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1940 
Telgraf: iKDAM latan bul GÜNLÜK SiY ASI HALK 

Siyasal Bilgiler Okulunun 
84 üncü Yılı dün kutlandı 

Yunan Ordusu 
Ayasaranda ya 
2 Km. yaklaştı -Ergirinin ıarkında 2 
mühim tepe Yunan
lıların e 1 i n e geçti Töreni şereflendiren Milli Şefi

miz Talebeyi irşat Buyurdular -Yunan tayyarele

ri hücumlar yaptı Bulgarista nıaı 
sulh yolunda. 
ki teminatı 

.. _ 

Bulgar hariciye naz:ırı· 
nın, hiikiimetin, Bulfla· 
ristanı harp leliıketin-

«Türk milJeti içinden yetİ§İyorsunuz. Türk milleti, ida· 
e hayatıwzda göreceksiniz ki, tasavvur edemiyeceği. 

:iz kadar, ince görii§lüdür, güç beğenir ve kusur arar 
değildir. Elverir ki, vazifede bulunanlann ciddi Ye 

idealle çalıttıklarına kani olaun.» 

Mülkiyeliler Milli Şefimizi coş. 
k un tezahüratla selamladılar 

An.kara 4 (A.A.) - Siyasal BilsJler J ve k~etli alıikaya mlnneUerini arzey. 
den esirgemek hasuııun- • s• ı ··Ut· -L· <MıUkiye> oku1unun k:urul~unun .,, \ e~, mu ıycnın C:'!A.l ve yeni durum .. 
daki gayretlerine deııam .. .. ük . .sek t.Oris nııle...,.esi olu· !arı arasında mukayese yapmış ve bir 

• uncu ve Y . 
edeceği hakkındczkı te· 63 üncü yıldonumü, Cebectdel<.l meslek! mektepten beklenen gayelore 
rninatı bizim tarafımız.. ~ı;::,';" blııosında büyük törenle kullaıı- işaret e<lerek, ilk mülkiye mezunundan 

· t t buıunku sıyasa! bılgılcr ukulu talebesi-
dan ancak memnunıye ıruş ır. . . . d b .. b · R · · ·· h ır im"ıet Jniıntlnün yuce hu ne ka ar, u mues~eseden yetf.şenlerın 
Ve takdirle karıılana ı- zurı:~1;::1ş;refl~dirdÜcleri bu mera .. 1 halka hizmetı ııar edium.İ$ olduklarını 
lir. Bu gayretlerin mu- . d B Mıllel Mechsl Reısi, Başvekil,, teb<ıruz ettlrmışl·r. 
vaflak olmcz•ı için, Tür- ~:ıd~er: Meb'uslar ve içlennde muhte<1f Direktorü takı ben, okulun en eskl I 
kiye de Bulgari•tandan devlet devairi orkluıından bir çok seç- mezunlarından Ordu Meb'usu Ahmet 

1 1 • k · mezunlar okulun pro İhhcı.s Tokgriz kurs üye gelerek heyecanlı 
Yardımını a•la e•irgemı· ıı:ın wvat olan es 1 

• fesörleri ve ta.lebe hazır bul~uştur. bir sesle duygularını ifade ve bazı kl7-
:Yecektır • Törene talebenin okuduğu Istlklal meUı hatıralarını nakletmiştir. En eski 

marşını müteakip Direk.tör Emin Eri- mezundan so~ra, mektebin son sınıf 
. u· bir hitabesile başlanmıştıt. talebesinden Ismail SosyJJ arkadaşlan 

sırg ın . Yazan: Abidin DAV ER Eının Erişırııil bu hltabesin.de ~illi Şelm nanuna cüzel ve heyecnnlı bir nu-
D talyaaın Yunaııiatana bak· mı!_,• ırJirşı ıöstAorcliklen 7UJ<sek (Arkası Sa. 4, Sü. 1 de) 

O sız tecavüzile yan yarıya , ~:;~~::;;;;;;;;;;;;;;,;;;,;;;,;;:;;,;;;,;;:;;,;;:;;,;;;,;;:;;:::=::::=:;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
bozulmll§ olan Balkaa. sul- f• V il Zi f t '~rı)a bozulmnş olan Balkan w.ı-1 Valimiz Şere ıne er en ya e 

Uuun büsbühın bozulması, buguıı, 
•n ı· d eli d d. 
0 

•ya e, Bulgarıstaıuıı n e U'. 
nuıı içindir ki başta Türkiye ol

~:- üzere, bütün. alak»d~r_ devl~t-
11 "' gozu Bulgarıstana di.Julmı~tır. 
ulı:aristao da, ihtırasa l<apılır da 

ltı~tera peşiııde koşar meşeli Jtal.-
)a "b· ' b. 
1 

gı ı yanlış bir adım atarsa. u-
1~11. Ralkaolar kana boyanaraklır; 
ı. " takdirde Balkan sulhuuuıı 
"ilJ· ' k. an Yarısını kurtarmak ını anı 
Vardır. Meğer ki mihver devleılerı-
nıu b. · · · b 
d 

ırı veya öteki yahut iltisı ır-
t·u \.' ' · ı U!!_o~lavyaya taarruz sur~u-

• Ba!kaıı harışwJ lııisbütüıı Jıoz
ltııhlar. 
y Bulgaristanın son günlerdeki ıi
s:r:ıilJdeu l:Jalkao_laruı su~. ye 
G u?u namına şikayetçi degılız. 
t:i•r\'.I. Kral Borisin gizli ve esraren
k ,' hır ~•k1lde Hitlcri ziyareti, ar· 
q~IUd . ' k . • itle.le .. •n yenı nızaın pa tına gır- ., 1• 

ı., . uzere Bulgar Ba-vekıli veya .__ ., 
•1 t1rı · ~ 
<ckl cı~e Nuırınin llerlıne cıde- . .• , 

.«uıin Ronıadan haber veril· . B 1 diye ReisTiııiz Dok· Bırlıgı İstanbul Mıntaka idare 
"'""ı, b. Vah ve e e · V lil' H ' 1 R . O kk T k •~i bazı ihtiyati tedbirler al- • . K d rın (;;tanhul a ı- eye 1 eısı a ı arı Us, şe-
ııı.,;. t r Lııtlı ır 8 ı k r· t 1 dıkl d · ı· h ~-. oıccbur etn.u~se de bu seya- o . ı1 nı tamam ı;vara re ıne op an arı (>:;er ı Vafi ... 
aı hab . . • "b ğinde ıkıncı y ı b 1 ması l . k d" . .. il, 

1 
erının hemen tekzı ı ve . .. .. ....cai yılının aş a erının en ısıne soz vermediğini, 

ı l:ar· ı . h uçuncu nı~ fı .. 1 b·•t•· •u "' anın sıyaselinde ıeza ur .1 Basın Birliği tara n- esasen ne soy ese u un arkadaş-
"" d · · "kl"k · · d · nasebeh e du.ı .•gışı ı , J..eudısıle aıına ınu . Parkotelde, Vali ve !arının duyduklarını ve bildiklcri-

ltıe f•~ııımck istediğımiz komşu ı dan dun akşam . ·erefine bir zi- nı söyliyeceğini anlatmış; •Ancak 
~"' •ketı<; akıl ve basiretin ilıtı· (lelcdıye Re•s.ıntııı ~Ziyafette, Vali üçüncü ıdare yılının muvaffakiyet~ 

ve ı:na l • k · ld - ı t verılnıış ır. t:o. lerd" ;•ray~ 13 ım 0 . ugunu ya e Örfi idare Komutanı lerinı de şimdiden seliımlamakta 
laıuak ~· . ulgarıstanı kendıne bağ- Lıllfi Kırdar, . Artuokal, Is- uldukları bu SU'ada bunu a~ln-
~ ı ıstıyen Almanyanııı §U •ı- K rgeneral A.lı Rıza .. 

8 •rda Balk 1 k t ' k · 0 ·-~ası Parti Müfettişi mak gerek kendısıne, gerek aziz te- an arı arış ırma ıs- bul Mtn...,. . ı · f" 1 · · ·· k 1 ~•ıtıekı · 1 d Sof tan , t Reisı Re~at Mı- mısa ır erımıze şu ran arımızı gös-
ııoı e o masuıuı a, yanın . idare Heye ı . . 1 • • . • 
• •lıkası üıerınde müessir oldu- 'e . 1 ••ete ba~ınuharrırlerı ve 1 !ermek ıçın hep bırden ıçmek mü.-
elıııa ·· marog u, g- d · · · t• b·ı· · d · il Şuphe yoktur Almanyanın, la saJııplerı bulun- saa esını ıs ıye ı mz .. , emış, zı-
a·tı.<lgaristann • belki. de şımdılı.k • siyasi mecınua r l aıet böylece nq'eyle sona ermiş-
u 1111 • muşlardır. B 1 · 

ltıclc l~ı ta~sıye ettiğini kabul et- zı·ı ~f:e~ti~n_:son:::l::ar:..ın=-•-d_o:.ğru __ ._•_m __ ıı_r_. ____________ _ 
t~r Q 82'!1'_dır. Ortada bugün. Bul- ~=· 
"'-ti) •rıcıye Nazırının son beya
~lrd~ d~ teeyyüd eden bir hakıkat 
ıı;~e it ki Ywııın topraklaruıda de· 
~•ct-ıı .,.!Şan Bulgar nehırlerınııı 
lıııak . sııu takiben Ei:e denızıne ak
~a,.111 l&tıyen Bulgar ıhtırası, ltal· 
ııe, ı.· Yunanıstaua taarruzu üzerı
tliıı ır baylı heyecanlaumı.Şken bu· 
tıle~ı:"1•k salı.inlcşıııışıır. Sobron) a 
~•htr •tıde, )•aJnız oıüfrıt macera
tışeılllı değil; makul ,.c basıretli ba-

. •rnı d 
N'i.Jı a sesı yukselwıştır. 

C.,,,l>::teı Bulgar Haricıye Nazırı 
kdiğ· ın Popofun Sobranyada S-O) • 

lıayı;1 "<ıu nıııuk da .-azı yeıı hır • d 1 • 

lij ed Y ınlatmıştır. Bu nutku tab· 
l ersek ~u netıcelere varıruı: 

llarp""d. Nazır evvela, Bulgarıstanı 
lııiller Ş'!lda bulundurmak, 6ptgar 
l•ker ıne sulbü temin etmek, menı· 

IQ. enı ' 1, b lıııı h nıye islıklıil ve aya-
la ;yı:k Ve men!aallerioi mubafa· 
•at10d trıek hususunda hükumet ta
~ v:~Y•~ılan. beyaua.tı h~tulat
bild··· ukunıetın bu vadıru tuta-

•gıoj 
••dılc ka ve ~er zaman bu siyasete 
s.i>ler, d l~cagını ilıh·e etmiştır. Bu 
kı bu&ii ogr.udur ve temennı ederız 
'"İdint i~ku Bulgar kabınesl, bu 
•ı.ııı.. •rıde d., tulmakta devanı 

Yunaq ileri hareketini ve 
Elbasaru gösteren harita 

Atına, 4 (A.A.) - Atına radyosuna 
göre, Yunan ordusu Ayasarandiye iki 
kilometre kadar yaklaşmlŞ bulunmakta
dır. Aynı radyo, merkez! mmtakanın 

kilidi olan Ergir! ı;ehrinin prk kısmına 
hAkim iki mühlm tepenin de Yunanlı
laruı eline ıeçını, bulunduğunu haber 
vermektedir. 

Yanaalıbr Yeni Tepekr tMaı 
Etiller 

Atına, 4 (A.A.) - 38 aaJ')h YWUIQ 
teblıği: 

Pograd~ mınt.akasırda ıidd..tU mu• 
(Devamı Sa. 3, Sü, 3 de) 

-----<>--

HAVA HARBi 

NAPOLi 
Bombardman 

EDiLDa 
Londra, 4 (A.A.) - (B.B.C.) Hava

nın son derece ten_a oJmasına ratmen, 
lngılız tayyareleri ltalya üzerinde uça
r k bombalar atmışlardır. !lava da!i 
topları şıddcUe ateş açmışlar ve İtalyan 
hava C"ş.ckkilllerı Ingiliz tayyarelerine 
karşı geldiklerinden mit.ralyUz atc~lerile 
muharebeler olmuştur, Bır İb.lyan avcı 
tayyr!resi dtişilrülmı..iştür. N;:ıpoli rıhtı

mındaki bir vapura bomb::ılilr isabet et
tirihniştır. Diğer bır. vapurun yandığı 
görülmüştür. Bütün lngilız tayyareleıi 
üs.lerıne dönmüşlerdir. 

Mısırdaki İngiliz Hava 
Filosunun Taarruzu 

Kahire, 5 (A.A.} - BBC. İngi
liz tayyarelerı Napolide demirrnl
larını bombardıman et.nuşle;dir. 
Gara is~bet vakı olmuştur. Çı.kan 
hır yangın 30 kılıometreden görün
mekte ıdi. 

(Arkası Sa. 3, Sü. 2 de} 

S A Y 1 476 - S E NE z 
ll&&AT T ... K y 1 M 

GAZETESi Son Telgraf Matbaasında Basdır 
KURUŞTUR 

BAZI MADDELERE FJAT TESBITI iÇİN 
--- .. 

4 Vekilden Müteşekkil 
Komisyon Kuruluyor 
Polise ait vazifelerden bazıları 
örfii da re komutanlığına verildi l 

Ankara, 4 (İkdam muhabirinden) - Lüzum erktır Birik f nJ . 1 
görült•rek ithalat ve ihracat maddeleri için fiat H . 

1
. t en ~ ~ın suretı sarfı Koordinas.yon 

tayin etmek ve bu fiatlardan noksau veya fazla ,.~ • ı aratın an ararlastırdacaktır. 
üatlarla sutış yQpılmasını menetmek salahiyetini ÖRFİ İDARE KOMUTANLI{;JNA 
lı:ıiz olmak üzere, !\taliye, İktısat, Ziraat ve Tica- "ERiLEN SALAmYETLER 
ret Vekillerinden müteşekkil bir komisyon teşkili . Ank:mı, 4 (İkdam muhabirinden) _ Örfi 

ıdnroııin devam ettiği müddetçe, örfi idare mm
tak~hmndn. polis vazife ve saliıhiyel kanununun 
V, ı::, l \ n 21 inci maddelerile 8 inci maddesinin 
n. H !ı uncu maddesinin ·F. fıkralarındaki sal.'ıhi
~·etleriı, Ürfi İdare Konmtanlığına devri Vekiller 
llcy"dince kararlaştırılrruştu. 

Vekiller Ile~'etincc kararlaştırılrruştu. 
Hükumet, ittihaz edilen tedbirlerle bir ma

lın cfalıili &atış fiatilc harici satış fiatı arasında 

fazla kiır clursa, bu faz!a kardan Ziraat Baoka
sınrfo bir fon tesisi için, yukarıda zikredilen Ve-
1':illerden müteşekkil komisyona salahiyet vere-

llıı - -

Romanyada 

katliam hare-

keti önleniyor 

Herkes silahla
rını hükumete 
teslim edecek 

---•ı---

Eir çok tevkifler yapıldı 

Magreanu ile Yorga. 
nın k• ti ileri idam edildi 

Molotov-Hitler VaşingtonJa 
Mı .. h. b. Mülakatının 

• u ım ır 1 Yeni Ak. 
I çfima yapıldı ısleri 

"Molotc.v harbin ---·---
Amerika lnglltere- r·· k. J 

u ur ıyeye yayı • ye yapacagı yar-
dım hakkında masınıistcmedi,, 

kararlar verecek 
Vqlngton, 4 (A.A.) -aeuter muhabL 

rlnin bildirdiğine aöre: 
Birleşik Amerikanın İngil~e ya

pacağı yardımlar hakkında mühim k.a .. I 
rarlar verilmede'1 evvel toplanması 

mutad olan devlet ricali konferansı, 

____ , __ _ 
Eu mU'4ka tt!ln so11ra 

Almanya Türkiye. 
ye teminat vermiş 

Bükreş, 4: (A.A.) - Havas: dUn hazine yzaretinde içtima etmiştir. 
Hükümet neyettlğl bir beyanname Bu toµlanhda hazine. harbiye, bahriye 

ile halkı, üç gUn zarfında a.i18hJanru nazırlarile federal istikraz ofisi idare .. 
teslime davet etmiştir. Bu emirname meclisi reisi, genelkurmay başkanı Ja

hilA!ma hareket edenler 6 ay hapisten tihsalAtı müdafaa kombyonuna mensup 
beş sene afır cezaya kadar tecziye ecU- bir ~za, bahriye ve harjclye müstqar
lecek ve ayrıca malları da müsadere o- ları hazır bulunmuşlardır. 

lunacaktır. Lejyoncr'lerin şefi Horia Se13hiyettar bir membadan bil!hare 
Sima, bu emirnamenin Demir Muhafız- öğrenildiğine görc1 İngilterenin matı 
!ar da dahil olmak üzere btitiln Romen- kaynakları mesclesile bu mem1eketlo 
Jere tamıl bulunduğunu beyan etmiştir. Birleşik Amerikadan harp malıemed 

Son günlerde cereyan eden hAdi.selere mtibayaası kabiliyeUeri içtimam baa!ı· 
sebebiyet veren bir çok kimseler tevkif ca mevzuunu teşkil etmiştir . 

erii~miş~~r. Pr. ~or~a ile .Magrea~u'nun J Diğer bir membadan haber almdıfına 
katillerııdam edılmıştir. idam edılenler ·göre tetkik edilen meseleyi fngiltereye 
meyanında Pluesti polis müdürü de bu .. I istikraz meselesi t~kil etmemiJ, yalntz ! 
lunmaktadır. İngiliz siparişlerinden dolayı husule ı' 

lzmitte kar yağdı 

İzmit, 4 (A.A.) - İki gündenber! de
vam eden soğuk dalgasını müteakip 
mevsin1in ilk karı Keltepe ve civarın
daki yüksekliklere yağmııtır. 

y-· '"\ 

ingiltere 
ile Yeni 
Anlaşma 
Ticaretimiz ehemmi

yetli surette artacak 

RESMİ TEBLiG 
Ankara, 4 (A.A.> - Tehliif. 
Türk.iye ve İngiltere hükü-

metleri iki memleket ara•m-
1 daki ticaret hacmini ticari 

mübadelelerle, ümit ettikleri 
veçhile, cheınmiyetli surette 
arttıracak anla§!lıafora var-
mışlardır. • 

Bu anlaşmaların mer'iyeti 
müddttinee Türkiye ile ster
ling arasuıda yapılacak ted;
yelerin, _Türk lirası ile İngiliz 
lirasının halihazırdaki parite
si esası üzerinden icrası der
piş eııilmiştir. Türkiye ile Bri
tan;va im.ı.ıaratorluğu arasın
daki ticari ve diğer tediyeleri 

1 
kola~·laştırnıak maksadile bu-

l 
susi hesaplar açılacaktır. 

