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Tclvalı iKDAM lnıuıhl GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Ankara müza
kereleri karga
şalık ve harp 
çıkarmaz 

Türkiye, bir nılh amili ol
duğunu, ıimdiye hatlar 
müteaddit defalar iııbat 
etmi1tir; eğer MihrJer deır 
letleri de, iddia ettikleri 
gibi, Balkan barııını ııa • 
nıimi IUJ'ett• mahala:zaya 
taraltar ueler muele yok
tur. 

Yczzan: AbiJin DAVER 
R nıiJtere Hariciye Nuırı M. 
U Eden ile inıiliz İmparator-) 

luiu Gendkunnay Başka· ı 
111 General Dill'in Aııkaraya ırcle· 
'~k Türkiye devlet adamlarile gö- I 
~§lDclerl, Mihver d.•vletlcrinde, 
.:: .rahatsızlık husule ~ctirmişc J 

l llZiyor, Her ne kadıır, Alman ve 
lılalyan matbuatının miitalealarını 1 
•nüz öğrenmi§ değilsek de itol· ı 
~n Stelani ajansı, bu ziyarel hak
d'n~a Bulıar siyasi mahfill"rinin 
uşun•esi diye verdiıii. fakat Bul

tı_ırlardan ziyade italyanlarm dil· 
tu~<esini ifade eden §il baber epe) 
llıaııalıdır: 

Dil• lçl.ade BnlprİsflUUll 'Oçlll Palda iltihakı merasimi yapııan Vi7aııall•ld Belvedere Saııyı 

--.~~-, Bulgarlar 
Dün Viyanada ya
pılan merasimle 

!Oçlü pak
ta girdiler 

İngiltere Türkiyeyi mütte
fiki görmekle iftihar duyar 
Ankara görü~1Eden Harici;e Vekilimize 

· · k. lerı· 1 hararetli bir telgraf gönderdi 
mesının a ıs 

İngiliz gazetelerinin 
mütalealarına göre -ANKARADA ---· 
:seıanik'in 
lmüdafası 

Tedbirleri 
konuşulmuş 
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r E'.. e~i~ik NE'.~ir?]1~mdffan~'j]! 
1 c ... 1a1eddini Rômi Kimdir? ,-,-z-K~,,e · Ek k f. 1 · b. r -"' 

mY:~a_ CJI 

( Cripps )in 
seyahati L.=:= Yazan: ZİYA ŞAKIR Ey~b~:n::a~~n:e~::::i:cı:.ı.;:!: me ıat erı ıraz IBuzhanelerde-ı 

_ 11 _ bati için camiin etrafına Şark.art d h 1 k k • • l Yazan: 
Ve .. onun varlığı; (Cenabı Mev- Yine bu rivayetlere nazaran; kahveler inşa olunacakmq. a a u c u z 1 y a c a 1 pey n 1 r e r Prol. H. Şükrü Baban 

lfına) iizcrinde, ne tesirler husule (Cenabı Mevlana) nın Hazreti Nanemolla diyor ki: \ u

0 
ngilterenin Moskova BiiYjj) 

getirmiştir?.. Şems) He Konyada karşılaşrnaları, Eyübe giden •diri•lerin istira- • Mürakabe komisyo- Elçisi Mister (Cripp•)il 
Evvelemirde, bu suallere cevap ikinci badiııedir. Birınci karşılaş- ha ti için düşünülen bu plin fena 'D •• k k J f J f • acele tayyare ile Ankar&Y' 

bulmaya ga)ret edelim. ına, (Şam)da vııkwı gelmiş... değil, fakat oraya göturülen ·ölü. un ayma am ar ırın arı te tış nunca peraken- çağırılması ve oıada misafir olr 
(Hazreti ems)in hayatı ve . Bıı karşılaşmanın şekiine ıı:din- lcr için bir şey düşünüldüğü yok. ı de C iJ C r C satıfaçak rak bulunan Büyük Britanya lir 

tercilmei hali, hiçbir yerde mukay· ce .. (Cenabı M,evliıni) g~nçliğinde E~~ .mezaı-~'.kla~ı h.iıla o. p~r i.şan- ve yeni çeşni imaiah kontrol ettiler riciye Nazırı Mister Eden'le görilf' 
yet değildir. Bu zat hakkında, an- tahsıll.;ı ikmal etmek için, pe~~ıi lıgı ıçınde huznun tmısali gıhı ta- Bazı toptancı beyaz peynir mesi ta.hmin olıınabilecegi veçbill 
cak muhtelif yerlerde kısa kısa (SnltanülUlema) tarafından Şam'• rihten tarihe öylece de.redilecck Tek tip ekmek imaline dün sabahtan itibaren şehrimizde ve İzmir, tüccarlarının peynirlerini yine diınya siyasi mnhfıllerinde çok r 
malfunat verilmi~tir. Bunlar top- gönderilmiş .. orada (M:ıkdemiye) demek ki ... Allah bize Hazreti E- Ankara vilayetlerinde başlanılmıştır. buzhanelerde saklıyarak piya- ıi\ka ııyandırmı~tır. 
lanusa, ancak şunlar öpenilmek- medresc .. ne yerleştirilmiş.. (l;>e>h yüp sabn versin. Şehrimiz dahilinde tekmil kaymakamlar dün sabah fırınları saya çıkarmadıkları hakkında İngiliz hariciJesi Türk hükiıJll"' 
tedir: l.\tuhiddini Arabi), (ŞeJh Saded- bizzat teftiş ve imalatı kontrol etmişlerdir. Ayrıca belediye iktısat yapılan şikayetler üzurlne key- ti ile ittifak çerçevesi dahı!inde bU 
(Şems)in ıml adı (Mehemmed) dini Hamevi), (Şeyh Osmanı Rıl- Yarılım müdürlüğü de her fırından ekmek nümuneleri alarak yeni çeşniye fiyet tetkik olunmuş ve filvaki görüşme yaparak hu anlaşnıaY1 

dir. (Tebriz)de dünyaya gelm~tir. ml.), (Şeyh Ev dduini Kirman•), göre yapılıp yapılmadıklarını tetkik için belediye kimyahanesine şehrimizdeki louzhanelere depo Dağlılığı tekrar ettii:i hır sıraoa ~., 
Ehi ve ecdadı, İran Türklerinden- (Şıtyh Sa<ireıld<ni Konevi) gibi bü- İtalya, İspanyaya dahili harb'ı göndermiştir. edilmiş beyaz peynırler mev- uugüukü beync!nıılel vaziyeti' 
dir. Pederinin ismi (Ali), dedesinin yük fıliınlerin irfan ve feyiz mcc- esnasında yapt ı ğı yardımın bir fa- Diğer taraftan Belediye Reisliği dün Defterdarlığa müracaat cut bulunduğu anİaşılmışhr. lıer cihetten n.ıilnlea olunduı-
adı (Melek DadL Tebrizi), ceddi ise, !islerine tevıli <dilmiş... turasını yapa ı ak 61 mı iyon ster- ederek 1 çuval undan alınmakta olan 146 kuruş müdafaa vergisinin Belediye Ueisliği dün Vilii- ekrarlaııdığı bir anda Holşc,· 1'•11 

(Hand CeLileddin)dır. Bn zatların (Cenahı 1'1~vliina) bu esnada bir line baliğ olan horcnnu istiyor- 100 kuruşa indirilmesini istemiştir. yete müracaat ederek bu pey- nezdindckl sefirin de Ankaradl 
hepsi, (Şia) mezhebindendir. gün çarşıda ııe~erken koılebahk a muş. Yeni ekmek narhının tespitinde 30 kııruş olarak hesaplanan çu- nirlere Fiyat Mürakabe Komis- uu.zuru müstesna bir ehcmuıııel 

Fakat bu Tebrizli ailenin reisi, rasmda (Acip heyet)te bir kiın~e · Nanemolla diyor ki: va! parasının da 5 kuruş indirilebileceği anlaşılmıştır. yenu tarafından el konularak •e hususiyet anctınekted•r. # 
(Kiyi Büzurk Ümid)dir. Bu zat ye tesadiif etmiş. Bu kiını;enin ba- _ •Yahudinin züğürtledikçe es- Narh komisyonu Pazartesi günü toplanarak bu cihetleri tetkik perakendecilere satılmasını is- lıassa •Türkiye ve Büyıik Britı" 
ise, (İsmaili Me:ı:hebi)nin müessi- şında u:zun bir külılh bulunup yü- ki ddterleri karıştırdığı• darbıme- edecektir. Ekmek fiatının bu tetkikten sonra biraz daha ucuzlaya - !emiştir. ; anın müşterek menfaatlerini yr 
Iİ olan meşhıır (Hasan S,bhah)ın zü de s~vah bir nikap ile örtulıi seldir. Llıkin şu italyaya bakın is- cağı muhakkak görülmektedir. Vılayet !\takamı da bu:dıane- 1 ... ndan aliı.kadar eden Balkan rol' 
ilk Halifesidir. Yani, mühim bir imiş. panyaya verdiği malzemei harbi- B 

0 
lere birer tez.kere göndererek . .eleleri de. dikkatle mevzu oJoıııf 

§8hııi7ettlr. Çiinkü (Baııan Sab- (Cenabı Mevlana), bn g:ırip kı- yeyi bugün kendisine •aklasııydı Al J h d"} k \ mevcut peynir stoklarının bi- j 1-ur. Biitün bu kıt'a pıırças~ 
bih)111 vefatından sonra, onnn aile- yafetli kimsenın, kim olabıleceğıni kendisi için daha iyi olmaz mıydı? manya ya fa• r a Ç e l ece • rer beyanname ile acele bildiril- ı ""uvyet Rusya nazarındaki tarıJıl 
ıi efradından hiçbir phıs, (Üstadı 

1 

düşünürken o, derhal ~ndisıne •Ak akça kara gün içindir• derler. l d 
1 
d •• 

1 
d 

1 
/ ıuesini talep etmiştir . Lu be- etaewmiyeti zikroluııw1ya bile ir 

izam)lık makamına geçememiş.. yakla~liliŞ.. yüzündeki nikabı kal- Ve gülümsiy,erek ilave etti: K ı g ö n e r i i t uy Ü eri er 1 yannameler alındıktan sonra tiyaç messetmiyccek kadar bat" 
ancak, ı.u zat, (HllSaıl Sahbi.b)ın dırmış; peynirlere Fiyat Mürakabe Ko- -ir. Batta Almanyanın alkaıı ff 

- Kendi muhtacı himmet bir • • t* 
lulifet mevkiine geçmek. kudret ve - Ey, cihan aarrilı!_ Ey, adem ded İ . . .. ~. . 1 misyonunca el konularak bak- ,,.ark ülkelerine hiç chtııaın.Jel 
liyakatini göstermiştir. den anlı,yan &al!- Ben~ anla •• \'e, e.-. Ik par t 1 5 usa m da T uy boyu ıkı santim· kallara ve diğer perakendecile- 1 ..ııediJ:i ve •Bütün şark mc,,ciesi bil 

Bütün aile fr ... • hir U•-- bul.. t tı1 k t>orucranyalının kcmİgl.tlC dcgv uıeS' 
e a..., za ve ........ yakında sevkediliyor 'den fazla olmıyacak 1 :e sa aca tır. ..11 

ilimlerinde ıhümtaziyet kesbetmiş- Demiş. ııördüğü emsalsiz dere- Yollarımız ve yolsuzlukla • \ _ _ J Jiye tefahür edıld.gi zaman!"; 
tir. Ailenin, (Hind Celileddin)e 

1 

cede litif çehreden ve iş.itliği nıoi rımu: Aimanya ile imzalanan 22 mil- Harice satılacak derilerin yeni Çarlık Rusyası Balkanlar ve )'. 
kadar gelen efradı, kimi.len (İsına- nalı sözlerden derin bir hayret~ D t k 1 ki' it' ki' yon liralık anlaşma haricinde ola- e .. sasl.ara göre. stand .. ıırd .. ize •.dilmesi Beyog" Ju Akşam ·<ın :}ark ıçın kanını meb~ulen .V 
ili) .. ,_ F' k b • d" (Cc "b M l" ') emır e er ~ ı vesa 1 na ıye ak Al b' 'k kı ll 1 1 b l d L lhakika •7 k' b' ...... ıı at u zat eba ve ecda- uşen na ı ev ana nın o şa,,- f it 11 b 

0 
r manyaya ır mı tar ra , uzerıne e erınde tuy u derı er u- ıyor u. .. ı uı~mar ın 

. , ... . _· asa yo arı ozuyormuş. nun IK s Qk · 1 d st' .t111JA ltiluıtıarıru kabnl etmemif.. kmlıı:ı arasıııda, savuşup gıtm+.. . . b .b. ·r c· r ıt şarap ve likör satılması tekarrür ıunan bazı tacirler mü ş.küt vaziyet- iZ anat U U .oz en üzerin en altını~ küsur. 1 kendisine miras kal.an bütün Jri. İ§te bu kimse, (Hazreti Şcıııs) 1 ıçanll 11 gı ı vi.kesaı ınk ı: cç ıgı 
1
85 ak etmişti. İnhisarlar idaresi bu mad- le kalmışlardır. 2 santımden uzun ne geçmiş ve bn esnada (Espilf 

,__ . . . ki (Ce ' b M 1. • yo ar mozay par e yapı aca - k ü1 d ~ır tap..,., yebnıJ.. o tarihte, Orta As- j ımış ... Nıtc m na ı ev anaı. M 1• . . 
1 

., delerden ilk partinin sevklyatına tüylü deriler ihraç edilemiyeceği öpr · erı altın an çok su geç~ 
d ... 1 k . 1 t ... mış. ese a ycnı ınşa o unan r.r D ·· •• l t V ş k d o.rll' yada münteşir olan (Kalenderi) Konyada ken ısı ı e ar~. aş ıı;ı za- . .. .. k . d d . başlamıştır. Diğer tdraftan Alınan- için bu tacirler ellerind~ki malları un yuz erce anınmış ıır. c ar a oğru gidış .,.... 

