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ARNAVUTLUKTA 

Yeni ital
yan hatları. 
yarıldı! -ltalyanlar Avlonyıdı ki 

Osterini N•klediyorlar 
Atına , 28 (A.A.) - S2 numaıah Yv-

nan teblıği: 
Kıtaatımıı Arnavutluk arazisinde fa· 

aliyeUerine muvatfakiyeUe devam tıt
mektedır. Hareket halinde bulunan düi
•anın talııeldat, lıı:ıtaatı ve lNat.aryal9n 
ban ~ tarafmdaıı muftf-
~· ~ edDn'P'r· 

itaba....._ Y.ı Batlan .. 'J'anlla 
Atina ~ Yımanhladı Hal• 

,_ıaruı ,..ı ı.au.nm :rardJklanDl " ____________ __:::::=:..:=-:::::..::..--=.:--------=-----=-~------------~~~~~~-- IMr brafla p1Ana ıön llıeded1kı.riıai 

Balkanlar Örfi idare Komutanı ~~i.r~::-: 
Yatışıyor yeni direktifler verdi ·~~::_:~::::.... 

Avlonyadak.i üslerini dljer bb yere nak
le karar vernuslerdir. A'-a,.,_..,. AllJNıro W

l'iUr elçüi Von Pa,,-'ÜI 
T iirltiyeyc ayalı butıiı 
ZClınan leat'i Jıarorutı .,.,.. 
"'İf ve .,,.anc-'an bir 

lstanbul, Y.;>rlu ve Çanakkale 
askeri mahkemeleri teşkil edildi 

eooellıi teJbirlaini allftlf tdarei örfiye komutanı~ 
bir millet ue hiilriımd· ral Ali Rıza Artunkal dün ~t l~ 
le lrarııltlft"ıf olnta.ının de vııavete _ıelm~ ve vali Lfüfi 
Balk l • .J..-aaıt- Kırdar, vali muavıni Ahmet Jmı~. 

an arın r-"S"'··-:-- vila et jandarma komutanı ıl~ go-
~aki biiyiilı rolii meydan- rüs;rek icabeden direktifleri ver-°""'· mıstır. a:. _. İstanbul, Çorlu ve Qanak«alede 
y . . o· ..a VER ı üç a:;keri mahkeme kurul".Jl~tur . 
._,.: A6iJın ,. Bu mahkemelerin reısı ve ualan 

(Anımra: 'r1 iJDndtetrill) da tavin olunarak kadroları ~Dil-

e mıştır. Muhtekirlerın askeri mMı· 
lrkaç ıün enel. bu si- ken elerde muhakeme olııomal•n 
twula. Balkaular Kay- htunali kuvvetle~tır. 

• 1 
naşıyor, diye Itır )'PJ Kor.f.1encral Ali Rıza Artun1ca1 

~ ı, kib ariin-li kib yaiJnlUlU, 

örn ..... .. 0ır S.llı••·-.ı.ı 
ALt UZA .&.aTIJNKAL 

1~ Heraedeue latubul vıne dun OJ(leden sonra ~yeye 
Postaııaaesinde ltir gün se_ç__kal- ·eıelerek İstanbul Cumhurivet müd· 
~ olaa bu yaum intişar ettııı ~- deıumumısı Hılanet Onaua ~onış
~aıı Baıkaaıarda bava deıişmece, mfüı ve .mikldeıwnumi mua~ 
ı. roıaeır. yükselmeğe baılaıu•lf rıle tanıstuıbnıştır. Yarım saat ka
h lllllll~ordu. Harp içinde, si>:~i dar örfi idar~ .. ve .. adli-re m.esa1li 
":~• ltö1le ıntite.ınadiyea deiitu üzerinde goruşulmuş ve bilihMre 

11 1
1lkbahann kih sakin, klb fll'lı· ıKomutan adliyeden avrılmıstır. 

llıijt L_ •- -"' 1 
-

~ e ... vvil havasına benser. 11~,·3 d k • I J •ı• s 
-:•e oluaca, bir ne\•İ siyasi baro· Roma D y. a 1 ngı iZ - ovyet., 
leJ tr~ ~emek olan gazete b•~a • • • 
Yl er~aın ·~sanı ..... bu hav•Y• g~e katıı·am kımseyı Amenka - Sov-
Yii ~~lır, ya duşer. euıs:eıerm 
her-11iYiişune n gelen güaclebk ha· t d• l •• k • 
ai lere göre, harbin son~na ~.adar, memnun e me 1 ye muza eresı 
le!~ havanın mtitemaclı deı:ışme
._1•e ve bu havayı kaydeden baro
lll tl'eain de nıütemadiyen inip çık
.:_s ... .-hit olmamız mubclder· 

• ba •efa, O.lkanlard• siyasi ha-•r detiştiren Amillere plelim: 
ka - hatyanlann Yunan ordusu 

rı . ~şhısında uğradıı;,.,, mağlftbiyet, ye-
ı 1 tijo 5• atlara mini olmu.tm. 

la~· - Almanların sabık üçlü n 
.._ ik altılı paktın sarah•ti• rai
\' en, sebe.Pleri her ne oluna olsun, 
le Unan - İtalyaıı barbiae müdaha
IÖ e.~enıeleri ve etmek anusuada 
r runıne.meleri ele Balkanların ka· n ~asıaın önüne geçmiştir. Almu 
l arıciye Nezaretinin bir lkclisü, 

11~nanıatanın mütecaviz sayılıp sa
,1 llladıtı hakkında sorulaD bir sa
llı~ cevaben: ·Ortada harp yek ki 
1111

• •ec.viz olsua,. e.ibi garip, labt 
•nalı b' . · 
3 ır ee•ap nrmıştir. 

• 
Baş•ekil yeDİ tedbir 
aldı, aaabi1et arb7or 

• 
Sovyet Sefiri Velles ile 
uzun bir görüşme y•ptı 
Vaşıngton, 28 (A.A ) - D. N. B.: 
Sovyet Ru yanın .Vaşington büyük 

elçısi Umanskı hanctye müs1ep.n Vel
ı.s ıle uzun bır görüşme yapmıştır. Bu 
ıöruşme hakkında hl.c bır §eY neııredll
memıştir. 

( Üskr İobı 50 Milyon Dolar Tüuıllıat 

Bahriye nazın Knoks, AUantilı: mın
takasında İngllızJer tarafından kiraya 
verilml:ı olan üslenn techiz.i için Roose
velt'ln 60 milyon dolarlık bir tahaisat 
vermif oldutunu blldfrmiltir. 

ı..tHere Baricl7estnde SoVJetlıer lllirit 
zı,ı.ue Mtsakenler 

Londra, 28 (A.A.) - Reuter'.bı aiya
~ il muhamrl Londaranın aal1hlyetll 

zaı .,.._,.. JlllıfTHm mahfıllerınden oğrenJyor ki SovyeUer 

28 
(A.A.) - cD. N. B.> ajan-ı Bırlıgınin Loııdra büyUk el~CI Maisky 

Bükres. ırd" "l •öre' dun ögleden sonra harıcıye neıaretinde 
ın blld ıı;; ne "" . 

sın be gecesi General musteşar Butler'l ziyaret etmlşdr. 
Çarşamba - Pe~:Uuzı askerl te.d-1 Haber alınwgına ıöre bu .konusma-

A.ntonescu, bazı ... 
1 

... 7 de) (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 
<Arkall= - • -

Meşhur Randevucu 
Atina gene faaliyette 

İng liz tayyarecileri AvlOftl'AYl mü
t.nadıyerı bombardıman suretlle Y~ 

(4rkuı Sa. 3, Sil. 2 u) 

Muazzam 
sabotajlar 

~----~ı .. ~-----
Al •ı ı yamı iffili ıltııdaki 

lı•leketlarde İIJU 
barekıUerl IJttikçe buyuyor 

• 
Norvıçtı bayılan 

Milli1etpenerler dal
lan harekete getirdi 
Nevyork, 28 (AA) - Nevyork 

Times «aeteinin Stıokholmden 
haber aldığına ,eöre dün Rece ayni 
anda Norveçte dağlar ve t~P.ler 
kaymağa baf!amıştır. Keyfiyet son 
senenın en muazzam sabotaj ha
reketi olarak telikkı edilmekledir. 
Norveç vol.islerile Almal\ askeri 
makamatı birçok kimseleri tevkif 
etmiştir. Bu tevkifattan anla.'jı:dı
ğına .göre, heyelan Non eçlı vabn
severler tarafından münakalat yol
larını kesmek için tertıp edilm~ 
tır. 

1 

Nevyork Tiemes Razetesme ge
len telgraf bu mmtakada örfi ida
renın JÜln edildığını ve Alman kı
taatmın harekete müheyya bır ha-
le getırildiı?ıni ilave eylcmektc
dır. Bu bölge, Oslodan gönderı!en 
kıtaatla takviye edilmiştir. He1e
landan bozulmamı.ş olan b ·.:ıun 
yollarda Alınanlar nakıl vasıtala
nnı durdurarak muayeneden ge
çirmektedır. Bergen - Oslo de:- ır
yclu 11 yerinden kesilmiştir. 

Oslo, 28 (A.AJ - Alman pro
paganda ı;azırı Göbbels bıuc:lÇ ~ün 
kalmak üzere bu sabah Oslc~ a ~el
miştır. 

Fransacla Bidlseler Ye Gerıinllk 
Londra, 28 (A.A.) - Mü takil Fran· 

saz ajansı blldıriyor: 
Kanlı bir tenkıl ile biten ParLs'lı ta

lebenin nümay )erinden sonra işgal al
bndaki mmıakadn htıdıs<'ler artmakta
dır 
Normandıanm d b r kı mmda d 

daha önce olduğu gıbi, Cn 'da bir Al
man avcı tı.yyaresi taraf dilşüril

len bır Ingllız tayy reci n n mez n bü
tün bir hatta çiçeklerl süslenmi:ıttr. 

Sinemalarda, İngiliz h va kuvveUe
< Arkası Sa. 3. Sü. 2 de) 

Şehir Tiyatrosunun 
ilave matineleri 

llt·h - Macaristaaın üçler P8kima 
Ilı~ •kı keyfiyetinin Sovyet .Rusya
"s *-vibi ile vaki olmadıf:nnn 
)"e~:kova. tarafından ilinı ve Sov
l'i Uer Bırliği Harici;)e Komiserli· 
tek •nuını Katibinin Sofyaya gale
lla ~~ılRar Kralım ve Ba,vekilı ile 
llurcı~e Nazınıu ziyaret etmesi; 
~ft &arıstanda har he müdahale ta
lu •rlarına bqı, aksi fikirde bu
Ilı~~ vuiyetini takviye et
~· ır. Sovyet Rusyanın Balkanla
ro t~•iını istemediği anlaşılı
lrli~ 1 ~a hal, Sovyetler Birliğınin 
l&t v~ Boğazlara yaklaşmasını 
ile ~111Yecegi hakkında eskidenberi 
~·~ silrduğümüz fikri teyit et-

"ldedir 
t - 'l'ü. ,_ ·ı ba ra ordusunun tamamı e 

11 rbe hıtz r bir vaziyette bulunma
ili Ve Türk enin, harp kendi em
.,l~t sahasına girdigi takdirde 
L .. Ucadeleye iştirake azmetmiş ve • .. azın· . 

lşletmiye başladığı iki randevu 
evi basıİdı, kadınlar yakalandı· 

TepebaftnJa 
Dram lıı•mında 

B ı Cum.ıırte i gilnU sant 16 da 
ve bu P r abahı t 11 de 

Ayak takımı arasında 

llbış ın: ıtosteren yeni tedbirler al-
a 'o~ ası, Balkanlarda teskin edi-

S ~ t~ir husule getirmiştir. 
-- takiBır araftan Sovyet Rusya
l'llftaa P ettıii sil' a et, diğer t.

Ttirkiyesin aldığı vaziyet, 
(Arba Sa. 4, Sil. 1 de) 

d t 
•l Beyoğ unda Tokat- eski rn~lyethrl bitiren Athıanm, 

Bır mlid e evv .. 
1.ıyan oteli ,.anmd kı sok kta ~lettiği bu sefer, gayet ıenil bir faalt,ete aeç- Komedi tiyatTosunda 
randevu evi basılarak hke eye ve- ti ı ögrenmiş, Ahlik zabıtası memur- Pazar sab hı aat 11 de 
rilmiş olan «;Uzel Ailn namile manrl ıarı sıkı bir tak be geçm~lerdir. D A D I 
me bur madam Atma ,ınc bneye çık- Nıh )et, m d m AUn:ınm bu sefer 

1 
yen de b n ı caddesinde Reşıt- Temsıl edil~ktir 

mı bulunuyor. Eınn Y t ~ ~------------1 lılk zabıtası §etllii, e vel (Arka ı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Molotov • Hltler 

MUllkabnın 

Ear • r ı Ç6zUldD 

Hitlerin 
Projesi 

• 
Suya Düştü 

s. Rusya Booazlar 
StatUkosu nun Bo
zulmasını istemiyor 

Zürith, 28 (A.A.) - Rtuter: 
Newzurir!Mr Zeitunf: saıewt 

900 vünlerde cereyan eden Al
man-Y~lav lfÖl'Ü~leri hak
kında muhabirlerinden biri ta
rafından ~en tıelarafı ~ 
mektedir. Muhabir diyor ki: 

•Boiülardan ve Kuç•i.k Asya
dan ~ Filistin ve Mısırı is
tila kin bir pro~ mevcut idile 
bu proje Sovvetler Birli~nin 
muhalefeti üzerine terkedilıtıjs
tir 

Her türlü 9\litefehoomün b
nüne Re(mek ıdn So\'yetler Bir
liti hü:kUmcti Molotofun bizzat 
Ahnan hükılmetile ~örüşmesine 
karar verm.istir ve yapılan ko
nusmalar Sovvetler Birliti ile 
Almanyayı do~dan do~ya &· .. (Ar.kası Sa. 3, Sü. 4 ele> 

as ô 

iSTiLA 
OSLERi . -

Lagiliz ta77arelerinia 
ıid det 1 i hücumuna 

hedef oldu -Alman akınları 
mahdut oldu 

Slam • Rlndldnl lıadada 

Vlchy, 28 (A.A.) - :Müstemleke neza
reti tebli ediyor: 
Hanoı·den gelen rnal<ımata göre, 24' 

25 Ik'ncıteş ın gece ı at 23 de Siyam 
a kerl 1, hudut boyundak Canstung 
Irm uzerınde bı.r ko yu berha\ -e 
derek C bodgc'de bulun n Poıpetfetis 
koyüne gırmege te bb elm lerdır. 

Siya lılar t r fından m tralyoz a-
• t~ler le yapılan üç hüc m t cbb sU 
15 hu u muhafızı tarafından tard dil
mişt r. Fr n ı.zlnr t r fından blç kim
se y. r lanmam r Saat ll de y mlı
lar tekr r otomatik ııilAh ate le lne ba&
lanuşl rdır. 
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.......... ..,,,,. 
&öuiv.&NOF 

...-urec11,, Ajansın 
yumurtl•dı O ı 

yeni "Cevher,. ler 

Bir iki Bulgarın 

isteğini istismar 
boş zahmettir 
Berlin, J8 (A.A.) - Tramoc»

- ajana ~or ki: 
Macaristan .RomaD7& ye S.

nkyanm öçUl pakta lltlhaklarm

(~: ..... ltL ı .. ) 

Bulgarlar sulh 

için çallttıkla-

nnı söylUyorlar 

ÇiRKiN 
Taarruz -Takbih edildi 

TUrklya Bulgarla-
rın kararında 

ıDıssir olmuştur 
Sıolya, 28 (A.A.) - Reuter: 
Güzide parlimento Azalan, 

meb'us Dumanofun Mecliste Yu
plavyaya karşı yaptı.A'ı taar
ruzu takbih etmişlerdir. 

Eski başvekil Köseivanof de
miftiı' ki: 

•Biz Balkanlarda sulh ıçin ça
hıııryoruz. Bulgarlar sull v t ı ·. 
le, bütün komşularile iyi müna
sebetler idame etmek suretile 
milli taleplerini tahakkuk ettır· 
mek istiyorlar ... 

