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t K D A M 25- ŞUBAT-1 
---------~--------- -- --- ....... 

iM~_v,~vi_lik __ Ne~i~?l
1

~Kf:~;~ 
1 Celaleddini Rumi Kimdir? i raıebe E k . -----''"\ lngiliz Ameri-
'- Yazan: ZiYA ŞAKIR .J ~~~:~:e;e::~y:;~uyeu ıaıe:•e- t işi en CStirme Yeni tip un ka nutuk/arı 

_ 6 _ ler hakkında. • ı• b } d Yazan: 
Sultanülfıleıuaya karşı kalbinde görüumedeıı, uzaktan bir toz b-ıa- Nanemolla: şekı•Jde halledı•ıı•yor JIDa 1 aş a 1 Prol. H. Şükrü Baban 

1 
- Yanlış, diyor. Sorduk: D •ul 

gıyabi bir tekriın ve hürmet besle- lutu gördüler. ----O-- ııgiliz ve Amerika nıes 
yen Selçuk Sultan.ı Alaeddin, onun Bu bulut yaklll!jtJ. Ve muazzam - Bu /;bir yaıılışlır, dedi. Oku- Yarından S On r a o devlet adamları, harbin bU 

ı d la dc•·anı clmiyen talebe olmaz da 111 fh '·o· Akşehirde ikametini haber alır al· ı bir istikbalcl_kaf.ilesi ol uğu a_nla- sa asında ve yardmı ,. 
b d ondan. Yani talebe mektebe de- K ı b k k d" . l k yeni çeşni ekmek maz, birtakım kıymettar hediy&- şıldı. Bu kafılcnın aşın a, bızzat vam eden nesnenin asap ara an a re ısı açı ara nununun Amerika iıyanında ınuıa· 

!erle adamlar gönderdi. (Bahai Ve. ' (Sultan Aliieddini Selçuki) vardı. adına derler. Ç I k a C a k kereleri sırasında, sık sık fırsat dil• 
1 ~L· S it ) Cevabını verdi. ı k } d J k led)i, Konyaya davet etti. 1 (Zauır u anı, (Biılm Sulta- mutavassıt ar a trı aca . şürerek vaziyet hakkmda bcı•· 

ki k O Şehrimizdeki değirmenler (Sultanülôlema) nın esas maksa- nı)na ya aşır ya laşın:ız, derhal natta bulunuyorlar. . 
d d dün sabahtan itibaren yeni ve ılı, (Diyirı Rô.ın) [1] denilen Ana- atın an in i. Ellerini göğsünün üs- Nutuk Et meselesini hal için Vali ve ıancıların ortadan kaldırılaı·ak fi- Misler Roosevelt'in hıtaheJeı·ı. 

d tek tip ekmek unu imaline · 
ıı..ıunun merkezi bir yerine yerle- tün) e kavuşturarak, (SultaııülUle- Mussolini bir tiyatroda nutuk Belediye Reisi Lı'.ıtfi Kırdar dün atların ucuzlatılmasının temini ka- başlamışlardır. Dün bu suretle Mister Chcrchill'in ateşli söıl•~~ 
şerek ilim ve feyzini orada neşret- ma ya doğru ilerledi. O da derhal .. 1 . de temas ve tetkı'kleı·de bulunmuş- rarlaştırılmıştır. d Mister Willkie'nin knvve! ver• 

Al• d k soy cınış. 1000 çuval an fazla yeni liı> d mekti. Buna binaen, Sultan ae - alırından inerek, ilme ve fazilete t 1 ifadeleri birbirini takip ediyor, 9· 
k Nanemolla diyor ki: ur · ) Kasaplar böylece dog-rudan doğ- ekmek unu elde olunmuştur. iiaia teklifi Sultanülfrlemaya ca- arşı bu dereee hürmet ve riayet ha tali mahiyette sÖzler de siif" 

ıiı.ı ~elmekle beraber, birdenbire gösteren Selçıık Biikünıdarına bil· - Ne yapsm harp sahasında Neticede kasaplara milli bir ban- euya ker illeri hayvan ve et alabi- Yeni çeşni ekmek imaline de lenmiyor değildir. Faraza Amcri~.• 
im davete icabet göstermedi, yük bir nezaketle mukabele gös- söyleyecek değil a. Zafoıı bu nul- ka tarafından kredi açılmasını ve leceklerdir. Bugün de bu mevzuda yarm başlanabileceği kuvvet. Bahriye Nazırı (Knox) ayan barı· 

· kile bir rol oynadığına kendi de bu sı.ıı:etle mütevassıt ve yarı top. 1 tetkiklere devam olunacaktır. le tahmin oluııınaktadır. ıe 
- Henüz, zamanı değildir. lnşal- ı terdi. Samimane ve dervişane bir kanidir, \. ciye encümeni huzurunda şöY 

\ah, zamam gelince, ziyaretlerinde suretle onunla musafaba etti. - ... - diyordu: 

bulununız. Hemen oraya çadırlar kurula- • ı• ık k } ı d ı y • • h t • k " A ı ı b •Tehdit edici birçok alanıct1•1 
Diye, nazikane ozur diledi. Ak- rak, Sultanülillemanın kudümü şe- Bahar 0 U af a e fi ı ı ı ar ya l{ :('. a ) vardır ki bunlara nazaran attıııı! 

şehirden (Lareude) kasabasına gi- refinc kurbanlar kesildi. Yemekler Trakyada bahar başlam•t· d } • } } veya doksan gün zarfında vaJıiıtl 
derek, orada yerleşti. yenildi. Kısa bir istirahatten son- Nanemolla: er S Saat e r} S Ü Ç U a r J bir buhranın başlıyacağı hissolıı•· 

Bahai Veled, (Llrende) kasaba- ra, şehre doğru yola devam edildi. Kadın erkek maktadır. Encümenin iki no~19 
- Bu bahar, Tiirk - Bulgar an- Ve t 

ıında yedi sene kadar kaldı. Orada Sultan Alaeddin de, (Bahai Ve- G l d Bazı manı'faturacılar hakkında dikkat nazarını celb•: laşmasmın şerefine mevsimin me· Ün er uzadıg~ ın an 1 
da vaiz ve irşatlarına devam ettiği led)in huzurunda ata binmiyerek, sut bir tezahürüdür. • • •• • mek isterim. Alman tayyarel•I 
içia, şöhreti bir kat daha Anado- büyük alıınin rikilbında yürümek yeni bir cetvel yapıld 1 adı iyeye ve r i ı d i ı ç ı n uç er t ı p İngiliz maneviyatını kırmak içİfl 
lnya yayıldı. istedi. Fakat Sultanülulema o de- 9 b • d • } • Londrayı gelişig'Jzel bombardı· 

Maarif Vekaleti tarafından tespit Fiat Mürakabe Komisyonu dün t e S ı t e ı ı y r dil 
Bu müddet zarfında, miihiın bir recede ısrar elti ki, .plıayet Sultan Barda toplanarak bazı ihtikar hacliselerı "- 'n·a· n .. etmekten vazgeçm_ işler •. · 

L 'd" k ld" (Bah · v Af• ddin edilmiş olan ilkokullara ait ev kat Ç k L d ,_ 
"" ıse vu ua ge ı... aı c- •C ; Alınanlar Sofyada bir barda A- cedveli, günlerin uzaması hasebile hakkındaki tahkikatı ikmal etmiş Hazır ayakkabı satışları için Fı· ,. un u ?0 ~altların azoıı kırıw:,. 
led)in yegane oğlu (Celıaleddin), - Ancak, emrinizi yerine geti. "k El . . . " .. k d h t ve suçluları adliyeye vermi•tı· r. at Mu" rakabe Komı·syonunun tes.. m_ış_ tır. Şım.dı tayyarler_ _yalnız ı . d d h. 1 · merı a çısının yuzune a e a - değiştirilmiştir. Yeni cedvelın tat- .., I 1 JıJ 
son erece e iısün ve cama c ma· rıyQrtım. mışlar. b" . t . 'b b la u 'f t 'ht'k. d 1 pit ettiği kar yüzdelerı' hakkında- gı ız sanayı ınerkezlerını bonı 

l.k d d h 1 D d"kt t b" d" ıkine bir Mart an ıtı aren aş - manı a ura ı ı arın an suç u o- ' 1 ki . . . "'·'"" ma ı , son erece e assas ve za- e ı en sonra, a ına ın ı. 1 A . p K . k 'ki rapor dün Ticaret Veka"letine ama a ıktıfa etnıektedırler . ...-• 
if b. d l"k 1 .d. 4 _ k Nanemolla diyor ki: nacaktır. an rşevır apasyan ve ır or . kta d d ki hı. "tizi bt' r ır e ı an ı ı ı. nrh , on s&-ı Bütün Konya halkı, Sultantilô.le- . iın\!.erıl istir cı no a şu ur , gı er 

itiz yaşına gelmişti. Ve bu yaş, 0 mayı istikbale çıkmışlardı. Onun - Artık siyaset barlara intikal Bu cedvele göre çiıfte tedrisat ya 'Papasyan hakkında yapılan t_ahkı-. g i- . 7'.,; t. .. is- nüz Alman tahtelbahideriniıı ıı· 
ti.evre göre, tam evlenme zamam yüzünü görebilmek için birbirle- etti. Yakında bodrum meyhane - pan ilkokullarda sabah tedrisatını kat ~etıcesınde •bu baoa ogulun D g~.. af ~~ ~~rakabe ko.~ rarıııı külliyen izale edebilecek bJ' 
sayılabilirdi. .. Niisiyesinde yüksek rini çiğniyorlardı. ' 1 !erinin sığmak haline gcli_rileceği- yapan gruplar sabahları derse 8,40 taozım ettı~ler~ f~!u_rnı;r~~ : 0

- \ ~~~ı~ara~n s:::dar~i~;~;il,:e:ı i~~~ kafile nakliyatı sistemi keşfedeııtt' 
bir asalet ve fazilet nnru parlayan Bu muazzam kafile böylece ne bir işaret olsa gerek. ta başlıyacaklar, 21,-15 te bıtirecek- mısyonun espıt e ıgı ıa ar an ·al' k d 

1 
·l ıni_"1erdir. 

bu genç ve dilber delikanlı, der- (Konya)ya girdi. .• Sultan Aiaed- * * 1 er r, ıncı grup ar a ırıncı er Son iki ay zarfında Alman ısY-' l l dl İk" · ı d b' · · d daha yüksek fiatlara tesadüf edil- a a ar ar a temasa ge'1Iliştır. 
13 10 d b 1 miş ve bazı astışlara ait manifa.. Verılen karara göre ayak>kabıcılar el 

hal herkesin nazan dikkatini cel- din, bu aziz ve muhterem nıisafi- se , a aş ıyaeak ve a~am cemiyeti bu hafta içinde ııç cins yare inşaatında bir nevi sükıİil 
bediyordu. Bilhassa evlenecek rini, doğruca sarayına götürüp yer. P O L 1 S l 7,4ii tc sona erecektir. turaların nereden mübayaa edildi- erkek ve üç te kadın ayakkabısı ve rükudet devı-i gelmiştir. M' 
çağda kızları olan babalar, ona ka- !eştirmek istedi. Fakat (Sultanül- Çarşamba ve Cumartesi günleri ği isbat edilememiştir. tipi hazırlıyarak komisyona vere- ni müddet zarfında ise Ameril<' 
yuıpeder olmak şerefini kazanmak ulema), bu teklifi nazikane bir su- Ah k d b" de sabah postaları 8,30 da derse Bu itibarla mühim miktarda cektir, Satış ve maliyet fiatları da ve İngiliz fabrikaları AlmantarıP' 
istiyordu. rette reddetti. Ve (Altunpa) med. ır apı a ır başhyacaklar 10,45 te ,bı'tirecekler- ı·tok yaptı_ğı da anla~ılan baba o- t ·t d"I k b .. 1 V kinden daha fazla istihsalde b~' - 1 d'" dl" .1 . t • espı e ı ece u ııuınune er e· 

Nihayet bu şeref, (LAia Şerefed- resesine indi. Maiyyetindekilerle t b } d dir. İkinci postalar da 10.50 de baş. gu '"un a ıyeye verı mış ır . kalete gönderilecek ve tasvip ediL lunmu~lardır. l 
dini Semerkandi) isminde bir zata beraber, oraya yerleşti. Ve yerleş- C e S e U Uil U Dıger taraftan Sultan hamamında . dig-; takdirde =hrimizde bu tip a- Alman tayyare istihsalinin azP_" 

· ld s ı ··ı·ı lıyarak tam 13 te bitireceklerdir.Bu "'" ~· ruısıp o u. u tanu u emanm nec- tikten sonra da manalı bir tebes- Stok mağazası sahibi Kenan ve 1 vakkabıların imalatına hız verile- masının illeti bu memleket ııı , 
li uecibi, bu zatın (Gevher) adın-' s(iın ile: suretle eski evkat cetveline göre çif Sultanhama~. Katıroıoğlu yok~- ~ektir. Bu suretle ayakkabı satış- hendisleriııin bütün eski tipi•'' 
ılaki kızı ile evlendi. Bir sene son- - Burası, son menzilimiHir. Denize düşerek bof ul- te tedrisat yapan okulların haftada şunda Saız Gozern manıfatura ıhtı- ları üzerindeki ihtikar k1llkacak ve geride bırakacak yeni bir tarz •' 
ra da, bir erkek çocuğu dünyaya Artık, burada kalacağız. d ., h • l 23 saatlik dersleri 26 saate çıkarıl- karından adliyeye verilmişlerair. halk sog'lam ve ucuz ayakkabı te- sistem icat etmek için sadettilıle' 

