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39 Ot: ) - İngiltere Bankası 
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' • tc -·'il~ Yak Ye~nde yapılmış olan iti.. 
~~'llı tipt:n:a bir İngiliz liraaı kıyme. 
'~"~ktır. y ır. banknot tedavül mevkii. 
~.~da.a1r enı banknotlar, eski bank. 
~tır. · Yalnız resimleri ve renkleri 
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Amerika müttefiklere en 
yenı tayyarelerı satacak 

Nevyork, 28 (A.A.) - Hükiımet, İngiliz.. 
lerle Fransızlara en yeni model tayyareler sat. 
maya karar vermiş olduğundan tayyare fabrika. 
törleri, derhal İngilizlerle Fransızlardan bir mil.. 
yar dolara baliğ olacak siparişler almak üzere 
hazırlıklar yapmışlardır. 

attetiklerln tüksek Konsevi 
dan mühim kararlar verdi 
a\r eı gençler lngiltere 
~duy ·ı 

ve Fransa 

D·· 
un A 

'~ıd 1 nkarada Atatürk 
rı~ Çelenk koydular · 

ŞBmankn h a rlb>Dn devamı müddetnnce 
müşterek anDaşma ınaon müstes na 

Mütareke veya barış muahedesi 
akdetmemevi taahhüt ettiler 

ingiliz Hariciye 
Nazırı 

Ankara elçisi ile 
Balkanlardaki 
Elçilerini Londraya 

çağırdı 
Londra, ıs ( A .A.) - Salihi

yetli maha!ilde söylendiğine gö. 
re hariciye nazırı, İngilterenin 
Ankara büyük elçisile Atina, 
Bükreş. Belgrat, Sofya, Buda 
peşte elçilerini kenclisile m ilza.. 
karede bulunmak üzere Londra
ya çağırmıştır. 

Londrn, 28 (A.A.) - Yüksek Konsey altıncı toplantısınt 
bugün Londrada yapmıştır. Konseyin çalışması bütün gün sUr-
mtiştur. Konseyde İngiltereyi Çemberlayn ile Lord Halifaks, 
Çörçil, Stanley ve Kingsley Vud, Fransayı ise Reyno, Kam-
plnçi Lore Eynak ve General Gamelin temsil etmişlerdir. 

Yüksek Konsey, son toplantısrndanberl stratejik vazi
yette bulunan inkişafları gözden geçirmiş ve istikbalde takip 
edilecek hattı hareketi tesblt eylemiştir. (Yazısı 4 ü n cüde) 

iş Bankası umumi heyeti dün 
Ankarada toplandı 

Büyük elçi ve elçiler nisan ip 

1 
tidasında Londraya muvasalat 
edeceklerdir. Diğer taraftan 1n. 
giltcrenin Roma büyük elçisi 

1 
' 

Sir Persi Loren'nin de nisandn ı 
Londraya muvasatı beklenmek 
tedir. Büyük elçinin kısa bir me 
zuniyet aldığı söyleniyor. 

Yunan ordusu
nun tensiki 

Atina, f8 ( A.A.) - Atin.a. a
jansı bildiriyOl": 

Gazeteler Metaksas bükQme
tinin orduyu tensile ve memle •. 

(Devamı 4 üncüde) \ 
1~ Ban'lı·cMınrn AnT-.ıarn fla7d merkez bitıaaı 

(Yazııı 4 üncüde)' 

U. 21 Almaıı tahtelbahiri 

sahillerinde Norveç 
karaya vurdu 

Denizaltı mevkuf tutulacak 

t 
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Mahkemelerde: 

Elektron müessese
sindeki hırsızlık vakası 
Tevkif edilen iki kardeş hakkındaki 

\{arar varın verilecek 
Evvelki gUn Gala.tada Voyvo. 1 me edilmişlerdir. Ru.a., snba.We

da. caddesindeki (Elektron) İ- yin şirkete gelinC'e ka.sayi açık 
simli mties..cıesede bir hırsızlık gördilğilnü ve veznedarın bu ih. 
vakası olmuş ve dört bin liraya mali tekrarlamaması için ken -
yakın para kasadan çalmnm;tır. disini korkutmak mak:ı:ı.dile pa-

FAnniyet ikinci şube memur J raları aldığını ve \'akit erken 
larınm mahallinde yaptıklnn o!dujhından elbise d~ğişlirmek 
ta;hkikat neticesinde kasanın a - için e\le gittiğini ve parn pake. 
nahtarla açıldığı ve hırsızlığın tinI kız kard~!"ine teslim ettiği· 
da.hilden yapıldığı anlaşılmış ve ni iddia ctmİ§lir. Şahitler din -
bu cepheden yürUnerek şirket lenmiş ve maznunların tevkif -
muhasebeci.si Rıza Paker sorgu- lerine karar verilerel= muhakc. 
ya çekilince mesele tenevviir et- me dilne .bırakılrnıştı. 
micft.ir. DO!\'l'Ü MUHAKEME 

Rızanın evvelce vc1..ncdarlığı 
şimdiki veznedar Ek reme dev -
redcrkcn k~anm iki anahtarm
dnn ·birini vermediği ve dün sn. 
bah hilafı mutat işine bir sa
at erken gelerek kimse görme. 
den knsayi açıp paralan aldığı 
ve paralan evine götilrilp ~ız 
kardeşi Salihnya teslim ettık. 
ten sonra tekrar vazifesine dön 
düğü anla'.}Ilmrştır. 

Bunun üzerine eve gidilmiş 
ve paralar Salihadan istenmiş
tir. Saliha ağabeysinin verdiği 
para paketini teslim etmiş, f:ı.. 
ka.t pakette 3812 lira bulunma
sı lazmı gelirken eksik çıkmış. 
tır. Bunun üzerine Saliha ekaik 
miktarı bankada bulunan ken -
dl parasından 1500 lira alıp ge
tirerek tamamlamak istemiş fa_ 
kat gene bir miktar ck~ik kal· 
nuşt1r. 

Polis Salihanın getirdiği p& -
ıayi nazarı dikkat.e almıyarak 
~mmış olan paranm bakiyesi. 
ni aramL~ ve mütebaki para da 
bodrumda kömürlerin arasında 
bulunmuştur. Böylece mesruk 
·~812 lira tamamen meydana. çı
':a nlmışt.ır. 
Muha..~becl Rız& ile krz kar. 

leşi Saliha e\'Velkl gece geç va
' ;i t B<ıyoğlu cürmUmeşhut ma.h. 
·emesine scvkedilerek muluı.k&. 

En·elki gece cürmlimeşhut 
kanununa göre vürütfllC'.n muhn. 
keme sonunda Ali Rıza ile kız 
kardt>~l te·:kif edildiklermden 
dün hapisnne otomobili ile Bcy
oı:;ıu adliyesine ~etirilm~icr ve 
öğled<?n sonra üçüncü sulh ce -
za mnlıkem<.>sin<le mıılınkemcle
rine dcvnm edilmiştir. 

Mahkeme salc>nu görülmem~ 
bil" kalabalıkla dolu idi. 

Ali Rıza, suclu srra.cımda çok 
mahzun ve mükedder bir luıld~ 
gözleri önüne eiilmi!3 uunıyor, 
kı?. ka.rdf·şf gv.ete fotos?"afçıl:ı. 
rmm resmini <;ekmemeleri için 
mantosunun yaknı:ımı burnuna 
kadar kaldrnnı~ bir halde otu _ 
ruvordu. 

lki kardeş bUtiin intizar ve 
muhakeme srra.smda hir !<elime 
bile konu~nmışlardır. 

Elektron müessesesi sahibi 
Bekir ~fak davacı olarak avu
katı ile beraber gelmiş ve sttç. 
lular da avukat Hamdi Halim 
yi vekil tutmuşlardı. 

Muhakeme başlar ba.şlamaz, 
avukat Hamdi Halim henüz dos
yayı tetkik edemediğini söyli. 
yerek mUhl~t j~tedl ,.e mahke. 
me bu isteği verinde bııTarnk 
mUdafa.asmı hazırla.mak il.zere 
duru.']l'Tlavi ynrın !!ant 15 c bı
raktı. . . . 

Erkek kız 
Yüzünü 1"iletle kesen aşıkı 

mahkum oldu 
Küçük ya.şta.nberl erkek elbL 

sesi ile dola.şan ve ( ild numaralı 
erkek kız Bedi • Bedia) diye 
tanılan genç kw, bir mUddet 
evvel ni~a.ndığı Yunus adm. 
da bir boyacı kıskançlık yUzUn.. 
den jilet.le sağ ya.nağmı kesm~. 
yUzUnde derin ve sabit bir iz 
bırakmıştı. 

Asliye birinci ceza mahkeme
sinde muhakeme edilen Yunus, 
diln duııışması bitirilerek 9 ay 
12 gün hapis ce1.asrna mnhkOm 
edilmiştir. 

Aynca. kıza 50 lira manevi 
zarar ile 10 lira. a\ııkta.lık Uc
reti, on lira da mahkeme ma.c;
rafı ödeyecektir. 

Bedi • Bedia şimdi erkek 
elbisesini atarak kadın kıyaf e. 
ti ile dolaşmaktadır. 

l{ONYALI TARAFI!\'DAN 
AÇILAN DAVA 

Afrodit davalarına ait muha
keme safahatını bildiren yarıda 
Konyalıyı müd<lciumuminin ta
nıdığı eılduğundan adli vazifesi
ni tesir altında yapmış gibi gös 
tertliği fddiasUe Konyalı İbra. 
him Hakkı taraf mdan cumhuri. 
yet J?a,Zetesi neşriyat mUdllrU 
Hilmıet M'.Unif aleyhine açılan 
muhakemeye dün de a.c;liyc bi
rinci ceza mahkemesinde devam 
edil.m1ştir. 

Konyalı bu celsedo ga?.ctöye 
gönderdiği tekzibin suretini ve. 
recek ve bunu yeni harflerle 
yazdırarak gönderdiğine dair i
ki şahit dinlete~kti. Fakat ya. 
zıyı aVUkatma verdiğini, onun 
da hastalanarak gelmediğini .ay 
lcmi§tir. Diğer ~ahitler de çnğı. 
rılmış, onlann da gelmediği an
laşılınca muhakeme birer lira 
para cezasile ihıa.ren celplerine 
ka.rar vermi§, muhakemeyi 3 
nisan gUnti öi!leden sonraya 
bınkm1ştır. 
DENlzyOILA.RINDA!K! SAH· 

TEK.ARLIK TAHKlKA TI 
Dc.nizyollarmda biletler Uz.e_ 

rinde ya.pıla.n :SO - 60 bin Ura· 
hk salıtekA.rlık tahkikatı, dör. 
dUncll 80~ hlklınliğt tarafın. 
dan ebemmlyetle ytlrUtWmekte-

dir. 
Dlln de Bandlrma, l\a.radenlz 

ve lzmir hattı bilet memurla _ 
rmdan Huh'\si adliyeye getiril -
mi§. sorgu hakimi Sami tara.. 
tından sor~su yapıldıktnn son_ 
ra. tevkif edilmi6tir. Böylece aah 
tekarlık suçundan tevkil edi
lenler beşi bulmaktadır. 

Tahkikat bil kaç gilnc ı,adnr 
bitirilerek ia mııhk"m~ye inti. 
kal edecektir. 

BİR ŞOFÖRE CEZA 
Tophane civarında Hatice a -

dinda bir ka.dını otomobili ile 
çiğneyerek yaralayh.n ~uri a. 
dında bir fı(>för, diln aslıye al • 
tmcı ceza mahkemesi tara!ı:ı
dan altı av mü<ldetle lı~rııs ce. 
~ma mahkflm edilmiştir. 
BlR TAHSiLDAR MUHAKE. 

ME ED1L1YOR 
Beyoğlu tahsildarlarmdan ~: 

li Rıza, Mesen et oteli sahıbı 
Alinin Anknra nilmunc çiftliği. 
ne sattığı 20 inekten tahsil eL 
tiği SO liralık makbuzun ilıtl
sap resmi dip koçanlarını t~h. 
rif ederek 50 kuruş göstennı!j, 
79,5 liravi ihtil5.~n zimmetine 
geçirmiştir. 

Mevkuf bulunan t:ıhsildnrın 
dün iklnci ağır c.ez:ıda muhakc· 
mesine ba.slanılmı~. sorgusu yn. 
pılmı6tır. Maznun : 
"- NM1lsa bir yanlışlrk oL 

<lu,, demiş ve muhakeme tın.)ılt 
celbi için başka bir gilne brra • 
kılmtştır. 

YOLDA ÖLDO 
Bcyoğlunda Tarlaba,şmda otu. 

ran Ziva TUrk.i admda biri!i il· 
zerir.ıe ·fenalık l?elerek Bcvoğlu 
hastanesine yatmlmış, JUn haa. 
tanede öhnU.,tUr. 
~set adlly<' doktoru Sıı.lih 

Ha~im tarafından muayene edi. 
lerek defnine nıhsat verilmiş
tir. 

Lodos Fırtınası 
Devlet meteoroloji fstuyonu 

dün limanlara Ege denizinde 
lodos !ırtma.aı çılona.k ib ti.mali 
olduğunu bildJrmfftir. 

Yüksek okul me
zunu öğretmenler 
Maaşlan 30 lfraya 

çıkarılacak 

Yüksek okul mezunu olup da 
Pıalen asli maaşlan 30 dan a1ağı 
bulunan orta tedrisat öğretmen. 
terinin ~aşları 30 liraya çıkan. 
lacaktır. Bu hususta aliikadar ma. 
arif vekilli~i tetkikler yapmakta, 
bütçeye icah:den t;ıh~iııatı ilave 
etmektedir. 

Karadeniz hattın
da gaz tarifesi 

lstanbul-Mudanya tarifeleri 
bir mayısta tatbik edılecek 
J)cnizvo!!arı idaresi bir ııiısan Bur.sa ve İstanbul halkı haft2 • 

pa7.artcsi gününden itib::re~ tatilini karşılıklı olarak diöN ı 
Karadeniz hattında yaz tarıfcsı şchi~dc C'eçirc-bileceklcr. paza;· 
tatbikine baştryacaktır. ı?Üııii akRnmı da )'t!rlerinc dri:ıe ' 

Şimdilik kıdem sırasına göre Yeni tnrlfe ile Knradcniz lı. bileceklerdir. 
otuz liraya çıkarılan muallimle. manlarından letanbula ~"lccek Bundan ba~ka yine Mı.ıdonyP 
rin bir listesi hazırlanarak ala. v~purlar §İ:ııdikinc na,...aran bi · \"e İE:tanbuld~n ka.rşılıklr olarak 
kadarlara tebliğ edilmiştir. ikin. rer p-iin CV\'Cl hareket edc<'ckl.:!r- her ı:ün ~ab".:1 ,.e n~Far.-ı ,·apur. 
ci liste }'akında hazırlanacaktır. dir. tstanbuldan harekrt g~!n ve Jnr kalkncaktır. 

· rıı" tıf. 
,,,, 

Birinci listeye göre maaşları otuz 

1 

saatlerinde deı?işiklik yoktur. BcMelilde ayni ;,,-'iin<lc fst:uı-
buldan !\furfanvn.y~ \'eVn Mu. 

liraya çıkan muallimlerin fldları İstanbul • Mudanya vnı t.ari- d-:nva.chn htanbula şridin. gel· 
şunlardır: fe!()ri bir mnvıst.a tntbikc ba.cla. mek ~·cbiT olnc:ıktır. 

81.-;-rm na~n ~ 

Ar.ık butun~ıculll~ 
ci crkelc ort& 0(tl~. 
W•• ·ı J3(>ykoı H. 

