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lnönü Muhare esi 1 Amerika 
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Dünya vaziyeti 
vahimleşmiştir 

Ya-: Abidin DAVER 
o 

O 
ki gün evvelki gazatelerde 
çıkan bir ajans haberi, bir 
İsviçre gazetesinin Berlin 

muhabirine atfen, Alman hükumet 
merkezindeki bitaraf müşahitlerin 
mütalcnlarını naklediyor ve son 
24 saat içinde, dünya vaziyetinin 
sarahaten vahimleşmiş olduğunu 

ıöyledikten sonra, bunu teyit ede
cek şu üç hadiseyi ileri sürüyordu: 

1 - Türkiye sahillerine yakın 
son Yunan adalarının ve bilhassa 
İtalyanlar tarafından Siklad ada
larının işgali. •Bu, Türkiyenin ha
reket serbestisine engel olabilir.• 

2 _ Sovyetler Bir !iği Halk K~
miserleri Hey'eti Reisliğini Stalı
nin bizzat ele alması. •Bu da, Sav
yctl~ Birliğinin harbin gitgide 
genişlemesini derpiş etmekte oldu-

ğunu gösterir.• 

3 _ Amerika Harbiye Nazırı 
Stimson'un söylediği nutuk . .:1tal

yan matbuatı bu nııtku Amerika

nın harbe açıkça müdahalesinin 
§imdiden ilanı suretinde telakki 

etmektedir.> 

Ayni günde Japonya Hariciye 
Nazırı Matsuoka, Tokyoda bir A
merikan gazetesinin muhabirine 
Amerika ile Almanya arasında bir 

ihtilaf çıktığı takdirde, Japonya
nın da şerefi ve sadakati uğrunda 

Almanya ve İtalyanın yanında har
be girmiye mecbur kalacağını söy
lemiştir. 

Dünya vaziyetinin vahamete 
doğru gittiğini gösteren hadiseler 
artmaktadır. Esasen, Balkanlar 
harbini bitirmiş olan Mihver, mev
•imin müsaadesinden istifade ede
rek yeni tnarruzlnra girişmek mec
buriyetindedir. Bunu nerede ya· 
pacak? Biitiin emareler, yeni ham
lenin Akdeniz cephesinde olacağı 
merkezindedir. Fakat Akdeniz cep· 
besinin şarkı, garbi, merkezi var
dır. Mihver, bu cephenin yalnız bir 
noktasında mı, yoksa üçiinde bir
den mi harekete geçecek? Muam
manın halli için, nerede, ne zaman 
ve nasıl suallerine cevap vermek 
1llzın1dır. 

Dün gelen haberler, bir Stalin
Hitler miilakatından, biç olmazsa 
Sov-yetler Birliği ile Almanya ara· 
aında yeni müzakerelerden ve ye
ni anlaşmalardan bahsediyor. İn
giliz gazeteleri endişeli görünüyor
lar. Sovyet Rusyanın, Mihverin 
Balkan tearuzu ile ayni giiııde Yu
ıoslavya ile imzaladığı ademi te
cavüz ve dostluk paktına rağmen, 
şimdi Yugoslavya hiikunıetini ta· 
nın1aktan vazgcçıuesi, Şo\'yet po
litikası diimeninin birkaç kerte Al
manyaya doğru basıldığını göste
riyor. Bir alabanda sancak ihtimali 
var mıdır? Bunu şimdiden kestir
mek nıiiınkiin değildir. ~Jih,·erin, 

bundan sonraki siyasi ve askeri 

hamlesinde, bu yeni vazi~· etin mü· 
essir olması ihtimali çok ku..vetle 
n1evcuttur. 

Daima harpten uzak kalnııya ça
lısan So\'Yetlcr Birli·,.;ui•1, A,·rl'pa 
k;t'a~ının. büyük bir l:ısınını işgal 
etnıi§ ve elleri kolları boş kalmış 

-
Aziz şehitlerimizin 
hatırası tebcil edildi 

12 adada 

Kıbrısa harp ge
mileri gönderildi , 

General Vilson Fi- ı 
li s tine kumandan 

1 

tayin edildi 1 
Nev.york Tiınes gazetesire 
göre, Yunanistanda ve Ege de. 
nizindeki adalarda bulunan 
Alman askerleri önümüzdeki 
günlerde Suriyeye çıkmağa 
hazırlanıyorlar. Amman ve Fi
listindeki İngiliz garnizonları 

(Devamı 4 ünriı sayfada) 
\,.. ___________ ..) 

Yunan adaları
nın işgali 

Bulgarlar 

Çar,amba günü 

Ruzvelt büyük e
hemmiyeti haiz bir 
nutuk irad edecek 

Dört Nazır 
İngiltereye gonderi• 
len malzemenin hi
mayesini şimdiden 
istemiş bulunuyor 

Amerikanın harbe 
girmesi hafta me
selesi addediliyor 

Amerika Cümhurreisi Ruzvelt 

evyork, 11 A.A.) - evyol"k 
Tim.es gazetesinin Vaş.in,gton mu· 
habirinin öğrendiğine göre Ruz
velt, çarşamba günü Panamerikan 
İttihadı toplantısında söyliyeceği 
nutukta harp malzemesi nakleden 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

ROMAN YADA 

Hukuk Fakültesin 

de hôdiseler oldu 

Trakya, Makedonya 
demiryollarını şebeke 
Ierine bağlıyacaklar 
Sofra 11 (A.A.) - Afi: Trakya • 

Fener - Istanbulsporu, 
ta Galatasarayı 3 - 2 

Beşik aş 
yendiler 

, iıakedonya dcmiryo!larının \e .. 
Bul~ar şebekesine bağlanması ıçın 
yeni bir lıat iru;asına Te~muz~a 
bc, lanacaktır. ~lecburi tabiı 50 bın ~ 

'• çalı<tırılacaktır. Bundan bıoı amt. .. ı;;: .. • 

k:ı 30.000 amdc de 7 yenı şose Y• • 

pacaktır. 

------~ 
olan l\lihverle herhangi bir mace- 1\ 

.... klenmenıek için, Alman-ı l raya suru . . F 
)'a ile mevcut münaselıetlerını da-

b • .1 ı·rmek istediği anlaşılıyoı-. a ıyı eş ı . 
Bu iyileşme, derecesine göre, Mıh

. . t' ı'izerinde elbette az ver sıyasc ı 

ok bir tesir yapacaktır. Herhalde, 
ç k • h"d' pek mühim siyasi ~e ~ erı ~ 1· 

seler başlamak iizeredır. İsvıçre 
ı:a'letesi mulıalıirınin hakkı var· 
dır: Dünya yaziyeti sarahaten va-

hiıuleşnıistir. 1 
Abidin DAVER 

• 

• •,f 

Dünkü maçlardan bir enstantane 
(Yaıısı spor ııütunumuzda) 

Bir İngıliz bombardıman tayyare filosu u,a f halinde ... 

-
ırakta 
vaziyet 

Irak tebliğine göre 

İngilizler Rutba
yı alamamışlar 

lngiliz kadın ve ço
cukları tahliye edildi 

Hava çarpışmaları 
devam ediyor 

Bağdat, 11 (A.A.) - 10 Mayıs 
tarihli Irak tebli ği: 

Garp cephesinde, Sfneldebane'de 
düşman müşkül vaziyettedir. Bü
tün düşman hede!leri topçumuzun 
menzili dahilindedir. Düşmanın 

hiçbir 'binası ve deposu kalmamış· 
tır. 

Cenup cephesinde hiçbir değişik
lik yoktur. 

Irak kuvvetleri 9 Mayısta mem
leketin muhtelif mıntakaları. üze
rinde keşif UÇU§ları yapmıştır. Bir 
t~ekkül de bu esnada hükfımet 
merkezini muhafaza etm!ıi tir. 

İkisi Gladiateur tipinde olmak 
üzere 3 İngiliz tayyaresi saat 9.501 
de El'Reşid karargahı üzerinde uç
mtl§tur. Birkaç bomba atılm:ş, fa-

(DPvamı 4. üncü sayfada) 

----o--
Yugoslavyada 

Sırp komitacıla. 
rı mücadeleye 

devam ediyor --BELGRATTA 

Öldürülen her Alman 
ask e r i i ç in 20 Sırp 

idam edi iyor 
Nevyork 11 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesinin ,Budapeşteden 

aldığı bir telgrafa göre, Sırp komi
tecileri, Alman ve İtalyan kıt'ala • 
rına karşı mukavemete devam et-
mektedir. Bu komiteciler, Kara -
dağda, merkezi Ye cenubi Sırbis • 
tanda ve hatta Belgrad civarların
da bile MihYerin kuriyelerine ve 
münferid keşif kollarına karşı bir 
gece harbı vermektedir. Yugos -
Javyada beşten fazla Alman ve ital 
yan fırkasının tahşld edilmiş bu • 
Junmasına rağmen, Sırplar ve Ka
radağlılar, yanlarında bir çok mü
himmat ve hatta bazı dağ topları 
olduğu halde komitecilere iltihak 
için dağa çıkmakta ve mücadeleye 
devam eylemektedir, 

Belgradda, Alman ölü w yara • 
lıları, her gün fazlalaşmaktadır. 

Almanlar, öldürülen her Alınan 
askei için on ve hatta bazan yirml 
Sırbı asmaktadır, Fakat, mukave • 
met, buna rağmen dı!vam etmelı:
tedir. 

1 HAVA HARBi 
~!":"!'!~:il'!""~~·~~ 1 

'Hamburg, Bre-
jmen, ve Emdene 
hücumlar yapıldı 

Alman t yy re er i 
de lngiltereye i "
detle hücum et i 

lngiltere üzerin de 33 
tayyare tahrip edildi 
Londra, Hava Nezaretinin tcbliitl: 
Bu gece bombardunan ıervisme mm 

Mareşal Peten ·sup büyük ibr hava Iılomuz Hamburg 
------------ daki bahriye tezgahlanna ve sanayı ma 

Fran saya buğday 
vermek için 

Amerikan 
Şartıarı 
f " Mihver emrine 

1 - Harp ~emisi 
2 - Deniz iıssü 
3 - Cebe lüttarıka 
geçiş müsaadesi 
4 - Suriyeye çık
. mak müsaadesi 
5 - Veygand ordu
sunun yardımı 
6 - E r z ak işgal 
altındaki Fransaya 
Verilmiyecek 

L 
YAZISI DÖRDÜNCÜ SAYFADA 

hallelcrlne hücum etmiijtir. Çok büyük 
hasarlar yapılmıştır. 

Diter tayyareleri iz Eremen, Eındt-n 
ve Rotterdam limanları ile Berlirı<Jt!kl 
hedeflere hücum t:tmişlerdır. 

Parlak ibr ay ışıjında düşman avcı
lan ile bombardımnn tc-ı.yyarelerııniz 
arasında bir ~k muharebeler olmuştur. 
Bunlardan bir kısmında di.ı§man tayya
relerine i.sabeUer vaki olınu, ve bunlar 
muharebeyi terk etmi§lerdir. 7 obm
bardıman tayyaremiz kayıbdır. 

Sahil servisine meru:ub tayyareleri .. 
miz düşman yük gemilcrile La PaJlice 

ı deki .. doklara ve petrol depolarına hü
cum etmi§lerdir. Petrol depolan ile blr 
tasiiyehanede yangınlar çıktıjp &örül· 
müşlür. Rıhtımlardaki binalar çok ha· 
s.ara uğramıştır. 
Diğer tayyarelerimiz Hollanda ve 

Danimarka sahilleri açıklarında duş
man gemilerine hücum etmişlerdir. 

LONDRAYA HAVA Hticınıu 
Londra, 11 (A.A.) - Hava ve Dahi

l! emniyet nezaretlerinin teblit\: 
Bu gece düşman tayyareleri Londra 

va hücum etmişlerdir. Bombardıman 
iap.tlerce .sürmıi.ştür. Alınan mal'llrnata 
göre telefat fazladır. Maddi hasar da 
büyüktür. Londra'dan abşka İngi1lere
nin diğer yerlerine ve bilhassa şark! ve 
cenubu ija.rkl İna:iltere'de bir çok yer
lere bombalar atılmıştır. 

Bu e:ece 33 düşman tayyaresi tahrip 
edilmi~tir. Bunların 311in.i İngiliz avcı

{Devamı 4 iiııeü sayfada) 
ı • • • . ,. . • • • . . ... ,,. 

YAMAN GiDERI .. ---
Yazan: Seliimi izzet SEDES 

Yiiksek tahsilli iki gencimizin 
hayatına malolan kazadan sonra 
§Oförlerc bir durgunluk geldi; 
temkinli davranı)·orlar, kırk ki

lometerden fazla hızla gitmiyor
lar, iki tramvay arasından ma
kaslama geçmiyorlar. 

Seyrüsefer memurları da te
tikte; işaret memurları müsama
ha etmiyorlar, kontrol memur· 

Jarı yolda şiiphelendikleri oto
mobilleri durdurup şoföriin ali· 
zını kokluyorlar. 

Her müessif ve feci kazadan 
sonra bir iki kurban verilince bu 
böyle olur. Şoförler durulur, 
kontroller sıklaşır, yasakların 

sıkı tatbkine gayret edilir. 
Dün caddeden hızlıca geçen 

lıir otomobilin arkasıudan me
mur düdük çaldı ve hiddetle ~o· 

före haykırdı: 
- Ahmet kırk be~tcn faıb gi-

diyorsun, dikkat! .• 

* Yarın bu kazanın da acı hatı-
rası unutulacaktır ve hıza, nİ· 
2am]ara riayctsizliğc, idarenin 
müsamahasına kurban giden iki 
gencin toprakları .kurumadan 
yine otomobiller caddelerden 
seksen kilometre ile geçecekler, 
yine iki tramvay arasından nıa
kaslama sıyrılacaklar, yine Be· 
lediye talimatnamesinin seyrÜ· 
sefere taalluk eden maddeleri 
yokmuş gibi davranacaklar ve 
diin hızlıca giden bir otomobilin 
arkasından düdük çalan memur 
yarın doksan kilometre h11la 
Şişliye doğru yol alan otoınobi
lin nrk~sından hayran ·ı1a~ rnn 
bakacak'" düdiik çalarak )·erde 
kendi kendine takdirle siiykne· 
erkti r: . ' 

- Yrc:ıan gider w biıim Ah-
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':'.'·' ·:~:·: - ~,&" 
:.·.~alı!~:= bj~J ··-~~···--~ edir? 

