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Bava lnrn.,tlaine luı:rp ...... 1 ş A R E T L E RI 
eclilmq 1ıD tnıııı. Jıava datl topa · 

' 
1 Mister EDEN 
ANKARADA 

-
Anhor• ı.i11i -Saat - ' 
ı .. iHiıe ibraini p nrii -
h--1 ilatlui iı. elde 
ile gözde talan Jimağ, 

riU.ıfôrların nereJcn ge -
lip •• larala .. tiklerini 
e.ıa iyi 6ilen H -'ıyan 
,,. .. ,. ır•, en ınik-.ı 

bir si.)ICUi r,,_, .._luW • 
ılir. 

Yam: Nis-ı Httin Nasil 

••bxa, P •U. :iasiMue u. 
,~,,.-.:..ıııı: j riciye Nuırı 8ir Edea'I• lmpara

terhılı Gcaellmrma7 Beth•ı Ge
neral Sir John Dilre mutat &filer
yüalülüiil ila .W.afirpenıer çeb
•e&İaİıt ualefuıl tattırmaktadır. 

Şahıalan a. Türk - İA&iliı it t\
falı.ınlD tu'idiııe iınkiıı verdıl.l•ri

ne ŞÜi .. -• elmıyeıı bu iki IWiafıria 
Ankara1e &diperi ile ıkğioen bu 
şey elmadıp gıbi, Aııkaudan a7-
rılışları ile de bir f"YİJı dci'işıııcıi.İ· 
ıU ammak Ye beklemek beyhucL 
bir merak •• teces.Ü• oluı. 

Avrupa harbinin yeni ve kor
la:ıas tah8lllDlür!er vadettiii b11 ea
rann&iz •• zifiri karanlık içinde 
bir Genelkurmay Bıfkaıu ile E
den kırailDda bir Hariciye N uırı
nın memleketlerinden ayrılıp 

memleketimizi .Uyarete &•lmelcri 

1 
yabancı gözü ile elbette lıir fevka-

1 
ladeliktir. Fakat bizim ıörilıümür.-

_!!.o m a n y a'd a J S O M ~ L ' d e ıe bunda bir ıevı..ıadeıik bnlmall. 
• • • mümkün elamas. Bilikis lıisce bu, 

A L M A N 1 n g ı l ı z 1 e r ~:1'm~::~::.~i;:~i~:~:.::: 
H 

. 1 v M d • delilı ba lliyaretia ohıpadı 11-iil, a z 1 r 1 g 1 o g a 1 s - belki bngüııe ~dar ~iki~nd• a-
ranmalıdır. Bııı:, inıııtere ılc relı. 

1
• 1 e r e d •. ya •. d •. ~·kı bir ıl•thık lı:~u· lıul~n~-

yorus. Ba tiociJac• mavuı hır 
1111U.. ........ toir ittifak aahc· 

(Den., 4 tlMil oa; !rda) 

Sovyet - Japo!l 
Ademi te~avüz! 
Paktı mı? 

l\'IA TSUOKA 

Mart başında 
Moskova ve 1 

Berline gidecek 
LÖndn lll (AA) - (Kıı.tMll 

J'rar.az ııı-ı: 
~ Japm -H'lt:.e -

rlrula Kart ayı bida~de Sn • 

yeller Jlirtiii u. Joı-:ra -· 
bir llCieml le<:evüıı pakb ıok1cdlle • 
celi 11n r-.1 bir liaanla ae7ı... •. 
maktedir. ' 

; J•- 1ai AlmaRya büyllk 
. elt>Sı O.ima - rQnletıle :&-..rllne 

ıı;itmelt ıız.eı-. Moo!<ova<lan Ce<"liıı;ı 

sırada biw SoVJet arrulanıun Ja
p<m hl!lt!ımeti lara1md1n bbW e
dlldilini Jtttmlin'e biJclJnniftlr. 

Bu paktla berabtt 7apılaeak 1 • 
lılnci bir aulapna ile Sovyet-llar.-

Devamı 4 üncü '8;rfad. 
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r v ev._i_lik Nedir ?]t~~~~~j 
1 elaleddini Rumi Kimdir ? 1 i;ırmaAt ~ p·ı h k• l • •• ·· ı r-
L,--- Yazan: ZIYA ŞAKiR --' :::~::;~~:·:....!::::=: 1 mu te_ ır erı.su~guı Tramvay Prol. H.~~: Baban 

8 hk ~ d ld ı Mister Roose.cli' iu ıalir 
Celaleddin - Ey üstad!.. Bah- 'ı kerrür eden ricalanna muvafakat Naş:n:ı~!~!::rı:~ b.ıw., es- ne ma um e 1 1 er . u"" c r et 1 er,· siz rakibi Willkie, h~ 

seıtı,;in ilim nedir?... göstermedi. kiden kız kaçırırlardı. Şinıdi Ma- mı partiyi ko<aJl
81 

Burhaneddin _ Bu ilim öyle bir [ Bu. büyiik _bir oevg'. v_e hürmet l'tlf&l kaçırm:ıya teşebbüs lldiyor- üçüncü defa CÜmhurrcisi seçılıd~ 

ııı ~1%:~uA.J 
• 

Vilkinin kanaa~ 
(] 

ti 
() 

• 
lt Uimdir ki. o ancak bir hazinedir. !eseri idi. Cenab• Mcvl8nanın mal<- 1 H .d. dil h M J f A • 'h 'kA b' d t k'f d•J 10 M samimiyetle rakibinin elini soV Ccnnctınt>kan pederin o hazineye SBUl, artık hakikaten. ih.tiyarlığın ar. ey gı ı nya ey. asma- e atın ı tı an yapan ır a am ev ı e 1 • arttan itibaren rak onu tebrik etti. Bu harel«tif 

--~- 1 fih muvaffak olanuıyı:nea aklını • b• • • , d dl' 'ld• ı· ~-
malikti. takat , malık olduğu ha- ağır yükü alt ....... ezı mıye başla- kaçırmıştır, sanırım. dı, ır nışadır muhtekırı e a ıyeye verı ı K , f ki Slrf merasime ait bir nünuıyi• n• ~ 
ıineııill aruıbtarını bana teslim et- mı~ olan üstad ve mürşidini göz- ıt a ar arı hiye\'.ini tecavüz ettiğini s-0nr•~ 
mişti. ' Jerinın önünde hulunılunna.k.. onu • 22.5 kuruşa satılması !Azını ııeleıı.1500 liral.ık bir çek olmışlır. BilAbare, vukuat isbat etti. (, uı. .u t,uuı"' k 

- Pekali.. hu ilim, aasıl tahsil . htt türlü sıkın. tıdan iziıde bir ra- N:-"- yaııst elektnk pillerini toptan 27,5 ku- İbraı.im Nezihinin yanında çalışan Rı- Kaldırılıyor riyetçi Willkie haricı poli~ ,.., 

1 
h t f h 

. de ktı. <r""" rlJ41l satmaktan maznun tacir ve k:o - za da gıdıp 100 kilo daha JelAtln a.lmıi. Roosevelt'ın· en kuvvetıı· bir ...r "' 
edilir?.. 8 ve re a ıçııı yaşatma Dün gazetlerden birinde fiiyle misyoncu Yıı.ko Gabay ve kardeşi Ba- bu sefer de 825 liralık bir çek veril - r ly 

_ Og-ıum, (Kal) [l] ile değil, . (Mevlevi) an'anelerine nazaran; bir havadis vardı. ruh Gabay ile onlardan pil alarak miş, fakat, Raşid, bu çeki başkası. na - B' . . 7 fk• , dımcısı oldu. r' de 

(Hal) l·ıe tahsil edilir ... Her şeyden bır guu a. ralannda şoyle bır konuş- Ni""d r sat•• serbest bırakıl )'iiksek fiyatla perakende satmaktan mına yazdom1ış ve sattı&l mala aıt fa- ı lrl~Cl t IOCI meV• Şimdiki Cümhurreisi Avro• ha 
t • ,.... 1 

• ...,ı_ . - maznun Salomon Eksenazi"nin muha - " turayı da vermemiştir. Raşid Sevil, k • 5 k J harbine karışmak hus""uuda rlr< !atı 
evvel (ncfı.s) ı·ıe mu··cahede et- ma geç ı: dı D·~k •undiye kadar -'·~"~ l Ur U Ş O U yor ~ ·• -·~ • ...._. kemeleri dün ikinci a"-rceza mahke • dünkü sorgusu esnasında demiştir ki: def ' .. h ) · ,__ k Celaleddin ti stadım' Sen ha- L- 6 ' . t ı.er.inden Vilson'.un tecriı_ be>ill. ı mek .. ve, (hcvaü eves ı a.u ... a .. . . - ·" . .. ser...,..tçe satılamıyonn~ mesinde nelicelendtrilmlşlor. Yako Ga -- Bu i:;dc kasd vardır. Bız bratum .~· 
için de (riyazet) lazımdır. na buy~k .hı~etler sa~fetti11. ~: Nanemolla diyor ki: bay ve Baruh Gabay'ın pili fazla fi - ı Nezthi ile beraber Ital;y_aya jelitin si- A k t a r m a da ıstüade etm~k ı~tedı. Vılsoıı 

.. • Cet ve unsıyetınle, benım kalburu _ 0 hir şey deg· il canım. Kırk ,-atla sattıklan sabıt oldu~undan ikişer parlş etmiştik. Benim ş0pa rişun celdi, ~endı mes'uliyetı altında \ "C m~ 
Ilöylt:ee ba~lıyan muka~ıne, ar- t · ( k d. lb led. Ik . dır n·· k dır sene muddetıe Eskışehıire sürgiln edil- onunlu gelmedi. Benim kendi jellltin- tatbı"k edı"lecek . lıf frrkalaruı itiraz ve se.;lerincrf'i"" 

tık d tf D . 1 t' S ' t aınamıy e en ıne ce ey ın. para ı nışa . unyayı u•a . el beşe . . ı . . d ı•·"-- tt·• · . . b 1 h . 1 evam. e 1•• erın ~ :. eyyı ;;imdi beni bu halde bırakarak git- . . . . . " ~ m erıne, r yüz lira para cezası ennı e • .,..... .. ı zanne •oı ıçın u e emmıyet vermek.sizin Bir 
Burhaneddıu, yıne eski (üsta<i)lık • b ed. ? Sen büytik •?tı~arlara ba.k. _B'._fçok vermelerine, Salamon Eksonazinln 25 mürctt.ep cürmümeşhudu yaptırmış <>- Ankarada alakadarlarla temasta j Devletleri kıt'a harbine i tirak et 
mcvkiine geçti. meSne::ı.t Bepurnbanıerd·d···ı·n _Ev benı·m yerlerde zıncırlemo ihtildlrlar lira para cezasilc mahkômiyetine ve lacak. Ben kendislııe 333 kumştan bulunan Elektrik, tramvay ve tünel 

1 
ı· . .1 1 ~ ;)I 

, ., J d ıkar · · · · J ı o kil · lA.tin tt ıruz b t:rmış ve mı yon arca Anıcı 
(Mevlana Celaleddin), pederinin nu" rıı dı·dem•... Ben, borcumu -~~ mey anaç ılmış. bor hafta milddetie düklc&nınm kapa - 5 o ıe sa un ve .Ya eş idareleri umum müdürü Hulki E- . . F ki rıı1'1 eu.n Wrnasına kara r verilmiştir. yüz liralık bir çek aldım. Ikinci çekten .. . . d .. _ gencını ransız topra a 

makll1tlllla goeçmiş oldui:,'U için, bir ettim. Yanı,· pederinin bana ema- . . . otı~ !haberim yoktur. rem dun sabah şehrımıze onmuş· göındürmüştü. Sulh muahedelcJ' JELATiN MUHTEKmı A • • • _.___ t·· 
~anıftan talebele~'.ne tedris ile,, di- net etmiş olduğu ilim ..-e irfan ha- AJalt TEVKİF EDİLDİ ! F _BIR

1 
MDE kNl~ADIRKm··k·uuu. 

1 
k ıB" . ur. · _ t tanzim edilirken Amerika gurıı 

g. e. r tar.af.tan d.a .ustadında11, batın zines;ni, onun virisi olduğun için, . ıya ura a e _ve ,•ça çı 1
. . u - Hulki Erem. yeni tramvay ucre Klemanso ve Loyd Corc'larıu •' 

ıUlllJ.erını tahsil ile :"'eşgııl o uyor- tamami;yle sana teslim eyledim. yollan bozuyormuş. lıl.zım gelen jelôtini 750 t:ııruşı a,, sat- lesbit etmişlerd ir arı esı v.e ız ı am n:ıese esı a - ı_ a ve dirayetleri karşısın ht 
,,_, I Demir tekerlekli arabalar ufalt Kilosu 320 • 350 kuruşa satıl:nası rosu memurları bır n~dır ıhlikan t .f . . d"h 1 · h k 

1 

tr•k 4ı 

du. Bunlardan vakı~ buldukça da Artık san .. layık hiçbir hizmetim Nanemolla sordu: tıgo tesbit e-:Merek adliyeye verilen Tahtaknledc ;llaksudiye hanında 12 kında şu ızahatı vermıştır: akim kalınca Vaşiugtonda un••"' tı 
edebiyat, pir ve, - imamı Gazal.1-,kalm~dı. Eundan sonra, sen daima -Peki ne yapacaklar? Finca0neıtnrda tAcir Nesim oıtl11 .Raşid numarada Marko Pardo 40 lir•Y• .. - c- 10 marttan itibaren yeni tefkar Vilson'un aleyhine döndii: 

1 

n~~ şeriat ah kamile tel.if ed_ebil- ilerliyeceksin. Ben ise, sana yeti- Bel d. . . bakan kada Sevol ın dun Sult.anahmed b" >nr; sulh tılması !azom gelen nışadırları 75 lira- tramvay tarifelerinin tatbikine baş- kadar iri sırf Amerika damgalı jf 
dig (ta f) 1 1 e ıye ıpne ar ş ee- ceza mahkemesinde sorgusu yapılmış ya satışa arzederek ihtikara teşebbils . . .. k t' Anı ika ı · ., 

