık mii. Küplüce Bayır sokak 18 No. dük.kan 

• 
• 

zıik ('l)i.), Bürhani~ Aptullahağa cami karşısı 40 No. • 1 - 2259 sayılı kanunun ·tartJbi.lciını · dair olan talima1ınaımeye l\!i)
re Orta Ticaret dlru:.tı.arınıın 3 tlncü 4 lincıü ve 'l1icar€1t lfu;e:u:inin 5 
i:ı:ıci 'Y'e 6 ncı smıflan k:in 4 ci.littıen mfrtleışe'klkil bir (Mıl!l bi.1.gisi) ki.
talbı yartı!lması müsa'baikaya koııulmuştııır . 

1 - S.iL Pm::. • Hicaz şari<ı: dükkan 
(Yüzüme ~ii:se de kızlar), 2 - Kuzguncuk Kuzgı.tncuk vapux iskelesine 
...... _ H;k:az şarl<ı: (Hasretıin bağ- Çengelköy Çengelköy vapur iskele.ine 

• 
• 
• _,,...'"'') 3 Hi t" Durbali Durbali camii kapısına nmı~, - ...... - caz u~- 2 ·- Müı;albaıka müdd..tıi 14/IV /1940 1ıaırilıinden :ba.,'<laın:NI•k V'-

kü: (Karımfil oylum ay hım), Pazarbaşı Miroğlu. S. furun karııısı 6/8 No. • 14/Il/1941 cuma günü ılkşaıını bi:tınelk üzere on ayıdır. 
1 - Ruııneli lüııkOOü: (DG/tlaır dükkan 8 - Mıü.soıballmya i.ştiraık.o karGll' veıı:mer l 4/X/1940 perşembe 

gü:ııii saat 17.30 :ı .kaıdaır bir diekce ille Ma.aıüf Vekfo IJ!j,ııe müracaat 
edeı:k 'bu mü.saıbakı>y<ı g<iırecx'klcr clleiit.co:tiıııe adlarını yazdırarak bir 
numaa:a alaı:ahlardır. Müsabaıkaıya gıi.reni.erin yaııd>k '111'1 !klitapları 
14/II/941 cuma ~Ü ~ı saaıt 17,30 a kadar Maarif VelkiJILiği 
Neşriyıat Müdüı(üğüne teslim EJtmeleııi şaıı1ıtır. 

dağlar), 2 - Rkımol.i '1:ü~iiBii: Murat Reis Yen: mahalle 32 kapılı turun dıvarı 
(.Alişlm), 3 - Rumen türilciisü: Arak.iyeci Hao Mehmet Zeynep KA:mil hastahanesi dıvarına 

• 
• 

(Köşküm var), Arak.iyeci H:ac.ı Cafer Hacı Cafer camii .kapısına • 
1 - Arif Bey . Hiıcaz ı;aırıkı: Ta.b:ıık!ar Topiaşı cadde 328 No. mümessil • 
(Kurdu~ aşi!ktin), 2- ...... - k~pı 
Hiicao: şal11u: (Su hıınirden aman), Validei atik Alık Valde camii kapısına 
3 - DedJ- Şel:maız. şarıltı: (Gönül Aışçıbat:;ı Karaca Mehmet cami:i dıvarına 
dınma:z), 21.15 Müzik: Küçük or- Kaz~sker Nuhkuyusu cad 3 No. dükkana 

• 
• 
• 

4 - Müsaıbaıkadıa biıincili.ğl kaziınan !kiıtıa.p serisi 3 yıl sün: ile o
lrul.aı:'da dkıutuı:.:.ca!k w müüllıifiınıe bar yıl İQİnl 2600 Uıira teı,Jif hakkı 
verilecekıtior. İkinci çikan kitaıp sem..i.ni ya.uma bi.r df.d:aya maıhsUP 
ollnı.aık Ü2ere ibirinciınıiın müeJo.;fine 'Yerhmiın blr yU!ı.ğı müıkafaıt v'.'Jr 
ı:ıak \1.z ilıecEilıJtir, 

kestra (Şef Necf.p AŞkm), 1 - 1cad.ye Çifte bakkal meydanına 
Kaırl Komzaık: Vıyımada gece, K:sıklı Kısıklı tramvay bek' eme mahaföne 

