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Alman yanın 
teklif ettiği sulh 

Eğer bu riuayet tloğro. 
iae, Amerika Ciimhrırrei
ri intihabınJa tuir yap
mak için diipiniilmiif bir 
maneuradan baıka bir 
!ı!Y olamaz; çünkü böy~e 
bir •ulhü J ngilterenın 
kabul .,,;,..,.ine imkan 
yoktur. 

• 

BULGAR 
Matbuatı -• •• •• •• 
ınonunun 

Hakkında uzun 

Tefsirler neşretti (-------
" Türkiyeye Bulgaris-

Yazan: ABiDiN DAVER ' tan taril.:ile taarruz 
mevzuu bahsolamaz ,, ir Amerikan ratlyetJU, 

Alraan J<'iihreri Kitlerin 
bir ıulb teklifi yaplığı 

riva~ctini ortaya atb. Bu '.h.aber 
d . udur• Bu snlh tckJ,fı ha· 
o~rn m · k 

'adi~inin aı,lı .;ıkacağuıı pe zan-
n~tnıruıck1e beraber, doğru ?l!!la 
dahi, bundan barış. ~ı~ıuı)·a~a~!nt 
tt~;arclle iddia edebılırıL. Bu ıddıa~ 
nuıın da}"andı!ı esas "·t: sebeplerı 

Yunan ve JYuna lılar 
italyan Bikliştayı 

E 1çi1 eri işgal etti -
"Türk i y c İDgiltere
den aıaada yeniden 
Sovyetlere de güven-

mektedir" 

;,,~ıü~d~~:·duğunuz ıibi mııerin ·Memleketlerine Korfuda bir de. 
Amerikanın Fransadalı.i Bü~·iik El-

So!ya, 4 (A.A.) - Mul.gar ajan
& bildiriyor: 

~isi vasılasile Va~ington hükümc- hareket ett J• ı C r DJ•Z harbı" oldu 
tine bildirdiği sulh şartlan ,ımlar-

Bütün Bulgar ııazeteleri Türki
ye Reisicumhuru İsmet İııönünün 
nutkunu, bazı parçalarının altını 
ıı;lıerek haaaten tebarüz ettirmek 
suretile neşretmiştir. 

drr: 
• l - MağlUp ve istil~ edllmemiı e-

1.d.n İngiıtere olduğu gibi kalacaktır. 
2 - H•li hazırda hemen bütün Av· 

rupd Alman nüfuzi.l altında bulundu· 
Clllıdan btikbalde İngiltere bu t:rt'ada 
hiçbtr &iyasl nüfuz tesiri yapmıyacak
tır. 

3 - HiUer, İng-ıltcre \'e Amerika ile 
on sene için bir ademi te<2VÜZ pakt.J 
,.apmıya hazırdır.> 

llu üç madde ile istenilen &eY 
k,.aca Almnnyanın Avrnpaya İ.5-
l~digi gibi hakim olmaS1dır. Evet, 
Almanya İngiltere ile Amerika7a, 
A vrupaıı:m efendisi oldağmnu tıı
nıyııuı; beni rahat bualwrm; keJ· 
fime bn.,na,._ ne isffınem :ra· 
payım, eliyor. 

İn&iJlere ise, böyle lılr ~. 
Fransa yıkılıbiı ve kendisi Jıilıbir 
rtklük ve tehlike içinde, Jıir Al
nuıa ilıraç ve lııtilAsma mıırm lııu
lundutıı gün)ade dahi kabule p
lla$m•mııı, kat'iyyetle reddetmi.şür. 
E&er, İngiltere, böyle bir barışı 
kabul edecek obaydı, onu, Fraıoıoa 
çöktükten sonra, İngiltuenha ide
ta ürnitııis samldığı temmuz aym
cla Y•ıtardı. MuhUrem olmyucula· 
l'unız hatırlarlar ki Bitler, e za
ınan, İııgillereJe aleuett ınılh tek
lif etmiş; fakat ret ceva~e J.ar:P: 
laşrnıştı. İngiltere, istila tehd~d.' 
altında iken redcletliii bir tekli.fı, 
•imdi bu tehdit Man~ denizinde 
ıuya düştüğü :ı:ınnan kabul eder mi 
hiç? Kabul etmez. Cünkü; 

1 - İngiltere, o vakittenberi ka
rada, havada ye denizde ~k kuv
vetlenmiştir. 

2 - Aınerib İngilter-in yOlll· 
da tabii bir müttefik vaziyetini al
>nıştır. 

3 _ :Mihver devletleri, verdilde
ri sözlerin hiçbirini tutmadık.lan 
için, ne İngilter~, ne ele Amerika, 
<>n senelik ademı tecavib paktınlll 
on yıl değil; on ay bile yaşayacağı
.,. emniyet edemezler. 
(_Eğer bu haber d~.~,,Al

!lıonyanın bir çıkmaıa gırdii:ını ve 
(ıkına1dan kurtulmak içia, bu tek
i~; ileri sürdüğünü knbul etıııdı: 
1 •<ırn gelir. 

5 - Alma.nyaaın Avrupsda, eı_e 
te~irıliği memleketleri de •Y"Dl nı
~aın, boyunduruğuna Y1U11uk1:3n 
lorıra. Yeni hasulıklar yaparak ln
ıı:ilı.-reye tekrar hücum etmiyece
Cine kirn inanabilir? Teklifin incil
t.:~ey i Anupada her tilrlil siy~ 
nufuz tesisinden mcncclen ikinn 
~dd.,,.; Alınanyanın be düşÜllc.,. 
••ne bir delildir. 

' - İngiltere, ba harbe, Anupa
:r~ Alınan hegemonyası, altını dil
•lirrnemek, milletlerin iatilı:lilini, 
;~ _d~mokrasiyi korumalı: içiıa :fr-
,'lbnı bütün medeni dünya ve ta-

şn,h ~uvacehesinde ilin etmiştir. 
ırndı, bnnun aksini istiyen bir 

•ulhü, sonuna kadar dövtifllleden 
:e galebe ümidi kalmadan kabul ı>-

crnez. 

el 7 - Noneç, Danimarka, Dolan-
a, Belçika ve Fransa sahilleri Al
~•nlarm ellnde bulundukça İn&i· 
lizler için, Büyük Britanya aclala
tında rahat uyumak imkAnı kala
lhaz. 

8 - Akdcnizdc İmparatorluk 
Yollnrınm daha biiyiik bir İtalyan 
tehdidi altına girmesine İngiltere 
!'111 olama:ı. 

İııgiltercnin ve onunla beraber 
Yarı yarıya harbe girmiş olan A
~eril..anın, bir barış teklifi clei?il, 
ır Almarı h~gemonya<1na boyun 
•~ekten ibaret olan böyle bir e
ııaret teklı!ini kabul etmelerine 

(Arkası Sa. 3, Sli. 3 de) 

---ı••--

Metakeaaın bir mesajı 

General Dö Gol Metaluasa 
bir muaj gönderdi, Ka
hirede tezahürat yapıldı 

GJ:NDlAL lllETAllLU 

Atina, • (A.A.) - İtalya elçisi 
Grazzi buafuı bi:r'Qok İtalyanlarla 
bir !ilde A.t;nadan ayrılacaktır. 

Bun<lan başka birçok Alınanın 
da Atinadan harekete hazırlandrk
ları bildirilınektedir. 

Roma 4, (A.A.) - Stefani: Sa
Wıiyettar mabafilden alınmış o
lan ı.aberlere eöre Romadalri Yu

(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 

---·---
Bir İtalyan kruvazörü yanıyor 

Yunan orduau kahra
manca çarpııarak 

yeni zaferler kazandı 

Bel,ıırat, 4 (A.A) - Reuter: Hu
duttan gelen l:ıabcrlere göre, Yu
nan ku7vctkri, Bikliı;tayı zaplet
mişler<lir ve Görceyc hakim tepe
lerden İtaly~ııların Arnavutlukta
ki bu iaşe üı;lerinı bc~'llbardunan 
etmektedirler. 
Söylendiğine göre, meşhur Kap

tan Varda kumandasındaki bir çe
te fı}'upu, 30 bin kisilik bir kuvwt
le Yanvayı tehdit eden İtalyan or
dusunun münakaliı6ini k~ir. 

Görke - Manastır Yolu 
Yunan Ateşi Altında 

BeW"at, 4 (A.A.l - D. N. B. Po-, 
litika gazetesinin Yugoslavya-Yu
nanistan hududunda bulunan mu
habiri ,ııeçen pa:ı.ardanberi Flıorina 
IJStikametinden ~i<ldctli lop ve bom
ba sesleri geldij(ini bildirmektedir. 
Yunanlılar geceleri kuvvetli pro
jektörler kullanmaktadırlar, Bun
dan anlaşılan Florina ile sair sev
kükevş noktalarının İtalyan tay
yareleri tarafından eeccleri tıomııa 

(Arkıwı Sa. 4, Sü. 2 de) 

Sultanahmet cinayetinin esrarı çözüldü 

Zaria ,ııazeteı;i başma:kalesmde 
şunları Yazmaktadır: 

•Türkiye Reısieuınhuru L.met i
nönü'nün büyük nutku Yak •. -ı 
Şarktaki vaziyet üzerine bol ve 
rahat v"rici bir aydınlık &cı-pmiş
tir, Türltiye İnRiltere ile olan ıtti
fakını mıılıaiaza etmcklediı·. A, ni 
zamanda Sovyet Ru.sy a ile en sıkı 
dostlu~unu da yeniden tesi' et
miştir, HuLisa, Türkiye, gerek ~i
maldeki büyük komsusunwı, ge
rekse Bulkaristanın arzu ettikleri 
&UlJı politikası.na devam edecektir. 
Bunun manası şudur: Tür~iye har
betmeksizin fakat silah elinde ola
rak Balkanlardaki hiıdiselerin in-

(Arkası Sa. 4, Sü. 1 de) 

lihim 
mUlekat ____ , __ _ 

r 

Von Papenin bulunacaiı 
bir görii§me Südet mın
takaaanda 'nlku buluyor 

• 
Çörçil mühim be-
7aoatta bulunacak 

Dilenci Kadını Tavuk ;1--=
G i b i Kesen Katil ! 

YUGOSLAVYADAN BURAYA ADAM ÖLDÜR· 
MEK ICIN GELMİS, DiLENCİYi ZENGİN SANARAK 
TABANCA PARASI ALMAK iÇiN BOGAZLAMIŞ 

Yerine yeni Adliye Sarayı 1apılacalı 
olan eski hapiune binasının arsasında 
88 ;rıışlımnıla Salih tuı Havva adında 
bir ]<adının boynıından b~aklıı kesilerek 
61dürlilmÜŞ olduğunu dün yazmıilık. 

Bu ""'"'""'~"' einayet hıidisesuıi zabıta. 
mız %4 saat içinde ııydınJ.atınaia ve ta-

•• 

tili yakalamağa muvaUalt olmuılur. Ya. 
pılan ıalıklkaıa cöre hr.dtsenln tabilitı 
§udur: 

Yug08lavyanm Priftine kuabalmda 
dogmuı olan 19 y~da Zünlıer oğlu 
Ilcrıızi a4md'1 bir conç, 4 ay kadar ev-

( Arkau S.. 3, Sü. S ele) 

1 Universite 

i 

İNGİLTKU BAŞvı:ıdı.i CÖıtOİL 

Londra, 4 (A.A.) - Romadan 
gelen ajans haberlerine fl'(ire, Kont 
Ciano bugün Alınanyada Fon 
rubbentropla görüşecektir. Miila-

(Arkası Sa. 3, Sü. 1 de) 

açıldı 

1. Tedrisata dün sabah başlandı 

t!NivmsiTE ıtEKTÖRÜ Cl!ıı:İJ. BİLllEL ACIŞ N\JTKUNtl &Ön.ti YOR (Y- l!r.lııat .mfede) 
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GAZETESi 

Şehir Meclisi dün kış 
içtimalarına başladı 
Vali mühim bir nutuk aöyledi 

FfAnAR DAHA SiKi KONTROL EDİLECEK, GIDA 
VE HAVAYICI ZARURiYE MADDELERiNiN FIAT

LARI NORMAL HADDE iNDiRiLECEK 
Şehir hle~lisi dün saat 14 te Vali ve cümle 1939 mall :Yılı SOOtmda _ fevka1A

Be1ediye Reisi Dr. LCıUi Kırdarm btr dt varidat hariç olmak t.ızere - Bc1ediyt~ • 
nutldle açılarak kııı devresi içtimolarına lalı•HAtı l 938 e nl<b<"ten 1 milyon 202 
bqlamışt.ır. Vali bu nutkunda geçen yıl , bin 729 lira fa7.la olmuştur_ &lt"di~lf'r 
yapılan &ebir iJlerini etrufh bir tekilde il Bankasından yap.ılan 5 mU..v<>n liralık iJ-
an.la.tmıst.ır. tikr.1.zın 4 nliJyon lirnsı çekJlıniştir. Ve 1 

Bu izahaltan anlaşıldı&ına göre ez- (Arkuı Sa. 3, Sü. 7 de) 

Ticaret Vekilinin 
Ikdam'a Beyanatı 
Tuna yolu ile Avrupa memleketlerine ihracat ve ayr.ı 

yoldan ithalat için le'maslar devam ediyor 

Nazmi Topçuoğlu Ankaraya döndü 
Bayramda ıehrimize gelnüş olan Ti-·f tedİr. Bu memk-ketlerle olan mübade-le

caret Veltilim~ Nazmi Topçoğlu, dün mizfn geru,.teyece&:ini ve kendim.ize Iü
akşam .Ankaraya dönmüjt\lr. Vekil ba-1 zumJu olan bir çok malları buralardan 
reketind~n evvel tiFtik ve yapağı tacir-ı tedarik edebilec~ğimlz.i ümit edJ,yoruı.. 
lerini toplayarak şikdyetlerini dinlemiş Macaristandan da yakında bir miktar 
ve ba:ıı direoktiller vermi~tir. Nazmi Top demir f'Sya ve çJvf alacağız. 

çoğlu bir muharririmizc mııhtelif m~e- ı İNGİLİZLEltLF. l\IÜZAK.EREU:R 
leler üzerinde ıu mühim beyanatta bu- Ankarada İngilizlerle müzakerelere 

lspanga 
Tancayı 

illıak etti 
1 Kontrol Meclisinin 
; işine nihayet verildi , 

TanC"a: 4 (A.A.)- İspar.yo1 kıta
atı kumandanı l\.lbay Yu t aŞJğı

deki emırnameyı n retmiş ır· 

ıfİ.şbu emirnamenin ne! nden iti 
baren, bugünk:i.ı ahval ve h3.dısat.a 

' binatn. Tanr..a kof'trol kom le: nın 
ve te~rif. nıecli~inin ".aileler ne nı-

1 
hayet. verihr.!ştir İspanyanın Fas 
komiseri wnurahha .ı ve \~ali EJ.!a
tile Tanca mıntakasırun tam ve 1 

1 mutlak olarJk idaresini cıc alıyo-
rum.> 

1 

1 Lon<lrd 4 (A.A.) Roytcr ajan-
, sına gore. Teanca idare ıni Albay 
Yuste'nin bı:- en lrnamc ıle ele al-
dığı haberi Londra rC>sml mahfı1le-

; rin('e de tl'yit edilmt-ktedır. Keyfi
yet ınceden inceye tetkik olunmak
tadır _______ ./ 
Napoli 
ve Kiel -

Şiddetle bombar 
dıman edildi lunmustur: ıifoyam ~iyoruz. Mü~ktteler bildijlniz 

c- İ~tanbuldaki meşguli~tim yalnız r.ibi bu ::ene iki tarnfm birbirinden ala- Lond~·a. 4 (A.A.) - !Java Nezaretinin 
tiftik ve yapağı tacirler11e gOrüşmPk ol· catı malla~ cin.si ve mik:U:ı.n üzerinde İıtihbarat dairesi dün gere Nııpoliye İn
m~tur. Tacirleri_ umuml heyet baHnd~ olmakta.dır. lngilizler bütün ihracat maL ı filiz tayyareleri tarafından yapılan tn

toplayarak eak.i işler üzerinde ıikAyet- Jarıınızdan alacakları gibi bize lüzumlu' arruz hükkı.nda l\.I. m.ıJumatı vermekte
lerini dinledim ve yeni olarak ışlcr hak- olan jthalat eşyalarını da ~min edecek- dir: 
kında izahat verdim. E&kl sabştan Ro- lerini söylemişlerdir. Yakında İnt.iltere- Dün geceki taarru:ı.:ı bulutlar engel ol 
manyaya sevkedilemiyerek kalan 2 mil- den yeni ithalat e~alar gıelmeslni bek- mu~ ise de başta gidC"rı tayyare aydın
yon liralık tiftik ve yapalı için bugün- liyoı-uz. Bunlar arasında bilhassa otomo- JatlıC.l fişekler atmış \'t" sonra :ışa ı ine. 
lerde akreditif beklenmektedir. Mallar bil list.iği de vardır, uk ba!\lıca garlar arn~ana vt dcmır yo-
bundan sonra sevkedilecektır. . Bu ~ene~_i tütiln r~kolt~i evs~f itiba-\ Juna müteaddit bombalar atmıştır. 
ANADOLUDAKİ PETROL BUBJlANJ rile çok mükemm•ldir, Mwtahsılin ma. Diğer tayyareler de Papoli civannd._ 

ÖNLENİYOR lını değer fiatında sat.abHmesini temin ki Reggio Reale l)t'trol depol rınn taar .. 
ıtin icap eden tedbirleri alacağız. İzmir ruz ederek mile "-lf blr tnrzd~ bu depo

BugüniiD en mühim mPselesi, mer- tü~ piyasası kAnunuevvelde açılacak- Jan bomba1amışlardır. 
kezlerimizdelU depolarda bol bol petrol \ır, ihracat müşkü111tının tütiın salı,şla- Almanyada Kiel tcmınec• b biri ar • 
ve mtiştakkatı bulunduğu halde teneke nna çok te i tı · · k 

ve varH yokluğu yüz.ünden Anadoluda yım. Cunku bu seneki mah u1 i~lenere.k:: 70 dakika müte-madlyen bon1bardıman 
. .. .. s r e uıyeceğı a.naatinde-ıdınd01n gelen tayytıreler mız t.ırn(ınC:...:n 

petrol ve müştakkaU ınkınt&sı çckiln1e.si.. ancak gelecek ıcne ihraç edi1r<."ek:tir.> edilmiştir. 
clir. Bugün bu müş!r.ül.itm da önüne 11"1:· 
~ bulunljl'oruz. İngiller•deıı İatanbu
la mühin1 miktarda teneke gelmiştir. 

