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Yarıya indirilmiş Bekliyor· 

'l'ü 

~~~~:~:~:ı~~;~~:; lngiliz Başvekili bugün beyanatta bulunuyor 
......_ girer •.• 

- :z 
l'~ 
~t'l'E.">1 İZZET BENİCB 
hııblJı 

~•ber ;:r gelivor. Bu ıı:eliş ile 
"""1 ııııı11 c?'en bütün dlinya ef -

-... lla ınıyeler; de: 
)or7, 'l> nereden ve nasıl geli-

ll l'tteddüdü · · 4r K\iıı lı. ı~ınde bulunuyor. 
it "~lilıtıaı.:r Yeni şayia diğerini 

l~l•ri, dü~ asıl harp dünya ga
:••ı ııını ~a radyoları, dünya & Şidder;rnıyeleri üzerinde bil
-._, Q lcad.'r •1:evam. etmektedir. .,_ •aı., s ·1; reddude, endişe ve .,. aı. ol h. . 
~ llııılıa~ an ızzat ve bınne-
Qıı buıund:k~letı.~rin dahi iein· 
la ~t dahi b .. vuzubsuzlnktur. 
~ li~ete ııı· tıgun için miitc::rrız 
lil llıı Uh. ~ ı:e~eeeklerini, taarru
)a llı•diklelr~e:1'ıanru iyiden iyiye 
~ ~ulıarcbe ~ar taarruzun ve
~ •ınde " nırı hangi cepheler 
) •tin; d' hne · ekilıle cereyan e-
•ıı. kiiv, ... i bildild.-rine kat'i • 

,}nrok ~ılerneı. 
..... , ' Şltııd'1t• h 
ı., "'•l_,ı 1 ı alde ve biiti\n 
•C:."llıılan" taarl'\lı.;ıu Alıı.:myı. 
~. 1\ >'llJ>ıla~~~:ı kan: ıli lıa· 
t;;fi iıoı.~;k, A1nıaııyanın dalıi 
"ıl • lııal't'ı •n \'c ne Ş.1rtlnr al • 
'tp~•ılııı, d~·i"~"*İ ltst'ı . cklile 

Loııdra 20 (Husw;t)- Altmark 
vapuru hadisesi bütün etıemmi
yetini muıhafaza etmoktedir. Va
pur haLi İıı,ııiliz harp gemileri ta
rafından yakal:ınd,ğı lsveç sula -
rmd:Jı.i FijQrd'da buhmmaktadır. 
Bayrağı matt·m aliı:meti olarak ya
rıya indiri'ımişt'ir. Vapurun per -
vanc ve dümeninin hasara uğra
dıı.;ı zannedılınt>ktedir. Şimd.ıki 
lbal:le, Norvcc bahriyelileri vapu
ru muh;ıfaza altında bu'.undur -
ı:ır;."" t. dırlcr. • 

La~vekil Com~rlayn hadise 
tlıakkında buızün nvam kamara -
sın~la bcyan~tta tulu'"'aC"J:\tır . 
İNGİLİZ HÜKÜJllE'Iİ CEVAP 

BLJ{LİYOR 
Lonctra 20 (Hu"u i) - İrgıciı 

der.iz makınPlan Ailm;ırk hiı<.lise
sinlen dolayı, Almaı\yamn kayıt-

' sıcz ve şartsız bir ueniz lıarbı a~a
ca.~ı hakkındaki tekidin! hayreı.e 
karşılamamıştır. Zaten bugiine ka
dar olan vaziyet 'ooylc bir teyide 
hi .... de 1ii!um ~östermcı;nek.!{ 1ri!, 

ir,giJi.z hüklımeti, bu hfırl.6c hak
kında Non r hül:frmetine wrtlu
;m ~ua: rin ccv<)bını lxkl~trı(' te-

1 dn-. Bu cc \"a,plar v;ı .iytıtin dah.~ 2:
yadc tenvirine moc:tar olacaktır. 

Veril c<>k ce,abı•ı dün Norve~ 
Hsr'ciye Nazırı tarDf:ndwı parla
mentoda verilen i.zaılıattan farklı 
olm!yaca.ib zan~edilmektedir. 

Norveç Haric;ye Nazırı, Al;lmark Fransız lla~vekili Dııladye iki Alman tahielbahirlni lı:ı.toıan 
(Devamı 3 üncü sahifede) torpitosunda Amiral Darlan He birlikte 

Siroks 

A. e iiıer· ıtı dır. Ilıhminlcr diırt 
ıu.- Alın •nde loplanmaktadır: 
~•iino;~Yanuı bütün kuvve· 

lıeı . Alınan taarruz etnıcsi 
"··~•Ya 1 Yanın Holanda ve 

... ......._ A.I ••rruzu 
~ i hıa 11 • 
il Y•nın Balkanlara in-

bi,1·\ .t\Jııı • 
ltıak, 1•. har~n~~nuı Sovyellerlc 
lal'ıl tlıle 8 1 

unyaya yaymak 
de , a, ııa.... 8 kanlard•, Kafkas • 

nehri r ''Afro. dit,, in dog" urdug"' u 
yine taştı 

izmir 20 (föısusi) - son gün - Yen"ı b"ır ha"' d"ıSA 

Gediz 

ı ·•ij - " ce ı · · ••r ·ı. lt•hit P ıesınde ve Şimal-
\.'181•te ge Ve •nüttcfik bir halde 

lıa,, . nı, b .. c~elcri, 
_.. gıtin· utun b 'h . 
"lll •n ı h u ı tımallerden 

•t~n e ~·ij, ı.: •kkuk edebileceği 
lıuk~ıı '•ld kaa~ ~alinde tchclliir 
ltı~~ "••a~ u ıcıu ıilıinlcr bir 
ı tı;ie ık olı •ı~ak :Yüıiinden kar
•4, r •· na .. ıadır 

!erde yağan şiddetli yağmurlardan 1 . -
Gediz n~hri t~ış, Manisa ve Me-
nen1en ovaları su altında kal - M •• dd • " • • 
mı.s~ı'.'. Sular bazı yerlerde şoselere u eıumumı " Cumlıurıyet ın 
kackır yükselmiş, Maamafih sular ' ' ' 
yavaı; yavaş C'kilmektedir. Yalnız b b hk" • t d" ? 
Kemalpaş:mın Arak köyünde Ha- USa a 1 DeŞYIVa illa fle ıyor • 

'"k "''•rı · :~ıllıi) "• kanı~n . hu ilkhaharda 
lid karısı Ümmıha'l ile çocuğu a- ------J-------

18 '<•~in· hır taarruz vukun 
lıı•v, Ve ı \ ı:clcmty<rej!ini id-
lıı,.,,~ttu, 3

' 11nin edenler de 
b •n • .Bu . . • ııı·· &eh ıddıa ,.e :;n i,';11•.fiklc:r~eri de, hcniiz 
~uı 1 "11ılı,..., .' ne de Alınanva-

b •• , ···ı:ı· . 1 tı ı 91 ın, Ve ~-H hazırlanmıımıs 
~4~81 l '•ki .b•l.hassa Almaıı~·a~ 
'• •a lı Ilı ı ta•rr d • ·ı ~ : o, . ••b; . :· uz egı , 
k ""u 1

1 Cflcri .~• tercılı edee<ğini 
t 'ıi~i okdirdc ı noa nıu.-affak ol
'ıl.,..~0ı·~q ~•3rbin sıklet mer
'l'ahi~'~ı iler· 11'la iizcrine deı•· 

1 
bu l• ·~·· siirnıektedirler. ("- ,,.,., , .. 
"'l>Qıııı .~ u.llrr ve \'iİıuh

tı~'iincü sahifede) 

rı;.ba iJn giderlerken, araba sula-
rın!'.ı. iı;ıno devrilmıs1 kadın ve ço
cui(u boğulmuşlardır. 
ıMundlıda Erı:;:ne suyu da ta· 

şarnk bazı dcı!irmcnlerj yıkmış -
tıı. 

--.,.<>·00--

Koıunr.1a kanu 
mcr'iyete girdi 

Vekiller Heveti 1940 mali senesi 
bütçesi müzakercsir..• baslamıştır. 
Dünkü içtimada mllli korunma 
kanununun t;:tbik mevkiine ko 
nulmasına da karar \'erilmistlr. 

~ ~eni t:ı'"ihi • t~frikamız 

l

r.Jf! PAŞANIN HA TmA Ti 

IVİAKEDONY Aj 
~eşı r içinde.. ı 

Yazanlar: ·~der F 
St.,.,,:,~••ttin 

'( '".:...Lj Cevdet Reşit 
~llİ tef "k YULARKIRAN 

~~X•ı.ın 1 .. 1 ~1 amızdan vesikalar: . 
'•ı •tiQ· arı ıırnizdc llI k d . " • . . . ,. •cu ! Ve deı·I r b a c ooyada geçen sıyası hadıselerın iÇ· 
ıı'le ~~kniıı gizlic t~n .•. ına yıllarca bela kesilen Makedonya 
•kıc~· )••kında s~kılatlarını ~ok nıeraklı bir roman heyeca-

1111<. N TELGRAF siitunlarında okuyacaksınız. 

Yeniden davalar açıldı 
Bugünkü •CunıJıuriyet• gazete

s'nde Afrodit ~e.selcsi munasebe-
tile üç vazı çıknw;tır. 

·Afrodit i~İf'!in nıs.~ıivc~i· ser -
levhalı ve mt'b'us Yunus Nadınin 
MT!rza!)tnl taşıyan birlnai yazıda 
İstanihul müdd~iumumW Hikmet 
Onatın il~ defa •Afrodit davası• 
münasebet!le maıhkem!'ye çıktığı 
i:;arel e>lun<luktaıı oonra uzun u
zun fikirler yürütümıe'.<te ve ge
rek müddeiumumi Hiıkımet Onat 
ve ~eı ek Konyalı İ'l>raıhım Hak~u 
haA.kııı·la baıı şa.Jıtii mü.talealar 
seı Ov lı; nmak t a<lır. 

l .. unus Nadi, yazısının bir nok
ta•ır.da da maıhkcmclerde müddei· 
umwnilerin vazi'Yetlerinin icap et
tird.i~i sembolik poza da 'şaret e- ı 
derek ezcümle şöyle demektedir: 

•Müddeiumumi mahkemroe ni- : 
ba:vct taraflardan bıridir, ve oto
ritenin müınessı ı bır devlet me
ımııru o lınak hascJbıle hasımlarına 
kar 1 birka<; kal fazla naı>k ve adil 
davranm~ğa meoburdur. Za1en 
m&hkeme huzuruna nakledılıniş 

KISKANÇLIK 

İbrahim Bakin Konyalı 

'bir davadaki hasun sadece müsa
vat hukukuna malik karışı taraf 
demektir. Mescle,·i tam Jshk'alile 
rnahkeme'.:er halledecek ve müd
deiumumi dahi bu hükmün nihai 
ne,:cc·si önünde s~dcce boyun eğe
cekt;r. Kalbinde kıme karşı olur
~a olsun heıılıan.ı?i bir uk<len'n zer
resini dah; taşımaksızın.• 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
-------

YÜZÜNDEN 

Bir işçi b sab h eski 
karısını bıcakladı <Yazı .. 

' 3 cüde) 

Milli 
Yakında Trakya ya 
seyahate çıkıyorlar 

Ankara 20 (Hususi muhahi
rirr.izdcn) - Milli Şefimizin 
yakında memleket dahilinde 
bir tetkik seyahatine ~ıkacak
Joruıı Jıaher vernıiştim. l\lilli 
Şefimizin bıı defa TrakJ:ıyı 
şereflendirmeleri ihtimali kuv· 
vctlidir. 

~;==================:=<ıi 

Adliye Vekili 
Manisada 

istinaf mahkemelerinin 
tekrar tesisi nıevzubahs 

1 ;;ı,:un:rn1'.l:'!;ıt !on Adli.Ye 
Vekili B. FL41u Oh<ır bu s.ıbah 
iManisaya gitr,ıiştır. Vekil dün l!B· f 
zetecılere bı,yanatta bul,ınar~, lef· 

tllc\·011113 iincll sahJi"'u~) 

Merhu;- İs~~il 1 

Gürkan 
1stanbul 

wxsitcsi tıp fakül· 
tesi cerrahi profe· 
siirü doktor Ka -
ı.ım İsmail G ·r -
kan ve dişdlik 

ımc:kb.hi doccnt · 
l<' don dis tabıbi 
Suad İsmail Gür • 
kanın babası İs • 
r ıil Gür'< an 17 
şubat cumartesi 
akşamı saat 9 da, ~~ır...,.;.;.;.=~ 
çe>ktanberi mi..ipte-

1 Dc,aıııı 3 üncu s .. lııf.d•) 

1 KISACA ---
Ayıklanacak madde er! 

Finler Viborg cephesini 
takviye ediyorlar 

İsveç kralı 
yardım 

neden Finlandiyaya askeri 
yapılamadığını izah etti 

!'ıt.lda ordu kumandanı General Hn ııo Osterman, sağda erkfınılıarbjye 
reisi General Lennart Öş 

Londra 20 (Hususi) - Royter velden tertipli davranmışlar ve 
ajansının askeri muhabiri 18 inci Rus fırkasını iki ateş arasına al -
Rus fırkasının imhası hakkında mışlardır. Şiddetli bir muharebe-
yeni malıimat verınekWir. Fır - den sonra, Ruslar 18 bin kişi za. 
kanın aldıqı vazife, Mannerh• im yjat verıorek, ncrisan bir haJde da· 
hattı müdafilcrini ark.adan vur • ğılımışlardır. Birçok tank ve tec
:ınak için bir çedrme hareketi yap- hizat Finlerin eline geçmiştir. 
m~ktı. Snvyet erkanıharbi~sinin Bu fırkanın imha edilişi, ikinci 
m~'<s~dını ·bilen Fink:r, daha ev - (Devamı üçüncü salıifede) 

Kaunas 20 (A.A.) - Wiino'daki derslere devam etmelerine mani 
Po"" ya lıscsi talcbtsinin Litvarya olm~lardır. 
ale ınd •rza. üra.• , bulunması ı Hükum.t makamları, mezkur ta-
fa<'W • h:k ımet nı k-a.~ları iM'· ]ebeler hakkında adli tahkik:ı.tta 
n,, t• <:'">k de ~hane! rini kapat · bulunm~k hakkını muhaf~za et -
mı 1. r ve bu s;ırı Ue 201 talebenin ı anektedirler. 

\ Lıger ·~eigraf ar 3 ün~ü ... ayfam1zdad1:) Cumhu1;1ctin bütün ordusu ve 
kadrosu il~ hir adama bu derece 
) üklcnrnLlSİ ('irkin. Fakat. ına hu
~t kanununun 42 ittei uıadı.ll•:o:ının 
gazetelere o\ nadığı o~ un da .J{J, 

ı--. - -
Biz, Başvekilin ııııllet kürMi 

sün de: 
- Türk matbuatı serbesttir ... 
Diye pek haklı ve yerinde ola

rak söylemesine, söz \"erınesine 
rağmen «adını kullananıadığımız• 
bu bahiste diğer beş gazete gibi 
•söz yasağı• na maruz hulunduğtı
muz için lı.u anda bizzat ve bu ba
his üzeTinde hürriyetsiziz. konu . 
~amnmıya , .• ancak işaretle~nıiye 
mahkiımuz. Faka! bu , . .,ile ile ve 
•O bahis• in dışında şunu 5Öyliye. 
lim ki, c(er bir gün bu 42 inci mad
de isterse Türk gazetecisini Türk 
inkılabının damlarını dahi mii • 
dafaa etmek hakkından mahrum 
edebilir ve milli Türk matbuatının 
kudrellerini milli hakimiyetin, 
milli meclisin, milli hükiımetin 
ü!tra modern inan ''e hiirriyet aş-

- kına rafrmcn matbuat hiirriyt:tini 
maddeleri maddelerin ıc.elsÜlüne 
bağlıyıırak mah,·cdebilir ve keu
dis.inc )·ine ~ bü~·iik siper ve mes
nedi bizzat kanun maddelerile 
.. ı orer .. 

Kanunu ve hürrhet maddeleri
ni -S_iikrü Kaya bultasının bu iki 

·yüzlü maddelerinden ayıklamanın 
