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Vilayetin Beyannamesi! Türkiye 
ı: : Kararını i . ,, · • ..'?'- -. - · : ~ .. . · . ·· -~ .f ,:. ~ ,,.. · · .,. : · ·W , · 

Alarm esnasında talimata .. Vermiştir ı ----
uymıyanlar makinelitüfek · ~~:~e:;i~:ı:~~ 
t . t hl•k . d ' kavemet etmek a eşı e 1 esJne maruz ur azmindedir 

Londra, 24 (A.A.) - Timcs p-
ou • 

Romanyanın ib
ret verici felaketi 

28 - 31 lkincikanunda gece 

ve gündüz büyük pasif ko-
runm.a tecrübesi yapılacak 

Halkın riayet edeceği talimat 

zetesinln dilomatik muhabirı ya
z.ıyor: 

Almanların Balkıınlardalrf plAn-
ı ı lan hakkında Londrnya yeni ha

berler gelm~tlr. Hıtlcr, Romanya
l ı dııkl garnizonunu takviye etmek
l ı tedlr. 

İngilizler, Türk hilkOmet.i ve er-
il kanı harbiyesi lle yaptıkları bütiln 

mfiklılemek-rde Türklerin Alman 
lar tarafından Cenubu Şark! Bal
kanlardaki menfaat sabalanna 7a-
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KURUŞTUR 

Yeni nizama -'nılan Ro
manyanın batı belalarua 
en biiyiiiiiıN -'nılmaf
hırı Romanyanua •ğTaJı
iı lelôltett•n ha millet, 
6ir ibret dera almalıJa, . 

~ 

I ,
1 

pılacak bir tehdide ka111 mukave
l'nft hususundaki azim ve karar-

• 1' lanru milşahade etmlş]erdlr. fNGhJzı.plN ı..IBYADA ALDIKLAJU İTALYAN ahu.ERİNDEN BİR KISMI 

idildôllai için Jöiiitemi
)'enla, euıret altuula, iıte 
böyle biribmeril• clöğiif.. 
miye malakiım olarlar. 

Bueün Alınan tazylldne llW'ID 

kalan Balkan mflletleri, Almanya 
tarafından SelAnliln ve F.re denw 
sahillerinin iRalin1n kendi istik
Ullerine nihayet verece~lnJ anla
mışlardır. Yunanlılar, her türlü 
tavassut :fikrıni metanetle reddet
mekte ve muharebede sonuna ka
dar milttefikleri fnıillzlerle bera
ber olacaklannı blldlrmektedlrler 

lngilizler 
Libyada 

!ilerliyor 

J Haile Selasiye 

Y GG111 AbiJin DAV ER 
~:>manyaya, Alman wd11-; 
~ u davet edileli, ü~ af 

~a var, ya yok. llu Uç 
ay içiude, bu memleket üç (tin ra
hat, hU%W' ve emniyet ~ itzü gör • 
medi. Bi.r isyan baılanııa Kral 
Korolü süpürdü. İıtim bulamadığı
llll& wacl bi.r hareket, bnuuuz 
•i.r intikam hamlesi eski hükumet 
ricalinin merhametabce tepelenu1c 
aiJe aeticeleacli. Son rüalerde 1aq. j tlk tenflbe esanmda fflllrimisde ltaJunan Baı•ekil Dr. Befik Saydam 
byan içlncü ltlr ihtiliJ, a.=anya· n D. Vekili Faili ÖStrak konmma tedbirleri laakkında i:ıabat alıyor 
7• yeni nizama sokan " Alman· 
ıaya clavaua K d··kat ,..__ btanbul. Z4 (AA.) - lstanbuJ Ballı• .taJe&e _. Uhılw ...,.._ 

~ on u or uaıe • ·•.:.- . d L.J 

ral Antoaeskuyu dilftlrmele fab- Yı....,-etıa ea teblii edilmittir. .a tara: 

~· 

Arnavutlukta 

Yunaaılılar yeni 
mevziler zaptctti 

1 
---~-----

• • 2 ltalyan gem ısı 

zaptedildi 

Bingazi süratle 
işgal edilecek 

- Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz u-M u 5 0 ı ı· n 1- mumi kararglhmm tebliği: 
Trablusta, kıt'alanmız garba doğ- ı 

ru ilerlemeğe devam etmektedir. ı 
Devlet Nazınnı azletti Eritre'de İtalyan kuvvetleri Ke-

flyor. Bu ihtilal son ıela ca&Ui lNl ÖdnciU.uu- 21 _ 31 ...! - Allrm, J'8nl t.nare hücuırıwıun 
ta r&re, IMr ~li L-rp L-1:-• _.: tarihleri araamda tayyare tehlike- ri'~ ~~ düdd~ baber .. ve Yunan cephe~. J"U veAicota'y• iehlb• ...... rica-

- aauaı ma . ı. ..... I ""'-~~. -r uuükkri kuvvet- ......_ ta .ıı eım-ı..+-.ııı-
llllfhr. suae -·· sta.nbulda pasif korun- lenlp uaJan ..ıerıe Qç dakika devam zabit 1 k .. d d uevam --· 

Bomanyada 5Öz ayap düşmiiJ _ ma cleaemelen yapılacaktır. e<Mr.> O ara gOD er j 
1 Habşistanda Habeş vatanperver-

ttir; Demirmuhafıslar denilen ve Bu deaemelerde null hareket e· 2 - AlArm ifa~ti oı.n cana.., dü-~( 1 erinin son zamanlarda Tana gölü 
brulUjUndaııberi ecaeW parası, dilcc:eğiai bildiriyorm. Aşaj1daki :::a~ı~ı~=:~llşa u!:,; cenubunda ve garbındaki faaliyet-
ecnebi yardUDJ ve ecnebi IUmaye- ha ... ıara riayet etmi7enler cesa-/ hareket edecektir. leri hakkında gelen raporlara gore, 

Habcşistanda 

faaliyete geçti 
Habeş ordusunun ilk 

kafilesi ilerliyor 
---·---

lngilizler 100 
km. ilerledi 

Sicil yaya 
şiddetli 

bir hOcum -Tı1vv1tre meyden_-
1.:arı bombalandı 

Kataniada 
yangınlar 

bir çok 
çıkanldı 

Kahire, U (A.A.) - Orta Şark 
lnsilis hava kuvvetleri umumi U.. 
rarplnıma dün akpm bildirdiğine 
(Öre, 22/23 KinunWianİ gecesi 1• 
ciliz bombardıman tayyareleri sı. 
cilyadaki tayyare me) danlann• 
..... W. •lcam yapmıılardır 

{l>enml SL 1, Sii. 7 de) 

Lord Halifaks 
Amerikada ai ile BomanyaJUD ldareaial ele ıe· ya çarpılaukludı.r: (Arkan Sa. 1, sa. ! h) düpnan kuvvetlerine uyiat ver-

çirll}eğe çalışan urbalar, ltinbir dirilmiftir. Babefbtan n İngiliz taarrmuna 
~aksalla memlekete büshiltftn hl- Ruzvel tin R o m d ki Kenyada büyük bir sallada, bu- si5terir harita • 
lurn olauya çall§ıyorlar. Gelen ha· anya a duda kadar ve hududun ötesinde Hartum, 24 (A.A J - Reuter a- Yeui elçi Atlantiği 
herler Ul'lflkhr. Bunların takip mümessili Son hadiseler şiddetli devriye harekefü•ri olmuş jansının HabeJ - Sudan hududuıı Jor. s hl ile geçti 
ettikleri al1ueti aalamak kaltU de- (Devamı Sa. 5, Sil. 5 de) daki muhabiri bildiriyor: J zır ısı 
tildir. B s vet ko . A t k İmparator Haile Selasıve'nbı 15 Londra, 24 (A.A) - Resm n bil-

Bu hadiseler karşısında, Roman·ı • VlÇ n OneS 0 flQ- J{anunusanide Habe;ıistana geçtı dirildiğine göre, İngilterel]ın Atne-
yayı itıal ed~n Alınan orduau ne ·ı - .. t - . B u l g a ,. 1 ğini şimdi ifşa edE:bilirız. lmpara- nka yeni büyuk el~ısı le Lady Hır 
yapıyor? Bwıa da anlamak müın- l e g 0 TUŞ U Zlgt!f e h Q kim tor Hartumda bır İngiJız bombardı- lifaks Vaşingtona gitmek üzere bu-

Jmn delildir. Şimdilik bitaraf ka- - - y U g j $ / Q fi man tayyaresıne bımniş ve avcı ün Amerikan topraklanna ayu 
lıyor 'H General Antonesku'ya bi- M •• 

1 
• k t L . tayyarelerinin re.b.katıle Habeş _ başmıŞlardır • 

.ra:ı yardım eder l'ibi ıörünüyo sa u a a yarım ejyonerlerin mu- D t l v Sudan hududunda Dina"Tlitler Atil· Lord ve Lady Halifau AUantlk 
ifa hakikatte ne yapmak iıtediii saat devam etti kav eme ti k 1rıId1 o s u g u mak suretile ve kazmalarla çalılık denizini .George 5. zırhlısı ile geç-
malUıu lleğiWir. Çünkü, Demirmu- • • • bir arazide hazırlanan bir tayyare mişlerdir. 
laafıalar, timdiye katlar Almanya- lkı• m em 1 eke tte (A.rkuı Sa. 5, SU. 4 de) (Arkası Sa.1, Si. 3 Ce) 

ya hizmet ediyorlardı. Bunların Don ovanın vesi- ~ Hor i a Sima ve Aara •ye ........ railaea ~anfeshA' . A • • • • • • 

tefi olaaHoriu SimllDmAlmanya)a 19vkle yapu l»ir Yaau aölte~isi samımı tezahürat 
citmek istediti söyleaiyordu. De- kalarJ deg~ il pa Leı•yoner ş fi • Atina, 24 (A.A.) _ Remıl Yunan Ankara 1\ad7o ıuetesl ı;ervisin- ( lfl""'-:3. Q """ 1 l el :zı nıirmahafızlann iki hizbe ayrıldı· • C erı SÖZCÜSÜ demiştir ki: de dun pce blldlrilmlıtir: Bul- ._,.. ~ L& r1 Ç ~ e r1 
11; möfrıtlerden mürekkep olan t k t k•f d • J k pri.ıaala Yuıoslavya aruında -kısnun Horia Sima·yı da, Antones- sa por u ayıp ev 1 e ı ece Arnavutlukta mer)tft cephesin- 93'1 ,.ılının 2 DCI kAnununda imzala ç f 1 ku.'~u ... devirmek istediti rivayet .Belgrad, 24 (A.A.) - Havas: Diın akpm Ankara rady .......... un (Arkası Sa. 5, su. 1 de) nan •Ebedi dosUuk> paktının d6r- D e 'O l e t i t i k 1 e r i n i n ed ı B L. ........ düncil .MDesi her iki tarafta da sa-

1 ıyor. u -r11ıklıklarda AJrnaa Rooseveltın evvelki akşam Bel- Radyo Gazetesi servısınde bildiril- mimi tezüürlttle Jnıtlanmıaktadır. parmağı yok mudur! Memlekette, grada gelen hususi milınessili Al- dığıne gore: Romanyadaki hid. lslaAm Ansı·kıopadisi BlrkaçbaftaevvelBulgariııanda Nam us MÜ c ad ele si .• 
nı~eli Çekoslovakyada olduğu si· bay Donovan dün sabah B kıl lıerın esrar perd . ıse- ıarlp bır rüzclr ..ıı'1 sıradlı nazır 
bi, tam bir Alman idaresi tesis et· ' aşve esl y&V&f yav~ ve meb'ullarden baulannın a&.r- Ticaret Vekileti devlet çiftlikle· Yazan• A. C....!(Fp 

k . . b' b ha t k.l tın k tarafından kabul edilmıştır. MillA- kalkmaktadır. Antoneakoya karşı Maarif Veldllitince b8lrlna INıfl•nan ledtii _...._ .Ebed! 4C»Uuk naia istihsalluini arttırmak isti - - • yv · 
~ıe ıçın, ~r a ne eş.• e e kat yanın saat mi1'-nUıctür. ayaklananların Demi-·L-•··'·- bu bo,.ok ilmi k:iıabla 7 iwmabk Dk Sa-üzere Demırmuhafıs •enılen Be- --· •.• _,, um.u~~ sikilltl ÇJkDUtW'· pakll> nm su:ra dOtıütü ı.annedil- yor. Devlet çiftliklerin.&en ae MÜ· ı )erinin hilesiziıai bu mü~d 
tinci Kolan tahrik edllmMfti ne tı Al~y .. Donovan, gazetecilerle yap oldutu w AntoneUonmı bu muka- Maarif veıdlllll 787111 •vlermde " =· : b~".!: ce aba.&ıjı ve bunların etnfınüki IHahnak bbil oluyor411, 
mal6m? Eier, Almanlar, \u .W.ili lı püfrnede, Belgradda Da w- vemeti km1ı1ı ~.An- bOUba 1ü1apçıluda ~ mektedir. ~ lllcSWele- Midin tebllı: meeeleler, ellMıtte, Baıtıa, lau Wrieik tmit •• ... 
harbe, şim.tilik seyirci kalıyor ve (Arkaaı Sa. S, Si. Z •> tone.Kıo yavaş yavaş bütün Ra?nan- ,,._ 1" w u· • rın bunda mühım btr reı e)'IUldıjı J11ütehus1&lanam n teblsl1eale- aiyetia .. _....... bllmaa4bimı 
bir tarah katbetle tutmayorlarsa, fransada (Alıbaı Sa. s, 8ü. 1 te) l <533> aannec!Ibnelnedır. rialn bileceii itlerdir. idılia etmek iınUnı •ı•mamııtar. 
ln ı uı: sebebi bu çarpışmalar 

10
• Yalnız, ı.u müaasehetle, Mlk 'ba-' Piya1a=hlı: silaaiyetbain zehirle-

nunda, Roman aya hWm olacak M ) J llınwa.&an dotrudan 4'oiJıaya mil • yid nahu l>a mahaullere de lı:ırılua 
tarafı, Alman dıışmanı J"&pmamak j j konsey s it A • •• ld •• •• ı •• t •• phede edebildiiimis ltazı lla7atl peaçesini atmıp 'bemiyor. 
fikri~ olabilir. u an zız o uru muş ur ehemmiyette noktalara temas et - His olmazsa devlet çiftliklerinin 

Ge •nl Antonesko'nan Rum n teşkil ediliyo memiz lôZJm ıeliyor. m.ı....Ileriade bilkimya uf bir is-
m·ı etı ıe llitaben ne rettıği ı.e- Bu çiftlikleriıı mahsulleri, tekir- tihsal ve ticaret aam~sunun bu • 

188 azanın listesi 
neşredildi 

BUGÜNE KADAR iNTiHAR ETTICI YAZILAN SULTAN AZiZiN NASIL 

ı lerimizde belki sessiz aadasaz, f8 • )anması jeap etmez mı? 
VE kat çok mühim bir mesele~ i bal • Bugun, IJu çiftliklerimizin mnh· 

letmek istidadı göstermişlerdi. Ço- sulleri de dahil olntak üzere butün 
cuğuna 'Ve hastasına aehirsiz süt Ttirkiye şehirlerinde bir gram ha· 
arıyan ve piyasanın korkunç lıile· lla tereyağı veya süt bulnm a im-

NiÇiN ÔLDORULDOCONO iFŞA EDEN MOHIM TARiHi ESER. 
ı === 

Deierli muharrir arlıaJaıanu. M. Sami Karayel ba aerİnd• Tanzimattan •onra, Jlann
ların, •oftalar~ b•ktaıilerİll çarplfmasım v~ daha biı' ~le UTarlı hadiulerin is yüiinü 
1111lalroltta4l0'. S. miJıiın aui IHı,1111 4 incii _,,/omu.da ,...r• 6oflı)'Ol'Ue 

karhk algırundaa bunalmış olan kin kalmamıştır. Bu cehcnncmt 
hirliler, bilhassa bu müesaesele- bir hal değil midir? 
n r ı garantisine sığınmışlar • Demek i temiyoruz ki devlet 

dı Part r"zc süt, hilesiz tereyatı; çlfUiklerhMle iıtihst\l bozuktur. 

um\Ulllletle aüt ~e çilillk aabsul- (Arkası Sa. s, Sil ı de) 



a. 
n 
il 

e 

l 

,---Ali RESULDEN SONRA---ııı 

BAGDADIN 
ON GUNLERi1 

YAZAN: ZİYA ŞAKiR -
Tefrika nwnaraaı: 31 

Mütevekkil, zalim bir adamdı. 