. l'tttvzubahis anlaşmalar 3 
1 fUl:at 1940 tarihinde Pariste 

gelen vaziyet tetkık olunmuştur. İngi
liz siparişlerinin mJktarı bugUn lkt bu
çuk milyar dolara baliğ olmaktadır. Bu 
miktar gelecek ~ene zarfında 4: .milyar 

dolara varmış hulunacaklır. Sovyet Hariciye Komiseri 
Buenos - A!res, 4 (A.A.) - Gaze- MOLOTOF 

te haberlerine göre Arjantin ve Uruıu.. Londra, 4 (AA.) _ Daily Ilerald ga. 
ay hari~iy_e nazırlarile miltehassıslan zetesinin diplomatik muhabiri H t
:~r. gunil Uruguayda bir mahalde !er - Mololo! mülakatı hakkında ·~unl~n 

u uş~rak Arrıcrık:ının ortnyn attığı a~: yazmaktadır: 
kert üsler n ole. ini görüşeceklordlr. l (Arkası Sa. 3, Sü. ı de) 

( ) 
= 

Benzin Tasarrufu 
Y apılamad,ğına Göre •• 

Yazan: A. ŞEKIB 
Şoförler Cemiyetinin Vilayete altmıs herkesin şehrin merkezin· 

yaJ!tığı müracaat ve Şoförler Ce- de gun·· ıu··k -"'·as b ı c! -· '"""' ı u un uguna gö-
;~!:~ :::t.i:iı':rn i::e~=~~::k~:; re bu yüzde altmışın l:ialetta} ıa. 
k b . n~kil vasıtasına olau ihtiyaCJ a~i
ararının enzın sarCiyatında mü- luirdır. Tıklım tıklım bir halde 

eMir oloıadığuu gösteriyor .• 
Cemiyet Reisi bunu anlatırken: seyrüsefer eden tramvaylar, adt•dı 
•- Kararın tatbiki benzin sarfi- azalmış bulunan otobüsler nakil 

y~~ın~a ~a:"'rruf temin etmemiş, vasıtalarına hır derece daha ibti
bılakis bızı ve müşterileri birçok yacı arttumıştır. Hele k•s ve yağ· 
müşkülatla karşılaşhrıruştır •. • mur mevsimi oluşu da hesab~ alı· 
D~~ektedir. O halde istnııbul mnca ... 

şe .. hrıııın hus. usiyeti yine İstanbul Halbulri, tahdit kararı na.kil müt-
K d külatını kat kat arlhrmıştır, Buna 

ıçın °0 r_ ınasyon Uey'etinin ka- mukabil benzin sarfiyatuıı eksilt· 
rarıru tadı! etmesini icap ettiri- mem~tir. Çünkü, bir gün 300, bir 
yor, denıekfu. Bu tadil yapılırken gün 550 olarak ışliyen taksi oto
esas maksat ve prensip olan •ben- mobilleri adelleri ne olursa olsun 
zın. sarfıyatını tahclıde. asla halel durmaksızuı çalışmakta ve her gun 
v_erılmemelidir. Ve., verilmemek hususi arabalarla birlikte adedi 
taıımdır. Ancak, İstanbul 80-0,000 1600 Ü bulan otomobillerin sarfet· 
ııufnslu ':e bir. ucu Sarıy•;d~'. bir tiği benzini eksiksiz harramakta-
u~u Ramıde, hır ucu Ye~ılkoyde,, dırlar. Buna rağmen de halk • 
hır ucu Şişlide; öbür ucu Anado- sıta bulmakta mü•küliıta u· v~ 
luk • da d ı .. b.. d ' graı:na ... avaı;ıo ve a ıa o ur ucu ta, ca de cadde durak el k . . 

irnıolanmış olan ticaret ve te
diye itilafının miitemmimi- ~ 
diri er. "-'-----..... --~-..... ~.--.,,.""~ Bostaneıda bir şehir halinde bu- aı:amaktadır. ' "!a takQ. 

lwıdu"uoa \•e hf'men bem••n ·üzde Ar "H !;a (Atkaaı Sa. 4, Sü. 3 de) 
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ALI RESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Katiller ile suikastı tertip edenler, 
derhal işkence ile öldürüldüler 

il "f~. bu tct:lifi büyük bir mem
m.ı:ı "die kabul etti. Ertesi sabah. 
hamamda haıır bulunmaları için 
ht-m Aı; Rı ara ve hem de Fazla 
haber gOnder<il. 

Son dP.recedc zeki. hassas ve f&
ra"ctli bir zat olan İmamı Ali Rıza. 
bu ıste korkunç bir entrika oldu
i!unu anladı. Fakat vaziyetini hiç 
bozmadı. 

- Mademki Halife hazretleri öv
le arzu buyuruvorlar. Yarın sabah 
erkC'nden, hamamda bulunurum. 

D: ve. haber yolladı. Fakat o l!e
ce sabaha kadar uyumıyaralı:: vazi
·c · i t~ kik etti. Tertip edilen sui

kssti, bütün teferruatile öitrendi. 
Kendi adamlarından birini i!izlice 
Hal:feve gönderdi. Bu adam asıl 
bül'ük tehlikeyi Halifeye naklet
tikten sonra; 

- İmam hazretleri, ııizlice yatak 
odanızdan cıkarak. kendi nezdine 
te>riffzi rica etti. 

Dedi. 
Halıfe Me'mun. korkudan büyük 

bir buhran 11ecirdi. Ve sonra ken
dini teplı yarak. en sadık adamla
rından birkac kişi ile l!izlice yatak 
odıısını terketti. Kimseye l!Örün
medcn, İmamı Ali Rızanın daire
sine ııe!di. 
İmam. Halifeyi görür l!Örmez: 
- Cenabı Hakka şükredelim ki, 

bu "ece eelecek .er ve felaketten 
bizi akladı. 

Dedi. 
Halife. bü vuk bir endişe ile sor

du: 
- Biz. bu tehlikeden masun ka

Jıvoruz. Fakat Fazı ne olacak? .. 
lamamı Ali Rıza, derhal cevap 

verdi: 
- Müsterih olunuz. Ona da ay

rıca haber ııönderdım. O da hama
ma {!ıtmiyecek. Ve suikast teşeb
Lüsü iı;ın orada ııizlenenleri der
dc•t ettırecek. 

Dedı. 
Aradan bir saat kadar bir zaman 

dad ~tti. Muhaliflerden ek.serini 
ölümle tecziye etti. Fakat İbrahim 
tekrar sa klandıliı icin. onu bir tür
lü ele geçiremedi. (İmamı Ali) ve 
taraftar olan (Alevi) !eri memnun 
ederek muhale!eti ortadan kaldır
mak kin. evvelce hı:osedilmis olan 
Alevilerin kamilen serbest bırakıl
masını emretti. 

* 
Halife Me'munun amcası olan 

(İ-brahım bın Mehdi) rahat durup 
oturmuyordu. Gizlenmis okiui?u 
verd«n. mütemadiY'!n tahrikatta 
bulunuyordu. 

Muhalifler, Me'munun sarayında 
yemden taraftarlar peyda etmis
lerdi. Bunlar vasıtasile, İmamı Ali 
Rıza aleyhinde bir takım sözler uy
durarak Halifenin evhamını tahrik 
etmektelerdi. 
İmamı Ali Rıza, hic bir zaman ve 

hic bir meselede, bak ve hakikat· 
ten avrılrnıvordu. Halifenin etrafı
nı almıı; dalkavuklar derecesine 
düşmüyordu. 

Me'mun; İmamı Ali Rızavv. kar
sı son derecede hürmet ve riavet 
göstermekle ber,.ber, bazen de hü
kümdarlık hisl.erine kapılıyor .. Ve
hahtından. - diğer saray adamları 
ınbi - teınelük ve tabasb'U.Slar bek
li yor .. bunları !!Öremedi.ki için mü
teessir oluyor., yavas yavas kalbin
de gizli husl!l™'t hisleri uyanıyor · 
du. 

Bu gib imeselelerde ;on derecede 
hassas olan dalkavukları da hiçıbır 
fırsatı fvtetmivorlar .. en ehemmi
yetsiz meseleleri bile büvülterek: 

(Arkası var) 

Küçük Haberler 

* Sağır, dilalz ve körler tesanüt ce
miyeti orkestrası Cumartesi günü saat 
14 le Eminönü Halkevi alommda bu 

İKDAM 

Mekteplere yol-

lanan kitaplar 
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açılmamış bile ! 
Maarif Vekaleti bu kitap
ların demirbat kaydını 
ve ciltletilmeaini bildirdi 

Mavi sokak lambaları! 1 
kuvvetlendirilecek 

Pil Buhranı 
Sun'i imiş! 

Popof'ıın 

Nutku 
Ya.zan: 

Her akşam bir mıntakadaki evlerin ışıkları 
daha sıkı bir şekilde kontrol edilecek 

Maarif Vekaleti tarafından tale
be ve mualli:ınlerin mesleı<l bilgi
lerini arttırmak maksadıle her yıl 
mekteplere tevzi olunan mütead
dit kitaplardan birçoklarının bazı 
mekteplerde henüz sahifelerinin Işı.k maskeleme ve karartma iş- me işlerinin iyi yap.lınadığı görül
bile açılmadığı, bir kısmının da sa- !eri için Vilayet Seferberlik Mü- müştür. Keza baZ1 apartımanlarm 
hifelerinin kaybolduJtları Vekalet dürlü~ü ve merkez bürosu tara- ara pencerelerinden ve hava men
müfettişleri tara(ından yapılan tef- fından da kontroller yapılması te- fezlerinden de I.'Şık sızdığı tesbit e
tişlerden anlaşılmıştır. karr<:r etmiştir. İstanbul dağınık dilmiştiı. Bu noksanlar dün kay-

Bu miinasebetl<• dün Ma-rif Ve- bir şehir olduğundan her gece bir makarnhklara bildirilmiştir. Zabıt.ı 
kaleti mektep idarelerıne birer ta- kaza teıti:ı olunacaktır. Dün gece memurları da ışık sızdıran yerlere 
mim g •nderm~tir. Bu ta:mirr.e gö- Beyoölu kazası teftiş edilmiştir. dün gece ayrı aytı tebligat yap
re, mevcut kitaplar hemen demir- Bu suretle her mıntakada amirle- mışlarcLr. 
b3,!la kaydolunacaktır. Yeni gelen rin kontrol işine alakaları da mü- Siimer Bankın İzmit fabrikasın-
kitaplar da listeler h.11inde mual- rakube edilmış olacaktır. da yap!ırltıgı siyah maskeleme kii-
lim ve 111,]ebelere bıldirilecek ve Diğer taraftan dün kaymakam- ğılları Ankara caddesind~ki kit•p
tekmil talelıelerın bun !ardan isti- Jıklara gönderilen bir emir le kon- cılarda satı.şa çıkarılmıştır. Bugün
fade etmeleri lemin o!unacakbr. trol i.şıne azami d.ikkat gösterilme- den ibbaren bunların 1,10 eninde 
Ayrıca tekıınil kitap ve mecmualar si ve al&.ka.>'.zlıkları görülen kay- olanları metresi 8 buçuk kw·uşa. 
da peyderpey ciltletileceklerdır. makam, nahiye müdürü ve zabıta sati!acakttr: \ ===============- amirlerınin tecziye oJunacakları Şehrımızın bazı cadde ve sokak-

PiYASA ! 
bildirilmiştir. ı larmCıaki mavi elektrıklcre birer 
Diğer taraftan şimdiye kadarki ampul daiıa ilave olunmas1 sureti

kontrollerde bilhassa manav ve le kuvvetlendirilmelerı dım karar-
-------------' tütüncü dükkanlarında maskele- laştırılmıştır. 1 

İsveç ticaret anlaıma-
ıı feshedildi Talebe T ram va-\ 

ya binemiyor 1 
Tattııkinde iyi netice alınamryan 

Türk - İsveç k!iı-iııg anlaşmasL Hü
kiırnetimiz tarafından feshedilmiş
tir. Fesih karan 28 şubatla mer'i
yete girecek, o zamana kadar an
laşma t<ı~ devam edilecektir. 

Sovyetlere ihracat 

So.-yet Rusya ile ticari münase
betlerimiz inkişaf et:ınt.kteclir. Sav 
yetler memleketimizden taze ba
lık, palamut hulisası, deri, susam 
almaktadırlar. 

Dün gelen mallar 

Bir İngiliz vapurile mühim mik
tarda kontrpliik, keten, borasit 
gelmiştir. 

Maarif, meıai ıaatinin 
ileri alınmasını iıtedi 

ihtikar la 
Mücadele işi 

Yeni kurulacak teşki
lata memur alınıyor 
İhtikarla şıddetle mücadele et

mek üzere yeni kurulacak kontrol 
teşkilatına alınacak memurlar için 
9 birincikiinun pazartesi günü s:ıat 
14 de Mıntaka Ticaret Müdürlü
ğünde bir mıisabaka im tihanL ya
pılacaktır. 
İmtihana lise mezunları girebi

lecektir. 

ViLAYET 

Dün Yilayette bir 
toplantı yapıldı 

Eski lambaları sat- Prof. Hüseyin Şükrü Baban 

. • -k ft5) ulgar Hariciye Nazırı .• 
mak İçıngunıru ten lg) Sobranya huzurunda, dıl 

piller çıkarılmadı siyasetin umumi gidi~i 
Pil buhranının sebebi hakkında, beklenen nutl..'Unu irat 

etti. Söylenen. sözlcrilr, söylenuıe
anlafılmıştır • Yapılan yip süküt ile ı:eçiştirilen aksa01il•• 
tahlrilratta birçok tüccar· muhtelif memleketler n komşu· 
laruı gümrükte bulunan !ardan bahsederken ;..ullanılan eda· 
pilleri lraJ1ten çıkarma- nın tehalüfile dikkate değer. 

d -Ll b l l•hl b h Bulgar politikası içie nutku~ 
"" arı ve Öy e 1 e u - mebde ve müntehasında ileri sürü· 

rant şiddetlendirerek el- len an.a prensip lıarp badiresi fı•· 
lerindeki eski cep fener- rİcinde kalmaktır: 
lerini pillerle beraber <Bulglristanı harp dı.jmda bulundu'• 
halka sürdükleri meyda- mak, liulgar milleıu:e sıılhu temin e•· 
na çıknıı§ltr. mek \·e meınleketln emniyet, fst1ki;ı.1 

\·e hayatını, hak ve ~cn.f:ıaUerinı ınuJ 

Bu gibiler hakkında hafaza eylemek hususunda hukümel ta· 
milli korunma kanunu- rafınd3n yapılan beyanata Ye vaidtc:i! 

~ na göre takibat yapıla- ·ı hükumet sad~< kalmıştır ve her zoın•• 
il caktır. Uu lib'a!'ete ~dık kalacaktın 
~----------=--~~ I Söz başı yapılan bu kısma ııut· 

Kardetinin katilini 
öldüren Gülizar 

Trabzon 'uk, kardeşi Iiüsnüyü öldür
dükten sonra 10 sene hapsedilen ve at 
kanununda!l ıstifade ederek bu kadar 

müddet yattıkta.u sonra tahliye edilen 
Kfuo:ıı:nı, bir ~b.ıh Tophanede yolunu bek 
liyerek tabanca ile öldtiren G!ı.li.zar a-

dL'"'d:ıki k:ıduı•n muha!<.eme:.i dün bi-
rioc; ağı~· ceza nahkeme~inde nakzan 
gôrü l nıüş ' e ktsr.~~n malU.l olduğu an-
1.aşı..lan GüLzar 15 s.cne ı gün a~ hap
se n!ahkCt:n edilmi~tir. 

1 ADLiYE ..,., POLiS 1 
Çırçır cinayeti 
dav ası bitti 

Rifat yirmi iki 
hapse mahkum 

s'ne 
oldu 

kun nihayetinde tekrar rücu cd'· 
!erek denecektir ki: 

cBulgartstanı harp fel:ıkctıerinden 
esirgemek icin gayreUerimiz.e dcV3!11 

eJeceal"iz ve lVi·ık. olduğu rr:evkif butnıJJ 
ıı için Bulgar rnllletınin menfaat v• 
haklarını emniyette tutacai;ız.> 

Bulgaristan sullıçüdür; yatnıl 
menfaat ve hakları emniyette bu: 
lunnıak kayıt ,.e ~artile.. Cenulı1 

Dobrucan1n Ronıanyadan alınar:J~ 
Bulgarlara \.'erilnıl"si nutukta: 

c:~tilıver de\·let!erinin ~di13.ne bir z:b• 
niyetle t.ah01kkuk ettirmek istedikterı 
Avr·.Jpnnın yeniden tanzimi i$ine bir nı>· 
mune ola.bilir.> 

l!~IL Sabah namazı vakti. Bir ta- konoer verecektir. 