;ıanıanı ge]mi ... tir. * • 

ÇERÇLVE 

ami 
(Akşam) da Va - Niı'nun, 

(Çerçe\·e) isimli eserim ve şnh
suu hakkında, beni cidden nıil
tcbnssis eden kıymelll bir ilti
fat yazısını okudum. Bu husus· 
ta yazı sırnsilc Osman Cemal, 
Reşat r~) ıi, Etem h;ıc(, Selimi 
iuet. Sual Dervı~, Hıılit Fahri 
V(' Nurettin Art~nı gibi değerli 
kalemlerden gelen takdir eda
larının ayni derecede ~iikran1nı 
t a.,.ınıaına rağıncn. hic;-bırisine 
a(·Jkt"a te!:'<."J. l, iir l.'tn1ck ccsare .. 
tini göstercınc1niştin1. Zira hi· 
lill) I ;;yd~. nu.:ıhl-dilc-nin, telli 
dU\·akl; gelinler gib> iskcmle
~ine büıiiJüp oturnıası \'e kıp· 
kı rınızı. sıLkiı, ctnı ·.-.i ~Er( l<:abul 
ed>lmiştir. Filhakika herlıanıri 
b'r tal·dir edasına ksrşı muka
bele etıııckte, o tnkdiri ho ol
mıyacak bir tarzda benimse . 
ın~k \C hatta azımsamak ·.ık
tur denemez. Bunun içindir ki 
blr Avrupai. mütefekkir: 

.Bir methi reddetmek iki ke
re methedilnıek arzıt'Siuıu:iaıı do
ğar» denıisti. 

E.ct, bir met.hl reddeimck 

ıilik 
iki kere mctlıedilmck arzusua
dnnd o~nhilrr"ii gibi, a' aı: avaz 
benimı.enıek de belki dört kere 
melhedilmek arzıL,undan doğar. 
Sahte tevalula oahte temeddüh 

-ara•ındaki bu miiştcrck gaye
nin dı ... ında, acaba bir tlr: ~amİ· 
ınİ;l'(•tlc tt·~ekkiir duv!;,1,u.nuzu 
bclirh:,c iınkitnı :yok ınu! lle· 
piıniz St.:Leriz ki bir takdir cJası 
kar.şısındn soınurtup otulınak 

1 
• • 

ru ıun1uzun sami1ni !"esi ,Jef:il
diı. 

s~'11iınilik ... o hence 1 'r tc
z:.h1irü11 ilk ~artı; \'«? ŞL' .Ji ne 
J.:ador ıaklit edılirse "l'hin, 
Anıasy:ı chnnsı gilJi y:ılı z ra
:riha"'ıl" ıncydana tıkacak bir 
cc' hC"r! Onu her har~kct rnizde 
rn şa .. 11ınz olçii di:rc arıycbiHriz. 

()nun iı.··ndir ki hen, k r~ci
f::crınıiırl<'ki tası çıkaran op ra
töre tesckkiir vazifemiz drre
cesındc-o]sun, cseriı.ıizi ihtisa"
Ia teşrih eden arkada•.ı teşek
kür burcu diye bir hlıdisc ka
bul eJiyor ve bunu sanıinti)·etle 
)'Eı İne. g·etirmek istiyoruın. 

NECIP FAZIL KISAKÜREK 
1 

!.;\ 
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.~U VE 

1 l ES!,LLİK SAHA 

Em::nonünde de bir 'l'eliillik sa- 1 
ruısı yapıl:ıcagı ıı<1vknıo oururb:n, 
tıuııdıın va.ı: ~umışokiuı1;unu dün
kü "'a~ler y:u..diliır. !)umek, ,. 
minönünde, E!Özürnüz züınrüt ren
ı<i güı~miyeoek. rerı.ii taıılılan a -
ra...•. d;ın dola.=nıyacağız. 

Peki, o halde, bu meydanda ne 
yapılaca.it? 

Yahu, bu meydanda hiçbir flC'f 
y.apma,ita lüzum vıe ıh ti~ yolctur. 
Bir takım süslerle, pijsmle mey• 
danı darlııştırmayın. 

İSTANBUL HALKI 
NELER yjyOR, NELER? 

llir gneteci arkadaş, gıda mad
de lcrinıtn lalı lil edik! iği beledi )'IC 

iLJmyaha.nesine gitmiş, uzunca bil" 
yazı yazıyor: 

c:N"elcr yiyoruz?> 
Ve bozuk hileli olarak neler ye

diJtimizi ballandıra ballandıra an
latıyor. 

Halbuk:i, neler yediğimizi anla
mak için, ta, kimyahal1!2ye kadar 
l(i.tmeii'e J;fu>.mı var mı?. Dışarıda 
bir lokmo. bir "':'Y yediliten sonra, 
midemizden ııclıen sesleri dinlemek 
kMi değil mi? 

PAilALILIGIN TE5İRLERİ 

Paıhalılıj(l.n, harbin piyasa üze-

Çok garib bir 
mantık ve iddia! 

Bundan bir müdıdet evvel Feri
lıöyür.de ...ukua gelen brr cma.ytıt 
tışl P.esi:ni.n mııhaıltemesine dün 
ıı,ğı.rcezada başlanın.ıştır. 

MUhakeme olunan Kşıınil Yıl
dırım adında biridir ve A2rI. Sü
leyman isminde b% genci b;çakla 
7aralaıy 14> ooüm>eben suç'. ud ur. 

Suçlu dünlıii celsede hiı:liseyi şu 
lllll"etle anlatnu.ştır: 
·- Aziz s~ evinde 

kanınla kiracı idik. Bir gün Az;z 
Süleyman beni eve almadı. Baş
ka yerde yattım. Eıı;esi gün gi
dince yıne ~u. Nib;h cii1ıdanı
İnızın masrafını kendisi verdiği 
iıc.n kanını da •bana vernıiy~ini 
eöy'edi ve: :N"~ ma&rafını ma -
d~ ben wrdi.m, kadın da ba -
ııa aittir!• 

Diye garip bir mar.~ık ve iddia 
tul.turdu. Kerıd:sini ro:<aiıa çağır -
chm. Geıidı ve Feriköyünde Dere
içinde kawıa etıtik. Mehmet adlı 
aııkadasun bi.zi aoy ırdı ve •ben.ı ko
lumdan tutup götiiriiy-0rdu. Bu sı
rada A:ı.i:ı. Sü1eyman arkamdan ge
bp su sırığı ile ka!aıma vurdu. Bu 1 
sırada o~lu da ona b:çak gelirdi. 
()ocu/:'lın elinden bıç~ı ben kap
tım ,.e Az'.:ı. .::>iileyma.nı yaraladım. 
Ö mü.>!.• 

Bundan sonra şalüt Mehmet din
Oeı..Jmiştr. Bu da h&disevi yuka
nda;ki şekilde anlaıtımştır. Netice
de şah.it celbi için celse ba,ka bir 
f?ü:ne talik olunmuştur. 

rindıcıki tc;-i-korini lromı.~orduk. 
Bir arkadaş şöyle dedi: 

- Hemen her maddenin fiatı 
ar.t1ı. Fa:k.ıt billıassa bır şey üze
rinde mcı<'.>.l:ım topl.aıuyor .. 

- O rndir. diye sorduk. 
Qcn.·ap verdi: 
- İşlrem~ oorbası.. Si:rkecideki f 

jşkoınbecilcr dahi hat.lan yir:mi:ıer 
paxa arttırdılar .. 
Şimdi insamn hatırına, · acaba, 

işkemOede mi Avrupadan gehvor, 
di)'le' bir su.al varıd oluyor. 

BİR SİSE SU VE 

GAZOZ ON KURUŞ 

Bizim arkadaşlurdan biri evvel~~ 
gün bir sinema"a gı,tın~ış.. Harareti 
fatla olae!IJk ki. bır gazoz içmek ı 
ihtiyacını du-ymuş .. Lllı u.zatmıya
lım sıra hesap görmcjie gelince, 
sat~ı cocuk: 

- On kuruş vere~, de -
miıı;; .• 

Dikk<lt: Bir şişe garoz on kuruş!. 
Ar k.'.ldaş sarmus: 

- Pcid su icseytlim?. 
- Yine on kuruş .. 

Sinema biletleri taorifesim ucuz- ı 
latan beledive iktısat müdürlüi!ü, 
toptan fiatı 3 kuruş olan gazozları 
da ueuzlatınaiiı akıl etmiyor mu, 
acaba?. 

AHMET RAUF 

Tevkif edilen 
bir mütecaviz 

• 
1 ski 

f Ü 
Tramvay, elektrik, tünel Yalnız belediyenin aça
ve su iş'eri nasıl idare cağı 6 toplama merke-

olunnacak? zinda satılacak 
Elektrik, tramvay ve tünel ida- Mahalle aralarında dolaşarak 

rdcri umum müdürlü,'tı.inü wki- eskı efüi.;c ve eşya t.oplıyan eski -
kıt.en ifa etn:ekk oLın belediye fen ci.eri.n kaldınlması hakkında be
işle<"ı müş~vırı , • mühendis mck- kdiye reisllir,nin tetkikler yap -
tcbi profesiırlerinden B. MU.9tafa tığını yazmıştık. 
Hullunın umum mU<ıurlü.i< vazife-' Bu tetkikler neticesinde Bele -
sinden ayrılması icz·betliği anla - diye reisliği; ·kirli \'2 bulaşık eşya 
şıiJil.l.'llll". Çunk.ü herhanıü bir va- 1 alım ve,sa:tJ!mının sür'atle inzibat 
zil',dc vekaleten altı aydan ·fazla altın.a alır.masını zaruri gördü,itün-, 
kalınması kanunen memnudur. Bu den m~halle aralarındaki esk.i<:ııe
sebeple şu formül bulunmuştur. j rin bira.n evw.l kaldırılmasını ka-

B. Hulki umu;n müdurlükten I oraraştırmış ·bulunmaktadır. Bu 
ayrılarak Bclediıe !om işleri mü.şa- maıksa.üa mulrtelıf mıntakalarda 
vin kalaca:ktır. Sular ı<iaresi g,bi 1 eski eşya toplama merkezleri açı
ıel,ktrik, tramvay ve tjnel idare- 1 lacaktıl.r. Şimdilik Galata, Kapalı 
le i de belediye ı:cıslığınc merbut 1 çarşı. Fatih, Aksaray ve Beşik -
müessıcseler olduklarından bunla- taşla Üsküdarda 6 toplama m.ı· -
rın .bleclıycdek.i mercii, şımdi efen kezi tesis olıınacaktır. E.>kı elbise 
müşavirliği. olacaktır. ve esyalarını satmak isti; n.er 

Bu su:.,tb1 g<;rek sular idaresi- mutlaka.bu merkı~zlç:re müracaat 
nin ve gerek tramvay, elektrik ve edeceklerdir. 
tünelın riyaset makamına ait mu- Toplama mvkezleriııde etüv re-
amclelerıni efen müsavırı. yanı si.satı da blliun.acaktır. 
B. Mustafa Hulki idare edecektir. Dii:!er tar.aftan Bint pazarının 
Dı~ taraftan elektrik, tramvay şimdilik .kaldırıl:ması mevzuu ba
ve tüne-! umum ml.'dür muavini B. his de,j!ildil'. Yalnız burada da bazı 
Tayfur ırmum müdür v•oltili ün - fenni tesisatla bir ııtüv merkezi 
vanını da haız buiunaca.ı·tır. ·--·uv~ açılacaktır. 

Ka' ahat kimde? 
Şu cTırllan., vapnrnnun mace

rasını J.ep biliyoruz. Karaya o -
t..:rdu. Gıiç bulle yüı:dıirühlü. İs· 
ta.ıhuJa getirildi. Tamiri için tet
kikat yarJJldı. Yazıldığına, söylen· 
diğine ~öre, bu ~cnıinin yaralan 
çabu çabuk sarılıp hemencecik iş
bn&ına çağuılauııyacak. llelbuki, 
geıı.i ihliyacımı< ne kadar fazla. 

Tamirin derhal yapıJamay~ın 
sebebi mo Ilım: 

Bu gemivi, diğer eşlerile bera
ber, Al.nanlar yaptılar. Rullan· 
dıl<ları malzeme, tuttukları usul 
dünyanın hiçbir başka yerinde 
uıenut olmıyan bir şekilde. 
.•Tır la birlikte difıer yeni 

vııpur n da mükemmel, ta-
mam ve lam olduğu iddia edi· 
lemez. 

bin 250 lira sarfedilip 
balice doğru 

çekiiemiyecek 
ŞehirciL.k .mu tchassısı M. Pros

tun vücude gemdıgi ımar planına 
gvrc Kanı.köy 1':iıprüsü.nü.n Halice 
dvğru 50 metre içe. iye alınması 
icaoelınektedir. 

Prost •bu kararını; yeni Eminönü 
meydan1 ile Yenicamiin, köprüden 
R'-<;<;cek.ier taratından tekmil gü
zellik ve ihtişamile görülmesi icın 
vermiş bulunmal..'"ladır. 

Birkaç hafta evvel başlanan E
minönü mcyd:ını teretuvarlarının 
.J;a.ıızuni işi meyanın<la bu mesele 

J de gözden ııe<:irilmiştir. Fakat ma
hallerinde yapılan t•.tkikler neti
cesinde Karnköy köprüsünün 50 
anotre içeri,·e cekilm.;sı için 250 Bu vapurların hikayesini hıra· 

kıııız. Gazi köprüsü meeslesine ge
liniz. Bir sürü dedikodu, bir ara· 1 
ba liı.f .. Ateş olmıyan yerden du· 1 
man çıkar ını?. 

bin lira ıkadar bir paraya ıhtiyaç 
hasıl olduğu aııl"'ılmıştır. Binaen
aiıc yh ·belediye rcisliğı imar planı
nın bu kısmını tatbık etmekten 

Vaziyetin buliisası şudur: Al -
manlar. bütün sanayi müessesele-

şimdilik vaz geçmiştir. 
---~vu---

rinde yalııız harp malzemesi ya- B } l • 
pıyorlar. Tezgahları, fubr;kaları e euıye 
kendi ihtiyaçlarına d~lıi kifayet 
elmiyor. Hııın maddeleri az, kali- talimatname.si 
tesi de iyi detlldir ve bu manzara, 

vam ed:ıı duruyor. Yani Almanya, y 
Erkek muallim mektebi 

6
J b' _ _,,h:b. 

yine taşınıyor ına sa 1 1 

yeni dei?il, yıllardanberi böyle de· deg'' 1• .,,tı'rı.lı·yor 
Beledi· senelerdir, l0~riıe hazırlanıyor. __ 

Hal böyle iken, biz, kalkıyoruz, Seyyar ıatıcılar saat7de 
Aima.nvava vapur, köprü ve saire 

Yıldr<da emlaki milliyeye a.id 
bir binada bulunmakta olan ce:Jı:ek 
muaHim mekOCi>i• nin buradan 
başka bir yere nakl~lunması k.a
rarla.şt'.rılmıst.r. Şimdi mektebe 
münasip bir bina a .. ::ınn , ktadır. 

Son yıllaı·da mütcnıad';.en yer 
d.egistiren Erkek mua·li::ı mekte
binin malzeme ve d"' s iı.letlErinin 
bu nakillerde pe: ban oldu,ıtu na
zarı itibare alınarak artık bu mek
teıi>e saiı>:t tıir bina temini isten -
mcictedir. 

İlk bina tahriri 
Belediyece sehriınizdı. ilk defa 

oltrak yamlaca~ını habeır"wrdi -
kimiz cbina talı.iri> üzerindeki ça
lışmalar U.rlemektedir. 

ısmarlıvoruz. Adamların keudi iş- bagırabilecc::k, bJ .:t 