Veremle 
mücadele 

- ·-·--
Cemiyet ou sene 15 

dispanser açacak 

Belediye yeni 
tahsisat ·veriyor 

1 milyon liralık çorap 
kırpıntısı birikti 
Bazı tacirler bu stokların ihracına müsaade 

tf .., 
Camiler sığı-· 
nak olmıyacak 1 

Alimler~ zındanlara attırdı . 
Odanın tam ortasında, emsali gö- - Babamın sağlığında, sen bana 

Şehrimizdeki Verem Mücadele d•J • h"kA ·· "J 
Cemiyeti önümüzdeki seneler için- e 1 mesı IÇID U umete muracaat ettı er 

Alarm esnasında 
buralara kimse 

giremiyecek 
rülmemiş derecede büyük ve som ihanette bulunmuştun. İşte, bunun 
altından yapılmış bir şamdan bu- cezasını çekecek: gün geldi. 

de tatbik dilmek üzere mühim bir 
faaliyet projesi hazırlamıştır. Bu 
projeye nazaran yalnız istanbulun 
fa.kir semtlerinde 15 dispanser a
çılması kararlaştırılmıştır. 

lunuyordu. Bu şamdana dikilmiş Diyerek, derhal Mehm.edin başı--
olan tam seksen okka -ağırlığında 1 nı kestirdi. 

Tedrici bir surette tahakkuk etti-
-misk ve anber ile yuğurulımış- bal Halifenin bu ilk kanlı hareketi, 

mumundan, insarun iliklerine ka- hiç şüphesiz ki hayıra aıamet de
dar nüfuz eden ve şehvet arttıran ğildi. Nitekim ondan sonra, artık rilecek bu proje için yeni varidat 
bir koku yayılıyordu. fecaat birbirini takip etti. membaları temini hakkında da ay-

Davetlilerin arasında en fazla il- rıca kararlar alınmıştır. Cemiyet 
tiiat gören, şairlerdi. Bunlar müte

madiyen söyledikleri şiirlerle, bu 
muhte§em düğünü, en ince teferrü
atına kadar medhüsena etmekte-
lerdi. 

Bu düğüne sarfed:iien pararun 
miktarı malum değildi. Ancak ha
life, kayınpederi Hasan bin Sehl'in 

Tarih bu halifeyi (Arapların Ne-
) .. · V bund da bu sene Eyüpten sonra Kasımpaşa-ronu unvanını verır. e a , 

haksız değildir. Çünkü bu halifen.in da bir dispanser açmak için faali-

daki zul .. . t hi yete geçmiş ve bu hususta vili'ıyet 
zamanın um ve seyıa , ç . . . . 
b . h lif · d ind ··.-.ı~;0 ve belediyeden d e bır mıktar tahsı-
ır a enm evr e go. ~..., 

derecede büyük facialar teşkil et sat almıştır. 
·şt· Cemiyet bu ayın 15 inde büyük 

mı ır. 
. . . . . bir balo da tertip etmiştir. Salı gü-

Son derecede içki ıçen ve .içtn<- .. Sa · B · li - - de b' t 1 t nu nayı ır gın · ır op an ı 
ten sonra da delicesine emirler ve- . . . 

pek fazla masraf ettiğini nazarı . .. .. ·-'-....H . yapılacak ve cemıyete Sanayıcile-
' ren bu halüıe, en buyük ·~-.m, · ·zı t' t b b d ha 

* 

dikkate al.rnış .. bunu telafi etmek . . . .. ekle .. runı e ıcare er a ımızın a ge 

İ ilim ve irfana hucum etm gos- · bir tt dı t ı · · · 
için, bütün ran ve Ahvaz, meınle- t rdi V (Halil M , ) anı nış sure e yar m e me en ıçuı 

e . e, e emun zam b kar 1 al acakt Ce · ketlerinin b:r senelik varidatını, . . . .__
1 

azı ar ar ın ır. ınıye-
nın mkişaf etmiş olan fen ve J.., - tin . . 

ona bağışlamıştı. sefeyi ortadan kaldmnak için, med- tt~eın~.'.':'.:, ~-ası~asdiile saktışad ar4-
. ze ıgı puu;uUö..lı şım ye a ar 

reselerdelri dersleri ve camılerde- '-'- lir 'd t t · edilm•.+;~ 
uuı a varı a eının '"9 ......... 

ki vaizleri derhal yasak etti. En V"° t beled' 941 · b ..• Bu müthiş israf ve sefahat, h&- ,_ye ve 1ye senesı u .... 

Harbi müteakip çorap eskisi ihra 
catı durduğundan memleketimizde 
bu madd€nin stokları mühim mik-
tarda artmıştır. Yerli mensucat 
fabrikalarının hiç biri bu maddeyi 
kullanmadığmdan depolardaki 
stoklar çürümekte ve fuzüli yer 
işgal etmektedir. Bu vaziyet paçav 
ra fia tlerini de yarı yarıya düşür
müştür. Eskiden kilosu 56-58 ku-

Eğlence yerleri
ne zam yok 

ruş olan bu maddeye bil.len 50 ku
ruşa müşteri yoktur. Bazı tacirler 
mükil.mete müracaat ederek elde 

bulunan stokların ihracına müsaa-

de istemişlerdir. Çorap kırpıntıla-

rından her sene memleke te yarım .

1 

milyon liralık döviz girmektedir. Bi 

rikmiş s: okların bi r milyon lira tu- ; 

tanrıda olduğu söylenmektedir. 

Dün de birçok 
mal geldi 

Önümüzdeki hafta içinde 
yapılacak olan büyük bava 
tecrübesi için hazırlıklar çok 
ilerleıniştir. Alhnı zamanında 

balkuıuzın iltica edecekleri 
yerlere levhalar asılmasına 

bugünden itibaren başlanıla· 

caktır. Fakat bu yerler gaz ve 
bombalardan tam sığınıJacak 

mahaller olınadığından, bun-

Bir lokma mezeye 
pahalılık tesir edermi 

Bir günde 1 milyon 
Hralık ihracat yaptık 

lara «Sığınak. ismi yerine, 
«korunma yerin adı verilmesi 
kararlaştırtlmıştir. Cami ve 
kiliseler korunma mahalli o
lamyacaklardır. Alarm esna
sında da buralara kimse gir· 
miyecektir. Sinema holleri, 
Yerehatan sarayı, tünel de 
korunnıa yerleri meyanına a-

l_ lınnııştır. _J 
Bazı gazeteler eğlence yerleri fi- Son bir hafta içinde şehrimize 

inhisarlar Vekili 

Bugün gümrüklerde 
tetkikat yapacak 

D 1 Ş=.-e
POLİTİ1' 
Amerikan 

Faalig 
Yazan: 

Prol. Hüaeyin Şü/tfiİ 

A ınerika Cii 
Mister Ruı~cll 
başı ıniİf 

takı ~en kongreye, de 
yardım hakkındaki ı.aJ111P 
ni tevdi etti. 

Encümenler bu ınes3i1, 
· dan inceliyorlar. Geçcu 
rikarun eski Londra Sefir• 
dy) nin sözlerini ve nıiı!• 
nakletıniştik. Dünkü ıe 

göre, tayyareci Lindbcrg 
ci)·e EncÜnıeninde fıkrıııi 
ıniştir. Bu zat ta taı<.ribc• 
dy gibi Amerikanın sıkı fi 
bir tehdit altında hulu 
kani değildir. Muanen 
min etmiş olınak kavdiyl~ 
nanın dışında kalmak k•bil 
ğu fikrindedir. Cün.iınriY 
eski Cüınhurreisi namzedi 
de elyevm Londra ~olunda 
ziyeti yakından tetkik ed 
İngiliz devlet adamlarilc 
tatbikatını ve muharebe 
iktısadiyatını görüşecek!İf· 
Amerikanın eski paris 

Mister Bolit Amerikanın 
reye yardım maksadile d 

kın gözünden kaçmıyordu. Bilhas- yüksek iU.imleri zindanlara attırdı. çesine cemiyet için daha geniş mik
sa, ağrr başlı halk zümreleri arasın İlim ve fen ile meşgul olan devlet yasta tahsisat koyacaktır. 

at tarifelerine belediyece % de 10 gelen ithaliit ımiktarırun yekiinu 

:ııaın yaıpılmasının \kararlaştırıldı- ! gitikçe artmaktadır. Dün Burgaz 
ğını yazmışlardır. Halbuki tahk1- taril<ile yeniden külliyetli miktarda 
katımıza göre belediyece böyle ve- mal gelmiştir. Bunlar meyanında 
rilmiş bir karar yoktur. Ve dün ~plikçilik makinesi, sellüloz, ikiiğıt 

salfilıiyetter bir zat bu hususta bir Asid Klorodik, Analin boya, sargı
muharririınize şunları söylemiştir: lık kağıt, sun'i ipek ipliği, karton, 

Şehrimizde bulunan Gümrük ve be iştiraki taraftarıdır. 

. . . memurlarını kiiınil.en işten çrl<ardı. 
da, hıddet ve infial uyanc:bnyor<llı. U ak emlel<etle • .. !arak 

B . tte . de ...... _ z m re, surgıın o 
u vazıye n en zıya mu"""" lladı 

sir olan (Türkler) di. Bunlar, Al>- yo · 
basi hanedanını ikbal mevkiine ge- Sonra .. Hıristiyanlann ve Muse 
tirdikleri için büyük bir nedamet vilerin, birer siyah aba giyerek 
gösteriyorlar .. ve: bellerine birer kuşak bağlamaları-

Ayakka hı ih
tikarı artıyor 

c- İçkili, çalgılı ve çalgısız eğ- mukavva, karpit, vernik, yazı ma
lence mahalleri sahipleri gıda mad- kinesi ve aksa.mı, düğme, demir tel 
deleri fiatlarırun pahalılaştığını be sigara kağıdı, tuzlanmış Gama de 
yan ederek füıtlara % de 10 zam risi, tahta mukavva, Suriyeden tren 
istediler. Fakat bu kabil yerlerde le kara biber, Hindistancevizi, çay 
verilen mezeler esasen pek az oldu- gelmiştir. 

İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz ki Cümhurreisi infiratçı1•1 

dün İnhisarlar Umum Müdürlü- velini azalbnak için ınulı 
ğünden meşgul olmuş ve idareyi relere başvurmakta ve nı 

alakadar eden i~er etra~ iza- zım gelen havayı yara~~ 
hat almıştır. Vekilin bugün Istan-1 raşmaktadır. Demokratık 
bul Gümrükler başmüdürlüğünde rede bir şahsın, o zat ne k 
meşgul olması muhtemeldir. .~etil olursa olsun, hatta de 

- . , .. nı emretti. Bunların kadınlarırun 
- (Alı Resul) e karşı zulüm ve kı af tl . . d """"'_.irdi v bi Dün 39 ton ham 

kösele geldi ad et d eli h lk h .. ,_... y e erını e ~5,,.. . e ç 
av evaın e yor.. a , U&<•- b' H . ı· ile h' b. M .. 

ğundan gıda maddeleri fiatlarında Buna mukabil dün 1 milyon lira
ki tereffüün mezelere tesir etıniye !ık mal ıhraç edilmiş ve bu meyan
ceği kanaatile böyle bir zamma se da Alınanyaya 950 bin liralık tütün 
bep olmadığı kanaatine vardık.... satılmıştır. 

1250 kitilik bir salon 
yapılacak met memurlarından bizar .. her ta- ır ıns ıyan ıç ır usevırun 

hükiimet işlerinde kullanılmaması Basra tarikile memleketimize 39 Üniversite Rektörlüğü, merkez 

binasının arkasında yeni yapılan 
Anfinin yanında büyük bir salon 
inşa etıneğe karar vermiştir. Bina
run keşfi yapılarak projesinin ih-

rafta, haksızlıktan şikayet.. ve 
sonra, akıllara hayret verecek de- için, kat'i emirler verdi. ton ayakkabı imalatında kullanı-
recede israf ve sefahat ... Şu halde, Daha sonra .. (All ResO.l) üzerine lan bam kösele gelmiştir. Bu ımal
(Emeviler) ın ne kabahatleri var- saldırdı. Hayatta olanlardan bir- !arın tevziatına başlanmıştır. Bu 

dı? .. Onları niçin iııkat ettik. Ve çaklarını zindanlara gönderdi. Bir münasebetle yerli sığır derilerinin 
bunlan · in hi!Slet ve saltanat kısınırun da, başlarını kestirdi ... fiatlarında yüze 5-10 bir tenezzlil 

----o---

Cins tavuk Et fiatları 

makam=getirdik. !Bununla iktifa etmedi. (Imamı vukua gelmiştir. Bu vaziyetin a-

D
. .. le . 

1 
:rdı Hüseyin) ile Kerbela şehitlerinin yakkabı fiatlarına da tesir ederek 

ıye, soy nıyor a . türbe' 1 · · te il · '-adar yık ' 
ennı, me erme ~ mamulatın ucuzlaması memuldur. 

İstanbul köylerinden 
iyi neticeler alınıyor 

• . 1 zanna başlanılmıştır. 
Beledıye Borsada hır Bu salon 1250 kişilik olacak ve 

memur bulunduracak lokanta, gazino, dinlenme, mütalea 
yeri olarak kullanılacaktır. 

DELİCE ŞAKALARINA KURBAN dı:tt1· Üzerinden, su geçirtti. Ve, Diğer taraftan Fiat Mürakabe Vil~yet ~iraat müdürlüğü İstan-
GİDEN BİR HA.LİFE (Ali Resill) ün kabirlerini ziyareti .. . . . bul koylerınde cins tavuk, horoz 

Et fia\larındaki terfi belediye 

iktısat müdürlüğünce tetkik olun
maktadır. Hayvan borsasındaki can 
lı hayvan satışlarının mahallinde 

llÜTEFERRIJC 

Böylece söylenmekle beraber, 

Türkler yine tarihi v112ifelerine de-
vaım ediyorlardı. 

Halife (Vasık) vefat ettiği zaman 
başta (Veziriazam) olmak üzere 
bir çok saray erkanı ve devlet ri 
cali, müteveffa halifenin beş yaşın
daki oğluna biat etmek iııtediler. 