IAnkara borsası ı 
L .4 12. 940 -

kmı g-ıirultüler ve feryatlar işitil- * Hava kurumwıa teberrular gün 
dı. Bu feryatlar, - İmamı Ali Rıza- cec~ artmaktadır Adaoada Adana Sterlin 
nın dairesine yakın olan - saray meruucat fabril<uı aa!ıiplen bu defa Dol 

Açılı.ı; ve Kapan.aş 
5.24 

Sabahları resmi dairelerin işe 
başlaması ile mekteplerin açılma
sı ayni saate te.>adüf ettiği için 
tramvaylar>n fevkalade kalabalık 

olduğu ve bu yüzden talebelerin 
mii§külata maruz kaldıkları dün 
Maarif Müdürlüğünden Vilayete 
bildirilmiştir. Maarif Müdürlüğü, 
her iki me.sai saatinin saat 9 a te
sadüf etmemesi için devairde işe 
başlama zamanının yarım saat ile
ri alınıp saat dokuz buı;uğa çıka
rılmaımu Vilayetten istemiştir. 
Keyfiyet tetkik olunup Ankaraya 
bildırilecektir. 

BELEDiYE 

İhtikiır takip1erine ait iş.·leri u-ı Birinci oğır ceza mahkemesi dün ak
mumi şekilde gözden geçirmek ü- ıam Fatihte Çırçırda iilen8D bir cinaye

zere dün Viliyette Valinın reisli- tin muhakemesıni bitirmış ve k.ararıuı 

Diye tarif ,.e tavsif olunınakt .. 
dır. Anla~ılıyor ki bu ııümune)·e 
muvafık ba~ka tadilat ve imali'' 
da ihU~·aç vardır. Dobruca da,,.ast· 
nın lehte hallinde yalnız mih•<' 
devletlerinin açık olan ~ardını ,e 
lütufları zikredildiği halde bu pat· 
ça arazi üzerinde liulgar hekh.ır1ıı 1 

tanıdığım bildiren İngiliz notaoıııı 
edna biı· telmih ~·apmak lüzuııı•' 
hissedilmemiştir. Yeşil masa etr~' 
fında toplanılarak mihtakhel sulb 
şartları münkere edilecek koni<" 
ransta herhalde aza olarak bul••· 
nacak bir devletin şimdiden j][.•~ 
keyfiyetini !<abu! ve tasdik etnı'' 
sinin Bulgar davasının rasancti .,,~ 

hamamından ıelınekte idi. kuruma ıo bm lira daha teberru etmiş- i .ar F 132.20 
29.&75 
0.9975 
1.6225 

13.90 
W.5325 

0.625 

Köpek kuyruiu cetirene 
on kuruı ... erilecek 

ğinde bir toplanb yapılmıştır. Bu bildirmiştir. 

toplantıda Mıntaka Ticaret Müdü- Rü>t adında bir sabıkalı, 
tanıdılda- kımından hiçbir kıymeti olmadığ' 

Derhal, pencerelere koştular. !erdir. Bu milli !abrikamu sahiptini~. ~;.J,~~i re. 
- Eyvah .. · Emirülmümi.nin sev- rıav .. Kurumuna yapmu olduklan :rar- Le 

ıilı vezirini öldürdüler. dım miklan &O bin liraya baliğ olmuı- va 
Dı ve. bir takım acıklı sesler duy- Peçcta 

t 
rtnd3n '16 • 17 ya~lsrmda Hüsnü iamin-

rü, Belediye İktsat Müdürü, Müd- de bir çocuga mu5'illat olmrış, Hüonu-
9:>kaklardaki serseri köpek ve deiumumi v<' Fiat Mürakabe Ko- nun a:-kada~ı olan Dir kızı bir ıece ke:n-

iddia edilemez. Buna rağmen G•' 
tıodin Popof bu ciheti derin bir sil' 
kUt ve teuhül ile geçiştirmiştir· 

~= ~~ ~~ 
Halife, derhal hamamın abloka * Fırınlard> kullanıl>n unl>nn be- Le~· 

edilmesini ve katillerin ele ııeciril- hemehal otomatik ve delikleri 6 numa- Dınar 
mE'Sini emretti. tl'c kisi. kanlı han- ra olan eleklerden ge<,irildikten son- Yen 
cerlerile ele l!t!Çirildi. Bunlardan ra ekmek, simit, pide ve>aıre yaplnu- İsveç Kronu 

3.175 
31.1375 
31005 

biri, Fazlın latasının olilu idi. st tubele"' bıldirilmoştir. ___ .,, ___ _ 

Derhal tahkikata l!irişildi. Ve * Kağıthne kam ne İmrahor iki randevu evi kapatıldı 
anlasıldL ki, İmamı Ali Rızanın )löşk.ünün torihl kıymeUerj olduğu na

kedilerin ';<>Pl~tılıp iU.ıi.f olunması misyonu azalan bulunmuşlardır. 
h~_kmdaki mıkodeleye ~-ı: veril- İhtikar takiplerinin daha esaslı ya
dıgını yazmı~t·k Bu mucadeleye .. ll t- 1 dirilm · · 
halkın da iştirakini temin için be- pılı~ s.ıra e ne ıce_ en . esmı 
her köpek kuyruğuna Hl lruru.ş ve- temın edecek formalıteler. ve hu
rilınesi Belediye Rcisliğir.ce ka-

1 
sııslar ü~şülmiıştür. 

rarlaştırılınış ve keyfiyet dun ka- O I K. 
zalara tebliğ olunmWıtur. il T E F E R R 

Ekmeği fazlaya satanlar 
Zahire 

Fazla göııderı:lii?i adam, - suikasti 
tertıp edenle tarafından - onunla 
!!Örusmekten men ve tevkil edil-
misu. 

Beyoğlund.a .:-;~btkalı rande\•ucu
z:arı dik.kat~ alın1p be!cdiyece tamir olu .. lardan }.1ari.ku)Jı1 i."-tJl.;lJ.l cedd~inde 
nJrak nluhafaza edilmeleri kararlaslrıl- 113 numa.r•lı aparlım:ın1n ilçi.ı..ncü ka.-
mışh.r. 

Halıfe Me'mun, derhal tahkikata * Manılaturaoılar Hava Kurumuna 
ba~lad:. Büyijk bir teessüfle Öğren yardım içın aralarınd• 3!0 bin lira 

Dun muhtelif semtlerde yapılan 
bnda ı;.ı.nde\·uculclt yap!ığı haber alı- teftı.şlerdc ekmeği narhından faz
narak. yapılan cürmü ıt:e$lıult.a b.tr ('Ok 
k>dın ve eı·k<k ıııürıa.>cO,,tsiz ,·aziyeUer- laya satan 8 bakkalla 16 lokanta ve 

stokları beyanname 
müddeti 

Ticaret Vekale\inin emrile za
hire stokları hakkında tacirlerden 
istenen beyannameler bugün saat 
16 ya kadar kabul edilecektir. Bun
dan sonra verilecek rakamlar kon
trol edilecek ve piyasa dai.ıni bir 
müraka~altında bulundurulacai<
tır. 

dı ki. bu suikasti tertip edenlerin toplam11ı..n1ır. d k 1 l birahane cezalandırılmışt.ıc. Bunc ya a an.ını'.5 ır . 

llundan ba,k• Kurtulw;ta Sinemkö- lar bir daha narhtan fazlaya ek
yünde. Değırnv•n sokakta 32 numaralı I mek s.at~rlars.a ekmek satma ruh
evdc Jh~n ile Sn<!1,;.tın vasıtalık v~ satıyeıerı gerı alınacakt1.r. 

ba L.'lda, Fazlın biraderi (Hasan * İlhat.it ve ihracat birtikl.ri umu.. 
brn Sehl) vardı. mi kltibi Salih bugtınlerde Ankııra7a 

Katıllerle suikasti tertip edenler- gidecek \'e YPlli Tıc::ıret Vekilile t~mas 
dı..!n Uır ıkı kişı, derhal iskcncclerle ederek birlik!erin çalışması hakkında i- rande\·uculuk 7aptı~L ogrenilmi.j, arama 
·ı· hk- d ı D netıce:,inde evde bır çok kadın ve erkek_ o um cezasına ma um e idi. i-j zahat verecektir. 
... d } 1 r· .kl . ler yakalanmıştır. 
eerıel.""1, . er 13 . ırar cttı en için. * Yemiş ve BahicçazJnndaki bazı Her iki evde bulunan kadınlar mu-
eie eeçrrılemedı.* pişnıiş balık satan dukkJnlarla lokanta- ayeneye sc\·kedilerck evler m\lhürı~-

.. , h kkak lar dün ani bir kontrolden geçirilmif- miş ve Sadık, İhsan ve Mar.i.ka adli-
ı>lC mun. mu a olan bir ö-

k İ 1rrdir. Neticede 6 balıkcı ve lokanta te- yeye veriln~io;ı.tir. 
hinıden urtulmasıl)l, mamı Ali ~ 

ınizlige tamamile rjayct e~ınediklerin-
Rızanın kerametine atfetti. Ona, den czalandırılmışlc:ı.rdır. 
eskısınden daha fazla izzet ve ik- Ak S Kf" b" d 
ram l!ös!erdi. * 3094 numaralı _?tobüs Fatihten ın por U un en 

Suıkastin asıl merkezi olan Bai!- geçerken Fenerde oluran >eyyar satıcı 7/12/940 Cumartesi günü saat 20 de 
dada ı:riderek, muhalıflerin Halife Aliye çarparak muhtelif yerlerinden kurağınıızda yapLiacak olan umllml 
ilan ettikleri (İbrahim bin Mehdi) yaralamıstır. Yaralı h:ıstahaneye kal- topfonllya klüp mensubu arlcada,ların 
yi ele J?ecirmek istedi ... Vakia Ba.i!- dır1lmış ve suçlu ~ofôr yakahı.nm~tır. teşrifleri rica olunur. 

iç 
hulemın EJehi Rom.,ıı: 26 .. ! - Akşama kadar burada ıru du-

--. racaksınız? 

Ç IA\ ~ ,5' IF=\\ y o o ,;::il o ~ o 1 Cemil Kazım, kalkmak istiyor, 
~ ıQJ (9) U U \QJ eE::ı . faka.ı Nigarrn. ~:ıhzuo yüziı ~n~n 

butwı lwvvelıoı kmyordu. Nıgar, 

Yazan: MAHMUT YESARi r kollarını Cemil Kazımın bo>nuaa 
dolamı~ yalvarıyordu: 

- Siz de otursanız- Bugün mini min.i gagasından damla dam- _ Yazık bu serçeciğc... Haydi 
zanneder.em biraz fazla yoruldu- la kan akan kuı;ıkük bır oerçe, doktorcuğum ... Sen ister.en kurta-
nuz.. lcanatlarııu hal~ıı halsiz oynatma- rırsw. 

Sadiye, lakayıt duruyordu: ı;a çabulıyor, pıhtı pıbtı kanlanmış Sadi)·e hiddetle: 
- Doktorla . 'igiır neredeler? j goğsu )org= yoı-:;un luıbarıp illi- ı _ Niga· ded. B .. t- .. b _ • k N. · r, ı. u, us unun uşı 
~·~ ~l, ıgarı? b~şını çıkarıp ı )ordu._ . . • nın halı ne?_ Daha bu sabah esvap 

Ccın_ıl 1 ~z~mı çagır?:gı sık sapr1.k- Ccmıl Kazım, Nıgara: .. değıştirdiln. Yine çan1urlara bt1-
L l.un~cyı ışa.ret ettı: .:-: llastanıw . kurtaramıyacagız, lanmışsın. Çabuk dadının yanına 

- Şuradalar. Nıgar abla, dedı. t Elinı 1~üzi.ıni.i teıuizle 
Sadıye, yabani glil Cidaularına Sadiye bır kahkalıa kopardı: gı ' . • 'd'.. ·· ın .. b k. d' 

d - .. -d-- c ·ı K" · t N. b' "k 1 Nıgar ovu ıus ır e ı maz-ogru yuru u. enn azım op- - e tiyu l3(0tauı? varına..ş! ... . . ' C ·ı K' - d · .ı 
· di ı · · k k .. J • N' · .. l · d I ka lumlıwıle eını azuıı an unvat rai!a ı. erını oyara çomc mış, ıgar, goz crın t.>U ya~ ar a • . '"' d S d' 

~it;iır, onun omuzuna yaslanmış 
1 

rak anlatıyordu: beklıyor u. a ıye:. 
ın rakla bir c;eye bakıyorlardı. Sa- _ Anneciğinı, görsen nasıl Çll'- - Kazım bcJ, sıze de darıiara-
cLi~·c ha) retle: pını~ ordu. O Recep çavuş yok nıu? ğıın. Nigllrı. faıla ~ı~arh~~rs.u~uz .. 

- ~ 'ekada.r dalm.ışslnl% doktor işte hep onun marifeti •.. 1 ~e \'ardı. ö~·le ya, ugra~.ın sız deı;ılsınız ..• 
bl')" yere dikenli tel atacak... Serçecik Cemil füi<ım, ka~larıııı kaldıra-

(~en11l ICa7.tm vaziyetini bozma.- ne bilsin, burada )'Cm ararken a- rak SadiycJe rlfrin derin baktı, 
41.uı: )·akları tele takdı,·crmİ!?. Kurtula- sonra Nıgiirnı, oınnzund3 duran e-

- Pek mühinı bir iJİmİz var e- yım diye çabalayınca göğ-.ıiııe tel- !ini şefkatle <·p•rek ayaga kalktı. 
fendim. lerin dikenleri batıverdi. Dizlerinde ve ceketinin kenarla.rın-

Sadiye efilnıiıjti; yerde •ararmıı Sadiye, Cemil Kıi:ııma dönwüş- daki tozlan silerken: 
ltıuu yaprakların üzerinde aç<k tii: - Kurtar:ınıadık Nigiır abla, de-

VNIVERSITE 

Hukukta doktora 
imtihanları 

Yenilecek ıeylere 
katılan boyalar 

Ünivef'ite. Hukuk Fakültesinin 1 Yenilecek, içilecek şeylere katı
doktıora ımtıhanlart ayın 12 ncı lan boyaların ambalajlarına boya
P"rşembe gtinu saat 14 buçukta yı Japan;n ismi kalitesi mahlüta 
Hukuk Fakullesı ceza hukuku se- . _ . ' ' . 
mıner salopunda yapılacaktır. Dok terkibının yazılmas:nın.temın olun 
toraya girmek istj;yenler en geç ması Sıhhat ve İçtmıaı Muavenet 
ayın doku,,uncu güniı ~amma Vekaletince Belediyeden istenil-
kadar müracaat edebileceklerdir. miştir. 

di. Geç kaldık, vaktinde yetişeme
dik. 

Dürnev, onları görünce haykırdı: 
- \'a.}-. göziimun önünde bana 

hı)·anel ediyorsunuz u)·le mi? Ba
kın buna tahammül edemem. 

Cemil Kazım, Nigarı kucağuıa 

aldı: 
- Gördün n1ü1 seni kuikanıyorlar 

Nigar abla. 
Di.ıroe\, iskemlesini Kudrete 

yak!a~tırarak: 
- Doktor, Nigarın nişanllSldır. 

Fakat Nigar ondan daha a:z çocuk 
değil ını'? 

Sadı~ e tekrar sinirlenmişti: 
- Nigar, haydi artık daclınıa ya

nına g,ı. 

- Çocuğu nıçin aı.arlıyorsu.ouz? 
Onun bir kabahati yok lı:i_ Asıl 
benı tekdir ediniz.: 

Burhan Şevket, köşke dqğru yil
rüdü: 

- Çay mı emrediyorsunuz, kon
yak mı? 

Dürncv, Kudrete &-0rdU! 
- Çay, değil mi rfendim? Bu 

sırakta konyak içilmez. 
Şevkete döndü: 

f_ı!.r-ka.n var) 

DE Nl Z 

Vapurlar karanlıkta köprü 
gözünden ciraııiyorlar 

Yaz saatinin tatbil<ina b3.§lanma
sı üzerine Köprünün açılışı tama
men karanlığa tesadüf etmektedir. 
Bütün ışıklar bu saatte maskelen
mı.ş oldugundan btiytik vapurların 
Köprüden Halice girip çıkmaları 

miliikülata uğramaktadır. 
Vapurlar karanLkta Köprünün 

açık yeri görünmedığınden Halice 
girememektedirler. Bu yolda bir 
tedbir alınması ıçın diin Vilayete 
müracaat edilmiştir. Ayrıca Mtina
kal:it Vekiiletine de vaziyet bı!di
rilıniştir. 

Dün 200 bin liralık 
ihracat yapbk 

Şehrimızden dün 200 hın liralık 
ihracat olmuştur. Bundan ayn ola
rak son f:ıinlerde İsvıçreye milltim 
arpa ihracatına başlanrnı.ştıc. Son 
olarak 2 milyon kil<ı arpa göoderil
m~ir. 

di~ne getidp tanı~tırm.uını iA!.emı.ştir. 

