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,., üt efi . er Tecaviizi Hareketlere de Geç c 
londra' da alınan kararlar Norveç'te tesirini göstermiye başladı, bitarafların 

Almanya ile ortaklık yapmalarına bundan sonra müsaade edilmıyecek 

Şi__mal denizinde büyük bir muharebe olacağı -;;-;;nnediliyor 
Sovvetler ve 
4vrupa harbi -~oloı;}run diiııkil nutkü1 

~n. günlerin gizli kapaklı 
llıadı~Jerini aydınlatan bir 
.._:hıyet çerçevesi içindedir. 

~ 
~ETEM İZZET BENİCE 

I· So\)<eı ıı 
L~ &~ &şvekili Molotof, uzun 
"tici 

1
. devresinden sonra dün 

~q~asebYa~t ve devletlerle olan 
..., l;ı]tj et llZerinde Sovyei Rusya
~i haıt etmekte oduğu ve ede-
~n i)tj hattketi izah etti. 

~lııcı_ h ayın ;•aa edilen propa
lıııvht .~eri nasında bilhassa 
j ltı illt • an· ltulyan anlaşma
~llt. il; Pland~ ;ı:eraldığı malfun
~d; ~h k_•ndı sutunumuzda ve 
j b~ k sı ınütalealarunızla dai
,:~Yec 0~b~ezonıın tahakkuk e
~·~iııı;;ı:ID.i ~ddia etlik ve istinat 
'-t ltıı ka ~Ucıp sebepleri de uzun 
~ ı ka~ Y ett,k. Hadiselerin inki
ııı' Y11tı11şlSı~da haksJZ olmadığımızı 
~ IQQ Rö ~llşunmemiş bulunduğu
.\! lı as~ tıi."orıız. Molotorun beya
ııı-lııa 11 :;,~ manada bir Sovyet -
1 dığ111 aşmasının mümkün ol
,:~.~ leyiı ediyor. Roma ajansı 
~.~ .. iııııJ:.:a üçlıı bir kombinezo· 
~ •iti ızlığını dün teyit ve 

lı;; •lotor' 
~ daıı 'hun be.yanalı bizce üç ba

'ı ...... s,:' eının,vetlidir: 
~ıaıı;~et Rusyanın vuiyetini 
,, Aı_ as.ı 

ij~~-;j"n propagandasına en 
"4.C.:. S llrbeyi vurm&sı 
~t h:ı?•tlerin müstakbel ha -

·~~.•loı0ı, ~ izah eylemesi. 
~ ~ haı-b· ovyet Rusyanın Av • 
ııı._'lltıı v 1 bkıırşısında bitaraf ka
l<f ıı."ll be ~ tecaviizt' maruz kal-
1~·~· u bıtaraflığını muhafaza 

S.~aıı ı tebarüz ettiriyor. 
it Vyeı it Propagandasının bilhassa 
~~':1_d~ ~Yaya atfettiği .emeller 
~ ~~ ovyetlerin Romanyaya, 
lıt ~•ilet Ve hatııi Boğazıara kar· 
~'ııaf.t U mevzuu vardı. l\lolotof, 
it )~t, ııe ~u. atıfları da tek.ı:p 
~ ""ıııao kiyeye, ne İrana, ne· 
\ l b,81 Yaya müteveccih bir 
>ı hb"ıı.11 ;nınediğini kaydediyor. 
>11 a~d 

81l~ken de Sovyet Rus
't~1de 11 a cıvar efkarı umumi· 
~•<y ,t.&ııdır~an, tereddüt ve 
ı.ı, 1 • Ya Ça~t. gıdi~ şüphelerini 
•11t ~llıı b· ışıyor, Fin ve Polonya 
~.~Udıı/' eınniye.t mevzuu ola

'ıi~· lııılti~a ediyor. 
~. deliı • ç_ok acayip bir zaman 
>ı~day11;"abır~ok tecrübeler kar
t.bi il İbk,i ttgun söylenen sözler 
•·~ lıı%ı:1 .~eya tevil edilebildiği 
~lıı de •öyı 1 .••b_epler icat edile
it;~ tıdı1, h enılnıış olan sözlerin 
ltı;d~ll cesi~~ketler yapılıyor. Fa
'dııı ca da b. areketler vuku bul
~ •esıııı •r devlet ve bir millet 
~eı .lilzler o~a_rak söylenmiş bu· 
l~ lır, n •. ıtımaı etmek bir za-
t~·ı:r· ita~ •tibarln aksi sabit 0 • 

tdi;; Y~ ııo: Molotorıın İran, 
'<t\ 'ii•ıe . anya hakkında söy
L~ ~llıaı,::, de ~~ni hakikat gibi 
"'of ""'ltıle lı evkıındeyiz. 
l . .\..._ \l kısına kadar, Mo-

~hl t'."Yet R 
'~~\ ~IS ıısyanın Avrupa 
~ltııu llld• bitaraf kalmak 
~ t 't'iirJti 
Ilı.~ 'C\v~ Ye Ve İrana karşı nde-
~lt;,~ıa eı!.:1ktlarının icaplanoı 

ltr, de hlUsl" ve besa.rabya mc
L.'l'eb~~ltııek ıhane bir tarzı hal-
'i• .,.,, arzusu 
ı.~ti h".~l ettiJ.· nu 
i;'i~ı •t sa.fh 'Yor. Beyanatın i
li ted:!. halckası So~yetlerin müt
) ~ ;,ı;:t Safh,::~akı düsiinceleri, 
~ 1 t••a d~ daiın~ ·~ ki, Sovyetle • 
~"-dı ,"ıtıe uğı- hır taarruza ve
""'ha ı:ı bıı n anıak, endişesinin 