Fakat, Türk kumandanlardan (Va
sif) derhal ortaya atıldı: 

- Beş yaşındaki bir çocuk, hi
lafet ve saltanat umiirunu idare e 
edemez. Ona, bir naip tayin etmek 
icap edecek .. ve bu da, bir çok sui

lsti.ınallere sebebiyet verecek. 
Diye, bağırdı. Kumanda ettiği 

askerlerin silah tehdidi ile, hilifet 
mevkiine, müteveffa halifenin bi 
raderi (Mütevekkil) i tahta çıkar
dı. 

Mütevekkil, Abbasi tahtına te
mas edinceye ikadar, melek gibi bir 
adamdı. Fakat, tahta oturur otur
maz, bir anda şımardı. Evvela, Ve
ziriazam (Mehmet bin Abdülme 
lik) i huzuruna getirtti: 

Sarkık memesine bez torba ge
çirilmiş bir keçi taşları )·ık.ılınış 

bir lahit arasından fışkırarak ku
rumuş, dikenli otları hırsla, iştaha 
ile kemiriyordu. Onıın yakınında, 
demir parmaklıklı bir mezarın 

mermer sedirine oturarak, soğuk -
tan morarmış çıplak ayaklarını 

sallıyan, yırtık ınıntanlı bir çocuk, 
arastra keçinin iplni çekerek gü -
lüp haykırılordu. 

Sadiye, kalbinde gittikçe büyü
yen bir hicran acısı duydu. Bu, 
karlar eı·iyccek, kuru otlar çiçek 
açacak, şu çocuk büyüyecek, keçi
ye: •Vaktin geldi!• denilip kesile
cek, mezar aralarında bile gelin
cikler, papatyeler, mineler aça -
cak... Sonra tekrar kış fırtınaları 
'lıaşl.ıyacak, kar bal11tlan Mllllaı<J 

Burosu ayakkabı ışını esaslı suret.. ve diğer kümes hayvanları y<Ytişti
şiddetle mened.erek, buna cesaret t t tkik tm kted · 1937-1938 .. te nle · akibeti .. 1.. le ., e e e e ır re- rilmesi hususundaki çalışmalarını gos re rm , o um ne .... 
celendi. nesindeki ayakkabı maliyet fiat- hızlandırmıştır. Köylülere tevzi o- tetkiki için her gün borsada bir 

Bu halife, hakikaten zalim bir ru- larile satış vasatileri hakkında a

ha malikti. Vezirlerinden (İbni Zi- yakkabıcılar cemiyeti, Sümerbank 

lunan cins yumurtalardan iyi ne- .memur bulundurulması kararlaş-

ticeler alınnıı.ştır. tırılmıştır. 

Diğer taraftan köylülerimizi ve 
halkımızı cins, iyi kümes hayvan
ları yetişti.mıeğe teşvik için bir mü 
kafallı •Kümes hayvanları sergisi> 

yat' ta onun gibi bir hain ve zalim 
di. Mütevekkil bir gün onunla ko
nuşurken: 

- Ya İbni Ziyat! .. Ölüme mah
kO.m ettiğimiz adamlar, çarçabuk 
ölüp gidiyorlar. Bunların biraz azap 
ve ıztırap çekmeleri liizım değil 

•• mı ... 
dedi. 

Halif.enin bu sözleri, İbni Ziyadın 
mel'un dimağına, derhal meş'um 

bir ilham verdi: 
- Ya Eınirülmüminin!.. Şu hal

de, ben bir illet icat edeyim. Mah 
kiımlara evvela bununla azap ve 
ıztırap çektirilsin. Ondan sonra ka
fa»ı kesilsin ... Münasip olur mu? .. 

Diye, istizah etti. Halife Müte
vekkil, hu teklifi büyük bir mem
nuniyetle kabul eyledi. 

(Devamı var) 

ve kooperatifinden yeni raporlar 

istenilı:n.iJıtir. Ayakkabı ihtikarın-

dan dolayı yakalananların miktarı 

mütemadiyen artımaktadır. 

Peynir tahkikab devam 

ediyor 

Bu memur perakende satış fiat.. 
!arını borsadaki satışların emsaline 

göre günü gününe tespit edilecek-
lir. 

açılması hususunda yeni mali yıl 

bütçesine tahsisat konulması vila- B E L E D I y E 
yet ve belediyeden istenilmiştir. 

Bu serginin bir de cÇiçekçilik ıkıs-

Buzhanel<?rde bulunan 17 bin mı• bulunacaktır. 
Parti kongrelerinde tesbit 

edilen halk dilekleri 
teneke peynir hakkında bir ka

rar vermek için Ticaret Odası istih
sal ınıntakalarındaki Ticaret Oda

larından bazı ma!Umat talep etmiş
tir. Bu maliimata göre peynirin ma
liyet fialları yeniden tespit edilerek 
satış fiatları kararlaştırılacaktır. 

Piyasada darlık bulunduğundan be
led-iye ve ticaret odası bu tahkikat 
safhasının en kısa bir zamanda ik · 
mal edilmesi etrafında tertibat al-
ınışlardır. 

ViLAYET Şehrimiz, kaza, nahiye ve ocak
larındaki Parti kongrelerinde tes-

Köylerde paratütçülerden pit olunan dilekler Parti Vilayet 
korunma ekipleri kongresine bildiribniş ve tetkik o--

Vilayetimiz köylerinde de para- lunmuştu. 

şütçülerden korunma ekipleri teş- Bu kere halk dilekleri bir ara 
kil olunacaktır. 

D ., t ft k .. le . 'zd d toplanılmış ve bastırılarıtk şehir 
ıger ara an oy rımı e e 

pasif müdafaa hakkında icap eden meclisi azalarına verilmiştir. 
tedbirler alınmaktadır. Yangına Meclisin önümüzdeki ay toplan
karşı her köyde bir tulumba bulu- tılarında dilerler de mevzuu bab-
nacaktır. 1 solacaktır. ___ ,,,_ __ _ 

boş yeıu torbasını boynundan çı- duman çıkıyordu. 
MAA.RIF 

Ekalliyet mektepleri 
müsamere verebilecek 

kardı, yedeğe alır gibi beygirin Arabacı, kapının çıngırağıni u

yularından tuttu, kamçısını şakla- zun uzun çaldı. Çıngırağın sesi, 
tarak arabanın yanından yürüme· mer'adan dönen koyun sürülerinin 
ğe başladı. Beygirin ayakları kar- çan sesleri gibi bir müddet koru • Türk hususi, ekalliyet ve yabancı 
da beyaz çukurlar açıyor, teker - da aksetti. okulların yıllık bütçelerindeki a-

kaplıyacak, yine zemberir gecele- ]ekler arasıra, görünmiyen bir ta- . di". 'çıkları kapamaları için müsamere, Süleyman ağa sırtına geçır gı, 
ri ufku karartacak! şa çarpıyoı-, yahut rüzgarın yığdı- çaylı dans ve balo verme suretile 

içine koyun pöstekisi dikilmiş, ka-
Mademki bayata ölümden baş- ğı tepeciklere saplanarak duruyor- varidat temin etmeleri kararlaştı 

ka bir netice vermek kabil olmı- du: lın aba gocnğumın kollarını sallı- rılmıştır. 

Motörcüler ihtikara mı 
batladı 

Son zamanlarda bazı sebeplerle 
limandaki <leniz motörlerinin mik-
tarı azalmıştır. Bu vaziyeti fırsat 

bilen motörcüler ~ sahiplerinden 
evvelce istedikleri nakliye ücretle
rinin dört misli fiat talep ebnıeğe 

başlamışlardır. 

Bu vaziyet hakında liman idare
sine bir çok şikayetler yapılmıştır. 
Liman idaresi tahkikata başlaml§
tır. 

Çikolata fabrikatörleri 
toplandı 

Şehrimizdeki çikolata fabrikatör
leri dün Sanayi Birliğinde bir top
lantı yaparak ha,rice kısa bir za
manda yapılacak siparişler etrafın 
da görüşmüşler ve ayrıca gümrük
lerimize gelmiş olan bir parti kaka
onun tevziatını tespit etmişlerdir. 

İngilizce dera 

Beşiktaş Halkevinde Pazartesi, 
Perşembe günleri saat 17 den 20 ye 
kadar devam etmek üzere İngilizce 
dersi verilecektir. Kaydedilmek is
teyenler m!iracaat edebilirler. 

Yeni bütçenin tetkiki bitiyor 

Belediyenin 1941 yılı bütçesinin 
Daimi Encümen tarafından tetkiki 
Pazartesi günli bitirilecektir. En-
cüınen dün de toplanmış ve akşam 
geç vakte kadar bu hususta çalış
mı.ştır. 

yacaktı, fazla düşünmek beyhude - Deecy .. Gözünün elifine tü - yarak gelip kapıyı açtı. Karşı.sin- Yalnız tertip edecekleri eğlence-
üzülmck, zaten her dakika kendi- kür<lüğüınün meredi.. Dceey.,, da Sadiye ile N igari görünce dili !er hakkın<la Maarif Mü<lürlüğün- ''D,, Grupu sergisi 
liğindeu kaybolan günleri biisbü- Sadiye, gittikçe pişman olmağa tutulmuş gibi bakakaldı. Sadiye den müsaade alacaklar ve satışa çı-
tün kısaltmaktan başka neye ya- başlamıştı. Islak muşambalarla ör-ı para verirken arabacı sordu: karacakları biletlerin mıktarını da •D• grupuı•un 9 uncu resim ve 
rıyacaktı? tülen araba knsvctU, boğucıı bir - Dönecel<Scniz hekliyeyim. tespit edip bildireceklerdir. heykel sergisi bugün Güzel San'at. 

Vapur Büyükdcreye yaklaşıyor- karanlık içinde idi. Yollardaki kim Araba ile dönmek istemiyordu. !ar Akade misinde saat 16 da mera-
Ekalliyet mekteplerindeki du, Nigar annesinin yanına gitti: seler yoktu. Vakii vakit, deniz ta- Karlara bata çıka, üşüyerek yiirü- simle açılacaktı r. Sergide grupa 

1 
vekil muallimler - Anne, geldik, kalkalım nu? rafından bir martinin feryadı du- mek, rüzgar havalandıkça kirli mu mensup san'atkarların yağlıboya 

İskelede, çatlak kenar mupm - yuluyor, sokak başlarında hazan, şambaları yüzlerine çarpan, arada 1 Hususi, ekalliyet ve }abancı resimleri ve heykelleri teşhir edile
balarını kapamış, tek atlı bir ara· yüzü, gözü sarılı bir insan hayali bir soluğu kesilerek duraklıyanhas mekteplerinde vazife gören mual- cektir. Sergi bir hafta müddetle a
ba buldular. Arabacı tırnaklarını . görünüp, kayboluyordu. ta beygirlerin çektiği bu araba ile !imlerin yerlerine tayin olunan ve- çık bulunacak ve herkes tarafından 
huhlnyor, ısmmak ıçin ayaklarını Yalının bahçe kap!Sı karlarla ör- gitmekten daha iyi idi. killere izinli bulunan ımııallimlerin serbestçe gezilecektir. 
vurarak, basıJa ba&la siyah, kab tülüydü. Mut bak tarafındaki kü- - Hayır, dedi. ı fü:retlerinin yarısı verilmesi ve Bugün resmi küşatta Güzel San-
bir çamur haline gelmiş karların çük dairenin bir oda '}lenceresin - Bahçenin küçük daire tarafmda bu ücretlerin tatil aylarına şamil atlar Umum Mful:ürü Tevfik Ara-
iizerinde tepiniyordu. Atın başını den çıkarılmış soba borusundan karlar biraz çiinenerek dar bir yol\ olmaması alakadarlara tebliğ ohm- rat, cD• grupu mevzulu bir konus-
sllkip, hiCdetli bicldetli i\8lla4ıiı rüıgirm lif lif ılatıttıiı uyıf bir açılmıştı. (DeMını var) muştıu'. ma yapacaktır. 

isi bulunsun, arzu ve tcfll8 

memleketi harbe sürükliY 
dar a?-ır tedbirleri almak , 
muyor. Behemehal fikirler~ 
nıi kanaati ltazırlaınak ver' 
yeye doğru sevk ve imal• 
icap ediyor. 

Beyu Saray dahili bu l 
sarfederken, hariç te hiç te ıı' 
mamaktadır. Hatta denebil~ 
ınerikawn siyasi faaliyeti 
raretli bb: safir.ya girıııiştit· 
pa işlerine karşı eskiden i 
gibi duran Vaşington, bii!~ 
rupa siyasi tahtası üzerİlle 
ruıı oynatnııya başlamıştır· 

Fransız hezimetiııdenbetİ 
hal olan Sefirlik makanıl 
şing'iıı reddi üzeriııe yioC 
tin hususi dostu bir A.nıir-1' 
di edildi ve bu zat VicbY'~' 
fesine başladı. Amerika nı 

linin Mareşal Peteni AIJll ~ 
tam ve k8mil bir anlaşın• · 
ınıya, bilhassa İngiltere al~ 
bir siyaset takip eyleme~ 
belki Birleşik devletlerin dl 
muavenet edeceği Büyiil<_,_.., 
ya safında yer almıya iV 

mek için uğraşbğı lahmin 

bilir. Fransız kozunu old11jf 
Bitlerin eline vermemek Jll 
kak ki harbin bugiinkii s• 
mühin bir muvaffakıyettitj,ı' 
lece Fransız izmihlali sıtl' ~ 
o zamanki Başvekilin soıı f, 
.ve istimdadına kulak asnı1-' 
merika, bugün bu politik•" 
geçmiş bulunuyor. 

Komada Amerika Sefiri.Jll 
zamandır yoldur. Mister ~ 
lı ve hastalıklı bir ıat oıd . 
mezu.ııen memleketine, .•~ 
arasına dönmüştü. Sıhhat• 
ma muhtaç bulunuyordtl· 

rağmen, müstacelen ita1Y8 gı 
tahtına iade olunmuştur. JI: 
det her tarafta alaka uyaP ~ 
tan 1ıil.li değildir. Bfilıust1 ' -

merika devlet reisi İtat,.;J~J 
ten bu yıJ çıkmış ı:orıu~~i ~ 
nu, İtalyan Kralına çektıı: .