Beyazıt - Ka.ska arasının imar !eri başlarından aşmış. 

yeyi dava ettiler 

faaliyetine belediyece devam o- Kabahat onlarda değil. onlara a}an)ar sıra bekiiyecek 
lunma:ktadır. Burada islim.lak o- iş sipariş eden bizde. Göriineo kö- . 
lunan dük.kan ve ıevlerin sayısı ye lula\'uz ister mi?. ! 
13ıJ u •buJ.m·UŞtur. REŞAT FEYZİ 1 

Fakat öı(rendi,itimiı.e göre burada y k] · b · , "ld' 
60 •bina sahi.bi beledivenin v:rdiği azı şe l tes ıt eaı 1 
para;.; az ı<örtlI':'k mahkemeye mü- Orta okullardaki bazı muall.lm-
racaat etmişlerdir., lerin talebeleri Fransız kaliğ:.afi-

--..uo- sine u:ygıın yazı yazma,ita a~tır -

Kız mektepleri arasında 
voieybol 

dıkları görü1ınüştür. Halbuki il:k 
okullarda 4 yıldanb<ri tabbik olu
nan veni yazı şe'klinin orta mek -
teolerde de devamı muvafık bu -
•!un.muştur. Bu .karar yakında tek
mil ruddeplere tebli~ olunacaktır. 

Yeni zabıtai belediye talimatna
ıınesin...n m üzakereı;ine dün şeh.r 
meclisinde ba~nılmıstır. Bu ta
lima.tna.ınenin dün 43 maddesi mü- l 
zakere V'2 kabul olunmuşLur. Yeni 
talimatnamenin 2 inci maddesine 
göre seyyar satıcılar eskiden saat 
8 d.n it>barcn sokaklarda bağıra -
bUirlcrken şımdi 7 den ibharen 
bağıc·abileceklerdir. 

Yan sokaıkfarda çalgı ça' :nak su
retile di~nenlere dokunulmıya -
cak; nakil vasıtalarında bilet alı
nırken herkes sıra bekliyeccktir. 

Beydmzıın Ôtn<!rll köyünde çir
kin Dır tecavüz ıhiııdiıseos.: vukulbul
ınuştur: Mezkur köy<leki dispan
serde sılıhlye memur)u,ğu vazifeı;i 
gören Aıbdii.rrahman isroinde bi
ri&i köy sakin' erinden 11 yaşında 
ıt..r kı?JCağızı k.atııdınnış ve naınu
&unu bert.at e~mişt:r. Bilahare kı
zın ailesinin müracaati üzerine ha
dise haber alınarak bu Qirkin va.k
an;n faili iandanınalar tarafından 
te\lki.f oluııınuştur. 

Bükres seyahatinde bu iş üze -
rinde de inceleme~~r yapan Vali 

ve Bel~diye reisi B. Lı'.ıtfi Kırdar Ro-ı 
1 

manvad;.n bu hususta ba-zı talimat. 
hamelr.r f"elirtmistir. Simdi bun -
!ar tercüme olunmaktadı.rlar. 

Kız mektepleri arasındaki voley
bol maçlanna ya:rın Çapadaki kız 
moollim mektebindıe dev-anı oluna
caktır. Saat 15 de baslı';'1cak olan 
yarınki ıı:naclar Boj'.!az.içi - Kandilli, 
Çamlıca - İnönü ve Erenköy - Şişli 
Terakıki liselileri ara~ında icra o
lunacaktır. Bu maçlarda hakem -
liP;i R. Yalım, sa•ha komisrliğini de 
M. Toprak üa e<lıecelderdir. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ._ ___ _ 
İskandinavyaya taarruz bahsi 

Avrupanın şimalincleki harp 
bugilnlerde yeniden türlü ihti -
mali""' yol açmaktadır. Kom)';n 
Finlaodiyaya yardım için İsveç 
hükfuneti bir~y yapamıyaeağını 
!bildirdi. h.kandinav devletleri 
resmi bitaraflıklannı muhafaza 
ediyorlar. 

Son derece intizamla hareket e
den İsveçli için en tıdıii vaziyet 
olsa oısa bitaraflıktır; diyorlar. 

Bnnunla beraber İsvediler muh-

.Aılliyeye ver.len mnznun tev
kll!!ıaneye gönderi:miıltrr. 

Otelciler yüıde 20 
zam istiyor 

Otıeldler cemiyetinin senelik 
kongresi dün yapıLınıstır. İdare he
yeti ve hesap raı:ıorlannm okun -
masından sarıra birçok aza söz a
larak zaıb•tai belediye ta ınıatna -
m21:inin ıtaınamile tatbik oluna -
bilinesi için otel ücretlerine % 20 
zammedilııı-~ine müsaade olunma. 
sını, aksi takdirdi:! tekmil oted -
!erin lt.apamnak meoburivetinde 
kalacaklarını söylcmişle.rdir. Ne
t.i..."edc Macid, Halid. A&.m Gök ve 
Azizden mürekke'l bir idare heyeti 
int':hı>p olunmuştur. Bu heyet be
lediyeye müracaat ederek fiatiara 
'/< ~o zam isti•·ecektir. 

Bina ta:hriıi neticesinde v~;ğ 
v-crilmiven \1.:va sahipler ile varis
leri de belli olmıyan a!1'~ ve bina
lar da meydana çıkmış olacak -
lardır. 

1 Jı. l(,,Lh. lıAH:t:HLE.: 1 
* Anadoludaki el dokuma t•cı.
gfıhlanmn standardizasyona Ll.bi 
olm~dan Qu.rava mal göıı.de.meleri 
şehrimizdeki do'.rnmacıların iti -
razlarını mucip olmuş.ve do.kuıına
cılar ticaret odasma müracaat et
mişler«ir. * Tophaı1'deki Ford fabrikala
rıruı aid iki büvük depo liır.an u
mum müdürlüğünce antrepo olıı

rak kullanılacaktır. * Dün muhar.emin 10 una te
sadü! etmesi ı:riün:ısebetil"' ş: hri -
mizdeki İraniler Valide hanındaki 
camide toplanıp dini ayin yapmış
lardır. 

Yolların tıkanması 
derdı 

Cumartesi aksamı, Bahçokapıda, 
bir traın'Vay yoldan çıktı. Bu ~"ÜZ
<l.en, şehir nakil vasıtal:an bir saat 
oldukları ye:xle kaldılr.r. Bizim İs
Ul.IJbulda henüz bilınıı:niyen birçok J 

ş:>ylı<r arasında. ılıcrhangi bir kaza 
vu.kuunda yolun sür'atle açılması 
işi de vardır. Ehemmiyetsiz bi.r ha
dise dahi, c!akikafarca tramvav -
!arı durdurur. Kimse Çl'Klp da: 
c Yahu, halk yolıından alıkona -
m:u• dcr.ıez. Va.kitin nakid oldu -
,itunu ne ı.a.m:ın idrak edeoe'ğiz?. 

BÜRBAN CEVAT 

Solmanın annesi sordu: 

Küçük bir memleket olan İsveç 
Avrupada büyük devletler ara -
sındaki kavgaya karısmak istemi· 
yor. Onun için Finlandiyaya yar· 
dım derken kendisini de harbe 
girmiş görmekten endişe etmek
tedir. İsveç payıtahtındaki İngiliz 
muhabirlerin yazıları bu itibarla 
şayanı dikkattir. 

1 

telif memleketlere zabit gönder· 
mekten de geri kalmaın,ışlardır. 
Evvelce İran ordusuna, .Habeşis
tana ve daha başka yerlere İsveç
ten z1obit gitmiş, ıslahat için mü· 
tehassıs gönderilmi~. Hatti geçen 
umumi harpte İngiliz ordusunda 
filen çalı.smış General Grey is -
minde biT de İsveçli kumandan 
bulunmııştur. 
• Finlandiya ordusunda İsveçli 

zabitler vardır. Fakat İsveç or -
dusıı Finlandiya ordusuna yardım 
edebilecek mi?. bahsi ayrıdır. 

Napolyo 1'u.ı )o.U 

üs tinde 
.. ·ı:tl ı>'> 

Yezan: AH~iET Şl.:K • 
ft 

Napolyon Donaror.t, .. n, f 
kıt'asınııı fethi t~şebbt1<ll eJ 
tjij zanınn, karşı~ıııa ('lb.aıJ uıer 
yük engel Avrupa i<ıl'aS• ~ 
deki deHt!iler deı;il, ;.,·ru~, ı 
sından il'Ianş dcnizloin a-"1 l c,. 
gillcrc, daha doğrusu lıı~. p 
deniz kuvveti olmu!;!tu. ~ a. f1 

Avrupa k.ıt'asındaki dc,,Jc~;, 
rer, iki..'Cr mai(liıp etti. ı\' sil< 
Yı Itu~vayı ı•rus,·u,·ı sıra 

' '··kcJJ 
zinıctc ıı~ratartık onları. i'.. 
km-<ı u"sai Sİ""Sct ıak>V • v d d~ ı 

icbar elti. l'a1.ut sulht•11 .1'1' 
bir mütareke addcdilcbı el 
ancak on dört a·· devanı ed ~ 
Aınieus sulhu bir ı.rafa b~ 
lacak olursa, kendis'.le yır j 
sene mütemadiyen dii~üş<J 
tereyi bir türlü maf;•UP ~ 
Napolyonun en bii)·iik • u 
feri olan Austcrlitz ve .•';ı,~ 
eden Ycna nluhaicbclcr 11. 
"ra. İngiltereye ku~ı ıaı.ıP • 
muhareLe tabiyes., nuı:"ui•' 
lcr Alın~nyasıııın tak.Jl e·oıl 
bileye cok benzer. Na~..,!) :ii' 
180ii senesinde Beııindr, ' 
c!e 1807 senesinde l\lil"~"dİıf 
rctı.gı _ki be.rannanıc ııc ~P. 
rtnin aoiukasını tlau clfJ 
b~y~nnanıclcr;u .. ~1ac?. 
medeni nıjJlelJer tarafındJl~ 
edilen beynelmilel hul.111' ı• 
ne Jng.ll~renin ria)'el et t 

sövlend.kten sonra Brit••l 
lannm abıuka allına alı• ı 
mcınlcket I:mo.nlarına u;.rı' 
taraf ticaret gemilcr·nın 
j!orulür,e görülsiin derhal 
dere cdilcccl:"i, İr.~iıiz h'1~ 
Jeri t3.rafıno1:ın nıun;rcnc t'.J 

kabul eden lıer bitornf ı:< 111 ıı 
ayni akıbete maruz kal~'" 
dirilmekte idi. Napolyouu~ 
ve ltlii3no beJ·ar..namc!er1; 

!erin Alman ı!cniz ve lı~ 
vetle.rine \.'crdıği emirler ııJ 
bir mukPyese yapmak, ~·ı:..1 
rihçiler ic:in değil, bugiilll':" 
iikn vazivetini e:nlama!< 
hcrke_s için cidJen eu~CJJI 
Napoıyonun 1807 scucsııı # 
zıyetı il.ilerin LugünI.i~ '~ 
tinden. daha kuv.-ct!ı idı. ~ 
lnrda lspan•~ No.,qli ve 1 0-
NaJJ-Olyonun n1ütfcfı1'Jcri .,' 
vmturya Austcrlitzrle .,ıı p 
Napoiyonun niifuzu altı~ 
Ycnada mai(hip ctli~i f.'t ~ 
istilası altında hrılunuvo 
l:ıt İnı:iltere ile g:ir~tiAi o'lı/ 
lede Rusyanuı <:!: n.._.:._,...)~ 
takdir dtit:indcn N~polYI 
sen·esinde Çarla ~skcri il! 
:rakın gctcn b.r an!a~;rna 'S ' 
Bu anlasma da Hitlc~in S0

1 

le imz?ladığı ağustos 1939 
andırır. Osmonlı impar•t"j 
gelince: bu devlet c.sascil· 
re ile harp halinde bul~~ol 
dan ablukava iştirak edil 
mekti. 

Pasquier hatıralıırınd• ·l 
- N ~polyon lngiHer•l 

getirmek ir;n bir tedbir b 
na kanidi ve bu buluştııJI 
övünüyordu. Fakat abh1~ 
İngiltere ile Fransa arası" ı 
b;r uçurumun a~uın::sıJl~ıP. 
oldu ki. mücadele anca!' ;/, 
diğer tarafın nihai h.,.,ıııı 
hayetlcnclı.!irdi ve böl~ 
eninde sonunda İngiltct 
zanması mukadderdi. 

Yazanı lskender f. SERTELLi 1 

- Mühendis Cemil Beyle görü
ştiyo: um z""nn~derim .. 

Dedi. Cemil hayratlc ba-şını sal
ladı: 

- Kızunı n~den takıp ediyor -
dunuz, b_yelendi, 

İsveçliler ö!edenberi Almanya
yı severler. Fakat bugünkü Al • 
manyayı sevenlC'I" azdır. İsveçli -
ler ötedeııberi Rusrayı sevmez -
ler. Onıın için şimdiki Almanya -
nın Rusya ile birleşmesi İsveçli
Jeri hiçbir suretle memnun etme
miştir. Almanlar tarafından İsveç 
üzerine bir taarrnz olursa?. diye 
İsvecliler endişe etmekten kendi
IC'l"ini ala.mıyorlar. Isveç şöyle böy
le 125 senedenberi sulh içinde ya·. 
şamıştır. Bu müdd_tt zarfında mem· 
lokct terakki ettikçe etmiş, türlü 1 
makineler orada icat edilmiştir. 

Bazı askeri nıütehassıslara göre 
İsveç ordusu müdafaa için hazır. 
lanmış, yeli~ rilmişt:r. Finlandiya 
lıarb'.ne iştlrak etmiyecektir. Fa
kat diğer taraftan da İsveç ordu
sunun şimalin karlı memleketle -
rinde harbedeeek sUTette yetişti
rilmiş olduğu ruuh~kkak sayıl -
maktadır. Yine muhakkak olan 
cihet şudur ki İsveç harbe girsin 
veya ı;rmesin kendi hudutlannı 
müdafaa için daima hazır bulu -
nuyor. 

Evet eninde ve sonnıı~ 
bu •sonunıın• geln1csi icJ~ 
dokuz sene geçli. N&polY . 
disini Manş denizini~ sD:1il zerinde Lekliyen bir InJ!'-; 
sine teslim edip de sen:J: 
sına yerlc.şmcdikc:-c İn:!' 1 

cadclctlen vazgeçmcdil~ 
kuz sene içinde :N"apob 
muharebeler yapmıştır. BAR ÇİÇEKLERİ 
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- Şey .. Efendim.. VaJ.J.ahi bütün 
bıınlar bil' şakadan ibarettir. Ben, 
ya:ntz sizi s.viyoruın.. Haydi, açı
nız kapınızL. 

Diyebildi. Fakat, Selmadan ce
vap beklemeden ııeııi döndü. Oemil 
yaptıkl.anndan o kadar utannustı 
ki .. &ı:m:ının yüzüne bakac!IJk halde 
clıe ~ildi. 

T•c.krar annesinin odasm.a. döndü: 
- Kapısını kilrt!e:ıniş.. Beni 

ko~d:u .. (Kimi sevivorsanız, oıı.a. gi
dinız! dedi. Demek .iti Selma her 
l"OVİ biliyor. 
&imanın annesi hakikati söy

lemef;e mecbur ol:ın uştu: 

- Evet. Camii B.yı O, her şeyi 
ibiliyot, c.~. Fa:k.J.t ben onu ikna 
etmı;;. sizde hiç k.ahahat olana -