....... • ................ ~ 
Celaleddini Rumi f{imdir? Çinıenlikleri çiğni- K d k •• " l'l f 

Yazan : ZiY'A ŞAKİR ___ .., 
yenler okusunlar! . a 1 oyünae pasi ~,,.n f"' 
Fatihten Edirııekapıya uzanan k .. 'a a '~ r M 

refüjlerin iki yanındaki yeşil c· OrUDffia denem .. P~J· tı.5}n ıniira:ıeı· ·ıı, t.r. uaş--82-
ll'Ievlcvi larikinde, en yükselı liyakatlerine binaen, teşrifat sıra· 

ma._1<aın (Konya Mevlevihanesi sında, sertarik dede ile ayni dere· 
postneşinliği)dir ki, bunu işgal e- cede telakki edilir. 

menlikler için harcanan para ve ""' - ~ ~langıçtanhu;, hatta b•· 
em.,klere acıyorum doğrusu.. bu dayetine te!.ıtrlttü:o:ı eden 
gibi şeyler buralar için ne kadar da ---------'Ell--------- ;:ünlerde b :ıc, süxpriz:oı le dolu ol· 

füzuli, ne kadar da lüzumsuz şey- Du"" ll Sabah yapıldı, • • duğu görüldii. Moskonda İııgJiz 
lernıiş! .. Civarın haşarı, hayliz, ve JiltJ.zam Ve Fransız askeri hey'etleri erkanılmr-den zata (Çelebi Efendi) denilir. (Sertarik)lik makamı, Hazreti 
güzeli çirkinden, faydayı zarardan f f k ı 1 d biye göriişınelcri yaı:;~ra 1• müste· Çelebi Efendi; (Hazreti Mevla- Mevlana'nın zamanında ihdas edil

ıui)nın (vekili mutlak)ı ve Mevle- miştir. Evvelce arzetmiştik ki; Ce
vi tarikinin yegane, diğer dergah· nahı Mevlana, (Hazreti Şems)i a· 
farın (şeyb)leri de Çelebi Efendi· ramak için (Şam)a gittiği zaman 
nin vekilleridir. Bunların nasp ve (Şeyh Salahaddin Zerkilb)u, ken~ 
&>illeri, kendisine aittir. Bütün di makamına vekil tayin "tmişti. 
dergahlardaki (şeyh postları)nın Şam'dan, meyusen avdetinde de 
sahibidir. Hangi derg-mı ziyarete bu vazifenin devamını emrederek, 
giderse, derhal şeyh postu kendi- talebe ve müritlerin talim ve ter
ııine takdim edilir. Ve tarikat ara- biyelcrini, Şeyh Salabaddin'e tev
l!llDdaki unvanı da (Aziz Efendi- di eylemişti. Bu vazife, bu zatın 
ıniz)dir. vefatından sonra, (Hüsameddin 

ayıarmaz çocuklarından tutun da mu va a 1 yet e netice.ı1en i rek hareket projdcrini göri!ştil~Je. 
koskoca yaşlı başlı kadın ve erkek- ri sıralarcla açık ve bulutsuz bir 
(erinden bir kısmı, birçok para ve Kadıköyünde, hava taarruzla • kaklarda olduğu halde yapılmış • ,emada patlıyan bir gök ı:üriii!üsü 
emekle meydana getirilmiş olan bu rına karşı pasif korunma deneme. tır. Bundan sonra vapur iskelesi 1 ;ibi, Alman ve Sovyet anbşması 
yeşillikleri, hiç aldırmadan, hiç !eri dün yapılmıştır. Tecrübeler civarında tramvay teline ve tram- Bir Alınan firması İstanbul imza edildi ve böylece büyük Slllv 
umurlarında olmadan bo,·una çig". dün sabah saat onu beş ge'--e veri. vay haltına düşen bir bamba hattı aleminin merkezinde aske ' 'tt'f ' ı ı · Belediyesine müracaatle bak- rı ı ı a· 
neyip geçiyorlar. Tramvay basa· ,en a arm ışaretile başlamış, alarm ve teli tahrip etmiş, teknik onar. la ve yulaf mukabilinde, kısa km esaslarını müzakere etmekte 
maklarına takılan bir kısım çocuk- verilince, bütün nakil vasıtalar: ma ekipled tarafından tel sür'atle bir zamanda 30 otobüs teslim olan mıırahhaslar çok garip ve em· 
Jar, biletçi gelirken sırıtarak bu oldukları yerlerde durmuşlar, yol- bağlanmış, hat ta tamir edilmiştir. etmeyi teklıf etmiştir. salsiz bir vaziyete düştüler, ne ko-
çemenlerin üzerine atlamayı bir cularııu indirmişler, sokaklarda Altıyol ağzında çıkan bir yangı· Diğer bir ecnebi firma da. nuşnuya devam edebildiler, ne çe-
marifct saydıkları gı'bi bazıları, he- bulunan halk, evlerine ve sığınak. nı mahalle ittaiyesi söndüreme • ı Vilebildiler, ne bu horeketi takbih 

l · döviz mukabilinde Belediye- j 
le Karagu··nırükten ötedekileri, ge- ara gırmişlerdir. miş, muvazzaf itfaiyeden yardım veva teşci edebildiler ""tı·=n d" Asırlardanberi; (Çelebi Efendi)- Çelebi)ye intikal etti. 

lik makamını, daima Hazreti Mev· Hüsumed.din Çelebi'nin, filen 
18ııa'mn züklır evladından gelen· (makamı Mevlana)ya geçmesi ii
lerin en ehliyetlileri işgal etmiş· zerine, bu vekalet vazifesi inkıtaa 
!erdir ... Yalnız bir defa (Çelebi E- uğradı. Bir müddet buna liizıım 
lm bekir Efendi) isminde bir zat, kalmadı. Yaluız, (Çelebi Sadreddio 
• hakikatte, Ii:ıım olan bütün evsa- Efendi)nin devrinde • 1122 scne
fa malik olmakla beraber, herhalde sinde • (Konyalı Seyit Nesip Yu· 
buı menfi cereyanlarm tesirile - suf dede)nin (tarikatçi dede) ol
haksız olarak makamından uzak· duğuna dair, (Sefinei Mevleviye)· 
laştırıluıış .. yerine, (iinas evlattan) de bir kayıt vardır. 

ye altı hafta zarfında 20 kişi- ' . · 0~ • un-
celeri bu çemenlerin üzerinde yu-j Saat onu çeyrek geçe, Hayda: - istenmiş, muvazzaf itfaiye ile ma· lik 20 otobiis teslim etmeyi I ya bılhassa Loııdra , .• Pat's hay-
varlanmaktan tatlı! bir bahar zev- paşada Rıhtım caddesinde Ankara halle ilfai, .si yangını söndürmüş. , taahhüt edebileeeğini bildir· ret!eıı dona kalm"tı ve simsi bir 
ki duyuyorlar. Rcfiijün karşı tara·' otelinin çatısına dü~cn bir yangın !erdir. . . uzlaşmaya varılm;dan evv~l askc-

b mıştır. 
(mdan gelmekle olan tramvaya, ombası ynngın çıkarmış, çatı it • Süreyya sineması öniine de bir Bu teklifler Belediyece Ve- ri konuşmaların ne kadar gayrita-
otobüse yetişmek için kestirme ol- faiyesi tarafından üsr'atle söndü • gaz bombası atılmış, gaz temizle -1 killele b' ''rilmiştir. Vekalet bii bulunduğunu kayıt ve teslıit 
sun diye bu çemenlcrin ortasından rülmüştür. me ekibi bll sahayı çevirip sarı bayı teklifleri tetkik etmektedir. I eylemek mevkiine dü~mü~tü. 
geçen yolcular ise, hergün bir de- Onu yirmi ge~e, Sultan Murad raklarla lalıdid ettikten sonra bu • • Fı·enklerin dediği gibi, sah•nı ö· 
ğil, beş değil, on değil! Hele bun- çiftliği civarında Fikirtepesine radaki iperit ga.zını temizlemiştir. / --' küzlerin önline koşmak büyiik bir 
!arın içinde kılık kıyafetçe öyle mefruz düsman tayyarelerinden on Bundan sonra. Yoğurtçu park' Kalamış vapuru gaflet olmuştu. 
diizgiinleri, öyle kelli fcllileri var dört paraşütçü indi.~i haber veril. civarında bir bahçe ortasında inşa _ ' . Lehistanın birkaç gün iç;nde ha· 
ki, bunları gördükçe insanın, için· miş, müsellah sivil kuvvetler ve edilmiş dan bir kuleye ateş veril- bir motör batırd r'..tad~ıı silin:verm.esi ?~ i!<inci bir gel'.11i~ ola~ (K~r~lıi:ar_lı Arif Çe- ı Uzun '."iid~et ortada göriinmi· 

lebı Efendı) geçırılmıştır. yen (tarıkatçı dede)nin 0 tarihte 
(Çelebi}lik makamını işgal ede- ı zuhfır etmesi, sebepsiz değildi. 

bilmek için, (veraset) u~ulii ka-
1 
Çiinkii, postneşinlik makamına 

bul edilmemiştir. Bu baptaki tea· getirilmesine lüzum görülen (Çe· 
müle nazaran, (postneşin) olan bir lehi Sadreddin Efendi) küçük yaş· 
çelebi efendi vefat ettiği zaman, ta oldıığn için, bir vekile ihtiyaç 
(Mevlilna ailesi)ııe mensup olan husule gelmiştir. Gariptir ki, bir 
(çelebi)ler, dergilhın büyük rüt- müddet sonra, postneşinlik maka
beli erkanı ve en kıdemli derviş· mını ihraz eden il.inci (Çelebi Sad. 
luile birleşirler; i.ı·tihal eden za reddin Efendi) de ümmi bir zat ol
tır. evlatlar• ve amcazadcleri ara duğu için, kendi ihtiyarı ile (Ha
ınndan ehliyetli bir zatı seçerler ... cı Eyüp Çclebi)yi (serta;ik)lik 
B87ı çelebi efendiler de, hali ha- makamına getirdi. 

den: gençlik teşkilatı Kadıköy şubesi miş, Yoğurlcu deresinden alınan 1 surprız teşkıl ettı. Bılaharc anla-
- Hey Allahım, kılıkları, kıya· gençleri derhal maskelenmis oto • suyla, mahalle itfaiyesi bu yangı. - ~-- - -- şıldı ki Fransız orduları baş'mman-

yatlarında iken • ve, kendi evliit- (Sefine) ismindeki Mevlevi ki
ları dıı~ken • ~mcazadele~inden tabının üçiiııcü cildinden anlaşılı
bazı elılıyet ve lıyakat sahıbi ze- yor ki (tarikatçi)lik k d li 

t k d ·ı · d ' , en ı em 
va ın en ı erın en sonra postne· Me,-lcv· deıl ı · h ı .. . . . ı c erınc ma sus o up, 
ş~nlık m~k1a'_'.'~~a geçirılmesini tav- lıcmcu her devirde, en eski ihvan-
sıye etmış eruır. dan bır· ı· (D •h M ı· ')d . . . , erga ı ev ana a. 