ı - savvu esas arı e ngraş- şemiy«eicim. Buna binaen, artık vap verdi: ve tevk ı f edilmiştir. İddiaya göre, Ra- etmiı;lir. !anacaktır. Yenı tarıfeye gore ı a er ~am.u atından _olan ~· 
makta devam ediyordu. ben, memleketime gidip iazüva _ Asfalt y..t yapmaktan vazge- lşid sevil, eczacı İlırahim Ne'zihiY<O, ı Pardo lınkkmda bir cilrmümeşhud farkı kalkacak ve tramvay yolcu- letler Cemıyetıue bu fik.rın asıllı" 

Yarab.lışındaki fevaklidelikle, köşesine ç.,k.iJmeliyim. {ecckler. 320 - 350 kuruşlu~ Jel;ltinden evvelll tertip edilmiş ve tutulan zabıtla m!id- ları nereye giderlerse gitsinler i- bası olan Birleşik Devletler ;şll' 
emsalsiz bir zeki ve irfan ce•·lıe- _ Maksat, sadece inzüvadan Nanemolh lo.-.dı. 50 kiloluk bir P"rli sallr.ış, alelhesap deiumumlliğe tes~•m edilmiştir. kinci mevki 5 kuruş, birinci mev- rak edemedi ve müteveffa Ciı~ 
rine malik olan (Cemihı Mevlana) ibaret ise, burada, bizim yanımız- _ Asfalt :ol:ı ;Y:1ı dilşl<vn deji- • ki efe 7 kuruş olacaktır. hurreisinin ikbal yıldızı da bu yiJ 

az zamanıla, batın ili·""'"i"de de da da ağ:y.ôrdan hali bir köşe bula- Hm amma. Teleri~l.ı..re 11\•filı. ta- y "Jk"" d f • y • • f" Talebeler de ikinci mevkie, yine den söndü. il' 
büyük bir feyiz iktisap <•,:. Artık bilirııin... Eger bizi terketmek hu- ka,:ıll< lıaclat Al.hını da inkar ede- eşJ oy e ecı enı tıp un ıa- eskisi gibi 2 kuruş, birinci mevkie . ~t~r Roo~cvelt b~ geçmişi b t 
ı.öylece beşer' keınilatın son h:ıd- ausunda başka bir düşüncen var mem ya, dndı. de 4 kuruş 10 para yerine sadece 4 eliği ıçın kabı! oldugu kadar d 
dine erişti. ise, onu da bildinnelisin. bir kaza o ı d u tı tesbit ediliyor kuruş vereceklerdir. n~okr_as~lerc (ödün~-~e kira) kıııt"' 

O stiinliilı uh lif fırk 1 d 1 4' 
Pederinin zamanında olduğu gi. - J\Iadauıki ısrar ediyorsun. 

1

. Aktarmalı seyahat usulüne de nıle ıstıhda_f cyledıgı . yardım_ if 
bi, medrese ·· dolup dolup !x>~alı- Şn halde, her hakikati bütün tir- B" ----0b:} d • d' Ş h• d b' l k başlanacaktır. Bir yolcu tramvay ?e m a a 

1 
er crinı bl 

~or .. hergün >i,zlerce talebe, onun yanlığı ile bildireyim •. Ey benim J:.OmanJadaJd va~iyet. ır ofomo l evrı 1, e ır e lr ay l Un değiştirerek devam edeceği aktar- ımale etmek'. . hatta. onları da ~ 
ilim ve irian nurundan feyiz alı- nôru didem!" Benim ortık Nanemolla diyor ki: Ş Of Ör m U a V ini Öldü S t O k U yap l J a C ak malı seyahatler için ikinci mevkie dah·ı~ahda kebndısı~e şherık .yapmak~ 
yorda. (Devamı var) -- r ... manyaclaki vaziyet eskiden 5 k . birı"n . e ki 11 kuruş ı a are u muza eretı hır m< 

uld D.. Y "lk.. · d falt T k h ' urus, cı m v e 1 k d · · ·· (it 
Pederi (Sultanülôlema)nm bü- çoc arm •F.I ~ı iisliinde l.dmin un, eşı oy cıvarın a as opra ma sulleri ofisi bugün- verecektir. Ancak aktarma seyahat e et avası sevıy~sı.ne > u~ • 

yük şöhretine, tamanıile tevaıüs rıı (KAi), (&5z, lif) mfuıasına da eli yar?• diye bir oyunları vanlı, yol üzerinde bir otomobil kazası ol· den itibaren yeni ekmek tipine gö. lere 10 marttan bir kaç gün sonra rek mnayyen mes ~lıyet ve ı1'J 
etmişti. Tıpkı pederlııin zamanın- gelir. ona benzedi. muş, bir kişinin öl tımile neticelen- 1re değirmencilere buğday tevziatı· b 1 "t B n ebeb· aktar !ardan kurtulmak gıbi ~a)et ma 

. t· B k .. 1 1 t 1 b l ki . aş anaca .. ır. u un s ı, • h. litik k. d ' ,4 
da olduğu gibi, Konyanın eşraf ve * * rn.ış ır. u aza şoy e o muş ur: na aş ıyaca ıı:. Bundan sonra Js ... ma biletlerinin hazırlatılması işi.. . ı.r po a. . ta ~P etmekt~ ır ,~ 
muteberam, eu büyük devlet ricali p OL 1 S Çekmecede müteahhit Şerefe ait tanbulun ihtiyacı için yövmiye 297 . b" .km .. ht· alidir ıtıraf etınelıdır kı genış mıkı·n 
enun ders takrirlerini dinlemiye B h"b" • otomobil şoför Hasan oğlu· İrfanın ton buğday ve 17 ton çavdar veri- nm ıraz gecı esı 1 ım · bu tasavvurlarında muvoffa·k .~ 
celiyorlar hergüu biraz daha ar- D • d" " ostan sa l ını idaresinde Çekmeceden Yeşilköye lecek, ayrıca şehrin bir aylık ihti- .P!.ğer tarafta.n, malzeı:ıe yokluğu muştur. Mister Willkie'yi biıf'1 

"tau takfu ve hayranlı.kla, ona hür· enıze Uflü •• •• doğru gelirken. Jrfan, otomobilin ı- yacı için stok yapılmak üzere her yuzunden tam_ır. ~emıyen tram- İngilteyeryi ziyarete teşvik et~ııt 
met YO tekrim gösterivorlardL . Beyoğlunda Bedrettın mahalle., o 1 dur en çoban daresini, yanında muavin olarak gün 15~ ton buğday İstanbul değir- vbayldar.ın. ta~ırıedılçıın· tRo~anybaya kendisine tavsiye mektupları ,er 

• • ' sınde Şenol sokağında 15 numarada bulunan 20 yaşlarında Muharreme menlerıne tevzi edilecektir. ~ aı sıp~r.ış mış ır .... u an• miş ve dönüşünde hararetli Iıil 
• (Cenahı MevlW)nın perestiş- oturan Yunan tabaasından 6.5 yaşın ---<>----- bırakmış, Muharrem otomobili ida- Yeni tip unların fiatları da bugün daılar geldıği takdirde bozuk. tram- yardımcı olmasını temin eyleıJJİ' 

:"8rlan arttıkça artıyordu. Ve hnn- da Andon Göztepe vapurunun çıkış Mah!..: fımiyeti. 18 sene• re ederek Yeşilköye yakın bir ma- tesbit edilecektir. Bu maksatla fiat vaylar sefere başlıyacak ve böylece ı:r Avni moksatlarla WillJ<İ~·oi' 
arın başında da, (Selçuk Sultanı) yerinde durmakta iken üzerine bir , 

3 
, d. , d• halle kadar getirmiş, bir aralık o. mürakabe komisyonu t.ıplanacak ".0~. ::;:nıa~da ~tan izdihamın Çine gitmesi de mukarrerdir. ol' 

bulun11yordn. enalık gt-lıniş, denize düşmüş, kur- ı Oen Seneye ln 1r1} l tomobılin kapa'ı ılmıt. Muhar- ve iti d T rak mahsulleri ofi.. onu ış o aca. ır.> rwıı>vr ıu, umhurıyet iırl.a.ı !f 
Saltanat, yine ikiye ayrılmıştı. tanlar~ Haydarpaşa numune bas- Yedi ay karlar evvel Çatalcada r em bir ellle kapağı kapamıya uğ- si ile değirmencilerin mümessilleri fi harici işlerde tamamiylc ııoıı." 

Zahiren, zamanın bükümdan olan tahanesıne kaldırılmıştır. Çukurbostan r ; vorında hir cinayet rasıp bir elile de direksiyonu idare de hazır bulunacaktır. F oçada felaket velt'in noktai nazanna ve emeli' 
(Sultan Aliieddini Selçuki) hüküm Merdivenden dü§tü olmuş, on yedi .vaşlarında çoban ederken otomobil yolun kenarında- rine uygun bir hareket yo!u ıul· 
sürüyordu. Fakat ilmi, kemili, fa- . Hüseyin F.rcan, h<»l<ın sahibi Bay- ki hendeğe yuvarlanmıştır. Bu dev- Demir hırsızları mahkfun M •• th" b" f mnştur. 
liletleriuin yüksekliği ile herkesin Kandillıde iskele arkasında 6 nu- ramı tabanca ile öldürmüştü. Hüse- r ilme neticesinde Muharrem muh- oldular U iŞ ır ır- Ayan hariciye encümeninde rrı• 
kalblerine lıi.kim olan (Cenabı mar. alı ev.de 0. turan_ Refik Özbeğin yinin bır" mu··ddett.enberı· devam e- telif yerlerinden a<hr vara lur • 1~··, J • •• zakere edilmekte olan yardım !<' d f T ki d ğl M hm .,. ' ............... Sultanahmette Sanatlar mekte. t a e t 
i\tevlilna) i e, ıı:önüllerde IBatın evın e mısa ır e r a 1 e et den muhakemesi diin birinci -ağır 'orada~ geçmekle olan digc•r bir o- binin depo ittihaz edilen mahzenin- ın v erın us DUDU projesi hakkında İngıltcrl 
Padip.blığı)nın saltanatını. sürü-ıkızı 12 yaşında Ayşe Güler merdi- ceza mahke~sinde karara baglan- tomo~ılle de~h.al ~errahpaş~ ha~la- den hurda demir çalan İbrahim ve 1 k ve irfanda dönü~ii llkie'nin ,r 
)'<lrdu. venden düşerek ayağından yaralan- mıştır. Karara göre, Bayramın bos. hanesıne getmlnıış, fakat, hır mud- Mahmudun muhakemleri dün Sul- atını Uç Ur d U receği izahat merak ve he)econl.1 

Seyyit Bahaeddin, ilstad ve mış, tedavi alt~ ~ıştır. t:ınından bir salatalık koparan Hü- det sonr~, ?rada ölmüştür. Şoför ltana.hmet birinci sulh ceza mah.ke- bekleniyordu. Beş hıııı mütec•~~ 
mür~idi olan {Sultanülôlema)dan Eli ezıldı seyine Bayramın çe~e başında iki İrfana h !Ç hır şey _olmamıştır. İrfan mesinde neticelenmiş. İbrahim beş dinleyici ve halk komisyonıın ~,,. 
vaktile öğrendiklerini kilmilen c... Yedilı:ulede Kazlıçeşmede Güde- toka: vurduğu, bu haksız hareketi- yakalanarak tahkıkata başlanmış- ay yirmi beş gün, Mahmut ta yedi 6 kişi yar~~an.dı ridorlarına sıkışmış Cümhuriı .. 1~ 
nabı Mevlanaya devretmişti. Bu rici sokağında 13-15 numaralı kö- le ~gır tahrıktc bulun.arak alcyı~ tır. . ay on beş gün hapse mahkum ediL ha Sa r m U hl m lideri dinlemek istemiştir. Fa~' 
.uretle, artık manevi vazifesini ifa sele fabrikasında çalı>" '1 ve Kazlı- ustu kırda arabasıle gıderken Hu- mişlerdir. 1 .. . . ancak ü~ yüz kişi Willkie' ·i d•f 
etmekten hasıl olan bir zevk ile çeşmede Mehmetpaşa akaretlerinde seyinin kend isini öldürmesine se. 80 lik dilencinin katili lSO b' l ld. İzmir, 26 (A.A) - Dun şehrı.m.ı- leyebilmek saadetine mazhar old 
uzunca zaman Konyada kaldıktan 7 numarada oturan Şukrü oğlu Mu bcp olduğu an laşıld ı'tından, 18 sene mahkfun ediliyor 1 . . ın_ çu:a ge 

1 
. zin muhtelif yerlerine sağnak ha- Mumaileyh encümen huwruf 

sonra, bir gün Cenabı Mevlinilya: rat elini fabnkada silindire kaptır- hapse mahkum ed;!en Hüseyinin Bir müddet evvel, Sultanahmet- Hınd.istana s~parış edilen. 1. mıl- ıliude yağmur yağmıştır. Bir aralık daki ifade ve beyanatında ""'~ 
_Hayatımda, senin huzurun kıı- mış, eli ezilmi§, Yedikule hastaha- b_u mah_kü miyı;t müddeti 12 se.neye, te yıkılan hapishane binası arsala. yon çuvalın Bagdada geldiğını yaz~ beş dakika kadar devam eden fm.. bir li<an kullanmıştır: ,j 

nesine kaldırılarak tedavi altına a- cmayetı ışlc~ıgı zaman on sekız ya- nnda bir cinayet olmuş Yugoslav- mıştık. Bunlardan 150 bın adedi .. .. .. .. .. dngiltere ani ve uzun vad 
dar beni m""'ut ve memnun eden . . • . . . ' şeh · i g 1 ; b. !iki · ·h dık buyüklu"'unde dolu da duş- dıml •·" !ınmıştır. şıru ılunal etmemış oldugu ıçın de ya Muhacırlerinden 19 yaşında . rım ze e _m . ş. ve. ır erın ı - 6 yar ara muhtaçtır. Oldu•,. 
hiçbir şey olamaz. Fakat, artık bu müddetin dörtte üçü tenzil ed.i- Remzi, dilencilik eden seksen y•~ tiyacına tevzı_ ~dılmı_ye. başlanmış. müştür. Dolunun sebze bahçelerile sür'atle Büyiik Britanyaya rrıul' 
giiuden güne ihtiyarlıyorum. Kon- Belediye cezaları -..... t B 1 d t ft k ğı · k ğ çların k ..,,. !erek mahkılmiyeti üç seneye indi- larında Asiyeyi, parasına tamaen ı: .. ~ arın ıçın .. e .. ı ı ve yapa çıçe açan meyva a a a zaran venetin te ~aresi bu kanun pr 
yanın havası ~e. de imti~aç ~d~m~- Dün yapılan kontroller netieesin- rilmiştir. botazından bıçakla keserek öldür- bırlıği. ıçın de buyük hararlar bu- dokunmuştur. Şiddetli sağnak esna- jeslni tadilatı ile kabul eylenı'~ı 
yoru~ ~ana ızın. ver. em e eti-, de, Emniyet altıncı şube memurla- müş, üzerindeki 10 lira parayı al- lunmaktadır. sında Göztepcde Karakol civarında tir. Ant yardıma bir misal oı.r> 