dı,Jırnı sô;"iy<!rek ; atıştı..~ım. 
Şu Nl~ Selma bizi ku.pıtlan din
lemi:; olmalı. Başka türlıi bu ne
ıaı>etsizli~i vapa:ı:nazdı. 

Cemil müşkiı vaziyete düşmü.,tü. 
Duşunü yordu. 

* 
K pı çalınıyor •• 

Soıirak kanısının zili mütemadi -
yen • .ın.ı urdu. 
Kapıyı kim açacaktJ? 

5"1manın annesi yatakta oturu-
yordu. 

Cemil: 
- Ben inip açayım~ 
Diyerek ayağa kalıktı .. Me!"diven

lerden imli. 
& ima hiıla odasından çıkını -

yordu. 
Cemil kapıyı açınca, iıi boylıu 

temiz giyinınis bir adamla karşı -
!aştı. 

- Kimi istiyorsunuz, Qj!yeik'ndi? 
- Selma hanunın anı>:sini zi -

y.arete geld.m .. Görebilir miyim? 
- İsmınizi lutieder misiniz? 
- Aziz dostlarınclaıum.. İsmime 

h"-""?t yok. 1 
- O hak!e buyu.:-unuz. 
Meçtıul mısa!ırın kim olduğunu 

elbette tahmin {tmi.şsınizdir: PoLs 
hafivesi Yılın~. 
Yılmaz Eı_y, Selın=ın annesile 

goriı$ınef:e lüzum g..iımuştu. K.:ı -
pryı aı;anın mı.ilıendıs Cı•mıl o.tlu
/!uru..ı da anlamıştı. Y: .::.ı«.m mua
vini bir gL-ce ona bu ;ı~n~ı gostc
rerek: 

- İşle. Selm:mın evlenmıEk is
tıedi~i adam budur. 

Demişti. 

Yılmaz merdivenden çıkMkrn: 

- Evet .. Fa·kat, •bend:niz zatıali
nizi tanıyamadrm. 

- ~ınxiı t.:ı.nı.')ırız:, beyim. 
Cemu önden, Yılmaz arkadan 

odaya gircüler. 
Cemil: 
- Aziz bir dostıınuz geldi, ha

nım..,fendi! 

Diyerek, eski yerine otıırdu. 
Sdmn'1.ln annesi bu adamı ilk 

defa giırüyordu .. 
- Kiminle müşerref oluy-0nım ?. 
~ae hazırlanırken. Yılmaz \ 

kendini tan>Ltı: 
- Sivil tah&<Ti komiseri Yılmaz.\ 
Y ~ manalı bır giı.luşle ıliıve etti: 

- Mühendis Cemil Beyin kar .. 
o .. ., .ı. •• 

Cem.ıl hayretini gizliyemcdi: 
- Benım karGı . .şım yo.ı<.i.ur, bc

ydend.L LJ'-'rnei:<. kı, 5. una ile gö- ' 
.riişen sizsiniz, öyle mi? 

- Evet. 
Selmarun annesi Yılmaza yer 

gö.>terdi .. 
Yılmaz bir kolLu;a ot.urdu: 
- Baıi ın.azur ııorunuz .. Selma 

hanımı t.Zip için polıs müduriin
cl:-n cmıT ahnştım. Kendisi:e te -
ıı:na.s et~ mecburdum. \'e bu 
rolü -0ynıvaTak. yautığı .işler hak
kında malıimat almaga lüzum gör
mü.<;tüm. Bu.ada buluşmamız ç<>k 
iyi .bir tesadüf oldu. 

Ev sah>bi ile Cemil derin bir 
~aş.1<.mlı.1<. icinde birbir !erin_ ba -
kı.ştılar. 

~ (Yeni bar) ar'.istlerini takip ALİ KEMAL SUNl\1.1\l'i 

cd i yar uz. zira bu kızların çok gün- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiliiiiiiiimİİİİİaİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiii;liiiiiiiiiliiiiiiiiiiili'-
ier de ı;ok süpoo.i vaziyetleri gö -
rü1müstür. 

- Fakat, bemm kızımın artiJı: 
{Yeni bar) la b~ aiiı.kası yc&tur. 

- Nasıl -0lur. hanımefendi? Kı· 
zınız hı.r gece {Yeni bar) da nÜ-
1 .... ra yapıvor. 

- Bu. eski bir seydir. :N"asılsa 
biulen gizli, arkadaşlarına uyara.k 
sahneye cıkmak sevdasına düş -
müştü. K!endısini menettiJı:. O ev
duı dışarıva çıkmaz. 

Y;.:maz sortu:kkanlı bir adamdı: 

İstanbulun en ferah, ıen geniş, en modern ses ve nrojeksiyon 

ç EM oIRTrf'Aş Sineması Tel: 22513 
Yarm Matinelerdcıı itibaren 

2 feV'kal!de filin t&kd.inı edecektil'. 
Tanlllllllış büyük mümessill!2r ... Çok heyecanlı mevzular ... 

Sıncmaıun iki bü:(ük muvaffakiyel.i ... 

1 - Jo s s e 1 i n e G a e 1 - La r q u e y 
Sizi YAR "41N KADINLARI 

- Şimdi l:end.niz bu noktayı {Büyük Baba) 
münakruıa ederek değ-ilim. :\anı~e- Filminde ağ]atacalt, giildürecıek ve heyecandan heyecana kapıltacak. 
fcndı! D:-dı. Zabıtonın gözü sizin 2 - Pieare i.ichsrd \iılm - Charlee Vant"l-Jam Holt 
J:[örcmed;g!niz noktaları da gfüür. , C E N U p p O S T A S 1 
!:Uma Hanım diın gec-q..,, kadar 
mım·tazaınan numaralarını yapı _ il Filminde cesaret, fedakarlık. kudret ve vazife hislerile ruhlarınızı 
yorrlu. Maksadım size ·bunu soy _ 1 yükselteceklerdir. 
loır.oök de,itıl. Zabıtanın ehemmi -

1 Bu Napolyonun yoluıl~'I 
Nllpolyoııun olduı{u kad~I 
polyonvari hedefler pc~ 

• şanların yoludur. • .,/ 

·~ ~latur~ ve ala!"" 

Mükooımel 

Yemek, 'f 9 
Pastalar kitah! 

Yazan: FAHRİYE~~ 
Her eve lazım ol.;ın ti 

bine yakın yemek, ı~. 
talar ı>~innesini ı.oJ3'.l 
te tarii eder. :5 
Fiatı: 100, cildl1si l 

Satış yrri: JC1 
İstanbul İNKILAl' 

ye-•• verdigi bir nokta var: Sahneye 1 
atılan Tı.i~k kızlan bir"r iyi koca 
bulup evıknmek ni:-·etin<ledirler. 
&:ima Hanını da Cemil Beyi seç-

Dünyanın en 
tatlı sesi NELSON EDDY 

miş .. Ve zanned:Jim ki, Cemil de 
kend:Ierine izdffac vadetmiş. Böy-
le oldugu halde Cemil &ryin ken
disine l.'ıkayd kalması. S. lma ha -
nL'11ı mevus ederek. memlek12t aley
hine bazı islere iılet olmasın.a se-
bebıvet ve.-ecel:tir. Bunıın emsa-
lini de gördük. (Za:ınba:k) ın 8.kı -
beti meydandadır ... 

<Devamı var) 

Halle ve hürriyet için 

E 
çarpıı;an bir millt2tın istiklal mücadelesini gösteren büyük ııil 

AŞ!< ve KAHRAMANLIK filminde 

A K 1 
X~:l~ MELEK Sinemasında 
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A ''A mar 
S

0 nd 
,, vapuru a- f ro it'in doğ 

yenı bir ha 
Meksikada hükumet aleyhinde 

IMe'ts bir komplo 
Bir Sovyet fırkası · 

daha müş ül 
vaziyette 

yeni safh • 
1 

(1 lncl sahileden dev•m) j M.rva.m ismindeki bir Yahudı va
vapı..runun Nono?ç !in.anlarına. uğ- · puruna Aıın_an tayyarelerı bomba
ramadı.ııını fakat muayene edU - !ar atmı.şlanıa da, ısa'bet ohnamış-
digıni, seY<.'hat ne devama n.usa- tır, . 

1 
• 

·d ı ..ı.~ .- ·l mı·-•r Gazeteler Ing"l,z er tarafından yakalanan 
a c a...,,;ını so e ~u · Al M k d ' · · 

• ·e edı·ld vsc iemde- man oı'Q vapurunun en ısını vapur mua} ne '-• • ' . d >.. d " d...-..·u · M h' 

( l lnci sahifeden devam) 

Yunus Nad., İl;r._...m Hakkı 
K<ınyaıınm yeııı cıkaıtlığı cAlro
dıt• isimli kctabında: 

... 

e 
•- iliz ke ın m · ıru ıJZ. On

lar ıse gazetecı ... Bı .c. ı ..... ı ız 
kanı... ladu· 1fov uu ıh YdZl 
meımuriye:imo.zce tctk.k oLnm .<
tarı ~ Kanuı..i ica.pları t J i yapı
lacaktrr .• 

ııı-vd ıko 20 (ı\.A.) - Bir kumP!o rejimini devirmek maksadile ha• 
'1.,kJ1 ana .ç'k ırı n;_,; ve •Altın göm- reket, eımekte ıJi ler. 5 kişi bev
biı 0ı::~n .~efi bı... koonploya da- 1 kif edilmiş ise de Rı_isicumhur Car-
lınrıışt 10hınetile zan altına a- denas'ın emrilc biliihare serbst bı-

S ır. il'akılımı.şlardır. 
(1 inci sahiff'deJJ devam) 

müdafaa hattını takviye için Fin 
eıık.iuııharbv~ ıniu liıı<le serbest 
lruvvetl'<T bırak.maktadır. Çünkü 
Sovl~tladn Muola ve Viborg is\1-
kamctı.crindcki tazy i~ı durmarnı.ş
tır. \ e ) - nıdcn artacaı;;ı benze -
nıek kdır. Sovyet td;lijiıne göre, 
Ru.; lar Vibcrg'un 10 k.l<ıme ere ce
nubunda Suruna demır;oıunun ae-1 
nız ıstasyonuı. u Kuzann s ş~1'rini 
ve Mahs;ı!asti demi oı u d-ıliz is
tasyonunu işı<a! ot'i:ıfıs1erdır. 

n • . 1· · ı · 1 · · 'çı'n "o .. ru· 1- batır '"· o~ru ""ı.uır. utot ı-'.l\J ngı ız esır erının nı ,., . .. - b 
-~ , . · -• .. t d lafına ınuretteoat vapuru atırma- ' ınıc-uı~ını sorm""" a ır. -~ - ·b ·t · · .. r 

•Thr&.:imuaşa buı·ayı dedikleri 
ılıan har®esiui nası. yıktıysa •Af
rotiit. ısım 'i bu terEddi mikrobu
nun da başını ezeceğız!.> 

Öğrendiğimize göre bu hu;;usta 
müddeiumUIT.ilikcc C.rmhcırı \" ı. 
hakkında dava açılması ı<;in tıı.ki
bata geçihnişti,-. Dı :er taraflon 
şı!:'ısı hakkında cCuınhuriv<'l • de 

Uikasııcılar şimdiki Meksika 1 

lsveç, Finlere yardım etmeli 
s~kholın 20 ( . . 

Y•ya gıd . A.A.) - Fınlandi- büyük bir tehlike teşkil -edecek 

N 'l ; · . N ı rı ·ıse mec- mış, Yc-uı za ı ve y.ı .. mı uç ne er orveç, ar.c.ıe a ı .ı..· k pi - t· "Lm" 
·r. 1 .. ı , •l · ı· t~.şıt am arrna !(O uru uş, va-
,,~ e şoı e so:ı ~ ır: b' ı· · ı · I· ına " ·ked'l B • A ' .. ·kıd I · ı·ı esiri ol- pur ır n,e:. ız .man s~' • -c :.z .J.ffial a ngı l . t• 

duıtuı:ıu bilm:)onluk. ~kat İng:i- ~~AN İı 'GİLİZ TORPİTOLA -
lı:tl_erın bılmedıklerım.zı 'bildJ.k. : RL ·ıN ALTINCJSI 
l~rı ve A<rr.a~ların b~ vı:ıp,uru ha Londra 20 (Hususi)- Amirallik 

Sat.rla.ının bulunmıısına da i
şaret ederek öy.le demektedir: 

ltitatı r .e~.k I~v·eç ııonüllü!eri teş- olan Fin ordusu zayiatının tamam~ 
taraftarı~- ile Isvecin müdal alesi l laranasını ıs~:erdir. 
Rtı>cı·-. U"çok kimseler İsveç Beyannamede hü.Jcümet F;.nlere 
ıı .. re:ı'11lı~ hıtaben bir be.vanname 1-antığı yardımı arttırmağa davet 

.pi.Wıı.ne ıı:<mıs. olara:K ku.landık- " b ' d ' d " . .. r' 
1 1 < ı Al "n•·anın ha- ma-Aam ırn '1 ı !f ıg ,ne ı::orc, n- 1 ~rı an a,ı ıyor ... m~ ., • Uiz Daring torpitosu txırµ:Jkn -

•- Demek ki l!bralıimpa~a sa
rayını •esk1 umumi hap;sbane bi
nwı • y .ktı •makta e irli~i eden 
kuvvetlen Afrod.t davaısında da 
omuz omu:: gorU•foruz!. 

Bu n-.oriyat:ı karsı müddeiumu
mi B. Hıkmeı Onatın ne di"'C -
ccf{ıni öğre-ınek istiyeıı bir mu -
harıirimiz bu sabah keııdisle gö -
rü<,;müştür. 

1 )".Cpılan nesiivatt:ır c10 1nv• ' ı
him Hakkı Konyalı ela mezkür ı:a• 
zotL'Yİ dava etrr · ca r 
MÜDDEİUMUMİLİK DAVA 

AÇTI 

t'ink;\r~J;~~; ÖnÜ~d~oplanıyor 
dıse dolayı.s.Je bızı protesto e:me- p; . B· ab' .. 

d · d · .ı · Ç"-""'bz ın·,,vcba1mıı-tır .• rz ıtvemu-si e veıı.ooe e!!ı-c ır. l,l,.UAU • - . - •• 
11 

;,.; , _ tar· . 
d · k ti -'-'··' lnm"> de- rettwat.tan aort~ ... ur .,m,~-enız uvve eauw...e ,..,.._ · . 178 f k 
niz ku\-vetlcrine karşı koyamayız. tır. Dokuz zaılnt \e ne er a-
J!'akat İn.ıı1lızler:in karasulanmız- yıptır. . , ._ 
daıki hareketi ·bizi ş!ddetle alaka· Torrııt.., 1_357 1xınlırktu._ 120 m.lı 

1 lielsi.ı.J,;i 20 llıiktarda . (A.A.) - Mühim 
IMannerh Fı~. kuvvetleıi Mareşal 
Sov; ı t.ı e,mı ın kumandası altında 
cağ1 taıu;.':'Yikıı:ıın e;ı kuvvetli ola
tabasşud .ın edilen Viborıı; önünde j 
d ıatfu efııncttedırler. Bu müd
lıeıı:ıen i;.;~a Fıu hava kuvvetleri 

...... "'>lasız olarak oovyet cep-

hesinin gerisindel:i yolları ve şi- ı 
mendifcr hatlarını bombaı'<lıman 

Şu hale gö . ., Viborıı schri büyü.k i 
·bir ~c h'l,ke ~eı::'rır k\e<l,r. Şehır 1 

tahliye edilmiştir. Bu cephedeki 1 
zayı1 noktaı ar yenıden tahkim 
edıünektedir. 

d ed . b h k t· her za- metrelik dort topu, yedı haf I to-
ar er \~ u are e ' - . 'PU, sekız tıorpiJ km·anı vardı. Da-

man protffi;.oya devam edeceg.z. . " muharabenin birdavetinden -
Sonra, muharıp bır devk>tın, l:ıita- ırın: 

e.tmoktedirler. J Gıt:Likçe kuvvetl~nmokte olan f b . d ...... k • dan e- lben Aı.man ar taraıfından batırı-ra ır ev.,, .ın arasu arır. 
1 

it 1ıo 'tod 

h Türkiye 
cırbe ne zaman 

girer? 
(Başmakaleden devam) 