Bu tenekeler buhranı önleyeı:ek nis~ı
Wdir, Bu suretle An.adoluda da petrol 
ve m!iştakkatı buhranı kalınıyacııktır, 

İtalyan - Yun.an harbi dolayısil.e, ıim.
diye kadar Yunanistan ve Trakya 70We 
merkeEt Avrupa ve Balkan devletlerHe 
yapılan Ucar1 münasebetlerimi• bundan 
oonra Tuna yoliie yapılabilecektir. Harp 
dolayısile Yunan.istanda kalmış olan mal 
lanmız memlekete getirilebilecektir. 
AMEAİKA İLE MÜNı\St:BETLEabdz 

Yun.an vapurJannm Ame-rika aeferle
rin.i tatil etmeleri ilurine Amerika ile 
olan tlcarl temaslarımızı, diğer bitaraf 
vapurlarla Akdeni7.den w Silveyı kana .. 
lından yapabilecejiiı;. 

Şimal memlekcUerHe ti.cart tema.!iları
mr:zı ıenışletmek üzere gönderdlği:nt:z 

mülll6Silimiz tema&lanna dev:ım etmek 

-SUGON
Uçurum karşısında 
Ycuan: Mahmut Yearıri 

(Yazısı 3 öncü "8yfada) 

YARIN 
Tiyatro 

Nizamettin Nazifin nefia 
bir musahabeıi 

ınımıınnıın Wlilllllll llHUlllW mıuınıııııı uuıuın ınmınuııııııınınınınıınmııtı..ll!!nı:ı!uıın 

ÇobanYı iZ 
M. Y esarinin Şaheser Romanı 

Büyiik edip Vfl romancı Mahmat Yesari tıÇoban 
Yıldı:ı:ı,. romanının nefİr hakkını lkdam'a vermİf
tir. Çoban Yıldızı biiyiik Türk romancısının üzerin
de bilhaua rarfettiii son gayret ue tadillerle «ıa
heur» romanı olmuıtar. Muhterem okuyucularımız 
bu yüksek eseri 10 tepinisani perşembe gününden 
itibaren gazetemizde okumıya başlıyacaklardır . 

• 
Atatürk'ün Bursada verdiği son ba· 
lonun reportajı ve hatıraları 

G\Uide 111ttlıarrir ve edip arka datunız !'\'izamettin Na:r.if, At.a
türlı:'ilıı Hatay diinii:ii Bursada ~e ref ver<likk.!1o,•SOn balo• da bazır 
btıhınmus, intiba n hatıralarl1ll b ıitiiıt telcrruatı1 lte te,bit l lıni , c 
fakat, bugüne kadar bu intiba ve hatıraları nesr.etmclıli<tir. Ar\; ı'~
""'1S amd,i bu röportaJ' ve batınla rını ..SOn Baloıo adı ,il ve bir silı ile 

"I". • ... • .... 

halinde İKDAM'• yumaktadır. .1 

•••••• ınuımııım lhfm11mıınıınıın 
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AL! RESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Harmel'in attığı ok, Hüseyinin ku

Tramvay 
ihtiyacı 

• 
Kadıköy den bu tarafa 

araba na.ıdedilecek 

IK DAM 

Belediye varidatı yeni vergi ve 
r~simler kanunile arttırıllyor 

cağınaki çocuğun boynunu deldi 
Bu sene bayramda daha az 

ne baktıi!ı zaman. arhk şuurunu ı aral?a ile çok yolcu tqındı 
kaybelnıis gibi acı acı ,J!'Ülümsecii. . . . .. . . . 

Dive baihrdı. İmamı Hüseyinin 
mu\ afak.ılı üzerine. atını ~ah
rnudıvarak meydana fırladı. Omer 
tar:ıfuıdan karsısına gönderilen 
mübarizlcrle Immaı Hüseyin, bu 
konu~mayı dinledi. Sonra ~!eri
ni yumaraık zilinınden kıs:ı bir dü
şünce ı:ıeçirdi. Bu kısa düşünce ve 
ımuhakeme neticesinde. verdıgi ka
rara tabi olarak derhal cadıra gir-

Atının basını karar.oölıa doı?ru ce- Tramvay tdacesının en mühim ihti-
virerek; yacı olan malı.eme, bugünkü. va.z~et 

Kanun projesinde yeni resimlerin halka 
yük olmamasına çok dikkat edildi 

Halen tatbik edilmekte olan Belediye vergi ve resimleri kanununun 18 
yıllık eski bir kanun olduğu ve bugünkü ihtiyaçlara tekabül ebnediği görü

lerek Dah.iliye Vek8letince yeni bir c~lediye vergi ve resimleri kanunu> ha
zırlanmıştır. Proje için şehrimiz Belediy~inin de fikri allrunl§tır. Bu proje 
Belediyemize ve diğer beJediyelere varidat temini için yeni bazı resimleri ih

tiva etmektedir. Vali ve Belediye Reisi Liitfi Kırdar, bu hususta deınişUr ki: 

- İnnii lillih .. ve inni ilevtıi ri- karşısında hemen hemen tı_:-mm edile· 

ciiın ... 
Dı•·~ fervat edere•· atını dörtna

la sürii'P cadırlara geldi. 

* 
. di. Hiç kimseye bir şey söyleme- lmınnı Hüsevin, o (masum ve 

den. henüz bır yaşındaki vavrusu- pak) in biruh cesedi etratırıda fer
nu kucağına alarak sür'atle cadırı vat eden ehli beytine seslen<iı: 
terketti. Hemen atına bindi. Sıd- _ Simdi sıra, bana geldi. Niha
detli bir mahmuz dal'besile atını vet ben de, ecel serbetıni icmeite 
sürerek rengarenk bayraklar dal- gidivorum. Ve sizden de sunu rica 
galanan, düşman ordusu baş ku- ediyorum. Mümlcin olduihı kadar, 
mandanımn karargahına dojtru 
sür'atle ilerledi. Kumandan Öme- teessür ııöstermevin.. clüsmanları 
rin oturduii:u vere tamamile yak- se,•in.dirmevin (Ali Resul) ün o
laşarak bırden bıre atının diz2ini- -eağını söndürmemek ,tcın de. sağ 
ni cekti. Hevecandan titrev<"n ııür kalan <>ğlum (Ze\'™'l Abıdın) i kur 
bır sesle: tannıva gayret ed'in. 

- Ya Ömer• .. Beni dinle!.. Dedi. 
, Diye seslendi. . Artık bir sanive bile orada du-

Bu manzara o kadar hazm ve ramadı. Hemen Zülcenahın üzeri
müessir idı ki, bir anda binlerce ki- ne atıldı. Hayvanın bütün sür'a
sinin eözlerı, büvük bır hayret ve tile kendisini düşmanların karşısı
mer"k ile İmamı Hüsevine çevril- na attı. Yezit ordusu ba• kuınanda
di. nı Örnerin !ıµlunduim ipekli siiye-
İmamı Hüsevin, sesi acı hir iztı- ban [1] önüne dayandı. 

ra rı ve elemle titreyerek, ııözlıerine rş· t aeldı·m • ö ' Al - e, ,, , ya meı:... -
devam etti: \ahın takdiri ne ise verine gelsin. 

- Efediniz Yezide biat etıııed:i- Diye bağırdıktan sonra, mütıa-
ihm için, beni idam ve i'mhava ka- reze usulüne tamamile riayet ede
rar verdiniz ... Pekala. Bınıa hiç bir rek. ceddi (Resulilllah) efendimiz 
diyeceğim vok ... B~vük evliıdıını, ile babası (İmamı Ali) hakk;nda 
kard<"lermu, Resulullahın en ya- felu:iveler sövlemive başladı. 

n1ez bir hale gelmişlil'. F3ka:, idare, her 
şeye rağmen seferleri ar.:altmamak ve 
bilhassa, ge('en1c-rde yazıldığı gibi bazı 
hatların .k.alttırıın~ı i.:ş;niı1 b1r daha 
lc.ab'iyyen mevzuu bah!>Oln1aması iç.in, 
malzeıne bulunması imlt..ii.ru tasavvur e
dilen her .yere b~şvurmuştur. Diğer ta
ra.itan, hurdalaşan -arabaların yerine, 
Belediyeye devredi.Jmek üzere bulunan 
Üsküdar _ Kadıköy ve havalisi tr-am
vayları şirkctınin ihtıyaçtan f.azla ara-

1 
balarından bir kısmının lstanbul tarah-1 
na nakli ve bL1rada kullarulmast da dü~ • 

şünüln1clctediı-. Bu takdirde, tramvay a. 
rabalaı-ının motOr!erinde, voltaj itibat'i-

c- Yeni Belediye \·ergi ve resimleri kanunu tahakkuk. ettiği zaman gelir 
ka,.nak.larımıı.ın daha artacağını ıiındiden ~liyebilirm.• 

Projede yeni resimlerin halka yük t.e$kil edecek mahiy :'tte olmamasına da 
dikkat olunmuştur. 

Topkapıdaki 

mezarlıklar 

Molörlü trenler 
arttırılacak 

le bazı tadilat yapılması icop edecektir. Ürtıı. kısımlara Ö.Ü gÖ
Tramvay idaresinin yolcu nakliyatı, do- AnkarA hattında tec- 1 

rübel ere başlanıyor layısjle varidatı, seneden seneye tedri- 'mülmesi yasak edıldi 
cen artmaktadır. Geçen sene Cumhuri
yet bayı·amında 197 araba işletildiği bal- Topk<ıpl rnczarlıı;ının orta kısıınlarına ı Dcvlı:-t Den1!ryotları İddresi cn10Lörh.i 
de 278500 k.i.şi taşınmış, halbuki, bu seAe Olü göınü!ıı.e,,,,;i ıncnoluıuuuşlur. Diğer ta.. trenleM i al'ttırmağı ve yeni bazı hatla-
159 :ıraba çalıştLrıidığı halde :!96,000 yol_ rJ{tan bu mezarlığıa başından Fransız ra teşnlil etnıet::i kararlaşlırn1~tır. Hay

cu laşınmışhr. Gene geçeu sene Şeker 
b'"l,!ramında işletilen 193 arabaya mu

kabil bu sene 157 araba çalıştırılabil-

mczarlJğına kad<:1r olan kısnıına taze fi- daı-pC:ı.ı;iU _ Ankara arasında da bu hu

danlaı· dikilınc.sjne ba~lanıir.ıı.şta·. Bu sı susl<ı bir tecı·übe yapd;,.ıcaktır. Moıörlü 

retle burası bir ormanlık haline gc.tiri- trenl~rJc ')Cbckenin ınuhtelif ycl·lerinde 
le~ektır. ça·1şan ıııotör:erin taıniri için de Esk.i-

nıiş, fakat; ta§ınan yolcu adedi ge<;"e.o şehirde yeni bir moWr trıınirhanesi ku-
senekinden fazla olmuştur. Bazı tramvay 
arabalarında sıralardan bir kısmının kal 

dınln1ası neticesinde razla yoicu taJın

mağa baqlarunışsa da, bu husustaki let-

BELEDlYE rt.ı.lnı:...şlur. 

Üc hastahanede sıimi ı' G Ü M R U K 
imd~t merkezi kurulacak 

klkler henüz neticelenmemiı;tir. Netice ı İskenderun limanııtda yeni 
mü.:.bet bulundl.!gu takdirde, bütün ara- Bryoğlu, İstanbul ve Üsküdar semtle- l 

· tesisat ve antrepo ar 

' 
Kız 

-- --- \\ 

talebenin 
saçı ve çorabı 

Çoraplar 
. 
ınce 

ıaçlar fantezi ke
silmiş olmıyacak 

Bazı orta mektep ue li
.elerd e kız; talebenin 
fazla İnce çorap giydik
leri ve ııaçlarını lantazi 
kestirdikleri görülmüı • 
tür. 

Bunun üzerine, kız ta
lebenin kamilen halın 
siyalı çorap giymeleri, 

' saçların da yeknesak ola
rek ke~tirilmesinin temi
ni için h:!r hafta umumi 
kontroller yapılması mek- 1 

1 tepiere bildirilmiştir. 

j D 1 Ş 
POLİTİKA 

Sulh teklifi mi 
Yazan: Profesör 

Hüseyin Şükrü BABAN 
A., merih.a ajansları Hitle-
~ rin yeni bir sulh tekli-

finden bahsediyorlar. 
Bu teklif Amerika vasıtasilc ya
pılmışlrr. Mağliip edilmemiş ve is .. 
tilaya u~aınaıııış olan Büyük Bri
tanya, olduğu gibi, ipka edilecek
tir. Yalnız bundan sonra Avrupa 
politikasına karışnuyacaktır. Ken
di İmparatorluk :ilcmi içinde ya
şıyacaktır. İngiltere , .e Amerika 
ile on senelik ademi tecavüz paktı 
imza edilecektir. 

Alman devlet reisi bu yolda sulh 
tekliflerini ilk defa yapmıyor. Le· 
histanı tamamen istila ederek şark 
hudutları d<;vaS'ını Sovyet Rusya 
ile birlikle lıallettiktcn sonra gar
be teveccüh etmiş ve en1rivfiki1Prin 

'kabulü şartile bir sulh yapılması 
ve· beyhude ,vere kan dökülmcıııe
si fikrini ileri sürnıti.ştli. 

1 ADLiYE ve 

Bir k dın 

Bu hawket Londra ve Par:ste 
ancak istihfaf ile lrnrşılanrrıs 'JC 

müstakbel sulhiüı ilk sarlı Lclı'>
tana müstakil hayahnın tantanıcn 

PQU S 1 ~~-aynen iadesi olduğu bildirilmiş-
• ikinci bir sulh teklifi de Belçika, 

. Felemenk ve Fransanın hczinıct kam ve islilasıııdan sonra yapılmış it. 
- Fakat bu ikinci teklif çok vazıh bu-

l d k ıd lunmuyordu \'C açık bir anla~ma 

Yon a tıu a a ·ı teklifin~· ... ziyedc zemini yokla
ma şekhııı alınış bulunuyordu. U-

Dün Yc'<iikulede Kozlıçeşme dıı;ında mumiyetle sulh teL:liileri mağlı'.ip 
feci bir karnyon kazası olnluştur. Urum- de~letler tarafından. ya doğrud~n 
p:ınında ohıran şoför Mehmedin idare-

sinde bulunan 4152 nuıuarnlı kamyon 

Zeyt!nburnundaki çimento fabrikasına 

giderken cJ.ddeden geçen Firdevs adın-kın. hısnn ve akrabalarını sadık ı İmamı Hüsel'in. bunları ob.-ur
dost ve adamlarımı, mahza bana ken Eınevi ordusı>nun kumand.an
tabı oldukları irin. birer birer öl- !arı' derhal serdar ömerin etrafına 
dürdünüz .. Buna da bir divecei!lın toı-.landılar. 

balardan bir kıs1m sıraların kaldırıln1a- f rinde 3 hasat~enin ~i~·er ·~ındadı ;,ıh hı 
sı hakkında bir karar verileccl<tir. Zararı merkezi> halıne getirılmesı kaı-nrlaştı- İ.:ıkenderun linıanındaki faaliyeti tan- dr:ı. bir k:aduıa şiddetle çarpmış ve kadı
etmekle olan Tünel idaresinin a8,ustos 'rılınıştır. Bu Mstanelere ya1nız yaı·~- z.irn ic;ın Hataya giden Llınanlar İşlet- nı yandaki hendeğin ic;ine yuvarlıımıştır. 

