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dönümü yarın kutlanıyor 'Japon ':fari~iye 
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Başvekil Nutuk Soyliyeçek ı tekzi b ediyor 
Sovyet Sefiri ln
giliz horiciyesile 
temasa geçti 

-------------
BİRÇOK YERLERDE YENİDEN HALK-
EVLERİ VE HALKODALARI AÇILIYOR 

Allleıôs lıiıkiuıiyethıi ~liade tutan İnıiliz filosuna mensup 1Hr ZlI'hlı Deme'de 

geçen 

yükseklik 

1n_gi1 iz 

AFRIKADA 

Musolininin 
• ımparatorluğu 

• sona erıyor 
Eritrede 6200 İtal

yan esir edildi 
Kahire, 21 (A.A.) - İngiliz teb

liği: 

Liby ada, Bin gazinin CE>n~bunda, 
ki muharebede 107 İtalyan orta b~· 
yüklükte muharebe arabası iğt'

nam. edilmiş veyahut tahrip edu· 
mişlir. Bu muh~reb-ınin VL.Jtua 
geldiği geniş sahada iğtınaır. -..u
nan diğer harp malzemesınin sayıl
ması devam etmekted!=. 

Bu s ey aha ta büyük Şimali Afrikadan Yu

Eritrede, bir liva kumanuanı ge

neralle birlikte 47 İtalyan ~ubay., 
698 Jtaıyan erbaş ve '\"e S 576 
ltalyan mtistemleke asker· e•ir edıJ 
miştir. Bundan >başka, Mavi Nıl, 
'll'ukan Nil ve Gocam nuntakala. 
rında da birçok esirler alınmıştır. 

Londra, 21 (A.A.) - Daily Mail 

ehemmiyet verili y or nan i s tana J • gazetesinin huı;usi muhabirine gö-
g e 1YOf 1 re Eritrede harekat sahnesinde bu· 

Eden vaziyeti 
tetkik edecek 

I
• "} lunan askeri mütehassıslar şefi, Af· 
ngı tere taar • rikadalti Mııssolıni İmparatorluğu· 

nun sona ermek ıizere bulunduğu 
l'UZa g e Ç e C ek fikrindedirler. Habeşistanda, So-

.. .. malıde ve Eritrede İtalyanlar hcT 
(Yazısı 4 uncu sayfada) noktada çekiliyorlar, 

1 
Katinanın kürtajda.; 
öldüğü anlaşıldı 
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ın~~ ·~ 
Almanya ve 

Fransa 

i ed i r ? 'Kanema'Uan•j 
Celaleddini z~~~!imdir; ~ri~~~~~::1T ek tip çorap ve fanila ""5oo. 000 ! 

den'c bir mektup y~zmış, dünya • • f f k ı Yazan: 
Pederi, blltlin Harftsan ve o ..... sulbtinün teminini istemektedir. 1ş1 mu va a o uy o r 11, L l k b Prof. H. Şükrü Bıı.ball 

ay11I ıRınandu, (Mi'rlieiye}yi de ı...ı ıcnı diyarlarında (ulema ve mCŞ>l- Bir lMr•itan da Jaı>0n donanmMı İra l İr , lF ransa, silahını bıra~; 

Yazan: -·-
tcliyerek, (dergah musikisi) fıl&- yihln sultanı) wıy.arunı kazanmış Siyam •olarına kadar gdmis. Hu-

B h dd' v leci) , h k "' [ k 1 mütarekeyi kabul n.indP de ölmez bır şöhret IHrak- olaa (Mehmet a DC ını e dutların<!• ınütemadnccn tahşidal T. t Od d l"'I t"l f b "kato"rlerı"n sa le ar l '. 
" 'J ICare asının e a e 1 e a rI ten sonra, Marc~I F• 

mlljtır •• Makaftl1, cen•et olsun.] 1 dir. yapı;oer. _., 
(Muhibbaa)ıa deri• bir ve<-d il .. ı Bal zal, - keadi•iae "erile.ı mı- Nanemolla cevap ""'İyor: hazırladıkları nümuneler Vek .. Jete yoilanıyorı "ht "k ... ' 1 tain'in şefliği altında harp y-

<liıılcdikleri (Na'ti terif) bitlL Oau vaudMJJ da anlapldııP üze..... çok - Oğlum, lahana tUY§USU ile per· ve ı ı ar • 1 rını aarJDAkla meKul olmıya """; 
müteııkıp, buia bir fti.v ıoe:oi fiik- büyük bir ilimdi. Biibassa, (taııİH- • • ~ "/ / d.ı. Tahrip edilen köprü, yoL • hiz darbımeselini atalanuuz boşu· V f dl 
ll!l.di. .• Ba, hir (takııitn) idi . vuf)a dair verdiği dersler, çok yük .... oöylemeoaitlu ya. ı enı ıp anı a ve çorap arın 1 Kaput bezlerini bo- ı ınendiferleri tamire uğra~tı. çe, 

B11 talı:ııim, arW. oradaki lıütün sek kıymet v-e ehemmiyeti haizdi. I kışın ıstuaplumı azaltacak t 

(~ibbıuı)ın '"'yapılacak (i7iıı)i Menıteketin 1111 bü)'iik camisinde • •at tş fiyatları da tayin edildi I yayarak bu kadar i 1 birlere bllf~u~u. ~ .. lısali.t~ Ç...., 
tew..,. eımck içiu p!miş ola• takrir ellıği derı.lere. memleketin ln.anmakr . .. ; k 1 l j mı.k endışesıle muteharrık ~ 
(aüvnr),. kalhlerıae, büsbütün ve hükilmetin eu bıiyiık ricali de- Yahu umumi 'bir ıolh olaeağıııa Giyeceğe ait bazı eşyanın atan- Sağlam ve dayanıklı çift kat. duz j para a ::z; an MI Ş ar İki nıil)oııdan fazla esirin _uıu~ 
ıierin bir vecdü U.tiğrak v~ vam ederdi. Halli bazan bu takrir- inanır ınısııı! Diye sorduk. dardize edilerek ti'plere ayrılması erkek çorabı 30, fant~~ı 35, lastık 1 Son zamanlarda şehrimizde 1 d~rabnı ~a.ha az acı •e başın~·~ 
O utla bu çabam altında -o tat. ler esnasında, (Harzem llükümda- Nanemolla diyor ki: ve bu suretle halka ·hem sağlam çocuk çorabı boyuna gore 22,50 ku. 1 mühim miktarda kaput bezi bilmek ıçıu teşebhiı>lcre sır 
b, ıhk, muni.ı. bavıa, yalıw: ve yal· rı, Celfıleddia Mehmel Şah)ın bile _ Büllin düııyada buna inanaıı ve hem de ucuz giyecek temin e. ruştan 47,50 lruaruşa kadar satıla· ihtikarı yapıldığı haber aluı· ı MilJ,i bir kalkınma hamlesi yarı' 
au, (Mevlana Celileddinı Rümı) bulunarak, bu derslerden feyiz al- Ü( ki~i vardır. Kraliçe Vilhelmina dümesi için Ticaret Oda~ ının giriı;- caktır. Burun ve topukları çfıt kat- mıştır. Bıw sahıckarlar tara- Bıı gayretlerin ilk ,.e iptidai ;J' 
ıoiv (ru.lı)u ldı. Perde perde yükse- dıjp wakidi. bir Kral ~pold iki Matsuoka tiği te~ebbüs faaliyet sahasına inti- lı kadın çorabı 40 kuruştur. fmdan yapılan bu ihtikar va- şiıphesiz ki milli birlik idi .Fr'at' 
~ seaıa'haveııi• o uhrevi sükiınu Büyük zatın ffdat ve hanedaıu, uç.' Başka birinin daha lnanabilec&- kal temı~tir. Ticaret Odası nü.!l"unelerle bun- ı kolarmdan 4 • 5 )'Üz biııı liralık ~11!~1~ iki_ parçn~·a ayıılmıştır, ~~ 
lçuıde prpına çırpıııa aksedea a (Belh) şehrinin en · mümtaz bir ğine benını aklım ermiyor doğrusu. Fabrikatörlerin hazırladıkları ço- tarın evsafı, maliyet ve satış fiat- gayrimeşru kazan~ temin edil· ıkisı, eskı merkez Paris de dabıl 
kamlf puçaı;ının billüri ..,..,, (Ce· ail.,,.idir. Hepsi de, ıliın ve irfaıı i- • rap ve fanila nümuneleri dün Ti· !arı hakkında hazırlanan raporları 1ı diği alakadarlarca talımin e- duğu halde, galıbın ışı;ali aııııı" 
aibı Mevlıl.niı)lllll qk.ını terenniurı leminde temayüz ebnışlerdir. caret Odasına verilmiştir. Memur- bugün Ticaret Vekaletine göndere- dilnıektedir. İhtikarın mahiye- dır. ~tütebaki kısnu ıs-, ııerı.esı# 
.ıea baıUııı brr leryatlan b"fka bir Bu itibarla kendileri aslen ve P•ynİT 11emi.i t lar da dahil olmak üzere az, orta cektir. Bu tipler kabul edildiği tak. ti şudur: Vekiılelııı beyaz ka- _Mareş~li~ b~ındıı bulund"! 
l"Y dei:ildi... 1 nr"1eıı Türk olnı~kla beraber, -ta- Vali ve Belediye Reisi Ldtfi Kır- ve yüksek kazançlı herkesin kul- dirde bu nevi mallar üzerindeki put beıleriııe G70 ku~~tan Vı~hy hu~u'."etı me .ı;ul ve ı:"'j 

F•kat .. (Cenabı Mevliui) kim-ı rikat mensupları tarafın dua ya:ı;ı- dar eliyor kı: Hallı. da zabıta ile be· lanabileceğı bu tiplerin satış fiat. ihtikar hareketleri tamamen orta· 965 kuru~a kadar azaıru satıt ~gut butun Fransa do ııafıı 
ıli?." lan - bazı kıtaplardo, bu haneda- raber faaliyete geçrudi ve aldatıl· !arı şöyle kararlaştırılmıştır: dan kalkacak ve fabrikalarımızın fiyatı teshil etme•ınden sonra nıak, rakipsiL hakim <>lmak icaP' 
~111 oım.__o denn aşk deryaStna j nın men!j<!İ, .birinci Halife (Ebub~- dıgı zaman derhal en yakııı polit Yazlık spor fanila sağlam ve da· iplik imalatı da daha ziyade kolay- bazı açıkgözler buuları fulaya der. Bahusus ki Afrika da, hatti il 

~üruklemışti !.. kır) olmak uzcre goslerılmektedır. merkezıni hiidisedeıı haberdar et· yanıklı olmak üzere 50 kuruş, ya· )aşarak muayyen tiplere inhisar e· satamamışlar ve boyayarak yada vasi müstemlekeler vaıl'. 
Ct-.ııibı Mevlia&, o "4kuı teairile; Horasan ve Harzem diyarların- melidir, diyor. rım kollu 65 kuruş, kışlık birinci decektir. İlk olarak ele alınan bu yüksek lfaytlarla pıyasaya B~lar da işgal edilıııemif F~~ 
- Hak, do•t! .. , da yetişeıı bütüu ulema ve larikat Peki Nanemolla ne di)"M uaba? tip fanila 120, ikinci tip 130 kuruş- mallarda muvaffakiyet elde edildi- sürmeye başl•mışlardır. Şeh- 1 tetunmalıdır kı buıılarw da 
Diye feryat e<le ..ıe, ba .. as ru. erkanının soy ve ıilsılelerini, mut- o da: ıtur. Kadınlarıı ait tipler için fiat- ği takdirde aynı şekil elbise ve rimizin tanınmış iki büyük merkeze bağlı huluoınaları ~~ 

hunn, ~bedinete isal etmiı;ti. laka ya (Ebnbekir)e veyahut (İnuı· _ Beş kuruıluk peynir almak ıara beşer 1aınJi zam kabul edil- gömlek kumaşı ile ayakkabı ve şap- müessesesinin de bu i>jle ali· yı en az zararla atlatmak ıçıD 
Andan altı aSldık bır zaman mı Ali)ye raptflmek bir iıdet ve i~in öğle tatilinde i~indcn çıknı.ı.f m.uıtrr. kaya da teşmil edilecektir , kadar olduğu tahmin edilmek· ku~vctli ~emin.attı~. . ti 

ıeçtiği halde, unun 8"ma'han"6iniıı an'aue haline ıı-irmiı;tır. Bu itibarla, olan bir •mele karakola gidip de tedir. Bu hususta chtonımiyet- Calbukı vazıyetiu ınkişafıDl 
pt•ı altıad• toplJınauln d»; ı' biitün _ecd~dı (Belh~ gibi halis (th- vaktinı nasıl kaybedebilir? Lafla le tahkikata başlanıruştır. kadar açık gc:mek zordur. 111~ 

- Bak, dost!.. b~k Turkn) olan !Jır beldede doğ- peynır genıiaı yiinıse İy1 amma yü- GÜ m r Ü k ten Şehir tiyatrosu A rekenin daha bidayetinde Reyll 
Di7e feryat cdiyyrlar,. ayni aşk muş, yaşamış ve miimtaziyeı ka· rümüy()J", Mandel gibi Başvekil veya N~ 

at ... iııia tesiri altında titriyorlardı. zanuıış ulan (l\Jcvlilni Celaleddin) • kahve çıkıyor ha S ı ı a" t ı arttı Şehı"r meclı"sı" lıır Afrikada ayrı bir Fransıı ~ 
Şu halde_ altı a..ır müddet zar- ln ailesini de (Ebubekir)• Wıl et- kümeti kurmak istediler. M•~ 

fında sönmiyen bu (aşk)ın JDAlııye- mek • çok muhtemPldir ki - bu İİ· Etr buna meydan vermedi ve •Fra.,,.. 
ti ne idi·!.. det ve an'aneye tabi olmaktan ileri Adeta btr et buhram icat ettiler. Bir senelik ihtiyaca ye- Fak at yine 38 bin Ayazpaşa planı ma- vahdetini kimse kıramaz· gib~ ~ * ı:-elmi~tir. Nanemolla diyor ki: }" d ) A • , yet kuvvetli bir forıııül ileri sli,.... 
Şimdi. • ba~lanırıç yapmış oldu- / M;vleviler) arasındaki rivayet- - Bir iruıao bir hafta et yemezse tecek kahve geliyor ıra yar im azım k a lTI a İade e d 1} d 1 Buna rağmen General De Gaol 

tuımn - şu (ayin) faslını muvak· lere ı:orc, Uarzem Hükümdarların- ölmez. Bir hafta dişimizı sıkalım istanbulda kahve darlığına mey- Şehır Tiyatrosunun dram ve Şehır Meclisi dün saat 14 30 da nüfuz:ı çok malıdııt ve vt!an lı,rr 
kalen bir tarafa bırftk~lun da, mev· dan (Alıieddio Mcbm.,ı Şah) bir bakınız ka>aplar nasıl yola ıelir· dan vermemek ıçın gumruklerde komedi kısımları hasılatı artmakta- ltoplanmı.ştır. Cihangir, Ay:..Spaşa ı ci~de bul~nınalı.la be~nber, ~i~;~ 
nomnzu daha eoa&lı tetkik edebil· ııece bir rüya ı:örüyol'. Bu rüyada lcr. Evlerimize okka okka et yol· bulunan 2,000 çuval kahvenin çı- dır. ve cıvarı imar plfınlarınm yeniden kumet degıl, fakat bır ne"ı 1 