• 
• 

2 - Lakı: Fanfıezl 3 - J. Straıım: Altuni zade Mümess:l Arifin kahvesine • 
• Viyan.alı kaıru (vals), 4 _ J. Bulgurlu Tavşancıllı Mehmedin kahvesine 5 - :Miisalbaıkaya ,ı,keccl<leırinı eısttl'lenini Ü~ nüsha obna>k ÜZN'b 

ma:kme ile ve kiı.ğ11ı1a:rın yaln12 'birer yüzfuıe yazı:&nıış oi arak Ma -
arilf V,kililiği Neşriyat Müdüır'üğiine m<ılkbuz ımukrubilinde vemıcleri 

veya l(Önıd:cnımeleri lazııındır. Kıiıtıaba iltonulacalk resian, şekiıl, gra.f.iik.· 
!er ve saiırenin a:s:ıJlıarınıın yalnız bu niiShaJıa:rıd.a'!l ıbiırin ve yerlıerine 
k.omulımw; buhrnıması kafid!r. Miisıabadrnya bası.lımış bir Jciıt..ıia gi.r~'Il
ler <le Miabın ıüç nüshasını v t-ecelk veya gönıdereOOklerdir. 

Brıiliıns: Mıaıca:r dam-ı, No. 4, 22.15 
Meın eket saaıt ayan, Ajans ha" 
beıuıri; :aiıraaıt eshııım - 'lıah~ilat, 
kaımıbiyo - nukut borsası (J>yaıt), 
22.30 KanllŞTlla (Eoncbi di] l 1:'de -
yalnız kısa dalga postıasiıyıle), 22.30 
M üzilk: Cazbant ( pl.) , (Saat 23 e 
kadar yahıız U'Zlln dalıga pos!aı;iy
le), 2325/23.30 Yaınnlki pı'Of(Nm 
ve kaıpanı~. 

. .Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

OyUN YOKTUR ... 
İSTİKLAL CADDESi 
KOMEDİ KISMl!liDA 
30/3/940 CUMARTESİ günü 

yANLJŞLIKLAR KOMEDYASI 

Komedi f'". :sez'in 
resmi temsilleri 
'.Muhlıcrem hallkmıızm, 'fiya11-

ro antıre;iııde mü!;lkı!.fıta maruz 
kaJmarruıi.aın ıJ;1in bi\J:e<tt eı1inin Ü2'€>
riırı.dBki temsil sITasıını f{OOOOren 
lbü'V"iilk 'kırmızı ııııımıaıral<ırnı' aşa-
1hda ~öst.er M!iğıi W'bi ha~ oyun,. 
Iıaıra ant ~ hamoi tal'ihlere müsa
Wf o:du "ıma di!klkat etıırt. aeıı:i.ni. 
lkeınd .leı1in.dcrı rica ecbıirz. 
Cu:ıruı;ıltesi 30 ma.rt. 
'.Ma.time poei.ik No: 2 
Ournaır1ıesi 30 mal't. Suare No: 3 
P:ıaıar 31 ma!11t. Matine No: 4. 
Pazar 31 mal1t. Suare No: 5. 

'.Maıtıinder saat 16 da ve suar 
nl.er saat 21 de başlıaT. 

nasip olan odayı saraıyın bod -
ruınla:nndaki zindanlardan bi -
rınde veya hayv.aırıat bahçesinde
ki aslan ve kaplanlaırın kalesin
de mtiıapetmenıemiis1fyorsa 
çabuk buraya ge~ııin.. 

Nöbetçi ibu sözler brşıııın<ia 
birden a!aılladL Sitti Züılıeyde -
nin kılık ve ıkıy.afeti.n., diıkkatle 
bakarak: 

- Şey .. Dedi Sakın 812 şey ol
mıvasanız. 

- Şey ne?. 
- Emirülınü:m:nln Haruetle-

ri. .. Hayır ... Hayır ... Yanlış söy
lıediın V a!OOe Suttan Sitt.i Zübey
de Hazretleri. 

- Valıde Sulta.n olsam ne çı
kar? .. 

- Şu çııkar ki, Ali bin İsa E
m irillmümiııiaı ve Vaıl'ide Sultan
dan gayti heııkes için bu yasağın 
cari ~ söyledi. Eğer sıi2 
~ 911;..an İ9El!irz bu yasağın 
8i;ze şiimulıü yok demektir. 

Heriliıiı bu ııenıeınliği Sitti Zü
beydeya vaziyetin ehemmiyetine 
nWınen güldürdü. 