~~~r içiod_e küçük büyük her 
lı11tbi .1 e kendı vaziyetini Avrupa 
•liıkaı,' e .. her1ıaıı&i bir noktadan 
llllfııı 1 ı,;~rınekte ve harbin inki-

ll leınektedir. 
lıiıı ~eu't·" l'ii rkiycnin vaziyeti· 

- ı\ ıı ı nterııen gertii!i ve: 
'-cek ·~~a Türkiye de harbe gi-

ını ., 

SııaJ ;oio "f 
latııa11 • ınu ckkireleri zaman , 
":ıt·•a il~) ettiği aşik&•dır. Bil
biıı hani\" ?h~r gelir ve hilii har
••ğj 1 ıstıkamette inkişaf ede-
L sarahat k b 
"•ıı, Yal es etmemiş hulunur
daiına ~z, şu noktayı bilmek ve 
~rkiye hatırlamak lazımdır ki, 
lalllıJıu ıı arp . haricidir. l\luayyen 
tıııı. t ıııdJ;'e. ııı~ıni tir. Balkan an
~llo itt'f ;_Ingıltcre ve .E'ransa ile 
tır . So ı ""ındakj vaziyeti sarih
;ır~~ Rusya ile müttefikler 
•kdirde b ır harp vu.ku bulduğu 
~lzi,·et i . u harbe kar ı da kendi 
l ll•leyh n~ı~sr!b e:vlemiştir. Bina-
•ııd; i~tikh~ıye kendi emniyeti, 

lııın d 8 ı, kendi varlıaı bakı· 
Ilı " •n bir t .. n 

lı Uteahh' ecavuze uğramaz \'C 

lı '1ssij1 etıt bulunduğu şartlar ta
. arhe ~ lllez. e harbe girmez ve 
1•licaı ı. •tııek husnsnnda da hiçbir 
•ıı l a:vıt ve k b el a •Yh i, a ul etmez. B:na· 
• .. ka ta~ 1~ um~~i (erçevc dL~ın· 

lıı.ııı.ıea i '. t urıü mülahaza ve 
llıaz. ıı.dı olı.,aktan kurtula-

... ~al'iveıı 

..... ııet1' e l(iivenebilir'ız ki Tü'rk 11· •e 'r" k ' ı kendir.; .ur devleti ancak ken-
~llret " nın tavin ettij:i hayati 
t ·~ ~ireh;~ lllecburiyet anında har
t tlu te,;\ bu~un haricinde her · 

1ı, llü ,..' CŞ\iık. leşçi !\lil!J Şe>-
lııevı.-. l iik ~ecı· . 'kt'd lı 'lınin h ;s n ve ı ı ar 
~°'1~11 er türlü macera ve 
b.it\ .karı: 1 ~:tıtk ınettn, ıçcfim. so • 
lı~ dış1nd e sulJıpervc-r gidisleri-

llıdaıı, \v'.' k.iı:za/;ında kaıı~. Bu 
ur Ye ve Tiirk efkan 

Finler 100 kamyıonluk bir Sıovyet 
kolunu imha et:mişlt?r ve motörlıi 
lb.r livay. ağır zariat'.a h=mete 
ui(ratmıslardır, Yeniden 9 Sovyet 
tayv:ıresi düşüıiilm[ . .ştür. 

= 

Bir işçi bu sabah 
karısını 
bıçakladı 

Bu sabah saat altı raddelerinde 
Kasnnpaşada kıska.'1C bir koca üç 
çpcuk annesi olan karısını sokak 
orta.!;mda bıçakla aj1'ır suretb2 ya
ralaımştır. 

Tah.kikatmııza ~re. Mdısenin 
tafsilatı şudur: Kasımp~a H~cı 
Hüsrev mahal cs.nde Bliyü.:.C yo
kuşta oturan kunduracı Kavalalı 
Ahmed ile i<arısı Hiısrıiyenin arası 
geçimsizlik yüzünden açıl.mı.ş w 
büyük bir kavgadan sonra karı ko-. 1 
ca avrı yasamıya basl:ımı.şlardır. 1 

Song ünlerde bu semtte Hüsni- 1 
yenin yS'bancı bir erkekle sık sık 
soluıkta cöründüf:üne dair bir d!~
dikodu çıkmış ve bu savia kundu
racı Ahmooin .kulağına gitmiştir . ı 

Hüsniye bir müddett.enbc. i Top -
hanedeki dıkirnhanede çah"1T!ak -
tadır. Ahmxl bu stbah Husn" enın 
yolunu beklemiye başlamıştır. Sa
at altı radde!crinde işine gibmek 
için evden cıkan llüsniv-< sokakta 
kocasile karşılasmış, fakn t yüzü
ne bakmadan yoluna devam dmck 
istemi9tir. Kwıduracı Ahmed de 
hiç sesini çıkarmadan bıça~ını çe
kerek karısmın üzerine hücum ci
mi~ ve kadını muhtelif ycrlerind<n 
ağır "~ tehllk~li surette yarala -
mıştır. Üc ye:inden derin yara a
larak kanlar icinde yere y_uvar •. 1-

nan Hüsniye hadise yıcrinc g· Ien 
memJrbr tarafırd 1n derhal Be -
yoö-lu hastanesine kaldırıl>nıştır. 

Kundur;ıcı Ahmed kmlı bıça -
ğıl<! beraber yaka!an.."111 •. t1h ·i - , 
kata b~s!Jnmıs~ır. 1 

umumiycsin!n ilkbaharla olan me>- 1 
rak aliikn<ı s~dere 1\1-lO Anupa 
har-jnin hnnP,i iı;tikametl(' in?,i - ı 
şaf ederrJ;i!:i t:ı!<iıı etmekten iba
rettir. 

ET~I İZZET CE. İCE 

Yaı · 
~: Rahmi Y AGIZ 

Donanın; Geliyor 
4 ., -· rJo: 

lt:~ra~n~td~.l~~~.:.sm:ıııı:mmıııımıı:::~~~==~ 
1 

hu haberi Ayşe sultaı.a }'t.ıi,linne:~İ 
için ko"arak saraya geldi 'il • 

~dt enıeo s 
...._ •dil·orla :ı;~Ya gelmemi mi i-
b tıet., II ~ ... . 

:ıı\'t~·t cnıcu şundi 
,~sar .. 

Şıı ., a •ne baktı: 
' l'ledc~~lc bunuıı iıu!..iını yok .• 
'~i .. 

lllirı . llıdı s .· . 
lıi h,l •cat:ııı ,01:'ıs \'~ktı .. Acenlele 
~..,_i·r l'oltu~~ ~clkı gemi ile ye· 
~ leıııe . k ıcap eder Su anda 

Ilı , aı t d' lı. . • · 
he ''>laliı •re lıf alını~ deği -

tı;0Ydeıı n~ Ya. l\Ie~lcl.; ' e \'azife 
lıv' Si~ , <>uce gelir. 

{ı~da h~k~ı~l~n.eye uğrayın, ben 
ttr \ Ust ha Yun .. 

ı: ıını ı:eriyc atarak red 

<!t;;: Olnıa"- ır .. 
ı., ızcıtı:r .. · " at '·"Yen olmaz' Biz 
"I '"\az'f -ı.,.d Ilı •bıırd ·1 der.ne lıal:lılık-

)llts·'~ bekl·tc~\ Böı·!e kapıda bir 
d1.," al·ı s~ır~ ~ :ıocnıeYe girmek 

· Onu11 • • ı,;ıtnıza ılc!alet e 
...._" ınn bıı · • • ··•ki- . . na ımkırn )'ok. 
lıa ' s,,. n . d 

~,ıı 'tıst dü .. ete c lıulayım? 
~i ~1hı~iJe fı{~f'~c;:c d ldı.. Yıld ı· 
tan •rı lııı1s,. 11 ~u geı;;rdiği lü
~. b llıok. oıı " tttı. Dır Su!ta:nıa 1 
i , t::ııı .: ud~ n dostluk kurmak ' ~ tı:ı ... r urnı k • . . 
•le • '.:'lıl ı, 1 e ı:ızlı lmınct 

ı:~çiriten/ Unan bir ndam içih ı 
'Yccek k d .. a .ar guç ve 

o nisb~tte kıJ·me lli bir fırsattı. Fa
kat; Sultaıuıı bu do•tlı..gu ihtiras 
haline getirınesi de her İolİ boza • 
cak, kendisini müşkiil nrc\·kidc bı
rakacak bir haıiıse olurdu. 
'fonakn~yı yaptıktan sonra ka

rarı ''eren Da,·ıı~t l'eı·aneriile bu~ 
nu bildirdi: 

- S.iz simdi gidin. Aksam: gün 
karardıktan sonra 'l:aksimdc, A -
"aspasada 61 numaralı ne ugra· 
yın! Evıo sahibi dcstlarımdnndır. 
Sizi or:ıda b~!<lıycccğ·in1 .. . 

- Saat ka~la? 
Delikanlı tekrar ••atine baktı, i

Ja\'e, etti: 
- Gün karardıktnn sonra ... Sa-

at 8 de filan .. 
- Peki Abdullah Bev .. 
- Amma .. Yalnız gelin!. 
- Tabii. Allaha ı.snıarladık Ab· 

dullah BcJ!. 
- Giilc giilc cftındinı .. 
Teranedil bu haberi Av e Sul

tana lcti~·tiruıek için ko ··arcasına 
hareket edcT<k soraya geldi. 
• A şc Sultan akşa:nı dar etti. İ

kindiden onr:ı Sultanın dairesin
de hazırlıklara başlandı .. Muhteris 
Sultan; bir görü~tc cancvinden \ 'U• 

Fin tayya.c-er.ri düşmanı mutema
dıyen bombardmıan etmektedir. 
Sık sık vukua gek-n hava muhare
belerrnde Fiıır.r ccsurar.e savlet -
lerile tııl'biri arkasına Rus tayya
resı du~ktedirler. 

Harekat saha.,ında t<>~ıart faa
liy•_u şımdiye kadar ıı;vrulme:miş 
derecede artın•_ ır. Cephede bugü-
ne ıkadar .bu o.·. ece çok Sovh:t 
.tayyarsi görülmmiştir. Viborg şeh
n, billıas.sa eski şehır . t.amaınile 
harabe halindedir. 

Londra 20 (Hususi) - Fransız 
aluayı Kanevat G:.neral Gam1en'in 
Ma: eşal Mannc.rheun'e bır sem -
paıi mesajını hamilen Belsin.kiye 
gelmiştir. 

Stokhohn 20 (Hususi) - İsv>eç 
Kralı, nazırlar meclısinın toplan -
tısına riyaset ederek, hükıimetin 
hatıı harel<"Ctinı tasvip etmışt ir. 
Kral, ezıci kuvvetler karşısında 
kendisini müdafaaya mecbur olan 
k.uueş 1''ın mili'tine karşı büyük 
sempatisıni izhar et.miştir. 
Kı al, daha ilk :z<ımiilllarda İsve

çin askeri müdahalı~sine ıı;üven -
memesıııi Finlandıyaya bildirmiş 
oıcıue;ll11u beyan etmiş ve vazi'ıre
tin yemden tetkjkJnden sonra Is
""çin maalesef yine bitaraf kal -
mak mecbtıriyelinde .bulunduğunu 
ilf:t\'e ~~mişlir. 

Kral, İsvecin Finlandiyaya yar
drm et-mış oldu/ıunu ve bu vardınıa 
de,·am edeC':ı'tini, fa.kat memleke
tini harbe sürüklemek mes'uliyc
ü ni druhde edemi ;ııcegini söyle -
mistir. Kral buı.dan sonra, İsveç 
milletinin <le ,ııerek kendısinin. ııe
rek hükiırr'2'tınin itlihai: ettij(ı bu 
hareket ta. ıını tasvip edeceğine 
ş_üDhe elinedıeıni iliıve ıeylenlİştir. 

Lorıdra 20 (Hususi) - Helsinki
den bildirildiVine Piire Finlandıya 
hükümeti yeni bir pul çıkarmıştır. 
Bu ırulun üzeinm su yazılıdır: 
cVatan için ..•. 

P.,ılun kı! ·meli dört marktır. İki 
markı .milli müdafaava hasredil
miştir. 

Londra 20 (Hnsusi) - H~lsin -
kiden gekn h:ıberlere f!:Öre. Sov
vet tlyyareleri Abu, Han.~o. Salmi, 
Kuvla ~hirkırini bor-lıardL-nan 
etmi•;tir [ 

Lado,1'a gölünün sima li, de imha 
edilen 18 i~ci Rl•s !ırkı' ı.ndaıı ma- 1 
ada diğer bir Rt•s !ırk.sınır. da 
ımüskül vazivetl.' C'ldu,ı'.: u bildiril
oııekledir. Bu fırkanın do. i.nıha e-
dilm:si J:ıcklel'l"l'ld:tedir. . - - ~=' 
rulduğu genç ,.e ;:ü;,;cl c:kcği k:rr- ı 
şılamuk, ona hulyalı J,,ir saray ge
cesi Jasatnıak için zengin b:r prog. 
raın hazırladı. 

Davust acenteye gelince keııdi· 
sini karşılıyan bnbalı;tınm serze
nisine ıı~radı. Rasim Bey delikan
lıyı görünce: 

- Gel bakalım ıtüıcl c\'lallınL. 
Dün IIı~ırc~lezi KDiıflıanede ge~ 
çırdigiııi dunlıını. Allalı ,·ersin .. . 
Tabii ııençsin; hakkındır senin .. . 
Gii1eccl;, eğlcnccel: ,.c ıe\k sii .. 
rctek ça!'dasın ... 