1 ugu ta mın o unuyor ... k 1 · 1- ıer ge di. Dedi. mış bulunmaktadır. min edebilecektir. ri •ev a beşer gayrettir. Ingi " 
Bu hadise, (Sullanülô.lema)yı, Konya, büyük bir sevinç ve sit- Ahırkapı sahillerinde bir erkek p t l Q f • • de böyle bir yeni tayyere aranı•~· 

pek sevindirdi, Ona kendi ismini rur içinde idi. İlmin, irfanın ve b&- cesedi bulunmuştur. Yapılan tah- 940 tütün rekoltesi e r 0 - J S J Su tarifesi tasdik edildi la moşgııldürler .• 
vererek (Veled) tesmiye etti, şeri faziletin sultanlık derecesine kikatle, cı:?sedin, Kadıköyünde Kur- 940 senesı tütün reltoltesinln Belediye sular müdürü Yusuf Kendisine Bahriye Nazırı~ 

* çıkmış olan bir zatın, memleketle· bağalıdered o 32 numaralı evde otu- Ş h • • d k" hazır- "'.!ya du"n An'-aradan gelmiştı'r. bu ifadesi arzedilcn İngiliz scfıt• 
1 

kat1 miktarı henüz tesbit edıleıne- e rımız e 1 •. ti. p• 
(Sultan Alaeddini Selçuki) mü- rine gelip yerleşmesinin, kendileri- ran 39 ya,_Janııda Ahmet Kayağa Veka·ıet yenı· su fiatları tarifesini Lord Halifax: •Nazırın AvrııP 

di ,fini geçen gün yazın1ştık. İnhi~ l ki ·ı ı· o .. rt• temadiyen (Larende) kasabasına ne büyiik bir feyiz bahşedecejj;ine ait olduğu, Ahmcdin son zamanlar- · t 1 ar 1 er ıyor tesdik etmış· tir, Fiatlara yenı· zam da buhranın zuhı1ru tarihi bak"" 
l ·ı sarlar ldaresinin v~r iği malüma .... 

adamlar gönderiyor; Sultanü u e- kanaat getirmişlerdi. da Bakırköy Emrazı Akliye ve A- yoktur. daki sÖzlerine bir şey diyenı•"'" 
b . ı K t ve izahata göre, rekoltenin ilk talı- Ticaret Vekaleti müsteşarlığına ,, 

maıun, ır an evve onyaya eş· Ve, bunda da haksız değiUerdi ... sabiv. e hastahanesinden çıktıg"ı an- fakat benim bildiğim Almanyao 
mini yarından sonra kat'i tesbıti bağlı ola·ak kurulmakta olan Pet- Deriler standardize edilecek d't' 

rilini rica ediyordu. Sultanülulema, yol yorgunluğu !aşılmıştır. Cesedin üzerinde hiçbir behemehal nıağlilp edileceği ı · 
A ık, . tt•·· satışları müteakıp ambar tartısile rol Ofisi için şehrimizdel;:i hazır- Bazı ihracat maddelerimizin starı 0 . . 

rt onun tayın e ıgı zaman geçer geçmez, Sultan Alaeddinin yara ,.e bere yoktur. Denize kaza- 1 kt ib . !ıklar ilerlemektedı·r. Ofı's mu"dı'ı'r- emıştır. 
d 1 · (S ı yapı aca ır. Bu it' arla vazı- d ~ · d ı · b ti h ı.[aı' a ge mişti. Bunun üzerıne, u - camiindc derslere başlamıştı. Her- en dü~üp boğulduğu tahmin olun- .. • .. . ar,,ıze e ı mesı ve u sure e a- Yavaş yavaş ilkbahara ~ "" 
tanülıileına, Baliai Veled) artık ka- gün, yüzlerce talebe ile binlerce maktadır. yette anormal bir teahhur vaki ol- Iuııune tavın eddcn Talha Sabun- 1 riç r ':'osalarda daha iyi bir kıymet tıkça buhran ala ti · " ııııa~· 

d 940 d koltes' i e de p y d" p t 1 L' 't d ş· k t' d • me erı çoga .• rarını verdi. Sevgili ve faziletkar dinleyici, bu derslerden büyül<. fe- ma ıgı, e ın n P Y r e cu un e ro ımı e ır e ın e 1 kazanması içın Tıcaret Vekaleti• tadır. Balkanlarda vaziyet gcrg•• 
d li . . .. * Beşikta~ta Hasar.paşa dere. açılmakta olan 'piyasala ıdaki satış- meşgul olmuştur 1 'd b k ı · t' B k 5of· 

oğlu (Celiiled in)i, ge ·nını ve uze yiz alıyorlardı. Bunların en başın· sinde 5 ııumaralı evde oturan 64 l d 
1 1 

b ldi 
1 

· yenı en azı arar ar vermış ır. u olma ta berdevamdır. Hattii ııl 
rine titrediği tornnu (Veled)i re· da da, bizzat Sultan Alaeddin var· arın sonun a an aşı acngı ı l'l -, Haber aldığımıza göre Petrol işle meşgul olmak üzere Ticaret yadan İngı"liz tebaası kadıntşr 

1 b 1 k b . yaşında Hasan Açıkalın evinde mektedır L" . d Ş k ,. 1 "t' t k·ı·t 'V k"l t' t d d' "d" ·· d· fakatine alarak, yine ka a a ı ır ıh. d' d d" b d · ımı.e .r -c,ı ı.ıu un eş ı a ve I e a_e ıs an ar ızasyon mu uru Pıkması tavsi"e edilmiştlr. Bu t• mer ıven en tl!iCrck aşın an e- af k 1 · ' ' ı 
miirit ve talebe kütlesi olduğu hal· Selçuk Sultanı, camide, kendi- hemmiyeth surette yaralanffil.!J, Manı i-h 940 tütün re o tesmin memurları ile birlikte Ofise de,-re- . Faruk Sü nter şehrimize gelmiş ve bir, tehlikenin zannedildiğind• 
de - yedi sene ikamet etmiş oldu- ne mahsus olan mahlelde oturarak Beyoğlu Belediye hastahensine kal ilk tahmin miktarı 63,143,715 kilo- dilecek ve Petrol Ofisi bir ay zar- İ alakadarlarla temasa başlamıştır, fnzla yakın olduğunu gösterı11iı·1 

ğu • Larende kasabasından, (Kon- bu dersleri biiyük bir zevk ve Iez- dırılarak tedavi altına almınıştır. dur. fında faaliyete geçecektir . 1 Haber aldığımıza göre ilk olarak ih.. kMidir. Maamafıh Balkan cephC" 
ya)ya müteveccihen hareket etti. zetle dinliyor.. ekseri gecelerini Tramvay malzemesi Mevcut petrol şirketleri Ofisle 

1
raç edHecek deriledn standarclize Tt"lılus 'ceph.,si, Akdeniz dur""'.: 

Sultan Alieddin, mülakatına de, - ya, bizzat medreseye gelerek teşriki mesai edeceklerdir. Ofis Ve- ıedılmesı mukarrerdır · nıhayet asıl gözlerin dikildiğ; \ 
müştak olduğu (Bahai Veled) in veyahut, SuUanülUlemayı saraya Yangın bqlangıçları . _Tr~nı:~y 'f.alzem~s~. ~~b~!a~sı kaletin müsaadesile şehrimizde tas- lraka içki gönderildi ka!'i neticenin alınacağı sab•11'

1
• 

hareketini haber alır a_l,maz, son davet ederek - onun feyyaz huzu- Kasımpaşada Birinci sokakta 52 ıçın u uıne ın ver ıgı ın '- buraları olmad gı- k" uıı~ 
ralık dövizle alınacak malzemenin fiyehaneler vücude getirecek ve Akdeniz harbinden sonra Şark tu • ın· • 1 .ı 

1 
nı _ınıseyck ,ıc' 

derecede sevindi, devlet erkanın- runda geçiriyordu. numaralı evin bir odasında oturan . . 1 . . . .. memleketleri ile olan ticaretimiz raınaz. gı ız ere ıse her e- " 
dan ve en benftın ulemadan bir- (Daha var) Mehmet karısı Zebranın yaktığı temın~ hakkU:da tramvayt·{daresi harıçten ge_tmlecek petrol ve_ IDU§- az ... Mister Churchill, Büviik 6~. 
~ok karşıcılar ile beraber, bu kıy- mangaldan kıvılcım sıçrıyarak yan- Amerıka sef~ının t~vassu ı e bazı tak.katını bızzat tevzı edecektır. günden güne artmaktadır. Şimdi- tanya istila ihtimalini bir. an uı•~. 
' Amerıkan ıfırmalarıle temaslara ye kadar içkilerimize yabancı olan ·• metli misafirin rükıibu için (Ş<>- (il Vaktila Romalıların istilllaı al - gın çıkmış, derhal söndürülmüş· . . tarak ceali bir emniyet hansı il'~: 

geçmıştır Dünkü ihracat Irak piyasalarına ihracat başlamış.. ,. maın) isminde gayet k:ıynıetli bir tında bulunduğu lçlıı, şarklılar AnAdo- tür. • 't de yaşamanın ihanet değilse c• 

katır gönderdi. ~~Dii~~> 1!ıı::;ı!:.w_ (Blladı Ram>, * Pangaltıda Matbaacı Osman- Yedikule havagazı Dün ihracat faaliyeti fevkalade ırtnhisarlar idaresi muhtelif nevi- net olacağını tekrarlıyordu. ·ır 
Sultan tarafından gelen bu kar- bey sokağında 61 numaralı evin alt amelesinin ücretleri hararetli geçmiş ve muhtelif meın- !erde likör, şarap ve biralarımızdan Büyük Britanya Amirallık bİ 1 '11 

şıeılar, (Sultanülfrlema)ya fevka- Adi d k katında kiracı Müneverin Siıbasm· V li . . R 't De . t leketlere ı milyon 300 bin liralık Irak'a göndermiştir. ci Lordu Aleksandr Langaşiı ·r 
iade hürmet ve riayet gösteriyor- iye 0 tarları arasında dan kurumlar tutuşmuş, etrafa si. a muavmı aşı mır aşın 'h t l · k d d'l · t' ı söyle·""" bir nutkunda dcıı•' . u-· d d" b" hakem h t· ı raca muame esı ay e ı mış ır. M 'f 1 8 • ı·~· ....,., 
lar .. onun rikabında, katırının ö- İstanbul adliye tabiplerinden rayetine meydan verilmeden sön- reıs gın e un ır eye ı 'Bu meyanda İngiltereye yarım mil. anı aturacı ar ır ıgı tir ~: Jr 
zengilerini tutarak yürüyorlar .. Salih Ha~m Üsküdar adli tabipti- ıdürülmüştür. toplanmıştır. Toplantıda Yedikule jyon liralık tiftik, gülyağı, Amerika toplantısı •istikbal Büyük Britımyay• ~ı!I 
Bahai Veled'in ısrarlarına rağmen, 'ğine, Üsküdar adli tabibi Hikmet * İshakpaşa mahallesinde Ak- havagazi şirketinin amelelerintn lya iç fındik, İsveçe deri, Almanya- 'Manifatura<:ılar birliği senelik ha ağır vazi:feler ve daha nıil~ 
onun huzurunda atlarına binmi- Tümer de İstanbul adliye doktorlu- burçak sokağında 20 numaralı ev- ücretlerine zam talebi teklifi tet- !Y'I' hurda incir, İyalta, Yunanistan, toplantısı dün Ticaret' Odası sa.. imtihanlar saklamaktadır. V~:::,ı 
yorlanlı. ğuna naklen tayin edilmişler ,her de Hüseyinin oturduğu odada soba kik olunmuştur. Neticede bu ihti- ı Bulgaristan, Romanya ve Slovak- !onlarında yapılr-'.ış ve senelik fa. tarihinin gördüğü en büyü]ı; ııll'I 

Böylece, Konya ovasına kadar ikisi de dünden itibaren yeni vazi- bacası tutuşarak yangın çıkmışsa Wı hakem komitesi İktısat Veka- yaya külliyetli miktarda balık sev- aliye! raporları okunduktan sonra teşkilat ve kudretin bütün ı;iJıl /. 
geldiler. Fakat daha Konya şehri felerine başlamışlardır. da derhal söndürülmii§tür. !etine bildirmeğe karar vermiştir. kedilmiştir. yeni idare heyeti seçilmiştir. ni üzerimizde hissettireceği r' 

ALİ RESULDEN SONRA: 

Bağdadın Son Günleri 
Yazan: Z l YA ŞAKIR 

Tefrika No. 60 

yını temellerinden sarsan, şu haber 
geldı: 

- (Helagıl) nun ordusu, (Heme
dan) ı terketti. Bağdada doğru ge
liyor. 

kaçılmaz bir snrette yaklaŞI~ 
Bu taarruz ve hücuma yalıııı b f 

HelQgllnun yapabileceği birşey var- bunların, edrhal tatbikini istiyo- hakkında, derhal kararını vermif- mıza mukabele edeceğiz. Ya Y_.,~. 
sa, senın mübarek ellerini ve ayak. rum. Eğer bu mektubum, kafi de- ti. k p "' 

ce veya öleceğiz. Tarihimi•' , 
!arını opmek.. Ordusunun vazifesi recede ehemmiyetle karşılanmıya- Aradan aylar geçtiği halde, büyük dakikası yaklaşıyor ve •~,. i 
de, senin emirlerine itaat etmektir. cak olursa, hem saltanat ve devle- (Hemedan) şehrinde bulunan Hela ıo 

hakkak kl biz o yüksek ana ·1w Diye söyledikleri meddahaneka- tin ve hem de hazinelerin mahvü güdan bir haber çıkmamasına dal. t 
olacağız. Şimdiye kadar eldr .~ 