Çankof da şöyle demi$tır: 
•Dmnanof ancak şahsi noktai 

nazarını ifade etmiştir. Bu, ne 
hükO.ıneti, ne :parlamentoyu, ne 
de efkarı umumiyeyi bir kayıt 
altına koyamaz. Gaıp komşulan
Dll2 bu yersiz taarruzu fena kar-

(Arbsı Sa. 3, Sü. 8 da) 

Askerlerimize hediye 
edilen tütün meselesi 
lnhisartarın tavzihine cevabımız: 

bir yazıda, tütün tüccanmız tarafından •3 - Tarife bedel farkı üıccar tara
kahramnn ordumuza sıgara yapılmak fından ödenmek şartile, teberru ed le
üı:ere teberru edilecek: yaprak tütünlenn cek tütllnlerle istenilen mıktarda 
sigara haline ifrağı ,.olunda vaki olan ra imal ve orduya ievzi ed k uz e 
teklıfın kanunt imkAnsızlık dolayıalle Kwlay kurumu emrine te dı olun bi
ldaremızce kabul edilemediği ifade o- lir. 
lunmu tur. Mevcut olduğu anlaşılan cİ:ıbu ta\ h yazı wn g zın 
llU!tefehhumü izale etmek üz re keyfi-. (Arkası Sa. 3, Sü. 1 de) 

.. .. 

iÇiNDEN ) 
Bı•z de O kaleme, ne mideye, ne ağıza, ne labo-

ratuvara sıgnuyan ve Cc.,,det Keri 
inceci yının işaret ettığı g bi her tür~ Fikirdeyiz.. imalı erbaa hesabına g lınlyen Türkıye 
bir mesele de., 1, bir d v dır. Dır ıstik. 

LJ /l d ı • / lAl dav ı butunluk d \ h na e e ım davası. ı, urrıyeı 
. F h kıka, bu da\ a halledilmek lA-

En guzel kelımeler kadar, en yerinde 1 zımdır Transocean haki d r. AI 1 

ıııtatlan da muhakkak ki Türkcededlr. onun bal ç resi ne t hd 1 •-• 
··-' rd biri· e , ne şan...., ne s ...... a an 

1 
• de blo! değıldir. 

- Zıp<:ıktı. .. Biz for lunn verelım: 
Dır. Boyle bir zıpçıkb da şımdi ıUı: 

defa imıtni duyduğumuz Transocean - Tti kıye d , a nı h ile ek Tiır-
kıy nın kayı ız ve sarts z ı tikl in 

ajansıdır. D. N. B. den Ön<:(? veya on~ kayıtsız \c &artsız butünlUği e, Kema
dan 60nra Alınan a.ıan ı olduğu öylenen 

A. SEKb 
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Büyük Tarihi Tefrika :101 

1 ESOL 
GÜNÜN§·-~~ 
TENKiTLERi 

iKDAM 2' - İKİNCITEŞRlN tMf 

D 1 ş-.:=~ 

POLİTİKA 

İr.lamı 
raber 

Yazan: ZİYA SAKIR 

halkla be-Masa Kôzım, 
Halifeyi karşılamıştı 

Mekt~plerde 
dayak 

Tamimlere, t~mbihlere, ihtarlara 
rağmen, gene arada sırada sınıf .. 
!anlan yükselen sille, lokal, yunı
ruk şakırtıları kulaklarımıza kadar 

Pazar akşamı evler l 
de maskelenecek 

Finlandiya dan 
1 milyonluk 

mal geliyor 

Gamelin'in 
bir 

.. .. 
sozu 

Yazan: 
Pral. Hüseyin Şükrü Babafl 

- Elanden gelen bir S<:Y ısc, ri
ca va hacet \vk. Yapabileceğ m bir 
se.,i. hic kım.ede.1 esırgerr,ek iıde
tim deeıldir. 

Dive. hitap etti. 
Harun Resıt bu hitaptan. ckrhtıl 

alındı. imamı 'Musa Kaz.rmın. Re
suliıllah efendimizin torunu oldu
iiunu ha trrlatarak, halle karsı:smda 
kendisine tefevvuk ııöstermek fil<. 
rinde olduitunu sandı. Kıskançlıi"J. 
bir kat daiıa arttı. Fakat vine sü
kunetini muhafaza ederek \'Uİyeti 
bozmadı. Halkın ~en;J.ii!i ihtira
mı nazan dıkkale alarak MedinOOe 
bulunduiu muddet zarfında, ken
disi de İmamı MU..a Kazıma ihti. 
ram für..z etmiye mecbur kaldı. 

geliyor; gene arada sırada yanak
ları luıarmı bir kızımız, kulakları 
ıaorarnı1' bi.· oğlunıuı ağlıyarak 
eve r;eliyor ve öğretmenden da
yak yediğini söyliiyor, gene arada 
sırada bir baba, bir ana mahkeme
ye başvunıp çocuğun11n ögretmen 
dayağile salat kaldığını iddia edi

Dün akşam dükkanlarda umumi bir 
kontrol yapılarak nokıanlar tesbit edildi Mühim miktarda 

tütü sevkedilecek 

re ransız iyanından ~5~ 
g-- hariciye ve milli müd" 

faa encümenleri izaı,111· 
dan ve uzuıı müddet muhtelif jr 
b.inelerde ııanrlık ctmi~ olan (öl' 

yö Charb Reibel ı;on günlerd• 
•Mütareke niçiıı ve nasıl ulrl 
edildi?. isimli bir kitap neşrcbltq 
bnlunuyor. Bıı eser on bazôraııcb' 
on yedi haziran tarilıine kadar b~ 
hafta gibi kıaa bir zamanın ,·nl<ll' 
alını ihtiva etmektedir. K.ı•a fak•1 

Fransız tarihi bakımından lıarik•' 
iade mühim h~di clerle Jüklü b~ 
hafta. Fransuı Reisicumhuru fi 

kabinesi Parisi arlık terkctmi.!;!İ 1• 
seyyar bir haldedir, Her gün bit 
şehirde oturmaktadır. • ran ız ıtıU' 
bdderatı sallantıdadır. Alman or 
duları yıldırım sücatile her tarafı> 
ilerlemektedir. 

- Su haldC'.. Hi:aret d-;.;asına 
kalkısmıvacaı!ına ve bana. bir za
rarın dokunmzvacait;ına söz ver. Biri gece, 

korunma 
diğeri gündüz iki Rumi bir makamJan 

alınan malıimata göre, 
Finlandiya.fan memleke
tim~ gelmek ii=re bir 
milyon Türk liralık mü
him bir e1ya partUi yola 
çıkarıltm.ftır. Banlar qra
sında mem{eketimize lii
zamlu olan maddelerden 

- Ye Mehdi! .. Görüyorum ki se
ni. tıek be}'hude vere evhama sii
rüklcmışler. Lüzumsuz vere. kal
bine cndışe vermıı;ler,. Mübarek 
eodadımın üzerine vcmlıı ederim 
ki. Hıliıfot davasını, bir kere d11hi 
aklıın<.lan geçirıt\16 dei!ilim. Çü-nkü, 
bu fani dünyanın debdebe ve sal
tanatlarının pek manasız olduiunu 
çok ivı bil•nm ... Hllaiet ve salta
nat, tarnamıle senın olsun. Ben sa
d~ce. l\fedinedeki medresem ıle ik
tifa ederim. Tek, ecdadımın en bü
vük ve serefli m<rası oian o ilim 
ve !.eviz ocai!ını aönmüs gönnive
ııiro. 

yor. 
Dayak salıi.ıeıı cennetten mi çık· 

mışhr? Nuııb ile uslanmıyanıa 
hakkı kötek midir? Talebeyi döv· 
nıek Jıir zarıırt't midir? Bunlan 
münakaşa ed cek değiliz. Maarif 
Vekalet:ı.in dayağı şiddelle yasak 
etmesi dayai,'ln C<!nnetten çıknia
d.ığına delil ise, ıııckleplerd" daya
ğın önüne gr(\İlt'tnemC5İ de bir za

denemesi yapılacak 

( _<\tkan vcır) 

Pl Ya, amcamttt oqlu. 
[2] Ya. tmbam., ruret olduğuna delildir. 

Ş ehrimizde ışıkları söndür me ve maskelemede ~ülen kü
çıik aksaklıklar hakkınaa vilayet tarafınd,111 kaymakamlık

lara göndo-ildiğini vazdıjunız yeni Uahnamdeki hususlar;n tatbiki
ne diın g~ceden ilıbaNıı başlanmış tır. Dün a""am alakadar me;nı.ırl;u 
her scır tteki diikki'in, sınrmn ve gazinolann mash!eme işlcrıni bu 
c-sa•lara P.Öre tanzim ~tnıe:eri için lrontroller yapmı;;lar ve göriilcn 
kusurları müesseoe sahiplerine b.l dirm~lerdir. kiığıt, mukavva, aelliilaz, 

kutuluk kereste, kontr
plak ta vardır. 

Fakat bu •.aruret içtimai bi.r ,.jj. 
!nadan ziyad~. ruhi bir hadısedir; 
asıl kabahatli dövülen talebe değil, 
döven öj(retıneııdir. Talebeye \'ll

rulan tokat vuranın aczini C'ÖıSte

Şo!örler cemiyeti de; ot.ı:nobil- :------------
!erin :şıklarını yeknasak olarak B •• "ft İ k 
maskclemeleri için yapıl.en r.l1Illt.ı· ugun çı a -MAARiF 

Arifiye En~titüsünden 
çıkan eğitmenler 

neyi şoför ve otomobil sahiplerine } 
göstermiştir. Fenerler bu nii- Sİ C f çalışa Ca k 
muneye göre tanzim edılec<>ktı". 

Bu ma'lar geldikten 
•orıra Firıltindiya ile ara

i mı:.dak.i Rliring huapları 
: da düzelecek ve bu suret
. le ihraca• rlarımız da 
i mal görıd ermek imkanla
' rını elde etmq olacaklar-

N:l2ır Reib.-1 b 1 umandan ı" 
ııeral \' eygand ile hültiımet ara..ııl' 
da irtibat uzifesiııi görmektedit· 
Ba~kumandan mukavrın<"' fen ar
tık kat'ı olarak. iinıidl kc,ıni"tit• 
.!!;!indeki fırkalar her gün bir par<' 
daha erimektedir. Endi~csi hu ııorı 
bir müd<let daha devam cdcrı;e sr 
tılı ordu diye bir mevcudiyet k•l· 
ınama~ı ve çetelerden ihart>t derııı' 
çatma kuvvetleri karsı kal"'ıı·I 
kaJ..o.maSJdır. Veygand ~. ker İ<• 1· 
bi böyle bir ihtimal kar~ısında s~ 
lamakta ve behemehal bu akıbeU1 

onune j?ecilmesini i<temekted'J 
Ayrı<a P isin de beyhude yrr' 
tahrip edilmemesini de arzu el· 
mektedir. Binaenale ·b ne ,·apıf 
yapıp hükUmet mütareke i<İellıt' 
lidir. Reibel'den dileği budur. Jld 
arzusunun <ivil hülı.ıimete, kabr 
neve ve Cumhurreisine ibl5ğıdı~· 
Charls nihayet hükumetle 15 Jıaı•· 
.-·~···'-ı tT~ 1 ·-.;) sehrinde ten1:P' 
geliy01'. Askeri · \'aziyeti ba~k~· 
•aıu .unıııu ağzından hiki.ve ediy~r 
ve Cumhurreisi Löbrün ile de g.r 
rüserek rüfeka.~ına anlattıklarıııl 
tekrar ediyor. Reisicumhur da pt' 

Halife Mehdi, (İmıı:ını Müsa Ka
znn)ın bu revabından 90n derece
de memnun.vet hissetti, büyii;k bir 
meserretle, imamı .Müsanm el!e
rıne oarılarak: 

- Ya. Mfısa! .. Senin. cidden >it. 
ti<la edilecek bır (hnam) oldul!unu 
kıri>ul ve taB<iiit edivurum. Ve ııenı 
yarın, .Medıneve ııö.n<leriyocum ... 
Gıl. İslam iilcmıne fevız ver. Ar· 
tık benden de san• hiç bır zarar 
geimıyeceğine, tan.mile müslerılı 
olabılirsın. 

Dcdı. 

İstanbul Vilayeti hudutları da
!ıilindckı köylerden de müleaddıt 
ge~lerin talebe olarak alındıkları 
Arifive Köy F;nstitiısüntin beşinçi 
devre mezunlarının tayınleri yap· l
mıştır. 

14 eğitmen Şile köylcnne tayin 
olunmuşlardır. ----n----
DEN I Z 

Kayıp motörlerden biri 
hatb, diğeri kurtuldu 

M<,>tıdi, derhal vezir Reme dö-
nt't'rk; Karadenizde kavbolan ıkı motör-

- lmamı Miisaya, benim hususi den Şükran batmı~. D<'n:z Arsbnı 
haı.tnı::ıu.:ien on ben dın..r verıntt., Kefken adasına .. s.gınmag:ı ınuvai
\'e kcı>dısını, !ıiyık olduı!u izzet ve fa.k .. olmu• ve $ııkran motorunun 
ikram ile. derhal Mt>drneye iade e- burun tav>falarını da kurtarmısttr. 
dıııı. • 
Dıye, em.r verdı. Küçük Haberler 

* • ... 

rir. 
Ev ve apartımanlarda da ışıkla-Müesses•<iııi tokalla idare eden 

direktör, sınıflarını tokatla sustu- rın maskelenme mecburiyeti pa
ran yardirektör, talebe!oine tokatla zar ak~amı başlıyacağ~an o aK
söz geçirebilen öğretmen; direk- , şam her semtte umumı kontroller 
tör, yardi.rektör, öı;n~tmen olabile [yap lacak.tır.,, . 
cek kabiliyette iııoan Mğiller de· BÜYÜK J!.fR G~CE 
md.ti.r. TECRUBESI 

Otorite saygı ve sevgiden doğar. Diğer .. ta.raftan. şehrimizde yapı-
Disiplin ,·akarın beraberidir. Di- lacak buyuk pasıf korunma tecru
reklor demek, yardirelı.tiir demek, besinin gece icrası daha mu~
öğretmen demek kendilerini say- temel bulunmaktadır. Ge:e tecrıı
dıuralı. . evdirmcoini bilen insan, besini takrben de bir günduz tecru-
valıarın tinıoali deıneı ti::. besi .vap,Jaeaktır. 

Ej:er talebe vak.arın kadriıll bil
m~', eiter talelıe kendilerini say
d1rnıasını ve sevdirmesiu.i bilen i.
mi.rlerin hayranı olmasa, mektep
lerden dayağı kaldıramazdık ve 
her gün, ber mektepte )·üzleree ta
lebe gene !alaka)·a yatırılırdı. 