111ek için, evveli. yukarıdaki sual- ( Resıilü Ekrem) Efendimiz, Meb- ladıktan başka üstdik para da ver· karıl.ması içın kahve ve çay birliği Şehir Tiyatrosu geçen yıl 66 bin tetkik olunması için makama ia...' kurdn. . . . .. ~ 
leria cevaplarını ara4brınaya çalı· nıet Şaha cörunerek: mıye başlıyacaklardır, Vekaletten müsaade istemiı;tır 982 lıra 75 kur~ varidat temın eL desi. hakkındaki Nafia ve muhtelit _Daha z.ıyade lngılız -~ufuzua:ıır 
talı... • - Ey Alaeddin Mehmet! .. Kızı· - İlk olarak bunlardan 900 çuval m~tır 1940 mali yılı sonuna kadar Encıimen mazbatası bu toplantıda hı olaıı bu Gencıal ıııusteoıle)j; ,; 
Meolônii Celıihddin kimdir? nı, iıf'nim yarı ginnı olan Ebube- Gayet garip bir pıyasaya çık~rılaeaktır. Bu _kah~e- 82 bın 900 l 'ra temın olunacağı an- ~ abul olunmu.ş ve bilahare bele- de ~-akar'da şurada b~rs.d~ b ı 
x .. çl Pl7•m, .....,, an alittt1alo.. lurin torunlarındao (Hiiı;eyin Ha- ler uzun muddettenberı gumruk. !aşılmaktadır Bu rakamın 1941 diyeye mülhak Darülaceze, Şehir scrgu•eştlerc a~ıl~uk ıstedıs~,; 
N'DI ..,7ııı.ıubu. mi dank ~ıt,.. tibi)yt' vrr. b d lerde beklemekte olduğundan ma- mali yılında da devam edeceiı'! tab- Tiyatrosu, Konservatuvar ve Mez- bır kı.mından cuz 1 muvaffak ı ı 
ı Mevl~na Celaleddini Riımı) bak Buyuruyor. oşanma a VaSJ liyet fıatları artmıştır Bu itibarla mın o. lunarak yenı yıl bütçesine bahanın 1941 bütçeleri tetkik için l~r elde etti, Fakat diğer kısıııııl .t 

kınd11 - en yüksek İsliom ilimlerin·! • h ff k 1 d M nıııır. a.ıebın·ı Şah (R~uloll h) b kahvelerın piyasav. a müsait fiatla 99 bın !ıra hasılat konuhnnstur Encu··mene havale olunmuştur. ıç muva 8 0 anın 1• 3~ .~ 
oleıı - (Molla Cami)ıun •Ö'•lediiFi "' . • ' ~· a m u Dün aslıye üçüncü hukuk mah- -. ,.. · "' emrlnı derh t y · ı· · K arzedilmesinı temın i~ın bırlik aza- Fakat bu hasıla"t Şehiı Tiyatro- M~lis Sah aünü toplanacaktır. n. e. de olsa, cüz'i de ı,J,;a, bir 11

; 
lnt 'anııı b;• L-ytiııi ~va ya•.dıL . . • h 11 erıne .. ge 1.••1or. e- lı:emesınde doktor Şükril tarafın- ~ ~~ "' 'L -' 

..... u.:' y-·- •· ... (H lan bu mallardan daha a:z ~ ala- sunun maSTaiını koruv. amıyaca"ın- .... dik manzarası an~tti, Bu dıt 1 ... 
M lla c · . b kıt' . da (Ce rım-ru, eınen . u ... :nn Hatibi) dan k&r19ı 1smet ale hıne açılan bir o I' 
·ııo 'I J~mı,, u .. lutın : d: ye nikah ediyor. Ve bu izdivaçlan, boşanma davasına ba.şlanın••tır. caklardır. dan beledı:ve bütçesınden, bütçe a- Derı· ve ko""sele- ~~ür•elü_l~ebir ve Dakar hıidıs<';JI 

H ı l• ev ana yı t"Y e ıısvır e •· (C ' b "l 1• ") d . .., - k k · 36 '" 500 rıle İoaıJı:ı fılo.wnun F aasıı 1 
.,_.: ena ' "H ana wıı pc erlerı, Doktor Şükrü a:vrılma sebeplenni Di.ğer taraftan memleketin bir eıgını apama uzere uın .. .. .. r . ,; 
,_ (•• h t B 1 dd y lcd) d' k d lira yardmı yapılacaktır. ı ı d suna teeavuzune sebe.p ve i.n,ıl ; 

(o . ····- h··•~-"- "'e me a ıec ını e ıin- 12· ah otme"e başlıyarak çantasın· senelik ihtı:vacına yetecek a ar • l f , maııevı cı ....... ın u ... uıu-n· I' B • . • ,. 

1 

C ı e f 0 p a D ı du. Bu De Gaulle brıciı:de el)C 
dır yaya ge ıyor. ıı aM ant'vt rıvayetp dan kutular ve kağıtlar çıkararak hance siparışler verılmıştır. Bu si- eski Başkumandan Ge.:ıeral \\'e 

Önun kudret ve 1.,ynıetinin en oazaran Mehmet Beh;ıt"ddin'ın ka· bazı büyü eşyası giıstermiştir. Bun parışlerden 26600 çuvalı İstanbul Bıı.kkallan~ ve kahvec~erin p 
nına, halis bır Türk hükümdaruuıı !ar. "~an . na bPZ sarelmış ve İ'""- "birWnne, 16800 M•Valı 1zmır birli- .senelik konçelerı ' gand'm durumu ço!< açık dcgi~. 

büyük delili (Mesnevi) dir. k d k ...,, ·- ... - ·- Şelı Bakkal! Kah il Almanyaya sahlacak Seıih beyanatile l\'lare§ale ve -~~ 
Ben, o (Alıcenab)ııı vash b-L. auı 8 arışıyor. rısıne tel geçirilmiş kürfik bir SÜ· gın· e ve 30000 çuvalı da Brez;ı.~ . nm_ ız_ ar, vec_ .e. r ı bük. · ,,... 

- J h •- ~~ c tin llık k ı d JJ f" t k k c ıy umetıııe lrn)ıtsız ~· .~ ı .. 0 .r- ne so"li,· •bilirım?.. 1 e mel B•haeddini Veled, iki pi.ır"e hır kutu içerisınde bir kaç kah . t· •tt' eınıye ın yı ongre erı un ma ara ıya On&Ca tid' M f' _ kıı1' 
"' "" ' • rul 'k " ' ve şırke lllt' aı ır. ı t B kk il , to lant mu ır. aama ıh iıifoıı hü .J/ o, (pe • .-gamber) dc<>ildir. Fakat, YllJi' a 1 eo pederinı kaybetti, Fa- bılya. yazılı kağıtlar, mısır koçan. yapı mı$ ır . _a a _ar.n P ı- İstanbul Deri ve K;jseleciler Bir- cv-

D k t b' ·ı ı · d SJJlda heyetı ıdarenuı azalara nafi merkeıine döıımü~ d<'gildir. .. 
(kitab)ı vardır]. (Yani, biitün bü· 8 )'aşı ıraz ı er eyıp e artık ları, kemık parcaları vesaire aıbi . • . li"ının senelik kongresi dün yapıl- · d F d ır h " d k edilmiş " yır e, asta dola~ıuakta ır. ~ 
Yu"k ı•e.vgamberleriıı, birer (kit·ı.) er şeyi takdir zamanı geliaee, o da eşyadan ibarettiı". Doktor. bir gün Ekonomi: ounanıgın .. an şı ayet ve m•• ve senelik hesap ve mesai ra- G il , .1 . vf"' - __ _. ı k ı d f -. an e e ı tıhak etmcsı ınutasa .,,. 
!arı oldum• gibi ... ) ,....eri ve bütün ~etl~ri cibi, haya- kaleminin kanapenın altına düştü- yapı an muza ere er en sonra aa- porlanndan sonra yem idare heye- b"' .. - ..__ u· 'rf h ı liyet ve hesap raporları kabul olu değildir, Hatta ahi dü~üuülc el 

ı~olla Cami)uin bu la ·vil' ve """ ım ve ı ana ... rey edi. Re- ğünü, kaJemı alırken bazı büyiı eş- Almanyaya taze - ti seçilmiştir. Yani olsa olsa De Gaullc bil 
ta-:sili, clıldeıı çok kıymetli ve kud- nüz pek genç iken, o devrin bütün va~ı ·bulunduğunu, öteyı beriyı a- ld' narak yeni ~dare ~·'Y_eti seçilmıştir. Diğer taraftan Almanyaya veri- nerale tebaiyel edebilir. .,.J 

ilimleriııde kemal mertebeslııe er- rA<tırıııca, di~er biiyiık eşyaları da balık gönderi 1 İdar. e heyctme Ruş_ tu, Şe_ ref_, Celfı_l , lecek olan 750 hın )ıralık derinin 
retlidir. Ve, bu biiyuk adawm !Hı -. ~ F im l d Bu muhtemel bir hareket 
siizleri urtada dururken, artık (Ce· dl. Böyle('e akran, emsal ve o ılev· bulduğunu ,kansının, Yeniı;ehirde Dün muhtelif memleketlere 200 Hılını, Yovan,C aık seçı ~er ır. ihraç fıyatlarile k>lunal ışlerini cindt' bir de (Leval) meselesi ~ 
aiibı !1evlıini)nın ~hsiyetiııdeki rin en benim uleması arasıl»!.ıı Marikaya giderek bu büyüleri yap bin liralık ihracat kaydedilmıştir. . KahvecDer emiyelinin on,gre- tesbit etmek üzere iiç kişilik bir dır. Almanlarla 58mımi anlaf_..f# 

büyük bir şeref ve ınüm'--' t 1 ;.,«~·"'n• •"-•lem•-tır ille smde de ıdare heyetı ve hesap ra- h t S"'"ılınıştir Bu heyet =hri ehemmiyet ve ıuamdi tebarüz et- ...... ye •u ..,.,. •••• .,.,., "' Bu mevanda Almanvaya olarak .. . eye -, · .,.. • taTaftan ve Bitler - Petain ıtl"' 
. k k ı· 1 _, mevkii ihraz etti. Muhakeme şahitlerfn cetiıı irin · . · . lporlarının kj)>Ulunden sonra yenı mızde bulunan Alman mümessili k h · er, 

tirece e ıme er ve cüaueler ara- . . .. . ba.şk .. 'b' ak lmışt ·• ık:ara yolıle Frıgorıfık vagonlar ı· idare heyetı iizalıkl.•rına Ahmet atını azırlıyan bu zat kabı~ f 
111aya kalkışmak, lüzumsuz bir ha- Pederiwn ınevkıını aldı. Belh a .gune ır ı ır. " " ·ı t' "'· · ' ile temas ederek teshmat şartlarını çıkarıldı ve Parise gönderild•· • 

h . . ıı·· • .-:ı.. .. d d çınde taze balık gonuel'i mlf ır. ~orahım Anbay. ınııhap olunmU§- kar 1 t acaktır ~'' pekettir ... Buua binaen bız, Molla şc rırun o,~ camı•ın e, ers tak ı. _,_ ar aşır · yevm oradadır. Kendi•İ tekrar ti 
Cimi'nin çok yüksek nıanalar jfa. rirlerine başladı. Şöhreti ı:ünden Keserle batından yaralandı Bundan başka 1svıçreye ham ıpek uıfoil' Haber aldı.ğunıza göre, Alman- neye almak için Mareşalin y•P tJ 
de eolen tavsif ve tasviri ile iktifa gilııe etrafa yayılmaya başladı. p.,. Ortaköyde Şaır Necati sokağın. susam. Almanyaya fındık. Maca- Belediy•: f;ıya verılecek derı ve hububata teklifleri kabul için baıı "°r:ı, 
ederek. büyük (Mesnevi sahibi) derinden intikal eden medreseye, da 14 numaralı evde oturan Aılı- ristana küsbe ve fındık gönderil- asgari ıhraç fiyatı konulaoktır. ileri sürmü~tür Bu şartlar ü•~,t 
nin, doğrudJıu do,..,.u,va tercümei beş )'iizden fazla talebe toplandı. dullah oğlu Hulusı Ardı.ç ile yine miştir. 95 bin lira bütçeli Konattva- de lıili konuş.rı1t1a!ctl!dır, 1far1 I 
haliai nakle girişeceğiz. Ve böylece (Ulema "e M~yihio Ortaköyde oturan Mehmet arasın- tuvarın varidatı 4470 lira Tramvaylar için ray Ye Nazırı Amiral Darla" Viclı1~ 

* Sultanı) unvanını kazandı, Onun da kavga çıkmış. Mehmet. Hulusi- Tek tip ekmek karama._i Konservatuvar idaresı bu yıl bandaj alınıyor Paris arasında üç h:ı.fladır ııı ~ 
(Ceaibı Mevl~ııi). Bientia '94 ilim ve fe;vzindeıı istifade etınek yi keserle başından ehemmiyetli Tek tip ekmek kararnamesi be· 4470 !ıra vandal temın etmiştir Amerikadan ray ve bandaj mü· dokumakta, fabl bir türlü ı.at'i t' 