. . · b __ ,_, h 1 mı.nonu par esın en geçen emır I · d 1 · ~ 
tarikine sülU.k etm;•tir Oğln ıo.. man, derhal u v..,. ayı alır ıya- 1 k 1 ki' .1. ki . . yaya ihracı tekarrür eden susam- kırkmak mecburi ye ti nde kalmak- ·ıe t kdı"rl""rı·nı· top '1mam ar arının bir umdcsı 

, . ' . ) akl . e er e . l vesaı l na . ıyeyı say- aı nın a """ . "' 
~un• "" torunnnun oğlu olan rak, (Hazretı Şems c n · etmış. 1 b' .. d 3 000 b l'ğ 1 !ardan ilk küçük parti kontenjanı ltadırlar. Bu takd'rd~ elde edilecek • • muştıır. Avusturya - Macarı.> 
(Şems) ie, ayni tarik.I takip eyle-' Anlaşılıyor ki, (Hazreti Şems), mış ar ır gun e ' e a 

1 
o. ihracatçı firmalara stok listeleri lyapağlar sanayide kullanılamıya- '. }ayan bır defı}e Veraı İmparatorluğu ile ittifak ve Sli'" 

ınişlerdir. Cenabı Hakkın en yüksek lütfuna mıış. ı ahilinde tevzi edilmiştir. Büyük cak derecede kısa olacağından bun- \ Beyoğlu Akşam Kız San'at okulunda lığa kıırşı duruş, İstanbul - 8...,. 
Diğer bir rivayet de fU merkez- mazhıot cılan insanlarıian biri idi Nanemolla hiddetli hiddetli bay- 'rnntenjan dahi bir iki güne kadar lardan istifade edilemiyeceği söy- dUn öğleden sonra saat üçte siparı.ş a- şimendifer yolu imtiyazını Aııcl~ 

dedir: Ve onwı simasında, (Allah.n Ce- kırdı: tevzi edilecektir İhracat filen baş- lenmektedir. ıtelyelcrinin kli mevsimindeki mesai - hamil idaresinden koparış bu 1 
·u tf ı b"I A .. ı kız D · . ". . . sinl gt>steren el işleri sergisi açılnuş ve l't'k . Jlıl' (Şem.s)in pederi, (Hind Cela- ma ')ne a o unan u eni ve pür- - cı soy ersen arıar. emır ladığı takdirde fıatların bır mıktar AV DERİLERİ defile yapılııuı;tır. po ı ı anın bırcr tczahiırudür. 

leddin)ılir. Bu zat, ebii ve ecdadı· haşmet bir nıır tecelli etmi şti. tekerlo ·i n asfaltı hoıduj;'U yeni yükselmesi muhtemeldir. Keza AL Diğer taraftan av derisi mevsimi\ 1200 den fazla mevcudu olao bu aan- na rnı;mcn Sovyet Rusya ile ~ 
nın sfılik olduğu (İsmaili) mezhe- (Daha var) mi keşfedildi? Evvelceden bunu ~anyaya yapılacak . keten tohumu başlamış olduğundan deri mınta- 'at yuvasının son iki. 87 •.cinde hanç . manya bu boğu~manın bıdayell 
bini terketmiştir. Ve oğlu (Şems)i lahmin etmek pek mi güçtü acaba? ı hracatı dolayısile p ıyasadaki talep kalarından mühim miktarda deri iten vukubulan slparışler ilzerıne 7•P - denberi elclc verraiş bulunUY: 
(Tebriz)e göndererek ona g.ı •. ce 1 (1) Buraya kadar naklettiğimiz. rivn- ""' ler fazlalaşmıştır Bu itibarla fi· 1 - b 1 şt tıgı manto, \ayyor, muhtelif rob ve tu- lar. Sovyet ıtusya, b;ç olmazsa ı v . . · .. _ ge mege aş anu ır. vaıetıer bir kasım Lalebe tarafından gı- V 
(Ulfunn İslamiye) tahsil ettirnı•<- yeller hakkında, (Mvlcvi) !ere aıd o .azı T" ıtlarda b. ır m. ı .ktar yukselm~ muşa- Piyasada bir kııç günden beri 'yilerek hazır bulunanların önünden ge- ni muvafakati, mücadeleye 'w 
ı· .. "" kitapıaıua , pek az ına!Wrıat var<lır. Bu 1P S 32 20 · · ı k tin " ır. Bnndan dolayı da kenduııne rivayetlerin başlıca me'Jıazlcri ~- N il . d k· hede edılmıştır. on satışlar ' harareti! işler yapılmaktadır. İyi çilm~ ve §ehrimiz.ın en maruf ailelc • rı;maması ve genış mcm ' e ~ 
(Nev Müslüman _ yani yeni Müs- dar: _ Silöiletuadacb _ Dcvıe~>h ....., 1 anyem? l~)a ~~~ u: 

1 
b 

1 
kuruştan olmuştur. cins sansar ve zerdova derilerine rinden mürekkep yüzlen:e daveUinin tihsallerini ve iptıdai maıldel•~ 

lii'man) likııbı verı'lnı'ı•tır' • ı" yısilc, (Tarihi CJUı.miyet - lfam - -.,. enı tp e&DICğİ nası u - d lı t l 1 d D - . buyiık takdirlerini toplametır. Toplan- azızmın emrine imade kıluı• • d ı evaın a ep er var ır. ıger cıns_ v· U 1 R isi ı· 
Ba•ka bir rivayet daha: mer - GO.bbar - bunlardan nakleni un. Şehir Tiyatrosu ,darecilerinln ıtıcta Istanbul a ve Be cdiye c bu müsareayı .takviye vo teşci• 

• da d !erin piyasas ı henüz cansızdır. Sa- Doktor Lı1\!i Kırdar, bazı meb'uslar, . . . . .. ··ki•" 
~ -· >'WI K rill d Fuad b ) ~ tısların büyük b' r kısnu Amerika ba,muharririnliz Abidin Daver, Basını · . .. . de" (şems), Hora•·-·- (B·-) -'"· ı CT .. ürk . . ecı. ebıyalw ilk mutasavvıuar- Boynunu bükerek ce\'ap ver i: maa•lan artıyor lem ıştır Kendısı harbe suru 

yeti ahalisinden bir (Bezzaz)ın oğ- ~~) P':, e ey. . -:- Lckzzbeti. fena ddeği~ 0_mma, ti- Şehir Tiyatrosu Müdürü B. Emin iç.in yapılmaktadır. IBırligı Is\anbul Mıntak:ısı Reisi Halr - memek şartı le mucadelcnın arı' 
ludıır. Pederi, ticaret maksadile (3) Vele<! Çelebi bauetlerlııin ta • pını pe egenme ım 01,'fUSU. Zeki Coşkunun asli maaşına 10 lira iki Tarık U., Maarif erkanı ve bir .kı. - nıını. ~e hatt~ genişlemesini . ır 
(Tebriz)e nakledip orada yerleş- zı!Ane eserlerinden olup, gormek tere- 1 * * -'am yapılarak 70 liraya çıkarılma- 1 5 sun orta tcdrısa•. muessesel.erl mudUr edebılır. Fmlaııda taarruzu mli~• 
miş.. ~ms) burada dünyaya gel- tine nail oldı$ım cayrı matbu (Mub- s ı kararlaştırılmıştır. p O 'ive ';'u~llimleri ve aileleri hazır bulun- l .. ıa uğrayınca 11.lıuauyanın da 1-'.; 
miJtir ' tasar Men!OObi Mevlfuuı) lsmındcki bir Ayrıca mezkur tiyatro ki= me· = "'--- m~~:~uzın b;rki ve d•k;• sahasın- dun ve tava;sulıle müstacel '. 

• ınecmuad• tesadüf etüm. z. ş. M e a. h u r b i r ..- ~ ~ ıııı"' 
Mub•kkak olaa tliier bir ri,,.. T murlarının ücretlerine de 5 er lira 24 saatı"n zabıta 1da gösterdikleri yüksek kabiliyetin ve Sovyet. dileklerinı bol bol ta .. il' 

Jet: dolandırıcı zam yapılarak 25 şer liradan 00 zar mıiessescnln geniş veriminin canlı de- eden bır sulh ıınzalandı ve bö1 
(Şe-); çocukluğunda, feykaJi. Samatya faciası tahkikab liraya çıkarılacaktır. Ancak bu k ' 1 lıllcrl olara~ ~örülen uırıf m.antolar ~ cc Kremlin sak~i bir aralık :; 

de güzelliği ile marul imiş. O de- tl'ç dört gun- evvel Kocamustafa. Dolandırıcılıktan müteaddit sa. zamlar 1 Hazirandan itibaren V a a a r ) çok ınce bu ıtına ile ctiklunış tuvalet m:ığıuı kaplırdıgı bu çarhtan 
bıkaları olan Arif Beyazıtta börek- lcr btiyük bir lnkdir ve hayranlıkla b" . k b' 1 ti d ya)" 

recede k~ tam•miyle bıyık ve. A· j p•<•da Sümbül' efendi camıı" arka- mer'i ve muteber olacaktır. • . al ...... , •• _ .. lır Bilhassa müzelerdeki es u~u ır ma ıare e sıyır ı, •r 
_,... · T ·b· d"kk. 'de k Sebze ve meyva halinde ham - ..,..,,~....., · b ·d· ---.. •-ı .. "'·l·y•• kalları çıkıncıya kadar, pederı o- sındaki bostanında balta ile başı ·:ı ayyı ın u ıınına gı re o - . 'ki 'rürk motillerindcıı kopye edilerek u ııı ış onu '"""'ara sur .... ı ,J 

Bun sokakta yalııu ııezmesin.i ı vücudünden ayr·'-·· olarak bulu- civardaki ilk mektepten iki kilo Yenicami cinayetinin lık ed,en Mustafa oglu Caf~.'· 0 cı.. sırına, aı~ın yalclızlı ve renkli ipekler- lir ve böylece bıdayetı.e kur~ 
,...._;. G" ili · ~ börek istediklerini, on liranın üs- varda kerestee< Kasımın dukkanı- le işlcnm!ş çay v. e sofra \akım. !arı bu bütün plan altüst olabilirdi. M 

men •---y- uze ğınin cezasını, nan Talatın kimin tarafından öldü· muhakeırıesi k · if d • .. · b' -.d b tünüde beraber yollamasını sö)ll.e· na ereste ıst e erı<en uzerıne ır eski TUrk san'atındeki eihırli ılhenk ve şekilde fakat mubarebes.iz Pi"':. 
eve panıp oturmakla çeken rüldüğü henüz kal'iyyetle anlaşıla. Bir müddet evvel Yenicamide kalas düşmüş Cafer ağır surette zarafeti olanca kudret ve incellğlle b Buk . da ld edilıl' 
(Şems) bir taraftan tahsiliıM iler· maınıştır. Ancak, Talatın uzun za- miş, börekçi ,çırağile börek ve Pli- bir cinayet olmuş, daktilo ile istida c' hastalı 'meydana vurabilmek bakımından lıer ra ya ve ovına e e 11t 
letmi7e devam ederken, diğer ta- mandan beri hayvanları için saman rayı yo~, Arif, yolda çırağın yazan ve muamele takip eden Sey- y.aralanmış, errahpaş~ ane- ·türlü takdir ve sitayişin fevkinde gö - Lehistan ve Şiınalı Bııltıl. def 

f •-- da d k kadın! la ık 6 kil d h . sıne kaldırılarak tedavı altına alın- riilmü•tUr. leri de hesaba ka!ılll'Sa Sovyel ~ ra """ ev e i ar gergef. aldığı ve bilfilıare alışverişi keserek karşısına ç mış: • o a a ıs- {i; Emin adında bir genç tarafın. ' jjliil' 
te (sırma) ve luliptaa ifleri işler· bir miktar borçlu kaldığı bir sa- tiyorlar. Bunları ver de, altı kilo dan öldürülmüştür. Cinayetin se- mıştır. Bu değerli mU~esentn t~ındeı yo- uncının Wm olduğu gör" ( 
nıİf mancıdan, Talatın karısının Tala- daha getir.• diye elinden para ve 'oebi, Seyfinin kız kardeşi Saadetle * Karamürsel fabrikasında çalı.. i ~·ak .~lmez mı:.~ ga7ı:~,;';. ça ~: Harp dışında kalan ve bekleıne r 

(Hazreti Şems)in hu fevkalide tın bu adamdan korktuğunu söy _ böreği almış, çırak tekrar dükka- Eminin bir müddet nişanlı kaldık· şan işçilerden Nurettin fabrikada :ir ~..ı:.u• en e litikasınm verebileceği oigu11 't 
giizclliğ~. y~şlandığı za?"an d~ d': \!emesi yolundaki ifadesi . üzerine na dönünce de kaçmıştır. Arü bu&- lan sonra, Seyfinin Saadeti Emine Vargel makinesinde çalışırken sol mişler bu kadarla da luılmıy•~ı' 
um etm.iştır. Mevlevilere aıt ki- şüphe edilmış, samancı dıin yaka- dan başka, bu şekilde, Fatihte bir vermek istememesi idi. kolunu makineye kaptırmış, kolu lngiltereden teneke itbalab tır. Muhasama ve harp iıldürücıl 1 
lapların bazılarında zikredildiği·, lanarak tahkikatı idare eden müd- fırıncını"- Uzunçarşı başında bir Eminin mevkııf olarak mu hake· ez.ilmiş, parmakları ezilmiştir. Ya- İngiltereden te~eke ithal edilme- yıkıcı mahiyet ve vastile de;, 
ne bakılırsa (Şems), gençliğinden- ıdeiumumi muavini Fethi Sezai ta- mezecinin, muhtelif yerlerde fırın. mesine dün ikinci ağır ceza mahke. ralı Nurettin Cerrahpaşa hastahıı.. si i~in madeni eşya birliği emrine ettikçe hele yeni yangin uı"':. 1;11 
beri yüzüne daima bir (nikap) [2] rafından sorguya çekilmiştir. cı ve kömürcülerin çıraklarını kan- mes.inde bakılmış, Emin, kendisine nesine kaldırılmıştır. 60 bin sterlinlik akreditif açılmış, leri taay)'Ün ettikçe aletin .~11