(Çelcbı efendt)lere vaktıle hüku- mutat olan us ı ·d'b · u ve a a a nezaret 
ınet ta•~fındaıı da çok ehemmiyet ed.ivor dervı'şler· mu" k b it . . . . . ... . . ., ·· ı ra a e a ın-
\>erılırdı. Jlerıde arzedeccgınıız sc- da bulunduruyor. Herhangi bir se-
ı.epler.dcn dol~yı, sa_ltanat tebed· heple vukua gelen yolsuzlukların 
~~~etrındke,hykeknı pahdışahlara kılıç önüne geçiyor. Suçlulara, tarikin 
-...- ma a ı - emen hemen · ı ·· ı · ... . nızam arına gore ceza ar verıyor 
kamılen • çelebi efcnd.ilere inhisar Usul ve ada'hın t · ı t tb'~ · · · 'b l .. . t amamry e n ı 
etmıştı. Bu ılı ar a, postneşınlık ı kine çalışıyor. İcap edeulere yol 
makamında da tebeddül vukubul- ve erkan gösteriyor. Hulasa: Bü
dukça, ~lakııda~ar tar~fından inti- tiin müteferri işlerle meşgul ola
h.ap edilen .yenı çelebı ve postne- rak dergahın umumi ahengini te
şınle.re ııadi§ahlar tarafından fer- min eyliyor. 
ına.lar verilerek; yapılan intihap (Tarikatçi dede)ler dai d • 
te 't t d"k d"I" d" ' ma er 

Y' ve 88 1 e ı ır ı. göhta buluııurlarmış. Ve o tarih· * !erde • bugiin (tarikatçi dede hö

(Sertarik) yahut (tarikatçi) 
• Mevlevi tarikinde, (postneşin)
ılea sonra, en yüksek makaındır, 

Bu makamın sahibine (scrtarik de
de) ve yahut (tarikatçi dede) deni
lir. 

Biraz evvel arze!miştik ki, (çe
lebi efendi) bütün Mevlevi dergah
larının (şeyh)idir. Ve (şeyh)ler de, 
onun vekilleridir. Bu itibarla, (ser
tarik dede) de, Konyadaki (Merkez 
MeYlevihanesi)nin şeyhi gibi.dir. 
Vazifesi, çelebi efendi herhallgİ bir 
sebeple Konyadan ayrılmıya mec
bur olıırsa, o seyahatin devamı 

müddetiJıee kendisine vekillet et
mektir. Yalnız, hu vekalet saliılıi
tiee (mukabelei şerif) icrası da-lıil 
değildir. 

Mevlevi tarikinin teşrifat usu
lünde, (sertarik dede), diğer der
gah, asitane (1] ve zaviye [2] !erin 
(şeyb)lerine tekaddüm eder. An· 
calt, bazı güzide dergfilılar vardtt 
ki, gerek ebeınnıiyetlerine ve ge· 
nk buB.ların şeylolerinin fazilet ve 

ceresi) diye gösterilen lıöcereden 
itibaren • en son höcerede oturur
larmış. 

Rivayetlere nazaran; (Hemdem) 
Çelebi zamanına gelinciye kadar 
(sertarik)Jer, dergahın zabitlerin
den bile sayılmazlarmış. Bu vazife· 
yi, ihtiyar bir (dede) yaparmış, .. 
ikinci (Çelebi Sadreddin Efendi)
nin zamanında sertarik olan (ilacı 
Eyüp Çelebi) sertarik ve Mesnevi· 
hiıu olduktan sonra, mevkiinin e
hemmiyetini arttırdıkça arttırmış .. 
dergahın en nüfuzlu zabitlerinden 
olan (Aşçıbaşı)nın vefatından son
ra da bütün umitr ve idareyi eline 
almış .. biiylece (sertarik)lik maka
mı, yine eski devirlerdeki kıymet 
ve kudretini iktisap ederek, artık 
(sertarik)ler, (sertabbah)a tefev-
vuk kaı.~tır. (Daha vu) 

(1] İkinci derecede dergah. 
(2] Üçüncü derecede derıri\ h 

İleride bunlardan da bahsedile
cektir. 

fetleri yerinde ne saygısız insanlar büslerle Fikirlepesine harek-et et • nı söndürmüştür. Motördeki 11 O ton buğ d~nı Genearl Gamelin -Polonyanın 
yaratmışsın! mişler, paraşütçüleri muhasara ve Blln umüteakip, Kızıltoprakta . d d . d k I , hıç. olmazsa bir kış dayanacağı Ü· 
Diyeceği geliyor. Hele, evvelki kısmen imha, kısmen de esir et • ki Halk Partisi binasına bir tah"ip ay enıze Ö Ü OÜ zerıne muhakeme ve hesaplarını 

gün, şıklığı, kibarlığı kimseye ver- mişlerdir. bombası düşmüs yolu kapamıs Dün saat on ikide Haydarpaşa - bina etmişti. Norveçin istilası ve 
mek istemi;ven iki genç bayan, Es· Bunu müteakip, Haydarpaşa is • bir kişi de enka:'; altında kalarak 1 da bir deniz kazası olmuş, Deniz • Almanların ora~a yerlcşebilmelo!'İ 
kiolipaşa ile Altay arasındaki kar· tasyonuada bir tahrip bombasının yaralanmıştır. Enkaz kaldırma e • yolları İdaresinin Kalamış vapuru ~e üçüncü bir sürpriz qu denebi
şılıklı iki çemenliği öyle tıpış tıpış demiryolunu bozduğu bildirilmiş kipleri enkazı kaldırmışlar yaralı- bir motörü batırmıştır. Hadise şöy- lır. Çünkü denizaşırı bir mcmleke· 
çiğ'oiyerck geçiyorlardı ki, !ram· burada iki ray sökülüp yeniden y~ nın ilk müdavatı yapıldıkt~n sonra le olmuştur: . . . te, denizlere hakim olan bir donan· 
vaydan bunu göreıı bir babayani pılmış ve bu suretle hat tamir e • ilk 8'hhi yardım merkezine götü _ . Edrem·ı·d Beledıyesıne aıd •Bi • maya rağmen ihraç yaparak tutu•ı-
adaın dayanamayıp kendilerine: dilmiştir. rülmliş, tedavi altına alınmış, bu- ~ım motor• Haydarpaşa iskelesi ınak, hatta donanmaya malik dev· 

- Çüş! Yine Haydarpaşada Plak Tur • nun denemeler nibayetlenmiştir. ıle me~dırek arasında 110 ton bllğ· leti o civarlardan uzakfoştırmak 
Diye bağırdı. Oarların güzelleş- na'a bir bomba, ve gar müştemi . Denemeleri Vali muavinleri Ah. day yukıle gıderken, iskeleye ya. eskidenberi malum olan imkiınlal'D 

ınesi için birçok para ve emeklerle !atından bir denoya da bir yangın med Kınık ve Raşid Demirtaş, Vi- naşmak üzere olan Kalamış vapu· biraz aykırı sayılabilir. Trablus ve 
meydana getirilmiş olan bu çe- bombası düşmüş, Devlet Demir • ,avet Seferberlik Müdürü Ekrem ı·u çarparak motörii batırmış, nü. Lihyada da bu neviden ihraç ha· 
mcnlikleri çiğniyerek geçenlerin yolları ekipleri tarafından derhal GÖnen, Kadıköy Kaymakamı Ce • fusça zayiat olmamıştır. Denize reketleri yapılması az çok İngil'z 
bahçelerinden, biri gelip de bir dal_ yangın söndürülmüş, Plak Turna! nap kontrol etmisler, Bakırköy dökülen buğdayların, liman vesa- umumi efkarını da heyecana dü· 
bir çiçek, hatta bir yapark, hatta tamir edilmiştir. Kaymakamı Bahir Öztrak, Üskü _ iti tarafından, mühim bir kısmı şürmüş ve bıı bapta hükilmet A· 
bir çemen koparak olsa, buna kar· Saat on biri sekiz dakika geçe dar Kaymakam.ı İhsan ve Beyoğlu çıkarılmıştır. vanı K.amar~sında izahat ve7mişti. 
şı, kendileri kıyametleri koparır· .tehlike bitti. işareti verilmiş, Kaymakamı Gani de tecrübeler Bir kayık devrildi, dört çocuk Alman ve Italysn kuvvetlerinin 
Iar. Fakat umuma mahsus olan bundan sonra denemeler, halk so • d h b 1 1 d denize döküldü Trablusa çıkarılabilmelei İngiliz 
Yerlerin kendileri tarafından harap esnasın a azır u unmuş ar ır. K dk" · d donanmasının Yunanistana yardım 

---------• a ı oyun e Kızıltoprakta Bağ. 
edilmesi onlara vız geliyor. dad caddesinde oturan 16 yaşında için kıtaat taşınmasını himaye 

sa:~.~~~ğ~, ~i:ş::~~!;;ğ:"ı:"ş~Jı;:~ Trenle Anadolu GÜ m Üşsuyunda Alikiledarkadaşları Orhan, Refik :üeş::~~:r~aht:::u~~~~: 
ve ar eşi Orhan Kalamışda san • 

lis ne yapsın, belediye ne yapsın? ya gı" e )• par )• c •• rs dalcı Hüsnüd1'n bir sandal kira • yordu: 
Polı·s ve belediye bu ı"•e engel BI 1 •Maamafih salahiyettar mahfil· 

, •. u • amışlar, Fen1'rbahçe sahillerinde 
mak için, gece ve gündüz her adım lerde işaret edildiğine göre İngiliz 
başına birer ııokta dikemez ki .. bari Yedi yüz kişi yerine Gönüllü hastabakıcı ge~~rlerdke~ sandal devrilmiş, ço • hava kuvvetlerinin yardnnına ve 
oldu olacak, buralara: cu ar enıze dökülmii§lerdir. Et. torpido muhriplerile denizaltıların 

Ç l ·- k lk kırk altı kişi gitti kursu bugün açılıyor raftan yetişen balıkçılar dördünü kullanılmasına ragm" en Libya ile 
emen eri çıgneme saygıs17 '· - de kurtarmışlar, sandalcı Hüsnü 

tır, ziyankarhktır, hödüklüktür, Kendi arzularile Anadoluya git. Yardım Sevenler Cemiyeti İs • münakalatın tam•miyle öaüne ge· 
yakalanarak hakkında takibata çile · kti 

ayıptır, günahtır ve kat'iyyen ya- mek isteyen va' a~ ' ·,-dan trenle tanbul Şubesinin teşebbüsile İs . b l mıyece •·• 
saktır! sevkedilecek olan.u ... ı sevklerine tanbuldaki bütün hastanelerde a • aş. anmıştır 1 Askeri bu sürprizler silsilesine 

Diye beş, on levha dikilse de tam 
mevsiminde bunun önüne geçilse! 

Osm.:ın Cemal KAYGILI 

600 Çuval daha kahve tevzi 
edilecek 

Gümrükte bulunan 600 çuval 

kahve Birlik tarafından çekilmiş· 
tir. Yalnız bunların tevzii için Ti. 

caret Vekiıletinden emir beklen • 
mektedic. Bir kısmı Anadoluya 
gönderilecektir. 

Hava Şehitleri ihtifali 

Hava şehidleri için her sene ol • 
duğu gibi 15 Mayısta Fatihte k!!'ık 
':anatlar abidesi önünde büyük bir 

ihtifal yapılacaktır. Türk Hava Ku 
rumu yapılacak ihtifal için bir 
:)rogram hazırlamaktadır. Ayrıca 

1 gün memleketimizin her tara • 
·'ında da hava şehldlerinin aziz ha 
ı.ıraları anılacak ve hava faaliyeti 
bir müddet tatil olunacaktır. 

bir adamı da az çok himaye etmem 
berum içın hır vazıfe ... 

Onun bircijenbire bu ~ekilde u • 
zaklaşacağım bilseydim, belki de 
işi daha erken halletrneğe kalkar. 
dım. Fakat olmadı. Düşünüşlerım, 
zamanla müteııasıp bir şekilde yü· 

d .. b 1 t D.. G Bıçakla kolundan yaraladı siyasi beklenmiyen hcdiseler de 
un aş anmış ır. un, ebzed'Cn çılacak olan gönüllü hastabakıcı Ak d 

İzmite kadar olan yerlere gidecek· saray a .oturan Rızayı Gala - ilave olunabilir. 23 Ağustos 1939 
kurslarına yazılmak isteyen genç tada oturan Ömer Yılmaz b çak.I Al 

ler, saat on dört buçukta kalkacak ı a man . Sovyet anlaşması gibi... 
kızlarla kadınlarımızın sayıları kolundan yaralamış yaral n " So · 

olan hususi bir trenle gönderile • .. ' ı ın mu. vyet sıyaseti o tarihtenberi da· 
gün geçtikçe artmaktadır. Müra - davatı yapılmış, Omer yakalan. ha ziyade Mihvere mütemayil v~ 

ceklefdi. İlk kafilenin yedi yüz ki· caat müddeti, ayın on yedisine ka.. mıştır.. mubib bir bitaraflık takip etti. ı ~· 
Şiden fazla olarak hesaplanmasına dar uzatılm••tır S k ld •· ·· d .., · • ışe ırı ı, gozun en histanın izmihllllinden hissesini 
rağmen, gitmek iizere istasyona Diğer taraftan, askeri hastanele- yaralandı aldığı gibi bütün Baltık devletçik· 
gelenler ~ncak 46 kişiye baliğ ol - rimizde evvelce açılıruş ve mezun Üsküdarda Solaksinan mahalle - !erini, Letonya, Estonya, Litvaııya-
muş, bunun üzerine, hususi tren vermiş olan gönüllü hastabakıcı sinde oturan Hurşid kızı 2,5 ya • yı kendi talepleri iizerine büyük ca 
tahrik edilmemiş ve bunlar tarife hemşireler kursları da yeni devre. şında Günal elinde şişeyle düş - miaya ilhak eyledi. Romanyadan, 
dahilindeki yolcu trenlerile gön • mi;<, şişe kırılarak cam parçaları·ıe Versay muahedesinin bag"ışlamış 
d ·ım· 1 d' leri açılarak devam etmektedir. -, 
erı ış er ır. gözünden yaı·alanrnış, Haydarpaşa oldugu· , Besarabya ve B··'·ovinayı Gümüşsuyu askeri hastanesindeki "" 
Trenle gidecek olanların ikinci Nümune hastanesine kaldırılarak mücadelesiz istirdat etti. Şimalde 

af 1 .. h • kursun dördüncü devre tedrisatı-k i esinin de bugun ususı trenle tedavi altına alınmıştır. Finlandiyadan bazı teminatı birkıw; 
.. d ·ı · k e dir A k na bugün saat on dörtte başlana • ~on erı mesı mu arr r . nca , caktır. Bir yangın ba,Iangıcı aylık bir mücadeleden soerıı al· 

bugün de yine dünkü gibi çok az Bçşiktaşta Valdeçeşmesinde Si • mıya muvaffak oldu. 
volcu gelirse hususi tren tahrik e. lfilıhane sokağında 2 numaralı ev- Böylece harp ateşine yaklaşma· 
dilmiyecektir. Yol, Buhran ve Bina vergileri de oturan Hüseyin oğlu Abidinin dan harbin fayda ve nimetlerinden 