Hcybeliada orta okul resim öğ. nacaktır. Yaı t..arifcfori iie 1s- • 
Ratip Acıi:loğu, Diyarbakır lisesı tanbuldnn ,.e Mudan,·e.da~. kar~ T\öprli ile Adalar. Yalova, 

gıı ı e nJ """ 
törlUl'?Unc ~~ılc· .... 111 
ı!ını va7;1'nl" rts oJ~ 

t .. 1 ·· .. _ N · ,. b şılıkh olarak cumart<'rii ~u.nlcrı lfadıki"jv ''e Anadolu i kP.lcleri 
ur ece 0°-. erıme ı>..Um asar .. • ! d ; k" ·ı'·b h t ·r 1 · 
•• - h , • • • •• • og!cdl'n sonra sa:ıt l· e \•c pa- r.rasm ıı ı l r. n ar arı e erı Bcşiktn" o 111 • 

Nıgd: orta Oi<ul .rıyazıye . ug: z:ir Piinlcri a.keamları :ZN~ va. 21 ni~ana ={ı~ru tathike baı;la. 
Mcvhıt Duru, hmır l:ı7 lıseın kit hircr vapur kalkac.ıktır. oa.{'a'ı\tır. 

ı •• W•• c uııın l..A3 
ugun · ll3l" ' ve orta oktt . ıuıt ':d 

coğrafya öğ. Zehra Ayral, Beyoğ. 
lu orta okul rt"sim öğ. Hamit Gii. 1 
rcl, bt. erkek öf. okuh! coğraf} a 
Bğ. Raur Mira!, Konya lisesi fi. 
zik öğ. Orhan Damaniç, Beyoğlu 
O O ·h ğ r ··~ S 1 "\ . . tarı co ra.ya og. , a n.ıa 
Yiirill<oğlu, Bursa K. öğretmen 
okulu riyaziye öğ. Cemal Atay, 
Sivaı erkek öğ. okulu riyaziye öğ. 
Burhan Tinçer, Kastamonu lise. 

\'e ~·;ıı-clireld~~ CtJ~~ 
. ............................................... ! oonınntt bı·ra muvaff11kr~~e oe~ 

ı O ı nı l senedenoor,ı dire!t ~ 
Kometli t ransez ! ~t~~b~;~rs11 u. 

i f abnkası tir. o1tııı11 ~ 
blletıen hakkın.. i. ~vkoı 0::ıall ~Gel'°J Sabnalma müzakereleri lil~lıX? de yın ~ .. 

ti a bı"r not ~ tekrar başladı okulu türl<.~ıoıi~~ 

si fi7.ik öğ. Naci Çatalgil, Edirne 
erkek öğ. okulu terbiye ruhiyat 
öğ. M. Sabahattin Ye~il, Galata. 
saray lisesi almanca öğ. Kopf 
Villey, Tilkilik orta okut türkçe 
öğ. H. Cahit T;myolu, İst. K. Ji. 
sesi yurtbilgiıi öğ. fü~er Fınfık. 
oğlu, Konya lisesi tarih öğ. Sait 
Sungur, Kumkapı O. O. riyaziye 
öğ. Nezihe Baht:ığlu. İzmir kız : 
öğ. okulu türkçe öğ. S:ı.ba;1at Ba. i 
yurt, Sivas orta okul tabiiye öğ. ı 

Fahriye Oksay, S:ımsun O. O. ta. l 
bliye öf. H:ı.tice Q\\rscl, Afyon • 

il Scnelerdenberi metn1.k vn.zL Göksel J!etıtl 1 ~ ~~ 
f yette duran Bomonti bira. fab- Sa.fc. Gö~el~tdl' 

Sehriml.ıde t.em8il '·ermek ! rikasınm nihayet in hisarla?' i - okul dlrekt.lil' ıxı"'':" "-.. 
iiierc gelen I<omedi Fra.n- l . f da.n k ., tte muı:ı dej!crlı '.'-..ıfll 

.11 . da:re31 tara ın aw sure b·ırldı'r. vaıJfe~;; • ~z artiatleri temsı erıne i aatın a.lınmur kararlaGillı§, bu ı itil~ 
bu akşamdan itibaren b.aş. f yolda Bomonti §irketlle mUza - yan her lk ~A 
l•vııca.klardır. l kerelere jcirişilmi~r. yeni vazif_~!i~ 

·Temsiller Şehir Tiyatro- 1 Da.ha şimdiden inhiaa.rlar u - yetler ~ .. Jhılk 
sunun dram kmmı binasın· f mum mUdUrlüğil fabrikaya ken... hazır 
da verilecektir. Temsile &it • di miiteh:ıssısla.n:m göndererek KaOlP 
loca, koltuk ve sandalye ı· tecriibe imalatına başlamıştır. 1 oı 
krsrmları tamamen satıl. • Bu imallt iki ay sonra plyus- baŞ a '' ıJI 
nııstır. Galeri biletleri de ! ya. çrkerıln.cak ve e.qasen fa.bri _ ~ ~ ı 
dünden itibaren 83.tılığa çı. : ka da o zamana kadar satm a. 1 1~~ 
kanlıruş ve her şahsa iki - i lma.rak tanı randımanile 1:ah3 - Bu Y.1 ... ,.. .ıl. 
den fazla bilet verilmemesi 1 ftx. ..._ 1" er: m~a ba.'.}hyacaktır. jatıra.P ,,,,,.oJt • ..11 
Jrnrarla.ştırılmıetır. Bu tecrübe imalatile fabrika. ' -:ı tırir' ıo: ...ı "'ı 

Buna ,rağmen dUn rıaba.h : nın bu....ıı .. J..1i'lıftnUi.t .,~a'öntYetı Her ytl ,e ıal•l)ll"" ...& 
f' 'aat ondan itibaren bilet • 6 """ • d ilk okul "il" 7". : lisesi fizik öl. Nc:sıra Çizer, Bur. : ._,. i d~ anJaşılaca k onn göre tesisa - rın e ıarı 
almak üzere giseye müra. i ta kıymet konulacaktır. "Çocuk kaıı>P ta''' sa lisesi türkçe öğ, Mübeccel : 
caat eden halkm ekserisi : ~- mikyasta ıcu~ :?ı Fenman, EskiŞ<:hit lisesi riyaziye 

öğ. İhsan Duman, Ankara birinci 
O. O. tarih coğrafya öğ. Bedia 
öncel, İzmir kız lisesi coğrafya 
öğ. Pakize Tander, Taksim O. O. 
tiirkçe öğ. Sıdıka Işıksal, Ankara 
4 üncü O. O. tarih co~rafya öğ. 
Muzaffer Kutaydı;ı, Adapazarı 

O. O. tUrlcçe öğ. Enver Gökçen, 
Konya O. O. riyaziye öğ. Nevin 
Çulan, Na2illi O. O. tabiiye öğ. 
Hacer Aybar, Konya kız öğret. 

men okulu tiirkçe i:i~. Mel~hat 

Tuğrul, Yozgat lisesi felsefe öğ. 

A. Mustafa Soylu, Balıkesir lise. 
si türkçc öğ. Mukbile Berketin, 
fü:kişehir lisesi t~biiye öğ. Saa. 
det AyS<ll, Ankara 3 üncü orta o. 
kul tab;iye öğ. lI:ı~ice Yuocıoğ. 

lu, Tire ort<l okul tarih cc,rafya 
öğ. Hafüe KayagcJik, Denizli Ji. 
sesi riyaziye öğ. Melih~ Mertsoy, 
Kon)•a orta okul l4biiye öğ. A. 
liye öncel, Bura.a lisesi kimya. öğ. 
Hicriye Ber.gü, Kumk•pı orta o. 
kul tarih coğrafya ö~. Hüceste 
Arcan. Kırrehir O. O. tarih coğ. 
ra!y:ı öğ. Melırure Ergun, İı:t kız 
lisesi riyaziye öğ. Nebile Diker. 
man, Süleymaniye O, O. t:ı.biiye 

öğ. Hasene Güçlüler, Antalya ti. 
sesi ti!rkçc öğ. Mehmet Kudret, 
Ankara erkek L. felsefe öğ. Ne
clim Abut. Kütahya lisesi riyaziye 
öğ. Mehmet Aytiniç, Adapazar 
orta o~tul tabiive öğ. Memduha 
Çağ, Ankara Gaıi lisesi riyaziye 
öğ. Efser önce, Ankara 3 ündi 
orta okul riya~iye öğ. A. Riza 
İmer. 

---<>-·---
Limanda iki kaza oldu 

DUn limanımızda iki deniz 
kazası olmuştur. tzmirden gelen 
denizyollarmm Aksu vapuru 
Galata nhtnnma yar.~ırken bir 
su sandalı vapurla rıhtım ara -
Anı&. sıkış.mış. parçalanmı~tır. 
Sandal salıibl de ellerinden ya. 
ı-alsnn1ış, tedavi altına alınmış. 
tır. 

lzm.ir vapurunun vincinden 
kurtulan bUyUk bir demit' par· 
çssı da lor~ta. yana.şık duran 
bir takaya dü.,milş, teknesini 
delmi~r. 

lçlne su dolan ve batmağa 
batla.yan taka yeti.,enler tara. 
fında.n kurta.nlmıc. ~~ası tamir 
edilmiştir. Takadaki eşya su i
~inde kalarak ıalanmJVtır. 

eı,.-velce bilet almak ıı;ın : H 1 · f ııklaı.. ...M. 
kendil<'rinc veMlc?lı fişlere ! a ,keVf sa onu lar huır • yeti~"'' f Kamplar· prt1'• ıl'# rağmen bilet a.lamamış!nr. .=:. k gızılto ..• ~c 
drr. Halbuki fi!}ltr C!alerl- Şehir planına aykırı mı reıı öy, 111ııl< ur- ,;. 
nin mu..-'lyyen haddi istiabi- : inca ediliyor? Maltepede 

0 ~ ... ı 
sine ~öre t.P.vzi edilmişti. • ~ l·urulac..aktır· ı1'1İ'ıar r~· 

Biletlerin e11•'.!rirı • .le fişle. i Eminönü halkcvinç il~ve ola - • Ger.en yıl ıca tı· ': tJ',. 
ri bulunmayan kim~lerC', rak b::ıbçedc !:ışa edilen spor be faydalatı:;1 .. 7etiJcrt u~ 
hem de !atla mikt.e.ıtl:ı Ye_ i sal•::mıunıın bina t.e~l<?atı matlu. . fi en·ı 1-" 

!:. ba muvafık olmadığı, binnnın teşkıl tı g ~1 
rildi<Ti görülmilc:ttir. 1 1 2ca.ıktır· f ,c 

"' " 2 ci'rri old~u. ve ı:.ehir pliınma ı<arı • 511; f ~ Memurlar şahsen bıı vn • r B ne .. 
!:: ziycti ilıda.s ctmi~lerse ~lfı.· !: aY!<ırr olnrak !>olrnğa tnc:tığı ya- 11 se . esil• fı 

kadarlann nnzarı diklrntini ?.ılma:tı. okullarclakı. dtr~ .t 
Alakauaı lardnn v. aıltıi!ımı.z kamplara gört ı•'" • cclbederiz. · a 

; tıüıkikıüa göre, hinı. ı:<'l1iı' pHL mHir. ..tife •: .• " 
ı Rome:li Fransczin vere. t u t · d ğ-·1a· H • d3 .,. ) ir i ceg';i tenc;:l!ertlen !!'ltifnde n;:ıa cc:w ~ e mış · ~ 1 ır: . e- Kamplar. ·rı:ı:ıc • 
: nıız in~a:tt ıkr.ıal edılmem•stir. 1 • lcri yeu§u cı~ ı 

i• Plır.ed: ifltiven ht>r "atanda • İkmal cdHdikten sonra h3.klkt dmcnb. kurs açı!J .• ti,..~ # 
şm imkanların k~.ndismc ,·n.ziveti roeydana <'Jkacııktır. a .~r karnPa ~, t"":.il' 1 bahr;cttii;i hnk nis:X,thcfo ! İJ1ı;tt.ı1 ıncvcııt makete gör<' ya. 't ıne 1cıarı içırı.,, 1'l 

1 bilet bulm"-!!J lazuncltr. Bir i rnlınakt4!dır. ı. okul çocu. dt• zO !ıd' ~ 

1 
t:tknn a;:ıiteö~:C:""in vıı1iyeti 11 -· -~ lif scmtıerın eri ıatı ~· 
iı--tim-ıı:-ıııa nHrl g"Ö7. v-t:nıu- K .. hat.:-- K İl\ l~el,.si kulun br.h~el ·riıeee "'=k 
hıy<:ır ? E ......... ..-;- '""' - • • getı J,.,-

1.. ............... -••.....•...•.•...••••.•..•• -1 tanzim ediliyor çesı halın~ d yşl'!ıı-tl _J 

Müsktrat kanunun zimi i~i ittdemckt.:dir. fı;keleııin şarllP ~i"!fı! I~ 
Kabataş İGlfelesi civarının tan. tzn11r e f,abt1~"-J 

tam kar~ı~ma dUşe:1 bn~kal ôtlk. , G.. riik ,,e :J1' ı,i1 ~ 

da var·t!. aC8K' ta:iı· ıa· t kanını:ı istid:nıka~ik. bh~tirildmi;E~ir. tzmi~e yapı~~;.,~~· 
J J\J • U Bunun yanın a ı i ı ma a v. fabrB;as1nıt1 ııııııJl ~v,r,,. 

Şarabın satışı se•~b-eo;t kaf idaresinden takdiri kıymet rakmıştır. S ic;tell 
- suretiyle ah:ıcal:tır. 'Bu suretle dolavısil~ b4!°1~ill bırakılıyo... ıne tarihi kıymeti hai~ ol?.,n Alipa~a t!r~ilmes l~ 

l\1ür-kirat kanununda yapıla - çeşmesi ort~ya çı.l{acutır. sıtlır. ~ 
C~\ tadilatm 0.~88!arJ kar:trl3.Ş • iskelenin sa{; tarafındaki duvat" y • mı· 'lltl e.... ~ 
tmlnnfihr. İnhisarlar umum c .. ü d , i . ır J •••• ~ 
mUdUrlilğU pro ieyi bugünlerde yıkılmıştır. ounun eın n cit c.c. •••••••••••••••••• ~ 
,·el:ı\lete gön<lerccektir. niz kısmı doldurulacak ve yan ta. 1 ~ 

Ta.dilatrn eu milllinımi şarap raftaki demir deposu da istimlak Silah '°(dl, ;, ~ 
imalatı ve sa.lı§ı üzerinde ye.pı· olunacak, bu suretle isk~lc clva. rnurla vt~ _.,..~ 
laca.ktır. Şarap bir inhiear ma.d rında geııi9 bir meydanlık vfü:u. . rne vevıetçG ~hJ 
desi olmaktan çıkarıla.ca..k ve hiç 1 da ~etirilecektir. şor;~ g1t.Jlld& ri ıJJ~f' 
bir tezkereye mahnl olmadan tsk.elenin ~l tar~{~ndaki n-ıe~. ::ıietertnln ,.ar"~~ 
her verdc sntrlabilcccktir. dircğın de sahılden ıt:baren denı. tUnAcaJ<tJf. ~ ... 111' 

Yalnız şarap imalatı teknik l zc doğru bir metre kadr.r olan ~ftn a.·~ndJln ıtılı'l-'·-
bakım<lan inhisarlar idaresinin .... •• 
milrakabesi alt;.nda bulur..aca.k • ı k:smı doldurulacaktır. cdUecel~Ur. 
tn·. B<.iylelikle ~rap kalitesinin ----v-- ~ ---.....-
yüksclmesl temin olunacaktır. Fiyatlarına zam ::;; 

Yeni tadilat ile bir yerden df. edilecek maddeler -
ğer bir yere vapılacak şara.p > 
na.kllvatı için de bugUnkU gibl HUkU.m.etin fiyatlarım yilk. '::{. 
bir~ok formalitelere ve tezkc- scltrucğe karar verdiği madde· 4: 
reler <:tkartılmnsma. JU.lum knl _ lcr Uı.erinde piyasada ba.1.ı lhti. ._._ 
mryacak, nakliyat serbest ola - kAr hare.ketleri ba§!adı~'1 ma-
caktrr. 'Hundur. · · 

lnhisarların cıkaracağı 
kolonya 

İnhisarlar idaNSi ta.rafından 
cepte taşma.bilecek kadar uf ak 
\"e yassr ş!şeler içinde piyasa.ya 
çıkarılınaflı dfiştlr.Uten temizlik 
kolonya.la.n ya.kında aa.t.ıe& bq. 
la.nacaktır. 