. .. lanma ka1..a ve emsali gibi ameliyata lu- mesi lT1nun1 .:ı.tüJürü Rauri r~1:ınyasi şeh Bacından agyıt' surt!lte yar!!lanan Firdev-> 

dogruya veyahut bıh·.asıta galıp 
tarafa ya11ılır. Almanya askeri mıı
ıafferiyctlerinin taın ikbal devre
sinde iken dostluk elini uzatmak 
itiyadını kazandı. Filhakika i\lös
yö Hitlere tekaddüm eden İmpara
torluk rejimi ıle, l:'muml Harpte, 
askeri ga!ebelcriuin en hitd dc-;.•
rindc, Avusturya İmı)aratoru ,-a-
51tasile Fransa ile konuşmak vo 
anlaşmak kapılarını açuıak istedi. 
Bu nıüracaatin nasıl mcu.fi semc['e 
verdiği hatırlardadır . 

v<>k Ehli be··'imi ve kadınlarımı, _ IHiisevin \ in bu fahri veleri 
üc günden beri susuzlui!a mehki'ım devam ederse, askerlerimizin ma
ettiniz .. .Buna da bir sev demiy.,.,.,. nevivatı sarsılacak. Belki de, ordu
i'!im ... Fakat Ü<' ~ündür susuzluk- da bir isyan çıkacak. Onu, derhal 
tan feryat eden ve tasları emen şu susturmak lazım. 

nihayetinden sonrakı hasLlatında yuzde • .. ~ . , , , . . ~ 

ik . . b. f 1 1 k g·· ül eg' başla zum gosteren ct.cıl vak a~arla ace.e te- rimize diinnlil~tür I~kcnderun lımauın- \ıiraz sonra ölınii ... tür. Hcldise tahkikah-ıyı aşan ır az a ı or m e - ed ha t 1 k b ı ıu- · · · · ~ 
davisi icap en s a ar a ti 0 _·da faali•. :ok artmıştır. Bunun ıc;ın iz-

mıştır. Tünel idaresinin zarar etmeme

sini teınin için alınabilecek yegir.e ted
bir, ücretlerini arttırınaktır. Fakat, ida-

. na Mi.iddciu'1'u1nil!k vaz'ıyed etmiş ve nac::ıklardır. 1
1 mirden ye:ıiden ınavuna ve romorkör · 

~oför yakaluı:nıı;ı;tır. 
1 :öndcrilmlştir. Bir tane de havai hat •• 

bir va..ında masum C'OCUİ!Un ne su- Dive tel.i!;lı tclaslı k<>mıemıva 
ou ve kabahati var ki ona bir dam· ba•ladılar. 
la se venni"orsunuz. Onu da su- Fakat buna hacet kalmadı. İnıa
suzluktan ölüme mahkum ediyor- mı Hüseyin, heyecan ve asebiyet
sunuz?.. Bu hareketinizin, hangi ten titreve titreve sövledii!i fahri
dinde, hangi ahllıkt< hanııi kita.P ı yeleci bitirdikten sonra, üzengileri-

Unı.VerSI•te açıldı 
1 

gönderilecek ve İskenderun limanına kı 
re, her şeye rağmen !iatları artf.ırmaınak -' j sa bir zanıauda yerlcştidiccelt • Bun-

Üsküdar adliyesini 
ıu bastt 

kararındadır ve zarar edildiği halde bi- .. . -· .. . . ·ı dan ba~lca İskenderun Hınanuıda yeni . 
let ücretleri bugünkü haddini nıuhataz.a Un~versıte Rektoru Prof. Cemıl Bıl. ambarlar \·e antrepolar yapılacaktLt·. Üşküdarda Pai)akapısu1da yeni yaptl-

Unıumiyctlc Nazi:r.nıin takip et
tiği siya.tel kuvvc~li yumruğunu 
göstererek dostluk istemektir. Böy
le bir dostluğa da çok hararetli ta
raftar bulunmaması hiç de istiğrap 
edilmemelidir. 

~~-1, Üniversitenin ~~izinci d~~s yılını j D<ıhili Vi! hndci transit eşya·sı için li- ı ·ıiını:Ş oJ:uı Adliye binasının altından 
d.un saat 8,30 da, butun Pro!eso.r ve ta- 1 manda buyük bir saha hazırianınıştır. t çıkmış ve bodrum katını ktsmcn kap-

edecektir. 

ve V!cdanda veri vardır?.. Ya O- nin üzerine dikilerek: · Küçük Haberler lebenln bulunduğu merk:z bınasındl. i taınıştır. Suyuıl evvelce mevcut olrnı
merasinlle açnu_ştır. Evvelii lstiklıJl mar-f UınnınJ Harpteki misal ve nü

muneye bakılacak olursa sulh tek
lifiniıı Aln1anya İ(.'İn ızUraplı bir 
durumun ifadesi olduğu b:le düşü
nülebilir. Fillıakika, teklifte Al
manyaca kabul edildij(i veçhik, 
İngiltere ne mağlilp edilmi~ ve ue 
de istilaya uğramıştır. Halbuki 
gerek Mösyö Hitler, gerek Giiring 

ıner!.. Ben ölıüme rıza f:!ÖSteriyo- _ Eı· kendilerıni (Muhammed) 
nun. Ve büvük bir tevekkülle. ece- in ~etinden sayanlar!.. Onun 
!imi beklıyorum. Fakat su ı;ocuE!a henüz ana sütü emen hafidini de 
bir ··udum su veriniz de, onun iztı- şimdi kucağımda şehit ettiniz. Şiln
raotan lru_rtuldu;;unu görere~ müs- d'i d1', benim havatınıa ka"tedecek
terıhane <>leyım. Yoksa, buırun hu- . . R ı·ıı b 

1
._ 

rada ba~ırdıi!ıın l!ibi varın da Al- sınız .... Allahın ve. esu u a ın tt 

lalıın huzurunda bu masum yav- net~ sızın .. eın_rın•z, Ilı_m -~eyya
ruvu bövk>ce kaldırarak, Yarap!.. dın .. ve, efendınız Yezıdın uzerıne 
(Alı Rcsıil) ün masum yavrulannı olsun ... Gidiniz .. emiriniz ve efen
aısuz sehit eden katillere sen la- dinize sövleniz .. deyinizi ki. •Ali
nct et, dwe fer··at edeceaun. nin oğlu Hüsevin. sana biat etme-

Di--, ba"ırdı. Ve herseyden bi· mek icin, en büı·ük sevgililerini 
haber olan o mini mini 1ravruvu 

1 

feda ettikten s<>nra. ııüle eüle, se
yukarı kaldırdı. vine sevine ölüme atılcil. Ve bir 

Manzara o kadar hazin idi ki, ~ gelip, Ali Resulün katilierin-
lıer !<es dnnakahnı<!ı. ı den, intikam alınacai!:ını n-ör nryü 

Yezit ordusumın bas kumandanı den. avrı ayrı intikam alınacağını. 
kaıı:larını r:;ı tar.1k ordt.ısunu heye- ı vüz.ümtize karşı havkırd.ı ... 
cana sürükleven İmamı Hüseyin (Arkan var) 
ile onı..n ba<ının üstünde yükselen 
ve susuzluktan fenal ecli?n o ma
soım vavruva baktı. .. Sonra, l;ıasını 
r·~vu'::'rck. orada duranlardan biri
ne hitabt'n: 

- Ya Harmele!.. Su çocuitu sus
tur. 

Divc, homW'dandı. 
Harmcle, derhal ravına bir <>k 

\'erle tir<li. Oknu ucunu, İmamı 
Hü>e"inin kolunun üzerinde yük
selen o masum ··avruva cevi.rd.t. 
PJ.rn1aönun llCU ile kirişi cakti. Vı
zı!dıvan <>k, rocuğun narin bayııu
nu delip gecti. 
imamı Hüsevin kolunu indirdi. 

ı\gzından ve gerdanından kLP kızıl 
kanlar bosaruın yavrusunUD vilıii-

[1) Gölgelik. 

Satış Deposu: 
Rikardo Levi halefi 
FİL:İPPO LEVİ 

Havuzlu han Na. 1 İstaııl>ul 

şı söylenmiş ve nıüteakıben Rektör Ce·' D E N J Z * Demiryolları idaresine bilgili işçi-, ~il1 Bil.:iC~·. bir saat süren açış n.utk.unu 
ter yetiştirmek üz.ere Eskişehirde tesis · 60Y .ern~.ştı_ı. . ~. _ 

Rektöı·iJn verdı~t rakamlara gore, bu 
olunan San'et okulu !eyliye tahvil olun.. 

yıl Üni\•ersiteden 696 kişi n-;ezun olmuş

Köstence - lstanbul 
seferleri 

muştur. Buradan dcmiryolları işri kad. 
tur. Gene bu yıl imtihanlara 5547 tale.. Romanya ticaret filosunun Bahriye Ne rosuna her yll 85 yeni mezun karışacak.- u uml 

tır. 
be girmiş, 4356 sı terfi etmiştir. _ ın _ 1 zaretine geçınesi. üzerine geçen hafta üç 
başarı nisbeti yüzde ~k.;:en bırdı.r. Yenı gün geç yapılan Istanbul _ Köstence va... 

*!Java taarruzJann~n~ kortınma ~k~- ~<l:zılan talebe sayısı bugüne kadar 1872 ·ı pur seferleri bu haftadan ltibaren mun~ 
nwruna ek olarak y-enı bır kilnun layı- dic Talebe ınikto.rı bu yıl ycı:ı.i yazılan-, tazam ~ek.ilde işlemege başlayacaktu·. 
hası J::u:ızırlnmışbr. Büyük Millet iı/Icclisi. tarla 8000 c varnl.ışlır. Üniversite kad-: "l'ransilvanya vapuru eski program mu
ne verilen yeni llıyiha ruznameye ahn- ] tosuna üçü Türk, altısı ~n~bi, &ek.iz ye- l cibince bugü.n Köstenceden gelecek ve 
mıştır. ni Pıofesör katlirrnşt~r. lkt ecncbı _pro- ı perşembe günü Kö!Stence;re döıı~cektir. * Eminönü Halkevinde geçen yıllar- resöriu\ yerleri münhaldit-. Sekiz Doçent 
da olduğu gibi hiç okuyup yazma bilmi- imtihanla girmiş, 12 doç•,nlcık namzet- M V T E F E R R l K 
yenlerle az bilenlere ınalısııs olmak: üze- terinin in1tü'.<-tn.lar1 yapıln1c.kla bulun-

re türkçe (A) \'e (B) ku.rsl;ırı açılacak- muş,ur. p • M"f • • A k 
tır. Devam etmek isteyenlerin ikişer fo.. Üniversite kadro:..una üçü Türk, altı-ı artı u e~ış~ n araya 
toğrafla Ev bürosuna müracaat edebilir- sı _ecnebi ~ekiz ;rc~_i __ profesör ~atıl~nıştır. gıttı 
ter lkı ecn~bı profesoıun yerlerı munhal- · 1_ 1 1 1 

le p t• ::r ıt· - ız· · . . . . Isw:nou mlnt.a ası ar ı mu..ı.e ıtı -
. dir. Sekiz doc:;cnt ln. 1t!hanla gırnl.ış, 12 . b. R 

1 
M. -

1 1 * Harp yüzünden Italyan ticaret va- . . . l n11r ıne u.>u cşa ımarog u evve -
doçentlik nanızeUcrının ınılıhanları ya- 1_. Arı·~ h k t t · 

1
-purları Akdenizle Limanlarımız arasın- r\l akşam :.n.araya are e e mış ır. 

d;.ıki sererlerini durdurmuş oldukların- pılı:ıakta bu!unm~şlur. . Müfettiş, bir iki gün Ankarada kaldık-
Üniveı-sitenin yuksek bır n•f'Slek meli 1 h . · d t ed kti dan şehriınızdeki İtalyan va:pur acentesi . . , .. tan sonra şc rımıze av e ece r. 

tebınden rarkuıa d~kkalı çeKen Rektöı:-, 
• \.driyalik f.aaliyetinı tatil etmiştir. ·· ı ı Ü B J • d k"" ·· talebeye Universile bil~i eri e ve niv~r u gansla.n an omur * Denizcilerin terfi imtihanlarına sitlı karakterile bezch olmaları tavst- geliyor 
dün OrLaköydeki Deniz Ticaret Mekte- yesinde bulwımuş, çabşko.nlıkta, ideal- 1 
binde başlanmı,tır. İıntıhana 5-0 den faz.. de, ahl<ikta ve karakterde örnek oltna-' Verilen kontenjan üzerine Bulgaris
la kaptan, 1nakinist ve çarkçı lırirm.iştir. larlnı isteatl§tir. tandan son zamanlarda şehrimize mil-* Son yıllar içinde şehrimizde yan- Dlinyanln en buhranlı günJerinde, hım miktarda mangal kömürü gelmeğe 
gınlıır azalmıştır. Ezcümle geçen yıl 200 dünyanın en büyUk de\•let adamıoı ba-. başlamışbr. Dün iki büyük ınotör dolu
den lazJa yangln çıktığı halde bu yll 164 ş.ında taşıyan Türk nlilletiniu, onunla, 1 su kömür gelmiştir. 
yangın zuhur- etmiş ve itfaiye tarahndan islik.bale guı-l;•·la bakmakta olduğunu !!!!!!!l!!!!!!!!!,!!!!!!;!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!~ 
:.öndürillm~tür. söyliyen Rektdı-, Milli Şefe Üniversite-* 25 yeni posta bey'iye iUbesi atıl- nin .sonsuz, sevgı, saygı ve bağlılıluu 
ması kararlaştınlmışbr. ~en yıl da 69 ulaştırmakla sözlerini bitu-miştir. 
bey'iye şubesi açtlm.ıştır. A~ nutkundan sonra PTof. Neş'et ö. 

mer İrdelp «Bugünkü tababette şim.iyo..... 
teraplııin yeri> mevzulu açış deı:sini ver
mış ve s.at onda derslere başlamnı.ş
tır. 

"
--- i KD A M'ın Uzun Hikayesi : ı---· !erdi. Hayvanları olmadığı için 

1 yüklerini kendileri taşırdı, Üç ta-
Bir ses· - Ha.vnın para1<1nı çalacaklar 
- Açı~ız. benim! de<li. ha! Jandarmam da yanımda., 

yazan •. 1 1 vulduı, bir köpekleri, bir inclde-

0 L aa TUrkçasi: 1 r~ dörı de domuzları vardı. 
C L S 1 S 

1 

ArallU'ında konnşmazlardı. 

· Ömonye J Fakat köylüye sorarsanız zen-

,._15111111111•••·•nWıli•••••••••••••inn•••••••~ gindiler. Bir çiflik işletebilirler, 

Balt homurdandı. kalkıp kapıyı Kocaman bir saldırına çekip sofa-
açh. Yirmi altı yaşlarında bir genç, mn ortasuıa mıh!Rdı. İki Barak S<>-

hafif sarlıo~ olduı;u halde odaya kuldular. Cebinde bıı kadar parası 
girdi. Elbiseleri yeniydi. Adı Hayn olan bir adama !akayı kalınamaz
Zahldı. dı. Tatlı tatlı gülümsüyorlarılL 

il . m;ak hizmetçi tutabilirlerdi: Bana 
- 1 - . Baltazar_ ~ ~astıyan, kısaca Balt mukabil sefil bir ömür sürmekte 

- Mühim haber dedi, şehirden ı Balt: 
geliyorum ... Yolda her meyhaneye - Haydi Hayn de<I~ şerefe birer 

Üç Barak ~iftliği, \adinin en al- ıle Bast, çıvı gıbı za:nftılar. Fakat idiler. 
çak kısmındakı dört yol ağunday- biri, uzun, öteki kısa bo~luydu. 
dı. Şosc)·c çıkaıı yolun üstü.nde se- Nol u~ı d,a, ~utubctten, ellen, ayak
kiz ev vardı. Bu sekiz ev halkı ları şışkındı. 

-2-
uğrc lım .. Hayn içti, içti amma ke- kadeh içelim. 
sesi dolu!.. Şarap şisesini aldı, üç bardak 

kendi Jıaaerindc', fakır insanlardı'. ! Hu~ !arı da. biribiderine be.ıııe
Yainız tii.bi oldu!;lan ko:ve gidip mczdı. ı::alt lııdJetlı, Bast uysal ve 
gelirlerdi. Bu e,·ıerJcn b;r tanesi daJka\·uktu. Nola gelince, o insan
nıe:r Jıaı~cydi. Pazar günleri Löylü- la hayvan arası acaip bir ı11ohlü.k.M 
ler, karıl.ırı ve çocuklarife beraber tu. Başına babasından kalına pe-
gclirlcrdi. rukayı takaı-dı. Nol aptaldı. 

Baba Barakın yaptırdığı ev es. Doınıızlar gibi homurdanır, do-
ki)·t:i, Ölümünden iki sene evvel muzları kendisinin düşmanı telak
yaıııırdığı bu c\•dc .,imdi oğuJJaı-ı ki eder, sinek a\'lar, yakaladığı sİ
oluı-uyorılu. Sekiz seuedenberi e- nekleri yer, yuvadan düşen yavnı 
viıı ne içi, ne de dışı sıva yü7Ji gör- kuşlarm tüyleriui yolardı. Çoluk 
ınüştü. çocuk ona ihtiyar baba Nol maka-

Ilüyüklcri Nol kırk altı, Baltazar mında Pekenol derler, ıızaktaıı te
kır!i, Ba,tiyan otuz altı otuz yedi zek atarlardı, 
,t:ışındaydı. Üçü de bekardılar; hiç Balt ile Bast tarlada ç~ulardL 
evl<•nmcmis.ler, biribirlerinden hiç Kışın iş~ giderlerken budalayı so
a~ rılmaımşlıırd.ı. kağa çı.kanp eviJl kapısını kilitler-

Bir iskemleye oturdu, areşe bir doldurdu .. Hayn coşmuştu. Proje-
31 teşrinievvel 1867 de Üç karde.ş, tekme vurdu. etrafına baktı: !erini anlattı, kendi hesabına bir 

ocağw baııında sessiz oturuyorlar- _ Burası fakir dedi... Amma değirmen alacaktı. Sonra Barak-
dı. Haynm neşesi var. Haynın kesesi !arla alay etti: 

Bali, ~itzında piposu, konuşmu- dolu. Lambaftlla ya/( doldurunıız - Paı;ııları şiire aralanna doldu-
yor. düşüıımüı ordu, Bası ara<lıı sı- da JÜZÜnüzü daha iyi göreyim. rup saklamak sizlere ver~ .Jir, &il 
rada ~acakların! sıvazl~yara~ ür~e- Bnlt hayır demek ister ı:;ibi ha- evlenece;;im .. 
rıyorau. Nol manasız, ıfndesız goz- ~ını sallayıp omıız silkti. Değir- Bast: 
!erle etrafa bakwıyordu. . menci Hayn bunun farkına \•arma- - Sen evle11ebilirsin dedi, geıM;-

Dışarda ~iılddli bir rüzgar esi- dı. Pencereyi aydınlık görünce ko- sin! 
yordu. Sabalıtanberi de durmadan runmak için girmişti. Elbiselerine Hayn koynundan bir paket çı
yağınur yağmıştı. Saat sekizde ya- yazık olacaktı, Arada sırada ceple- kardı, açtı, içinden bir cüzdan çılı:-
tıp uyumak için sekiz bu~ui;u bek- rini yokluyordu. tı. Hayn cüzdandan paraları aldı, 
liyorlardı. Nihayet itiraf etti: sayıp masanın üstüne yayılı, 

Birdenbire köpek havladı: avlu- - 20.000 frank kazandım... Yüz Balt piposunu içiyor, bu &enoeti 
da bir ayak sesi duyuldu. Bir şar- fraıı.klık bir aksiyonuru vardL .. Ya- seyrediyordu: 
kı işitildi. sonra bpı çalındı. Balt mında, "ebiınde.. Sakın kimseye - Parayı ıııönühn, sö:ıdhwı ;;..... 
seslendi: söylemeyin ... Çalmaea kalkarlar_ dnn llaJu. 