Ded. ki elektrik taksim direğine bir yıl- . ır me gı eyım. 1 rı, 32 muhtelif gıda maddesinden Kolunu makineye kapbrdı mış, sulh mahkemesinde yapılan Standardizasyon İngiltereye her ay beş ilii on ınıılr 
ı. numune alarak talılile sevketmış- Anadolu hisarında Kandilli cad- sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf müdürü gitti rip verilmelidir. Ve bunu metiP 

Cenabı MevliııB, kendisini irşat !er, bir kaç muhlelıf esnaf, 8 şoför, desinde oturan ve Halat fabr;ka:ıın- etmiş, tevkif edilmiştL Remzirıin Bazı ihracat mallarımızın standa- dırım isabet ederek tesisatı tahrip rin dolambaçlı cümleleri arka••-: 
eılcn, hatta pederinin mertebesine 6 otobüs biletçısi, bir arabacı ve da çalışan Didar kızı 35 yaşında Di.. muhakemesine dün ikinci ağır ceza rize edilmesi için bir müddettenbe- etmiş ve yangın çıkarmıştır. Ce- saklanmaksızın doğrudan doi"t'1~ 
eriştirecek dererede kendisine fe- tramvay seyir halinde iken inen ve dar fabrikada çalışırken kolunu ırıa mahkemesinde başlanmış, mahke- ri şehrimizde tetkikler yapmakta o- reyan derhal kesilerek yan- yapmalıyız, yardım Büyük & ~ 

· · f {Se ·ı B h -•-•· d b ledi gın söndürülmüştür. Bu yüzden t İm t 1 ğu ç· r yız ve ır an veren yyı a a- binen 35 kişi h..,..,.ın a e ·yeni- kineye kaptırmış. sağ kolu kırılmış, mede; cinayeti işlediğini inkar et. ~lan Ticaret Vekaleti standard.izas-- anya para or u na, ın 
eddiıı)in bu teklifine şiddetle iti- zamlarına riayetsızliklerınden dola- tedavı edilmek üzere has:.ahaneye ıniştir. Muhakeme şahit celbi için iyon müdürü Faruk Sünter dün An. tramvaylar bir müddet işliyeme. Yunanistan& münhasır kalm•lı~ 
raz etti. tlstadının bu hususta te- yı ceza zaptı tutmuşlardır. kaldırılmıştır. başka güne bıraltılmıştır. kara,ya gitmiştir. mişlerdir. Amerika tayyarlerinin muaveıı 

Foçadan bildirildiğine göre diln le bile İngilterenin hava hiikiıniY' 

ALI RESULDEN SONRA: 

Bağdadın Son Günleri 
Ya.zan: ZIYA ŞAKIR 

Tefrika No. 62 

HelagQ, halifenin mukavemet e- Halife, artık her türln mukave-
deceğini anladı. Derhal muhasara metin imkansızlığını anladL Her
terhbatı aldı. Kaleyi dehşetle tazyi- bangı şart dahılınde olursa olsun, 
ka başladı. {sulh) ü kabul ettığine daır HelA. 

Halife, akibetin gittikçe vaha- 1 gıiya haber yolladı. 
mete. doğru yürüdüğünü anladı. 1 Helagıi , şu ıki şa:t dahilinde, har· 
Kalbınde, yav"§ yavaş nedamet bi durduracağını bildırdı: 
hisleri uyandı. Helagıiyu, yumuşa-

1 1 K 1 · ··dafaa ed ıru 
b 1 k · · . 1 - a eyı mu en -

ta me ıçın bazı hedıyeler yola- d 1 d De lt R""k tt· F . . man an ar an, va ar u ne , m. 
dı. akat Helagiı, halıfeye o dere. ı · ı S . 1 Şah derhal kend 
ce ·ızmıştı ki, hiç bir sulh teklifine it' elıu ".!,,man ,_ • ""™' 

dı B .1,k. k es nı cu.ııece .... 
yanaşma . ı a ıs, aleye cebren 
g:rmek için yeniden hücumlara 2 - Halı le, isterse saT9Y1lll terl<e-
kalktı. derek başka bir yerde ikamet ede-

Hicretin 565 inci senesi, sefer ayı- cek. İsterse, ailesini toplıyaralt ka. 
nın 4 üncü günü, Moğol askerleri, leden çıkıp gidecek. 
k .enin büyük burçlarından birine Halife, bu sulh şartlarına r12a gös 
g.rdıler. Ve bwadan, kalenin bütün terdi. Rüknettin ile Süleyman Ş&
müdafaa kuvvetlerini tehdide gi· hı, Heligfuıun nezdine göndermek 
rıştiler. istedi. Bu, onun son ihaneti idi. 

s~t 12.15 te cenuptan şimale doğru tini elde etmesi oldnkça bir z~ 
Halifenin, bu hareketi, halkın is- derdi. Yanında, iki oğlu ve altt k>;. nin cezasını, kendi hayatile ödedi. na mnhtaçhr. Amer'Lanın vardı,.. çok şiddetli bir fırtına olmuştw. UL , ~ 

yanına sebebiyet verdi. Sarayın et- lesi olarak Hclagıinun nezdine gitti. * Bir kasırgayı andıran bu fırtına es-- müessir bir şekilde tecelli etın•';, 
rafına top!anan binlerce kışinin, la-' Moğol kumandanı Halife''..? sen nasında lımanda demirli bulunan belki İngiltere sukut edebil!r· ~ r 
ne t feryatları yü.ks_eld_i. Me_ v~iinın derece kızgın olmakl:ı bera~r. on~ İbni Alkamiye gelince .. Vakıa o, bu sözlerimle Amerikanın ıngı.l~ 

f k d ı b lıliıl t iki yelkenli ile bir kaç kayık bat- .. 
se~e ve u sıye mı ızza.~ ı.. e • yıne nezaketle muamele etti. Kendi başta (Eba Müslim) olmak üzere, re için çalışmasını teklif etnı 1 ·., 
mış olan bu ada?', artık bulun k~d- çadırlarından bırındo misafir edil- ısaray cınayetlerinc kurban olan bü- mıştır. Fırtına bir çok evlerin üst ram. Bilakis Büyük Britany• 'r 
ret ve kıymetın.ı kaybetıı:ıı~: alela.de mesi için emir verdi. tün Türklerin intikamını alınıştı. kısımlarını da uçurmuş, pencereleri müştereken hürriyetin müdaf~it 
hır şahıs manzılesıne duşurmutu. Fakat bu intikam yüzünden vukua ve ağaç dallarını kırmıştır. Maddi sını talep ediyorum. İngiltere ı'~ 

Şehirde, müthiş b>r katli iim ve 'B - f · ·· ·· h ··h· ı akla her be · Helagii, sabırsızlıkla neticeyı bek . b 
1 

d G . . d gelen agdad acıası, ona en kuçük asar mu ımce o m a r ın- gelecek olursa elyevm Avro ; 
. S yagma aş a ı. unleı ce evam e- bır şeref bıle kazandırmamıştı sanca zayiat olmamış, yalnız altı i l it d bul d kt' 

liyordu_ . ulh_ şa. rtlarının derhal ka- den bu facıadan, Bag-dad şehrı kor· · şga a ın a unan emo /-
b 1 edil di d 1 

. kışı· muhtelif yerlerinden yaralan- le t kr h ta ka bilir! 
u . me ğın en do ayı ~ena hal. kunç hır maktel ve tüyler ürperten Ihanet, her hangi şekil ve mak. r e ar aya vıışa f' 

de hiddetienıyordu. bır harabezar halini aldı. Artık Ah- satla yapılırsa yapılsın, (ihanet) ti. mışlardır. Amerikaya ısmarla~ış olan t•~ 
Halk, kendi mukadderatını bizzat basi saltanatı, göçmüş .. asırlarca bü Bundan dolayıdır ki, Helagii, tbnı Du""nku"" ı"hracatımrz ~~~~:~~:::~ Inf,!~e;;:..dİ 

·r..,reye karar verdi. Ulemadan tün dünyanın gözlerını kamaştıran Alkamiye yüz vermedi. Onu, kendi Jl1I 
( ,.. • ı Şe f t ) il (Z. d b ı k ıt· B ·· evvel temin edemiyecektir.. , ~ mur aga ı ra e tın e ıncan- 0 muhte.,cm Abbasi tahtı, parça.. ne an aza ına er e ı... u mun- · ilter ·1 k lan 40000 ,.. ' k . d b Ing eye verı ece 0 • kimse şu dakikada tngı·1terenıı1 -~ 
lı Şahabettın), halk murahhası o- lanmı<tı. Ortada kala kala, deri hır te ım a am, se ep olduğu o müthiş bal t "ftik ta hh""d"" tedr. · b" lı" , ye ı a u u ıcı ır Amerika yardımı olmaksızın 

1
, 

larak Helagıinun nezdine gönderil· çadırın altında, son dakikalarını hailenin kalb ıstırabına, ancak bir tt · f ·1 ektedir n·· sure e yerıne ge ırı m · un bi kazanıp kazanaınıyacağın1 ,, 
di ... Bu zatlar, Bağdadın vaziyetini beklıyen bir halife kalmıştı. sene kadar dayanabildi. Nihayet, ·d İn w·zıer 100 b" liralık .... yenı en g e ın nılıı edemez. Buna mukabil w f 
Helagiiya anlattılar. Masum olan çekildiği inziva köşesinde, acı bir "ft"k tıl t J Onun bu intizarı da uzun sürme- ın· _ tı ı sa mış ır. hakkak olarak bildiğimiı. bit :,. 
halklı. merhamet etmesi için Moğol hıcap ve nedametin tesirlerile J' 

di... Bazı rıvayetlere nazaran, kendi Bundan başka muhtelif memle- varsa o da toptancı devletler pt 
kumandanına yalvardılar. kölelerine cebren boğdurularak .. !iye inliye can verdi. ketlere 600 bin liralık ihracat mua- lip gelirler"le bütün dün)PY1 1' il' 

Halk tarafından kale kapıları a- diğer rivayetlere nazaran da, bir S O N melesi kaydedilmiş, bu meyanda trolleri altına alacakl~rdır. Jfe~ 
çıldı. Bu kapılardan giren Moğol torbaya konulup kılıçlarla paı·çala- A.lmaya ve Mısıra yaprak tütün, şıkta yalnız Avrupa dtı;ıl, ."r ~ 
bölükleri her tarafa yayıldı. narak; son Abbasi halifesi, (Ebiı Çenberlitaş Yugoslavyaya küsbe, Bulgaristan,, ihtimal A~kanı~ mii~im b~r ol 

Halife, sarayı terketti. Kadınları- Ahmet Abdullah, Elmu'tasımı bil- 21 Şubat 1941 Yunanistan. Romanya ve ltaiyaya mı ve hatta Bnhrımuhıtl Atiaslcl•' 
ru, kendi adamlarından birine gi>n. !ah) da idrlikslzlik ve ıda»esızlıği- Z1Y A ŞEKİR balık gönderilmiştir. (Devamı 3 Wırü aayf• 
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r GÜNÜN 1 [ .. ,, MEll!~~i-ii 1 SiYASi v• ASKERi 1 '--o_u_N_D_E_N_, _e_u_G_ü_N_D_E_N---.JJ W,'!J;flt:~1f:. 
\:.. 1 C M A L i I 1802 de, Türkiyedeki Fransız se- ş k s - ıı:illıllıi- -

Co h l . Hı" t 1 er ı· st ı· la" Britanya hariciye Na- firi Emile Gaudin, Kı,ıradenizde ar e f, lJ. b 1 ' Boşuna çene yormak' Ventry şe - Alman ar yen l G 1 K tıcaretm faydaları· namıle o vakıt :rı 1. 1 Boşuna çene yormak, boşuna ne-

t • zırı Ve ene urmay Birinci Konsül olan Napolyona bir f tü"k t k 
ın• h • • 700 000 es ~me neye derler, bomu, 1 n a r a p Fransız kabine- 1ç1 n ' Başkanının Ankara muhtıra takdim etmişti. Bu, nefsi H" 1 d hep bilıriı: değil mi? Bunun bil-

i . • t 1 • Rusyadaki lngiliz nüfuzunu kırmak Jt er en evvel, ruediğimiz, farkında olma<lığınıu: ? an mahalleri sini beg" enmiyor lngili z ünifor- B~ ]B~!~ ~ariciy; r ~ M. için tasavvur edilmiş bir plandı. N 1 bir tarafı var, ki Tanrınııı güııü 
Anthony Eden'le İmparatorluk genel Plan mucibince, sahil ınıntaka- a p 0 y 0 n d a bu.uu yapar, durur, lüzwnsuz ye-

•ıtıar e d 1• ı 1• y O r d • ktirmiş kurma;r başkanı general Sir John Dili larda İngilizlerin Hindistanda yap- re, hiç yoktan ve bir teviye boşuna 
Alman kontrolünde- mas 1 1 'fürkiyenin misafıri olarak AnJ<arada tıkları gibi, müteaddit cKontu- K a r a d e n •. z •. l çene :.:_orar, boş'.'na _nefes tüketiriz. 