üncü senesinde, (Belh) şeluinde için, Horasan, Türki;tan ve iraaın surette yaralamış, yaralı Beyoğlu nüz şehrimize tebliğ olunmamıştır. Beledıye Reisliği 1941 mali Y1- bayaası ıçin hükumetçe 200 bin 11- anlaşmaya varılamaruaktadat. ; 
dünyaya ı:elmiftir. Bu asıl ve nesli, heı- köşesiuden koşup gelea birço.k belediye hastahanesine kaldırılmış, Tebliğ olunur olunmaz yenı tipe lınaa bütçe açığını kapamak üzere rahk döviz verilmiştir Tramvay .riste bir de yeni fırı.~ tee11iil _.,, 
(Hanem) diyaruuıı en aııil Tlirkle- iliın ~ıkları vard.ı. Mehmet yakalanarak tahkikata göre ekmeJ< imaline başlanılacak- Konservatuvara 91 bin 36i lira yar- idaresi bunları hemen getırtmelt miştir ki bu siyasi teşekkülün .'f 
riaclerıd.ir. • (Daha vcır) başlanmıştır. tır. dım edecektir. üzere faalıyete geçmiştır. yö Lııval'e taraftarlık etnı,.1 • ı 

~I RESULDEN SONRA: (Rey) kadısını saraya davet ede- selesi etrafında onun hazırladığı ye) Irakta (Hulle) civarında (Me.. - _____ .. 
Bağdadın Son 

rek '. proje, euya düşüverdı. ztydıyye) · Muaulda (Ukeyliyye) 

Günleri - Sultana ııöyleyiniz. Benı affet. İNKIRAZ ALAMETLERİ L~b~an muhitinde (~erdasiyye) 
sınler. Başka. her ne arzuları var- • hukuınetlerının te.şekkul etmesı, 

YQGll: ZIYA ŞAKI~ sa. memnuniyetle ifa~·a hazırım. Abbasi saltanatının ist.inatgfıhı 1 artık Abbasilerin bütiın nüfuz ve 
Diye. yalvarmıya ba.şlaüı. olan Türklenn ortadan kaybolma· kudretlerine ayrı ayrı birer darbe' 

Tefrika No. 9 7 
Fakat Tuğrul Bey, ısrarında se-

nüfuz ve kudreti de, kendi nane- dı. (Rey) kadısına: bat ettı. O derecede kı halife, nı-
danına malctmektı .. . Fakat hali- - Böyle bır ızdivacı, kendı he-

1 

heyet mecburi rıza gösterd:ı 
le Tayi, muhtelif mazeretler gös. sabıma ben de bır şeref telakki e- Hicretın 4il4 cü senesınde, parlak 
tererek, bu izdıvact bırdeooire ka· derım. Ancak .şu var kı, İ.sUıniyet. bır düğünle buizdivaç ıcra edildi. 
bul et.nıedi. işı, sürüncemede bı- ~ ızdıvaç, nazik bir meseledir. İz· :Sultan Tuğrul Bey. Altın bir taht 
raktı. Bu mü zakereler esnasında, divaçlarda (Küfüv) aramak Liızım üstünde oturan halife kızının ze· 
Türk hi}küm ı vefat etmek!<?, gelır. Buna bıruıendır ki, hatife faf odasına gırdi. Gelinın duvağı-
bu teşebbüs akım kaklL kızlarının. ynıe iıulefa oğullan ile nı açmak istedi. 

Bır müddet sonra (Selc;uki) tıü
tcüınet• teşekk.il etti. Bunun hü
kunıdarı (Sultan Tuğrul Bey), 
hu küme tını hem cısmani ve hem 
de ruhani l>ır şekle sokmak ıstedi. 
(Rey) kadısının teva:;.sutuna mü
racaat ederek, halife (Kaim) in 
kızını talep etti. 

Yeni teşekkül eden Selçuki hli.. 
kumetı, buvük bir ııUfw: ve ılrudre
tı> maliklL Kaim, tıu teklifi binieu
lme reddetmiye cesa.ret .l!Öltereıne-

izdıvaç etmelen, bir usul ve an'a- Fakat, Selç!lk hükümdarı o. 
ne hükmüne girmı.ştıc. Ben ıbu es-
ki teamül'ü. nasıl bozabilırıırn? daya gırdiği zaman oturduğu yer-

den ıkalkmıya tenezzül etmiyen 
Dı ye cevap ..erdi. 

Abbasi Prensesi, duvağını sımsıkı 
Fakat Tuğrul Bey, bu cevabı tutara~. tacdar evdne yüıtin.ü 

reddetti: göstermedi. 
- RW; bir mazet'et w bahane 

dinlemem. Halife, kızını bana ve· 
recektir. 

Prensesin bu mağrurane vaziyeti, 
aylarca devam eıti. Belki, daha 
fazla da devam edecekti. Fakat 

Diye, mar pteı.di. Selçuk Sultanı birdenbire hasta.. 
Tuğrul Beyin büfiik bir Cldaaıı landı. Kısa bu müddet zarfında 

v.aııdı. Bıı ıwhıdan lwl"Ull ·ı.aw._ vekt ettı. Böylece de, hlltiet me-

sı, Hıcaz, Basra ve ırak havalısın- indırmış .. böylece zeval ve inkıraz 
de bir takım kar1ŞJklıklara sebebi- alametlerı belirmiştı. 
yet verdı. Artık arap ırkının bir- Maamafih, Abbasi tahtı o kadar 
birine olan eski' ve kuvvetlı mer- ·kuvvetli lbir köke malikti ki, bu 
butiyetlerine de halel gelmişti. halde bile değme sadmelerle dev

Birıncı A'lıbasi halifesı (Sef- rileıınezdi. Hatta zekı, akil, idareci, 
fah) ın kılıcından kurtulan son cür'etkar bir hükümdar , buvaziyeti 
Emevi halifesi (Endülüs) e firar ıslah ettikten sonra, Abbasj salta
etmış, orada yem ·bir hüktlmet te· nalını daha asırlarca müddet zar· 
sis eylemL•ti. Aynı zamanda, (Fır- fında hükümran olabilecek bir hale 
kacılık) mücadelelerinden bı:kıp getırebilirdi. 
usanan bir takım (Aleviler) de Fakat artık son halifeler Türkler 
Afrikanırı garbına hicret ederek gibi kuvvetli bir istınatgahtan 
(Fas) ta, (İdrisiye) isminde bir mahrum kaldıkları için aciz ve 
hükumet vücude getirmiı;lerdi. Mı- korkak bir bale gelmişlerdı. Elle
sırdada yine Alevilik esasına müs· rinde kalan memleketlerin emniyet 
tenit olarak (Fatimi) hükumeti te. ve asayişıni bile, gü~lükle muılıa.. 
şekkül etmiı;ti. faza et:rnektelerdi. 

Bunlardan başka (Tunus) ta Bir aralık, Irakta müthiş bir ıs· 

(Ağlebiyye) - Kürdistanda (Del- yan patladı ... Her tarafta zulüm 
fiyye) · Teberistanda, (Aleviyye)- gören zenci köleler kaçmışlar .. (A· 
Halep ve civarında (Hamdaniy- li bin Muhammed) l&mın<ie bir 

Kufelinin başına toplarunışlardi. 

Bu kalabalık. mühim bir yeklına 
baliğ oluyordu. Ve hepsi silahlan· 
mış olan bu zenciler, yalnız lrakın 
değil. Ba/!<ladın emnlyetıni tehdit 
ediyordu. 

Bir aralık Bağdattan bunların ü
zerıne hır kuvvet gönderilmek is· 
tenildi. Bu hareket, onları fena 
halde hiddetlendırdı. Derhal, her 
tarafa tecavüzler ıbaşgösterdı. Bü. 
tün Irak havalisinde kanlı müca
deleler başladı. Beyaz derililerden 
gördiikleri zulümlerin intikamını 

almak ıçin muthlş kıttaller yapıl· 
dı 

Bu zencilerin öldurdükleri be· 
yazların adedi ,bır milyon insanı 
aştı. Bütün Otele ve Firat sahilleri 
kana b<>yandı 

{Ali bin Muhammed) bu .fır
sattan istifade etmek 1Gtedı. Ken
disinin. Iİmamı Ali) sülAlesine 
mensup old•ığunu ileri sürmekle 
beraber, biıtün Alevileri de, Abba. 
si aaltanatına kaı· ı büyük bir kı
yam ve ıı;yıına sıirüklemek lsted.ı. 

(Dcnllll vu) 

mümkündür. Böylece bir rı•'~,i 
çüncü Fransa bile le4ckkül ~ i 
demektir. Hatl6 ihtimal hılinıl' ıl 
le lıiyle bir yaziyel Fra .... 4 
ıüpbesiz çok faydalı dt'ğildir. "'.:°il' 
kü Almanlar itlerine celen ı-P'ı 
müzakere ederler ve uyUfurl•~ 
nhdet parçalanır. ?\iteki .. (tııl 
harbinden sonnı Bisnıarlı -·-' 
deaux hükümetiııi o zanıaD ~ 
te teşekkül edeu (Coınuo) ~ 
sile korkutmuş ve Comuo zf;:l 
d0arl~rı ile müzakerel~ ı:-irİ~ ,ı"V 
soylıyerek resmı bükuınetı 1 _,I 
mıştı. O kadar lı:i Fraııkfutl il 
hede i sulh ıuukaılderuatuıclaJI"" 
ha hafif degil. dabM ağır •b 
ihtiva eylemişti .,;J 

Bismark'ın kullandığı bıl ~1 f 
buıünkı.i Almanyanm kull•";' ,t 
cağı hi~ de malum degıldir· lı,f_ 
tal mütareke ahkamına adılı ~ 
cağını. fazla hır en yapnıı>"f, 
tekrulamaklıı iktifa cdi or. / 
yine bu mütareke alıkıiııU ~ 
bintt Almanlar Fran ız •r• 
den istifade rd~rek lııgill~rt ,il 
harbe dilediklrrı eıbı dr"•"' 9' 

(Devallll ( uncii ptf 
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f GÜNÜN ' 1 ( Y AK t N T A R 1 H T EN ] 
ısiYASI ve ASKERii ------------J 
' 1 C M A L 1 J. T anzimatın nezih ve müstesna siması: Hani ya, altısı yedisi 

llıatbuat Vişı.yi Rumen memur- 5000 Hintli Türk - Bulgar Beyan- Sadrazam Fuat Paşa bir çeyreğe! 
t k k d k namesinin akjsleri Bilmem yalan. bilnıcın sahi_ lı.e-
en it ediyor ları tahsil gör.me a ının ararı karşışında Tanzimat devrinin yüzüncü 7•ldönü- Yazanı .:~ı:,:ı1~~:;~~~~u:C';;ıd:~~~~ı:r:'n~ 

D 
• ki 1 . Tliıtt - Bulsar hlil<blelkrl ...--.4& m(l ruUnasebetile, gerek o devre, eerclı:- da b' . a"'f mış mse ermış Yüzleri örten pe- Anbnda 1ım. edilen ı.eyannamenın se o devrı tezyin eden muhtelif sima- H i km et N is a n ° uıne, akşam w.tü bir çocuk 

ha
•. ıt. nın. Paris seya- ~· ıara, 1ıu.susue •Üç•-· cıı d•i· yazt _ gelmiş, oradau aıaukıarını bir~· 

k ld l
d muhtelif memlekelll>nla 1.,.ı ak-•r -.v • _ 

tı ınkısar uyandırdı çe er a ırı ı U)'•ndordıh vaki tefsir l"e mhtalnlar- lar y~zıld~ bayatlan kurcalandı, fıkra· tirule, Sadrazam sı.!atile nezdi ş~hane- birer saymaya başlauu~: 
Parıs· 21 Dahiliye nezaretinin Aimer cHindistan• 21 (A.A.) - don aıılaşılmKtr.dır. dlar dinb lenkdl.:. ve ıkilıltuç """ı1ı delvaı;nde - de bulurunuştu. Iınpanıtor !Jçunctı. Na- - Yedı buçuk kuru~luk toz şe-

(A A ) D N B "" · d !NiTudMo 4oiı'u7 ...- dbJl.b'ef en u ad.iıııınas a met eruı en 1 lı.er b . k luk .. ~~u ' · · - , · .: l • l tislig"' İ Ajmerde kadınlar tarafın an ter- ve ka ılıklı • o- sonra, uçU de rusyanın tozlarına karlf- Po yonla bırlıltte sofrads iken, o vakit ·· . ~ ur~ çay,. yuz para• 
Ciıy veauks Temps gazetesi cVi- en eresaD ıs a tip edilen bir konferansta 5.000 

1 
~ bllı.lliinlre~ Wr - tı!ar ve nihayet -belki ~lecek asrın hAd btr devre geçıren Gınd ınaelesın- !ık nı~sta .. yuz parulık k.umızı bi· 

hu· '-u' esrarh b••lıgı" altında Vichy ı (A A ) D N B · · J · · ··rıe an Türk - ~ar Mlemı 1<cr.vu be - b ılla k da?'- bulundulı:ia k den babıs açtlu· Napo]J-on bcr altuuş p 1 • b · ' · · 'L • nı. ..., Bükreş, ~ · · - · · · ·: . Iıncili kadın yiız erını 0 :' peçe- 1amıam...ı htıı fnphcsb mülılnl bir d.lı>- ranlıltu 7 rın:_0~ 1 
rde •. ~'.....!: - Başınıza b;,. deni ola~ ıu ada11 n'.',k'·. ara ıı< ı.;mv: · 

ledir. •tini tenkide devam etmek. Resmi neşriyata nazaran dahıli- ~ri alenen çıkannış ve bır daha loın&U.k hiid.isedlr. Fakaı. -~ ı- ve yere unu~~-- bir muşterı blllup ta ... ı.anıs <l!ye Fa- u .. ancı, çocuı;uıı bulun bu is-
GilZ<>te • ~ ye nezaretine ınerbut33766 memur- ,rtmiyeceklerlnl bildirıni.şlerdir. twıırtıe ook iyi t....,.ı.....,. iMi be~- m~~~ ~:lkı i\mil aramalıdır: ad Paşaya takıltr. Paşa da: tediklerini hazırla) ıv öniwe koy-

leki ik • ":mira! Darlanın Pari.s- dan 
17523 

ü .yani yüzde 50 den faz- E:vvela konferansa rıyaset etmekte me ~ m.emleketıenıe, hı;.b; •-" Btrı belkl tarib ile lw:umu kadar ,.u- - Güzel bir fikir, haimetmeap ... d.- duktan sonra sormuş: 
ltıil!ıı. anıetının bir tetkik ziyareti olan Bayan Satyavali taşıdığı peçe :::::~!°:i.::....~~- batlı& ..,ı<lller - gal 