4jjl> 
örterek gezermiş. Onda, öyle bir Maamafih, bu cinayeti samancı.. 'dırarak ~ir ay zarfında dokuz ki- sorulan suallere saçma sapan ce- * Karagümrükte 35 numaralı Merkez Bankasına tebliğat yapıl· dünyayı sarması çok ınu~~ ~ 
(cemili lahuti) varmış ki, (hugi run işlediğine dair hiç bir delil ve oiyi dolandırmıştır. vaplar vermiş, delilik aliıimi gös- fırında çalışan Fetheddin Kahra- mıştır. O zaman mutlaka . b'.'1' ~ ti'. 
alliki kabile tecellt etse, gaşyetme- emare elde edilememiştir. Cinaye- Arif yakalanarak dün adliyeye terrniştir. man elini bamur makinesine kap. Diğer taraftan İngiltere koloni· mlnlerden uzun bır ınh.'.daD' ~ 
mek imkinsıı)mış. O.nn işin (ni- tin i:;lendiği balta da henüz bulu- verilmiş, sorgu hakimliğince sor- Mahkeme, Eminin Tıbbı Adlı"ye tırmış, parmakları ezilmiş, Cerrah- lerin<k?n ithal edilecek 75 bin ster. f18ında kalınacaktır. ~yle 1 
kap ile ıeaer)miş. (Değme ideme namamıştır. Tahkikata ehemmi- gusu yapıldıktan sonra tevkif edil. •evkedilcrek müşahade altına alın· paşa hastahanesine kaldırılarak te- !inlik ~eke için birlik 8zaları ara· barabl ve sukutlardan ıçtı,,..ı , 
yüz vermezmiş.) [3] yetle devam edilmektedir. mlştir. masına karar vermiştir. davi altına alınmıştır. sında tevziat )'<!Pılınıştır. tililller ve inkılaplar çıkt'!:I. 

E D E B t R OM AN ı 104 bahleyin mendilleri asmıştım, bah· ı cide hanımla odalarımıza çıktık. 
çeye çıktım, mendilleri toplarken 1 Sabahleyin, hanımefendinin kahvc
kapı çalındı. Koştum. Açtım ... Kap sini götürdüm. Kapıyı vururum, 
tan Bey gelmiş! Gelmiş amma ne ses yok!. .. Vururum, ses yok! ... ÇOBAN YILDIZJ 

Mahmut YESARi 
halde? ... Görseydin, gülmeden ka- Merak ettim. usulca kapıyı arala.. 

Yaaanı tılırdın!... Fesi limon kabuğuna dım.~. A! Hanımın yatağı bozulma· 
_Numan kaptan mı? l - Üzme h<'ni, haydi şekerim, dönmüş, paçalarında~ zırıl zırıl su· mış bile:·· Odada in cin yok ... Doğ· 
_ s · haberin yok Nigarcı.. söyle. Numan kaptan ne diye bu~ lar akıyor ... Ceketıru mutbağa, so- ru Macıde hanıma koştum ... Alık 

enın ' ' k d Vali h' k .. .. bak ğım ... Yalnız kaldık dıye, hiç se- rada kalıyor? Söylesene!... k.~n'.~ y~nıM. oy um, a ı, arı, sersem ser~em yuzum; · -
; N k ptan burada te- Peyman gu"lerek tekrar Nigara tutsu verır gıbı buram buram du. tı: •Acaba sokaga mı çıktı.• ~ v.nme. uman a , ' k 0 ş k B · ., 

melli yerleşti. döndü: manl8;:, çı d·tı. na,d'k evV .. et t ey~." lımeNz. ~ı. p d h zl d 
Nigar. onun kolunu çürütecek _ Uslu durusan, söylerim dedi. esvap ... rın an. ver ı . ucu , vu- ıgar, eymana. a a .. ya e so-

kadar iddetl imdikledi Sonra sigarasını yere atarak 8 • cut değil kı bıraz daha dursa hep kulmuştu, nefeslerı ·bırbırıne doku.. 
- S~s . hın:ı;! Yalan söyleme. yağile üzerine bastı : ' b?y doğacakmış. Vallahi .. k~:l.dık nuyordu: 
P eyman, bağırr.:amak için du- - Şevket Beyi Soğanlığa gön- ~lın~den. Dıral cledenın dudugune - Peki omma, annem o vakit 

daklarını ısırıvordu: dereccklerdi. O gün, annenle be- don~ü. .. nereye gider? 
- Ooh' Canımı acıttın ... Vallahi raber sokağa çıktık. Çarşıya uğra· .. Nı.gar da, peyroanla beraber gu· Peyman, başını hiddetle çevirdi: 

çürümüştür.. dık ... Aman, kalpakçılar bBŞtnda luyordu: - Du rda dinlesen a! ... Biz, Ma-
- Böyle yalan sbyledikte hep bir asker tıbbiye1i gördüm, bayıl- - Sonra, Peyman, sonra? cide hanımla mutfağa indik. Baş-

etlerini koparacağım. • dım ... Kız gibiydi Vallahi... Peyman; Numan kaptanın kıya? başa verip iyice düşündük, öyle ya, 
Peyman, darı larak dönmüştü: Nigar, gayet tabii dinliyordu: d'etini, rakı ha221!'1adıklarıru, !kapı nereye gitti, ne oldu? .. Evi arıya-
- Ben de birşey söyleıniyeceğim. - Evet, sonra! arkasından dinlediği açık hikiıyele- lım ,dedik. Belki fazla içti, sarhoş 
Nigar; durdu, Peymanın boynu- - Sonrası alqama döndük. Za- ri, en hurda teferrüatına kadar; el. oldu, yanlışlıkla başka bir odaya 

na sarılarak öpmeğe başladı: ten biz yolda iken hava bir karar- lerini çırparak, kaşını, gözünü oy- girip sızdı kaldı ... Ah, alık yarim, 
- Söyle, Peyman; kuzum, ca. mış, bir kararmıştı ki oorma. .. Eve natıp vücudünün her azası ayrı ay· desene? ... Biz onu nerelerde an-

11ım söyle. girer girmez, bardaktan boşanır gi- rı hareket ederek anlatıyordu: yorduk, halbuki o, nerede imiş! ... 
- Söylemiyecegim! b{ bir yağmurdur başladı. Ben aa. - Niha~ uykumuz geldi. Ma- Gözlerini, Ni&Arlll gözlerinden 

ayınruyarak ilive etti: sılarak pürüzlü pürüzlü bir müd-
- Misafir odasında... Anladın :let öksürdükten sonra genzini ka-

mı? ııyarak bahçeye tükürdü. Geri çe· 
Nigar, Peyınarun ehemmiyetle dlerek pencereyi kapattı. 

verdiği tafsilattan da bir şey an. Peyman, yüzünü ekşiterek: 
lamamıştı. fakat cAnlamadım!• - Pis mundar pangodoz. .. Yine 
diyemedi: mide yapıyor, dedi. 

- Evet, sonra? Nigar; bir Peyınana, bir merdi-
- Sonrası bu... Bir ara, tekrar ven penceresine bakıyordu: 

odasına baktık, a, Hanımefendi, - Numan Bey, sahiden burada 
yatakta yorganı çekmiş, yatıyor! mı? 

Demin nerede idi? Haddin varsa Peyman, Nig!rı omuzJ.anndan tu· 
sor! .. Beni dışarı çıkardılar .Macide tup sarstı: 
Hanım odada kaldı. Kulağımı anah- _ Demindenberi, ne nefes tüke. 
tar deliğine dayadım. Bir şey du· 

d M b . 1 k tiyorum. Burada ya? ... Evin beyi.. yama un. ır mır ır şey er onu· 
şuyorlar, işite bilirsen, işit!.. Tam Gecleri, sofada tesadüf etmemek 
üç gün J.iıyenkati hasta yattı. Dün için bucak bucak kaçıyorum. Öyle 
çamaşır değiştiriyordu. Dolaptan kanlı, korkunç gözleri var ki. .. 
~.gömlek çıkarıp verdim. Göm Nigar düşünüyordu : 
legı gıyerken kaçırtrnadan bır bak- _ 0 misafir değil mi? 
tını, ensesi omuzbaşları, hep k\lr\14 
kuruş, mosmor çürük içinde... Peyman, hiddetle yerinden ftr-

Limonluktan görünen, konağın ı•lamıştı: 
yan merdiven pencerelerinden biri - Ne misafiri! .•• Evin beyi eli. 
açılmış, Numan kaptanın kabarık yor. Emİ!', hiiküm ooı:la şlmd1 ..• 
aaçlı başı görünmüştü. Göğaü ııar. (Dcılu& _.) 

tecrübe ile sabittir. Hatti j 
Bolşevizm böyle bir fırtınaJIJll....,. 
lu ve neticesi değil midiı? ~ 
fih böyle içtimai ve dahili çor f 
tüler ve sarsıntılar olmasa ~il~~ 
zun bir harp, hele bugünkü r p 
far içinde, galibi de, n.ıığifıb~ıJi 
takatsiz düşürecek kaıLır kıı• ,-1' 
izler bırakacaktır. O zaman ;;,,ı 
şın ve kasırganın dışında k• jJ'1' 
mııvaliak olabilen ınemlelıej,ıl' 
&inde ve harekete amade ordıır>f' 
le, sulh masası etrafıııda k011 ~· 
cak bütün muhariplerdcn Çok 1 ıv 
sek sesle konuşmak im:.ao ":S,.JI' 
satını .. de edebilir. Hele < ııı ·ıl'~ 
ket (170) milyonlnl< bir lıli 
temsil ediyorsa-. fil'.,ı' 
İngiltercnin Moskova Se ,1 

Stalin politikasının bu şaşın8';ıil' 
hattını Biiyük Britanya ll•~,JI"' 
Nazırına bir defa daha tekJ'llr lı ıı' 
olmasını farz ve tahmin etınecıd'~ 
rikulide bir yanlış yapmak ..,,r 
dir; nitekim dünkü Lwd;ıııı~~ 
hnatı Sovyet Rusyanın re ı1ı 11". 
ya ve ae de İngiltereye 1'.11. 41' 

. - · bır •• ı harekete geçmıyec~gı~~ fal" 
(Devamı 3 iın<U .. 1 
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Yazan: Nizamellin Nazil 

w 
••• Dtin öğleden sonra, İstanbul kah

velerinin birinde orta Yh)lı bir a-

M ht ı "f Jh h ti "} "Jk M"JJ" dam, kendhde:ı hayli yaşlı bir 
DUn öğledenberi Mihver radyoları i- u e ı su eye erı e- ı ı ı adama şöyle dert yanıyordu: 

I:lnı ş3dümanl ile ıneşgul bulunuyorlar. H l 
<Bulgaristan üçüzlü pakta ıltihak Ankara heyetı" -Brı"andın nu··ktelerı" - ...... em va lahi, hem billahi, bıktım, usandım artık! İllallah , .. ,,_ 

etnıiş.> 
İngiltere hariciye nazırt Ant.hony E- hu, illilJah }ahu~-. Gece sinc~ıa 

. Geçen bir yazrında da bilmüna· Yazan: ·· d"" · ' den ile Ingiliz imparatorluk genel kur- gun uz Slnema.. öğle sinema, ak-

Japon teklifleri
ni kabul etti 

Selanikte teslim me- . 
tasinıi heyecanlı oldu Uzak şark sularınd?kı 
Atina, 1 (A.A.) - Atina ajansı İngiliz ticaret gemıle-

biJü:riyor; ri geri çağırılı yor 

--o- imay başkanı seneral sır John D•ll'ln sebe arzettiğim gibi, 1918 yılında, Hikmet Nisan şanı sinema .. Gündüz veya gecen:ı:. 

l A hl Ankara ziyareUeri a.kebinde Sofya.'nuı ya·ru umumi harbi takip eden mü. hangi saatinde eve geJsem baka-Amerikan si a arı jbu jesfütde, lı.lç şüpbeshı, Mihver he • tareke devresinde, Paris, bir cBa- t 1 d İn t 1 d 1 d 

k • d"J" o:ıbıd bir kar clbi gösterlimelc tç.u ha- bil» kulesi halini almıştı. Dünya· eml as ard a giliz ve ta yan e e- rbım ev e cinler top oynuyor. İşte 
ikiye ta Slm e 1 ıyor zı şartlar mevcuttur. Fabl Fllof kabl· .. t b" k"" ! d le h ge erı C hazır bulunuyorlardı.. ugüıı, cumartesi.. öğle vakti isten 

nın dor ır oşes n en ge n e- H ·k· f · 1 ık · 
Vaşington, 1 (A.A.) _ Vaşing. nesinin bu harekete lekaddüm eden ti 1 '·' h . er ı ı tara noktaı nazarlarını a- ç tık, yorgun argm cH gittik ka-

günlerde devamlı gWI celseler alrdei · yell~rdora1ya yerheşlmı· :'erb, kliepsı ,çıkça bild.irdiler.. pıyı çaldık .. fakat .şin yoksa 'çaL 
ton'un hükumet memurları Ameri- nı:.-, olması ve bu celselerln bir hıLJU mı ı ava arının a ını e yor, Esase b" k k" .. F k. .daki k ' 

llutün t ı t ·ıt h · · d · Ye gaze e er, ngı ere . arl<!ı- Vichy, 1 (A.A.) _Havas bil irı· 
a'nın İngıltere'ye ne mıktarda mal uzun sürmüş bulunmaları, üçüzlii palt· gayeye varmak için de her türlü li B n,_l ır aç va ıt once ran sag omşu k~um pencereden 