Bugün mekteplerimizde dayak 
hiidiscsi binde bire inmi~tir. Bu 
böyle olduğu içindir ki, talebeye 
el kaldıran öğretınenin, )'ardirek-

Ellerinde pil 
bulunanlar 

Komiıyona beyanna· 
mc vermeleri iste~di 

törün, din:ktörlin derhal işinden Fiat mürakabe komisyonu dün 
imamı •u· ·~ Ka"zrm Medın· eye *Dün sabah HaUc;te bir kaza olmuı; • ' "· • . azli lazım gelir. Talt-besiae el kal- taplanm•<t!f. Cep lambalarının pil-

• det ltikte · edr Hiıdaverdı motörü Balattaki mensucat -t v e n ııonra. vıııe m e- dıran idareci: •Ben bir mektebi, !eri üzerındeki ibtiili tetkik e-
ın b d t B ı-· •;-- fabrikası önünde bulutlan Süreyya Pa· ııe.ın aşına ,.ec ı. u un uu.uY& bir sınıfı idareden acizim· diye dilmis, ellerinde pil. bulunanların 

ı·ı ı~ k l H L ., ... ,n mu.şuna çarparak parçalamuı:tır. e a =a~ııu "" ı. ava ının en -· Maa.rif Vekiletioe istifasını ver- bunları tir beyanname ile k.oınis-
b · k k l tedr f - Oeniz.e dökUlen tayfalar kurtanlmışt.ır. u YU zev ı o an, ıs vazı esını miş sayılmalıdır. yona bildirmeleri lstenıni.';tir. 
ifa ıle meS«Ul olmakta ıdi. * Mefsuh rıhtım tirl<•tinin 11t numa- Taleb.,,,ini tokathyaıt öğtttmen Gümrükte bulunan mühım mik-

Hu sıralarda Melıdı vefat elmi$. ralı foiz kupon bedelleri önümüzdeki kendini tokatlamı~ demektir. tarda:a pıl cıkarıhnaktadır. Bırkaç 
Aboasılerın tahtı= (Harun lkşit) ayın ikısmden itibaren devlet limanları Selcimi izzet SEDES gün içınde her tarafta pil bolia.şa-
ııe.:mıstı. ı~ıetmesi umum müdürlugü muh~ caktır. Komısvon şehrın her tara-

Hirun, IU.ctttın 179 uncu sene- tarafından ödenmete başlanawtır. , --· 1 fındaki dükkanlarda ;cl bulunma-
•ırıdı:. (Hac )mak.:.adıle Hica>.a ~el- Miinu:aat rünlm olaral< Pazrtui, Car- p 1 y A 8 A sını temin edecek ve buna göre 
dı. Dogruca Mekkcve gıderek.hac ıamba ve Pe~mbe S(lnlen ayrı!mı;tır. _ malları tevzi ettirecektir. Bundan 
ettı. Sonra da ( ltıdıne) ve uıi'ra- * İlı:tısat VeUlell, el sanayiinin ıe.,. I '-------------- başka Anadoluya ~nderilecek. pil-
yarilk <Resulu Ekrem) efen<iımı.. vı1<1 "''ksadiyle 3000 el ıezgfıhı siparı, Tütün piy aıasının !erin sevki de tanzim r.ılunacaktır. 
zin merkadı mubarelderını uvaret etmiştir. Bu t.ezıılıhların imali bitmiı; vo • ; Bir şehre birka;; firmanın birden 
etmek ıstedı. Vek.ile~e tesellümüne başlanm~tır, açılması gecıkecek mal scvkederck diğer bir yerin 

Bütün :Medine balkı. Hati!eyi iırusat VekAletl, bu tezgahlan el sa· 1· . ı·T' . b pilsiz kalmasına. meydan verilmi-
k 1 

zmır u un pıyasasırun u sene k:ttr' 
ar~ı amya sıtap etlı· (.mamı Mü- ıı;;ı)'ii ilttlem;, vilAyetlere tem ed.,. biraz gecikeceı!i anlaşılmaktadır. yece ·----<>----

sa Kazım) da, bır dedikoduya cektır. Bu hususta bir tevzi listesi lıa. Bu t" 1 b" f na. uccar arın ve ecne ı ırma..; il UT Er ER R I r 
mevdan vermemt•k için, halktan ı:ırlanmaktad.ır. lannın henüz ellerindeki malları •· ... 
avrılmak tstemedı. O da, Halıfevi * Posta, telgnf ve telefon umum sevkedememeleri ve depoların d<r 
istıkbale ı?itti. müdü.rlüiti memurları yardım ve birik~ lu o!rnası sebep ol.maktadır. 

Harun Resit, İmama hürmet gös· lirme saodıtı hakkında hazırlanmrı Tüccarın elındckı malları sevk.e-
terdt. L3.~in halkın ona kar:;.ı ııös· 
terdij!i samimi ihttranıı görür ıör
mez. kalbinde büvük bır kıskanç
lık h ıssetll. Fakat bunu, belit et

bııluna. n kanun projesi Mal:ye Vek31e· ı dere.k veni mahsulden. mubavaatta 
lince tetkık edilmektedir. Maliyenin bulunmasını ternın edecek parayı 
tetkıkini müteaki pproje son şeklini ala- temın etmesi i.rın pıyasanın acıl· 
cakur. ması bıraz daha ııecik:tırılecektir. 

medı. 

Mun1am bır kalabalıkla, doth'u
ca !Ravzai Mutahhare) ve gidildi. 
CR<'sul(ıllah) efendtmızın tUrbeı 

* Beklenilen İsviçre Ticaret heyeti· Ham kauçuklar neden 
am bau sebepl.rden ceciktiği, ıa1c.ıı piyaaaya çıkarılmadı? 
bugünlerde şehrirnize gelecegi öjrenil. 
mişti.r. Heyet do&ru Ankaraya gidecek. 

saadetine girildi. H3runu Reşıt, ve mluakerelere başhyacaktır. 

yüksek SC!\le. makberei mübareke * Han, otel ve pansjyon1arın içinde. 
aelam vererek: ... vlulannda ve bithçe!erinde kedı., kö-

- Esselıimı alevk, va ResuluL µek gibı nayvanlar bulundurmak vey• 
lalı .. ya, rbni ammı! ... [1] ltUınea hayvanı beslemek menedilın4 

Dedi. t:.r. 

İmamı Mlısi Ka7.ım ise, itivadını * Talebeleri küçük 7aştoın bavacıh
bozmıvarak. her ziverete geldı~ı ~a alıJtırmalt üzere önümüzdeki aydan 
zaman vaplıı!ı snbi kabri saadete l ıtibaren mekteplerde bı.rer cHava Ku. .. 
karsı: rudu Dcm~ı• açılacaktır. Bu demek ... 

- Eb.selimü alevk. va Resulı.jJ. '~r1n fabrt reı.s.i mektep müdürleri ol.a-
lalı .. ya, Ebeti! ... (2) · •ktır. 

İn~iliz müstcmlekelerınden ııe. 
len 302 ton ha.m kauç"ktan itha
latçısı tarafından hala piyasaya çı
karılmamaktadır. Bazı kimseler 
mıntaka tıcaret muaur.uııune sı· 
kfıvette bulunmuslardır Ithaliitc;ısı 
İnıriltereden eıntr beklediıl:ınI bil
dirmış ve bır ikı ııune kadar mal
ları satısa çıkaracağını sövlemi;;tir. 

Altın fiah 

Altın dün de bes lrurus düsmüş, 
2420 lrurustan mu~le görmüş

tür. 

Mecidiyeköyündeki 
arazinin tapuau 

Mecidiveköy, Dık:ilitas. Balmum
cu çiftli~i ve Meşrutıvet mahalle
lerindeki ev ve arazinın tesbıt e
dilmesi ıcın :Malıre Vekaletince 
teşkıl edilen komisyon paftaları 
hazırlamış ve bu arazının tapuya 
geçırilmcsı kararlaştırılmı,:ır 
Komısvonun tesbıt ettiği kıy

metlere itırazı olanlar önümüzde
ki avın 15 ine kadar itiraz edcbile
c .. klerdir. 

Manifatura fiatları 

Manifaturacıların Ankara-ya hey 
et "Öndererek bazı çeşitlerin fiat
larına itirazları üzerine Ticaret 
Vekfileti listeleri tetkike başlamı.ş
tır. Haber aldığımıza göre bazı çe
şıtler üzerındeki fiatlar ve kir n.is
betleri ti<lil edilecektir. 

Memnuiyet hi'afına ça
lışanlar y&kaiandılar 

Benzin iotihlii.kinin tah<iidi hak· 
kındaki kararın evvelki gece} arı· 
sından itibaren tatbikine başlan
mıştır. Husu>i otomobiller seferden 
menedilmiş, yalnız vesika verilmiş 
olan kıri<. kadar doktorun otomobi
li serbest bırakılmışttr. Dün, pla
ka numaralarınm son rakamı tek 
olan taksiler çalı.ştırılmı.ştır. Bu sa
bah saat altıda buruar garajlarına 
dönecek ve yerlerine çift numara· 
lı taksiler çalış.ınağa çıkacaklardtr. 
Düıı numaraları çift olduğu halde 
çal ştıkları görülen şoför Hakkının 
tdaresindeki 1672, Recebin idare
sindeki 1652 ve Adıgüzelin ıdare
sindeki ~ 34 numaralı taksilerle 
Rotoos Lavantinin idaresinde 396 
numaralı motosilclet Ye Kartalda 
İbrahimin idaresinde 70 numaralı 
bir hususi otomobil yakalanırı~lar
dır. Memnuiyet hilafına seyr!lse
fere çıkan bu taksi ve hususi oto
mobil sahibi ve şoförleri bakk:nda 
takibat yapılacaktır. 

BELEDiYE ---------· 
Ekmeğe on para zam 

yapıla=.k 

dır. Finltindiyaya sevk.e
dilmek üzere billıtusa 
mühim tütün siparifleri 

, alınm1fla. 

1 ADLiYE ve 

1 

_j 

POLiS 1 
Parasına tamaan 
öldürülmüş 

Beşiktaştaki cinayetin 
faıli y11kala11maı.k Üzere 
Besıkla:;ta Yıldız cadde;;inıde 17 rişandır, meyustur. Yalnız 0 aııtf 

numarada yalnız b.ı;ına oturan çuk dikkate dei':cr taril.i bir k•1'. 
Mehmet Telli adıııda 68 vaı;larında meli olan şu lıi<diseyö "~ söılc~ 
bir adamın evınde bogazından ve naklediyor. Parisi ben .. z terktl' 
muhtelli yerlerinden varalarup Öl· mezden evvel ceneral Gamlen bt' 
durülmiis olaralt bulund.ugunu ni ziyarete geldi ,.,, düsü ün ki b•' 
dün yaxm~tı. na askeri telü.liyat ve plinlat•P' 
Hadıse tahkıkatma vazivet elmis medhü sena etti ,.e ilavr etti: Eğ~ 

olan müdciernmwnı muavınlerın· işe tekrar baslamak icap etse••' 
İstanbulun ekmeklik bugdayının den Yakup Şek.Lp duo de had""'] ayni voln ve usulü takip ederdi~' 

Derın~eden v~ilm~i üzerıne rta!<- yerınde teUtikatta bulunmuştur. Vü~ııkunda ~üphe olını~ an 1ı.~ 
liyat ucretlerı arttıg.ndan eltmege Alciığımız malümata gore. Meb. sözler hakikati halde bütün b~ 
önümlızdeki hafta içinde 10 para met Tellı ıradı ·:e haztr parasıle ufuk açmaktadır. Gaııılen 'in asJ<c~ 
za~edilecektır. O zamaı;ıa kadar ı l!ecinen. h.raz. da zevkıne düşkiıo tcl~isi yani Majino arkası~' 
eskiden ı;elmuı _olan naklı:-·e mas- bir adamdır. Ihtıı ar paralı tanın- saklanmak, dokuz ay mubarebc5'1 

rafı az stok buğdaylar kullanıla- maktadır. Oldürüldü~'Ü odada san• dıırurkeu atıl ve batıl zanıaıııo ,.,. 
eakt:r. dı:kların kırılmıs ve çekme- sıl olsa khde çalı~acağıııı umıW'~ 

Ahfap konaklar hakkında celerin kanstırJmıs olduı'!u ııö- Lehistaoın bir sene nıııkavefflt1 

bir yaıak rülmüstür. Bu vaziyete ve ev- ederek Fransa~·· hazırlanmak iı~ 
Şehir huuudu dahilindeki ahşap de. hiç para bulunmamasına göre kanın! verebilec~ğini ünıil ve t•, 

binaların oda oda kirala?-maları ~htı.v~.r a~amm ~arasına t;mıun hayyul e.tmek, ı!-1< .darbe.~~- e>;. 
yeru Zab.taı Belediye talımatna- o.lduıuldwıu. anlasıln.akta~ır . . Ki· kuvvetlerı .B~l~ıkn~a g~luretd 1 
mesine kxınulan ve geçen gün Şe- tilın huvı\·etı de tesbıt edilmiştir. ana vatanı ıstılaya açık bır bal 
htr Meclisinde ta;<lik olunan bir Bugün varın yakalanacağı anlasıl· bırakmak! maamafilı gidilen yer

0'. 
madde ile menedilmi~tir Diğer ~a- maktadır. de çok bır şey heceremeınek, h• 

raftan ah;;ap binalarda ~ık.an yan- Adliyed.:. maskeleme bitti kiyye~is~ü~·uI ile ııeri_'!"~. çeki~~~ 
gınların ekserisinin oofa veva a- kcn enz ı Alman motorlu kuv• .. 
ralıklarda yemek pi~irmekte;, ile- Yeni po.stahane hmasının adliı-e l~rinin arkadan ilerl.emel.erinc ıo~. 
rı geldiğı görülmüştlir. Bu husus- tarafından isval ed!len kısmının nı ?.lamaın~k, ve .saıre .. l~tr Gaıı. 
ta dün Bebdiyece kayrr.akamlıkla- ısıklarının ma~kclenmesi dün ik· len ın sev~u~cey~ı. ta.avvur~, ."';, 
ra verile!l bir emirle ahşap bina- mal edilm!stir. Bınanın dıs ve ko- harebe planı_ Fraıısı~ tarıhıu 
larda mutfaktan gayri yerlerde ye- ridor pencereler;nın camları mavi• e~ısali hiç ?'m:ızsa bin_ .. ,ned~ıı~r, 
mek pişirmek. gazocağı ateş vak- ve boyanmı.s. Birinci Aslive Ceza rı ~·ok dt'nılebılecek bır hezını :ı 
mak ve çamaşır yıkam~nın mene- ile İkinci Sulh Ceza mahkemeleri ve felakete müncer olan bö~ le lı'. 
dildiai bildırilmiştır. 1 . telakki haliı sahibi tarafından •• 

~ salonlarının l>encere erıne sivah sıl müdafaa edilebilir? 
perdeler takılmıştır. Aksamları nö- Şu dakikada bn düşlinceleriıt bt' 

Dünkü ihracat 
Dün Bulgaristana kuru üzüm, iç 

fındık. Yunanisana da taze to
rik gönderilmiştir. 

belci kalacak mahkemeler bu iki ıf 
wonda muhakeme vapacak!ardır. sabını Riom ali mahkemesi 1ıuı 

Kızın çantaaını kapanlar 

Köstenceden bik~bonat dö süd Vedide adında bir kızın Çar-

runda vnmek üzere tevkif edili". 
cek bir adam \'&tanının harabiıl' 
br~ı!llllda hila nasıl fikrinde isi' 
bet .oldufunu iddia edebilir? . 

litopon ve matb~ Jcaındı cel.mıştır. 
1 
samba pazanndan l!<'Ctii!i e;nada. 

c::===========================================--==================='======= elindeki ı;antasını ltaPJ:l) kactıkla• 
Fakat hakikat şudur ki Wçtıi'. 

nzari)eci, hiçbir fikir sahibi •~ 
şüneeleri tahakkuk etmeyince k•~' 
di endişe ve telikkisinin yanlı~ ,ı· 
dııPuu, bata etıijiini kabul etııı": 

/ltJem " EMbi Romeıu: 20 , ~ :ı:~~ bir karanlığa yuvarlanı-

ç /R\ ~ .!.S\ ~ y o~ Nedim bey, Sadiyeyi kıskaıııyor-g lQJ ~ U fj O QJ O~ O du. S~diyenin hunu bissdtiği gün 
hayalı yıkılmıştı. Zaten kocasını. 

Ya:zan: f,fAHMUT YESARi _, bütün kadınlığını vererek, bütün 
kalbi, ihtirasile se.·menuşti. Onun 

Sadiy.e bu ihmal~ ioziv~ya haya· bir sarhoşluk için.de ~e~li. . . j sessiz sessiz dururken birdenbire 
len ıle tahanımul edemıyonlu. Masallarda perılerın sıbırli değ- 1 1 '" 1 S ~· . . 

N d" . · · b" h . . par ayıp ta~ rurnıa ar au.. venın sı-
• e ıın be) ın annesı Sa ıre a- neklerıle nasıl ı~sa~lar tas, !aşlar nirleı iı.e dokunuvordu. ilk günle-

•.~n1 Sadiyeyi .P~ Mf{enmll'jti. i\Jü-, insan olu,·erirse.ıı.dı~ac~ da Sadiye- rin sekri. neş'"esi,' k:ılbinde. dudak
ruvvet de bn ızdıvacı pek muvalık yi birden bir sıhırlı aleme altı. larında acı bir torlu bırakarak bir 
b~luJordu. Sadiye hi~ itiraz etm• ı Dün;,·a, onun için. sema.t;.nda gün .. ·daha avde-t etnıemck üzere malı-
~·· düzleri bir ateş demelı, geceleri voluvermişli. 

llle(hul olan şeyi rr karşı fazla sa;·ı ısıklı fıvi-ıeler yaııan bir Anı Sadiyt', "lı.oca'1nd~n ayrılnıağı bi-
zatıınıt vardır. Onun, biraz da kor-1 Mukaddes oldu. Ağaçlar, ciçeltler, le dü~llniiyordu. Fakat ~edinı bey
ku Yeren cazibe i bütun hislerimj-ı yer, gök, onun ~rt'fine gô,ra bir d<>n ~~ rdmak beraber ya~amak ka
Iİ. k.örletecc.~, hatta iti~atlarun1za şehriiyin yapıyerdu: SJrnıa pullu dar onu korkut11~1~rdu. Yeniden iç 
bıle tahakkunı ede, el.. kadu kuv- örtü~line bürünerek a:r. denizde Sikrnhlarına, ~ch~p!)İZ ıztıraplara 
vetlidır. · dü<crckti: 

Sadi~-.. Nedim beyi hiç tanınu
yordu. Sesini işitınediğ-ı. brr kere 
yüzünü görmediği bir erkeğe ebe
di bir rabıta ile bağlanmak onuıı 
için, o 7&mana kadar tatmadığı 
meçhul, •yrı bir zevkti. 