1 
l 

graftıı sarahaten ifade c'."'';i, 
Vaşington mihverin b'.r ~il ı 

sını koparmak ve ınünferıl 
ik merkez blokunu pat~ 
gayesini istihdaf edebilit· .. , 

k • d•'• Vieby, Alman ueagma . ı# 

ten menedilirken, aynı r 
da Roma Berlinin çerııb:~ 
kurtanlınak is teni) or d~ 
Hatta daha ilerı gidilrr<~ 
Amerika Ayan izasınJaıt t 

nm bilfarz Vandenbcr!( .-~te 
gibi simaların ileri s?•~" b 1 ı 
sulh ve tavassut fikrıD 111 ı 
ınada iıJlenmckte oJınası~ 

( Arlcaaı 5 iııct 



bir 

giltereye 
arruzlarda 
bin kişi öldü 
--------

·ıyon İngiliz halen 
silah albnda 

IP.tıııJ.P"'~a, 24 (A.A.) - Avıua Ka· 
da 22 İJUncikiuıuoda SÖl -

nutukta Churchill, iugiliz 
at fabrikalarında çalışan 

miktarının son harbe aau
kaç yüz bin fazla olduğunu 
etmiştir. 

ekil ezeümle demiştir ki: 
ylık bir harpten soara tak
arısı sivil olmak üzere 60000 

a•ı-t'' .... ıı taarruzu neticesiııde 
r. 
muhafızlar da dahil olmak 

toprağımızın. ve ocaklanmı· 
uhafazası iç.ın takriben 4 
wwormalı askezimiz var-

tekiz - lngiliz 
tluğunu teh
eden şayialar 

ekizde lngiltere 
hinde propaganda 
yapılıyormuş 

•··-·-..r.a, 24 (A.A.) - Av~m Ka
.i§çi mebuslardan Pal -

ariciye Nazırı.ndan cdijş -

ımızın Porteklıdeki halen 
rejim.in İngiliz zaferi ile 

kabili telli olduğu hakkında 

• yayarak İngiltere - Por -
dostluğunu bozmaya gayret 

ini bilip bilmediğini, sor-

Çörçilin N utku 

Amerikada bü
yük tesir yaptı 
Amerika matbuatı 
hararetli neşriyat 

yapıyor 

Nevyork, 24 (A.A.) - Geçen 
çarşamba günü İngiltere Baıvekili 
tarafındanAvam Kamarasında söy. 
]enen nutuk, burad'l büyük bir te
sir husule getirmiştir. Churchill, 

bu nutkunda istihsal ve amelenin 
:.eferberliği hakkında -imdiye ka
dar neler yapıldığını anlatmış ve 

bu yolda daha bü) ük bir gayret 
gösterileceği kanaatini vermiştir. 

Churhill'in sözleri hakkında mii-
talea yürüten Ncvyork Time& ga
zetesi diyor .ki: 

Bu fa1liyet, uzun bir sefer için 
istim ve sür~t toplıyan büyük bir 
ınakine hiSSİJli vermektedir. John 
Bull, artık yerinde oturarak kuv· 
vetine ~iiveneıı heybetli, inatçı ve 
yakışıklı ihtiyar ceatilmen değil -
dir.Şimdi göğclesi çıplak ve soa. bir 

imtihan için bütün kuvvetlerini 
tophyan John Bull, müthiıj ve giz-

li .lnıvvetleriaıe, müracaat eden bir 
deve benzemektedir. Naziler siliih-
larını kuşanan bu kudretli ve se-

Veygand'ın 

R i yas etinde 

Cezairde iktısa
di bir konferans 

aktedildi 
~--··---· --

Şimali Afrikaya ait 
meseleler görüşüldü 
Tanca, 24 (A.A.) - D. N. B. a

jansının husuı;i muhabiri bildiri -
yer: 
G~neral Veygandın riyaseti al· 

tında Ceznirde iktısadi bir konfe-
rans toplawu.ış ve Şimali Afrikaya 
ait yiyecek mest•lele.ri etrafında 

görüşütmü!itür. 

Konferansta General Veygand, 
Cezair Umumi Valisi Amiral Ab· 
rial ve Vali Chatel birer hitabe i
radederek Şimali Afrikada buhı • 
nan Fransız nıüstemlekelcrinin 

halih:ızır nziyctini kısaca izah et
mişlerdir. 

Avutsralya 
hava filoları
nı arttırıyor! 

batkar dev ite mucadeıe ec1ecekıe- Gelecek ay içinde 
rini üınit etmemekte idiler. Chur-
chill mücadelenin ancak fimdi baş Avustralya filoları 
ladığını ve btikbali koyu renkli o- iki misline çıkacak 
la~ak görmenin daha muvafık ola- Londra, 24 (A.A.) _ Avustralya 
cagını söylemiıtir. Fakat Chur - . .. . . 
hill,. tk ' fad . d hava filolarını muhı.nı mıktarda art c ıa nu unun ı esın e ve 

tırmak tasavvumndadır. Bu filolar, 
metoinde rengi koyu olaıı hiç~ir 
~Y yoktu. İngiliz hava kuvvetlerine ilave edi-

Fransa uyanıyor -
lecektir. Avustralya hava nazrrı 

Mac Even, dominyon arazi.si hari
cinde bulunan Avustralya filoları
nın gelecek bir kaç ay içinde iki 
misline hatta daha fazlasına çıkarı
lacağını bildirmiştir. 

Nazır demiştir ki: 
General Gol F ran
sızlara hitaben bir 

nutuk söyledi 
, ıbu suale aşağıdaki tahriri Londra, 24 (AA.) _ Dün akşam 

- liava kuvvetlerinin arttı.nl

masma derhal başlanacaktır. Bu
nunla beraber bu arttırma Kanada, 
Yeni Zelanda ve Avustralya tara
fından müştereken sarf<."Clilen gay
retlerin ancak bir cüzünü teşkil et.. 
mektedir. 

radyoda Franı;ulara hitap eden 
, düşmanlarımwın hissedi- General De Gaulle Fransada ef.ki
ede itimatlarını ikaybet - rı umum.iyenin gittikçe uyandığı

na ve Trablusgarpta İngilizler ta
manevralardan haberdarım. rafından. kazanılan nıuı.afferiyete 
· , hiikUınetinl.n ve Portekiz Fransız lutaatuun ıştirak etmesin

den dolayı Fransız milletinin duy
duğu memnuniyete işaret ederek 
demİ4ÜJ' ki: 

nin şu ciheti çok iyi bildi

hiç şüphem yoktur ki, in

' diğer milletlerin dahili i.ş
karışmak ve ıbu milletleri 
müesseselel'ini zorla .kabule 

etmek istemez ve istemiye

. Diğer yerlerde olduğu gi'bi 

· e de şu cihetten emin bu

.-on--·a kanilm ki, bizim zafe

birçok faydalar arasında, 

lerin kendi hayatlarını tam 
et içinde ve keneli istediltle

tanzim eWrıek hakkını siya
tir. 

in kaybettiii vapurlar 

scncaı ıcınde İsv« Ucıı.ret fılosu 
tonluk vapur kaybetnuştir. 

ÇatJnd kapıda Gü yaslarında 

adam 13 yaşındaki Ancnin 

ı a gcçnuş. Bu ne 'ahşet, 
c sQ) Ieııip duruyorduk. 

:Neneınolla akalını kası)a -

Dini m beni çocuklar 
i. İn an yaşl ndıkç ınut 

.. J .. _.., cocuklnşı) oı Onl rd da 
uk o~ unların kar ı zaaf 

ı Kanıınusanicle sükUt etmek 

suretile yapılan reyiam ile Fransa 
ne i-stcdiiini ve muvakkaten hezi.

nıete uğramış olmakla beraber, 

bfüriyct ateşile yanarak henüı 

malıvolmadığmı ve ihtiyat bir kuv 
vet olarak bulunduğunu dünyaya 

tanıtmıştır. Bu ihtiyat kuvvetin 
bazı kısımları sava!? meydanına 
döıımtlşlerdir. 

işte &ansa bunun için er]erine, 

muharip tayyarecilerine, kendi 

mefkurelerine ve ümitlerine doğ· 
ru tenıayiil etmektedir 

İşte yine bunun içindir ki, :kur
tulu~ mücadelesi için bütün İınpa· 
ratorluk bir kiil teşkil edecektir. 

A R 
kcn, i hiı~ le ciddılcşivernıiş. 
Mc ele bundan ibaret, dedı. 

Lüh• eıya 

nelere denir? 

ATk daşlardan biri sordu· 
I{ ızum, dedi. l..üks ~ya 

ayr luks mng a ayrı mıdır. 

at 
11ık. 

Tabu lüks mağazaların 

l alu da lükstür, d • 

Nanemolla atıldı· 

---0>----

Londra Belediye 
Reisi Amerikalı
lara hitap etti 

Inanılmıy 

iKDAM 

çantası 
Y a:an: Nizamettin Nuif 

l\.liJletleraras1 poJitikada husnsi 

lere b 

nefis 

hl' r Ç cukkeo ıuah lled 
ız polis o nuyorduk, bır 

- Ha~ ır, dedi Buıılar a) rı 
ayrı n nelerdir. akat mesel 
yuı:d.c yu anıdan istifad et
mek i tiyen lilks 4üşWıceli 
satıcılardadı.r. M e i e l i , 
(h i) lüks ıneta'dır. Zir 
altmış paraya kilosunu aldığı· 

HIN D RUYASI 
n hır mahaJl arkad şım, 

dı ) diy kafa.. 
r keser ındi.r • 
d n f kat ada- uz hamsi> i şimdi ~ ku 

l'Ufa veriyorlar 

** 

Bat el1e~ T\'llON E PO VER IYRNA LOY - O O BR rT 
ve 10 Wnl~rce flırünuı 

TORKÇE SÖZLÜ nüıhaıı 111 Framızca ıozlü nuıhaaı 
1 P E K ıinemasmda M El- E K sinemaınıda 

Aynca Eıı l' OX "ili••·---· B ı ı;;oal 

ASKERLlk BAHiSLERi 
1 

rık 
• erkezi r 
in bütün felak tleri, ağır

lığı mihverin bir başındadır 

Müdürlyct.i. İzdihanırı m ruz kalmnnuılaı ını temin n Sayın nı steı ilerinin 
l.ı ıgun tam n zamanlarında teşııflerinı rJca der 

MIREILLE BALIN - ERIC V. STROHEIM 
t rafın n fe Uide b ı ta~ yııı atılan 

T E H D 1 T 
.... """"''"a 

İlnv~ FfJl ALAD HARP DABEKI E&l: AnıM•U 
Oreuumw üerilcıneai- GOri<ıcolA ıı;ap&ı it&I 

safer ıe kJ rL 

. 1 

l 

SAYFA- 3 

[.-na~-"' 
Çoban-Mehmede 

kafa tutanlarl 
Bir delikanh, Çoban Mclımcdi 

dö\'mcgc kalktığı için adli tıp dai· 
resine günderilmi§ ... 

F..ğer Çoban Blelııncdi dö\meğe 
kalkan bir Tckirdaglı, bir ~liila • 
yiııı, hatti bir Cinılondos olsa idi. 
bunları adli hbba göndermek kim
~nin aklına gelmezdi değil ıni? 
Çünkii bunların dördii de birer 
zorlu p«.>hlh an ve d(;rdii de aşağı 
yukarı ayni nynrda insan ... Fakat 
bizim r e s s a m Elif Naci, 
aktör M u a m m e r ayarın

da bir delikanlı, Çobanı dö' nıeğe 
kalkacak olursa tabiidir ki o deli
kanlı tıbbı adliye gönderilir. 

Çüukii l\edi ne kadar atılgan o· 
lu.r,.. olsun, kapla.o için bir kamçı 
topacından başka bir şey değildir 
ve hayattn bunun örm·kleri o ka
dar s-oktur, .ki bunlar snyıııak vı 
nümune göstermekle tt.ikewııez. 
Şu halde Çoban Mchınede çatan, 

onu dövmeğe kalkan kimse, Ço· 
ban a) nrında bir pehlivan olma • 
dıkça adli tıbba g4>nderildiğine gö
re, Çobandan mütemadiyen dayak 
y~iği halde, halfı: 

- Ben sana gösteririm! .. Alaca· 
ğuı olsun senin! .. Bele vur haka
yın bir tane daha da o zaman gü
nünü ıörI .. Arkadaşlarımı alıp ge
leyim de o zaman bilirim sana ya· 
pacağunı! .. Sen yakında bizim ma
halleden g~ersin!.. 

Diye hali Çobana kafa tutmıya 
uf.rapnları, acaba, nereye gönder· 
meli? Adü hbba uğratmadan doğ
rudan doğruya Bakırköye mi der• 
siniz? 

0Mtan Cemal KAYGIU 
Posta: 
Dareııdeli Bacı Veli imzasllt 

mektup gönderen zata: 
Gazetelerde yanlış imla ile çıkı

yor, diye gösterdiğiniz kelimeler 
yanlış değildir. Siz, eski harfler za
manındaki imlfıyı kast.edıyorsu -
nuz. 'Fakat §imdiki usul böyledir. 

0.C.K. 

lngi.liz ticaret filosu 
takviye edildi 

Ncvyork, 24 {A.A.) - İngiliz bcaret 
filosuna cem'an 107.000 ton vapur iliıve 
edilmiştir. Amerika deniz .komisyon11 
İngiliz armatörlerlne mezkur miktar 
tonajda 12 ~ilep saWdığuıı bildınnekte
dlr. Bu vapurlar komisyonun seni.s )la_ 
riclne çıkardıgı flloya aittir. Şimdi bu 
vapurlardan ancak yirmi tanesi knlmıt
tır. Komısyonun servis harıcınc çıkardı
gı vapurlardan 40 taı}.esi Ingiltere tara
fından satın alınm~lır. 
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Harp ve Poaıtnlk.a Blylk Tarihi 
•• 

Kimseye mey
dan okumıyoruz 

cak şunu ilave edebiliriz, ki hiçbir 
millet Romanyanın diiştüğü vazi
yete düşmek istemez. 

Sultan Aziz Nasıl O/dürül 

Yazan: Mehmet Hicret 

Her şeyden evvel istiklallerine 
meftun ve cengaver birer millet • olan Bulgarlarla Yugoslavların 

yalnız bize göz ve yaı.lızlı viitlere kapılmıyarak ken-

50 .. z t 1 1 dilerini mihver kıskacından kur-
z 1 ·d· F k t k b a h · ·tt· K a ı masın ... 