. . • . n • ouı lon Ankaraya gidip biz- anahtarı uzatarak: 
eme ve techizat verebileceğ'.ni he- ta Bulgariskı.nın gönül nzasiliı girme - vasıtadan ıstifade etmegı unutmu· zat vaziyet hakkında Ank B h d di 

cı nazırı Anthony Eden ve Ingiliz yor: 
in e~el kurmay •başkanı General Dili Nazırlar heyeti, dün saat 17 de 
A. nkara'yı ziyaretleri hakkında toplanmış ve bu toplantıya fevka. 
d:~d<ılu ajansının telgraflarını ol· iade olarak, bütün devlet sekreter
kiJ~u gibi ve göze çarpacak bir şe. !eri de iştirak eylemiştir. 

lp etmekle meşguldurler. Hesap- ınlş bulunduğunu, bUaJds Bertin ıa.n.- 1 d ara mu· - nyurun ana tarı e .. on-
ar, iki memleketin silah ihtiyçları fınd:ı.n tazyik ve tebdld edltmtıı oldu • yor ar ı: h . ö ·ı k 1'hitilc görüştükten, ve devam et· lar sinemaya gittiler! 

tunu, hatta J'&pıl.a.n lelıdiıtere bir ha7· Gazetelere ta sısat ag ama ' mekte olan Anadolu harbinin H Ibuk' •, 1 d.. · 
ıütesaviyen nazarı itibare alınmak il tereddüUer ve mlin&k•••larda.n son· konferanslar tertip etmek, broşür. 'T·· k t . t . ' .~. ı, ua ıa un gece sıneına-

1 kt d T "h . ~ • . 1 ur ezme amamen uygun bır da ır.ıler, Düı: gece de boşuna ka-
:uretile yapıma a ır. ercı an ı. ra giiçliikle boyun eğme(e mecbur kal· ler_ çıkarmak, hatta. mızah gazete- şekilde ve ne gibi şerait altında pıyı çalıp dururken soldaki kom-

:ıyltie neşretmEktedirler. Gazeteler, Nazırlar heyeti, Tokio'da F~a.nsa 
lııı~aı:nanda Türk kızılayı tara· ı · Tayland anlaşmazlığının hallı ıçın 
l!d" Yun an kızılhaçına hediye yapılmakta olan müzakereler h~k: 
ili tleıı GeYYar hastahanelerin Tür· kında hükumetin battı hareketını 
Ilı!• konsolosu tarafından teslimi tesbit etmiştir. . 

;nali Hizım gelen malzeme işlerile dığını tahmin• miisalddlr. !erme bıle para dagıtmak suretıle sulha müncer olabilcceg" ini anladık şunun küç"k k d 
meşgul bulunan dairenin müdürlü- Bulgarlsatnın bu ha.rekat.inde profe- fk. . . 1 hl · · _ • u ızı, pencere en a-

BÖr Cankof'un vatanı üı:erlndeld şea · e ~rı umumıyeyı e .. ,erme çe:Vır tan sonra Fransaya dönmüş oldu- nahları uzatmış: 
ğü İngiliz siparişlerinin Amerikan metenı:iz tesirlerini oe=ıemek nıwl meg~ çalışıyorlar, .vus atı maliye· ğundan, bu cihet kat'i su.rette tes- - Btyhude çalmayın, onlar si-
kara, deniz ve hava kuvvetleri için mümkün olamıyorsa, Bulgar'3ta.nm bu lerının ıfcvkınde b~r _çok paralar pit edilmiş bulunuyor; mükiileme· nemaya giltilel! 
verilen siparişlerle ayni zamanda hareketini korkunç bir emrivaki adde- sarfcderek emellerının kuvveden ı ··tt fkl 1 A k r·k . . . 
teslim edilmesini emretmiştir. Bu decek bir insana bizim memlekclle file isali i~in bin bir çareye başvu- ı der;. ~u e ~ er e. , nli a~~_Yı a u a· Deınıştı. Pekı, sorarım şimdi si-

y~nasebetile Selanikte yapılan he· Öğrenildiğine göre, Fransa, Hın· 
ilıe~nlı ınerasimin tafsilatını neşret diçini ile Tayland arasındaki anlaş· 
ilıut;.:ı.:e Yunan milletinin dost ve mazlığın halli hususunda Japonya. 
ıu . "'UJ< komşu millete şükranı- nın ileri sürdüğü teklifleri, pren-

ıztıar eylemektedlrler. sip itibarile kabul etmişir. 

cmir bilhassa makineli aletleri a- l'OSlhunak d>. J'Ölece mömkün otaınu. 1 dı 3 c en e emn;ı) ~t ıger mese. ze, bunun S-Onu ne olacak bt;yle? 
• t ektedir 1 Bulcarısıenıa borllkte neşrettttlmloı ruyorlar ... , leler etrafında donuyol'du.. Madem.ki, bu kadar sinema tirya-
ltıkadar e~ ELÇ. st LON son be:ramıame, bn&"ünkü Bulpr kabl- Bunlar meyanında, bazı ker_e, ı Hycle Framızlar tarafından gös- kisulirler, biiri evdeki yataklarını 

AME AN r. '· • nesinin iktidar mevkimi muhafazada/ bir memleketın ikı sulh heyetı gon lerilen hüsnükabul ve nezaket, yorganlarını da sıncma aJd ' 
DRAYA DÖNUYOR devam etmesi veya elme,....,ı ııe .ı.e bl· Jderdiği de görülüyordu! Suriycnin, !intizarın fevkinde idi. Müzakereler geceleri de orada . t y~ 0 

Se<l.p 

Hava Harbi 

~altaya bir akın 
daha oldu 

~azı Alman şehir ve 
1rııanlan bombalandı 
~alta ı llesr . • (A.A.) - Cuma akşamı 
S edilen resmi tebliğ: 

\i ~hallın ilk saatlerinde, milliye
l'ı!Je:ııı. .ed.ilemiyen diışman tayya
lliı, dı· hır miktar bomba atmıştır. 
oıd _uşınan tayyaresine ısabet vaki 
has Ugu Ve tayyarenin ciddi surette 
ta~ra uğradığı görülmüştür. Bu 
~&renin üssüne dör.cbilrnesi ih
taı azdır. Bir miktar ölü ve ya
~ vlit'd:ır. Hususi binalar çok ha· 
lııı.!a lığramıştır. Iki ki~i enkaz al· 
"!tın kalarak ölmüştür. Bugünkü 
~ esnasında iki kilise ve -bir ma
..,,M~ hasara uğraml!§tır. 200 kişi 
· ~ l&tız kalın.ıştır. 

<\t,t1ı\N ŞEHİR VE LtMAN-
l..11.RINA HAVA AKINI 

1ıı;lldra, 1 (A.A.) - Dün gece, 
lı.ıııı~z hava kuvvetlerine mensup 
heıl'n ardıınan tayyareleri, Wil· 
l\ııı ·~haven üzerine ve Almanya
ğer ~ıtnali garbi mıntakasında di
Yap edef!ere şiddetli hücumlar 
ıııı:ı?1~lardır. Boulogne istila liroa
~ a hücum edılmıştır. 
..... ~~~~~~~~ 