Bu haber, çok acı bcr hakikati ih. rane sözlere inanıyor.. nabılt olacaktır.• kavuklar pek seyindiler: . lı <r 
"t d. d Ç" k 1 d b · Fak b' k 1 H ı· ' - Gördünüz mü, Ya Emlrül- ğiıııız neticeler, galebe etı&e lıl ı va e ıyor u. un u, ay ar an erı 1 at ır aç ay evve , e agu- Halife, bu şiddetli mektup karşı.. sımızı arttırmaktadır. Bu fıt'" ır 

Fakat şunu iyi biliyorlardı ki, bu jyet!§irler. Bizi çöllerde mehvü pe- işitilıyordu ki, Ortu Asyadan çıka- !dan halifeye bir mektup gelmişti. sında ,birdenbire irkildi. Çünkü müminin!.. Çapulcu Moğolların istifade ederek zaferi kaz•"'"' 
mm·affakiyet, halıfe tarafından /rışaıı ederler. Horasandan undat rak yavaş yavaş garbe doğru ılerli- Moğol ordusu kumandanı, (Isına- tehdit, pek müthişti. .. Fakat, işe kumandanı sizin manevi heybeti- yız.• ,. 
kendi aleyhlermde verilmış olan ıstedığımızı haber alırlarsa, daha yen bu müthiş Moğol ordusu, bütün ililer) ile yaptığı mücadeleye ha. yine dalkavuklar karıştılar : nizden o kadar korktu ki, özür eli- Balkanlarda, Fransa ve İsP•".!~ 
hüküm ve kararı d'eğıştırmiyecek. ,~ıddetlı baskınlara girışırler ... İyi. geçtiğı_ yederde taş üstünde taş o- lifenın de işt'.rak etmesıni tavsiye _ Ya Emirülmüminin!... Siz, !emeğe bıl_e cesaret gösteremedi... da hatta Japonya ve Uzak Ş•'~r 
ti. Vahşıyane ve zalımane hucum- si m_ı, kadınlarımızı ve çocukları-

1
muz ustunde ba~ bırakmıyordu ... etml.'j .. (Almut) kalesınden kaçıp' .. 1 yük' k b' k ıı• Şahsıyetınız, mukaddes.. saltanat ne .kadar mua~am ha-dı"s•let ce,, 
D .. . J . b ıı ak S d • 1 1 l oy e se ır ma amı mua " d 1 t' b dld' •• ' " lar, yine tekerrür edecekti. mızı kendı ellerımizle keselim 1 unyanın sa. rp ve çetın kale erı, u r ve urıyeye agı an arın e e . · 1 eli ki h , ive eve ınız, e e ır. . . f d ıı• , 

' · 1. ışga e yorsunuz onun ru anı Dcd ' l yan e~erse etsın, A rika n ·ıı·r" Aıevllerin bellibaşlı kimseleri Ondan sonra da birbir1mizı öldü- ordunun karşısında dayanamıyor- geçirılerek kendisine tes ım edil- kud t' h .. 
1

. t d ı er... dı 
d O d "k ._ ·ı·tıı .. t . t' re ı er. turu aarruz an ına- z k" d' t k" tte rece parlak galebeler elde e jıf 

derhal toplandılar Kendl.lerinı sa- relim. Hıç olmazsa bu sefil duşm" an- u. evrın en yu se .. teşkı a ımesını ıs emış ı. e "· ıraye ve ıyase ıı zer- d'l . 
1
. .

1
. N ır• ~ 

· b" 1 (1 ·ı ı ) 1 l f M d k d sundur... Mevkiinizin şerefini mu- re kadar ııası'bedar olmıyan halı'fe- e '. sı_ıı ng. ı ".B. a_h, riye, 8~.,. •"' ran bu mu .. thı'ş fel"-etten nasıl kur- tarın ellermde can vernuyelim. ır unsuru o an smaı i er in kuv. Ha i 2. oğol or usu uman a- ,_ 
0 1 

,, 
.... 1 nafaza ve müdafaa ediniz. ça- crını sabıt Buyuk Brıtan . ., 

tulabileceklerini düışümneye başla- Diyecek kadar meyusane müta.. vetleri bıle, bu ordunun karşısında lnının _bu talebine'. zerre kadar e- yi büsbütün gaflet ve gunıra sü. . . . • !"'" 
dılar ... Bir kısmı, .tıpkı (Musa) lea beyan ettiler. mahvolmuştu. hemmıyet vermedı ... Son derecede ~l~u ordusu~un !u~andanına, rüklediler. ·~r~ ufuklarına dıkmıştir·ada ~~ 
nın (Beni İsrail) ile (Mısır) ı ter- * Halife, bunları duyup işitiyordu. mağrur ve anut olan Helagı'.ı, ken- ve~i:;;_ınıza Y ışac ır cevap Gündüzlerini, Alevileri imha e- u r~ııın :e ~~ınamn L;~j[iııe'ıl 
kettiği gibi- lıir gece ansızın Bağ- ~Kerh) mahallesinde bu müza- Fakat kendisıni o derecede zevk ve clisme ehemmiyet verilmediğini gö. decek tedbirler almakla, gecelerini pacagın~ . anıuu ~e .. ıc'''li~ il 
dadı terketmeyi teklif ettiler. Bir kereler cereyan ederken (Bağdat) ı sefahate, yakasını da öyle sefil sa- rünce son derecede hiddetlendi. Ha Diye, telkinlerde bulundular. de dilber cariyelerin arasında zevk tarıbler_'.nın _en bu_yuk 11hiY'~ b~· 
lı:ısını, (Horasan) Türklerinden sü- büyük bir tehlikenin tehdit etti- ray dalkavuklarına kaptımııııtı ki, lifeye derhal şu mktubu göndereli: Gafil halife, bu telkinlere inan. ve sefalıın en iğrenç çukurlarına a8;.?1~ boyle bır d~;ıkaya ,111 iP~ 1• 
ratle imdat talep etmeyi öne sür- ğinden .. ve artık, (Halifeler payı- kulağına çarpan o acı hakikatlere c(Rudbar) dan gönderdiğim mek dı. Elinde, güvenilecek hiç bir kuv- dalmakla geçiren halife, Helagıl- şe 1 

.. e yaşa:va~a arına erit•1 ' 1 ı 
düler. Bı"r kısmı da mezbuhane l:ıir tahtı) nın son .günleri geldiğinden, zerre kadar ehemmiyet vermiyor .. tubun cevapsız kalmasını büyük nun gösterdiği sükütun, ·büyük ka- Bu sozler Afrıka muzaffher ıii' • 

veti olmadığı halde, Helagılya, pek den ve ltalvıın orduları r" 
düsünüşle: hiç kimse haberdar değildi... La. Dalkavuklarının: bir hayretle telakki ettim. Yüksek sırgalardan evvel hükümıferına o- · e(e I 
_Bunların ikisi de güç .. ve hat- kin Kerh mahallesinde cereyan e- - Ye Emirülmüminin! .. Sen, (Ha makam işgal eden bir zattan, bu mağrurane bir cevap yolladı.,. He- lan korkunç sükıin olduğunu tak- :.arru~ . se~~tsı:da~ "0~!~ı·~ı 

tfı, mümkünsüz... Eğer kaçarsak, de~ 0 hailevi günün üzerinden bir lifei 'Müslimin) sin. Helagünun or- derece nezaketsizlik beklemezdim. lagıl, bu cevaba mukabele etmiye- dir edemedi, mga:uyı ı e ıra ıp.. yl~ 
e H · e sara- dusu ise, kA.milen Müslümandır ... Taleplerimi, tekrar ediyorum. Ve lüzum görmedi. Çünkü Halife (Devamı var) (Devamı 4 üncu 511 

... 



~ - ŞUBAT - lHt SAYFA- 3 

GÜNÜN r------------------------
Efg~·:~rR1 1M::.:iRye ı=:u:u~;Un.:dill~ıı M~:::::E~ 

•• 1. . 1 1 d Hitler de nutuk t~:da hiçte ufa.k o~ınıyan. ~L:{ bü- Eski ve yenı· 
lYI u s o 1 n 1 n i n t a y a a c yuk olan ve faş.umun PSll mucadele 

f M 1• I I "'ı şef 1• n s 0•• y 1 d . e v a p . . • unsuru sayılması ıazııı.ı gelen bu H 1 . Za t 1 . d f k d e 1 ek_·.sildik, .Mu.ssoliniyi iktidar mev- arp enn er erane CfJ kk•• ı • g 1 a 1 aDJ Fa~ist İtalya Başvekili Sinyor 1 ı 
t rı l" Bu harbin •• bb•b• ~ııne getırmış o an sebeptir de... K k . n 1 k 1 d ? eşe Ur e ı Mussolini evvelki .gün kendı tabi· muse 1 1 O her şeyden evvel Moskova ara teri 

ası arşı an 1. ı' Yiyecek maddelerinin rinoo çok sevcilği sü.kiıtunu boza- Romadır' Faşizmdir düşmanı ve bir zamanlar cMos-1 n Ön Ü a 1dıklar1 dd l · rak: son zamanlarda alıp yürüyen y N. 11• N .1 ooutisme. adını vermiş olduğu c tJ-

ın .1. tahdidi şi et enıyor sulh şayı'alarını bizzat tekzip lüzu. azan: ızame ın azı - .. t 1 .d 1 .. . . Mücadele ve nakil uawıta _ 
O'( ız ve Amen·kan t 1 fi d çok çuncu en ernasyon " l eo OJısının l k 
6 e gra ar an Cenevre, 24 (A.A.) - Journal munu hissetti. Dün de Almanya İtalyan ajansı, faşist liderinin en ateşli muarızı ve hasmı değil mınuı te iimiilü gayrı mıı-
gazeteJerİnİD fik j 1 mütehassis oldular de Geneve gazetesinin Roma mu~ devlet _reısi Adolf Hitle.r., Nasyonal Pazar günü söylediği ibir nutku miydi? Eh... Faşist lider, dünya harip ue bitaraf milletlere 

?'{ r haıbiri yazıy-0r: Sosyalıst partisinin kurulu.şu ve neşrediyor. Bu nutuk, .bir zamanlar tezatlarının bu umumi muhasebesi huzUT ve emniyet fırsatını 
ti.in e~rk, 24 (A.A.) - Mussolini- ' Ankara, M (A.A..) - Riya- ı Marttan iti~aren italy~a ~- pr~gram~ ila~ yıldön~ü ısık sık kon~ bir devlet adamı- esnasında ıbu ciheti ortaya atmayı veremez. 
tl:ı.iitaı s~y~ediği nutuk etrafında seticiimhur Unıumi Katipliği»:- yecek maddelen hakkındaki tahdi- m~asebetile uzun bir nutuk sor 1nm uzun müddet ~ustuktım. sonra neden unutuyor acaba? ~=~===-...,..."='!===,,,,.......,.__ 
'rıib ea yuruten Nevyork Herald den: ldat daha ziyade şiddetlendirile- lcdL_ nihayet, nasılsa söyliyebildiği ha İtalyan ~efi; cŞarki Avrupa he- Yazan: Hamid Nuri Irmak 

une diyor ki· Halkevleri ve odaları kurula- cekıır· . Alınan kararlara göre ay- Hıtler bu nutkunda Nazizmin nutuktur. ıne t ·ı · Dilrtat.. .. • f aı· n amamı e Ingiltere aleyhtarı. 
lıaıa orun gürleyen sesi, ateşli şunun dokuzwıcu yıldönüınü ve Iık yağ miktarı 800 gramdan 400 a ıyetini uzun uzun anbld dan Mussolini, siyacıi nutukların ha- dı.r• demekle cie biraz acele etmiş 
Çıla tları, sert çenesi, fikirleri. kam- mevcut Ev ve Odalara yenile- grama indirilmiştir. Sut, un ve te- sonra her nutkunda olduğu gibi kikatlerden değil fakat hulyalardan olmuyor mu? Acaba bizi şarki A vru 18 inci yüzyıld:ı kısmen ,bun
lii}'~ıla uğraşıyor. Hadiselerin yü· / rinin katılınası münasebetiyle reyağını ihtiva eden pasta imal ve Versay muahedesini şiddetle ten- mevzu aldığı devirlerde beyne!- payı dolduramıyacak kadar ufak mı dan evvelki asırlarda tamamen 
başıUŞü gayrimüsait olınıya başlar yurdun her tarafından aldık· satışı yasak edilmiştir. kit ederek Alman milletinin hak milel operanın en çok dinlenen görüyor? Faraza Bulgaristanın im- dünyanın bir kıt'asındaki iki ırk 
tact atnaz bunların hepsi acınacak . ları asil duygulan havi telgraf- ve ~~~riyetini kazamnak içın har- baritonu idi. Siyaset orkestrasında e:aladığı Ankara •beyannamesini veya aynı ırklara mem:up iki mil-
()ltırar boş bir hal almaktadır. Ne lardan çok mütehassis olan Rei- 1 Sovyet filosunun takıimab ibett~gıni tekrar etti. • sıra top seslerıne geldiği anda Sofyadan evvel hice indirmek sa-· let arasında yapılan muharebe 
ta sa Olsun İtalya için bundan son- sicümhur Milli Şef ismet İnönü, llitlerin. dünkü nutkunda yega- cmuhayyelat:. ın bu büyiık hatibi lfıhiyetini nereden - alıyor? Faraza bunların komsularının hepsine sı-
~ua:\~ muzafıferiyetin bahis mev. karşılık tebrik ve daima artan. ır!'~:v~u~vi~~·A.LniralB~t~ neuhmühiın nokta, ilkbahar n •büyük kon~a,cak sahneden ve kürsüden Mos~ovayı Şarki Avrupadan ad- .~a~:t e!11Iemez, ~rzın be~ kıt'asın-
~ r·t 