- Evet .. Dedi. Ben Valide Sul-
ta;ıı:mı. •• 

Ve 8Dlll'& Yalı:İt ~lt 

Namazgah N amazgiıh camii kapısına • 
Alemdar Alemdar köy odası ka'Pısına • 
Qekıneköy Çekme köy odası kapısına • 
Umraniye Umraniye köy odası k"'P:sına • 

Üsküdar kazasının Üsküdar şubesi mahdJatı içinde tahrir edilip 
sah"plerinin ikametgah adrcs'eri bulunmadığından kendilerine doğ
rudan doğruya tebl.gat yapılamadığ .ndan tahrir neticelerini ihtiva 
eden birer cetvelin hczalarında YQZılı maha'Iere asıl.arak bugün ka
zada '.lan olımdu~ 2901 sayilı arazi T. ka, 8 inci maddesi mucibince 

\'.an tar.hinden iubaren bir ay içinde vaki fahr re itiraz edehilecek-
leri aliıka.cl.arlara tcb:iğ olunur. (2504) 

1 

6 - Müsaıhakı.ya gi.·en· erin es.-r ın:ıiisvett.clleriyle biır 1 ikte, esel'

hm kaıbul ecfildii'ti ~e C•<'n.erİni ilmı edilen telif halkkı mudcahı
liındc ve her t.ürlü ta~oıırul hakkından vaz ~çerı.lk Maarif Vekillii;ği.
ne ÜI: yıilık biır devre Tç!n terlke11tiıkler'ilni w kiıtabm o devre i~d:llı:i 
her ba.c: ~ =·ın son t..ıshlilılc.rinin ki· ndileri veya kendi mes'uliye1>
ler a'~ında tayin e<L~lıeri diğer bir~ tarafından :veıııılacaıtını r,ii&
tC4'1iır nı0terliktıen tasdik>~ bir 1ıeahhüt senOOi veırmehi de lazımdır. 

inhisarlar . ·umum ~1üdürlüğündan 7 - Kitaplıarda bu1uııınuısı !Azını gellen p:'ldag:ojik ~ ıtıe<lmik 
va,;f an gösteren şartname ile ~ 1ıa.sdik e<tıti>'ilecek teah'h~ 
s:rıedi'l1iın fornıulü Marıaif Vekilliği Neşriyat Müd.i.Mr.lüğiinden al'1Jlaro . 
bi:lir. M<ik:bupla is"iy<'n f ·rin bi.r JruııuŞllJ/k posta nulu:nıu da birlilkte 

ı - Kıu>if ve şaı<t.naıınesi mucibince idaıumizin Pulal<hııı>e tütün 
baikmı ev.iııdıe y-0,nıikıca!k d~mnc kap.anmsı vıe müteferrilk ilkroal ir:.>
f.ıer kapalı zarf w;ul~ylc eksiltmiye konml.L':ltur. 

gönrlemıEl<ıri •caıbedi:ır. cl879• 

II - Keşii beıdcli 15663.25 lira, muvaikJ<at 11.aninaıtı 1174,74 ılıi-
İstanbul 4 üncü icra memurlu

ğundan: 
radır. . İstanbulda Şehremin nde De

nizaptal mahallesinin Börekçi so
kağında eski 40 yı>ni 20 No. lı ha
nede mukim iken halen ikamet
gB.lıl<.n meçhı.tl kalan Mustafa 
oğ.u Mehmet Niyazi ile Musta
fa kızı San:ye Muzaffere: 

IU - El<ıill1ıme 9/IV /940 salı günü saat 15 de Istanbulıda Ka
bart.a."lla 1ıeYazun ve nıübayaat şu:besindeıki aı:un iromisyonunda yapı-
lac akıtır. . 

rv _ Şa.I't'l.'l!lle'. rcr gün levazım şubesı vezneı;iııırlEın ve Iz
mır, Ar.ka.ra. Tı :ııbwn ba mü.d.ürlükı:ı,"'1flden 40 lrurtııŞ mukabH:in
de a.!ınaJbilir. 