~çük Haberler 

• •. lıüır-
..... ,. ._..,. - Alman hUkô.metinin 
~~ Utet'ine iktisat nazırı general 1 
~&'e h B.ou bu sabah tayyare ile Leip~ 
~~~ ~et ~ecek tir. ilotopeanu Le
~ ~t!:ıının açılı.ştnda R0Inan7a 
, ll.o •tını temsil edecektir. 

~0ıııa.ı:"' - Bugün bir ticaret heyeti, · 
\>,,., ·ı toplanan muhtelit İtalyan • 1 

ll}t e~ komitesinin mesaisine işü • 
t..ı.l, "-lır ek: Üzere Belgrad.a hareket e-
• . 

JAPON HARİCİYE NAZffiI 
BERLİN VE MOSKOVAYA 

GİDECEK Mİ? 

zl mu.W:anır edecek b!r tıında zarar . . .. r· di. . Hı . t" 1 • • . • . ya sa ar.. ıne-
Lizbon, 1 (A.A.) - Amerika Bir- gl;rmüş telakki edilemez. Anka.ra be • bırı Mus _uman, gerı rıs ıyan samımı bır h_ava ıçınde cereyan e· mayı ben de anlarım, arasıra gidip 

Jeşik Devletlerinin yeni Londra bü. yannameslni Mlhve" karşısında naı:aı- ve her ıki tarafın da sulh şartl~r~ ı diyor ve bu, ikı devlet arasında es· oraya iyi bir film seyretmesini ben 
yük elçisi Winant dün Clpper tayya kalnuıı bir Bulg:u-lst:ı.nla açıkça de • yekdiğerine te_va!uk etmıy'.'n ikı kiden beri bir an"ane şeklinde mev- de severim. Fakat bu kadarına hen 
resi ile Amerika'dan Lizbon'a gel- mokral bir Türkiye tmzaı~ıııh. Bl • heyeti vardı. Oz Arnavutlugun bır ıcut olan müveddet ve sempati his. dci;ıl .'j JtSe da,·anamaz d • , 

im Al d.. bir Ingılten • · · İ b ldak" ' ' ogrusu ... 
Londra, _ (A.A.) -Japon haricL mlştir. :ın dCB":.,""':ea. mu:::'.::"oıu.,..mıızu Bul· heyeti olduğu gıbı, stan .u 1 !erinin yeniden iade ve takviyesine Seıntteı<i külüstiir sinemadan tu-

ye nazırı Matsuoka'nın büyük bir Winant, mümkün olduğu kadar prislan, bi2lmle blrHlıte bir beyanııa- Arnavutların da: esba.k valılerden hır başlangıç olarak gösteriliyor- tun da Şehzade~aşı, lieyazıt, civa· 
diplomatik faaliyete geçerek Ber- süratle İngiltereye.hareket edeceği- me imzalarken bir malızU1' sayıııaıruıı- Fa. 1 Paşanın rıyasctınde bır h<;-ı~u~ .. Loyd Ge.orge'in inatçılığından rındakilcr yeh~miyornıuş ırıbi, 
lin'i ve Moskova'yı ziyaret edeceği. ni söylemiş ve demokrasilere yar. iL Bu beyanname,.ı tmza.ladıl<~ son: ~etı ~ulunuyorduL. B~. heyetın dı- aogan ve vazıyeti zaman zaman Bc~oglundaı<i sincm41uraan da hiç 
ne dair dolaşan şayialar müşahid· d k . . hakk d ··ıa ra biz de komşu BuJgarlstamn ıngil ger azaları, heyetın bu tun masra-1 sarsan muhalefet hamlel<'rin~ Türk bırini kaçırmak istemıyo !ar 

b un anunu proıesı ın a mu tereye diişınan bir Atman:ranm slyfSl fını der'uhte eden Debreli Fuat ile t . . b d . 'ki" r • 
Jeri muhtelif sualler karşısında ı- leasını bildirmekten imtina eylemiş ve ideolojik lttif:ı.Jdıı.r manzumeslıı• gi- '.. .. . ı ez~nı • azı eğısı ık yapılmak su- Yaşlı adam: 
rakmaktadır. . . tir. Kendisine bu kanun projesinin rişlnde beya.nn•menln ruır.w.u lebdÜ ı udebadan Su~~yman Fehmı bey- ireble kabule meheyya olan Fran~ - Doğru•n dedi, bu kadan da 

Matsuoka, Moskava'ya ne gıbı ·yan tarafından nekadar zamanda eden bir sebep bulmamak Jsterhı. lerden teşekkul cdıyordu. . sa harıcıye nazırı, elinden geldığı ınünasebetı.izlik! 
"saadatta bulunacaktır• Berline ta . d.l •. h kk d 1 Bununla beraber bir tzırab• gizle- Rusyadan ayrık:ı Karadenız sa- kadar tahfife çalışıyor ve muvaffak Öteki yine ba,ladr 

mu · ı asvıp e ı ecegı a · ın a soru an _. d d ğru bulma Zira bt İngU .1. .. Jı · t "kl · ·ı L t -s • 
karşı nazik bir vaziyette bulunacak lbir suale cevaben de cbu benim de- ,. e o ,.,., --~ • h si: hı ı cum urıye _çı erı ı e, .e on.. te oluyordu.. -Hem ac münasebetsizliğin el.a-

h . d ı tere ile başabaş, ayni dc...,_e ..,. Estonya Lıtvanya ve Fınlan- B · d' b .. ··k A · k ı · 
olan Japon nazın, bu şe ır e nası 1 ğil' ayanın işidir.• demiştir. yet ve şerefe sa.bip ola.n<lı imza ıeaıı Y~, . . ; . rı'.'11 ın en . uyu .a~s~'. n· nıs ası ... Sız, ne de olsa bunların 
karsılanacaktır? 1 ebnişlzdlr .. l'lulgartstan ıse llllhe.k e • dıya gıbı Ş.mal memle_ketlerı de kara ıle olan suıtefehhumu suratle akrabası ve velileri sayılırsınız. Ri-
P~LAMENTONUN DAÔILMA· Yeni Japon Sefiri denlerin. sayısı ne kad:ır artvsa a.rtıwı mükemmelen temsil edilı~or, Mısır iz:'1e etmek, ve bu sayede, Şarkta ca ederim, keudileriııe tembih e-

KALDI bep •ilııüzlWı olarak ..,,ııın ve a.nılacak delegasyonu da Saad Zaglul paşa. el an devam eden harbe nihayet din· artık bcuıın için kabak tadını 
SI MART SONUNA Bcrlin - Yeni Japan sefiri gene- olan bir pakla bia.I elmlş bnlunn:ror. nın riyasetinde faaliyetlerine de· verdirerek dünyanın bu köşesinde da 'geçen hu sinema ti k'l · · 

1 (A.A.) P lam t · raı Ashima dün !'.erghoff'da Hitleı Bu hileli lesbit etmek ne lk.tlfa. ey • di rd .. • · . . rya ııgın-
Tokio, - ar en o ıç. tnratmdao kabul edilerek Alman dev· !emek, Bulgartstanın üçüzlü pakla P.. vam e yo u... . de . sulh su~etı bır an önce den biraz vazgeçsinler de hır par-

t!ma devresinin yakında kapanma- ,\et reisine itimadnamesioi takdim et • r1şı at.rafın•la ,.,. değil ook şey söylem.iş O sıralarda ·ben de Parıste bulu- tesıs etmektı... ça da evlerinin işlerile meşgul ol-
sına intizar edilmekte iken, Domei imiştir._ olmalı: demek.lir. nuyordum. Ingiltere ve Fransa hü. Fransızlar ile heyet arasındaki suıılar! 
ajansı devresinin mart sonuna ka- kı'.imetlerile doğrudan doğruya te- görüşmeler tamamile resmi olmak. İhtiyar zat haşuu sallıyarak bi-

l mas etmek üzere, Ankaradan da tan ziyade, nim resmi bir mahi- raz düşündükten sonra, ne dese be-
dar temdidini bildiren bir tebliğ S A R A y 8. 4 . ı k • k laktan 

1 BDgtlD lnemasln a bir heyetın yo a çı acagı u ~ette cereyan ediyor; çay ziyafeti, ğenirsiniz? Demesin mi ki: 
neşretmistir. Devre mesaisi niha. · I kulağa duyuluyordu.. öğle yemeği gibi vesileler bu te- - Haydi ben gelip sizinkilere 
yet bulmuş olmakla beraber, teb-

1 
f'I ı d d Emsalsiz güzellikte, eğlendiren ve heyecanlandıran bir ı m o an Filhakika ,bir kaç gün sonra, te- masları teshil e iyor u.... tembih edeyim, onların bira.ı ku-

liğde parlamento azasının Tokio' O 
Gv L A R J N KJ z J maslarına Londradan başlıyarak laklarını çekeyim; peki amnıa a iki dan ayrılmamaları bildirilmektedir. i D A S lih b · İngiliz hükfımet ricalile teatii ef- Bir gün sefarette a ı eyın o- gözüm, ayni şeyi bizimkilere kim 

İN'GİLİZ VAPURLARI GERİ karda bulunan bu heyet, Parise av· dasında tesadüf ettiğim B<>kir Sami tembih edecek, bizimkilerin ku-
ÇAGIRILIYOR (Snzannah of lehe Mountains) detle cClaridge's• oteline yerl"§ti. bey, böyle bir çay ziyafetine ait bır !aklarını kim çekecek? İnanır mı-

1 Fransızca sözlü şaheseri mutlaka görünüz. Bekir Sami bey merhumun riya. intibamı, Geriand'ın nüktegulü. •m a:oiziru, bu sinem:ı tiryakil.ği 
Toklo, 1 (A.A.) - Japon Times,' ğ" " b h d k .. ı Baş Rollerde: setinde bnlunan bu iki Milli dele- unu a se mev-zu e ere şoy e an- yüzünden, haftalar var, ki ak~Jm· 

and advertiser gazetesine nazaran, 
İngiliz seyrisefain kumpanyaları U

zak şark sularında sefer eden tica· 

ret vapurlarını geri çağırmağa ka
rar vermişlerdir. 1 marttan itiba
ren uzak şarkta bu kumpanyalara 
mensup vapurlarla Emtea nakli ni- 1 
hay et verilecektir. 

il B U G Ü N 

RANDOLPH SCOTI-:MARGARET LOCKVOOD ,.gasyon, Yunus Nadi, Kaptan Ra- !atmıştı: !arı evde bir sıcak yemek yedıg•m 

5 H İ R L E y T E M p L E !uf, Ruşen Eşref vesair bazı zevat - O gün, uzun ve yorucu müka- yok.. çünkü ben akşam geç vakit 
ile, onlara İstanbuldan iltihak eden H>melerdPn sonra çaya çağırıldık. işten eve gelince, onlar da çoktan 

Pro~rama ilaveten: Bug!in roatinclerden itibaren İngiliz Osman Nizami Paşadan mürekkep, Briand'ı çok hırpalamamıza rağ- sobayı söndürm"-ş, mangalı kapa-
Hariciy; Nazın Bay ANTHONY EDEN ve Erk&nıharbiye Reisi ~ıdukça kalabalık bir kütle teşkil men, onun pek neş'eli bir günüydü .. mış olarak sinem11nın yolunu tut· 
General DİLL'in Türkiye ziyaretlerini biitün ta{sili'itile gt;stcren ediyor, Muvaffak Menemenli de Çaylar dağıtılırken, Berthelot ba- muş oluyorlar. 
mm. Bugün saat 11 de tenz'li\tlı matine hevetin veznedarı olarak bulunu- na bir cemile olmak üzere, sütlüğü _ Desenize ki tirhalli, hep bir 

- vordu. 'alarak: halli imişiz. 

Jıklardan sonra, heyet, Haricive Ne müsaade eder misiniz!... dedi. 
j K j GEN Q Y / L D J Z zaretinde, nazır B~iand. katibi u- Verece/!im cevabı beklemeden, Oaman Cemal Kaygılı 

w:; rm- I<. 1 Kısa !br istirahat ve bazı hazır- - Fincanınıza süt koymaklığım11 _ Ona şüphe mi var? 

mumi Berthelot vesair hükumet a- Briand atıldı: 
MICKEY ROONEY ve JUDY GARLAND damlarile temaslarına başladı. Bu - Koyunuz, koyunuz ... Ankara. da kyamağı severler ... 

Sinemasında 1 dir k1 d' Cümlelerile, Ankara kedilerini 
MELEK 

En soBn danAs ve şaHrktlarAla süsluR .. bir filmçlc slziı•ikçi saat Egüldii.rKeceklelr ve Eej!" en Rece ı•er ır. ) te'.;:~~enb~~~~:oy!ı:;zt!~~;eleıden 
( M A H K E M E L E R D E sonra yorgunluğumuzu birer fin-

can kahve önünde giderirken, ba· 
. . .... • İn 'it Hariciye Noz.ırı Bay EDEN Türkiyeyi ziyareti bütün tafsilitile ve en soıt E •• • • d na dönerek: 

MÜIIll\l ....,..VE: gı ere . . • . il cınayet FOX DÜNYA HAVADİSLER!. Bugün saat 11 de tenzılatlı matıne. yup 1 avası - Bilmem siz alaturka kahveyi 
sever misiniz? .. Ben çok severim. 

--------- - Vaktim olsa iyi bir kahve içmek 

Eniştesi Zeki, Katil Tahsinin Osmanı için tstanbula kadar giderim .. de
di. 

"ıı ~.dtj . 
~, . uc:i.in .~ - Ispanya hükilmeti, kral KSI. :ı.11 s· d 2 b- .. k F·ı b. <l -
~~ı.ü ~~ ~~~l~iun~ıı.:~u u;,~a= .. B -n TA İl.l ınemasın a uyu 1 m ır en mı 
:•ııı,k~;:rı~~~u;:'.ıımaıemıuıuı- 1 _K:~:TLI HAYDUTLAR~;~ 2-Mevslnıln en blyük 

İtte ~lııınon - Hfılen grevlerin meo- KENT TA YLOR ve ROCHELL :.,~ . DIDVaffaldJetl 
::ı., o.:;: kanun projesi ••!kik et • ı HUD SON .~, EMiNE RIZIK ve SÜLEYMAN 
Ilı II:ıenıa Utbe'usan . meclisl adliyo • , 
ııı.ııı.ı......, •.gönderdiği .r•ni bir mel<- tarııf1Ddan oynanmıt hav• kahraman- ,:~ NECİB'in Türkçe sözlü- sazlı 
0~est r:~tikan istihsalini himaye k<r k h an ...,..~ 
ııı._ •k 1ç1n Knudsen grevlere ınaru tarının ölümü •§kları ve a ram - !~ ve şarkılı Doktor' un A•kı 

nasıl öldürdüğünü anlatıyor 
Geçe nsene Eyüpte ~ cinayet !'Yerde kan vardı. Osmanın yattığı 

olmuş, Talı.sin Durmazgı~r~ ar~a- yer aydınlıktı. İki tarafta lamba 
daşla.rından Osınanı oldurmuş, yanıyordu. Tahsini orada göreme. 
Hamdiyi yaralamıştı. Tahsinin mu· dim. Yalnız, Osman: 

hak.emesine birinci ağır ceza mah- - Beni Tahsin vurdu! .. dedi. 

- Size iyi bir kahvenın nasıl ih· 
zar edildiğini tarif e?eyim de, is. 
tanbula kadar ihtiyarı zahmet et
meden, evinizde iyi bir kahve içi· 
niz, dedim, ve bildiğimiz şekilde 