Y a z a n : M. Sami Karay_ ~I 

Sultan Aziz devri Masonların imperatorl 
bünyesini adalet namına kemirdiği bir devit ; 

Adı eyne ı ı. . a a asa a a sonra ocanın evıne gı ı. apıyı tarınak suretile göstermiş oldukla-
Topal Hoca namile tanınmıştı. Bu- çaldı. rı basiret ve kahramanlık yalnız 
nunla beraber hocalıkla hiç bir a Hoca odasında bermutat demle- YAZAN : Bulgar ve Yugoslavlar için değil, 
Jiikası yoktu. Hatta okuyup yazma niyordu. Kalktı .. kapıyı açtı. Karşı- S f K biitün Balkanlılar için iftiharla 
bile bilmiyordu. sında muallim Nihadı görünce: e aeddin aranakçı kaydolunacak bir hadisedir. 
Yaşı kırk be~ i geçtiği halde, ha- - Ne istiyorsun muallim efendi? Kahramanlık ve şehamet nümu-

la evlenmemişti. Bu yaştan sonra diye sordu. Mülga siyasi partilerin eski li- neleri ile dolu Büyük Kurtuluş ve 
evlenmeğe de pek niyeti yoktu. Ka- Nihat Bey: dederi tarafından Sofyada, Bul- İstiklal Savaşından muzafferane 
sabanın kenar mahallelerinden bi- - Seninle bir hususta konuşaca garistana dokunmasınlar başlığı çıkan Türkiye, ~·üz binler<e şebi · 
rinde, tek odalı, küçük bir evde o- ğım, dedi. İçeriye girdi. altında bir beyanname neşredildi- din temiz ve al kanı pahasına ka
turuyordu. Topal Hoca, muallimin bu ziya- ğini, beyannamede kullanılan ka- zandığı istiklatini ve mülki tama-

Günd: yalnız bir defa sokağa çı- retinden memnun olmamıştı. Fakat ti ifade ve sulh siyaseti takip edil- miyetini Louınla teyit ve Montrö 
lıardı . Sabahleyin biraz geç kalkar, kendisini bütün kasaba halkına mesi hakkındaki ısrarın Belg:rat 1 ile itınam etmiştir. Türkiye niza-

b h k Saydıran bu muhterem adamı tabii mahafilinde memnuniyeti mu<ip mınm nev'i, şekline münhasırdır. 
kuşluk vakti, sa a namazını ı-

kovamazdı. olduğunu gazetelerde okuduk Bu nizam ne solcu, ne sağcıdır. Jar, sonra öteberi almak için çarşı-
f 1 ·ı Oday·a girdiler. Hoca minderine Belgralta, BulgaJ"istandan yükse- Altı oklu olan yeni Türk nizamı; ya giderdi. Dışarıda az a eg enmez 

di, alacağını aldıktan sonra hemen geçti. Oturdu. Muallime de yanın- !enler gibi kati sesler geldiğini ve teşkiliıtıesasiye kanunu ile teyit o-
. b h k da yer go·· sterdı·. kahraman Yugoslav milletinin is- Junmu•tur. Tabii hudutlar, milli-evine dönerdi ve ertesı sa a a a- , 

dar bir daha sokağa çıkmazdı. Nihat Bey gelirken, Hocaya bir tiklaline, mülki tamamiyetine ma- yet, siyasi muvazene ve hukuk ka-
tuf herhangi bir hareketi önlemek idelerine istinat eden ve muhkem 

Bütiln gün, bü•Jn gece evine ka- şişe rakı getiıımeği de unutmamış- ---~ d 
i•in tedbirler aldığını biliyoruz. hudutlarla çevrilen yun>umuz a 

T 1 Hoca ne Yapardı? i- tı. Topal hocanın esasen n<>k az ra ' 
panan opa . ,... Kaıı \'e ahilik bağlılığı olan mil- ihmal olunacak bir karış toprak, 
badetle mi vakit geçirirdi? Hayır .. kısı kalmıştı. Bunu da kadehine f h ha 

dı H .. doldurdu. Son damlasına kadar iç- !etlerin, ecdatlarından mevrus, I hiı.im nizamımıza muhali er n-
Hocamız ayyaş bir adam · er gun maddi ve manevi hatıralarla bağlı gi bir nizamı yaşatacak bir damla 

tlak ·· · akı ı· çerdi Bunlar ti, sonra muallime döndü: mu a uç şışe r · · bulundukları yurtlarını miidafaa miivellidülhümuza yoktur. 
dan birisini öğleden evvel, birini - Ş.i.ı:ndi anlat bakalım, dedi. etmeleri, veyahut miidafaa etmek Milli Şefimiz ve Başvekilimiz 
ik. d . k Jd ktan sonra yu Benimle neyi konuşacaksın? ın ı namazını ı ı - - istemeleri kadar tabii bir şey ola- rnuhteli! vesilelerle Meclis kürsü-

] ·· ·· ·· · · d gece ı·çer Muallim Ni'·at söze başladı: var ar, uçuncu şışeyı e - '' maz. Bu itibarla, gerek Bulgari•- sünde bütiin dünyaya ilin ettiler: 
d . -Ben başka bir yere tayin o1un- · · d 

ı. tanda neşir ve mülga partilerin bi- Genç Türkiye Cümhuriyetının •· 
Topal Zeynel Hoca misafirden dum. Bir iki güne kadar buradan lfınrnm liderleri tarafından imza hili ve harici siyaseti diiriisl; mut

hiç hoşlanmazdı. Bu sebeple, işi ol- gideceğim. Fakat merak ettiğim bir olunan beyannameyi l'e gerek Yu- lak ve malfımdur. Bu dürüst, mut
m1yanlar onu rahatsız etmezlerdi. şey var, bunu öğrenmeden gider- goslavyanın mülki taınamiyetilli lak ve maliım siyasetin en miihim 

Hastalarım her gün öğleden son sem, bu bana büyük dert olacak! ve istiklalini miidafaaya müleallik vasfı, yurtta ve dünyada sullıçu 
ra, akşama kadar kabul ederdi. E- - Merak ettiğin şey ne? kararını biz Türkler çok samimi oluşııdur. 
vine gelen hastalar onu ekseriya - Şu senin sihirli üzümlerinin bir heyecan ve sempati ile karp- Sulhçu olan Türkiye Ciimhuri -
küçük odasındaki, küçük ve kirli sırrı .. Seni temin ederim ki, bunu lamaktayız. yeti biitün diinyaya ün salan, Bü-
minderde demlenirken görürlerdi kimseye söyleııniyeceğim! Alman kıt:ılarının Romanyada yük' Harpte, bugün dünyaya ha-

Topal Hocanın sağ tarafında da- Zeynel hoca iyice saJ'hoş olmuş tahaJŞüt ettiği bir sırada, metin ve kim olmak istiyen eski müttefi · 
ima bir rahle, rahlenin üzerinde bir tu. Yeni gelen şişeden arka arkaya cesur Bulgar milletinin hissiyatı- kinden sonra, ve AmerikadaR ge
Kur'anıkerim ile iki küçük tabak 1 üç kadeh. yuvarladı. .~~a şim_di na tercüman oı.luğuna asla şüphe len insani bir sese inanarak elin · 
kuru kara üzüm bulnurdu. bulut gıbıydı. Alkol butun benlıgı- etmediğimiz bu beyannamenin e - den sillibını borakan Osmanlı İm

Hoca hastalarını karşısına alır, 

tıpkı bir doktor edası takınarak: 

- Neren ağrıyor? diye sorardı. 
Hasta derdini anlatınca, Hoca o-

ne nüfuz etmiş, şuurunu kayhet- heıuiyeti ve ifade etmiş olduğu parat .. rluğundan çok lrnvvetlidir. 
tirmişti. mana cidden çok büyüktür. Düne nazaran çok nıüt.ecanis, 

- Demek kimse)'E söylemiye- Bazı siyasi ilcaahn lesiri altında birbirimize bağlı, içimizden seçti-
ceksin! çok yakın bir maziye kadar gayri timiz ve yalı.ın bir mazide Türk 

- Evet, kat'iyyen söylemiyece va..ıı. bir siya.set takip eden kom- m.illetinin makiıs talihini yenen 
kıımağa başlardı. Bu okuma faslı ğim.. şumuz Bulgar hükiımetinin vazi- Milli Şefimize merbutuz. 
bir iki dakika sürerdi. Sonra Hoca - Peki o halde ben de sırrımı yeti, Bulgar milletinin bu veeiz ve Dünyann en kaltraman askeri o
tabaklardan birinden üç adet Ü sana anlatacağım: Üzümlerden bir samimi beyannamesi ile taayyün lan Türk ordusu, en modern silih-
züm alır, hastaya verir; kısmının içinde kinin, bir kısmının etmektedir. Bulgaristan sulh iste- 1arla mücehlıez, Majinodan; Zig-

- Yut bunları! derdi. k d' y ı d k ima 1 

Hasta üç gün hocanın evine ge
lir, üç gün kendini okutur, üç gün
de dokuz üzüm yutardı. Ve bu 
müddet içinde hocanın okunmuş 

üzümleri tesirini gooterir, hasta i
yileşirdi. 

Onun bilhassa yaz mevsiminde 
müşterileri çoğalırdı. Hoca yaz ay 
larında, her gün en az sekiz on sıt 
malıyı okur, sıtmasını bağlardı. 
Hocanın nefes kerametine herkes 

hatta memurlar bile inanmışlardı. 
Fakat ka~abada Nihat Bey namın
da genç bir muallim vardı. Bu z:ıt 

manevi kuvvetlere, baş, diş ağ~~ısı . 

sıtma gibi hastalıkların okuma ile, 
nefesle geçeceğin asla inanmıyor
du. Hocanın bir sırrı vardı. Fakat 
bunu nasıl öğrenecek, meydana çı 
karabilecekti? 

Aradan iki yıl geçti. Nihat Be) 
başka bir kasabaya tayin edildi. 
Bir kaç gün sonra yeni vazifesi 
başına gidecekti. Fakat Hocanın 

.,rrını öğrenmeden giderse, bu o-

11a dert olacaktı. 
Bir akşam karanlık bastıktan 

da aspirin var. Kasaba halkı baş ve me le ır. a nız, ona o unu - fridden daha yaman, aşı maz, 
diş ağrılarından, sıtma<ıan kurtar- sın!... .. geçilmez bir kaledir. 
mağa karar vermiştim. Fakat halk 1 Filhakika, Viya~~dan d.?~ Biz on sekiz nıilyonuz! .. Şerefle 
müteassıp olduğ uiçin kinin ve as- , Gt>spodin Filof, hakıki ~e .durust yaşamak zevkini, şerefle ölmek 
pirin yutmiyordu. Ben de bu suret- siyasetinin macera ve ihtırastan zevki ile telif eden on sekiz mil · 
le onları tedaviye başladım. Zaval- ziyade, Bulgar mill~tinin men.~aa~ yon!... ölümü; esarete, köleliğe 

!eri icabı sulh oldugunu ve Noyyı tercih eden bir milletiz biz ... 
muahedesinin sullten de tadil olu- Kurtuluş Savaşında biitün bir 
nabileceğine kani olarak bn kana- cihan husuıneti karşısında kendi 
atini muhtelif şekillerle izhar ve maki•s talihini yenen Türk. bugün 
teyit etmiştir Avrupanın makus talihini yenebi

lılar kerameti okumamda zanne
diyorlar. Halbuki işin içyüzünü bil 
seler .. 

MualUm Nihat, hocadan öğrene
ceğini öğrenmişti. Onu sızmllj bir 
halde odasında bırakarak evine 
döndü. İki gün sonra Topal Hoca
nın sırrını kimseye açmadan kasa 
bayı terketti, gi1t i 

Fena havaların İspanyada 
yaptığı tahribat 

Modrit, 24 (AA.) - Ste!ani 

Hür ve müstakil birer birlik o- lecek kudret ve imandadır. 
lan bugünkü milletler; kendi biin- Harp bizim için bir gaye değil
yelerine uygun içtimai, siyasi, ik- dir. Fakat gayemizin tahakkuku; 
tısadi nchiçlere maliktirler. Bu yurt ve iı<tiklalimizin miidafaa ve 

ı~ ;rler temayül ve istikametleri- selimeti iç.in harbi meşrô bir va
ni, cemiyetlerin temayül \'e isti - sıla olarak kabul ediyormc. 
kametlerinden alılar. Kendi tema- Biz kimseye meydan okumııyo
~:ül ve istikametlerine. aykırı , ya ~ ruz. Yalnız bize göz "Ve söz atılma
bancı temayül ve istikametlere u- sın! ...• 

Havaların düze1mjye başlad1ğı şu sı- yan cemiyetler hüsrana, akamete 
rcıd::ı gecen günler z~ında havanın fe-

n.ahki'ımılnrlar. 

Safaeddin Karanakçi 

nal1ğı yüzünden uğı·anılan zararlar hak_ 
kında yeni ma lümatlar ge1mektedir. 

Linares ci\•arında rüzgilrdan 50 kadar 
evin damları uçmuştur. Tage nehri su
larının taşınası yüzünden Mad:rid _ Te_ 
ledo şimendöfer hattında münakalatı 

sekteye uğratmıştır. Bir trenin yolcuları 
Gudalajarada mahsur kalm1ş ve kam
yonlarla Madride nakledilmişlerdir. 

Düni.in hiir, mU~iakil zengin ve 
büytik Rı>nıan~·ası mihvere uymak 
neticesi dört ay içinde dünyanın 

Fransa harbiye nazırı 

Amerik;a sefirile görüttü 

en bedbaht, en za\•allı millelti ha- Londra, 24 (A.A.) - Lyon radyosu-
)• 1 · t" B be lerı· ve nun verdği bir habere göre, Vişi hükfı-
ıne ge n1ıs ır. unun se p . . . 

. : . ,. • . . metının harbıye nazırı Huntziger bu 
bu vazıyetı ıntaç eden amdlerı tet- sabah yeni Amerikan büyüt; elcisi ami
kik ve miitalea edecek değiliz. A11- ral Leahy'yi kabul etmiştir. 

GİRİŞ: 
Sultan hiz devri, Oemanlı İm

paratorluğunun iki mütaassıp zih
niyeti ortasında imti'lıan geçiren 
mühim bir devri addolunmağa se
zadır. 

Sultan Aziz devri, Osmanlı İm
paratorluğunun bütün esrarını ve 
hüviyetini el ile tutulabilir bir vu
zuhla sahneye vazettiği bir dev•r· 
dir. 

Hiçbir devir, Sultan Aziz devri 
kadar, Osmanli İmparatorluğunun 
'bünyesini teşhise ve tahlile müsa
it olmamlljtır. 

İşte, bu sebepledir ki, Sultan A
ziz devri üzerinde ne kadar du -
rulsa ve ne derece 'bol yazı yazıl
sa değer ... 

Bazı kısa dfu;ünceli veyahut ge
niş düşünceli olup ta, her neden
se Sultan Aziz devri hakkında ya
ız.ılan yaz1lara kızanlanmız vardır. 

Bu, tarihi bilmemezlik tir... Aziz 
devri, yalnız bir pehlivanbk, bir 
horoz dövüştürme, bir koç vurnş
turma, Büyükdere çayırında cirit 
oynama devri değildir. 

İkinci Maihmudun, yani Malımu
du Adlinin oğlu olan Sultan Aziz, 
yeniçeri ocağı orta"an kalkmadan 
evvel dünyaya gelmiş, Sünnilerin 
'bektaşi ocağına tekıbir getirerek na 
sıl galeyana gel>p hücum ettikleri
ni, bektaşi ocağının ve kazanı.nın 
nasıl devrildiğini görmüştür. 

Altı yüz senedir Osmıanlı İmpa
raoorluğunun sinesinde bir yara o
lan bektaşiyan ocağının (yeniçeri 
ocağının) ve Türkiyede bulunan 
bütün bektaşi tekyelerinin babası 
tarafından seddedildiğine şahit ol
muştur. 

Sultan Aziz, koca kavukların 

başlardan atılıp fes giyildiği ve bu 
yüzden scftaların ayaklanarak ba
•bası Sultan Mahmudu tekfir et -
tiklerini ve yeniçerıliğin lağvm -
dan sonra Nizamıcedit askerleri 
teşkilatını, Ruslarla olan muhare
ıbeleri, babasının vefatından son
ra Sultan Mecidin devri saltana-

' tını, ısbhat namına hıristiyanlı -
ğın hürriyetini veren Tanzimatı 

Hayriyeyi, ihıristiyon ekalliyetle
rinin Tanzimatı Hayriye ve Gül -
hane Hattı Hümayunlarının ver -
diği fırsatla İmparatorluğun mah
remi esrarı oluşlarını ... Türk ır -
kından olmayıp, yalnıız müslüman 
olan ve bu hÜviyetle Tanz.imattan 
sonra her biri milliyet davasına 

düşen gizli milliyetçilik davalarını, 
beynelmilel sermayenin ödenme
si imkanı oimıyan faizlerle İmpa
ratorluk maliyesine sokuluşunu, 

masonlarin, bektaşilerin, softala
rın rollerini, Rumeli ihtilal ve is
yanlarını görmüş w bunlardan 
zerre kadar intiıbak hasıl edemeyip 
koca 'bir İmparatorluğu ateş ve 
kan içinde bırakarak, nihayet kat
lolunmuş bir padişahtır. 