A. tQliil Utuk ') d . 
d ·"'•-ıı llıelı;t d" 1 e e bır kere 
~~~dit 'bu ~"en~ b~· 
~""'t-ııı · Sovyeıı ır zan ve şüphe 
~vv,1 daıı itlb ~r, daha kurulu~ 

~iltı· l"eji.ın; ~ren daima bir gıln 
ısı. aıı:n .•emperyalist ve 

Ctlev~tilı;J~ri rejimlerin . 
1 3 uııcu sahifede) 

Almanya'nın diğer memleketlerle 
bütün ticari yolları kapatılacak 

., 

Alman filosundan bir kısım B ltık Jimanlanndan birinde 

Londra 30 (Hususi)- İngiltere, 6l.aca~na şüphe yoktur. Nitekim !eri gonderercık, buralarda dolaşan 
yükse.k müttefi.ki:n harp şürasıııın Aman bahri_ycsind~ büvük lı~zır- İngi'iz filosunu vurnıaj!a çalışması 
neşrett.ği beyanruame ile, ilk d.ıfa lıklar yapıidı~ı ve 48 yaşına kadar • h ç de gayrivarit görünmemekte -
olarak Avrupanın yeni kuruluşu olan ihtiyatların çr.i(ırıldığı ha - dir. 
üze!'inde kendisine devo.mlı bir berlel'i ge':ınekted:r. Almanların, Roma radyosu, henüz teyit edil· 
mes'uliyet kabul etıni., bulunmak- tayyarelerin de himayesinde Nor- mrnıekle beraber, Alman harp "C-

tadır. İnı;il!tere ru:lık eski •muhte- veç sahillerine kadar harp gemi - (Devı:mı 3 üncü sahilede) 
şem inLrat • politikasını terk et -
miştir. 

Bugünden itföaren, müttefikle
rin harp gayreC.eJ1i daha şiddetlı 
w daha müteca'ı zane okcaktu-. 
Buna karşı Almanlann girişecek
leri mukabelebıimisiL.eri önlemek 
iQin tedbirler alınmı~tır. Alman -
yanın şarki Avrupayı kend.sıne sı
yasi ve iktısr.di bir hayat sahası 
ha.ine kovmak için yapacağı W -
tüa teşebbüsler durdurulac<ıktır. 

ALl\1ANYA İLE ORTAKLIK 
YAPAN BlTARAFLAR 

Londr_a 30 (Husw;i)- Yük..co<. 
harp konseyinin verdii(i kararl:ınn 
ehemmiyet. _gün gcçtıkçe daha iyı 
anlaı;ılınaktadır. 

Bu kararlara göre, Balkancarda 
nazizim tahakkümüne müsaadc- e
dilmiyecek ve müttefikler bu hu
susla Balk~n devletlerine •zaı."li 
müzaherette bu.unacaktır. 

Gazeteler, Balkanların ve yakın 
şarkın günün meselelerinin ilk sa
fında buundugunu, b.naenaleyh 
bu mem.12ketlerde bulun:.n İngiliz 
ı.cl!a".L11.nın i.;t'-"i~Te maksadil-0 Lon
dr.aı) a da \'et edilmL'·'""iın' 'n g,::vet ta
bii olduğunu vazıyor1ıır. Geçen u
mumi hamle de 1 ngiliz hükıimctı 
yabancı mem:~ kellerdek: dilplo· 
mati.k mümessiller.ni birçok defa
lar istisare i"lıı Londrıaya çağır -
mıştı. 

Londrada, en ba~ta alınan ka -
rarlardan biıi ablukanın ~iddet -
lendir:'.mesid.ir. Simdiye kadar ab
luka kontrolu bitarııiları sıkıntıya 
düşürmemek için hakkile tatbik 
~ilemiyordu. Fakat bu bıit-araflar
dan bazı:.arının Almanya ile hatta 
ortaklık yaptıkları görülmekted:r. 

İn?,iliz ve Fransız hükümctleri 
bu vazivete de nihayet vermek için 
icap edase bu memleketlerin za
rarına da h<>rekte geçecck"erdir. 

Harb:n hedefi olan nihai zalcre 
behemehal ve bir an evvel ,·armak 
emelile alınması lazım ge'.en hiç 
bir tedbir ihmal edilmivecekt r. 
Ge.;cn umumi harbin hatalan bir 
daha tekerrür etmiyecekt:r. 

ALMAN DONANMASINDA 
HAZIRLIKLAR 

Lon<lra 30 (Hw;usi)- Müllef.k· 
Jerin ablukayı siddetlendirnıek hu
susundak kararları bilhassa İs -
kandinav memleketlerinde büyü'< 
bir heyecwı uyandırmıştır. inı:ıi:;, 
flosu Skajerak boğazını tamamen 
tutınus bir halde<Lr. 

Alnıanl:ı.rıu da nı.•kabil tedbııfor 

Bu abahki aktif 
müdafaa tecrübesi 

Mefruz düşman 

H<ıvndan g,l.ece'k tehlikelere kar
~ı ııeıtıriıını ızde ilık aktif müd'a!a.a tec
rub l.t->•ı bu saıbah saat 10 da va- • 
prlmı~tır. 

Saaıt ona iki dakika kala göze>t
<ırne 5.mirleri mefruz düşman tay

y& eıinin şeh.rimiz<ı doğm gel -
mekk olduğunu haber vı:rmı şer
d1r .. )3unun üzeriınıe hemen tertibat 
a]ınır,ıış V~ müıteakLben de S€\'.~mi
YJ.I ıt:Jbyalarından haıkilki tayyare 
da!i toplaırile ımuvaifaıkiyell.i atış
lar yapılı>p mefruz tayya~ tar
doJunmu.,<mır. A~ar Si.vıt ada ve 
ganp istiGomE'lıitnde yapı.rruştır. Bu 
ımiioıJasc,beUe Köprü, - Aıialar, Ka
dJköy, H:eydaııpaşa - Köpı-ü V>e1 

Harem - Salaca.k vapıı.nl.an. 10 iıle 
11 arao:ın:la i<ıleınamişlerru.-. Li -
m<m mötört'eri de civarda bekli -
yertlk, İ:zmrr ve Mersiındcn _gı:fon 
vapurları muayyerıı hudut tıari -
cinde durducımuşlördır. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
Amiral Muren pasif müdafaamızı 

tetkik ederken 

Sovyetler kimse ile harbe 
girmek niyetinde değil ! 

Molotof mühim bir nutuk söyledi, Türkiye ile 
Sovyet münasebatının değişmediğini anlattı 

(Yazı&ı 3 ü~.ahifede) 

İzmit civarında 20 kilometre 
saha tutan fundralıklar, yandı 

----

~üb~dil bo?.o~~rı Ateş binlerce köylün ·in 
uzerınde buyuk • 
bir sahtekarlık yardımıle söndürüldü 
Şehrimizde bonolara 
mukabil yapılan te

d:yat durduruldu 
Eski Maliye Vekili Abdülhalik 

Rendanın imzasını taklit etmek su· 
ı;etile mübadil bonoları üzer.nde 
Y<Pılan mühim biT sahtekarlık tah· 
kikat.!1'1 ehemmıyetle <ievaın o -
lunmaktadır. 

Sahtel>iır " a.r Ziraat &nkası ta
rafından ödenmekte olı.n mübadil 
bonolarının Üzerlerinde bulunan 
Ma'1ye Vek linin imzası taklit edi
lertlk sahıtc boııı:ılax tzııız.ı:n €1.rriş
Jcı-_ bu suretle şi.mrliye kadar Zira
at fü.:nkasından otuz bin lliaya ya-

_Çatacada da bir orman yangını çıktı 

Ztraat Ban.kası umum nıiid.:ri\ ;ç;;.;'i:ı.;s.•:C" 
kın bir para elınmıstır. 

1 Nusret bu sahtekar:ık etrafın:ia 
şunları sövlem.fti•: 

- Maliye Vekaleti mübadil bo
no' .nndan bazıların;n tahrif edıl
diğinden süphelenmi.ştir. Bu mev
zu tahklk ed'lmektedir. Hükume
tin ve müddeiwnumiliğin yaptığı 
tahkikat neticelcnmedikçe bu hu
susta kat'i bir şey söylenemez. Ha
ber be'.k; dof(n.ı, belki de yanlıştır. 

Maliye Vekaleti, Ziraat Banka
sının "ehrirnizdeki ve diğer yer -
Iordeki bütün şubelerine emir ve
rerek mübad 1 bono'.tnna mukabil 
yapılan tedivatın durdurulmasını 
bildirnıistir. Bono hiımil'eri elle -
rinde ki bono lan Maliye V ekiıleti 

<De,•amı 3 uncü: sahifedeJ 

--0,00----

Öğretmen tayyareci 
Duma Ferikoy me
zarlığına gömüldü 

-
İzmitin ve körfezinin uzaktan bir görünüşü 

İzmit 30 (Telefonla)- Dün ge- Bunun üzerine bütün jan<la.rıoo 
ee saat 3 de vilıiyetim"zin Gö~cü.k kuvvetleri, orman koruma e!radl 
ka1JaSı üstündeki •Başlı.Iraz• or - ve •Haliderea, •Ölgün., •Değir • 
manlıklarında büyük bir Yaııf'llll menderea, c.3araylı• ve civan köy-
çıkm.ı.ştır. leri ha'kile beraber binlerce k"şi 

Bu esnada çok şiddetli bir rüzgar bütün gece w _gündüz yangını sön. 
estiğinden at-eş sür'atle etrafa ya- dürmeğe uaraı;mışlardır. Bu yüz, 
yı~ıınıştır. İtia:ye kuvvetleri M • den gece; Deiti=endere ve Kara-
men yangın yeı;ine yetişmişlerdir. mürsel ile Körfez üstünü kıpkızıl 
Fa.kat ateş 20 kilometr~li.k bir sa- ate•'er sarmıştır. Nihavet yangın 
ha üzerinde ~kola ayrılarak ge- mü•küUıtla söndürülebilrnist:r. 
niş'.emi.şt:r. (Devamı 3 iincü sahifede) 

~-~---------~-~ 

Karol köyü 
ritlimi.ştir. Mloo ı.s Gaf<ıııko'nıın oe-Bülu-ç:; 30 (Husıısi) - Tfu~zyede 

ze!Uıle mrntaıkasınrla nşa ı dieceık 
Kı-al Karo, nilımune kövü için Wı.- yana'tmdan sonra layihayı a'kı:ı -
sisat Jayıiihası Rumen meclisine v.ı- carla klijbul atmi.ştir. 

Macar hava kumandanı Romada 
Roma 30 (~-.>\.) - Ma<"lll' hava Pricolıo tarclmd.m kal>u odüi!ll,ştir. 

lkuv\1 ıtleri kuımandam miı:a a<y Mt:-ala ,- Hary, G.,n.eral Pr;c ""'Ya 
Haıry, rofakaıtiııde Macar hva 'Jr- .ıMaıcar ·müdafaa nru:ırı General 
du.;u e11kamrıdan biri olı:luJ!ıu haldE. Baı:ttı:ıa'nın lbır Jl'J.'Sajını tevdi ct
lt.ılyaıı '.lı Ya nıÜSle>!l'Iı Gen-!! al mi$tiT. 

Diiın E-.Jhlooohde vefa· ecten Es" ( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
ki~ehir hava okulu öğretmen2erin- _ __ __ _ __ 

~:~::=:::-GALATASARAY - FENERBAHÇE 
nelmilel b:r şöhrete sahip olan ve 
·-1\ıınl:anıberi meın!ır.-.r.:ırnizde ta;~ S L~ · tl-1 B "kt 
yare muaflilmlif;I• yapmakıtıt ol.an arı acıver 1 er eşı aşa çıkardıkları kadro 

kazanamazlar maruf tavvarecinın cenazesi :tstan- ve oyunla Gala tasar ayı 
but& gq~ilımiış ve askeri mera -
siin~ Feıri'.köyündeki Frarıısız rnıeı-

ı 7Jan"llığına gömülmüştür. 

YAKINDA 
ETEM İZZET 

BENICE'nin 
Edebi romanlarından 

birini daha Son Telgraf 
okuyucuları gazetemiz
de bulacaklardır . 

j.__Y_A_Z_A_N_: _E-=Ş_R_E_F_Ş::_E~F...;;.,I K:..:__j 
Galatasamıy1a Ftınerıbaıhçe her ı 

ha1lta anaıç ya;psa, o maçıııı !ıC'r lı.af!t.:ı 
tahımirıi ve ıtıa!siratı okunur. Güneş 
!kulübü eıSk:i haL·i;ı:ıi kaybet1~ 

sonıra :istaınıbull fullbolünüıı ıheye -
c:l.rılı re'kallı.l~i yi111e Sanc<ıciıvent -
Hlırle Sı<nkımnızılılaTa inhisar et'ti 

Bu hafta Taksim saıh:ısııııdarı yü
zü gülereik çıkacak hangi taıkıın.d:ır 
acaba? ... 

F.eııe!fuaılıı;6''ilerih l(eçen hafta 
~ fd bi ııı it.ameli bir rtC<ibi 
5 - 1 mağliip 00..ııı kadrolarına ka!'
şı her haddi!! bU.laiıbt1yar biT tana
~leri vandıır. 

i&ı;ilktaşı 5 - 1 faııikl:ı yenoo ta. 
taokmıı idareciler değL'ltirmek iste-
sel ır biile Fener d!karı umumiye
s kıi hesallıa ala:-ak tereddiit eıder
f.ler. Bu hal~ ruhiye h>:r kuüpbe 
aksedya hak!im alur. 

Falkııt b.ın Fener tal<ımım yapa 
cak va.z1yet'!e olsaydım, maçtan 
sonraki dıe<llkıodıı.r'ları, münakaşa
ları gözüme al.M- t:ılkı.mı.n zayıf ta.. 
a-aıfllannı imkan n.isbeoti.ııd: kuvvet 
l~.ran€1ğc çalı.,-ırdıan. 

Çünfi<:ü ~ikrta(;ı yenen takım 
Ha"!dkı6.z ve mer.kez: muhacim ye

(Devamı 3 üncü sahifede) 
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SAHTE SU 

SATIYORLARl\UŞ! 

Taşde'en suyuııda da mlıe sezil
miş ... Efendim, vesııitsizlik yüzün
den, Taşdelen menbaınd.an günde 
e.ncak 20 ton, Defneli menbamdan
d.a 9 ton su çıkarılabiliyor ve dağı
tılıyor. Halbuki, şehirde her tar~ 
ta, bol bo Taşdelen ~uvu ı;atıll -
yor?. Bu naBıl iş?. 

Demek, ne idültü ~bir~ 
kım subn, bazı açıkgözler Taşde-

IH satıyorlar. İçtii(irım S'Uya 
dahi bile .k:atıan ınsanlar val'! ~ 
deni:r-T. Al!&htan bulsunlar. 

HESAP EDEl\lİYEN 

ACEMİ MUHASEBECİ 

Bir müessesenin muhasebecisi, 
b.inleroe lir-yı alıp evine götür -
ull4.. Neden d., eceksiniz.; iyi mıu
hamza edilsin, d.i'Y'e mi?. Hayır?. 
Kendsine maJ:etmek için .. 

Tabii, !<= bı.r müddet ;cinde ya
kayı e'e Vf'rmlş!. Muhasebeci, iyi 
hesaıp bü!ı::, Rı.s.ıın demektir. Böyle 
bm.lerce li.ravı adama kolay kolay 
yedirmiyecekla"ini, ~aba, neden 
.hesap edememiş?. 

E(;Rf iNSA EDİLEN 

.JbINASTİKBANE 

Eminönü Halk.evinde yapılınaktııı 
olan ıııe:;hur j=as!ıi.k ..alonu me
pµ, eğri i:ııı;:ı ed~ .. ş şimdi mey
dana çıılı:mı.ş ve allka<lar' ar hay • 
retle farkıruo varmışl':ll" .. 

Yahu, bu salonun in.'aatı o ka.
&r uzun sürdü ki, değti.l, yalnız 
alfil<ad3İl:ır, al!k:aaız.lar biJoe her 
tıün bir türlü bitm.iyen bu inşaatı 

İşsiz ve 
yersizlere işi! 

DariiJılceze ve şehrimizdeki iş
ıtz, yer9I.Z, ~uz, serseri ,ııenı;· 
lıerJ.n ~önderilerek ma
denlerde ~a:.a.nmo Jtanır... 
ilacıtınldıtırnı haber verm işök 

Dün dıe l(Ül'ıdÜZ ,,., gece polis ta.
nf!illOO.n köprü altloda, Taiı tak:ale 
aivaıruıda ve Gataııo/la yapılan bir 
.-.ştırmada bu lı:abil 50 kişi top
laınrn ıştır. Bunlar bu akşam rn
yet müdiir.hlğii tarafından Zoı:ı. • 
j{IL.da/:a gönderıleceklerdio. 

Orada m:ıd= iş.'er' .kendilerine 
~tenilerek öğretüe<:ekti.r. K,.;a 
biJ: müddet sonra da k;imür ocak
lar.ıod9 b'.liliı ~.ırı:laeaJdan:I. 
Bmılara 60 - 70 kuruş yevmiye ve
dl.ecelı:.tir. Y actaoaôı: yer de gösteci
l.ecektir. 

Ayr.i suıreUe Ştiı1*'nj?rlpki di.len
cıllerle semen olmadığım iebat e
dem.;.,.enıenn polis tarafından, bu
lunup peydeqıey göndıerimıelerine 
devam ohınaca,ktır. 

cı:Türkişeposb> kapatıldı 
Şdni.ıııioxlıe ç,J,tn adHtaı olan cTür

Ü>e Post· Abnaıı l(WJl:esi, mem
~ .si"j'llSi m<nfeatledııb a,oykın 
D-lriv~ dllJa:yı Veci!ler He
y.ti karnmlle loapat~. 

Sebzeler 
pahalı 

Esnafa 

fahrtyen teft.iQ ede ede b>kWar, u.- 8 yd pati d K kt pJ ' d t 1 b' Ak 1 d" d" • • 1;a.ndılar. Şlmdıiye ka.da.r, nasıı o- u tcan ve oma- ız me e enn e a e e ı er ıreme ım, gıtti 

yardı . . dostiıı 
Her cemiyet tarafından ·jVakıt vakı:. i or 