Hüsıvı, parasız olduğu için Rı!atın tü
liC ettiği parayı almı.ş: ve kızı ertesi ak
şam ı:etirece~ıni vadetmiştir. 

Ertesi ak$8.m, kızla bul~n HüsnU 
Şehzadebaşı.rıda ~'erah sinemasına :it
mq \'e se,·dıği kızla beraber «Aşkın 

Gözya.ştaı-ı• filınini seyretmfıtir. Rifat 
Htı~ni.üıün va.dını yerine geliıebilecetiıı
~en ii.ıpuc.!i o·duğu için onu talcip etmiş, 
görUnmecien 5iı1cnıaya girmiş ve p&T

dostan sonra d:ı arkaJannddn Fatihte 
Çırçıra k.ad:ır g~lnlişbr. ÇU'çırm karan
lı kbir ,yerjr.de Hü~uüyc a.rkastndan sea .. 
lencrei< çrığırnııv ve yanındaki kızı h~
meu k~dı:ı;ine bırakmasını istemiştir. 
Hlbnü bOyle U'.r şey yapamıyacağw.ı 

sbyleyince Ri!at bıçag.ını çe.k:mlş ve ço
cuğu muh'ı.;!if yerlerinden yaralıyarak 
öldilrnı üstür. 

Ağır ceza nıahkemcsi, suçu sabit olan 
Ri!ah 18 sene aiJ,r hapse ınahküm et

miş, fakat sabıkalı olduğundan dolayı 

ceznya dört sene daha illı.ve ederek 22: 

Kral Üçüncü Boris'in Berli• 
mülakatından bahsederken: 

cBu görüşme Bulgaristarun ve onıııı 
en yük!:idc şe!ınin ehemmiyetine ~et' 
etmiştir. Bu ziyaret ayni umanda J.1-
manya ile Bulgari.itan arasındaki d"1 
tane müna.::;cbetlerı bir defa daha teb-1' 

rüz ettirmiştir.• Hmişlir, _ 

Bu ifade ile Hitler - Boris utilk~· 
lemesinin Sofyada uyandırdığı gır 
rur hissi ifade edilmiş olu)or. 'Jt' 
ni nizamın kurulmasında çorbsd! 
tuzu da olmak bir mü.bal,·1t ,·c~r 
lesi olabilir. Yalnız şn cihet teb,. 
rüz ettirilebilir ki Bulgaristan il<~ 
manyadan henüz ilk defa 0Jn13 

üzere bir atıfet ,.e lütuf görınü~tiı1 

Halbuki )·akın bir mazide NôYl 1 

ınuahedesinin en acı günleriı•d' 
ona dostluk elini uzatan daha ziı•· 
de İtalya olmuştu. Be r 1 i n m i ~
n. atı sının cazibesi lıo' 
manı.n müstemir yardımlarını •"' 
ba unutturmuş mudur? Biraz d•~ 
maziye gidersek, hatta mevcudif' 

sene müddelle uğır hapse konı.ılmasına tini medyun olduğu İslavhğın btl 
\'e maktnlti.n veresesine 800 Ura ölüm yük himisi Sovyet Rusyaya 11", 
tazminatı ödemeşine karar vermiştir. tukta - .bize tebliğ edilen uıetJl~ 

göre - tek bir cümle bile ı.lı',1 Karısını öldüren Y aloYall edilmiş değildir. Sovyet guSl 
mahkUm. oldu Popofun •Yakın ve uzak sair ıneJI". 

Yalovada kendisine ihanet eden!k İs- !ek.etlere gelince, normal ve °':ı 
tane münasebetler idame etııı 

tanbula kaçan karısı Asi;:re,-i misaflr da er 
arzusun dır .• cümlesinden al•,, 

bulunduğu Beşiktaşta amcasının evinde ğı pay ile iktifa etmeğe mahlcU' 
bıcaklıyarak öldü.ren Ahmet Böcek.0 in 
muhakemesi dün ikinci ağır ~ mah- bir haldedir. t 
lremesinde bitirilmiş ve Asiyenin muh- Yugoslavya ve Tüı :.iyeden b~, 
tar Halitle gayrimeşru münuebdte seden fıkralar da birço • ifade '-
bulunarak kocasını aldatması tahfif se- celikleri ve nilanslarla beıenıı'~ 
bebi olarak kabul edildiğinden Ahmet tir: . iJ' 
Böcek 7 sene 4 ay hapse mab.k.Um edil- cYucoslavya ile münasebeUerinı _J 

memleket a.rasında mevcut dostluk ~.1 
miıtir. ~ 

• tı çerçeve5ıne sokmak içın elden ~ 
* Evvelki gece Sultanhamamında her şeyi yapmıştır. Bu ıa,yretltt n~ 

Men:ıbim Va.hıma ve şüreki.sına ait 20 sinde münasebetlerde terakki o el, 
numaralı manifatura mağazasına hır- müşahede cdilm~tir. Bu münasebetli 
!'U:lar girerek kasanın içinde bulunan iki memleketi. yakınlaştırmaya oıe 
668 liryı çalm1şlardır. Polisin Slkı takibi edeceğini ümit eylerim.> .~ 
neticesinde hırsızlann bugün yakalana- Mösyö Popofun ifadesine g•ı 
catı ümit edilmektedir. Yugoslavların münasebeti tall11.J * Kasırgpaıada oturan İrfan •linde gayreti daha ziyade Sofyadıın ı'{ 
camla yolda giderken ayalı ıa,a ıaıo- mi tir ve elden gelen her şeY _;, 
!orak dUşmüş ve bileğinden tehlikeli pıldığı halde ancak iyiliğe d 
şekilde yaralandlffı<tı.ı bastabaneye bir terakki vıırdır, [ıl 
kaldınlm11tır. Türkiyeye karşı vaziyet 4ı 
* Emniyet Aıtmcı fUbememurlan- vônhtır: ~ 

nın dünkli kontrolleri netices.inde, ışık- <Bulgaristan - Türkiye münasc~ 
tarını mask:elemiyen 13, belediye tali- iki n1emleket arasında mevcut d ı/ 
matnamesine aykırı h.areket eden 9 ŞO- ve bitaraflık muahedesi mucibince rf'
för1e 8 kasap cezaland.ırtlm11tır. Bey- ki~ etmektedir ve iyi komşulW:if/ 
oğlunda Flnızağad.a 125 No. ıu Enser na~tıerinin i3tikba1de daha 
Biber'Uı fırınından 1%5, Kar&6(imriilı:te ink~ edeceğine kaniim.• babl 
Recep Çetinin rırL~ından 80 kilo ıarwı l İki komşu memleketten 
eksik ekmek müaadere edilmlııtir. {Arlı:ası Sa. 4, Sii. iİ dol 
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f~~re!,ler] - [:l>ağ«ıt«l 1 
At yarışları 

hulgaristan ye- Almanya, ltalyaJ Alman deniz -
ni nizama uy- yerine Fransaya! altılar!d2n \aard. 
mıy a çalışıyor 1 mı dönecek? ruzu ş~a~t en 1 

İkinci ıokaklar .• l 
Yazan: NİZAMETTİN NAZİF 

Herkesin kendi kendini dinledi
ği, yani düşündüğü bir yer vardır. 
Bazıları rakı şişPsini nçnıadan dlİ· 
şünemezler. Bazıları çalı~pna oda
larına çekilip kapılarını kilitledik
tlen sonra akıllarım başlarına top
lıyabilirl\!r, Rirtakıııı insanların 
dü~ünebilınelcri için bir ınüzık 
parçası dinleıueleri, yahut gıiz~I 