- Kim o? Kahkaha ı:;üldii: (Arkatı varl 

van bir membadan geldiği anlaşliınış ve 
tenlellcı-c zarar verceı.'ği cihetle izalesi 

için tetkikata başlanınıştar. Suyun mik-
y:'l:.ı m:ı dereeesınin anlJşılm'isı için tah
lil ettirilm~i de muhten1eldir. 

350 lirayı paylaşmıtlar 

Mustafa, Naci, f"nhir ve Mehn1et ad- v~ Göhels hep İngiltereyi A1marı 
farında. dÖi:t ki~i hllelide oturan Müey- inkişafına yegine engel tel3kki e

yedin arka cebinden içinde 350 lira bu
lunan cü.zdo.na1t çaiınışlard.Lr. Bunlardan 

Mustafa yakalanmı~ ve dün Adliyeye 
verilerek jkinci sulh CC"".r'.a n1.ıhkemesin-

de sorguya çekilip tevkif olunmuştur. 
Cüzda!lı .lıiustafanın çaldığı ve digerle

ritıe de yardımlarına ~.kabil birer mik
tar para \•erdiği anla~ılm_ı.,tir. 

* * Feriköy\inde oturan I:lüseyin., bay
ramda ye11i clbbesi olmadığından düşü
nüp ta~ınmış, nihayet ark<'daşı Ahmedin 
evinde-n bir kat elbise çalrnıştır. Fakat 
elbisf'yi blitün bayrzıın giymek kı.sn1et 
olmadan yakalanmış dün Adliyeye ve
rilerek tevki( edilmi~tir. 

diyorlardı. Hatta İmparator İkin
ci Vilhelm de ayni kanaati besli
Y<>tdıı. İngiltere berlarıtf edilme
dikçe Avrıı1,ada devamlı yeni Jıir 
nizam karm~k ümidi ancak hir 
hayalden ibaret kalır. Bu netice 
elde edilın~:vince elde edilecek 
sulh ancak uzlaşma sulhü olabilir. 
İngiltereve Avnıpa işlerinde de 
geniş bir salahiyet ve hak tanımak 
kayıt ve sartilc ... 
Tarzı ifadeye göre Alman sartla

rının kalıulc layık görülmesi çok 
müşküldür. Cünkü İngiltere filen 
mağlup olduğu takdirde <>ndan is
tenecek sey de ancak bu olabilir. 
Yeni Avrupadan elini cekmek . 
Müstemlekelerine biç dokunul
rnak istenilmc1niş oln1as1 Berlin * Süleyman isminde bir genç evvel- tarafınd•n bir fedakarhk gibi te

ki gece Beşiktaşta çolc sarhoş bir halde lakkl ed;lcmez. Çünkü hu miis
oiira atarken yak:nla.nmış, Polise de ha- temlekelcr h3.l:i ayaktadır ve sa
ka.ret ettiğinden dün birinci sulh. ceza hillerine ne bir Alman gemisi ya .. 
mahkemesiade sorguya çekilerek tevkif na~nuş ve ne de içerilerine bir Al
olurunuştur. man veya İtalvan ordusu ayak bas* Bayramda iki salıncak I<az.ıuıı ol
muştur: Feriköyünde 12 yaşlarında Faik, 
İsmailin. sahncağ,ına binmiş, fakat salın-
cağın birdenbire durdurulması netice

sinde dışarı fırlayarak düşmüş ve yara-~ 
lanmttıtır. 

Üsküdarda da Tahsinin salıncağına bi.-

mıştır. Bir haJde ki onları tama
men İngiltereye bağışlamak esa
sen alınamıyan meyvaları sakibin
de bırakmak gibi iptidai bir haldi~. 
Ciddi bir uzlaşma adımı bu kadar 
balapenaz bir şekilde atılamaz. 

Akla gelebilen ikinci bir ihtimal 
de bu sulh taarruzlarile hasmın iç 

nen 14 yaJtnda Nazife ile kardeşi Muaz- efkirı unıumiyesini teşviş ve n1u
galiltaya düşiirerek fikir d.ağınıklı
ğı husule getirmek ve böylece har· 
bi zait ve kan dökülmesini füzull 
addettirerek müdafaayı gevşet
mek ve cürütmektir. Fakat bu l>" 

yun o kadar bariz ve bedihidir ve 
o derece sık tekerrür etmiştir ki 
Büyük Britanyada veya Amerika· 
da bir siyaset adamının böyle bir 

~, gene ayni sebepl~ dü:;müsler ve 

J'&ralanmışlardır. İki salıncakçı da 7a
kalanmJŞhr. 

1 
PiYASA 

1 
Avrupa ve Amerı'ka- tuzağa düşeceğini tahmin etmek 

fazla safdillik olur. 

dan ithalat eşyası geldi Son bir ~ık olarak da bu taarruz 
hakiki askeri yeni bir hareketin 

Bayram günler de Aın •L-d .,_ gürültüsünü setretmek ve hazırlı-
m •r~ an ~ , . l k .. 1 r ed'l ·~ 

carist;tndan ve Yunanista.o.dan sehri.mi- b~ı gldrz eme 1!1zedrc er ıp ı mJ 
.. . . . ır a atma p anı ır, 

te miiltirn miktarda ıthalilt """"' ıeı- Amerika ajansının hu haberi e• 
miştir. Ameril<adan 1200 ton tuzlu deri,., ğer sırf hayali ve uydurma değil-
1.\stiXU pamuk mensucat, cila, oto>n<>bil se böyle ınubteliI ihtimalleri ha
altümü!atörü otomobil dojısi halat oto- !ıra getirebilir. 

' ' 

1 

Almanya için dahili bir manc\'-
mobil aksamı, teneke parçaları, makine ra olması imkanı da bii5bütün sel-
akıiaını, elektrik malzemesi ve izole de- bedilemez. İkinci bir kış harbi bi• 
ri gelmiştir. Tuna yolile de mübmi mil<_ dayetinde çetin istikbale tahaııY 
tanla -grat ~ğıdı, uit asetik, radyo mülü telkin için balka b.iz elimiJ• 
talwnlıın, 13708 1ı:iJo matbaa Uğıdı ve lden ,,.eleni sulh yolunda sarfettik. 
hnaa motörlerile de ltlreç kqmaP, bi., maalesef Iıasımlanmız buna yanat" 
l'll maırası ıı•lnıi3tır. (Arkııaı S... '1 Sil. 3 de) 
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Ankaı·a Dil, Tarih ve 1 

Coğrafya fakültesinin 
binası törenle açıldı 
Başvekil bir 

Ankan, 4 (A.A.) _ Ankara, Dil, 
Tarıh, Cografya fakültesinin yeni 
bınasmın açılma böreni bugün par
lak bir surette yapılın~tır. Tören
de Büy~ık !\!illet Meclisi Reisi Al>
d.ülhalik Renda, Ba.:;vek.il Dr. Re
frk Saydam, Vekiller, birçok meb'
uslar, Temyiz Mahkeme.>i, Devlet 
Şurası, Divanı Muhasebat Rci.> ve 
azaları, muhteli! Vekaleller erka
nı ve gerek Dil, Tarih, C-Ografya 
fakültesi ge~ek Ankarada mcvc.ut 
Yüksek okullar, idare ve talım 
lıev'etleri ile İstaıı.bul Üniversite
sini temsil etmek üzere gelmiş o
lan Tıp Fakültesi Dekanı Kemal A
tay, Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Hamit On.ııuıısu, Hukuk Fakiilteı;i 
Dekanı Fuat Başgilden mürekkep 
hey'et bulunmuştur. 

nutuk söyledi 
ni binasında açmak, benim ıçin 
büyük bır bahtiyarlık oluy".r An
kara Ün~versitesinin iki ruknun
den biri olan bu müessese dört Yıl
Jık kısa ı. ir devre içinde takdire de
ğer bir ınkişaf ııöstermi<; ve geni<; 
mikvasta mezun \"ermeğe b~la
mıştır. ilmi mesai ve ilim adamı 
geneler vetiştirme yolunda emek
lerini vermiş olan arkadaşlarımı 
takdir ve teşekkürle karşılarım. 
.Milli Sefimizin, Ü<; gün evvel Bii 

yük .Millet Meclisinde irat buyur
dukları açış nutuklaı·ının maarife 
dair kısmında, hükumete Yerdikle
ri su direktifi bir kere daha huzu
runuzda tekrar etmek islerim: 
•Ankaranın yüksek irfan mües

seseleriyle takviyesini, kiillür da
valarwnızın önünde tutmaktayız.• 

Başvekilin Nnl.ku Reisicumhurumuzun hu emirle-

AMERİKA DA 

intihap ı 
Bugün 
Başlıyor 
Nevyork: 4 (A.A.) Stefa

ni• - İki fırkanın zimamdar
ları da kendi namzetlerinin 
muvaffakiyetinden emin ol
duklarını ilan etmektedirler. 
·İnihabala istiriık edecek mün
tehipler miklarmın evvelki ı 
intfüaplardakinden fazla ola- ı 
eııl!ı tehmin edilmektedir. 

SOVYET 
JAPON 

Siyaseti 
---·----

Japonyanın Mos\cova 
elçisinin bey analı 

Fakültenin büyük konferans sa- rini yerme getirmek ve fakültele
lonunda yapılan törene İstikliil ri lam olarak kurulmus yeni bir Tokyo: 4 (A.A:l .D.N.B.• - Ja
Marsı ile bru,laıı.mış ve bunu müte- Türk Üniversitesini çalışmaya baş- j Pon ııazetelerı sım<lıı·e .. k.?dar J.a~ 
akip sayın Başvekil Dr. Refik Say- !atmak vazifemiz ve emelunızdır.. oon vanın :\-losKova buvuk elcısı 
dam ..,_k sık alkışlarla karşılanana- Bun~ miiteak.ip kürruve gelen 1 ?ulunan TOl(o ile bir mülikatı 
ııal!ıdaki nutku irat etmiştir: Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, s>k 1 ne>Celmektedırler. 

•Sayın Reisimiz, sayın davelli- sık siddetle alkışlanan birn~tuk i- Togo riem~tir ki: , 
!er: rat ederek Cumhuriyet Hukumelı- Nomonhan hudut. an.aşmasın-

•BüyÜ)t Atatürk'ün diişünüp, 1 nin Fakülteden beklediği hizmetle- dan sonra .Japanya ıle .so,·vetl~r 
kurulmasını emrettiği Ank":"a Dil, 1 ri. etraflı ".e f(iizel bir suretle teba- arasında mun""._ebttler ıı~zle l!'Qru-
Tarıh ve Cojirafya FMı:ültesıni. ye- rnz ettırmıştır. . lec<!k kadar sefah bulmuştur. -

fKDAM 

"Stcfani ,, ajansı 

hakkında ... 
Ya:ıan: NiZAMETTiN NAZİF 

İtalyanın Stefani adlı bir ajansı 
varılır. Bunun bültenlerindeki ya
lan haberler ve bunun neşrettiği 
tcbli~ler medeni alemde daima tik
sinti ile karşılanır. Zira Adiseabc
bada silihsız beş yüz Habeş mii· 
nevverini süngüleyen Bersagliyeri
leri bl.ı ajans birer kahran1au gibi 
gösterir. Vatınını arslant'a tnüda
faa .orlen bir Ras Destaya harp e
siri n1uamelesi yapmayan, eline 
gectii:'i anda onu parçalatan bir 
ınaresal Graçyaniyi alkışlar. Bir 
hcsik baoır.da kaval çalan üç beş 
çobana bütün tayyareleri, bütün 
donanm~ı ve ordusilc saldıran bir 
İt3lyayı medeni ve kahraman bir 
devlet olarak gösterir. Sililılarını 
teslim ellikten, kalelerini teslim 
ettikten. havraklar1nı ve şehirleri
ni teslim etlikten, halta bnnkala
rınLn anahtnr)armı H:!lcrin vekil
harcına iu.kdim ettikten son.ra. ye
re seriln1iş, ölnıüş hir fı""'ran~a.va ta
arruza kalkan itaı,·an ordusunu 
kahlıar hir askeri kudret elarak 
gösterir. Tarihle bir esi daha gö
rülmcınis bir sersen11iklc a~zini 
ilin edip ınubaliflcria.c: 

•- Geliniz! iktidar n1evkiini a
lınız! İtalyayı önüme çıkneak ilk 
vatanda~ teslin1e hazırını!. 

Diye haykırmış, haıtiı İtalyan şe
hirlerinde tellal dolastırm~ olan 
Sin}"or l•,akta gibi bir ba~vckilin 
ınüsanıahasıur.an istif::ıde eUip İ
tal;an sosya1'.tlcri g!bi ı><>lililı:arı
Jarın öııüııden tıpış ttpts geçerek 
koltu~a kurulnıus olanları. cihan 
tarihine btr tnenlı-?be bah~ctmİ) o
lanların seviyesine yükscltnıei;c 
çabalar. Velhasıl bu Stefani, in•an
lık, dürüstlük, temizlik ve asillik 
naınına ne varsa onun dü~ınanıdır. 

İdeali valan, gururu güliinç, ko-

lngi}jzJer ltalyan 1938 Tahvilleri Yunan ve İtalyan =~~ .. k~:~p:~~·::;:;~~: J!r:V~ 
vel telgrafla yaydığı bir tebliğ-

i •k• D • •k • k •d (Baş. tarafı 1 inci,s!'yfada) de Türk gazctecili~i ile istihzaya 
arın } ) enJZ- } ramıye eşJ e- nan sdırı ıle sel3:fet erıw.r:. ':eme- kalkı~ınak cür'etini gösterdi. Türk 

J murınııu yuııanıstaııa golurecek millclilliıı a~l dostu \'C mL-deni 

altısını batırdı ı· du .. n yap ld olan hususı tren bu akşam ;aat 13. 'komşusu Elen milletiııiıı .mıha Sll-5 ı ı 30 da hareket edecektir. Tren, Pos- nlısındaki özenilir v~ i:ıırcnilir va-

Londrn, 4 (A.A.) - İngiliz hah- Ankara, 4 (A.A.) - Maliye Ve-
riye nezareti lebliii ediyor: kaleli ve Tiirkiye Cumhuriyet 

Yeniden iki İtalyan denizaltı ge- ı' Mer~ez Bankasından bildirilmiştir: 
misı daha hafif kırv\•etlerimiz tara- Yuzde beş faızlı ve ikramiyeli 
fından imha edilmiştir. Bu vak'a- 1938 tah.villerinin bugün 4/11/!MO 
!ardan birinde gemileriıni:ı: hava pazartesı - . Merkez ~nkası hina
kuvvelleriınizle tesriki mesai ede- sında Malıy.ı:_ Vekil.eti, Merkez 
rek düşman ııemilerini takip eyle- Bankası\ e dıger Bankalar mümes
mişlır. sıll~rıle. noter huzurunda yapılan 

tumiada d~racak ve Alın:ıdan Hal- kan seliimlayışını, ba)·ağılığın an
yan sefırı ile sefaret erk~n ve me- cak kendisinden umulabilecek de
murinini İlalyaya götiirnıekle olan recesi ile karşılayan Stc(ani hiç 
trenin Yunanistandan çıkmasını süphesiz efendilerine lfırıktır. 
bekliyecektir. Tiirk matbuatı asil bir milletin 

Yunanistan ve İtalyanın en temiz heyecanlarına sadık ol-
Mütekabil Menfaatleri maktan ileri gelen bir temizlik ve 

Londra, 4 (A.A.) _ Verilen ma- asaleti ne derece kudretle göze 
Jıimata !(Öre, Romadaki İsviçre se- vurmakta İM, Stefani de, dört yıl 
Careti Yunanı.stanın İtalyada-lı:i :~~~n~~l~~~i: v~e=;~:=ı ::::::;.~ 

bcsıııcı !kramiye keşidesinde: menfaatlerini himaye ve•ifesini ü- lemsil eden bütün gazetecilerle \'e 

Mühim bir 
mülakat 

316921: 10.000, 374083: 10.-000, 
36929: 5.000, 149491: 5.000 lira ka
zanmıştır. 

r.erine a!ımı:;tır. 
Dii(er taraftan Atinadaki Macar ajaDS(Oılarla birlikle ·~·uuhaa!. lar 

i sa,.-urduıh!mu hatrr!adıi:,"lm İtalyan 

1000 lira kazananlar: 42353, 81922, 
sefareti de Yun:uıistandalti talyan 
menfaatlerini koruyaeaktır. matbuat mümessilleri f:'İbi ve Siu-

yor Grtda derecesinde bayağılık 
batakh~ına saplanmıstır. Ebediyl'ıı 
orada ltaln1ağa ınnhkiimdur. 