esaslı bir rapor hazır- . da degış Y , h.rpdaeitri!.p<alı\kadariacıngödtıa tesin de geç yetişecegi hademe gibi temizlik Vaziyeti, nedense, bir takım de-

Ç3%1lmamı.ş · • dikodulara yol açan belediye ko&-
fı\ı. Si!· 

lan masına başlandı Yır.um: ALi KE11 ıe ı ~ BİR D"ÖNYA anlaşılıyor yapacak • peratifi, geçen gün kongresini ya. S ... ıırr 
Almanyanın ov, ·net 

PEŞİNDE Sbcı. gürileırle ~triroiıııde sebze ~ WJgjlpp ta11ııiıami<zin har pacaktı. Fakat, ekae.ıiyet temin e-
va ,ı...., ııneyv:a tiat..<ıırında ma!ısıls ıtürlti amOl.i bilgiler ve haıya.li'a dilemediği için, bu toplantı yapı
bm: yii!1Sel"Ilô' ~"iilıınüştür. AQniJ lkıenıcllhb fıı(ydaib, <pnılt:ik ma1ıi- lamadı. 

ŞdhrlttnltZl<.lllk:i. ekseri esnafın ce
m~ilrııe d.aıhii oAmaıdlltları h*
lkmıda csııaf oomiyotıler.i ~eık 
büıı:ı>su '\.arafınıda.n yaı.lan şıJci~ 
:!er fuıe:ıOOe ıbu bususta ""394 ve 
<ıerıJaÔ miieyyi.del.er ahrmıa;ı. karar
~ .. 

arasında anlaşınaY~ t~°f ~ı 
ğından \Ok bahseıl_ilıii~ daİI j)) 
da muvalfak oldu1'uıı asıl'~~ 
karılan rivayetlerın ı\•oflll'"". 
çabuk meyda~ çık!!· 18ı~Jlllp 
bahirlerin verdikleri 11 yoııı 
kılınca vaziyetin şu şa ı. 01!11 
safhalannı ihmal etıu• Jal · 

Gazeteler yazıyor: Güneşteki le
keler gittikçe çoğalıyormuş!. Bu 
lekelerin artışı bu şekilde dev.am 
edene, dünyadaki hayat değ.işe -
bilir, lıabiat Jranunlan yeni inin -
l'iıplar geç.irebilir, insan, hayvan, 
her nevi canlı mehlfiltlar rn;; ' ':ill. 
vazıyete düşerlerm:iş!. 

Hakikaıten, o zaı:rum.sıe yapanı:?. 
Y.-, yaşamak imkfuu kalmazsa?. 
Düşünün siz, ınii.şk:üJritı. .. ArtM<, o 
vabt, yeni bir .ıcüreye taş_ınmaldan 
ba<l<Jı. çare yok! Şöyle, sulb Uıa.IzQ
zu olmıvan, siyasi nutuk duyuhm
yan, sa.kin bi:r yer!. Oh, ne a lA!. 

DÜNYANIN 

TEZATLARI 

meşhur müsteşr:ik ve kıymetli !i
lim İsmail Saip Hoca öldü, Her za.. 
man olduğu ı;bi, bu sefer de, ö
lfuııden sonra kıymet biliniyor. İı>
mail &.ip Hoca be~milel bir 
fil.imdi. Simdi, hakkında yazılan 
makalelerden ökreniyonrz ki, btı 
dP;;terli ilim adamı, haya>tınıı:lııo lıir 
çok eserler vücude ııetirnııi:ı, :fıtlaııt 
hi>:)birine kendi .:mzı.sını atmamıır; 
hep bll(lka 'annın adi.le eser ııq
-'~'-·' 
·-~·-<·· 

Dü.nya, ne gııripğ.r! Bi:rçok kim-
seler de be,..~ ese<rlıeriııi • 
hp, C.cnd:ili!Iıin imiş ~. tıesaı1nı:p 
ederler! •• 

AHMET RAUF 

154 bin lira 
döviz ne oldu? 
Balıkpaz,aır.nda Maksudiye ha -

nm<la ihracat ticaret;; y.aıpaııı. İlıoıt
hlı:n hakkHVla döwz b.~su
çile taıklbata J?<'Çjdmjştir. 

İddiaya göre İbrahim m~ 
zanwılm:da 154 bin!:rahk mat~ 
mış fakat bunu memleketıe get:iri
]J>i.verek ~ baraloxuştır. 

F'ilhakik.a, taıhkilta.t sırns-.mı., İb
rahim. bu yüz elli dört bİlı liI:aya 
memlekete .ııetintiğa veya ~ 
kabJıilıde mal ve saire ge~ 
isbat edrnıern.işt.i:r. Tuhkikata de
vam edilmektedir. Bl11Ünlenl.e taıı.
Jcikat ikmal edilerek .Ibrnbim hak
kı:ııdaki a'll!"ak asli!ve beşinci ceza 
malıkeınıesine verilecek, Ttirlt pa.
rı:sının luyıııetm; koruma kamına 
hükilıınlerine ~ muhakeme
sine başlanac.aktrr. ---
Hudut gümrüklerimiz 

için yeni binalar 
Huduxi gi.iımriiklur~ gi.i:m

:nük ıımııh:ı.f:xza. "1KUllUT'kırile subay
lla:n ııçiın lbirer modomı hına y~ 
ı::ı.!ın"6l Güınrfik ve İnhisaa-lar Ve
~iıno.• lk:aradaştı.nhnışb.r. 

tık oonıik ~!Ye ve Uzınılköp
ı:ıi.iıde yı.lili lbillıa.l.ar yapılacaktır. 

rzcln,3!lda sdbze ve meyvaı ııetiı{Jeıı maıt eclinelbillmelu<.tD tıomiııı. ir;.in de Kooperatifin son bir yıllık fa., 
ııı9bıJ.ı:..rin yduinn da çok a:ı:almur maıni sı.ıaıeı:.~ ç®şılrn'a!>llll mek - liyetini hulasa eden idare meclisi 
h:. Burdıın başka umumi:yetle ~ lhl)tj!nm~. Bflh"R'" telrr- raporu tesadüfen elime ge,;ti. Bu 
sa'lrzıe ~ g~ yımı bu ay:rııa mil kız m.lkllıeııbiıdo tald>eye ev rapor kadar, garip bir hesap ver
ınıaıı:aııa:n çok yükı;dk buunma'Jk.ad?r. 'V'I! ailıe ~ ait ıaııneli maltı - me vesikası görmedim, dersenı, hiç 
~~yıl mmi aıyında ~ ~ verJ!ıooE4ıltir. de mübalagalı addetmt:yin. 
.losu ~ lruru$ satıian pırasa 7 ,5 ku- Dıger ıtıaıraf'l.arı tal.cl>ooCn temi:zı- Çünkü, rapordan şu anlaşılıyoır 
~- en ......_,_ı 8 - 10 kuruş olan '"'- ""'......;,"' ;;.ı;,, . .,;.., •-"'-"-' '-"- =---.-. v~~~ .... .....-.··- ~., •. ___,, '""""'"" = .,- ki, kooperatif, bütün faaliyet f11-
lltaxııtıb.....,... 15 kuruşa, lahana- lkiJde gönttCbıtJ için, bunların <>- belerinde :ı.ivan etmektedir. B~ 
llnr 3 Wruş !Yerinld 5 kuruşa ~:Jtı}. l!rull!aının t<ıın""""'nıesiaıe ve mclı>- sürü borcu vardır; buna mukabil, 
~. ıtepl8ri:n ~ oo iştirrJk er1ti • bir sürü de alacatı. .• 

Taızıe bakla fiat:Jan da geçen yıl- ıdiıp ~~alan k~ınl: - İşin en şayanı dikkat noktası, ra-
riım palııaB.ıdıır. Al~, bu yıl lrnh;ltır. Bu ~al'aır (imdilik 1lelamil porda, 56 bin lira kadar tutan ala-
~ daıreğı ~ "" bu ııu - .b ıvı'i lkı-z rn<ıl<ıtepler.irulc ta'ttıik O- eağın ctahsili meşkiık: ve gayri • 

~a::= :" == lıWıcT·-'~>r. ,,_,_ ~ d__..,_ mümkün• yibi gösterilnıtsidir. 
.....,_.._, _,.,., ___,_, ~ "'""""' Bu koop.,raji.(. odından da istid
"'-"'""""'.; sıeinıcl'l'İll arılığıııa atfet- ..-ora slllllfl'aırı, ımuaHm "" müdür ifil edileceğı veçbile, bel cdiyenin 
ıırddt--ı• ti · ada!,3'!"1 ile yaıtaktıanelet'i., teneffüs en az manevi bimaye•i altında ve 

FJ!l:hdk::lk.a kıraitı yüzünden ur :;ıeıtlerrni, .saoonbrı ve emsali yı:r- muhtelif şekillerde yardımını gö
p:ı!i(:4< ""~ ırif>i sdnıe - '.laıi tr.miı&iyecrl..>er, e<;IYal.:aırı yerli ren bir muı.sscse olınak lihınulır. 
h- 00 seııe mııum!yttle az Y~ - ye..iınc ilroywp ber 11ıar::Jı gii2ı.Jl bir Böyle bir müessesenin, 30 bin Ji-
:mlılfı ve ook cılız o~. Hatta şeililllc!ıe ;1.ent.iıp edecekkırclir. ra kadar tutan bir alacağını, tahsil 
~ seoe lbu aylarda yetişip 5 M~t'tıeP:ıe tani:ııllk y:ıııılan yt:r- etmek len .. neden ümidini kestiği 
~·satılıınakita o:ım maırullar ı.,. uzun .mıü.dıkıt llıavarandmla - cidden meraklı bir sualdir. Demek 
bediıı tmfuıda vo c>lız bir hall'.!ıe cakltı.r. &ıbaJ-ılı~ d.a temız:Ji< işi o- ki, kooperatif, borç para verirken, 
lıfir. 'Nkl:ıiJlı: :yl'.!t "ı'dıilerı maıı.ıJ.arm il.ara."< yalnrz -'raitaki. lxclaı· a.."ına- bir takını cürük yerlere sermaya-
llse lballıeıı:i .,,..___,. ........... 10 k"·~·= sa- <... ~-- ... """~ - ...,.. caid1r. Toz alma işi i.k clıersten e•- sini yatırmaktan çek.inmemi,, kar· 
~ _,,-"--'- _.....,oA"-· vel yapıfac.a!ktı.r.000 ~ıhksız, teminatsız iı; yapmıştır. 
<v~ """""" ,. ~ • .....,, .,...w~ . - Aksi halde, dağıtılan paranın za. 

'ille rbnıı:ıı!ıcs, lfasıılya f)bi seb2ıe - A • • manıpda t:ıhsili icap etmez mi?. 
wm ıoo yıı1 geç .ı•et.iııeoo:ııti aıj/gşı:l- Yapılacak acıl beledıye nuıa.'4ı baıvıaıı. 1tendeniz. Şii 
mı$ıc. işle İ belcdiv .. kooperatifiııin hesapları· 
~ ll:atııtt.aın. fazla ya>i!muırlar r na, bir türlü akıl erdirmek sırrına 
~ ,___,_ "''"''-'- İ:!llıanbul vı'la· - v•L-• olamadım. •ç ,..,....... .1 ~~-u Yeni ıındli yııl/m yakLaşması ınııü- KlLll 

Diğer ıt!ınıftan Ankaraıdan veri
en bir em r iİ:'lle'rİl1e tita.rlbul mın
ıtak:aısı ıican.lt birliığ'i, ~ 
klkııU esııaf c~ işlet'irıln 
bıal.iini için her ocım:iıyet:in tanen
llillıedı!i sonrooış ve bİr raıpor -mıe.
od.ılir. 

Bu mpoolM hazırlıarımaıldallı:. 
Raoorbııda; l1<ır esnaim mıeoburi 
olarak oemiyeflı:eııi.ne yarzı.lhı.aısının 
iıeıınini. tdıımil meslek ve ='at ar
ibabııııda ehliyl(lt araımıası, küçük 
sıın'3t eıılxibllUll ve amafın la'Ed! 
ve yaıldlm fut>y.aQilar.Jnm ılr.an;>lall'
m ası ve cOOlllEI! > tabiriıııı:!eıı çıkattıı 

~ göre hruı:ı1i ıit;lıerie uiraşao. 
.kırın cesnaf> addoihınabiilecelde -
l1İnİı1 l::<it'i sllll'E!lılb 4e'niu olunmas.ı. 
~T. 

· (tali ~ · ltalyada bir t~ ıtcnil 
Fransız husuınetı tı;.,.ıibİ. 
fist fırkasının sabık bİt 
ltalyawn pe~ nüfıızlUiıı•~ 
adamı olan Sınyor far ı.ıa l• 
l rd ·· 1 di"" bir ouıu , ... ~ e .e soy e ı:ı b•' .,.. 
ile Ingiltereve karyı1 "'~ut· 
nin gcçmedii'ini ~oy e bıılbi 
yaya karşı Habe~ıst:ııı .~··· 
lilllda zecri tcdbider al:~ ' 
nız Almanyanın d~ ı 
ve Ren havzasını .

0 
go 

Fransanın, İngilterc~ı-a)' bJ 
o tarafa çevirerek it~ l .. Sirl"' 
ettiğini de iüvc etuı••:i!gu~ııl 
talya • Almanya dost uup•c# 
aeleııcliii;i görülüyor· Ş (kU jl 
Sinyor Farinaçinin ° 0~,~ ;ı' 
zamana göre hazıtl•0" j\l~ 
~ş olacak. Her neyse eleJIY 

Benzin ve petrol ıtaıya dostluğunun t•' ,, 
ihtimali batira getım "ııuJ" 

fiyatları Sovyet • Alınan d-OS 
ıBeııız:iırı \ıe pejfrol fiaıtlarıle diğer şiyecek... it•l!1 

...____ __ _.~cl!~·iın ......_ ,_..,_ v--'"-' Harp çıktığı zaın~n Jl'''~ 

.._.... ,,.......,_ ~ .,.....m... c•o;~ıı dini çekmiş, Roma ıl•·ıtifV' 
üıııaıiıJ.> ~pılacak oiian Y"llİ zııın- ındaki d tluk da ı 
[ar lhak1l;ında """"·"'· M.,,,,_. Mee'~ s os : di o ~u.r = '--""' -"'" men • gevşemişti. Şıı11 11 ".'.I 
ildt:ıısat enıoümemni.n tıE!tkilk'lerine nince Bertin • lltosl<0~ ı·ttİ''J 
....__ ......_,,_.__ old··'"-· ....... r'-_ ,__,__. . bır ....,._., ew•~ .. ,.., u.ı;u .,..., =~ . arada zaten askerı __ ~~ 

~ti'.:ıyilbıiıdelo> ıbarzı t!<iınerle b.ir .na:oJ!:ıdtite be-llediye re'-""" 1939 
lkısırn ınıe=.ı:Jtm Qiiriidültü tahmin ~irıl:Iı.ki milıtl:lb..ti. ~ 
tıhmrr.al!r!totl' r · iid 11 ve lüzuın1u i..'lie!ri ~ 

iki ~Jmıa lbi~tir. olmadığına göre. ge•~ .. 
REŞAT FEYZİ Enrüınen dün de Ticaret V etkili nacak. ... r~ 

•••••••••••••••••••••• •••• •-• •-• .. ,..,,.., ... ,,..,.,., .. ,.,., .. , ... B. Ncrımıi TopQU ~n huzuıri'lıel Avrupanın cenubu[;:;~ 
ooo---

Yarınki kır koşusu 
!Bey'"Ofjju H:ıntevlınıdon.: , 
31 mruıt 940 p;;zax .günü saat 9.30 

d!a Şi;,1f ıdeı tramvay dl.."JXl6U ooünrloo 
b~yaı-:ı.lı: Hiiırtvet al:i<ır&irao g;,.. 
diş ve f(e-l:iş 4000 r.ıet.raıik bil' kır 
llooşusu 1er ;ip edilm ~. Bu koşu 

. l<.füıno lir'"'- ~·rik ar.wılde yapıl:aclt 

""' mülll.d•dben 1l •1iıı:ı ooı1erek <>
!lı::ıın ıpôfil lk(){)u:l:ıırma ·biır haılli"lıik ola
cıılkıt:ır. Ve dareee aıbıiora millra -
fat veıl&ıceiklJır. 
~"a~ e'.mttk ~ 

11ıı:~ :ı;;m saet 12 ınm itlllaren Evi-
ıırilz:ln apor ~ anünıcaat 

lı:r.ııı1&ıı;ltıım>1"tr. 
Bu ciimlc<bı Olmak ~ Tak-

91r.rlc ~ has!nnaıi an1<a -
ırnrlıilti çiçek lıootarııı d. h'illndiet ar 
~ :*ıın l:ıi!ım &ıi!:ı!rmın kapa
'1:ıltmar;ı ~· 1300 lirn, Ba.'L:ıri<öy kıa
ızaısrna J::ıaitlı M:ı:hım~y nalıiıyc~ 
ısiındc d! <ıp:ıf100I"' _n 1...- . i :için 559 
:lira, K<:ır~ Jn€'Zlb:ııhammaıa. 
11.iztJmlıtı rtıırlil:J:t ve tamiıratlll ic -
ııwı içm 8858 lira ve ~ fi -
d:ıaı 14,'lınd:ı ycrııi '9C!'I"lıer '!nl;aSi.Jeı t&
miırat için de ~l liro saırfmıa mc~ 
2llll>iyıat vcrilrniştir. 

Bu işlere öıııümiirıxtım ayın 1 o 
urld.M 11!.ibaron iba.jıl.raıı!acafrtrr. 

~ iraydoltınmalarIU ~.ica e<Je.. I====--========= 
ıftz. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Antal~ valiliğine tayen l)hı

nan Enurwn val.isi Haı;im İşcan 
dün Trabzonı!a.n şehrimize gel - Doçentlerden tasarruf 
miştir, Bugün Ankaraya gdecek- Küçük bir ırnzete havadisi gözü. 
tir. müze çaiptı: Tasarruf ınaksadile, * Dün sıa:bah Ankaradan şehri- Ankara hukuk fakültesinde de>-
mize ·~ Soyyet elçisi TaranU - ı ki la 
yetin Londra eı..'l·g-ine tayin olu· çent i erin Ja~ı karar stırılınış. -

""' İnanmak istemedik. f'i.inkü, do· 
naca~ söylenmektedir. Diğer ta-
<;..itan Fransız biiYü.k e'.çi.si ve İn- çııntler, valnız profesöre yardım e-

den, tedr'satta 18zun olan eleman
ııiıl.i.z sefiri pazarte;: a.k.şamı Parise !ar d~ğildir. Doçentlrr, müstait ve 
~nlir. Yunan sefiri Refaei ileride Türk ilmini yayacak, bu
de bu akşam mezırnen memleke • .,iindcıı hazırl nan gençlerdir. Do
ti.ne ha.raket edeoe ktir. çcntlik vazifesi, belki, berşeyden * N:sa:ııın 28 i.nci günü vHaye- önec kendilerini vetiştlnneleri de-
tiıni.zde ilk tahsil çağındaki çocuk- lJ 
,__ •·'--'- "---•-t B mckti.r. O ha e?. - ...,.,.. .. ., yapıw~ ı.r. unun ı· t'kb ld T d ihti .. h · • U b 1,_ •1 . s ı a ~ ı. m a amma ya-