Elli Yaş dan Sonra 
Koca Arıyan Kadın 

~~~~~~~~ı-..ııı~~~~~~~~ 

Adapazarına bilet almak 

Ankaradaki at yarı~larınt hl"r 
hafta, biz, burada nekadar ha:-~a
\lyel ''e heyecanla okuyoru7. H~nı: 
Gôıden ırak olan gönülden ıJe 

ırak olurmuş! 
Diye bir söz vardır. Ne ınünı· 

1 kiin? Şimdi Ankarada koşu ~~paıı 
atlar, \'iİkıa gözlerimizden biraz 
1raktad1rlar amma, gönüllcriıniz
dcn asla! 

Kralın nutkuna 
verilecek cevap 
cynen k:tbul edildi 

\ _...,._...-. Bununla beraber AI. 
İtalya, Brener hududu- man tebliğleride 
au takviye ediyormuş mübalağalı görülüyor 

.. 
uz ere nasıl dolandırıl mzş? 

• (AA ) _ Times gazetesi· Londra, ,. · · 
S ' H · N b. · azıyor· o.ya, -ı (A.A.) _ arıcıye ı a- nin Vaşington muha m Y · 

Zırı Poporun nutku Sobranya :iza- Laval'in yakında Bcrlin'i ziyaret ~e-
ları taraf.11dan memnuniyetle kar- ğ' e dair dolaşan ~ayialar, suretı u-
şılannııştır. ce ll1. d .. haber alan mahfel1erd.?"l 

mumıye e ıyı ted' 
Harıciye Nazırından sonra İaşe muhtelif ı•killenle tefsir edilnıek ır. 

Nazırı son tedbırlerle ıaşe ışlerinın Söylendiğine göre Yunan m.aceraSJndan
t t" r "den memnun de-erıın edildığini beyan etrnıJ ır. beri Hitler. Musso ını . . Bul . k emin olmıyan bır or-

Dahiliyc Nazırı Gabrovski, - I ğUdır ve onu pe . 
n · . . . · re- ~'~ telakki etmektedır. 
~arıstan yem fıkırlere, yenı ce 1~ d"nl La 
Yanlara ve yeni nizama intibak et- Hitler, mümkün olduğu ~k .~ ~d . 
tirmek io•n hükumetin sarfettiği val'e dogru dönecektir. Çunku .. ı ~-,.. . ·ı ·ı Fran~ız us en-
gayretlerı tebarüz ettirmiştır. nizdeki Fran>ız fı osı e 1 h be İta' 

B k 
. ·ı•ereyc karşı açı an ar .-

ıl&haj ·:? !vteclis, Kralın nut una rıin ıngı · .. ·r olacağı kanaatinde. 
V · · k b 1 , t d n daha ınuessı erat"cck cevabı aynen a u c • ya 3 

Londra, 4 {A.A.) - Görünüşe göre 
Hit!er şimdi dikkatini ingiltereye ka~ı 
yapı.lan taarruz (;zerine tek.jif edjyo!", 
Bu taarruz, son günlerde .Şiddetini art
t.ırmıştır. 9 Sonh riı~de Münih'te soYl"'
diği nutukta Hit?t•r de 11.zaltı ınuhareb~-
siui iddetlen<lirn1tk t~1savvu' Jnda b.ı

lundu;!unu bıldirmişti. Atlantikten alı

nan radyolardan lhtlcrin sö;.:Onü tuttu;u 
anlaşılmaktadır. İn<til!z zay!atı, Alman
lar tarafından ilfı.n eJ:len hayali ra-
kan1larla mukayl" .e eJilmiyec-ek de:-ece. 
de az olınaklıı ber.ıhf•r Almanların İn· 
giltereye karşı yapıl.ın deniz harbindı.! 

bütün gnyretle•ini 63ıfe~tiklcrini gö ... -
temıeğe kiıridır. 

Hanım! bu bizim sen'atımız .. Allahın fukarası neyle 
geçinecek? Senin bu yaştan sonra koca neyine'ı'.,, 

bir kadınla konuşmaları liuımdır. ,. 
Birtakınt iq.~anlar da vardır ki ta
mamile ınarazi ). ollara sapn1ışlar~ 
dır. Kokain, heroin koklarlar, af
yon yutarlar, esrar çekerler. 

Hele o, kendilerini yakından ta
nıdığımız, İstanbul ko~ular1111n göz 
bebekleri olan Tasvirler, Şchnaz
lar, Dandilcr, l'ltehlikalar, l'macı
lar, Poyrazlar, Misler, Alceyliınla:r, 
Olgalar, Karanifllcr, Yatağanlar 

A dliye koridorunda kar- lamış, kendi resmi imiş. Bakt:m, burnumuzda tütü~·or. Vakıa, şunun 
Gen içki ic:;enıeın. Bir kadelı rakı 1 ıl tk· · d nuranı· ·· ı·· ı - sı aşt ar. ısı e en. a- yuz u. yas ıca, müslüman ş11rasında, yaza bir •ey kalmadı gi-

beni hir hafta has.ta eder. Tek ha· k bir adam. b' ·· ı sai?ı ellilik vardı. I !si '• oy e ya, gün döndü kış, gün 
şuna bir odaya çekilip oturamam. N • ı ı • H d·· d" <le siyah yeldirme Nivmi"ler. sirnh ~ a.ı o ur·· • emen na.ıl ııi- on u yaz! dedikleri gibi, on be• 
Oturduın mu uyku b.ısar. Alalur- ~ derim? d dim ·· · • 

başörtü örtmüşlerdi. Karsıla.şınca, · e · gun, yırmi gün sonra gün dönümü, 
ka olursa (1) müzik severim. Gü- d 

k d ikisi de bir ag"ızdan: - Nası olacak, ba.sbayağ-ı... deQ.i. •11 ••• a.n .. sonrasına da Allah kerim, 
zel konuşan bir veya birkaç a ın 
b ti lı . h · F - Selamünakykü.rn ... ve: Nihavet. uzatmıvalım hemcır· u, g?znnınzü açıp kapayıncaya kadar 
ana ta ı ır eyecan verıı·. a~ ~ '"" b d b 

1 - Aleykümseliımı beraber bastır Adapazarına gitımive karar verdık. •r e akarız bahar ve arka;ın-
kat müziği övle canla buslu din e- d · ' k dtlar. Daha dınçce, daha derli op- Üç bes vüz lira birikmi~ param an yaz gelmiş, bizim \'cliefeııdi-
rim ki keııdiındcn gcrer~ın, baş ".\ de varı 1 b 1 ' !uca, h&tta, y·aşına, ba,.ına, yeld:r- vardı. Onları koynuma kovdum. ' . ar aş anııştır. Yalnız u-
bir şey dii,ünrıuem. Ucle kadın· nu ş d'd ~ rne ve ba~'Örtü.süne rııgmcn, yuzü 1 r~vin perdeL ... ıini çekttm. kapıyı çe- J Ul\ l r-n, yani tam \'akit \'C 
lar]a konuşurkc-n hiç düı;;.üncmc111. zantanile k' ' düzgünli... kaşları rastıklı olanı sö- kıp kilitledim. Anahtarı komsu . . yazaJım ı, sporların en 

' ze basladı. Yegane hail.ima bıraktım. ve ay a ı arından olan at 
b:llştir. dir. ı kli!l Diğer cihetten l va ha '"i Covenf'"y . . Fransaya yapılan e er 

Zira onlar irin can sıkıcı ohnak is- 1 Se\·1111li f d ı ı 
temen1j oııları kaçırmaktan. korka- ,·arı~ları 11. -k d -Hayrola, Hürmüz haıun'c l'<un? Yo1• revan olduk. Ônce tram- • • • .-.,.ı ara 3 on hafta ıaıı 1 
rnn. Hangi kadın, dü..,ünen erkeğe tıP- dıı"ı halde i ı b Jd 

' Buralarda sen:n isin ne? vava. -'nra Kuıır"'d<". vapura ·ıın- ~ san " d ancak. ol!ı tahammiil edebilir? ~ ~ hafta ya 1 K d · - • "e olacak'? o hınzır aşif eve diı<. Ha :darpasaya gcçt•İ<· İstao- pı ı~·or. en İ>ini Isıanbu-
Heroin, kokain, esrar, afyon ve nafaka ke:;tiler. İcrav:ı para ı?etir· von, hıncalunc, kalabaltri.. rı.~el'un la her bakımdan ::,c,·dirıni~ ol.ın 

saire ile ise, elhaındüli11ah ne bir dim. herif. öyle bır surctı hakt4!jn ~O- nıuhtercnı \'alinı:z, hu )'arı!-ıla ı iki ı 
Petaın ıse··sajt olursa olıiun bir Ber·· e Southampton'.ı gır d;.\.ueJer indir. 

ne kadat" mu 1 ıı mic:tır. 
. p ıs· mihveri kurulma~ı ara arı '# 
ıın _ ar 
değildir. . Molotov Hitler 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ·aıar İtaJyadan gelen boıı kım-
Bu ~ayı • .:ı t 

. çe dikleri haber ile tt·C'YJUü e -
ttrılotof, Berlin müzakereleri esna- C'lerınd. 'nunlar İtalyanın Brcncr ge. 

llnda Hitıel' tarafından teklif edilen te- ı ıekte ır. ' k · etmekle 
h · .·rıindeki hududun\.! ta vıye . 

•. hütıe:rden hiç birini kabul etmcmış- çı lrl g-unu bildirmf"kt~dıı·ler. 
liı·. Bu haber, dün resmi Rus ınahfelle- meşgul o u . 

ta 4 (A A) _ Havas a.)ansınırı 
tile ~ıkı münasebeti olan bir makam - Lyon, · · 
k'atından verilmiştir. bildirdiiine a:Bre: . · 

. . ede enterne edil~iş ol<.<n 30 oın 
Rı sy;;1.'nın Alınanyaya k;:ırş1 tarzı hll- ısvıçr b 

~ketı ve beynelmilel vaziyette mı.ls-- Fransız csırin avdeU için _da~a azı 
1 " intac edil es .. lazım cet. 

t:ıkhrl Sovyet sıya~eti mütemadi şiıphe ınüzakcrc eı ın 
Ve tereddtit1erın mevzuunu teşkıl etrnr.:C- nıektedir. 
ted.lr Fakat Hıtler ile yaptığı mülakat ____,,_ . 

Hava harbı 

alı~ veri>imiı, ne de bir alışkanlı· .. d. k" b . t b 1 d Ah ü~ hafta daha uza!ucag.ı'ı 'e•·e~ . d _o ıi>,ifte de kim? run u ı, a.;ıre ;..-n a~ aı ı. . il d 'd t . f k · · ~ ' 
3ımız \'ar ır. h . . - . h ) ı ar a va c mıs, a at lıUt<.;c 7.a-

(Batı tara{ı 1 inci sayfada) Ben, düsünnıek isteJ~ın nıiı ayak- - Kim olacak? Dürdan"... erı1:ıırecıg~, a ... rureti kar~ısında. buna ,in1kiu1 b·u-
harebelerden sonra Yunanlılar yeni le- larırna ralıat biı- çiCt lrnndura g~ - Hangi Dürdane avol? Gelinin - Ben bılet alayım .. cı{'(l:. l laıııaıımtı. Umarız ~i bu bi.lr<' z: -
pele:r işgal ctmis ve esir ahnlv>lılrdır. çirir, eelıiıne bir paket sigar:..ı yer- mi? \ Koynumdan para cıkını nı ı..·ıkar- rurcti ıneselesi, bu ):ıl, vaktinde 

Cephenin sair kı<::Jmlarında muhaı'e· leştirir, kibrit kutusunu alnı ayı - Hay olmaz ol.avdı. O yelloz ~~~· B~ıet par sı V\!rccci?,tm. Dedi 1 hallolunur da önün1üzdcki )·az ~ ~· 
beler, Yunanlıl:lr lehine bazı terakki- wıutınadau sokağa çıkar ve !lirinci iste... kı. rı~ları altı ha[tadan dokuza C'lka· 
!erle devam elmektcd.r. .;mıf caddelere uğrantnktaıı çeki- - Aman hemşıre .. ne oldu .. Ol!.- - Amaı .. ab lacıfrım Burada va!l-1 rılır. 
Boırbardıman tayyarelerimiz dü,man nerek ~ehirde dolaşnıa~a boşlarını. !undan avnldı mı? keskiler vard ır. Sen kadınsın pa- Osman Cemal KAYG/L/ 
1. ·d b ı d la G .. d .. ·· ·ı 1 ranı carpıverırler C'ıkınını bana ko ıarına ve gerı c "-' unan epo ra un uzun kenar ıııahaı e er, yan - Ayrıldı ya.. B~n ayırttan. . c: . 

Yunan ordusu 

1 çıkmı,ıtır ~ b" . l"k .. l d B" 1 ,,.d .. t•• d. • • .1, ~a ı, aıı-. LJ'-' ım )a. ası-
a~ : sagır ıı· bessız ı ı~ın( e :r. oy c a :mın us une yapma U:!t xaı.n.a- ı· . b 1 . Cık 1 !talyada _bır m•hal, 4 (A.A.l - 180 sokaklarda kapı•mı kiiitledigini• dı. Kaspanek ayırttın:. 'ıetım ag . ar.~ı. ını çıkanu. " -

hücumlar yapnıışlımlır. Buyuk yangın- sokaklar kendi evinizden çok daha Kırdığı cevız bini a~tı. Gül gibi ev- l'eAr .. ~a~af Adkap~za;:!~dd_a \e_revb•m. 1 
numaralı ltalyan tebligwe göre: ı çalışma od . d k daha de- · dug•ı g.bı tt~ m ~tt ını. Aklıma da ••••••••••ı 

1 

anız an ço Ben görmiyeli basın1ıaarı ne b 'd . d ı ı -
- B

•• •·rafı 1 .,,el sayfada - Birçok Yunan te;;ekkül!erinin mü~ vanılı bir . 1 !ık .. d kalırsı f t 1 lr şey ge ı es m .va an o ur. ---------------1 ~ ~ 
1 

~anız ıçın e • ır ına ar esti, de>enue'.. llerı·r l.ıı"let "eZ"e ·ı·n· ·· ·· him topçu hazır ı~ı ve yardımı ile mü- uız , v ' 4 !:l • :n onune 

eanasında Molotot'un Rusyanın istik-ı 
halde kendisıni her hangi bir memleke~ 
k:aroı thtilcifa sürükliyebilecek bir ıe
&lıhf.ide girişmiyeceğini serahaUe söyle-
11.igi anlaşılmaktadır. 

llusya, Finl:ındiya'da, Polonya'da ve 
ltuırıanya"da yapılan hareketler ile ~~ 
lonya, Estonya ve Litvanya·nıo 4galuu 
bazı sevkulceyşi sebeplerle lüzumlu ad

İııgilız tuyyareleri Sicılyayı ~a kerreren yaplıgı taarruzlar, İtaly3n, •. . , . • - Fırtına esti de siız mü" Bırak d<>ı.:ru gittı. &-kle bakam bek.le .. K I' 1 • b 1 
boınlıard man etmıslerdır. Tana- kıt'alarının amıdane mukavemeti saye-l Bı~ ~akınıa, bu halıınle ben La_ Allah askına, hemtire .. Derdimi Ne gelen var. re giden!. .. Beş on iZ ıse erı vo ey o 

ile>· bih·ük infil:iklarm vukuu- sinde durdurulmuş ,.0 şiddetli mukabıl martın e ve_ Ba~-~oıı'~ Y~~laşır gıbı tazeleme ... Sen ne arıyorsun baka- da.1tika sonra. kuskulanmıya iıaş-
rec görıl'iı•lerdir. Bütün tayyareler Jıaarruzlarda buluıı"lmu>tur. oluyor~ı~· Ö~ho .... l~hh~:·· Gı;:ur yım7 l:tcl:m. O mahşer gıbi kalabalık maçları du"n basladı 
nu. 'donmüştür. Ilava t~eokkillleri Er:iekenin garbin· verece.. ır enzer t ' • •r ya 1114 

- Aman homsire.. sorma~ Be- tavsa~ı. Herkes, trenlere dot{ru 
salımen 

4 
(AA.) ~ Resmi tebliğ: deki mıntakaria İtalyan kıt'alarının ha. hk dogrusu ... F~k~t .?c.?zıyeıı tara· nım de basıma ııelenler. kımsele- gitti. Istasyonda kunseler yok. A-

Londra, · · dÜ.'jlllan Lon- reketine yardım etır.iıilenlir. fımız, sadece yurnyu~u ve yalnız- rin basına gelmemistir. vaklarım suya erdı. Erdi amma 
SöyiP.ndi·gine göre Molotof, Rusya'nın Salı/çar~amba g~~sı . •e hü- Bombardıman tayyareleri, Preveze, lığı sevmemiz •.• Buna mukabil on· _ A:man. meraklandırma beni. atı alan Üsküdarı g~tıkten S<:nra . .' 

bir nüfuz mıntakasile alftkadar olmadı- draya ve me:-kezı Ingilterey Ayamora limanlarına mu,·aUa!tiyetle !art benden, yahut beni onlardan Söyle cahuk .. ne oldu'/ Herif aşağı, herif yukarı.. kov-
tı, ancak bir emniyet nuntakasile ali- elmi, ve bu mLntakalarla sa- taarruz elmi~lenlır. İtalyan hava te:ıek- ayıran bir benzeıuiyen wafnnu dunsa bul. Hımıen polı.>e gider-

cum ' kdi" inden uzak ki b' · b' b' · · d f alı1 - Ne olacak? Gel şuraya otura- · 
kadar olabiI•~gı noktasında ısrar et- hil arasında ye ger . küllerinden biri Tır:ın üzorinde tuluş,h var ızı ır ırımız en ers ar- 1 d 1 (K t sin. !si anlatırsın .. karakollara ııi-

'" ' 1 muhtelif nok ca uzaklaştırıyor· ım a an atay .m. anapeye o ur ·r d l . . " • h rif 
ırı;ıtir. Moskova hükCımeti, harbin Bal- mesafelcrae bu unan .tu bir muharebede altı düşman tayya- • • . dular.) Geçen vaz bir gün Şehza- der. ı a e er verırsın. ''.'el(er e 
lı:anıara ve bilha sa Türkiye'ye yayıl· .. ,· e de lıo_mbalar atılmış- resi dilşürmüştür. Onlar dagları, ormanları sevı· d b Ned: •1 . 'f .t beni dolandırmış hemşıre ... 
b>as · h et- talar u __ zeıın .. u··k ~ı·kyaslarda İtalyan torpil tayyareleri Girid'de yorlar. Tabiat ile ba•bn• kalabil· 

1
.e asına,.. une ere .!1'ısa ır .. ııı - _ "'--yı. Sonra? 

tna mani olmak arzusunu ız ar J r buv 4 u ':I ~ ım Do uŞte h n 1 1 """"' lı>i•tir. tır . .Hucum a · f Süda körfezınde iki düşman kruvazö- mek için yalnızlık işliyakındadı.r- · n • ava ~uze: sov e. ? N 1 ad ' . az devam etmıs ır. • . . Haydara yaya uzanıvereyım de- - Sonrası var nu. ası am 
., ol1ııa\ ıp ded" a•d,r. Mer- rünü lorpillemişlerdir. lar. Ben şehrı sevıyoruııı, ceıruye- d" Ah ·d · la d 1 F ih old""'mu anlatırsın. "u·· "''-iyette 
""oloto!'un Berlin'i ziyaretinden sonn Ölü ve y~ralı a ı • tin zarfı ve eseri ile ha b kal- ını. • emez o y_ un. at ten .... ~ "" <nU ..• 

llofya ve Belgr·~'da'"' Alman mümel· .
1
t ede çıkan bazı yangın Londro, 4 (A.A.) - Yunan kıt'alan- k . . ln lık ş aşa geçerken parka ui!radım ·bir ka- defterler acarlar, resimler ~ 

ııl~tnektedir. Kız hr;cleri voleybol &ampiyonası dün 
EıninonU llalkevi salonunda başla

dı, GunUn ilk ınaç,ı. kız muallin1 mekte-
bi ile Boğaziçi lisesinin kızlan arasın
da idi.. Boğaziçlilerin &ervi9 abıı ile 
başlanan birinci ~t kız muallimin bas
kısı altında geçti ve ilk seli Muallim 
mektebi 15 _ 8 ile l<aundı. 

İkınci sette Bokaziçliler kendilerini 
topladılar \'e lu.z muallim ancak U • ıı 

~ M k • !ngı er k Elb d • ma ı•ın ya iZ arıyorum. . .. . 1 H u· . ada t 
lille:rinin bu m""""""leket1erin hüldlmetle- ezı.. . r Londra mınta a- nın asana ogru ileri bareketlerini."t ~ . • . napevc oturdum.. dinlenıvord.um.. rır er. er ın resm.ıne or ras -