0

etmemel<lığlmiz, diğeri, mahles ~,Kaı.mparstor: • 

1 
- Başka! 

l'iı >•tinde kalması üzerine Pa- lası 4 senelik iptidai tahsil görm~ · ı hayatında ılk defa olarak açmış, 1 Mlh Türk -· noksanhtı cihetile, evıad ve ahfadın, ~ğısa~b, ha Çcıeuk düşüHmive başlamı" 
~, \~~buatının inkisara uğradığı- kimselerdir. Memurların 3327 si bunu müteakıp diğer Azalar peçe. isini (;;.~r,tarafuı -..=~~ !'!ı:".=:..: ecdatlannm ıııurunı y!cl.ettlrecek blr va cevabını ~e~~... a :ımetmeap •• - Başka~ Laşka .. b a,lm .. ~ir ~ey 
ı. uu ınkısar b.. ·· k b. ·hı· t . ··•-k tahsil d 1 sıtaya malik olmamalarıdır. Tanbe is- d b 1 ki ,. ızh . ı uyu ır ı ıya - yani ylizde ~n azı yu""" terini çı~ıslar ır. Jel l"'lmiyecetı b7dma nıtmen> Bal - de Jet 11 t hi.zı etlerın a a a aca ım amma, aklıma gcl-
b ar ettıklA . . kt d go··rmö;otür· • . t B S t '· ıa~- •-~ı· . mı geçen, v ve mı e n - Gındın - 1 ~-~- "- nu'y L• o~nUıı. .nnı yazma a ır. .,... Bu münıısebe le ayan a yava- • .ın ·- "''" :~ ı>olitlka.swın bir m~- de bulunan cedleruııu ıçın bır hürmet- ~ne erce mu.=~ "" ve or ...... 
<ıııe1· ınanast bu seyahatin hiçbir Bu haller eski Romen hük(imet- ti mecburi peçe truıımanın, kadın- '"bl7ell olarak ka.:>ııJ. ve miıWea el - sizlik ve kayıdsızlik sayılan bu hal, ta- binlerce Türkün kanı pahuına mal ol- Sonra, tutmuş avucundaki yirmi 
~ 1 netıce vermediğidir. 1 'arı daimi surette ev hizmeti csa- m~tedlr. rih bakıırundan ne kadar acı bir haki - dug"."u ımparator ~a bilirdi,.. kuruşu tezgaha bırakarak demiş 

ı.ı, hnuıreauks Tcmps'e göre Fran- !eri zamanında, memurların nasr re tinde 'bulundurınağa mecbur et- . Ing-utere loe blı. dcklirasyon ll• TUr - kat ise, gelecek oesillcı·in, geçıniııtekt b A' _<upada bulu .• ukları. vakit, her ki: 
alcıkatı tayin edildiklerini göstermektedir. kiyenln ellnl ıroıunu w;un.....,. oldu- .buyuk şabsı;retıerı ldytkile tanımalarına ~ ~edıhyatlannda .erb<st alışmli .o .- Aldığ 

tin Ot\ er vücude getirmeksi- mek için erkekler tarafından ma- iu, Blll&'at:Sta.ıı *eahlıuUorinl yerine se- limkBn vermem .. i ;yüz.ünden 0 kadar a ışah, bu seyahatte, şu saatte gı- - ını bu şeylerden kaç pa-
b1'ııi•ı ada bir gerginlik olduğu General Antonescu idart mevkilere hirane bir tarzda icat edilmiş mu- ürmedıil lalııdlrde TürkiTtnlıı hal'd<e- 1 . '"til ' ylnmek, falan saatte davete icabet et- ra geri artıyor şimdi? 
h 

" ve- de il d · k. ı rı· · · · şa,yaru """'~ r. mek eibi dakilcas d k"--- 1 Dü'-'-' ~'"d ·~n ğ , ış sıyaset sa- lüzumlu tahsili yapmış ımse e zur bir adet olduğunu söylemJitır. le ır<ı>mek bak.kına oaııtp oldujua ııe-ı Tanzimat devrinin üç mühim rlıknU 1 
1 

• .~ma yapı - · ...... ncı hesabı ynptıktan son· 
.ı.. •l a old ... kad . • I" sürib' . hu ma.:>1 cap eden mera::;LrUi teşn!ıyeden ....:tısadi ugu ar içtımaı ve getirmelc azmindedir. -· . or. ~arasında, Keçecizade .. ünvanı~e meş r sıkılırmış. Hu;;usile bu seyahat, Padi - ra cevap vermiş: 
teııer Balıa!arda da kuru<:u hare- • l•"' • l Inguterenlıı ba müt&le ı m•J<l•ndlkl olan Sadrazam cBüyük• . ~ uad Paıa, şahlardan birinin Avnı ilk h - Kırk para artıyor. 
Hh;ıt .. ".'cydana getirecek bir se- Ter biye dairesi Basın bır ı!;ı aza arına' hr.ki~&lm bir lfr.d .. ldir. Ve İnl'ille~ Avrup~laşmak -:mı en ıyi k•vra:.•- tı olmak ötibarlle, Pa~y:. ı:.:~: - Hah, hatırladım şimdi, kırk 

"<'klemektedir ,n..a u nwılakada sunı -mest T Dulu-. vletin m ım umurwıoa - pek parlak hazırlıklarda bulw:ıulmuı paralık da gazete ver! 

1 
• A J kl Mıntaka Beisliğbıden: lo!TU<>lbıe !&m•-n u11u.ndur. ınelerce çaı.,,an, dolıill v_e bar.et ı•yase- protokol cenderesin· daha ık bi ha ~ 

İl. aza l arı lllihvere g-elinCl' .. BerllD vo Romanın tin bütün entrikalarlle ıncellklcrine vu le ko7m . Sultanı Aziz ~a ı r itiraz • · • ... ... • •• ·· · .. • • · · ·.. .. • 
Şe Utnum müdürlüğü Ankara 21 (İkdam muhabirin. Ytllık b~lomuzun bu ~~kşa~lrnTakk- matbuat vasıt.sııe u .. ı •tıl'<lui<u rlktr - 'ıkufu sa:resinde ihtisas "eAbdm~';"''e :;;y ve muha't!ieı etmek ist~,ğ~':n, il<na Her şey, az çok, boyuna pabalı-
A.ıı.kar N . t simde Şehır Gazınosun\41 verı e - ler, dik.katle tetkik edil2dce muhmı 9M- da eden mtışaruruleyh, u z zr t- ve ina irin Fuad Paşa · ade 0 1 _ taşırken, gazeteler inadına ucuzlu-

de.) a 21 (İkdam muhabirin. den) - Maarif Vekaleti eşrıya kt ı b" !ile la.ldt.k.la -• t•-• dl ıt· · iyetnamcde Osmanlı ım- ' zıy Y ru ur ., İ te olduğunu birer me up a ır r an~me -:--ulr. m e ıgı va.s • muş, (3) yor ve ben öyle sanı)oruın, ki bu 
Iııusı~::-- aşe Umum Müdürlüğü Müdüril Faik Reşit Unat ve İzmir h t !at re!ikalarile Almanyaıun ve IUayamn Ballı.anlar paratorluğunun batmaktan kurtarılma- ·d· 1 t k ı, • ""!arı - azalarına a ır rnış, ve cenubu ...... 1 A-·pa.d· •""Anwı sı ıçın· her -vden once ,e bır an evvel, _Her ne hal ise, bu Avrupa seyahatıne, gı ış e por a a mandalina limon 
".ğ;. t _ıgına Kayseri Valisi Şe- Maar" M"du .. rli Halit Ziya Kal- h '-·' l rl ...... •·• - -u ·-- b h b ' " ay w. u birlikte azır .,...,unrn~ arını, 7a muhafazasına çalıştıklarını iddia eyle- mutlaka devlet muesseseleruıın Avru- ır gemi dolusu maiyet ile parlak (0 esa ı, bu ucuz gazetelerlr.: 
~:r. ın edileceği söylenmekte- kancının münhal bulunan talim ve etmiştik. Adreslerdekı değlşilcllk 1,meıerlni ıerr.r.ııa.,, nls- kabili eı- palt!aştuı.lması celzem• olduğunu açik b,ır surette gldılmtj., kebapçı başı, yı- - Haniya, akşam pazarı, yağ-

'f ek ti k k terbiye dairesi azalıklarına tayin- yıüzünden mektuplarını alamama - mest lli&ım4ır. ve kat'I bır l.isan le soylemıştir. t.ivcı _bqı, hamurcu bqı, mutfak kaU- mur yağdı da böyle oldu, altısı, ye· 
• •-•-ara 21 p(tkde meh b" . lerı' Yüks' e kTasdl.ka iktiran etmi•- sı muhtemel olan arkadaşlarımızı Tam 118 l'İID evvel Faşlsl İtaı,yanuı Reşıd Paşanın, sıyasi (IOnt.$ ıltban- bı vcsaıre gıbı sıfatlarda btr haylı kım- disi çeyreğe babam! " ·"l"' ,. · Jı::ara .. ömlekll Yunan le Fuad Pa~adan daha yü.kse olduJu 6e de bulunmuş, .. <Toulon• a gelindıjı 
en) _ . am mu a ırın- da bu satırlarla haberdar edıyıoruz. hud tı ordulan bllaraf sovlenir Ali Paşanın ise l'uad Paşaya vakit bunlar ntıtıma çikarılır. Padişahı Diye sablanlarma da rastlıyaca· 

•- Ankar• Istanb 1 İ . tir. n annı ceçmete ıı&l1'hfı ıtaman • • ' nht •- . tikb 1 ,.__, "" tek .., u ve zmır- go.terlle.n sebep hiç ~ hııklkate ve ..,_ nc,bctle daha temkinli oldugu one ıu- ını- ıs • edecek heyet m..,-a - •-· 
lııdak·tip ekmek çıkarılması hak. ı - Pek yakında - raaıa. anwı defildL Bll&"Ull 7anl tur- nılur. ıunda,. Toulon balırıye kum11ndanuııo O•man Cemal KayJtlı 
c'l~ 1 kararname bugün Resmi • ruzun 118 ine• Cö.nıllııde lm.ılıu ..cıam' Bu, bır mW\Ç meselesı olabilır,,, ZeVCeôl de bulunuyormuş. Bızun prı - -------------

'lcıııeted.k _e in_t~r et __ mış_· ve tek_ tip 'I ÇEMBERLITAŞ sı·nemasında küçuk Yunanistan buyiik İlalyayı kal.'il Fuad Paşa, Saltanat devrının <ıda - ~or saatli, gümüş köstekli Bolulu saney tunu unuttunuz Calib•! r ltnal 1 tb k maj"lübiyeUn itin eLirmiş bul lrei maslabıat> denılcn o snkun politika- aşçıl:ın, dekolte madamın etrafını ala- - 1 ••• 

'ılnı.. . ı usu unun ta ı ıne j yor. Buırun :Jhve~n" ham61 Al~~ sına rıayet etmeyen yegfuıe vezirdi. ;ak b_ıyık bukmeğe koyulurlar!. Ka - - ·;,İ:alüm ya. .. Şarklıların Cuına.ı 
ıştır. A R A B A C 1 N 1 N K 1 Z 1 İlalyayı Yunan •Ülı&'ilsunün allmdan Fikirlerini açik, biperva gbyler, her ~ıncııgmn stkılmağa başladıgım farl<e- garplıların Pazarıdır O gün her tarnİ 

\!ilk' kurbrmak lçlıı dlter Balkaa .ıevıeı -ımeselede bemen netıceye varma~ Is - ;_~ Fuad Pa••· hemen rıhtuna çıkarak tatildir .. Babıllı (4) .gibi bütün kapılar 
1 A vustralyaya D u N y A ş K A . loriuin hiirrlyel ve uıtıklil!ni dilfilıune- terdi, Sözierını esırgemezdL Bu ıtibar - ::::~:;.:·=ınr :"' takdım! müSafaha kapalıdtr1 • ., 

d k ıdeljl AmavwU.uta. rlrmtie pJ.ı.tLJor. 118, o rıya ve tabasbus ~e' r!nde, bunun ama. Meğer, eeflI', harem kapısını açmü 
S a Vet edil ece Gene, Balkanlarda lolllb lı;IQ>en Mlh· bazan da zararını gormuotu. Fakat çok - . Geçen sene kolera lstil!sına uğra- uzere U!Ui! ... 