tarif ettim. 

Ben, tarifimi bitirmek üzere iken 
yine bir nükte savurdu: "" ı.. Çok iiddelli tedbirler alm-ı ı:ıı:ıarı fılmi "T 

vsıye etrniştır. Bugün Saat l de tenzilatb matine 
::---....:__ (A. A.) •• ._ _____ _ 

kemesinde dün devam edilmiş, ka. Sonradan Tahsinden duyduğuma 
tilin eniştesi Zeki şahit olarak din- göre, Osmanla Hamd~ Tahsinin pa. 

---· lenilmiştir. Zeki şunları söylemiş- rasını almak üzere ellerini ~ebine 
- Şimdi, dedi, siz buna mukabil, 

gelecek toplantıda benden bir im
tiyaz daha istiyeceksiniz.. yı;.ğma 
yok! Verebileceğim yegane imti
yaz, benim de size iyi bir alafran. 
ga kahvenin nasıl ihzar edileceğini 
öğretmek olabilir .. düşünün, taşı

ıun, bakınız işinize geliyor mu? ... 

"""! jsö ıeniyorlard.L hal Başçuhadar Abdülfettah. hazine 

/
. s. uBltiiayünk taAzrihi riozmanN: 3a8sıl -- .,. ~aray halkı bu gürültü üzerine bir- okethtidası Ebe Selun, mahud Nf.zir, 

O•• ld •• •• Jdu"" ?J birine gırmişti. Bu sırada Sultan Muıı- İmrahor deli E:Ub oğlu Mehnıcıd, teb· uru • ( tafa ne yapacağını düştindü. Derhal dil Hasekısl Bagdadlı Hacı Ali, Ava -
·'"""=--- . K ı _ bendegAnıoı topladı. Bu işten kurtul • dan bostancılarından deli M""tafa be-

Suı - ~ Y azan:M. Samı araye- anın çaresini aradL raberlerinde saray mulıafızlanodao dl· 
~~ı ~~ .. lliustaıa köpürdü Arif efen- 1 başka kalıba döktün ha, şimdi gidecek, m Bendegi!ndan birisi padişaha şunla • ğer beş on bostancılardan ve baltacı • 
,.ile . ~ııaıct . ' ksin1 . lardan mürekkep olduk.lan halde ha~ 

1'trn. d ketti. Şeybisl..iın, mazerel I bu işe bır suret verece arit efendi. rı söyledı: . b ··maywıa d.aldl!ar 
>ı ~ ~~r •n: Hitabına hede! . oldu. d B ebep· _ Sizin tahtı saltanatta bakan12 Se- rewı u . . · 
~ geri)'e gıt. cemiyeti dağıl ... Paşa- 1 nazık ve, sessız bır ada~l ı. u 5 

t li.m ile Mahmudun katline vabestedir.! Katıller harenu tı.ümayunda evvele-
Ettirnı )'alla, Yoksa seni pare pare le büsbütün ne yapacagınL ;şaşırmış t. Ruhsat verın. biz haremı hümayuna mirde üçü.ncu Sellınt buiarak üzerine 
,,. . ı d h pad•c•h•n huzuruna .. n .1 d ıe ül k.,. t ~ZlJ& ka Eğer, bır o.ua "'1'1'-': ulurdu girelim, biz ç;Lkncaya kadar Ba.bussaa- hucum ı e ı ama vess eı.t.ll'r:t. 

ttı~dt Şa.e:ır~i~laşt~, ve koğuldu. Arif e- girerse ınuhaklcal~ ~ kcllesı to:r~~d.ı. ve.' de kapalı dursun. ı Üçüncü Selimin cariyeleri ve, göz -
d.a, lı, .Si;r a.'4h. Iki ate~ aras~da kal- Nihayet aklını ba:o;ına erd.ı: Dediler. d~l~rl etend_;ierını kurtarmak için ka-
•la~ da. Su~ ndatl Alemdarın bu- yan - Aleıudara şu cevabı v tala a söz kiır Mustafa hırsı saltanatla der-

1 (ıncrin özerıne atıldılar. Saçlanru baş-
~~a idL lan ıtustafanın gazabı kar- - Paşa, Sultan ~u~·- 1Y tehdit edip Sultan _ d .' ılarını yclarak avazı çıktı.ğı kadar ba-

d.it:·l'ıf efend· ettiremedim ... Beru, 0 um e hal eı:urını ver .ı. 
1 

ğırdılar .. Haremi hümayun yerinden uy 
rı~ 1 ~ılg1tt 1

' Sultan Mustafadan ye .. kovdu. ınajyyetine iU - icra eyleyın.. ·namı.ştı. Kadın sesleri afakı tutınuştu. 
ti.ir~l' ele p~· ~nra, dışarı çıktı. Bu, Deyince,_ Alemdar, Eğer, üc;üncil Selim ile şehzade Mah- ·'}çüncü Selim, bir yandan bir yana 
~ Yf!di~aışahuı beııdeg8.nından kil- e-f!Jci vcrdı: mud öldürfil~k olursa saltanata ge .. lk~c;ıyordu. Nihayet, boynuna bir ke _ 

lt.aı~ a. ita 
1 

- Kırır_ı kapıları... ka ısını kaı çecek ortada kımse kal.mı7ordu. mend vurarak boğup öldürdüler. 
bitrtanllştp Ya gelen Arif efendide akıl Bunun üzerine aka~lar p 1 dılar Bu sebeple, Sultan Musta!anın sal - ı 
a: 'll.i>'urd ı, A.lernctara ne söyliyeceği.nj ma ve balta ile kırmaga ~aşa i ·~· ı,..a ... atta bırakılm~ı bir emrl zarurt olu- ~hzade Mahmud:un lAlası Anber 9 .. 
ı:'httce k u. Zorba paşan.uı huzuruna Aiemdaru:ı korkunç ve valışı ma yye ı .,.....rd Bundan daha kola7 bir tedbu la ile refiki Hafız Isa vak'adan haber
ıla '1nı"l:e ~rkusunctau saçma sapan SÖ7· bağırışıyorlardı. Bir yandan da kazma Y~~ı Varlsi saltanat olarak orta· dar oldular .. Efendilerini kurtarmak i-

> D •tlacıı B ·· · b ıta 1 l.iyordu Alemdar paşıuıın ° · k tular 
...... asa: · unun uzenne Alem... ve a , ş ~nıartle bağırı~ıyor _ da kirruı<tyi blrakmamak 18.zundı. 1eın oş d 

l:ıte "'ün·" . malyyeti kendi Arnavudça bir &eylel ı Sulln Musta.fanın emri üzerine der • 
""'"'k her' 1 içeride iii !ardı. Boiruı.kça, 

tir: sokmuşlar.. dövüşmeğe başlamış-

- Bir gece biz işkembecide rakı lar .. o aralık ne olmıışsa oimuş ... 
içtikten sonra, Hamdi ve Osmanla Zekiden sonra sabık komiserler
eve gittik. Bahçede masayı kurarak den Emin dinlenilmiştir. Emin, 
rakı içmeğe başladık. Bir müddet merkezde zabıt tutulurken orada 
sonra, kaynım Tahsin geldi.. hasta bulun.muş, Tahsin Osmanı öldürdü· 
olan karımla bir az konnştuktan ğünü, Hamdi)i yaraladığını söyll!'· 
sonra yaruınıza gelip oturdu. İlir miştir. 
iki kadeh rakı içti. Rakı bititkten 
sonra, gece saat bire doğru misafir- Mezbahada Celep tbrahim de 
!er kalktılar. Ben kendilerini bir dinlendikten sonra, diğer şahitlerin 
az teşyi etmek istedim. Kabul et. çağırılması için muhakeme bakşa 
mediler. Kapının önüne kadar çık- güne bırakılmıştır. 
tım .. geri döndüm. Tahsin, Osman Yeni bir ihtikar vak'ası 

Bekir Sami bey merhum, Bri· 
and'a ait bu incelikleri nakleder
ken hem gülüyor hem de şunu ila
ve ediyordu: 

- cLoyd George''ll meclisten a. 
t>p, Briand ile başbaşa kalmak ka
bil olsaydı, bütün meseleleri sürat· 
le halledecektir .. fakat, Londra'da ve Hamdi köşeyi döndükten biraz 

s'onra bir bağırma oldu. Koştum. 
Hamdiyi koşarken gördüm: 

Fiat Mlirakabe komisyonu dün bizi pek 9eVmiş olacak ki (!) arka
yeni bi rihtikfır vak'ası tespit et- mızdan buraya da yetisti! .. • 
miştir. Fincancılarda 5 numarada •Ben va.şadıgım ;,,üddetçe harp 
manifatura ticareti yapan Hampa· lolmıyacaktır!. ı hndine düstur it
rasyan elinde bulunan bazı nevi tihaz eden zavallı Briand'ın mezar. 
malları satışa arzetmekten imtina daki kemikleri. bugünkü hercü
ettiği için hakkında zabıt tutulmu~ merç karşısında, kim bilir nasıl 
ve dün adliyeye W.liın edilmiştir. titremektedir?... Hikmet NİSAN 

- Ben vuruldum .. karakola gidi
yorum. Osman da vuruld~.. yolda 
· ' vor!. dedi Hamdi, karakola, 

a doğru koşuyordu. Gidip Os· 
mana baktım.. yerde yatıyordu.. 
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•• Ankara •• 
goruş-

akisleri • • 
mesının 

Bulgarlar 
(Baş tarafı 1 inci nyfda) 

Viyana, 1 (A.A.) - D.N.B. ajano
(Bq tarafı 1 ind ayfada) sı bildiriyor: 

dırlar. Filhakika Alm.anlann böy- Bulgaristanın Uçlu Pakta llti-

Ankara müza
kereleri karga
şalık ve harp 
çıkarmaz 

le bir hareketi İngiliz ve Yunan haltına ait vesika bl:.giın Belvedere 
menfaatlerini olduğu kadar Türk- sarayında, yani birkaç ay evvel 
lerin hayati menfaatlerini de tch· Macaristanın iltihak ettiği yerde 
uıt etme.Ktedir. Gazeteler, düşman, merasimle imza edilmiştir. (Ba tarah 1 iııci sayfada) 
Balkanlarda askeri bir harekete te- Alman Hariciye Nazırı Fon Rib- Türkiye ile, bir barış imilJ ol-
iebbüs ettiğı takdirde lngilterenin bentrop, İtalyan Hariciye Nazın duğlUlu pek \'Ok defalar abat et
vakit kaybetmeden mukabeleye Kont Ciano, Japon Büyük Elçisi mişti.r. İtalya harbi! girdiği zaman, 
karar vermiş olduğunu memnuni- Oşima, .Macaristanın Bcrlin Elçisi İtalya Yunanistana teı!avüz ettifi 
yeUe müşahede etmektedirler. Bu Szt.ojay, Romanya maslahatgüzan nmnn ve nihayet Tliık - Bulgar 
itibarla Sofyadaki İngiliz Elçisinin Brabetiano, Slovakya Elçisi Cer. unlaşm smı imınladığrınız uman, 
Bulgaristana ciddi bir ihtarda bu- man ve Bulgar Baş :( .ıcili Filo! im~ bütün gayretimizle sulhü muhafn
lunm~ olmasından dolayı, gazete- za merasiminde hazır bulunmuş.. ~a~ a salışan bir mili~t oldu~mu
Jer bilhassa memnuniyet izhar et- lıırdır. zu gö terdik. Türh ve İngiliz ricalı 
m:ktedir. Artık tereddüt devri Hariciye Nnzm F on Ribbcntrop, arasında Ankarada yapılan miıza
geçıxuştır ve Almanya Bulgarista- söylediği kısa bir nutukta nazırla- 1 erelerde de, ayni yolun yolcwm 
ni bir harp üssü haline yokacak o. n, sefirleri selamladıktan sonra olduğumu.za hiç şüphe yoktur. 
lursa Soiya Almanya) a gosterdiği Bulgar hükfunctinm uç taraflı 1.'ürkiye, hiçbir zaman le~vüzi bit 
inkiyadın kötü neticeleri ile kar- pakta iltihak arzusunu izhar eyle- lıarp amili olmı.) ncakta Bu iübar
§.laşmakta gecıkmiyecektir. Sof- dığıni bildirmiştir. la Ankara görüşruelerinJcn de kar
şadaki gerginliği tebarüz ettiren Nazır .sözlerıne şöyle devam et. gaşalık ve harp değil, sükun ve 
gazeteler Alınan istilasının içtinap miştir: sulh çıkacaktır. Çüukü dün de söy
edilınez bir hale geldıği fikrinde ı c- Bugün yt!lli bir devletin 1lçlil ledığımiı .rilıi, lngilterc Hariciye 
bulunmakla beraber Türkiyenin pakta iltihakını merasimle tescil için Nazırı da bu siyasetimi2.dc bizimle 
teyakkuzunu g~vşetmck gıbi boş ıdordilncü defa olarak toplanmış bulu· tıınıamiyle mutabık ve müştezek· 
bir ümiUe bunun bir müddet daha nuyoruz ~u defa iltihak eden dcvleUn, tir. 

. di manen daıma bizim tarafımızda ol • ' H · • V ı.:ı· 1 . tehir edjlıp eclılm.ıyeccğıni kcıı 1 muş ve şımdi pakta iltihaka karar ver- arıeıye eııu ım zın son beya. 
kenilerine sormaktadır. mi:ı bulunan Bulgar, tan olmasını bu. 1 natında açıkra aöyledıği sözleri u 

Times gııı.eetsinln diplomıülk mu • hassa sevinçle karşılıyorum. nutnuyalım; Saracoğlu 'fürk - Bul 
bırrlrl Bitlerin, İngilizler! muzakere- ı Paktın üç devleti Bulgar bük'O.metJ 1 ear anla~masının •Hıçbir yerde hi~ 
de olan Türklcrl ~ dllşQrmem_ek tarafından resmen vuku bulan bu ta • ıbir taarruz emeli olmo>dı~nı söy· 

nuslle istı.ıa emrını ı.ehlr co~ceğin} Jlebln kabulüne karar ':erm~lerdir. leyen ve sulhlerini koıumak a e 
aannetmekte ve esasen Bulgarıstanda Bundan sonra Bulganslanın Ut.ıha • . • .. . . _g Y 
büküm &ilren tarlı havaların bir ilcrJ kına dair olan protokol okunmuştur. sı~ guden ilti komşu devletm sa 
harekete müsald olrruıdlğmı iltıve f!7 - Filof .imzn7ı mutenldp bükıimctinin mımıyeUe el sıkınası. demek ol 
lemektedir. bir dekJAnısyonunu okumuştur. duğunu ııöyledikteıı sonra şu söz 

Daily Tclecr&Ph &~tal başmakale- .A1maD hariciye nazırı tcknır saz a • leri ilave etmişti: •'fürkiye bu 
ainde: _ larak BulgoristAnı üçlil paktın yeni l- tarzda ve bu manada uzanacak heı 
cDuşmanm ileri 7Ü1'ÜJne plAnlan ııo ı.ası Qfatile selamlamış ve ilçlU paktıu . . A • 

olursa ohrun İngilizler ve Türkler ted- prensi !erini bir kere daha tekrar u· elı mkmıya daıma amadedır. • De· 
birlerini ıılmışlardır. Bftdlseler Türk - !emiş~. mek ki Türkiye, Balluınlarda da, 