(Bruı tarafı 1 inci sayfada) 
lkatın Südet şehirlerinden birinde 
Vukubulacaoı bildirilmektedir. 

Ayni haberlere göre, Almanya
nın Türkiye büyük elçisi Fon Pa
Pe.ı de lıu ı:ürü:;meye iştirak ede-
ccKtır. I 

149499, 201535, 296271 3~7 
409286. ' ' 

303 lira kananlar: 48011, 142725, 
201537, 21Hl95, 223111, 262Q76, 
278936, 329772, 333290, 369648, 
372648, 374087, 400287. 

Tuna Meselesi 
Ber!indcki vabancı muhabirler, 

L.-ıval'iıı de bu konferansa gidece- fogiltere Sovyet Rus. 
~ıni bıldiriyorlar. 

Anibo adındaki İspanyol gazete- yaya bir nota verdi 
sinin Berlin ını"h"biri çıok mühim Moskova, 4 (A.A.) _ Sovyet hü-
bir diplomatik t-0plantı mevzuu kümctı, ingiliı hükümetinin Sov-
bah.<;<>ldu~uııu bildirmektedir. yetlerin veni Tuna komisyonu ıton-

Çörçil Mühim Beyanatta fcransına iştirakini Sovyet bita-
B u 1 u n e • a k rafüğını ihlal eder mahiyette gö-

L c ııdr.o, 4 (A.A.) - Reuterin ren protestosunu kabul edememek
Par lamento muhoo:rinin bildirdi- tedir. 

Metaksasın Seliiniklilere 
Mesajı 

Atina. 4 (A.A.) - General Mc
taksas Seliinik ahalisine bir mesaı 
~öndererek d~manın hava hücum
larına karşı gösterdiği cesaretten 
dolayı halkı tebrik eylemiştir. 

De Gaulle'ün Metaksasa 
Mesajı 

Londra, 4 (A.A.) - Ckneral De 
Ganlle, general Metırks:ısa bir me
saj gön:lererek Fransız milletinin 
Yunan mukav=eti kar:;ısındaki 
takdir ve hayranlığını bildirmiş
tir. 

Kahirede Sempati Tezahürleri 

Kahire, 4 (A.A.) - Dün büyük 
bir kalabalrk Yunan elçiliği ve İn
giliz ba~kwnandanlığının kararga
hı önünie sempati tezahiı.ratında 
bulunmustur. 

ihne Piire, Başvekil Çörçil. Avam Sovyet Rusya hiikümeti ceva.bın
lCamarasının ilk toplant:sında İ- da, ~-eni Tuna kıomisyonu konfe
taı.vanın Yunanistana hucumu ne- ransına iştirakinin bitaraflığı ih
liccsıııde doğan vaziyeti ba.Jıis ıaı gibi telakki edilmesini doğru A l m a n 1 a r ı n 
l'cıevzıJU ede<:ek ve belki de Yuna- olmıyan bir iddia olarak tawif et-
nıstana yardım hakkında sarih mektedir. kl•f J l'cıaiUınat verecoklir. Tana Komisyonu Çalışıyor te ) ettiği SU h 

..C<irçiJ, Hitler _ Mareşal Peten Bükres, 4 (A.A.) - D. N. B. Tu- (B k l d d 
goq; 1 ed kt' na kcmıisvonu çar5amba ,,;;nü me- aşma 8 e en evam) B sme erine de temas ece ır. ,,_. imkiın voktur. Filvaki, böyle bir 
~\'ckıl ·h t 1 ·ı·z hava saisine tekrar bru,laın:stır. k · nı a YC , ngı ı sulh, iki büyük demokrasinin mağ-

v un•et!crinin Almanya ve İtalya- lüp olmadan teslimiyet ve intihar-

ı .. • karşı hücumlarından da bahsey- Nafı"a Vekili Ankaraya tarı demektir. 
ıyt.,.·e<tir. B gitti İngilizlerin bu çeşit tcklüleri 

1 .,.,. anatı müteakip bütün parti- . Vekili. Ali Fu t Cebeso , reddedeceklerine, İngiltere Bahri-
er iızas;nın iştirakile bir müzake- .. Nafıa a.. .. .. Y ye Lordu Alcxandre'ın - sanki bu 
re aıııbcaktır. dun aki;am Ankaraya dönmuştür. rivayete ce\'ap olmak üzere - 2 İ-
l:::=:":============================ kincitcşrinde söylediği şu sözler

den daha kuvvetli bir delil olamaz: 

NO TLAR 
~ • • • ,. , ~· .. • ..... ~ .,.- ~ ~ • • • < - • 

Garip değil 

Bazı mczarJnrın demir ve 
taşlarının gccl'lori sökülüp sa
tıldığınııı fa:·kıııa varılıruş. 
Gazete buna: 

- Garip bir hırsızlık .. 
Di)•>r. Naııemolla, başlığı 

göriinre: 
- Buna garip değil, cfca 

veya hazin! .. denir. 
Di:ı eı·ek, ilave etti: 
- Hırsızlığın da kenfuiBe 

Yakışır bir asaleti olmak h.,.... 
halde terektir, 

Bir dilenciyi 

öldürmüfler 

Nancınolla gazetede şu ser
fo\'hayı okudu: 

- Bir dilenei ve bir bakka
lı öldii!'düler!, 

Sonra, gülerek şnoları söy
ledi: 

- Dilenciyi anhyonını, zen
gin oldukları ııayi oldu. Fakat, 
zavallı bakkaldan ne is~iş
Jer?!. 

A. ŞEKlP. 

•Başka bir sebep olmasa dahi sırf lü
zumlu olduğu için sonuna kadar harbe
deceğiz.. Geri dönemeyiz. Ba;Jlanan mü
cadele, bir hayat memat mücadelesidir. 
Yarım tedbirlere yer yoktur. Herşeyi 

vermemiz, herŞeye cesaret etmmiz, her
i(!Yi kazanmamız veyahut herşeyi kay
betmemiz icap ediyor. Bizi evvelki kur
banlarından daha fena bir Akıbete uğ
ratmak hülyasında bulunan Hiller'le 
müzakeerlerin mümkün olduğunu kim
se zannetmesin.> 

Evet bu bir hayal memat mü
cadele;idir ve bir hıra( yere seıil
ınedikçc harp devam edecektir. 
Vaziyetin hakiki çehresi bu, olun
ca bu sulh teklifi rivayelinin, A
ınerikadaki intihap miicadclesinde 
tesir yapn1ak iein. ortaya atıltnış 

1 
bir manevra olduğunu kıİbul et-

i ıoek liızımdır ABiDiN DAVER 

Haydi oradan .zevzek! Biz kimiz 
ve neredeyiz, sen khn in ve nere
desin?. 

Memlekete çok daha fayda.ı 
mevzulardan birine hasretmeın Ji
:ıım gelen $U sütunda, bugün, şu 
asil duyguJard:ln nıalırun1 ınü""sse
seyi teşrihe kalkııınıaktan kendimi 
menedemedii(im iç;n vataııda,,la
rımdan n( dilednı. 

Ni.zamettin Na%il 

Dalma iyi filmleri göster
mekle tanınmış Sinema
mız bu hafta da muhte-

rem müdavimlerine 
JACK HOL T'ın 

en •on çeuirJifl 

ÇÖL BEKÇİLERi 
Yakıcı sıcak çöllerin ıssız ka
lelerinde gönüllü· kahraman
ların maceralar dolu RomanL 

l ·• 

Y A R 1 

Sinemasında 

BAŞLIYOR 

N 

M..USAHABE Şehir Meclisi 
içtimaa başladı Uçurum Karşısında 

(Bas tarafı 1 inci sa~·fad.) 
milyoo. lirası da 19-tl yılında ~kllecclc. 
tir. Bu 4 milyon lirlıdan 2 milyon 2ll 
bin 484 lirası Eminönü, Gazı But\'"arr, 
Kosk.a - Beyazıt, Sürp Agl,P mınt.akala. 
t ı.nın istimldklcrınt- 1=1r1'olunmuşt • \•e 
halen 1 milyon 778 bin 517 lira kad~r 

Yeni yetişen bir nesil, bir ahlak uçurumun• 
yuvarlanıyor. Bunun önüne geçmek lazımdır 

YAZAN: MAHMMUT YESARi 
bir para serbest kalmışhr. Bu yıl $C-hri-

Sabah matinelerinde, akşam ve _ İki sene mektebe gitmedim mizde ıo, kazalarda \·e köylerde 22 nek 
hatta gece seanslarınd• sinemala- ki... tep açılmıştır. 48 mekt~p taıııir olun-

ra girip çıkan c:ocuklar, mektebe Al lif.ı otur aşağı! rı:u.ıştur. ~ mektebin tevı:;ii iı;in de 7 bin 
gidenlerden daha fazla. M hd a um bey, kendisi gibi dö- 585 lira istimlak paran ödcnm· tir. Koa. 

Hele tabancalı, kanlı bıçaklı A- nek bir arka:laşile meşhur sinema ~a ve Aksarayda yeniden 2 ilkıaeklep 
pıerİkaO (İfınlerİDİD, Zilbtta dram- L-mik! ' d u·· a.u erın en « ç Ahbap Çavuş- i14a olunacaktır. Bunların ar !arı için 
larmm 1'tÖSterildiği sinema kapıla- lar. ın bir filmini pek b~ğ"ennıişler ayrıca 23 bin lira verihniştır. 1940 yı
rmm önünü görmeyin. Mektepler ve Sİ%e .valan, bana sahi tam on lında yeniden 15 ilkok:ul inşasına ~ıa .. 
açılacağı zaman, ltitapçı dükki.nla- kere filmi. seyredip başı~dan 50_ nılmı:şllr. 
rının önü, bu kadar kalabalık ol- nuna kadar not almı$lar, •e er. i 1 İKTiSAT j ı.ui 
ınaz. tamanılnnuşla.r. Vali, fırıncıların kalitesi dütuk un kul 
Başkaları söylese, belki inanını- Zamane •mahfuzah ilmiye• si- lanmak surelile yaphkları hilenin tec· 

yacaiım. Fakat gözümle goruyo- ne bakın. . . .. . . rübelerle anlaşlldı&ıru ve bunun nasıl 
rum. Ellerindeki kitapları, defter- Bu, belkı hır an ıçın tuhaf görü- ı unlcndigini anlatarak ekmek i•ını iza·1 

leri burusturmuş, sinema resimle- l~bilir, ,;ilünür. Hakikatte, bir fa- e-tmiş ve bu yıllar zarfın.da f;nJardarı 
rine hayran hayran bakan çocuk· cıadır.. . . . . alınan 3019 un ve 2096 ekıne-k nü.oıune-
ların hali. acınacak da değil , kor- YcdlSlnd ... en ~ırn11sıne ~adar. :>inden 694 un ve 836 ekrnelc nlinlunc-
kunç bir şey. n1ektep cagınd::ıkı çocuklar, sıncma sinin bozuk olduguı1 - , , · ,. k 1 d · . l . . u suy.e .nış ır. 

Sabah, saat on bir. Gangster 1a1pı darın .. a:. .~ıuen1 ıa resnn erıntn LUUi Kırdar, kok köıııüru salı.ı y~r. 
filnıltriııi görebilmek için, nıck- a ın a suruııuyo_r ar. • !Crinin çogaitılacağını, anlele \'t- nakli
tcp (aiındaki ~ocuklar. sinema ka- Cocuklar, ellerınde tahta taban- ye va.::.ılaları ücrellerının vüz.de 100 art
pılarında. Ve on birde sinemaya calarla, s.oknklarda Gangster, masından odunon bu yıl Z:eki.:Sinın 80 ,·e 
giren çoruk. ge~c saıat on birde çı- Kovboy oyunları o~·nu}'orlar . 'tôrni.aim kiJostınuo ı,s kuruş srttığını 
kıyor. :\lahalle :ı.r.ı1arında du~:dui::unuı da teb.aruz ellırdikten sonra: 

Kaç türlü facia. Çocuk. öğle ,.0 bütün cı.klıklar, hcı> bu o:yunlnr1n •-Ahvali haZU"a icabı.nd;ın oJ;tn bı:-
akşam yemeklerini yemiyor. Ve :ı.eslcridir. hassa belli başlı gıda madde-Je ındckı 
sinemalarda, dikkatini'li celhede- On ciört. on be~ doğru ı.crpil- tstıh~k. Cazl.ılıgı ile." nakliye \•11sıbl:1 1 
rim, simdi sandovir satıJmağa bas~ nti::ılere bakuuz. llep:J, birer Gan· ucretlnın yukselişı. cıda maddell!"rı f'iıt•
landı. Ç~cuk gündeliğini siııenıay~ gsterô.ir. Evet, yaka Pll!)cden bir ı .. rının terefft.ıunde b.r ne ıam 1 OJmlJ)-
\"crdi. sandoviçi nasıl alıyor? karı~ kalkık, onıu-ılar dü~ük. bo- ,ur.• 

Çocuk]:ıırına yirnıi kuruş günde- ~un kanıburuınsu iğri, kullar yana Demij ve Ticaret V'ck.:tieLinin yen: fi.:ıt 
lik \•eren aileler pt"k ("ok değildir sarkık. kontrol tcşkilıiilJ faaliyelt> gE"Çıucı-. f!aı-
gibi geliyor bana!. Bu kılık. bu hal, Gau~ter kıh- l:1nn pı-atik ,.e en kısa bir aur~Lle kon-

- 1 1·d· c· uk 1·1 d ı.· trol eciile<..'e.ginl bcv3n etm;_tır. Muıea-
Bu çocuklar, öğleyin, evden •c- g-~. 1a ı ır. .1enç coe , ı ın Ch.t J ..... 

1
. d·kı · ~ a t' ti• ben em k ı·çı'n du··z vı·'ıcu k.Oen de kaı.,ar ...... ynıri ve ı...-y•_• ı-•ıt•r-ır ı erı ekn1ek (M!yniri yiyorlar r ıs '"re z c . - y- ...,.... ... ,._ J 

diyelim. Onları, mekteptedirler! dünü kawhurl tırıyor, acaip, sar- den sonra diğer gıda ve haırayicı 7.anJ-
sak b. se• ol •or rıye maddelerinde de nornl.ıt1 b ucuz. 

\'l"hn1lle aoalRrı babalart marak Lr ,J u,J· • • Sabah 1 -atı· ele ı'ndn ak"'• lLık lenuni için faali•C'le g--ılıp ·•.· dle-
etmezler. Peki, saatin on birine ka- ... n r •. '-m ve , ., '"" 
d 

aece Oüa-•laı· ~. •'ne la ı ınin hazırlanmakU. ol<lu"unu bı:d•r-
ar !'İnemada geceleyen bu ('OCUk- ~ ~ n-> 1111.: ~ ı n:a r, ço- o 

lara: cnkla dolu. Sinemaların l»osaldığ'ı ın:ıştir. 
1 B • ! dd · k DİGEK İŞLER, lJXIUS n; YOLL.•t: 

- Neredrydiniz? Nerrde kaldı- zaınan ar. ClO:.!" u ta Mı, n1e - .... 
nız?. leplerin &7at zanıanlannı h:\tırla.- F~'\. .. \Lİl~F.Tİ 

Diye soran yok mu? 1 tıyor. Lütfi Kıcdar, bU3hare lilhhat, ılfn•v• 
B ki h 1. I ] ,. ziraat, veterıner ı.şlerinti"n de bahset...'Tt' "' 

İnıtih:ın za 1• lı . u cocn arın a ı' ne o aca <. • 
manı ce lnt"~. ep-::ı A'l 1 . l"k d 1 ~ınsif korunmaya bu YLllar z.::".'"fınd:ı 41!) 

sapır sapır dökül .. 1 E" · ı e erı an a ar o mu.\orlar. Sa-
uyor ar. 'ger sı- 1 1 1 • !\t ki I k 1 l ü.n 259 lira tahsis olundugunu mezar-

mfı gecerlerse h ks 1 k 1 sı o ur ar. . c " ep er, on ro et-
.. • a ız ı o ur. miYorlar n11"!' hklar ve cen.aze1er f~slınd;ı muhtelif hır:. 

Alfalı cumkninkini balfı~bsın · metler ınuk:abıli olarak 20 bın 500 ı -~ 
benim on dok .d ~ı,· • • Kalabalık caddeden hu çomkla-. uzuna resı e ır -0g- L. . 1 h. . . 1 k t.cınin e<iildiğinı, foık:iı.- ce.naı•lC"rtne t2·,-
lum var. Orta mckt~bin ikinri sı- rı~ .•.. 1 r~.0 '1cn ırpıın °. un ntc tep lira horcandıtını, ha1en hıAkuk j.:!erı mıı 

f ld' rnunurl' ... ıocası, g<"t~nuyor ınu? Bu -r 

nmıedın.a ı:~. ı. daya~1dı, 3r.tık söke- ~o<"uklar, sint'ınaya girnu~k için, dürlUğünde ek;:;.('rıycli imar davaları. 
ı.B~or~. scnekdır, yerındc s.ıyı- ya~.larmı göre her türlü ["dah:ilr- le>şkil l"<len 2665 dava bu'undcgunu. z;ı_ 

vor. tr gun, endisiue soracak lığı göı:e alıyorlar. h:ta nH~murlarının takdıre şayan b r ~-
olınuslum: y . 

1
. b' .