Alakadarlar bu hususta lazım 
gelen tedbirleri almakta devam 
etmektedirler. Iliçblr tUccarm 
elindeki ma'1ı depo etmesine mil. 
saade olunnıtyacak, husus! me. 
murlar her yeri kontrol edecek· 
lerdir. 

tthatlt birlikleri hariçten ge • 
len malla.rm kimlere satıldığmı 
teabit etmektedir. 

(}üne~ln 

dojt'lŞ'J 

Oğle 
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Eski sayfalar '!rasında: 
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Petrol yolu Münif 
bir 

paşanın 

SÖZÜ 

ve Türkiye Münif (Paşa) yarım asır evvel. 
ki umanın sayılı kültür ve dev. 
let adamlarından biridir. Vaktin 
hukuk mektebinde {tlm.i Servet) 
okuturdu ki Mahmut Esat mer
hum da bu der&in takrirlerini kü. 
çük bir kitapta toplayıp ncıret. 

miştir. 
hakimiyetidir. Hangi memlekette 
bulunsanız "biz Komedi Fransezt' 
yaklaşıyoruz, ona benzemeye ça. 
lı§ıyoruz .. dedirtir; tiyatro ale. 
minin vahidi kıyasisidir. Her sah. 
ne ona nisbctle ölçülür; ve dai. 
ma onun ~ibi olmayı düşünür; bu 
hedef asırların gözleri çekti<Ti bir 

tngiliz hava 
kuvvetlerine a it 

Gizlı işler kadın-
lara tevdı ediliyor 

Bir Fransız gazetesinin Balkanlar 
ve BoQazlar hakkında mütaleası Münif (Paşa), (ilm.i Ser. 

vet) in gayeti "bir memleket aha. 
lisinin, ve belki umumen nev'i 
be§erin, refahı hali, maddt ve ma. 
nevi saadetin mümkün mertebe 
tamimi, medeniyetin neşri" ol. 
duğunu anlatan ders ba§langıcını 
~öyle bitiriyor : 

hedeftir. .. 
Ben aşağı yukarı otuT senelik 

Avrupa hayatımrla hunu böyle 
gördüm ve nereye ~ittimsc. hal. 
ya, İngiltere, Alm;onya, Belçika, 
Suriye, Mısır ... yine bana hep 
böyle söylediler. 

Yarm, öbür gün şehrimize ge. 
lccek "Komedi Fransez" de biz, 
yalnız o sanat cihanının •anatkar. 
hırını değil, aynı zamanda da 
müttcfikimi7. olan FransıT. milleti. 
ni temsil eden simalar göreceğiz. 

İstanbul, ne yazık ki bu bedii · 
ziyaretten daha geniş mikyasta 
istifade edemiyecektir. Tiyatro. 
lanmız küsük, temsil sayısı mah. 
duttur. Bu ziyaret bize yeni ti. 
yatro binasının bir lüks değil, bir 
zaruri ihtiyaç olduğunu fiiliyat 
ile kabule sevkcderse bu Komedi 
Fransezin ebedi hir hatırası 
olur. Bu bir tatlı istikbal hı1yali. 
dir: fakat bu gelişte. hiç olmazsa, 
halkevlerimizin temsil kollarında 

ve mekteplerimizin edebiyat sı. 
nıflarında çalışan gençlerimize, 
meseli ücretsiz bir (matint') te. 
min ettirilmesini muhterem Vali. 
mizden temenni edersem, imanım 
var, hürmet ve takdirlerle tanı. 

dığım gençlerimizden bir kısmına 
tercüman olmuş olurum. 

Semih Mümtıız S. 

Şubeye Davet 
fAtih Aıkerlik Şubesinden: 
l - 1939 ve daha evvelki yıl. 

)arda mezun oldukları ve asker. 
liklerine karar verildiği halde her 
hangi bir sebeple, şimdiye kadar 
askerlik ödevini yapmamı~ olan 
yüksek ehliyetnamelilerin. 

2 - Geçen sene yede!< subay 
okuluna geç iltihak ettiklerinden 
dolayı okulca geri çevrilenlerin. 

3 - Yedek sub~y okulu devre. 
sinin üçte birinden fazlasına de. 
vam edemedikleri icin terhis edi. 
!ip miiteakıp devreye bırakılan. 

lann. 
4 - Askerliklerini tam hizmet. 

ti olarak yaptıktan sonra tahsille. 
rini lise ve daha yukarı dereceye 

Britanya hava nezareti en mah. 
rem şubelerinden birini kadınla. 
rın eline teslim etmiştir. Onları ı 
gizli parola, işaret ve emirlerin ı1 tesbit ve tayinine memur etmiş. 
tir. Bu meseleden bahseden Dey. : 
li M

0

eyl ı;azetesi: 

- Bu bi; ihtiyatsu;lık değildir, 
bilakis kadınların ketümiyetine 
karşı gösterilen bir hürmettir; di. 
yor. 

R. A. F. nin şeflerinde"\ biri de 
bu işin Eebel.:ini şöyle iz<\h etmiş. 
tir: 

- Kadınlar, doğuştan sırrı se. 
veri er; fakat bu hiç bir şey söyle. 
meme!< içindir. En gevezeleri en 
ziyade sır saklayanlarıchr. Bir 
sürıi laf altında onlar bildikleri 
şeyi saklarlar. Bunun için de on. 
!ara mantıksız cins denilir. Ken. 
dilcrine sorulan suale doğrudan 

doğruya cevap vermezler. Etraf. 
ta dolaşırlar. Kadınlara bir sır 

tevdi ediniz. Bunrlan büyük gu. 
rur duyarlar ve onu gı1yet iyi 
~aklarlar. Akıllarından geçen her 
şeyi söylerler. fakat bunu söyle. 
mer.ler. insanları aldatmayı sev. 
dikleri için bir sır saklamayı pek 
iyi bilirler. 

Erkekler kendilerini daha çok 
beğendikleri gibi daha az ketüm. 
dürler. Sır saklıyabilcccklerini 

zannettikleri için sözlerini kon. 
trol etme7.lcr. Kadın kendini ıa. 
yıf gördüğü için her dakika kcn. 
dini kontrol etmektedir. Ağ:r.ın. 
dan laf kaçırmaz. 

1 te İngiliz hava kuvvetlerinin 
sırrı bu psikolojik tahlillerden 
sonra kadınların kctj.imiyetini 
teslim etmiştir. 

A mira l Moren 

lznıir, 28 (llw~usi) - Fransız 
pa~if konınnıa mütehassısı A· 
miral Mııren bugiin Nazilliden 
geldi. Yarın lstanbulıı. gidecek. 
tir. 

Fransızca Parisuvar gazetesi. 
nin aı;keri muharriri Almanya. 
nın petrol ihtiyacından bahset. 
tikten sonra, petrol nakliyat yol. 
!arına yakın olan Balkan ve Bo. 
gazlar ile Kafkasya vaziyeti hak. 
kında aş-ığıdaki mütakada bu. 
lunmaktadır: 

Bitaraf memleketler yoluyla 
Alma:ı membalarmdan gelen ha. 
herler, Almanyanın yakında garp 
cephes:n 'e taar,ruza geçeceğini 

bildiriyor. 
Zinir harbinin artık müstamel 

sayılan vasıtalarından biri olan 
bu taarruz gürültüleri petrol me. 
selesini yeniden aktüalite yapı. 

yor. Tekrar edelim ki, modern 
bir ordunun taarruz edebilmesi 
için petrol daima birnci şarttır. 

Almanya Polonya da dahil ol. 
mak iiure senevi 3.256.000 ton 
petrol istihsal edebilmektedir. 
Sentez usuliyle petrol elde etme. 
nin büyük bir in.'<iş.af göstermiş 

oldu~unu da kabul ederek bu mik 
tarı dört milyon tona iblağ ede. 
!im. 

Almanya taarruz etmeye kalk. 
tığı takdirde senelik petrol ihti. 
yacı 12.15 milyon tona çıkacak. 
tır. Böylece Almanya muazzam 
harp malzemesini harekete geti. 
rebilmck için senevi 8.10 milyon 
ton petrole muhtaç olacak de. 
mektir. 

Sovyet Rusya en müsait şerait 
içinde Almanyaya senevi bir mil. 
yon tondan fa1.la petrol ihraç e. 
dememiştir. Romanya ise Alman. 
yaya her sene 1 .560.000 ton pct. 
rol vermeyi taahhüt etmi§tİr. 

Şu hesaplara göre Almanyanın 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 
en az 5.440.000 ton petrole daha 
ihtiyacı var demektir. 

Almanya Polonya harbinde üç 
hafta zarfında bir milyon ton pet. 
rol sarfetmeye mecbur kalmıştır. 

Bu şerait dahilinde Alman er. 
kanıharbiyesinin müthiş tehlike. 
leri göze almadan uzun sürecek 
bir taarruzu göze alamıyacağı 

muhakkak olarak görünmektedir. 

---------------------------
Kaza kongrelerindeki dilekler 

çıkaranlardan yedek subay olmak o------
istiyenlerin 1 Mayıs 1940 tari. B ı d • • b • • • 
hindeyedeksubayokuluileGiiL ee ıye ICa inin ICrası IÇln 
hane veteriner tatbikat mektep. I " k d 1 . . 
lerine gönderileceklerdir. Bunla. a a a a r ara em 1 r Ve r d 1 
rın nüfus cüzclanlariyle mezuni. 
yet, ehliyetname gibi vesikaları Cumhııriy<:t Halk P~rtisi .~a -ı B~ d:Jc~lcr ara.--~nda F!ndık!ı 
birlikte olduğu halde hemen şu. 1 1.a kong-rclr.nnde tcsbıt roılcn \'C hurba~alıdcrenın tcmızlcltı· 
beye müracaatla muamelelerini ı:alkın dileklcııi birer liste ha. rilmrsi, lfası.m'?aşa iskele mey. 
'ıkmal tt' 1 · ı · d Ak · lınde tesbit e<lilmi!'! bclcrtivcve danının tanzımı, Aksarav. Fa. e ırme erı azım ır sı .. ·' w • tih "b" " · . · . gonderilmiştir. t?"I ı vangın yerlcrındckı 
takdırde haklarında ask~rlık k~ - Belediye bunları dün şube yanmış cami ve diğer binaların 
nununun ceza maddelerı tatbık mücliirlerine bildirmiş. gereğinin vıktırılınası, fakir ~cmtlerdc işe 
olunur. yapılmasını emrctmi!':tir. g-iden fnkir aile c:ocuklarının b~--------------=---------_:"'____ nndırılması için yurtlar tesisi, 

r·u·K·B;üıA·R-MöDASl-1 51i;;~;~·;~:~~~::;~ 
,_ ........ ---·-·--........ _ .. ,.__ . .--.--.. ------l bazı kımı:ıelcrin g-ecelcri mezar. 

19 ~O senesi ill.bahar nıo<la~ı yine kendini Pariste Ottty at 
'!la~larrncl~ gösterdi. Bıt ııwdıı lıcr :ıwwıı ol<lurjıı gibi ııi11c lm· 
f/Ün'/di Jtidi31:lerdcu illıamıııı almışt1r. Moı./a ol<ı;ı !}eyler, Po. 
lonya 1.:alpukl<ın, IJalkan başlık l.arı ve lskoçya 1:ımıCl§l<ırıdır. 
Re3mimiz modanın bu k a r a k t e r is ti ğ in i güstcrmcl.:tcdir, 

!arı aC'ıp ölülerin ae-ızlarınclaki 
altın dişlerini süktüklerini \'e 

me1.:ır tahtalarını caldıklarını 
-:;öylh·.-.rck Evlin mezarlıklarının 
C1sldi<lar mezarlıkları .. ibi tan. . . .,, 
zımı \'C me1.arcıların değiştiril -
rncsini, inır.ibat i!"iri! daha eh<>m. 
l'İyt>t \'erilmesini istemişlerdir. 

K~dıkövlüler. Karacaahmet 
ve f:ııhravicedit mezarlıklarında 
"ilü sı-ömülecek \'er kalmadığın · 
-:lan . ve~iden bir mc?.nrhk yeri 
~c~bıtını, Büvükderelilcr kibrit 
fabrikası ci\'armda bir mc1A~ r. 
hk vücuda getirilmesini, Şileli • 
•er ka1.anın turistik bir ~ehir o. 
larak lstanbul imar pla~ına it
halini istem<?ktedirler. 

Fatih halkı da gayri sıhhi 
apartıman inşaıonrn meni, bu 
vüzden ı::-avrimeşru ticarete k:; L 
kışanlarm da calı~malarrna mü. 
saade e<-lilmemesini. inşaattR 
hıfzıssıhha hiil:Umlerinin tatbi. 
kine ehemmiyet verilmesini di -
lemi~lerdir. 

Petrol Yolu 

Almanya için petrol yolu Ro. 
manya ve Karadenizden geçmek. 
teclir. Bugünkü gayri kafi petrol 
ithalatını da hemen hemen yalnız 
bu iki yol vasıtasiyle yapmakta. 
dır. 

1şte bu sebeple Doktor Klo. 
dius Bükreşteki müzakere ve teh. 
ditlcrini teksif etmektedir. 

Nitekim anyı sebep dolayısiyle 
Türkiyenin vaziyeti Eerlini endi. 
şeye düşürmektedir. 

Filhakika B<>~azların hakimi 
olan Türkiye Karadenizin anah. 

tarlarını elinde tutmaktadır. Tür. 
kiye Boğazlar statüsünü muha. 

fa'Za ettikçe müttefiklerin petrol 
filoları Romen petrol kontenjan. 
larını İngiltere ve Fransaya nak. 

ledebilecek ,aksi halele ticaretleri. 
ni durduracaklardır. 

Eğer Türkiye herhangi bir se. 
bep tahtında müttefikler yanında 

harbe girmek mecburiyetinde ka. 
lırsa o zaman vaziyet Almanya 
için pek vahim olacaktır. 

Çanakkalcnin İngiliz • Franiız 
harp filolarına açılması. Karade. 

nizdeki bütün nakliyatı bu filo. 
ların hakimiyeti altına koyacak. 
tır. 

Bu mesele o kadar mühimdir ki 
Almanyanın Ankaradak\ gefiri 

Yon Papen bütün gayretiyle çalı. 
,arak. Montrö anlaşmaıı hüküm. 
]eri dolayııiyle tngilterenin - i. 
cabı halinde - Boğazlardan geç. 
mesine mani olmaya gayret et. 
mekte ve Türkiycnin tamamen 
bitaraf kalması ve Boğazlar me. 
selesinde de 1936 dan evvelki va. 
1ivetin cari olması 
dir. 

istenmekte. 

Servetifünun 

Serveti Fünün mecmuası dün 
e11inci ya~ına ayak basmıştır. Ya. 
rım asırlık bir memleket hizmeti. 
nin şerefini ta§ıyan mecmuayı da, 
müessisi üstad Ahmet İhsanı da 
tebrik ederiz. 

''Elhasıl bu ilim devlet ilmidir; 
memleket idare eden memurların 
bu ilim mesailine muttali olmala. 
rı lazımdır. Devlet memuriyeti 
sair sanatlara kıyas olunamaz; 
çünkü sair sanatlarda ol kimse 
yapamayacağını anlar, 2eri çeki. 
lir, çekilmiyecek olsa !c~ahğı 
derhal anlaşılır; lakin devlet mc. 
muriyetinde cahil bir memurun 
fenalığı pek geç zuhur eder. Bu 
sebeptendir ki cahil bir şahsa sa. 
natın envaı muhtelifcsinclen han. 
gisi teklif edilse bilmediğini iti. 
raf ile deruhte etmekten istinkaf 
eder; lakin bir devlet memuriyeti 
teklif edilse kabul etmekte asla 
tereddüt eylemez." 