JÇın _er eve n~ e e~ı er~ mat-. cımız )·ok mu?. 
b.u kii~ıtbr ~ı.ra,cac.akJardı_r .. T31h: l\!e!ruş:ıt faslından tasarrufu an
sil <:~~n<l<l'ki ç°71'kl~nn ısım.en larız. Fakat, doçentlerden?. Ha _ 
bu kagıtlara yazıııp kağıtlar 28 nı- yır 
sanda toplanacaktır. BÜRHAN CEVAT 

Bahar tarifeleri ~. sında birşeyler ya-pııı• ~ 
Bu l!xıplı111t11:h pı'!tırol ve benzinı manyanın tasa,·v~~ J\ 

Köprü - Adalar. Hayd:ıırpaışa ve :fbl'.!hnna vaıpJl:ıcak ol.an 5 'kuruş obun Alınan Harıcı~ttiP 
K::xhlköy vapuırJıaTile ŞirlkQtihar,Tiye :a:ıımr..ıın; kamyuın ve kamyonet: mü- geçenlerde Italyaya gı deıı. 
ham..rmda ilk!baJı.ar tarüa;;.nin tırlı- ~'tL·•ıı fi füı!ıe\'(' uwatocıik bır ~apayı ziyaret ctın ili>~ 
bilk o!unırı::ıısma öııürnüzde"1_ aıyın varziıyEt iıd."'<i Ed;p etımiyeceği v~ Italya ve Almanya h şdP 
20 ino> güa>ilnıder:ı if.ilbaı1 111 baş _ killi aı sorulımıŞtuc. · !erinin Brenncrde buln0,.~ 4ınılacalot.ı:r. 1 B. Naııııır Topçu oi!lu; zaımmın ınelerindrn sonra i\1~ ~V 

Kıır.:ııdcniz OOfıtınıda yani tarife- bu vw:iıytllli ~ıy:ıca.ğ'ım söy- !ine karşı nazan dcg 
:leır.inı tl3tlblkiirr::ı 'ae obür giirdd'tm ilbi- llemi$ic. n;ı:....- ,naaı.,. ........ üze - yoclar. u~ 
lbaroıı ib~alkıtIT. rlnddki \'el'gi :ııaırnJe.rının meml~ Sovyctler artık AV! ıc ~ 

Bu malindeki harbi netı'"ııUl , 
.l"lrıi ~.ııriilfıeye göre, vapln'lıa!r ıırotEı. ~utı fuı:ırirn:le nııü,__icr- olup istediklerini alınış bn,:u ,,tbl • 

iK.ıınd.ıırirz hı.:ıl'Jtırııa "'--'~""-~-' Mnı)"a!Clll'; fıalkikmı:liıikfı suale "·-1 ,. •· ...,.,,.._,,"""" ~. cihc\ hatadan çıka•• bU 
lb1rer gün erlken ha!'eİkıe't ed<!celli: _ da Eltralltı ıi:ı:ıhatıta lbull.ırunuşbu<r. dir. Ingiliz matbuatıJ)11l ~l;ııl 
if.eırdır. ---o--- etrafındaki yazıları a~. c,,d 

İ.starllruı • Mlı.ıd-oınya arosı:ılda ye- Numan rv'!enemencioğlu kat değildir. şöyle kı. e•'~ 
ını, sıafie'I"ı'1"!(' dl ı 1 maıvı"11a.n itibaren A k besindeki sükün devaıııjııi 
ib~. 1 ın:ıayııSta.n ronrn n araya gitti m~nya o cihetten kend jJ; 
~ giittlıri saat 14 de pazıır Hariciye Vekaılcti Kat.bi u- !arak baska sahalarda ,rıı~ 
~-ı ı:i de ~an J?<1Ç vıtlkıit - mumisi Nuın.::ın Rifrt Menemene'· geemek istiyor: Avtu::ı,d
ılaıde lb:ırer vapur liıın21ııttnm:!an oj!Ju dün aks~ m şehrimizden An- bu $ar ki sahası gibi. I> , p' 
Mul:l'any~..,, ha!-.lk9t • ldecelıitir. karayıaı hareket etmi_.tir. (Devamı üçiiflCll 

Aylardanberi beklediğiniz ve senenin en muazzam ve müthiş filmi geldi 

g fi , T YRONE POWER y 
.........--.U H ENR İ FONDA N ENCY KEl~1d' 

Sinemasında 

Gibi 3 büyük yıldız tarafından harl1<11 

sEv·M ··ı ··HAvoLJ1 
Büyüle heyecanlar - Harilt.ulacle macarola~ · ~ ; 
bir o.ı.k ve ~ugıiz~ı~ ıahe•eri. Franaı:ıco •0:1,Iİ 
renklı. Fılm• ılav• olarak Fok• dünya /ıtl 

cıe Balkan lur lıoıuıu 

Dikkat: Filmin uzunluğu dolayısiyle 
12 - 2 - 4.15 - 6,30 ve 9 da ıı.P-

Gece temsilleri için yerlerinizi evvelden aldırı 

.Yazan: lskender F. SERTELLi 
lliıııcc .. B11nun L'ehllkesi fıia.n yoık
tuT. A1ıaıınızı:la kala.cak bİa" haıciıre. 
&ımih ciO:li biır tavırla kız kar

deşmin yanma yaldaştı. 

OOalaırdan birinin penceresi öniiın· 
de ot.uıruyordu. 

Somilı penc.oroye dÖtnıerek ses
lendı: Bugün SAR Y Sinemasında 

B 'R Ç,İCl-EKLERI ---==------Clllll-llm- No 116-lll 
- Maalesef böyle. Eğer nikah -

lanmııı olsaydınız, İzıeitiz polis mü
dürme. •Ka.-ınn ~!.diye 
müracaa,t t!debili:rdin.z. Zira, İ.ngi.
liz polis müdiriyeti ancak böylı! 
e.ile işlerine kMşı faz1a taassup ve 
bas 3$iyet ııösterebillr. Yoksa, ö
bür tarafı: - Bu kızın, o adamla 
b'.r alakası yoktur derse, s:.Z de 
böyle bir a!A.kaııın mevcudiyetini 
l'csm en ısba t cd emezS'(niz. m üra -
eaa• JUZ hiçbir netice vermez .. Hat
ta r.ahç-..p 'llarak dönersi.n.z!. 

• s ht nikah .. 
Y•lmazın tav. ;yes. pek doğru ve 

;ııwınde CdL Made!nki &elma, Se
mi.mı resmen ltans, de/!ildi İngi
liz poLs rr '1dürüne müracaatın ne 
manası olacaktı? 

' ım.,~ın arkasından Se.m.:h de 
ÇU< t .. 

• lmaz Ka aıo:"Ş iskelesine gidi
yordu. 

Semı:h u~ lnk..mUI11 doWıı yürü. 
dit 

Ve ~ = K.ıı-ıs.nı çaldı: 
- E\ m ·nız, hocaefendi? 

A... Sa misiniz, Semlı bey 1 
B n de ş · md.i size ı:clece:ct.L"ll.. Da
vetJlcrm zi beklettim gaJ.Jha ! ... 

- Hayır. Her.üz k:m:;e gelmedi 

amma., neredeyse gel..ir!.er. Haydi, 
hemen gidelım, lıoce.efendi 

İmam y-.ınma müezzin ef.endip 
alı<rak, yol& ç:ı.ktılar. 

Semili :imamı neriye götürüy~ 
du? , 

Selma meyda'!'.lda yokken, nil<filı 
kıyılabilir m.tydi? 

SeıciJı. vakla gelir.kıen zihninde 
herşeyi tasa.rlamı.ştL 
Eve ı:>c'- ir gıelınez imama bahçeda 
yer gösbrdi. K.eııdısi k~ iQJ
ııi gı:rerok, kızıkard~ bıu:icl:u: 

- Sencren hlr fodakfu-hk is:ıiyo
:ruın. Y wrum! Eğer bu.ı;in dı:dio

giml yaparsan, bana ka:rşı ~ 
l1k v-azifem 'f3'Pumı o1acaksın! Aık
si '~'Ue şinx.1 im:mılz lıirlilk.te 
~'İ!m .. Ve <ibcı:L:yyen yüzü
mü göramlyeoeksın! 

- Benden ne gıbi fedakarlık 
!stıyorsını, ağ-0b:•y• 

- S man1n ro11inü OVTII' ~'c:
sın! N:Jralı kıy ,1ır ]ren, bu rolil yaı.. , 
p.'.l(> n! Gayet basıL Beş <lıık.i-
blec blr iş. 

S.. n · "> krı kııırd~l ~.rmıştı_ 
Nasıl or.xr, ~boy?: dedi. sm.. 
• ı:....:.ı.:ri ohnad:ın kıyt:an m.. 
ı:nutaOOr .J:lH' mu 1 Hem bu, 

reLlJ< lJ bir ışı:ı.. _ 
llfotooe>r ı.>l..J? ohnana91 bana 

m bic memhrlir TelıJilreye ge -

- O haJ.de b nian eşyaılıarımı 
toµla! G.ixlcocf:mı. Bu işi,~ ka
dına betı on 1.iıra versem }'apar. Hiç 
de güç bir ~ dei(il. 

Duır kadın. ~abevi.nin bu işe 
aiddi bir aliJ<a ile sarıl~ gö
rünoo: 

- Ma:l.emk! ısrar ~!.. 
Peki .. 

.Demişt.i. 

Seım.1h krz 'kaındeşinin yaıııığın- ı 
d:aın qpt:ü: 

- lnsan, kaırdeşliğini böyle gün
ler&~ ı:ös~idir. Teşe!<hir ede
rim. Bu fecbk.firlığını o.uııciıye 
kad'aır ummnzyocağmı. Ha'fd;i ha
zırla.ı ı Bi.7.i.m avukat Cel fil nez-@ 

ise gelir. İki şahıiıciımiz var dmneik
tix. İmam d<>.hal niıktlhı kıyar. 

- Vdkıl! iAzım d•ığt' mi? 
- Hayır Asıl var.ken, vekile 

lüzum yok. 
St'1l"dlı '!ll'V·nçı.., bah~ye . ,, ': 
- Nikah mu3l!Ylclesi ça;bulk bi

ter mi. im. ·n denet? 
- B:ana t!'.asrnfını verirseniz, iki 

gü:. ..1e mc$1 • kapısında kav lln.ı 
}-.ıı.t"I. ırulm b::-yim. 

- :-fay hay, Nc-ka.<lnr maeraiı 

var 
- ~"e o c k?! Sek~ı on liTanın 

iç ...;ı 'r. 
Semih, nfk:fıh kıyı'nıııchm, _ • a 
" ..ı tc ;ı;:ı. masnfı olarn'< cııı 

ilr.ı v . 
!.mımı ~kr.ır edeocl:, paırayı 

oob.nıc ~·<'f'r..;tiırri 
Sc:nı.ıill kız k.:ıxJeşl alt lwt:.aki 

- Se.Dna, fı<ı2tr mısınız yavnmır 
1ıın.am efeııdıyi OOklotmiy'El!İlm. 

- Haızıırmı, $amıilı Bey! 
imam 1/13 ~ önel<?, nMifezic 

aı<k.aıcla.. Oci:a)"l ~ıe.-. 
İmam erendi be!.iııden di ın.ı 

oilııardı.. Alelı'.ıısu:l kağıda ikıi tam
im isimlerini., adrwJeır.ici, ~ 
taıııiJieI1iıni ve mibn:!YD miktar= 
y.a:zxlı. 

ıBu smıd& ~ 'ka'PI"'- açDm ıŞf:ı • 
Serrıilb ı)ancereden balk.tı,: 

- İılle Cehil geli'.YW .. 
Ve odadan bahçeye fırl!adı. 
Se.'llih, Oo!Oe roosu.l~ri anht -

ıınaıın ı.şcı. 

Y ,av aşça - ı bahçede · lrulıa.ı:,•uııa 
jğiJriı: 

- Nikfrhıımız kıyılıyor, Cclalı! 
Nerede kadın' Demind nberi seni 
bel'.:..·} -um. 

Ü ili bı.rd ' :re s..;:;D'tl l: 
- SJlma ı:"ıdı mı? G; · '-ı ;,;·dırı 

c;-· -. • ..... Vı ·~ üzü m -..,..,elli 
f!1 • • "il Bır u. Ih' ırnuır 
k<Uı 11 l ta' :va daumıştı"< 

.... ~ ü· 
- Ll.ı.ı bırr.k0 ~ım Cel~l! Beni 

v c , Sd r a.yı o le cıtmdk i~, 
onW" r tiıhlı :"! d m . ı lfı:zum
d r '1ı 1 i<: "' 'nr c "' dü.şiiııı • 
d ;"'!. im >n kı>. k "mi Lm -
ıru• or. O &el aı> n ro .\nü oyru--

H OOzır' .ıaıd ~ 
<'l' iım ~ nnl 

A' n aı ı;-1 . =ek için 
kcnd:-'1'.İ güç tu.tuvo:tlu. 

(Devamı var) 

2 ı:W.zel ve müntehap filimden mürekkep fevkalade bir ı>rogram 
' ğlenen Viyana... Gülen Viyana... A 

Seven Viyana... j T1AniZiiN 
'1 BiR GECELİK SEVGiLi (Maymun Adanı) 
j 1 TÜRKÇE SÖZLÜ .. .ı o;J 

THEO LINGEN - PAUL HORBIGER • JOHNNY WEISSMULEl- IACBl>-tıy'e r 
-;e HILDE KRUGER tarafından yarablan bu ı ı LIV AN tarafından çevrileıı ve şiııtdı 
ne~'e ve kahkaha filmi göı_ünüz. görülen en harikulado maceralar. d 

Seanslar: 2.15 • 5.55 ve 9.3.'i de Seanslar: 12. 15 • 3.50 ve 7.30 ' 
İlllvcten yeni FO~ JURNAL en son harp. ;e dünya haberleri ..,,,,/. 

~ma:mamm:ı:nma'Oll Bugun saat 12.15 ve 2.15 de tenzilatlı matineler. -::._./ ~ 

(Fedailer Alayı) 

Fransızca nüshası 
... ~ıı 

Türk(O Jlıl' j fl 
TAKS;l SÜMER VE 

sinemalarında cidden görülme~ bir JDUva!fakıyetJe 
ediyor. ; levsimin zaferi olan bu şaheseri yarataulPr: r' f 
GARY GRANT-DOUGLAS FAİl'JJ_ıı 

VİCTOR MAC-LAÖLEl'i 

Ungiin sat 12 ve 2 de ten2ili:t:l.ı matineler 



E SON DAKiKA 

arp Balkanlara 
niçin gelemez? 

~ ~ra 30 (A.A.) - BılkanL .. mn cilheıt~ Bllkani'ardaın il.'ltedi,ği kaı-
a;.;'YeLiıni ~ ıikilk eden .Tiıınes• gaf- dar pıtldai maddclt?r teımın eddbı1 -
~~ l'ürkiye muhabiıri şöy'le d\ği rrıiiıcldıJ~e haıoi Baı]wnlara taş.. 
Yazıtı..'kt.adır: ımil uuınclk ve burada yeci bir cep
~'l'üıı!aymm !Nkiımet me'11ke - he vücude getirmek Almanyarun 
~ ve Ba.kaın d . .V etı.eruı.m m~e 'ITllJgatyi.rdrr. Sovy~<t-

et rncr.1«.>zleriıi'Cle haklın <>- !er fbi.rliğliıııiın Firl ancbya sefa: ıı -
~ ~a. ıhaırbi.n a$lğıdaıki sebep- ıckın soınra )ı.ıni SC'ri!_Üze;tlere atı,.~ 
u ~la:ı'>Stle şi.mıd!llli<. A''l'U'panın 1acoi!ı sureti uıı;ıu.ınıyede zaonnıe<lü.L 
~u $aT1d losrnın.a sirayet et - memcllctJ:dir. Nihayet Ba]karnkır 

:··.i~ği IIK'tkeziııdedir. İngil ter..ı Polo.nyızya ve Fmlaııdr;aya benze
~ Fr~ Tül'kiıYe ile itiliıt'3.r im• mezı er. Balkan . ~.ıeml.'clxıtlerme 

til.ır>E!k "' Rumanya ib Yuna - Fraru;ıclar "' 1ngıl:7.leır Y""._dını e
l a p; ti vermekle Balll'k.a.nl- <'ebilirler. ~u !TlllClah~~za Tii1'k ef
~ surıııu koruınuııl' iSteıd~J.er:nı ikan umumıyesme gore, heı· şey. 
la :it etnıltıJ.erdi·r. mııaenaleyh on• den. ziıvaıde ~a]k~ııJarı . raru:ruza 

l'<f bir Mı!.ilro gelmC'L. Di_~er ikaır;ŞJ. ib."Oru.ınoga kafı gehr .• 

Türkiye - Suriye muahedeleri 
• 
ımza olundu 

%q ~a 30 (Hususi muhabiri- 1 
ıı.~,en)_ Türkiye - Suriye mü
~~tlerini tanzim eden dostluk 
~Yı komşuluk muahedeleri bu
lıan liariciye Vekaletinde kütüp
la.l e salonunda saat on iltide im-

atıınıştır. 
tf ~a Saracoğhı Şükrü, Numan 
~ e.~ınencioğlu ile Fransız büyük 
aı:ÇJS:, Suriye fevkalade komiseri 
ıı:uıd~ teati olunrcuştur. İmzayı 
lııkteak:p Hariciye Vekili bir nu
'l'uj. :ırat ederek Türk - Fransız ve 

k • Suriye münasebatının sağ-

lamlığındıın ve kuvvetli dos.tluk 
tezahürler nden bahsetmiş ve ayni 
şeki'de Fransız büyük ekisi de mu• 
kabelede bulunmuştur. 

* . 
Dahiliye Vekilinin ziyafetiı 

Ankara 30 (Hususi muhabirim.iz
den)- Gazete sahi.12 ve basmuhar
rirlerinln Ankarada bulunmaları 
hasebile Dahiliye Vekili şehid- h
kantasında bütün gazete mümes -
sillerinJn de hazır bulunacağı bir 
ziyafet verecektir. 

Y k. G 1 t saray- 1 Selimiy Ask ri 1
1 

arı 1 a a a SatınalmaKomi""I 
Fener bahçe maçı 1 Ha~~~: a~~:~~sta:~inin 

cı inci sahifeden devam) i 
:riırııde Hüsnü ohn bir ko.tlroya beşi 
ı::oı atimıştır. 

Baın:a ö)' e ge'ir lü, FE'llC!';,, 
ımeılkez muavin nıevkiincreki 
Esaıt Gala\;ı..;ar.aylı Cmil ile 
Y"a.nı.nd'aı!-ti ark.a aş»'arıııı; n ~11 -

ibİ!li2ıonl .lırına müe.ssır bir ş_ -
!kilde karşı kıoyaca.k ça'P'ta de -
ği.lcLr. Gırlat:ıısaraıy>n. .l:ıug(,ııı'.!·ü ta
ik.ıımına ka..">;ı Esal mmtkez mua~·in 
~evlk'iirndcn zi'Vo<lıJ ,_-J:· ·e d~lıa uy
gundur. 
Sağaçık küçük Flkrııt büyük is.

~;<ladma rah= lı.ım,ısında.ki .mu
avin Musayı peş;ne ta!kacı:k 'k:ı.dar 
çaıbulk görÜ11ımÜyor. Oyun taırzı, 
llkidclıir içeri kıvrılması dolaıyı 'il<ı 
ımüıossiır vıe af>-rİ olan bu genç Fe
nerlinin koşu ve çı.kış sür'oıti ar -
ıbar3a her muavJn karşı.sına t ed
düılısüzce kon.:ııbilir. Anurıa ağı·rca 
müdafil:er VEI muavinlere k· "' ı mu
vaıffalkiıyetli bır Beşiktaş m:.. ı çı

llrnıımı~ olan bu QOCUğu bu hah~&i. 