Dün akşam, vapurla Karadenize Yol, bina ve iktisadi buhran ver yemek odasında yaktığı mangal _ is.tif~de etmek ~arele~ini ihtiyallı 
de bir kafile hareket etmiştir. El· gilerının· . 941 Ma ıl ilk t k 't' dan sıçrayan kıvılcım döşeme talı- bır sıyas. etle temın ettı. • . 
' . d • h t bil t· b ' yıs y ı a sı ı H b B lk 1 t d erın e meccanı seya a e ı u. . . . . . . talarını tutuşturmuş, ateşin yayıL ar ın a aıı ~a. sıraye ın e 
ı unup ta mürettep oldukları vesa- Temmuz ve ıkıncı taksıtı de İkııı.. masına meydan verilmeden sön - de Bulgar hilkümetinı sulhe fazla 
·te yetişememiş olanların mütea • citeşrin ayında ahnacaktır. Bu ay- dürülmüştür. hiz?'et etmiş olmamakla itham ey· 
·ip kafilelerle gitmelerine de mü- !ar içinde taksiti verrniyenler hak. ledı. Fakat bundan öte bir adını 

saade edilecektir. kında cezai takibat yapılacaktır. Kandilli sırtlarına çam ağacı atmadı. Yugoslavya istiliısı arife· 
dikilecek sinde bir ademi tecavüz ve dostluk 

paktı imza etti. Fakat yeni bir siir· 
madan ayıran hadiselere sebep o • reneceğim. Fakat takatim yok .. kor Belediye Reisliği Kandilli sırt · · priz olarak birkaç gün evvel bu hii· 
Lan hep onun kendisi.. zira. Ferıd karım ki ben bundan sonra ömrü. !arına çamlar diktirmeği karar " klımetin sefir ve mümessilini tanı· 
bmrenbire bu derece şüpheye dü- mü daima böyle yatak içerisinde laştırmıştır. Bu çamlar tercihan malda dev•m etınlyeceğini ilan ve 
şemezdı. hasta ve yorulmuş bir vücudle ge. Kız Lisesinin şimal kmmındaki tebliğ etti. 

Bir de kendımi dil§ünüyorum. çireceğim. yamaça dikilecektir. Çünkü bura • Filhakika bu tedbir yalnrz Yu· 
Ben, Ferıdin hareketlerıne nasıl Aynı' zamanda, Emel gibi bir ka· sının şimale müteveccih ve güneş goslav sefirine münhasir değildir. 

g<irmemesi ve ayni zamanda tama. s h .. ,_,,._ ı · 
mana verebileceğını? .. Emelle müş dının benim istediklerime cevap m1'n ratip bulunması dolayısile ev ovyet u .. wueti Be çıka ve Nor-
tereken henım hakkımda bazı ma.. ver~g·ı·nı· de um·· 'd t · veç sefirlerini de artık tanımamak· 

''~ ı e mıyorum. inşaatına gayri müsaid oldug"u tes. Edebi Roman: 20 1 i"ümedi. 

Meğerse o gün bu kadın veda 

1 

Öyle zannediyorum ki, ışin için· 
içil< evimize gelıruş .. Ferıd o vak. de bir anlaşamamazlık var .. ikimiz 
adan sonra İslanbulda kalmak is· cie birbirimizden şüphe edıyoruz 
temi!miş ve şarktakı bir alaya ken ve ıkımiz de ayni zamanda bırbi· 
dini tayin ettirmeğe muvaffak ol· "'ize darıJıyoruz. 
rn41§ .• bunu işittiğim zaman her Mektubu bir kere de anneme o. 
nedense fazlasile üzüldüm. Ferıd 'rnduın . Manalı manalı düşünme • 
bellden kaçtı diye mi, yoksa çok ğe başladı. Ben ise onun bu şe • 
sevdiğim teyzemden uzak kaldım :tilde düşünmesi karşısında iyice 
diye mi bilmiyorum. Herhalde i - ezildim. Çünkü bilıyoı·um, bütün 
kisi müştereken tesir ediyor. aile nazarında beu hakııızım.. zira 

Biraz evv-el de annem bana bir hakikati bir türlü anlatamıyorum. 
ınektııp uzattı. Ferıd tarafından Bu benim gücüme gıdiyor. Feridi 
yaulımş .. kısa bir şey anıma beni ailem nazarında küçültmek iste • 
son derece müteessir etti. miyorwn. Çünkü; ona çok kml • 
' Bellden böyle şeyler ümid etme. dım, onun tarabndan tahkir bile 
~ini ve fakat gözile görünce de edildim amma, ne yapayım ki 
İ!llıun<>.k icap ettiğini söylüyor, sevgimi kaylıetıned.im. Se-vdiğim 

Annem teyzeme her şeyi anlat • 
mış .. Ferıdin Emel ile olan müna • 
sebetıni, çayda bulunuşll. Kadıköy 
iskelesinde onları gördüğümü, ve 
en son gün de Selmaya gitmek için 
Beyoğlundan geçerken, Suad tara. 
fmdan çağırıldığımı anlatıp benim 
Ferid hakkmdalct şüphelerimden 

bahsetmiş.. teyzem de herhalde 
bunları eve gidince Ferıde anlat • 
mış olacak kı. veda mektubunda, 
Emel ile olan münasebetinin baş· 
ka bir sebepten olduğunu yazıyor. 
Aklıma d-erhal şu geliyoc: Ferid; 

t<Uşan yiizüğiinü yolladığı z~man 
gönderdiği mektupta da, benim i.. 
tıanetmı.i aneak Emel saye:rlnde 
görebildiğini yazıyordu. 

Ah o sarı yılan!.. Bizi, anlaşa • 

1• t di k Jı l ç ·· k h b - tadır. Moskovanın bu tedbiri her uma e nme ıcın ça şmış ar. un ü iç ir şey olmadığı halde bit edilmiş. tir. Aynca yine burası 
l b · F 'd k 1 tarafta biiyük bir dikkat ve a!.'ı1<a 

Pekala. ya samrmıyet erıne ne dı • enı erı e ötü eyip ona bir ta • yaz mevsimlerinde kasabanın u • 
k l uyandırdı. Bu hareket muhal<k"k 

yelım? .. Kadıkôy ıskelesinde kol • mı şüohe er aşılaması her şeyi mum! bir tenezzüh mahalli halim. ki demokra~,iJere bir temayül c:-:eri 
kola yiirıiyı.iş, Kalaıruştaki balo ve meydana koyuyor. Böyle olunca konulacaktır. d 

eğildir. Daha zi:vade Mihvercileri 
neticede Ferıdin şerefine Emelin ° bana nasıl izahat verebilir? Telef~" naklı" menedildi ~ memnun etmi~•e matuf gibi telakki 
kendı evınde tertib ettiği çay .. bun Zaten bunları düşündüğüm için. İstanbul Telefon İdaresi elde olunabilir. Berline doğnı bir par~a 
ları ben ne kadar uğraşsam halle- dir ki, onu evime çağırmak istemi. mevcud vesaitle telefon şebeke • kayma bahis mev:ruudur. J'apon• 
demıyeceğim.. yorum. Kendimin gitmesine de ta- sinde bazı ıslahat yapmağı düşün- va ile anlaşmasından sonra bu e• 

Bir de müştereken çalışmak .. E. bii lüı.um yok.. mektedır. Bilhassa mükalemelerde nıare ve aUhnet İtalyada müsait 
meli ne vakit tanıdı ve ne vakit Şimdiye kadar tek bir emelle ya fazla beklenmemesinin teminine lıir şekilde karşılanmış, J..ondrada 
onun sözlerıne ıtımad edebildi? .. şayıp gidiyordum. o da, baharda çalrnılacaktır. İdare Aksarayda zıd tefsirlere yel açmıştır. Öyle 
Eskidenberi tanıdığı ve iki sene • Feridin hayatına girip mes'ud bir büyük bir santral kurmak için zannedilebilir ki Amerikanın har· 

hazırlıklarda bulunmaktadır. be d h · ~- ki .. 'no 
den beri nişanlı olduğu bir kız, E- yu .. va kurmak .ga.yesi idi. Fakat bu- Dig" er taraftan bı·r yerden dı'g• a~ a 

8 zıya..., ya aşması uzerı 
mel gibi bir kadmın teşvikile Fe- gun her sey bıtti .. ne yuva, ne saa. b' t 

1 
f kledilm =; Berlin de Moskovaya tekarriip ar-

d . sıl .. .. d d" .. 7 · ır yere e e on na emesı zusundadır. Moskovanın esıısen 
rı ın na gozun en uşuyor... det.. hiç bir şey yok .. yalnız orta. d k 1 t Ç" k.. . . 

.. '.. e arar aşmış ır. un u bu ışın •İmdiye kadar takip ettiği yol ve 
Şu anda bir parça halim olsa, 

1 
da, olmıyacak sebepler. yuzunden bazı kimselerce büyük bir ticaret mahrekr uyırun olan bu gidişe loü· 

hemen kalkıp ona gideceğim ve terkedilmış bır kız, yanı ben varım. , haline getirildiği anlaqıl.mış bu • yük ,~,~·ıer çıkarmıyac$ğı tahmin 
halledemediğim bu muammayı öğ (Deha var) l lunmaktadv oluıuıhilir. 
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Dünkü maçlar Amerikada 
---0-- ı Istanbu... a iı "tiyatro ve Sultan 

Bir Alman müessese- Fener st. ~poru 3-2, 
J a ponyada 1 U 

Casuslukla mücadele! DONANMASI 
için bir hafta ayrıldı 
Tokyo, 11 (A.A.) - Domei ajan

sının bildirdiğine göre, bugün dev
let emniyeti hakkında bir ıkanun 
ne~redilmiştir. Kanun, yabancı ca
susluğa mani olmak maksadını is
tihdaf etmektedir. 12 Mayıstan iti
baren casu~lukla mücadele haftası 
illdas edilecek ve bu hafta içinde 
casusluğun arzeltiği tehlikeler hal
ka izah edilecektir. 

Fransada asayiş 
---<:>---

F evl\alade ted
birler alındı 

Sür'atle idam kararı 
da verebilecek hususi 
bir mahkeme kuruldu 

Viehy, 11 (A.A.) - Bundan böy
le hırsızlık ile aleni veya gizli si
lah taşıyanlar, zorbalık edenler ce
za mahkemelerine değil, husu.si bir 
mahkemeye tevdi olunacaklardır. 
İdam cezası da verebilecek olan 
bu h u.susi mahkeme rubai kararını 
azami 18 güride tefhim etmiye mec 
burdur. Muhakeme 8 gün sürecek 
Ve karar da bu 8 günü takip edecek 
olan 10 gün içinde verilmiş olacak
tır. Bu hususi mahkemenin kararı 
temyize tabi olmayıp kat'idir. 

Karartma nizamatı gece tecavüz
lerini arttırmıştır. Ve tecavüzle -
ri yapanların ekseriyet itibarile 
pek genç oldukları nazarı iti-bara 
alınarak ceza yaşı 16 ya indirilmiş
tir. 

INGİL TEREDE 

-lsininparasınaelkondu Beş'.ktaş ta Galat~- Hamit de ri-Gü Iü Agop - bir 
1 hı 3 d t 0 Vaşiııgton, 11 (A.A.)-: Amerika ı sarayı 3 - 2 yendı 1 gece 1e yı ! an tiya İf0 • (3) 1 Zir 1, es r • hükumeti •İ. G. Farbcn Industrie• l\Tilli küme maçlarına dun Şeref 1 

10 t 
•t adındaki Alman b<»a mamulat\ stadwda başlandı. Havanın çuk g_ü 1 Y &n: ~ ikmet l'':::_atl J Yazan: Hamid Nuri Irmak 

yer' orpı o muessesesınin bu tun paras ııa el zel olır.ası sahaya oldukça kes f bır ' 

k b
- • ı koymuştur. Buna sebep Alman fır- halk küt_lesi toplamı~tı. İlk oyunu Be • akı tiyatro ile Güllü - ı zandığı muvaffakiyetle, halk üze • F ~~fi meslekl~r'.n çe~itleri a y et t ı masının trw;tler hakkındakı kanu- Fenerle Istanbulspor yaptılar. nün Gea.kpaşadnki tıyatrosunuP r·nde husule getird'ğı heyecan ve gıbı, mesleklerımn, ınektep-

'1a riayet etmemış olmasıdır. Yedinci dakikada ani bir akına bir!esmesile büyük vo çok kıy - aleyanı, sarayın zulüm ve mutla- !erinin nevile~i d~ vaı-dır .. Bıın.lar-

Donanma bugün ·'A
vorof,, ile denizaltılar 
ve bir kaç destroyer· 

den ibaret kaldı 

Müddeiumumi Jacson bu haciz , b ı dan •Humanıtarısme• ınsa t 

1 
. h kk da beyanatta bu geçen Fenerliler on sekizin içinde metli bir san at ceryanı aş ıyo• iyet s:stemine kaqı isyan ed:ci I . . • .. _ıııye 

mese esı a m . . - Naciye l b . b' it Tiyatronun ruhunu kaua,...... . >ir mahiyet şeklinde tefsir eden .menfaatlerını her şeyden _ustun ve 
lunarak mezkur trüstün Amerika dan ilk ::rı:~~i a~:~:kl~r~~n;aı:a~ başlıyan zamanın Türk edib ' >ultan Aziz, milletın gözünü aç - evvel tutan felsefe meslegının adı-
sanayii üzerınde nüfuz icra eden hak miıellifleri de yazdıkları piyesler ıak isteyenleri nef.-ettiği gibi pi- dır. 
Alm

an müesseselerinin belki en em vermedi. Nihayet on birin· , 
ci dakikada Na 'd b' s lan Güllüve «ö\ürcrek müdc~deb b. .;ın müellifi büyük va~anp rwr Şimdiki harpten evvelki seneler-

kuv••etlisi oldug"unu söylemiştir. cı en ır pa a , b "' Küçük Fikret ık b' .. ti 'lk go surette temsil ettiriyorlar. amık Kemali de, (ıeuncü defa o. de bılhassa Fransada münaka nları 
Alman firması, davet edilmiş oldu- s ı ır şu e ı - , 

Hanya, 11 (A.A.) - Yunan Ege 
jansı bildiriyor: 

1 
lü yaptı. Bu meyanda Ahmed Midhat c rak, fakat bu sefer mu'.asarrıf • Yllpılan meseleler arasında çocu la 

a- ğu halde mahkeme huzu~na ge • . fendi, Nımık Keınal, Ebüzziv K a değil, kalerend edilmek üze. ra, mektep talebelerine \'e gc ç 
medlXi için, hakk:nda hacız mua- Ilk sayıdan sonra Sarı • Siyah • Tevfk, Şakir bey (sonra paşa ol Magosas a gönderiyor. nesle yapılacak telkinal ciheti de 

Alınan taarruzuna karsı yapılan mu
ki'.lvemet esna~ında Yunan donanması
nın uğrdığı zayiat hakkında selAbiyet
tar n1akamlardan a~ağıdaki malümat 
"'l ınml§tır: 