Osmanlı paşası doğru söylemi. 
yer mu? Bu hükümden ameli bir 
fayda elde etmek istersek ~u ola. 
bilir: F~nalıkları erken göstere. 
cek "mizan" ameliyelerini uya. 
pık, harekette bulundurmak 1 

Haşhaş ekimi hakkın· 
daki nizamname 

Ankara, 28 ( lltl.susi) - Haı;. 
ha.ş ekilmesine ve afyon süti.i 
toplanmasına. mW;a.ade edile<'ek 
mmtakalarm tesbitine ,.e mura
kabe şekillerine dair ni7.a.mnamc 
Vekiller heyetince kabul edil -
miştir. 

Buna göre haşhaş ~kilcoek ·ı: 
Afyon sUtü toplanacak mmta • 
kalarm hudutları mülki t.ıksi • 
inat hudutlarına uygun olacak 
ve af yon kalitesinin, morfin de. 
reccler:inin ticari icaplara ve pi. 
yasa taleplerine göre ıslahı tan· 
zimi ve istenilen evsafta af yon 
yetiştirilmesi için Ziraat \Tekli· 
letince tesbit edilecek fennt şart 
lara riayet etmiyen.haşhaş riir. 
raı 5 liradan 100 liraya kadar 
hafif para. ceza.~ına çarphrıla • 
cak mahsul henüz elde edilme. 
mişse söki.ilüp imha olunacak, 
elde edilmişse miisadere edile -
cektir. Suçun tekerrürü halinde 
para cezagile birlikte bir hafta· 
dan iki ayn kadar hapis ce.zaın 
da verilecektir. 

r 

j Görüp düşündükçe l 
Bu adamların hakkı yok mu? 

Uün, hiı· ga ı· ... oıuln ıı hir ı:ikia )el mdduhıı nhlım. Ilcr 51• 

nı r i-: aılnııı ıııı ıı hıırtııtlıa l>lr gıin tatil yaptı~ını, hu clln lenmo 
hakk ıııılıı ıı ~ nl 11 11; Alll'!iionln ı·ın l t i(a,lc e<l<'m~dlğini yana. ya
k ıla nnlatıyoı·. 

. Çok kt•re clii';'mii~ bir hnkkı ~ürıııek, onu ,kald ırmağa <;n
h~mak iı~i n , !"cslni11 hizc kıulnr ~clme.-.lni bck.lcri7.. Jlu ~nrsoıı· 
lar ıııeı-elcsi de ciylc. 

H epim iz onlıarı biliriz. ~lt'mlckctte ıtnn.oııl uk. la gcr;ineıı, 
ı:ol uk <:ı><·nk hnkaıı. t" \ " hlnrc <'elen hir ı-;ınıhn \'Rrlığınflan hl\· 
bcrc1nrı z. Onlarııı ela ctt<'n, kt•ıııiktım, sinirden <iriilmüş bir 
~iİ\« lc lcrl olıl ııi:':;u ıı a ~iirl' cllnlcnmı•l<'ri ılı• zııruriclir. 

• .Faknt hıı J(ii n i~h· htt h ak ıciiriiltii p1 J:,etirilmiı;;, ~·ok e<lll· 
mlı;;tir. Herkesin dlnlcn<liğl, cğlı•ıuli~i tatil giinlcri, onl arın en 
ı,:ok İt7.llJI ~ektikleri, c 11 ziynde yoru lılııklnrı ı:ümliir. J'n:r.ftrları 
~artioulnrm cliikt iij:i,ii ter, lun·t·atl ığı <>ıtıek hnftıuun biitiin öt.eki 
~.:iinlcrl nc c1cnk tutulahlllr· 

f)i~ c·linı, ki ~azinolıtr, kıahnlınnclcr, uııııııni hahr;elcr bu· 
t ii n kazıaı ıc; ümit lı·ı·i ıl, h u tat il ıtiinlcri ne hn~l n nu~lardır. H af· 
tnııın aıH'ıtk bugiinlc ı·iıule yiizlcri JtiilC'r. Btiy lc oluncft tabla. 
ti) le ~arı-;oıı1nı·ın tntil yapınalnrına hiç bir patron rıza g0 • 
t l'l"llH'Z. 

l n ... nrı rlılcn hıı·nkınnzsnk, h u ılii';'iinii';'Ün haklı ohlu~·unıı 
tn dikten <;t'kin meyiz . .,;,·et hıı doi!;ru clur. l'a7.lll' tatili ~arson· 
lnrn da tc•':'mil t•clilir~<?, ı ıatronltu·ın hnll ıhıınnn ol ur. Hu gibi 
J erh•rin hıitiiıı ku.aııı; ümitlt'ri, JIR7.ar lam miinhn~ır ohlniu 
ic,:ln kapnnnmnzlnr cin. Şu hnlclt~ ikiı-;lnin orta...,.mı bulml\k gerek. 

Gazi ıı olnrı Pnznrln ı•ı knı>amftk madf'ın, ki lmkitnoıızdll' Te 

~ine macl<'nı, ki gaı·son lnrın hugiinlcrdc hafta tatilinden isti· 
t'ıul<>leı·ı l';'ln r uhu na U ) ıuamnktıuh r; o h nldc hu clinlcnıncyl ) n 
niıhctl<'Şe y:ıpmftk, ynhut hartanın - umumi kiitiiphancler gi. 
hi - munyycn hlr ~iiniincle garsonların tatil yapmalannı ka. 
hu l ctm l'k l:hıın gelir. 

Talil, hir kııııun emridir. Hiı; k i rnııc ,·ntnnda~ları hu hak· 
lnrrndnn mahrum cdt'rncz. Gal'!'lonluğnn, esirlik mAnasına gel
ı lij:tl nl lc lılla eıleı·ek ga•l<lar hir zih niyet, clhett~ hu devirde 
yft~atılaınaz. 

Gaı-son nrnrson deyiı> geçmlyl'llm. Onlar da insan ,.e 
yuı~daı:;tı l'lar. HAKKI SÜHA GEZG1N 
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iş Bankası Umumi Heyeti dün Ankarada toplandı l c~~l~~e~~~:~:JTokyodaki lngil.it. 
A ııkat":ı, !l8 (,\, .) - 'l'Ul'l·i- vlddcUI seferberlik tedbirleri \'C blta- s bdlcr kurmak !Uzumu duyulmuttur. r kar etti A . k g 1 dı~ 

:ye İt Banka 1 A. Ş. hl ... scdarlur mfiard:ı daha. l!Ur&Ul bir hazırlık Hlllls edilen ''aziyeUn netlcaai o. Atık.ara, 28 (Husu.&i) - ~ m e rı aya 
alelddc umumi heyeti lıusUn dc\'ttli takip e~t.ir'. !:ırak, 1039 da gerek ithaJB.tunız~ıı ve flk \'~ Eytam Bankası umum! ~ 
saat ıc da. bankaımı uınumi .Mflyontarca ld•tyt lı!Uhsal s:ı.hııs::ı. gcrclc ııırneatımızdn, hem mmtar, heyctı bugiln bankanın umunıı ~ .1 

merkezinde ve idare meclisi d;ın harp s:ıhllJllllıı. ruı.kleden ve 1;erl- hem de kıymet ltibarllc bir tenezzül m rkczindc toplnnmışltr. Maliye dO 
r eisi D. Ahmet Ncslml !=;ny- de kalanlıırın hemen bUtll.n faaliyet.. kaydolunmu,tur. Fnke.t ticaret lUU\'ll. Vckaletiı~! -~~c.ıntı _ıı~kdiye R uzvelt ı·ıe Uzak ~ 
m an'm rei Uğlnde toplanmı • Jcrlnl do orouıarm J\Jamesi mı.ıkadtn senemiz geçen 11ene 4,S milyon aley- w1~~1 muduru Cela! Saıt ıl~ mu 1ın "', 
t ır. Ruznamcre unhil madde- teYcih eden nıuhasemat hall yatnu hlmizOO lk n lD3!l da s,1 milyonla le- a':ın~ Abbas Akdenız ~msıl et- • • •• •• ecef\ 
]erin göı-UşUlmesluc ıt;e!;llerck muharipler fü~erlnde değil, belki he. hlrrtlze dönmUştt\r. mışltı'. Bankanm senelık rapoı;ı vazıyetı goruş .. rt 
Jdaro meclisi ,.e mUr11ki1ıle1in men bütün lıHarat ''e harp harici :Mali cepheden rnemlekctlmh:ddô 11.n lınzB:ran• banka g'~Çe:ı yıl l- tokf~ 
:raporlıırlle 1939 yılı lıiUmçosu mcmkltetıcrdc çok d•rin ikUııa.<11 te. mlUıun Mdisclcr ıırnıımda, 1nglltcrc c:ındc yıne rncmlcketın ımarına 'rok>o• ~ (A.A.) - D. N. n. sus ld . I ar 
kflr ,.c zara.r hesn1H okun mu~ mrlcr doğurmaktadır. \'e Frn:ısadıın 1:ı.pılan tc:ıllıuı.t ve altın hizmet et:ni~. inotekli pla~maı;- lngutere bUyUk o.lçisi Cragi, yUk cl~,.8 g!d:,. 
tur. Du ruUnnsobctlc ilk sfüll H r §eydo enet fııtıhımlin ,·eçh~J fsUkrazlım Zikro1unabDlr. lar en·elkı sc.neye .naza.ı an 1 ~.ıl tngillr. _ Japon ccml:rcti tara- AmcrJk 1 :Jlııı d ıt• 

lan SUleynınn Sırn 'Nftlkc;:l dcğl§ml;,tir. A\'rup:ı.d~ld !!yns1 \'nr.lyt·t \'C harp 1 yon ~4~. lıra bır fulalık gos fındaıı verilen l.ıit• öğle ziyafeti eratı klııd• -
bankanın şobrlmizde Yeııişc- Gerek &1 ve gerek 9 rmayc aeklln· cartıarınm b::uılmruz btlnyesl üzerin.. t~n;ıl~. 'a~~mda..~ı ~les~cn sa. c ıınsında söylediği bir nutukta yeti ııa~şıı>esl 
hlrde bulunan 'şubesine lllzum delcl fstlluı3l kııbDlyetinln gittikçe ar. deki akia1crlndcn blrincJsı, m. defa hıbı cdınmeyı şıaı: ~dınmı' olan yakında mczuuon Amerlknyn 110 gö tr"1' t 
oluı,> oımadığılll Ye bu tıubcnlu tıın bir nlsbcU :yalnız hnlJl lC\'&ZmlllUl nlımn nyındn \'C mUtu.klbcn ı-:ylUldo b::ınkn .~ecen Y!l ıçın<!e yurdun gideceğini hildlrmiştlr. uelld d-~ıııdt\ ~~ 
ınasratını karşthyac:ık lmdar tahsis cdllnılı bulunmaktadır. ll..ı olmnk Uzer<', ~ gösteren me,·duat muhtel~ ye~len~~~ıru m~t- To'kyo, 28 (.\ . .\·} _ D. x. B. yet. ~ak ..ı\%11et~ 
munmelc ynpıp yaıııuııdığını keyfiyet, txııııı bn mıı, serclc uınumt ı,:ckllmc hıırc.ketlndc bize di~eıı ku,·- la ~uru an ?şe ·u. ere: OO(X"- Tokyodaki İngiliz lıUyU k elçi- tngUıZ • ,ır )(S. 
sormu~ Yt! bıınkn tnrafındnn iBtiblO.k mallarının JstlllBlllled ve 11- vetll bfr hia~cı:ıın karıııa.nıno..sı; lldn. rallilere ,.e ıınar l. lenoo ya:- sinin Amcrikaya seyahati hak- ketfnc d • • 
lrnrulan bazı şirketlerin idare ı:ıUarı ye ~ek muhtelit memlckeUc.. cisı de harp b:ı.l,ilıını;ıcmm ihrneat dımda bulunmt~'}tur .• Bnnk17 ~ı.r km da Doıncl Ajnnsı taratın- ti;· •nlil ı;ı 
mcclfslcrlnln bu şirketlerin rin ihnıç \'e lthalo.t mU\·azcoelerl Uzc- maddelerimizin plyasanm aı,:ılma mcT. \'ll~a. G0~.~9. lı~ ka.r ~~ıştir. d:ın neşredilen bir telgrafta hu cralS'I ı;ıtıııd• 

tl knb r. rlndc-; mllc""Ü' olmaktadır. sı.mine te~llfU ve yukanltı. nrııedn. lhtı~ at 'c ıe\ kalııde ıhlı) at ak- se,·ahn tin hu usi ınahi'-·ette ol· zırctl bil µoıı 
ılıkrnsorlad ğa.rmı . tartm]nı-;ai tsia- "'""' Oı•rc .... ••-a-"--'•ln mn~·· kal ... ,.eleri "Ikanldıktau sonra geri ., ., ruek uıeJ'C}\t•.ıır u unn ı ar e"· cm ş r Senenin ilk sekiz ayı znrtnıdıı, tıı_ -o• "' .,... """' ........... ..... · ""' r.n ı· 'f du""'u bildirilmesine ra<11-ınen si. · pv 
}, .. UdU n"' B n • dı"'ı DlU\•Akka• mU•kUl"t. kar11•-ınt.lıı kalan 461.t.J;ı ıranın mubtclı (!' b :ıı1l11!;f}l1lll :ıan"n ıımum ın ı· ay ::in- hııddUıı edCll :-lyn.91 buhraulan taldbcn ~ • • " " •. ~ • ....:: h 1. al ki la yasi ha.kımd n mUhint bulun- · 
1 1 deli O Ö l k b• her h:mı;I bir buhrana mahal bırak- mahh·ette ı-ıuP c ı nc:ı ar uı n nm s z a ara u artruı bir ı;lddctlc dernm eden ıı!l&h- . İ"""''Pldi .. nyrim~nkullerin ~t\' duğu kaydcdllmclitedir. Bahu-
ıııUua betle d mistir ki· lıuıma tııallyeUcrl, talebi ço:-.ı.1t.mnk mıyacnk surette. plyu:ının icıı ttır- ,,~, ,... .. . ~ -

~ • ti J f ti lıU n- ilk d di.ıw "'un zum y rtltmlımn '-'anılme.sı rot. t lCllC'.ZZU \terme karşılık ola. 
"~ubc Ye ajanslarımızııı 'n- sun.ı Y c, umum ye e tw.. • ma • •' ... • " ' ' rnk fahsis edilmesine karar \'e-

til"Ctlerilo esaslı sur"lte 111,..,_ de fi:ı.tlumı ytlks ltmfş bulunuyordu. hfikflmetlmh:ln çok L<;abctlf mUıahe. • • • \.: ...... nlmt~tir. 
:;ulU7., Yeıılşclılrdo biı" aja.usı- llundnn bn~ka i.ııtlh.'lt\llcri bcyııelml- retllô banknmızm her iki mU11kQ1U de Yirmiden fazla ecnebi 
ınız \ardır, şube değ-ildir. ts- lcl anlll§nınl;ırla. kartellc~§UrUmlf oınn kolaylıkla. karuıtn.dığmı ve uhdcs!no 
tanl.ıuldn. do. ba1.1 semtlcr<lc ol- baZt mııddeleriıı tnUh.sal ,.e ihrııç kon. dU~cn mcmlekct vazıteıcrtnı lf~ eyle- mütehassıs kullananlar 