Sadiyeyi; yağmurlu, soğuk bir 
lıış günü gelin ettiler. İlk aylar Sa· 
d;,yeııi.o. tahajyül edemeJ;jii tatlı 

saçlarını ~·ıkıyor, tül büriimr:ükJer 
- Ha~:~h kl'ndi cer-tYanına bı-gibi bulutlar. ayın etrafında, rüz- · 

ral<mMk .. En kısa. En rahat yol, bu 
gıir1n kam(."t~ile birbirlerini kova-
! 1 'b 1 idj, 
ı\·or ar ırı i u~up oyna~ıyor ardı. -3-

Fakat bir giiıı. sanki sihirli değ
neğin büyüsü bozulmuş gibi meç
hul bir el sarı ı~ıklı avizeleri birer 
birer kırarak, o ate~ demetini bir 
ııeie51e wndiırdu. Diın)a, yine 

Etrafı dikenli kilerle çevrilmiş 
bağın küriik ta!ıta parmaklıklı ka
pısının önünde si•·ah, parlak tüylii 
bir köpej\ın tasmasmı düzelten sa
rı saçlı, ı.az beııidi bir kız cocÜll. 

Cemil Kazımı görür görmez, çıp
lak kollarını açarak sevinçle ba7-
kırdı: 

- Nereden çıktınız, doktor bey? 
Cemil Kazım, çocuğu kucakla

rnı">, ~:üzünden, saçlarından öpme
ğe baslamıştı: 

- Yine mi doktor bey? Hani. 
beni İ\ınimle çağıracaktın?.. Son
ra boLuı;unız Nigar abla. .. 

Nigar, onun kolJa.rı arasında çır
pınıyordu: 

- Olı, bırakıauı Jıeni... Sizi hiç 
sevnıi~ urum, tekmil saçlanmı da
ğıttınız. 

Cl'tnil Kizmı, Nig3rın çenesine 
küçük fiskeler vuru~·ordu: 

. - Tuv;ıletiıı mi bozuldu Nir;:ir 
abla? 

Sonra, onu usu1cacık yere bı
raktı: 

- Beni hiç mi ıörecei:in gelme
di? İnsan arkadasıw bu kadar ça
buk unutur ntu? 

Cebiuden çıkardıtı şekerlemele
ri uzattı: 

- Bak, ben alılanıı unutmadım 
aınnıa ..• 

Nigar· bir elile dağılan. saçlarını rında':' edlıveve verilen Ahmet "' 
düzeltm'eğe ujr&§Jrken, öbiir elile i:?ra_hrm adlarındaki ~ki gene Bi· 

. • • nncı Ceza mehkemesınde altısat 
de Ce~ııl Kazımın uzattıg.ı ş~kerle- \a.ı. hapse mahküm edilmislerdir. 
ID<!lerı alıyordu. Dargın hır sesle: 

- Kurdelemi düşürdünüz. 
- Ben daha cici bajilarım. Sen 

1>urada .,.. yapıyordun? 
- •KJrabaş• m tasmaslDl ters 

bağlamışlar; hayvancık hiç rahat 
edemiyordu da onu düzeltiyordum. 

Döndü: - İşte, dedi. 
Karabaş, serbest kalınca karşıda

ki çitlerın kenarından sıçrıya sıç· 

rıya, orasıra ağaç dipleriııde dura
rak, dili dışarıda koşuyordu. Nigir 
bir çığlık kopararak: 

* * Cuma adında biri dün ı?ece 
Yeşildirekte oturan Zühre adında 
bir kadının evine zorla ıtirnı.iş ve 
Zührenin fen·adı üzerine Yakala
narak adlivcve V'erilmiş ve birinci 
Sulh ceza makemesinde tevkil o
lunmuştur. * Edirnekapıda sarhoş bir halde 
ııezerken kendisini sü.klınete davet 
eden zab:ta memurlarına hakaret 
ve dövmive kalktığı iddia.sile adli-

- Alı, dokwr bey, gördünüz mü veve verilen Salim 
şıı yaııtı~ınız işi... Karobaşı kaçır- Ceza mahkemesinde 
mağa sebep oldunuz. Şimdi kom- miştir, . 

Birinci Sulh 
tevkif edil· 

şunun tavuklarlDl parçalana, size * Şoför Osmanın idaresindeki 
ödettiririm. 1921 numaralı otanobil Beyoğlun· 

Kiicücük bacaklarının bütün da İstikliil caddesinde. babasile be
sü:ratile köpeğin arkasından koş· raber bir taraftan diiier tarafa ge. 
mağa basladı. Cemil Kazım, hiç ııe- çen 5 vasında Melunede carparak 
sini çıkarmadan yanında dnnın tehlikeli surette varalamıstır. 
Kudrete: . . t Mel>met Sisli oocuk hastahanesi-

- Gırelını, dedi. ne lr.aldırılmıs. qo,[ör vakalanmıs-
( Ark<uı U<!t') l:ır. 

Behemehal munffakiyetsidik ıı;. 
sw;lımıu ltarici ilemde, elinde. ti 
mıyan engellerde arar. O mini! 1 
olma'a Lu :ı:arnretler meyd•~ 
çıkmasa plinıa behemehal ~ ~ 
vaffak olacağını iddia eder. s~,, 
odasında bir si~tem kuran (ilo?' 
mütefekkir için bir dereceye -~ 
dar affedilebilecek böyle bir .,.. 
ve ısrar bir fiil adamı olmak İ~~ 
za eden bir ba kumandanın ~'ti 
da insanı daha ziyade iğzap tıl ., 
bir mahiyet arzeder. Hadisel•~ı 
bu kadar açık ve feci bir sur• ,
yalanladıi'ı telakki, plan ve tast 1 
vur kendisi için daimi bir bi'~ı 
hücceti olmak icaıı ederken bll~ııt 
tefablir unsuru bulmak ve isalı• ,, 
ısrar eylemek bakikatt'n Fran••"·ıı 
nasıl mağlup olduğunu cilt '' 
eserlerden daha iyi izah eder: s" 

Bu kadar inatçı, sabit fikıf d' 
hihi, amiyane tabirile burn~.r 
dikine ıriden bir sefin elindeki d•'' 
du ancak izmihlale mabktİJI' ~ 
Başkumandan kurumu~, teh•'' 

(Arkası Sa. 3. Sü. 7 .t-l 
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1 K"O·A M '"•' ~ ... . - ,.. 

Al!11~~ıer) ![YAKIN TARiHTEN YAPRAKLAR )/f~ıv.! 1 
N • cı Karacan s Kuyruk ve ku) ruklar! 

Almanlar 
lsviçreyi 

lehdid ediyor 

i
l t ' !Almanya, Cumhuriyet gazetesi ultan Azı·zı·n Son Tclgraf'ın Ahmet Rauru. 

Vekl·ııer G 1 D G il dünkü ~·azılarınln hirıudc ku)· 

1 

d Ve CD era C au e 1 rnkt~n da bah>edıyordu. Lrfa yuz 

l tal. 

H 
• d•• yaya yar ım Yazan: NİZAMETTİN NAZİF T l M k ıctını~e. Tıa!:zon hi!nıenı kaça çı· 

eyetı un av a era ı kalıdanbcri, kasuıılar, mÜ~krilcri-etmek istemiyor Bundan tam yirmi bir yıl ünce ııc kuyruk yetiştirenıi)orlarıııı~! 

t 1 d 
Mustafa Kemal adlı bir Türk gene· Kasaplarcn müşterilerine )cliştirc-

Op an J ---• raunin ilk harckeııeri diinJada.i!k Sultanın d d -ı medikıcri bu kuyruk, tabii ko .,. 
- -• akislerini )&parken l'iirkiyeye 8 151 8 yaptığı partiler • kuy·rııgu değil mi? Fakal, ben ge-

Bir Alman gazıttesinin Ankara, 28 (A.A.) .. - .. ~cra Balkanlılar yeni taar- uzaktan bakanlar da, içinde ya~ı- Ha inen" - d d k çcn akşam, Gedikpaşadaki bi.ı.im 
Vekilleri Heyeti bugun eğle- yanların birçoğu da tıpkı senin gi- z ın ım a ına oşan Köçe- kasap Osmandan kuyruk i<tiyen 

manidar makılesi den sonra Ba~vekalet daire- ruza karşı koyacak bi konUŞU)orlardı azizim Ali Naci ogw lu - Paranın kuvvet ve kudret•"··· ı:ıü~teriye rastladım ki bu zavallı-
lleıluı, 28 (A.A.) -Trm:ucean ajan- sinde Başvekil Doktor Refık Londra, 28 (A.A.) - Daily He- Karacan! ya ben de, ka;ap da dakikalarca 

., bl.du-'yoı·: Saydam'ın riyaseti altında .. rald'in dipl.:ımasi muharriri dıyor •Bu Türkiye yeniden canlanabi- Y gülü~tük. Bu adamca~, Trabze-Alı lan ıı:ızetclcri ve .,..cümle partinin haftalık toplantısını yapnıı.ş ki: <Şımdıye kadar Almanyanın lir mi?. diyorlardı. Uzun bir has- . azan: Hikmet Nisan nı.n, Urfanın iki yün yakla~mall 
organı olan Vö:k~cher Beobahter 

500 
ve ruznamesine dahil mesele- Yunanistanda İlalyaya yard:m tçin talık devresinden sonra tamamile üzerine, belki de ömründe ilk defa 

l:linıe.de lsviçrenin A\rıpa mılletlerini ler üzerinde g~rüşmüıttür. bir harekette bulunınaması sobcp- normal bir tarzda c-an çekişıne de\·- s ult.an Aztz. ~amanının en müa-1 madığı.nı gör:°nce, saikaf mer.ıkla, ka· kuyruk yağına başvuran biriydi. 
•arsan bugünkü ft•tuiada nıasun bir ada · ·'-= - - · - - - leriniıı simd.ikı r.alde şunlar ol·na- resini ~eçircn ve dürt harp yılında ril hiıkumdarTarından biriydi. rlnlerdeu bı...,n yalı:la:ı.. .Jı: bun= Birun kasap, adamcağmn istediii 
olup olınadıı;ı meselesini tetkik elmek· b- -k Elçisi sı muhtemelou: dehelcnecef:i kadar debelenen Tür- O, Osmanlı ülkesini, muasırı olan Mısır sebebi:ıi an.amalı: ister, ve ıu cevapta ko•koca iru)·ruğu teraziye yeı.cşti-
tedir. Sovyet uyu 1 - Gö. ice muzafferiyetinoen kiye, tabii bir seyirle ölıinıe ulaş- Hidivi İsmail Paşa da Mmr eyalelinı arşu .. ır: rirken, beriki elile kuyruğu J'Oklı-

G<i?.etelf"!"ln bu neşriyJ.iında hareket Berline vardı sonra Bal.kan devlet~erinin hattı m.ış ve çukuruna girmiştir. Mu~ta- kastp kavurmu~lar, pl\sl ô.mfı.1 ve ihti-ı - Z~tı şaha.ne harc.rnl hümayunda ..• yarak yüzünü bur1,şturdu: 
nokta J. isvıçrc hilkümeti tarafından . 8 (AA.) - Sovvetıer hare .... et.lerm~e daha zıyade meta- fa Kemal ~ a bir çılgındır, yahut ı·a,Jorına alet ettikleri devlet hazınele- Dadtlarıle tavla oynuyorlar- - Keçi olmasm sakın? 
4:?\111U Iivh~:c hareketi• nin ilgasına _B:r~ı~. 2. . b'..,.,. k ekısi Vladi- net gorulmegc başlamı~tır. büyük ihtiraslar pe~inde koşan bir rini tamtakır bırakmı,ılardır. - Ne vokit başladılır? Ka>Bp sordu: k~'.').r , c. in. olma ıdır Bırlıgının yeruf . u~ B 'rline mu- 2 - Senenin bu mevsiminde maceraperest. .. il3h.• \ - !Ienüz şımdi ha~mi tesr:t buyur- - Ne buyurdunuz? 

P 
. . .. . . .. ir Dekazano ougun L: • n;lk l . ı·ı~ ı-..·. • • O Tiirkiyenin de, (1) Mareı;:aJle- Gerçi kendilerile hanedan izl1arı, dular.. - Keri olınasını. dı'•.·orum. ar...,ııın organı ezcümle dıyor kı. m . . ' (f d haricıve .DJ. an arın ısı <tSı, a.•U muK~\C- 'f ta ı _.·,_ t " ·' li:.zl3sa, BPrlirı.deki ka."'laat isvJçrenin vasalat etmıs R~be1 ~ atr a arrıına mete maruz kalma;;ı farzolun<Jı.gu ri vardı, o Türkiyenin de donan- ,·czir ve vükeHlarlle aile ve a ı"":a ı ÇerkM kollanın pel< iyi tavla oyna- - Keçide kuyruk 11e gezer kir 

- ,_ azırı Von ı xn rup n ı t kd" d k .. k"l b. k . \. uıası "e ordw;u \'aı·dı. O Türki,.·c- mudelıdep ve mutantan bır hayat aur-\' ,ı.ın•, hünk nn da kalla il• yaptı~ı Adanı lıira .. du··,,·,·tt·r·'-· Yen.ı n zam.J. Bt haköa. pek geç kalına .. n .. ,.. ., • protokol a ır e, ço ınL:ş u ır as erı ı,u- . "" "" ~ '1 ...... a...; tef ı ı • b' . t ınu.ste:;ar \\: onnann ııe rek t olacaktır nin de bir .. rii ıniıkul ( ! ) dü~iinen m .. eklc, bol kese. den semahat eserle11 I p;ırtileı·de ek erıya ycnı.ld Mnı· ve ....... -... - Sahi yahu, kerinin ku~ruP.a 
o\d ~' . . . . k mü<lfu" n1ua\·1nı on 3 •. . 3 

1
· 1 1 ·a A 1 . d· , r1ca i si~·asiyesi \'ardı. Bııgiın gosternıckte ı.ı..:ler •. a at, eve ve ·defalar C'!.Yunu ı-,ı,ı et• •m· 1. bl- o ınaz! 1• J> Jle nar• z r.ıemleketlerden ırı 1 · v }) 1C'm Sov- ·e · · ı !"' F k d 1 t 

5

' ~· ı ' ' ~ 
ug 'c bunun I::ovi.;re gıbı bır c;o . sı·'ha'nu·· zarı ve ~·traı ~tL.ı dı- . -. La .'I • " man ) ar .rr .nı lk " • u \et ma J ...,.. ~ t h tt k b J t ;. Lyon. I .. iınoj \·c Clt.•rnıont Ferraııd. millet mu.zayilka ıçfnde a anlyo:-. "en K"' ... c>•>•lu, hemen ••.•.a.ak evinın -. o. lınaz de!!iJ, olur aınnıa, ha 

n1ilhyetI!!L en miıteşckkii bir memleket, - • t· f· ~an ıs ıkDal e- ıs emege \'C .a a a u e .-.;..~e d V<w ..... 1. ~ •Çin \·•ıl b !d· ~u mer'·ezinde f:er erkan. ara na müte!!lavil bulunmamaktad.r. a çıkan •Petain• ci gazeteler ;.:ibi memı.ı:ı-eı te bir taraftan ,yavaş yava5 ,youmu ı ve k~ •yetli bir mebliı,tı :-eçınm kıı ·ruğu, ha bizim balıkçı 
dir. . ır şey o ,o ·• dilmi.;tır. • .ı'.lmaıwadan yardırr: t<ılebmde o dc\'ir 'fürkiycsinin htanlıulun- ıstıkla.ını kayLederek şaha ve sa-; 'la l küç Uc bir el çantasını h!ı!mlen Hadğ-in bıyıkları! 