1 
rnıyacağını bilen milyonlar- basan temennilerinin iblağına m arebeleıin başlangıcı ola-cağı- mahrum kalmıştı. Zira gırtlak, top detmıyor mu? Faraza Belm·adın a 

1 mı etlere ıse astı bulasmaz-
a "a k • Pravda gazetesinde, Sovyet deniz h be · b 

0

• d M h b · ıare ~ ıun albinde Mussolini'nin Anadolu Ajansım tavsit etmiş- ~. a: r vermesıdir. Hitler, bır seslerinin üstünde konuşabilmek u sözleri tekzip etmiyeceğini ken- . ı. . u are eyı yapan devletlerin 
bir at .teraneleri şüphesiz çok zarif lerdir. ktıvvetlerinin aşağıdaki tarzda tak- gwı evvel Mussolini tarafından kudretini ancak hakları ve hakikat- disine kim temin edebilmiştır? Ni- ı~tırasla.rı hudutsuz olsıı dahi, tek. 

kıs bulmaktadır. ~ _ sim edileceğini izah etmektedir. ~ylene.n, _i_lkbahann Mihvere ge - ıeri konuf!mak için söz aldığt anda ha.ret .. faraza Yunanistan tasfiye nık _ na·k· il vas.ı.talarile harp aletleri 
Lo Baltık filosu, Karadeniz filosu, t - ·ı d ı b ı tek- ı lh.a hndra, 24 (A.A.) _ Daily Tele- ırecegı guzel gün lerdcn bahset • göstercbilır. Halbuki Musolini sulh e ı e ı miş midir'? . amu ve surat safhasına girme-

'"' h ç·· ·ı El · • • Munnansk'daki şimal tfilosu, Vladi- ed mı ld ki d ı..,,.t" • gazetesi baQ makalesı'nde orçı çı.mızı u. en evvel Almanyanın kışı uy- yıllarında haklardan daima mah. .,*. ş 0 
u arın an külli km-vetle· •vı..,ss 

1 
<>: vostok'da bulunan Pasifik filosu, kud · ·b· rin b · kıt' bay 

1

° ~i'~n c!talyan milletinin kabul etti n p· k fil . . ._ a geçU:medığini iliı.n eder gı 1 rum bir siyasi iken harp başladığı Hayır! Hayır :Mussollni... Tam ır anın muhtel:iıf ırklara 
ltıly a mlusarını tahfif için söyJ.e.. Aın ur ı osu, ınshd os~ ısını ;erı davramp, In gilız devlet adam !arı - günden beri her resmi tebliğden bir dikkat ve şaı;maz bir bitaraf- mesn u milletleriin arazilerine b ,. 
kıı;de lneoiıur olduğu• nutku lıak.. Londra, 24 (A.A.) - ()hurclıill :.,.filo ve son ı as e en un-.. .• ~ri_tanya adalannın Jwlayca bln idam kararı o'an bir muharip lıkla okuduğum nutkun pek su- ~~;;;"' nakline imkllnlar bulu· 

G a tefsiratta bulunmaktad.Jr. bu sabah Japon ve Türkiye Büyük, · ışga ını~ ~enüz gecikmediğini an- olmuştur. Bu Mussolini'den mu- dan ... Her satm bir aczi ve her 
llıete diyor ki: Elçilerini kabul etmiştir. la~ak ı.stıyor. . vaffak bir nutuk söylenmesi nasıl parçası bütün ümitlerini Almanya- :rarihinw ,ka~·ıt ve tespit ct-

tid~~t .o~i tebaasının gözlerine Küçük Haberler Hı~lerm nutkundan çıkan mana- beklenebilirdi? Beklenemiycceğini ya bağlamış olduğunu göze vuran ~~ o~ugu Mogolların, Büyük Is-
l'iyet" h bır nazarla bakmak mecbu- Hodza 18 sen& ya gore Almanyanın da harbi ka- işte Stefani ajansının neşrettiği bu nutku söylememek, siyasi pres-ıkenderın .. Yavuz Sultan Selimin, 
~fl ı?~e kalmıştır. Zira İtalyanlar hapse ınahkfun z~a yolunda en güvendığı iki nutkun metni açık\a gösteriyor. tij bakımından sana tavsiye edile- Roma Imparatorlarınm meşhur 

~ el'llıin b. ı * v· h M drid'd ı bi silah vardır: tt.,ı..a lideri diyor ki: bilı'rdı· . muharebelerı, Rus Çarlarının ısti. 
a d

.. ır yanıştan öteki yan- Bcrlin, 24 (A.A.) _ Bir hususi ıc y: a .. en ge en r -., u....... kte H tel af M ""' 1 p 1 - Denizaltı, c- Arnav·utluktakı· r· talyan as- L'b d k t la ilhak harpleri Ehlisaıı·p s f l 
l.erri:.__ ~·ue olduğunu g<>:rmüş- .muhabir bildiriyol": a. vas gr ına gore, are~ e. 2 T ı ya a i talyan kuvvetlerine . ' , e ~r e-

"'!t" t s t d kas f ı-k t- - ayyare. kerleri muhtec::em bir tarzda hare- g·· d d·v· · rı nıhayet ve uzun yıllar içınde 
",,.' Pressbur.a'dan gelen haberlere 

1 
am an .. ~ er ırga8:1" .. e a ~ . -s on er ıgını söylediğin silah ve ' . . u,.ily H . I 'b d le İs a a bü ük el Almanya devlet reisi nutkunda ket etmişler ve efsanevi mahiyet- mühirnmatm şu listesine bir bak: A:~rupa ıle Asyanın bır kısmmdakı 

~ar nıe:~~~~ Mu;~~!~~n~!~ ~re, Sg~~ru;:::;:~ı!' ~= ~:S~ta~leıç~~rra~on~unn:re ı5 ~ıi: ~art. ve Nisan aylarında daha te şan ve şeref sahifeleri yaratmış- Son modelde ve her çapta 1900 mucadcleye t?üııhasır kalırdı. 
"lll-p h !suren p t .. d · t· şımdıden başlamış olan denizaltı tardır. Bütün dünvavı hayran bı. top. ı5,300 makineli tüfek 11 mil. Arapların Tspanyayı istila gibi 
ittı- alinde okiuğuı. hakkındaki vatana hiyanet ve devletin emni- ese as .. gon ermı.ş ır. • har<binin ıbüyük bir şı·ddet kesbe - ra1--·slardır." · · ' harplerle Y k !\s d Af 'k ~"r~ tebarüz ettirerek cc::öyle di- yetine suikast suçundan, Çekoslo- *. Bükr~ş:. ~te_f~u: ~esmi bir d ğ' . İ ~u.ı.: yon top mennisi bir milyardan . ' a ın · ya an rı ·a-

v '.. ~ vakyanın sabık Paris elçisi Dr. 0-lteblığde bıldmldıgı~e .. gore . ~yın h e<:e mı söylemiş ve « ngilterc Bütün dünya ... Fakat ben de bu fazla fişek, 24 ibi~ ton elbise, 759 ya ta~ıhte ~apıl~ı~ı kardolunan se-
Boyıe b. k t k d h .. 

1 
_ suskv'•n mu"ebbed hapse, sabık çe- 26 ıncı Perşembe gununden ıtıba- angi kıt'ada bulunursa Qrada vu~ dünya icind~ değil miyim? Eh 0 tank... fer~e~ dahı ~u 1kı .kıt anın millet-

dı ""': ır aç nu u a a soy e- · ~ J• . • 1 k t• b··t ·· h tl d rulacaktır dem· f ki bu sözler · ' lerını umumı ta d l'k d 

1 
~u, Duçe İtal it 

1 
'l koslovakya Başvekılı Dr Hodzayı ren mem e e ın u un a ann a • ış ır ' halele bu sözleri hiç olmazsa şah- Bu kadar silahı olan bir kuvvetin .. . rz a a a a ar et-

1'lioi iinıitsw;/"Yl ~e 
1 

a. yaf ~- ve gazetecilerden Pauliny Torh ile yolcu trenleri normal servislerine Almanların denizaltı ve tayyare sım namına r..ı:.en tekzip etmeli- ne ~e yaramış olduğunu niçin söy- mez, muteessır eylemozdi 
lt. e sev e mış o ac - Peter Pridavok'u 18 sene hapse başlıyacaktır. ~al'lbin? geniş bir şekilde b~lamak yim: lemiyorsun? Geçen 19 uncu asırda teknik vası 

d 
· 

11 
d · uzere ılkbaharı beklediklerıni an- 19 tala gib. b k kıt' ı k k 

mahkum etmictir. Bunların malları * Lon ra: Amıra ık aıresi, <- Hayır! İtalyan askerleri Ar- 11 de, Kadorna Şimali Afrika- r 
1 aş a a ara te ni 

!< Meıhur bir tayyare 
~11~~sas - City, 24 (A.A.) - Trans 
tı~ llıantal And Western Air Li
, a~tU:Upanyasma ait olan ve ceski 
hlı • lSmi ile maruf bulunan meş
&a.t\ tıakliye tayyaresi, İngiltereye 

1 <l<!aktı.r. 

da müsadere ~lunacaktır. Ormonde silahlı balıkçı gemisinin !atmaktadır. navutlukta bir muharip kuvvet ol- ya ayak bastığı zaman Osmanlı harp aletlerınin külli kuvvetlerle 
batmış ve ölenlerin en yakın ak- Fakat, Hitlerin nutkundan da mak bakımından beni asla hayran imparatorluğunun Trablusgarp nakillerine imkan hasıl olunca is-

Ensülin kaşifinin bindiği rabasınm vaziyetten haberdar edil. anlaşıldığı veçhile Almanya bu edememişlerdir.> cephane ve dcbboylarındaki silah tismar olunacak ~~lletlerin, ırkla-
tayyare kayboldu miş bulunduğunu resmen bildir- mücadeleleri yapa·bilmek için çok Mussolini ile son nutkunda bir- ve mühimmat mevcudu ne idi bili- rm aranmasına, mustemleke harp-

mektedir. hazırlanmıya ve mühim tayyare, yor musun? Bilmiyorsan bunu Ro- lerine başlanmıştı. Mamulat maki-
Montreal, 24 (A.A.) - Ensülini . h M p t . .. .. Jenizaltı hazırlamağa mecburdur. !eştiğimiz tek esas şudur: madakı· Genelkurmayın dosyaların- ne .. lerle yapılınca Avrupadaki bu-

k fed 1 d b
. . 

1 8
. F * Vıc y: . areşal e am, onu- H k 'k eş en er en ırı o an ır re- .. d k' C .. .. S . t Et' rlalbuki İngiltere şimdi yalnız c- a ı atte biz, plütokrat, ma- da arac::tır· da bak. yük devletlerle, bir kısım küçük 

d · k B f il d'W .. k" .. muz c ı uma gunu aın - ı- -s :rı~ . ~u ıng. e ıger uç ışıyı enne şehrini ziyaret edecektir. kendi endüstrisile harbi devaın son ve kapitalist dünyaya karşı a- Bizimkiler Kadorna karşısında milletlerin iptidai ma~de, satış pa.. 
hamıl bu askerı tayyare cuma sa· ı * M .

1 
M .

1 
d b" kli ettirmemekte, Dominyonlarından yaklandığımız 28 İlkteşrin 1922 neler yaptılar ve sizinkiler Wavel zarları bulmak gayesıle rekabetle-

baThındanberi kayıdp~ır. 
1 

t nikte :::~c~~~r ~~~~?ı~ğı~d:.. te: ve Amerikanın muazzam endüsl:ri larihinden beri harpteyiz., önünde ne haldedirler? re başlamaları, cihanşümul harp 
ayvare mevre ıne muvasa a d . a·ı kt 

1 
ki b 

1 
. kaynaklarından faydalanmakta - Evet, bu iddia, ufak bir eksiklik- Bunun sebebı' nedır" b!Ifyor m•• tarzını meydan<ı getirmişti. 

t di
·... h. b' t ıs· . t' avı e ı me · e o an es a ırıye 1 d w d V t b ..-ORKESTRASI e me gıne ve ıç ır e ız ışare ı r . h" f t tın" t· dıJ;. e ogru ur. e za en unun için sun? 1914 - 1918 Cihan Harbi, iptida! 

d 
v .. d w h'J nazırı ~::ımpınc ı ve a e ~ ır. - d v·ı ·dir k. b A l , de alınma ıgına gore ogu sa ı ı * B ~ ı · St f .. E d" t . . - İki taraftan da azami gayretle ha egı mı ı en nş us tan beri Bir muharebenin fü:ek .,,,. top madde, satış, :istihlak ve istismar 

. .. .. er 111, e am. n us rı ış ' · · t"d" h k ı h k k ~ "" 

t~~:'>'n~. kumpanya, İngiltereye, ay
... ~yyare daha satacaktır. 

le()11.r 
~'SERVATUAR 

yaylı sazlar 
Şef: CEMAL RESİD 

Solist: VEDAT NiıRİ 
:F' Bu akşam saat 21 de 
lt!\.Nsrz TİYATROSUNDA 

~caba tesadüf mü? 
İlti 0~sa kader mi ? 
eı ~ışı, tanı.şıYQr, sevişiyor, 

etn Çekiye>r ve ayrılıyorlar .... 

ltucfretli ve Feci Bir Dram 

aç~.klarında denızc veya her tur~~ çilcri faşist konrfederasyonu reisi ! zırladıklan denizaltı ve hava mu - gırış 1 1 er an 1 are e_~ arşısu~- istatıstikleri ile değil ancak harbi sahalar-nı paylaşamamaktan ötürü 
munakale vasıtal~rın~an uza~ bır Capoferl'i Alman iş cephesi şefinin harebeleri kat'i neticeden ziyade ~~cephe almakta tereddut etmeci!- kabul etmiş asker göğüsleri ile ba- yapılmışt~.' 1939 Eyliı.lünde basla-
yerde karaya d.uşmuş oldu_guna daveti üzcı ine Berline gitmiştir. büyük hasar ve insan zayiatına ~ hal~~ Alman~ayı bu harbın şarılabileccğinin yüksek faşist kon- nan, bugune kadar dev~m eden, 
hükmedilmektedır. Tayyarenın a- * B"J- St t' ·• D h"li mukabil mahdut muvaffakiyetlcr musebbıbı olarak ıtham edenler a- seyine meçhul olması. sulh balonlarının zaman, zaman u. 