"" !ar onlcn"'.ış ır._ .. an ın zuhur devam ettiğınden barueden İoailiz B~yruta ııdenleri Cedre d~ Lı- Yanıma bir adam ,gelıp oturdu. Üs- larnaz mıyım? riye, Nerimn, .Meliha Nevzal 
tbıe Almanyanın Bulıaıistarun ve Yu- sında hıçb'.r _buy_ük Y -~hir hedef matbuab, muharcbenın kar fırtınala" bana çıkara~. ~ehb~der, ~u~ek tü başı temiz .. Efendiden bır ada:m - Sonra7 Yakalandı mı? BCJiadol: Nilüfer, S:,tm.az, Lamia, z._ 

ile oyunu kazanabildi. Bu ilk maca ta
kmılar qağıdıık.i kııı!rolarla çı!aru.Jlanlı: 

x .. Maalllıa: MelAlıat, Hayri.ye, Hay-

C•slavyanın temamiyetini ihI51 etmek etmedi~i gı~ı muhımı.şt~,..... içinde Italyan dümd.lr kuvvetlerlle Yu. Çb~mlardan _hırın1ınedı:ov~cslnı çızen .sa.OOım. Öteden beriden. konusmı- - Duuuur! Daha bitmedi. cBlz lirul, Hand•n, Rebia. 
losa"."runda bulunmadığını bildirmiş de hasara ugraınA.am) Daily Eks- nan onlubsu arasınltda şiddetle devam et- ır sı~rlgt ışardc 1 ereo.; •va başladık. Laf l.ifı actı. nihavet. onu yakalarız, sen evıne gliit l?a- GünOn ikinci ve en heJ'ecaıılı maçı 
•'- 1 . t · Londı·a, 4 (A. .-

1 
. !iğini te aruz e ıı~nektedır. - işte ... - er er - Llınartin'in efendinin merhum oldu"unu so··y- mm!. derler. Kalkar, eve ge rsın. Erenkoy·· ile Cumh .. -'-1 arumtla idi.. 

'UJ.a arı dikkate şayandır. Aynı emı- ka esıne ıo. ..... ..,,. ... "'>t T pres -"azetesinin hır m_a Times gar.et••sınin ukert muhabiri imzası. !edim. 'Hınzır karı, çenen kenetlen- Yeaane hanımdan anahtarı alır, Birinci set ErenltÖJ'lülerin 1ehine 15-11 
• Urklore de verUmi,ııir. " li 1 .. Londrada hasara ugramıyan e-zcümle diyor ki: Ve İsviçre küy ve şehirlerinin se de söylemez olsavdım. kanıyı açarsın. Bir de ne ııörür· ile neticelendi. İkinci oe\e 1ıaf1fr ı.y-
iUer, söylenditine göre RWJ kıt'a a- rıore tır Yunan ileri lı.arE"ketinin ayni tempo- d · • d ·· • El" 1 k ~n bbır· t' ek uıaballe kaımarnıaskş · • ol· yüz e yetınışw e ya dağ başında - Efendi kimdi diye sordu. sun. harumcıl(ını. ım e apa_, - lamaz Kadriyenin yerine ı1n<ı lUDİJ'9 

"'1ın huduttan çekilmesini memnuni- d bombaların en yu mubafaı:a etmesi ihtimali azdır. bir kulübenin, ya giil kenarında Do sürrnelediğim bahçe kapısı 'boylu ile Nilüferin güzel oyunu uo 
P•lle kar~ılıyacagını ihsas etmiştir. Makale e t ımasının sivil İtalyanların ınaneviyalı yıkıldığı tak- bir binanın kapısı üzerine konmuş - kumacı Hacı Resit Efendi boyunca yerde yat:rnıvor mu? Cıi!- Cumhuriyetliler hA!rimlyeti eı. aJdt. 

:ı.toıotor, Rtısyanın kendi tanıfından m:yan hed~fler:tm~~ kasdini gös- cilrde bu t~mPoYU muhafaza etmek bir kitabede, yahut çi~ekli bir id~ dedim. f d. lılh basar. soluğu karakolda alır- lar ve ikinci seti 15 - 10 ile k-=• .. 
b Ini ar.aliyi teı ııı . bardı- mümkün iııe de şıındiye kadar sarsıldığı d k ta . emen e en ıyı tanıyı vermesin sın. Olanı. biteni. bir bir anlatır- muvaffak oldular. Birinci - :ıı:ı&*-l!.J. 
Ududu tahkim etmeğe devam edecei "ili-ini buna mukabıl bom'--! muhakkak olan İla'van ın:lneviyatı he- mey ancı. or ~ına yerleştirilmiş mı? Mei:ter ~:liizen yaparmış. Ben >:ın. Tekrar polıs· !erle eve "eh• bir !illerin, ikinci --~ de "·-"·-'---'--

..., b d • ,,.... ter-." • 1 . tarafından NJ ay- bir abidenin gögsünde şöyle satır- b''- . ' s d .. . - ~ p ~ --....-

'f'tlb u iş iç.in gf'Ce eündüz çalı;ıl ıaı man tavvare erı . vcut ol nüz bu dercıce bozulm::unıştır. Hezimet- lar okursunuz: ne · lrt:yım · onra an oğrendım. de ıbakarsın ki. soyup sovana oe- rin kazanması üzerine Uçünctt aet ook 
ını vermiştir. görfu;°meleri imkanı me_ - ıerin büyük bir kc,nunı t.min eden 1ı.mil, . Aman efendim. ne dilbaz adam. virm;•ler. Ne kap bırak.ıruslar, ne heyecanlı olınuıı, neticede _.,._...._;_ 

litı M 1 1 ı ca - elektrık san- •Büyük Jngiliz .ıniri Bayron, fı'· Efendi b. nd b. · lend' A- - ·-.-.-ı ~rin talep1erioe rağmen o o o • na ra.emen .. . düşman kıt'alannın üslrrıle muvasala- r- ve ır va ı, · ır ıc ı.. - ı-:acak... Ne baktr var. ne çakır._ nazaran O.tüncü 9t'tte daha dllzc&ıı 07!1&-
~ine yapılan Sovyet yardımını sekteye ması . . köprüler gibi muhım he- !arını kesen v• bazen bu kıt'aları mu- lan yıl, rnan ayın bilmem kaçıncı deta ağladı. Ondan sonracağızuna Hiç bir şeve yanmadun da heınşi- yan Erenköylüler 15 - 13 ile milsabalı:a-
~h.tacak veya bu yanlımı tahdit ede- ~~~\~~ v~asara uğramamış bulun- hasara eden Yunanlıların mükemmel falan gününde buradan gö;;e bak· dedi ki: re. neve vandım, bilir misin? E- yı ıalibiyetle bitirmif oldular. 
O.k mahiyette bir müzakereye ıiri~mek- ·u kaydedilınektedır. se,·killccyş harekelloridir. Bir çok yer- ınıştır (?!) ilah .. , - Vah \"ah .. çok üzüldüm. Hacı !imle sakız ,g:bi vıkavıp ütüledi- Bu beyecanlı maça mektepliler ..._ 
len imtina etm4lir. c.ug ~ !erde İtalyan kıl'aları btlyük bir cesa- Eğer benim için de bir gün böy- Reşit efendi, benim amcam Hacı ~im. patıska örtülerin Üzerlerinde, ğıda.ki kadrolarla çıkmlilanlı: -. k e 1 retle hnrbetmişler ve açlıktan ölmek le bir ~erd mukadderse İstanbul Sadık efendinin çok ivi dostuydu. çamurlu avaklarile ıı:ezmisler- Hın ErmUJ': Sühey!A, Nezahat, Mübeccel. 

T 1 t Si er derecesin gelmeden teslim olmamışlar- Belediyesi şu satırlara bir göz at- Hicaza beraber ,gitmişler. Simdi zır herifler. Pençe ı:ıençe ayak iz- Türkan, Nevmide Fatilel 

ek numara 1 a dır. İtalyan .,kerinin Alman askeri ka- makla formül aramak zahmetin- duysa. zavallı adamcağız. kim bilir !eri. Hep oturdum da. hiddetim- Camlııuiyet: Nfual, Bldal, Hayrilnni-
dar çarpışmoga hcve.h olmağı aşikar den kurtulmuş olabilir: nasıl iclenir- Neyse, kader böylev- den hünııi.ir hün~r aiı;ladını. sa. Semahat, Belkıs K~mlye. 

d 
bulunmkla beraber, bilhassa bir harp •Nizamettin Nazif bu yan sokak- mis .. ne <!enir. Amcamın da. alt.ı ay Neyse, iki gün sonra yakalamış- \ ==============="' . f 1 )ar an az p!Arurun mevcut olmaması dolayısile tan her geçişinde filin, filin vo ewel, sizlere ömür, kansı mefat !ar. bizi yÜZ vÜ7'1: eetirdiler. Para-

çı t numara J ..,ell Bakır~"-"nde Ynnanislanda uğranılan muva!fakiyel- filiın numaralı aparlımanların etti. O zavallı da. helal süt emmiş run ilci yÜz lirasını vemis. bitirmis. 
•u,w sizlilcten mes'ul değildir. Vaziyeti oldu- önünde birer fare ölüsü ı::örmek bir kadın arıvor. Eh oldukça para- Hav zık.knn ve, mel'un herif. Yü- Ülkeler fetheden bir Halk Co-

m!llkü!I.eşmiŞ ve ~i oımadıiı ıörül- ğu clbi kavrayan Yunan kumandanlı- azabına katlanmııtır.. sı pulu var. Tarlaları var. züne karşı: cui!unun VATAN için dünva-
"1k Seıırimızde işleyen çiti numaralı hiç tek numaralı ğı ve taktik meharelleri ayarmda cesa- Yahut şöyle bir iki satır da ru- Aıınan hemşireeiltim. daha neler - Ayol, ezit herif, Allahtan nın bütün nimetlerini ve askı-

•ilerin tek numanılılanlan fazla ol- tür ret gösteren Yunan onlularıru tebrik b .dedeb'li anlattı. Amcası Hacı Sadık efendi, korkmadın, kuldan utanmadın nı ıfeda eden bir KAHRAMA-
111\ası - · ıı araba- aıOI · . eti de bu hus·-ta vfil- e~-~ ı~ım•·-. umu şa 1 r: lal • ' ad u""' -r"';•~tlerl d 1 h ... un.,ebelile çiti numara cemıY ~ w•~ ~ ~ Adapazarında otururmu.s. Tar a- mı: Ben.o ıı;>bi bir k ına yaptı- """ ~ ~w~ e O U ayatı 
!arın ·•t-•'ğı· gu"nlerde ra'·""" ıoförle- Şoförler . ı· Fazla çift ııu- 1n· .nıtere Kralına, Yunan - •Tanzifat memurları ile Beledi- edir' Dedim N ,.__ tin 'd ~ =u . , ..,..... ~-·•nç üracaat etrnıŞ ır. ,... rına patates ektirir. patates tica- ğın n . . e dese be""" 

• ~•rlerıne nazaran daha az - yele m . · manıları teke tah- İtalyan Harbi Anlatıldı ye müfettişleri Nizarnettin Nazil'e reti yaparmıQ, Neler e!endun,· ne- nirsin, h~""re? TTf.anmadan: l maralı taksılenn nu .. . edi- ""'ı" ... a....... "" 
•
1
ae ett,:.J,.ri a!akııdarlarca da tesbit il ıunmak surelile musavat temm Londra, 4 (A.A.) - Atinada İn- karşı duydukları sempati ve sevgi. Ier... - Hanım. ıbu bizim sanatımız .. 

o ""muştu Bazı kazalarda ise; tek nu· v o . giliz deniz akşesi bulunan Vis A- ye daima sadık kalnuşlar ve hulya- Ben de, ne bileyim ,ba..<UJtA ı?el- Allahın {ukarası neyle geçinecek! 
"'•raıııarm gunlerinde Uıksi bulmak Jecekür. ı mira! Turle bugün Kral tarafın- sını bozmamalı: endişesile dolaştığı mis şey değil. İnandını. Evimi. ve- Senin de bu yaştan sonra koca a-
::::C-- dan kabul edilmiş ve Ywıan - İtal- b k ki statük d rimi yurdu:mu sordu. Adres ver- rll'lI\ak, evlenmek neyine7 Deme-

A R \·an harbinde gözile «ördüklerini 0 50 a arın · · o~unn eğiş- sın· mı·•. Hafakanlar boil:ll<!aktı val-

T L 
. 0 tirmemck kadirşınaslıcuu göster- dim. Bir iki kere eve ,geldi. Kahve-
Krala anlatmışt.r. mişlerdir.• !er pişirdim. Bir 6n yine geldi. lahL .. 

İngiltere Filosu, Yunan Dedi ki: - Haltetmis kerata ... 
Donanmasile Çalışmaktan Şakayı bı.rakalını, esa5a gelelim: iste. şimdi, mahkemelik ol-

h . k ı - A\ılacıii:ım.. ben ııeçenlerde N o 
Ya ltalyan 

erlerine ... 

Şehrimizdeki bayanlar Yu
nan erlerine §eker göndermek 
kararını vermişler. Bu .ıa~~
scven h»yanlar bunun ıçın 
aralarında 3000 lira toplaınıŞ· 
\ar. 

Nanemolla ya: 
- Ü tat ne dersin?. 
Dedim. 
- Elhak muvafık olur .. 
CevaLını verdikten sonra, 

devanı etti: 
- İta! ·an erlerine de leb

lebi lıed,ye etmek muvafık 
olur. MalUın a mideyi takvi
ye eder, adale~i ve nzviyeti 

~!. 

Amma•' tJ ar, 

lakin .• 

Nanenıollaya: . 
- işte gazete yaııı oı: Pı

asada hiçbir sıkıntıı a _mahal 
Y . ece'- kadar el lambası 
,,ermıy • 
pili varmış.. • 

Dedim. 
_Tuhafsın ... 
Diyerek devam elli: 
_ Amma ve lakin ne ben 

il bulabiliyorum, ne de bula• 
~na rastgeldim. Biıim Haluk 
Cemal bile pil almak için her 

defasında bir liınbayı da bo

I.ftihar Duyuyor Bu şe ır, aş arma r stık sürül- d dul< amcama mektup yaz un. Rahmetli · 
Atına, 4 (A.A.) - Atina ajarısı: müş bir kaknem cadaloza benzi- Hacı ll'lI\camın mefatını haber ver

Atinadaki lngilıı sefaretinin deniz yor. İki üç birinci sınıf caddesin- dim. Senden bahsettim. Sonra da 
ataşesi, Yunan donanması erkanı- den ba~ka süpürülen tarafı yok. aklınıa bir sev ııeldi. Yine bir mek
harbıye reisine lngilterenin Akde- Giizel bir rnüdabalesile Köprü- tup yazıp amcamın alizmı yokla
niz filosu kumandanının ·bir rnek- yii, istikliıl caddesini, Anknra cad- dı.m. Helal süt emın~ bir kadın 
tubunu tevdi etmiştir. desini, Divanyolunu ve Şişlinin üç arıvordu- Seni almıva niveti olup 

Kuıırıandan, bu mektubunda Yu- beş semtini tükürükten kurtaran olmadıfrını sordum. Cok hosuna 
nan donanması mensuplarına va- Belediye bu şehrin ikinci sınıf so- gihmi.ş. İşte dün şu mektubu al
zilelerinde gösterdikleri maharet- kaklarwı galiba şehir dahilinde dını. Eğer sen ile i•tersen. Allahın 
ten ckılayı hayranliğıru bildirmek- saymıyor ve ehirli; tükürmenin emrile... Bir mektuı;ı açıp okudu .. 
tedir. memnu olduğu rnınlaka haricinde neler de, neler? ... 

İngiliz Kumandanı, bilha.:sa Yu- ıı:;erine ıı:;erine tükürmek için bir Derken efendim, yezit herif, ağ-
nan muhariplerinin ve denızaltıla- ınıntaka ayırıyor. zımdan ,girdi, burnumdan cıktı. Ne 
rının muvaffakiyetli faaliyetini yaptı, vaptı; beni kandırdı. 
zikretmektedir. NUanıettin Ntuil - Amcama yazaymı ... ded:i. Cık-

Mektu..!Jta netice olarak şöyle de- tı. eitti. 
nilmektcdir: (l) Amma eski 1stanbulu hatır- Birkac ıı:ün sonra tekrar geldi. 

..Size bi.iyük muvaffakiyetler te- latan Osmanlı müziği olursa ..• 0 - Amcamdan mektup aldım; 
menni ederiz. Yunan Kraliyet do- dedi. Seni istiyor. Hemen. hazır-
nanrr- ile b·r'ıkte ~al.ştığınuzdan halk h~vahlrı filin sinirime doku- lan .. A.dapazanna ridelim. Bir de 

Bu aralık, bunları anlatan kadın 
oturouitu kanapede dohulup: 

- İşte, hemşire. bunlar! Dedi. 
Sai!<laki kırp1k bıvıklt vezit beni 
kand.ır.p dolandıran. Öbürü de 
ben yola ı?iderke.n, . ıririp evi soy2 
muş. sovana çevırzruş. 
~adın, b':'nları sövlcrken, bilek

le~ıoo_en bır.ı.bırlerine at:elepçeJen
rnış, _ ıan~r~an.~n önünde Yiirü
yen iki kışıvı ı?osterivordu. 

iBiraz sonra, mübasir havkırdı: 
- ~afize. Mehmet!. Osmaaan! 
Felaketzede kadın. mahkeme 

sal~a dol!ru vürürken. yanın
dakı ahbabım da bileğirı<len yaka-
lı varak sürü!dedi: · 

raber alıyor' 
A. ŞEKlP. dolayı iftihar ediyoruz.• nuyor resim eösterdi. Sözde amcası yol-

- Gel hemm.... Allah askına. 
su VÜZ!<Üz herif bakalım J:ıurada 
da ne sôvli.vecei<, dinle .. ! 

VATAN 
FEDAİSi 

TüRK.çE SÖZLtl Bü-vük. 

Filmi 

Yüzer binlik ordulann carpış
ması. .. Binlerce insanın 

muhaeeretL. 

Ve Nihayet Zafer 

ve Şeref 
Başta R1CHAR DİX olduğu 

halde on iki yıldızın iştirakile 

YAR 1 N 
Matinelerden itibaren 

TAKSIM 
Sinemasında 



SAYFA-4 

Siyasal bilgiler okulu-1 

nun 84 cü yılı kutlandı 

Bulgaristanın 
sulh teminatı 

f KD A M 

Günün içinden 
- Baş brafı l inci sayfada -

O halde hcın benzinj tasarrui ct-

Popo/' un 
Nu ku 

(Ba'.'.ınakaledeu devam) mek, henı de nakiJ va!<iılalarını 
tahd . tın k ı· ld""' (Ba:, tarafı 2 n<i Sllyfadn) 2 - Go>podin Popof bundan ıt e eme azın~ gı;. ıgı a~-

b laşılı•o BıLch en ısalıhtlı tadı! derken giiriinen bu a .. ık fark bilhas sonra ·Craiova nıuaht:de~ile Do -, · r. "'' _ ._ ~ 
(Bastaarfı 1 inci satıfada) isti ven bir mesleğe gireceksıniz. rucn ınt:"t· l'"'ıuin s.ı:lh , ol le halle- şu olabilir: J3ugün Istanhuldn ~ar- ~a yine l ıuric.•iye Nazırının i~aret 

l'.~kla .b~yüklerl t~;kt~ ".e tebcil ederek! Bu memiek~tte te:;:.k_ilfLtçı:~.k~r~t~u diJnıh. olnıa~ı. nıılı\·tr dt·vletlerinin f~d~lc.Lği :esrrıen tc .,ıt tı ilen ben: ettiği gil:ı •'l'ürk nıatbu~tinda yük
'uzlerını şöyle bıürm.şt.ir: , ve bulucubırn1esle,qıseçtıgınızı ılk iidllane bit :tihuı~t.~tlL· tahakkuk zını, hatla daha a~altarak 1ususı sel•"ı h~11. n~ıl10~ . ..:eslere rağmen 

« ••• Bu toplantı.nıza şerell<'rın "" giiııden hatırlayın.z. Kuruculuk ve ettirmek hll'diklcı:i AHupanııı ye- ve umumi bulun btaııbul otomu· mütei<abil hürmet ve dostluk esas