Dedi .. K~I' lı. lıa(if bir kırmızı· 
lıkla olP."Uu Umsa şcCtaliler'uin eb· 
ruJi ınnnzarasını alan Davustun 
yanaklarına bir fi•ke kondurtlu; 
devanı etti: 

- Anıma. bu işl~rde eok dikk:ılli 
duvran Abdull;,b .. ~cmlini gönül 
i~lcrinc kaptırırsan bü,·ük tehli .. 
kelerlc yüz ~-üze g •linin .. i.!Jn. 
bul burası .. Burada kadın Jürin· 
den dQk:iıcn ~ene kanlarının, hu 
) iWleıı oriP.\·a ~ıkan foliıkct ve 
fadaların ne haddi rnrdır, r.e de 
hcsohı .. ICendir.c yazık etınc e\ !a
dım .. Diiü af\(,an1 eve uğradun.. 
)·oktun!. 

- Saat karla? 
- Buradan eıkı:ıca .. Şöyle sa-

at 6 :va G,5 a doA'ru!. 
- Ben 8 de C\'e geldim . 
- Yalnız mı3·dın? 

ı;.r geçimıiyeceğine dair hy t yok- ı an a ıncı rpı . .ur. 
tur. 1 BİTARAFLAR IKI TARAFTAN 

Di2er taraftan meclis reisi de ı BİRINI Sl>)ÇMELİ IMISLER 
beyanatta bulunara.., , bu hau.oe - Lon<lra - (Hu.sus)- .:>\mster-
<ien sonra, Norveç 11cm'1~rinin ar- damdan gel.en haber.er~ gore'. Bcr
tıık İn,ııiltereye gitmekıten imtina lin mehaf.li Altmark had~Nını şu 
edeceklerinden er.d;şe olun.:bile- ı suretle demıs 4'1ımekteılır:. Artık 
ceğ'.ni, oon haqise üzerine iki mom- bundan so_nra hı:araf mem.eket -
leket arasındaki ticaret ve seyri- !er ya Inııiltere ue, y'.'1ıut Alman-
sefain rr.üzakerelerinin yeni 'bır va ile berafber sarih bır vao: vet al-
safihaya girdi.ilini söy.em· .ir. maLdırlar. . 
YENİDEN BATAN VAPURLAR NORVEÇ TEJBLIG NEŞREDECEK 

Londra 2() (Hususi)- Elli is - Londra 20 (Hususlı- lngil.z hü-
mindeki 1100 tıonluk bir Yunan kümeli A 1ımark vaıpurunu n har-
vapuru dün Finlster burnu açık- lbin sonuna kadar mevkuf tutu)-
1arında torpil erunL,tir. Vapur kö- rnasını da Norveç hükılrr.etincien 
mür hımıulesile lnıı;iltereden Yu- talep etımiştir. Norveç hü.kılrmti 
nanlstana g.diyorou. bugün haı:Lse hakkında hır tebliğ 

2100 tonluk kpanyol Baldemı :ııesre<lece<ktir. . 
vapuru. İspanvol saıhi.lerinden a.\1° BiR ALMAN TAHTELBAHIRİ 
mil açııkta b.r iniiliik neticesinde DAHA BATIRILMIŞ 
lbaı!ınıı.şt.r. Yirmi :.ki kişi öhı:ı~:ür. Londra 20 (Hususi)- Zanne -

Rostok .iısminde 2542 tonluk bir d.l<iıkine ı.i:ire, h:r A1man tah -
Alman vapuru Franısıız:lar tarafın- telb'.'1ıiri daftıa balırılmı.ştır. Bu 
dan müsadere edi ımiş.ir. Aynca lıaberi, cenubi Amerika ya g den 
Morea bıniruieki Alman vapuru da bir Fransız vapurundan Lizbona 
İı:ı,gi.izler tarafından yakalanmış· \ çıkan yolcu' ar söv:!emişlerdır. 
tır. Her iki vapur Alınanyayaı 1'- 1RVEÇ ~LETLER CEM!YE-
dönmeğe çalışıyıorlardı. • 1 TiNE MURACAAT EDCEK 

lmperial Transport isimli bir Londra 20 (Husu.si)- Altımark 
İng. !ız sarnıç vapuru ı.orpillen - ı hadisesi dola;yısile Mi:-etıer Ce -
ımiştir. 1 aniye>t:ne müracaatta lbulunacağl 

Mısır ve Filistinc yük götüren zannel:lilmektedir. 

Gazetecilerimiz 
bu sabah 
döndüler 

Fransa hükiır.ıetinin davt1i üze
rine Fr:ınsaya gitmiş ve Majino 
hattını gezmiş olan Türk gazeteci-

1 
erinden Falih Rıfkı Atay, Ncc - ' 
medıdin Sadak, HüSIC'.)•in Cahid 
Yalcın ve M. Ze!:oriya Sertel bu 
saba.lı iki huçuk saa.tlik rötaı·al 
gelen ekspreslE> şehrimize gelmi:;
Ierdir. 

---00,<>---

Adliye Vekili 
Manis .. 'da 

(1 b:Jc;ı. s:ılıllcdcn dtvam) 

tişlerind. n memnun olduğunu 
söylemiş l'C: ' l 

•- Verilen emirler ve alınan 
todf.otrlerle d~va !arın t~l;1< ed:i. mi- 1 
y"rek miimkun olan sur at!e ıntacı 
\'e adn!etin tam olarak tevzii şim- : 
diden teminat altına alınrı;ış ol - j 
mnkla !J:raber yem teşkılat kanu-

1 nile bu sür'at d:ı:ha geni;; sure.te 
elde edilecekir. İstin.af mahkt'lne- j 
lerinin de tekra r tcs1sı n1 vzuu ba
histir .. demiştir . 

Vekil davaları.n fazla talıki nok
tasmın hakimlerin tcrfııne de mü
c,;sir oldagunu söylemiştır. 

-OO;>-

Üç beyaz 
k< ç.,.kçıs ı 

zehir 
tutuldu 

Zabıta bugün üç beyaz "7.iıir · ka
ç_akcı...;ını yaka J1y2r:ı.k aC.:lı} eye tes
lim etmiı:· i;'. Ya~alannnlar Bal.lta 
k:ılhveci..ik e<ien Aıbdulltil oglu Ah

Bayanlara ve 
Baylara kıymetli 
kumaşlar! .. 

Sultanhamıı.ını ya1~ınından kur
tulan kıymetli ipek1i yünlü ku -
ımaşlar ve Jı:azmırkr. Sıgor..u ta -
rafından satılan bu kuımaşlar Fin
cancılar Rizap~a yok""u Şarak ha
nı altında (25) numarada kıym~ -
tinden çok asa(n bir fi.atta satıl -
maktadır. Fırsattan istifade celi -
niz! ... 

lstanbul asliye 2 nci 
hukuk hakin, l.ginden : 
İstanbul taou müdüdüğüne iza

feten ~n.<lıyc ıı-!uha.u.,.Jnaı nıudur
lügu ta. a!mdan E.ıu Abdu auir 
ve Rı~ccp nle:> ·H!eıinc acılan ve 
n1Ü~.ı.c.i<?JJ.lcyhicrJtn Eı.ilinin nıu -
t&~.rrıf oi~u-~u Paı1g.ıltıda Ho.r -
biye cadckw de 8J Ncı . lu apar -
tı.rnanın notacic .tanzı.ı1 olunan 
mukavele ile diğer müddeialeyh
ler~ &6 bin liraya salını;; iken hını 
feı ul(da ıb.."<.ielı feragı 40 bın !ıra 
r.&.tennek uret.il" muamck yap
iırmı.ş olduklarından bahısle 5152 
liranın alıcı ve satıcıcLn tahsıli 
. taJe.bile acılan davanın yapılan 
du.u~ası sonunda mahkf'l'l'l.,ce 
oavanın vazı(e noktasından ıeddi
ne müteda:r /./2/93L 13r-.~lı ve 
39/67 ilfun numaralı kararı ve bu 
baµ~a;,;ı temyn arzulıa.lj mudde i -
al~ı·hluden Etilinin 1kanıetgahı 1 
hazırırun meçhul olması dola} ı.ile 
kc.ndıs:ne tebliğ edil memiş olma-' 
sına bmaen ırrzkür hüküm ve ı 
temyiz arzulıalinin huKu·k usuı.ı 
muha.kemeleri kanununun 141 inci 

m-d ile k•roes! Mchnıedtlir. Bun- :ı: •:b<.ıle .. ::teanp maddelerin 
Iaı-ın kahvc-i:'lCC Li.r ri~ıkLır c •a tevfikan mumailey·lıa Etilive ilflnen 
Lulunmn tu . UçLi..iıctlsü de )"cnı~c- teoı. ~"ıe ve ilan ıçin {~~ biı- ay müd
lı rclc yo.l,,als.nım H.r.an oglu Ta - 1 det ta}ininc mahktınıec. kJraı vc
Jb:;1ır. ·Bunu:.ı üzcrmde de 20 ı:rnm rihniş olduğu bır nüshası marke-
kadar e.rar bul.ınmuştur. rne divanhanesine asılan ilam ve 

-~ t _ z , ""Zt ~ nır İ-"•hlı,i;! {'1-

fJlall! l tevkif mına kaim olmak üzere ilan olu-

edihnenılş _:ıı:· :_11147 • _I 
İstanbul 20 (A.A.) - Eski Ru-

1
DEVREDlLECEK İHTİRA BERATII 

men B·i.ı...c;·rekili Juhu ıfaniu'nun 
te,·k!f ecLlL'ıg-ine ci"'ir bir ga-.ı.::edı.? 
ı;ık:ın h~llcr. Rm• en s~Lu-ctnin 
ırn~Ubu ... • scr\'isi t..:rafından kat'i -
::,:et c ~ :zip edilmektedir. 

- 1'abii yaJnızdını. 
- Istiralır.t ctınis: uvkunu al- Bi: çocuk d r i :e düş f 

•Toz ş.ıkl'nde ve yaılıut ince da
neli m~v~ddı mahrukanın hatıla 
gazı ile karbürasiyon u~ulü . hak
l:ındaki ihtira için alınmış olan 
27 mart 1036 tarih V<' 2128 nll!ln,,,-alı 
ihtira beratı!"·n ihtiva t'lti~ı hukuk 
ıbu k.?rre ba ;-asına de\•!r vc:-vı:l1ut 
icadı mevkiı fiile koymak için ıcara 
d ... hı veri obilccegı teklif cdi'.l"'.t'kt.e 
olırcalda buhususa fazla malılmat 
edinmek is:iVC'nleri:ı Ga1"t.ldo, As
Jan han 5 inci kat 1 - 3 nwn:ır:ılara 
mlıracaat eylıe:meleri ilan olunur. 

nıış, yorgunluğunu çıkarmışsın
dır. 

Davust ;:üidü: 
- Elel.. Şu anda dipdiri ve 

lıizınetc baz.ı.r karşınızda bulunu. 
yorum. IDc,·anu var) 

Kü.;iilmazarda Saatci vokuşunda 
oturan mo!örcı.i Fikrin'n 4 y~ ın
daki o~lu TurMıı Hal iskele• inde 
ovrurmd<ta iken deni,:?. c! ~;ınüş, 
tıo,i:u.ltna:k üzere J<en kurtarıımış
tır. 

• 

.Müddei.umumi Hiın_ı Onat şun
ları söyk"1'lıjstir: 

Müddeiunmmn.lik bu sa'b:i:." Cum
huriyet ~azetcs, ale)"hine m n. unt 
kanununun 27 ;nci madde.>ır.ı· ,.e 
'Türk ceza kanunır"un 27:!. 4Gl, 
482 inci nıaddelerine uyarak bır 
dava ikame etmiştir. 

Merlıum İsmail Gürk n 
(1 inci •>lnfeden d•v.,.J ı P · :, Lıl, Havr şe,'>ırlrrir r gondt

la oiduE<u hastalı~ın kalbinde tev- r.ıT.-,, avdetinde I taı..bııl g, 11111-
Ld elt oı zaaf ao . •.v ıs<ıe anı o.arak f ğü ka.emine başkiıt p tav n t'<lıl 
'-iat ey;em;ş ve 18 şuoat pazar ıınL;, bilahare ve yakın z rrı.nıur
ı::iıniı öp.eyin, Ceiialo,i:lunda Kar - da İstanbul ı::iiır.r•.gü o. <lür 
aqıer aparıı:manınaJn .kak:lırıl8"'a.k oııuavinligine ve Samsu ı.c ı, c (u 
•eh•tlı,i:e defnedılmist•r. ı ba;:nnı<iur.uğü::e ""7•- "T' ! 

Ikısi de ııenç, mwxvver \'e yeni (Son Telgraf). muharrıri ınızıde 
Türi<: illin n-.,,inin b., ' r mümtaz şair \'Z edm Necın 1' ~zıl Kı....ıKu -
smıası olan doktor Kazını İsmaU regin yakın dos.brrıaa 'r-
ile Suat İsma:lin pederi olan mer- humun evliıtları genç ve kıvm<>tli 
L, .n1, .ı.o; v sı: •. ~ino.ı. Trabzonda profesörlere cand n ta . t ruı ı 
doi\'mu- Trabzon askeri rüsdiyc>i- bildırir ve merhuma Aılant..ın roh
ru ikıınal ecmıs. avrıca hu.;;.usi ola- met ve gufran lenıennı ~dn 
rak transızca, a. a°P<;a ve farsça tah- - - . -- -
sil etmı.ş, mtinevvcr, kıym~'1i ve DEVREDİLECEK İlITifü\ BERA U 
fazıleıli bir zaı:ı. 1'ahsii.ıni ikmal- 1 •Karıştırma gazi ile kömür nv.ı 
den bir müddet sonra mezun ol- toz kömür karoc.,ası~ , ı.-.u 
ou,.u asken rtişdıH• mektebine e- ha.lclundaki ihtira için alın~.; ol n 
dehiyat muailimi olarak tayin e- 27 mart 1935 tarih ve 213ıi o. lı 
duen merhum, ayni zamanda güm- ihtı.;a ı:r-._~ ının ıhth·a e-,11,,, r.~kuk 
ru. ı:ı:ı.re:.ın2 i.ntiss.o etmış ve o bu kerre b:ı.'i.kasına. devır veyanuı 
gündrn itibaren gümrük teşkila - icadı m2v.~.ı ııı.e koym-.k ıçin a·ua 
tı .. ,ı .... a ,ecL-ıcen <:11emmiyelli faa- dahi veril.bilı:C"Cj!ı te:. if €1.iılrr"k
liyaler sahibı olmu.ştur. 1912 se- te oLmakla bu h..ıs"-~ ı.ı.z.a ın liı
nes.inde, ilk d~Ia o1a!"ak, A\· .. upa... ;met e-dinn1ek islı\-eıUcr-ın Ga 1 " ada, 
daki giiımrük teskilalını tetebbü As'.an h2?• 5 ıncı k t 1 - 3 num" -
emıek üzere açılan i.mtihana girip ralara müraca:..t e) ..:.ı. lcrı ı ;in 
kazanan merhum İsmail Gürkan, olunur. 

TASFİYE HALİNDE BULUNAN 

Turıı; lı.ra .ı:ııorikaLırı 

B0.10N ri - NEı:<TA 
Anoniill ~irketi 
ilı\N 

Ticaret kanun.unun 361 ve 458 
\ te esas mukaveJe:na~sJnJn 83 inci 
maddelerine ıevfıKJ.n .... ıs~-Ch.r.ı..ar 1 
7 mart 1940 perşembe günü saat j 
11 de Gala~da, A,ı;upy.,. l.:ının -
daki şirket hazı.:ıaıı<.>sinde ahıl.fıde 
umumi hey:.t içti:maına davet olu
nurlar, 

_ı ü1:aker-! Rıunaill si 
l) Tasfiye memuru, .mur..:Up 

ve hesap müfetti>;leri raporlarının 
okunrn.;.ısı, 

2) Bıliınço \'e kar ve zarar he
sapla. ının tasdiki ve tasfiye ııne -

1
1 

ıh~ı.ı.runurı ibr'1~ı, 
3) )Murakıp •ntiliabı. 