Ydne 1 DOUGLAS FAİRBA...'l;KS Jr. verin bir escr' d Roman r.dtr ıuıen ldurust miı.acı, b>r devlet adamı !çın el- mış ıdınb .. bu sene de Türklerin h(l - y . . 
İ' Iııecı· Y, 21 (A.A.) - Mebusan • e 1 • !bette çok değerlı bır vasıttı. cumuna maruz kalıyorsunuz, .. deyin - ıne bu genç muhamrenin bıld.ir • 

1ı.ouıı~1.ın.~.e bülün partiler azası, • JOAN BENNETT ve GEORGES BANCROFT ~anai!an kırık bir halde bal'at.ıu de - tam u!<ut oe madam· - dığıne gore, bir gun yalıda harem da-
" e T fı d t 1 ıs· u .. tl1i- ve korkunç vaın ettirmeie ('.all"'.13-n bu devlet yeni All Paşanın traruıızcayadalti ikv u•- u '_ Altes. b •~ı•" ~ , ıresınde Fuad Paoa ıle ail~ı nezdınde 

ııa...,. 1 n~n Avustralyayı ziyarete ara n an yara ı an emsa ız ın ~ i n.bamın icap ettirdiği mannr&.<m• al - •ve nota yazmak husurun ~.n b .' u onu ~ ~ı =er., oeva - bulunudren, mu~vere donup dolaşıp 
~ttıeı.....edı.lrnesi teklifini tasvip ey- y E ş ı• L c E HEN NEM m"ltır, Almaıılann bilJ'uk tir ileri ka- maliırodur. Jıuad PllliO' ıı;t,_ gaye: lasıb ını vermlj... . . cTUrkıyenln alalıı> mevzuuna intikal 
~dır.. 1 rakolıı ba.l!ne ceürilm .. Ur. konlliffiakla beraber, siya:>ı mukaleme- Tan.zlmat devrınde, Iatanbula, Fran- eder. Fuad p bu hususta 8 m 
--..:::~~~~~~~~~~~ ı · · lcrde çok beccriklı olın.amakla tanın - l1Z bttyuk elçısi aı!atile gelen amcası aşa, Y P 11 

-- • Fevkalade maceralarla dolu filmi seyretmek uzere Butün bunlardan 80lll"a ,u nolıl&r• i- mo.<yö Dö 'ruvenel'e refakat eden mat- olduğu ve yapacağına emın olduğu ış-1{:: pret etmek li.zımdır ki, Turklye &('ık mıştı.r. üktegUl k h mazel Dö Tuvenel de Türk.lye hakkın- lerden bahsederken, devrın muteassıp 
,..,,_ 'IÇÜk Haberlel" SÜMER SJ'NEMASJNA ive durihl •ll'..,.tlnl b!r oolı kere ilin '"ad _Paşa,. n u ve aı.ırc~~ da yazdıgı guzel bır eoerde Fuad Pa _ hocalarından, cahil softalardan ı;lkayel 

(- ..........._--.__ etm..lş, sulhcu, teahhü.Uerlne adak ve vaplık ile. ış~ar etmış olup, ae R ıd şadan uzun uzadlYa bahis!~ mlı.şarunı- eder. Her şeyden evvel, kadınların er· 
- ..._ icr.bmda büliln Jıa.lılannı korumaia mııı. l kelAmıyesı, cür'et ve cerbe~ ıle eş leyhe ait bir çok guzel fıkralar ve in- keklerle müsavi olmaları lıizumunu ile-

~-"': l.iıbo Hergün hu 'enasta adeta muhasara cdilirccsiue ledir bir devlettir. Paşaya faikti. Yill<sck bır z tam rl sürerek, yuınruklarıle pencerelen or 
"'Zle n, Avrupa hükümet mer ı .. . b•r ön&" renı"e malik ol u&undan, - espru ler nakleder. ten ka!""1eri -"-'-rir ve-
ttıı .... linde meslektaslarının yerle- seyirci kütleleri hücum ediyor. Turk • Balıl"&r mWJierek be:ranna.me- ~lihl devlette alkılmıaıı: ve hC'defe va- Paşa, bir C11nı11 g(lnO, JCanhc.'9tfekJ Ah de· ıı;ub•~ k·;~• . . '--"•-ı 
'• , B F"I d 1 lın · • d"I k dd st ~1 ··ıiişıü., aluJw •rvtt ve ~ık ko ı ı et - • •• u C»A..-erın -..uıı. ıtıru, tı.h ,;~Çeeek olan Jiipon askeri de- u ı n1 e ~yten ar taraf1ndan giri csı men c ı en mıu a es 1 co t: . "' 81t olmak için dolambaçll yo tara sap- TB ısına. • irleri öj:le :remecJne davet harem ile sel:iml tı ikt • • "b d lı .. t nuşan Ud miU(!Un takip ett.lfl dürii5' maz.dı. eder. Yemekten sonra yeni yaptı~·"ı h d la ı ye ayırar o me-a 

''""- e ha\•a ata•elerı·nı· hamı·ı bir ma ed önün e ü~ erkekle bir kadının şayanı ayret serguzeş - uu• b~ •--•u .. rüdür Ba be .. . • . . """" wı uvar rın yıkıldığı ıtırı. Tllrkıye '.-vn • . . Po ·~a.mun ~ ~ · - Devletin menfaatine ınuvııllk aor - bu yalının ':"uht:lif da4'elerım_ med - kurtulmut olacaktır .... 
\la~~ 1rapuru Liıbona gelm"ltır, !erini tasvir eıiPn... Ja.ruı&ID•Jl. tu veya bu •ektıde leoir M- dtlğü tedbirlerle icra•tı, tatbık mevki- uvlara gezdır!Ilegc başlar. Bır aralık, 
~·e ~ ll!OJn!eketlerine dönmek ü- - llug~ıı saat 1 de tenzıUtlı mnt'n~. mek bot bır proııac&ml& lulı7ejt ol -. ine koymak için, Ali Paşa gıbl eze' tin sofada bulundukları sırada, eeflrlerdec 
iM:> q\rt'u d il m.alı:ta.n bqka bir ıte1' lfade etme&. ve zaının> ın müsatd olup olnl.Bdığuu bırl, tecessüsten ziyade dalgınlık saika ... 
b n leb pa an ayrılacak olan Ja- EDEN'IN SEYAHATİ w:un uzadıya dllsünmez, e<ihP büzill- ıile, önüne tesadüf eden küçük bir ka-
lı•a•- llaııını alarak iki gün sonra "'<n h k ~A .....-> ~ (E k. Ekler) SİNEMASINUA İnl"fılJta ha.ricfJ'e nuın Ml.ste EdM.'iıı mezdl... PlYl açmak iött?r. Bunu gören Fuad Pa .. '° b. are et edecektir . ..._, _.,._ ıır~ • ı . . 1mp to hık el il r Yine hep bu sebepten dolayıdır ki, ııa, sefiruı yanına yaklaşarak, tebel • 

tııuı.:'-'.'ngoon: Çin subaylarından Haftamn en bü)·ük !Uuvaffakıyeh aar. r .. en nrmay bafkanı se- bazı ıniihim ve büyük i~ler muvc!faki- sUınle: 

(1) AlL R-.14 ve Fuad Pasalar 
(!) Re(ld P"'uun dlter -
(1) Bu 7orgunllllllıı.nıı baııt&lıJını 

toşd,11 etııtı de me,...;.ı1r - Ab -
durnlınıuı l,jerel be7. 

(I> Frenkler &bıUlye, aadMe ckapu 
derler. ~ .. Q~kl[ bir heyetin yakında E u c::":".::I ~ ::: ı:,:,...~::be~~ !:..c.:ı~ıe Mıoıra yeUe tetcvvu

1 
.. ç etmiş, dlgerleri akaıne - - Ek,eıans, der, bugün Cuma oldu. 

·it· ~0on•a g ! · d d N /,'A N . Ed det·•ı ·• tlnd le uğrsmış ır. ındia e ecegi ve ora an a en'. seçe~ ~ •••-·• e ıımu- MizaCUUl\ bu ıwmına aid, Sultan A- ı -,;.;;......;.;..,.====:.=.=================~ 
t ~Ye~ana gideceği öğrenilm"llir mi vazıyetı gözden geçırıntş, Habeş im- · ile aralarında cereyan eden muh•- [ J 

tıyııaet ına~uf bir Çin gendralin::1 t S O K A. K Ç 1 Ç E J4 1 ) ;::.ıo:_~~ r.:,_wı~: ::: : :re meşhurdur: 1 PO L 1 S ve M A H K E M E L E R D E 
1t ll ettıgı bildırilmektedir. U . Padışah, bır gun, Fuad Paşaya, ken- _ 

t Uda i\- nu.n het'amlf, muteak&~ de HabefJ&- ·dlsile All ve mütercim Rüştü. Pnşalar 

r 
~ te;ıd · !>eşle: uç noktada sula- Bas Rolde: J E N N Y J U G O lan<la, Sı>mıilld• harekila pç!Jmlt ye' . da fark olduğunu 10rmlli Fu- 150 K • • • •• ı •• 1 ~"'"1'1 ıdıne maruz bulunan Ka- ~ ' Suarelerde terler ııuınaralıtiır. buırünkü neticeler &l.uımuıtu. !arasın ne • ;a~lııı~;rinin vaziyeti vahimdir. -- 1 Eden'ln bu defa, evvelce kumandan. ad_:a;::~~iz. dem;ş, bir ırmak ke - ı ş 1n1 n o um 1 e 
t~ ~UeJa iŞieri devam ve üç tayya Senenin en nefis ve en çok beğenilen filmi lık yapmış ol~uiu irin orta '8-ritm yıı.- narına indiğ;miz vakit, karşı tar:ı!a geç 
·~lla r altında kalm!f olan mın- kın iı;lnMık bu': ıren•: lıc..".~~·J' tıq- ımek lçln bir köprü k-unılduğunu gor - • ı f . 
,~ rdarn.. B K d Benı·mdı·r kaıııııeıerar ras•m~1.ıtcıııe-ı köl. h enkopruye .. ldırı- netıce enen ac a la lll'k umkün olduğu kadar u a 1 n enin orla prkla yeni hamleler 7apma- ~:-:Ali ı;:a, ~::;,runun •• ,ıam olup ı 
te ita;- ı tarda ahali tahliye etme- ta hMırlandıtını .•• _b11Ddr.u enret de olmadığını tetkike başlar ve ııcçıd a-
.'" A.~t etrnektedir, Baş Rollerde: 1 ynl zamanda btı&"ünkil vaziyeti en la • lrıır· Riiotü Paoa l<ulWlUZ ise, bir ala:r 

4t reıalla: Yunan Kızılhaç teşki- tih..,.etll erklna ırözdeu seolrtmek la • ı ' edikten sonra köpıiıye. ayal< K t k d• • • kaz d k 
tltl~derdı~- Alanasiadis gazetelere H E D y L A M A. R R- ,ledljinl p.t.ermektedv. ~:1';..!~ .. ap an, en ısının a a a-
•nc1a 5l bır mektupta Yunanis- M. K. Bu mukayese hakikaten uçüntin de h h } d ~ıı1u11aıı."e ecnebi memleketıerde • 5 P E N C E R T R A C y ll)csıesinı bihakkın tasvir etmektedir. a atı O m a 1ğ11i 1 S Ö y} Ü yor 
"rı Yunan• '-· h J Orijinal nüshası İtfaiyeye hortum getirtilecek vetAvrupala;rarHbut fikri ve terakki-~ na ;- ,:,,.rm .. ar{> yara ı- 7ilrk$C#l ı . . . Fuad Paşanın bOr ca.litl softalarını Geçen Kanunuevvelin 12/13 ün- ,mil mesafeye kadar geldik . Burada 
•l~le llrdını için gösterdikleri te. I ! ı'I E L E K t 

11 
tllgtltere veya Aınenkadan §eh. perverllğl~ :zam~~ın ili aralarında kıy cü gecesi Gündoğusu fırtınasında, romorkör ayrıldı. lstanbula kadar 

:.~11 kte~ heyecanlı bir lisanla hah- ı• p E K 'te fvı te rimiz itfaiyesi için 12 bin metre fıa:rU endilebebY" tuşurv:,m:. ve Sadrazam ı~ömanyadan üç yüze yakın Musevi valh1z geldi)c. Burada hava bozdu 
"il sonra y u Kı Ih k ı .lkale se ıye ... ._ . . . '< ~ •• • , lı<t tıcııeb· Kı nan zı açı- !hortum alınmas~ ararlaştırılmış- iken istanbulda yaptırdığı kaldınmlan ıle kalkıp hmaıumızdan geçtıkten Iki gun kaldık. Hava düzelıne<'. yi-
i·n llluh·ı 

1 
zılhaçlarına ve Yu- Sineoıalarmda c:orülmeıniş bir muvaflakiyetle devam ediyor. 

1 
tı~: Bu husust~ ıcap eden döviz medbeden bir uta: n lar _ ~-n~a Mus~~i muhacirleri Haytaya ne bir romorkörle limandan :.yrıL 

'<ııu y ıp crıne minnettar oldu- .. Bug-ün saat ı de te02ilitlı matine. ~ musaadesı temın olunmuştur. 1 - o kaldırımlar blu ,;~ 1 U:uotu. goturmek uzere yoluna devam e- dık. Bu romorkör de bizı Yedikule 
~alttadır, dan yapılıyor .. ":.:::~ ~;::: ara _ derken Silivride Canbazburnu ö- önlerinde bıraktı. Gemideki yolcu 

ııı.... ~ 1 Devletın para nü d yelk l ! t k s· ar f 1 ld ğ · · " ·· · 
... , ._, .. .. • Masonlar, galebe etmek fırsatını elde t !adı. Alemdar Mustafa Pili• ve, yaranı rurkcn, Saraydaki altın es;ranın paraya n e en er ve e ne ı P - az a O . U U ıçın ro_morkorsuz gı: 

S 
Buyiilı; tarihi roman: 28 •• • •• eder gibi olmuşlardı: Aleı~dar, beş bin İ adeta lıükQmete karşı bir vazıyet al _ tahvilini ilk önce. E'ua? Paşa dOştin:ıı çalan arak batan ~~agua~ bandıralı d~~.ezdık l '..m~n Reısli •ıne ı omor-

\J.}ta A . N l Oldu·· ru· ldu? ıı güzide .ilvarl il• blrdenbıre Slllstre:re mışlardı. Ruscuk yAranı Ma .. mluk fev- ve bunu A!xltilllzıze ııoylemck c:esa ~- Sal va tor yelkenlısındekı muhacır. orun döndu~ içın müracaat et-\ n ZIZ ası . ( vardı. . . . vabesi oln11ıştu. A~emdar ~e kuvveUeri- ni ııöstermııu._ Sultan Aziz, pqa,yı d terden yüz elli kadarı dalgalar •• tnedim. Çlinku, yelkenli-de bulu-
.......... _ _ " •M S . Karayel_..I Alemdarın, büyUk bir kuvvetle Sı - nı Bektaşıyan oc gı 117.erıne yürutme -ııedıkten sonra.. 1 tikle- raı;ında boğulmuşlar yüz yirmi ka- nan kılavuz k ta H.. ., h _ 