1 t 
u ~reş, e anı. a ı ye ne- k . şmarn md ? ı ranmasına bas anm;ş ır. t' h g·· e redilen teb- temin etmektedir. Almanya Hit rasına aıı ışı ır · Evet 1911 de orada, belki bir a- çuru malarına rağmen hangi sene-

zare .111ce er un n ş E t B h b' " bb'b' R d b't v• 1 Sovvet filo~·ma verilen · ~de ::!2 Şubata kadar Bükreşte lcrin yaptığı hesaplar, hazırladığı ve ··· . u ~r ın mus~ . 1 ı o. vuç, amma mutlaka asker olan bir e ı ecegı beli olmıyan şimdiki 
nişanlar 

4638 
kisinin tevkif edildiği bildiril- planlarla bir çok hava ve denizal· madır, faşızmdır.' Mussolinı ve ar- avuç Türk vardı. Şimdi orada her harbin tam m5nasile cihana şamil 

M kova 
24 

(A A.) _Kızıl ordu- ınekte<.Er. Aynı tarihte eyaletlerde tı muharebeleri kazansa bile ka - kadaşl.arıdır. Hıtler ~e . n:ısyonal seyden yüz binler ve milyonlar bir mücadele olduğundan şüphe e-
os . . '. 23 ·.. .. l do"nu"ınu·· 17414 kı·~ı· tcvl-if edilmistir ra ordularının mutlak zaferini te- sosyalızm Roma faşızmınm Mos- var. Fakat asker? dilemez. 
tesısının uncu yı ~ ' "' · k k .. · · ·ı ·· d 1 t K 1 nun . , , . irli, i ük _ Bel!!rad: Macar Maarif nazırı min edemedikçe harbi mu - ova omunı~mı ı e m~ca e e e - Hayır Mussolini Libyadaki İtal- ararsız ık ve fasıla devresi 

dolayısı!~~~; Y ~~;r ~ivru.~ı, y 
1883 

H!an. lki gun ziyaretten sonra vaffakiyetle neticelendiremez. m?k bah~nesıle yarattıgı cehenne· yan cephesinde tek asker bulun- tarzında tavsif edebileceğimiz ge-
sek SoV) ere ymuhtelif nişan ma- Yu lav hükCımet merkezinden Mussolıninin nutkundaki cüm - mı Kaos un çocu~a:ı~ı~. . madığını sana yeminle temin ede- ç~n a!larda, şimdiki haftalarda 
subay ve . . . 

1 1 
·d (AA) leler sukutu hayalin yapt ğı tesi- Yukarıda Mussolınmın noktaı bilirim. Bırlesı~ Amerika ile Japonyanın 

dalyalar vermıştır. <ı.yıı mış aı ır. · · ri izale için kullanılan ıaydasız nazarında <Ufak bir eksiklik• bul- Nizam.etti.nNAZlF muharıp taraflardan !,)irisine ilti-
Meşhur ReJ"isör -- hak e l k · tl bir ilaç ı0lmaktan başka •bir mana Yeme vazıye eri hakikati 

V. TOURJANSKY JllM&*i ı :m Yarın ınatinel.-rd.-n itilıaren ıfade etmiyor. [ J halde mücadeleyi rfilen dahi dün-

(J•hı vücuda getirdiği Ç E M B E R L 1 T A $ Sinemasında Netice olarak şunu söylıyebıli- M A H K E M E L E R D E yanın bütün denizlerine ,kıt'aları-

k l 
ri2 ki Hitlerin de, Mussolininin de _ na bulaştırabilecek mahiyeti haiz. 

Z Q Q Ş a n Sinemanın yarattığı en fevkalade bir eıiier söyledikleri nutuklar ilkbaharın dir. , 

n Melodi ARABACININ Kili DU 'YAŞKA ~~~ıl~ı~~;;:ı~:~·=~ı~:~:!~l~~ Bir peynir tacı· r ı· IR~:y::kT;~~oı:an:;~~~d;:.r~~: "''l~l\l~ANLAR: 
1 

sulh iınkanın:n mümkün olmadı _ ra kuvvetlerının erkanıharbıyeleri-
1-ını anlatmaktadır. A d 1 e 

1 
d ne mensup .heyetlerin yeni hareket-

BlliGİTTE HORNEY (Aşk ve Hayal) 
0 Diğer taraftan iki Mihver şefi _ ı y e y e v e r 1• 1• ler için planlar hazırlamakla meş-

h WİLLY BİBGEL GEORGES - HİLDE KRAHL nin nutuklarını Amerikanın ha - gul bulunduklannı söylemek im-
rek yakında aEİNRİCH . rekete geçmesini tacil edecek bir ~nlarına malik olmaktayız. Haki. 'AR Bü "k Rus Edibi ALEKSANDR PUŞKIN'in bütün cihanca kamçı tesiri yapmış addetmcmek 67 5 k J k • • 90 k kati halde büyük ve gayrımuharip v K sineına~ında yu dan ·bu fihn 194<> Bevnelmilel Film Kongre- de im kansızdır. ' uruş u peynın uruşa bitaraf. dev~~tler arasında Sovyet tanınmıs tumanın - • Sosyalıst Cumhuriyetleri İttihadı 
:::'~-------•' I • sz=sinde birinci mükafatı kazanmıştır M. K. t • • h k • b } d h .. k. ı· -.........___= ~ satan acırın mu a emesı aş a ı h~r~:: ~e;:e~~sik~i:~~~ik~;·~~ 

ft .--S- • Bu sıralarda Ruslarla müta -ırendi güzel avl~yordu. Bek~iyan o - Balıkpazannda peynir taciri rek yeni vazifesine başlıyacaktır. diki mücadelenin sonuna kadar.bu-

l
iiyijk tarihi roman: 31 .. .. d ? il reke akdoluıunuştu. Osmanlı hü- cağının eski ~ızam ve inUzamından., Stilyanos'un Fiat Mürakabe Ko-o Kıymetli adliyecimize yeni vazife· günkü vaziyetini muhafazaya da-

u t Az
. N 1 Old .. .. 1 u·· kumet.ini Rusya aleyhine harbe sürükle ocağın idamesınd'n bahsediyordu. . . . . t plan 67 5 . B lk an }Z ası uru • yen Napolyon, şimdi de Ruslarla müta ı Çünkil, Al~md~r yeniçeri yetişmesi ınısyonunca en ıyısıne. ? . • sınde muvaffakiyetler dileriz. yanıyor. a anların Cenubu Şarkt 

---..,._ . l ~ reıceye gotiirm~ bulunuyordu. li~i. ~alis yenıçen ı~ı: . . ocaga merou _ fiat konan wkaşe~. peynırını 90. ku- Sultanahmet ikinci 1 sahalarından başlıyarak Boğazlar-
~- ~Yazan:M. Samı Karaye _. Rusçuk yaranı, orduyu ele aldıktan 1 tıretı vardı. ~kta.şt. ıdı. ruştan satıgı Murakabe Komısyo- m su h ceza dan Yakın Asya yolile Uzak Şarkın 

ta ?ie~it ağ· . si- sonra, şu kararı verdiler: Alemadnn. ıs~cdıgı, devlete nizam nuna haber verilmiş, haber veren ahkemesi hakimliğine müddeiu- Orta Asya ile mevcut hudutlarına 
latı:ırn~tı. ~~ Re?k efendiye tamamile }dan, sert tavırlıd~ ... Llf =~~=·kar - İs".anbula bır fırsat bulp Alemdar vermek, yenıçen . ~agını eskisi gibi ih- bakkal Kemal numaraları mazbut mumi muavinlerinden Cemilin ge. kadar mevcut sahalardak ill t-ı soyı . ı.r gttn Nezir, Padişaha şun- ya~et bilmez oldugundan . kuvvetlcrile girmek .. Sultan Mustafa- ya etmek, Vezıruıuım ve Serdar olup . . . . w tirileceği söylenmektedir . ı m e ltı.ı- Su~l: gaşalık daha zi,yade ar~r ... Ve, nufuzu lyı tahtından iııdfrmck. Sultan Sehmi Köprülüler gibi mevki almaktı . ıkı tane ıkı .buçuk lıralı~ y~nına a- ler kısmen Mosk~~anı~ temposuna 

0

, 1ııtıu~l( .nun, Alemdar Mustafa paşa .saltanata da halel geUı... . tekrar tahta çıkarmak... Nı1.amıcedidl Alemdarın, Masonluktan, Fransız ve, Iarak Stılyanosa gıtmış, beş Samatya güzelinin ölümü uygun esaslara gore bıtaraflıkları. 
lı~r·:· Zo~lanhula getirtmiş olsanız iyi Su\1.an Mustafa, Alenıda_r paş~nın Is- ve ıslahatı idareyi tekrar tesis eyle - ı İ~il~z en:rikala~ınd:ın h~beı:ı yoktu. kilo iki yüz granılı1c .bir tekerlek meselesi nı, gayrımuhariplik ,·aziyetlerini 

e,,., ortad ala.rın umuru devlete müda tanbula gelıncsını hiç ıstemıyordu:·: ınek... ıo, dupcduz cahıl bır. dagh ıdı. Sonra almış, Stılyanos gerıye 32 ku- .. . . devam ettirmek istiyorlar. 
$ı.ııtan ~ aı:ı kalkar... 1 O gelirse nüfuzu yok olac.ak~ı. :rıç. uu 1 l''ransızlar el altından çal~ıyorlardı. dıı kaba bir şahıslyettı. . ru vermiş talebine rağmen fatu. Samatya guzelı namile maruf Fakat muliarip büyük devleti t~' Simdi Ustafa, şu cevabı vermişti: f~ı.u saltanatın elden gıttıgını ıster Ruslar, Masonların bu, faaliyetinden 1 Alemdar .. Mustafa P.aşayı, lstonbul ü- ş d . ' . tir Mürakabe Ko- Balıkiı hastahanesi hastabakıcıla- rin kıt'alara de . l e-tı ış haıct s~rası değil. .. Zorbalar ya- miydi? haberdar degıllerdi. ı.crine yurwnek ve, Istanbula fetheder ra_ a veı memış .. . . rından . .. ' nız ere yayılmış 

, llcfık; E!Uırler... . ·ı Refik efendi ara:.ında dur Çı.inkü, faaliyeti Fransızların Mason gibi girmek, h.areketine scvkct.mege Ra ınısyonu kontrolorlerı ıbu sırada Katınaya, munase-bette bu- olan harp sahaları, bulduğu. mü-
~ı hnı<l<ı ~~ndi, saray erkanını ele aldı- ~;sçuk .. ; e muhabereler cereyan edip şubesi yapıyordu. Ve, başlarında ge -imiz efcnO;i muvaffak olmuştu. dükkana gırcrek zabıt tutm~lar, lunduğu doktor Hüdaverdi tarafın. nasip, faydalı gördüğü yerlerde 
\~~c111iv~t·türıu Padişahı bilvasıta Ut- ~~~·;y~r~~. 1 istanbulda ol9;? bitenlerden neral Sebastiyani vardı. . •. Fak,,!, Istanbula girmek kol:ıy de - Stilyanos diın akşam adliyeye v~ dan yapılan kürtaj neticesinde öl- hasmını ezmek maksatları kargısın-

l:t"'ı~u: M du. Bunun da sebebi vardı. R~:>çuk yaranı gunu gunune haberdar Rusçukta Alemard~ yanında Ramıı. l~ıldl. Sultan .. ~~stara, kale kapılarını rilmiş, asliye ikinci ceza mahkeme- düğünü, cesedin mezardan çıkaı·ıla- da bulunuluyor. Türkiye Ye B,ıl-
o ""h ere USa paşa ve, şeyhısliım A- oluyordu. efendi kalmıştı. Ramız efendi, Alem - ,kapar ve'. mu. naya kalkarsa .Alem-' sinde muhakemesine başlanmıştır k . . . garistan hükiımetle . d 
.._ ıı:ı Aı ildi her ne pahasına olursa . . . ı· t nbuldaki muvat- darın çok yakın bir adanu ve, Mason- darın halı pcrışan olurdu. ! . ra yapılan otopsı netıcesınde bu rı arasın a, Bal-"11.ı- cnıcıa . Refık efendının :. a . 1 R · f dl ve R k • bu- K ı· b" dl" · · . . •kanların ve Yakın A b"ld" cıcı.z h:li!,, rın Istanbula gelmesine . . ts' rği aranın camnı sıkıyordu. ıarın serfurazı idı. ~ız . e e~ : . ' usçu yaranı ıymet ı ır a ıyecımızın cıhetin tespit edildiğini bund • . . syanın ı ı. t:g~r eı, falcıye ~ .1 • Y. 