.li::_ ---0-- ıbulunmakladırlar. var. !ar vücude getirmek ve bura- Mesela aşçı dukkanında gaa:ona 
velırin k ki gazeteler Vişiye A J m a n y a z e h i r ı i nost ve müttefik devıeı 1ııarici,Ye na- lara eski askerleri yerleştirmekti. t J deriz ki: 
k mer ez mın ta• zırı ile genel kurmay b~kanının Mı - . . . .. • a $ a r a m 1 ş t } 
&sırı h Ü C Um e d j y O r kul} anacak ? sırda bulunmalarından bilistifade Sefının _kanaatm_e gore - Bo.gazl~r ••• - Şuradan bana bir tas kebabı 
Co lh planı yapıldı gaz mı memleketimizi zi;raret etmek isteme - meselesı dolayısile • Rusya ile hır getir bakalım! 

ıy heı.\'eıı.try, 26 (A.A.) _ C:>vent- Paris, 26 (A.A.) - D.N.B. bildi- Nevyork, 26 (A.A) - Reuter !eri ve bu ziyaretin orta~k ve Bal - hadise vukuu gayrikabili içtinap o-1 Yazan: İşte size, boşana çene yonnanııı. 
de A ,_:diye meclisı," 14 Teşrınıs" . ani- riyor: ajansından: kanlar vaziyetinin nezaket kesbetti#i duğundan, bu suretle Türk ve H i k m et N i s a n boşuna nefes tüketmenin bir ör-

"""1 Milli halle toplantısı mahfilleri, . . . . bu sıralarcta vukua gelmesi her tarafta ğ" -'' da b ha~. boanıar tarafından yapılan İş Es_kı Harbıye Nazır muavını ehemmiyet ve aiaka ile karşılanacağı- F)"ansızlardan mürekkep askeri ne L.. ..,ura n ana bir tas ke-
l. • '~"-~- yeni Vioi kabinesini • birliği ve_ Lo J h b ut ·'· t • ı Kh Od Nik la il da babı getı'r bakalım' ··m1 · d 
""'il.. ..,L_-:U"'"uınıanında harap o- -r- uıs o nson, ır il u-.. ıra e- na şüphe yoktur. Vuku bulacak te - kıta ar, erson, esa, o - e aramız açık bir harbe mün- • .• cu esın e-

"""'~ Montoire göruşm·· esi hattı hareketi d k ·· l d · t· mas! d t ille\ ihr ·ı· -·'-' k ı ı ı Ukr ki ur d k ı· · · ·· le lı:ııarı .- merkez ma:hallelerinin ere şoy e emış ır: arın os ve müttefik iki m- yef'e · aç edı ır, .,,...; as er ere cer o ursa, anya isyanı, nihai •ş a an. e unesını soy me-
lırladı~ ~elediye mimarının ha- kabinesi• olarak tavsüten imtina Hitlerin istila için 700.000 İngi- için hayırlı neı;,,eıer vermesini temen- beraber Ukranyalılar da siliıha sa- zafer için ehemmiyetli imillerden sek ne çıkar sanki? •Bana• sözü 
~ı'·a Plaru kabul etmiştir. Bu etmektedir. liz ünüorması ile 700.000 paraşüt ru ed•yoruz.Afr"k d rılırlardı ... <Türk askerine karşı biri olacaktır! ... • de fazla .. tas kebabını isteyen za-
"ll g• M·ıı· to 1 t h eketirun" bu nok · ·ı t;t· · ld • l'·-d 1 8 a harp li aktll ten sen old ğun · · ile!• . .."re şehir dahilinde seyrü- ı ı P an ı ar . ınıa e ınnış o ugu mc- Ull1 ur. ıng· illz" k t' la . . 1 daima semp..tti bes yen ve v e n ıç,c garson onu 
•ti s • Oe t de , · d ühim' · mi.k ı a nıun Ha be~ostan ıç e - • bn• '--· . <iUe Ur atle temin etmek maksa- tai nazarını, • uvre• gaze ı:ı • Almanyanın e.ın e m • rinde giriştikleri harekat inkişaf eder- hür bir millet sıfatile yaşamış olan ~ın.a gotürecek değil a, elbet-

ı., §eh.tin merkezine giden yol- neşrettiği bir makale ile tebaruz et- tarda zehirli gaz da vardır. ken İtalyan Somalisinde ilerleyen kıt- Ukranya halkı, onlarla birlikte Son zamanlarda Pariste intişar te sana gctirecek..-bir. kelimesine 
liiıı.~dız şeklinde açılması dü- tirmcktedir. Oeuvre _gazetesı, b~- alar mühim bir muvaffakiyet kazan • Moskovalıların aleyhine kıyam e. eden cNapoleon et l'Ukraine. nam de hacet yok, tabii sen bir kişi ol-
~ ektedir. Tarihi binaların günkü Vişi kabinesinın ancak bır Pariste m Ü thiş ~~~ÜçB~da:ı:., :ov~rlü Som1:i'f! derler .. bu hareket, otoritesi ve şanı eserinde, müellif Mösyö Borchak, duğun için sona gelecek olan !As 
~i le tneşhur kiliselerin hara-/kompromiyi temsil ettiğini _müşa- en büyük nehri olan Cuba nehrini geç Ukranya kapılarına kadar yayılan bu meselenin o vakitten beri henüz kebabı i.ki tabak olarak değil, bir 
lıa1ar llıulıafaza edilecek ve açık sa- hede eylemekte, bilhassa m~li e~o- bı"r gangsterJı" k mişlerdi. Bu kıt'alar Cuba nehrinden Birinci Konsül'ün Kazaklara hita- aydınlatılınıyan bazı kısınılannı tabak olarak gelecektir. •Getir-
~ ~e hah.çelerle çevrilecektir. nomi ve maliye nazırı Bouthılıer ye 400 kilometre ıı;eride ve sahilde bulu- ben - vak tile Mısırdaki Arap Mem- F.o·ısa Hkriciye Nezaretinin resmİ emri de lüzumsuz.. çünkü garson, t•t:U bir belediye dairesi, bir ti.- hücum etmekle ve -~e_y~a~d'nun nan Somalinin merkez ş-1 Moga - luklarına yaptığı gibi- bir beyanna- vesikalarile mahzeni evraktaki not- ı müşterinin ağzından ne çıkarsa 

• la.t nı h ı sabık husus"ı kalem mudurunun her M h 1 h d l dis;ro'yu evvelki akşam işgal etmişler- il dalı k 1 1 !ara dayanarak, bize bı"ldirı"yor. zaten onu getirmiyc memur ve ı ·ı da a a esi ve bir hal inşa- . · · · · · e Ç U a .V Ut ar ! dir. Gerçi motörlü kı~alardan bövlc me neşr e a 0 ay aşmış o. 
Plana "thal edilm" halde bı"r Montoıre sıyasetı ıçın en • Bun1 go00 re, anlaşılıyor kı·, Fran· mecbur .. hele cümlenı"n sonund·'-' 

-.._ 
1 ıştir. d" •. · . b"l sür'atıı ilerleyişler beklenebilir. Fakat !ur.... ...., 

'>:::::: liyakatli şahsı teşkil etme ıgını ı - g Ün düz 3, 7 00,000 bu kadar sür'at ancak normal zaman- Gaudin bu satıdan yazarken, sa, Rusya Çarları tarafından tehdit o, •bakalım. fiili büsbütün füzuli. 
I(•• dirmektedir. Ziraat nazırı Caziot- frank çaldılar ılarda yııru karşılannda bir kuvvet mev Napolyo;ıun Ehramlar dibinde el. edilen Türkiye, Polonya ve İsveçi malı:sa~, garsonun sana getireceği 
~Uçük Haberler nun, iş nezareti devlet sekreteri cul deg•lk<>n labiidir. Mukavemet gös- . ' . . daima himaye etmiş, Rusyayı müş. yemeği nasıl getirdiğine bakmak-
~ Belin'in ve sıhhiye ve aile nezareti Paris ,26 (A.A.) • (D.N.B.) - termeğe ça~~Iıyan ~ir ordu karşısında' de. ~tmış olduğu kolay za:erın hır kül bir mevkie koymuştur. ·sa, baka~ derneğe ne lüzum var? 

t~!elboıırn~ _ Çinden yapılan bir devlet se~eterinin yerlerin; m~,: Dün Parisin merke1.inde cür'et- ::nd~:a:'!'.:°'a11!,eb~~:,;~:..:i~. ı:,: 7ı:~m 1!~":I::U ,f~~~~;~~u. de Tilsit sulhundan sonra, Fransız Sen, sessız sadasız, yine ona baka-
S ,.,talcbı üzerine Avustralya kı _ faza etmesı de, ~eddol"."ma 1 liızl _ karane bir haydutluk hareketi ya-, itibarla bu ilerleyişi harikulade bir Aynı 

1802 
senesinde yine Türki- diplomatları •Rusyayı kendi sah- dur. Şu halde garsona mcramıtnı-

:.~ 15"'b• nakden ıo bm İngiliz lira- gelen kompromı suretı hallen ° a pılarak 3_700_000 fTank aşırılmıştır. hareket olarak tavslJ' etmek yerinde o- d b 
1 

b" Fran' ı·a da r~sının en nihayetine atmak. çare- ~ anlat~k için bize bir tek sö• 
...,,., ın Ingüiz Uarsı kıymetonde rak tavsif edilmektedır . . . .. l•ır. ye e u unan ır . sız a nı ' sıni arıyorlar, o politikayı takibe lazım, kı o da sadece: 
• itle gönde ğ '·- . . Creclit Co=ercıal Bankasının uç. Bu kadar kısa b' ela 400 ki Napolyona Rusya Imparatorluğu-

'" '.!'0ı...._ rme e ~rar vennışlır. f .Fr ır zaman - • koyuluyorlar. 1811 de Ukranya ile - Tas kebabı! dır. 
ır '"tıı-~Yo - Holanda Hindistanı hü _ G l V d memuru ansa bankasından al-rıometre .m.esafeyi harbederek katetmış nun taksimini teklif ediyor, bunun An y ld 

.ı..-,-., Pro enera eygan la I c tirus• bir proı·e tanzim edili- o a gazete müvezziine şöyle 
.; ~:'"1t.,,,_ ı>agaoda bürosu müdıkü dıkları mezkıir meblağı kendi ban-,0

. n ngılız motöriü kuvvetlerinin 2200 ı'çın· de Karadenı"z ıun· anlarına (15 d • 
' . ..., dün B 1 d d •• kılometre unı - yor. Fransız siyasi aı"anları muh- eru:: ti .... Jah• atav;ı:• .. beyanatta bu- Cezaire :;n U ı lca1annın merkeıine ·bir Pl araba- ık 1 r··'::ı ugunııa. bir sahile m~- bin) Fı;ansız askerile (50 bin) Türk ' . 
1 ·"•re Ilı' ~nya ile iktısadf müzake - ı .. 1 ak.led 1 ·k b k d b" ı o an ~yan Somalısını en çok bır tclü şekil ve sıfatla Ukranyaya - Bir ikdam verir misin? 

b "'"'ate \lşkülatsız devam edildiğini ve Vişi, 26 (A.A.) - General Wey- sı e n er eı en '.'° a nn u: l"Y içind~ _baş!an aşağı işgal etmeleri askerinin izamı kafi geleceğini bil. gönderilerek oralarda tetkikatta Parasile olduktan sonra niye 
;f 11tı.;,~teı.er1n daha 15 glin kadar sil- gand Fransız Garbi Afrikasında kaç metre mesaiede bır otomobil- beklenebılir. Iııgiliz kuvvetl<>ri Mo - diriyordu.. bulunuyorlar ve günü gününe ra- vermesin, elbette verecek, üstelik 

ı.' Ya~ı;:;(~eıniştir. 15 gü'n süren bir teftiş seyahatinden dPn inen dört haydudun hiicnınu- ~ad~o~ işgal eı:m~ Somalioin i - Projeler, bu iki diplomatın ha- por yazarak Hariciyeye bildiriyor. sana bir de reverans yapacak! 
tt •n~ o - Ayan meclisi bahri- il b .. C . ğr l d H d tl t mcı m m nebrı olan Vebı Şebı neh l Ö 1 :L • • • ~ di 11ıııa~llıeni Guak actalarile Samoa"da ~.nra .. ta.yyare e ugun ezaıre na u aı:1"§ ar ır. _ay u ar a- rinln de şarkına geçmiş bulunm~ta - yal mahsulü olmasına rağmen, Na- ar. 1812 de Napolyon, Üçüncü A· Ye ... en cverır mısın.• "ye sor-
~ <i•Io""k: "1üdataa tedbirlerine sarfe • 1 donmuştur. bancalarile ateş etmışler ve ban- dırlar. Bu ıtibrla şimdiden sonraki ha- polyonun nazan dikkatini çekmek- leksandr'a karşı sefere hazırlandı- makta ne mana var? Baş taraFta-

~'1ı~ı ~.2 ·373.500 dolarlık tahsisatı 1 ka. memurlarından biri bunların rek~tın daha sür'atle inkişaf edeceğj ten bili kalmamıştı. Bu itibarla, ğı sırada, Hariciye Katibi Umumisi ki •bir• de lüzumsuz .. ayni gazete-
.~ ~ o:ı_..,~tir. . . . . Romanyanın yeni attıkları kurşunlarla derhal ölmüş ıaı::~ orduları b kum dan! ğınıı. vaktile Petresburg'ta ataşemiliter kont d'Hauterive'in kaleminden den iki, üç tane almıyacak oldrılc-

' llan · - Iruıuline ki!şifı Frede • Ank 1 · • dı"ğer bır" ı· de ag·ır surette J il"'- aş an ' f t'l bul · ı B · ,. çıkan cFevkalMe hır" p»n• ortaya tan sonra •bir İkdam. demek de ol· 'ııt.ı , '"'g He iki arkadaşının Ter _ ara e çısı yara an- so~ ıeo ...,,de Lib;ra sablllnde Agedo sı a ı e unmuş o an ourgoın ı "' 
,ı ~u~•de,_ rfildp oldukları tayyarenin Bükreş 26 (A.A.) _ Telemak mıştır. Üçüncüsü civardaki bir e- lbıa ~m .. cenu.bu ııarkisind_e . bir_ Alınan cRusyanın Karadeniz ve Azak de- konuyor ... Bu planda, müstakil bir ne oluyor. Herife parayı uzatıp 