~ harbe girmeğe icbar C<kc olursa 1 Fon lUbbcntrop'un beyana.tmda.D kendisine uzatılacak her gayrimü-
iki genel kurmay her hususta tam bır ;onra müttefik devlcUerin milmcssıl • tccnvi%, her barışçı eli •ıkmıya ha· 
1nutabakaila lıôlreket edecektir.> diyor. lcrl Bulga basvekilinl tebrik etmio 

Daily Mail gazetesi, Türk hükWneU lerdir r • 'l.lrdll'. Mihver devletlcrj de, vakıa-
tıanuna beyanatta bulunmağn salfilıi • ' VEKİLiNtN ların tamamiyle aksini iddia etme-
ycttar bır zntm sazlerini zikretmekte - BULGAJl ~!n ine rağmen, Balkanlarda taarruz 
dil'. Bu sözlere göre Bulgaristanm Al - BET AN emeli beslemediklerini iddia et-
oıan iltilAsına uğraması Uz.erine bir Filotun büküm<ıt adına >'8Pt.ıiı be • tiklerine ıöre onlarla da aramızda 
Balkan bnrbi ziihur edecek olW'Sl yannt fUdur: . . . ~ ' 
Türklerle lniti.Uzlerin müşterek bir mü .,_ Bulgaristarun dış siyaseti dalma bır ıbtılaf yok demektu. 
endcle imk6.nııu derpiş etmeleri !Ar.un- p !gar mllletinln komsularile banş ha Bir daha tekrar edelim: Türkiye, 

1 r an d • feci 
bir zelzele 

600 kişi öldü 
Tahran, 1 (A.A. )- Doğu İra

nmdaki Birkend'den bıtdirildiğıne 
göre, Mobammed Abad Han köyü 
şiddetli bir :ıelzele ne';icesinde ta
mamen harap olmuştur. Köyün 
700 .kişi olan halkından takriben 
600 Ü ölmüştür. Köyün bütün hay
vanatı telel olmU§tur. 

-~---

İngiltereye Ya
pılacak yardım 

(Baş tarah 1 ind sııy!ndaJ 

ı (Cripps) in 
Beyanatı 

(Başı 1 inci sayfacla) 
daha teluar ediyorlar. Batti Bol· 
gariıtan ve Balka:İllarda yeni hare
ketler olsa bil~ Sovyet Ro!llya Av
rupadan uzaktır; Asyadıtki arazisi 
Avnpadnkinde.n - eğer Avrupa sa
yılauk aksamı varsa - çok fada
dır. Fiilen ve orahaten bizzat bu
laşmak istemedikçe alevlerin ora
ya kadar sirayeti lıemt:n muhal
dir. Harp halindeki nıeddü cezir
ler nihai değildir. İtalyanlar Mısır
dan hayli arazi almışla't'dı. Bugün 
nerededirler? Balkanlara iniş de 
kat'i ve nihai olmıyabilir. Sabır ile 
de dut ynpra~m ipek olduğu mu
hakkaktır. 

Hüseyin Şükrü BABAN Uzun mesa1eli bombardıman tay
yarled ile mitralyözler ve diğer bın 

lerce silah sevkedilm~c amade bir 
:ıaldedir. Yakında gemi yardımır.a Yoğurt işi mürakabe komis-
1a başlanacaktır. Bütün bunlar ilk- yonuna havale edilyor 
.)ahar taarruzu için yapılan Ameri. S ilivri yoğurdu 1iaUarı üzerinde 
:an vadinin ancak ilk partisıni teş- de ihtikar yapıldığı hakkında bele
;il etmektedir. Bugün 60.000 fabrt- diyeye bazı şikayetlerde bulunul· 
a harp malzemesi yapıyor ve yap- muştur. _ . 
ağa hazırlanıyor. Binlere<! Ame-- Bunun ·uze~~ne. keyfiyet tetkik 
kan fabrikasının hemen hemen olunmuş ve s~lıvrıde toptan 11 ku. 
ütün istihsaliitı tngiltereye akma le j ruşa süt satıldığı halde bu ~tl~r-

izeredir. Vaşington mahfilleri önu- , den yapılmış yoğurtların şehr~-~
üzdeki üç ay za:'fmda İngıltereyw! d~. 5~. - 60 ku~şa satıldığı gorul· 

Ioğru fasılasız se.;kiyat yapılmaya ~uşt~r. '!3u .vazı~~t karşısınd~ ya. 
ıaşlanacağmı söy1cmekt~dir. gurt ışinın fıa: murakabe ~o~ıs~o-

MUZZAM BİR BO.!vlBARDI ~~a havale&ı muvafık gorülmuş· 
MAN TAYYARESİ tur. 

Kalüomia'da Santa M:>nica'daki 
'"ir tayyare ;fabrikasında yeni mo
lel bir bombardıman tayyaresi bi
tirilmek tizeredir. Bu tayyare cuçan 
.tale. lerden üç defa büyük olup 
Nevyork'tan Bcrlin'e kadar 18 ton 
bomba taşıyabilecek cesame!tcdir. 
3u tayyarenin gidiş geliş st>yahatmi 
Japtıktan sonra daha 500 mil mt>sa• 
le kat'~ tem!n edecek kadar ben
zini kalmış bulunacaktır. 
HİZMETE GİREN YE17İ BİR 

TAYYARE TIP! 

Oniverıitede lisan dersleri 
Şehrimiz ünİVersitesinde ışıkla· 

nn sondürülmesi ve saaUerin biı 
saat ileri alınması basebile birind 
sömestrde lisan dersleri haftada biı 
~üne indirilmişti. Şimdi; günlerin 
uzaması dolayısile edebiyat fakül 
tesi yabancı diller mektebinde ~ 
Marttan itibaren yine eski progra. 
mm tatbik olunması kararlaştırıl-
mıştır. 

&eldiiiDl 1asrih etmlştlr. linde yaşnmak ve bu memlekeUerle i· ,. bir barış im.ili olduğu için, Ankara Lor..dra, 1 (A.A.) - Almanyaya 
~ Skeıcb pz.eıesi, Almanla: Bul 71 milnasebat idam~ etmek arzuswıdan görüşmeleri Balkan sl!lhüne karş karşı İngiJterenin daha büyük bir .-!!!iil!~!IJl.l!!ll!'!!!!!!!!!!!!!!IW!!•.lll 

ıar - Ywıan hududunu lcctiklcn tnk- mnlhem olmuştur. işte Bulgar milleti h' b' tehdit 'f de t t . ta ğ ' d • B k'l ' dlnie Türklerin de Yunan Trakyamna b siyaset adır ki umumi h b' ıç ır ı a e mr-z ve e mı- arn.rza geçece ıne aır ...şve ı 1 
gırecek.lerini zannetmektedir. Bu ıaze- ~~-8 ~ .. ~~ln ı...- rtı arb~ yecektir. Eğer, Mihver devletleri arafından yap lan vait, tahakkuk 

• U<U"41 muc&.uo:uesm 'l6U şa arma a9 . v• • tm k ~ di 
tenin tikrine ıöre, Türkler Buiıar - lı olnn ağır neticelerine sabırlo tnham· de, tahakkuk etmıyecegınden emın e e uzere r. 
ll'ürk hududunda bo~az.lan korumak .,m.ül etmiştir. Ve baks.ızlıkların bUiUD olmakla beraber temenni edelim Hizmete giren sen bombardıman 
tçın müda1aa vazjyetinde blacaklar - mlisalemet yolu ile tamir edileceli tk - ki bizimki cibi, hakikaten bir ba· tayyaresi eSh<>rt Stirlıng. sırn iyi-
ıllır. midi.le ıabammul etmektedir Bu üml • J't'k t k' d' 1 haf edil b. Tbw pı.etahıin diplomatik mu - · rış po ı ı ası a ıp «' ıyor arsa, "e mu aza en ırçok tayya-
bablri YllZll'OJ': din 7erinde olduıunu ~eçen sene Dob- Balkanların kalan hsırunda huzuı relerden biridir. Söylerxliğine gö-

cinclliz, ve 'nlrkler açık bir surette ruca hakkında Bulprıstanla Roma~a ve aükün bozulm.ıyacak demektir. re bu tayyare tam bir muvaf1akı-
fJlÜUefilr. olarak müWd olm~. ~Buı--~-~~~banlaşund"'nmado~~ter;i~~ Onlar da, bu bahiste. bizim kadar tl az.i! · · b ,.,.. .. enuW>ahs olan ıneaeıııe çok aa.rüıtl. ~. ~ ............. , .. ...Y• ·-• ~--

1 
, ye e v ~~ı ~rmAj.ır. _ 

ıı\lmanJar, B~ iflal .waıaı ver devletlerine. bu m.elenia halli aamıuu Ou;un ~r. •Short Stirling. dünyanın @n bu-
eonra E&e deniz.l keDar1anna melikleri tefebbüsUn'1 7apmıı ve bu ııuretıe Bul· Bu ya:ınyı 1-ıtlrdUr.te sonra ge- yük askf rf tayyarelerinden biri-

2 - 3 - 1941 Pıızar 

8.00: Program, 18.03: Müzik. 
8.03: Haberler. 18.40: Müzik, 
8.18: Milz.lk. 19.15 Milzik 
8.45-9.00: Ev .ita. 19.45: J4üz k. 

12.30: Program. 20.15: Radyo Ga. 
l2.33: Müzik. l 20 45: :ıv ı 7.ilt 
12.50: Haberler. 21.00: Müzik, 
13.05: MOzik. 2ı.:ıo: Konuşma 

13.20-14.00: Mnzllr 21.45: M!lzlk 
ıa.oo: Proer-m. 22.u: 

'Y~ ~ğe kadar ilerledikleri ~dirde ~ Romanya. ~datJ estJ I~~ .haberler, Alm~n, ~talyan Ha- dir. Bu tayyare meşhur 'lraı.uıat-ı 
ltürki.7e bu bareketıen Ywwusıandan dOltluıun tduar 1.esislnı 1mkln dahi • ncıye NUD'larmm Vıyan.ada bu- u-ı~~ 1 'l .. t" 1 .. d .ı.ıı .. u.. r.. ., ___ ..._ , olan bu b;ı_..;ık -flere A- um UL uçan apur ar.n -z mo or u M f ı Av } 
daha u milteasir olacak e-. -- uıııı:r ~u ~u .,.. • lu .. tuJdarmı ve Bulgu Ba•vekili· · •· · a Sa O'rJ arı 
oaırııaıe de.rbal 1.ehdlt altına dilşecek • dolf HıUerle Beni\o Musıollni7e mln • 7 

• 
7 

, tek satıhlı hır nev ıdır. 5 
t.tr. Almanlar o zaman İDıilli.lerln u • net borcu v~. Mihver devleUeri :a d~ vti~~a;a kc:ad;~~~ =u~'~': Bir Amerikan havacılık gazetesi- (ıOJt KV'rldş ANLA& GECDTia 
aataarkla seçlUerinl ıtesmele ~bbüa :ıa~ ın:~ ~ ~ ~ nın •b.~~a V 1

• 
1 t e tı~:ru nin verdiği mal<ımata göre Short 

edecelı:lerdir. Bundan bqka, Muaııoli - d '~tı rl da ··ı~u . u resmen ı ı. azıye' son gun- StirH-•m mecmu sikleti 40 ton-
al7i aaır aurlte vurmak v• Nazi ıeb - "" er ayn uman mı. e er ara - lerde Bulgarııtanda cereyan eden ~'6 . • • . . 
41Ueriııe kulak umamak IUJ'eWe muı- aında yeni bir anlaşma ve işbirliği dev· hadi 1 . w d t tk'L dil' dur ve aynı üpteki sıvil tayyareye se erın ıııgın a e ıa e ın- be . · . · 
1clık.ler ıçuı bir çok ~yler 7aımu1 olan rlnln açılm:ısı hakkındaki kararlanru b 'lfh k Balk lhU • • , nzemektedır. Benzını harıç ol-
Yunanlılar bu ~ k11 mücadde 87 - teyid etmiş olmaktadırlar. Bulgaris • e~ . uı ı. a ın . an ~ • ı~ın, mak üzere 5 ton yük la§ıya bilmek-
lanııdan IOD1'& ıeıı.1$ bir açık cepheye tan, bu tarih! vak'aya istinad ea..-cek. I büyük hır tehlıke te~kıl ettıfine . . . 
ıruılik olacaklardır. Ba!dretlı Yuıcoslav· Alnuınya, !tal,ya ve Japonya nnısında- hükmetmek Jlizım geliyor. tedı~. Bu. miktar, tayy~en~ taşı-
,.. dostlarından tccri~ edilmif bır va - ki paktta milletlere enielsiz inkışaf ve Böylece, Balkanlarda kargaşalık yabılece~ ~~baların ~ıkletı hak· 
t.ı,Yette kalac.aktır. Bütün bu sebepler rctahlannı tezyid imkıinını vermek vı ve harp Ankara ırörüşmelerinden k:nda bır fikir Vfiebılır. Tayyare 
dolayı.aile, halledilecek ilk meselenin haklı bir ~arışı znman al~ruı alma~ defil· Viyana toplantısından çıka- yalnız başına bir hava taarruzu ya-
eu mesele olduğu aşikirdır. Ve An - ' ea7csinl istihdaf eden bu sıyıı.sethı bır ' . .. . + • pabilecektir. 
k8J'8 da bunu bir .ar olarak tutmakta- jlf d ini örmektedir. Bulgaristan bu cak demektir. Türkiye ıle weılte- . 
dır:_ Jı4uttefiklere BuliV.ıaWı_ tw:ırl ~ ~yeye erişmek için ~irligj r~, büttin b~ ihtimalleri naz~rı Bır te~ seferde 3500

1
mU ':1zunlu- Fakat bir tek kafe GRiPiN alm .. ıa. 

vaki olacak bir Alman ~ini nasıl yapmak arzusundan mülhem olarak üç .. dıkhte alaraa: kararlaımı ~ermıt- ğunda b1:1' rn.~s:11~ kat e~ebılen bu bütün şiddetine rağmen, romatizma 
tarvılıyacaklarT Türk - İngiliz anlaş - • lil pakta iltihak etmektedr. BuleariJı • )erdir, tayyarenın sur ati hacmme ve ta- . atnsını çabucak sindirmek kabıldir. 
rnasmdan ~ Eden mütemmim IÖ • l tan komşularile aktcdılmiş doslluk mu Abidin DA VEB 1 şıdığı ağır yüke nisbetle pek bü- <'i rkU hususi bir tertible yapılan 
~eler lçm Yunan şeflerine müıtık.I nhedelerine sadık kalmaktadlr. Ve Sov "kt" D'ğ · b" "k t GllİPiN kaşeleri en mwınnid ağrılan 
olacaktır. Bu müddet z.arfmda Türkleı' 1eUer Birliıi ile olan an'anevt dosUuk yu lur.. ıh.er ytenı v~ uyuk .ay- kısa zamanda geçırir 
Çanak.kaleye Jı:aqı Romanya cihetin - ün .. -tı--'- d tmck b A ti kt yare erın ızme e gırme üzere • 

t hlik -ı m ase.,., cıuıe evam e ve un- rnavu u a b 1 d ~ "ld' ·ı kted' • • 
den denizden mevcu te eJ• tama • lan daha ziyade inki$af ettirmek ka _ u un ugu bı ırı me ır. G R ı p J N 
DıeD müdrik bulunmaktadırlar.> ranndadı.r. Bu~aristan, üçlil paktın sa 

dık Aı.nsı SlfaUle gQ)'I'eUerinl Avrupada (Baı tarafı 1 inci sayfad t) 

müstakar bir barışa vüsul gnyret..erilıt lar geri dönmek .mecburiyetinde 
birle;,tirebilmek ümidindedir.> kalmışlardır. 

(Ba tarafı 1 inci sayfada) ~ VİYANADA Cephenin merkez kısmında düş-
Bütün memlekette hakikt bir ca- Vıyana 1 (A.A.) - Stetani: HiUer, man bombardıman tayyarelerine a

Almanlar 
Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 