1
.

11 
lıazı.rladı. o da l Ramiz efendi, Alemdara şwtlan söy nu bıldıklerı ıçı.n Al~mdar Mustara pa t rf" ' an gımız mıntakalarında sulhu sü-~e l\Ufu Alcındar paşa İ t b 1 lir YA~an, ıkıncı bır P u lemisti: şayı bir desise ile Lstanbula sokmağa e ıı sonra oorgusu yapılan doktor Hü- kUneti muhafaza gibi yüksek bir 

"Ula z ve k • s an u a ge - şu ıdı · tah ka diler Sultanahnıet ikinci s lh e h A d d' · · ta. ~alttı . uvvetıeri tamami~ ka - . . k rtulup kaçan - - Devletlt1m, Sultan Mustafanın 1 rar ver .. . u c za a. aver ırun sorgusu yapıldıktan S(ln gaye pürüzsüz niyetlerle i 1 ttı~~~l<la·u~uoyıe bir zorba paşanın İ~ - ı Rupı;~ı:;:;:hı=ti~~nbi~r, birer orduya tında bulunmas~ folô.kettiı. Bektaşiyan ekAltemdndr pkaşa.Ed, ~n ~ş bb~ aUıkille hak kimi kıymetli adliyecilerimizden ra tevkif edildigvini yazmıştık Du··n nan 'deklarasvon muharip mbu.:vaük~-
-ı nrnası la . . arı .. ki k ğ mustevhler elinden kurtarıp r e ee ce ' ım .. -.....e ırnz a aca S lalı tt' D . 11' t ·f d k . J ' • At~ on rın ışıne gel - tayin eylemek ve, birer rne; verme ' ~~:ğ:Ueski intizam ve kudretini ver - ve, söz de Padişahı özleın.iş, eline a-l a . a ın. emırc ı er ı e ere. de, Katinanm bir müddet yattığı devletlerin neşir vasıtalarında si-

~lta ı:ıaşa ile Ataullah , . bu su~etle orduyu ~c :l~~~~ffak: oldu. mek gerektir ... Sultan Selimi tahta çı- yağına yüz ~tirmek dil-eıniş gibı bir ha \70 lıra aslı maaşl~ ~amsun asli. Ortaköy Şif ayurdu sahibi doktor yaset ve askerlik mahfellcrlnde 
l Ii:~ları SÖYiemişlerdi: efendı Padi- R~fik f;!~~a:~ind efendi, Seyld e - karıp devletin eski &an ve &erefini ye reke~le ve, ~~anbuldaki adanılan va - y~ cez.a ~~kem:_sı rı!asetin7 ta: Ahmet Asım Onur da adliyeye gel- \çeşitli telakkilere, tefsirlere dahi 
tı~ lı nctınıız Al,. d Behıç e d- • mühlm vazit~ejrine getirmek ııızımdır... sıtasile lıu ışı yapacaklardı. yın edılmıştır. Sa1ahattın Demırellı mi§ müddeiumumilik"" mall\-atı yol açmıstır R"""'an•·ad k • h ır lt . • .. m ar paşa kulunuz fE:ndi, or unun en . (D I ) .. 1 ' .... - wu - • ""

1 

" a as erı a-ı . Alemdar Mustafa. patiayı. Ramız • - a ıa uar: bugunlerde Samsuna hareket ede- na müracaat edilmiştir (Devamı 4 üucü sayfada) 



Hitler bir nu
tuk söyledi 

Bulgaristanda 
seferberlik 

T•• k• • •f k "J"• t V k•J• Be t b J d Günün meseleleri i ....... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---.ı .... ur ıye ıttı a - ı·ıcare e 1 1 yana 1 u un u <Bat tarafı 3 bdi sayfada)) 

1 sad kt (Bat tara& 1 iaci sayfada) kında takibat Y3 ilD*ll vaz:11esi icabı - zırlık yapan Almanlara k81'fl, Mı-anna 1 ır almftkta okhılu bir çok tedbirler de bu dır. bl'J'D.Au.A ll'ÜCADELE sırdaki İngilizlerin SeJAniie uker 
R- ta-L 1 . . fada) icaptan doğmUjtur. Yine biliyorsunuz İhtikir uwıda milli korunma ihracı suretile mukabeleye hazır., (•- t-• hı inci ı-#ria) (11

•• tanfı 1 inei ıııa.YladaJ (--9 nwı ıneı .. y ki son amanlarda cihan pl,ruuı ve mevz ıan~-L.ı ·· ıer· d .... ır.-..ıu:ıw. ~ -· •3&. ~ •• t ...... ..ı.+-- eejia. Bundan e'9'9el bir Yazımd· ınluetıer arası ınilnakal:e 7ollan her ~unıma ~r h~ konulmuştur, u.m ~ı son (UD ın, """'w . fiW ~ eylemiş, Nasyonal - Sosya.. •Nazi bt'alannın B.ug ..... ..,.__ ... _ .. ,_,;ug.• • "b" Til L! y _ millet '-:- _ ......... _.b. bizim ;,.in de en •Ihtik.arla fiddeW bir mucadele. ,.~ derecesı belli olmıyan baberlerı a-
F . .n--ini temin maksadile Alınan- - aoy_. .. ımız ~ ı, ra.ıye, u ~ ..... u ...... ı .,, •-ı.ilAtmıızm baJta aelen vazi:felerin- dadır 

Hst partisi ile aşıst partisi ara&n- ları;-ın···-Bwulgarlara .......... mr; cnı-ntüeri nanistaaa yardım etmek zarureti aşağı yan ;yarıya kapanmıştır. Mem - ;:dir Bunun için merlte:ı.de bir fi7at raysın .ı...:.~.:.-ı.er:-ı- ı· lh 
claki müşabehete temas etmi§tir. ...~ ........ o-- v • d b leket.imizde de bir çot .insan kuvvet - · _ annın uaUJllllC' .uı.ı..n ne o acae;~ 
B itler, N•urvonal- Sosyalist Alınan. fimdi ifşa edebiliriz: karşısında kaldıgı takdir e, u l~i isübsal BIUlasından çekilip müs - tesbiti ve ibtikArla ~ucadele 3!1~ ha - den kestirilemez Ancak .,_._ 

-~ yardımı Bulıaristanla olaa do&t- tehlik mevkilne 1~_, ... ,_ Serbest mü tesis ettik. Ankara, lstanbul ve Izmir guıı · cadelırı-d~ 
ya ile F8§iat İtalyanın çok samimi 1 - Almanya, Bulgar hökfımeti- luğmm '.., son anlaşmayı bomla .. badele ve eeme.ıt ;;;:ı.~bütOn ihtiyag w.~-b - ~ md md md md m m mit h~lere nis~ ~ e e 
ve ayrılmaz bir tarzda bWbirlerine in siyasi ve idari ~ne ~çhir da da bili Harita hak-ak p.addelerl üzerinde menfi roller o;yna .. ıehirlel'l ıçln lise ınınunu, ehli;yet ve ve naklıyatta teknik vasıtaların 
bağlı bulunduğunu söylem.iş, İtalya suretle müdahale ıetmiyecek'tır. 8 

yapa r. . ;•_,_ ~; .. _ malt t.em.ayillünü göstermiştir Ve bur karak.t.er itibarile muhitlerinde b'i ta- şimdiki muharebede deniz, kara, 
Alll Almanyaya büyük yardımlar ve Türkiyenin Yunanı~ a ..... m~ şartların daha çok ağırlaşması" ihtima-dnınm:ış gençleri ;venide,n kadrol~ hava hu<iutlannı etıemmiyet4..en 
yapmış bulunduğunu bildirmiş ve 2 _ Yalnız Alınan kıt'alannın terek hudutları oldugunu ve bu li k uvveUldir. 4te büti.!n bu &ebepl.er- arasına. aldık. Bu:ııar ıimdi staj gör : düşürmüş bulunması, bitaraf, gay-
lki l4ihver devleti arasındaki sar- Yunan.istana doğru. Bulgar toprak. hu~uttan başlıyan mföıakale •yol· dir k i l'ilkfımt>t um~mi iaşe mevzuu - ==~rl~~:~~ı\~ı:=V:ı : - rımuharip kalmış milletlere huzur, 
_ 1maz •---::.da'" bir ,_,,,_e daha ....... lanndan geçmelerini temin için larıyle o )'Olların arkaı>ındaki de- na esaslı surette mudahaJeye, halk ve . . tihsal. d '" hi bir ımsur _ . . t ·· s•--:.L olınak fırsatları-ıau ~ A""' - Bul -...:-' yoll n ·1 d . .....Jla . •t illi .. daf uhıa ld ad ticenın 1S ın e mu m emnıve ' mu w:cru 
• ..L.ı etm;...,;.... gıu ... an a ı e emıey" - niııin Selimiğe ve Yunanıstana 11 - m mu aanın m ç o ugu m - d Cü .. ttılA ile takip olunabilir. w "-ı.. • hazırlıkl da 
J>'U T'4" rından istifade edilecektir. Alman- , __ ..1 ~ deni d deleri kendi elile temin ve t.evzie kat'ı ur. rom, 1 nı verem.ez. ~~erı u 

Bitler, bilihare, Almanyanın lu- lann emrine tahsis edilecek olan bu :aııe~t.e bu ........ u •• mu ve~ . ze e ~ karar venn.i,)tır. Hükümet ta - Bir cü~li meydana ~rmak al~ olduğu gibi, siyasi gayretlerde da-
fl ıtnn1yarak .o--1""'emit olduğunu İngıhz doaamnasınm hak.im oldu- rafından hazırlanan ve milli iradenlıJ memur 1~ nasıl bir vazife ise, mu h' düşünaü)W"müzden daha hassas -~ - •~-~ yollarla demiryollan sarahatle ta- x. t k ıazı dır . . . tali olduğu cünnü devlete haber ver - 1 ts" ıamaninda anlatacağını söylemiş, &unu unu mama m . yüksek tasvihuıe mazhar oı_~ kara_r . - mek bahusus bu mevzuda vatanda~ ı.. tedbirli ve uyanık kalmak mecbu.. ..ı-ı--uı b-..ı..inin ı..-~1amuı: olduğu- yin edilecektir. F k t Tilrki il ünasebeti namelerj de bu maksadı ıırtıhRl ıçın . edir . etl . « d \ft:'~• «UW UA'J'& -:s B 1 _ _.__ a a ye e m _,_ ilin --.ı..+ı- çın de bir vazif . rıy erı arşısm ayı~. 
nu ve bu denizaltı harbinin martta 3 - Alman kıt'aları u gcu.l.DWln- olanlar için bu mücadeleci düşün- n"ll'll ve -·....ı- · Kat'1 olarak ıddia edebilinz kı ~- Ham.it Nuri l.RMAK 
Ye nisanda en büyük derecesine çı- da kaldıkça ancak evvelden tayin celeri bir tarafa bırakarak banş :tAşı PROOLUD yanın bugünkü hali içinde Türkıye 

· dil k h" köyler bu kıt'alar .. . dah • · ı · kadar sakinlerine huzur ve emniyet, kacaimı haber verm11tir. Hitler, e ece şe . rr ve . . • yolundan yurümek a ıyı o - Kararnameler ve statuler hükUıne • e saadeı tenin eden ba;Jka bir Adliye Vekilimiz 
tlrl saat evvel aldığı haberlere göre, tarafından ışgal .edilebilecektır. Bu maz mı? Hariciye Vekilimb, b&- tin la~ programını vüzuhla ıfade et - refa~;et heme yok gibidir. Aziz -c:ıe- Ankaraya diinilyor 
Alman denizaltıları son iki gün i- şehir ve köyler a~asında Sofya da yanatuam sonwıda bu yolu göste- ~~r._ B;:;~~ı~~u~:, :;.: ~ı:ti:rniz.in bu:ın bu nimetlerinden Bir müdCletten beri şehrimizde 
çinde 215.000 tonilatoluk gemi 'ba- dahil bulunmakta ır. 1 riyor ve Türk - Bulgar anlaşma- :a:W:~ ettiği &il>i mevzuuı milin en geniş ölçüde istifade eden her~ bulunan ve bazı tetkikler yapan 
tırmışlarc:br. Alman hava kuvvetle. 4 - İşgal kuvveUeri için l:üzumu sının «Hiçbir yerde hiçbir taarruz kün olduiu kadar basite isa eden mü :~tan t'~ ~::~zı: ~hak Adliye VEfdlimiz Fethi Okyar bu 
rinin timal denizinden A.kdenize ka olacak bütün iaşe ve malzeme mad- J emeli olmadığını söyleyen ve sulh- tevui ve realist blr programdır. ~e H~ılmet teşk.üatmm müte- akşamki trenle Ankaraya hareket 
cJar düpnanı arayacaluu bildiren deleri Bulgaristan haricinden geti. lerini konımak gayesini güden iki Devlet, haDun ve milli müdafaanın mad.1 tak.ip ve pzetelerimi.ı.in kıymet- edecektir. 