••lQ;,.; lleticesinde öldükleri resmen • • . . motorlu keşıf kolu ıle bır Ingıliz mo - .. d k" ı· t• h kkı Ukranya ihdası ve bunun cNapole- yalnız: 
ıit , ıı.lırı•ktedır. Romanyanın Ankara elı;iliğine ta- vın avlusuna sığınmak suretıle törlü kesif kolu arasın<la bir muhare- :z~ eb.1 ıcare ~ a nda• ken- onya. namile tevsimi mevzubahs - İkdam! 
,r "ıoıı~t - Şimali Irlancta parla • yin edilmiştir. Telemak, daha ev- kurtulabilmiştir. Haydııtlar para- o: cereyan ettiği bildirilmektedir. Al- ısme . ır rapor azırlamağa me- oluyor... İmparatorun idaresinde ! Dedin miydi mesele tamamdtt. 
ııit 'lıt ·~ un ·~ münasebetile umu- ve! de memleketini Türltiyede tem- !arı otomobillPrine yerleştirdikleri rıkada ~iman . kıt'aları bulunduğunu mur ettL bulunacak olan böyle bir Ukrany• Şerhe.tçi dükkiinına girersiniz, 
if ~ ~ tarafından kral namına oku - sil eylemi tir . . bu teblıgden öğreruyoru:z. Bu haber Bir kaç- gün sonra verdlği bu ra- -. b t 

oil ~erı::lukta bu memleketin harp ga;y- ş · sırada o sıokaktaki komşu hır ban- belki doğrudur. Ancak zikredilen yer porda. Bourgoin, Ukranya piyasası- Rusyanın Bahrisiyah ve Boğazlar şer e çı ;ıorar~ . . 
dıııı;;,U: iştirakinden sitayişle bahse - kanın peı.._erelerinden iizerlerine Biogzinin 250 kilometre cenubunda üzerindeki bütün tasavvurlarını - Ne ıçece sınız! 
~ llorıi,, . G d f J' hokkalar ve diğer büro levazımı ve .çöldedir: Burıcya Alınan kuvvetle • nın iktısacli k~biliyetlerini izah e- bir anda yok edecektir. Bu yeni Siz de şu ce~abı verirsiniz: 

~ lli,;~ot)o - (Bir husus! muhabir bil· ere e Spor aa ıyef ağdrrılm t F k b • rının gelebileceği Gk yol varciır kı o diyor ve oraya tüccar kisvesi altın- devlet 60 bin asker 40 bin binek - Portakal ıçsek fena olm•z 
l>a~ Gerede, 26 (A.A.) - Şehrimizde [ 1 ~ ır. a .at una raıı;men da Trnblustan uzanan sahil yoludur. da gönderilecek Fransız ajanları. atı çıkarabilecektir!'... sanki? 

Jlt' t~ .. kontrolü altında intişar eden Beden Teri>ıy· esi Genel Direktörlü- ursız ar tanınmadan .kaçnuya mu- .... u mahzurlar nazara atuuı:1c? buracı.. nın elatından halkı, •anlı mazı"sil- B u""m) • b d ki t 
1 lııe,,_ s..ıı,0 gazetes Rlom mubake • .. . • . valiak olmuşlardr. ou.rwr Alman kuvvetıennın ha ·~ • - Nnpolyon ha;.:ikaten bu projeyi U C enın aşın a «pı>r a-

o' i\a "'lıı o ılın ~ .. ğuniln açtıgı eğıtmenlere mahsus '""at yapmalan hemen imkansız gıb. bugünkü esaret ve sefaletini teba- bcnımsemış ve müstakil bir Ukran- ır.ı. kelimesinden ba·'·-•arı, ,ö~ 
<ıı • ap asındaki teahhurlere t· ,_, ül" k d 1 · ba 1amış ' ı ,... · · ....,.. 

'11) Protesto t ekte la .,,,.,.m ursu ers erme· ş - 'B • J k . o dusu anlaşılır. Bahsedılen Alman ruz. ettirerek, Fransızlarla birlikte ya ihdasını düşünmüş müdür, bil- ıorafından ve biraz da traştan b• 
ii" ~.., ıı.., Vlc'"-em 1 ve maznun • tır. Gerede beden terbiyesi mükel- ır apon Olntsyonu kuvveti bir motörlil m~den ibar..ı müstevlilere karşı kıyama teşvik miypruz. Bilinen bir şey varsa, Ü. ka nedir sanki! ~ 

ıw.ı. .. Slt. 't . U3 nazır arını ~aibedar e- . .. . .... B . . . olabilir ki bu da Alınan ve Ita'!y:ınlarm . . . .. 
ki" ""i• _,.~:aıara malik bulwıduğunu leflerı _de. pazar gunlerı eg~t~en- erlıne gıdıyor yaptıkları gibi bü;rültülerek ehemmJ • edeceklerını bıldırı_yor ve raporuna çüncü Aleksandra ilan ettiği harp- Bazıları da hademell'rine, kapı-
erf l>llris: V ~· . . . . • . lerle bırlı~te tatbikatlara ~tirak Berlin, 26 (A.A.) _ Bir hususi yet ...,,;ıecek blr şe;r deii:Udir. şu suretle son verıyordu: t 0 n evvel ve sonra, Şark'a karşı cılarına şöyle emirler verirler: 
,.~ tı !aJıdid azıye~ın ıcabettirıdigı ha. edeceklerdir: . muhabir bildiriyor: M. K. 1 cVaziyeti siyasiye, şayet Rusya daima büyük bir alili göstermiş - 1l4, hana bak Ahmet, ai şu 
pi• hJ ~t at baki kalmak şartile iş- . Bu hafta ıçınde atışlara da baş- Bah . h b. ve hariciye _ olmasıdır. parayı, git tütüncüye, bana omdan 
f~ loıı." l.I\da bulunan Fransada tele- !anılacak ve bu atışlar bilahare ·- rıye, . ar ıye ( ) ı O devirde, Ukranyalıların, İm- bdi.r

1 

sigara al da gel bakalım, hay-
•O' ı.. e tela._. .. da d ı1 ak mumessıllennden müre~ep bir t 
• "it itib ., ..... muhıtberetaı 1 mart- musabaka tarzın a yap ac • ı J k . B , , M A H K E M E L E R O E para orun şahsına ve bu fikrine kar ı. 
1~ '---='lll"en başlıyacaktır (A.A.) tır. a_po_n omısyonu, arse.on a gel· 1 ~ı b_esledikle_ri hissiyatın derecesı· İşte bir araba likırdı ki bunun 

1
•11 • m«tır. Bu koınısyon, Berselon'dan '-----·---------------------- de • ·--,, 1 ızam edilmemelidir. Bununla özü de şudur: .., 
d~ 

ıı'" 
")~ 

Berline hareket edecektir. Komis- A d ı • t ti e ~raber, Çar Rusyasma karşı derin - Bir sigara al! 
-- Yarın Fevkalade suare ile••m••••lmliH!Q yonun önümüzdeki hafta Berline 1 ye mu eme erı• ıbır kın ve nefret hisseden Ukran- Boş yere çenelerini yoranlar, rıe 

Ş A R K 
• g muvasalatı beklenmektedir. Y~lar, Napolyonun Rusyaya geli- feslerini tiiketenler bu y>1zın .,.. 

ası • • h • 
1 

A d 0 Şını memnuniyetle karşılamışlardı. kuduktan sonra nm~rım ki b~ ce· 
sın em Kanada - Fransa n 1 n 1 t l a s a v a s ı F~at se.nelerden beri Çarların taz- ne ve nef P• israfmdan' vaz~· ~~ .... 
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llT Yik ve ışkencesıne maruz kalan ler. Oırman Cemal Kaygılı 
adir bir San'at kudretile vücude getirılen ve yeni münasebah • siyasi istiklallerini ve hemen h~ 

1 l z AK L Abirşde!A1a eseNri ol.an..M. EL Q D ı• Ottawa, 26 (AA.) - Avam Ka- E • f • A N • men hüviyetlerini kaybetmeğe yüz \J ı marasında Kanada Başvekili Ma- · m 1 ll, e n n J S J m V e e C m J tutan bu memleket ahalisi, hissi-
ckenzie Kiııg, Kanadanın Fransa 1 ' yatlarını açıktan açığa da izhara 
ile münasebetlerini idame etmesini beşer sene onar ay hapse mah- cesaret edemem~lerdi... 

Vilkinin kanaati-
(Baş tarafı 2 inci sayfı.do / 

!arın kontrolU altına gırecekdr. 
ve böylece o zaman Almanya ya 
iktısadi veya askeri bir şekiıtle Ll
tin Amerikasuıa doğru yürüyecel<.· 
tir. Belki de .Japonya cenuba, Şarki 
Hindistan istikametinde ilerliye
cektir. Bıı faraziyelerin t.-.hakkuku 
halinde ise Amerika ve Kanada 
toptancı devletler tarafından iJ~•
ta ve muhasara edilmiş buluna· 
caklardır. 

()y Filmini takdim edecektir. İngilterenin tasvip edip etmediği Bütün bun;ara rağmE'n.Napolyon 
~ NA YANLAR: cEsrarengiz kadın• hakkında sorulan bir suale şu ce- k,., 0ldul o• v 1 • b t tt• meçhul kalan bazı sebeplP.rden. d~ 

ltenuneliyete varan BR!G!TTE HORNEY vahı vermi§tir. Ufil Clf •• ıger eri era e J layı fikrini ve planını değiştirm.iJ 
Tam bir muvaffakiyet kazanan c A S ! L • , - Bu hareketimiz yalnız tasvip Vazüeyi ihmal ve suiistimal ede- ıyapılınakta olan muhakemeleri dün ne Ukr~.ny~'lıl~ı, ne Kuban'ları: 

W İL L Y B İ R GEL 1 ~ekle kalm_amış, _İngiliz Baş- rek 33 ki\sur !.ıin lira ihtilas etmek- neticelenmiş, karara bağlanmıştır. İne de Gurciilerı, Çann aleyhine is-
fireşlıur Rejisör v. TOURJAN8KY'nin eseri ıvekıli, Fransa ile munasebetleri- ten mazrıun olarak adliyeye verilen İddiaya göre, Etnin, Fenni, Asını, ,Yana teşvık ~tmedel\, doğrudan 

•-- Büyük ve FECİ BİR DRAM . . ı U:izi muhafaza _etmek ~uretiyle In- sekiz adliye mııtemedinln ve leva- Necmi, Tevfik, İsmail, Şerif ve Ha. •:ğruy~. ·~.efsı Rusya. da ilerliye-
-"' gece lçln numaralı yer!erinczi evvelden tedarık edınız. gılter~ye yaptıg~~ız_hiznıette? do- ' zım memu_runun. birinci ağır ceza san, bu meblağın birer kısmını ih· in k, Üçuncu Aleksan'.11"ın ordula:ı-

........... layı bıze teşekkür bile etmıştır. mahkemesınde ·hır müddetten beri tilas etmek veya lıu ihtilasa vazı- a. saldı~ ve malum olan elim 
---- - _ feyi ihmal veya suiistimal suretile ı =~~~nı, bızzat kendi elile hazırla. 

8İiyük tarih' • 33 ~ kete karar verdi. lçırun harem odasına girip ve, kellesini meydan vermekten maznundurlar. 1 O d ku . . 

ıt ı r~man. ö •• ü)" d •• ? Alemdar da: uçurdu. Kellesini de derhal, Serd~lıı Dünkü celsede, Emin ile Fenni /·ık ~ o zuncu asrın bıdayetınde an Azız Nasıl ldur u . l - Öyle ..,., ben de gideyim, didarı yolda bulunan Alemdara yolladı. mevkuf, Necmi, Tevfik Şerif ve.~ Imparatorluk Fransasuu alaka-
...... ı padışatııyı gorup bdkıpayıne yuz siıre- 11 Serdar ordusu bu esnada Corlu m•r-ıH g . kuf 1 ak bul I ar eden bu mesele, yani •Şark'a - · Kar . . Kab asan ayrı mev o ar un- d . , .._ -Yazan:M. Samı aye vım... . lbıalesıncle ıdi. ak ının kellesı uçun- dı U d ber' ı aıma Şark'a• meselesi, o vakit -.,,,•li Deyınee, etrafındakıler bu reşebbü - ca Boğaz yamakları >ıaşu·dılar N muşlar r. zun zaman an ı ya. J düny haklın lm 

~•< ,.'0tla._ Canı-•- kulluğund al d k J. •1 rdı sün mutıassenah adidesinden bahset - pacaklarıru bfleınedıler.. ... e ya-! pılan tetkikler ve muhakeme neti- Na 
8

1 
ya k 0 ayı tasarlıyan 

""-1 "' eıu a.ıo;. an ... ı an o,""'uyor a . .-1 ro•ı- • • • po yonu ne adar me guI tm· 
·~· •«u1ıık altı ne!erstile birleşerek . Serdar ıle Alemdar arasındak1 itılftf tiler. Seıuarı ~reın de Alenıdarın Is- Ue!e, Istanbulda ş.,yuu herkese bay- i cesinde varılan netıce hakkındaki ise .. ş e ış 
I; "'"'• ı\ğa-'l.bduııah ağa ile yeru<-eri. ve muhalefet o dere.:eye vardı ki. go- t~bule beraber g~lnıesme muvafakat ret verdL Ne oluyordu·ı _ Kimsenln bir müdlil ve uzun esbabı mucibe ve e ' bu~_un d~ aynı gayeyi istihdaf 
tr.1,; tok:at ha kapı:-.ındazı. toparlıyarak sil- ! r.enler rıı•Jtr.cfik zarı..,ederler1ı ettı. Daha ıl~n g u,•rek mcmnunıyetını /şey bıldıgı ~oktu. bu esbabı mucibe neticesinde oku- d_~n Fuhrerı o derece düşündür-

.,..k haı.ı şyasa_k:ç.ı. odasına tevltif et - ı R:}ınız er~ndi, Serdar ıle A!cmdar a- izhar zıınnında paşaya te~urle-r et.. Herkes bırb1rıne sonıyon:!u: k .. hkı1m. t rnuş, onu da aynı yola ve ayn h 
k: <ı.lta.t er1 btle vukubuluyordu ı ra ... ırıda~ı roliı mu.kem.mel oynuyordu. ti... - Sultan Mustafa Kabakçının kel - nan arara gore; ına ıye ve taya sapnıak h . .. .. ı .. a-
tı. l-tıısıa_' bu.ntarın her tü.rlu · r . Se~ . t mile kandınnı~ ve Aleın-1 Bir kaç gun sonra, ordu toparlandı. lesini vurdurmuş!.. beraet kararları şunlarıd.ır: tür evesıne du.şurmuş-
" t\tlQ:, ~n ile sair erbabı t nıeı ıceblinsı d ro.a .. ı daınaıştı • Alessehıer yola çıkıldı. Serdarı Ekremlel - Yok, Serda11 Ekrem vurdurmuş• Emin Fenni ve Asımın ihtilfu; . ;ıurı;ı e: ka ezıt u ı aı·s. tsıo ırm · Al 1 ··• ' B" t k 

u. vııasına vesıle teşkil edi - Alemdar Mustafa paşa, bulun kaba- Çuhacı ' pa_şa ve Behram paşalar . Ha bukı, vak'adau ne erk~nı devle- suçundan Türk Ceza Kanununun . ır e erı·ürden ibaret olan Ta-
> lıa.ı bı; • " aletuıe rağmen R•ın•L e _ maıyyetlenıe onde gıdlyorlardı. 1 tin ve ne de padışahın haberı vardı. 203 .. .. dd . N . . 