- .... ...,....,..., .... ..., .... ..,.,.....,..-a azan. • amı listreye gelmesi ı.orbalann çenesini kıs ğe hazırlanıyorlardı. _ Demek ki, saraylıların su ç d ' ap n usntt, ava 
~''"-! it. Her biri bir tsrafa seyirtU. Alemdarın orduya zahire vermeme- rl altın taslan fazla goıüyorsunuzT ... arı da ~urtarılmı.şlardı. . nın güzel olduğunu ve kendısının 
~ ~lıarekeı etiller .• Sliktreye r;eıııdan kaçanlar hep Rw;ctıktardı. Alemdarı Ruslarla muharebe Halinde iken Ser- si, Ruscuğa çcklımesi yeni Serdarı _Ek- dıye biddetlenince, Fuad Paşa: ... Bu !acıanın muhak;mesıne dün de beraber geldiğini göyledı. Lı. 
tı. 1 •l;,• ~da.nın (Serdıı.rı Ek.re- Mu.;tafa Paşaya sığUU)'orla Pa hadde Osmanlı kuvvetleri bırblrlerıle rem ıle araı.,mı daha zıyade gergın - Padiphtm demlj, yarın maazal· ogleden evvel ikin<:ı agır ceza ırnah- rnanda::ı 20 mil kadar açıktayken 

"tltl .~ına hu t Alemdar l\1usta!a ~yı i 1 Al da M 1 tmlşt' Y ·e il d f - ' aırınce i< · ' •..., lbr:\lı a kalkhlar. Serdarı Mason ar 
1 

Bu cahll ada- vuruşuyordu. Mason ar, em r u.s- e ı. enıç r er . e ıruti ganlmel ıah, bu memlekete du~man ' emesınde başlarumştır. Dikkat- birdenbıre fırtına çıkıp şlddetlendı. 
Ittı.,"<l• ı\ieı bn -· kaçli. llaııçlllı: ol- kuvve~le ele almışla.':~.1erdl'. Padişalıı tafa paşayı Sılıstreye yurutmekle ve, bilerek azd~kca azdılar. . b;zıer efendimizın rıkilbma .. nıar~ ,sizlik, tedbirsizlik ve nızamlar• ri- Ben demir attım. Yelkenler par a-

t 'tfuı lldar M:aıırıata p&fU11Q pllt,.. mı vaıdlerle elde ettı~ 
1 

_ yeniçeri zorbaların~ kaçırmak ve, se - Düşman ıse bu munakaşat ve müfıi- IKonya ovalarını tuttuıumuz zaman, ha • . .. . .... 1,ıo'd~ bdı. da sar•)' dahiiınden elci• etmeğe ça li yirl ,rmekle Ik ,rnvartaklyet hamlele- detten ıstıfade ederek Tuna üzerine nım sultımlar bu altın taslar!• Ayrılık ayetsızlıkle muteaddtt oluml~re landı, Son~a da tekne delınıp bat-
ı..ı"""1or ul1ınan Nı.a.,...,.,.ıı~lltr u- m11ıardı . _ rinı yapmış oldulaı. kuwetlerinl tahşıt etıneğe başladı. Rus çeşmesinde ml su ıçecekler! sebebıyelten maznun ve mevkuf h. Yelkenlıde 340 kadar cankurta-

--0)0..:ı 1"'1tttııer larfllından ı..ıw _ Pehlı"ın ağa, Beklaşıyan ko":ll- c:ıu Ma.<Olllar, şimdı İJtanbuldsn Alem • ıar, du.-madan ordularını tan•im edi , 1 Fuad Paşanın hopokibet, nekregö. olan Salırator yelkenlisi suvarisi ran vardı. Fakat ,bunların kul!a-
11ı;;:- i.ıa0~· 1Y lçeriler, Jıeiırı.yord'll! nuna hududda yapmadığı 1i ".,.,";;:. 11~ ·dar Mustafa paşanın Serdarı Ekremli- yorlardi. \ve hazır cevaplılığuuı bir kaç misal da- Sovyet tebaasından Vıktor, dava nılabılecek sekilde olup olmadığını 
~lti<aı.,1.,,~ d i yoldaşlar, Nizıımıcc-:Yenıçerlleri b.şına top m liğile vezırliğım beklıyorlardı, 1 Çok geçmeden Ruslar Çuhacı Alı pe-lha arzedel!''· Bunlardan bir k,.mı, dev evrakı okunduktan sonra, tercU. bılemıyoru~. Çünku .muayene et

il u.,ı bı11 te~ etmlfler, biz de bu-ııcni azil ve katled•yord~ ' azam bile Faka~ İstsnbuldan Çelebi Mustafa pyı bo%dular Rt11~r, tOrlO türrn_ bı-ırın Fransw:a pıeteıerine de eoçın11 - mania sorulan suallere cevaben medımdı. Yolculardan başka 
'1. u itler re un • Ordunun scrdaı ı ve, ez n m-

3 
nan"tında bır yeruçeri ve bektaşJ lclere de başvuruyor dı. Turk esırie· tir . • • . ı ge. ~ ~ Or,j\ltı !\basında Pehlivan ağa var- Peblıvan atanın ııerrınden !<açıp ~ ~: . Serdarı Ekr•m ve VezfriAzam o- nne sahte fenn>r,Jar göstererek yeni - ;....d P h" gün AJxlulAıız Ro • şunlan soylemıştır : mııie b<>n ve dort tayfa vardık. 

tı.-ıy"" ntızamı altuot oldu. Eti _ ldara ilhca etm,,ıi. MıaonlarV Al ·Azam ıar.::ı gönderildi. Üstelik de, Pehlivan çerlyi te'dib için ıeldiklerini aöy!Qyor-1 ı;ld P py~Uci;et eder Pad•~h bunu - KAnıınuevevlin yedinci günü 
... ~ lar,. Ok tıüıeı [aliyordu. • ! pa:;ayı Serdarı .t:ı.;rem ;e; da~~~ınla- ağaya vezırlik paycsı verıldı, ' l~rdı. Bazı kıınselc,ı yeniçeri kıya!e - heme~ Reşid paşaya :retıılirtr u elln aoo kadar Musevi muhacirile Var- Muhakeme, Hüsnü kaptanın şa.. 
ı<t,~nı vu~~ ı. afıan Osmanlı hükü _ yapmak ıstıyorlardı.:r:,.df. Bu vak'a üzerınc, Masonlar tekra; bır ~~- sokar~ıda.;a k":ı~~erin~mı.uşra~!~ viikelA toplanınca, .. drnzam, çehresi a- nadan hareket ettık, Gemi yuz ton- hi !olarak çağırılrna~ına. kaza l•ak-
1' . ~- •lıJ •! "ilardı. Aıil:ıııacaJ< bald• lırı \'asıtas!~c ık~=r ".on ışdcrece gizli ha- hezimete uğr dılar... RMuslar, 1 Etınikl d•~eın b:~ıarının ;yanında tesad~ para sik olarak moclise gelu. p dıOahın bot- lııktu. Bu Muscvilerı 'Fılbtine, kında ranor veren vukuf ehl'nın 

b .. ıı ecnebi ruhu •'"-lerunize Fakat, mason M ıu jEtriya va<1taslle lekrar -••oo ara ga - ~ 00--"ıtını derhal sezen Fuad Pap 1 H f •t kt , ı. • 
11 

._.. reket edıyorlardL Alemdar, ason : 
1 

be aıclııaı· ıaydınyorlardı. ,..._. •• 1 R ld P•••ya ,.. ... .-.' ay aya go urece ık. Gemıde ba- lceıbedılerek kendılerınden izahat 
.. , • huı"- da :ıaıımakla hiç bır \ e ç '" D"• taraftan d bi Sey d Ali paşa karısısın~ 0 uran eş ~ ' ....-.- ro etr kt G · h'b ] 

ti "" bu VUkuata ve mason-ıtun ıe.iratı al~ın . . tahril< et-. B Uze ine Alemdar Mustafa pa- ı.,er a binin JU beytini yazarak verir· m c yo u, rt>mının sa r ı, a ınmasına, kazadan kurtulnn'arın 
ı e ne ratmcn ot:.OOa ka- vakit Mıısonlugun _kendoiSlll~emleket v•ışa :;'~aftarlan Rwı<"•l!a Alemdarın kumandasında Rolanddonanın:ı, ~~ Blhtand• bhu savL .ı p&d' V rn dan h reket ederken, bizi İstanbulda olup olmadığının tahki-

r hat d ti"'"e vôkıf değıldı. ' f-~-• b·~·- k dada bulunan wı onanması ~a~ ' ,...k k H vf k dar k' b t., urmuyorlardı. Ma- .. -. rlat ve, din namına çiftliğine çekildiler.. ~~ u~• uv- dı. Vuk g , ebede acernı- Mua&alaya aoyledi lıt ~! (Sl ,~ en romor orun a. aya a ıne, uradalarsa adreslerının ö"-
• MJStal P !da millet namına. "' atıl ua C!en m ölü " . 1 •·t B l . . 6 ~ lllı b ve, onun vası• .~ asayı e • huruç ettiğine ıcanı. ı.ıı. veUerile... lik, havanın muhalefeti ve, azlık do - g rece., nı y em"9 ~ unun - renılmesıne karar vermcş, mu hake· 

l<r'lll<ıı,,.,et!ııe hM<lm e0=~r ç~- ordu, serdarSı.ı veınm :ıaı;mıştt Ni- Alemıı:ı.!~scc'!a.~~!~ ıı:~ ıllayısile maj!Op oldu. Malllm oldu2u ÜZ."!", Fuad Pap, çın, barometreye de !uzum yoktu. meyi 25 Mart saat on dörde bırak-
bayet Alemdarın Pehlivan aga ve :re - orduya ardım ~ bal (Da.luı var) Sııltan Aıhln Parise vaki olan ııeyaiı.l· Romorkorle beraber İstanhnla 30 mıştır 

°'liud;ı.n. ııuradan bura- nı.çeriloo< uue- tıaı·.ı.eu emredildi. re ve ~ Y • , 

• 

• 



SAYFA - 4 

Almanya ve 
Fransa 

iKDAM 

Tuzla ve havalisi 
İçme maden sulan 

Türk Anonim Şlrketı 

S<!nclik Umumi Heyeti 11 Mart 
Salı günü saat 10 da Gala\ada 6 ın. 

1 Askerlik işleri =ı 
312 - 332 doğumlu -
ların yoklamaları 

22-ŞUBA ------
Türkiye fırıldak 

değildir 
(ifa; tnrafı 1 ind sayfad1) 

hak.kaktı; nitckiln de her zan1an 

da harbdmi,, miittefikfeti•' 
t•• net etmek ~ö~ le du,.uu bıı . 

1 . . l . e ıah· 'et erlnı on arın emrn~ . el. 

(~ tarah 2 iad M1yfada) 
Wtirkr ve nihayet bu mütareke 
nziyeti öyledir ki bir .. atlik bir 
U.bar ile fesh~iluek yeni tertibat 
alınabilir. Fnnsızları parça parça 
ailmekten kurtaracak çare De 
Gaull•, Weyıand, Fetain, Lava!, 
lıeı>Wnin birkpnesi w bir kuvvet 
halinde dünya karşmna, yalnız Al
ınanların değil, batı~ dost ·ye müt
tefikleriniıı, çılcmas1nı, müsteWm
m. 11.isleriai bu kadar ı.oprak sırf 
ntan kaypsu ile bö~ le bir vahclet 
yapahileeekler mi? 

Bitliste umumi 
kalkınma faaliyeti 

Bitlis (Hususi) - Bitlis, Şarl~i Demıryolu ın~aatı programımı- cı Vakıf hanında 6 No. lu Şirk<!t Yeril Emlnöniı A&kerlık Şub<oi.t>d...: 
Merkeziode adiyen içtima edecek- 112 11ı1 3112 cıot-ııı lhl.iyd eraıuı 
lir. Hazır bulunmak isteyen en az 701llama ır'tinlerl 8Piı çılı.anlmlllu. 

öyle olagrlrni~tir. 
Gerek Alınan , guel. İtalyan mat

buatının. 'flirk - Bııl;:ar anlaşma

sındcın doJayı menınuniyetlerini 

bhar ederken düştükleri bir hata
yı da bu münasebetle düzeltmek 
isteriz. 1\-lihver propagandası, sen 
ulaşmayı, Türkiyenin İngiltere
den ' 'e İngiliz ittifakından uzak
laştığı şeklinde tefsir ediyor. Ken
di efkarı umumi) elerini avutmak 
içiıı Juısden yapıldığına şilpbe ol
mıyan bu tefsir, katiyen yanlış
tır. Tiirkiye, Bnlgaristanla anlB§tr
keu Londranın herkesten iyi bil
diği gibi, asla müttefiki İngiltere
den ve Yunanistandan uzaklaşmak 

miştir. 55fl.OOO şchidimJLJ" P 

~il , müttc:fikl~rim;ze yardııfl 
nti.ibarck ke.nlnı·ını rlöknıü, 
Galiçyada, M;kedon~ ~d~ •. 
cada ve Roman)·ada, hatlıİ 
mışta H Sünyşte canları•' 

Anadolunun şirin. sevimli bir vi- zın yakında Bitlise daha çok refah 
!ayet merkezidir Şehir, tepelere temin edeceği muhakkaktır. İnşası 
yaslanmış güzel bir manzara arze- düşünülen hatlar meyanında olan 
der. Bir yeşillik memleket o~an b~ Bitlis - Tatvan - Muş. Elazığ hattı, 
yurt parçası. 1400 metre yuK_e.;lı- viltıyet merkezini Van gölü snhil
ğindelti \,ir yayla üzerinded ır. Van !erine ve oradan da El.iizığ Demir
gülünün garp kıyılarında ve mü. yolu ile lağlarun~ olacak ve ·bu, 
him bir yol üzerinde olan Bit- Bitlisin kalkınması için büvük bir 
lis, avnı zamanda, Didenin bir ko- merhale teşkil edecektir. Bitlisli
lu üzerindedir. Şehir, Van gölü sa- !er müsait ilk nrsatta, bu hattın 
hillerine 20 kilometre kadardır. inşa olunacağını ümit etmektedir. 
Siirt, Bitlisin 50 kilometre kadar !er. 