Vahler araııoda l>ulı..nmak. Fa.isi rcjımi daha zi- da. Edirne.;irıde, İzmirlnfr ve Kon- raya para ye~tınnek<e ol•n ecn•hı ""'·. -ckr>r •araya avdet ed B ·ak·t * 
A k d

• • I~ ·ıı yade sarsacaktır. Faz:a olarak Al- yasında da •Sadrazam• cı gaı.c- mayelerinin eline dü$liyordu .. Bu ıtı-j.onra ha.em 'umayın=:~ :::n 'su:. Koskoca ku)ruk )al(ıua. sakıa s er 1 er ı• mı• ze h?. 1 ye fCDI na al er man yan:lımınm bedelı İtalvanın tecilcr tümen tümeııdi. Bugünkü barla yabancı teşekkullern •ayısı gıın- tan A.,;z de kendısinı huzJnı çağırtu-. keçi olmasın! diy~cek kadar ku:;· 
• (İkdam) - Bolu Fran~3. araz;si 14zer:nci~~ki he~ tL~r· n1ağ'lilbiycti kabul etnıl~ «ıne~ru == den giıne çoğ&lı.1.t:., ve rnilll terve: h~-ı - M ... ~riban beni yıne yendı, der. ruk laiının aet•nıisi olanlar, kor-

ed l
' le r. tu"fu"ıı meselesı' \'~:ıar~iac;a Kıcunarc Trarızım lu mutaıelıattan kutı surette fe- le~al. Fran"1daki gazeteler nasıl men t.em•n pek mahdut, p<•k ba••t hır rıe.., üç ile partiyi kaybettu:ı. kk·arım, ~i yarkkm, (ihür gün d" ayni 

ı . . Ah t ral1'::tt etrr.()si olacaktır. Petain'i nıelhcdiyorlarsa onlar da .. "'kıl almıştı.. 1 - Erendimiz sa~ oJ.:ı.uofr.ır... uyruK.a a ·uyruktJ, kılh.u.vıuku. 
Val

iliP.ine, A·fvon va ısı me " D F • h ıı· b. b. · ki " · Kad t Hitler, ı;,~ic:ideki rolunü daha ıvı aıuot 'eridi methedcrJcrdi. Son- Taın rnfın~sile müstebit olmamakla _Partiyi kaybe•-ekle kalmadım, bı·r a a ır ırıne c cnerek uıatılmı-
fada Durınu< Bolu va!iligme. as rn ' 1 ~v 1 1 b ·· · k - Baş t:ırafı 1 !nci say - T M d bir surette O'-.·namak i•·iıı Mu,,-.ı· i- ra ge en \'Jlları doldurnn hô.disele- beraber son derece azan1etli ve 

1

. de ev kaybetıı·m. ya {3 ışı an ugunün trık dökük 
. . ··r,tt' ·!'iline Hatav apu u u- ·' ' - •. , k k' •:rnı sahife \'e sütununda ne;ri rıca o- mu e ı< .:- ,. ·1 müdürlü- niyi böyle bir feragate ımale et- rin nasıl bir Türkiye ve bu Türki· zaman zaman müşahhas hodkam- - !... n:vru ••rını birbirine karıştırma-

lunw-' rü Şükru. samsun sıcı . k ı·eyc ı .. ı·d 1 tt - •ınlar ı . · _ . l{ada.stro müfett 1 ~._..:'.ı:L..ıden mek i.sterne tedir. • · . 1 e yuce ı er er yara ıgnıı hk: alametler ptcren Paftl.Şıt- - Ona bir ~v vadettim. Ben öldük- · 
Il{Dl\'J 

1
. h" 

1 
ı'dareSiııin ızune . Gö" ·· ı 1 .. um Kııut Cekiı.in Kanaati Lütün vcsikalarile nkın tarihte hın en çok sevdiği ve •cvk oldığı şey- ı •- sonra su·run· m~in. basını aok .. •ak O•man Cemal KAYGILI 

b 
• " : n ısar ar . Fevzi tavin edildi. ru.en uz • b 1 k . ~.. ~ ' U \'ad
1
tle gÖslcrdit?i üc suretı hal./ ... erıne Derik kayrnakan.ı r1ı.A..."1e~ Peşte. :'!8 (A.A.) - StC'fani ajan- u ına nıiinıküudür. ;erde~ biri de tavla oy~n~ idi. Vezir/

1
bir yeri olsun ••• Seni başka hır it için 

ıa..ş<tğı Yukarı a nı sev<lir. Ya tütün- ~,.zekül~t emrine aluıdı. sının biıri1rdiğine ~öre~ Haricl)~e b :ransızlar10 •Louis• lerinden ·e vUk.elAsı meyanında ıyı oywlcuları ~ ı.·agırtnuştım, fakat bu ış daha ruUhiru. ROMANYA 
er İnhisarlar İdaresince satın alı- ---o-- Xazırı Kont Caki, har1Ciye encü- 8 sediyorsuo. Bunların l('inde ınlihap ~erek on~rırla ta•..f ka~ısında 1 Y.arın benlm için ... Ne k .. uar da lhım ... 
ııac k ı· k bilin D · k menin!n huzurunda :ı:ıacari.sta;ıın Fransızların iftihar etmekte hak- uzun \'alutler geçıren Sultan Azız, ka- dır, bılnıeın kL. . . ~-· 

d 
a ve bunun bede ı m;ı .. a . ~ İngiltere anımar ·anın. ı ld ki B&4 tanlı ı -• sa fada e ar -~ 

1 
d t tun ır.a- l üçıü. pakta iltıhakının sebeplerini ı o u arı Louis'ler )·ok değildir. ıandığı. vakit bir çocuk sevincile -Pek Vaziyeti kavrıyan ve hünk rın ne b. 1 -1 E " 1 b' 

7 

-
• zu .,.,i en nev: en u '. feroe adalarını i•ga etti . 

1 
k d Eski Tu"rkı· · t · ı. d d T .. . . . . · • ır .r a mıştır. n muh m ınalar ve ;_nulatı vcrile.:ek, ~ahut ta, tarıfe • 

28 
(il. A) _• A\·am Ka· ıza ı etti ten sonra eıristir ki. yenın arı ıın e e ur- güzel olan- ellerim bırblnne vurarak diyec-eğini anlıyan Ag.,p hemen cevap b d ta b' 1 

ue 1 f ' öd Lonor3 · · · o Bazı kimselerin İtalyanın Yu- kün sa~·~ısına hak kazanmış Ya· .zhan .Urur tdcr, kaybettiği zaman da. ver;r; ' u rr.eyan 
3 

P?' ınası ve te elon ran-
ae ar'.rı tüccar tarafından eı;ı: d~ bir suale cevap veren . t h .. . l • . vuzlar. Mehmetl•r oldu"'ıı gı·bı·. •-• trali ordu tarafından lş&al edilmil ve tnek su t·ı . .

1 
iktarda sı- marasın · nanıs anı cnuz ~ga eaemt:nı.ş .. n ~rı tehevvür ıost.ermcltten kendini - Sllrayı hümayuna ce:bimi müt•-

re ı e ıstcnı en m . ; . . . müsteşarı Butler, ezciım- oim••ından '-'.ovı "'"''·ı·nm<lerı· Niçin harp sonu Fransasıııın te- .... gece yansınd3.n ıtibaren biltiln telefon J!:ara im 1 ed·ı~·kt;r Faraza In- .:~arıcı\: e · aü u.u ... ...._... menedemt'?'.di. Devrin en iyi tavla oyn:'\- 'zan.mın ıradci seaiyelerinl tchel ·0 ,, 

h
' .a. ı .c..' . . . • 1 ·-.·!emiştir: oo<tur. ''a<ıs· t ı·ı .. ·J c-a, scr••fıne ha- reddi<inden bahsederken bunun • muhaberatı l<esilmiFJr Şebırde asabi-.. sarlar ld . ı··ı·· ··n kılOEiUilU le şun arı so_ . .. k t ta- "' c .., .... ,J , ... yanları için sarayın kapısı aç1ktı. Bunlar <'lt.giın esnada, bir mebl.iığın ta~stl.ı ile 

60 aresı u unu k F ·oe adaları Jngiı.iz .ıtaa ı Jel ae\ı·r....,ek teh. lı.k"sı·nc mdruz harp sonu Almanyasında ••örülen >·et devam etmektedır. vey~ 70 k t salın alaca , • cı D . " u. "" ,, arasında Agop Köçcoğlu da vardı. Pa- nıeşs:uldüın. Bende-haneye ugramaya 
• . uru.san . . . f d ıı ıs"al edilmi~tir. anımar- '·.almaksız.·n bazı de\·lell"re ak•ıse- tereddi ile bo.v o"lru·«en,i•.·ec•k ka- d' Dün yapılmış olan ve ~umullu S.,re-SOt:"'a b · k"l d en paket sl$?ara ra ın a ...., k lı · ,.. "' " 'i ·' .. ~hın en buyük karadarı ve dostu ol- vakll kalmadan buraya koşturı. Araba- cesi :ıu dakikada bile tamamen tayın e

dılemeyen muhtclıf hareketler, le1yo
ntr polisi tara.hndan dt~.::il, vald.iJl• 
Ba.ş\·ekil Kalınesko'yu d:ı vurıtıUI olanı 

cDatnık Kollan t~kklılu taraflnd.a"J 

. . , ır ı o an "" . k ·ı olan bütün irtibat esi nış- Jı'n·.c ru··cu etmek u··zeı·e bı'ı· mu"hlet dar masum ve temiz oldug-unu ha- . l:nı.c.tl edıv-el r za beher paketi a 1 c 1 al mak şerefine kavuşan bu zat, l slanbu- d;lki canlamda iki bin alttn rn~kuarın-

0 . 
".<ve ara.. - .. - . Bu a3alar Danirnar -~n·n. m ı \•eı·eb·.·lP.cek kadar kudr•tlı· bLl"n- tırlaııınk istcmi»orsun. Ve o Al· ı . rl kuru ~t 

1 
k uzere aOO kuı u- tır. 

1 
D ar "' ... ,, un en zengın sarrafı idi. Sultan Aziz da nakit ruevC"utlur .•• Bu para şimdiden 

>an oma. . ·1 k !makta berdevam o up anım • maktadır. Bu mt··ısanıa"'.· do,·rfsı'n- maııyada ö•.·lcsiuc kükl•e.mi• olaıı .b. b. d. h ... , sa satac kt B t. kdirde bır kı o a ah il" 1 ~ ı·" " ·' ""' 'i gı ı ır pa ı;;;a a nu:ı1 yana 1dt,:tnı ve :\Yihnban kalfanın emrine am de kılı-
!
. a ır. u a · ·• k h··kumcti ile ııı· a ı µar amen- den 1·stiiade ·d·-.. 1·,·en ve ıst.'fade bir tereddinin vedi sekiz ••nede ti · ı· · k d ğ Utı...ne · 

1
. ol"ı·ak 430 veya a u "d d.l . t--ı ~- •·ı:. ~ .,... ne sure e emnıye ını azan ı ını an- nabilir, muvafakati phanelerinı· ı·ı·ad•-

4
40 • ıma ıye • . . b t iaı"'ından ı arc e ı mcı< ...... ır. k · · • · 1 · · tedavis;ııc imkan olmadıi">ııu, bu-~ kuruş alınacak dc~ınektır kı ~· o -• etme ı:..temıyeı~ .;ııru e er, ıo ... tün • lam:ık için, bir nebze onrtan bahset- telükki ederim ... 

l>e.k fahis u··cr"tı·ıı ancak cüz'i bır rr.e.s'uliyetleri üzerleruıc alm.~ o- nun b;r .-erden patlak vermek ari· ''ek faydadan bili deCildir, Bu ani ''e samimi tekli!tı>n çok mem. yapılmıştır. :ırı k c M !urlar.. fesinde hulwımnsı ihtiınallerinin Eski r"jim tara!ınd3n hilha nf!Cret 
l tarı imal masrafıdır. . uazzam .. ks kl ·~· . * nun kalan p3di$ah, bir taraftan A.gQ- edtl"n bazı siyası zevat, ~lye\'m id~-

·.
'l'ütün tacı·rlerı·nin istedikle.rı. yu e u~ını neye g-özönüne aluıı- bun lşgü,.ar!ığile sadakat ve basireıını· t l 1 •1• s '-'Otsun? Agop Köçeoilunun babasını"' Mı- ten mahpus bulunmaktadır. Bu.ıiın kim 

Utilnü "e kar" al1nmamak şartı. e s b •ı ng~ l t ,J • takdir ederken, diğ~ taraftan da ken-• ta] ar 1 Z OVYC D G ti d T d sır Hıdivler Ibrahim ile oglu İs- hapıshanededir ve kım serbesttir, bu 
sadece imal ma;rafıru vermek su.- a o . e au e avaı;ı, ürkiye c ni- disine bir cemile olarak: 

r t 11 
h t t

. • b·1· ·ı ı k'lh ld · · ~ hususu doğru olarak tevsılt 1..-ııbiJ d"iil-
e ile, kahraman erlerimize k~ '.: - .93' tarafı 1 !n<i sayfıwl& - a~-e sempa ı U)T •• ıa ı ır. Türk nıaı paşa arın ,.e ı arcı o uıu soy • - Aferin AgQp, der. Osmanlı ülke•i dır 

Yetli miktarda sigara teberrüunu (Bat taralı 1 lıt<"i sayfada) lar, siyasi vazıyelin umumi tetkikine ve müncv\'eri, De Gaulle için nihavf't nir. Bu itibarla ki.ılliyeth bir ınirasa ko- şımdiye kadar bir lek Abdulaz ~u sahip 
teının etmektird . . rinin Alm•DY•da yaptıklan tahrıbatı ıki taraü al:lkadar eden .,, .. eleleri.!ı mııvaffaki~·et temenni edebilir, nan Agop, İ•tanbula gelerek sarraflık- oldu .. fakat koskoca İstanbul da bir ta-

~jyonca.l:ır Aııtonf'Sltoya ıl~ Xısdriılar 

Bukreş, 28 (A.A.) - Ba~•ekalet teb

li! ediyor: q'Ütüncüler İnhişarlar İdares_ıne. gösteren filınlcr alkış tufanile ve «baş-• 'ni..i:-akeresine tahsJs ednmıştir onun. asalrti şüphe götürmiyen la iştigale başlar. Zarnan ile işini bü- ne K~eoglu gördü! ... 
ll'lak:,atlarını açıkça \'e bu ~ek• de fa.n• a-.:ııe!eri ile k;1tıı1anma~tadır Am"rikanın Yardımı ArttYor nıaskesinin Karagöz perdelcri~de yülterek az bir mUddet zarfında n1em-
anıatrn~ler fakat İdareden. faciece Gayri me~gul derülen aruzıdc de ı:cr- tng:iltettnin Bırl~ik AmerUcaya yap- ve vakarına ~üphe cdenıi.\·eceı;imiz ),">ketin ~ namdar bir maliyecisi olu.r 

Jlikrueı SİSA!"i 26/27 Sonter.in gecest jülana h~pı~ 
hanesındekı kemiklerin metarda.n çıka. 
ı·tl!nası münasrbctıle orada çab~rnak.tA 

otan lejyonerler hapishane Jçiue girere< 
bk:i rejimde Godn-.:ıno ile lejyo~ıerlere 

karıı yapılmlj o1an cinayt'Uerin batlı
ca taiUe.ı-i addedilen siyas1 mevkufar
dan bır kısmını kurşuna dizmişlerdir-

tüt.. ' f \'erilerek aktad . endamının soytan trupln ·uda do \'e tabiatıle Sultan Azize c-at~r _ Pudışo 4 

A Un ve imal re.asra ı t1i.nlik artın .ır. nuş olduğu :ı:ıp.:ır{ilcrın cra hı.rzından • • ' • -'-' • k • .... lastırılnıusına müsaade edec k ı hın bol kc~edcn ı;arte!tiği paralar ne-
~rsız sıPara ımalıne imkanı anu- .ı\'_ ...... ıu Cniversit.eleri Kapa. ... .ıar sondere.ce men1111. :n olarak Ingiltereye 1 b. d • . 1. e 

0 
an n b 1 .......... ız egı ız ticesi, sık sık boşalan hazinei devlet, .\-

1 ulunmadıoı cevabını almıs ar- ·dam ıa (A.A.) D. N. B.: dnnen Ingiliz nıi..ıhayaat koınfa;yonu re- .: . <i ' d Amstet • C h t l gop ile saı-ay beyninde 1-:uki olan itilk!-
ır. Biz ,j,· mevzuubahs yazımız a Delft , .• Leyden'de!ti üniversite tale- lisI Purvis eıcüınle den1iştir ki: uın ıu.ıye gaı:e es.ıne :vazı_:vaz· 

b 1 

k f 1 ld J:ıt' ve c:l:knı:.Jar s:ıyesindcı: biraz can-
. Ltnu anlatmak isteinistik. Fa.ltat . , h d 1 ·e tc.ra! .. r olarak 48 saat Tesıtrnat cidden menPıuniyet verici ~a .~ere ıne neye naı o uı:uııu lnh' 1 1 . d s bu besı, ~:1 u ı eı . . b· . k ld .. ecfl . ~ o·~ ~ınıdı anhyoruın. !anır. Bu suretle Agop :ırl~ahın hem 
nokısar ar daresı her ne e~·e· . 'kw-slarına devaın etıncuuşlerd:r. Bun- .r !jt" l e ıcıa 1 