Sultan Aziz devri, masonların, 

hıristiyanlık vasıtasile İmparatOr
Juk bünyesini hürriyet ve adalet 
namına kemirdiği bir devirdir. 
Maalesef bu vasllaya •bilerek ve -
yahut bilmiyerek iştirak eden 

sefere çıktı. Ordu Sigetvar önüne geldi. Kale yürüyüş e!ımeğe rizam yoktur. An-
Kanuninin son veziri.flzaJnı meş- gayet 4 metin jdi. da olan asakiri İslamın ve serdar-

hur Sokulludur. Sokullu aslen bir Muharebe pek çabuk başladı. !arının ehern ve elzem olan esbabı 
Sırptır. Sokul, Vizgral kazasında · Kale Tiir~ ordu•u tarafından kuşa- harp ve zararin tedarik edip hüsnü 
ufak bir kasabadır. Türkçe mana- tıldı. Toplar, yaylımlar iki tarafı da rei ve tedbirde yekdil ve yek
Sl Şahin yuvası demektir. telefata uğı·attı. cihet olasız. Zira bu kale benim 

Yazan: M. Sami Karayel SoJrullu bir devşirm<>dir ... Fev- Türk ordusunun ezanları okunu- yüreğim yakmıştır. Dilerim Hak-

Veziriazam Palota muvaffakı -ıbild.iğin kibar ve yumuşak gırtlak- kalıide güzel bir genç olduğundan yordu. Veziriazam Sokullu Meh- tan ateşlere yana. • 
yetı.izliğini bahane ederek, Ar•lan Jard"n değildir. Papa başı Sokulluyu padişaha tak- met paşa, Anad c>lu kolunda idi. Hü- Aynı zamanda, Sokullunun k&
Paşayı idam etmeğe karar verdi. Diyerek, umumu hayrette l>ı _ dim etmiştir. cumlar tevali ediyordu. Kalenin tibi Feridun beye de müteferrika-

Arslan Paşa, buna vakıf idi. Bu- rakmıştı. (H. 974). Sokullu, hem favkalade güzel zaptı mümkün değildi. İki taraf ta lık verildi. O zamanJar müteferri 

nunla beraber tereddüt etmedi. Kanuni Sultan Süleymanın son devşirme gibi has bendegiina dahil en kıymetli adamlarını kaybediyor- kalık muteber bir rütQe idi. Zaamlı 
Veziriiizamın davetine icabetle Si- ı · d h. devir saltanatı epe"ce ke•mekeş o up aguşu pa işa ıde büyüyerek du. Az kaldı Sokullu bile şehit 0 - Jara ve Ulufelilere de verilirdi. 
getvar önünde bulunan veziriazam ' " k t,. h ı ı · içinde geçti. Hatla, şehzadelerin a ı mera a ey emıştir. lacaktı. Bereket versin, katibi Fe- Mecmuu kırk neferden ibaretti. 
nezdine geldi. Umur ve ahvale ait 
layihaları bizzat takdim etti Em- saltanat kavgaları saray entrikaları Biliıhara Sokullu bütün ailesini lridun Bey birdenbire kolundan Sarayın fen ve san'at erbabı, A-
rine muntazır oldu. adeta Beyazıt Veli zamanın son de- ve tevabimi İstanbula getirterek çekti. Biraz sonra, durduğu yere biı· nadolu Beylerinin oğulları, musiki-

Vezirifızamın emri ise, idamdan virlerini andırmağa başlamış!J. her birine birer mevki verdi. Bu top düştü. Bir kaç adam şehit ol- sinaslar ve san'atkiirlar müteferri-
başka bir emir değildi. Bereket versin binai devlet muh- , suretle Sokullu ailesi Osmanlı im- du. katarı teşkil ederdi. 

Paşa, hemen cellada teslim o - kem olduğundan kolay kolay sar- paratorluğunun mühim mevkileri- Kalenin fethi uzuyordu. Kalenin Muhasara esnasında, her gün 
lundu. Arslan Paşa, hiç teessür e- sılmıyordu. Düşmanlar, hudutları- ni işgal eyledi. müdafaası muannidane, fakat ayni başka bir kahraman!tk gösteriliyor-
seri göstermeksizin: mıza kolay, kolay el uzatamıyor- Sigetvar seferinde Sokullunun zamanda kahramane idi. Bunu Sul- du. Biı· giin. bir yeniçeri bölükba-

- Celliitbaşı! Sürat ve maharet !ardı. oğulları Kurt Bey ile Hasan Bey tan Süleyman da anladı. Sokulluya ı sı abdest alıyordu. Yoldaşlarına 
jster. Parmağını gırtlağı.ma iyice Kanuni Sultanın son sefa-i Siget- de seferde ·babalarile beraberdi. bir tezkerei şerif gönderdi: ledi ki: 
bas ... Çünkü gırtlağım öyle senin vardlr. İhtiyar padişah, gi.lç hal ile Diğer oğlu Ali Bey zaamandı. ·Zinhar metrislere l!İı'Jlleğe ve (Devamı var) 

Türk ricalinin oynadığı roller ci-1 sır kalmlljtı. . ~ ve 
nayet derecesinde azimdir... l Maııonluk, •beynelnı 11 de 

Altı yüz senedir bektaşilik ile şekkül olduğu c:hetle.b )'a 

ve bu ruhun verdiği devşirmelik ı hafiye, Osmanlı Imp•18 nı 
ve müstevlilik ile Osmanlı İmpa-ı hilinde hürriyet, uhu'°' ka 
ratorluğu, yabancı unsurların müs müsavat prensiplerını ~ 
lümanlık maskesi altında oynadık- mime koyularak, e~ailı ıı 
!arı şahsi ve gayri milli oyunlarla rtkaya ve ecnebi derle 
nasıl delik deşik olduysa, mason- lıat p!iınların ı ve rıııı 
luk ile de musalla taşında cenaze ortaya koymağa vesile 
namazının kılınmasına sebep ol- Çarlık Rusyası ecneb1 

muştu. cilerinin başında geJiY• 
Softalık, o derece sukut etınişti Çarlık Rusyası Deli f 

ki, medrese bir illin ocağından zi- ri Osmanlı İmparatorlu 
yade, imaret ve bakkal dükkanı - tadan kaldırılması ıle r. v 
na dönmüştü. Bu sebepledir ki, Deli Petronun , .• sı. ğ 

softalık ne bektaşiliğe ve ne de yerine getirmeğe çal 
1
. 

masonluğa karşı koyamadı. Rusya, Tanzimatı Ha~r 
Hatta masonJul{ cahil softalığı diği adalet, mlisa\"at. 1 

alet ederek, evvela bektaşiliği ez- hürriyet hızından ve te r 
di. Yeniçeri ocağını , softayı alet memnundu. Çünkü. bıı 
ederek kaldırmıştı. Sonra da Ni - müsavatın Osmanlı jnı 
zamıcedit, hürriyet ve adalet, Av- ğunda vikutlanmasın 

r\l!)alılaşmak teranesile roftalığı meyanında kendisi de '° 
ezdi ve en n>hayet Tanzilnat ile İşte, Sultan Aziz de'"11 

ma6-0nluk ilanı isüklal eyledi. muammaları ve sırları 
Maoonluk, Osmanlı İımparator- zuhlandıran bir de,·ird' 

hığunu ele alınca, hıristiyan ekal- beple tetkik ve tahiıle 
liyetleri:nin büyük elçilik makam- Fakat. Sultan Aziz • 
larında, Hariciye Nezareti makam ce kavramak için, osn: 
larında yer aldıkları görüldü. ratorluğunun o devire 

Artık, Osmanlı İmparatorluğu - i:ki yilil senelik harici ı·e 
nun rnahremiyatı ka}mamıştı. yasetini hiç olmazsa lıiıl 
Bu, İmparatorluğu teş1tll eden mek lazımdır. 1 
Türk milleti tamamile el elinde e- (D<' 

=======================~ _I 

loonnrı ' II"1e'1"Z~ 

B • "[/ • lıitlenin siyasi, iktıs~0 
ır m l etın mefkuresini değiştirebi) 

En bu""gu""k inkılabın ilmi, esaslar• 
rilmesi lazımdır. Sol cen 
tedil ve müfrit pre 

Kuvveti tezahürlerinin önüne s 

M 
zümrelerin müfrit k•P' 

anevigattır esaslarına gem vurmııl< 
Y ıuan: Hamit Nuri lrrnalı talyanın 1928 in-kıUıpçıl_ı 

lanınayı ve harp propall". 
Bir milletin manevi Jı.udret ve 1 yapraklarındaki yazıJ~rıJI 

kuvvetidir ki, hayati esaslara da-( çir:mi.şlerdir. Halbuki. ı~ 
ya~an mücad'.'.lede, mahare~e. za-1 nafiinin ve bünyenin ~~ 
ferın başlıca amılı olur. Manevtya- milletin muharebe yaJ"', 
tı kırılan, bozulan bir orduyu, za rinde müsbet veya rııe 
manın en kuvvetli tekniğinin silah- tesirleri husule getirir· 
larile techiz eylemek, ona bol le- pagandasını, silahlanJ11ı) 
vazını .iı.azırl~ak, seçme, çok tini durmadan devam ~ 
muktedır Erkanıharhıye heyetle- ya inkılapçıları, yarını 
rini, kumandanlarını harekatı ida- kiınlarının iaşe mad 
reye memur eylemek dahi zaferin sanayie, harp enoostı·iS'~ 
temınınde esas olamaz. !iptidai maddelerinden 
Diğer taraftan, mağlup olmak mür gibi birinci dere<:,,oı 

korkuları içinde kalan bir ordunun olanlaı·ı da dahil oldıl~ 
dahi galibiyet şansları çok azalır. çoğunu hariçten satın 
İtalya ordusuna, Afrikada, Arna- tirmek mecburiyetinde 
vutlukta uğradığı muvaffakiyetsiz- !ardı. Bu vaziyet, AJ<d' 
Ukler hasebile bu esasları tatbik ve sına uzanmış İtalya yat 
muhakeme, münakaşa mevzuu yap daki devletin, deniz)erdl 
mak imkanları fazlaca mevcuttur. serbest nakliyat temiıı ~ 

Devletlerin askeri siyaset tarih- donanmaya malik o)ll'l ~ 
!erinde, a~kerin politika ile meşgul kılıyordu. Bunları naı 

olmaktan kai'i S\lrelte menedildiği- alan inkılapçılar, iaş'1 
ne dair emirlere ve kanunlara faz- maddeleri temin husıısıl. 
laca tesadüf olunur. Dahili siyaset- de otarşi sistemini, bsh~ 
teki demokrasi idarelerin parti- Jarda dahi 35,000 toıı1 

zanlıklarına iştirak etmiş bir ordu- zırhlılar da dahil olduğıl 
nun yalnız tehlikeler değil, harp nanma cüzütamlarınııı 
esnasında mağJUbiyetler dahi ge- sını, inşasını temine. çP /J 
çirdiği görülmüştür. M. Mussolini, faaliyetlerden her i]usı 
İtalyada iktidar mevkiine, 1923 te- ]anmamış iken, İtalya ıı~ 
ki bir darbe ile sahip olmuş, İta!- sürüklendi. Onun bu .~pı 
ya milletinin iktısadi, sınai ve iç- harp, iktısadi menaiı1 . 
timai, sıyasi bünyesine arız olan edemezdi. Bu esastır J<ı· 
anarşiyi izale ile intizam, disiplin Jarını, harp gayretıeri 
husule getirmeğe çalışmış, İta!- gandaları önünde }<öt~ 
ya milletini, meşruti demokrasinin, kim öyle oklu. Şayıa 
cihan harbindeki galibiyetine rağ- dahi, İtalyanın sulh iS1 

men içine girdiği anarşiden kurtar- geçen hafta bazı haııer1 

mak istemiş, fikirlerinde birlik hu- gazeteleri sütunlarıııd8ıı) 
sulünü 'temin için uğraşmış, faşist Afrikada ve Arnavut! 

1 
diktatörlüğü de bu suretle kurul- helerde İtalya orduS'';/, 
muştu. darbelerin, büyük J<ıl / 

Harpler, milletlerin silahlardan değiştirilmesi, istifalaf' 
ziyade ruhi kuvvetleri arasındaki 

mücadelesini teşkil ederler, yine 
ink ı l a plar, akla, mantığa. siyasete 
dayanırlar. Fakat halk veya inkıla
bı yapan inkılapçıların milleti ara
sına aynı ölçü ile nüfuz ve sirayet 
ettirilemez. 

Bu hususta hissi tesirlerin ve 
nüfuzların dere<-esi, kuvveti bel
kı de yegiıne rolü ifa ederler. Yine 

. ıı • 
re, yalnız muhareııen 1 

hami olunamazdı. 
u~· Almanya ordusun 

· ar 
dusunun yaptığı nıuh iJI 
reketlerine müdahale:ı~ 
larının , esaslara tea , 
zııklukları öyle k-0ls' 1 
lecPgine fazla ıh•i!1l 
ruz. 