25 hisseye sahip hissedarların içti- Ali.ka<larlann lliıı. .ı .... an l'Ülliel'Cle 

ma gününden bir hafta t!VVel Şir- - 9 dan 12 70 _ır..ıar 7olı.ıamatan 1t>ln . llWf"' l>ll"iyet o.U..WU, • .__i.h iri. • 
ket Merkezine mürkaatla duhulıye tıcıı bir tot.inf lk t•b<:r• miiruu.1-

. ,, 
kahramanlarımız, llep JYIU 

Hüteyiu Şükrü BABAN 
cenubuna düşer. Şarki Anadolunun iKDAM'IN NOTU: 

200 bin İngiliz 
1 meşhur dağlarından olan Nem- Bir müddet evvel, küçük bir dik· 

varakası almaları lazımdır. ıar: 
RUZNAME: nı Det. 
1 - İdare meclisi ve nıürakıp ra. 

porlarının okunması. 

2 - 1940 bilançosunun, kar ve 
zarar hesabının tasdik ve kabulile 
İdare Mecfüi mürakıp ve müdirin 
ibrası . 

3 - İdare Meclisi azası intihabı . 
4 - Müxakip intihabı. 

313 • 
31' • 
315 • 
316 • 
311 • 
311 • 
319 • 
320 • 
321 • 

u u 
s f 
• Jt 
ıı 11 
11 19 
u Z5 
27 ııı 

ti Şllbai 141 
5 Mart Hl 

11 » Hl 
n • 941 
ıt • 90 
ıt » Hl 
U • Hl 

3 » Nls. Hl 
• • 141 
il • 141 
1S » Hl 
21 • Hl 

rut dağları, Bitlisin Şimalinde Van katsizlik yiizündcn, Bitlisten dola
göllinün garp sahilleri boyunca u- vısile bah.<;eaen bir yazının gaze
zanan yüksek bir silsiledir. temizde intişarı, Bitlislileri çok 

Londra, 
21 

(A.A.) - (Miistaltil Bitlisin havası çok sağlam, yay- müteessir etmiştir. Tashih edilme-
Fransız ajansı:) taları sulak ve yeşilliktir. Fazla den, a!Akadarlann gözünden kaça-

Değirmencilik Lebat 
Türk Anonim ŞiTlıeti 
Husedarlarına ilin 

3!2 • 
323 lt 

32l • 
325 lt 

326 • 
321 • 
328 • 
329 • 
330 • 
331 • 

1 Nlo 2 
f , 
• ıt 

1f 11 
17 II 
ıc :ııı 
29 31 

1 • 

u • 941 
Z Mayıs Hl 
, • 941 

Dail Sketch gazetesinin Baston miktarda hayvan beslenir. Arazi- rak mürettiphaneye gklen bu ya. 
radyosundan naklen aldığı bir ba- nin zenginliği , burada yaşıyan va· z.ının intisarı, gazete mensupları
bere göre, Mısır'da bulunan Gene- tandaşlann iktısadi hayatı üzerin- nı, Bitlislilerden çok müteessir et
ral Wave!J ordusundan 200 bin ki- de çok müessirdir. miştir. Hiç bir Jı:asit eseri olmadığı 
fllik bir kuvvetin Yunanistaruı git• Bitli6liler çalı;;k.'.ln, vatanseveıı, halde, böyle bir yanlışlığın vuku· 
ınek üzere yolda bulunduğu ve Na. mert~ açık fikirli insanlardır. Vi- undan duyulan teessürü,, temi% vic 
ıWer Yunanlstana hücum etmeden !ayetin umumi vaziyetinde gittikçe danlı ve dürüst Bitlislilerin. takdir 
evvel İngilizlerin buradan Balkan- artan bir kalkınma vardır, Cüm- edeceltl'1'i şüphesiz.dir. 
\ar yolile Alm~~lara karşı .taar • huriyet rejimi Bitlis için, bütün Kültür, imar ve medeniyet sa. 
ruza geçınelen ihhmal dahilinde-, yurt köşeleri gmi çok feyizli ol. hasında gittikçe artan bir hızla 
dir. muştur. Şehrin imarı ve kalkın- kalkınan Bitlis, yalnız Şarki A~ 

Ticaret Kanununun 361 nci ve 
dahili nizamnameımizin 47 ve 48 
nci maddeleri mucibince Değir

mencilik Sebat Türk Anonim Şir. 
ketinin Umumi Heyetini aşağıda 
yazı)ı maddeleri mfuakere etmek 
üzere İşbu Martın 21 nci Cuma gü
nü saat onda Şirketin Beşiktaş

taki Merkezinde adiyen toplantıya 
davet eyleriz. 

332: » 

• • 13 H 
1' ıt 
Z2 23 
27 :ıs 

H 2 

* 

12 • 941 
15 • Hl 
Zl • Hl 
28 • Hl 
29 ıt 941 
3Baaina941 

Arnavutlukta 

Böyle .bir .h~er ~~I kaydı itl.i- m~ı için de büyük bir faaliyet sar- dolunun değil, bütün yurdun iftı-
yatla telakln eddmelıdir. . . fediJmektedir. Vilayette Maarif,har duyacağı ikıyrnetli bir ntaıı kö-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Bu tahakkuk ettiği takdirde vazi
yet İtalyanlar için çok mühim ıbll' 
ı;afuaya girmiş olaeaktır. Çünkü 
Berat Yunanlıların eline geçtikten 
sonra şimal cephesinde bulunan 
9 uncu İtalyan ordusu ile cenu
bundaki 11 inci ordunun irtibatı ke
silmiş olacak, her iki ordu münfe. 
rit bir şeJ<ilde harbe devama mec
bur kalacaktır. Bu takdirde Yunan
lılar lehine Arnavutluk harekatın
da çok mühim inkişaflar vukubula
caktır. 

Londra selAhıyattar mahfillerı .. d gun" e yayılmaktadır. r. 
'ln~terenin Yunaniıtana karşı gi- gun_e_n...:.---------------------

RUZNAME: 
1 - 1940 senesi Bilanço ve kar 

ve zarar hesabının tasdıkile İdare 
Meclisi azalarının ibrası. 

riştikleri teahhütleri yerine getir- A . k 
mek için her ne olursa olsun hazır merı a 
bulunduğunu bildirm4lerdir. 

Et hikayesi 2 - 941 senesi için bir murakıbın 

Musolini Clodiüsü kabul etti 
Roma 21 (A.A.) - (D. N. B) Mus 

&olini bugün Venedik sarayında Al 
man - İtalyan iktisadi komisyonla
rına iştirak eden Alman heyetinin 
reisi nazır Clodiüs'ü kabul etmiş • 
tir. 

IMussolini bu müzakerelerin mü
sait surette inkişaf etmesinden do
layı memnuniyetini izhar eylemiş. 
tir. 

Katina kürtajdan 
öldü 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) (B"§ tarafı 1 inci sa1fada) intihabı ve ücretinin tespiti. 
Press'in Vaşington muhabirine gö Diğer taraftah şehrimizdeki ka- 3- Çıkan İdare Meclisi azası ye
re, Amerikanın Pasifik mıntaka - saplardan bir grup da Mürakabe rine aza ıntihabı. 
sına fazla miktarda tayyare gön - Komisyonuna istida ile müracaat 4 - İdare Meclisi azalarına ve
dermesinin sebebi, Amerika bü- ederek toptancıların .kendilerine rilecek huzur hakkının tayini. 
kfunetinin, Berlin'in Japcnya üze- yüzde 10 kar haddi bırakmadıkları- 5 - Şirketle yapacakları mua
rinde bu memleketin harbe girme-ı nı ve noksan fatura tanzim etmek melat hakkında Ticaret Kanunu. 
si için bir tazyık yapmakta oldu- suretile kendi~erini ezdikle~.ini ~ nun ~ ncü maddesine göre İdare 
ğu kanaatini taşımasıdır. Alman- yan etmişlerdir. Bunun uzerıne Meclisine müsaade verllmesi. 
ya, bu suretle, Amerikayı zorluk- Mürakabe Bürosu memurları bu Hissedarların hisse senetlerinin 
larla karşılaştırarak İngiltereye toptancılardan bazılarının fatura- Ticaret Kanununun 371 nci mad
yapacağı yardımı azaltmak ünıi- !arını tetkik ederek haklarında za- desi mucibince toplantı gününden 
dindedir. bıt tutmuşlardır. en az bir hafta evvel Şirketi tev-

Metodist kilisesinin misyoner teş. Diğer taraftan Müralrabe Büro- di etmeleri lfızımdır. 
kilatı meclisi Japonya ile Kore'de sunun borsadan istediği maliımat lda.re Meclisi 
ve Çinin Ja~nlar tarafından idare da gelmiştir. Bu malumata göre, 
edilen mıntakalarında bulnnan bü şehrimlıe geçen sene bu mevsimde fstanbul Asliye 9 ncu Hııkuk 

YUNAN RESMİ TEBLiôt 
Atina, 21 (AA.) - Resmi tebliğ: 
Kuvvetli düşman mevzileri işgal 

ettik ve 200 esir aldık. Esirler Billl

sında subaylar da vardır. Bir oto
matik silah ve mebzul miktarda 
malzeme elimize geçmiştir. 

Türk Kömür 
madenleri 

Anonim şirketi 
tün misyonerlerine Japonyayı der- getirilmiş olan kasaplık .. hayvan Hakimliğinden: Şirketimiz Risse.darlannın 24 

(Baş tarah 1 inci :.a~fada) hal terketmeleri emrini vermiştir. miktarı ile -bu senekı muvaredat Davacı Vasıf kızı Fatma vekili Mart 1941 Pazartesi günü saat 11 de 
nni izale etmiş ve bir müddet Londra, 21 (A.A.) - Taymis Ga- arasında hiçb;r fa rk bulunmadığı Bunyamin tarafından dava edilen Galatada Kara Mustafa Paşa soka-
onunla diişiip kalkmıştır. Bir ml\d. zetesinin baş muharriri şöyle yaz- ve hatta kız:l karaman cınslerın- Kocamusta!apasa Me~ale Mesçit ğında 149 numaralı Ovakimyan 
det aonn, Katinada gebelik ala- maktadır: den bu yıl daha 2iyade loc>yun eti·ıc 7 rr . ' az!! oğ- Hanında 4 üncü katta Şirketin !
metleri belirmiş, hatta epey vakıt cSingapura mühım mıktarda A- rilıp kesildiği anlaşılmıştır. Bu se- lu Ali Soyseven al>?yhine mahke. dare Merkezinde alelade surette 
geçmiş ve karnı git tikçe büyümiye vustralva kıtaları gönderilmiş ol- ne koyunların randımanlarından memizin 940/622 numarasile açıl- vukubulacak Umumi Heyet içtir"11-
başlam~tır. Bu vaziyet karŞlSUlda masile uzak şarkta vaziyetin sükü- kaybettiği ve hayvanlar~ _daha az mış olan ,boşanma davasından do- ında hazır bulunmaları rica oıu: 
düşünüp taşınan doktor, çocuğu al· net bulmuş olması lazımdır. İngi. kiloda olduğu hakkındakı ıddıalar- layı dava olunan Ali Soyseven na- nur. 
maktan başka çare bulamam~, kür- Jiz ve Hind kıtalarıru takviye eden da yapılan tetkikler neticesinde va- mına gönderilen dava arzuhali ve R U Z N A M E 
taj yapmıştır . Aradan birkaç gün Avustralya piyade ve topçu kuv- rit görülmediğinden et fiyatlarının davetiyeye verilen meşrubata na- 1) İdare Meclisi Raporunun 
geçtikten sonra Katina fenalaşmıya vetlerinin mevcudiyeti ve İngiltz, gayrita·bii bir şekilde yükselmesine zaran mumaileyhin mezkfır &< res- okunması; 
başlaınııj, Ortaköy Şifa Yurduna Avustralya, yeni Zelanda hava blr- ı hiçbir sebep görülemeınişt":· ten çıktığı ve semti meçhule gitti. 2) - Mürakıp Raporunun okun-
kaldınlmış, fakat, bütün tedavilere ilklerinin yardımile Malezya ken· Çıkan netıce şudur: Et iıyatları ği beyanile bilatebliğ iade kuınmı§ ması; 
rağmen kurtarılamamış ve ölmüş- dini emniyette hissetmekte ve Fran 1 geçen sene bu mevsnnde kaç ku· olmasına mebni gıyabında yapılan 3) - 31 Birincikanun 1940 tirihine 
tür, Öldükte nsonra gömülen Kati- sız Hindiçinisinin uğradığı nahoş 1 ruşsa yine o kadar olınası 1azıın- muhakemesi sonunda M. aleyhin ait Bilanço ve K.iirüzarar hesabı.. 
nanın kürtaj yapılarak öldüğü, bir sürprizler nev'inden bir sürprize dır. Çünkü fiyatın yükselmesini çal~madığı ve çocuk ve karısına nın okunması, mezkılr Bilanço ile 
kaç gün sonra ihbar edilmiş, ceset karşı koymağa hazır bul:ınmak mucip hjçhir değişiklik vukubul- bakmadığı ve kansı ile aralarında Karüzarar hesabının tasdiki ve t-
mezardao çıkarılarak Morga kal~ tadır. mamı.ştır. şiddetli geçimsizlik bulunduğu dare Meclisi azalannın ilbrası; 
nlmıştır. Morgda yapılan otopsı Mürakabe Bürosu ve Komisyonu şahadetle sabit olduğundan mede- 4) - 1941 y1lı için bir Mürakıp 
~~ticesi~de kür.taj yapııa.:.ak öldü- Eden, Dil Kahirede· bu sene fiyatları binbir hile ve ça- ni kanunun 134 üncü maddesine intihabı ve tahsisatının tayini; 
gu tesbı~ edilm_ış, rapor .dun Morg- reye başvurarak yükseltmiye te.. tevfikan. tarafların bo~a~alanna 5) - Ticaret Kanununun 323 
dan Adlıyeye gonderilmiştır. Rapor (Baş tarafı 1 inci sayfad&) ebbüs eden ve bu maksatlarında ve mezkıir kanunun 142 ınci mad- üncü maddesi mucibince İdare 
ahndık!-8'1 sonr~_doktor ~üd~verdi. kikin ehemmiyetini göstermiştir. !ti 75 kuruşa kadar çıkartmak su- desi mucibince mumaileybin bir Meclisi azalarının gerek kendi ve 
Muddeıum1 unıakı~_ge celYbedd~l~ışSo, sor- Bu münasebetle Orta Şarktaki as- retile kısmen muvaffak olan top- sene müddetle .evlenm1:,mesın.e ve gerekse üçüncü şahıslar namla
~su y~~~ m ~ze~e . e ıncı rgı ~eri şefler ve diğer rn_aka!:1lar ile tancı ve cele ler hakkında şiddetle çocukları Müjganın ve ayetinın a- rına bizzat veya bilvasıta Şirketle 
h.iikımlıgıne verılmıştır. Doktor, ya- ıstlşareler vulrubulacagı şuphesız- h k t k p . t ' nasına verilmesine 10/7 /940 tari- muamele yapması için kendilerine 'f · d' are e e arar vermış ır. pılan sorgusu sonunda tevkı edil- ır.. hinde karar verilmiş olduğundan mezuniyet vel'ibnesi; 
miştir. . Londra, 