maçın heyeca.11]1 cilve]:.ri içine b· r 
da!ha :kn.ağı, ben olsaıydım, ~ru 
lbutlmazdLm. 

Yancın Galatasaray önüne çıkacak 
Feneırfüer g,ıçen haftaki oyu<ıun 
lroyfii.ntdeıı Sl)TJ!ıp şu ·haık:kati göz
~eri.niı.'1. ooüne ~tir.mf'!idirler: 

BeşjktaQa ikarşı ç~;Jrılan f~oı! 
sist.:t:nsi.z, sadece ı'3'1oilbin. sık 6'k 
verdi{!! fr:rsatlardaaı iSlifadc edrır 

bir oyundu. A'.'J·ni F r 1 1 r·n ayni ihtiyacı için sartnamc~i ınucibince 
tes:ilili tarzla bu haft.a°kı ma<)tan otuz adet gardropun p:ızorlıkla 2/ 
yüzler. i güle:rdk çık.ma:arı pek 4/94U Salı günü saat 14 de Selimi ye 
mı.o ıteını.il dl ctit.'dir snlmalnıa Jıomisyomuıda eksilt· 

mesi yapılacaktır. Muhammen be
Şuı.u da h·ıuı1 :ırnak lazımdır ki deli 900 lfradır. ilk teminat 67,5 Ii-

Fe:nerlı.,,,. Galalasaray huccvm radır. isteklilerin belli giin ve sa· 
iıoı~tının kombinezonlarını on sekiz atte kanuni vesikalarile birlikle 
pas çrııgısinın epey ılerı;;ındc 'boz- Sclimiyede Tüm~n satınalma ko -
ımak mcoburiyetiırıı<i.:tf •d lr. Çür,kü misrnnuna gelmeleri. (2452) 

lbugürtk.ü Feno: mı.id<llal haılitııım l---------------ı 
00 •CJC>'L pas clz~::;ine l".irccek veya • k I t 'I" . 
y-alkf.hşac3k rki iıç Gıdaıt:ıs:m1~· for- Gayrımen u sa iŞ 1 anı . 
vet;ııi enın ~·et1a karşıılıncak kn- S:.J.tanal'ı;mat 5 iınci ,,..Jıı lı.ı.ikulc 
daı cev\·:ı>li.ği yo~ .. Eu it.barla lhfik!Jınl' iır",jı;[cn· 
d~ sr>ı] icle m ·,4l'"aay-a da hayli 
yanbınli üi.r iisluµtı;ı ~namaJc iti- 939/101 Tcn,kıe. 

ad•ooa obn E adın '"lerl:ez mu- Sult."JJJahme1ıte ÜQ.d" mahalle -
aıt n me\'•kiinden içe ııılımnası fıık- sıinde Saaıayi ımektebi sokağında 
nni müd~faa edabl'iriırıı. 10 :mıım::roiı il<ıJndı aıp:;rtımarunda 

Foo.ır1ileıf.ırı Esadı il ~ri aldık- ımulkhn ·iık.ın 5/7 /9~9 'ta-r hinde ve
f.!aırı talkdirde ortıa muaı:in JH"ne fat edan ve 1ıerelro;iııe m,;resçıla -
koy.abilec.,\..-1eri ı:r..ı><,I er arnsmdan rıınıın ıtıal"1bilc matıl cınerrll7.<.•-• el 
en sür'atlic<'ıni ve en cfüıselisini st<;- llrotınıu,, 0 ,:ıın Lıtanıbul 3'Vuıkaıtlaırın-
maeri Gakııta.:;aroyh Cl nn' lin. hü- dlan Sadu'l!l n. r uhdei taırnrrufun-
cum sistomi baıknnnnaın muıvaf!.ık da olduğu tapu kaydı iC. anlaşılan; 
olur kanaatmdeyi.m. 1 _ B.!~oı&d'rdk ıır ::Jhı:ılıcsırııin n.ah-

H('r halele \'armki ma~. Fener- unubooışa caıdda;:nde 95 kii.ü.k 126 
bahtvo i<;in zo~lu ve kazımma şansı ada 12 p rsel eskı 10 yeni 10 nu
ral<lbirıdt!n daha e'ksi'k b'r ma{•'ıır. ımara.iı zeı • ..'.n 1'.!alı ü ı beraber 6 
BugÜ<n arada n~ut fa•l<1 b f 5.!i lk:ı:tlı :ı1paı'Iınıan ile, (füı:n:ıo-i mclk
edeibiOm~ için Fenerlileı<in hem ~ sal-.ni\ı 10 nrnnaralı aıp:ır.1.ıman) 
Beş&tasa çlk:aıı kadrolaf!J'.! r2lk 'he ~=ı. 2 --- Yine B ·'fo lıı:~ n: a
,gör-a ta<H, hem de o günkü sis'•mı- lluf.'·""'1tdl Asma'.ı sokağmda 86 
leriıni ihal'.13 düzeıtJn,ı[E'ti ııera'·~·r~ ikiJtik 126 ooa 3 <p.ı:ısel eZiu 10 ··erri 

l İstanbul Komutanlığı 
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SO~ TELGRAF'ın tarihi tefrikaıı: 24 

Reşit Pa,anın Hatıratı 

AKEDONYA ATEŞLER İÇİ DE 
Yazanlar: 

Jıkeudcr F. SERTELLi Cevdet Retit YULARKL"l.AN 

Y etışen as er köyii bastı, yalın z 
çeteden üçünün ölbsÜnÜ buldu 
O gece, İbrahim P•şa, Rc~it Pa

ŞSJ·a mahrem olarak şu mektubu 
gönd~riyordu: 

Ueşit Paşa Hazretler :ne 
Gece - fırka merkezi 
saat 10 - ntalırcındir 

(Vesika: 22) 

<Efendınıiz 
•Kale karyesinde vücud lİ haber 

ırlınan Buıgar eşkıyasının ten.kilı
ne etraflak• SÜ\'ari ve p:yade müf
rezeleri yetişm;ş v~ müsadeır.eler 
1>a;; 1'ınıış t' r. 

Bu arada birkaç hanenin tutuş
muş olduğu da şimdi süvarü mah
sus'a ı<elen rapordrn anla ıldı. İh
tiyaten ş!mdi buradan da bır müf
reze daha yola çil<anlmak üzere
dir. Müfrezelerimızle çarpışan, 
2annroe .em (Taska) mel'unudur. 
Herhalde hükümetçe de b r veya 
b;ı-kaç memurun ve polisin vak•• 
mahallinde bulunması. net:ce için 
pek lazımdır. Bu m~murların lüt
fen \'e aci'.en k.şlaya ve gitmek ü
zere bulunan yardımcı müfrezeye 
yetiştril:nesi müsterhamdır. Gi -
decek memurların hayvanları yok
sc. kışladan hayvan itası müm -
künatir efcnd n:iz.• 

Birinci Ferik: İbrahim 

ı 
bunların ıçinde yoktu. Bunların 
hüviJetlerinin trsbiti işi uzun sür
medi, yerli Bulgarlar: 

- Bunlar Ta>ka ~etesi efraılın
dandır. 

Denıi<lerdi. CeplNinde çıkan ev· 
rak da hu.au gösteriyordu. San · 
d:ın~ki, çcteciluin erkanıh. rbiye 
reisliğini yap~Jordu. O ı:atcn ken
dini daima ate~ hallı'ldan geride 
tutar ve her tehlikeden yakasını 
sıyırmasını çok iyi bilirdi. 

Bu müsadenıe, bura1ardaki eş .. 
lıiyanın Taska ~ tesine mensup ol· 
duğuııun anlaşıhnasına yardım et
mrkten başka bir netice vrrme -
mi~ti. 

Meğer, Taska. cele efradile be
raber, ev\'el<e hazırladığı g'zli bir 
yoldan gtte yarısı ncnıağa nıu
vaffak olmuş ve sabaha karsı ci
vard<. k.i manastıra iltica etın;şti. 
Taskanın firarını !c:;h~l cdrn kti .. ~ 

!illerden birçoğunun b;ziın askerle 
sabaha kadar çarpL~tığı ve Lu su
retle Taskanin firarını kola~ laşlır
dığı anlaşılmıştı. 

S vyetl 
girme 

1 ve erlere "il sabit elbise dobpk· 
Vakit vakit dostluklar( nnı mıitcahlıi!li yapmaı.t n btin· 

b 
kiıf etmekle hesabına nptnılmak 

k O • ı h e da değişiyor Üzere kOll\
0

S\Ol1UlllUZda mevcut r 1 m s 1 ar (2 inci sayfadan devam) 1 keşif ··e eraitine göre pazı:.rlıkla 

15 nııımar:ılı haınc. (Meı.kıir 3'J)artı
ımanm anlrasmd:ıki Asmalı scıkak
ıta 15 ınııınaır.alı <!V) t:ıın::mı. 3 -
İs"..<ıınlbul Ba'I '·n:r~JJl'ı Ahı~-eı I> ma
lı~ 'e'i Me~h "" so'c- ~ ·b s:ı kü-
11!Uk 4::5 acla 1 :ı:rool eSk; 1, 1 mü
keııre• yeroı 1' O 1 3, 5, 6'l ~ nu
ım:::r h iistünd od2l·rı ohm kigir 
<Y.1 ·1'mr ~lH0/1760 ,,,.,,.,., 

,.., .e t "·c- -
ı".ı:a..ı-

Rrşit Pasa bu mektubu alınca, 
ciheti askeriyeden gönderilecek 
yardımcı ıııtlfrtzc\-e İ!jtirak etmek 
li re b'ıknc n1 ınur göndcrmi1tİ. 

Aslı.eri m"irezr. memurlarla be· 
rabcr sa ıa karsı Yola rıkınışti. 

T· ska beş avcııes 'le o güiıii ve 
gece) i manastırda geçirm:ş, papns .. 
ların kendisine ikraın ettij::i Eucuk 
ve <nrapları y ·~ip çenk, .ke e
rin ~öztülüğü sayesinde ikinci ge
ce de rah ıt r hat nanasl rda uyu-

1 r, ikinci Fecen · n ftrdasında, 
erkenden m stırdaıı n~ rıiarak, 
c'. j:daki ilticagalıların re ilmış -
!erdi. 

mti akas sı 6/~/940 Cıımorıcsi gü· 
• 

0 d d v • ı Sovyetler;n bir taraftan, İtalya • nü saat no,ıla yapıinc~.ktır .. l~h~m-
n 1 Y 1 e eg 1 nm da di~er taraitan ınuvnfakat • men bedeli dokuz yıız on kı lıra 

inini temine ugraşıyor. 1u•afa • kırk iki kuru tur. İlk teminat pa· 

ııı "1~ova 30- Kre~:-in sarayı • 
Yei h~yük salonunda, yüksek Sov
lıaı Şurasının umumi içt maında 
ıı: k komiserleri meclisi reisi ve 
ll aticiye Komisıe.ri Molotof Sovyet 
ııı~anın harici siyaseti hakkında 

.o. ıın beyanatta bu'.unmuştur. 
.\t -at 19 a doğru celse açılmıştır. 
ıııa~armda Stalin ve Voroşilof ol
~ Uzere p;ırti ve hükümet er -
~ ı Yerler;ni aldıktan sonra, ceJ.. 
•ıı e rivaset eden Andreyef Fin -
~(''ada maktul düşen Sovyet as
&Oı··et'lnin hatıralarını anmış ve 

u l'vto:.Otofa b1fakmıştır. 
~ 1olotof, Sovyet Rusyanm bita
~ Vaz.i:~.tinı anlattıkbcn sonra 

'l' IŞLr ki: 
de Urkiye ile münasebetlerimiz a
~~ı tecavüz mu.hede.erine ,stir 
<lı· eder. Sovvet Rusya üzerine al
~1 taahhütleri yerine getirmek 

arındadır. 
~esaxabya ihtilafı hakkında Ro
ba~nva ile hiçb r ademi tecavüz 
it tı imzalanmamıştır. Sovyet 
le~a bu mı:se'eyi harp yolile hal
~temeırektedir. 

~Usabahki aktif 
müdafaa 

(1 lncı a.blleden dev•m) 

~-'i «zın ve ~el hwaı.:arnı müjde-
1 <Jlan leyi<.~ ... ıbu s.:.ıb:ıiı lk.aili -

Sİı<rUJ"1' halinde gaq> İSLİİ<at
~hıdıen is.anbula getmi.şlerdir. 
ı,.~ ~ tay:vare Oiıii 1x1'l -
~ ııu:ı .. ııı1ışı ·yapııwgındaıı ley
ı.,,_ .SUıiile.ııi. kor~ şe'ım:ı 1llm€ -

~ 're K~•tıhmıe istiıkameüne 
.\A ı.z.,"1<_, şmııı,i anfiT. 
ıı .. uaAL l\IURENİN REİSLİl>~-

<- llu SABAH VİLAYETTE em 
'l'OPLANTI YAPILDI 

~ün l(CC() saat 22 de Baodırma
lt.. !iehıiınize gelen Fran&ız pasii 
~dafaa mütehassısı Amiral Mu
lil( Ve Dahiliye Vekaleti sefer.ber
'ab 1111ıu.m müdürünün ist raki:e bu 
~:ı- ah saat 9,5 da vilayette büyük 

l3 t~Plantı yapılm~tır. 
lı.; t·ı<;timada Vali ve Belediye Re
~i~ lltfi Kırdar 'le muavin' eri, em

et tnüdürü Muzaffer Akalın ve 
llıııerbcrl·k müdürü Ekrem bulun-
ö!ardır. 

\10 .Rledcn sonra Amiral Mul'rn ve 
l'iıı 1 rimızin muhtelif semtle -
~t~e gezerek sığı"'1k mahallerini 

l> it erLccekl ·r. 
lıtıı. <ıza_rt.:s den sonra- !'eh~mizde 
~ t:ını ve a~ı hır pasif mudd3a 
ll11 ~lı(,Si ~aoılacaııı anlasıhnış!ır. 
·~~ıı t 11 de de S lihtarai\a 
'ra,, {ik fabrikasında b"r t,_,rübe 

Japonya ise menfaatlerimıze her 
hani(~ bir tecavüze müsamaha et -
miyece~ımizi bilmeLdir. 

Amerikaya gelince, bu memle -
ketle münasebcller.mizde son gün
lere kadar h'.çbir salah haı;ıl olma
mıstır. 

Molotof sözlerini bitirirken, So.r
yetlerin harbin yayılmasına mua
rız olduğunu ve büyük devletlerle 
herhangi bir harbe gi.rişmemiye 
karar vermiş bu'.unduğunu söyle
mi<:tir. 

Yüksek Sovyı;t ~lirası harici si
yaset hakkındaki raporu, Kareli 
Cumhuriyeti teşkilatı ve 1940 mali 
yılı bütçesi lav ihalannı müzake -
reye karar vermiştir. 

İl"GİLTE E l\1ÜNASEBATI 
KES:llEK NİY1'."'l'İNDE Dt:GİL 
Faris 30 (Hususi)- İngiliz hüku

meti, mezuniy.ctiıni geçirmekte o
lan Moskova scf.ri Ser Vi:yam Sed
ds'in bir an evvel vazif osi baş '1a 
dönmesini arım etmekt d'r. Bu da 
İngilterenin simd lik Sovye!le,re 
münasebatı kesmek nıyetinde ol
mad•ğrna b.r delil addedilmektedir. 

İzmitte orman 
yangını 

<1 lnel sıtı f den devam) 
Yanan yerlerin ekser·;·etini or

rnanıann. funda,lık kısımları te,.kil 
etınektıc-dir. Hadisede b r .ka..-ıt bu
lunup bulunmadıgı ve müsebbiple
rin meydana cık-0.rılnıası için t?m
niyet müdürü, jandarma komu.a
nı orman koruma am.rleri mahalr 
linde tahkikat yapmakt.adırlar. Va.. 
!imiz de yangın yerime gitt>kt,n 
sonra şehrimize dönmüştiır. 
D'ğcr taraftan Ad. pazarında Ad

l'ye kövü i'e Çay köy.Ü ormanla -
nnda Sabanca civanndoki fun -
d:.lıklarındu da yang n çıkmışsa da 
bunlar hemrn söndüriılmü~tılr. 

CATALCADA DA YANGIN 
Çata'cada Tafra köyü ormanla

rındaki kömür yapma yerinde de 
qün akşam büyük bir :v angın ç•k
mışbr. 

Mübadil bonoları 
(1 inci ı;abJft•drn dt"e<Lm) 

tahsi'at müdürlül';üıııe- gönderecek
lerdir. 

• ŞEIJRİ:IJİ7,DE 3 ICİŞİ ARANDI 

kat ve ~·alıut tc~riki me.ai. Fakat ra:>ı altmış se"ki, l'ra kırk üç ku-
Sovyctlcr artık Finlandiya harbini rıı tur. isteklHerin belli gün ve sa· 
bitirdikten sonra yeni harekata ge· atte Fındıklıda Koınotnnlık salın-
~ecck r-ibi görünu1üyor. Sovyetlc~ alma komi~yonuua ıuüracaatları. 
rin bi:r takını t.savvurları yok de- «24H• 
ğHdL Fakat şimdi bunların hepsi
ni filiyat saha>ına koymayı düşü
nür gözükmüyor. 

İşte İngiJ;z ru3tbııalında bugün
lerde görülen •u mütalealara ilave 
olarak Taymis bir noktayı daha 
diişündüriiyor: Acaba Bcı;:ırabya 
için beslediği tnsa\'vurlardan Sov
yeller kolay kolay va.zgeçtr mi?. 

Sonra Avrupanın cenubu şnrki 
sahasında Ahno.ı.uyanın nüfuz.unun 
IU'bnasına İt !yanın razı olanuya
cağı söylenmektedir. İng·liz mnt· 
bııalına göre Sovyet - Alman - I· 
talyan anla~ınası şimdiye kadar 
hep rh·r yet hudutllU'ı içinde kal· 
nuş bulunuyor. 

Sovyetler ve 
Avrupa Harbi 

(Başmakaleden denm) 

tcca'\·üzüne ugrı)'acağından ~üphc 
et-.ıişicrdir. n:.ıa da bu süpl:c çin
dcdirlcr ve orta şarl ta ınütch ş,it 
müttefik ordularının daha zirarle 
bu gayeyi istihdaf ettiği kanaatin
dedirler. Ancak, bunun tersini. ~ &· 

n bir SovvPt teca,riızünün reddi 
Lıtimali kar<ısında bu teb•~şüdün 
vukuuııu tefsir etnıek de aksi kazi
-e olarak ~!bette ki ~ünıkiindür. 

lstanbul dördüncü 
memurluğundan : 

ıcra 

Hazomei rnal.ıye namına İstanbul 
ıına1 o/e muhdlmnat miidw%ğiı b
ın:-l'ınrla.n Çaı:-.·:m1!b·d:ı Te\/Xıi Cafer 