Ticaret Vekilinin 
radyodaki hitabesi 

ıluğu gibi Yenişehir njanısınııt tcnjanları da ıırtmağn bll§lııntı§tı.1'~Y-t dlS'inl nızı.:)1cru.. Anl;anı. ;!" (Il11sı1.sil - .Mü. 
t nrru! tevdiatını kabul ve bu lilldc h:ırbln b.'.ı.Jl"ma!l bu trmıı:;yül- l tlmklerlmlı.: tchıı.ssıs yetiştirme ücreti hak- ( Cu~ tarafı 1 melde) 
iı,i tc~ vlk rnahsadlle ncılmıştır. ıcrt t:lddctıcn<llnniıı bulunmaktadır. Ş~P.r ~lrkett: Şekel' .ımnnyil iı,.-lu kında neşredilen yeni knrarna - me\'zuwtun bu esaslar dahilin -
Un:<l ~ubc YO njnnslnrımız nok- Harbin başlnngıcır.daobttl dUny 1s.tih.~I b&kmuruian çok mtl&\lt bir menin birinci • ıruf e\"S.'lfmı haiz de yürütülmesi için Ziraat Baıı-
t inaınra göre kCırlı. noktaina- ham madde finUnrınd..'l, mUhlm yUk- devre te~kll etını~ bulunan 1930 yı.lI, olmn-an sınai mUesseselerde 20 kasına icap eden talimat \'eril -
zara göre znrnrlı \>olabilir. Zn- ftl!Jlfler kaytlolunmuııtur. ıııı.nenr flııtla.rmn l'ııpıtnıo.aındo. 7.ıı.ru. den fa~la mütelın.ssıs iı:tihdam miştir. 
rar edenlere gördükleri hizmet Bilnl:ınn dlln.rn pl,rnsalarmdakl ret hl ııoctllen zaın dolo.,yı:ıl,yle, ltAr edilemiyeceği ve bu g:ibi mües.. TüUln müstahsilleri, 
uokt""'tndan daha mUsaadcldlr ylll;acll~luizı:ı dl.ger buı 4m1Uertn de cep?ıct!lndcn ı;eçcıı scıı.•lcre nbbctıe -~--1,..rdc 20 den !azla ecnebi 

~ -~... H3.di.seleıin yürüyü.,ünü en 
.davranıl·oruz. lci kili halinde 1nz.lınaml,)1e, mı.ıht.cll! memle.UUerin d:ıhıı u Terimli olmu!itur. ınütehaasıs kullanıldı1;.ı takdir-

li ~ ynkından ve saliıhiyetle takip 
mO talca etmek 10.ı,ımdır. lele- dnhlll !iat !!e,·lyclerind" tcrcrmıcr ı;ö. J iimllr irketluimh: U:ı.nknmızm de ,~<:killer lfol·ctind"'n bunlar eden bü- kimEC sıfatile, önümüz.. 
ı ındc dcYamlr surette r.nrnr sö- rlllmO~tnr. 1'.aV7.11Yll gfrdlgt tıırlhdenbcrl lnldijaf ir,in de bir karar alınmasını ma- deki yıl için sizlere sarih olarak 
ronler vursa , " ilcrd"" ele. ldlr Hnm maddeierıu fazlıl t.tı.lcp yilzün- ;ro?uada. btlytllt adımlarla Uc.rımılı lh·c \"ekiılcti aliikadarlara ta- • • k •st • "' .. . şu t&\·sıyeyı yapma ı~ enm: 
t mln eylomelerl Umldi görUl- den nrtnn fiatlanna, l'.arp dolaym:yle bulunan kömUr ~lrketlcrinı!Z. geçen mim etmiştir. 
ınUyorsn, meselCL MllO.s şube- yUksctcn nııvlun \'e &goıta primleri w-..nc de lıtJ.hsaı lbrcstni lUllaeltmekte Fon Papen Ankarada Tütünlcrinizi daha. ziyade ne .. 
miz gibi, bunlnrıo tabintflc n- II~\'C <>1duğundan \'e bazı hatıerdo de\"tı.m ederek. mcmnUDlyutc ~'an ") • fis mahsul yeti§tirobileeck tar-

ln 1 1 dl llu Ankara• ~ (llıısusı - Bır larn. lı nsretnıeniz v·e in bat Jmvveti gasrn gidiyoruz. Uldsı knpa.- hıım mac!d ıcrt dalma en kısn yollar- neticeler tem cyıcm ~er r. mn<ldetteı:öeri tı-ıtnnbulda. bulu-
dık, yerine 1skcnderundn bir ııı cı yııkm ~erlerden gcUrtaıek de mfüıböt ııetayiclu ltı),nctını ıuuhtc- ns.n Almnn sefiri 1' .. on Papenle daha yüksek olan tarlalarnuz -
ub açtı • Bu m vzun Or.crlıı- roUmklln olmadlğmdan tıu maddem- rem huzurunuzda. da tebarllz ctUr. ·ı·t..c • b .. ....ı .... A _ dan da.ha ziyade pamuk veya 

,.., b ı ıc u rl lz1Iı Fransız ata-:. mı 1 :.rı ""ti~' ı-uı. buctin kl'.'Dletlerl, '-eni dünv.·a de hnssaırtyetlc <lnrdnğumnza. den yapılan ma.mu maddderln !iaila- :melt h"ll,rc .... c azı ~ r c c m ' karaya. gclmişlerdir. ~ ' .ı 
em hı olab.illr&iniz.,, n da yüksclml~ \'e )1Jk3Clmelttedlr. J93B .rıımm mUhlı:n bir knmımda, yüz:_ Numan Menemenciog"'lu şartlan dolayısile ~.ok yüluwl -

Malatya mebusu AbdUlmut- Ra.tp ,e harp hauı1.tktan :tınaıı.s- de elliye yarcm lilr ifçl buhnuund:m miş olan diğer yaz mahsulleri 
tnllp Sigorta. şfrketıerlndcn mam 19ıt _ 1s harbtndc ot~ğU <k- mütt.'l!ltr bulm:mur~ oımasuıa rafmen, lzmirdt!ll şehrimize gf'Jen Ha. i~in kullarunanız;, hem siz.in hem 
bankanın no mikt.o.rdn klir tc- rtcedc bulwımmn.aklu. beraber, az. çok f.Ml>eW tcdblrltt ayulnde umumi ricive Vekaleti umumi katibi de memleketin umumi ekonomik 

- •-•- ~·- -'kl -•- Nuİnan Rifat Men·-cncio.;ıu menfantlen iktiızasmdıı.n oldu -mtn erledltl hnkkın<Iakl auall- blr kredi c.nflMyonuna da muacer oı. lstiluıall ........ u.u evv= ıteneyc ""'- ~" ,.. 
110 cebaven de n. Sala.haddin maktadır. Senenln esaı.ıt ,.o lı8.rl7. betle, yü7.do on arttınlıru~ bnJ;nıdu- bu ak~m Ankaraya gklecektir. ğımu unut?nnymıT.. 
(,fam şirketlerden temln edilen vıı.a!'ı olan slyas11ııtikra~lık bir çok aunu. 1>Crcl< tcatııler \'e g .ekııe umıı_ • • • Bu yıl tütün mahsulünün sa.. 
kCırın bankanın 1939 blld.nçe>- memlckctıordc de\•?et borçıa.ruwı mü- mı tnB&"&flar U7~rl.nde azami hHsul- Nafıa Vekilı Bursaya trşı b:ıslamndan önce sir.lcre söy 

un& gcçlrllmcdlğlnl 19i0 yılı temadlycn Brlma!ını intaç cylcmltUr. yelle dunılıırak tatbik edllen bilgili geliyor le<liği!?l söiJ~ri ~iıılc~enlerin. 
çlnde hesaplara. s-ccecck olan Bu a.rtJi de,"llm <>tmcktcdlr. ve taııarrufla bir idarcnln, ııömlkok J'ıılıt.r~i.r, 28 <A.A.) _ Nnfüı. 1 yn.l!tıgrm tavaıvel<::ı ta_lrip,..eden-
ttu kflrların bankanın 1940 bl- 1)\lDy::ı. hıı.rtcl Uc:netlnlıı. mu.hty u flatlumt yl.ndc on bc§e yakm b\r Vekili ı;nııt Ceb~soy lımir trc- i6tcrın, bu:ndan bugun pışma1; oı.; 
Q.açoaun.dn gOsterJlece lni ifa- ve eekll <le llüyf!k de~klikler ~- mıkta~a ucuz!attrkWı '!Onra dtt; im nine lıağlana.u hususi ,·agonıu n::adık~~nı r;annedenm. w Şımdı, 
le eylcmlştlr. tennJ.atir. Harbe: tclr.addllm cdm ay_ eırkeUerlmtr. klrmı ehetnmlyc ll btr şehrlnıiztlcn Bn.nclırma~·a tcç- s~yk"Clıgını.ıı?r.e ve yaptı~ tav 

Ulteat:iben MU.mtaz Okmen, la.rda, bllbuaa AJı:ııa.nyaıı.,, hummalı niltıette arttırmağl\. muvattak oldu- miştir. 'iiılye•:(C .de ıtıma.t ederııenız ~em 
f'emal Yeşil imu.lariyle "rerilen bir at.ok )'apma fu.Uydl nrd.t. ~u acr:tykmek btcrlıı. Kıymetll l•"unt.Ccbcsoy trenden inerek kcıı~~· ~Am de ~rnleket:ınI -

ört takrir okunmuştur. Bu Son aylarda lngllteı-e \"C Frıuıııa da idareci Ye !cı clemanJaumım bu \"e- fstasyon<la Jıazır bulıınanlarm zeı buyı.ik hı.zmetlcr ıfa. <>tmış 0-
takrlrler 1939 bllAncosu ile harp hazırltklıırma gerıni Yr.rdiklc- sile ile de h•ltrnr te:ekkUrU ı;erekll c1lcrinl sıktıktan ve askc>ri lef- ursunuz.., 
k!r ve zarar hes:ıplarınıa t.&8- rlndc:ı, bu memlekctlerlu lıulcl Uca- •ııyıu-ız. Uş cl\"kten .onra \alimiz ,.e --------------
dfki "' idare meclisinin ibrası. reUmnde YC bOb~ lthıılMlarınd!J Sig.>rta ~irl.ctle.rlmit: Sıgort.a eır_ kor koıı.tıtanı da rnnlnrında vı··ıksek konseyı·n 

1939 yılında. temin edilmiş btr n~ görUldil. k tı.crlmlr.l.n ytllık ınuaınctMı normal olarnk Bandırmaya harcl~ot 
kArrn tevzi ş.ekll hakkında ida- Harbin ll!nmı mfitcaldp deniz mu- bfr 11e.k1Idc cereyan etmlftlr. Bu te- etmişlerdir. 
re mecllıinin raporunda teklif hnrcbclert \'tl tAhdtd:ıtt, btlhnssa nk §f'kkDilerfmfzln ıa39 ı1eneırlnlle yan- Ccbmıoy eceyi Bandırmada kararlar 1 
evJediM a.klin kabttlU ile 15 nylarda. mUwık&IA.tı tcbllk.ell \"C mU§- ~ ııfgorta prllcrlnin vıuıat.ı: % 15 1 k ' ' {)iti 1 1 ., b~ ...- geç rere .ıuanyas g c va-

1 numaralı kuponlar mukabllln- l•Ul bir lıalc gctlrdlğtndcn, h&rlcl tL temın yolWJda. hllkCmetlmizdcn. te- rınıln tetkikclttn bulunduktan (!Jrıl} tarnft ı incide) 
de tamamı ~denmiş ve hor 10 carct mcnumıd:ı, bu d< aynca bir llkkl eyledikleri emri yerme getir_ sonra Buran - Karacabey ' arn
llrablc his8 y net olarak bir 1ıa11alllık arnııı oilm~tur. mcklc slınerWkl"ri hizmet kayd.n sındnki su işlerini te.tlı:lk etmek 
lfra TO her mllessls hl esine .M!Mllekcttınh:ln lkb•di \'ıul~eu: pyandı.r. llzr>re Hıırsayıı gidecektir. 

Ge~cn kı\nuntı(l\'\'Clde U y
nn \o Jolııı Sim on nrnsmda im-
7.nlannn a.nln~mnnıu ,·erdiği 
nntk~lcri nnzarr itlbarc alarak 
Ye bu anlaşm:ınrıı şıımUlUoUn 
iki memleketin monfantlorfno 
rn cnınlyeti ne. tnn llü r, ecl'o bU
tliu sabalara teşuıilini arıu 
edeıı lnglliz '\"& Fransız hllku
mcUcrl a.şaiıd,.lü fovkalı\d.c 

yrl safi olarak l 7 .89 lira. 6- DClnyn memlclı:ctlcri üzerinde bu Pokı.una. ~l&'kcllcrlıuJr.:. 1111aat ve 
denmeel ve tevzıntn l 5 Nisan Jtad r mllhJm 1kUsa.dJ trs!rler icrıı morıtajmı 1.-.ıçcn yıl içiııdo fkmıl •Y-
9'0 tarihlndo b şlanması. edeıı ~yıı:ıf emniyetaf.ı:Uğin, memle- llyen Mal&t1a nca \'O lpllk kombina.. 

mUnhal bulunan idare mecllJJl lı:eUmizd" de mUcsalr oıaeagı tabtıdfr. BI lm:ı\Abı. geçerek, ıııc t11allyct bllan.. 
dzalıklarma. idare mecUslnce ım cnc!1nl ve bu 8cnedckl banka çoırunu klrtıı kapatmıştır. 
eçllcn yeni Azaların memur!. la:ıllyeUcrlol bu tnlıımdo.n mUt.alea ~ı o , o <'ıını ırabrllta.nuz: Senelik 

yeUerfnfn tasdiki, ıt•O yı:lmm cmwk 1ca.bcder. ımaıat pro,gramnu tntir.a.m dııhDinde 
mUraklplerlne J<Jkreın Ergun ztrat malısullt rekoltcııl hueuaunda. tatblklo tabükuk ettirerek l'lynıı&. 
1to AH Barlas'rn secllmcsfno 1939 ıten"l!11P3! d n ~ ltalmamıı;, mızdnn gtlm ıe n ztlccaci ;e talep. 
dair bulunuyordu. lfor dört h3tt0. b:ı:ı:.ı ınohııuller bnkıınmdan bu Jcrlnln hemon tamamıor' ecvap ,·ere. 
takrlr iWtakla kabul edildik:,. uney:l ıeı:mJıtır. bUmJ,,. aen aoııu hc:ıapl:ırmı, ltl38 
en ıonra Ankara mebusu Mftm- Saıı:ıJI ,., mad llm.ı.latmda. in- .ııeneliıılıık!n c;ok Calk bir kArla ka.. 
tak Ökmen muvattaktyetll me.- k1pt görülmektedir. Dcnıir yonnrmm pa.tau~tır. lınallt ve satı;, ifl.crlnde 
sallerfnden dolayı idare meclf- rı.aklettlklcrf yolcu ,.c qya mlktıın glletcrlle.ıı b~nu iclııre ,.e ı.ııso.mı!kir 

ııe, umum mtıiUlre ve arka- 1938 c nısııeue nrtımDtır. Bunda, s-c- bir jcat13QUwı muh:ı.asılaııt olan bu 
daşlarma nmnmf heyetin tnk- rck gcnl§lf,yen tıaıret hacmi ve gerek netlooli tmracl.'l llll2urunuzda arzcL. 
dlrlerlnt beyan eylemiştir. ldn- KarabUk Demir \"c Çelik Fa.brlkulyle meğt, ;ılrkcU tdlm: wcnlerc ka.rp b1l' 
re mecli!l D. Ahmet "e!Jmt Bakır madenlerlınWn tanltyeto geç. tetelo.kür borcu billr:U. 

ayman ~hst ve arkadaşları mlş otmnınn dt\ A.mll olmııııtur. Du dört b(lyUk endlJ.6trlnıl% h:ırtclD-
namına. umumi heyetin iltifat- llAı:ld Tka.re.Umlz: do kalan Ucru1 Te mn&t te~ckküllcri-
larına el1kraniarmı ifa.do eyti- 1009 scncaı. ha.del uca.numız LıQ._ mlzln bilA.::ıçolıırı da ckııcrlyet~ ktrlı 
erek toplııntrya nihayet v~r- kımmtJan bir dönUm nokta& leaklJ vuiycttedir. Zarar C(!ren ,;tkctlerl-

:mtştır. edecek mahlyct.tedtr. Bu aem:Je ta... mia için ayrılan karolnklara mntcıı 
Dün okun.an rapor kaddllm eden Jlellelcrde 1ı&rld Ucue. verimli neUce aımamıyacatmı göre.. 