V - Mürurkaısa:va girecekler mühiınü teklıf m€1kıtuplarım ka
nuni VESaJıkı ıeı yüzde 7,5 güvcnm~ paTası makbuz veya banka temi• 
naıt ~ .ihtiva edr.cek kaq:ıa!ı zarl'.arı ile şaırtnaıınesi.nlı:ı F fık. 
resındıa vaızılı vesaiıkıi münakasa tıari.hirule:n 8 1riin ~ kadıır 
uıınuım müdürlük Uışaıaıl şubesinıe• ve.ııınekxi ve lff.nni ehliyet vesiıka-
61 ailJmal eırı, ıih.ale güııi.i de eiksiiıtmc saatind<'n bir sa.aıt evvıı! rnez
kı'lr vesaiki ma:k!buz muka:bilinde yukıa"ı.da aıd:ı Jl)eÇen komisyon , 
baŞk.anlığına w:ıımeleri l"1zımdır. c2215• • 

Müstereken mutasarrıiı bulun
duğunuz Şehremininde, Denizap.. 
tal mahallesinin Börekçi soka -
ğında kain eski 4-0 yeni 20 No. lı 
bahçeli bir evi bicJıci derece ve 
sırada rootek irae ederek Refia ya 
borçl&ndığ"uıız 300 liranın hU:{ıJü 
vade tarihinden itibaren yüzde 
beş faiz ve yüzde 10 Avukatlık 
ücret: ve İcra masraflarile bir
likte tahsili için Refiadan temli
ken alacaklı Yahya vekili avu
kat İbrahim Adanır'ın 9/2/940 ta
rihli ve rehnin paraya çevr]me-

- DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 1

- . 
İTİZAR: Yazımızın çokluğundan 

DEDE BABA tcfrikaruızı 
koyamadık özür dileriz. Clld!Te "" -...be miileh&ssw 

Pazar harlo her li!D sabahla• 
&ttama luıdar 

Adres: Babıill Cafalotlu 
:roln1'ın lr.ilşeslnde No. 43. Tel. 23891 1 

ıiıçin, sür'atle nöbetıçi.nin önün -
den geçti w Ali bin İsayı ara
mak ıiçin .wı·•mlıık dairesinde d<>
l.aşıruya başladı. 

Biraz son.ra kulağına bir takun 
sesler geldi. 

Bu sesler ar.asında sabık Hora
san V a:isin:n kahn ve hiddetli 
sesini tanıdı: 

- Aç bu kadın>rı sırratını da 
görıelli!m. Buranın amiıri, Oa'Zll'l 

beiıim.. 
&o. bin İsanm ıbu hidide'ta em

rine karşı da ılnce, titrek fakat 
ıslık gi'b; k:ırvvetli çı.ka.n bir ses 
şu cevabı vermi:şıt:i: 

- Bu kadın, Val:ide Sultan Haz
retlerinin enmlem ıide buraya ça
ğırılınıştır. Ve ancaık onıın emri 
ile yüzü açılabill'iı-. 

• •• 
İşin iç yiizü:n:ü ıml!atmak için 

biraz, b r&aıç saat gemye dönme
miz lizmı. 

Zevk ıiımsarı Yahudi Haron o 
eece sabaha lı:adaı- uyumadığı. 
g:tıi l(iize1 Sarabunanm Aşıkı ve 
komplocuların reisi dlıan Halit de 
gözünü lı:ırµmanıışiı 

Vüde Sultanın otm Emiriil
miinıinin iQill IQ'Dllblı ~ --

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basunevı 

si yoluyla vaki takip talebi üze
rine dairem.izin 94-0/570 No. lı 
dosyasından adres' erin ize gönde
r :len cxreme emirleri ıkametgahı
nızın meçhuliyeti şerhlle geri gel-
diğinden İcra tetkik merciince 

:ııiyenin, yani kendi .kızının ak.şam ödeme emirlerinin bir ay müd-
Abbasanin köşkündekıiı cünbüşte detle ilanen tebliğine karar ve-
(Annemin buraya gelınesiı.i is- ri!miş olduğundan bir itirazınız 
terdim) ded:j,ğiaı,i ve bu arzuya varsa i.şbu ilan tarilıinden Jti.ba-

ren bir ay :çinde tahriren veya 
hem genç Halifenin hem de Var şifahen dairemize bildirmeniz ve-
lide Sultanın muvafakat ettik • ya yine ilan tarihlnden it:baren 
'!erini Y ahudıi Haran ve Halit bir ay zarfında borcu fa.iz ve te-
duymuşlardı. ferrüatı ile birlikte tamamen ö-