2~ (~.A.) -:- News Chro- Münakalat vekilinin iŞbu ilamın gazete ve divanhaneye 6) - Şirket işlerini tedvir için 
Hadisenin tahldkatile meşgul olan 1 mele gazeesı dıyor kı: ilsak suretile iJan tarihinden itiba- sureti mahsusada memur edilecek-

Müddeiumumi muavinlerinden E.. •.Ed~n~~e Ge~eral Dill'in ziyaret. bir tekzibi ren 15 gün zaı:üında mumaileyh !ere verilecek ücreti tespit zımnın-
dip, bugünlerde Katinanın ya tırıl- len Buyuk :S~ıt~yanın Orta Şark- k 

21 
( .A) M" ak lat 1 Alinin temyizi dava etmediği ve da İdare Meclisine salahiyet verll-

dığı iddia edilen Ortaköy Şifa Yur- ta hamlelennı goste~~ektedır. Lib· ~ a~a, A . ·. :- un a 1 kanuni yollara müracaat edemedi. 'mesi. 
du müessis ve sahibinin maliımatı- Y.a',daki hayret v_.er.ıcı ~aferler ~ Vekıilet~den _hildirılıyor: ı ği takd'rde il§mın :iktisabı karlyet 1 Gerek asaleten ve gerekse veka.. 
na müracaat edecektir. rısınde~ sonr~ h~dıslerın 1!.ab~ı~· Son günlerde bazı İstanbul ga- evliyeceği tebliğ makamına kaim !eten Umumi Heyete iştirak edebil-

Bir sabıkalının 
marifetleri 

Birçok aahıkeq olan Abidin bir 
•müddet evvel Beşiktaşta Osmanın 
evine girip halı ve 1:ıazı kıymetli 
eşya, yine Galatada Marikarun da 
evine girerek birçok eşya çalmış, 
çaldığı eşyayı Çatalcaya göturmüş, 
Osmanm evinden çaldığı k.ilımleri 
vesaireyi satarken jandarmalar ya
kalamışlar, fakat bir aralık ellerın
den kurtulmuş, kaçarken düşmüş, 
elinde bulunan bıçak vücudüne 
ıaplanmı.ş, muhtelif yerlerinden 
yaralanmış, yaralı olarak Cerrah
paşa hastanesine gel:ri!miştir. A
bidin hastanede bir müddet yat•p 
iyil~tikten sonra, oradan da kaç
mış, nihayet t~krar yakayı ele ver
miş, dün Adliyeye verilmiştir. Dün 
Müddeiumumiliğe teslim edilen A
bidin, Mü.ddeiumum•Jikte di.işüp 
bayılmış, Adliye doktoru getirtile
rek ayıltılmış. yapılan sorgusunda, 
bu hır ızlıklan kendisinin yaptığı
m itiraf etmiş, ikinci sorgu hıi.kiın
liğine verilmiş, sor";ısu yapıldık
tan sonra tevkil e<lılnııştir. 

tan?a suratıe. m~ışaf edecegı ve ~ı- [zetelerinde Devlet Denizyolları ve ' olmak üzere ilan olunur. (3025) mek için Hissedarların en az yirmi 
, yası ve ~kerı hadıslerın harbın ılk Devlet Limanları İşletme Umum hisseye malik bulunması ve hisse 
ı bahardakı muhtemel safhasından Müdürlüklerinin tekrar bir idare al DEVREDİLECEK İHTİRA senetlerini 15 Mart 1941 Cumartesi 
evvel tamamen.?:özden geçirilmesi tında birleştirileceğine dair haber- BERATI gününe kadar Şirketin İdare Mer· 
zamanının geldıgı kanaatı mevcut. Jer görülmektedır. Bu haberler ta- cAlüminyuın Halitalarının KD- kezine tevdi etmeleri Iazımdır. 
tur... . . . ,mamen yanlıştır. Hizmet ve mev. hesif irtibatlarının teminine mü. Mali Müesseseler tarafından ve-
Da~y Telegr~p~ gazetesının dip- zuları ayrı olan bu iki idarenin bir teallik usul. hakkındaki ihtira i- rilen hisse senetlerinin tevdiini na-

lomatık muhabırı yazıyor: 1 r il . d -·ı M" kal't v _ çin tktısat Ve-kiiletinden alınmış tık vesikalar hisse senetleri maka-
•Harp kabinesinin yeni İngiliz ke!, ı~. me.sı :;ı b .un.~ ~t· e olan 10 Sonkanun 1939 tarih ve mında kabul olunur 

taarruzuna karar vermeden önce, 1 ..,e ınce anc .ukgun!unl ıyafç- ?662 No lu ilitira beratının ihtiva ı 1DARE MECL1s1 
Y · t T" k' y ı 1 arına ve yarının ın ışa arına ve a - · unanıs an, ur ıye ve ugos av· . . . ettiği hukuk bu kere başkuına 
yanın Romanyada yeni Alman teh· ed.ecek kemale .getırilm~Jerını te- devır wvahut icadı Türkiyede ZAYİ - İstanbul Elektrik İda
dıdi önündeki hattı hareketlerini mın edecek tedbır ve tertıpler alın- mevkii fıiİe koymak için salahiyet resinden almış olduğum hüviyet 
kat'i surette bilmiye ihtiyaç vardır. maktadır. verilebileceği teklııf edilmekte ol- varakasını zayi ettiğnnden yenisi-

Eden'in bu hükumetleri yalnız makla bu hususta fazla malümat ni alacağımdan eskisinin hükmü 
İnglltereden değil, Birleşik Ameri- Sulh teklifi edinmek isteyenlerin Galatada, yoktur. 
kadan da görebilecekleri yardımın '\slan Han 5 nci kat 1-3 No. Jara Elektrik idaresi ls't. Şuberi 
genişliğinden haberdar etmek isti- (Baş tarafı 1 inci sayfada) mür.,caat eylemeleri ilan olunur. 8353 Talat Göksııl 
ycceğini tahmin etmek doğru olur. Birliğinin Londra büyük elçisi Ma
Filhakika Roosevelt, Amerikanın iski, hariciye müsteşarı Butler ile 
Mihverin taarruzuna karşı kendini bir görüşmede bulurunuştur. İki 
müdafaa eden bütün memleketlere 

diplomat, bu görüşmelerinde, son yardım edeceğini bildirmış ve hu. 
susi mümessili Donovan Balkanlar- Japon tavassut teklıfi de dahil ol. 

duğu halde J aponyanın yapmakta da ve Orta Şarktaki ı;eyahati esna- _ . . . 
sında bu noktai nazarı bilhassa ka- bulundugu !aalıyetı bahıs mevzuu 
yıt ve işaret etmiştir,. letm~lerdir. 

Times gazetesinin diplomatik mu Berlin 21 (A.A.) - Hariciye ne
habiri de, Edcn'le General Dill'ın zareti namına beyanatta bulunma
yapacağı görfu;melerin yalnız Afri-ığa m.emur edılen bır zat, Japonya
ka meselesine münhasır kalmıya- nın Irıgiltereye yaptığı tavq";Su\ 
ca,iı kanaatindedir. teklifi hakkında, i<)yle demi.ştır: 

rnhisarlaı Umum Müdürlüğünden 

I - Müfredat listesi mucibince 66 kalem eczayı tıbbiye açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

I1 - Muhammen bedeli 650 lira muvakkat teminatı 48,75 liradır. 
III - Eksiltme 24/2/941 Pazartesi günü saat 10 da Kabataşta le-

vazım ve mübayaat şubesindeki ~lım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Lıste sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - !sleklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

giıHııme paralariJp birlık'e mezkiır koın.İ3yona müracaatları. 
(1244) 

:rin yükünü hafifletmek i~İD 
edHmi~lerıli:r. 

Türkiye,•• bir politik• "' 
ri, ne bir si:vaset cambaııdtı'· 
menfaatleri bizimkilere b< 

müllefiklertmizle elel• •' 
politika perende-haılığı y•P~ 
ğiliz. Bütiin ittifaklarımııa ''. 
luklarımıza . adılıız. Bu it 
ve dostluklar bizimle dait 

maksadını takip etmemiştir; bu an- istinıı diğer millet ve Ol 

!aşmadaki hedef ve ga)·emiz açık. !eri~ dost olmamıza miPİ 
sarih, kat';rlir: Kom~umuz Bulgari!'\ ğı gibi, altına imzamızı vr 
tanla beraber aradaki suitefehhüm- milli şeref ve namıısumı~ll,I 
!eri izale etmek ve Balkan sulbü- iumuz taahbutlerimize ıh 

nü kuvvetlendirmek istedik; o ka· icap ettirmez. Türkün ta 
clar. Yoksa, Londra ve Atinayı bı- sözüne ve dostlarına kar§' tel 
rakıp Bcrliıı ve Komaya dönmilı belik, tek ihanet vak"ası il 
değiliz. Türkiye, dostluklarına, so- mez. Türkiyenin BulgarJsrl• 
nuna lıadar sadıktır; Türkün mert şırken İngilizleri ve YııP ~ 
ve dürüst seciyesi böyle politika atlattıiını düşiinenlcre ve .~ı 
oyunlarına asla müsaade etmez. lere cevabımız §Udur: 
Nitekim Tiirkiye, Büyü.lı. Harpte, ı Türkiye fırıldak değiJd.if· f 
sonuna kadar, Almanyanı:n yanın- Abidi~ 

Erkek Daktilo Alınacak 
Zoııguldakta takdiri kıymet m ümessilliğinde çalışmak 11e (i 

handa gösterecekleri muvaffakiyete göre 80 • 120 lira maaş .ve 
üzere dört erkek daktilo alınacaktır. Harcırah ve ibatelerı 
mümessillikçe temin edilecektir. Taliplerin 24 Şubat 1941 
günü saat 10 da Galatada yeni yolcu salonunun üçüncü k• 

Ereğli Kömürleri İşletmesi İhrakiye 
ve Kok Servisine 

müracaatla imtihanda hazır bulu nınaları ilan olunur. 
1 - Nüfus tezkeresi. 

Ba.ş, Dif, Nez e, Grip, Broma; · eİ 
l'Jevralji, Kınldık ve Bütün Ağnlarnıw Derhal 1' 

lcebınd.I ,Oado 3 1ı1to olı•ıblllr. TAKLITLrı:RINDEN SAıtl>ıfNIZ· 
HY.A VERDF. l'ULLU KUTl'LARI ISRARLA ISTfYl'llZ 

Devlet Demiry;'\lları lıanlal"I 
• tel 

Muhammen bedeli 400.000 (Dört yüz bin) lira olan 2.00o 
zidü yağı 8/4/941 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 19. 750 (On dokuz bin y~ ~ 
liralık muvakkat teminat ile lı:an unun tayin ettiği vesik3 

tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar K<Xnisyon Reisliğine 11e 
liızımdır. 

Şartnameler 200 er kuruşa Aukara ve Haydarpaşa vetJI 
sahlwaktadır . (1327) 

-lstanbul 2 inci icra Dairesinden : <". 
Arif ile Ayşenin malı olup Ab.. ve saatte icra olunarak eP V~ 

dullaha ipotek gösterilen 10,46 gay- tıranın üstünde bırakı~ 
ri safi ve 9 rusum tonila ve içinde İ1ıale pulu ve tescil ın ~ 
24 beygir kuvvetinde Yunanistanın teriye, birikmi~ vergi ve 
Velos Akselos fabrikası mamula- tellaliye borçlnya aıttir. .u 
tından bir motörü ve eaki Flok, İpotek sahibi alacaklıl";if 
yelken iki demir zincir ve bir irgat alil:adarlann motör ~ ~ 
ve yelken armasını muhtevi ve ta- haklarını hususile faiz .,e ı 
mamına iki bin lira kıymet takdir dair olan iddialarını evrŞl<l o> 
edilen Kerestecilerde bağlı Reme- telerile 15 tün içinde ic~~ • .ıe 
zan Bahri namındaki motör açılı: b'ld' ı · ak ta1<dl'~11 
arttırma ile satılacaktır. ne 1 ırme erı si b~., 

de mukayyed olmıyan ı' 
Bu gayrimenkule ait şartname tış bedelinin :payJa.şmasıJJ<!1 _~J 6/3/941 tarihinden itibaren berke. lall J'·ı 

sin görebilmesi için icra divanha· bırakılacağı ve tali~ 0 '/o 11 
nesine asılı bulundurulacak ve b i- meli muhaınmenesınııı ~ 
rinci arttırma 17 /3/941 tarihine betinde pey akçası veya ı~ 
müsadif Pazartesi günü saaat 10 banka teminat mektubıl ]111,J 
dan 12 ye kadar İstanbul İkinci İc· meleri, fazla malumat •2.,s 
ra dairesinde yapılacak ve muhaın- yenlerin her zaman 39/ ,1. 
men kıymetinin % 75 ni bulduğu ra ile dairesine müra~83~p 
takdirde ihale edilecektir. O gün cekleri, \'e arttırmaya ~ (f. 

böyle bir bedel elde edilme1.se art- !erin bütün evrakı okuY'1~ 
tırma on gün temdit olunarak ikin- recatına vuku! peyda ;:; ,: 
cı arttırması 27 /3/941 tarihine mü- meyi kabul etmiş addO 
sadif Perşembe günü ayni mahal i!.iin olunur. ,-lif 

Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet Jtarab 
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