sa,ııı Bfı-eclarlar, t1miUn )'WWildan taU3ııı AlmaDyaya rek. ta.ııt~,o sevkettfğlmlz ~ Ltınl-
Banhmızııı 1G mcı çalqm& ytlma tcveccUh et.mil bulunu.yordu. Hıı.rbin lcd rtrketimlatn ta.haesülU muhtemel 

alt ıınaneomuı;ıJ, Jdr \"e zaru ııaa.. lllm, Tflrk _ AlmalL Uc&ı:et anlqma.. urarla.tma da kAtl tıfr provtzl:ro:ı te. 
bmuzı tetkik ve tasvib naz:mnız:ı. mnm lıita.m buldup ta.r1hc tA?adUt m etmlJ bulunmaktayız.. 
~ etıuı, ve buı:ıdan .oııra. dA bu mcımlo.. ırerainde yeııi kurulmakta olan tçel 

Mvetml:z:ia Ut. gibi alı\'al vo gcra1t kcUe )'eni. bir IUllqma zemlnl bulun.. Yağ ve Pam'lôk §irkcıtlmb:ln !abriJ«ı 
al1mda a;eçU&fn1 hatırlatmak tacro mıuN,1br. • blnaları tanıa.mtanmı~ olup tam rıın
muk1).r yıl& a.ıt clbındald ıı!ya.sl vcı Bu seb<ıplc hıuld UcarcUınai ı-;y. dam:tnla tııatryetc geçebilme.si için, 
1ktuad1 hAdlseJcri ve bunlnrm me.m- lfilden 1Ub&rcn baJk& bir laUkameto hıırp dolnyuıi\e ekslk kalan bi:u ma. 
lekeUm.lz. lkt.adJ;ra.tı tızerlndeld ruu.. çcvlnnek icabctıniı, VQ Jlk ayların klnelerlnhı, temln ve celbine. çalı~ıl
ledn!n kma blr bıhllllni yapınağı m1- aanımtııaruı.d&zı. aonra, ~et'U lUıalAt nı&ktadır. 
dalı buluy0l'U3. \'tı gerek ihracat bakmwı•l&aı 1.nglltc.. Yukıırda, glrkcUcrimi7.iJ:ı. aldıkları 

11.mnml lktıadi \"a.ı;lyt.'1.; 1"ll \'o Fran.say& tcc:vilı. ulunatak, bu neticeler hakkında. vcrdiihnlz kılacıı 
1939 acnr.stnln, dllll,y~ Jklbadiya\ı mcmlckeUcrlc )cnl anlatmalar yıı. malQm&t, lıu §irketlcrde,o iClen t.alı

tıekxınmdaD en mllmcyyi.a \'Ufı, bir pılnuJl:ır. nün1 rakamlara mtlltenlttlr. Ge1.;r.n 
h&t'be hazırlık. ve harp seocaı. Olma- Haı·p ~1.ıı.ııgıcınm ilıraca.t me-.-aL seneler bu takribt rakkamlal', ban. 
~dadır. Mart ayı ııonwı41ı. hpaıı.yu.. mine tcııııdUt ctıncat ve o ma1&l'4t\ !camız kAr "'• zuar hraabma scnui 
da harbin nihayete crmealnc ra:mcıı. llizumlu nuı.ddeler lllracmın menedll- bllD.ntosunda. a'k.letUrilme.kt.e idi. Mart 
Uzak Şarktaki harp pddeUe dc\'&m mit bulunması ve sonrada.ıı d& l'ani ayı lı;lndc ve aonlarn. doğru WAnçolo... 
~. A\'nlp:ı.da Jsc acnenin ilk sekiz mnhrcçlera lhr:ıcat ;yapılın.ak. mecbu.. ;-mm tudikl k&tlyet. keııbedebll4m bu 
JL sartmd:ı. Biyui. cmnf,yetaWik art- I riycU h&Eıl oı.nuı.ııı dolar™J'l • 1039 neticclorl. ı1a.ln e.YVollo<kn be.npla.. 

va ~t. EylUld.e bUyilk kuv- ~.:ı ıı1Iı1 lhra.c&t balammd&n btt in.ti. mama ithal etmeyi n1U\"&fıle gorme.. 
"\'etle.ıiıa k&rıüqtJtı bir haıp bqla.. k&l devrui teLlkkl etıuk lc&bel'\0- dl.:c. Ve buna bbıMn pmdlllk bir mil

• Slyaat cmnlyet.llzllk zamanın_ melttcdlr. tthalAt huauaunda da aynı lUI TUrk Uraamı c~çeeefi tahmin e.. 
la. bqlJyQ hup lıazırlıklarnu. hıı.rbl ıııahly tte ,;UçlUklcrle karpa~lmIJ dlkn lıUrlklerimWn 1839 eeneal kAr
m kip Tt\Ubarlp <1''Vletlf'r(lı> d!lb!I. Vl' f')'Tlİ ltn\'Tt:\klar bulmak '>~ mUna. Jnrmı knt1yrt ltCSbcltlktcn !Onnı •O!I-

Yunan ordusu
nun tensiki 

(Be&.'! tara/t 1 incide) deklarasyon Uzerlnde mutabık 
ketin mildafaannr temin sahn._ kalnıışlnrdır: 

smda b3.şa,rdığı işi~ ehemmi - Yransn Cumhu.riycL lıilkü-
yetlo kaydctmektedırlc.r. met.ile Birle ik Kralivct. lıUk:ü-
1~~6, 1937 bü~i yıl~ 1 moti, şimdiki harbi~ do\·amı 

b~gunc ka?ar harAbıyc ncza~~- mUddctince, mnştcrcken anlaş. 
n!n ,.e teslihat planının tatbikı- ı mn hnll mUstesnıı olmak Uze
nı a~i bü~çcnin dı!)lndn. ol~k re, bir mUtarckc nyn barış 
tahsis _cdılcn 'P~ altı I?,!IYar muahedesi mUukcrc veya ak-
616 nulyon drahmıyc bahg ol- dctmeyi karştltklr olnrak ta-
muş~ur. ı.hhUt ederler. 

1936 yazında M taksas hattı 
ismi verilen daimi ta.hkimntın 
in.~1Slna ba.cılanılmıştrr. Hepsi 
lx-tonanm~ olmak Ur.ere 3000 is. 
lihkaın. 

Ytrna.:ıista.mn Balkan Antan
tı d:ıl1 ilindeki ''al'.i •eti sa.rahat 
bulmakta ve ku'"w•tlenmektcdir. 
Türkıyc ile olan mtinnsebatı bil
ha:ı~a kuwetlennuştir. Selanik_ 
tc Balkan Antantı ile Bulgaris
tan arasında bir ademi tec.nüa 
Paktı imza.ln.nınış. milli hissiyat 
kuweU~nrn~ ,.e ~~Hğe husu
si bır itina atfedilmi~tir. Komü
niı.m tenkil cdilmi~. memleketin 
sivil ~e ekonomik seferberliği 
organı.ze ve mmelcketin müda -
fa.ası için başanl:ln işle müvazi 
olarak '\9e hiç bir yeni vergi ko. 
n ulınwrzm umumi k&lkmmayı 
temin maksadile diğer bir çok 
tedbir~er ittihaz. \"e tatbik eciil
mi~tir. 

rn l!MO sen~ ld.r '\"C ı::ı.raı· huapI;:ı... 

dilen 1 ll~lerlrul.ztn 1931> l!Olle!i k r. 
'"" arar heaalınna: d~İmd& bıxakdıt. 

Bımd&rı aonra hc)"6tl'n tudlkine 
anedlle.n bll:ınçoda.ld. .Aktlt ve PaaU 
hıuıclcr e.t.mtmdıı. h::ılıl\t 'l'rnmt; ,,,. 
kili' tt'vzl ~l.:li mlltalu edllrn~ttr. 

:\lınkür hHkumetler hcrhaıı
gi bir bnrış nıetntnl, aralarrn
dıı. devamlı cmnly t zımanla· 
rını her hiri için temine muk
tui şartlar hakkıuda tam bir 
U1 uta beknt lıasıl olmadıkça 
müzakere otm~nıesi taahhUt 
ederler. 

lki hUkuıııet, barışın tekrar 
t sUsUnden sonra, dıter mll
ıctıerin de mfizaheretlle A,·ru
paua milletlerin hUrri,retlni, 
hnkka rlaycU '\"e barışın mub~ 
fnzasınr tenıln eden beynelmi
lel bir nızamın te,krar kurul
muı Işl devam eltili mftddetçc 
her sabadaki icraat birlikleri
ni idame cylemejl taahhUt 
ederler. 

Suriye F eTkalade 
Komiseri 

Aftktıra.. 28 ( A.A.) - lı'TaıUWl
nm Suriye fevkalade komiseri 
Puo, hududa. mutullık nıeaelela" 
h&kkmda. ahiren ta.mim edillnit 
olan muka\"eleyi imM. etmek U7!. 
re yarm_ tayyare ile Anka:raya 
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-· ! . : : . . Telefoncu kıza 
olan B eledi1Je 

ii.şık 1 Belediye Kooperatifi 
i 

............. ! 

) 

Belediye sokakları 
sula yacak 

Belediye temizlik itleri mU. 
dürlüiü nisanın birinckn itibaren 
aokakları sulamaya başlıyacaktır. 
Sulanacak yerler §unlardır: 

Şi!li • Taksim, Taksim • Ayas. 
paşa, Taksim • Tünel, Galatasa. 
ray • Karaköy, Köprü UatU, Emi. 
nönli, Eminönünden Fatihe ka. 
dar olan amıcaddc, Kadıköy • 
Haydar~c;a arasıdır. ' 

Sulama ekipleri hazırlanmı,, 

arazöı:ler tam!r edilırJştir. Bun. 
dan başka yeniden ı O arazöz alın. 
ması için bir miinakasa açılmış. 
ttr. Bunun için 70 bin lira ayrıl. 
mıştır. 

'>· ~t b·· .,_...... lltr , 
.,,, t .. "l'~8tndc 

Komedi F ransezin 
resmi temsilleri 

t v ~~rr f Muhterem halkımız.nı, tiyat -
. tk~ı • U ro nntresindc nıUskUlata. ~~z 
•r t t;tııdcrı kıı.lmnmı:ı.lan için bilctlcrının u. 
~ı~1tbdc. beledi.. z.o...rlndeki temsil srre.smı J?'ÖSie -
~t hutıııt ıt · ıdarcj hu. ren büyük kırmızı numaraların: 
ı,~t t~Ctıi ln:ııtn!n a. aşağıda gösterildiği gibi ba.ngı 

\~ı:.u tıı·, ti n tanzimin. oyunlara ait ve hnnd tarihlere 
'11~~r. tıc~Ytt edilme. müsadif okluğunıı dikkat et.ıne· 

>., battr1.t'diy, ıate f !erini kendilerinden rlca ederiz. 
'ıh rlccn a1. n ÇUrn:ı 29 mo.rt No: l, Cum27-

uı~rıuyord·•mi tesi 30 mart nıntiue Poetık 
12• No. 2, cumartesi 30 mart suare 

No. 3, paz:u- 31 mart matine 
No. 4. pazar 31 mart ~uare No. 
5. 

• fatineler saat 1(1 da ve sua.. 
reler saat 21 de hn.5lar. 

T cfrikalarımız 
Yaz!ln:ımızın çokl:.ığund3ll 

dolayı glrememifjtir; özür dile. 
riz. 

12.30 Pı"Ogram ve memleke: aııat 
ayarı, 12.33: Ajana ve meteoroloji h&
berlcrt, 12.60: Mllzllu Mubt.ellC 011.rkı. 
lnr (Pl.) 13.30/ 14.00: MUzlk: Hn!Sf 

mUzlk (Pi.) 18.00 Program ve mem
leket sut ayan, l!.00: Ml1%tk: Oku. 
yıın: ltadlto Ertem, 18.40: ~Il1%tk; 

Saz cacrl"rt (Ü<; n y, Ud t.amubr, bir 
kUddum ile). Çnlıuılıır: Baarl tJner, 
llal11 C&ıı, Nezib Yanık, netlk Fenan 

lzzctUn ökte, Nuri Hanı · Poyraz. 
19.00: Serbest A&l, 19.10: Mt>r''"t rt 
naat aye.n, Ajanı ve :tdeteoroloJt ha.. 
berter!, 19.26: Konuınu. \Milh luuı. 
l"llnı&Jllı1' monktbclerl), llUO: )lllzlk: 
20..16: KonUJU'I& <Blblİ~-a) 2-0.30 
TcıuııU: {Tha.11). Yaz.an: A. Fraııce. 
Terellııle E~an ~m Reıtd. Piyano. 
da Cem111 Reşid l.taueneUn (ThA!ı) 

Fnınsa.nm cenubunda Valen -
!Ol kagaba.sında §imdiye kadar 
belki de eşine te.aa.dUf edilme
mi§ garip bir hadise cereyan 
etmiş, ka:mnın belediye reisi bir 
telPf oncu kıza aşık otmuş ve bu 
qk macera.sı feci bir surette 
neticelenmiştir. 

''Telefoncu kl7A aştk ol:ın be
lediye reisi .. iı:;:ni verilebil~k 
olan bu mncera şöyle cereyan 
et.mimir: 

Mösyö Alber Rişo, cenubi 
Fran~a.dn Vn.lcnsol ka$1ba..smın 
belediye rdsidir. Ayni Z3Jllaı:da 
Kanton belediye meclisi dıumi 
azası. b:ınker ve Rigorta ~em~
ru olan Mösyö Alber Rışo bır 
kaç zn.mandanberi matmazel 
Odet Terason isminde bir genç 
kıza tutulınu~tur. 

Belediye reisi Mösyö Alber 
Ri§o!::mun odası zemin katında.. 
dır. Bcledive dairesinin hemen 
kan]Stnda ·bulunan ~anc. 
nin birinci katında da güzel 0-
detin küçlik oda~ı bulunmakta
d::r. 

Bu şekilde belediye reisi pcr. 
deyi aralayıp gözlerinl biraz 
yukarıya kaldırdığı roman sev. 
gilisini p;örebUmektedir. N!te. 
kim beledive reisi ile genç lm: 
uzun r..amanda;oberi bu şekilde 
kur vapmnktadırlar. 

Fakat i6ler böyle devam e
derken bir gii.n - romanlarda 

• re ısı 
olduiu gibi - bir tayyareci ma
kinesi bo.zula.rnk küçUk Valen. 
sol kasaba.sına inmeğe mecbur 
kalıyor. Sanki 1tökten yere dU • 
§ilyor. Bu genç, §Ik ve gU.zel tay 
ya.reel de kUçük ks.Mbada keıl
disini meşgul <'decek blr i5 bu· 
lama.drğm:fan pootahnnede çah
~an telefoncu kız ile fı.şıkd~lık 
ct.meğe ba.'Jlıyor. 

Yeııi maeP.ravi yalnız gene; 
kızm pen.::!'re komşusu belediye 
reisi b iliyor \'O bundo.n bir iki 
~Un evvel güzel scvtril!elne te -
lefon ediyor; bir ta.kım sözler 
söyledikten sonra, r:ı.y<1t kendL 
f!i4i terkedip tavy:ı:rcci ile evlen 
meğe kalkarsa mü~ldil vaziyet 
t.e kalacağ'ım ilave ediyor. Ayni 
:r.amanda C"Cnç kız telefonda bir 
sil?..h ~esi i$itiyor. 

Çılguı..ıı dönP.n kı7. derhal te· 
1Monu bırakarak orls.ıi:ın fırh -
yor, merdivenleri i::ıiu knr.:ıda 
ki hcleclivc dai•ecinc "" be:edi. 
ye reisinin od~sına dElıyor. 

A~ık b~le<liy~ re:.si ncrC'den 
ı:eldiği bcliı-riz bir kurşunla ver 
de yatmaktadit'. Derhal celbo. 
lunan bir doktor belediye reisi. 
nin kalbinin altından yaralan
:mış olduğunu \'C yaranın pek 
tehlikeli oimadığını söytuvor. 

Şimdi merak edilen mesele 
beledjyc reisinin iyileştikten son 
ra. vaziyetinin ne olacağıdır. 

4 ncü Milll küme 
Bu pazar Uç şehirde birden başlı yor 

1940 milli küme maçlarına bu 
hafta pazar günü bu kümeye dahil 
üç fe}lrln sekiz klübü arasında 

baslan:ıcakt ır. 