.
1 

·il, ıger laraf- N" . F:arrarı hem de gözdesi olur. Bir taraf. 
Va tayı rııeskıit gecerek ken ısı~·~n 1 la•a mülhak eıı.sı;tiller yeni ,.·ar:ı lan unutmoın::'dır kı. \Oroıiş oldulu- ızamettın Nar.il tan sarayi!e olan p.ı a lş!e,·."e de,••ın 

Otığı teklfleri vazn1ak sure~ı el . ·· "1 Leyden ünh·ersite::;ı ve bun- n:uı; s·pJr lr- ~n dolayı Aıner .-.1' .. lar eden Kör..r·l·lu, di~er •·raftan mu··zaya· 
rn l l eit en~tıtıısı e . d t . d . - 1,.1.0 nı~s;: evi ta\'Zih etmek vo una .. -

10
; mül!ı>k erıstitıilerdir. Yeni ipra ;en• e~· ~· r:": v~c::ı e getır,,ek rrıcc- (1) Tcırkiyc di~·orunı, zir:ı Os- koda bulunan kımselore de terhın et-

y .. S ır~ Tavz?hin tam olması ıcı~~ ka~r '>.apatılnu:ı;tır. ourı.yc uı e a~ııuı:a. ~~ ... Y ~ni fnlı!"ika- manlı. İmparat.orluğu da bir Tilrki- :k1<.'ri emlfık ve miiC"evh<"rat ınukıbilin-
uz bmlı.'rce liralık tütün tebecru- tar:n •~ı~a!>ı ic:ıp ettıgı C"'hetle tabiidir ye idi. de ntü!ı.im iknzJard& bulunur İ.stanbu-

ltna b zır olaıı tacirle.tiınıAJ ı ınak- l kt k! ba:şia:-ı.g1t yav::Jş git• l tir. l<akat 

A t U a 
tun yeg3ne k<Jd.rctli sarrafı padişa.hın 

llatlannı o· ·ır daha ka\·detmek zaru· rn avu Şitr.di ev\·e İyat den"'1 nl geçirdik ve H
• ı • • • da ınahremi e rar1 ve a7.it dostu b. ulun-ı 

l'et:nde kaldık. Ait oiduğu makam· gıltık~e artan b'r ranılıın•n karşısında ıt erın p ro1esı ınası \'e dolayısile haizi itimaı b.r şah-
la.rın bu cı·hetı· n

0
··z o··nüne alarak (Bat tarafı 1 inci sayfada) !.>ulunınaktayız. . b • 1 sıyet telakki edilmesi, a&oPlut o za-

ır hal rar~sı· bula•·'-larını ümit e- nanlılann ArnavuUukta Uerlemelerıne -----<J,_____ (Ba.f lara.f'ı 1 inci sa•fada) q ... ,;;;- .. ~ J ınanlar her kula na~ip olmıyan bir sil~ 

ivoruz ve bu bir vazıfe teliıkki e- vardım ctın-şlerdıı. Mnşhur ranr1evucu lılkadar eden me:;elelere hasre- ratle külliyetli bir .erv•t edinm•sın• 
dilse tıerektir. uadorlio, taitôp Ordu:rıı li U dılm:stır. Moskova. nııiwerı kcn· müessir olur. Sultan Azizin .sayesinde 

---O Tanzlnıe utraşıyor (B 1 f disıle anlasnıa yapılacak hır t~ bu şeref ,.e mevkie ula•an ınaliyecı·, 

I ı 
• a.ş :ıra ı 1 inci ıa:rCad:ı.) ~ 

t
.... .. erı 1 Badoglı"o'nun umumi karar- sekkül olarak tanımaktan im- ın•ddı' ve ma-ne\. biltü •rl ... ef s 1 a us l\1areşa . bnanın biri İstikt'ıl caddP:ii.nde Re~it- . ·ı n v.. la.nl en-

T' an::ı'da kurduğu ve oradan I· tina etmektedir. Binat•naleyh · disine borçlu olduğunu unutmaz. Ser-
• gı\htnl ır . t . t e paşa hanında 2 nun~ralı dairede, diı!eıl SoYyetler Birliği hükümeti n3.zi- velinin bir mühim kısmını onun emri .. 

ne amade kılar ... . . • . (Baf tarafı 1 iııci sayfada) talyan ordusunu yentden . anum e m 
4 

de Sıraısecvilcrde 63 nuı.1aralı evde ol-IS\ı" ı 
1 

d Iuıını>tır kane fakat aziın.karane ·bir su-
. ıtt ımanlarını ve keza mu ''3 - . Mlllıştılı haber il • mak üzf"re iki re-ndevu evi lşletti,..i tes-<i ·t d.. d · ını ·• ~ • rette Berlin konıışmalarına ital· 

L~ bu
1
man tayyare mey 0 ııı~r i•·lyan Tayyarelerinin YunanisUnda bil edllınlş, evvelki gece. her iki evde ,._ uuın - yanın i.stira.a. ettirilmesi fi.krini 

.. a amışlardır. . . ısemba1Mtklan Yerler birden cürmü meşhut yapılmrşhr. ,!ı.fe- reddetmiştir. 
Alman Taarruzları iki . . · · •-· murlar bu -·rm ·· h ti 1 h 

Ş h İ h
. Etli Milli Emniyet N..,aretınm teblıiın~. , '" u meş u ara, er iki Almanya, İtalya ve Japcnya 

e re n ısar . . Ieket da evde de, bir çok kadın ve erkekleri bir 
Lo.ndra, 28 (A.A.) .- Hava_. ve D·•=:ın _ıayya.relerınm me~•Jarı bil·- arasında fili bir askeri ittifak . ....,..... ua arada yakalam~htrdır. ı.·akalanan ka-

crr.n.vet nezarctlerının lebııgınde hilinde apgıdal<i akınları yap ıiinların en kuçüğü H yaşındadır. nıahıyetin<le olan üç <!evlet pak-
deniJiyor ki· Du··n "ece dü~m:ının dirilmektedir. tına ait meselelerin de afru,,·.il-
b 

· ~ t 1 l. t ktur Her iki ev mühurlenmls, kadınların "" 
a. va faaıı·yctı· tamamen İn,5(ılte(e- ı - Patras'ta, nü!usc• • e a yo • mesıni Sovvet Rusva kabul et· .. Jh.amıştır hepsi muaycı.ı..:. .. sevkediln1iştir.. Düo 

nı~.ceııubu garbisinde bulunan bir bozı binalar 1ıasara _. d A . t r v• akşama kadar yapılan tahkikatta bu men1',llr. Pakt hakkındakı nok-
~e ı.rle Londra ve banlirosu uıcrı· 2 - Kefalonya ·~a;:.t• rg;~; ·~ fuhuş faaliyetinin Geniş mikyası:: ya- tai nazarını Sovvetlcr Birliki 

e uıh:sar etmiştir. Liksouri'de, hasara ur. ı pıldiğı anlaiılmıştır. .\tin~nın b~ıgün hi.ıktin1eti, paktın imza.:;ıru mü-
Loııdranın Me~lıur İkı Oteli 7araıanmıştır. adliyeye verilmesı ınuhtı .ıeldir. teakip Mosko\adaki Cın elçisine 

Hasara Uğradı 3 - Epir'de bazı ka.•abalar bombardı. ---O--- Şank-kay-:;cke val'd:m etmiye 
Son ı:üıılerde Londra oombardı· man edilmiştir. Telefat ve hasarat yok· devam kararında oldul(unu söv-

~anlar nda bir borr:ba ııtı kışi bu· t Game/ı·n 'ı• ledı<{i zaman bildirmiştir. 
unaıı Carlton otelinin çatısını ur._ Garbi Makedonya'ya bir kaç J n Berlın müzakerelcrinın kısa 
~elıniştir. Meşhur Savoy oteıinc de bo~ba atılmııtır. pek az telefat ve ba· b • - •• sürme:;ine bakılırsa Almanyayı it' k~çtik bomba isabet clm'.'l~r: .ar vardır. lT SOZU ve So\•vetler BırliğuJi doi'!rudan 
addı r asar az olmu~a da altı )n~ı 

5 
_ Girid'de köylük mıntakalara doğ'ruya alakadar e..ıen mesele-

Yaralan. m. ıştır. Vukua l(eleıı ıntilak 
1 

bo b 1 atılmış ise do telefat ve hasa- (Baş tarafı 2 nci sayfada) !erin memnuniyet verici bir 
:neti d t ·u ın 3 ar d 1 !edil Ct•s, ~ e duvar ı,~ları o ~ı ;<1 - t -oktur etmiş, kartonlarda nr almı• bir tarz a ıa. · mis olmasına hiilt. • 
••sın cıo· d kT ra ' · h ı · • d'leb 1 b <' gru fırlam :<sa " ·ı ıse ı 6 _ Korloda hapishane ve t!mar •· telakkınin tatbik memuru değildir. me ı ı ır 
a~ara tığ.ramamıştıL .. neye bombalar atıım .. -ıu-. Telefat yok- O harbin dakikadan dakikaya in- Ga;:etlerde nesredilen ban va-

h .• !erk zı lngilterenın buyl'k ~~ tur. ' kişafına göre, rnziyetlerin saniye- zılar htıiıfma olarak Berlin ko-
~n·· l~~ nılcn. biri olan Leı':~st~ı 1~ • c··· den sani.\·rye tahav\'üllerine göre nuşn;alaı ında Yakın Şark ve 
• gu 1 b d ş tı İtalyan Tebliğıne .ore &on . e 

1 
ınaların an cnıeınbaııde Arnavutluk Harbi canlı ve hakikate u~gun tedbirler Merkezi Asva meseleleri görü-

ll1a r:u:: erde yacılon bom •" ı- alan cen al kimsedir. Bir ordunun 8Ülınemiştir. 
-. nlar nelicesindo hasara uğr~- Roma, Z8 (A.A.) - 174 numara· felaketi bir milletin izmihlali mu- " ı t f So ı • ., tır B" .. k ' b. b b bı- . t bı··· .. d.. Yu ' ... o.o o vyet er Bırlii!inin 
il

. · uvu çap"a ır om a lı Italyan c ıgıne gore ur>. · kadder olıınca i< ba,ında bo",le K d · B ,ın n h t . d 
11 

· · İt ı r • " • ara cnız ve oğazlarla alıika-
du
-. .. cco e tarafindakı ça ır.ın. a nan cephcsın e ıncı 3 ya.ı: 0 

• sabı·ı kafalı reı·sıer bulunur 

Beyoğlunda, bugünkü cŞl"hir Tiyat
rosununl- karşısındaki mahut kon:ııij:ı, 

padişahı kabul edebilecek bir tarzda 
yaptırır. Filhakika, o devirde hünkar, 
şimdiki c:Hıristaki han1• run yerinde 
bulunan cNahom Toyatr~"11'•> sık ilk 

ıider ve tiyatroya Sirmeden evvel A-
1 gobun konağına uirayank biraz otu
rur ve şahsına ltıyık: bir surette iuı ve 
ikram edildikten sonra oyuna girerm.iJ. 
Yine o devirde yaşıyanlann rivayeti.ne 
göre, bazı defalar, Cuma sel5.mhğına 
çıkmadan evvel, padişah, Aıop ile ..... 
ray..!a tavla oyununa dalar, meruime 
iştirak edenlerle güz.ergihta bulunan u
kerleri bir hayli intizarda bırakırmış ... 

Gerek saray, gerek maliyenin imd•· 
dına yetişen, ıkraz ettiği paranın falıile 

zamanın en kudretli zenginlerinden o-
lan, ve borsa oyuolanoda ihtisas sahi
bi bulunması dolayısile efendislne de 
bir çok paraJar kaznndıran A&op, hu· 
msl hayatında da cömr.rt ve hayırsever 
bir zat Jniş. Külliyetli maiyyetile Alem .. 
dağına kır safcu ına çıktığı vakit, orada 
kurulan p3zard::ın bir çok kumaş ve do4 
kumalar satın alarak köyh.l kızlara da4 
ğLttığı ve aynca da nakdt muavenetler .. 
de bulundulu söylenditi gibi, h1yni 
vefatında da iki milyon altın miras bı
rakhğı rivayet olunur .... 

Çirkin taarruz 
(Ba4 tanlı 1 laci ııalolf .... ) 

~ılamaınalıdll·: Çünkü Bul~aris
tanın Yugoslavya lıakkınd"ki 
dürüstlüğü ve iyi temennıleri 
p('kaıa n.allımdur .• 

Londra, 28 (A.A.) - Daılv Te
le · apiı gazı>tesı Bulg..ırıstana 
ta t ıs ctligı bir makalede ez
cümle sı..nları yazrr.aktadtr: 

Musolini tarafından çıkarılan 
bir Yunani>tan henı:amesinın 
Balk,mlardaki Hitler plaı1ını ne 
suretle rahnedar ettiğini anla
!!lak irin üçoocü pakta Bulgaris
tan:n iltıhak etrr:ediğini söyle
mek kifayet eder. Şüphesiz Gö
ricenin işgali Sofyanın Alman 
taraftarı olan mahfillerinde bu
yük bir tesir husule getirmiş ve 
mihver devletleri ile ittifak ta
raftarlarını gevşetmiştir. Yuna
nistanın mukavemet ve tecavü
züne ve Büyük Britanya tara
fından yapılan muavenetlerin 
apaçık bir surette belli olma5'na 
ilaveten Bulgaristanın kararı ü
cerine müessir olan diğer bir a
mil de şüphesiz Türkiye tarafın
dan yapılmış olan ihtar olm~
tur.• 

Ayni mesele hakkında Newıs 
Chronicle gazetesi ezcümle ~un
ları yazmaktadır: 

•Yunanlılar Arnavutluk ara
zisinde ilerlemekte, İtalyan kuv
vetleri ise rical etmektedir. E
ğer Hitler yardıma gelmezse İ
talya gün g~tikçe mihveri de 
zayıflataeak olan bir mağlübiyet 
kinde eriyip gidecektir. Bundan 
başka Yuııoslavların, Yunan za
ferlerinden sonra, Nazilere mu
kavemet edecekleri muhtemel 
olduğu gibi Bulgaristandan ııe
len haberler de Bu).ıarların Hit
ler tarafından arzu edildiği de
recede muH olmad.klarııu gös
termektedır. Esasen Bulgarista
nın istila edilmesi ağlel>i ihtimal 
Türkleri de harlıe sevkedecek
tır.> 

General Antonesko, hilkOmet ve' lej
yoner h::ıreketi bu fili takbıh etmekte~ 
dirler. General Antoneşko daha bıd:ı

)"eUıe ıken yeni rejın)e ~ olarak U
rıun ve adalet mefhumlarını "-azctmış v~ 
lejyoner harekell ise nizam ve kanun 
kadrosu icersine k~ndJığ1nden cınn.~

llr. 
Şiddetli cezalar tatbik edi ece-.ktlr. 
Lejyoner harek.l'ti bU!lin hasını hli· 

kümetin çizdiğı ıuzam çerçe1, ı fçcrı

sine kaymağa ve bu nizam ve kanu:ıı 
muhali! harekette bulunanları ş!ddoet:e 

tecziye etmeğe ka:-ar vermiştir 
B.OlllıMlJ'Mla Tevkif edilen Ba.fvrkiltrr 

Londra, 28 (A.A.) Reuter: 
Alınan istihbarat ajansına Bilkrf'~

ten ıeleo bir tel.ırat, dün sabah yeni 
tevkifat yapıldıluıt, t.evk.it edUenler 
meyanında sabık Başvekillerden Gi-
ıurtu ve Argoteanu ve sabık kralın as. 
ltcd kabinesi :te.fi .ıeneral İlasieviç'ia 
bulundujUnu bildirmektedir_ 

aemıaııaTMla Bütün Generaller İMifa 
EtU 

Londnı, 28 (A-A.) - (B. B. C.) Bir 
ajans haberine röre, Romanya ordu.sun
daki bütün ıeneraUer, lejyonlannt .iCHl 

hareketlerinJ protesto makıımında 1$ti.• 
fa etmişlerdir. 

YORGO DA ÖLDÜRÜLDÜ 
.Berlin, 28 (A.A.) _ •D.N.B.ı 

BW<resten bildiriyor: 
Prefesör varııa dün leivonerler 

tarafınud vind ... an e en kaldrı:mıstır. 
Porfes6_:nn .cese<ii Ploesti vakının
de vol uzerınde dlik deşik 'bır ha.l
d" bulun:mustur. 