mele;ine tevessül edilmiştir. lılar bunu telifi için canlı oynama. muştur) de bulunmaktadırlar. >< vardı. Yalnız insaniy<·t, yahut mil-
Jaccon mcvzubahis Alman şirke- ğa başladılar, Fener kalesi bir hay- liıd "T' ı· t ı· Piyeslere gelince: Fevka · e ra ıyc perver ık hi&lcri mi, Jıanı:isi 

tl·nın· Amerikan müesseselerine ver li tehlikeler atlatırken otuzuncu E Sultan Hamid devrinin ilk za - t Jk" ı l bet gören .zavallı çocuk, 13esa, . c ·ın o unma ı? Nihayet cks ri-
diği lisanslar bedeli ol~_r_ak ~u~.,11 dakikada Mükcrrcmdcn bir pas a- celıkaza, Vatan _ Sil•stire, Ak.. manlarında, Gcd.Kpaşa tıyatrosu . yet, milliyet hisl~ri, 8 • c 1., 
250.000 dolar ala canını ogrenır og- lan Kadir güzel bir şütle beraber. bey• repcrtc .. .ı.rın ba: mda geli .

1 

u yın~.f~~iÜetAhal nde buldu tı· birlikte insaniyet mef~ıı ılar ııın 
renrnez hemen bu parayı müsade- lik sayısını çıkardı. Bu golün üze. yorlar .• va an - Sı' ,tıre• oynan - uz gı ' u 'u gop ile l\ 'lak • ı dahi telkin clunmasında karar ıl
re ettiğini söylemiştir. rinden henüz bir dak ka bile geç- dığı ilk ı;ece, İs' an bul alliist olu · ı "-"'. d_a ıne'I!.ek::ın_ şohret kazan· , mıştı. Alakadar olııı •, ~ T, h t r

meden bu sef r de Mükerrem Ci. or .. piyes, bütün miınasıle. vat~n ıış ıkı maruf aro.ı.stı sı!atile tanı • şina. lık gibi biı tnkım h slc er 

Y U I• hadın tutamadığ'ı topa yeli•erek i- f aruz. f ti · h ı · -ur. a t ~ ışk ve hısi r n yul. k bir i ade. . . . . , ... .. er erın a sa arını, tnsanı v r~ 
2 _Kral jorj destroyeri Selanik _kö~- kinci ·Spor golünü de yaptı. dir. Onun içıııdir ki piyesin ka - , Bu ıtıbarla b.~ ikı san alk~r, ~ç larını teşkil e~ ferler. R nl ra kar-

ezinde giderken 12 Nisan gecesı b_ır se 1es
1
• Bir anda mağllıp vaziyete duşer ;vır y~amış, uç saltanat gormuş şı söziinde durmama , • ıy • b"J. 

l - Psarea destroyeri 15 Nisanda bir 
.uka tayyare filosunun $iddetli boın
)ardımanı neticesinde batmış'lır. Son 
ına. kadar destroyer ateşe dcvan1 et~iş 
·e bir düSman tayyaresini dltşürınuş-

Stuka tayyare filosunun hücumuna ug- Fenerbahçe tehlıkeyi anlıyarak hi ri atlattıktan sonra bir şütle ka. · .uyorlar.. . . memck, hislerden, kafoı nı· ı r-
ramış ve bir bomba geminin arkasınha cuma. geçli. Fakat çok güzel oynı. eye soktu. Tıyatro ve musıkıye meraklı ol- dan miitecerrit bulunmak, c m k, 
tsabet ederek geri kompartmanları ta. - kl b b d rihetmiştir. Dc>troyer tersaneye çekil- yan I. Sporlular kalelerini canla Bu gol Galatasarayı harekele ge ma a ~ra er, sarayın an dışar: kırmak, yakmak lisanô!e el'le ha-
miş fakat sonradan düşmanın eline geç A 1 m a n y a başla korumağa başladılar. Fakal tirdi. Hasım kalesine sık sık hücu. çıkmaktan korkan ikinci Hamid, zan silahile vur.'nak k'n' int i-aın 
meme"i için havuzda oatırılınıştır. --=---<>--- l netice değişmeden ilk devre (2-1) ma başladılar. Fakat netice almak bu san'~t zevkini_ o'ur~~ğu saray. kıskançlık, haris ~lmak, ~a·ma'. 

,3 - Hidra destroyeri Selanilc körle- J k b İ. Sporun galibiyetile sona erdi. ıçin lüzumlu anlaşmayı bir türlü ~a t~tmın etmek ıstedıgınden, Yıl- gerlik, başkalarının zararında ı en-
zinde giderken 23 Nisanda iıgle_den so~- Sulh yapı ır t:n U İkinci devre başlar başlamaz Fe- tesis edemediler. ız ar_ayı_ndaki parkla, -~~ndisi ve di faydasını aramnk ve buııu prcn-
ra 20 kadar bomba tayyaresının hu- meseleyı· nı"ha"'ı bı"rhal ne_ r d_ erha_I hücuma geçti. Daha i • Haı:emı huma yun ıçın kuçuk fakat sip haline getirmek gibl ı ü!li sev-
cumuna uğramıştır. Destroyere 50 bom İstanbul şampiyonu bu kısa taz- zar•f bır tı,·atro , a t A 
ba atılrruştır. Bombalardan biri destro· kıncı dakikada Naci topla beraber • , ; P ırıyor. v~u- dalar insanların faallyetl rin•r cl:-
yerin kumanda köprüsüne isabet et- suretine bağlıyacak 1 kaleye girerken d_üşürdiı_._le_r_. Ha_ • yikten biraz sonra kurtuldu. Tek- patlan İstanbula gelen turneler, seriye! itibarile ınuhar 'k \al.if~i
miş, suvari ile iki subay ve 20. ask~r ke b K k F k rar .hücumlara ba~lad.ı. Kırkıncı padi ahııı arzusu üzerine saraya ni ifa ederler. Hent insan'yet, hem 

O
. !mu·. ve diğer elli askerle torp.to !ı- Pariş, 11 (AA.) - D.N.B. bildiriyor: _ m unu verm_eyınce uçu ı . - dakıkada Şeref Saım ıle karsı kar davet ol · J B • t Selılhiyettar Alman makamları işgal r.:t arkadan yetı~erek topu sıkı bır • - unup oyun verıyor ar. u 1 de milliyetperverlik terhi\'e 'n··ı 
lotillasınm kumandanı yaralanmış ır. altında bulunan Fransız topraklarında- sütle kaleye soktu. şıya kaldığı halde topu avuta aL 1 tiyatronun daimi rcjisörlüı;üne ve tclkinatının Fransadaki 'ı lcbe-
~:Y~:.~~."';,::.:ı~~~-ıı;lğ~:"!~~~~~ Id yahudi meselesinin halli etrafında Vaziyet berabere olunca her iki tı. Ve devre de böyl-cce_ (1-0) Be-. Güllü tayin olunuyor ve Yıldıza lcre ve g<>nç nesle aşılnıınıa ı orta 
yaralanan suvari kendisini kurta~ak Pariş gazetele~ı mumessı~ler~e tafsıliıt takım da çaiısma ... a ba('ladılar. On şiklaşın galibıyetıle bıttı. lntısabı ile ih1 ida ediyor. bir hat, müvazi tesir husule getir· 
isteyenlere <bir kumandon. _gemwne vererek yahudı mesclesının hır heynel- d" d" .. d '. g • · İkinci devr" çok durgun bir şe - Güllünün a•ıl ismi Agop Vartov- mişti. 

t Bom ·ıeı n1e;;cle olarak tP13.kki cdilme!->inin or uncı.ı akıkada Fener kalesı 
kalmalıdır.• cevabını vskermışı ırd. k - amrzı '' edildig'inc i••ret etmişlerdir. Sulh büyük tehlikeler atlattı. Biraz son- kilde başladı. Her iki takım da is. yandır ve iht:da netıcesindedır ki * bardımanla yaralanan a er er e en- ~· k ld • 
dilcrine yardım etmek Jsteyenlere «lop ~ktedilecegi zaman bu mesele, bütün ra da İ. Spor1 u]ar da ayni sckildc teksiz bir şe i e adeta veresiye ismıni G~llü c tahv:ı ctmis ve bu tr=!,. 

G 1 
abşma kloşunUZ, ya5asm Yurn\nıstan> Avrupa için nihai hir hal suı·etine bağ bir tehlike atlattılar. Oyun 'seri fa bir halde oraya burava koşu ·or - namla tanınmıştır. · ~ ayz, garaz'. kin, intikam, Ç:-

e Ç e UÇU • arı diye 0agırmışlardır. ıaııac•klır. kal hakemin idaresi iyi değil. !ardı. Devre bidayc\inrle Galata - _Güllü, saray tiyatrosunun reji _ kemeınezlık, kıskançlık ~ ag-
" " "I t 18 r 8 1 K' ile K'donial Kios F sara"'ın kısa h'kı'mı·yetı' ftsnas nd magerli" üstünlük hırsları, s " a· IÇln p 1 O 4 - Tey a, ız os, ' • • ener tazyiki kendini hissettir • -' " " ı a sörlü güne getirildiği vakit, orada- "'. . . . • 

h 
"(" or Proıssa pergamos, Alkiyon, Aretus>a, ~int denizinde ba 1 meğe ba Jadı. Amma üç orta fena kaçan bir iki fır at oyuna biraz ki mühtedi elemanlarla Manakya. lnrı, hodbınlık ve mcnl:• ıtlerııı her avuç veri IY Doris ;e Telis adalarındaki küçük tor- · .. . . . . ' . . şeyden iistün tutulması g· bı" h --

da • k · • ve ahs· 0 ı B .. d b' heyecan verır gibi oldu. t t - 1 h ·' 
Lon~.-a 11 (A.A.) - İngı'liz ma- pitolar da 7 Nisaodan 28 Ni:;ana ka r '"han orsan gemısı ş 1 ynuyor ar. uyuz en ır nın ercume e. ıgı pıyes erı sa ne- 1 . b" "k 1 k ti l ı· ""' ı d 0 h J f Yı'rmı'ncı' dakı'kad b' de h.. · · crın, uyu mcm c ·c er ı::! tn n 

kamları, 'du"n a""amki ve •bu s_a-_ l'arki ve garbi Yunanistan su arına ay i ırsat kaçırıyorlar. a ır n U • ye koyuvor. Bır kaç vakıt sotl!'a .1•1 it d 1 .,,.. r k l d k 0 . . . B, 'ki ı ı ş f' · • sı a ı a ın a tutu masıııı l:ınw .. lı 
1 

ti nakliye gemilerine re a a e er en u- Nihay~t Nacı en son dakıkalar. cuma geçen ~şı aş 1 ar er .n Manakyan da ayni şekilde saraya . . • ' · · " 
bahki gazetelerde ilk faa iye er~ı yük homhardınıanlara uğramışlar ve 10 bin tonluk ve 19 . . .. .. .. 1 b' ''\'! 'k' . !" d k . {aalıyetle sılıihkııdırı!ıl klarını y 

ıtaıyaya Yapılan bir akın_da_ gos- batmışlardır. Bunlardan bazılarının bil- da galıbıyet golunu attı ve maç ta 'guze ır şu ı e ı ıncı go u e a. alınmak isten:yor.. bu haber, sa - 1 k h k'k t' b' .• • . 
(3 

. . . . zandılar • eme , a ı a ın .r aao sı saı ılır. 

alk bitti. Nıhayet otuza tıncı dakikada Sa 'nd 'd •. 1 "k azı e o ı c yu arı a ır .. nıı-teren İngiliz paraşütçülerının ye- tun müretteaotı da batmıştır. mil sÜratlİ idi -2) Fenerbahçenın galıbıyetıle i . · l raydan almakta oldugu dolgun F 'l t k"k'I . k d b. 1 

tiştirili§ tarzları hakkında h a 5 - Eski Kılkış _zırhlısı tersanede Londra, 11 (A.A.)-Reuter ajan- Gal ta B "k lahaltindcn Eşfağa gelen topu gü- ;;::d, n o··ıı· ~- g. kr>ce:ı~e d IU - nı kaydr,lrdiğimiz suhleri. ( t-
malı'.ımat vermişlerdir. Bu malil- hombardunan neticesmde yanarak bat-, sının öğrendıg.ne gore, Hint deni- a saray • et• laf zel bir şülle Beşiktaş kaksine gir- ~- dut uyu . ~ş l u an ~r;ror !erde olduğu gibi, bilhassa ~i" ıik 
matın eğlenceli tarafları da vardın-. mıstır. zinde batırılan silahlı Alman yar- Beşiktaş asker oyuncularını da di Vaziyet (2-1) olunca Galatasa 

1 

~ek';;' 1
d osd ud~: ~a7 a ar a a_şı devletleri dahi işlerinde \'e lore-

Gece uçuşlarında ihtisas yapan 1 Bütün Yunan donanmasından yalnız dımcı kruvazörü, 10.000 tonilato- oynatıyor. G. Saray ise Ariften 
1 
ra~lılar bira~ canlanır g:bi oldu : ~:h~~/ e 

1 0 
u ar yapmaga ketlerind~·- kararlarım!~ d.~iına 

genç pilotlar hem sıkı bir talim denizaltıları, bir kaç destroy~r _ve Ava- luk ve 19 mil sür'atli eskiden Han- mahrum. ·!ar. Fakat bıraz sonra Galatasaray sevk, tabıık eden prensıp, dıı '11 • 

görmekte, hem de bazı uzuvlarını rol kruvazörü kurtanlabilmıştır.. sa ismini ta§ıyan vapurdur. Bu va- İlk dakikalar biraz ağır. Heı· iki 

1 

kalesine çekilen bir şandcli Saim Manakyan ~ilhakika saraya alı • halinde zikl'Olunaınaz rn gii<terı-
kuvvetlendire<:ek bir yiyecek per- Malfunat noksanından dolayı ınsan- purun 155 milimetrelik 6 topla, taraf ta birbirlerini deniyorlar. Bi- içeriden kucakladığı lıalde hakem ~ıyor ve tı~a royu lanzım etm.e~- leınez. Yalnızca •Üınon tar''m• 
hizine tabi tutulmaktadırlar. Me- ca zayiat hakkında ta!silAt verınck im· müteaddit torpil kovanlarile ve raz sonra Beşiktaşın yavaş yavaş bunu ıtörmedi. Fakat biraz sonra e .. meşgul 0 

UY?'· n,u aralık, Gulu. felsefi mesleğinin uınııın:ı -rr -- ı · t d nanma ld • .. .. H • - · nun entrıkalarıle, ustadın tercüme · · b ı· . 1 • 
selil. havucun rüyete yaradıgı ana- kfınSızdır. Her halde zayıa ın ° . mayin dökmiye mahsus tertibatla açı ıgını goruyoruz. akkı ve Se. Sabrinin baril bir ofsavddcn attıg"ı 11 .•. b' G d' . mesını, esas a ıne g tır nır nı 

d 
· isine bahğ f' .. 

1 1 
. · e ıgı ve ızzat e ıkpa a tıyatro- t · ı k h .. k d .. 

şıldığmdan bunlara muntazaman mürettebatının yüz e yırın mücehhez bulunduğu söylenmek- re ın guze oyun arı gerıde de Çen golü s.:yarak bunu teli\fi elti. · • . 1 enıın ey eme ugmı n ar 1 
"" -.31-.nı.-tcd. 1 .. . . . . sunda oynadıgı pıyesler gerek za k.. ı 't• d 

havuç verilmektedir. olduğu tahmin "'""'- ır. ı tedir. Bu nevi Alman korsan va- gel Husey.nın ısabctlı paslarına Galatasaraylılar bu gole kırk dör b ' .. . . • un o mamıştır. m an sonra 3 

B