wan' Un!e Fa"..hiıye cacH · '"-' 
2 nııınarnl)ı lh·'10de ınıtL\cm b~·:~.., 
anüWk:'.iıdi Mu!!l.:ı.fa Ilıyri ve Ha
Ct'll' ve Güzlid~ aleı ·ıııe~ lnJ yaıpıbt'ı 

29/3/938 tm }i i~ senedi le 
·'·n ı f..lı buluınıaıı Faıt'lrdc Dr,awnan
da Oobam·ımır; ımı.'haJoeı.in.le ~!es
c'lt sokaf';ııcb eski 3 numıı.ralı cır
s;:ımıı llp<) r~ b " :ın<l 1 152 lira 91 
kunışun rn'~- ll\-en-e s--m-t.--;(f::e tcv
f;.kı;,, '7. 9 f= \1 ' " 3 it bec rü ":.:,_ 
ın k 2~ ~eş;:' '1i O;J6 t: rl!ıine l<"'" 
d b cıs:uı · 8 l'"'a '.iJ J.,,-=u ttn 
'lillm:ırıı t:ı.hsf?i içİn yapian '.era 
Jb mı. fuır.:l'ıı:r bon:ı " ın ;ılc_-nc'~ 

l"'•h' ;r ·ıın ırr!.'<Tu.l or.tu~ "ııta 
1 1 ~ tt:" ~ m ® Lt_.le 
oı:; '.''.'1 'rnış o1du ntl.,.., İstanbul ic-

aıiıJci~rı!ij(m r 939/246 s~Yı 1ı ve 
2413/939 • ;, k'1nar.!1° 1 !:>) ~a.~ın 

biır il" r:.1U ttle ve ilt n if;. 1na 
ika.!""'" veril'm ~ <iıduil;uııdmı ta.rn 
itar.ııfon iıtilb"!'ell für:ız ,ıdilmed /;<i 
~ı:.IT<ıd;r:d.ı lt-ıı~<ibc dN·:ııın ()]unacağı 
l:ıorçluk.ra .tn.bliğ' ma1;cunına kaim 
ollm:»k üzere ~.l;hı o\unu.r. 938/29& 

Fotfö ibnci sulJı 'hukuık h!ikiımr 

~in.den: 

Esas No. 1940/293 

TI::LEV oğlu Pe;il(1-ci AHMED; 
Cen-ahoc.:::a Huhycr rncıhtiJ>csi Av
rntp::2<"lrı Şın·!tulharom rokiağında 
Cavuşz~d<> aırsası içinıdeki kulüh ... 
de muıilln· 

Maalıaz:ı, bu karşılıklı ihtiyat 
tedbirler:ni ve mülih· z..ılannı da
ha ziyade tahrik eden amil Sovyet 
Ru: ,.anın Almanyaya muhtaç ol -
dıığu hayat ve maden maddelerini 
vermesinden ve Almanyanın barp 
kabiliyet ve nıukaven•clini IU'ttır
ması endişesinden ilcri)'C geldiğine 
güre de bu endişeleri refedccek 
tedbirlerin şark sulhımun muha
fazasına dah 0 ziyade yardım ede· 
ceği muhakk:>ktır. 

ETEM İZZET BENİCE 
Salah.~drlin Kamil Yavuz Can 

ıt~rı..:.1fı:ı1;c;r~ kefiliniz İsmail oğ1'U 
.Nl, iı:e birlikte ~cıyhiniı:ı~ iblıne 

Suntı:ıınc!hmQı 1 ıtnıai sulh hukuk eyleiliği 82 lirn 37 d<unu; aiaeaık 
btıkimfti:'1iaıdcı>: . davaısınm :görülecek muhakemesi 

Jaref Cebe Vtlkili avou:kat Öm<-c fi.çitı çrk;ııni!nl'lı davtıliyeve postaca 
C..m ·l t:ırafındaın S,'1'1)'& Maden veıı.li:len mr.ıp.ııh.:ıt.tıa >iti sıy ~wvel 
Kil:yos c:ı.dclooi 13 No. d:ı İzzeıtltin evi. <\'ı>'h~':ye c~ Bursaya ıı1tti • 
Ko<:avğlu aJ.eı1ıin.e takip edıkn ğini.z v, yeni •drC'sfuiz maJüm ol-
y>ami iki lira on be'; hıı•Jşun fa ız ımach{n ta.:mh e<lillii{i p;iirülme.k1e 
avn!;ıaUlk ücr«li ve rnooökı.nıe mas- mı~· ımı n.ln ıınualliık o'.tlt>itu 19 
roflml... 1ııtarımn 'b.roli ha:klı.ın- n.ısan 940 cuma o-:tat 1 O da F.a.tl h 
<'.dki c'.av:ıd;ı İzııE!tti<ı Kocaoğlunun culh ikinci lhukık ımah.lt,!mesinde 
l:kame!if.>lımın ııneQhu.iyeti !ıase - ılı:rzıır bulunmanız icln davet:;ı,t? 
bide Ofl beş p;iin müdd\:itle ilanen tıehbe m:ıl;c.reın:ı Q·=ı okrımk üze.
tı· ·ı:. t i<TC 1'1:J. ... ~""'.''(" • \"Pnlmi!S' \~c re he1"7tıucib 1n."Vtr on bes ~n 
mıbıclııeıme 16/4/940 ısw.ıt 14 e t;;_ .i:< ımüd'detle Han ef.unuır 

h . • .kı :'Ti 

ık n t. ı -
mü adif ~~ı 

gı.mr.i .t l O dan 12 ye ali .., e 
·ı 'nd aÇ~ a.N' rm""ı is; 15/ii/940 
tar<:ıhir.e müs r ç . .ıa ·~ ıii 

Y rdımcı a~ 1 er Kale knIJ.·cs llU 

vardı;:ı zanıan ıniisndenıc hitmtş 
bnlnnuyordu. Oradaki mü[rcze -
l<rlc celeciler bir ha) li ~arpışm • 
!ardı. 

Yctiscn as ·er o <abalı ate ııı kc
sildi_~İ!li görerek köyii hasıuış, va· 
pılan a•aı;;hTnın neticesinde ,Yalnız 
rete .. rr. dındnn üçii ölü olarak de 
p-eı.rm;sti. 

Şüphesiz ki, Ta.ska •·e Sandanski 

Nef ce itbnrile bu tak plcn de 
birşcy elde edilemcnıi . sskcritnız 
\'C jandarmamız - memurlarla bir. 
liklc . ')creze dönmüşlerdi. 

Oysa la, ger<k İbrah'm, gereke 
ReŞ:ı Paşa, bu müsademe netice -
sinde ya Sandanskiniıı, ~·ahut da 
Taskanın meyjeıı olsun elde celi · 
leceğinden emin bulunuyorlardı. 

(De\ amı var) 

s:ta.t 10 d· ı 12 ~e K ' İ . 'llbul 
Dlvıanyolundakı m::ılık~m c!' ı 
,;c.na ikılınxd\..'tır. Bunlaıraan B.'flru·
tmıamn mUl:ırurnn n k")'lmeti 9l'91 
lira ve evin 3168 ve ort;;~k· füıır ,-e 
odaların lt:inr.:'m ı 19 765 }J-a.d ır. B i
mnc i 3Çlk mi tınma !!'•nü 'tclı:i! 0-

lumııcalk ıtı>ı!~l' ır mulı.ı.. ·~ n .<r;~ 
me:ı t 'n ,,. 75 l<'I' ır bu rn dığı tak
dirde- -0 p vr.im.c~ 1t. ıl ' 11n· ıyarr.ık 
Ç"Il ". k ~" ·r- ı uı ~ 

t h k..1< l:n; k " . ı r.ci 
li:.t> J-rau b ' ' "ll'CClk ve o gün 

'lı Gdi~ c.cı bedel ı.ı~ ~ b:ıılıiğ 

Müt i ler teca 
hareke 'ere ~e geç 

•• ,... 
ZI 

cek 
.c-1

1. r~ ~t.b .k.a.t'i ıh ~ · ~a ( ı inct sah feden devam) 
kı!m.ıc:ıktır. İP< ;EO:< s:.:ubı alac· t
lıllarla salı· a.iık :l:ır v ı alae .lL.l

rın hususile faz ve masrafa dair 
o .ın iıdci>:.larmı iş\Ju ilan tar · 'n
drn -tılıallln 20 giiııı .içinde El\'rakı 
m",bırelf""ilıe mahkemeli'! ze müra
caat' ı ~im tltmed hle,,. tGk
::Jiırd:, s::; . bei::I JJ pm·I= 

ıkrin n v·ıııl sha en l "'"3 :n -
dııı ""·!.<lığ.' ve yahut avr lmak 
'JZErc bulun<luı:unu bild rmi·t r. 
Ye , b r d(' ız ll' . ebe: ı•;:: inti
zar etlilt>bil r. ~ na! denızırd. bu
lunan bü Ü" Alman geını er ne en 
yakın lmıan ;.ra p;ırmeler :çin e
mir Ye ilP:: ı 

lunnıakt~dır. Alman torp·tc .,, 
üslerinden ıı v r wm ..ı.rdır B '"'la r 
arasında b r haı-p ç· :tıı a=--ın~:an kor ... 

1 

kuluyor. 
AL'.UAKYANIN TİCARET \'.OL· 

LARI TEDr:İCE:N K.\l'ATlLACAK 

" ho ><; "'u · · kl:ıı, Ta-
mulı:nr.111('n l:ı , 

" 7 5 =: ~kı pey dk 
., '"' ' ımüu: v drıv<' jŞlıra.lrl l'İ 
trr. "C 2,5 t.ı.-l '.ılı:re ve 20 ser>t>' ..ık 
E'\-Q<· t,~·, '.bedeli ''11 i:hıılc pul an 
w · :rcı mü ıi ·e ıı it olup ımi1'.e
r.3kirn vt ı· ·1{'r ;c;e ter pc ·<' a ttitr. 
Sl11'; ~aror "!Ireve tevff<an lera kı
ltnac,ltırrd.,n d3!ha ziy~de taf&il;'ıt 

e ı:m * üı. D·ern",eıtın hıır gün ıdlıo~ 
!arı sa.oıt 9/10 arası ma.hloemern;ze 
939/101 nurrıaralı dosya ile müra
caa~rı lizurnu Vı ıyni zamanda 
!ısbu füın ölüy.,, ı\ıarçlu ve ölüden 
.a.!lac:iklı olanlar içiorı de wup lıu 
~ .alfkadarlann da •biır Q\' il;ind~ 
keuı lik mnıh1:emeorrı ıze \"CS ··loalar ile 
birli:kılı .. ı ayrıca •lfuunıu oniiracaaıt>. 
ian aksi ltakd'irlde kaııumı 11'1"'1'.ie
niniın 569 uncu m:\ld<'S ıne tevfi• 
kan wİd1ascıyı ne sabsarı ve ne de 
temkeye zafeten takip edemr"e
ce'.ı.ri de ilan o1u.ııu:r. 

AL. l. •LARIN 'ORVEÇE 
n.n tı.TARı 

Bertin 30-- D. K B. ı.Jansı, bali
na a\'.·l mc\.. :.:i ı:- çt"kte, sonıa, en 

Jğı bin Norvı;ç gemici:;in n İn
~liz vapurlı:rında çal.şması h.k
kında Nor\e\:le ln~iltcre ar ·ında 
bir anla.şma lıası olduğu haberine 
h.avret etmektedir. 

Bu ttkdırd~. ş mdiı e kadar noü
temadiyen gemilerinin batırıldı
ğından ~'-kavet eden Norveç bahri
yesi, bir haro mıntakası olduğunu 
pek iyi b ldıqi İngiliz sularında da
ha pek cok gemıcisim kaybed'el>Jir. 
TORPİTOLAR KARŞILAŞIYOR 

MU?. 
Roma 3il (Radyo)- Br İngiliz 

torpito filosu İskandinavya sula -
rında do·aşmaktadır. Danimarka ı 
sahillerinde de yirmi denizaltı bu-

İstanbul dördüncü 
memurluğundan : 

icra 

F:ı.tih sufö iki:ncf huhı:k hôkim- Haızine'İ malireye izaıfelen İstaın-
ffiii!'.ıtden: bul mmi)•·ı mu!ıaılnımaıt mudüriıtiğü 

ıAfıdülkıOOir: lilrejfü mahallesi tarafı<11c!m1 Pangallıda ŞeMt.muh-
Kiredıaıı.e sokak 13 ~VL!i evde sa- '(aır be\' ım::..tı:ııl'l.i!sınd.e Saikızlt Qh3nes 

lbW<: İstaılıul behıdiye tahsild:rtila- :waTI[ımanında ve Beyoğlur-.da 
rmdan: AırsL::n sa'.!ağındo. 89 num~ alı h:ı-. 

1937 vıh mayıs ;zylığından ıfazla nede mul<ılm t.~cn aıdresı me<;hul 
me'huzun.uz okıın ezıı:a)'I1 te,•kifat olıan Niıko Abrahoon ver.idi Ha.ıa-
31 lliıra 93 kuruşun, faiz, :wuka,tlık laım.'bidi v~rı 0;1.ınp. a ve 
ıüoretıi Ye ımas:ıın'.fii muhal:<"lne i!E Ym-gıllno mülga <".\"tam id:m>sin -
'bir ı;ıte t:>.hııili halclrnı<la belediye- d \il iStiıkrmı; atııniış oldukları 9962 
n!n al. rıhiruz8 ilkaıne oyled:i{i ala- lira 67 ,kuruşun 1/3/931 ta:ı ııhi.nderı 
oak cl.:ıı\r.ısının icra ikılınacak mu- ıltiibaıren ımn:ı. faiz ve m:ı:s:ırif İcrlı• 
lh:ı.1.."<'< '1<l6!ni.c il>ıılumna:nız .için p;ön- eye ve üareti vakfılıı8c bi:·J~e tah-

Parıs JO (AA J t~tr, ns,gc:ınt 
p;azetesı, yül<Se.ı< muttef kler ~c
lısnin 23 mart ta ,hlı :ı·~ıl!:aında 
Alnınnvanın d gE.r memleket eri~ 
ticaret yollarının tedr ce k.ıpatı
mas;n:ı mat.ıf pek muh m kar rlar 
ittılı~z edjldig ~, ) z -r.n tad -

NORVEÇ YOLA G' l · OR 
Par-"' 30 (A.A.)- Fran ız . İngı

lz beyanatının Avru)Xl.un t.üku
met merkez' erinde husu· g€::rd .f:i 
kuvvetli intıb hakkı:.da :,fs.rler
de bulunan Fra::.s.z ma.h!ellı:orinde 
Avrupanın şirr.alindek1 nıem eket· 
ler·n şimdi daha realist b!r noktaı 
nazar kabul ettikleri beyan edil -
mekbed'r. Fi:vaki Norvec Şim•l ae 
nızinde devr;ye gezen İngil z harp 
gemHerine taarruz etmek üzere 
Norveo karasularına giırn Alman 
tahtelbahirkrıni tevk:f etmek'e 
h.a.klarının müdafo.-ss; cın encrj ~ 
hareketlerde tulunacagın, isbat 
etmiştir. 

1 lstanbul dördüncü 
memurluğundan : 

ıcra 

A.1acaklı mülga yclİ;'.'" ~ ı: ı> .;l:ı~"· 
na tza:f<~mı lst."ı Lı.l ıL ve mu -
h:alkern'*t müdü 'üitü 1 ırılfınd· n 
borçlu Ü<'tüa.ıı· T • lroıııı ırıd~ 
iDu.ıi>a'i nıdı:IJ nde 19 nu g 

hM.iC' A:ışe eyüı 25 m ) ıs 
330 ltar> ~ fi.ı.ıow.c sencrl muc·
lbi:nce i.potııklı buLu B ;ş 
Y en.sitnan mdhal esı Y drz POSta 
cOOde;i 19 'Illlmn:... ..nır 1 /3/ 
931 de t~ aklıc.ı:Jı: , 67 ' ra 21 
iuııııw;un ipotdk 
ce ~ 9 fr:.z ve c 

/\.
1 llnstır. 

<let~'llır~ o· r dan Ankaraya gi
t~ k ı·.aPOrlannı Ba v <iı'cte ve

Salıte miıbadil bono'annm şeh
rirr. ·zde basılm·ş olmasından kuv
vetle stiphe olunmuştur. Ankara
dan emniyet mütlürlügü,,.6 bu hu
susta ii<; isim bil<lirl-r.işl.i:r. Polis 
müdürlıığünün alakadar memur • 
ları bu şah slan aramışlarsa da bı.:
Jam::mış ardır. Maamd':Jı zabı a 
nuz ehemmiyetle tahkikata devam 

i](.ı..,ıınmış J
1mu1

. :"- ımezliUr gün Ye l 
.s. f> m:ıtıımınıxie hnzı.r bulu" -
11'-:l ı vey vıi'-.il ııfuııck·mıesi alL.l 

<kıııifen davet.iyede ~.'Jlen ad- sili içfın 934/2172 sayılı d ısya ile 
.~ç.::;C.;;~~~~tr4~~ r J ı 'bıJlıınınatdrğınız p;i'bi Fatilh eım- IWJtil> talebinde buw.nuimı,ş ve 

m, oıarifı ve "' iv vu.taıtlılk uc:retU. 
•birJ' , J2 U 1i iÇ '. r00 U'Va 
Ç<?-.Til':nesii yolil .rpıl;m ak,.., ta 
lebi ÜZ<"!irie 1boıvJ: nun k me'!ga
:h111ın ::ı;e."tilc za:b +a 1, c."'~ı ve ~ etmektedir. ~r. 

İs_t_a---u-l~u-.m~ru-.. k-l_e_r_i_B_a_ş_m_ü_'d-ü-.r-1-üg_w_tt_n_d~en: 

~,1 1 lanbııJ 
pııı 

\e 
l_ 
2 

ü erı • ·in 6 adet küt ohane vaptınlma~ı ışi 4/4/940 
at lu d:t 2490 sayılı krnuPun hükümleri daır !de 

onmt.: ur. 
lı 600 lira ol.ın bu işin ilk temiruıtı 45 Lradr. 
cı ;s t' ev <ifını ı{iisterır resim ve şa.rtn:ııneler Baş
&crvıs ~de her gün gôrulebllir. 
k.. 'lıllni v ~ikaLrile birlikte Başmüdürltlk b:na-

fl_ l"rı ilin olunur. cı140. 

t iiktl'roe mvıtbınıh :ıı.uh~cme icra r~~·~lf'IEVZ-= ...... -r:r.<li 
ı.ıot rcğ1 tehlıt( md~1lilın.ı kaim 
o'!trrcl< üzere ilan 1.faınıır. (25657) 

t 
PuM 

tıl iı.~ nci iF ·S meT'Jltrrlu -

M"fl'is YOI'gi ~u · ne 
celeıı ın1ac:>klı 1sttıınbul B ~ ve -
: • istcd' '>i 260 ın kJyıt ,-e 

1 ! cıbnlid ı ~ ı;inc<' karnr Yı>
,..i!llıniş ıllıuğu 'iliıcı dlıınur. (25651) - • .. '• ~... J l \ 

nivc:: 3:ıni.ı kg'ndcn gı!llen ccvıaıpta da r.<llmiın paıraya QeWilmcsı iÇ'n ila
l> r bunık szınıe e!IA~'l Sehniyc kış

r.~ı CJ\=ı"da biır ka!lı\"C'.11.' müdavim 
oldu:hrıuz ve h• en ik:ıımet);:iıhımz 

m<.<Qhu 1 du 'u bilı:' rilt: ekle 11'.cıh.Jro. 
ar.er. " m .::k oldu~ 26 nism 940 
cuıma sa:tL 10 da Fa!Jiı sullı ilkinci 
hu'l."Utk tt:ınhkemesııırie hazır bıılun
ım:ınız için dwcmiye td>li{ı ına:.ka>

ımına .k.aVıı o(ffiak ~ beırmuc' 
' l=ar on beş ııü.'1 ıınüdd~ ilan 

., unıur. (25650) 

ınıen yı.wı.:mı tebf g:ı.t · unn ı itiraz 
Eldümcını.is olduğunıci,aın icra ve if
las k..nununun 103 Uncü ml'ıd'de -
6IDe ıt.c;vfik.cıaı 15 ı:ıün müddet.le ila
n<"1 ~ ) "alt iları:ıs •. ·a ~·,-ır '' ril
miş oJ:duğı.ın:d:;n ]:) ır itira;ı;ı.ıuz vaır-