1931 Rumen başvekillii!. etmiş o
len Profesör 69 va<ında idı· 

LeiYonerler Yorııavı demir mu
hafızların sefi olan Kodrkanunun 
katlinden cmanen mes'ul• ad.eledi· 

vo~r_lardı-___ ~~~-~~~ 

iRTiHAL 
Diyarbakır meb'usıı Rü tü Be

kit'ia beın$iresi Zehra B•kit vrfat ~mu - dd't kt J • dar olduğunu ıhsas etmistir. Bu 

tir. 
:; ve mahzene kada. ır m~ dusu kıt'aları mutea ı no :ı a.r-da muvaffakiyetli mukabJ taı..rruz Bütün Garp cephesi mağliıbiye- iki mıntakada da Sovyeller Bır-

. hırda bulunmuşlardır. tinin esrarı şu tek cümlededir: Lği statükonun muhafazasını 
* Romanya fındık alacak etmiştir. Cenazesi bugünkü cuını 

B ir gün ,yine bir iş zımnında 1 günü saat 10 raddelerinde Sııadi· 
Fınlandiya cumhurreisi İtalyan hava kuvvetleri. Koz;ıni •Eğer işe tekrar l!aşlamak icap et- ş;ddelle istemektedir. 

ı"ıtı"fa ett"ı ve FJorina tayyare meyuanla.-ıı. seydi ayni usul \-C yolu takip eder- İtimat edilir kavnal>!ardan öğ-
u 1 b d t dim .• İlave edebiliriz: A)·ni akıbe- l<i. - · ·· So I B 

n
.".elsinlti, 

28 
(A.A.) _ Dört se- Fl.orina. garın.• bom ar .. ıman_.'.'_.- reni ıgıne gore, vyet er ır 

•j d Is t ... te. idbara uğramak kayıt ve şar- ı·ıı· • B • 1 h·'·k d k h t 
Bi e vak•n bir zamandanberı Rei- mışler ır. mı geçen a)) 3re ı ~ ~ tile. t •nın oeaz ar "" ın a. ı a -
.cunıhur lan Kallio sıhhi vazıye- danlarında 14 Yun~n tayyı.ıesı tı hareket: Hitler tarafındar an-

ti sebebile istifasını vermi.ıtir. tahrw edilmiştir. · Hü•eyİıı Şü.'uü BABAN lasılac«.<: ve tasvip edilecekt:.r, 

saraya çagınlan Agop, hemen a- Roınanvalılar da memleketimiz-. )'ede Bağdat caddcsind~ki kö~kle-
dcn fındık al.m k istemi-'erdir. rinden kaldırıl rak istimbotla Sir-

rabasına athyarak mabey'ine gelir ft F d k "' 
f d b 

ın ı kooperatifi RomanvaYa nü- keci)'e nakledilecek ve Yenicaı11ide 

l şere su ur uyunılacat: iradei s~;J>e. l mtmc er .ıı(illdermi>tir. Avnı za· öğleyi nıüteakip namazı kılınd,lı:-
ı yi bekler. EJ>"yce bir uman geçtiği hal. and med ı ın a satılacak miktar ve fiat ü- tun sonra !eni mahsusuna •-... 
• de, hilafı mutat henüz huı.u.ra çaiı.n.1- · ...1: .ı!"I \.C• umnde tema:.lar:ı baslam:nı.stır. ,.. e ..... ecel..tir. Allah rahmet e)'liJe. 

• 
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SAYFA - C 

Balkanlar 
Yatışıyor 
(8-J<al.- .ıena) 

Bulgar mlifritlerini yatı.ştırdığı ııi
bi, Yugosla\o·yanın da ce~aretiui 
a.rttırnııştır. Bu m.i11ctin, kendi top
raklarıııdan asker geçirmek gibi 
bir teklife •·eya bir taarruı<a kar.,ı 
harlıcdeceii kanaati ba•ıl nlmuş
tur. \ <1!l<>slavyaıua, altı başlı pakt
ı:. tehdit suretile yeni llİllam bo
)'Unduruğuna sirmesi için, tazyik 
Mlilnıesindt-n \'MZgeçiJnıiştir. 

6 - So•·~et Rusyanın Balkanla
rın kanştığıw istemi yen Sİ)' aseti. 
Bulgarr.landa, harbe müdahale ta
rn(tarlHuoa kar,ı bitaraf kalmak 
istiyt•nlerin kuvvet buhna~ı. Tiir
kiyeuin kat'i kararı ve lpugo~IM\
yanın metin pelitikası karşNnda, 
Almanya, Bulgaristanı tahrik su
retile Balkanları karıstırnıak o;İyaıı:
ıetine, •imdilik devann doğru hul
ınamıı, ve Bulgar Ba~\·ekili ile Ha
riciye Nazırının - a}:h•bi ihti111al 
altı habh paktın altına yedinci im
zayı atmaları için - Berline ~·apa
cakları Roma tarafından ltildrrilen 
seyahati, Berlin hemen tekzıp eı
miştİT, Efer, böyle bir seyahat dü
.ıinülmii, değil idiyse, bunu Bcr
Dnin detil; S.fyanın tekııip et
...,; llıınm ,elirken teksibin Al
manlar tarafı.adan yapılması çek 
ainalııclır. 

7 - BalluıaJarda, Bulpristanııı 
Yun.Ulaıla, Macaristanın l'ugos
lavyaya taurm ederek keadi men
baUerinden ziyade mihver hesabı
.. ça1-alan içiıı., Alınan ordula
nrun filen müdahalesi 'le onları 
tıürükleıneei lizımdır. Alma.ya ise, 
i milyona çıkan İngiliz kara ordu
"' ve gittikçe artan İngiliz bava 
erdmu kar$191nda, ve yaklaşan kış 
mevsim.inde, Balkanlarda çetin 
elaeaiJ anlaşılan ve ayrıca Sovyet
ler tarafından da tasvip edilmediği 
ltiue sezilen - Almanlarca ise bel
ki de kat'iyyetle malfım olan - bir 
harbe cir~ej(e heveskir değildir; 
ltililds, Balkanlarda •yeni nizam• 
jjye harpsİ2 aalaşmalar temin et
mek istiyor. 

4te lriittin lıu saydıji:unız sebep
ler, birbirini itmam ederek Bal
luuılardalı.i havayı düzeltmiş ve 
byJll,}'an Balkan kazanının içine 
1rir teneke soğuk su dökmüştür. 
Alınanyanm Ankara büyük elçi

si Von Papen'İlı Türkiyeye ayak 
ita lıiı zaman. kat'i kararını ver
mi• ve -aneudaa bir e-rvelki ted
birlerini almış bir millet ve hüku
metle kuııılaşmış olmasının Bal
kanlarua yaı...,.asındaki büyük ro
lünü lı•ca kayd.-tınek İ•teriz. 

Balkan kuaaına döküklüğünü 
söylediğimiz bir teneke soğuk su, 
tahmin edersiniz ki, kazanın altın
daki ate$i söndtinrıüs değildir. Ka
sanın altında •tec n içinde su ol
duk(A, bu kaynama tekrar başlıya
caklır, Ne vakit ve na•ıl? Bunu 
~mdidetl tahmine çalışmak fayda
ıızdır. Bagünkü realite şudur: Bal
kanlarda, hava, bir müddet için 
ivileşmistir. İstiklıaldeki vaziyeti, 
harbin bilinmiyen ve b~klenn1iyen 
hadiseleri tayin edttektir. 

Abidin DAVER 

Türedi Ajans 

ODEON 
Yeni Çıkan LUks PıAk.ar 

Küçük Melôhat 
KEMAN, KANUN, KLARNET, UD 

270394 No. ~=R~~ını°OCEM~M 
NEViN 

h.~MA.'l', KANUN, KLARNET, UD 

270393 No GÜL YÜZLÜ GÜZEL Neva rast ııazel 
1 QÖG8ÜNDE BİR AKŞAM Neva uşa_< ıı~ı 

HAMiYET DUYGULU 
KEMAN, KANUN KLARNET. UD 

270395 No BEN SANA EZELDF~'ll VUR< UNUM 
ı EML'l'EMİN YESIL GÖZLERİ 

lstanbul 4 Uncu icra Dairesinden : 
Gayrimenkul satış ilanı 

Bir borçtan oolayı mahcuz olup satılmasına karar ,·~rikı Kasım-
paşaua Kırenııt.c,;ı Alı met Çelebı m ahallesınde Has koy caddt'ıitnd< es
kı 76/78 yeni 8/ HJ sayılı bır bap hanenın tamamı satılıg:ı çıkanl
mı.:;tır. 

EVSAFI: 8 numara it dült!<andır. D eımır ka;' ve ke~nklı ve zemını 
toprak: ve halen boştur. 

10 numaralı hane olup beden duvarları k.lr~ır ve dJhıı. aksamı 
ahşap ve içınde elektrik tesisatı vardır. Kapıdan girı!dıkte hır camlı 
kapt ıle zemını ta.~ bır korıdor üze rinde dükkana geçen bır kapı bir 
kuyu ve bir sarnıç ve bir ocak vardır. 
BIRİNCl KAT: Bir sofa, bir hela ve bir oda vardır. 
İKiNCİ KAT: Bir sofada bir dolap ve bir yüklük oda vardır . Getir
m<·kte olduğu kıra ayda üç buçuk lira ile içınde kiracı vardır. · 
HUDUDU: Bır tarafı Bohor hanesi bir tarafı arsası ve hır taran yi
ne bunun diıkkanı ve tarikı am ile mahdut vakıflı bir bap hane tak
dır olunan kıymeti tamamına elılı vukuf tarafından sekiz yüz lira 
kıymet takdır edilmıştır. 

1) İ.şbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 2/12/940 tarihın
den itıbaren 938/5359 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinde mu
avyen numarasında herkesın göre bilmesi ~in açı.ldır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malümat almak ıstiyenler, iş-bu şartnameye ve 93:V 
5359 dosya numarasıle memurıyeti mize müracaat etmelidir. 

2) Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin ytbde 7,5 
nısbetınde pey veya milli bir ban kanın ~minat mektubu tndi edi
lec•ktır. 
(Madde 124) 

3) İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahıplerinın gayri menkul üzeci ndeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa daır olan iddialarını işbu ılan tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimıze bildir
meleri ıcap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
satış bcdclının paylaşmasından hariç kalırlar. 

4) Gö.sterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malum at almış ve bunluı tamamen ka
bul etnuş ad ve itibar olunurlar. 

5) Gayri menkul_ 20/12!94() tarihinde c:ıma ı:ü.nü saat l~ den Hl 
ya kadar Istanbul Dôrdiıncu İcra memurluııunda uç defa bagırıld1k
tan sonra en çok arttırana ıhale ed il!r. An.::ak arttırma bedeli muham
men k.ıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrı 
menkul ıle temin edılmış alacakla rınııı mecmu undan fazlaya çık

mazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 
gün daha temdıt edilerek J0/12/9 4-0 tarıhınde pazartesı günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında art
tırma bedel; satı:; istiyenın alaeağ ına rüçhanı olan diğer alacaklıla
rın bu gayri menkul ıle temııı edi hnış alacakları mecmuundan faz
laya çıkmak şartıle en çok arttıra na ihale edihr, Böyl• bır bedel 
elde edilemezse ihale yapılmaz ve >atış talebı düşer. 

6) Gayri menkul kendısınc ıh alP olunan kimse derhal veya ve
rılc•n mııhlcl u;:ınde parayı vermezse ıhale kararı fesholunarak ken
dısuıden evvel en yukst>k teklifte bulunan kın;ıse arzı-tmış olduğu 

bedelle almai?'a razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
7 gun muddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ıha le edilır. 

İkı ıhale ar;s;ındakı fark ve gecen !{llnler lÇın yüzde 5 den hesap 
olunacak faız ve dı,i!er zararlaı ay rl<'a hükme hacet kalmak<ızın me
murıyetmıızce alıcıdan tahsıl olun uı ı:v!adde 133). 

7) Alıcı arttırma bedelı hancı ndc olarak valnız tapu feraj\ har
cını yırım senelik \'akıf tavız bede Jını ve ıha it· :ırarı paralar:nı ver
ınıvc :necl>urdur. · 

Müterak:m ver,gılcr, teıwırat V<' tnnzifat ve telliili~·e resminden 
mıilevellit Beledıye nı5umu ve mü terakım 'akıf icaresı alıcıya ait ol
mavıp arttırma bedc·lınden tenzıl olunur. 

Işbu _ganı mr-nkul vukarıda gö;terılen tarihte İstanbul Dördün
e(! İcra memurluğ'u odasında ışlıu ılan ve g&terılen arttırma şart-
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ISTANBUL DEFTERDARLIGIN DAN • • 
Sır:ı. 

::\o. 
Mukf'ller'11 ;ı.ch ve 

80_~·;ıdı 

Adresi Matrahı Kazane Bahran Ce:d.lı Sf'nesi İiılıam&JIW so. • 
Lira Kr. Lira. Kr. IAra Kr. Llra Kr. --------

1 fJJılii KAm ... guınr.Jk komisyoncusu ş G. Miınar K~ıa!eUin 24 

2 Misel Rejıaşvili tprzj 

3 SUlt:yn1Hıı og Mu t ( 1 asap 

4. Djn1itri Diyo:ınıaıırl i beı l.Jer 

5 Ktımil AKı kasap 
6 Kırpiyanos Ktirkc;ü oğ. bahk<:ı 

7 Anast.-ı!'I Petro oğ. Katrancı peynir 
pa ••rırıa 

$. G. Selamet han 2 
A. Ç. Balıkpazar cad. 36 

> > 

> > 

94 
94 

> Lüleci sok 16 No. 

T<lşcılar 35 

135 00 

225 00 
912 50 
200 00 
270 00 

92 00 
360 00 

25 30 
6 32 
9 43 

44 43 
71 73 
10 73 

2 27 
83 77 

5 06 

1 89 
8 89 

14 35 
2 15 

45 
18 40 

12 91 

840 

940 
9~0 

940 
940 
940 
940 

2?. 15 "Birıncı 

2816 

28/24 
28/48 
28/15 
28/26 
29/1 

> 

> 
> 
> 
> 

• 
8 Ibn.ıhım og. Tahir Çoban kahveci 

9 '\lıız3ffer Tı..ırıc~ küt"tec 

Yemış iskeJeai No. 1 27 00 

180 00 
800 00 

5 49 
il 09 
96 oe 

1 10 

ı 22 

' 89 HO 24/34 > 

10 ~lrhnu~t A'bidin konı.i~-yoncu 

A. Ç. Karakol sokak 60 
Serar sokak 20 

2 00 139 
933 

14/47 > 
5/59 ÜçiliıcO 7001 karar 

4/10/939 
10/11 İl<incı 58152 karar l l .a\rıf Çav~ yftl'lişçi Soğancılar 10 

12 1.>ıner Şf-vk'Pt kimyager $. G. B<ıbçekepı 29/31 

13 Mehmet Şentürk kol:ı ve p.pka Ş. G Hamidiye cad 10 

tam in 

111 ()() 2 38 

198 80 158 40 

130 oo ea 50 

- 47 

31 88 

13 30 

935 

134 

938 

9/4/940 
2/47 İkinci 58227 karar 

11/4/940 
2/17 > 28/12/939 karar 

14 Ibrahin1 oğ. Mehnıct komisyoncu A. Ç. Lı:ınon is. 2 No. 444 00 78 14 16 63 14 07 935 
55755 

8/82 hinci 9/6/939 ve 

15 Nik:ola Uz::ırıdt A Ç. Limon iskelesi 19 

17 İ.omail og. Hüseyin bakkal $. G. Körr.Ureü sokağında 13. 