Ert<Sı günü nasıl olsa lozırun demeniz müddetinde itraz etme-
tekrar talebi üzenne annesi. d'.:yoe I "'"iniz yeya borcu ödemediğiniz 
tebdili kıyafet etmiş Halitli götü- takdirde merhun gayrimenku -
receğini tasarlıyan Haron o ge- lün satılacağı ödeme emri ma -
ce gö-.ıüne uyku gi.rmiyen Hali- kamına ıka:m olmak üzere ilanen 
de tesellıi vernıiye Qalışmıştı. NL- teb'.iğ olunur. (25653) 
hayet sabahleyan erkenden onu --------------
yanma almış, tıpkı bir gün ev- J.tanbul A•liye Birinci 
velki gibi kadın ıkıyafetine sok - Ticaret Mahltemuindtın : 
muş, yüzüne kaJı.n bir peçe ge-
çirmi.ş ve sarayın yolunu tut. Leh ı;t.aında K:a.tovvıicdc bulu-
muştu. nan Poski Export Zelzaa Sp. Z. 
Müracaatında bulacağı ııebep, OG. O Şirketinden Sveska Ori.. 

göstereceği bahane şu .;ru: end Linien vapur kumpanyasına 
_ Güzel kızın &nnesi: ilk de- aid Şageland vapuriyle Lehista-

fa ol.ara.!< ayrıldığı evladının ha&- nın Giyıadiyaıia J;manından yük-
lenip 1stan.bu1a gelen 334510 kilo 

retıine dayomaıınadı. Ben de onu civi telinin Orijinal kmıi.5mentosu 
alıp bUI'llYa getirdim... ve sertifikasının zayi olduğundan 

Fakat Haron ve Halit bu planla balı;sle i'plıaliDe karar verilmesi 
tam sarayın kaPJSmıa gelmişlerdi Hasan Tahs.in ve Hüsnü Aker 
;ti, ~ cknw buldular. kardeşler ltollektif fi;rketi tara-

~ -1 fııııdan ba anuıı...ı talep edilıni3 

Mahdut mes'uliyetli 

İstanbul Liman 
KOOPERATİF ŞİRKETİ 
TASFİYE HEY'ETİ 
REİSLiC.iNDEN 

İstanıbul Liman Kooı>eralif ŞU-. 
lkıeti hissedarlar umumi hey\:11ıi
rııiıı 29/12/939 tariıinde yaıptığı 
feW<al aıde 1ıap1antı.da şi:rk<ıtf.n fao
hry[e tasfi~ karar veriumi"t" 
tir. 

Ştrkeııt~ alacaitı olıduğıınu id,
dıia edenlerin, üçüncü illin ta,-i -
lıiınden Ltibaren bir Scıne zarfında 
İst;anllnılda Yolcu SaJoımnun ikin
ci katındıaıki (65) No.'ı odada tas· 
üye hey'etine müracaat edı ırek 
alacaklarını isbat etmeleri, Ti -
carot kanununun (445 v< 482) noi 
maddeleri ın:ıuc>bimc ilan olu -
nur. 

Tasfiye hey'eti reisi 

TAKViM ve HAVA 

30 Mart 
CUMARTESİ 

Hicri: 1359 Rumi: 1356 
3 üncü ay Gün: 90 Mart: 17 
Sefer: 20 Kasını: 144 
Güneş 5,47 Akşam: 18,32 
Öğle: 12,19 Yatsı: 20,04 
İlıh>di: 15,52 İmsak: 4,04 

- BAVA VAZ!Yt:Tİ 

[)ün, İstaıibulda hava çok bu -
lllrtllu geçmiş, rüzgarlar cenubu 
gaTl:>i istikametinden ı;ani~e 

~ me1ıre hıza ~rnısitir. Saat 14 
de hava tazvi1d 1007,7 :nililbar idi . 
Sii:lıuınet en y.;.tcsek 24, 7 vıe .en 
dü.şük 13,4 santigrat <ılarak kaıy
ded!i.lıniştir. 

olmakla Ticaret Kanununun 638 
ıinci maddesi mucibince ziyaı :d
dia olunan mezklı.r konşimento 
ve sertifikanın 45 gün zarlında bu. 
lan tarafından mahkemeye ii>
:razı lüzumu ve ibraz edilmediği 
takdirde bu müddetin hitamında 
iptaline karar veril~ ilan o
lunur, 