1 
. kilde çalıştık!<.ı:-ını, temizlik tc~kı1jtır-:ııı 

· cnı ve ı~cn ır n~ı , b!t' ahJAk 
- Oğlun1, bir sınıfta t.iç sene ka- ururumuna }U\.'&rh.nıyor. Bunun ge>n.itolet!lC'<"cği.ni bildırmi.:;;hr. Bıl3hare 

\ınır nıı?. • d .Bf'lediye Reisi, yeni n!:"şriy:\l, iitatı tık. 
öniine germek 15.ı:!nl ır. Bunun ve turizm ~rvisinin faydalı işlrrL.u de 
öniine geçmek laz:mdır. Bunun ö-- Baba, ben sınıfta bir sene kal

dım. 
- Peki, öbür iki sene? 

tebarüz ettirmİ$ ve: 
nüne ge~mek lıizımdır. 

t:- llalkın bir tok dıle.klenni şik;' 

Nir.ame~tin Nar.il yellerini kutısiyeciligC' mahal kal~darı 
================================ bu ·ervis vasıtasi.le takip ettirdik. l\f:t. 

Dileı1ci Kadını T k 
! kul ve kabil olanlarını i(a etlik. }\.yni 1..a 

avu manda Dahiliye Vele.iletin~ d takıp o_ 

lunan matbuat maktuaları hakkında 
400 e yakın mevzu üzl!'rinde sonıştumla

Gibi Kesen Katil 
lara cevlilp veriJdJ.• 

Demiş ve Belediye mC'cmua•nnın mli 
teki.mil bir şekil almasından da takdir
le b;ı.hsederek: eskiden 500 u bulmıy111 

. (Baş tarafı l inci sayfada) ıc-ı.k.tıgını d~Jen ve HavV".ıda da rrıut.- abone miktarının 1001 e çıktığını söyle-
vci htaııbula gelm~tir. Bu gehjlcn mak-, laka bır baylı para bulunduğwıa kani miştir. 
sadı, hem E.ikış•"hır \ e Bursada bulunan 1 olan Remzinın gozlerj d()nm\li ve kadını . Ko~rvatuar. tramvay, mezlıatı~t _ 
~a~deş.Jerını gö: mek. hem de burada bu 

1 

boynundan yakalayarak yere yatırmış hır tiyatrosu ve her ka1'.ada m11ır u 
~ntıkam. a_lmaktır. Bu inhkamı, kuçük ve gırtlağını biraz 1>1karak: tehdidi IOO j :-an h;ıreketelrini de ayrı ayn anlatan 
:krn Prışhnede kendisini takı ile ko- haddine \·ardırnıışhr. Fct.kat kadının ba- Lülh Kırdaı:, .Beyazıt mcydöPI te ı-: ıs
ıuudan ;yaralayao . \•e o_ umandanberi ~ırn~ga kalkı,;lığını gOrUnce, onu i1'ice ka cadd~Jerının tanzirr.: fa Jiyetine ., :
r.er~e olduı,.'Unu bılmedlgı Hıdır adın- susturmayınca paralara kavuşamıyaca- 00.h~rda esaslı bir şek. ide g("('ılecc,:inı 
?akı arkada~u1dan alacaktır ve Hıdınn grnı anlayan Remzi bıçatını çekınl.ş ve Cazı Bul\•artnın kısa bir zamanda \ a 
I~~bulcW $Oiör Ali adile tanınarak So- lıir eWe yc:-de yatan kadının saçların- 1 dP camlinden SaraQlarıcyc. Z.C.yrflk·~ı 
forluk yapt~ğını öai:r~nmietır. _Remzi is- d~n y.ak:alayıp boynunu geriye." doğru Ur.ka.panına götürüleceı;lnı be,.an t"der.-.. 
tanbula gelınce Eskışehire gıtmlş, kar- bukm~. dığ-er elile de, tavuk boğaılar Taksım - F.m.nıönü gezgisi \'e Dotmjb31'>
deşlerini a:Ormüş, fakat her nedense ~yi g.ibi, kadını boynundan bıçakla kesmiş:- c:eye k::ı.dar inen ~una Part:.: ahil 1, ... L, .. l 

karşılanmadığından kız.arak. tekrar Is- t:r. Agop mt"zarhgı, Üsküdar Kadık·ıv 11 y 
t~nbula gel~iş ve burada serseriyane Hav~anın boynwıdan kanlar boşan- da~lan, Mısır ('arşı,.ı, F(·~erba ... ç~ m ... i . 
bu· hayat surmete ba,lanıı~tır. Parasız mış, bıraz sonra da ölmU:tttir. Remzi 1 rcsıne: aıt laCsililt p:anlarının d:ı 
kalınca hın>ıılık yapınLŞ ve los.a bir kadının Uı.erini aramış, Lorba<ıında. 3 · landı.gını \'e yakında tatbikata ge ılı."'•.,, 
müddet haplı.le ernniycl ~ez.areti altın- ca~ .10 lira .bulı~ıuşlur. Bu parayı aı7~ '. ~ni, s~yrU se!er m~külfıtını oıı 'T ,( 

da bulunmata mahkılm edilerek hapis.ha 58\U~n katıl, bıraz sonra bir ~ ed 1 uzere 1'tt.anbu1 cihetinde 2 lleyoğıu ta
neye ~r~iş, 15 gUn kadar evvel de müd- kanlı bıçajını yıkamış ve birkaç sn:aa~ 1 rafında 2 olmak fuere yeniden -t g:.lz _ 
d~tını bı.tıre~k ç~m~tır. Remzi. Yetil- sonra da şayanı hayret bir 80(\.lkkanlı- gih - yol _ intih:ıp edi!dıcıni. Boğ.J~çı 
dırekte.k1 knrue..Wer yurdunda yabp lıkta karakola &iderek hapis~ _, plAnının ekser! mevcut inşaatı yPrle-rin 
kalkmakta, akşamlan da Sultanahmet Stnda bir kadının kanlar ı'r; ... d arsattı de bıraktığını bildi~rek sözlerini me3.'li . iı .. d .~. e ya -
cıvarmda dola.şan düşkün kadınlara mu- ını gor. uğunü söylem~ ve ı.abı~ ilk arkadaşlan~a t~ckkür ve ~illl Şefırni_ 
sallat olmakta ve tehditle onlardan al- defa hAdıseden böylece lutberd la ak ıe sonsuz şukranlannın arule bitirmış
d.ı~- paralarla yan aç ve Jtefil bir halde tahk.lka.ta bajlamıştır. ar 

0 
r !1 tir, Valinin şiddetle alkışlanan bu nul

suru.nme-ktec:hr. Remzi bul'iinlerde emnL Tahkıkat başlayınca kadının cesedi . kundan sonra bazı. aı.alar da ~kkı.ir-
1et nezareti altında bulwıma ceusını da Morga kaldınlmış ve orada b kim terde bulunmuşlar ve celse on <lakibı 
çekmekte ve muayyen ı.arnanlarda ita- sesi.zler yurdunda yatıp k 'ık unun - ta~il oiunmuştur. •·--hm a an ve Su!- Ik. . lsed . 
r~oI.a_ g.~tmektıedir. ~ ~t civannda dilenen Havva oldu . ıncı ~ . e rıya~et divanı. daimi en 

Öldürülen 88 bk Havv..,-a gelince, o ıu teşhı.g edilmiştir. Bunun üzerine uı- ~m:n _ve ıht.ısas encumenleri azaları t;e
da evvelce hizmetçi iken lht.iyarlıiı do.. bıta ayni Y\ll'dda yatan Remzinin bu ka- r:ıl~işt.ir. Daımt encümene reyi hafi ile 
layı le işsiz kalmıl ve dilenmeğe baş.. ~ını tanıması 1.U.ım ceHrket1 tanımadı- Re:fı~ Ahmet, Adal Avni, Bican, Suphl 

gı nı ·· ı · 1 T"'-f•k Amca Ekre T ' J.amıetır. Geceleri de kim!'!esizler yurdun soy enııs o rnasıııı şayanı dikkat bltl Fazlı . : . m ur, Asım, Fuat 
da yatmaktadır. Remzi Havvayı kim- Dl!ll ve bu noktadan Reınzlyi yakalaya- seçilmışlerdir. Meclis cuma ı:u-
....W.,r yurdundan tanımakta, takat o- ralı: tahkikab derınleştlrmiş ve azılı ka- nü toplanacaktır. 
nun dilenci olduğunu bilmemektedir. til, ı:.ihayel dün suçunu yultİındalti .._ !~=========:=-=-~;::'.:·:'.:~ 

. RemU evvelki akşam Sultanahnu!:t civa.. ~de ~~ itiraf etm!stir. Remz.inin 1 
nnda tehditle para koparacak düşkün =•~ti 1'ledilJ bı~ak l<otkik edilmiş ve KISA AJANS 
kadın anıştınrken Havvava ra.sUamış ve üzerınde tamam.ile z.ail olmamı, karı le .. 1 • keler· ö · 1m;;..,, H .._ 
onu dilenirken görmüştür. Bu tesadüf 1 11 ru ... -r. "' B E R L E R 1 
Remzinin katas.ına ıimşek sür'atile bir Dün M:üddeiumumt muavinlerinden '---------------1 
fikir sokmuştur: Buırünlerde yakalanan Cevat ile Emniyet Müdürlüğü Cinayet * Londra: 4 _ Aınirııllik dairesi, 
dilencilerin tizl"rinde yüzlerce lira pera m~.:ııı ~rnurlun, katili alarak cinayet ı Hickary ve Lord ınchrap müscllah ba
çıktığını pzetelerde okuyanlardan du:1- yerme cı.tmlsler ve orada kendisine vak-\ ltkçı gemilerinin duıman tara!ınd:ın ba.. 
muş olduğunu hatırlamış, Havva71 soy- anı~ n~ıl cc:e:ran ettiiini tafsi1:itile nak tırllmış oldu~unu bildlnnektcdjr. 

ı mai!ı l-:ararlastırnnfbr. Kadııım yanına lettirmışl~. Aı.ılı katU bugün Adli- Norv te 
yaklaşmı.ı, klmscsiı.ler yurdunda kapı yeye verilecektır. eç 
yoldaşı olm3sının verdiği ahbaplıkla onu 
hapishane arsasının en tenha: taraıına 

doğru gôtürmüştür. Orada kadındıllı pa

ra istemiş, tehdit etmif, halbuki Havva 
paras!' olmadığını sö7lemiştir. Remz.i bu 

\

cevaba aldın~ bile etml;fettk tehdit ve 
tazyikmı ar\brtllJI, fakat kadın bütün 
bunlara .yolı:I> cewbile mukabelede bu 
lunmllflur. 

Dileftcilerin ıı..riade ~ li<a 

• 

Atina radyosunun Trkçe 
nqriyab 

* Stokholm: 4 (Slefani) 56 ton 
Juk. Gubano at. ndaki ?.Jorvcç gen-; ı \ t 
tas Okyanusunun ılınalı ıie bır tahtel
bahir t.anlfınci:ın batLrılmıştlr. 

Romanya da 
Atina, 4 1A.A.) - Atina radyo

~· dun akşamdan itibaren Türk 
~yle nesriyata b~amışlır. Bu 
~. Türiı: dinleyicilerine * Blikreş: 4 - Musoolir>.. ı.ıra!ıııdan 
h ·tup eden bir kaç sözle b~amıı;- davet edilen ve B<>rlinl ziyaret içu d 
tır. Neşı ivat h"'r a~ Türkiye rem! bir d~vet alan Baş\ ekil Anto

1 0 

saati ile 2~.31> oa yap:lmaktadil'. 1Icu, Roınadan «>nra Bcrlin• 'd nes. 
"' gl eet:k\Jr • 
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Bulgar matbuatı 
(Baş tarab 1 inci oaybcla) 

iW;a!ını bekliyecektir. 
Türk.iyeye Bulgaristan tari1ıile 

taarruz edilmesi mevzuu l:ıabııol
maz. Binaenaleylı bir Bulgar ta
arruzuna müsamaha edilerııiyece
~inin Türkler tarafından hatırla
tılmasına lüzum yoktur. 

Nutuk Sofyada i,-i karşılanm~ 
tır. İnönJ'nün nutkunun, takviye
si Bulgaristan için çok ehemmiyet
li olan münasebetlerde yeni bir ha
' a vücude getirmiş oldu{(u söylen
mektedir. Sofyada Türkiye Cum
lıuriyetine karşı ivi hissiyat ve iyi 
nivetler beslenmektedir. 

Kiyaselli bir diplomasi, azimli 
ve du~bin bir idare ve sulh ve ada
let iı<ki:rlerile meşbu bir millet, 
'fiırkive Reisicumhurunun nutku 
münasebetile serdettiğimiz bu mü
talealarda derpiş edilen inkişafa 
yardım ettikten başka, bu inkişafı 
sür'atleştirecek ve hatta tahakkuk 
ettirecektir .. 

Utro gazetesi, İtalyan - Yunan 
harbi ve Balkanla!' ha]<kında pro
fesör Ghenov'un bir makalesini 
neşretmekt~dir. 

Makale Türkiye Reisicumhuru
nun nutku üzerinde bilhassa dura
rak şunları yazmaktadır: 

•Türk Hükı'mıetinin noktai na
zarı bizzat Reisicumhur tarafından 
izah edilmiştir. Nutkun en mü!:ıim 
kısmını <Tü.rkiyenin İngiltere ile 
olan sağlam ve çözülmez ratııtala
rıru muhafaza ettiği, ibaresi teş
kil etırnektedir. An.karada ~!iz
lerle Türkler arasında müzakere
ler devam etmektedir. Keyfiyet, 
Almanya ile İtalyanın Türk zi
mamdarlarının şimdiye ıkadaı: mu
hafaza ebniş oldukları vaziyeti 
sarsmağa muvaffak olamadıklarını 
göstermektedir. Bu devlet adamla
rının yeni dal'be karşısındaiti va
zivctlerini kat'! surette t..:bit et
mek için Yunanistandalti hadise
lerin inkişafını bekledi.kleri aşi
kArdır. 

Türkiye, İngiltereden maada 
yeniden Sovvetlere de giiverunek
tedir . .İsmet İnönü, Türk - Sovyet 
münasebetlerinin iyile<tiğ:ine işa
ret etmi•tir. Görün~ nazaran ce
nup iromşumuz .İçin en muhtemel 
vaziyet, Yunan - İtalyan muhasa
rnatmın har.,inde kalmaktır. Bu 
vaziyet, Almanyayı ve sair devlet
leri de müdahaleden imtina etır.e
lte icbar edebilir. Bu suretle yan
gın ta:hd.it ed.ilrn~ ve Balkanların 
ıark k.ısm:ı:da sulh idame edilrn.iş 
bulunur. Tabiidir ki Türkiye mü
dahale ederek İtalyanların vaziye
tini mÜ$kiill.,,,tirdiğt takdirde Al
manya müttclikini :kendi haline 
bıraknuyııcaktır. Herhalde sulh 
Ye.Ya harp meselesi Türk riırıam
darlarırun elinde bulunmaktadır. 
Bu zimamdarlar kiyasetli ve tem
kinli davranır )arsa, bir hafta ev
vel Balkanların ııarı> kıs.ının<la çı
kan yan"1n mııılıdut kalabilecektir. 
Türkiyenin herıhangi bir müdaha
lesi ihtillltat tevlit edeıbilir. 

Sovyet Rusya, Romanya ve-Bul
garistan gibi üıç devletin bitaraf 
kalrnaların<lan ln,E(ilizler memnun 
olmalıdırlar. Zira keyfiyet Türki
yenin vaziyetioi kolaylaştırmakta
dır.:. 

Yunanlılar 
hiçbir harp «emi•nin demir atmadı!ı:m 
ilAve 07lemiştir. 
BİR AVUSTRALYA TOllPiı>osU 

(Baş tarafı 1 inei sayfada) Pbt.ımıı: 

taarruzıma u~atum.kta olduğu- Atlnı: 4 (A.A.) - Avustrall'O torptlo 
dur. muhriplerınden Wbyneck'in Pi.reye gel-

Preııpa ııölü etrafındaki bütün dili resmen bildlrilmektedir. 
da~ şclıirleri kalın bir kar tabaka- Atina: 4 (A.A.) - Palras ve Seli<rrik 
sile örtülüdür. halkına haşin bıı.va hücumları, Yunan 

Pazar günü Yunanlıların Prespa makamları ta.rabndan anı.~ılamaınaktı.
l[Ölü iizerinden Arnavutluğa gir- dır. Bu bücumlar esıasında bu iki şe
mek istediıkleri ve fakat İtalyan hirde bulunıın İt.alyan tebaahrından bir 
kuvvetlerinin bu teşebbüse -mani miktan da ölmüştilr. Tayyare difi ba
oldukları öğrenilmiştir. taQo.larının dün Selanikle dört düııman 

Vrema _gazetesinin Alinada bu· bombardıman tayyare~ini düşürecek ka.. 
lunan muhabirine görr, İtalyanlar dar tesirli a~ etmesi methedilmektedir 
Bigala dağlarına kuvvetle yerleş- Bu tayyarelerden ikisi 5.500 metre lıti- ı 
tirjlrniş olan Yunan Kıtaatın·1n tad.an di.işürlilmüştür. İrtJy:ın tayya!'E- j 
rnu.kavemetini ]<Jrmak için çalış- lennden biri havada infil!k etmiştir. 
maktadırlar. Görice - Manastır yo- İTALYADA STl!.ATEJİK BEll6EY 
lu Yunan topçusunun ateşi altında BOJ\IBALANACAK 
bulunduğundan bütün münakalat ı . Londra: 4 (A.A.) - Observer gazete-
dunnuştur. sı yazıyor; 

Giride İngiliz Askerleri İngilizler şimdi itaıyaya yakın u.ıer 
Çıkarıldı den kalkarak 1ta1yan sevkülceyş nokta-

. . larına şiddetli hücumlar yapabilecekler. 
Londra. 4 (A.A.). - Gıride lmv- dir. Bunu Mussolini mümkün kılmak 

vetlerin ehemmiy~ti ve ihraç tari- 10.ttunda bulundu. İıiraz zaman sonra 
hi zikl:e\l!lı_neden. Ingili2 kıta~tı. ~- >'aı;ist toprağına karşı şlddeUi taarruz. 
raç <;<lildıği bı.ıgun resmen bildıril- Jar l>aşlayacak, limanlar, sanayi merke:o 
mışt_ir. teri, sevkülceyş.t ehemmiyeti haiz ber§ey 

Atına: 4 (A.A.) - Cepheden gelen bombardunan edilecektir. 
haberler, mükemmel telakki e<lilmekte.. SELANİGE YENİ Bİll HA VA 
dir. Pindus merkez rruntakasmda büyük 
Yunan kuvvetleri, İtalyan kıtaatı ile dün 
temas tesis ~işierd.ir. Bu nuntakada 
şimdicim bir İtalyan taburu muhasara 
edilmifllr. 20 d:Oşman tankından doku
zu imha edilnıi:Jtir. Geriye kalanlar kaÇ
mıstır. İtalyanların Kalamas deresinin 
şimaline kad.ar ptiskürtüldükleri zanne
dilmektedir. Cenup mıntakasında, İtal
yan kuvvetlerinin ıiddetli bir hücumun;ı 
uğradılrtaı:ı llOllra bir Yunan :fırkası ileri.. 
lemeie muvafbk olmuştur. ~man top 
<;usunun açbğı fiddetli himaye a~ine 
rağmen Yunanlılar tepelere Mitimdir. 
Bu mıntakaya her saat büyük takviye 
lnlaalı gelmektedir. «'eyi( edilmiyen ha.. 
berlere ıöre elli Trablus askeri esir alın~ 
mış ve bir İtalyan motörlü na.klJye kolu 
Arnavut çei....:!eri tarafından dağıtılarak 
imha cdlbni§tir. Harbin başındanberi 
dün Atına ilk alArm.ruı gününü y~ 
tır. 