18 Ha71IJl Çt.ııepe yağ ve sabun A. Ç. Yemiş is. 11 

19 Yuvan H:u;opalo zeytincl A . -Ç. Karakol sokak 79 

r 
20 Gnıor Zaharya AH Galip limoncu Yerniş iske. 12 

21 Vasll oit. Yani limoncu Limon<'ular 6!5 

22 Naim Rüçhan deri satışı 

23 Simento Savaryako mücellit 

24 Koço mücellit 
25 Osman Nuri Bay Kara 18.ndıkçı 
26 > • , 
27 Hamit Güçer ahçı 
28 Hikmet tenekeci 
29 İsak Levi tavulı:çn 
30 J>araı SİmNll' 

• 

T K. B.ılkapan han 1-3 
T. K. Tomruk 24/1 
T K. Tomruk 46/l 
T. K. Cömertti.irk: l"l 

T K. Cömerttürk 17 
T K Kahveciler 17 

R. P Kutucular 10 
R. P Kalçın 11 No. 

(936 yılı vergisi hakkında 30/9/940 gün 
ve 6555 sayılı temyiz komisyonunun 
nakız kararı) 

('937 J:ıh hakkında itiraz kJmir-;yonunun 

19/4/940 gün ve 58409 sayılı kararı) 
(937 yılı hakktnda itiraz komisyonu 
17/10,940 gün ve 81891 sayılı kararı) 
(937 yılı temyiz komisyonunun 7/3/94.0 

gün ve 2267 sayılı nakız kararı) 

(938 yılı temyiz komisyonunun 7/3/H.0 

ve 2269 sayılı nakız kararı) 
(937 yılı temyiz komisyonunun 7/3/HO 
gün ve 2266 sayılı nakız kararı) 
(932 yılı itiraz komisyonunun 9/10/940 
gün ve 1'175 saylı karan) 

63 00 28 35 5 67 
18 00 

45 00 
30 00 

30 00 
72 00 

3 60 

13 50 
6 80 
7 50 
4 58 

4 32 
2 70 
1 36 

1 50 
o 92 
G 40 

1 14 

840 
HO 

937 
938 
939 
940 

940 
940 

939 

50672 
Jılalmemuru temyızı 

44/13 Birlnd 
45/50 > 
35/18 

35/9 

35/10 
47/17 

, 
> 

> 
> 

29/20 > 
31/39 > 

2/10 • 
31 Vasil marangoz 

R . P Kanaat han 14 No. 
R. P Kalçın 13 

108 00 
36 00 

45 00 
135 00 
166 12 
166 12 
166 12 

27 00 
2 19 

15 75 
8 13 

44 

3 15 
1 23 

13 29 
13 29 
5 90 

1 10 837 10/11 • 
32 Vabr.ım teneke imali 
33 , > 

34 , , 
'5 HU~'JIÖ ı;:-taf tanürcisı 

36 Mehmet Ah ıneyvacı 

37 Hüsnü saat tamırciı:i 

38 İl7a Levi deri ticareti 
39 Ha.an oğ. İhsan Tan kahveci 
40 İatepan Bursalı oğ. terzi 

41 Yani Yanarak! terzi 

Degırmen han 3 
Değırmen han 3 

Değırmen han 3 

53/2 Balıkpazarı 

TahmisönU 4 

Baııkpazar 53/2 
A, Ç. Kemerli sokak 4 
Ş. G. Yalıköşkü cad. 52/2 
Ş. G. Arpacılar 50/3 
Ş. G, Arpacı harı 18 

66 45 
66 45 

28 48 

(938 yılı hakkında itiraz komisyonunun 
8/1/940 tarih ve 56023 sayılı kararUe) 
ıubesi tarafından bu karar aleyhine 
18/1/910,1314 S. temyiz ~sı 
(9:!6 yılı hakkında itiraz komiQ'onunun 
20/2/940 tarih ve 56902 ııa11h lı:ararile 

. rubesi tarafından bu karar aleyhine 
yapılan 5/3/940 tarih 1103 • 5357 lal'l
b temyiz Jlyihası) 

135 ()() 

270 00 
97 50 

247 50 

}32 50 

22 M 

8 41 

53 65 

80 37 

• 94 

' ı 68 

8 58 
4 8fJ 

937 
838 

838 

1138 

1137 

139 
HO 

HO 

4/81 İklnd 
4/82 > 

4/63 

2/7 Uçancll 

16/5 Blrincl 
5/31 , 

28/41 , 

28/44 , 
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Eminönü Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı işi ve Urare-tgthlan yazılı §ahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemle w tebellOfe 
~hiyetli bir kimse de göstermemiş \o·e yapılan araştırmada dn bulunamamış olduklarındnrı 1:ıizalarında gösterilen yıllara ait kazanç, buhran Yttcilerini ve 

ıamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği müınkün olamamış tur. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 Te 11 lıtcl maddelerine tevfikan tebliğ ye~ 
rine geçmek üzere H;ln olunur. (11318) 

Adalar Su.lh Mahkemesinden: 

940/84 

Divoveni, Hazine. Panavota. Ati
na, Hirısı ve )tlanyonun n1üş~ere
ken mutasarrıf bulundukları Hey. 
belıada Yalı mahaJIPsinın yalı so
kaihnda eskı 38 venı 72 kapı, 379 
kütuk, 6 pafta, 32 ada \'C 3 parsel 
numaralı ııayrimenkulün ızalevi 
suvıı suretile satılmasına karar ve- 1 
rilmis olduğundan acık arıttınnıva 1 
konulmustUl' 
Gavrımenkul ah .ap kahvehane

dir 6H metre murabbaı zemin üze· 
rim• mcbrıı üstünde hır tavan odası 

SANTA • .-.• 
bilhassa çocuklar tarafından alınma11 

kolay ve müessir bir müstah.:ardır. 
ııayet 

EARSAK SOLUCANLARINA 
kar~ı gayet tesirlidir. Barsak Solucanlarının büyüklerde 
ve küçüklerde sebep olacağı tehlikeler göz önüne alına
rak Solucan hastalıklarında bunu kullanmaları fı<idelidir. 

Hek.i.:mlerimlse Ye halkamıza t&Y'ilye edile.o ha mti.atabzar iter 
easabanede balnnur. 

Beyoğlu Birinci Snlh Hulr.uk Ha-
kimliğinden: lM0/23(0 

Ziraat Bankasının Kurtuluş Te
peüstü Sinanköy Behzat hanım a· 
partrınanı 51 No. da Sadık Kemal 
İzdemir aleyhine açtığı davanın 
muhakemesi sonunda: 245 liranın 
tahs.iline dair verilen 25/10/94-0 ta· 
rihli kararın müddeialevhin ika· 
metgiiıhının m.cçhuliyeti · hasebile 
il3nen tebliğine karar verilmiş ol
duğundan müddeti kanuniyesi ar
fında itiraz veya temyiz etmeniz 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (716> 

<Bat tanlı 1 inci .. ,., .... ) 

dan sonra diplomatik faaliyetlerde 
ırimdilik bir tevakkuf devresı hu
sule ıekliji sôylerıeblhı·. Keyfiyet 
Roma - Berlin mihveri tarafından 
idare edilen bu faaliyetin klSmen 
dahi olsa ınkıtaa uğradığına da 
del!Uet etme-z. Pakta ıltıhak ede
ttk memleketler serısının yeniden 
belirmesinden evvel ba.,. ı meselele
rin haUi ve bazı men1le.1<e"!erı ala
k;>dır eden :,_Jenn eorillme-sı la
zım l(elmekt.edir. 

namesi daıresinde satılacaı{ı ılan olunur (715) vardır. Hevetı umumıve.sine 1114 KUTUSU 25 KURUŞTUR Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHıLıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 10-t 

Burün Yugoslavyd ılc Bulgarts
tan Uk plinda gelmektedir, 

1 S TAN · U L ~ELEDIYESINDEN l 
lira kJ\-met takd.ır olunmuştur. 

Tellalıve. ihale pulu ve 20 sene
lik tavız bedelı mustenve aıttır. 

Vergı ve beledive riısumu bedeli 
l•••••••••••••••••••••••ı•• .. ••• ihale<:il'n tenzil olunur Müzayede. 

Cm.ubıı şark! b61gesi, yani Bal
kanlar aıiyasf müşahitlerin yine 
dikkat naza!'lannı cc.k:mektedır. 

Bu mü§Blıitler, İtsly9fl _ Yunan 
muhuamatı dolayısile hu~ule ge
lrbilecek ihtihltstı rözönünde tut
maktadır. ~ haftanın nıhaye

tine kadır besl~ilcbilen btitun 
ümidlere rağmen, BuJ.ıar murah

has1arınm önümö.zdek.1 günler 
zarfında Berline giderek üçlü 
Pilkta llt.lhaklarını 1mzalıyacak.1a

rına da.!r hJç bir emare mevcut 
bulurunamaktadır. 

İtfaiye \eşkllılb için alınacak 6 kalem Rekor, Lans vesaire açık eksUtme-
ye konulmU1tur. Mecmu unun tahn11n o ... 'delı 797 Iıra 50 ktıruş ve ilk tf'.mınatı 

59 llrd 82 kuruştur. Şartname Zabn v~ n1u<ımel.at Müdürlüğı.i kaleminde gö
rtilecektır. İhale 16/1219-10 Pazartesı gt.inu s:aat 14 de Daıml EnC'ütnende ya~ 
pıU:ıcaktu· Talıplertn ilk temınat makbuz ,·eya mektupları ve 940 yılına aıl 

rıcaret Oduı vesıkoılarile ihale gt.ınıl muayyen saatte Daımt Encümende bu-
ıunmaları. \11339) 

İstanbul ÜC'ii.ııctl tc a Memurlu-ı faıanbul ikıncı icra Memurlu-
ciur.dan: ciıındaıı. 
İkdam ırazetesının 22/11/94-0 ta-1 Isıanbulda C'balı caddesınde ke

rih ve 463 sayılı nushasının dor- resi<' tiıccarı ıken halen ıkame4:ii
dunru savfaşının 6 ncı ~ıitunımda 1 hı -nechul, 
.neşrolunan ırayn menkul satış ıla- . . . 
runa an vazının 22 ncı satırında NlKOLI İSTA VIUDİS'e 
(muhammen !<!} metının % 75 ve- Türk Tıcareı Banı<asının zımme-
rıne sehven o/, 5 1 tll,ırak ve a'-nı tınızde masraı vesaıresı harıç ala. 
vazının 26 ncı satırında (6/ l /941 cağı olan ıı,~O ııra -ıJ kuruşun te
verıne selıver 6/1/9401 olarak ya. mıni ıcın muJ;:adderr:a tahtı hacze 
zıldı~ı cihtele keY'fıvet ta.sJııhen alınan kasnak. m<>tor, yapıştırma 
tekrar ilan olunUl'. makınesı, bıleme makınesı ve te-

ferruatına 155 !ıra kıymet tak,?ır 

T ıshih ilanı edılnı s ve bu hususta 103 J.ncıi 

Bir kaç gün evvel Zora gdz<'te
linin mühim bir makalesinde Bul
ıar dağlarından çıkarak Ege de
nizine dökülen Meriç, Struma ve 
Mesta rularınm mansaplarını talep 

etmesini hatırlamak, bugünkü va
ZJyet dd!l.Jlinde enteresan bir ıey 
nlur. Bu ı;:ızeterln nirr resmt ma
bi-,eıtl mOdUril tarafından yazıl

m1,5 olar bu makılrye hususi bir 
nıahiyet vermed:tedır. 

madd<! rnucıbınce teblıın muktazı 
Gazetemizin 26 Sc" eı;rırı g40 ıhbarın ikametciihınızın mechuli

tar.bli nüshasının son savfasında yetı dolavısıle Mercıce bır ay müd
ANAPi YOJEN • neşredilen İstanbul 5 ın<:ı İcra Me- detle ilanen teblıguıe karaı: veril-

D•, lhıon lamı murlul!uncan serlevhalı ve 939/ mıstır. 
2<l22 dosya numaralı ılanın 30 uncu Bu hu.susta bır dıveccğiniz varsa 

İ~trT)Jtoko\t, İstafHokolr:, pn o... -..J- ('lk '"" satırımuı ı arltınr.:ı.dan 10 Guı. ilan tar.Jıınden itrbaren bır av için-
kok, koL, PQ>osıyanıJ<'eriıı yapl.ıltJ SONRA ikinci arttırması yapıla. de 1937/4141 do:.-va nu-:r:ırasile u-

. çıban, yara, akıntı ve clld hasta- • • ) " 1 · d 10 caeı c:ıum esın e ral<kaın, tertıp sul ı daırcsınde Daıremıze bildir-
lılı:lanna lı:allı tok tes.rıı 

. sehvi olarak 15 seklınde dız;Jm1s- mcnız mc:ci<ur ıhbarın tPblıe;ı nıa-
ıau ao:dır. ttr. Tav:Uh ve tashihi keyfıveı olu-1 kanuna aı- olmak uze. < ılan olu-

nur. nur. pJJ7/4l4l) 

lsei 
n . .,....,.,.....-

ye istırak edenler o/o 7 ,5 nisbetinde 
pev akcesı ve:ıımelerı veva mılli bır 
bankanuı ternınat mektubunu ıb
raz etmelerı muktazidır 

Birıncı arttırma 20 / Birıncı ka
nun / 94-0 tanhme müsadıf cuma 
ıninıl saat 14 den 16 va kadaı· mah
kemeJL ıcra olunacaktır 

Bırınci arttırmada kıymetı mu
hamrrıenenın ''< 7fJ lOI bulmazsa en 
<;uk arttıranın ıaalıJıudu bakı l
mak üzere 10 ı:uıı daha uzatılıp 

ık.met arttırma 30 / Bırıncı kanun/ 
9iO tanlııne musadıf pazartesı gü. 
nti avnı saatte ıcra ve en cok aı ttı
rana thaleı kat'ıvesi vapılacaktır. 

İııotek salübı alacakhlar.a diı:ter 
alıikadarların ve ırtı!ak hakkı sa
hıplerının ı:ıavrımenkul üzenndeki 
haklaruıı husı.u,-ıle faız ve ınasr.ıfa 
daır <>lan >ddialannı eymkı müsbı
tel<'rile bırlıkte iliın tarıhınden ni
ha ı•et 15 gün zarfında bıldırıneleri 
lazımdır. Aks; takdirde hakları ta
pu sıcUile ,abıt olrnıvanlar satıs 

bedelının paylaşmasından tıarııç 

kalırlar. Daha fazla malumat al. 
mak ıstwenlcrın h~r kesuı ııörebıl
~ı s ıçtr> ac k bulu:ıdurularak art-

mo şaı·tnJ~ ~>tk 94J; &4 c&yılı 
dosvada mevcut vt.:sa '<ı e:ore.bılc--
1,;\.:KH.: , 'dn olunur. (705) 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİR1'."KTÖR'Ü: E. tzz~ 
BASil.DIGI YER: SON TELGRAF Bı\Sll\IEVİ 

Yüksek deniz ticaret mektebi müdürlüğünden 
Cinsi 

Çorap 
Patiska don 
Mendıl 

Pamuk atl~t fani14 
Spor pantaJonu 
Siyah gra,-at 

Havlu 
Ham •. u;n bav ıusu 

Hlkdan 

'80 çift 
850 adet 
780 > 
160 > 
160 , 
260 
160 
100 

> 
> 

• 

Beyaz poplın gömlek iki yaka Ue 850 
FUdekos tanıla 850 

> , 
> Lacıvert yun faDilA 

Sade Urf.a YllC• 

Eknıelt 

10 

Mılldan 

Çotıı Mı 

2000 1400 
kilo 

ııo,ooo 15,ooo 
•kilo 

Mllh&DlDleıı flat. Ço;tu JledeU Mavalı:ltal umlDr.11 
Kr. 8. Lira 1'r. Lira lJ[r. 

45 o 
40 o 
16 o 
60 o 
85 o 
50 o 
55 o 

110 o 

225 o 
150 o 
1160 o 

182 llO 

11 llO 

351 00 
260 00 
124 80 

96 00 
136 00 
130 00 

88 00 
210 00 

1395 " 
1462 50 
t75 oe 
520 08 

H57 IO 

3250 tlO 

2300 

104 88 

221 P' 

172 50 

İlaale rıiıı •• 
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lS.12,940 .... ı 
14 

1U2.J!40 _, 
14,30 

18.12.940 -· 
15 

18.IZ.940 pal 
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1 - Mekteblmlrln ihtiyacı olan ciııo ve milı:dan ve tiyatlan ytıka"1da yazılı on üç kalem eşya dört prtıı "'" ile a1ı1 
a:rrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksütme yukarıdaki rtın ve 1&atleı'de Yüksek Deniz Ticare1 Mektebi Müdürlüğilnde tıopl "•cıık satına 'ma ~o
misyonunca yapucaıdır. Bunlara ait ıartııameleri görmeıtı arzu edenler mek _p muha ebesıne mı.racaat etmelidit• 

~ ~ 
3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2,4lllJ sayılı ksnunım 2 .., 3 Qncü ınaddelertndekl .asıfian haiz clm~ 

v~ muvakkat teminat..:ırın İs. yüksek mekteplet" mubasebecillti:n-e yatırdıklarına dair 01.ı."'\ mnk.buzlannı veya bil~ 
mek+uplarını ve Tlca.ret Oda8l.D.4.D 194-0 hf>la:elerini komıayon.a ibraz etmC'..ıerı ı~zımd.ır. (11311 , 
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