Ankara \'e lımirde kilmenin bi· 
rinci ~e iklndsi çarpışırken Jstan· 
buida Beşikt~ ·Vefa ve Galaiasa· 
ray - Fenerbahçe ka~ılaşacaklar

dır· 
Bu hafta yapılacak maçların 

hakemleri \'e saatleri aşağıqaki teb 
!iğde bildirilmektedir. 

Milli kiimt merket or,amzar 
yon komit~i başkanltfından: 

1 - 31 mart pazar günil Tak· 
sim stadmda rapılacak fut bol mü· 
sabakalannm hakem ve saatleri 
aş:ığıda gösterilmiştir. 

2 - B<ilgc ba~kanhğınm e\'\'el· 
ce vennlş oldul:ru yeşil renkt.cki hll· 
viyet varakaları bu maçlar için 
muteberdir. 

3 - Gazete Srx>r muhanirlcrine 
levzi edilecek olan serlıe&t duhuli· 
ye varakalannın bölge spor ser· 
\'İsinden alınması rica olunur. 

4 - Stad gişeleri saat ll den 
itibaren açık bulunacakt.Jr. 
~ikta~ • Vefa saat 14 hakem, 

Tank Ozcrer.gin. yan haktmleri: 
Necdet Gezen. Samih Duransoy, 

Galatasaray • Fcnerbahçe t:aat 
16 hakem Ahmet Adem, yan ha· 
kemlc;-i Kem.al Halim. Nuri Bo~ut, 

İkinci kün-ıe maçları 
btanbul futbol ajan!ığmdau: 
31 ·3-940 tarihinde rapılacak 

ikinci küme maçlan: 
Ş~rf stadı: 

Anadolu • Danıtpa~a s.:ıat 14 
h~cnı Eşref Mutlu, yan hakemle 
ri Sadık Ceylan, Ziya Kuyu.-nlu .. 

Eyüp • Alemdar ımat 16 hakem 
F:?hrcttin Somer, yan hakemleri 
Halit Uzer. Talip Gürkan. 

29.3.940 Cuma 

operasında.O parı;alarla. t.cınallo rc!a. 
kat tdecekUr; Orhan Boru kemanla 

aynı operanm mcıhur Med!aUon par. 
çaamı çalacaktır. 21.:ıo: MUzlk: BU. 

lcııt Tarcan - Keman ve Plan.o So. 
natı. Çal&Dlar: Bülent Tarcan ve Ce
mal RCJid. 21.60: Mllılk: KU~k or. 
keıtrıı, 22.lli Memleket eant ayarı, 
Ajans haberleri; ziraat, Esham -
TııhvllAt, Kambiyo - Nulmt borsası 
(1'"1yat). 22.~: Muztk: C4zb&nd (Pl.1 
23.2~/23.SO: Ynnnkl Proı;t"o.m vo ka.. 
panı§. 

~rmR TİYATROSU 

ii lsttkl.U caddeat Komedi 
kısw~ Akf&m 20.30 Oda 
Yanb1'hk1ar Kmne4yu1 

Fene1 stadı: 
Kurtulu~ - Şi~li saat 14, hakem 

Selfuni Akal, ran hakemleri Fikret 
Karayel, Tank Bula}·, 

A. Hisar • Ilcyoğluspor saat 16 
hakem Bahaettin Uluöz. yan ha· 
kemleri Fikret Karaycl, Tank Bu· 
lay, 

Atletizm müsabakaları 
Beden tcrbİ)'esi lstarıbul bölge

li alltlizm ajanlılından: 
31 mart pavır günü saat 9,30 

dan itibaren asağıda yazılı koşular 
Fener stadında yapılacaktır. 

IV üncü kategori ıoe metre 
III üncü kategori 200-400·800 

metre 
I inci kategori 200·400·8()(} 

5000 metre \'e 11 O mani::ılı 

15 inci beynelmilel 

Ath müsabakaları 
lli ınct l:cyne:milcl ntıı m!l bnka· 

Jar ııt.sanıD :.:1 jifnden rnnyıııuı ~ ne 
kadar Romad:ı yapılacaktır. Uugüne 
kndnr Alman, Honıen ,.e lııvlçre reıınıi 
eklplerinln loUrak etuW ri blldJrll· 
ml§Ur. 

Siklet a tma 
müsabakası 

~ikta.ş halkevi spor korei . 
t esi tat7..fmdan tertip edilen 
spor harekeUerinden sikltıt n.t -
ma müsabakala:-ı 31 nıart 194.0 
pnza.r g'tinU sabah saat 10 da 
Beşiktaş iinmııstik klilbü lıah • 
çesinde icra edilecektir. 

Müsabaknyn hUtün sporct!lnr 
i§tira.k edebilecektir. Derece a. 
la.nlara mükiı.fatlnr veriler.:ektir. 
Arzu edenlerin milsabeka gür.ii 
saat 9 dan itibaren klUpte .ha. 
zır bulunmalan lazmıdır. 

--<>---

Mükafatlı koşu 
Ifadıköy Halkevindcn: 
31 nıart 910 pazar gitnil 

( 4000) metrelik milkfıfn.t.lı bir 
kır koşusu yapılacaktır. Birinci. 
ikinci, UçüncUyc spo:- eşyası he. 
diye edilecektir. t~tirak etmek 
istiycnlcr mezkQr '°gunde sabah 
9,30 da Fcnerbahçe stadında 
ha.zır buluıuno.ları. --o---
Mektepler arası futbol 

maçları 
l stanbuJ Mekt.eplerl Futbol He 

yetlnd~n: 

SOfUI/1940 Cumartesi gUnU ya 
pılacclc maçlıı.r: 
TAI{SİM STADI: 

Sa.ha komiseri: C. Tiniç, 
Vefa L. - Şi§ll Terakki L, saat 

14 de; hakem G. Ezgü. 
Hayriye. Kabataş L. saat 15.10 

da; hakem Şazi Tezcan. 
Sanat M, · Haydarpaş:ı. unt 

dün toplanamadı 
Müess wsa~in kredrd~n 10~.ncu [raya 

yakın alaca:ı var 
Beled.lye memurlıın koopera • 

tüi dUn saat on yedide 93!) se -
nesi kongresini yapacnktı. 

Yıırım saat beklendi~ halde 
ancak ao karlar rıza lçtiman gc! 
nıişti. Nisabı ekseriyetin o!:.ıbil. 
mesi için 110 a.za..mn toplantıya 
iş~trnk etmesi J~-..ım geliyordtı. 

Saat on yedi buçuktı:ı. meclis 
idare reisi Sa.ntih ekseriyet tc. 
min ~dilcınedığindcn kongrenin 
12 ni&Ul cuma l?UnU saat on ye· 
divc bırakrldığrnı bildirdi. 

'Kooperatif idare meclisi 939 
senesi hesap devresine ait rapo. 
ru lıilirnçovu bastırmış, diln ı~e· 
ıc11 azalara dai?'ıt:mıştir. 

1dııre meclisi 038 senesi he. 
t:ıp \'nziyclini ~&teren 120 sn.. 
hifclik ranonın da bastınlarak 
azalara • dağıtılmasına karar 
vcrm!ştir. 

Bu raporda kooperatife bor· 
cu olanların isimleri ile koope. 
ratifin 938 senesi muıı.melatı ct
rafile anlatılmaktadır. 

9~3 senesine ait raporu dün 
tedarik ettik. Rnporda kc,vpc. 
ratifin eski ve veni vnziyetlen 
§Öyle anl:ıt.ılmaktadrr: 

"9~8 senesindeki muamelatı 
gösteren biHlnço ayni kongrede 
tetkike muhtaç görülerek heye.. 
ti umumiye kararile milfettiş 
tarafmda.İı dikkatle incelenerek 
\'e bir rapor verilmesini \•c bu
na istinaden bir karar verilme. 
sini istcmiıilin!z. Bu rapor ha
zırlanmıştır. Bu raporda tafsi _ 
len görüleceği veçhile eski ;,ı_ 
la.rdan devrei hesabiyemize mev 
cııt olarak bir silTU borç ve 
bunlan bile karşılaya.nııyacak 
ancak kısmen kabili tahsil bir 
alacak yığınmda.n başka bir§Cy 
devrcdllmcmi§tir. 

Böyle bir vaziyet ,.e §C?'ait i
çinde işe başla.yan idare heye. 
tiniz müşkillatla. bütün imkan. 
lan toplamaya uğra.~m.ı., ve or. 
taklarınn. ancak au yardrmları 
ya.pabilmlştir: 

l~oopcraU!lmlzlrı bu 1039 yılı 1ı;lnde 
ortaklarına açlıS"I kredi miktarı 61113 
llraya ve bu hareketten o.yncn ve nalı.. 
den yardım g6reu ortak arkadaşların 
adedi de 1112 klcılye baliğ olmU§tur. 

lOtG arkıı.da§a 31 bln liralık cnak, 
ı 70 e.rl>ad:lllll her gUn öğle yemeği 

4.780 mnhrukııt muamcıeaı 264. takım 
elbise ve Erzincan :f'cltlket mmtalcıuıı. 
na gltmelc zaruretinde bulunan veya 
&.glr hastaaı bulunan OS arkad8§a lk. 
razntta bulıınmuıı ve F..rzlncıın fellL 
ket.zedelerine yüz ı.ııo da ya~ yardımı 
yapmııtır. 

Bundan mıuıd:ı. gcçmla senelerden 
beyetlmize terk \ '\! dcvr~dllıniı; mu • 
accel wrçlard:ın 1~713 lira.s:oı eski 
aJacaldtlıırma ödcmel• cureU!e lttır.ııt
ıan kurtarmayı:ı ço.l~~tır. 

939 senesi iptldc.aı:ııı seçmiş sene. 
terden gercll sermaye, g<'rek ıılzıım. 

ve tkrazat hes:ıplarıdır. 
'l'icarl bir §irket senwıyeslntn zatı. 

nı ı;ö:Unce ucuza aldığını pahalıya• 
ııatmağn, blnnetlcc ltfu' yolunıı. gider. 
Sermay<'• ini lturtıırır. Kooperatif ise 
IJılt!kl!l yerinden ~c ucuza almtığı mUs.. 
ta.halll mUstchlltce yalda~tırmağı L 

rattırarak ucuza vermek \•c verdlğl. 
uln bcdcUnl de uzun \'lldelcre tallk 
etmek mccburlyetlndc bulunma.k ıu. 
bllrlle bu tuccrui mUIA.h:ızalardnn 

uznl• ve kAr veren bir mUşlerlBl olmı
ycn nnc:ık uzun Vtıdell senetler mu. 
kııbillndc scrmaye~nJ i~letmcldc mll. 
kcllefUr. Şimdi Koop..:rııtltimlzln bu 
ca:ı.smı gözönUnde tutarak 939 rıencsi 
bidayetinde bize intikal cdeD W'rma. 
ycalz ve 70903 liralık bir borç yrğllıı 
arasmdD. Koopcrn.Ufe \'eril ecele 'ecl. 
tıcyi etr.ı.tııca trUtııleıı. ettfü .. Nl.::Am. 

namemlzln ikinci maddesi bu hususta 
fayd:ılı görUlcn ııuınt \'C malt i:lerl 
yapmayı Amir bulunuyordu. Fakat bu 
i~lerc tcve:ısW ctmcnln de yine bir 

ecrmaycye ınUtcvn.kkıt olııcatı pek 
tabll ve kat'1dlr. lşte bu mllşkUI vaı:t.. 
yet mUvncc!les1Dde nlzamnamemlzln 
lmir olduğu lıu maddcnJn de lntblklne 
imkdnı mad:!l g6rcmcdllt. Yeııl bir 
eermayenln tesisinden narfm:ızar Ko.. 
operaU!ln haUha.zınnı y(lrUtebllmeğe 

medar olnbllcc<'ğl uınıcıne mUte~cbbl5-
tert taratmdan nçılmnk Q.ı:crc bulunan 
bir gazoz ,.e yağ imnltıthruıemıln te. 
mine (kAmıa ytlzdc kırk 1.§UrAk mu.. 
kavelestlc) yine tea!se i&ıtirtk surt:tl
le girdik. 

Fakat bu prtlıı.r dahlllne kuV\·euı 
bir sermaye vaz.olunmakBızm bunlar. 
dan guoz tmalı'tthanesin1n de faydalı 
olamıyacağmı gördllğUmllz glb1 9ll!l 
senesi bidayetine dc\Tedllen terziha
nenin çcrek eakt ve gercluıe yeniden 
26 • S2 lira mukabtllndcı ve kredi n,. 
elbise lmaHııdo devamı KooperaU!i. 
mlz1 yenl borçlar karaısmda bırnktı~• 
mllp.Jıede edilerek kapatıldı. Yal:n· 
yağ v~yeU normal §ckilde m:ikoruz 
bir hald devam etmektedir. 

Sırf bir ayıklama ve tctkU· 
devresi içinde dnğılmış olar 
kooperatifin vaziyetini imkan. 
sızlıklarln mücadele c:iere..'lt top 
tnmayn. çalı~Ik. 

!dare meclisi, kooperatifin 
yaşamasını, bıuıun için de aza 
iştirak hisselerinin arttırılması 
nı teklif ederek hük~et ve be. 
tediyenin ynrdımlı:ı.rının deva· 
vamını temenni etmektedir. 

Müfredat itibarile kooperati -
tin ltredidcn alacağı 61.716 lL 
ra, Ziraat B:ı.nlrn..sındaki senedat 
kredisinden alacaı; 7.272 lira
dır. Ortaklann 9B8 senesinden 
borçları 4.207 lira, 939 seoosin. 
den 133 liradır. 939 senesinde 
belediye lokantasmm za.ran 
1.124 lira, terzi.hanenin zararı 
1.043 lira<lır. 

ı:ıamc b:lkUmlcrlne r.örc 1hUynt ecr. r•-----------.., 
maycdeıı wı: tılr ocy hr.s:ı.botı dc-. ır ve 
t.csl!m edilmemiş olduğu gibi bırakı
ıo.n bor!:lıır da au:ıl3rdır: 

A - $..."TDl3YCdcu B - Şehir UyaL 
rosu ve belediyeden yapılan 13Ukru ' 
ve bayiler bcsubındııu bize tcrkcdllcn 
1(; ccmen i09t'3 lıralık esi::! scnclcrdc., 
mUdewf'r t:lr bor~ ile buna mulmbll 
t.a.hslll mlımkUn \'C mcşl:Uk tulunnn 
4tl85G ııııılılt bir nlc:ıcnk kaydınclaı 

ıtıarcttır. 

HcycU umumlyenizin de lncelıırurJ. 
t.efli3 raporlle ıttılnmız.ı. nrzcullm~ 

olduğu 'ctllile c.ski s.nclt:rocn kalau 
bu pek guyr1 mUsalt §ıırllıırlıı. uıs9 

sc.ncat tdnr-11 hesablycmlzc de\TCdllcn 
agır vnzlyelc rağıucn bu yıl lçlndC" 
ortaltlaruıuzn açılan kredi ve yardım. 
ıann 61000 kUsUr lira ve yardcm cdl.. 
ıcn ortaklurm 1200 kl~!,ı.e ~11.ğ olma. 
11 bu ımkA.IıS'.zlıkların Kocpcrotlfiıı 

yardım gaycsUıcle gl.Jııtcrllcn enerjinin 
ve ortaklarına scbl:cden hizmetinin 
açık b!r dc111idlr. 

Dcvrel hesıı.blyemlzln bldaycUnd 
bulunduğumuz dUzcn:ılz, bor<\,IU ve 
gc.)TI ml!3nit ıııırtıar lç'nde • ı yolu 
takip ctUlc. BH!rslniz ld ı::oopcııı.ır. 

lcrin gayesi andccc yardımdır. ı:oo. 

pcrııtll bir ticaret ı;lrkctı ~eğil bir 
yardan vtrkcUdlr. 

o:ıun yegane kôrı ortaklnnnn ynp. 
tığı ynrdım mlkdannı ctıııtel'<'n kredi 
esac UAZUUWAL 

16,20 de: hakem Ahmet Adem, 
~EREF STADI: 

Snhıı komiseri: t. Varas. 
Darilş§afaka - letil:lfıl T,. s:ıat 14 

do: hakem Tnnk Ôı:erengin. 
Taksim L .• Ticnret saat 15.10 

da: hakem N. Gezen. 
YUce Ülkü _ Jstnnbul L. ım.at, 

16,20 de; hakenı Tank Ozerengln. 