10 günlük ölü kız 
mezardan çıkarıldı 

Roman yadaki 
son hadiseler 

Romanyanın ib -1 
ret verici felôketi 

Amerikan 
Faaliyeti 

ce .. tıtrah 1 ind sayfada) llaşıııakaledeıı dernnı) (Bai tarafı 2 ne· 11ayfada) 
;,yı ele geçfferek gıbı gôninmek- bilmiyoruz amına, kendisi son be· haricinde sa) mı) anlar vardır. İ· 

r. ) annamesinde de mihver tarafta- tal) anın Alınan ittıfakıudan a) ral-

Kürtajdan öldüğü l
•hbar edilen Bukreş rad.}o.su dün saat on dôr- rıyım, di)c iftiharla söyledigi gıbi, mı~acagı hakkıııda son gunl rde 

u beş g çe yenıd n ncşııyata baş- memleketini Almanlara satanlar .1 Roınadan gelen haberler bu Şa) ıa, 

kızın cesedi k ıd Jd dıgını bıldırmış. fakat, bu dan üiridır. Çünkti durup durur- imkan \C tuz\iklcrc bir ce\ap sa· morga a JrI ) c>şriyat normal programa go- ken Roman;)anııı kapılarını açıp )ıhııak kabıldır. MaaınaCih Amc • 
İmrnl r m h 11 mde 15 an yapılan kürtaj netioeeinde olmuş- yapılmamı ır. Ş Jl r Romanva Almunları davet eden (kendbi Al· rıka d·ploın ı ı Komada da hem 

C\.<i<: oturan Ko ıantiıl kızı 20 tur ın her tarafından G<'ııeral Anto- mantarı ı c' ha C\ \ l I Kral Kar luıı m nık. hem canlıdır 
da Kutina on ıwı ewel ölı ili B ı hbnr uz.enne müddeı mum! mu- koya ı n sadcı kat mck upları- on kabınesi tarafından da\ et edı)- Dıgcr tnrnftnn Balkanlarda da 

e lıklı mezarıı.ı:..-~ defnolunmuştur. avını, dlıye dokıoru ve zab memur. d·gı·n· ı"dd .ı• d Al ı r A "k ı ı· S .. ~ :ııılar .... - 111 okumu tur. Bundan orıra leJyo- ı ın euı;) orsa a, maıı ıncrı a ccv\ a ı ır. on .... nı • 
Bu olum hlıdisesı hakkında dun mud- Jannın huzunle Katmanın C<'Sedi dun • t· · k l<l onun zamanında Roman:\. a•'a gel· da birdenbire ehemmiyet kcsbc • umilige şayanı dikkat bir ihbar mezardan çıkarılm11 ve ot.opsı yapılarak er muırnvem ının ırı ıgını, ev- " 
pıl ış ve bunun üzerine miıddelumu_ olum sebebinın tesbıtı için morg nakle- 1 rde saklı bulunan lenonerlerin ınişlerdir) ve Romanyayı yeni ni-' den siya ı merkezlerden biri, of· 
ı muavinlerinden Edip hAdi9e tahki-ı dilmiştir. e yakalannıağa baslandığını bil- zoma sokan bu haris General. ~·ada Ruz\ eltin bir ınüıues ili ini· 
tına \azıyel etmiştir. Zabıta ve adliye tabkilcata ehemmi- ırmiş, leJyoner tc kil. t nın Anto- memleketinin ve milletinin başını kUmet ricali 'e Kral ile görüşerek 
Yapılan ihbar ve ılkayete ııore, Kati-,yeUe devam etmektedır. Ancak morgun k . t d 1• bela~ n okaııJarın biridir. Birleşik de\lctll'rin fikrini izah et· 

henüz evıenıne-ıe olduğundan na- verecAAi rapor kat'i olum sebeblnı tayın nes onun emrıne geç ıgmı e ı nvc B 
.. .._ -· alkan milletleri ve bilhassa miştir. Neler göriisülduğü tama • 

k n<lıtı i&7rl meşru bir çocuğu edeceğinden tahkikat da ona göre bir tmiştır. Saat on beşı on geçe de, 
Bulgari tan ile Yugoslavya için men meçhul olmakla beraber, A· 

dı k temlş ve bir doktor tarafın- seyir takıp edecektir. ayni radyo, Antolll!Skonun yenı teb- . . . "k 
l k t B t hı . zavallı ltumcn mıJlctmın çektı · merikanın umumi poJitıka çrrçe • 

- ı nı o mu ur. u <' ı gore . .. . . . ~ı· k' 
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1 
ıerı buluk hır der tcskıl etme ı- , esine bakılır a; Bulgarlara lı un 

l·ç,·n en uzva ın mumessılı' ' .ve anunu~aı om n- dir. Esa itibarile bir ecnebi dev· ve itidal ta\SİYe edilmiş ve aglcbı 
ada ısyan çıkaranları evlcrınde 1 t' b d 

e ın, •esaret O) unrluruı;u.. n an ihtimal bir Alman fıh taz) ikine 
- Bat taralı ı lııacıl aaJ'fMla - (Bastaartı l ıncı saufada) aklıyanlar vatan hamı ohıra ıl n 

1 
k b 

1 
. . 

·a~ı ·· .. k l ğ K ıa a ır şey o mı~ an ;)Clll nıza • mukavemet §ıkında, Amerika 
p;, a.. ya uç gun a aca ını, ral Naibi edilm1şJ 3rdır. Lenonlar kumanda- . d . 

1 
k 

B·ı·k ft · ı · · f p 1 mın, aynı zaman n nıxanısız ı muhabbet ve muhalesetinin Bul· ı a is bu çi lık crimızın en sa Prens au u Başvekil m" "vını· H S 1 d 1 · f • ...... nı orıa ma ı e ıgcr e1yon c - ka ı k b 1 k, "htil•t ·s h d w• ., d e en fenni bir iatıbsal durustlü _ M k. h .. ..h.;.., diğ nunsuz u , zor a ı ı a , ı • garistana tevecdı c ecegı ı a e 
açe ı, ..... ..,.J e nazırını ve · er }erinin nerede oldugunu bılenlerın yan ve dalı"ıl"ı harp demek olduğu d k'k d B ı t 

ile çalı tıklarında hiç kimsenin ht rr k • h . 11 edilmiştir. Şu a 1 il a e gra . 
mu e ı as erı şa sıye erı zıyaret de en yakın rnulkıye memurluguna da Roıunn" ada fec·ı ,.e kanlı bir · ·ı k ·· 

uphcsi olmamalıdır. t k d b ,, ta bulunan mitme sı ço mum • 
e me arzusun a ulundugunu bil- bıldırm0leri ıslenmektedır. Ljyon surette n cyd k t d k' · f.k. ı · y 1 

Fakat bu saf mahsullerin Hh§· d . t' . . ı · ana çı nuş ır. kün Ur ı, aynı ı ır erı ugos av 
ırmış ır. şeflcrı polıs tar fından da aran- Ynrın, herhangı' bir si"asi tazyik ricaline de tekrarlı,'.\acnktır. 

ları uhdesine verilen adamların e- Albay Dono Roosevelt'in " 
h·ı 1. van, maktadır. Fakat, bir habere göre kar~ısında, Bulgaristan ve Yugos - Ankarayı da zh areti SÖ) lenrn 

·nde, bu mahsuller dijer ı e ı Pre p ı h i b' · 'S " 
ns au a usus ır mesaJını de bunların hepsi Romanyadan lav.n da hudutlarını Almaa ordu- Kolonel Soh. a, Bdarat intıbaları· 

inalı ullerin kimyasına bulaştınl- h ·ı ı l ad w ı· too 
maktadır. amı 0 up ~ m. ıgı sua ~ne cevap kaçm~lardır. larına açarlarsa, •yeni nizam• bil· nı da ilave ederek, e asen İngilte-

'

, kil t b t kad .. vermekten ımtuıa eylemış ve yal- Bir Londra haberinde Horia Si- tün felaketlerile bu memleketle • reye tevecdihkar ve ittifaka ka· 
e e • aca a, sa ışa arma- nız vazifesinin Sunner Wellesin ma'nm Antoneskovla birlikte halkı r· .. ı·· d "k ı t' Yen·ı ni kenımel kontrol edildiği anlatılan . . " ın us unc e ço ece : ır. • dar varan bağlarla tarsin edilmiş 
. . . . 1 vazıfesıne hıç bır suretle benzeme- sük\ina davet eden bir beyanname zam memleket· muvakkat bir siyasetimize Amerikanın ıniiıahe· 

im çıftlık mabsullerını satış yer e- kle ld .. 1 kle · . . . . . . . . ' ı, 
. d b" def k Is k t 1 t nıe 0 ugunu soy eme .iıktifa neşrettığı bıldırılmıştır. Antones- müddet j,.in harici bir harpten retini cifahi olarak ta teyit eyliye-lln e ır acı o un on ro e · . . 3 ' 'S 

. .d . ., 8 tm• etmıştır. konun ya Horia Sıma ile bırlikte hurtarmış olsa bile _ ki bu da her 
aıış mı ır. unu 2.a11ne ıyoraz. Alb D ~:- . . . . . . .• 

E . 1 k" d 1 t n:&tJ'kl a)' onovan, ıuu gazetecinin veya kendı kendıne vazıyete hakım zaman mümkün demidir - dahıh 
ının o unuz ı eve ~ ı e - • ,., . 

. d f i hhi .ı .. ~1 1 L- malumat toplamak veyahut maltı- olmayı istediği anlaşıhnaktadır harpten kurtaramıyor 
rın e enn ve sı aas_..a er e -- 1 • • 

nan h• b" 1. d k mat vermek ıçın mi geldiği sualini Maamafih, Bükreş radyosunun bu Roman:vanın ugrw adıg .. ı felaketten 

cektir. 
Bu zat fili Alman işgali altında 

bulunan Romanya ile Alman itti
fakma girr.n Budapeşte\'İ ziyarete 

' ··---· Saf ve Normal gıda -

8 

~ 

~ 
Pirinç unu. Mercimek- Bezelya - \' ulaf 

Te aair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜST AH ZARA Ti 
M. NURİ ÇAPA Kuruluş tnrılıi: 1915 

GAiP SENETLER 
ve ıç ır e ın o unamıya- d 

cağı zannolunan şişelere dahi bile- e cevapsız bır~ı.ştır. neşriyatı muahhardır. her millet bir ibret dersi almalı- Jiizum görmemiştir. Sarahaten M~ • 23 No. lu 15 1/941 ndelı Mersuı H lk Sineması Halil Eser mu.alı 500 

ür el girmektedir. Onun. için, ~lbay, seyahatının bundan son- Bu vaziyette Almanyanın Ro- dır. istiklallcri için dövü emi~en· }asılıyor ki Bahrimuhitin ötesinde 25 > 15/1 941 > G Ant P Asri S nema Ali Nak p > 
A'rupa işlerine ilgi çoğalmt tır. 2267 > 31/1/941 > > Asri Sınema Ali Nakıp > 

100 
100 aıenıleketin hemea Yeeine çocuk rakı kısmı hakkında demiştır kı: manyadaki rolünün ne olduğu sa- ler, esaret altında i,te böyle bir • 

ve hasta gıdan kiıbeleri olan b• •- Belgraddan sonra Atinaya, rahatle anlaşılmamaktadır. LeJyo- birlerile dövilfürler. 
çiftliklerimizin istihsalleri arttın- or~an da sıra ile. Türk~yeye, Fi- nerler de Alman taraftandir, Anto- Abidin DAV ER 

> 10 1 941 > Bursa Tayyare Sınem ı Nevzat > 
İngiltere3e )ardım ~alnız malze • 28 > 17/1/941 > Adapazan Yenı Sinema N ım > 

me, gemi, tayyare vermekle değil, Yukanda numara ~vade "e m ktarları yezılı en tler kayboldu 

Iırken, satış yerlerine degil, hasta lıstıne ve Mısıra gı~cegun. Şubat nesko da Alman taraftarıdır. Al- 1 =========~==== bu ,;ekilde siyasi yardımlarla da hiç bir kıymeti olmadığını illn edenm. 

oda ına teslim olununcıya kadar ortalarına doğru Mısıra varmış o- manların Romanyada.ki hadiseler H 1 
sıkı şaşmaz alt edilemez siste - lacağımı zannedı.}'Qrum. Bilihare karşısında seyirci vaziyetıni nıuha- ai e Selôsiye 

tezahür ve tetevviiç edebilir. Va • Özen fılm tıcarelhanesi Beyoğlu Y il Sokak 23 

ma;ik bir k~trolün de konulması Avrupada başka bir seyahat yap- faza ettikleri anlaşılmaktadır. - Bat &anlı ı 1ne1 ıayfacla -

elzemdir. maklıgım da mümkundür.• VAZİYET ÇOK KA!lANLlK meydanına in.miştır. 
Aksi takdirde piyasacılık zihni- Albay Donovan, aynca, yolda Londra, 24 (A.A.) - Bugün Lon- İmparator burada iki oğlu, Ve-

yetinin mülevves ruhu bu hemen miıhim diplomatik vesikalann de- drada beyan olunduğuna göre Ro- Liahti ve Harrar Dukü ile Sudanda
hemen yegane bakir mahsullerimi .. gil fakat pasaportunun kaybolmu manyada vaziyet çok karanlıktır, ki İngiliz kuvvetleri kumandanının 
z.i de berbat edecektir. bulunduğunu müşahede ettiğini ve son günlerde Romanyada cere- bir mümessili tarafından karşılan-

şington nihayet hitabetten fili· ı 
yata girmistir. Yalnız bütün Ame- o 1 t o . 1 t u Mu u ı · n \1 

~:; .. u;.u;::.ş.:~!::;.:::;2'. 8V 8 emır yo arı , O f Uyü ~ in 
mıye basladıklarını gormek ala • Muh 11 ıı bed lı 1800 lııa olan 3000 adet hem sağ hem o t r 
darlar için büyük bir zevk olacak·• '10 m m k gömme kapı kllldı 3/2/1941 Pazartesi gilnu at ( ı ı) 

0 vakit süt çocuklarımıza veya tasrih eylemiştir. ) an eden hadiseleri tenvir etmek mıştır. 

tır. Mister Ruzvelt kongrede fırka H ydarpa ad Gar bına ı dahilindeki Komısyon tarafından açık ek ilme u u
ve taraftarlarile kuvvetlidir. Bun· lile satın alınacaktır. 

llastalarunıza bir bardak zehirsiz -----<>- şimdilik bnkansızdır. c Yuda Arslanı• ıtayyaredE!n iner-

aüt ve hirkatık bileaiı: tereyaiı ve- Vilayetin Roma, 24 (A.A.) _ Stefani: iken uzun boylu, başı sarıklı Sudan 

da şüphe yoktur ve arzu ettiği ka- Bu işe girmek ıateyerılerln (135) liralık munldalt temınat ve kanunun 
nunu Meclislerin tasvibinden be - t:ıyın ettilı vesalkle birlikte ek.sıltme günü saatıne kadar Komısyona mura-

b caatlan lhundır. 
rebilmek için apartıman odalan- beyann-emasi Romadaki Romen elçiliği, rnem-. müdafaa ordusuna mensup bir kıt'a hemenal ge~irecekfü. Yalnız u Bu i~ nıt şartnameler Komısyondan parasız olarak daııtıımaktadı.r. (211) 

netice ne kadar süratle elde edi· * ınızda birer inek beslemekten bat· CB t a$ taralı 1 tn\:ı .sa) tada) lekette sükunetin iade edildığini taarfından selamlanmıştır. m~r~-
ka hiçbir ümit kalmıyacaktır. A1lrm başladıiı zaman evlerınden u- ve General Antonesco He Horia Si- tor hududu otomobılle geçmıştır. lirse, manevi tesiri de o kadar çok Mubamm• becWf lllOO lira ola mubtelif aJAt v. edevat 12/3/lHl 

kuvvetli olur. Bahusus ki, sonra çarşamba ıu ll saat 15,30 da kapalı zarf uau14 ile Ankanda id re b sında 
kabul edilen kanunu tatbik etmek, satın alınacaktır. 