64 
rıh, devam ediyor ... 

l ~taıı :)ı"le ol.rn lhgınJ e ceh . , ı.k Alemdar Mustafa paşa' bunları ö Bu, iş1 yapanlar Ma~onlardı Alemd uncu ma esıne, ecmının 
~rli~o%ı.o. Pi.~nlar~ ber;;ıb0:·, Jfı:r<;_uk .ı::~nain:n tE>lkinind: kat~= :~:~et nune katarak kendısı 'tırkasile be = 1 ellerine almışlar istediklerı ~ibı oyn: ve 203 ünciı ınaddelerine göre be- -

bir U.. ~a. a tnu.keınrııel"'i. ı - ;huyoc, SeL-ctara .rş:ı s ber .. il rd byorlardL şer sene müddetle hapislerine SU- arnm· eden memmııye· tlerın· e, ınah-~ tnu sonlar, ttıu.hadckak 311rP.t- v~ &.:vgısindeki tıarcketletmde muval - ıra yur yo u. ! . . . 1 . . .' 
~ ldııe Vaffakiyeı eld edecekkrin '.. . , , ti Ordunun beyle alelacele hareketin-, Fakat, Bogaı yonıçen yamaktan I çun bır maddenın def'atle ihLili. ki'tnıiyetleri müddetince kanuni 

t~ <ıt; r. e e; ·-'R ''"'.' orf,;;;di _,.h•~ı mük•Jllmeı ha- den Edirnedeki memurm ve kAtiple - derhal kaleyı muhasaar ettiler .. Su! - şeklinde işlenmesinden dolayı Ceza h · 
'•ın ' o derec amız e • .-·- . ~--· . . h beri . b"I k r· tan Mustafa Ali ağanın k ı . . ma curıyet altında bulundurulma· 

~ll'l İltts.ı ey~ kadar !n, Serdarı ızı. ... ~L :Sıc .,::un ıııUzak.1.;rat esnasın- rın "-~rısının a en ı e yo tu. s- .. .' . ru: er erının kanununun .80 in-ci maddesine tev- la 80 1· 
~ • ettt· arıa nıu.ıct"'' , iri d . Edirnede ikamet.inden do - tanbul bile haberdar değtldi. Serdarı kahru tedmırını ırade elmışti. Ali a • fk b 

1 
. nna, ıra üereti vekaletle 353 

~ela. rrı.~ru Cihetle u.tnuru r:;:reke' ~ · ı a ~ıc:,~n bir kaç bin kese sat'redildiğl Ekrem, kendi kendine karar vermişti: ğanın kin1ın tarafından gcJdiğı n).alUtn ı an u ceza arının altıda bır art- lira ehli vukuf ücretinin kendile-
baQ iıy"'ıl~ratta bulwı.m;k ;,~:e ·::. ıv:":.ıc=e tedariki güç olup tstanbula gi-ı Alemdar Mustafa paşa, ordunun ba-ı~cfld\ Ye~çe~ı yamakları toplarla ltır~lara~ beşer senale onar ay hapis- rinden tahsıline, Eminle Necminin 
CSa.r, ıle g'1:ra e, beş altı bin kadar sek:- !dilse daha Al& olacağJ, mUtareke, mit - reketinden bir kaç giln evvel, kendı a- a eyı ~~ e arar verdHer. erıne, uçer sene tı.şar ay memu- 40818 Krş., Fenni ve Necminin 

4301 A.ı l:dJtrı devre cıkmış olaı Alem- fsal3.haya mubeddel olsa bıle payitahtça damlarından Punahisar .,yan1 Hacı Ali ~ Alt aga ıse, Kabakçının kalesıne sı- riyett • mahrumiyetleriııe Eminin K As 
1 

N 
to •llıcta:l'• davet etınolı:te id~ ı'tedcrikdta daha zyice bakılacağı mevzu lağa;rı Boğaz nazın ;{abakçı matı udunu 

1 

gınmış top ve tutek ile kendisini mü- 20408 91 . Fenninin 2150 , 8 '. A h rş., .. ım a ecminin 8000 kuruş 
ııı;1"ııu. ıı~ ordıısuc gelerek Serdar ile olarak Serdarı Ekremin ı:Uınini bu ci • idam maksadı le Karadea.iz Boğazında _ kemmelen mud:ıfaa edıyordu. Ve, A - • ' . . ~. • s~ ~~ödemelerine, hadiseyle alılka.sı 
l<yh~, lotaır' •haber İstanbulıla türlü 'ııetıeo iınAle etti. ki Rumelifeneri k~leslne :yolladı. l<;_mdardan aldıgı hail emri de kimseye 40?0'. Necm~ın -~6559,19 ~rayı b•_r:r gorulmiyen Tevfik, İsmail, Şerif ve 
'i,.al4ııı ı\ta~•ldt. Bekta§iyan ocağı, Set-dan Ekrem, Rwıçu.k yara.wnın ti&- Ali ağa_. kunetlı maı:yyeUle b_ir a~ •

1 
soylemıyordu. He_rkes. bu ışı Ah a_ğ~ • mı_slı faz:asıle odem~lerıne, iht:ıas Hasanın beraetlerine ittifakla w 

• ~vab . Uaı. eiendi, Musa paııa ıavereslne yapJŞ1Wil.ı. Fikrı tensip etti. ~ ve, ııızlice RumeU!enen kalesıne tın bızzat kendisi yaphgına kanı ıdL ~dilen miktarların yuzde beş faızle j temyizi kabil olmak !Uere k 
iotaul>Wa hare- diiilil- Ve, bir ııece ""skınııe Kabak • (Daha varJ. oderunesıne, müebbeden hidematı verilmişti!: arar 

İngiliz liman ve muvasala hat. 
ları serbest kaldıkça şahsi kanaa
tim& göre Almanya, adalart istıil 
edemez. Büyük Britanyanın illba
har ve yaz darbelerine mukavemet 
edece~e şahsan kani bulunuyo
rum. Yüksek İngiliz mahafilinin 
de kanaati bu ıner.kezdedir. Yaz 
sonuna kadar İngiltere istila dal
galarına mukavemet edecek olur
sa demokratik milletlerin muvak
katen kaybetm4 oldukları mües. 
siriyet tekrar elde edilecektir .• 

Azadan birinin bir sualine ceva
ben Willkie demiştir ki: 

•İngiltere yarın sukut else ve 
Almanya İngiliz donanmasını ele 
geçirse Birleşik Amerika Devletle
ri bir veya iki ay sonra harbe gir
miye mecbur ve mabkitm olacak
laı-dır •• 

Tehlike karşısında gözünü kırp 
mıyan, hakikatleri olduğu gibi 
memleketine anlatmak isteyen, fa 
kat aziı:ıı ve yardımla bu badi 
nin geçiştirilebileceği kanaatin• 
izhar eden bu sözler encümen üz 
rinde ve hatta bütün Amerika ef 
karı üzerinde derin izler bırakmı 
tır. Projenin kabulü muhakkaktır 



EDEN ANKARADA lngiliz devlet adam
ları Ankarada İşaretler Be.§1.kta§ Birifl.Ci Sulh HukuJc H8.-

kimliğinden: 941/34 

(Ba~ı 1 iaci sayfada) Veli Eryüksel; Be§iktaş Dılamur 
(Baş tarah 1 ind sayfada) lunu, Bqvellllette Başvekil Doktor Re (Bq tarah 1 ind sayfada) desinin .mevcudiyeti de malfundu.r. Uzuneaova Çeşme sokağında 88 sa-

c1a ha:m" bu)umnakta idiler. Garın dJ - fik Saydamı, Büyük Millet Medisinde Alman oydnlan, Bulgu topnk· Fazla olarak biz İngiJterenin en yıda mütekait Recep nezdinde jken 
ter akııammı da kesif bir halk atlesi <Je Reis .AbdIDhali.11: :Renda'yı ~ larma a7a.k bastıklan gün, Balkan- mühim ~an damarlarıma ya yanı- halen ikametgahı meçhuJ. 
doldurmuş bulunuyordu. eylemişler ve Hariciye VU:illmi:de tarda harp patlıyacaktır. Bu harp- ba~dayız, yahut yolları üserinde- T. C. Ziraat Bankasının aJeybini-

İnciliz Hmiciye Nazın ile İınpara - ~v~kil ft Büyük ~et. Meclisi.~ te., Balkanlıların da, İa.gilterenin İn 
torluk ıenel kurmay başkam ve ma _ 61 Ankarapa]asb kendilenne iadfı ~ - d iih. )) . 1 aldll' yi:ı. giltere, en basit şekli ile hiç ze açtığı alacak davası üzerine y a.. 
weüerini taşıyan tren, gııra girdiği za yarctte bulunmuşl~r~. . 

8 ~ •
1
m ~o ~rı .0 ac . : .. olmusa şu ü.ç sebep yüzünden bi- pılan muhakeme neticesinde: Da-

man ba11c kitleleri arasından yükselen Bundan sonra B~yük Brı~ya pnel Türkıye ıle lngıltere iki mutt~ ze bu iki şahsiyet kırat-Osunda zi- vacı avukatı cem'an 183 lira 25 ku-
alkıllar ve cvaro.I> cyaşa> sadalan da- kurmay başkanı Sır John D>ll rda.11&- fik sıfatile, istcm~~ikleri )öyle bir yaretçiler göndermek lüzumunu ruşu ~tık elli kıt'a senet ibraz et-
k,\kalarca sürmüş ;e muhterem misil _ tinde İngiltere büy~ e lçisi ve refaka- harbe mttbur edıhrlerse, beraber- hi58e'-;• olmalıydı: mış· ve medarı tatbik kı lm _ 
ftrimh Anthony Eden, bu samim.l te - tindeki zevat ile birlıkte genel kurma- d'' .. k ib . d'd h ~ evra o a 
r.aıııDnta halkı seıamJamak ıruretno ;va giderek Genel K:umay 1:13~ Ha te uvuşme . er~, ~ .• 1 en •8 - 1 - lrakın ve petrollmDin yanı dığmdaa istilrtap yapılmasıın ~te-

··•·-b ı ._,.-_ re-ı Fevzi Çakmak ı ve ilu.ncı başkan :&JJ'lanmak vazifesık lllllkelleftır· b .ıı_ b ..__d v • • ıniı::tir TebJiY.. edilen istiktap da ve 
ır:ı.IAIYI e e e .. ,~.-. "M Güıı.c:lüati . • 1 Muht ın· ' liz B • . N apnWI UMUi ugumuz .rsm. ır • ts • 

Tren d ~ inen Orgeneml Asım zıyare. ey - er. .erem gı "' ~:rıtışe a- 2 - Bogwazlarda BalkanJarda tiyesine icabet etmediğlnizdeıı. ıe-
İn&iliz .hariur:: n:m ile Sir John lem~ ve bu zj;JaJet1er kendisine Jade zarı aynı zamanda ıngıltere harp ' ' tl d ki · ı k b 1 t.m · 
Dill, ..,. _ _,c•- ...,._._,.,_,_ ~u·· ı....r. "'-~9- oıumnnştur. . k b~. · • ··L:.- ~-- d Egede ve Ak.denizde bulunduğu- ne er e JJD<Ja aırı a u e ış sa-

.Q.iU} ,,,_ "~"" .., ,... u .,..,... TÜRK'l'IN HANEVi ? ~esınm en muuu~ı. ıu.asm an yılmaııua karar ve:ril""""..ıir. imza--
oğlu ve Genel Kurmay ikinci Rc.i.s1 ATA biridı:r ve yanında İngılız İmplll'a- mm: icin. 1arm:m dava olunana a'j;b~ d w 