sa ım.ız2·:ür ıgün !çin lbiJdi:nmeniız 
lüzumu 103 üncll ıro e l!'Ucib'nce 

baT v;;r -•mnın !tebliği mıika -
anınla llra!lm o1rn:tk üzere ililn olu.-
nur. (938/3861) 

oı f.-= r.:Jii.'b~ir r.!Mruh rrıeçhu-
.r !yeti an Iooı ~ ıı; okt. dan İstanı,. 
bul icra hffidr.'ı .,im 939/470 ka
rar ,.e 13/7/939 ··dl ü _ r 0 rk Ö-

deme err ';• n bir aıy .. i 
ıııen ~clıL, ;,<ı 'k0 aır " 
.ı:~ 'hi illmi 'b 
ır.aız ı · Jmodli~· t.aıkd:...'"<lc 
dmmıı ohmacağı Öt'OI'." cm elb-
fğ! ıın:ı.'k:muna -n olıınlllk ·-ızere 
i!iın ohınu.r. (938/3806) 
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İ.&tanbul Levazun Amirli-ı 
ğiodea verilen 

HARiCi ASKERi 
KIT AA Ti iLANLAR! 

Hayır Sevenler Cemiyeti idare Heyetinde" 
HA YIR SEVENLER CEMİYETi ANA NiZAMNAMESİ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATİZMA, SOGUK 

ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal 
keser. Lüzumunda günde 

3 kaşe alınabilir. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
!stıaımıc:U giiınrüldeıri ~ 130 ton aawıe mad;n lcömürii eıçak ~ 

me SUIN1t:iıle a ınaıoakıtır. 
1 - Muıhammen bede"ıi 2000 ili'a dhJl> muva!ıika.t ıtıeıınirııatı 150 ~. 
2 - Evsaf w şa.-tnaa:nesi lıeovazım s uvitıiııdc her gün görü.li>ililr. 
3 - Ekm.!bme 4/4/940 perşeınbe pil saat 13 de Galdadııdci Baş

müdiirl ük bbısılıda yaııılacaiııtır. 
4 - İstıeldJ~erin ~ yazılı lrnotmi vesaillderll:• tıırmıcts 

~ti. (2217) 

• 

-------------------------· Güzel 
Olmak 

için 

•<> aeaelik bır l•cıtibe •abıula olan KRıtM PERTEV tertip 
ye yapılı.f tarıundaki incelik dolayıaıyle, tenia fazla ya~laoma· 
aına ıaloi olur. Y ataız olarak buau.i tüp ve vazolarda 11tılır. 

J;__ı_s_T~A_N_B~U-L~B~E_L_E_n~•-Y_E_s~•~•L_x __ N_L~A_R_ı~ı 
lk 

ıtminat 

bir Senelik 
''"'ilk Kira 

2,70 36,00 Yav~ ~ matı.aliminin Uzıınc;erşı cad~siındet 41 
No. lu dü'k!kan 

4,50 60,00 Yırvaşça şaıhin maiıa.l:lesinln Uzun Çlll"Şı c:ıdrlesinde 240 
No. lu dü!k!kan 

4,95 66,0-0 Y ava, ~a ı;ah n mahallC6İnm Uzunçarı;ı cadd<'&inıde 242 
No. lu dülklkiin 

5,40 72,00 Yavewa şahin meıhallesiınin Uzuoçarşı caıdı009i.ııde 6/218 
No. ıu oükıkan 

5,40 72,00 Yavawa şahin m.ııtıalles rıin Uzunçarş> ca.dltsinde 1/208 
No. lu dıi'kkan 

5,40 72,00 Yavaşca şahin mahallesmin' Uzunçaırşı caddCBinde 4/214 
No. lu düklkan 

19,88 265,00 Divanyohmda Hoca Rüstem mohalk5inin Medrese soka
ğmda 6 No. lu Darüssü.a<le ağ.ı:ısı Mclmıedağa JUErl'reaesi. 

4,50 60,00 Bey:ıızıtıta Sağanağa m$.a:1.eı.iaıilı Tavş;mtıl'Jı sokağında 
1 No. lu Alxlul:lah pa63 rnekte'bi binası. 

4,50 60,0-0 Küçiiilq:>a.zarda Hoca Havrcıtt n m:ıh~ Meldl:p oo
lııaığında 4 No. Ju Daru .isl8m rncll~tebi mııosı. 

9,00 120,00 Mmıcınıda atik İibrahirn:ııışa mdıallesi"Ule 18 No. lu aiik 
İbrahi.ınpz,şa medreseı;inde?ı müfrez aırsa. 

90 
2,25 

12,00 Kıopalı ç:ı.rşıda Dıvrik sokağırıdo 20 No. in diın<kfın. 
30,00 Kapalıçarşıda Hacıhasan soikağuıda 16 No. lu dulok3n. 

18XGOO eb'aılında 301 : 320 dış 
ve 6U : 660 iç otomobil lastiği pa
zarlıkla utın alınacaktır. Dış las
tiklerin beherine 79 lira iç lastikle
rin beberine 9 lira fiat tahmin edil
miştir. Pazarlığı 3/4/940 Çarşamba 
günü saat ll,30 dadır. Kat'i temi
nalı 4432 lira 50 kuruş olup şartna
mesi 148 kuruşa komisyondan alı
nır. Taliplerin muayyen vakitte 
Ankarada M. 111. V. satınalma ko
misyonunda bulunmaları. 

(14.67 - 2427) 

* 20X600 eb'adında 200 : 220 dış 
ve 1075 : 1150 iç kamyon lastikleri 
pazarlıkla satın alw;.caktır. Dış 
lastiklerin beher;ne 84 lira iç las
tiklerin beherine 10 lira fiat tah
min edilmi0tir, Pazarlığı 3/4/940 
Çar~anıba günü saat 11,30 dadır. 
Kat'i teminatı 4132 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi 138 kuruşa koın:s
yondan alınır. Taliplerin muay • 
yen vakitte Ankarada M. M. V. 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(1470 - 2430) .,. 
400 X 19 eb'adtnda 1040 : 1060 

dış ve 2()47 : 2060 iç motosiklet 18.s
tiği pazarlıkla satın alınacaktır. 
dış lastiklerin beberine 24 lira iç 
liıstiklerın beherine 4 lira fiat tah
min edilmislir. Pazarlığı 3/4/940 
Çarşamba günü s:ıat 11 dedir. Kat'i 
teminatı 4972 lira 50 kuruştur. Şart
namesi 166 kuruşa mezkı1r komis
vondan alınır. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankarada M. M. V. satın
alma komisyonunda bulunmaları. 

• (1471 - 2431) 

8 kalem mııhtelif eb'atta kanat 
bezi ve şeridi pazarlıkla sa tın alı
na.aktır. Muhammen bedeli 31,400 
lira kat'i teminatı 4710 liradır. Pa
zarlığı 6/4/940 Cumartesi günü sa
at 11 de Ankarada M. lif. V. He\'& 
salmalma komisyonunda yapıla -
caktır. İdari ve fenni şartnamesi 
157 kuru~ komisyondan alınır. 
İsteklilerin muayyen gün ve ""at
te kanuni Vt'saik ve tcminatlarile 
komisyonda. bulunmalan. 

(1457 - 2358) 1 .. 
2602 metre mikabı kereste kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 5/4/940 Cuma günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 9757 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi 650 kuruşa komis
yondan alınu. Taliplerin ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ka
palı zarflannı Ankarada M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(1435) (2159) 

* 2 adet çimento depo inşası ka -
palı zarfla yaptırılacaktır. Her iki 
deponun keş'f bedeli 19,735 lira 28 
kuruştl.1:'. İhal""i 4;4 ıq40 Perşembe 
günü sa~t 11 de Çauakkaleda müs
tahkem mevki satmalma koınis • 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
ihaleden bir saat evveline kadar 
teminat ak(eleri olan 1480 lira 15 
kuruşu ve ihale kanununun 2 ve 
3 cü maddelerindeki vesa;>< ile bir
likte komisyona m<iracaatlen. 

(1436) (2160) 

* Balıkesir ve Susırlık garnizon-
larında 4 tavla ve 3 hangar yaptı
rılacaktır. Şartname ve planları İst. 
Ankara Lv. amirlikleri ve Balıke
sir Kor. satınalma komisyonların
da görülür. Hangarın beherinin 
bedeli 27,873 l'ra 63 kuruş. Hep
sinin birden ilk teminatı 5431 lira 
43 kuruştur. Tavlanın beherinin 
'?~ ~1,343 lira 43 kuruştur. Hep
s.nın bırdcn ilk teminatı 3403 lira 
3 kuruştur. İhalesi kapalı zarfla 
3/4/940 Çarşamba günü saat 15 de 
Balıkesirde Kor. satınalma komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. (1423) (2049) 

* Ylı.JJlk kira mulı-..ımııeıJ!eri, iılk temôınal; mdl! . .bırl:an yuık.ıroa yazılı 40,000 metre yazlık elbiselik ku-

CEMİYETİN ADI VE MERKEZİ: 
MıUre 1 - Ceııı1~-014n a<lı: cıliıa(Yır ~nlcr Oomiyeı:i• dlır. 

Meıi':.-eıü: İsta~ul, Taş Han kat 5 No. 67 
CEMİYETİN MEVZU VE GAYELERİ: 
Madde 2 - Şehi,t çocukları ile yandııma ıınuılıtaı:: öksüz vıe ~ 

QOCukları meccanen ~ yedliırmek, gıiyd.irınelk, kita»lannı 
Ve sair dem evar.ı.mını troaırik etmek ve gebe kadınlaırını f>.ın vıe b>l
gi dairesfude ııneccanen d-Oğu:mıalanru, lbu husus iıçin icabcckn bilcüm
le ama iıYıı.tJıırımı silihi bir ş:kllkie meccanen reırı>n eyJe:me>k w bu ga
yeye hizmet edici haylı' müesseseooleri kumıak veya ·bu gayeye 
mıüsteıı.iden kunı'muş hayır mile"" · 't'lirııe milrııJ<ün olan yaırdııın 
ve ıhiımayelcrdc bulunma'ktır. 

MÜESSİS AzALARI ÖZ VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SA

NATLARI, İKAMETGAllLARI VE TABÜYETLERİ: 

Madıde 3 - Cemiyetin müt'SSis azaltın şun"'1t'Jır: 
1 - Kacllköyünd~, Fcr>::ry.:ılun:ia, Çifte Havuzlarda 16/18 Dll

ınaraılı köşkte muki:n Türkiye Cumhuriyetf tel:ıeas•ndan ve tile· 
oardan Hayri İpar. 

2 - Taıksiım, K~ arkası soıkak K.risıtina apaı'1ıınanı numara 5 de 
Osman Nuri. 

3 - Nişanta.şında Aıtlye sokak Pack apar1ımıaın No. 4 d1e Bekir 
AŞkm. 

CEMİYETE GİRİŞ VE CEMİYETTEN ÇIKIŞ ŞARTLARI: 

Madde 4 - Cemiy>crt.e girebilrnc!k için: 
A. - 18 yaşını hiıtirmiş d mak, 
B. - M€d!eni haddara s~i» bulunmaık, 
C. - C~zai •bir m.aıhlkümiyeti bu;.;ııımıımak, 
D. - ltıas c'\rnis oonamak. • 
E. - Kötü huylu o'.araık tanınmış olmımıa.k, 

F. - lla<yır seveı1 ikle iştihar stımiş o1ınaık, lazmıdır. 
Mıaıdldr" 5 - Cemiyete gi:mek için t.aliıp vıtkuunda idare heyeti 

;,ıtıeıki;iınin maddi ve manevi şartlan haıiz olup olmadığına karar ve
rir. Bu !karar al eyh:iınde ~ bir makam ve mercie itiraz vıe· şikayet 
lıe ıbuılunufuıruyacağ~ J?'bi ,iıkamı ~ dava dahi edHeın<:z. 

Madde 6 - Her aza a1 ıtı ay evvel istifa aırz;usımu hlldiıııınek ŞB<'
tıitYlle ocmiyetılıEn çıkıınaik.ha'k!kmı haizcliT. 

:Macide 7 - İdare hey'eti iizasınıdaın h€'1' hanııi birini sebep be
yan olumna'ksı:zın dahi, cemiyetıtEn Çl!kaııına.k haık:kını ha:izciiT. 

ıMaıdde 8 - İhraç kaTartları alıe)-lhinde ıi1t:ııınei dava olunaıınJ1%<:aln 
gjhi başka bir merci ve makamın ııneıJkt'ir ka,·arı itirazen tetll<b 
haıklkı yoktur. 

M'adde 9 - Com.iy>cıtten ç>kan veya çikan!an aza cemi)'l(>tin mal
larında:n bir g\ına hak iddia edemez. Aza.!Jkta b\Lunduk.ları müd
dete a:it istıirak h·is~'ni vermiye rneobırrdur. 

CEMİYET ŞUBELERİNİN NASIL TESİS, İDARE VE TEMSİL 
EDİLECEC.i VE SALAHİYETLERİNİN DERECESİ: 

Madrle 10 - C«miyet, idare kıy' eti veya umuımi hr.ıy'et karaTIIV'
le :lstaın.bul vfaveti hududu daJ:ıiliııde şıJb.ıler aça.bilir. Bu <t.akcbır<I~ 
şulbclerin idare ve sekH tamları ile ımüını. ı;sii .ilerinin salıtıhiyet d-re
oe!eıri şuıbeyi açınıya karar veren hey'et tarafından tıesb;t olunUJ' 

CEMİYETİN UMUMİ HEY'ETİNİN NE YOLDA KURULACAC.I 
VE ŞUBELERİNİN VE AzALARL'iIN NASIL TEMSİL EDİLECEGi: 

Madde 11 - Cemiy<?tin umwni hey'ıc~i meııke,, mensup azalar
la varsa ŞIU!bc~erdı:n onda hir nis'betind-: ıntrhap edilecek mur•.a&
kırdan terekıküp ve b ışakküi ed.~T. Şubelerdcın murahhas inıW!habın
da kesiTIL-T ona füliiğ d uımnaık suretiy-'? murahhas aza arlı'<li ıtı€SIJ.it, 
oı.ınur. 

Mıukb 12 - Umumi hey'et her seDf' mart ayında cemiyetin ln"l'

kezinde iidıyerı içtim~ ede-. 

UMU~Iİ IIEY'ETİN VAZİFELERİ, SALAHİYETLERİ, DAVET 
TARZI VE ALINAN KARARLA.UN CEl\hl'.ET AZALARINA VE 
BAŞKALARINA NE SURETLE BİLDİRİLECEl:İ: 

Madde 13 - Asağıda yazılı huırus1zra hey'c~i ımıumiye tarafın-
dan karar verilir. 

A - Ana n.i.zaıınnam, ın in tadilıi, 
B - Hesap.arın te<Ukiki, 
C - B~in tasdikı, 
D - Cemiyet.in foshı. 
Madde 14 - Her sene yapıhıcaık umuani hey'et :irıtıimamda a:şa.

ıtııdaiki ın.addııler müz:>kere edilir. 
A - Biır senebk faaliyet ve at.:yen ya.,ılacıllit işler hak!kmdak.i 

idare hey'eti raporu, 
B - Müraıkip raporu, 
C - Hes:ı.batm ve bi fuııçonun tetlkik ve tıaOOi!ki, 
D - Büıtçenin tasdiki, 
E - İdare h.ıy'et.i tarafından miiza'.kıeresi tek1lif ed:ilecdk madde 

ve mesel'!!': eri. 
Madde 15 - Umumi hey'etin adi i~amda yalnız ruznaımyı:ı 

kıonan mere.eler rnüzmkere olunur. Anoa.k mevcut azaların «1 az 
yiı:ım.ide bi:ri tarafından müza:k1"reEli yazı ile istenen maddeh ırin ruz... 
nameye ·Jwr.ıması rnecburidıır. 

Madde 16 - Umumi hey'et.i adıi""'8 veya fe'1kallı.<Jr., iQtimaa iıda
re hqy'eti veyıa varsa mü.dür davet eder. Şu da var ki aza.dan beşte 
birinin yazılı isteği üzerine umumi k\Y'etin beh€1lll€'haıl iQl.iıınaa d;ı
veti lazımdır. 

Madde 17 - İdaro hey'eti tarafından görülen lüzum veyıa adedi 
azanın bcş'-e birinin vaki yazılı ~teği üzerine fe\.'kalade d araık iç
tima edtcek umumi hey'ette seh'.bi iQtima olan meıse'.ed<ın gayri biır 
husus mevzuuıbahis ve müzakere olaıınaz. 

Maddrı 18 - :tdare hey'et.i veya müdür tarafmdaın en az bir 
hafta öruxden gi.inAi V'ie' saati, yeri ruznamesi en az iki ga;oete il!e fan 
olunmaık suretiyle umımıi hey'et içtiıınaa davet olurıuır. Bu kqyfiyet 
hülkılmete de bn dirilir ııayrlmEokililer ıldraya verilin<k üzere aıyrı ayrı aç.fit aı<l11.ınruYya konul>- maş pazarlıkla satın alınacaktır. 

mu.<l'ur. Şaırlna;:ıeleor zalbıt ve muame!aıt müdürlüğü Jui!ımnde görüle- llfuhammen bedeli 34,000 lira kat'i 
o r<fıir'. İlı:ıl 11/4/940 perşambe günü s~ 14 de daıinni e!lcÜmeruie Yaı:ııl.,._ teminatı 5100 liradır. Pazarlığı 4/ 
ctldır. Talipleıriın 'hiz:tlannda göste1'lm miir.t:arda ilk 1ıeırn:iaı.--ıt rncl<!buz ve 4/940 Perşembe günü saat 11 de 