A. ~FK1P zak bulunanlar, en yakın umumi korun.. , i1l te bi t ·ı b J ku d d 
ına yerlerıne gireceklerdır. ma nın m e rer beyanname ngı ız ı.'U ay arının man asın c::============= Alarm dudukleri çalındıktan aonra neşrederek sulh ve siıkfına davet bulunan Habeş kuvvetleri yol bo-

Ar na VU lİ U kla halkın t:ıyyarelerı görmek merakıle eyledıklerını bildırmektedır. yunca dizilmış bulunuyorlardı. Su-
peııcerelerden sarkması veya korunma HORİA SIMA AZI EDİLDi yu kurumuş bır derenin yatağına 

yani büyük sanayi rUesasını, yar- T lı olunacak malzeme Alman rnerışeli oldutu takd de b e Tilrk -

dunı hızlandırmıya ikna ve icbar Alman anlaşması plafonunuıı 3 üncü grubuna a,ynlan meblagd n t " y edi-

etmek icap edet'ektir. Vaziyet o lecekt r. 
<Bat tanlı 1 iMi 9Qf ... ) Yerlerinden çıkması, maldnelı tüfek ate Bükreş, 24 (A.A.) - Havas: Ho- süratle inen imparator burada bır 

de Yunanlılar son yaptıkları taar- r;ıne hedef f.eikıl edeceğuıden tehll- . safhaya intikal edince, yine yeni 
bir takun mukavemet, tereddüt 
veya teamüllerin hic ha gösteremi
y~eği şimdiden temin edilemes. 

kelıdır. Blllıaaa buna ,.,...k dıkkat edil- rıa Sima, Leboner te§k.ilitı fdli- rahip tarafından takdis wıldikten 
ruzda araların<ia bır çok da subay ,,~ w • ·ı · d 

rnesı Jhımdır. gı vazı esın en azledilmiştir. Lej- sonra hazırlanan direğe kendi elile 
olmak üzere yeniden ıki yüz İtal-

Mo&örla ve ...c.iniiz DakU vauWan. yoner hareketi şefliğini bizzat Ge- Habeş bayrağını çekmiştir. Bu va-
yan esir etm~er ve her turlu harp nm ......._ ..._: neral Antonescu derchte eylemiş- kurane ve sade meras·md n sonra 
mal eme ı ele geç'rmişlerdir. İtal- 3 - Arabalar, otomobıll~r. bilcümle tir. l H b · t d 

Ruz.veltin biızat dedigi gibi, •ya· 
rın ancak bugünden daha geç ola-) ann 1,500 metreden daha yük- motörlil ve motörsuz nakil vasıtalan a- mparator a ıs an ahilıne doğ-

sek tepelerdeki yeni mevzileri de IArm ışaretınden t:ıyyareler şehrın, uze- ru seyahatıne deva.m etmı tır. 
zapoolunmuştur. talyanlar ağır rza- rıne gelinceye kadar geçecek mucldet zar Lort Hali~ aks HABEŞİSTAN ORDUSU 

!ında ~ mümkün oldulu kadar / j HAREKETE GEÇTİ 

caktır.> 

ff ii•eyin Şükrü BABAN 

Yiat vererek ""kiliyorlar. .~ı.ıno r u..-.-mıya çalışırlar. (Baıtarafı 1 incide) 
Daha şrmalde, Yunanlıların ileri Bu milmkun olmadığı takdırde, yani Londra, 24 (A.A) - Habeşistan 

bir hareketi sayesinde .düşmanın allrm verildil:i zaman nakil vasıtalan İngiliz Başvekili Churchill ve ~i orousunun ilk muntazam kafilesi lngilizler 
<Bat tardı 1 .... ..,, ... , 

tur. Pek az düşmana tesaduf edil 
taarruzu tardedılmiştir. Bu taarruz tehirden uzaklaşacak vazıyette bulun- Lord ve Lady Halifaks'a İngıltere- Avustralyalı genç bir mülazımın 
da duşmanın zayıatı bılhassa ağır nuyorlarsa, yol atızıannı kapatmamak nin §İmaline kadar refakat etmiş- kumandasında düşman arazisinm 

ve ;yangın mualuklaruuo ustünde dur- k 
olmuştur. mamk şarüle münasip bir yerde durup lerdır. Şımal sahılınde bulunan bır ıçıne doğru ~ . ilornetrelık bir miştir. . 
İTALYADA MÜHİM BİR AZİL halkı bopıtırlar. liste kendilerile vedalaşmışlardır. yürüyi4e geçmıştır. Londra, 24 (A.A.) - Assosıated 

Londra, 24 (A.A.) - Mu.taldı Arabaların hayvan.lan çlizülür. ~- George 5> zırhlısının hızmette Kassala, 6 gün evvel zaptedilnıış- 1 Press'ın bir telgrafına göre Maria 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Daily Ekspress gazetesinin İtal

yan hududundaki muhabirine göre, 
Mussolinı yahudi aleyhtarlığı ile 
tarrlftnUf olan devlet nazın Tober
to Farınaciyi vazıfesinden affetmiş 
tir. 

Frankfurter Zeitung gazetesi, 
Farınacı'nın tayyare yuzba ı ı a
tiyle Arnavutlu a hareket ettığini 
b ltlııımektedır. 

Telaaf> matbauı 

vaıılar bir ajaca veya arabaya sıkıca bulundugu ilk defa olarak bu su- ti. O zamandan berı İngiliz kıt'ala~ Gıovanna ve Tıbeno isimler.inde 
batlanıp torbaları hatlarına talulır. retle resmen bildirilmiş oluyor: Bu rı 100 kilometre kadar ilerlemişler- 400 tonluk iki talvan motörlü ge-
BöJle durm~ na.kıl vasıtalarından çıkan f nd 
halk en yakın umumi veya hususi ko- gemi aynı sınıfa mensup, dünyanın dir. misi bir İngıliz muhribi tara ı an 
runma yerlerıne ve yahut sıperlere il· en büyük, en kuvvetli sılahlariyle ERİTRE CEı::HESİNDE Libya sahili açığında zaptedil.miı-
rer. mücehhez ve en iyi himaye edilmiş İTALYANLAR RICAT EDİYOR jtir. 

4 - Tnmvaylar da aüırmla beraber be şzırhlısından biridir. Kahire, 24 (A.A.) - Erilre cep-1 Londra, 24 (A.A.) - Tobrukta 
halkı boşaltır ve munasıp bır yerde du. k 
rurlar. ROOSEVELT HALİFAKSI hesinde her şey yolunda gitmekte- Tobrukta İngibz ordusunun= 
Vaı.zmlwm 111ıre1r.et w.m: KARŞILAMAt.A Glm dir. İngıliz istıla kuvvetleri şimdi- dıgı parlak zafer hakkında a 
5 - Alarm duyuld ğu vakit vapurlar e kadar 80 kılometre derınJiwınde matbuatının neşriyatından çıkan u-

iskeled l e halk o iskeleye boşaltılır. Vaşington, 24 ( A.A.) - Reuter. llerlemı~ bulunuyorlar. İtalyanlar mumi mana şudur k;i, Bıngazi ha· 
Y se halk en yakvı iskeleye uğra- Roosevelt, bu akşam otomobille 'Erıtrcde hudutları dahılin<le 8000 valisi artık süratle işgal edilebilir. 
narak bo lblı.r, 

Trenlerin b&rek~ tanı: Vnşingtondan hareket etmiştir Re.. kılometr" murabbaı bir sahayı tah Londra, 24 (A.A.) - Tobrukun 
6 - Al rm verildiğı vak ı trenler, is- isın nere\ e gittıği b"ldirilmeıniştir. li\ c tmı l rd r. Rı~at etme te olan sukutunu mazur göstermek iste

tasyonlard:ı eya garlarda ise yolcu! r Fakat pek muhtemel olarak Roose- ıkı ıt an tumenınden bıri Bis- yen İtalyan radyosu Şarktan bir 
h men trenden inerler, istasyonun ko- velt İngiltrrenin yeni Bil)iik El- hia v Barenta'nın 2~ ve 32 kilo- taaarruza intizar edilmedığini ve 

1 r a yer veya civardak umumi 
gıttrler. çi ı Lord Halifaks ile buluşmak ü- ndakı müdal a mevz.i- istıhkam ı ler nın hır gunde apıla 
zaman t:ı zere Annapoli e gitmistir. Bir A· l edıyurlar. Mutebaki hal- mıyacağını beyan etmektedır. 

merika Blrlcsik de,letleı-i Rt"isi, 1 ı B Yeni D Jhı 24 (A.A.) - Hındis-
rislerinden b ka bir şa Itah an harp esirinin 

alatıııda k lanıak ii· ulu n ıcab · en tedb rle ·n a 
zer az Sar \ ı ılk defa olarak lını 1 o dugu b d ı 1.mekiedır. 
terkf'tınis hulunnr. kt r it ha bu- hal 24 (AA.) -

(' k 

SADi YAVER T AN ve BAYAN 
SULHIYENIN 

1769 j NO, Kara oglan Kara oilan 
't Dağ olur metelerde 

Columbia pliklannda çık1111fbr. 

lCk t y nlerın (2925) liralık muvakkat temınat ıle kanunun 
k lnrı \ e teklıflerinı aynı iÜn 6aal 14,30 a kadar ko nl.syon re-

1.lğine ~ ı 1 dır. 

Şartnaı ler (195) kuru a Ankara ve Haydarpaşa \ezneler nde satılmak-
tadır. (488) 

Fransada Sicilyaya hücum 
(Baştarafı 1 incide) ( ... tanlı ı lacille) 

Vichy, H (A.A.) - Havu ajan- Cooiao')'a ltirçok yaneın bomba 
u bildiriyor: ları ve infilaklı bombalar abln ış 

Milli Konsey azasından 188 kip- 20 dakika arka arkaya in(ıl1tlı.lar 

nin listesi neşredilmiıtir. Bunlarin vukua geldiği ıörülnuiştür 
arasında Z8 ayan azası - ezcümle Augusta tay) are me) dauına da 
Jean Fabry - Sosyalistlerden sağ bombalar atılmışsa da alçak bu • 
cenah partisine kadar 4Z mebua latlar sebehile bombarclunan neti
( ezcümle Georres, Bonnet, Brunet. ceai sarahatle tayin edilememiştır, 
Chichery, Frouard, German Mar· Syracuae'de müteaddit büyük 
ti.D, Bipert, Lamoareuz, Paal iafiliklar "t'ulmbulnuq ve koyun 
Faure), Generallerdea esdlmle ı.. eeaabaaü yaqualar çakmıştır. 
Laurencie, ToucJaon ve Fraaçoia, 1 Bafka tan•areler de Catania tay 
Amirallerden Doetear ve Motet, yare meydanlarına hücum etmiş· 
bancalık Albayı Fonck, ilimler - lerdir. Bir UfUf pisti civarında vı 
den Leais Lumiere, Georr• Claa- banprlarda müteaddit infiliklaı 
de, Louis de Broelie, Paris Bat - Yukua gelmiş, yangmlar çıkmıştır 
peskoposu Kardinal Subard, mu • Tayyare meydanının şimalındC'ki 
harrirlerden esciımle Lucien Ro • demiryolu iltisak hattına b r bom 
mier, Pesquidoux, Henri Mauia, ba grupu isabet etmi ve burada 

Abel Bonnard, Andre Siegfried, son derece fİd•etli bir infil k vu· 
Büyük Elçilerden François Pon - kua ıelmiştir. İn[i)akı muteakıp 
cet, doktorlar birliği reisi profesör yangınlar çıktılı ve ııhah duman· 
Lericbe, sendikalist Cbef ılu Moulf, lar yükseldiği görülmu tur. Bu ha· 
siyaset adamlarından Albay de la rekata iıtirak eden tayurelerımi· 
Rocque, Ga ton Bergery, Jacque sin bepsi üslerine dönmüşlrrdir. 

Doriot, Henri Dorgeres, piyanist 
Alfred Cortot vardır. 

Ayn bir izahname, İffİ mlim9-
sıllerin in, eskı adi demaıoji siya
setine muhalefet edenler arasın -
dan seçilmiş bulunduğunu bildir· 
mektedir. 

embe günu yemden Appolonı

etrniflerdir Bombalar 
r ına ve tayyare me -

nuo klsmına dlŞmuş ve 
• .... , ..... _ 50 kilometreden muşahe-

ilen ~anamlar çıkarmıştır. 

Emetullah Bıyenç 

ftıiaaıı.ı tleincii icra MemurluPnd&n 

Bı.r alacağın temini için ic 
par ya ı.-evnlmesıne k rar ver ı 
lir kıymetinde y h r nkte p y 
ya P Park P apartmanının 

ka nda 27/1 941 P za gilnu at 
9 30 d açık arttırnuı ile satılacaktır ı . 
bu gun kıymeUn '3'ı 75 ini bulmadı ı t k· 
direk> 30 ı 41 günti ynı sa ı; 

arttuma ile satılacatı ılin olunuı. 
(2U'1) 



1 ŞUBATTA PAR 
Türkiyenin en ucuz ve en güzel Sabah Gazetesi olacak, yeni bir Teknik 
kolay okunan bir Halk Gazetesi halinde 8 ve 4 Sayfa olarak çıkacak 

N ı 

:En mühim oe en gü-

zel yazıları 100 pa

raya okuyacaksınız 

· Çünkü: Gayesi her imkandan 
istifade ederek halka hizmet 
etmek olan iKDAM Cumar

tesi günü yeni şekli ve hac
mi ile bir cep gazetesi 
halinde 8 sayfa ve 100 
para olarak sablacakbr .. 

•• 
iKDAM yeni şeklinde 

tatbik edeceği teknik
le mündericatını her 
zamankinden f a z 1 a 
zenginleştirmek 1 m -
kanını temin etmiştir. 

1 Şubat Cumartesi i 
gününü bekleyiniz. 

' 

fi E' &&-ı-t-ı 

M 
Günün bütün Harici ve Dahili 
haberlerini en iyi şekilde verecek, 
en salahiyettar imzaların en 
güzel yazılarını neşredecektir. 

VlENü DKDAM 
Yepyeni bir teknik ve sabahın 
ilk saatlerine kadar vuku bulan 
hadiselerin tafsilatını alabilecek 
modern vesaitle çıkarılacaktır • 

Günün bütün haber

lerini 100 paraya 

okuyacaksınız -
Çünkü: 1 Şubat Cumartesi 

· sabahı yepyeni bir teknik, 
i en mütekamil vesaitle 4 ve 
8 sayfa çıkacak olan iKDAM · 

· fiatını 100 paraya indirmiştir. 
Buna mukabil 4 ve 8 sayfası · 
ile size en olgun münderecat 

: temin edecektir 

•• 
1 Şu bat Cumartesi J 

gününden itibaren bu · 
yeni gazete sizi her 

' bakımdan tatmin ede- · 
cek , memleketin e n . 
ciddi , en mifliyetper
ver siy ast gazet si · 
olacaktır. 

iKDA 'ın Hergün Okuyacağınız Muharrirleri: 
--------
Başmuharriri : Abidin Daver 1 H ~·· -- ···· - ~ _Si~asi Muharriri: Proı. H. Şükrü eab~ 
ASKERLiK ve HAV ACILIK Bahisleri -
Emekli General M. ~ ., 
Abidin Daver, Emekli 
General N. D., Şakir 
Hazım Ergökmen 
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'.Niçin Bir Spor Gazetesi Alıyorsunuz ? N izamettin Nazif, Mahmut 
BOTÜN SPOR HAREKETLERİNİN y • o c ı 
T AFSlLA T ve TENKiDiNi EN GÜ- esarI, Sınan e~a J 
.ZEL ŞEKiLDE VERECEK OLAN A . z· . 
llKDAM sızı TATMİN EDECEKTİR K, . Şekıp, ıya Şakıı·, 
1
SPOR SAYFALARINI OKURSA- s . K 1 H N· 
1NIZ siz DE KANI OLACAKSINiZ amı araye ' • ısaıı 

Bunlardan başka: Safaettin Karanakçı, Adnan Akır., Faik Bercmen, Hüseyin Şehsuvar, Adil AkbtJı 
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S L MüHiM 
BiRESER Bu Esrarrengiz hadisenin içyüzünü ifşa eden muharrir diyor ki "Sultan Aziz intihar 

etmemiştir!,, Bir çok tarihi vesikaya istinaden yazılan Bu eserde Masonların içyü .. 
zünü de öğreneceksiniz. Bu Mühim Eser 25 ikinci Kanun Cumartesi günü IKDAM'da neşre başlanacaktır 

. 

1 Subat Sabahı Yeni i KD A M Gazetesini Mutlaka okuyunuz 
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