Orıeneral As.un Günd~ ile roOsafa - BUZU&LABDmA t J w Jc " ti J • 3 - Garbin mukadderatım Jıal- un ugu 
hada bulunmu&lar ve her iki taraf "" t:>ost w möttefilı: İn~re hariciye ~r ugunun us e:rı ga~e er nın usulen sabit olan elli kıt'a senede 
lııkatlerindeki ı.evatı birb1ılerlle ıa - nazırı Anthon7 Eden ile Jmparato:rhık dıma~ı olan General Dıll de var- ledecek siyasi §artların Şarkta, müstenit ısa lira 25 kuruştan da a.. 
~ardır. İstikbal merasbniııin genel kurmay başkaıaı ıeneraı Sir dır. Tabüdlr ki bu gısril~~elerde Yakın Şarkta ve Avrupanm Ce- cının ıst.diği m iktar <>lan 145 ~ 
bu safhasıoı ıakibell Rfyasetic:Wnhw· J obh DilJ Çanka)"ada Riyaseücümhur diplomasi ve fJiyasetin olduğu ka· nubn şarlds.iııde tekevvün etmek 60 kuruşun % 6 faiz (25al) kuru: 
bandosu İngiliz mill1 m!lrşı olan -"fan- köşkünde defteri mah3uı>ıı imza ettik- dar sevkulceyş ve harbin icaptan istidadında olduğu açıkça &örül- muhakeme -asra1ı dava vuk ... tı-
:rı. Krab korusun> ve .. lstiklAl> m&J'f - tea sonra Atatütk'ün mu-.akl\at kabri- da ke ..... cı a .. 
Jarını çalmış n miaafirle.ri.mU nırimel ı ni z:t.yanrt ederek mubteeem bir ~elelllı: müsa ı;e edilecektir. düğü i~io. na takdir t'dilen % 7 Jriibetiı:r 
ihtiramı ifa etmekte olan alked kıta'- koymUllar ve ebedi Sefin manevi hu- 4 - Darp karu'gasJJUD Juzıl bu- * de avukatlık ie•eti ile birlik-
71 teftiş eylemistir. zurunda eğilmişlerdir. :Bu taı.inı ra.!i - lutlan, Balkan ufuklarında topl~ . . . • te dava olunandan alınarak da. 
~ Bri~ hariciye nazın, kıt'a mcsinde büyük misafirle maiyye~ nıy~. Dtln~U rnetelerde çıkan bır ~~mlekefi~ze gelişı ıle ~k - vacıya "Yerilmesine 10121941 ta-

1tomutanmın eliDi sıkmıt ve askeri rinde bulunm~ta olan yakın faJ'k in- Berl ıa telgrafınm savurduğu ili İngiliz dostluguna çok aziz hır ha· rihin· de • .. k bil lm-"- ü 
cmerhaba uker> diJerek seJAmJomı' gtllz kuvvetleri ~ ıene - k • . h lını ıemyrn a o -. zere 
ve erlerimiz gür bir sesle aai ol> ınu- ı raı Wavell'in kunr:\'Y ba5kanı ıennal tehditleri dikkatle okumak lô:sım- E~• attı~~k şüpd e 

0 Y~·L-~ karar verilmiştir. İşbu karara karşı 
-ı..-ı-....•- ... e bulunmn•J-..... ·-. IArlhur · sıruth ile tuğge?Mral Mallaby, dır. en ve &u..a: or usunun u .. e u-ddet ' r.fmd it' et d· ııo.; . 
-~,_. ...... anu.a 1 · ., · K d il b tan k m J 2a a ıru me 16.nız 

F.den, İnıilh i.mparat.orlutu ve Türll bava Yis mareşali Elmhurst lle mih - cEğer .ngilliler Musso_lı~ı Dlll umad tini? .as~~- etti~~: ~a~ mlı§ınak takdirde hükmün kesbi kat'iyet e-
IDillS ıenklerile süslenınie ..... bulUDaD ma.ndarları refakat eylemekte idiler. nutkuııdaki dirnlelerden bm ine- ua e e • .ıe e 9.l ıçm me e e- d ğ' bük" h··ı~ -L 

rd ___ _._ - , ı- .. _ 1 y;..... ..~ _.._....... esna--..o- m'-.. "-~- .. . . J timiz' d ır... tli b' hat ·ı ece ı um u ı:asası m-amına P m ~ ........ ~onlJlUI .- ... -r ...... , - .,.. ............ .......... .-uıc-- rinde biraz du.şiinmek ıstıy<>r &J"Sa, en ....,.ıne ll' ıra ı e kai '--"- "- . . - -..,_ . 
ayni sureUe hallwı en içten tezahür - ırimi2 ebed1 Şefin munkkat bbri ts - • • ıla• .. x...- .. h I ~ m 4hın-. auere yll1Dl gun muu-
Jerile karplapnıf " bu ıaahöra&a otıode n.11 muavini ve aımi7fl direk- ıllrbaharm yaklaştığı bakkındaki ayr ~u.aa fUP e o mıyan detle ilan olunur (3167) 
mütebessim ve mütebaasUı bir ~hre I törü taratındarı lıarşlianmıa ve bir po- cümlesinl hatıJ'lasmlar. Her istika- ne1'81 Sir Dili, iki büyük devlete · 
ne mukabelede buhmmu,tur. Us mil:frezeaj raaimei 1büruu ifa ey- metten kendisini gösterecek ohn umumi b.ir noktai nazar teatisi hr- İstanbul Dördündi 1Cf'a Memur. 

Anthony Eden, bu samimi istikbal l~. bu ilkbahar hakkındaki telmih, satım vermiş olacaklardır. Fakat !uğun.dan.: 
e&terileri arasında atış polJaonuna ka Bu akşam Bar1c:t.19 VHtli şa:ımı Sa- son darbenin Jndirilecefi muhare- bu Udisenin bizce en mühim ta~ l 940/4277 numaralı dosyada mah-
dar halk safları arasında yüJ'Ü7Qşleri- ~olla tarafından AnJ..npalaa ote - -~ ~..1 .r. h 1 

. . li de İngiltere haricıye nazın ile im- be ll'H!Ydaın ltaklunda henüz hiç- .nu.ı, bili askq-ı otoriteyi, uığeri a- ıÇtl:Z o up paraya çevrilmesine karar 
ne devam etmış ve burada llaıdileri - n , . . bu t 'lizl . ~ . t' t il d b ~L· •~ ı ·ı ıı:ıl!5 lir ı... ı · d ne tahsis olunan otomobile HandJ'e parato:rlulı: genel kurmry başkanı ıe - bir fıkırleri «>lmryan ngı e- rıcı sıyase ı ems e en u ı.aı m-

1
ven en .,,,, a aıyme ın e masa, 

Velı:ili.mwe birlikıe binerek .ikan:ıei - neral Sir Jotıo Dili şerefine bir &Ram rin bütün düşündüklerini ortadan giliz devlet adamının bize tarafı- gardrop, .karyola, halı vesair hane 
laine hususl daireler tefrik ~ zi7ateti. 11e~işör. . kaldıracak mahiyettedir.» mızdan davet edilmek suretile de- ! t?§Y8.!l açık arttırma suretile 1.3.941 
e>~n .Anka.rapalas oteline citrnişlerdir. Bu ziyafeti bir resmı kabul 1akip Bu tehditler sinh: harbinin ta- ğil, tamamile bir surprise halinde Cumartesi günü saat 11 den itiba-

• lqiı· ·ıa ~~nl.CJukye nazınııl km oto~~- eyJemlşllr:O,.,..n.y zty .. •--..""'-• arnnlım:ndan biri olabilirse de •· ve kendi initiativcleri ile eelmi' ren Galatada Küçük hendek sokak 1 
Dl mpara...,r gene unna7 -- m.,.. .. ·ı.n .aAl!..l.U'l.lJ'( • ! a1 
nı Sir Johll Dill ve ıenel kurmay l - AKisı.ni :vanıkhk, bunlan doğru telfıW et- olmalarıdll'. Y ova hanının 4 numarasında sa-

,o; ' • • • 1 

Maarif Matbaası Müdürlüğünd:n: 
Cins[ M1lıtarı 

Elektrl.lc 22 kalem 952,3.5 L. 
Malzemesi 

Maarif matbaası tçin evsafı earlnameslnde )'a.z.ıl; elektrik m&h~ 
~t eksiltmesi 10.ill.1941 Pazartesi günü saat 15 te Yüksek Okulla;- #1~ 
aebecili&inde icar edileceğinden lsteklJlerin munkkat ~Y akçeJ('rfle bifl 
yazılı rün ve saatte komisyona müraca.;tıan ve fnla maltunat al. k. ıst:,1 
J.>ria de lıfüdiirlliğüraib:e başvurma.lan llb olunur. (l31

' 

Bir Mütercim Aranıyor 
Maliye Vekaletinden: 

Almanca ~ Fransızcaya batddle vakıf ve Türkçui k uvvetli lıir .ınO 
ar.mmaktadır. 300 lira olaD kadro üereti kazan11n &alibiu liyakat 

1 
•öre birden veya tedncen verilecektır. Yüksek tahdli olanlar tercih olııl1 
cakur. Talip olanların tmllhan için milsbit evraldle bir lik te 5 Mart !Hl 
hine kadar İatanbulda Maliye te.ttif hey'e~ Mallye Mü.teıt~ı.ttıne ~) 
racaatıan. <l'J 

kinci reisimiz orgeneral Asım Gün - Sof.ya 28 (A.A.) - ste:faıti bildiri _ meyi emreder. Evet .• Tatlı bir surprise olmuş- tışa çıkarılacağı ve teklif olunan 
düzün bul~~~ . ot.omo~il takip 7or: Filvaki Mussolini~nbı •Yakında tur bu. Şahsi meziyetlerini ve ış- l bedel muhammen kıymetin in % 75 Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüg"' Ünde:ı : 
eylemekıe ıdı, Misafırlerimıa Anka • Ede'in Ankan eeyahaU, Bulgar si- ilkbahar gelecektir ve mevsimin 1 tt'ğ' k" f kal~d ini bull\1adığt surett0 o günkü sa-
rapalas önünde de ıezaıınratıa ~ft- . ... ~ y .. -~-•- ga e ı ı mev un ev • e e- - .... ,ı _., - ı :va.aı mahfillerın ..... , ............ tana yan- istediği gı'bi güzel şeyler de gele- h · t' · 'kt it ' tış geri bırakılarak 4.3.941 Salı g :i- Kuleli Askeri Lisesine girm~ğe istekli olup da taıralarda ~belere, li':· 

Ankara 2G (A.A.) - lnglltere haTt- 'ı .,~-tm- .... bahum· de ;~nilter· ... ın· yenı· bır· cektır, dedıği gıbı, Bıt)er i'e, Al- nıayı aklımızdan gerirmemi,. oldu- nu aynı saatte ve ayn. l y~rde ıkınc_ i u a a o uca mc e muracaa e maıı o an ar an sını arın a r#, lanm.ı.şlardır. dun bedeli ile Balkanlarda karga~ . • w • • • emmıye ım zerre mı arı aza • ı - · · b Jd d d ğr kreb .. t t 1~ ı J d fi d d ôDt• 

..... .... "" ""'6 .... İ :ı 'S '"'lr artt l olmıyan, bütün girme şartlarını bai2 bulunan ve ayni zamanda giriı e' + 
clye nazın Antbon;y Eden ile •eneı tetebbüsü olarak teıakki edilmektedir. manyanm ilkbaharda ta)yaya yar· ğumuzu temin ederek kaydedelim a~uıı. ırma suretı e yapılacağı ı- nı tekemmül ettirm iş olan isteklilerin imtihanlan 7apılmak üzer~ T/Mıırt 
lu~rınay balkanı general Sir John Bu teşebbüs Bulgaristando takbih edil- dım edeceğini ima etmiştir. ki Sir Dili bir cüphesiz geniş halk 1 )~ ,, olunur. (3161) Cuma gunü saat 9 da K uleli Lisesinde bulunm. ·an ve bu tarihte ı:ne~( 
Dill'e aşat:ıdaki zevat refakat etmekte- Lo dr ha b -'-'-'eri ' :ı "' ı - 4"" 
dir mekte ve n anın r cu ..... ..:u.... Romanyadaki Alman ordusu, tabakaları tarafından Sir Eden de- B k k.. S lh H kuk H .k. ı · , bulunmıyanl3rın haklarını k oybcdeeeltleri iliuı olunur. (l 

: gittikçe daha ıaz.ıa t.eeasütle karşılan- . a ır oy u u a ·ım ı- _ ------------------------Tuğgeneral Mallab)-, hava vismare • maktadır. llalkanlarda makul ve gayrıma~~' recesinde bir alaka toplıyamamış- • ( A 1 
pli T. Elmhint, binbaşı Fe.rcıuon, Sof7a siyasi mahfillerinde beyan e- beklenen ve beklenmiyen her ıstı- tır. Zira Edea,ı, bütün dünyada ol- ğinden: ~41152 Türkiye Anonım M LLI B RA 
Eden'in hususi kAtibi a. c. Stevenscıf, dildiğine ,öre, bir Ba!kan cephıe8i kur- 1{amete saldırabilir. Bu arada, Bo- duğu gibi burada da hemen her- Bakırk6yftnde İskele caddesinde 9 LA t•k c· k t• den Ve 1'ıf b t Tür~ 
D~n_:__MJ .WWn&bn·~· '-'-~- ....... -... mağı is~daf eden . Inl.liz manavra-: ~azlar istikameti de bulunabiliY. kes tarafından tamnmış, yahut yıl- numaralı evde mukim Dren ölen ve te- ı SS I ~lf e in ıneŞrU a /. 

uc:>ICC• ave m --...... - sı ıhılpristarun azımkA.r muhalefeti d . . · · ı l A · ş· k · , ev ıeaeraı Arthur Smittı.. ~ kar§ılanacaktır, 0 BuJaan.ta.o ki, 'Bu ~a~ ~. •emnıyet ıçın e.m~- )ardır yapıl~ ~re.kli D~ŞYİy~t ile rekesine mahkememizce v:ııiyet edi • Şirketımiz hissedarlar heyeti u- D0Dlm !Y CfınO 
İngiliz barlc11e nazın Anthony Edoı mihver devletlerinin dostluğuna güve- vetsızlik gostermek• prensıpti~. tanıtılmıt bu sıyası §8.hsıfettir.. len Artin o~lu Ardaı Kalenderin mi- mum iyesi alelade olarak 27 Mart Ş. k tim. . h . ·ed h yeti 