YUNAN TAKVİYE ltUV\'EtLE:Rİ 

HÜCUMU 
AUna: 4 (A.A.) - Umumi Emniyet 

Nezareti tebUği; Düşman tayyareleri dün 
Se11inlğe ve münhasıran sivillere hücwn 
elnli~lerdir. Zayiat ız, hasar ehemmi· 
yetsizdjr, Dfilman, hl~·bir askeri bedel 
ihtiv.ı et.miyen üç köye de hava hücum. 
ları yapnu~tır. 

BASKINDA MUSSOLİNİNİN OGUL-
LAlll DA VAll!ıDŞ 

Loodra: 4 (A.A.) - Romadaı. bildirll
di,ğhıe göre, Mu.ssolini'nin iki oğlu 200 
sivilin ölümüne sebep olan Se!ı!hıilt bas
kınına iştirak e'lntişlerdir. Kont Ciano~ 
nun da Sel.Anik üzerine yapılar: baskın-· 
!ardan birine istirak ettiği zan.nf'dfimek
tedir. 

TESLİl>IOLANiTALYAN 
TAYYARELFRl 

Maliye Vekaletinden 
Gumuş yUz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gfümlş yt!z kunJf)ukların yerine ıtımllf bir liralıklar ıı.,,, .,. piya .. ya ld

f! m1ktırda ~anhnı~ oldutun<i= •Gmüıı yüz Jruruşluklann 31 ildneilı:Aııun 
1941 tarilunden sorıra tedavülden kaJd.ınlma.sı kararlaşt.ırı.lrnqtır. 

OOmtiş yüz kuruJluk:lar 1 1Ubot 1941 larlbinden itlbuen artık tedırvftl 
etrni.yecek ve ancak yalnız mal - .klarile Cumhuriyet Merkez Bankası 11>
belet-ince kabul edikbilecelı:tir. 

Elinde gümüş yüz lı:uruılulı: bul,_nlarm bunları mal aan.ı.klarile Cwnhu
riyet Merkez Bankaaı şubelerine tebd.Il ettirmeleri HA:ıı o1llnuT. c'10025> «10216> 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlüQünden 
Muhammen bedeli 160,000 (yüz aıtmıı bin) lira olan 1000 ton rezidil yağı 

12/12/19ıl.O pe~embe .ılı.nü nat 15,3G da kapalı zart usullle Ankarada ldare 

bin'1"1llda satın alınacaldu-. 
Bu i;e ııirmek 15teyenlerin 9250 (dokuı bin iJı::i yüz elll) liralık muvakkat 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflen.ni ayni gün &eat 14,30 
za kadar komisyon reislitine vermeleri 1Azımd1r~ 

SarlnameJer 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerlnde atılmaktadır. 
(10340) 

Muhamme!l bedeli (!817) lira olan 4000 metre 8 m/m2 ve 2000 metre 16 
m/m2 bakır izole tel (NGA) 8/11/1949 cuma günü saat (J0,45) onu kırk beşte 
Haydarpqado Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu
lile satm alınacaktır. 

Bu i:ıe girmek isteyenlerin (138) lira (28) Jı:unı§lulı: muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği "'esaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar kom.Jsyona 
mt\racaatlan ıazımdJ'. 

Bu işe ait ııartnoıncler komisyonda• paı'ı>sız olarak dağıtılmaktadır. ( 10147) 

Ziraat V ckalctindcn 
1 - Zlrııat VekAJeti müstahdemini için VeUlet binasında teslim ıartile 70 

çift iskarpin acık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11/11/940 tarihine mllı;adlf pazarte:.i &ünü ııaat 15 te Velı:A-
let satınalma komisyonW1da yapılacaktır. 

3 - Sahn alınacak 70 çift iska.rpinin muhammen bedeli 
Vakk:\t teminat miktarı 44 lira 48 kuru,ştur. 

595 lira ve nn•-

4 - İskarpinin ewa!ı: 

A - Vekttlettek:i mevcut nümunesi.ne göre vidala olacaktır. 

B - Kösele yerli ve pişkin ve djk.işli olacaktır. 

5 - 70 çift iskarpin.in şartnamesi Levazım müdürlüğ\.ındc 
parasız olarak verilir. 

mevcu~ olup 
<10039> 

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

il Şirk eli Hagriyeden : c::ıı;ı!~ 
Şimdi cephey~ büyük Yunan takvjye 

kuvvetleri gelmiştir. Seferberİlk henüz 
bilmemi~ de şimdiye kadar normal ve 
nıüşküJAtsu yapılmaktadır. İtalyanlann 
muharebeye şevk göstermediği tahmin 
eclilmekle beraber muharebenin yakında 
~:jddet1eneceğine şüphessiz nazarile bakıl 
maktadır. Yunanlılar, düşmanlarını de
lersiz gösterecek teşebbü.'\lerden salcın
maktadırlar. 

Atina: 4 (A.A.) - İki İtalyan tayYa
resi, dün Arnavutluk hududuna 25 .kilo
metre meselede bulunan Kastorya'da 
yere inmiştir. Esir edilen pilotlar amu
tarile yere indiklerini bildi~lerdir Fil 
hakika bu pilotlar J:ıiçbir YWlau tayya.. 1 - Kabata§ iskelesinde Belediyemizce yapılmak-

İTALY.U.'LARIN NETİCESİZ 
MUKABİL TAARRUZU 

İtalya!!llar dün öğleden sonra ::norina 
bölgesinde mukabil bir hücum yap!I1J3-
larsa da hiçbir neti~ elde edemem..işler
wr. 

Atina: t (A.A.) - İtalya ile harbi.~ 
ilk: haftası bitmiştir. Elen halkı, geçen 
pazartesi günü saat yedide Atina üze
rinde ilk alarm verildiği zamanki ka~ 

dar soğukkanlı ve azimkc'irdır. 
Dbn Atinalılar, şimal hududunda meş 

hur Efzon'ların Yunan tebliğinde bildi
rilen muhteşem süngü hücumu haberJnı 
okurken, Sunderland tipinde büyük biı· 

İngiliz. deı.liz tayyaresi, İngiliz yardımı
nın sembolü halinde Akropol üzerinde 
dolaııyordu. 

Resmt mahfiller, İtalyanların şimdiye 
kadar harek.§.tı idare tarzından hayret 

resine tesadüf etmedikleri gibi, "YYa- ta olan nhtııı;ı inşaatı sebebile araba vapurları onu-
re d!fi bataryalarının ateşine de r.ıaruz müzdeki Perşenbe sabahından itibaren 20 ırün müd-
kalmamışlardır. detle Kabataş iskelesine uğramıyacaklardır. 

KORFUYA HAVA HÜCUMU ı 
Atina: < (A.A.) - Atinaya gelen ha- 2 - Bu müddet zarfında araba vapurları servısı 

berlere göre, dün Kor!u'ya yapılan ha- ' Kabataş yerine münhasıran Sirkeci Ye Üsküdar hattı 
va hücwnunda bir kaç sivil İngiliz öl- üzerinde tarifede yazılı saatlerde icra kılınacaktır 
müştür. İngiliz konsolosluğu birçok de- /ll'l!Lm•ı•••ıız:131!1Blllımml'llllllSIB:!2!Sllm:Sll!!m!llil!lll!DEZ:Dlm!lllır:till 
!a, bilhassa hedet ittihaz edilmiştir. 

KADltA.'dAN1'~~:r~YYAREcisL S ulh teklifi mi 
Atina: 4 (A.A.) - Kral, İngiliz tay-

yarecilerile beraber Tiranı bombarclı- (Baş tarafı 2 nci sayfad a) 
man eden ve yaralandığı halde tayyare- mıyor. Binaenaleyh muharebeye 
6İıti üssüne kadar sevke muvaffak olan d~\'amımız bir zantreti kat'iyyedir 

Fatih Birinci Sulh Hukuk Mahkeme
si Sat.iş Memurluğundan: 

Batik ile Aramın ljayian tasarrufla
rında bulunan Topkapıda Beyazıtağa ma 
hallesinin Şeı·bethane sokağında yeni 
Çömlek s,.kağında, esld ve yeni 10 kapı 

bir Yunan pilotunu terli ettirm;•tır· . ve ihtiyarımız hariç \'C üstünde bu-.. nwnaralı ,,ağ tarafı kilise akarı, sol ta-
SelarıiklHerin Maneviyatı lıınmaktadrr, denilmek istcnilebi- ı:afı Halil Ağa vereseleri bahçesi, arka. 

Çok Yüksek lir. • sı Akil Ağa bahı;esi, tariki Am ile mah-
Dün İtalyan tayyareleri tarafın- Siyasi, askeri, dahili veya harici dut 1112 lira 50 kuruı kıymetinde bu-

dan dört defa bombardıman edilen hanl;,'.i .saiklerle yapıhı;ıış olursa _ol- lunan ve tapu kaydında nısıf hissesinin 
Selfuıik h.alkının ma"nevı·yatı ~'- sun, yme tekrar ediyoruz; cger B ta"- .. u· . t li t· 

•~" b .. 1 b' t krf f h 1 · d d 1 eyazı •" cannı şer ı ımamına ev ye ı 
yüksektir. ilhassa dört İtalyan tay- • ?

1
Y e Nır e kı sır Loa~a ~ca ;. r 1 meşruta vak!ından olan ahıap ev, iza

yaresinin düşürülmüs olması mii.- gı sek ke~~f- ve bn 
1
"" ~t ın •- lei şüyu zunnında açık arttırma sureti-

neviyatı büSbütün yükselLmiştir. ye~~lhak~ka ~ı;:,:;;~a ~f~~ı ~;,,11_ ıe atideki ıartıar dairesinde mahkeme 
Japonya, Gemiler Hakkında miyesi yeni Reisicumhuru seçmek başkatibinin odasında 7 kanunuevvel 
Yunanistana Teminat Verdi üzere b{ılunduğu şu dakikada böy- 940 tarihine müsadif cun1artesi güni.i 

Bükreş, 4 (AA.) - Rador: Uni- duymaktadırlar. Mu1.zam hava Mkimi
versul ,gazetesi, birinci sayfas1nda, yetlerine rağmen,· İtnlyanlar, Yunan se
İsmet lnönü'nün nutkunu tahlil e- ferberliği icin çalışan bl.lyük münakale 
dC'rek şu müşahedelerde bulun- haUannı bombardıman etmeden beş gün 
maktadır: &ec;irmişıerdir. İngiliz harp gemileri, hiç 

f LE SABAH, ÔGLE ve AKŞAM 
Her yemekten IOn.ra. rind e ö f)C)efa muntazaman di.,lcrinlzJ fırr;alayı.ın:ı. 

Üsküdar icra memurluğundan: 
İstanbul Marpuççular Alacahan 2 No. da mukim Mordolanonun vetatile 

ttrese.i mahimesinin kısmen temlikinde Hayinı Danon'a: borçlu Meki karısı 
Mehmet kızı Zekiyenin 1500 liraya ipotekli Kuzguncukta Çilrşı caddesinde li~
remeyne mölhak Kad1askeı· Feyzullah Efendi vakfından sağı kasap Ali Rıza
nın kayıkhanesi, solu Kirkor Mikenin hane ve dükk3.nı, arkası lebi derya, cep.. 
hesi tariki3m Çarşı caddesile mahdut tamanuna Uç ye~nli ehli vuku! trtrarın
dan (16.200) l.ira kıymet takdir edilen eski 98 ve 98 ve yeni 70 ve 'i2 No. }ı 

ma.a oda !Jrın ile 58 No. lı maa oda hanenin (16) hisse itibarile 13 hissc-sinin 
beş hisse itibarile bir hissesi evvelce yapılan açık arttınna !'on1111da muhanınl<''l 

kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığından 2280 No. lı k::ııtnn hükümlerin(' 
tevfikan tecile tftb~ tutuıup muayyen taksitlerin ödenmemesi hasebile ıımumi 
hükümler dairesinde açJk arttırına iJe satılmasına karar ve.ti tın iştir. 

EVSAFI: Zemin kat; zemini çimento camekan bölmeli korjdlır h::ılinctc nu t
hal, bir ağızda 200 - 250 ekmek çıkarabilir fırın, önü camek~in \'e tahta dö
ıemeli tezgfıh, tulumbalı kuyu, hela, arkada rıhtımı olan bah~·c. Bil ;.!1c k;1t; 
mermer beton döşemeli sofa üzerinde bir çuval odası, kırıruzı çini döı;>eıı h:ı

murhane ile yıkayctcak mah:.ll ve gusül;ıane, bir ulak oda, bir yatak odltd b'r 
merdi\'en altı vardır. İkinci kati tahta döşeli sofa üzerine bir harn1an oda.«ı, 
bir oda ile hane arasında bir kapı ve beton aralıktır, bina ki\rglrdiı'. OB No. lı 
evin zemin katı gazinoya ait üç kapılı olup 96 :No. lı ev methsH ve 08 No. !ı 
gazino nl~thaUdir. 96 No. lı evin zemini karosemin aralık, bidnci kat. ı.ıcrdı
venden trkıldıkta bir so!::ı üzerinde üç oda, bir hela bir nıut!ak rı-ıevcut ulı.ı> 
kiracı vardır. İkinci kat; bir sola, üç oda, bir helCı, bir ınul!ak vardır. l!ıs
sedar Todori sakindir. Balkon ve tarasa vardır. 98 No. 1ı gaz..ino methal J'.C 
96 No. lı kapı önünde beton gezinti mahalli \'ardır. 98 No. 1ı metbaldcn gı
rilen evin zemine nıüsadil gazino, zemin kat karusınin olup itt.isrılinde ~ ı
ne karusmin döşeli deniz üstünde bir kat üslü oluklu galv.:ınti örtü.ü 11.t-thal
de gazinoya aittir. Evin zemin katındaki aralık ·ve gazinoya ait kısmı g;ıy
rimenkul zemin katı kargir üst katlar a~np olup bir taruf pr-n··C'relerl p~ın
corlu ve poyraz tarafı çjfte camdır. Gazino boştur, i~inde e:ek:r:k '"E" ku;n
panya ı-.uyu vardJr. 

MESAHASI: Umum 385 n1eire olup. bundan B3 n1etre birinci k~ı.t ,;: . •101 

146 metre fırın, 108 metre ev zemini ,.e geri kalan 48 metre b;ı'ıc;-ed;r 

1. - İşbu gayrimenkulün arttırmrı. şartnamesi 6/ 11 /940 t.ı, ihinden ·ı.bare':'l 
Üsküdar İcra dairesinin muayyen nu.'llarasınd:ı herkesin görebiırn~ ıç·n 
açıktır. İlfında yazılı olanlardan :fazla ınaJ(nnat alınak isteyenlcı i·.br ~· rtn:ı
m.eyc ve 937/5078 dosya No. sile meınuriyetin~ize müracıı<ıt ctrrıetid, tr 

2. - Arttırmaya iştirak için yukarı :ia yazılı kıyıne>t:n yüzde yed tuc:l !{ 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat n ktt.bu t~vdi ed.icc ~ı :. 