ya ~p!.ıırı iJıc ihale günü muayyaı saıMJ!r: dıMiııu! enciiımende bulU!ı>- Ankarada M. M. V. Bava satınalma 
ım:f'aırı. 2372 · komisyonunda yapılacaktır. Şart-

1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

----------------------------! name ve evsafı 170 kuruşa komis
yondan alınır. İsteklilerın muay • 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından 
•SOO. -ataklı ukeri Haydarpaşa hastahanes.ine 100 : 150 lira ücretle 

bir kalörifer ve su makinisti ahna~aktır. 
hteklileriıı K. lık n ş. sine müracaatları. 

! 
____________________________________________ , ___ 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme u. idaresi ilanları ___ _. 

Muhalmnen bedeli 1900 lira olan 200 adı:t komi>oyoııdaki nümUillesi 
eb'aıt ve evsa.C.nda zmtpara taşı 15/4/1940 pa.uırlesi günü saaıt (11) on 
birde Ha:ytlaı-paşada Gar binası dahilinddk i lrom:isyon tarafından açık 
eıksil.iı:ne usulti' e saıtın a'ınacalktır. 

Bu işe girmek ist;yen\erin 142 lira 50 kuruıı.'lıik muvaklkat tıea:ninat 
ve kanunun tayin otıtiği vesaiıkle birill<ıt.e eksillıtme günü saatiiıe Jcadar 
koiriByoııa müracaat:an lazundır. 

iBu işe ait şartnameler komisyondıın par.asııı; atarak dağJtıllmallrta. 

yen gün ve saatte kat'i teminat ve 
kanuni belgelerile komisyona gel-
meleri. (1476 • 2494) • 

22,500 kilo sabun ve 10,000 kilo 
sadeyağı kapalı zarfla 16/4/940 gü
nü saat 14 de ve sabun da ayni gün 
saat 11 de yapılacaktır. Sabunun 
tahmin fiatı 7875 lira ilk teminatı 
591 lira. Sadeyağının tahmin fiatı 
12,000 lira ilk teminatı 900 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
göriilür. İsteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evvel resmi vesi· 
kalarile birlikte teminatlannı E
dirnede Sanayi kışlasındaki satın
alma komisyonuna vermeleri. 

(1475 • 2493) 

* 

zede askeri satınalına komisyonu-
na gelmeleri, (1477 - 2495) 

* 3335 çift erat fotinine verilen 
fiat pahalı görüldüğünden pazar
lığı 1/4/940 Pazartesi günü saat 10 
da İzmir Lv. Bmirlii!'i satmnlma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
tutarı 19/977 lira kat'l teminatı 
2997 liradır. Şartname~i her gün 
komisyonda görülür. lsteklilerin 
tkaret odasında kayıtlı oldııklarına 
dair vesikalarını ~östermek mec
buriyetindedirler. lsteklilerin 2490 
savılı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde ve şartnamesinılcı yazılı ve
sikalarile ve teminatı kat'iyelerile 
ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. (1180 - 2498) 

+ 
500 ton arpaya pazarlık günü is

tekli çıkmadığından çuvalsız olarak 
pazarlığa konmuştur. İhalesi 5/4/ 
940 Cuma günü saat 9 da Erzurum 

Deniz Levazım aatın&l• ı 
ın• Komlayonu lllnları -
1- Mevcut keşif, plan ve şart

namesi mucibince tahmjn olunan 
bedeH 9587,20 lira olan Kasımpa
şadaki deniz gedikli erbaş hazırla
ma okulunda yaptırılacc k olan ye
mekhanenin 4/Nisan/940 Perşem
be günü saat 15 de Kasımpaşada 
deniz levazım satınalma komisyo
nunda pazarlık eksiltmesi yapıla
caktır. 

2- Muvakkat teminat miktan 
719,04 liradır. 

3- Mevcut keşif ve şartnamesi 
her gün iş saati dahilinde mezkllr 
komisyondan alınabilir. 

ılır. (2364) 35 ton sığueti ve parça par~a Lv. amirliki satınalma komisyo • 

4- İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun taifatı dahilinde icap eden 
vesaikle birlikte belli gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaatları. 

(2378) 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından 
İstanbııl K. lığı Kb. da münhal bulunan muam~ ve hesap ~ 

ıınırluldarında istihdam edilmek üzere mütekait veya İh. subay ve 
-udardall isteklilerin K. !ık Z. Ş. ıine iılüncıatları. (2245) 

birliklere teslim edilmek üzere 300 nunda yapılacaktır. Muhammen 
ton -yulaf, 200 ton arpa, 200 ton ku- bedeli 32,500 lira ilk teminatı 2310 
m ot pazarlıkla 4/4/940 Perşembe liradır. İsteklilerin tayin olunan 
günü saat 10 dan 16 ya kadar sa- gün ve saatte t~minatlarile birlik
tın alınacaktır. Vermeğe talip o- te Erzununda komisyona gelmelrri. 
lanlarm ınezk6r gün ve 511atte Vi- ~ (1481 - 2499) 

Sahibi tıe neşriııatı idare eden 
B~ muhcımri 

ETEM İZZET BENİCE 
Sen Telgraf Matbaa&\ 

UJ!lelt 
Madde 19 - Umunü hey'etin ictimaa, ilim olunan ve hııl< ~eıi 

bı.di;rilen gün ~e saatte ve muayyen. bir )"'ırde ya.pıtır. İ~"1Wla ıdeJ! 
ka!dığı V't"Y'.J. bırak~1d.ığ'ı ta.kdirde e11 az üç gün evvel aza ye~ ~ 
çagrılır ve geri kalıma ve bırakılma sebeperi i:le içtimaııı tav )>it 
~ni ruznam~ .~ beraber iki ga.zet~ ~e beraber i.an o.Junur. ; br 
kumrtc biı.ıdırJJ;lT. Uıınuııni hey'et ıQti:maının bi:rden ;<1yade J!. 
raJnl:ması caiz değikliir. , . vel" 

Madti:c> 20 - Umuımi hey'et içtimaını merl<ez idare heY et.ı . ~ 
varsa vekili aıçaır. Bunlar mevcu~ deiVls.> wnurni lhey'et kcııdJS 
muvaıkkaıt bir reis intına» roe.... .. buıtl' 

Madde 21 - Uıınuımi hcy'et işbu nizamname hükmunce vr:T 
rn lıizm: gelen. iızanın yarısı.ıırl:aıı fazlasiy>:e içtiıına aıkit ve ~ere~ 
dun e*seriyo.:1t11ylc <karar :iıtıtihaz eyler. Her iızanın ya.nız 1>:.r 
vaırdır. 

,oe-
1\fudde 22 - Umumi hey' et içtimaı, idare hey' eti rei<tl ve'f~ ı1 • 

khlıi veya muva.k!kaıt rı.tis tarafından ~ılar:ıık içtima nis:J.bı .~re' 
m;.ık üzere yoklaıma yapıldıık!an oonı-.ı iua arasından bır reıs t< ,-e
is. vekili ve lüz~u kadıar 'katlip seçil:r. İçtima bu ııeis ~·eya re~~ 
kili tarafından ıdare olunur. Zabtt ve yazı işlerini katwlcr ı;Jı!· 
eder. İdare hey'etı rcisiniJn, de uıınu:mi hıey"-~ reisi intıha.bı .:~\, ,-e 

Madde 23 - İlk davette ekseriy€JI. hiisıı. ol:mazsa j,Qtim~ ""';;;ıur. 
keyiiı.veı 19 uncu madde ot.aı<ifatı dairesinde i.an ve b:ll>lıf! 01 

Bu iıkinci dawte ,ııe:en aza .itle umıınıi hey'N içhlıma eder. . <Je"' 
, Madde ~4. - Umumi hey'etin ~-ere zab>tları re!'" ve ı:'~eı:" 

killlerı ve k~ler tar&fından ın;>:a:aru.arak s.'1ık.lanır. Umuıı11 a ~ 
etlnı kll!rru'1arı da ayrıca kaııar fıa,ıinde yazıılaraık ayni sure~ e ~ 
~ saklanır. etıf! 

Madde 25 - Uanwni hey'et tıııre:fmdan irtıW;haz o1unan ıtac:ırl bi11 
hillasası cerniy<jtin mel'k!.rıinıdıe intıişar eden Tüıtl<çe ırazetclerıtl t1' 
ile ikn ediıliT. İdare hey'etıiıılld saçicoek 3ızanın hüviyetı:eri aflll IJİİ' 
zamnaıınede yaı:ıSa.caK ~ bıir hafta iQinde o y<ırU<n (il 

yük millkıiye amirine bildirilıiır. • ... wl 
. İDA!tE HEYETİNİN NE SURETLE SEÇİLECE(;,İ, sAV-"'· 

TI VE AZA ADEDi: 

Madde 26 - İdare hey'eti üç ik!:şilden rtıerekkiıtı eder. TJ~ 
hey'1'JI; karariyıkı aza adedi dokuza kadaır QOğa:ıwabiW1'. ~ 

Madde 27 - Cerrüyet.in .iLJc iıdare hey'eti miiessis.erindW ~sfl9 
İpaı-, Osınaın N:uıri ve Beıldr Aşkından mü.rel<ıkcptı:r. G.ırıd< b ufl'/ıf. 
gerek inıl1ilha» olunaoaat dıger idrue ılı<\Y'eti iizalarının m€!11' 
ıınU<J<Jıeo..i ilki sene<W-. YC'Ilıldün mıti'lıaplıırı cai:ııdir. (lf' 

Ma<kb 28 - ldaıre hey'etıi iızalaın uımuımi hey'eı tarafuıdaal 
~ ·~ 

M :kle 29 - İdıar.> hey'eti ilic ;fıoı:ılaotısında ic;kırinden b~ 
is o'.araık seçer. , tr 

1'4adde 30 - V of.a.t veya istıifa vulkuunda ıidaa>J hev'etıi il<. iQi) • 
ma edüıek umu.mi hey'et iQtimaı a.tsinde keyfiyıut lbi:dıiııflan& y 
zere vefat veya istifa eden zatın :yurine cemiyet mwsu.plarındaıP 

rini =~~ 31 - !dare bey'eti müreıtttıe-p azasının yarı:;ınd'an fa.ıl" 
şiyle alkılıi iÇ'lıima ve mevcudım eksePiyetlyle ittihazı karar e.ıAerwe' 

M:ııdde 32 - Cemiy<ıti teınsil2 ve muamelatı lı!dvire, cC'fll ·~ 
naımına her tiiri:ü t.=rrufları icraya vo teb<!rruf arı kaıbule, ın~~ 
rne:erdc her bir sıfot ve suıetle crn;iyet noıınına isbatı vücude_,~tıi
sul:h voe ibraya, talı~ idare hey'eti mo:tz.undur. Hıoy'et l1U sıı;f 
:yetılerden biır kısmını veya küllisini tayıin edeceği bir ııniidürE 
otcvıkıil <deceğıi bir zata Vle'J':tbf ir. 

CEMİYET MENSUPLARININ VERECEC.İ AİDAT MiJ{'f,\}tl:<e 
Madde 33 - Az:t..ar, oemiye<te airlırt olarak her ay on :,Jra tedJY 

oo~J.er. ı 

HESAPLARIN NE SURETLE TEFTİŞ VE lllÜRAKABE f;P 
LECEGİ! 

bet 
Maıdd1 34 - Oaıniyetoin hesaıp'lan, umumi hıcy'et taraıfınd3ll 

iki senede bır intiha» ooi.ecek bir ıınurad<ip tarafından tcl~ ve ır,J' 
raıkaıbe ediJir. 

Madde 35 - Muraıkip: 0~ 
• , 1 --:- 0€tmiyı.tt muaıınele~ keSbi vukuf ve rttila ve kt11'1l ıır 
lazınıenın mtı.zaımı cereyanını tıeıtfi<iık etım<k maksarl:iyle J:ıJç d§fl 
sa al. tı ayda bir .. defa o..miye,tıın defb:ırkrini ıınu.ı.yene ve teli!ciıl<• ıısiJll 

2 - En az ~ ay fa;ıılıa "'e sıık, sılk bağdetıen cemlyet veZll 
'leetiş VIe> tadat,. _ . . ,ıı 

3 - Dı..ediği zamanda rıWııiıt v-. :luynıetli evrakın mevc~t .ol ıı*' 
olıınadığını ve dı:ıfl.erlerd.eki kaYJJtlaxın te~btın. ediu ebınedıgilll 
kik 

'4 - İ.dare hey'etcinin illıına!li hıtinde 3di voe fevıkalaıde olaralk -' 
mi hey'u~i iotimaa daw.1, ~ 

5 - İdare hey'eti azasının kanun ve cemiyet ana ,.;~yiıı 
ahkamına taırrıaaniyılıe 11İ2yet eylemeleriıni ııoczarı.ıt etımek vazifeSI 
mükelleftiır. , 

Madtle 36 - Muraıki.p her seney,, aiıt teftiş ve murakabe nııti""ır 
sini bir raııor i11 adi iQWımaında umuımi hey'et.e bl.dirir. Ve ııJll 
mi hey'et iQtiıınala::ında hazır bulunur. 

CEMİYETİN FESH VE İNFİSAHI: 

Madde 37 - O. tıruyet.in foshlne umumBıey'<:t lı:arar verlr. TJ~ 
mi, hey'.,1ıin bu bapta karar ':'.orebi.ırne;;i içın ışbu nız.i.lnn..ııu~ .''.::;.,,,· 
mu ne gore toplanaoa:k umumı hqy'et azal arının en az üçte ~~
huzuru iazıntciır. Bu sw·et'.t.ı eıkseııiıveL hasıl olrna<lığı ta.kdıJ'de .~~ 
ci dAa içtima i<;in yirmi üçüncü maıddeye göııc aza• davet e<lıilıf·fıY' 
da""t ~zerine 'topla.nacak aııanın sayısı ne olınsa o.sun fetıh ıo.ıı',vı' 

tın.in müz:ııkcresı calzdır. AncaJı: lbu surotle yapılan içlima ve 11 ıJI 
k.c wmında fesh h;ıık'.kını veri.ecek kararın da mevcut azsJl 
üçtı2ı iki rey'. ile ittihaz d unrrı:ısı liızımdı:r. . • 

Madd€ 38 - Cemeyet hal acze dİcy'r veya idare !h.ey'ıot.inlll ~ 
zamnameye tıev:fikan teşkiliıl'e imlkfın kalmazsa kı.ıııdiliğindcıı rı> 
fesih olur. . 1' 

Madde 39 - Cemiy.:ottin feshine kaTar veren umumi hey'et 
6 

ni zamanda tasfiye memuır veya mem.W arını da intııh.a.p edef· .;' 
Madcie 40 - Frnh veya in!is<ııh halinde cem.iy~in bütun .ıneııt' 

cudaıtı (Şaziye Rüş!Jü Saiilık Yurdu) ile (Ahıınet Rüşt'ii Çoc.uk 'i 
du) na bira merasim scvi:ryen intikail oier. 

MÜTEFERRİK KÜKÜMLER: 

Madde 41 - 0€1ınıiyette aşa,ğııdıaJd defterlerin tutuııımllSl ıııeeJııl' 
ridlir. , 

1 - AZA DEFTERİ: Cemiyete giren:eri.n büviyetılai. ~ 1" 
rihleııi, aylık veya yıllık para 1ıeahhü1ıleııi bu defitere yıazılı:r. . ıııl" 

2 - KARAR DEFTERİ: İdare bı.y'etinin kııxarlıırı tarih ""'!)',#' 
ıınaıra sırasiyle bu deftere yazıf.ır Vle> Jraııa:rlıarm altı iizaların ~ 
riyıle tasdi:k olunur. _;,f1' 

3 - GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERLERİ: Gelen .;e Jr:'"& 
&rilleın evTak tar.ih v~ nuıı:ıara sırasi;vt.e ıb_ıı dcıfter:ere kayıt, vıe ııe~. 
evraıkm asıllan ve göndenlıen evTakın musvedıdcleri hu taıri!ı ve 
ımaral.ar aılitında dosyalarında sakanır. sııır 

4 - VARİDAT VE SARFİYAT DEFTERLERİ: Cemfy'ot ~;;. 
nıa alman 'bütün para[ann alıruhkl.arı ve sarfolunan paralarıIJ 
dilkleıri )"'rler sarih o:arak deliterb:ırde gösterilir. 

5 - BİLANÇO VE HESABI KAT'İ: B' 

M..,Jıde 42 - Cemiyıet vaınidatını <lip koçanlı ve m~ xıı;:::ı' 
rah nuıüobuz mukabiilinde alır ve masraflarını, müsbit evrak si> e
kabilinde yapar, m<ılkbuz diıp koçalllMiyle mü.<ıbit evradı: muJhaf 
dilir. ·df' 

Madde 43 - Cemiyet gayrimenkul tasarrufaıtında merkez l 

re bey'eti reisi veva veltili tarafından temsil olunur. cif• 
İdare Hey' eti Reisi: Hayri İpar, Kadıköy ünde, Fener yolunda 

te Havuzlarda 16/18 ıiP' 
Aza: Osman Nuri Akman, Taksim kışla arkası sokak gıi5 

Apt. No. 5 ' 
Aza: Bekir Aşkın, Nişantaşında Atiye sokak Park Apt. !{o. 