Diş Tabiple 
diyorlar 

"Lazım olan , di 
alabildiğine "fır 
mak değildir. E 
diş temizliyen te 
leri iyi intihap 

Bitler, İngflfzler lntada nerede ya- rilecektir. Yalnız Bulgar hükdmeti- komşu devletin samimiyetle el zaı:w1 .ihıti)'ac maddeleri ile meuuı o- irpdına rajmeD bWnz "~bir .:.;.....:,__. ________ _ 

bJanırsa orada vurulacağını ve ta- nin borçlarını ödemek için vereceği sılmıasb oldaimm siyi.edikten son lacaiı:tır. Bu maddeler Y~. ~yecek, ;.u.ancı dürü&t ve namuskA.r bır ~ - . TAM AYA Dişlerini fırçalıyan bir 
... • 'L.-..ı-- bö le .... 1.u\. b··-..ıA- :~~~-dır . __ .._ l •1.1ı. . barınacak ft :J&taeak maddeleridir. ia.- reıe tercih etmek1e llll'8r eden1ıerin m.- d 
w neticeye &MMU. Y ya~- bazı maddeler u.&AIOll m\.W~ • n ybae büyet ve amnııaat e ı .. ve tihlal ve stok faaliyeti bu maddeler aafa ıeJmeleri zamanı artık kat'! oıa- G aeler bildiğimiz hal e 

melidir.,, 

jını aBylemiftir. Bazı emarelere göre, Alman or- ediyor: •Türkiye bu tarzda ve bu üzerinde tıeksif olunacaktır, TemJn ve rak: plmiş bulumnaktadır.> A zel ve beyaz pek az insan 
Neticenin kendisinin hayatta ve dusu, hiç olmazsa şimdilik, bu prt.- manada uvmacak her eli sıkmaya tevzi mükell~ bu m~ddelere n>:ün YENİ iA.fS TEŞıdı.A~ y lığımız bu sözün do 

zinde iken almacağı ümidini izhar tara riayet etmek niyetindedir, Bu- ıdaima amadedir.- hasır olaeaktır. Iman ihtıyacınm bin- Ticaret Vekili bundan 80Dl'8 uıee tef E bat eden en kuvvetli d 
.-.ı- Hitler --·

1 

harbın' ..;-Aı ateş- beb' d dahı'll k ............. ı.klann . '-'- lenıe tenıen1i trae ettili ve ıneselA bir Jdlitı etrafında aorulaD bir auale kar- T b=~. "'°• ---·-· 
çwç,u 'ilON4 9M.uw nun se ı ~ . -~ B1I apk doet elini sıkılmış uu TÜZ tuvaleti için Jimıl muhtelil mad - il ,.eni tesisin merkez tetkllAtınm Ti- .ıo\li.I" .... .., .wao.www ....... 

lenecelfni kaydeylem.iş ve bunu be. çıkmasına manı o~ak .. ar~~-dur. düpnan )'1IJlll1li1ı haline ıeürml· ·de kullamldıiı bir devirde bizim bu caret Veklletine ballı bir milsteiar - Ş .. · 3 t r.J şünerek aeçiniz. Daha 
nim ka~ mil~onl~a Alman as- Filhakika Bulgar koylülen hükli- ye kalkıpnak kadar budalaca bir nevi lüks maddelerle meşıul olmamıza hkla öç daire ve 1aoe birliii lıe;yetin -

1 
MÜKAFAT eli§ maewm denince ilk aJd9 

keri de yor, emı~-ır. metin kendilerine neler hazırladı. politika olma. Abidin DAV ER ~ddeten lmkln yoktur. Ve bu yol bizi iden mOU>şekkil buhmdutunu kayde - I{ ve en mükemmel, en mü 
Bitler illw etmi§tir: · ğından tamamile gaıfil bulunuyor- o-- esas hedefiınizden uzakla,tırır. Bu ifa- derek ~emietir ki:. RAL c: o p sevilen ve kullanılan 
Yeni bir mücadele senesi başın- lar. Fakat memlekette kifi dere- de ile lüks maddeler üzerinde gelişi c- iaşe illerinin. her afhası. m~te- olduğıunda §iiphe bu} 

dayız. Bu yıl, kat'ı neticelerin ah· cede kuvvet yerleşince Almanların ITALYAN güzel ihtikAra iz.in vereceğimiz mlna· ına~ b~ :faa~eti ~tilzam ett~ ıçin «RADYOLİN:ıı i kull.anınlL 
ğı bir yıl olacaktır • .. ·· N i tl · · sı anlaşılmasın. Mllll korunma kanunu yenı tesısln bunyesınde bul :yenil.1kler nac~ · bu vaatlen butun az .. vaa en gı- hükfunetçe fiyatt;;r1 tesbit ve Hin edil- vardır. İll§e ı,Ieri bir cok devlet biz - Yeni ne,riyalı Sabah, öğle ve akşam 

Bitler, mukadderata \re Ahnan bi unutulacaklanna şuphe yoktur. ~n.maıı·sı·nde miyeıı bu nevi maddeler 6zeriııde dahJ metlerinden ayni zamanda i8üıade;yi mekten sonra gllnde 3 d 
milletinin ~ılmaz azmine olan Esasen Alman ajanlarlle Nazi tahri- gv muhik: ol an kAn 1htikAr telAkk:i ve icap ettirmektedir. Be~ blr mevzu ) h • ti la ak 
ttimadını lbır kere daha teyicj ede- Utçtlan daha şimdiden işe başla- cürüm ad~er. Her vatandaşın, bu ne üzerinde bir karara Tasll &lmak ~ıı Eser er ve şa sıye ernm priile 
rek sözlerini bitirmiştir. ... ... 1 ... -ı. ... > (Baı tarafı 1 inci sayfada) vi muameleler üzerinde cezai takiba1 olarak al.Akalı ve.kAletl~ arasında ış- Aydın Meb'usu kıymetli edebiyateJ- RAD y OL 

Arnavutlakta 
·~~· . nakliye kolu ile depo ve antrepo- istemek ookkı olduğu gibi alAkalı her ar ve istiJarelere ~ıyet vermekte larınuzıdan AgA)ı Sırrı Levend'bı «E -
Dıger ta:&ftan ayni muhabır,. Al- lara tam isabetler .kaydetmişler - devlet memurunun da bu gibiler hak- ve bu yüzden ~eler obnakta ve serler ve Şahsiyetlen adlı tahlil ve .. . ... 

man asken kıt'alarının Bulgansta- dir ekseriya ala.kalı daıreltr mevzuu ~en- tenkidi, Eminönü Halkevl dtl ve ede - Mikroplan o1dürür, <lif 
na yavaşça llüfuz etmiye başla- · J • • • di et:Phelerinden miıtalea etmektedir -, biyat şµbesi neşr.iyatı seristnin 18 inci kuvvetlendirir, dişleri par 

(Baf tarafı 1 ind sayfada) mış bulunduğı.nu ve şiddetli bir ak- Mihver 1300 tayyare kaybetti ngıl ız Amerı-ıler. işte b~u önlenek, ka~ ve eseri olarak Jnüşar etmiştir. Muharrir beyazlatır. 
HJü...ı~~ müfrezelerimiz iki düCL · · .. l k · · b tl tatbikatta sür'at ve fılıenk teının ey - bu eserde Halid Ziya Uşaltlıtil, Sadri 

's'4A> r sulimeli ~n ~~ ıçın u sure. e Londra 24 (A.A.} - Bir hava - k k lemek içlıı iaoe birliği heyetini, teni ·Ertem, Necib Fazıl Kısakürek, Reşad 
man tayyaresi muhakkak olarak hareket edildı~ını kayd~tm~~dir. cılık mütehassısııun ifşa ettiğine Q nutu ları teşkilata ithal etm~ bulunuyo~ . Nuri G'tintekin, ŞükMe Nihal, Raif 
ve diğer iki ta!Y~~. de muhte- Bugün Bulgarıstanda sıyası hıma- öre Akdenize akın olan harp ~u heyet :ıcaret Vekalctı ıle Milll Necdet Kestelli, .Meliha Avni, Halfilt 
mel olarak düşurınüştur. Tayyare- yeye mazhar olmıyan yalnız dört g dan.lan d b y .. k dar İn _ (Baı tarah z inci sayfada) Mudafaa, ~ünak.al.e. İk~t. ve zıraaı Nihad Peı>e71, Halide Edib, Refik Ah-
leriınizden ibiri üssüne dömnemış- İngiliz tebaası kalmı§tır. giliz~~y h ]run a ~gu·n~3~ İtal ~ekildikten sonra söylenmiştir. VekaleUerinın Mümeıısillennden mu- med Se9engilin bazı eserleri hakkın - MEVLOT 
~ H dM' bataryalanmız da bir ava vve erı yan . 1 b t--·1· d 1 d rekkep olacaklır. dakt tenkidlerini, CelAl Sahir, Necib ~· ava 

1 
. .. .. .. .• Molotof bugün bir ve Ahnan tayyaresi diljürmi4l~r- Bmae!.1~. e~ ~1 ız ev et a am- Ayni .işbirliğinin tesis~ bu ia&e l.Aaım, Mehmed Akif, Abdülhak HA.mi- Sevgilt babamız ve en 

düşman tayyaresı dU§urmLLJtilr. nutuk söyJ,Qrecek dir. Bu muvafiakiyetlere karşı In- ları gorülüyor ki galebe ve zaferle teşkilfttının kendi bün.Yesinde de • - 'din ınmnıerı münuebetlle yazdıklarını müz Fethiyeli Ali Haydar 
11GÜNDE40 TAYYARE , gilizler yalıırz 110 tayyare kaybet- kafalan dumanlanmış değildir. Ni- hemmıyet veril.mlstir. ~- için de " bazı tenkidlere verdiii cevap - nın ruhuna itbafen, Şubatı!& 

Londra, 24 (A.A.) -Arnavutluk- Daily Telegraph gazetesinin Sof- mişler8e d pilotların bir çoğu ıkur- tekim mağl(ibiyetlerle batta Fran- teşkilatın_ iç ~ ait bütün ~ - lan bir araya toplamııtır. Okuyucula - altıncı Çarşamba gfınü saat 
ta.ki son hava muharebelerinde 11 yadaki muhabiri, Bulgaristancla bir v e affak lm.,...,,... sa ve Flander hezimetleriyle de :e:ri tA~;1~~:V:ı: rmuza tavsiye ederiz. Göztepe İstasyon camlinde 
gön zarfında İtalyanlar 40 avcı "'!e mukavemetle karşılaşmıyacak olan tulmaga muv 

0 
"'Y"W• yas ve ümitsWiie kendilerini ter· 1~, ZAYİ- lMO aenesbıde Büyün- kıraat olunacağından, ken 

bombardıman tayyaresi kaybetmjr !Alman istilasının derhal mi yapıla. ketmelnİ§lerdl. Şüphesiz bu derece 'nıd ol'i8Um .-.ı.• 41a Kapriiıtı lfehmetpafa N6mwıe ftll dost w lhvanmm 
Jmdir. calı. yoksa lılolotov'un aeb ~ii. V97...a Dakanla ..-r ..,. temklll "8ıı~ dnrt ı Tfdttet" 'Veıtm '1eti!. ~eldt1ll ........ "'9 ilkmektebinden almış olduğum olunur. 

. tNGtı.J.z~~ . söyllyeceği nutukla Sovyetler ~ır- Londra 24 (AA.)_ Fas radyo- kıt'asmda hüimiyeti altma almı- ~eı!::c!:•t= =an~ fe)ıadetnameyi gaip ettim. Yenisi- (Köpriiden vapur: 13.15) 
Atina, ~ (A~.) - Ingiliz hava liğinin vaziyetini tayin eylemsıne sunun ve~ği ·bir habere göre, AJ.- 1 ya munffak olan bir mı!Je&in mu· fUDları Jua7dq.ı.em.ı,tir: ni alacağıtndan eskisinin hükmii OGW 

~tlerı ~~liği: ·. mi v~ahut. daha. ~k bir zamana rikadaki Fransız müstemlekelerini vaffakıyet mrım P.tenn hu c- Tesis et.mit oldujwnuz Ofisler. yoktur. TüT"Jd1fe 1ı Bcmka.n Mem 
Dün, İngiliz hava k!1vvetl~, mı talik edileceğinın me~hul oldu- teftiş etmekte olan general Vey- dampsıdır. ıe memlekette asla bir inhisar kurmtı1 Ahmet Muhtar oğlu Perviz Baya\ Sabahattitı. VOLK.AJI 

:Yunan ordusunun hareka~ına. mu. ğunu bildirmektedir. Verılen ı;naıd- and, Dakara muvasalat etmiştir. Miater Willkie, Lonclra dönüşü olmuyoruz. Bunlardan pe~l Ofial 
zaheret için, Tepedelen'm pmall mata göre. Nazilerin diplomatık va· g b'" .. İn .

1
. f ti . ..ı •• d" w .. memleketin muhtaç okluiu ınayı mah-

utün gı ız er erınue gor ugu rukatı ithal eylemek, stok yapmak, 
gar_ bisinde ~aj üzerine muvaffa- ziyeti Bitlerin Türkiye ve Yugoslav azim, metanet ve neticeye inanı si· tevzı· etmek <nı~: üzerin~ alınalda be-
,_~ etle te+-...ı~... ed bombardı- Hastane bademeıi tekrar -
..,.y v ~" ".,... en yanın Yunanistana, girecek Alman te-kif edı"ldı· tayişle tekrarlaJDJ§b. raber petrol işlerlle uğrafa.n mevcut 
mail hueumu Y&pDUftır. kuvvetlerine karşı yürümiyecekle. .... İn "Us ·n ti .. heliz tarih" · firketler de hüJdlmettn mürakabesi 

d in labil JM d-..........J- BJr kaç gün evevl Bakırköyün- ~ mı e fUP ının aı.t.ında serbestçe faali;yet.lerine de -

d • rin en em o ece5'& ~._.~ sa en mü .. lr·m anlarlDI yapyor. Bu- vam edeb"---'-'-........ H• • ·nı ıaıı bulm t · de akıl hastalı.klan hastahanesinde v-... ........~cn&UC 
ID iÇi amış ır. doktor Halil N,,..'eti öldürmeğe günkü mücadele 6.ni ve kuru cesa- - Ticaret Ofisi, itba.W ,,. :ihracat if-

Almanlar her saniye 'bekleniyoı -y retle halledilecek mahiyette değil- lerile m-uı olacak. ve rnernleketio <Bat tarafı 1 ind sayfada) Sofy ..ı-'L.! teşebhüs etti~ iddiasile adliyeye --
Times gazetesinin au.a.i mu- 6

"' dir. Bir istihsal ve malzeme boiut- muhtaç oldutu bütün maddeleri devede--
lllteaen topnkJaroa mesaha.l sa~ habiri yazıyor: verilen ve. ikinci ağır ceza mahke. masıdır. Çarpıpn tayyare, ~, 1et nam ve hesabına bu Ofia i\bal 
)'esi 70.000 kilemetre mvabbama Bul . d' .. d ist.k mesinde muh~kemesine başlanan . 