Llakal ~~O hi.;,,e •enc>ch:ıe sahip l 
olan his,,_dr.r'2r üca;·ct kanu:-unu.ıı 1 
371 inci maddesine tcvfikon h=e 
senetlerini uır"u,T.i he\ etın top -
!anıma ı::ünündeıı bir )lafta ev,·' -
lınc kadar şır ket merkezine veya 
Cenevred.z Baııque Fedcral'e tevdi 
etmelidırler. 

Hisse senetlerinin d~po eı;lildıği-
11!~ dair mali mü~:,seselerce vcrı
lcek makbuzla. llli;,e senetlerin.in 
umumi heyet için tevdiı ma;ııyc
tındt adtleclilip muteber olacaktır. 

TASFİYE .>IEhl'URU 
İstonbul, 20 şubat 1940. 

İstanbul ikinci icra memurlu -
ğundan: 

Dairemizin ~·ukarıda numarası 
yazılı dosyasilc ve h kkı hapi,; su-

SuHanahmed b:rinci sulh hukuk 
ın1ahkcm .. zinden: 

Hampar.u:m ııe Nerim:ııı \•c Ve
cihi \e J. a.cıye Lc--nıa.ıı111 ~"'"Y•ı.ill ve 
muy;r..rcıt.c-n mutd.Sarrıl o .. u...ı ... l ... ~t 
Sultan Malımudus:ını ve Is.,, ndt·r 
paşa ''akıllarından Kıım!.a.,ı cıva
rında Çadırcı Ahmet Çe.<'tıı m;ı -
hailesın.ın Bal.paşa sokMf.:ı " ,.,,,.,, 
92/94/96 ''~ yeru lU6/IOS/ 111> 1111· 

nı3lalı hır kıt'a arsanın 11. ... t ı ;tll· 
yuu zımnında füru .tu ta Kart •ır ~
O;:;rek miızayecıevt• va~ ulHlıU~~ur. 
Heyeti umu111i\·esın1n kı_..,~.ıetı nıu
hammenesı '(12 yc"'{lı. yu:t :\o t'LtJı1~ uti 
liradır. 

E.rinci ıı.;ık arttu·ma 21/3/940 
tarihine mü:s.ı-ciıf p r.,, ..... .., .. ~unıl 
saat ondan 12 ye kadar ıcı·a l.ı.ı -
n c:ı.ktır. Kıyn:cli mu ..... rr~u..tncnin 
~< 75 ini bulduı:u takd,.~ o l.'lln 
ihalei kariyesı yapılacaktır. Uul
ıma-dığı takdırdc n ı ... ·ı. .. ı. "nın 
taahhüdü bak' kalmak ı.z• "' fo ;tün 
muddek le • dıt et. le k ıkmci a
ç;.,k artiımıa,:;ı J/1/!J-10 Le ıJı ... mı.i
sad.if cuma ,ı:iınu s3at 01'dan on 
ikiye kadar icra ·ı , rı ı gun 
en cok arttırana ıhak ca lec ctir. 
İpcMK suh >İ a -c:ıku brl d. •er 
aliıkadarların iı;bu !'D}Ti menkul 
üzerindeki haklorpı nust •, t z 
ve masrafa dair olan ickLalôrını 
evrakı müsb~tc lc'rı c ~ n 
jcinde bildirm<'l<'ri Jarnndır. 

Aksi halde halu rı t ı;u ·.. • -
rile sabit olmadıkç• s:.tış bedelini:ı 
paylaşmasından haric kalacakeaı
dır . 

Müterakim vergile,- bcırı;!arı n's
betındz his!;edarl:ır.1 ve tellfıliye 
ve virmi sene i k. ' i 
ve ıhale pulu ve tapu masraflan 
milsteri}"e aıt: ı.·. 
namesi L,bu ilan tarihır lı n ilba
ren mahkeme di\ anh::ınesınc la ik 

rctile m1'rhun olup bu kere para- kılınmıştır. Talip olanların kıy -
ya çcvrı.mcsine karar verilen Be- meti muhammerıesiıün ~(, 7 buçuğu 
yazıt Veznecilerde Süleymaniye rusbelinde pev ak~·-sıni hamilen 
spoı kulübünde (5) adedi 4 katlı ve 0 gün ve saatle İstanbul dNanyo
ve 15) adedı 5 k;;Uı t..I'ıta tiribünün !unda dairei mahsu. ası!'rla Suı -
bı.rinc a'.-" a: t!ırması 21/2/94-0 ) İ.arıahmed birinci sulh hukuk mah
da car~:;ımba ı:iinu ~aat 16 dan 18 e kcn;csi ,b~şkitJbetıne. 9.40/6 nu.ma-
k~dar ifa edilzc<:lctı.r. ra ı;_ ımuracaatlan ılan olunur. 

Bu arttırmada mclıir ~:;ya aıu
hı:...rr.'f!.cn de~erinin yüzde yetmiş 
beşını balmaısa ikinci açı:. arttır
ması 26/2/9~0 da pazartesi günü 
ayni saa~tc vaµılacak Lr. Alıcı olan
lar muan en ı:ün 'e saatte ınahal
li!ldc 1 azır bu~unacak memuruna 
mürncaat ederek aimalar• ilin O· 

lunur. (24579) 

rıı11;,' 'i ı
1 ;i.J,;I şEHIR 

1\ırn,11· \ il TiYATROSU 1ıı11~ .JI, . 
ıfilır . .;.:·~ ' Tepebaş.,,da 

dram kısm.nda 
Bu akşam saat 20,30 da 

( O KADI.V) 

İstanbul P. T. T. Pw'Iüdürlüğ-ndcn : 
İdare ihtiyacı için 280 metre paltoluk kumaşın alm.ı açık eksiltm,.._ 

ye ko:ıulmuştur Ekdtmc 4/3/940 pazartesi saat 15 de B. Postane bi
nası bırincı katta P. T. 'I. Müdürlüğü odasında toplanacak !> üdü•lük 
alım satım komisyonı;: da vapılacutır. 

:-.1'.uhammcn b d 1020 lira, mm-akkat teminat 76,5 liradır. Ta!ıp
lerin olbaptalti fen:ıi ve eksiltme şa.~nam<:'l~rini görmt'k ti ere ahşma 
ı::ünlerinde mezkür müdtkrlük idari kalt":cı kvazım lmmıına, eksi' me 
gü , ve saatinde de 940 senesi için mu eber ticaret odası vesik&sı, mu-
vakkat teminat makbuzi!e komisyona müracaatları. cl218. 



TELGRAF -20ŞUBAT 1141 

Şeker hastahklarına ve diyabetlere ve zayıflama istiy~nle e 
360 alhn madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

A -S A N GLUTEN MAMULATI 
Tazeliği va nefaseti vı san'at sahasmdaki mevkiini bilhassa G~men miktarmın fazlalığı sebabile botun piyasada ne kadar ecnebi Glotan mamulatı varsa silip sUpUrmliştur. Meşhur 
Fransız ve Yunan mark~ Glüten mamulAll TUrkiyeye gelemez olmuşlardır. H A S A N GIUten Makarnasım, Şehriyesini, BiskUvitini, Un vesairesini botun müşteriler seve sava 

kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka H ASA N markas111 tercih etmektedirler. 

HA S A N D E P O S U: Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 
- . {. . - . . . ,. . .. .. ~ . : . . .. 

Ankarada kurulan 

YAYLA Makarna f a~ri~ası 
taabul Levazım 

Aakeri mirliğinden v•e•r•il•en-•H•a•n···ci-·ı · Kıtaatı ilıiolan ........................................ 
, 'I Dünya makarnacılık sanayiinin şaheser A,aiıda eb'atlar1t miktarlan v~ ihale ıünleri yazılı keresteler hi-
~ nümune6idir . Büt.ün Türkiyede en kıs.t Ealannda gösterilen gün ve saatlerde kapah zarfla a.tan allnacaktır. 

bir zamanda eTI ü.stfuı alaka. ile k.arş~ Kerestenin beher met.re mikabı .f.l Jiradan muvakkat teminatı beher 
nan, halis innık v~ sütlü tereya~la ma· için 373-'l lira 52 kunıştur. Taliplerin gösterilen tarihlerde ve ihale saa
mulatı Türk makamacılı~nı beynelmilel tinden bir saat evvel teminat akçeleri ve ticaret vesikalarile birlikte 
sahada dahi t8:7lıtacak. ilk büyük admu

1
Çanakkalede müstahkem mnki ııtınalma komisyonuna mürat'!aatlan. 

atmstır. (1203) (885) 
MEKTUP ADRESİ: Yavla Makarna Clnll Uzunluk Kutur Adet hıaJc tarih ve aaab. 

Fabrikası. Ankara, Maltepe. s Sna. 
TELGRAF: Yavla. Ankara. Tel. 2195. ______ m_. _________________ _ 

,---- TÜRKiYE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Şirketimiz 19/2/940 tarihinden itibaren as~arl 200 liralık sipar~
lere taalluk eden malları Fmi.nönünde Şıeyh Mehmed Geylani ma
hallesi Lülıed sokağında kfün 22 numaralı Yeni Ticaret hamnın bi
rinci -katında tesis eylediği tevzi deposundan sevke arna<le bulun
duracaktır. 

Sioarişl:er evvelce d.e olduğu gihi sosyetenin Ga1ata Perşembepa
zarı İş hanının birinci katında kfı.in İstanbul bürosw1da kaibul edi-:_. 

•• O Y~· ır31'&a'%n lecektiT. ~•uneE>x"·m:• -

Gayrimenkul Satış İlan·ı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri B~ş 

Katipi;ği~den: 
Kadri, Ali, Süleyman Fikri, Ayşe ve Emi~ Dü~iyenin şayian ve 

müştereken mutasanıf bulundukları Galaıtada Camii cedit maı.lı.a'.lesinin 
Keresteci sok:ığmda eski 13 ~e.ni 11 kapı ve halen 3 nu:ınarataj ile mu-
ra:kkam, Eyyübi hanı namile maruiı sağ tarafı sığır kasap tüccarı ihra
hinı ve sairenin ma~.ızası sol tarafı Zin;idu han sokağı arkası Zincirli 
han sokağn'ı<la 1 numaralı mağaza <:epM:si tarikiam ile mahdut 35-00 
lira kıymeti muha:mmenesinde altında bir dükkan ve üc;tün<le toloslu bir 
b.t ile sonradan :ilave edilmiş dört odası ve iki 1<attan föaret seksen 
metro murn.bbı!:ı saha üzerine m~bni kargir h-a?ı :<nvuunun izaelsi zııın
nında açı.k ar.ttııımay:ı ·konulmuştur. Birinci a<:ık arttırmnsı 4/4/940 ta
rihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu 

sulh ~ah.kemeleri •ba.c: katipliği nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedeli 
muhaımmrn kıymetinin '/o 75 şini bulmadığı takıdhıde en son arttıranın 
ta.ahhüdü ba!ti kalnınk üzere ildnci arttırma 19/4/940 wm·ih'ne müsadif 
cuma günü saat 14 den 16 ya ıkadar icra edilcrelt en çok arttı;·ana kat'i 
olarak ihale oedilecektir. Birikmiş ve ihale tarihine kadar birikecek bina 
ve Belediye vergilerile evkaıf icaresi ve tellaliye rüsumu ile yirımi sene
lik taviz bedeli, ihalıe pwu ve tapu harçları rnüş'teriye aittir. Arttırmaya 
~tiraik ıedecek ıldm.selerin gayri menkul kıymeti muhammenesinin % 
yı.:<li ibu~ğu ni.sbetin<le pey akçesini veya milli bir bank~nır: bu nisbettc 
teminat ımekhıbunu getirmeleri şaı-ttı:r. Arttınna bedelinin kendisine 
ih~le olunan tarafıncian ihale gününden itiıbaren yedi gi.in içinde mah-
ıkem"e kasasına öc.cnmesi mecburidir. Aksi takdirde ihale feshr.dilerck 
kendisinden evvel en yüksek tı:klifte bulunan kimse ar7.etmiş olduğu 
bedelle almağa razı o~ursa ona ihale t:dilecek ve o da razı olmazsa veya 
tıulunn:mazsa heme·n on bes gün müdctle arttırmaya çıkarılacaktır. Ya- ' 
p.ıJ.acak ilan alakadarlara tebliğ edilmiye~ktir. Müzayede sonunda en 
çok arttırana ihale edilecek ve her iki halde birinci ihale edilen kimse 
.Lki hale arasındak farktan V'C' zarardan mes'ul tu~ulacakıtır. İhale farkı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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245 
265 
2G5 
265 
265 
400 
450 
350 

3G 
ao 
30 
30 
ao 
%G) 
20) 

6500 
G500 
esoo 
'500 
1500 

!l/2/940 
• • 

22/2/940 
• • 

Z3/2/MO 
• • 

20) Ceman 860, 9'lG M. 3 

+ * 

11 
15 
11 
15 
l1 
15 

Aşağıdaki maddelerin kapalı zarfla eksiltmesi l/3/940 Cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. Zarflann ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Edirnede Sanayi kışlasında satınabna komisyonuna 
verilmesi. (1241) (1060) 

c••ı'!i miktara tutarı ıeııiııatı ıhalc aaaU 

Toz şeker 
Pa<ates 
Sadeyağ 

kilo ı:ra lira 
26,000 7,280 548 
32,500 3.250 2« 
37 ,500 46,S 75 3516 

y * 

11 
15 
16 

Aşağıda yazılı arpalarm evsafı dahilinde pazarlık.lan 22/2/940 
Perşembe günü hizalarında yaulı saatl«tJ'de yapılacal«ır. isteklilerin 
kanun] vesaik ve teminatlarile Süloğlunda askeri satmalma komisyo • 
nuna gelmeleri. 

T..:.ı.ı.ı ,c:ı, 

Yazılı 
Sarı Danişmeni 
Süloğlu 
Hasköy 

Kilo 

31,000 
31,000 
~1,000 
33,000 

tutarı 

Vr:ı. 
2,449 
2,499 
2,418 
2,4.42 

** 

teminatı 

Li·" 
368 
378 
363 
367 

(1293) 

l .. a!e -~. tll 
9 

10 
10,30 
11 
(1327) 

1950 adet portatif kürek kılıfı, hükümlerine göre ha:zırhyarak iha-
250 adet çapalı kazma kıhfı, por- le saatinden bil' saat evveline ka· 
tatif baltalı kazma JµIıfı, 361 dar komisyonu vermiş bulunacak· 
adet istihkam modeli kazma kılıfı tır. Şartnamesi her gün komis -
nümunelerfoe göre pazarlıkla yap- yonda ~örülür. Ve parasız alınır. 
tınlacaktır. Tali,..lcrin 26/2/940 •864• «1202• 
Perşembe günü saat 15 de Kırk- ~ 
lareli askeri satmalma komisyo - 280,000 kilo un kapalı zarfla ek-
nuna mürırcaartJarı. (1291) (1325) siltmevo konmuştur. Şartnamesi 

Kifo 
k fspartada askeri ve Ankara, İs - · 

tanbul Levazım amirlikleri satın· 
5000 Şeker 
5000 Kırmm mercimek 
5000 Yeşil mercimek 
2300 Sade yağı 

10,000 Nohut 
Yuknrıdıı yazılı erzaklar pazar

lıkla 22/2/9·10 Perşembe günü sa
at 10 da Lüleburgazıia askeri sa
tınalına komisyonunda alınacak
tır. TaJiplerin komisyona gelme -
)eri. (1292) (1326) 

alma komisyonlarında görülür. 
Muhammen bedeli 36,400 lira ilk 

) teminatı 2790 liradır. ihalesi 28/ 
2/940 Çarşamba g-ünü saat 11 de
dir. isteklilerin saat ona kadar tek
lif mektuplarmı komisyona ver· 
meleri. (1211) (916 l 

-1-
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Baş, Diş Nezle, Grip 
Romatizma, Ne l ·· vra JI, K1rıkhk 

· • bUtUn •Arllara derhal keser. IUzumunda gUnde 3 k•t• ahnabillf'· 

Petrol Nizam 
uç bakımı güzelliğin en 
· bir-inci ıartırlır. 