u kanlı zayiata rağmen Yunan do- 1 purları büyük bir ihtimamla teç- inzimam edince Besiktaş hakimi • düncü dakikada mukabele elli! r. ğilıtaca, g~rdek matbu1a.t mudııdu - imkanlara mali~· elı n c "ını t· ı-

Finlandiya ile Sovyet· 
ler arasında hudut 
protokolu imzalandı 

k 1 
•manca devam 

1 
ed . . . . • nce goz ''n geçırı ıyor ve bır • ıııı' · Ç" , .. , .1 1 

nanması vazifesine a ır. . . ı hiz edilmi~ o up zapt ecekleri va- yetının g.ttıkçe artmasına sebep o- Ve n.aç ta (3-2) G Sarayın mağ. k k 1 h f d·ı· n e• cıneyız. un,u '°' et .,ö-
ek 

·a~ gerek n khy gemı- 'k t k .. d f luyordu ı· b'. t'I d'. <;O ıs•m arı a' e . ıyor. kile şubelcrinı'n nıu' . lı' "" la-
etmekte ger 1 ~ .

1 
hteıı·! purlara ı ·ame e me uzere e az- u ,, e ı e sona er ı " • -

f kat etmek suretı e mu b k d .
1
• • • • • • • · • • Bu suretle memlekel te çifte san- r, k dd 

!erine re.•. . !emektedir. Yunan la mürette at taş:ma ta ırlar. Han Besı.-.tas tazyıkının şıddetlendı • G. Saray (ena oynamış, Be ıklaş .. 1 ... hd ed'l . b 1 rın, •ili a es Kitnpl. rna in mıla-
vazi!elerını - ifa kcyolacak ı·•r n•ıı·s !era- l sa mu"rett-~atının 300 kişı· oldug"u •. 24 .. .. dak'k d J-l kk d k • sur usu u ı as ı mış u unu - rın baba ı Ademle anası Hana'nın .. " , = gı uncu . ı a a a ı an Şe- ise vasattan yu arıya çıkamamış. oyr .. 
dgao~ang:;::~;;~. ı zannedilmektedir. refe gıden bır pası Şeref müdafi- tır Faruk Erer S d b ti 1 1 oğulları Habil ile Ka' :l'in, lnı ;•-; 

Moskova, 11 (AA.) - Sovyetler 
Birliği ıle Finlandiya aras.nda kat'i 
hudut hattını tcsbit için bir proto
kol dün Moskovada iki taraf mü
messilleri tarafından imzalanmış
tır. 

~~;:::!!:;:~~!:;~!?!'.!!;5;?::~;'!!!!5:;:E:::,!E~:;:?; · aray a u sure e ca ışma arı - kardcşt<"n birisinin d ... erin ö1d' r-
. t Almanlara karşı olan mu- d Bu zayıa .. İ na evam ederken, Manakyana da mesindenberi mevcut :.ıı • •ı, 

harel>e devrine aittir. Altı ay suren - , B" iik' G t d ...._ ihtida etmesi teklif olunuyor. Esa. irsi ve {ıtri hal oltlubu b:r Jı kı'-

talyan har.~ .e e anlı sahifelerini barrı'rı'm ve masıımiyetı'n"ı,ı"n 1 B'" "'k z ı. t ... - . d b d ed sen u u i e u şe 1 de teşriki me- kattir. 
b' d d Yunan donanması\ -Ben• uy aze e• e mu- " dur. Ve ben bunu isbat edece- 0 .. 11 .. 1 b k'l 

Yunan tarıhıntn en ş ukarıki ~ ~. uyu a ı a aıumanı: 12 gınt. Sen e ana yar ım e· saiden usanan ve bir an evvel Yıl .. 
t Bu ••nlı ıwıreketler Y gün gı'bi aşikôr olduğunu iddia ------------- ceksin! 

yazmış ır. ~ • dızın korkunç ve tahammül!ersa * izahta yoktur. ediyorum. Bu kanaatimi meslek- \ K E D I Loiseau içini çekti: 
---<>-- daşlarınıa söyledim. Şiındi de o- r- - - Övlc olsun! muhitinden ayrılmak fırsatını bek 

1 "it rede tay kuyucularuııa söyliyeceğim. Ga- 1 •• • Dedi: İki nrkadaş kalabalı!(a !iyen üstad, münasip bir itizar bu-
ngı e . zetem günde 800.060 nü.ha bası- G o z L ~I katılarak yiirümiye başladılar. buluyor: cHalka karşı olan vazife. 

İs' anbul 11 (AA) - Güreş A } " k ·ı k sinin daha üstün ve daha ehemmi-. ' . " • atı yor. Bu takriben i i mı yon o u- Hal!<ın bir lnsmı aksi istiknmct-
janlığı tarafından tertib edilen ve yare ıma . Efk. . ADAM vetli. olduğunu muvafık bir lisan. yucu demektır. arı umumı- ı te yürüyor ve bu yiizden itişme-
Falih Güreş Klübünde yapılan mü ~ d •. . 

1 
- la söyliyerek, saraydaki vazifesin-~ yenin lehinize önecegıne ınan- lcr oluyordu. Cinayet malıkeme-

sabakalar bugün neticelenmiştir. kk • 1 d den affını rica ediyor. iki sene de. 

ı N tara ıyı nabilirsiniz! sinin kapısı önüne gel ikleri za-
Müsabakalar Çoban Mehmed. ş azırı ı·- k . M F .d vam eden Yıldız reı'isörlüg"iınden Laumier'nin dudaklarının ara- ur çesı . erı un man bir adam salondan hızla 

Samsunlu Ahmed ve Adnan ta • an l a f t 1 kı t Ş kı infikak ederek Gedikpaşadaki hey sından teşekküriinü ifade eden çıkarak genç ıa çarp ı. aş n 
kımları ismile ayrılan üç ekip ara- dr 11 (AA.) İş Nazırı bir iki kelime çıktı. bir hali ''ardı. Janine hiddetle etin başına geçiyor. 
sında idi. Müsabakaları Ad.nan e Lon a, · - t.te bu sıralardadır kı' Gedı'kpa-. d bulunan _ Hayır, teşekküre hacet ni sevindirdi galiba? adamın kolunu yakaladı: 'i 
kibi kazanmıştır. Sevin çıraklık devresın e . . · • b' · •• tiyatrosu, İstanbulun en namdar b' din)eyı<:ı yok ... Şunu iyi bilinrz ki hislerim Janiııe samımı ır tavırla: - Dikkat etsenıze? ..-

Güreş müsabakaları 

IF" erdi hayattaki işlerdr, miina-
sebetlerdc, r:loı 1 a ve al"'~ı.a

larda dahi insanların 1nalüı1ınt!ori
le ve fikri seviyeleri, servetlf'r Je 
değil, daha fazla seciyrleriıı<teki 
kuvvetle tetkik ve muhakeme ,._ 
dildiğini ölçüyü bu cihetin tc< kil 
ettiğini bilmekteyiz. Bunlar birer 
bakikattirler. Fakat lıaklka1l•rin 
de hazan telakki eden ineanlnrın 
zihniyetlerine göre d~i'.':ismrdiği•ıi, 
yalnızca değiştirildiğini fü \'e et
mek lizımdır. 

Müsabakaların birincileri şun - leden mürekkep ır . 1 b A t ı• ded' G 1 · · Dı'ye so·'ylendi. Adam ko'·--u tiyatrosu, en nezih bir temaşa sah. 
1 

ame k . t beni aldatmaz. Bır masum a ir - P a . ı. aze em ıçın nus 
ardır: kütlesine hitaben bir nutu ıra mücrim arasındaki farkı derhal heyecanlı bir anket mevzuu bul- kurtarmak için dönünce genç nesi oluyor. San'atte yeni ve genç Muhariplerin, geçen Cihan lfar-

56 kiloda Emin, 61 kiloda Halil, ederek gece bombardımanlarına anlarım. Söz veriyorum: Sizi şe- dum, biliyor musun? kız korku ile geriledi. Bu ada- heveskarlar da yetişiyor ve Türk- binden sonra devam eden 21 yıl 
66 kiloda Panayot, 72 kiloda 2.eki, d ı d elde e- _ Tebr•k ederim! mm garip ve meş'um bir hali lerden Ahmed Necib, Büyük ts • içinde yeni keşifler neticesi h•zır-
79 kiloda Hüseyin, 87 kiloda Ke • karşı yapı.lan müca e c e . refle bu işin içinden pkaraca-b hs tınış ve g"ım'. - Lauınier ma~uın mu, d-"'il vardı. Zayıf ve harap yüzünde mail, Fehim, Hllmid vesaıre gibi !anan çeşitli sillihlar, mermiler, 
nan, ağırda Adnan. dilen terakkilerden a e çı; • ı b 

1 
· f Genç kız azimkirane bir ha· mi? .. Söyle bakayım? şakaklarına doğru yara izler; artıst er görünmeğe başlıyor. Fa • omhalarla fasılasız tarzda ~·ak-

u _ 
1
--o---k , I b" 

1
. şunları ilave edy emış .. ır~ daha bü- reketle elini uzattL Lauınier ha- _ Bana vız gelir... görülüyordu. Mavi camlı bir göz- kat bir gece temsil edilen btr piyes maları, yıkmaları, vıırmaları, öl-

ıncmur ara ta Bıl e ze ır ı •- Biz gün en gun . _Lüzumundan fazla aptal'·'· itik gözlerini saklıyordu. Bir an münasebelile, bütün bu gayretler, dürıneleri ilmin, fennin, tdnl~'n 
ta arelerı ya- zin bir tebessıimle bu eli sıkıt. ,_ gaz maskesi yük bombardunan YY etme rica ederim... genç kıza baktı. Sonra parmağı- urun ve çetin senelerin mahsulü 0 • hayret verecek tarzda ilerletilmış, 

Ankaradakı. maske fabrı'kasında ~ruz Bunların nakil kabiliyet- Janine kapıdan çıkmadan evvel: 1 · k' f tt' ·ı · · pıy.- . . . h _ Teşekkür ederim, nı ~apkasıua götürerek bir şey an bu mevcudiyet, bu vahdet, bir ın ışa e ırı mış, sevı3 eler in yük-
imal edilen zehirli gaz maskele - !eri de daima artıyor. Bızım ava~ - Cesaret! _ Bir masumun mııllkum ol- söylemeden sür'atle uzaklaştı. kaç saat içinde heba oluyor: ,çer- seltilmiş olmasına rag"ınrn devamı, · ı Diye bağırdı. 
tinden şehrimizdeki resmi dairele- _ cılık ilmimiz Hitlerin tcknısyen erı ması seni müteessir etmiyor mu? Loiseau: kes özdenleri• namındaki oyun insan kütlelerinin seci~·clerinde 
:C tevziata başlanılmıştır. Bazı da. I tarafından elde edil n muvaffakı- janine ite kanııyor Gen~ kızın sesinde bir infial - Bu da nereden çıktı? müna..<ebetile, saraydaki çerkes mu umumi deği~melerin hıısııl bulma-
ırelere sandıklarla gaz maskeleri tl d n daha üstün terakkıler Gazete•ine krokiler çizen şiş- vardı, Vıiseau cevap verdi: Diye hayretini izhar etti Ja- haıt:ızlar kuşkulanıyorlar. Bunu ha sını görmekten çok ve belki de e-

. . ye er e . h .1 gelnı'şlır. Bu maskeler memurlara ld ed'yor. Hergün bıraz da a ı e- man Loiseau genç kızı mahkeme - Mademki jüri bu adamı nine şaşırmıştı: ber alan padişah, ~rek sarayda, bediyyen uzakta olduğumuzu gös-
ve ailelerine dağıtılacak ve bedel - ;i eilm~kteyiz. Bu.gün muhtaç ol- kapısının önünde bekliyordu. mahkum etti, bence ıniicrimdir. - Gördün mü? gerekse dışarıdaki çerkeslerin bir terir. 
!eri taksitle alınacaktır. Taksitleri ~ Hilleri kendi toprak- Bir yandan da avukatların, gelip Sen kadın olduğun için bu işe Diyebildi. Loiseau parmaiuu kargaşalık çıkarmalarına meydan Hamit Nuri ffiMAK 

dairelerin muhasipleri m~aşlardan ~:r~=u~!ğiı'.ıp etmek için tayyare geçenler arasında bazı marııf si- mütee'-•irsin... Olabilir... Ben alnına götiirerek : vermemek için, tiyatronun hede • 
muntazaman keseceklerdır . tt aktan ibarettır. maların birkaç hatla resimlerini •iındive kadar yirmi idam bük- - Aklında bir eksiklik olacak! mini irade ediyor ve tiyatro bir ge 

D
. .1.. 1 .J- imalatımızı ar ırm ~ · ığer vı ayet erde de yakın= . . .. nd .. 1 . tehlikeden ma- çiziyordu. Janiııe ona bir yum- nı i dinledim ... Artık bö ·le hü- Detli. ce içinde yıkılıyor!.. Ertesi sabah 

ayni şekilde tevziata başlanacak - Şımdı gu_ uz erıb'l ek büyük bir ruk atınca kükredi. kiimler bende hiçloir tesir bırak- ·Biiyük Gazete• Montmartre vak'adan haberdar olmıyan artist-
tır sun oldugumuzu ı m . k d b k b' · ffaluyet değil midir? Bır se-- _ Bö~·le şakalardan boşlan- m.ıyor... so ağın a üyü ır binayı İf" ~r. yem bir piyes prova etmek 
Diğer taraftan halka da taksitle muva .• ,_ . ti rını kabul maılığımı öğrenemedin mi hala? Genç kız sesini yükM'lterek: gal ediyordu. Makine dairesi ze. üzere Gedikpaşaya geldi.klerınde, 

- '- .. 'ki 1 ne evvel, Ha.erın şar a Se •- . - . d' . k d "di . •uas"e satışı ıçın tetkı er yapı - • d ko kuluyordu Sonra ııenç kızın yüzüne ba- - n .... n ıgrentyorum, ıye mın atın a ı . GazeteDIJ1 diğer tiyatronun enkazı ile molozlardan 
nıaktadır. Hususi müessese ve ti • ettirebilecegiıı ~11 r ı. .. n .. • kıırak ilave effi: çıkıştı. Ben şimdiye kadar hiçbir servisleri binanın dokuz katı a yükselen toz oolutiacile kar•ılaşı • 

'bl Bir sene evvelıne nazaran u....,un ..-
carethanede çalışanlarla bu gı . .. düğü .. f k bü- _ Neş'eli görünüyorsun ... Bu zaman aldanmadını. Sana söylü- rasında taksim edilmişti. yoFlar! .. 
Yerleri kefil göstorenlere Kızılay- vazıyette gor . . muz ar ne zavallı akt-Orün mahkumiyeti se- yorum işte: Laumier masum- (Daha var) Seneleree biitün İstanbulu eğ -
ca taksitle maske satılacaktır. yük bır teraJı:kidir.• 

lendiren, unutulmaz geee!Pr yaşa
tan Gedikpasa tiyatrosu, bir gece 
içinde, müstebid hükümdarın bir 
iradesi ile maziye karışıyor ve 

Türk tiyatrosu teessüsü tarihlnd n· 
beri ilk mühim darbeyi bu surelle 
yiyerek, epey devam edecek olan 
bir fasıla devri geçirmek rnecbu • 
riyetinde kalıyor ... 
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Hint kyanusunda 
Bir Alman iaşe vapu· 
ru ile. bir Norveç ge