VAK 1 1 
IJıızetede çıkan bUtUn yazı H 
rcalmlcrln bukuku mabf'\:ı:duı 

.\HONE rAr.U.'En 
Memle!u:t r.temle.ltct 

içinde dıtıııda 
Al aıı. 05 rns ı;T. 
ll D> lıl• leliO 4~.) 
fl ıı~ ııı, to:> sıo 
1 llllık oo:ı JCGO 

.. 
rartfedcn Balkan Blrllgt lc;lo &>· 

<:ıı otuz kuruş dllgOIUr. Posta .ıru 
tınc glrml .ıen ycrhıre ayda yetml~ 
beıJf'r kuru~ zammedilir. 

A ıt0ntı ka~dın• bildiren melttup 
ve t ıı;raf ucıc-tlnl abone p ırııamın 
posta veyn h:ınkl\ ile )'Ollıı.m& t.C• 
retlnl idare kendi nzcrlnc alır. 
ı urkl)l'nln ht>r posta merk~d• 

\' \ 'UT'a oho•ır rnı.ılır. 
lı.d·cs de teUrmc nereli 25 l~ 

u.A:-.ı fı(·ımTJ.F.tU 

l ıcıı.ret 111\n'arının ennt.lro • a.. 
tıtı sondıın itıb:ırcn llı\n sayfala 
rında 40, le; 1511yfalerd:ı 60 kunı~ 
dlirdllncll sayfada 1: tklnd ve O· 
c;Uncllde 2. blrlnc!do t; b~lık yanı 
kı> rıec-e • llr:ı.d:r . 

BUytık. c;ok c:IC\'llmlı. kUşeıı 
rcnkll ıın .. \·erenlere ayrı ayn in. 
ıllrmclcr yapılır P.esml flln?ann 
anllm satın 40 kuruıtur 

1 lı·.a ·ı :\Jahlw~ttr ( lınıfDD 
it Utlik llilnl:ır 

Bir defo 30; iki dctruıı 50. Uç de 
fası 65, dllrt defası 75 ve on defası 
ıoo kunı,tur Oc; n)•hk llM \•ereı:ı · 
'erin tılr 1efası bedavadır. Dört llL 
un geçen ııtınıamı faua sabrlan 
beş kuru~truı ı:cs:ıp cdlllr. 

\'nkıl bem ::toğrudan doğruya 
kendi ld:ıre yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orbanbey hanında A°E
MALEDDlN lREN nan Bllroau 

1 
f'llyle UA.n kllbul eder. ( Bllronan 
teldonu: tOSS!\). 

·-----------------· 
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' • K zralzk Odalar 

rıss EM& 
•••••• , 

1 

Mantralı muşambalar, ıstor· ı 
lar, perde için tüller. duvar 
!;ağıtları. yatak çarşafları, 
~·ünlü ve pike yatak örtüleri, 
el ve yüz havluları, velhasıl 
tcfrişata ait bilcümle malze. 
neyi BAKER MACAZALA· 
,lNOA her yerden müsait 

Ankara Caddesmde denıze ve caddeye nazır Yazıhane . Atıeye 
Muayenehane vapılmağa elverışlı kirahk ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 
"'· • f 1-~-;'"':-: · ..... ~ "· ...... 

UMUM MODORLOGONOD 1 
J\fulınnum~ıı U. % 7.~ knılmıt fr,k-.lltme ':Meli 

Clııııl 'lik. J.Jrıı. Kr. t.lm Kr. GUıı s:ıut 

KUlçc kur§un 4000 Kg. 1400 lOS Açık ek. ~/VI/940 11\ 
Soda 000 Kg. 3 o :! ~ Açık ek. /IV/IHO 16 • 

I - Ş:u'tnamelcrl mucibin~c yuko.rdıı. ynzılı 2 l.alem malzeme nçık eksiltme usullle salın alınncııktır. 
II J.luho.mm n bedelleri, muva1dcat teminnUarı, eksiltme gün ,.e snatlcrl hlznlıırınaa yazılıdır, 
III - Eksiltme hlz::ılo.rınd::ı yazılı gtınlerdc Knba~ta J..e':uıı;ım ve Mllbayunl Şubcstndck'i Alım Komlsyı 

nuoda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler sözü geı,:en fJUbeden pııraeız alın bilir. 
V lsteklllerln eksiltme için tnytn edilen gtln ve s:ı.ntte ~ i,5 J;"ll\•eıımc pnrıılnrlle blrlll:te me~kı'.lr ~o 

ıtsyonıı. mUracantıan. c 2290) 

SORSA 
- Ankara28-J-940 -
--- ç l:. h L ı-: R ---

ı Steril , ( lnı:u.~ ı 
100 l>al'\r ( Aı l•rll .. ı ı 

100 l"rıl•••ız l"rıınkı 

100 IJreı , twı~a ı 
JOO lıwlç•e ı ı. ııkı 

100 f<1orlu (P't'lcıuc:u.lq 

100 Hıı.) 1n1&rk (Almaıı) 

J 00 Uclg.a cJk lçllııı ı 
ıoa l>t.rnhml o·unıuıı 

J 00 1....:va t Uulı;nr) 
100 Çekınıln\ ı. kuronı. 

100 l'ctclJ\ , hrııın.> a) 
100 1.llotl ( IR.bl!ltall) 
100 l'eugö (\2ıı.r.ar) 

100 I A'.) ( tıomeıı) 

100 ilin r ı \ 'u oslA\') 
100 l'cıı (Japon) 
100 l!I\~ rıuronı. 

100 lhıtı'!ı> ' ' ••• ) 

150.80 
2.96 17 
7.70j0 

:.!9.27S75 
tlll.S57:i 

22.18 
o.ın 

l.'l'lll-0 

18.M 

26.532;; 

0.62l 
S.47 

S2.58 
Sl.OO"i 

- E.!ham ve Tah.,ılat -
<:Q'O(; 

Sn'llll - I.nurıun 5 

Zayi 
M,/No. llG 

ıııu..'l.13 
19.50 

lstanbul Ticar t ve &nayı Odru!m. 
dan H.9.!139 tarih ve 12617 numaralı 
aımııı olduğum Menşe Şat'..adetname. 

si kru:nen zayi cdllmq olduğundan ye. 
nlsi Sı;ln Odaya mllrncant edilmiş ol. 

akla ::ayS olan ş:ıh::ıdetna.mcnln hUk-
1 olmadığım ilı'ln eyi rlm. (31536) 

tı:ıtano l{. \'ut.ıs fthlllüt - lh. 
nı.cat. 1 tnnbul. 

SAH!Bl : ASIM US 
"a.srldığı ver: l' A1'.IT Mnt.baası 
r·nınm Ncıc:riyatı ıdnre eden: 

r:f"flk Ahmet Sevcngil 

1 

,,. . ... 
l Yeniden tanzim olunan kcşll \ 'C şartnamesi nlllclbınce ldnremlziıı 

l{ııbntnş inhisarlar binn!an önünde tralu,•ar ln~nsı ı~ı pazarlılc U!'ılilc 
ynplınlncnktır. 

2 - Keşif bedeli l246.02 lira muvakkat teminatı !13.45 liradır. 
3 -· EltSll~e 3/4 010 Çnl'§nnba. Sllnll s:ınt 14.45 de Knbatnşda lc\'•U: ı 

\'e mubaynat şubesindeki alım komisyonunda ynpılacat:tır. 
4- ş:ırtnnmelcr l vazım şubesi Vt:'7.nt:'slnden 3 lmnış mukabilinde 11? 

nablllr. 
5 lstekllleıin eksııtmc için tnyln edilen gUn \'C saatte yU:r.<lo i,ö gU 

venme paralnrllc birlikle \'c,
0

nrtnnmcslnln ı.· fıkraaınd:ı. ynı:ılı rsnlldc ıncıı; 
kQr komisyona mUrac.-ıntlnrı. 1:!368) 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Ccrrnhpaan hastahanesinde yaptınıacnk Pollklnllk blna.<ıı inşaatı kapalı 
znrt' usulllc eksiltmeye l<onutmuştur. KeşlC bedeli .CP961 lira i kuruş ve llk 
temlnnU 37-17 lira 12 kuru§tur. Keşi!, şnrtn:ı.mo ve buna mUtef\ırrl dlC-er ev. 
ro.k 250 kunııı mukablllnde Fen l:ılt>rl MlldUrlllğUnden alınııcal;lır. Jhnlt' 
li 4/940 Cumn gUnU saat l:5 de Daimi EncUmende yapılacaktır. 

Taliplerin flk teminat mnkbuz vcyamektupları ihaleden 8 gün rvvel Fen 
Işlrrlne mUracaatıe nlncaklıın fenni ehliyet ,.e 9(0 yılıllD. alt Tic:ırot Oda• ı 
vesllcnlan ve imzalı kesir şartname ve projclerllc 2400 No.lı kanuna. göre ha 
'!rrlayaroktan tel:ll! mektuplarını ihale ı;llnU saat 14 c kadar Dalmt Enr.n 
mene vermeleri. (2021) 

' 

Vak ıt Kitabevi 

Seçme Hikô.1Jeler 
Adı ile yen! ~)lr serf kltab neşrine başlnmıştır. Bu BE!ri, 

gUulin en gUzcı Y<' secilmfş hlkAyclerlnden mürekkep ola. 
cak vcı ayda bir YPyn iki defa çıknrılncaktır. 

Birinci Kitab: 

•• 
t)lmek Hakkı 

Bugün çıktı 1 O kuruş 

artlar ve ucuz fiyatlarla 
bulabilirainiı. 

İlan 
htaııhul Asli~ · 1f ncıı Hukul• l\lah. 

kt"ll~!.ıtıdt'ıı : 

040/250 
İstanbul Yakıtlar MUdUrlUğU tara. 

tından Şebzadcbıı.şı Balabanıığn ma. 
halleslnde Çilingir sukak l No.lı 

c.Jükkı\nda ukin Hnttce Akile aleyhi
ne açılan tashihi knyıt dllvaııındn 

mumaDeylıa Halice Aldlcnln gaip 
olduğu mUbırz !Uımdnn anlntıılmnkln 
mumalleyhanrn Ur ay zarfmrta <IR\'ıt. 

ya knrııı cevap \'ermesi ve muhakeme 
için ta)1n olunan ı i.4.1910 ç rııaınba 

MhıU saat 9,30 da mr.hkemeye gel
me 1 veya bir vekil gi.ınderınesl ~ak. 
kında llllnrlır. ı3184i) 

t .. taııbııl lklnl'I kru. Mooıurlıığıııı. 
dan: 

3 /3H3 
Bir borçtnn ılcılnyı nıııhcur. ve pa. 

ra.} n çevrilmesi multarrer bir ndet 
. .:;\n[ter ayaklı ıllkış nıal.incııl 1 1 910 
tarihine rnllııadl! Perşembe l)Uııtı s~nt 
15 den li ye kııdnr ıratihtc ı-·cvtipaşs , 
<'..tıddcslndt> Mn ltcıı n:ı. falııil•al!t yıınııı

da 11 numnı111ı npartunanmın önün. 

\ '.,küdar ~u!h 1 ln('J J~nkuk JıA. , 

lnıllğiıı.lcn: 

·•401251 
l'sMıd:ır SrJmaııaj'.tıı ınıthall ·sinde 

de ncık ıırtıımn surctıle eatılo.c:ıktır M::ıhl.eııw Arl,ıı\U ıDkııl•, ı s !'\o. da 

Muhammin kıymt>tlnt:ı y'Jzde 7:i ini H.r.cı l\J:ılıınut. 

bulmıı.dı~ı t:ıkdlrde :? inci artırmıı 1 l)nvacı Mahcur C<ı'.'at vıu;bl HaUce 
8.-i.!HO tarihine mUsadıf Pnzarteııl I \'eklll il\ uknt Kıl.mi Nlızım tırııtından 

1 gUnU o.ynı saatte icra cnilccc~nden l ıı.leyhlnlı:ıı ikame ecllle11 gayri men. 
talip olanlarııı yevmi rnczkClrda mıı. kule mevzu lınczln lmldırılmasınm 'e 
ha1llndc ha.zır bulunnCAk memurıı alaeal< iddiasının lpf.ı:ll da,·aııından 
mUrncaat cyl.cmPlerl ilı\n olunur. dolayı iUınen yapılan tebllğata rıığ. 

(315431 nıen muayyen ı;tınllnde daveti kanu. 
-------------- nl.} ryc lcl\ool etmemiş oldu~'Unuzdan ! itan 

t tAntıut UurıJ linrh lc-ra ~lcm11rlu. hakkınızdll gıyap kıımn '""rllml§ \·c 1 ı 
Ul'kUdnrda Huml Mehmctpıı.şa m:ı. ı; nndan: 

930/3833 
M. KemalP- borçlu Clha<lm ma hcıı7 

olup paraya çevrllmulne karar \'eri. 
len ev eşyuı 1.4.!HO tarihine rastla. 
yan Pazartesi gUnU saat ıo dnn iU. 
barcn Şişli Kır sokağında Bunı.-ıpalas 
apartımam llnUnd~ yapılar.ak olan 
'rtırmada muhammen kıymetin ytlz. 
de yetml~ beşini bulduğu takdirde sa. 
tılacak, aksi halde salı§ geri bırakı. 
larak 3.4.940 tarihine rns'Uıı.~·an Çar. 
§llmba gUnU aynı aııntte yapılacak o. 
lan ikinci arttırmada en !az.la' bedelle 
ı:ı.tıcısına satıtacağındnn taliplilerin 
mczkQr gUn ve ııaatte mahallinde ha
ztr bıılunmaları ilfln olunur. (3lı\44 ı 

ilan 
bt.ıınbul Dörıtüneü tr.ra ~emnrlıı. 

ğıından: 

39/ 4403 
Alacaklı: Balıklı Rum hastahanesi 
Bo~lu : Knılrl SUlcymıın, Galatada 

BUyf.lk b:ılıklı hıı.n 23/24 :!\o.dl\. 
Bir borcun temini istifası için mah. 

cuı olup parsya çevrilmesine karar 
verilen ııandalye \•esalr aşçılığa alt 

halleslnde Arasta sokağında klı.ln atik 
<C ccdld 4 No.lı gnyrl mcnkııtc tınngl 

tarihte haciz \azeıllldığinln ' 'e \"RZ.C. 

dilen haczin kimin tarafından vazcdil 
mı~ olduğunun "e lcaç ltunış Uzer. 
ne haciz konulmuş olduğunun , .e ~nı. 
ıllye kadar hiı· muamele yapılıp ya. 
pıtmadı~uıın Os. Tapu seli muhafız
lığından ııonılmnsın<tnn dolayı tnrlhı 

Ulndan itibaren on ~§ glln nıUddcllr 
ııtınen muameleli gıyap ltarannın ka. 
"' verilmesi Uıere muhakeıııı-

l3.4.940 Cumartesi gllnn ıo ruı talik 
kılmmı~ olmakla müddeti mczkftre 
zarfında itiraz llc mahkemeye G"elmc. 
dlğinlz tnkdlrclc bir ılnhıı mnhkemcyt 
!~bul edllemlyeceğln'z muameleli gı. 
yap kararına knlın olmal' üzere ıuı.. 

nen tebliğ.olunur. C<llS4G) 

ba::ı E,ya 6.4.910 tarihine rnsi."ıyan 
Cumartcııl gtlnU saat 9 dan itibnren 
yukarda yazılı adrr!lt.. ııatılacaktır. 

Tall,Plllerln yüzde yedi buçuk pey ak.. 
c;:eslle 39/ 4403 No, !lf! mahalllncle ha. 
zır bulunarak memurumuza ınoraca-
atları illin olunur. (3183~) 

1 