Buıldıp yer: •Son Telgraf. 
Matbaası 

Ltiınmum4a rincle 1 adet alma. 
Taklltıerbıdrn ukmına 'Ye her 7_. 

paUa ka~n lll'U'la late71Dia 

----~~~----------~~--------~____./ 
Gayrimenkul Satış İlanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğçndet> 
Leon Mihranyanın 298/ 8123 Hesap No. sile Sandığımızdan ald: 

(210) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanuıı 
46 cı maddesinin matufu 40 c~ maddesine göre satılmaSl x:ap cO 
Beyoğlunda eski Hüseyinağa mahallesinin Bülbülderesi sokD~ 
kadastro tesbitinde Bülbill maha1lesinin Dereotu sokağında esltl_ı\' 
yeni 22. 24 No. taj 574 ada, 8 parsel No. lu kayden 40. 50 metre DV' 

tannda kağir ev tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırJ11 
konmuştur. .~ 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girı'; ... 
isteyen (87) Jira pey akçası verecektir. MHii bankalnrımızdan. ~ 
nln teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergi! 
belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellfılıye ~ 
mu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1/3/941 tarihinden itıb ti 
tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açılt 
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu malCımatta ;ıırt~~ 
mede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, btl 
rı tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şf 
öğrenmiş ad ve telakki olunur. Birinci arttırma 17/ 4/ 41 tarill 1 
müsadif Perşembe Cağaloğ1unda kain Sandığımızda saat 10 darı 
ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmek için teklif 
lecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükcl1~, 
yetile Sandık alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi tıı!C 
de son arttıranın t "ahhüdü baki kalmak şartile 2/5/ 941 tarihine ı1l 
sadif Cuma günü ayni mahalde ve aynı saatte son arttırması )., , 
lacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde t>ırır 
kılaca~tır. Haklan tapu sicillcriJe sabit olmıyan alakadarlar ı;e ~ 
fak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve m(ISB.rP' 
dair iddialanru ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ~ IJ 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu stl~ 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sic'll crile sabit o ,. 
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ~J 
liimat almak isteyenlerin 40/1407 dosya No. sile Sandığımız h\JJ" 
iperi servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* D t K K A T ·cttl' 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek g<P ' 

mek isteyenlere rnuhammiQ'erimlzin koymuş olduğu kıymetin %~ 
nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç 

6 mek suretile kolaylık göstermektedir. _V 

LALE F 1 L M 
8bıemaeıldı. 'Ye FUıncllfk 

'l"lb1ll Anonim Şirlldl - İdar MeecHslndem 
Şlrlı:etlmnln hissedarlar umumi heyeU 24/3/941 tarihine 

zartesi ıünü saat 18.30 da Bcyotlunda İstlklM cadieslnde 87 • 83 rıı.ıtıl 
ılrketJn merkezinde odiyen toplıınncağından şirket esas mukavele; 
mucibince m az 100 hisseye sahip olan hissednrlaruı mezk(ir giln ve 
Şirket merkezinde asaleten veya vekA letcn hazır bulunmalan ve ıçv-J 
tekaddüm eden yedi cUn zarfında mnlilı: olduklıın hisse senetlerini ff" 
etvdl ederek mukabilinde duhuliye varnkası nlmalan ıınn olunur. 

HVZAK.EllAT ILUZNAMEst ~ 
1 - 1940 ıene!j muamele ve besapl;ln hnkJnnda idare meclisi ve ı!l 

raporlannın okunması. • 
2 - Mezkur yıla ait bllAnço 'Ye ktır ve arar haaplanıun ıa,dilt 

bulü ile idare meclisi h.alannuı ibraaı. 
1 - lılüı-akiD .intib:ıbı. 

LALE FiLM ölle U%erl Vıyanaya ıelmiştir, Retaka-
BUsluk havası büküm 6Ürmektedir. tinde mue$Cil Keiıel ile Almonya mat- teş eden Yunan tayyare dafi ba-

1 1 
• Sinemaeıhlı. ve l'Umcllfk 

ALMAN KITALARI TUNAYI buat c;efi nr. Dlctrich bulunmakta idi taryaları iki tayyareyi alevler Devlet Demiryolları ilanları nr• Ano»lm ştrkett idare MeeJlslndeıaı ~ 
GEÇTİ HJUcr muvaEalatında Von Ribbentrop içinde düşürmüş1erdir. Bunlardan lıilll•••••••••••••••••••••••••••ııi Strkethnizhı hissedarlar umumi hC)'cti 24/ 3/941 tarihine mtısadif P 

V "ch ı (AA) R te ne Vivana Gauleıtcrl Baldur VOD b' · y h tl d'ğ · · İtal günü saat 16,45 de Beyoğlunda İstiklAl caddesinde 87-83 numaralı • ı y, . . - eu r: o# ırı unan a arı, ı erı ıse - . 4400 ,._ 1 • 1 t-" 
6hn.ab tarafm-'ft- '--...,ılan-· .... ·• Muhammen bedelı ~o an 200,000 adet Ku,.,dhane d.nal deliksiz tu - ...,•rlı:•·•~dc tevıı:-ud .. ola-'- toplana- ı.n.ndan Şı'rkct esa mukaVC ''"_. Sofyadan gelen haberler göre, ....... AH·,, ...... ~.. yan hatları gerısine du:::-müc;.tiır. lJı- 6& .-... ~· """' '" u•a. ... ti• ,.. 

BULG .... MECLI'si BUG.nN - ,. la açık eksiltme usulile ııatın alınacaktır. mucıbınce bir hisseve sahip oıan russcdarlann dahi mezkilr gün ~:"' 
Bulgaristan üçlü pakta iltilıakını ~ "' r.er iki düşman bomtardıman tay- o# wı ... 'l'OPLAl\'IYOJl 6 Münakasa 13.3.941 Perşembe gilnil saat 11 de Sirkecide t letıne binamı- Şirket merkezinde asaleten veya 'YekA eten bnzır bulunmaları ve lç ti 
imza ettiği :'1~d~ Alman kuvvetleri Sofya 1 (A.A.) _ D . N. B: Sobranya yaresi de, merkez cephesinde Kli· ela A. E. Koml<;yonu tarafından :yapılııcaktır. bddüm eden yedi ,gµn mrlmda malik olduldan b ' senetıerıni ~ 
Tuna nehrını bır çok noktalardan Reisi Logofetof, Sobrnnyayı Pazar ıu- sura civarında bir nok!!ıda t;ıyya- İsteklilcrJn ayni gün v :Saatte knnunl ve.snllt ve 330 Ura temtnaUa koın1ıı- eli «i mııkahilind duhuliye varakası 'tımalan ilfın olunur. 
geçerek Bulgar arazisine girmişler. l nü saat 16 da fevkalade bir toplantıya re defi bataryalarımızın ateşiyle yona gelmeleri IAzımdır. MllZAEEBAT. ıtUZNAl\lESi 
dir. davet etmiştir. Başvekilin bu toplnntı- hasara uğramı§t:r.. Bu tayyarelerin Şartnnmeler panısız olonık komisyondan verilmektedir. (HH) ı - MukaTelen!D 1J ibac madduhıln ta!lll 

Alman bombardıman tayyareleri da beyanatta bulunması beklenmdLw • üslerine dönmiye muvaffak olama-
bugün durmadan Sofya ilr.erinde dir. dlitlan :zannedilmektedir. 

uçm~ardır. M d Yunan tayyareleri mühim İtal· 
Sofya, 1 (A.A.) - Alman kıta- eİS a ası yan mevzileri ile askeri tecemmü-

lannın Bulgaristana girmiş olduk- ler üzerine muvaffakıyetli hücum-
lan resmen bi1dirllmediğine rağ- (Baş tarafı 1 inci sayfada) !ar yapnuşlar ve düşmana büyük 
men, Alman askerini hamil olan niz üssü olmıyan bu adanın gami- zayiat verdirrnişlerdir. 
trenler SGfya istasyonuna gelmiş- zonu bir kaç askerle bir kaç bab -

30 
ITALYAN TAYYARESİ 

tir. Ahali bir müddetten beri bu riyeliden mürekkepti. O ÜRÜ' U 
gibi bir ihtimale hazırlanmış oldu- Bu teşebbüs için hazırlanan mü- D Ş LD 
ğundan hiçbir hayret eseri göster.

1
hbn düşman kuvvetleri adayı bom- Atina, 1 (A.A.) - 28 Şubat ak· 

memiştir. bardırnan ettikten sonra işgal ede- şamı neşredilen resmi tebliğ: 
Bununla beraber halk muhtemel ha rek garnizonwnuza fena muamele Mes'ut bir mevzi taaliyeti neti-
vabombardımanlarına karşı alınan yapmışlardır. cesinde, düşman, mevzilerden tar~ 
tedlrtrlerdcn dolayı az çok endişe 28 Şubatta torpidolar1mız, hava dedilmiştir. Esir afdık. 
göstermektedir. kuvvetlerimizin müessir yardımı i- Düşmanın tanklarla yapt:ğı bir 
LONDRADA HENUZ MALUMAT le Castelrosso'ya bir müfreze çı - hareket tard ve bir tank tahrip e-

YOK karmışlardır. Bu müfreze, liilr'atle dilmiştir. 
Londra, 1 (A.A.) - Almanlann f ngiliz garnizonunu imha ederek İngiliz tayyareleri kuvvetli bir 

Bulgaristana girmiş olduklarına da- ada üzerindeki hfıkimiyetimizi ye· düşman fil<>su ile yaptığı muhare
ir Vichy'de neçredilen haber şim- nkien tesis etmiş, esir, silah, cep - bede hiçbir zayıat vermeden 30 
diye kadar Lcmdrada teevvüd et. hane ve bir İngiliz bayraiı almlf· Italyan tayyaresi tahrip etmişler-

"" dir. memiftiı. tır. 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden : 
Kulrli Askeri Lisesine cinnete istekli olup da taşralarda ıubelen. tstan -

buldu da doğruca mektebe muracaat etmlş olanlardan llllı!larında dönekllll 
olmıyan, but\ın girme ııartlannı haiz bulunan ye ayni umanda cfril evrakı· 
nı tekcmmul ettirmt, olaıı isteklilerin imtihanlan 7apılmak üzere 'l/Marl/ 941 
Cuma gUnü saat 9 dıı Kuleli Llscsinde bulunmalıın ve bu ıarihıe mektepte 
bulunmıyanlann haklarını kQbedeceklerl llAn olunur. (1443) 

Devlet Denizyollan işletme Umum 
Müdürlüğü IIanlan 

MLıı-.anya Postaları 
3 Mart 941 tarihinden itibaren !§'arı fıhire kadar Mud ny hat

tında haftada dört posta yapılacaktır. (Mersin) vapuru il yapıla· 

cak Pazartesi, Çar§amba ve Cuma postalan İ:ıtanbuldan saat 9.00 oa 
(Sus) vapuru ile yapılacak Pazar postuı uat 9.60 de kalkacaktır. 

Pazartesi ve Cuma postaları Annudluya da uğrayarak Gemliğ 
kadar gideceklerdir. Çarşamba ve Pazar postaları :MudanyadaD dö

neceklerdir. (1616) 

~ melllu 
Madde 13: T ekkDJO bt'Sden 

mukaddem tediye cdUmlş olan 
ıub'u bedel için verllmil olan mak· 
buz te~ekkülü kat'1yl miltcnklp aza
mi üç ay zıırfında nama muharrer 
scnedatı muvakkate De mübadele 
olunur. Bllflhanı tahsil olunan be -
del iabu muvakkat saıct Ozertn 
kaydolunur. Son taksitin tedl)'esi -
le beraber aenedat.ı asll7e ile mu • 
badele olunur. Hisse enedatınm 
koçanlı bir defterden kcsilmeslnJ 
v üzerlerlnd ura nunuırasmı. rılr· 
Jr:eUn mühürfl resmisini ve ~rkd 
namına vaz'ı tmuıya maun olan • 
lıırın lmuısmı ve Girketin ünvanlle 
tıeıekkill ve illin tarihlerini ve §ir • 
:tct sermayesinin mlktarlle h1sse se· 
nedatının envu rnfktarlarmı v 
blSle senetıerlnln mllkan<:d kl)' -
meilerinl ve tahsil olunan bedelAb· 
nı DıtJ eylemesi muktcz!dlr. Bl .. 
lfımum hi!se eenetlerl:nln ntımune .. 
Jeıi ihraç edilmezden evvel tasdik 
edl!JMk i&tmııa VclrAlfiluıt 
.. edWe. 

cn.1 ım: ~ 
'Madde 13: Teşekkülü kat'idd' ,i' 

kaddem tediye edılmiş olan ~ ı/ 
bedel l~in verllmiş olan mııtb ~ 
ııekkülü ka\'iyi müteakip ıı~el 
ay ı.arfmda nama muharrer ıııı' 
tı muvnkkate ile mubadele :ı ~ 
Blldhare tahsil olunan bC(l ~il' 
muvakkat senet OLttlne k•Y t>tf ~ 
Son taksidln tcdfyesile bef11 1~ ~' mile muharrer sencdntı ııs 11ır1 mübadele olunur.Hisse sen~~ 
koçanlı bir defterden kesUın şıı:; 
ilzerlerlnd sıra num:ırasJ?l1' ıtet.~ 
tin mühürll J'C6mlsinl ve sır~ , 
mma VAZ'ı imzaya mezun O iJt &'..) 
bnzasını ve Sirketin ünVal1 şı~ 
ı>ekkül w llAn tarih1rlrıi ve,eıı~ 
scrmQ7eSlnin miktarllc htsse ,,,e sıl"', 
tınm enva ve mDttarlaJ1DI etJl'.J 
senetlerinin mukayyed ltı,yın j)ll' 
ve tabıdl olunan bedclAtıJlJ , 
qlemest muldcz.ldir. 111 ,,il .J 

BllfJmum hisse senet.lcrln 11' 
muneleri Dınıc ed~~~ -1' 
tasdik edilmek ~ 
hlJM ıevdi edWr. 