De Britanya imparatorluğu genel tur- nebilerek her türlü ihtimallere ~ \iman ordUSll, Dolanda ve Belçı- * rasçılarmm kanunu medeninin 534 ün- 9'11 Perşembe günü saat 14 te Şir. J ır. e . ızm .15~ . aran 2~ ~1f 
may başkan1 ıeneral Sir Jotın Dill bir koymağa ~ır. aya 191dırmıya hazırlamrken Al- cl1 maddesine tevfikan üç ay tJlacaklı ketimizıu Yeni Postahane karşısın- mumıy.~ sur~_tı a_diyede .... 
müôdet isti.rahat ve öğle yem~ni hu- EDEN'IN ATİNAYI ZİYA&ETİ nan diplomasisi ve Alman propa- An.kara ziyaretinden Eden'le ve borçluların da 561 nci maddeye da 30-32 No. lu Merkezinde içtima 941 ~rıh: ıe musadii_ ~lı. gun~j 
·~ surette. )"ed_Ikten sonra Jngiltere . lIUllTEMEL •andası, ıo Mayıs şefl!k vaktine Dili şiıphesiz Jrilzel intıbalarla ay- tevfikan bir ay zarfında mablı::('~eye edecektir. 19,30 aa isıanbulda llirincı_ Vak 

1 buyilk elçw SU' Hughıe Knatdıbull - Kahire 21 (A.A..) - Ro.rter muba - adar tatlı diller dökerek bu iki . · . . 1 tunda 32-33 numaralı daırede 
Huggessen Ue ve re1akatinde bulunan birinin öğrendiğine göre F.den ve ıe- . '. .. rılacaklardır. Fakat gıderlerkeo mfiracaatıan aksı takdıroe terek~nln 1 Mezkur içtimada bulunmak isti- . ı· r ğ. h ' d laJ111 
eevaUa birlikte 15.30 da Çankaya kös· neral Dlll ıimdi Ankara;a J'ıı.pmakta nılleti Uyt'l!lturmuşlardı. Bu ku- val~zlerine bir şey ilave ederek mi tasfiye edilcce,:i. UAn olunur. (3177) yen en aşağı 25 hısseye malik his- j ıç ~~.el~ ıyecc 1

1 
ı&e İarb ~) 

lfüne giderek dd'teri mahsusu ım. q- oldukları ziyaretten sonra bir kaç gür ·ük devletler, o sabah, ala(:a ka· gideceklerdir? zarı 1 lama arzo unuı . ş u 
lmıiılerdir. içle wıaar Kahireye dö.::ıeceklerdir. B l. •ıtnlıkta Alman bombalarile gaf· .. ., . . . .. . . sedar lann içtimadan on gün evvel u.mumiyeye iştirak edecek lı' 

Mubte misafirler bunu bJdba arada J:d •· At; ....... aa 2i .ret et - · .__, ___ d d kJ - Şüphesız bu lkincı suale cevap Bakn koy Sulh Hukuk HakımU. ı hisse srnetlerini Şirketin Yeni Pos· jdarlar&"' malik oldukları biJ.Sf rem en ın ~& 1 et •Y•IU&Lua aa ayan ı arı za b'lm k dakikada kihi L- I · . ı 
Hariciye VekA.ldinde Şükrll Saraeıoi: mesi muhtemeldir. .,aa,yaai if ~ten pçtlkten sonra vere 1 .~ şu . ,. n • ğin.dm.: 941/163 tahanc karşı.smdaki Merkezine ve. netlerini nizamnamei esasiroJt: J 

Sovyet Japon 
· • b' ı·x.: mıya mutevakkıfhr. Fakat Aııka· ı J - d li aka iL· •-.1·k tarih' · tifll''J 

S 1 • 'd ,.uttefiklnden yardım ve 1ş ır ı... de .. · dı . ıılu de- Balıır'..r~ ~tik mıııhallesinde hnl- rerek karşı ıgında uhu ye vaı - aamına K"v.ıJ an ı ıç . \ oma ı e ·apmak istemek haf asma dltmnü~ Fil o rı~~e ıçı ş~· m . m, o laç Hfıte)'in ıokatırıda 11 / 13 ounuın- 111 almalan ilan olunıır. on gün ev1'el İstanbulda Birinc.:J :re 

(D•t tarafı 1 inci sayfada) 
çuko hudud mmtaka.mun idaresiıııe 
ait islerle me'ZkQr b:Ududun So• -
yeUu Birlill lehine tuhlbi m-. • 
.Hı de halledilecektir. 

(Bas tarab 1 illci sa.Ud1) 'er 'Ye çok ıeç kalmışlardı. 811 =~eık.ugışsıs. b ır sı:;;; mu- ı h hanede mWrim ilu:a akıl lüııtalıiırıa 1 RUZNAME! MÜZAKERA~ kı! Hanında 32-33 numaralı dl· 
'eni 11Datmıyanlar arasındayız. d 1 li~'orayalm koş "' z •daveb~a lmrtptell olanllt hAlcn emrazı alcliwe " • tevdi ederek mukabilinde bir F 

K-.Hre, 25 (A.A.) - İngiliz umu- .. • . o u va ue ge e aruuı ır " 1 İd M liı' . ci.in- buz ı la ktaz.idir 
mt karargahının tebliği: Jn11tmaYmea da, muttefiklerımm- f k l d • .b. d bo ıbastaMSlnde tahtı tedavid9 bulunan ı - ve ec ı raporu.nwı ama n mu . 

~ -;ok daha sıkı bir işbirliği için, l~rl o ma dıgı,_gı 'ı~zıra ad~ ıkva- binbqılıktn mütmrld ım dotumlu knme.si ve İdare Meclisinin ibrası. BUZNAMEl JılOZAKESJ.ıf: 
Eritre'de Keren islikametinde i- .• db' l imi • al ız e veya o"' •a ı e onme a-

1 
· 2 Mü k . -t. r 

ı lerliyen şimal kohunuz, yeniden ~imdiden bü~un t~ ~r er zı • rasında da bir fark ,-oktur. Zira Ahmed othı Nadir .Erhanm bacrile 1 -: • k ' r~ 1? raporu VAunma.51 1-MecHsi İdare H mö.ratJf 
Ayni mahfillerde Japon hariciye 

:nazın Maı.uou'nm Şubat ııiba7e. 
tinde Dl,'et meclisinin tatilinden 
90Dnl Mosk~a riderü paktı im
za edeceti de söylenmektedir. lıı'lat
suoka Moskovadall 90NS Berline 
liderek HiUer ile Alman - JapoA 
işbirlili meselesi etrahnda iM -
~tlf. 

ı:ıayanı memnuniyet tere"'kiler kay. ıak mecbDTJy~tiıı e,..ı. "-'--- 'lli f ti . . 'b 'kanunu medeninin 355· 361· 3'11 ncl ive mura ıbın ıbrası, l k 
~ .11. t d ·ı G 1 Dill ~ mı men aa ennın ı re· ı ' ' • por arının o unması, 
detmiştir. Keren etrafında, ayni ma şte H. E en ı e enera ' . . .. k 1 if d . ·ı ld ınaddeleriııe tevfikan eti Fethiye ı:..... ı 3 - BiHmço ve kfu·ü 1.arar hesap. 2 94" senesine ait bilin~ 

1ı1bb n harbin htitii• ihtimaı;e- smı ~dmututemmd~ ~ erli~ ~ele e 'ba.a v.ı. uyuı oiuııaduta .wuı olu - lannın tct.~ilt ve tasdiki, ka·r =zar ..... h~-ı...-1, .. ,_ halll faaliyet devam eylem4?ktedir. 'ni _ d • ek •• her iki ..,., '"'"' e aa ımac, z5 .. r :ırm 1 ... - .. .....,. --
İtalyan Som<ılisinde, garbi Abi· rı ... z e• ~e~ _.:ah' 1 i hü nereden. ıelip ne tarafa estikleri- rıı•r. (3171.) 4-TemeUüüıı sureti tevzii ve za ve tıısdilti 

·1km ital> ettadılf teu "' er - -- : 
ka kıtaları, dün Brava'yı ıaptetmiş· 'dimefimirle yakından temns ede- ni ea iyi biln ~e ~nlı7aıı. mü(ire, .::.~ıbi: .~:. t Z Z ı: T, Nc~ri~ai manı, 3 _ lıfeclıs• tdare ft mür•• 
!erdir. İleri hareketimiz yeniden bu ·ek brarlqtırmak iben Ankara- ea 1;11~mmel bır aı)'Mi l'as:.ıt ıner- Dırektoru: Cevdet Karabılgın S - İdare Meclisi Azası lntihJ?bı, ibrası, 
'limandan devanı etmektedir. Gelir. ·• p]mişlerdir. Tam bir anlaflll• keziclir. &uılclıtı yer: •Son Telpaf• e - 1941 senesi için mürakip in- 4 - 141 Hne!li i:in mürak!f 

Bu mah1Wenı röre J•ııonnnm 
SoV7tttlerle anlaşmadan PaeWk .._ 
nlz.inde huekete ıeıcmesinln im -
k.4nsız oldutunu ıören ~ 
SoV7etlıer Birliğı ile JapWIJ'a an • 

·sında bir pa.kt aktedilmes.ini temia 
içUı Moskovada sa:rfetti!i ıayreU.
ri bir kat daha arttırmış ve bu m... 
IUSta Sovyfllai ikna .-.ie mv
vattıık olmuıtur. 

mıntakasında, fimdiye kadar sayı· le dhecekleıfoe •e J,lıdi11eleri lil- Ni~ NAZ11\ M:ıtbaaıı ühabı ve ücre tinin tayini. yini ve t.ınsi&atmın teabiti. 
lan esirlerin mikdan, 64 sub~ya, 't'1net ve itimatla knrşılayacaP. · 

Eatebi m~itler, bu baberleria 
kaydı ihtiyatla- ~ edi1malıl 
fikrindedirler. 

Arnavutlukta 

m İtalyan askerine •re 881 müs-
temleke askerine baliğ olmaktadır. "1lza piphe yoktaArb. idin DAVEB 

CELiB Dl! ZAPTEDİLDi 
~i 21 (A.A.) - Sarld Atrlka

dald irnparatcırluk kunetleai umwn. 
Jıuırarsahınm t.bliti: 
Cemıb! Afrika lı:UV'\'e't'lerine mensup 

bir tqekkü1 Cuba nelılini mans&bm -
daıl ıeçtürteıı ve 7ÜZ kilometre üa -
rbıde çok Jiddetli seri bir 7Ü~ ~P
tıktaa .mnra Celib'i z.aptetm~Ur. 

Markoviç 
(Bq tarafı 1 iıacl sayfada) 

Öğrenildiğine göre, bu ziyaret 
esnasında, 60n defa aktedilen dnst
ltık muahedesinin musaddak nüs
halan teati edilecektir. 

Almanya aERLtN ~w 
(Baş tarah 1 inci sayfada) (B•ı tarafı 1 inci sayfada) Serlin, 26 (A.A.) - Yan resmi 

etmişlerdir. İngiliz ve Yunan tay- gar Dobru~~sma . P~"dikl~ine dair bir membadan bildiriliyor: 
yareleri buna Moskopolls mıntaka. · çıkar~la~ dıger bır ha·~~ de red- Berlin siyast mahfilleri, Yugoş. 
smda ve bilhassa Elbasan - Berat detmıştır. Alınan Harıcıye Neza- lav Hariciye Nazırı Cincar Marko
yolu boyunca Develi vadisi ile Os- retinde şu cihet ~.:baril2 ettiril- viç'in Budapeşteyi resmen ziyare
travitza tepelerınde şiddetli hücum mektedir ki Alman kıt'alarmm tine büyük bir alili göstermt!kte-
Jarla mukabele etmiılel'dir. Bulgar arazisine &lımesi mevzuu d. 

ır. 

Bu muharebeler esnasında lngi- ba1ı.ia dahi -0lamu. Alman Hariciye Nezareti, bu-
liz avcı tayyareleri bir İtalyan bom ı Bükreş, 21 (A.A) • (D.N.B.): gön, bu hadise ile al~kadar olarak, 
bardıman tayyareeiııi dii§ürm~ CmeJıtul ı:r.ı:zetesi, Sof yadan iti- cenubu şarki sahası hakkındaki Al-
dir mat edilir bır membadan alınan 

· 1 b" h b ·· man diişünüiünü bir kere daha u-
Develi ve Ostravitza mmtakalann· ır a e~e go:e Bulgar makamla- mumi hatları ile münhasıran bildir 
da İtalyanların iki mukabil hücu. ':aıc>::dır auaaa bpeWlderiai miftir. Bu düşüııiıJe nazaran, Al

mu püskürt~üştür. Yu~ar I' İntelligen~e Senice ile İngiliz. man ~iyasetinin veçhesi ayni ıa
Tepedelen - Klısunı cephesınde de l:'l .1 .•. ,_ . tinde b 1 manda burada da müstakar ve e-
h - d- . ~ çı ıgı 111.zme u wıan 50 den 

ucuma geçerek uşm.ana zayıat fazla ah t kif Ait_;.,.;_ )t miıı şerait yaratmayı istihdaf et-
ver..1;-j J di ş 18 ev e-'-'iw.c· As e- k ed' B h d-' 

w.ım şer r. d makamlarla polil keşfettikleri me t 11'. u e ge varmasını ve 
mühim ve hayret verici malwme- bu hareketi derinleştirmeyi istih-

ROM AN YADA yi tetkik ile meşguldür, daf eden bütün harelretlet, Ber~ 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) Bu hareketin bulanık suda babk llnde dalına memnuniyetle Urşı-

clevletlerle olan taahhütlerine bu avlamak itiyadında olan İngiliz lanacaktır. _ • . . 
anlaşmanın dokunmadığı beyan o- propagandası tara:flndan hazırlan- AJı:ıan _hukfimet me.rke:zı ııyasf 

mış •eni bir hare'!..-" olduAu ...... m.ahfıllennde ~k malum_ olan şu lunmaktadır. Avam Kamaran aza- J -. e -.u d 
beri Tür . . nedilmektedir. cihet hatırlat11makta ır ki Alınan-

11' o zamandan k Haricıye ya, hükümran ve müstakil ve kal-
Vekilinin bu hususta ~etecllen· vaben de Butler, dem~tir ki: kınma yoluna girmiş devletler o-
yapt.ğı ~yanatı da hiç §Üphesiz Mütte!ildmiz Türkiyenin, taah- lan cenubu şarki de\•letleri ile sa-
görmüşlerdir. hütlerini i!a tanındaıı ck>lap ta- mimi ve dürüst mü.n~'betler id,a. 

Liberal .Mander1in bh' IUaiiae w- mamiyle memnu.nuı. mc etmektedir. ... 
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