On beş senedenberi on binlerce 
kimse tarafından memnuniyetle 
1ru l '.anılın akta dır. 

İstanbul Komutanlığıl 
Satmalrna Komisyonu İlanlan 

Münakasa giinü talibi çıkmıyan 
komisyonumuzda mevcut keşif ve 
şartnamesine göre ~tancıbaşı 
büyük depoJnnnın tamiri pazar -
lıkla yaptırılacakhr. Münakasası 
1/3/940 Cuma günü saat on birde 
yapılmağa başlanacak ve ayni gün
de intaç edilecektir. Muhammen 
bedeli dokuz yüz doksan dokuz 
lira kırk beş kuruştur. İlk temi • 
nat parası yetmiş dört lira doksan · 
beş kuruştur. İsteklilerin Hk te -
minat makbuz ve,·a mckıtupl:ırile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üııcü 
maddelerinde yazılı ve vilayet na
fıa fen müdürlüklerinden ~Jacak· 
ları vesikalarile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komisyonuna müraca-
atları. •1247• 

~-

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hasblıkJarııı ~ 
roplarını kökünden temizlemek için HELl\.IOBLÖ kulla111 

BObrek.l~rin çal~mak ~udret~i arttırır. Kadın, erkek idra:_ 'JfJr;~ 
nnı'. esıkı ve yenı belsoğuklugunu, mesane j.Jti.haıbını. tel af!.t~ tJf 
s:k idrar l?o.zmak ve boza.rıken yanmak ha11erini giderir. Bol ı.0 . 
min. eder. idrarda kumların, mesanede taşlann teşekıkü ·üne rrı~~ı 

DiKKAT: HELMOBLÖ idrann121 ternizl.:ycrek mavileşti~ 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BUL 

inhisarlar u. Müdürlüğünderı= 

Cinsi Mık. Muhammen 010 7,5 E.-"iil111 ~ 
B. t~:ııınat Ş k· 

Lira Kr. Lirıı Kr. s Ll
1 

Yamalık kanaviçe 10.000 kfilo 3000.- 445.- A. Arttıfll19 
İskarta. > 10.000 • 1800...- 270.- > , 

> çul 6.0-00 > • 9ô0.-- 144.- > > 
> cuval 5.000 > 800.- 120.- :t , 

> kınnan 5.000 > 1400.- 210.- > ~ 
> ip 5.000 > 1400.- 210.- > ,. 

iM.arka ·bezi 300 > 90.- 13.50 tHızf;slılc 

1 - İdarem.izin Ahmka.pı baıkım ve iş.leme evinde rniit1.•r.sılt~ 
ve miktarları yuknnda yazılı kana vi~, çul, çuval, kınnap. ip 
hiz'ala,rın<la r"'Ö5terİl'en usullerl~ satılacak.ıtır. sf. 

Il - Muhammen bedellerı, muvakkat teminaU!arı, pa,znırJ.ı.lC 
hizalarında gösterilmiştir. ,9 

ili - Eksiltme 7 /III/940 günü Kaba.taşta levazun ve mübll) 
beısindeıki alım satıs komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümunıelm- her gün A.hrrkapı Baıkımcvinde görü1eoiJif~ 
V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte ~1.ı 7,5 güv :ıJ11 

L".Xile birlikte mezkıir komisyona gıelmeleri. (1252) 

lstanoul Emniyet Müdürlügünden: • ve geçen günlıerin % beş faizi ayrıca ıhü.kme hacet kalnrnksızın tahsil 
olunacakrtır. İpotek sahiıbi alacaklılarla diğer alfıkadm"ların .~ay:ri menkul 
üzcrindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa ve saiııeye dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gü:rı ic;inde satış memuru olan 
maıhkcme baskatipliğine bildirilmesi lfızıımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile saıbit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak
lardı • .Arttınmaıya i.şt.irak edecek kimselerin tu ilanda yazılı .şartları 
kabul cıtmis sayılaca~ından fazla malılrmat almak :.stiyenlerin 935/18 
ı;ıeyı ile ma1ıkerne ba!Şkat'pliğine mü.ncaaıt etmeleri ilan olunur. (24558J 

Tuzla için 90,001) kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli 12,2il5 lira ilk 
teminatı 922 liradır. İhalesi 13/3/ 
940 Çarşamba giiuü saat 15 de İz. 
mitte Tümen satınalma komisyo
nunda yapdacaktır. Şartnrımcsi 
her gün Ankara, İstanbul, Eskişe
lıir Lv. A. \•e İzmittc Ti.imen satm
alma komisyon]arında göriilür. İs· 
teklilerin Lelli gün \'e snatten bir 
şaaı evveline kadar ilk teminat \'e 
teklif mc!ttuplarını komisyona ver-

Hepsine tahmin edilen fiah 
130,100 lira oJan 2602 metre nıika
ln kereste kapalı zarfla eksiltmiye 
konmuştur. ihalesi 4/3/940 Pa -
zartcsi l!iinü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 9757 lirıı 50 kurµştur. Şart-

1
- 1 

namesi 650 kurusa kQmisyondan Deniz Leva'Zım s.stm:a?• 
alınır. Taliplerin ihaJc saatinden meı Komisyonu Uanlorj 
bir saat evveline kadar zarflarını -----: 

Müdiriyetimiz için 550 :takım sivil elbise v"0 550 adet ş p'<ll~ı 
m~6! kaıpalı zarf usulile eks;ltaneye konmuştur. Bir takıın _e 
şapkanın muhammen bedeli 25 lira ımuv.akkat t·2minatı 1031 ıır9 
ruştur. Eksiltme 22/2/940 perşembe günü saat on b..r.Şde mudi!\ 
binası icinde yapılacaktır. Teklif mektupları c:l~siltnı~ ı;:ünu ~ıı!ıV 
kadar kabul cdilccekıtir. İsteklilain şartnaımeyi görmek içinS .· J / 

lüğüne müracaatları. (809) --"" 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muham Mu~~k 

men kat 
bedeli temi· 

n.ıt 

Lira Lira 
Fatih Katip Hasan mahallesinde Lan~a bostanları sokağında 50 4 
eski 216 yeni 5; 9 kapı numaralı 40 metre muraıbbaı aıısanın 
mülkiyeti. 
Büyükdere Mandıra bağları ınıevkiinde 11024 met.re mura.b- 98 7.50 

· baı :tarlanın 16 da 7 hissesinin mülki)"Eti. 

Yukarıda mevkii ve numaralarıyazılı gayrimenkuller ruzalanndaki 
muıhammen bedeller üzerinden satılmak i.izere açık arttırmaya konul
ILUştur. Satış bedeli nakdıen veya ikinci tertip mübadil tasfiye vet:ika
Eile ödenabilır. İihale 4/3/940 tarihine müsadif pazar~i günü saat 14 
de Dtıfterdarhk milli amJak müdürlü_ğündc müteŞCikkiJ komisyonda ya
pılacaktır. Taliplerin yukarıda yazılı muvakkat teminatla muayyen ;:rün 
ı.-e saatte komisyona müracaatları. _(1211) 

lstanbul Orınan Çevirge Müdürlüğünden: 
1- Şilenin Konıcadağ devlet omnıınının A ve B seriJerinden. 

5052 kental meşe ve 2791 .ken1al de Kayın, Keetane, Gürgen cinsle
rinden ibaret kan.şık kömür açık arfJtııma ile satılacaktır. 

2- Artıtırma 2G/2/940 tarihine mü.saıdif Pazartesi ~nü saat ıı 
de İstanbul Vilayet Orman Müdür'tlguncle mülcşeklkil orman alım 
satım komisyonunda yapı 1acaktır. 

3- Me e kömüı-ünun beher 'kentalinin muhammen bedeli 16 ve 
kanş..k kömürün beher kentalmin muhammen bedeli i.se 13 kuruştur 

4- Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruştur · 
5- İsteklilerin karuni vesıkalıp·ı ibraz etmelcn. 
6- Sart~ame ve mukavelename projelerile sair evrakı görmek 

1stiyenforın Istanbul Orman Müd.ür!ıüğüne müracaat etmeleri. •1047• 

meleri. (1294) (1328) • 900,000 kilo arpa kapalı zaTfla 
eksiJtmeye konmuştur. Muham
men bedeli 70,470 Jira ilk teminatı 
4773 lira 50 kuruştur. İhalesi .7 /3/ 
940 Perşembe günü snat 16 da 
Kırklareli askeri sahnalma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartname5İ her gün komisyonda 
görülür. Taliplerin kanunun 2 \'e 
3 cü maddelerinde yazılı vesika 
ve ilk teminat ile teklif mektup
lannı havi zarflarını bcllj gün ve 
saatten bir saat evveline kadar 
komisyona venneleri. 

(1291}\l ... (1324) 

300~000 kilo un kapalı zaifla ek
siJtm,.,·e konmuştur. 1\fuhammen 
bedeli 42,000 lira ilk teminatı 3150 
liradır. İhalesi 27 /2/940 sah günü 
saat 15 de Tokatta Kor. satınalma 
komisvosunda yapılacnktır. İstek
liler teklif mcktup]nrmı kanunun· 

Ankarnda M. M. V. sahnalma ko· 
misyonuna \'ermeleri. 

(1273) .... 
(1234) 

Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı 13 lira olan 1000 kilo Carbo· 
nate de bisauthe ile beher kilosu· 
nn 12 lira fiat tahmin tc•dilen 1000 
kilo sous nitrnto bismutlıe 27 /2/ 
940 Salı güniı saat 11 de kapalı 
urfla satın alınacağından istekli
lerin 1875 liralık ilk teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatinden bir saat evveline ka
dar Ankaradı.t .!\ol. M. V. satına ima 
komisyonuna vermeleri. 

·1093ıo .. 24~h 

* 30,000 kilo sade yakı kapalı zarf
la 22/2/940 Perşembe ,;inü saat 
15 de İ:ımirdc Lv. imirliti sahn
alma komisyonunda satın ahna
caktır. Tahmin bedeli 31,500 lira 
iJk teminatı 2363 liradır. Şartna
mesi komisyonda 2öriilür. Eksilt
meye g-ireceklcr 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla 
teminat ve teklif mektuplarını i
hale saatinden en az bir saat ev
veline kadar komisyona venne -
leri. •923n •1218• 

., 1- Mevcut kcı.;if ve şartnamesi 
mucibince tahmin edilen Lcdeli 
«14!t5• lira olan Kasunpaşa Deniz ~~~~~~~~~~~--

yeni erat talim (aburu kı:ı;la binası U A kk b S ' t' "' } 
duvarlarının tamirinin 2/l\lart/940 mum ya a ıcı an a n.ar arı 
C1m1artcsi giinü saat 11 de Kcsım- Cemiyetinden: t 
paşa Deniz Lcvazlm satına ima ko- 939 yılı un1W11i heyt>tinıizin 28 şuoot 940 çarşamba giinil saıı ı.: 
misyonunda açık eksiltmesi yapı- ~-
lacaktır. 16 ya kadar Çarşıkapıda cemjyet merkezind!" toplanacng rıı eti 

2- .Muvakkat teminat miktarı cemiyet azalarının her halde toplantıya işLirakl-crıni rica ed"\·t' 
•104,65,, liradır. Ruzname: 1 - 9::19 yılı hesaplarının tetkiki, 2 - idare n:.z, 

3- Mevcut ke~if ve şartnamesi . sından nizami müddetini dolduran altı azanın yerine yenid:J1 •· j 
her gün iş saati dahilinde mezkôr pılroası. ~"İ 
komisyondan aJınabiJir. · Jstanbul Sıvacı ve Boyacılar Cemiyetiıı~ 

4- İsteklilerin 2490 sayılı ka • ceıJı 
nunmı tarifatı dabiUndc icap eden 31/1/940 tarihinde ıeıkseriyet olmadıRmdan yapılamıyan p;I 
vesaik.le birlikte belli giin ve saatte miz heyeti umuımh>e toplantısı 27 /2/940 salı güni.i saat 14 dC' 
mezkur komisyona müracaatları. Halkevindoe yapılacaktır. 

•11'17• Ruzname aşağıda yazılıdır: Cemiyete 
-------------- teş:riflıeri rka olunur. . el 

1358 Hicri 
Mubarreın ' 

l1 1 
1355 Rund 

Şubat 
7 

1940, Ay 2, Gün 51, Kasım 105 
20 Şubat SALI 

Vakitler Vasati Ezani 
Sa. D. -- Sn. n~ 

Günet 6 50 1 02 
Öğle 12 28 6 40 
İkindi 15 26 9 38 
Akşam 17 48 12 00 
Yattı 19 19 1 31 
İmsak 5 10 11 23 1 

1 Ruzname: Kongre reis ve katiplerinin seçilmesi - Id::ıre })~ 
,senesi çalışma raporu - 939 senesi hesabatırun tıe-tkiki - 1940 st 
çe okunması - İdare heyetinin yarn:n için intihabat yapılma5l· 

İstanbul Marangozlar Cemiyetinden: '-' 
31/1/940 tarihinde clcseriyet olımadığından ynpılamıyarı pi 

rniz heyeti umuımiye toplantısı 27/2/940 salı günü ~ant l4 ac 
Halkevind~ yapılacaktır. f· J 

Cemiyete kayıtlı meslekdaşlarımızın teşrifleri ricn ,,ıunııjıe)~ 
Ruzname: Kongre reis ve katiplerinin s2çilme..c;i - İdare ı;efl'' 

senesi çalıŞ'Jlla raporu - 939 senesi hesabatının te·tkiki - J9•lO ·' J 
çe okunması - İdare heyetinin yansı jçin intihabaıt yapılrna;;.:./i 

Mali 1\liüşavirler ve Murakıplar Cemiyetii1 

••••••••••••••••••••••••••• 
Fındık için D. D./146 No. ile :yıeni bir tarife ihdas edilımiştir. Bu Sahibi ve neşriyatı idare cdıJn 

tarife ~übe mahiyetinde olmak üzere 1/3/1940 tarihinden itibaren biri Baş muharriri 

Cemiyetimiz umumi heyeti 26 şubat 940 pazartesı sa::ıt 0~ıır.'~ 
vetin merkezi olan Galatada BankalaT caddesinde Voyvoda ı:ıı.ıl' 
nuımaraJ.ı odasm<la toulanacağından bfrtün azanın bu saatte 
rı rica olunur. · darC 

sene için mC'T'ı olacaktır. . . . ETEM izZET BENİCB 
Fazla tafsilat için İstasyonlara müracaat ıcdilmesi. c,748~ 1292 flon Telrraf Matbuu 

Ruzname: 1 - Cemiyd niz:ımnamesinin tadili, 2 - J 'ıe~ 
seçi.mi, 3 - Eski idare heyetine ait hesaıbat ve mua.ı.n~lfı.tırı 