kıyınetlisini bahşeden yüce huzurunuz- buluculuğu yalnız zeka yapamaz. niden tanzinli işiıu· hır niinnıue billl'rine ve~ika usulile t~ksim et- larına davanmakta .. buJnnmAsının 
d.ı. biz, buııünkü Siyasal Bilgiler Okulu Bunlar, büyük mikyasta bilgiye, olacak mahi}ctledir.• d~dikten , 011_ mek. Bu şekılde hem nakıl vasıtası ~aiki yine mıt~~n bir fıkrasından 
talcbeşinin de bizden öncekiler gibi, tetkike ve tecrübeye ihtiyaç gös- ra •Avrupanın ycnidc-n tanzinı.i ınüşJj~lfıtı azalır, hcn1 i~siz kalan ıstihrar olunabılır: . 
,;ıt3n ve millet kaygusunu ve o vatan- te · O · · ...... d kl · · r·· ı · 1 · d t d 1 h 
ı., o ınilletin necat, itila ve sel~etini 
k~fıJ biricik vasıta olan Cümhuriyeti 
hayahmızda tek gaye tanıyarak o uğut'
da icap ederse, nefislerimizi seve seve 
feda edeceğimize and içiyoruz. 

,Siz en büyügümüzden örnek, ışık ve 
b12 alarak, mill1 birliğin koruyucu ve 
kuV\.•et wrici çerçevt>Si içinde balkı!ı 

refahına, yurdun istikl5line ve üstün 
bir medeniyetin durmadan inkişafına 

çah.şmak, müşterek idealimizdir. Bun1.ın, 

tekz;p edllmez bir hakikat olduğuna iti-

rır. nun ıçın ogren ı erınız1 meselesinde Bulgari:,tanuı çah~ını- şc .. ".- c-r_ış crııı.c av e e. er er~ em «Türk Trakyasında yapılan aS'k.erl h":l-
çok kıvmetlidir. Fakat ö{!renecek- ya her zanıan hnLır olduğunu• :!»Oy- de bcnzın sarfıJ-~atındakı tchdıt ga- ı zırlıklara gelince Türk bük:Umeti bun-
leriniz, .ııeci$ mikyasta önünüzde !emiştir. yesi muvaffakıyetle başarılmış lorın sırf tedafüi mahiyette olduklan 
açıktır. Bu açığı. vazüe basındakı Bulgarlar, Dobrucayı mihverin olur. hakkında mükerreren beyanatta b\ı· 
çalışmalarınızla kapatacaksınız. yardunile ekle ettikleri için, Bul- -- ·--<r-· Iunmuştur.> 

Aı·kadaslar, gar Hariciye Nazırınııı .'lı"hver f' ı· d' h · · 1 
M h d fs . · '' ın an ıya cum urreısı Türkiye, Bulgaristan gibi deği , 

emuriyet ayatm a, ne mıze devletlerinin •adilane zihııiyetin-·t· d ilk ·· d •t·b ••çı'mı· hiçbir arazi talebi olmıyarak hiırp 
ı ıma ııın:, gun en ı 1 aren den bahsetmesini tabiı· .. k ~ 

1 l d 
. gorme haricindedir. Binaenaleyh politi-

esaslı bir vasfınız o ma ı ır. Iyi Öğ· ıa·z 101 gelir. F"'kat, Do~rucanın Helsinki. 4 (A.A.) - Diyet meclsinin · • . 
Q a kamız ,!:Ok samimidir. Şikayetı 

renmek ve öğrendiğinizi emniyetle 8ulgarista11a iadcs'.ııc muhabil, ona kar~ı 150 rc.:yle kubul ettiği kanun ı ı 
b k h h 1 t . · h w nıuc.p o an ';iirk nıatbuatı Bu gar 

tat ik etme· ru a e ı, sıze ii· mihvel', yeni nı·Laııı namına bı"r su·· - · · 
k

. im·'·-' N f . . mucıbincc Cumhurreisi seı;1mı, kalan Nazırı eınin olabilir ki hep Bulgar 
ım o .wuır. e smıze itimadı· rü hakları dg· ııediklcrine göre, 

ız:z 

·-::....~~.....,!:::i:.. ...... 1111~ .......... ..,. .... at! 

FA SOL 
en birinci 

Kan. Kuvvet ve iştiha Şurubudur. 
•••••r.ı- Her eczanede bulunur. •••••••illi 

İst•nbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Miktarı Beher kiloya Tutan Teminatı 

Kilo ·tahmin J'i:ıtı L. Kr. L. Kr. 

7()()0 
600 

1000 

15 ku. 
80 
40 

1050 
480 
400 

79 
36 
30 

Cinsi 

Mazot (motorin) 
MobileyuJ B B (ve benzerıı 
Benzin 

• 

Yukarıda cins ve miktarı ve muhammen bedeli yazılı mevaddı mQştefle 

kabı mektepten temin olunmıık ve mektepte teslim alınmak surelile açık ek
ailtmeye konmuştur. İhale 9/12/940 pazartesi günü saat 11 de Halkalıda 
mektepte yapılacaktır. İsteklilerin betli günde yede yedi buçuk teminat pa
ralarile birlikte Halkalıda mektepteki komisyona m4J"acaatlan. Şartnamesini 

İstanbul Ziraat müdürlüğ"Onde ve mekte~ muhasipllğinde görmeleri 

1 b ·· ı d'·· b .. ··k · ' iki sene müddet içiıı ve 1937 yılındaki gazetelerinin t a ş k ı n neşri-
n:z a u soy e ıgım uyu ihtiyacı Dobruca meselesi mih,erin adale-

nınt buyurmanızı içten eelen saygı ve d. h t ·~•?d t t k seçiciler tarafından !~ Bufociklınunda 'yatına ve birtakım metalip ifad<· lstanbul Vakıflar Dı'rekfo"rlu"g-Unden aıma a ıru~ a u arsanız en- tine bir nünnıne teşkil edemez, sevgilerimizle dileriz.> d. · ·t· d t k h 1 im yapılacaktır. eden yazılarına cevcptır. Bulgaris-
ınıze ı ırna ın aş ın a e ge e- edemez amm• buııu so··vıemek de f Bu ıenç talebeye hassaten iltifat bu- k t•· • A Q , tan •h a k v e m e n a a ı. 

sine a ıyyen mani olursunuz. - mihvere ınütesekkir ve ınüteveccih 'l•1111•• .. •••••••••••••••••••••••t11m yuran Mili! Şef, okula karşı besledik- . 1 · . . h . 1 . dedig" i şev!crin hududunu iyi ta- ı • 
mır erınız sıze er zaman iyı yo olan Bulgaristana d';şmez, •Bulga- atmıştır. Bizim Bulgaristandan ' !eri teveccühün yeni ve pek kıymetli bir .. t kl . . 

1 
d yin ederek ona giire hareketini uy-

gos erece er ve ıyı muame e e e- ristaııın Avrupanın yenı'den tanzı". dostluktan ba~ka birbir i'tediğimiz d ti .. 
nişane.! olmak üzere, LQtfen kürsüye kl d. Am· 1 .. d . • ' durur ve yeni hami ve os ar ıçın 

ce er ır. ır erınız en ıyi mu- mi meselesinde ralıs,nııva her za· yoktur. Hatta Trak) adal..ı tedafüi ki k 1 gelerelı: aşağıdaki ııözlerle talebeye :•- 1 .. . 1 b k • eski mücerrep arka~ .• ~lı arı o ay 
U rinl ame e gormıye emniyet e a mız, man hazır olması. so··zun·· e Gospo- askeri hazırlıklarıınız, llulgarista· . · d tıtat ve kend ' e · irlat buyurmuşlar- f k t h t bil . ki h .. . . . kola)· feda etmek gibi bir ıtıya a 

dır a a aya ta, inız ·, azın• guç din Popof •barış yolile• kayıt ve na karşı da deı:ıldır; Hulgarıstan- k 1 k . t d'". Bulgar 
· olan mu l · · ı dır" d 1 k · . 1 1 apı mazsa ço ıs e ıgı 
Re'~"'umhunmıuz dem;cJerdir ame e, ıyı muame e . şartını ilave etseydi, daha iyi olur· an aşıp ge me lb!ı~ en er o ursa ·ıı .. h h .. b k . k ga ..._"° ~ B. · t "d tm k k 1 k d mı etını arp arıcı ırn ma -lti: U" ınsanı ser ı are e e <>- du. Fakat bu söz, Bulgaristanın on ara arşı ır. . . . T 
Arkadaşlar, laydır, .teveccüh gören memurun mihvere hj:lılığını ve Hitlerin çok Nazır, •İki memleket arasında yesıne ırışebı ır. 
Sivasal Bilıriler Okulu memle- mütemadiyen iyi muameleye hak ehemmiyet verdiiii yeni nizama mevcut iyi komşı.luk münasebet- ! Hü.eyin Şü ~rü BABAN 

keti.ınizin idare hayatına her sene kazanması çok güçtür. Teveccüh manen olsun iltilıakını göstermek lerinin istikbalde daha ziyade in-
•cç.me uzuvlar yet

4
tiren en kıy· ve iyi muamele karşısında insan, için süylenmiştir. kişaf edeceğ''ne kaniim. diyor. Bul- İ 

metli müesseselerimizden biridir. kendmi kaybetmemelidir. Bu da, 3 - Nutkun Kral Borisin Bitle- garistan bize karşı iyi komşuluk 
Diğer büyük ilim müesseselerimiz ilerlemek ve muvaffak olmak için ri ziyareti hakkındaki kısmında ettikçe bu miinasebetlerin daima 
mezun verirken ve tahsillerini bi- başlıca iınıilclir. . . kafi vuzuh ve sarahat yoktur. O daha biiyük iııki~aflar göstereceği 
ti.-enleri hayata çıkarırken onlara . Demek 15.tıyorum ki, ~er,ıdı r,ıef- gizli ziyaret, esrarengiz mahiyetini muhakkaktır. 5 B k p b 
serbest mesleklerde de çalışmak sınıze olan ıtımadını.zla amır!erını- hala muhafaza etmektedir •Al- •Türk matbuatında yükselen ha· irirıci anun erşem e 
imkanıar.ru veriyor. Fakat bu mü zi size kolayLk göslermiye teşvik . manya ile Bulgaristan ara,.,',,daki zı nahoş seslere. gelince; Gospo- 8.00 Program 
esı.eseyi bjtirip çıkanlar, daha ilk etmek, sızın. elınızdedır. Kendınıze 1 dostane miinasebetleri bir defa din Popof, bu falsolu seslerin ev r.Iüzik 

18.40 Müzik 
19.15 Milzik 

gür.lerde kendilerini Devlete vak- ınancınız hiç sarsılmamalıd~r. En daha tebarüz ettirmek için• bn zi- \"ela Bulgar gazetelerinden çıktığı- Ajans 
fetmek kararile 4e başl.yorlar. sert, ~ızden CO~ yaşli muh~tlerd.e yaretin böyle gizli yapılmasına lü- na dikkat etmemiş görü,.ıiyor. Bir 8.30 Müzik 
Serbest hayatı en zayıf ihtimal o- bile liıyık oldu~nuz ~evku tuta- zwn yoktu, değil mi? hayli zaman oluyor ki bazı Bulrar 9.00 Ev kadını 

8.03 
8.15 19.30 Ajans 

19.~5 Müzik 
20.15 Radyo 

!arak gözönünde tutuyorlar. Ömür- bilan_enı". şartı, .. nefsınıze, huımetı- 4 - Nazırııı, Yugoslav~& • Bul- ı gaıetelerinin 'fıirkiyeyc aleyh!ıı.r 12.30 Program 
!erini mıllet hi.ııınetine bağışlıyor· n_ızdır . .Nefse .hurır._e.t, teroıyesı ye- garistan münasebetlerinde terakki sesleri, h~_kikaten bize de nahoş ge- t2.33 Müz k 
lar. Memlekete faydali olmayı rınde ve temız ahlakholan kimse- müşahede edildiğini söylemesi ve liyordu, Umit ederiz ki muhterem 12.50 Ajans 
maksatlarına uygun buluyorlar. !ere en ya~lı ve en ~etııı bır muhit ileride bu münasebetlerin iki mem- Nazır, bu hususla Bulgar gazeteci- 13.05 lllüzik 
Baslıca resmi idare mekanizması ı~ınde bile en sayılı bir mevkii ka· ı leketi yaklaştırmağa devam edece- !erinin de nazarı dikkatini celbet- 14.00 Müzik 

20.45 Müzik 
21.00 Müzik 
21. ~O Knn uşma 
21.45 Nlüzik 
22.30 Ajans 
22.45 Milzik 
23.30 Kapanış. 

içınde vazile alıyorlar. Bu bakım- zandırır. ği ümidini izhar eylemesi Balkan- ıni!tir. (Nutkun, sonradan gelen 18.00 Program 
dan bu m..iiessesenin hususiyeti, ve Arkadaşlar, ların barışı namına yalnız memnu· metnine cöre Popo( •nahoş• sözü 18.03 Müzik 
hcndlı.-ine mahsus şeref ve irnliya- Sizi, buraya, Sivasal Bilıtile_r O- niyet uyandıracak sözlerdir. yerine iki tarafın münasebetlerini ~========-c===== 
zı vardır. kuluna. gırmıye karar verdıgın_~z 5 _ Gospodin Popofun Türki- «gölgeliyebilecek mahiyette. tiıbi-

Arkadaşlar, andan _ıt~aren, millete hızmetı yu- ye _ Bulgaristan münasebetleri rini kullanmıştır.) 
Büyük bir milletin hizmetine gir reklerı~ıze yerleş_tırm~ olarak ka- hakkındaki beyanatını da memnu-1 6 - Nazırın beyanatı hakkında 

mek üzeresiniz. Bu milleti an'ane b_ul .edı~orıız:. Sızın, gosterışlı va- nıyeıle karşılıJ·acağımız tabiidir. D. N. B. ajansının verdiği hııliisa
olarak, aile olarak sewnekten da- z.ıyetlerı dıışunmekten zıyade ken· Trakyadaki askeri hazırlıklarımı- da, Yunanistandan bahis yoktur. 
ha fazla, temiz bir aşkla hissetme- eli vıcdanınızı tatmm edecek SU· zın tamamile tedafüi mahiyette ol- Ac:ıba Gospodın Popof, Yunanis· 
lisiniz. İdare hayatmda, ik.tısat ve rette millete hizmet edeceğinize ka duğuna Bulgaristan lıic şiiphe et- tandan h.iç mi. bah~etrne~i; ?.'oksa 
maliye sahasında ve her sahada, nı bulunuyoruz. memelidir. Çünkü Cumhuriyet Alman aıansı, adetı oldugu uzere, 
milletimWe temas ettiğiniz zaman Türk. milleti iç!n~en yetişiyorsu- Türkiyesi harici siyasetinden •le- b~ kısım. üzeriude kalem mi oynat.
onun kudret ve isteklerini yak.n- nuz ... Turk ~illetı, ıdare hayatın.:· cavüz. fikrini tamamile çıkarıp tı. Gerçı nazır, nutkunda •Yakın 
dan ııöreceksiniz. da goreceksınız ki, tasavvur edeını- ve uzak sair memleketlere gelince, 

Sız. e bu mu··~·esede mum·· kün" ol- )eceğiniı kadar ince, görüşlüdiir. Bulgaristan hepsile ve halen mev-
~ ba1ine hükmetmek üzere yetişecek: •r-

du uu kadar kuvvetli bilgı· vernu·ye Güc bellenir ve kusur arar de~il- cut harp şartlannın müsaadesi nis-o El k. fed l kadaşlardan, bilyilk bizmeUer ve tok 
çalııııyonu. Kabul etmelisiniz ki dır. ver:r ı, vazi e bu unan- yüksek vasıfiar beklediğimizi tekrar e- betinde normal ve dostane münase-
size burada mümkün olduğu kadar ]arı~ cıddı ve ıdealle çalıştıklarına derim. Bu vasıflar ıizde vardır. Kanı- b~tler idame etmek arzusunda~ .. 
engin ufuklar açmıya çalışıyoruz. kanı olsun. nızda vardır. Zıra blum milletimiz, mU. dıyorsa da Yunan • Bulgar muna-
Zira hayatta çok geniş bir bilgiye ' Arkadaşlar, !etlerin en büyüğü, en şerefüsidir.• sebetler~.nin. nezaketi düşlinülürse, 

Beşiktaş icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı haczedilip pa

rava çevrilmesine karar verilen 
ranta imaline mahsus muhtelif de
rilerin birinci arttırması 5/12/Mo 
Persembe l!ÜDÜ saat dokuztlan ona 
kadar, ikinci arttırması 10/12/940 
Sali günü saat dokuzdan ona kadar 
acık arttırma suretile İstanbulda 
Cicekpazarında Saka çeşmesi soka
ğında Ayan hanında 7-8 numaralı 
ma~azada satılacai!ından taliplerin 
mahallinde memuruna müracatla-
n ilan olunur. (903) 

ZAYİ - İstanbul İthalat gümrü. 
ihtl·yac·- .. vardır. Ancak bu .. tun" Size e•ki zamanların bu memlekete b. unun uze.rınde ayrıca durulması .ıııu.u.r. Hazır bulunanların coşkun ve sürek· :r.:~ ·· 217 N ı b •t 
'-uıılar bundan sonraki te" ·ı. ve bıraktığı birçok fena huylarda."l bahset- ıcap ederdı. ~unun o. u eyannameve aı 
ıu ~'\. li alk~lariylc karşılanan Mil11 Şefimi-

! al' . anah miyeceğim. E•ki kusurlar, Cümhuriyet 7 Ponof nııtkunu bitirirken olan 5969 No. lu makbuzu zavi et-ça -~ arımız ıçin tar mahi· zin bu beliğ hitabelerinden sonra, da.- .. -; •; . 
Y~tuıaed'·. ailesinde unutulmuştur. Doğrulugu, ar- •Hııkumetm Bulgarıstanı barn fe- ton" . Yenisı·nı· cıkaraca"-mdan eski-

.. u vetliler okulun iç 11vlusundn hazırlanan J.' ~' 
Memleketin idare hayatında mil- tık aramızda başlıca bir meziyet say- büfede izaz edilmişlerdir. !~kelinden .esirgemek husu_:-~nda- sinin hükmü yoktur. 

!et ı'zın· teı-. as edeceg· ıııız" . ış· lerı· mayacak kadar ileriyiz. İyi vasıflar de. ki gayretlerme devam edecegı hak-•• Bu sırada muhterem Cumhun-eisi, Hilıni N=al, Asmaaltı 41 
pek, çoktur. Memleket mevzuları~ diğim zaman, ileri ve istikbali açık direktörlük odasında i!ltirahatle mek- kınJa .!emi~~~,. .vcrı'?i~tir. Her za
rcn hep:,ıne taailUk eden bilgileri, Türkiyenin istediği yüksek vasıflan an. tep l.akk.ında izahat almışlar, tedris he- man. soyıed.ıgı?1ız gıbı, harpt. Bul-

lıyorum. Onlı:ıra kendinizi hazırlamalı- t h b f at te t size burada, en ince teferruatına yeline ve talebeye yeniden iltifat et- garıs ana ıç ır men a mın e -
smız, bunu istiyonız. i\ h · d ·ı E d kadar vermek, hiç birimizın iddi· mişler ve geç vakit, tolebenin içten ko- m.cz .. n.ı verm yar ımı e g_e_ .e-

Sizin bu müessC>seden yetişen geçmiş- k h kk k d ld ası değildir. Bu, sizin ihtiyaçlar pan harcretll alkışları arasında okulda" nızıne .. ınm_e. mu a. a egı .ır. 