3.- İpotek sahibi alacaklılarla di :er alakadrırların \e irt"f k h, kkc ~ p
lerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hUSUSİ!C f iz V!' nıa fLil<l d., • O <t"1 

idd'.ialarııı.ı işbu il3.n tarihinden itibaren (15) gün i(·inde evrakı n.Llsbı• h.r ~ 

birlik~ memuriyetinhze bildirmeleri jcap eder. Akı:>i hatd~ hakltırı tap , .t.:ıl 

ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay :Jşmasınd.ı:n hariç k;:ılırl;:ır, 

4. - GösterBen günde arttım1aya i'} ·.irak edenler, arilırın:ı ı;;;:ırtnan1c ı fi 

kumuş ve lüzumlu malümatı aımış ve bunları tamamen kabul etmi. ;,.. l \.'I! 

itibar olunur. 
5, - Gayrimenkul 26/11/94.0 tarilıi1dc ~alı günU ı::•:-ıt 14 ten 16 y· 

Üsküdar İcra }..'[cmurluğunda üç defa b::ıgırı~dıktan sonr:.ı en <: k .:ı"ttı ...... 
le edilir. Ancak arttırma bedeli, mu'laı~men kıymetin yüzde 73 :n .. bL1}m;:. 
veya ~atış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer ~ılac klıl11 b ılunup t;-, h0dcl 
bunlarJn bu gay1·imenkul ile temin edıln·üş alnc:akhı. ının nıccnHnınoan t. .. ~ıa
ya çıkınazsa en• çok artt1r~nın t.aahhüji.i baki kalınr:.k ii:~erc nrtıırmn ( 10' gü, 

daha teındit edilerek 6/12/940 tarihinde cuma günü S~l<At 14 ten Jô :ra kcıd;,; 

Üsküdar İcra l\.'len1urluğu odasında arttırnıa bedeli satı~ isteyen n "':ıc •. ~-. ı 
rüçhanı olan diğer alacak.Warın bu gayrimCnkul He ten.in cdilıniş a:acakı~1r 

mecmuundan !azlaya çıkınak ve ınuha.nmen kıyn1ctın yuztle ·,5 ını t~ı: a-< 
şartile en çok arttırana jhale edilir. 

6. - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kin1se, derhal v<'ya verilen nıııh 
ıet içinc]e parayı verme-zse ihale kararı fesholunarak kcındisindcn t·\·\•el C'r 
yüksek teklifte bulunan kimse atzetnıiş olduğu bctlelll' alr:1ağ::ı. r~:::.ı o!ıır~aı 

ona razı olmaz veya bulunmazsa, be nen )'Cdi liÜn müddet?c z.rta: 1,1<.ı~ a çı

karılıp en çok nrttırana ihale edilir. İk'ı. ihale arasınd;:ıki ! .rk \·e geçrn günler 
için yüzde be!'ten hesap olunacak faiz ve diğer zararl~r ayrıca hilJ:~ e } . :c:t 
kalmaksı..zın rnemuriyetirnizce alıcıdan tahsil olunur. 

7. - Ahcı arttırma bedel.i haı·icincle olarak yalnız. tapu !erat harc1nı yirmi 
senelik vakıf' taviz bedel1ni ve ihale k:ırar pullarını vern1eğe ınecburdur. I\'lti.-
teraklm \·ergiler, tenvirat ve tanzifat ve dell<11:ye rcsiınlcrinden ·nütev<>llit 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf Jtoaresi alıcıya ait olmayıp arttırnı<ı lıc

delinden tenzil olunur. İşbu gnyrimenkul yukarırl;ı gösterilen tarihte Ü:u<.ü
dar İcra Memurluğu odasındE!, işbu U='n ve göstc-rUen ar~~ır.-r.r.. ş .... rtnamesi Crı. 
iresinde satılacağı ililn oluın.ır. (2181 

l - İtalyan - Yunan harbi, Tür- bir manile karşılaşmadan İtalyan l'!leY-
1-.iycnin emniyet saohas1na dayan- z;Jerinı boıobardunaıı etmjşlerdir. Flari
mıştır. naya giden §imal geçidi dalma Yunan-

2 ~Bu sahanın hududu, Türki- !JlOiın elindedir. İtalyanların kullam:!Jğı 
ye için birinci derecede ehem.mi- tanklar, araziye hiç tetabuk etmiyen bir 

Tokyo, 4 (A.A.) - Japon hari- le bir manevraya, Avrupa siyaseti- saat ıo dan 12 ye kadar açık arttırma 
ciye nezareti sözcüsü, halen Ja- nin inceliklerine vakıf ohmıdıkla- ouretile satılacaktır. Muhammen kıyıı.o. 
ponyaya /[İlmekte Qlan Yunan ge- rı için bir da kika a ldanabilir ve tinin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak
mi,lerinin harnulelerini boşalttık- belki de Ruzvelt ile Vilki arasın- dirde o günü ihnle edilecektir. Aksi tak
tan sonra japon limanlarından ay- daki mücadelede bu son dakika dirde en son artııranın taahhüdü baki 
nlırken mü.~külata maruz kalını- manevrası da az veya çok tesir ya- kalmak şarlilc 17 kiınunuevvol 940 ta
yacakları hakkında Yunan hükıl- pabilir; fak a t Amerika devlet a- rilıine milsadi! salı günü ayni saatte ve 
metine teminat verildiğini söyle- damları halk cereyanlarına zan~ ayni mahalde. arttırmaya devam edile~ 
miştir. nolundıll{u kadar nıahkfun ve ta- rek; en çok artıırana ihal~ edilecektir.! Böbreklerden idrar tor~asına ka~ar yolhrdak.i h•~lr.lılrların mikrop-

Ayni şahsiyet, Tokyoda bulunan bi değillerdir. O cereyanları idare Evsalı: Kapıdan içen girllınce çini dö- ,. Jannı kökünden temWcmek ıçi n HELMOBLO kullanınız. 

yeli haiM!ir. tiptedir. 
3 - Tüt'kiye, İngiltere ile anlaş- Almanyanın ilanı bıırbı, Yusnlıları ge 

ma halinde hazırlamakta bWundu- riletmiyecektir. Almanyanın bir tavas
ğu karaı·ını henüz almamıştır. sutu hakkındaki devamlı propagandaya 

lTniversul, makalesine şöyle de- rağmen, salılhlyettar mahfiller, bu haf-
vam etmektedir: ta sonuna doğru ilci memleket arasında 

•İsmet İnönü, Sovyetler Birliği 1 miliıasebetlerin inkıtaı tmkfuıını ııayri 
ile olan münasebetlere lrus-usi e- varid ıormemektedir. 
lıemmi:Y>;t verm~tir ve nutkun bu İTALYANLAR XUVVETLİ HATLAR 
ıkısını, bil.bassa bu kı.smın sonu . ÖNÜNDE 
münakaşa götürmez bir eheınrni-
yeti haizdir. Lond:ra: 4 (A.A.) - Roma radyosu 

İngiltere hakkındaki beyan.at da Yunan - Anıavutluk bududundakl İt.al-
minidardır. :ran k.iıbatuıın limdi kuvvetli YUDan 

Netice olaraık şu söylenebilir ki hatlan önünde bulunduğunu bildirmek
Tü.r.kiye. bir int,izar hattı hareketi tedir. 
tutmuştur. Ve bu hattı hareketin 
mihengi. Tü!'k arazisinin emniye
tidir ve Tiirkiyenin hayati menfa
atleri, dostluklarına ve ittifakla
rına sadık kalmasına mani teşkil 
etmemektedir .. 

Timpul J(azclesi, haftalık siyasi 

riLİSTİN YUNANLILAJtI 
GÖ1'1)LLtJ y AZJLDJ 

Kudüs: • (A.A.) - Filistinde bulu.. 
nan bUtün Yunanlılar Filistindut ~
liz ordusvna gönüllü olarak kaydolun ... 
muşlarthr. 

l'UNA-'11 MATBUATININ ÜMİDİ 

Yunan elçisinin japonyaya gitmek- ve tanzim etrn eği de bilirler. şeli bit· koridor ve iki oda ve çini döşeti 
te olan Yunan gemilerinin yolları- Hillcr ve Nazizmiıı Berlinden bir mutfak ve helfi v• mııl:faklan bir ka. 
na devam edecekleri hakk:nda bu uzaklaşması da Londranın şartla- pı ile bahçeye çıkılır, bahçe tahminen 
g~i~ere talimat gönderildiğine rı meyanında idi. 250 metre murabba1 olup, bir ceviz y~ 
daır ıaıxınyaya verdiği teminat ü- F ransa hezim etinden dört küsın bir incir afeCJ vardır. On bir ayak ~r
zerine iapon lıükfunetinin yukar- ay sonra Lon dra ve İngilterenin dlvenle )'Ukarı çıkılınca bir sofa ile bir 
daki kararı ittihaz eylediğini ilave Vcygandı şaşırtan mukavemetini oda mevcuttur. Aşağıdaki odada yük ve 
etmiştir. m üteak i ... Alınanyaya yap ılan ha- dolap vardır. Ev ahşap ve yeni yapıl-

YunanWa.r Cenupta Taarruza va h iicunı1arıı.ın müessiriyeti ço- mıştır. Elektrik ve terkos tesisa\l._ var~ 
Geçtiler ğaldığı bir anda böyle tekliflere dır. Bu evin Haçiğe ait yarım hT .. esi-

Atina, 4 (AA.) - Bir haftahk yanaşacağını ıannetmek için hjç n:in vakfının 39/2330 yevmiye ile terkin 
şiddetli muharclıelerden sonra şu sebep yoktur. Eğer böyle b ir teklif edilwği Tapudan bildırilmiştir. 
cihet anlaşılıyor ki. vüksek İtalyan L - '-ik t ı ı· b · kuld ·- l 1lllA a e n varsa... . - ~ u gayrımen e musecce ve • 
kwnanda hey'eti İtalyanın Yuna- Hü•eyİn Şü/rrii BABAN gayrimüseccel bak sahiplerinin tarihi ı. 
nistana taarrll'Z etmekle üzerine l @!!ll'_lll!!ll ____ O!!!!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!'!l j l.andan itibaren yirmi gün zarfında ve-
aldığı işi istihfaf etmiştir. saikile mtiracaatlan llızımdır. Aksi tak-

Askeri Yunan mahfillerinde söy- ls•,anbul Levazım Amı'r. wroe gayrimiısecceı hak sahiplerinin 
lendiğine .ııöre, vaziyet ıbundan ye- paylaşmadan barlç kalırlar. 
di l(Ün evvel üınit edilenden c;ok ı·v· Sat 1 K · 
daha zyidir. Hatta, ı?ayrircsırJ ha- IQI ini mi OmlSJO· 2. - Arıtırm•ya ı.ıtirak edecekler yüı 

1 1 de yedi bucuk ni!betinde pey v erecek -
berlere ııöre, son kırk sekiz saat nu f An arı ıerair. 
içinde Yunanlılar cenup mıntaka- ._ _____________ , , 
sında tanrruza geçerek bazı n<>kta- 3. - Satış peşin para iledir. Müşteri 
!arda Arnavutluk arazisine ilerle- Adel bedeli ihaleyi miadmda vermezse ihale 
mişlerdir. 150 8X sx4 kadron tahtası. feshedilerek gayrimenkul yeniden arttır 

İtalyan topçusunun çok şiddetli 200 3X 12X 4 kirişlik tahta. maya çıkarılarak en çok artlırana ihale 
ateşine rağ'men Yunanlılar ilerle- 240 2X25X4 çam tahtası. edilecek ve aradak_i lark ve zara.1' bll3: 

HELMOBLE 
Böbreklerin çalL'>'l'ak kudrPt ni arttırır. Kadın, erkek idrar zorlukla
rını, eski ve yeni belooğukluğunu, mesane il1ihahmı, bel ,. ğrısmı. sık 
sık idraır bozmak ve bozarken yanmak hallerini nid.,rir. Bol idrar le
m:n eder. İdrarda kum 'Grın, rro•anede taşların teşekki.i'iine mani oluı 

DiKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı tcmizliverck mavileştirir. 
Sıhhaıt Vekaletinin ruhsatını haJzdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Üç Dökümcü Ustasının 
Alınacağı Hakkında 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve T ünel 
İşletmeleri Umunı Müdürlüğünden 

İdaremiz Şişli tamirhanesine imtihanda göstereceği ehliyete göre ıco il~ 
280 kuruş yevmiye verilecek tiç db1t:U·11cü ustasına ihtiyaç vardır. 

• 

icmalinde. lnönü'nün nutkunun e
hemmiyetini tebarüz ettirmekte ve 
l:ıu nutuktan şu cümleyi almakta
dır: •Ingiltere ile anlaşma halinde, 
İtalyan - Yunan anlaşmazlığ:ndan 
doğan ızaziyeti tetkik ed.ivoruz .• 

Atina: 4 (A.A,) - Yl:nan maLbuatJ 
yaku1da Giritten sonra diğer bir çok 
Yunan adalarına da İngilız kuvvetleri 
ihraç edileceği ümidini izhar eylemek
tedir. 

rne zamanının vüruduna ~tızaren Yukarıda -yazılı tahtalar alınacak1ır. hüküm müşteriden alınacaktır, 
dağlarda büyük bir azıınle tutunu- Pazarlıkla eksıltmesi 7/11/940 perşem- 4.- İhale tarihınc kadar olan vergi. ll•••mı•••maam:ımm••llll•••••••:m••mn;a:ı~ 
yorlar. Her i-ki taraf.n da büı.rü.k be gunü saat 14 te Tophanede Lv. &mir-ı ler_ his~edarlara v~ yi.ııde ~i ~uç~k del-

kuvvetler tahşıt ettiğı rnel'kez mırı- liği satınalma komisyonunda yapıJacak_ lfiliyf4. ı!e yarun hı«seye e1t yırmı sene- inhisarlar Umum Mu"du"rlU"Undan 

isteklilerin ni,ifus hüviyet cüzdanı, hüsnü hal varnkası ve şimdiye kadı.ır ·a
lışmı.ş bulundukları müesseselerden aldıkları müddeti hizn1et vesik.al.arHc b.r
likte idarenin Metro han zenlln katındaki Zat İşleri A1üdüı-1iığüne mürac<.ıat
ları lüzu111u bildirilir. cl0470> 

Türk Matbuatı Neleri 
Anlamaıruşmış .. 

Sofya. 4 (A.A.J - D. N. B. Türle 
basınının, İtalyan - Yunan ihtilafı 
münasebetiyle Bulgaristana ihtar
ları, Sofva basınında tebarüz etti
rilmektedir. 

Duma 11azetesinde sabık na=
lardan Smilof, Türk ihtarlarını 
reddcbnekte ve Türk basını Bul
ııaristan hakkında ki son n~riyatı 
De bu.günkü lıiıdi.<.clcri ve Avr~pa
nın vcniden teşkilatlandır;Jrnasını 
anlamamış bulunduıtunu gösteri
yor, demektedir. 

ltOllFU ŞİMALİNDE DENİZ 
MUHAREBESİ 

Atına: 4- (A.A.) - Atina radyosunun 
bildirdiğine ıöre, Kor!unun şimal!nde 

bir dıı!:niz muharebesi olmuş ve bır bü
yük İ~lyan gemisi, pek muhtemel ola
rak yana ya.ı:ıa, ilınale doğru kaçmışlu. 

IORl'U civ ARINDA iNGİLİZ 
llARP GEMİLERİ 

Londra: 4 (A.A.) - Roma nu!yosuna 
göre, Kortu adasının 36 n1iJ kadar doğu 
cenubunda bulunan Levkas adası civa
rında İngiliz harp geıniler.i görülm~tür 
Ronıa radyosu spikeri Levkns Jimawna 

takasında vaziyet daha müstakar- tır İsteklilerin teminUarlle belli saat- lik evka! taviz bedeli mü•teriye aittir. - y il 
dır. tc ·komisyona gelmeleri. (564) (!0323) 5. - Şartname berkesin görebileceği 1 lllJl••••••m••••••••ıııl"iiııı•••••••••İI· .... ;:::==============================- surette bu günden iübaren açıktll'. Faz

la mal!ımat almak is1eyenler, sa tış 166 
Nafıa Vekaletinden numara ile mcmuriyetinlize n1Un.caatı.a_ 

Cinsi Mikta.rı Ekslllınc şekli Gü.nü saaH -----
"' ? ikinciteşrin 1940 p(!rşemj)e günü saat 16 da An.karada Nafia Vek~leti bi
nası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme kornlıi
yonunda 4136,32 Hra muhammen bede1Li 2 adet proje dolabı ile 10 adet kapalı 
etajerın ve 2 adet bankonun kapalı zaıf usulile eksiltmesi yapılacakt1r. 

rı ilı7ı.n olUDur. 
Aeıağaç cİspirto tağyiri için> 1500 Kg. 

<213> Mefncjat ıo kalem 
~~~~~~~~~~~ 

Pazarlık 

Pazarlık 

12/X!/940 14 
12/XI/940 15 

Eksiltme prtnarnesi ve tefcrrü.atı bedelsiz ol.aı-sk malzeme rnüdürlüllün
dr'n alınabilir. 

Muvakka.t teminatı 310 li"ra 03 kuruştur. 

isteklilerin tekll:t mektuplarını, muvakkat teminnt ve ljiartcamesinde ya
:zılı vesnilf ile birlikte ayni giln saat 15e kadar mezk:Qr komisyona makbuz mu
kabUinde vermeleri ıazıındır, c7005> «10136> 

ZAYİ - Otomobilimin 2088 nu
maralı ön plakası zayi olmuştur. 
Yenisi alınacağından zayiin hük
mü yoktur. 

Kasımpaşada Mahmut 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektöri;: E. İZZET. Ii::sıldı~• yet• 

SON TELGRAF Basımewi.. 

1. - Şartname ve mefruşat resimleri mucibince yukarıda ciıııs Vf' miktar1an 
7an11 2 kalem eşya pazarlık usulile satın alın:ıcakt.Jr. 

2. - Pazarlık hizalarında yaz.ıh gün ve saatlerde Kabataşt.a le,·azJJTt ve 
mübayaat ısubesindek.i alım komisyonunda yüpılacaktır. 

3. - Şartnameler sözü geçen şubeden parasız almabHeceıi!i gibi re~ımleı 

de görülebilir. 
4. - İsteklilerin pazarlık icin ~ytn ohın;:rn r-iirı ve ~::ı:ıtlC"rrlf' teklif ~de('Pklc~ 

ri liat. üt..eriııdon ,;uı.Je 7,J guVCllıffif pdrJJarilc b.rlU..le n~ ... ur koınisyou.Li n1u~ 
racaatıarı. .. 10464> 