1 
.. • de • liktir cektir. Burada da taccarlanmıza ıenll 

•aJii olmaktadır. • garistan en 1fE! ıçın e 1 
- hastahanenin sabık hademesinden mıtra yoz yam nur ve fe • bir faali,:vet salasl ~rakılmıf&.ır. HattA 

---·· mahfiilleri 'L- __ -- lil hayatının son günlerini yaşamak Memleketlerin bunlardan pek çok itbalitı temin emrinde, bu Ulccarlan 
r ........ - - - Muhsin ikinci ağır ceza mahkeme- .. ...__ Alın 

-1-..1_ 'L.s- --ı••wnava _ .. __ tadır. Almanlann her saniye muvL elde etmeleri lazımU&I". allJ'•· ıJDJZ& azamı kola.7lık ıcı.termek kara -
ıı:aa- UU' .... ___ o1 ...... ____. since serbest bırakılmıştı. Muhsin, _..1:.. L--ı.x.. il b" 
1nüıktil elM!tim' tö~lemektedir- 6alatlan beklenmekte ve buna içti- serbest bırakıldıktan sonra mahke- ll1ll yedi aen-:-'~-.· e. ır ~ Vekili MQmtaz Ökmen, be-
la nahı imklnsız bir şey olarak bakıl- me kalemi önünde doktoru tekrar avansa vardır. &1115utere Amenka- tına nihayet verirken de dem.il _ 
~SIZLABJN BAZDU.IQJ maktadır. Sofya civarında Alınan- tehdit etmif: dan ısrar ile ift• bu avanu telifi~~: 
Tokyo, .... (A.A.) _ Banoi'den lar sa-'ıyelere yerleşmişlerdir. Sof edecek yardımm tesriini istiyor. c- Memleketin muhtac oldulu mad 

- .7 .u - Seni namı olsa öldüreceğim! İn _..1 h lb ~-•- stok -a..wen ..,m zaman Do--1 
_..____ hildirildi&:ne -- yada sivil kıyafette Alınan g ........ 1.-: gilterede llem ... am em ka i ~rın unu J·-- · 

....., • ..,....._ .., •- .... ~ ... ~ demiş, bundan dolaJl ~a ayrıca da ihtiklrla mücadelenbı mu.bet w 
re, llin4isiafdeJd .Japon makam· tarafından sevkedilen askeri oto.. bakında bir zabıt tutulmuştur. 1afında cesur adam vudır. Ken- ameıı çaruini bulmue olacaiız. 
ı.n Frammlarm Toakia'de yatık- mobiller görülmektedir. Bunların Muhsin dün Sultanahmet birinci disine muharebe aled mebzul Y• ~ bulunmQ'an veya nadir o
lan harp hazırbklamu mütezayit sivil elbiselerini askeri ünaormaya sulh ceza mahkemesine verilerek üşirse Willkle'ain de dediii gibi ııan bir maldan, ihtiyaca ldf117et ede
lrir d taki tmektedirl 1 bu buhrandan •alebe ile çıkıHk celt derecede ~sap cDanldılı za-m ite ile P e er. tahvilde gecikmiyecekleri lrlınaenin sorgusu yapılmlf, tevkifine karar ınan fiyatıaruı normal bir bale lndili, 
İNGİLTEKE VE AMDIKAKIN .. d ~ldir Zira bunl k verilmi-+ı-. uıu~akkaJdır. tecrO.be ile sabit olmaktadır. l'i)'at tes 

MtlDABALE İllTblALİ meçbulu e5
u •• • • ar ~y~ - 11

..... Hüseyin Şükrl BABAN f1itinde de bütün umurlan göz &ı~de 
Tekyo, M (AA.) - (D.N.B.) - Ianndaki ~er çızmesını ~~ı .. gu- perverler tevkif olunm'U§tur. _ buhmdurmak tabiidir~ Çünkü ~ 

Hariciye Nazır mu'Vhıi Ohaşi, ltu- lememektedırler. Öyle gorunuyor Almanlar Amerikan elp.inin y . T • 1 : =~:!.':e:!ma= 
lfin parlimeatoda lleyanatta bu- ki Bulgar hükUmeti Alman lntaa- ytlztine kadeh attılar eni ayın er ıibi nakil -Ye aiaorta ücreUer1 de 7Gzde 
banarak danittir ki: tının geçmesiyle harbin Bulgar ara. Sofya 24 (A.A.) - Royter: Ankara, 24 (İkdam muhabirin. 7ÜZ ~mif bulunmaktadır.> 

hliltere De Amerlbnm, a. zisine teşmil edilmiş olmıyacağı ü- Sofyada Cumartesi gecesi bir lien) - Maliye Vekileti Milli Em-
ramla Bhulip.i aramda JaP0117a midindedir. Türk - Bulgar dekla- kabarede vukubulan ve Amerika lik Müdürlüğüne Maliye müfettil
.. ......_ 78Plhm tnmwta " · · · · k 1 N !erinden Cemal Eyüboğlu, Ankara 
BoJanda llimliatanı ile Japonya rasyonu da bunun ıçın ıyı arşı an. orta elçisile bir azi grupunu da 'ıTelefon Müdürlüğüne fen müfettişi 
ansmuld mtlakerelere ttins 'ft· mıştır. Bununla beraber, halkın methaldar edın hAdise hakkında ,Sadi, telefon mühendisliğine Anka-
71' mtdahale etmeleri i~a ortada Sovyet taraftarı hissiyata malik o- orta elçi fU beyanatta bulunmuş-ıra Telefon Müdürü İbrahim tayin 
_..., ~ • .Ja~ ........ "Ve lan ekseriyeti AJmanlardaıı nefret tur: • edilmiperdir. 
._ ttlrll ilatimale arp .._. .. etmektedir. Daha fimdiden BuJcar ._ Hidise müe11:tttir, fakat 1-·----------
hıpwaktaclır. larla Alman teknisyenleri arasın• başka türlü yapamadım. Orkes - . ZAY1 - Bisikletimin 148 numa-

da bir çok hadiseler vukubulmuş- , tradan sevdiğim parçalarilan biri ralı pmkasını zayi ettim. .Hükmü 
tur. Ordu Alman taraftandır. Polis olan Tipperary'yi (meşhur bir İn- olmadığını ilin eylerim. • ·12 Adada 

Dram lmnmM'a ......... 
.-..mı IUt lt,Jt .. 
ltlBŞ'ALEl.ER 

• Komedi kısmında 
ve matbuat Alman kontrolü altın. giliz asker §arkısı} istediğim za - Vander Porten'in kı.zı Bauer o.-,....... 

(Baı tarafı 1 lnei aayfad1) . _ -----------------------aıtuı olan petroı ayda 250 gram ve- dadır. man bir masada toplanmış olan . T u·· R . y E 
rilmektedir. Bu miktar o kadar az. İş&ale Dl'fl konmasını iateyealer Alınanlar buna itiraz etmiş vel,.1•••••• K J ••••••• 

Emekli Dul ve Y etimlt!rin ve Aske 
Malullerin Nazan Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasınd 
Maaşlarını bankamDa temlik ettirmek auretile alan ~ 

ve yetimlerin Haziran - Ağustos Ml üç aylıklanmıı tedi 
Mart 941 tarihinden itibaren bq lanacaktır. 

1 - Maaş sahipleri temlik mu amelesi için ellerlnde b 
devre evvel bankamıza verilmif hesap pusulalarının alt 
yazılı gün ve saatlerde fotoğraflı niifuıı cüzdanları ve resmi 
rile birlkte bankamıza milracaaUaı.. 

2 - Mezkftr pusulalarda tediye glin ve aaati yuılınamlf 
varsa bunlara ait maaş sahiplerinin 1 Mart Ml tarihinden 
bizzat veya ·bilvasıta bankamııa müracaat ederek gün ve 
6jrenmeleri. 

3 - Aakeri malrulerin mGraea atı: 1 Mart 941 Cumartesi 
at 8 den on ikiye kadar kabul edilecektir. Herhangi bir 
mahal blmamak ttzere malmüd iirlü1de.rine nazaran 
rası qağıda ıösteribniştir : 

1 Mart Mi tar.ihinde saat 8 i1l 9 arasında Eminönil ve 
saat 9 ill 10 arasında F.atilı, Saat 10 ile 11 arasında Usküd~ 
dıköy saat 11 ile 12 arasında Bey oğlu, Eyüp ve diğer malıa 

• il • lerinde kayıtlı askeri malruJere tediyat yapılacaktır. B 
ve saatten aonra vaki olacak mlracaatlar diğer maaş sabi 
muameleye tabi tutulacağı ve malfillerin nüfus tezkereler!Je 
ye tevzi cü.ıdanlarını birlikte ptirmeleri iltn olunur. 

Adapazan Asliye ikinci Hukuk 
Hakimliğinden 

?tımddealeytı! Adtıpuarmm Budaklar »)'tlnden eebl&'f. 
rmdan Sarı Hasan 4>1Iu A.rif-t • 

Karınız Lltlf kızı Zelibanm aleyhbmde h...,•a da 
mmıza yazılıp lkametinizi on b...ıoı sene evvel t.ıtJe llıı!mti 
fittiğinizden bahisle tebliğ edilmem.it olan davetiye ve 
reti mahkeme salonuna talik edUmiştir. İlandan itibaren_. 
fmda cevap vermecfiliniz ve 12/3/941 Çarşamba saat o 
meye gelmediğiniz ve vekil de göndermediğiniz takdirde 
muktezi muamele yapılacağı teblij olunur. -dır ki halk ekseriya karanlıkta o- tevkil edildiler bunlardan biri yüzüme bir kadeh Ş E K E R F A B R 1 K A L A R 1 

ilırmaktadır. Bulaşik hastalıklar fırlatmıştır. Buna mukabele ede -

bilhassa çocuklarda verem ve pislik Londra 24 (A.A.) - B. B. C: Sof rek mütecavizi yüzünden yarala - ANONiM ŞiRKETiNDEN: .:=1 == ::!ı~:.:, =~~ N8!ı~ı: 
hüküm sürmektedir. Birçok kadın Yada,p gelen haberlere göre, Bul - dun.ıı c1820> lira mubmımen 'bedelli 

1 
adet 8bnens marka teı.raı 

ve çocuk bitkinlikten ölmektedir. gar1stimın muhtelif kısımlannda Sefirin diplomatik tedbirlere mü ~ı f.tler mösalıl lekUfte 1ııaJmıaeak Weldlılere Mlll Ld ı eblltme UIUlt1 ile mü&eahhit nam ve besahma eksflbnesl 7.amı~~ 

Nafia Veklletlnden: 

Ölüm vak'alan o kadar çoğalmış- büyük bir faaliyet görülmekte • racaat niyetinde olmad•ğı bildiril- ı - tzmıtten i.taııbal& deniz J'olDe teker aülL J:kailtme ~ w terenGetı bedıe18I& olarak Malaeme 
tır kı· İtalyanlar cenaze merasimle- d' H .. .1.. • .z_, ci ahan-~ mektedir t - BalDRUMla npartara ıteluır tahınlll, almabilil\ 

ır. uuu""' var m Cl'\.le ec - · ı - Slrkeel. Derince, bm!r n Sura•._....._....- olılll..... Muvakkat temlm1ı ın Un IO Jmruttur. 
rinde kilise çanlarının çahnmasım nebilerin ikameti menedilm.İftir. İTlzAB :klmtırlerbda tahl17eaL t.feıtıııer1ıı mllftkbt teminat w IU'tnamesinde J'Ul}ı v-" 
men'etmişlerclir. Bu musibetlere Alınan işgaline karşı koymak' Münderıc· atu"'ızın ,.,. .... ı .. ı;.., ... dan Bu itlere talip olanlar lltu~t111:aa ... t1•w'll'l B111G, • ~ 1 lllıll bMlld llP1 Son IU& 11 de maMQr iromfqODda JıaZır b-ılnnmıl•n _.._ maruz kalanlar yalnız adalar halkı u.u .-ıuut>...... btiromudaa alallillrler. _.. 
değildir. İşgal ordusu da ayni aç- için, Bulgar vatanperverleri tara-ltıÇoban Yıldızb romanımızı derce- Tmltrler ı :Kari 1M1 Pı-Z•nutııı ..... dd ..a ıı • 1ı:ııı11r ....... _ • ..- • -

hfa maruzdur. İtalyan askerlerinin fından köylülere dağıtılan beyan- deınedik, Okuyucularınından özür ~~iiiliiiiiiiiiiiiiıı" -•••••••••••••••••••ııııll WiN: & ı Z Z B T, :Nepirllt Dlreldiı+. Cnılet 
ekserisi faıimıe aleyhtardır. nameler müsadere edilmi§. vatan- dileri&. ·• Rn "NI ıc 4- °Teloaf• MatlMlua 