misi esir edildi 

Hava harbi 
(Baş ta.rafı 1 inci sa)fada) 

!arı, 2's1ni tayyare da!t bataryaları dü
ürmüslerd · r. 

İ:\Gİ.Ll !:REDE B[Ş HASTANE 
BO:llBALA.'liDI 

Londra, l ı (A.A.) - Londrada dlın 
.gece çok iddetli bir hava hücumundan 
6onnı1. •tehlike geçnıi~t. 1 > i~aretl ~af<:ı..k· 
tan biraz evvel vcı-ilmi:)tir. 

Irakta vaziyet 
(Ra. tarafı l i '. · •ı·h~a) 

kat ne ha.ar, ne de ın"anca zayiat 
<>!muştur. Diğer düşman tayyarele
ri de Bağdat ve kıtaat tahaşşütleri 
üzerinde keşif uçuşları yapmışlar
dır . 

12 Adada 
(Baş tarafı 1 inci sayfad1) 

da Almanlar Suriyede üs kur • 
dukları takdirde arkadan ge
lecek ani bir taarruza karşı 

kaymağa hazırlanıyorlar. ~~PARA 
\ BAİAT YARIŞUllıl" 

İlk haberlere göre bıri çocuk haC'la
Bir Alman korsan gemısı ıçm hanesi olmak üzere 5 hastahaııe.ye 

iaşe vapuru vazifesini görmekte bombalar düşmüotür. Kiliseler ve di-
ğer Abideler de hasarlar<ı u&.ramıştır. 

olan Koburg ismindeki Alman ti- ı:rt!R FRANSIZ VE ÇEK PiLOTLARI 

Londra, 11 (A.A.) - Bahriye Ne
zaretinin tebliği: 

Londra radyosu Rutba'nın İngi
lizler tarafından işgal edildiğini 
bildirmiştir. İngilizler Rutba'yı, 
haber verdikleri için, aldıklarını 
zannediyorlar. Taarruz 20 saat sür
müş ve bu esnada İngiliz topçu ve 
hava kuvvetleri müşterek müşte
rek hücumlarda bulunmuşlardır. 
Irak kuvvetleri kahramanca muka
vemet etmişlerdir. Yüzbaşı Abu
neik'in kumandası altındaki İngiliz 
kuvvetleri kıt'alarım12ın mukave
meti karşısında garbe doğru çekil
mişlerdir. Şimdiye kadar müda
faada kalmış olan kuvvetlerimiz 
taarruza geçmiştir. 

İngiltere, Suriyede Alman • 
!ara mukavemet etmek üzere 
Kıbrisa hava müfrezeleri ve 
hafif harp gemileri gönder • 
miştir. 

• DİREKSİYONUDUR - -

carei vapuru ile ınevzubahis kor- DA HAVA UAREKATL'IA İŞTİRAK 
ETl'İLER 

Filistin !ngiliz Kuvvetleri 
Kumandanlığı 

san gemlsl tarafından zaptedilmiş Londra, il (AA.) - Hür Fransı< 
olan Ketty Brogri adındaki Nor- ııaoUarile Çek pilotları bu gece Londra 
veç petrol gemisi Hint Okyanusun- Ü.zerinde dü~ürülen Alnıan tayyarele
da Avustr 1 Kaml:ıera kruva- rıne k~ı faaliyete iştirak etmişlerdir. 

.. _ a ya:"'n • Lean- Malı1ındur ki bu. ıece düş!irülen t.ayya-

Kudüs 11 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine nazaran general Mait
land Vilson Filistindeki İngiliz 
kuvvetleri kumandanlığını deruh
te etmiştir. 

r T. iŞ BANKASI ~ 

Küçük tasarruf 
hesapları 

• 

zoru ve Yenı Zelandanın relerın adedı fımdiye kadar bır tek 
der kruvazörü tarafından yakalan- baskın esnasında düşürülenlerin hep
mıştı.r. Yakalanan iki vapurun to- sinden yüksektir. 

General Vilson Libya ve Yuna • Emlik ve Eytam Bankasından 
nistan muharebelerinde İngiliz Esas No. Yeri ltl;ymeti Cinsi Mesalıası Tem.nalı 

nil •--· takr"ben 7000 tondur B Bır Çek pilotu diğer bir Alınan bom 
ç~u 1 

• . ' . U bardıman tayyaresini üssüne dönerken 
gemilerde bulunan tıır miktar Çin- yakalamış ve tahrip etmiştir. 

Kahire, 11 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz hava kuvvetleri karargiihı
nın tebliği: 

kuvvetlerine kumanda etmiştir. 

Amerika cep
he alıyor 

1941 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 )la7ıs, 

1 A~to .. 3 İkinci\eirin 
tarihlerinde yapılır. 

1443 
-~~~~~~~~.....;;:::.::.:.:;;._.:.=::_..:=::=::::._:~=== 

Beyoğlu, Şehltmuhtar mah
Taksim caddesi No: eski 3, 
ada 406, pafta 11, parsel 7 
Beyoğlu Şehibnuhtar malı. 
Taksim caddesi No: eski 3, 
ada 406, pafta 11, parsel 6 
Beyoğlu Şehltmuhtar mah. 
Taksim caddesi No: eski 3, 
ada 406, pafta il, parsel 5 

16000- ~ap ıarııl 397,501\12 1600.-

li ve Norveçli kurtarılmıştır. Bun- Ayni filonun şeli de bir düşman tay
dan başka 17 Alınan zabiti ile 47 yarcsl düşürmüş ve tayyarenin alevler 

. içinde dikine düııtüğünü görmüştü,-. 1941 İkramiyeleri 
1444 14013.- Ahl'!P ıaraj 397.50M2 1401.SO 

Alman tayfası esır alınmı§tır. Bir İngiliz pilotu Hollanda sahilll•- Irak'ta: Tayyarelerimiz asilerin 
işgali altında bulunan hava mey
danlarile diğer askeri hedeflere 
hücumlarına devam ediyurlar. Mu
sulda kışlalarla hava meydanında
ki binalara ve nakil vasıtaları par
kına 12 den fazla tam iS'abet kay
dedilmiştir. Aınara, Divaniye, Nas
riye ve Kargan'da bütün kışlalara 
hücum edilmiş ve hasara uğratıl
m1.c::tır. 

ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
= 3000- " 
= 1500- " 
= 2000.- il 

= 2000,- ., 
= 3500- " 
= 4000.- " 
= 6000.- " 
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Çunkinge 48 
saatte ikinci 
hava akını 

Çunlting, 11 (A.A.) - Dün Ja
pon tayyareleri, son 48 saat içinde 
Çunking'i ikinci defa olarak bom
bardıman etmişlerdir. İki dalga 
halinde hücum eden Japon bcmba 
tayyareleri bir mahallede yangın
lar çııkarmışlardır. Cuma günkü 
akında İngiliz Büyük Elçisinin ika
metgfılıı hasara uğramıştır. 

Fransaya buğday 
vermek için 

Amerikan 
şartları 

Londra, 11 (A.A.) - Evening Stan
dard gazetesinin Vaşington muhabiri 
bildiriyor: 

Amerika hüldlmeti tarafından Vlchy 
hükCtmeti emrine gönderilecek buğday 
cay ve ,eter için şu &artlar ileri sürül
müştür: 

1 - Hiç bir Fransız harp g<lmisl Mih 
ver devletlerine teslim edilmiyecektir. 

2 - Mihver devletlerine Fransada, 
fimal1 A!rikada ı Dakar'da !ılçbir deniz 
üssü verilmiyecektir. 

3 - Alman askerlerinin Cebelütta
rık'a hücum etmek için işgal altında bu 
luıınuyım Fransıı topraklanndan ııeç

mesfne müsaade ohmrruyacaktır. 
4 - Alman lotalarırun Suriyeye çık

masına da müsaade edllm!yecektir. 
5 - Şimali Afril<adakl General w<'Y

land ordusu Mihvere yardım etmiye
cektir. 

6 - Amerikadan gönderilecek yi;ye
cek maddeleri ifcaı altındaki Fransaya 
verilmiyecelctir. 

Bütün bu aart]ar kabul edildiği tak
dirde Vlclcy hükfunetine her ay 15.000 
ton buf;day verilecektir. İleride teI<er 
ve çay da ııönderilecektir. 

Fransanm Aınrika Büyük Elcisi 
Henry H~ bu esaslar dahilinde bir 
an laıı:naya varılahileceiini tlmid et
melttedir. 

Londra, 11 (A.A.) - Daily Telegraph 
cazetesi Vichy'nin aldığı vaziyet hak
~da brl makale neşretm~tir. Bu ga
aeteye göre iyi haber alan mahli1lerde 
wapılan bir anket neticesinde Amiral 
Darlan ile Abetz arasında cereyan eden 

müzskerelerin Almanyanın askert ma
hiyetteki talepleri ile bir münasebeti 
almadığı anlaı;ılmıştır. Vichy hükümeti 
n.in Almanyaya büyük tavizler verdi
iine dair haberler çıkması, Fran;)anın 

A!ınanyadan elde eltili menfaatlere 
mukabil Almanlara neler temin ettfgi 
)ıak:tında hiç bir sey söylenmemiş ol
masından ileri &elmek:tedir, 

le gelmişlerdi. Tanzimatı hay-
riye ile bir nevi pro -
'testanlık cereyanı da türemişti. 
Arnavutlardan, Boşnaklardan ve, 
bu gibi müslüman milletlerden 
bazıları protestan olmuşlardı. 

Bu sebeplerden dolayı düveli 
muazzama arasında şarkta, yeni 
ve, acip bir rekabet husule gel • 
mişti. Devleti Aliyen'n işlerine 

müdahale için kolaylıklar vücude 
getirilmiş oldu. 

Tarih, Reşid paşayı hürriyet ve 
müsavat taraftarlığile medhüse • 
na eıiedursun .. ıfakat, onun vücu
de getirdiği hürriy.,t havası, niha
yet Osmanlı imparatorluğunu yık. 
mağa vesile olmuştur denebilir ... 
Reşid JNIŞ3, tanzimatı hayriye i. 

le Turk İmparatorluğunun mev -
cudiyetini pal'Çlllamıştır. Türk im
par.a\oduğunun siııesinde yaşayan 

rine kadar takibcttiikten sonra bir kac 
dakika içinde iki bombardıman tayya
resi düşürmüı;tür. 

İNGİLİZ GECE AVCILARININ 
MUV AFF AKİYETİ 

Londra 11 (A.A.) - İngiliz ge • 
ce avcılarının son gecelerde Bil -
yük Britanya üzerinde kazandık. 

!arı muvaffak!yet bütün Pazar ga
zetelerinde ehemmiyetle tebarüz 
et tir ilme lttedir. 

Sunday Times gazetesinin ha -
vacılık muhabiri diyor ki: 
Avcılar tarafından elde edilen 

neticeler aded ve keyfiyet itibari
le başarılan haltiki terakkiyi gös
termektedir. Şimdi avcılarımızın 
adedi her zamankinden yüksektir. 
Bombardıman tayyarelerimizin a
dedi ise müthiş surette artmıştır. 

Muharrir, yeni Tornado veya 
Typhon tipindeki avcıların henüz 
serviste olup olmadığını biline -
mekle beraber Spitfire ve Hurri • 
cane tipindekı avcı tayyarelerinin 
bu sene Büyük Britanya meydan 

IH.AKA AİT PARA VE 
KIYMETLER HAKKINDA 

BİR KARAR 

(Baş tarafı l inci !llyfada) 
vapur kafilelerine harp gemileri- , 
nin refakat etmesi veya etmemesi 
Jazım geldiği hakkında sarahaten 
vaziyet alacaktır. Muhabir diyor 

3 " 1000 ,,, 
2 " 750 " 
4 u 500 " 
8 " 250 ,, 

35 " 100 " 
80,, so .. 
300 ,, 20 " 

ki: 
•Kabinenin dört nafiz tızası olan ~::=:::::::::=:=::::::::::::::::::::::=:~ 

Afrikada Hull, Stimson, Knox ve Wickard 
müessir birer nutuk söyliyerek A
merikan donanmasının İngiltereye 
gönderilen harp malzemesini hi- (Baş taralı 1 inci sayfada) 
maye etmesi lüzumuna taraftar ol- Libya'da: Tobruk ve Sollum böl-
duklarını alenen bildirdiklerinden gelerinde devriyelerimiz faaliyeL 

Londra, 11 (A.A.) - Dün neşre- Reisicümhurun çarşamba günü bu !erine devam etmişlerdir. Düşma
dilcn bir kararnameye göre, ika- meseleden bahsetmemesi müşkül na zayiat verdirilmiş, bir miktar 
metgfıhı Irak'ta bulunan şahıslar olacaktır. esir alınmıştır. 
şirketler ve diğer makamlar Ma- ' Habe•istan'cla: Şimalden ilerli-

Vaşingtonda hiikiın olan kanaate • 
!iye Nezaretinin müsaadesi olma- .. ,. . yen Hint kuvvetleri Ambaa]a,_ 
dık t d' t ki ve gore, Ruzvelt ın nutku bılhassa A-

k 
çdal e. ıya ·tykap'.11'1eıtylacabaarşkası- merikanın dış siya~etine taallıik e- bölgesinde mühim iki mevzi daha 

en ı erme aı ')m er b.. ·k b. h · r işgal etmişler ve 150 esir almışlar-
na devredemiyeceklerdır. Maliye j d~ek ve u~iı ır e ernmıye ı dır. Bu arada cenubdan ilcrliycn 
"ezareti bu hususta bugu .. n banka- haız bulunaca tır. . . 
• , ty LEŞ kolumuz yemden mühim b;r iler. 
!ara talimat vermiştir. V . RUZVELT I TI R leyiş kaydederek İtalyan müdafi-

INLARIN TAYYARESİNE aşıngton, 11 (AA) - uz- ı · t d. · t· Dalı KAD . . . .. · · !ere ağır zayıa ver ırmış ır. a 
ATEŞ EDİLMİŞ veı1tınldha;ar:tının.lmdunt~Bam no

1
r- cenubta bütün bölgelerde harekat 

ma o ugu ogrenı ış ır. ununa . t• ·b b. k'lde 
muharebesini kazandıltlan geçen Kahire, 11 (A.A.) - Bildirildi- beraller d<>ktorlar pazartesi sabahı- znemnunıye 1 , m~cı ır şe ı 
seneye nazaran çok daha müthiş ğine göre, Irak'ta muhasamat baş- na kadar her türlü meşguliyeti devam etmek,edır. 
olduklar~ı bildiriyor ve diyor ki: 1 lad.ığı zaman Bağdatta bulunan 1n:. menetm~lerdir. Ruzveltin bugün ALMAN TEBLİGİ 

Bu vazıyet, avcılara yalnız daha gıliz kadın ve çocuklarının hepsı Cenubi Amerika ashri erkanı ile Berlin, 11 (A.A.) - Alman baş 
büyük bir ir,ifada değil ayni za - Basraya nakledilrnişlerd.ir. Bunla:- yapacağı müliikatlar tehir edilmiş- kumandanlığının tebliği: 
manda daha büyük bir sür'atle uç- dan büyük bir kısmı şımdi denız tir. Şimali Afrikada Alman kıtaları 
mak imkanını veren daha iyi mo- yolu ile Hindistana sevkedilmişler- BAHRİYE KOMİSYONU REİSİ Tobru könünde 3 tayyare dııJi to 