teriniz, bu memlekette iyi n:.tm bıra- B k ı b 1 B 1 

b.rşısıııda tesadüf edeceg"iniz mev- ayrılmışlard.r. ."' .m.uııı un o sa ı e. u gar ıs-
ıtacak şekilde çalışmışlardır. Şan ve şe- kı-ı 1 1 k b t k :ı:uları ö<h-enrnek ve tan;mak ıçın Sehrimizde yapılan toplantı tı. a •.ne ma o aca. ır. opr_a_ ga· 

r:ı· ret kazanmışlardır. Sizin de bu bakım- 1d k lı b b d 
göstereceğiniz gayrete birinci de- dan an'ane olarak, ve içinde bulundu- Siyasal Bılgiler ol:ulunun kuru- nımetı, herha e ar ır mu 8 e-
recede bağlıdır ğunuz nıilesse•eye borçların:z vardır. '<i !usunun 84 üncü ve yuhek tedris le değildir. Gerek komşumuzun, 

Arkadaslar • ·· · h ı· ı · · d 63 gerekse Balkanların iyil,i;:i namına 
' zin hayatınızı takip ederken ekseriyetle 1 !;1U~~sc~es.ı ... a ı~c ~e ısının. e 1 Bu mevzua temas edişimin se- int'baım odur ki, buradan yeni yetişen uncu yıldonumu mt•nasebetıle, İs- Bulgar hiikiımctinin Bu garistanı 

bebi, şudur: Müesseseyi bitirmek- arkadaşlar, bize, istikbal için daha faı- tanbulda bulunan Mülkive me- harp feHlketinden. e~irgemek husu
le ilmin bibnediğini, ancak lizLm la timit verecek vaziyett~dir1er. Sizi, btı ı zun 1 \ırt v.e talebesi dün J!<?Ce Par~ sundakı gayretle~ını.n m~~·a~fak ot
oları bilgileri elde etmek için bun- memleketin ıstikbaliııe, sallıhiyetle, yük- Otelde hır toplantı vaomışlardır. ma'1nı u.ndan dılcrız. Turkıye~ ~u 
!arın size anahtar olarak verildi- sek lnsanl ve vaı.,nı><rver vasıı:ar'a Ou toplantn·a valı ve bcledıye re- gayretlerın muvaffak olması •çın, 
ğini göstermektir. Maliyede, ikti- hakim olmağa hak kazanm'J birinci do- ısi Lı'.ıtfi K:rdarın 3 üncü mesai yı- Bulı;aristan.dan yardımını asla esir
satta, idarede, siyasette sizin esas recede ümit verjci unsurlar olarak kar- hn~n ba~taması münasc::,etıle şe- gen11:rrcektır. 
rolünüz, aldı.ğınız vazifeyi, buldu- şılayoruz. Sizin muval!akiyclin!z, mil-, refine Basın Birliıli tarafından ve- Co•podin Popofrn nutkn, Bulga
ğunuz çarkı en ıyi şekilde isletmek !ete geniş ölçüde h~mctllr. Sizden çok. rılen zıyafette bu.lunon Vah Lı'.ıtfı ri5~anın barış JOlunda~ ayrılmak 
değildir. Bundan daha fazla okrak hizmet bekliyoruz. Temi~ hizmeUer gö- Kırdar ile Örfi idare Komutan! isteme<liği hakkında snrıh teminatı 
yeni ihtiyaçları önliyecek ve mem~ receğinize emin bulunuyorum. Korgeneral Ali Rt.za Artunkal ve ifade ettiği için, ~izim tarafımız~an 
leketi ilerletecek tedbirleri bulup Milletlerin çok mücadeleci ve çok yır. lstanbul mıntakası Parti müfettişi ancak m~~nunıyet ve takdırle 
tatbik etmeniz, asil vazifeniz ola· tıcı olduktan bir zamanda yeni Türki- Reşat Mimaroğ\u da bu· aralık şe· kar~ılanabılır. • • 
caktır. Mütemadiyen araştırmayı !,=in, yüksek, parlak Türkiyenin istik- ref vcrmişlerdır. Abıdın DAV ER 

ZAYİ - İstanbul İthal1it gümrü-
Wnün 16408 No. lu beyannameye 
ait olan 528417 No. lu makbuz za-

vi ettim. Yenisini cıkaracaihmdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Mayir Belıar ve Şeriki 
Asmaa!tl. 

Üsküdar ikinci Su.Ih Hu.ku.k mah-
kemesindcn: 

Üsküdarda Güliem hatun mahal
lesinde Aziz Mahmut Efendi soka· 
!!ında 44 No. lu hanede mukim E· 
·nine Karaakın mczkür hanede 
mukim oğlu Salim Karaakına Üs
küdar İkinci Sulh Hukuk hakim-
liğince müsavir tavin edilmiş ol-
iu!hından bilcümle alakadarların 
maltı.mu olmak üzere ilan olunur. 

(914) 

Kıynıeti 

L. K. 
Pey akşesi 

L. K. 
• 

246 84 18 52 ~f:ıhmutpaşa Dayehatun mahallesinde Kalcılar baı.ı 

üst katta 1,2 No lu odanın trunanu. 7144 
791 02 59 50 Koca MÜstafapasada Cambaziye mahallesinde eski Me. 

seli Mcsçlt yeni Abduliahdede sokağında atik 20 cedit 
No. lu beş odalı hanenin tamamı. 7194. 

Yukanda yazılı iki parça emlfilc 3/12/940 tarihinden itibaren bir ay içın
de pazarlıkla satılacaktır. İstekliler:n3/1/941 tarihine kadar Çemberlitaşta 
Vakıflar Başmüdürlüğü MahlQ!At kale mine gelmeleri. (1147") 

lstanbul zir•at mektebi müdürlüğünden: 
Zir:ıat mektebinde mevcut S3 ton kaplıca acık arttırmaya konmuştur. 

Muhammen bedeli 990 liradır. Thate 9/12/940 pazartesi günü saat 11 demek. 
tepte yapılacaktır. İsteklilerin belli günde yüzde yedi buçuk teminat para· 
larile birlikte mektepteki komisyona müracaatları. Şartnamesini İstanbul Zl. 
raat müdürlüğtinde ve mektepte mulıa siplikte görmeleri. 

Devlet Dsmir yollan U. MUdUrlüQünden 
Muhammen bedeli 2932,5 lira olan 15000 kilogram dökme petrol açık ek

siltme usulile satın alınacaktır. 
Eksiltme 25/12/940 Cuma günü IOat 11 de Sirkecide 9. İşletme binasında 

A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 219,94 lira teminat ve 
kanuni vesi.k:alarile birlikte aynı gün ve saatte komisyona müracaaUan hl
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. •11514> 

lstanbul ziraat mektebi müdürlüğündenı 
Ziraat mektebi h'\YV:ınatırun ihtiya., olan (16) ton tekslfir ince tı:epek açıl< 

eksiltmeye konmuştur. Muhammen beJeli 960 liradır. İhale 10/12/940 sah ti'.lo
nü saat 11 de mektepte yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk terr_rı •: 
paralarile birlikte belli günde mekte;:>teki komisyona müracaatları. Şartnamc
&ini İstanbul Ziraat MUdlirlüğÜnde ve mektep muhasipliğinde eörmeleri. 

·- • Anaııa Ye Amerlkada bDe pelı: bilyük töhttt kaza.nan 

ALI MUHiTTiN HACI BEl\.iR 
TİCARETHANELERİ: Pi.zar clinlerl açıktır. 

Merkezi: Bahçekapı. Şubeleri: Bey oğlu, Karaltöy, Kadıköy 

Eıns&lslz KAYMAKLI LOKUM ve KESTANE ŞEK.ERİ ---:J 
İstanbul tlcüncü icra Memıulııfuu

dan: • 
40/3856 
Mukaddema İstanbulda Yeşilköyde 

Şevketiye mahallesinde Bulvar sokağın
da 47 numarada mukim iken bllfilıara 

Mısıra gidip mezkfır mah:ı.ldeki Jkamet
gfl:h ~d.res.i meçhul bulunan Mustafa ı 
Sabrı: ; 

Vecdi Selenin zimmetinizde alacağı 'ı 
olan iki bin yüz Uranın tahsili hususun
da temini icin aleyhinize İst.anbul &-

1 
1 LAN 

Fatih civarında Eski Ali Pasa
da Dabak zade Hasan ma:rnl· 
lesinde Merhum Cemal al!anın 
vereseleri Saaılet ve Meliha
nın hangi mahallede ikamet 
ettiklerini Hırkaiserifte Akoc· 
1<i mahallesinde Eski Ali pı:.şa 
cadde;ind<! 15 numaralı haııe
ve bildirmeleri rica olunur. 

!iye 4 üncil Hukuk Mahkemesinden is- İstanbul Asliye Birinci Ticaret Malı· 
tihsal ve infaz icln daıtemıze tevdı ey-
lediği 17 /7 /940 tarih ve 40/39 sayısına kemeslnden: 

BOYOK TARiHİ ROMAN No: 69 
c.::..~~ ~~~~~~ 

varlıklar padişahın n1ahrem bendesi kızı ve Şehzade Beyazıdın kardeii 
olmu~. Yavaş yava' en yüksek mevkı- :\fıhrımah Sultan, sarayın en mühım sı-

mukayyet haczi ihtiyat! kararnamesi ı Kompaniya Cenovcze di Navigazione 
mucibince uhdeyi tasarrufunuzda bulu.. A Vapore Şirketinin Cupa arma vapurıt 
nan Yeşilköyde Şevketiye mahallesin- ı ile Cenovadan gelen Voğ 48: martwlı 
de Bulvar sokağında kAin 47 numara ve 1/3 numaralı 3 sındık mubte\ iya•J 
ile mura~k~m m~a baht:~ hRneniz kay-) zil elektrik teline ait mczltı"ıI' $.rke•.·.n 
dına hacız ışaretı kondugu tapudan ge- Türk:ye Uruuml Accnta.sı Lastcr Sll
len tasarruf kaydından anta.,ılmış ve berınan ve ŞürekAsı tarafından 22/11/ 
bu hususta tarafınıza tebliği muktezi va.~ 937 tarihinde İştanbulda Ciç~k raıa

r.aka ... ı;. ika~etg~ haz1:1'ınızın aıeçhu- \ rında Rıdvan han 7 n~arada N .. S 
liyeti hasebıle bır ay mı.iddetle ilanen 

1 
Dikranyan namına tanzım ve ker.dlsıne 

tebliğine merci hfiltimliğince karar ve- \Ciro edUmlş bulunan Gümrük Ordino ... 
rilmekle beraber mezkü.r alacağa ait 1 sunu zayi ettiğinden iptaline karar ve· 
ve yukarıda miktarı ,-azılı müddeabihin l rilmesi Galatada Perçenli Sokak L..'1.ci .. 
maa masarif ve saire tahsilini muta- 1 vert han 5 numarada Moris Gros tara

Yaser, artık Türkleri istediği veçhile zammın İstanbul Asliye 4 üncü hukuk ı tından talep ve ciro suretile hamilı bu· 
harekete getirecek bir kuvvet olmuştu. hakimliğinden muta ve yine dairemize lunduğuna dair vesika ibraz edi!mil 

Yasef, Yahudilerin zulfun gördüğünıl mevdu 17/7/940 tarihli ve 39/257. ııayılı olduğundan Ticaret kanununun 638 ·".; 
işitınce Sultan Süleymana müracaat et- ilA.m. mucibince tarafınıza tebhğı icap 

Yazan: M. Sami Karayel 

lerc sahıp olmuştu. malarıydı. 

Ordunun Sofya yollarını tuttugu bır Nurbanu Sultan Yahudi idi' Sarayda 
gundu Vezırıiızam All Paşanın Çataı- Yahudı ntiJ'.uzu bu sultan hanımla b .. a.ş-
ct:ıda hastalanarak öldüğLi şayı oldu. lamıştı. 

Veıırıa.zamın yerıne kımın geç-eceli Sar:ıyda neler yoktu. Sırp nütuzu, 
bellı değıldı. Çok geçıned, padış;,ıh. \'e- Yahuc:h ni.ıfuzu, Rus nüfuzu, Rum nü
rıazamtıK ıntıhrunu s. ,kullu ~lchmet tuzu, Ermenı nüfuzu. Qe;:kes nüfuzu 

Paşaya verdığıni ıl;Jn ettı. ilcih •. 

Türkün fütuhatı yük .;ek, gururu yUk hin, oı1rtık Jc\. e 1 ... en yüksek mertebe_ Sukullu 1\.lehınet Pasa, ?\.1uftU Ebüs- Nurbanu Sultan müntesıplerinden 
ıek, itimadı yüksek, irıanı yill:.:>ekti. sıne y~lkselınıştl. Stiut t•fendının yanında mlihım bır mev-

1 
Yaser Na.s, Kanunl Su1tan SU1eymana 

İlimde Ebüssüud, fende Mimar Si- Yl'.şilce ~1ehmct Bey Sokulluyu ver- kı ı.sgal ed•yordu. çatmıştı. 
nan, şiirde Bak! bu devrin irfanını yük- men1ek i('in gözyaşı döken aılesıne: Padışahın kendisıne ıtınıadı fevkalA- Yasef Nasi Yahudi idi, İspanyadaki 
aelten büyük: simalardı. _ Ey nildAnlar ve ey hoviyei dala- de ıdı. Mehnıet Paşa az zanıanda vezl- engızısyon korkusund:ın Türkiyeye sı

Şiir, edebiyat, san'at, berşeye hA- lette mihmanlar! Rilmeıik siz ki bu fer. r1Azamlara mahsus debdebe ve tanta- ğınmıştı. 
kimdi. Beylerbeyi makamını bile ihraz zent müstemend hizmeti padişahile c?r- na ve azameti gösıcrmeğe başlamşt. Nası, İstanbula geldi, Nurbanu Sul
edenler ıairdi. cilment olup bisüphe riayet sultanıle Sokullunun Kadırgndakı sarayı ti- tanın Yahudilığınden istifade ederek 

R11me1i Beylerbeyi Şemsi Ahmet Pa.... saadeti cavidaru vasıl oldukta her bırı- mar ve delterdarı Ahmet efendı, mer- padişaha tekarrüp etti. 

13 ctevrin en büyük nedimlerindendi. nuz eınayi ebedl ve saadeti sermedıye hum Hayallzade Ömer Bey kadı efendi. Yase!in a~;ıl adı, Yuvan Mikezdi. A. 
S:,kollu, bu faal ve cevval muhit J .. nail olsanuz gerek+'r, Bu hümayı dev- ve kıltıp Hüdayi erendi gıbl hoş meş- dını değiştirdı, kendine blr Yusufluk 

çindc, zek.Asile, idaresile, lstidadile Iet ki başunuza kondu, desti cehaletle rep ve ehlıdll efendilerle doldu. taktı. İ!'ı;mı, Yusuf Nas oldu. 
temeyyüz etmişti. öçerrnin ve bu kinbanı saadet kı ser Ordu Sarhadde gittiği zaman, bunlar Zaten; yahudıce Yasef Yusuf demek-

Hattal, Sokulluyu padişaha devşi- menzili bandanumuz..ı. nüzul etti, inka- Sokullunun yanından ayrılnıazlardı. Bıı, ti. Yasef İsta.nbulda, haJa,o:;ı ve kaynana-
rip takdim eden Yeıilce )1ehmet Bey: n hamakaUa göçerrnin. Demişti. dalkavuklar veziri~ı.ama hizmette kusur sı ile derhal bır banka açtı. 

AdUTYÖ UC elbwlen bir tevil tivekir Sokulda, Mehmet .. Paşa ailsinden f etmezlerdi. Ysef, işini tıkırına kom~tu. Yase!in 
aldım kimse kalmamıştı, Hatt!ı., bu ailenin ta- Sokullunıın sarayda büyük bir nüfu. büyük. şöhret almıştı. 

Da.hl bea -1ıbuı ap.ı evvelden bir I nıdıkları bile Türk imparatorluğu biz- zu \•ardı. Sultan Süleyman, Şehzade Se- P~pa DördUncü Pol zamanJnda Yahu. 
fikir aJd1111 metine Jinnişti. • lım, Selimın Zl'vcesi Nurbanu Sultan, diler büyük bır zulma uğradılAr. Yahucti 

niye i11tanbul..."l. J"t."tirdil!ı yavru :1a- I Küçük Sokolovic; dilb<'rliğtnin verdigi ı kL"!l E:11nihtın Sultan, Hürrem Sultanın dtınmelPrı bıl@ rnahnu.slarJ atıldılar. 

ıerı .... -..-~ ---~ 

ti. Padişahı harekete getırdi. Papaya eden icra emrinin dahi ayni müddetle , maddesi mucibince mezktlr Ordinoouo 
bir tehditname yazdırdı. Bunun üzerine Uinen tebliği ke7.a icra hAkimlitince [bulan tarafından 4-5 «ün zarfında mab· 
derhal Yahudılerl Papa mabpest.eıı aa. karar verilmiş olmakla tarihi Ulndan 1 kemeye ibraz edilmesi ve lbraı. edıtme
lıverdi. ttıbaren mezkür muddet zarfında ve dili takdirde bu mliddettn bitamındt 

Sultan Suleyman Yasefin zekAsından 40/3856 dosya numarasile hacze karşı . . 
hoşlanmıştı. Ona, Frenk Beyoğlu Unva-. bir itirazınız olduğu takdirde derme- iptaline karar verilece&>. ilAn olunur. 

nını verdi. yanla beraber mevzubahs ve hükme ik- (910) 
Bu sıralarda Şehzade Selim Klitaııyıı.. tiran eden paranın tahsiline dair tetkik 

ia bulunuyordu. merciinden ve temyiz mahkemesinden 
Kanuni Süleyman, oğluna nakden el- ve iadei muhakeme yolile ait olduga 

li bin düka altınile otuz hin dilka değe- mahkemeden bir karar ııetinncdiğiniz. 
rinde mücevher göndennek istedi. ve hilltmiln blh borcunuzu vermediğiniz 

Derhal Yasef elendi, namı diğer Bey. ve yine bu müddei zarfında mal beya. 
oğlu mücevher, altın \şlnl üzerine aldı. nında bulunmadığınız veyahut hak.ika· 

Yusuf Nasi, altın lan, mücevherleri I te muhalif beyanda bulUQduğ'wıuz ta.k
aldı, Kütahyaya götürdü. Şehzade Seli. dinle mUddetl mezkılrenin hitamır«l 
me takdim etti. 

Yasef, bu vesile ile TUrk imparator
luğunun müstakbel padişahına da hQJ(U 
etmişti. 

Şehzade Selim, babası gibi 
efendiye bayılmıştı. Nazik ve, 
bulmuştu. 

Yasef 
kibar 

Yac;ef efendi, lıtardesi Samueı Nas.iyi 
hemen Şeh2lilde Selimjn maiyeti.ne yer ... 
leştirdi. ınaha QI') 

müteakip cebri icra suretile !Azım ge
len muameleyi lı:anunlyeye tevessül kı
lınacağı ına!Qmunuz olmalı: ve her iki 
bususiaki teblitatın tarafınıza tebtiti 
makamına kaim bulunmalı: üzere keyfi
yet llAnen teblij olunur. 

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

SON TELGRAF Boııunevi. 

Şehir Tiyatrosu 
Dram kıamında 
T epebaıında 

5/12/940 Perşembe günü akşamı 
saat 20.30 da 

BULUNMAZ UŞAI< 
Yazan: l M. Berri! 

* Komedi Kıamında 
istiklal Caddesi 

5/U/940 Perşem he ı:ünii akşalJIJ 
saat ''iJ.:"11 da. 
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