törler ve daha iyi silahlarla izah dir. 260 dqn fazla kadın ve çocuk- HİMAYEYE TARAFTAR pu ve diğer harp malzemesi iğti-
edil~bilir. Sürat yüksekliklerden tan mürekkep bir grup İngiliz ha- Vaşington, il (A.A.) - Bahriye Ko- nam etmişlerdir. Bu sahada muha
daha mühimdir. va kuvvetleri hesabına Aınerikada misyonu Reisi Amiral Land'ın Ayan rebe faaliyeti iki tarafın a'.eşine 
Düşman borrı.bard1man tavvare- inşa edilen kıtaat nakline mahsus Meclisinde yaphlı beyanat cumartesi inhisar etmiştir. 

"" n ilm1 ir. e en-
leri geçen sene yaptıkları gündüz a. ryare er e ab aniyeden asra- !aşıldığına göıe Amiral Amt!rika bah- Sollum civarında cereyan eden 

1 
hücumlarını tekrar ettikleri tak- ya götürülmüştür. Bu tayyareler - rlyelilerinin ve yahut sahil muhafız- muvaffakiyetli muharebeler esna
dirde çok nahoş bir sürprizle kar- den biri, Habbaniye tayyare mey- !arının Amerika tarafından miısadere sında Üç< İngiliz zırhlı otomobili 
şılaşacaklaröır. Son gece muvaf- danına hi\kim tepeyi o zaman iş - edilen ecnebi vapurlara yerleştirilme- tarib edilmiştir. Bir çok otomobil ı 
fakı ti · k d t · · galleri altında bulunduran Iraklı- sinin mtımk.Un olduğunu söylem;ştir. ı'le sair malzeme i"tinam edilmiş ye erı o a ar cesare verıcı- Amiral bu vapurlarm serbest mıntalca- 6 
dir ki, bunu lüzumundan fazla nik- !arın açtığı ateşe maruz kalmıştır. lara kendi bayrakları altında gönderil- ve bir miktar esir alınmıştır. 
hinlikle mütaleadan kendimizi loo- Bu tayyarenin pilotu diyor ki : mesi fikrini ileri sürmüştür. Amiral bu o-- -
rumak icap eder. Daha çok miktar- Irak'lılar, bizi, kadınları tayya- vapurlardan bazılarının yine ken<li bay-
da gece avcısı havaland1Tabildiği- reye bindirirken görmüşlerdir. Bi- raklan altında barp sahalarına da gön-

derilebileceğint UAve etmiştir. 
miz çok doğru olmakla beraber ha- naenaleyh tayyarede kadınlar bu- Komi!<! huzurunda izahat vemı A-
va vaziyeti de müsaitti. Bununla lunduğunu bildikleri aşikurdı. mirale Ayandan Vandenberg ıu suali 
bera,ber düşmanın yüksek gece za- Nakliye tayyaerleri Irak'a döner- sormuştur: 
yiatma doğru olan bu temayül ha- ken Hindistandan Habbaniye'ye -Ecnebi bayrağım taşıyan bir vapuru 
kiki bir terakki üade etmektedir. takviye kuvvetleri getirmişlerdir. Amerikan bahriyelilerinin muhafazası 

G l · d.. k 1 k d · İNGİLİZ KADINLARI altına mı koymak istiyorsunuz? 
ece erı uşmanı ya a ama aı- Amiral Land, şu cevabı vermiştir: 

ma müşkül bir mesele olmuştur. TAHLİYE EDİLDİ _ Evet. buna !mkAn vardır. 
Düşmanın oon 14 gün zarfındaki Londra, 11 (A.A.) - Londraya Amerikanın Harbe Girmesi 
gece zayiatı beliti de akın yapan a;ın Mese!esı· gelen haberleer göre, Musul'da ~ 
tayyare adedinin ancak yüzde üçü-

Romanyada 
(hu~ tarafı 1 inci sayfada) 

Bu hadiseler üzerine hüktımet, 
talebeyi tezahürat yapanları iki 
gün zarfında haber vermeğe da -
vet etmiştir. Mücrimler meydana 
çıkmadığı takdirde memleketteki 
bütün üniversitelerle bütün tale • 
be yurd ve lokantaları kapatıla • 
cak, sene sonu imtihanları ilga e
dilecek ve bütün talebeler evleri -nü te§kil etmektedir. Fakat hasa- ve Gayyare petrol mıntakasında Bern 11 (A.A.) - Ofi: İsviçre ga 

bulunan bütün İngiliz tebaası ha- k ne gönderilecektir. 
rattan ve gece inişlerinden müte- yatta ve sıhhattedir. Musul'daki İn- zeteleri Romada çı an Tribuna ga-
vellit zayiatı da hesaba katarak zetesinin Vaşingtondaki muhabiri 
b . bet' .. d 1 . giliz konsokısluğuna iltica etmiş t · Nevyork Daily Murror gazetesinde 
, u nıs ın yuz e a tı olduğu sciy- olan bu İngilizler mahalli makam- tarafından gaze esıne gönderilen 
lenebilir. bir telgrafı istinsah etmişlerdir. 

!arın himayesi altında bulunrnak-
Muharrir şunları ilyve ediyor: tadrrlar. o bavalideki bütün İngi- Muhabirin Amerikan kaynakla • 

!iz tebaası kadınların tahliyesi mu- rından aldığı hususi haberlere gö. 
re Amerikanın harbe müdahalesi ,.affakıyetle başarılmıştır. 
gün meselesi değilse bile, hafta 

cağız. meselesidir. 

yazdıklarına göre, Hint denizine 
halen bir Amerikan deniz filosu 
gönderilmiştir. Maksad, Kızılde • 
nizde müteyakkız bulunmak, Nazi 
!er Süveyşi almağa muvaffak ol -
dukları takdirde Alman ve J apo 

1448 Beyoğlu, ŞehJtmuhtar mah. 
Taksim caddesi Na: eski 3, 
ada 406, patla 11, parsel 4 

1448 Beyoğlu, Büyük Pangaltı Şe
hitmuhtar mah. Abdülhak 
hamit sok. No: eski 3. yeni ı 

14163.- Ahşap 
yazıhane 

halen 
garaj 

14163- Ahşap 
yazıhane 

halen 
garaj 

15103.- Arsa 

1450 Beyoğlu, Büyük Pangaltı Şe- 18563.- Arsa 
hitmuhtar mah. • Abdülhak 
hamit sok. No. eski yeni 3 

1452 Beyoğlu, Bıiyük Pangaltı Şe- 23180.- Arsa 
hitmuhtar mnh. Abdülhak 
b.'.'lmit sok. No. eski 3 yeni 5 

1453 Beyoğlu BüyGk Fang. 'tı Şe- 18840.- Arsa 
hitınuhtar mah. Ab tilhak 
haınit sok. No. e kı 3 yeni 6 

1454 Beyoğlu, Buyuk Pang ltı ı:>e- 22855.- Arsa 
hitmuhtar mah. Abci i.ı.lhak 
har it sok. No. e kı 3, yeni 7 

397.50.M2 1416.30 

39'1.50M2 1416.30 

431,50M2 1510.30 

742.50!142 1856.30 

5"lll.50M2 2318.-

1256~2 1884.~ 

85J.12 2285.50 

Yukarda ı- !ıatı Y'14. gayr ıncnkuller pc~in para ile ve k pa' z rf usull~ 
le ~ube z ış ko yo u hu"urunda sa .... 

İ~ Je 26/5/ 41 Pıı.Zllrt ı gWlil saat on dortte ur • 
İ t<:l4' er 11 ıı..~e z ('nı K s sine murn""a:ıUa b r lira ~uka 1111de 

alacakw.rt şartname hukün 'erine muvafık teklif ".TI.ektuplanrıı bildirilen gür. ,., 
saatt(' ~ubem.iz satış kom eyon na verm ı veya ihale saatine ye~ek üze-
re iadeli taahhüUU olnrak postaya ver elcrl lüımdır. 

NOT: 
Üzerine Jhale ycı.pılan k"m~ bankanın ihzar ettlli şek 1dc not rden tas .. 

dikli bir taahhütname verecektir. (874 ~453) 
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Her gece muhakkak surette 20 
tayyare düşürmek suretile bu yüz
de nisbetini iki misline çıkarabil
Ji1;ı.miz takdirde, dÜ§manın kaybe
deceği malzeme itibarile değil, Al
man pilotlar;nın maneviyatı üze
rindeki tesiri itibarile muvaffakı
yet yolu üzerine iyice girmiş ola-

Havalardaki inkişaf daha şiddet
li oldu.ğu takdirde, 'bunu geçm~
•Pki herhangi bir devreden daha 
büyük itimatla karşılıyabileceğiz. 

HİND DENİZİNE BİR AMER! _ 
KAN FİLOSU GÖNDEL1LDİ 

Nevyork 11 (A.A.) - Maruf mu 
harrirlerden Pearson ile Allen'in 

o. Demir Yo il arı işi .tnıe U. 1 i a lar 
gemilerinin iş beraberliği yapma- , 
!arına mani olmak ve İngiliz bahri 
yesini munzam vazifelerden kur • 

tarrnaktır. 1 ............ 1111 ........ 111 ...... llllllmlllll:C::;:;:;;ıı;:ı::rı:ızı:;~ 
.~-----·-------~-~~---------~-~ 

torluğuna ekseriyeti katıa ile ha • Yine o zamana kadar kendi ik - f gerek siyasi olan bu cephesi çok · 
kim olan Türklerdi. Osmanlı İm • tisadt yağile kavrulan Osmanlı acıklıdır ... Ve, bu, uzun bir dava.. 
paratorluğunun medeni ve aske- camiası garbın mallarına kapısını dır ... 
ri varlığı da yine Türk harsının açmakla elinde avucunda bulunan Bu bahsi şimdiye kadar tahlil , 
kudret ve kuvveti dahilinde idi. istikraz parasını da tekrar geriye etmek cür'etini kim gösterebildi : 

Muhammen bedeli 178.500 (Yüz yetmiş sekiz bin beı yilz) J: a olan SOO 

adet büyük 100 adet küçük vagon muınmbası 20/5/941 Salı gunil saat 15 d• 
kapalı zart usulü ile Ankora'da idare bina~ında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ü;teyenlerin 10175 (onbin yüz yetmiş beş) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerıni aynı gün aat 14 d• 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lılzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıbnaX .. 
tadır. (3433) milletlere isyan havası vermiştir. İşte, böyle bir kudret ve kuv - vermekle fakir düştü. Çünkü, gar- acaba?. Hiç bir kimse!. Çünkü, ta-

Milliyet ve ist•kliil cereyanları a • vettir ki, hiç bir vakit, hatta en bın malı içeri gir'nce on hinlerce rihin bu kısmını tahlil edebilmek -----------------------------
şılam:ştır. l\fo,lüman Arnavutlar, kötü günlerinde bile camiası çö • el tezgahı felce uğradı, işlemez ol.

1 

salahiye'ini eline almak isteyen . H ı · T f• _ d ı DOKTOR ;::~=~-t 
ı üslıiman B naklar, Müslüman •ülmeden onu ayakta durmağa sa- du. Türk oğlu Türk çocuğu da, tıpkı a ı as ıt; e e' F . Ah o 
Araplar, Mu !uman Kürdler tan • rh k ı t İ l 1 J eyzı me n • r r. 
z;matı hayrıyeden sonra Osmanlı ı ı mış ı. ptidai maddesiniı·~ .. tezgahları- . köylünün iptidai maddesi ı:ibi mu- ATE ş G o~ CİLDİYE YE züıı EVİYE 

Reşid paşa, bu kudret ve kuvve- na satan Türk köy usu, tezg3hla- tavassıt Hıristiyan murabahacının Ml._E ıASsısı 
camıa ını bozarak birer ecnebi dek ·• 
devdt'n iıle.i olarak kendi hava - ti tanzimatı hayri.ye ili!. parçalı~a- rın yıkılmasile elin i malını sa- eline düşmüştü. Böyle bir mesele. 1 (Babılı.li) Ark a c ı catal-

1 .. .. .. 1 d. B k. rak .Osmanlı. camıas.ını ıdar.e edı •

1 

tacak yer bulamadı. j ..,i bütün üryanlıgı- ile teşhis ve Tur·· k Lun· ıı-~ Şirketinden·. oglu Yokuşu Köşe başında No. 43 
arına y urum uş er ı r. aş ım ce- 1 k b h ı f ğ ' - l!:;;;:;;;;:1;:;;;...,~;ı;;;;;r;:o:ı:.,......;:::z;;:~~ 

n •) , inin teessüsü, Elmüntediüliı- emıyece ır a e ı ra ettı. Hürriyetini alan Hıristiyanlar, tahlil etmek kimin haddi idi?. Hü. Atei Güneş, •rnrk Limited Şirketi-, ___ _ 
. r . t kT h R Re•id pa a, yalnız camiayı de • ecnebilerle teşriki mesai ederek, !asa mücadele ve dava büyüktü. nin 1/11/940 tarihli ~cy·cı; umumiye ••rzı:cı:z:ı=ımm:ı;;;:;;o;:;:;;..:;;;;ı;::ılllllıı 

rap cemıye ının eş ı ı ep e • - ·1 ·kr d" ]" h d d · ·· . ' t.stimamda şn·ketin fesıh ve tns!iyc ine ~ 
şod paşa tanzimatının eserleridir. gı . .' ı ısa ı ve ma ı cep. e en e ş'.rk.etler .akdederek !u;k .kciylü ·, Tanzimattan sonra, devletin ba - karar verilmiş ve i tanbulda Bahçeka- 1 

Tarih şimdiye kadar bunlar ü - 1 Turk İmparatorl~ğunu azim bir sunun elınde kalan ıptıdaı nıad - ışına bir çok şeyler geleceği umu- pıda Agopyan hanınd> 25 - 26 No. Ju i 
zrrinde süküt edip gec;miş ise, bu uçuruma sevkettı. delerı ucuzca alıp satar oldular. luyordu. yazıhanede Avukat İbralı•ın Adanır 
bir bilgisizlii!in, ve, görüş noksan- Daha sonra, Avrupa mukallidliği Ve, bu suretle Türk köylüsü ve >< Tasfiye Memuru tayin cdilmiitir. Tas-' 

- T fiye Muamelesi mezkOr yazıhanede ya-1 
lığının eseri değil, doğrudan doğ- ile Türk harsını zedeledi. Hürriyet işcisi imaliitçılıktan çıkarak .. elin- pılacağından Şırkettcn alacaklı olan-
ruya tarihin bu gibi safahatını te- havasıle kapılar açıldı. Ecnebiler deki iptidai maddeleri yalvararak Hülıisa: Mıidahalelere yol açıldı. ı ıann alacaklarını mUsbıt evrak ile bır- Di,·an) olu ı 4 
barüz ettirip tahlil etmeğe cür'et I iktisadi ve mali cepheden içeri Hıristiyan mutavassıtlara satma • Şark meselesi doğdu. Ecnebi dev- tikte bir s ne z wd tasf•Y• memurlu 1 atıcrı: ! 5 •6. Ttl'. •• •B 
de !er. de · ·· d · d ·ı · . • b ı d ı Ad t• H · t· ,_ 1 . 1 .. . . ıjwıa milrac:ıntla ı ~n olu: ur <-;ıo=;;::.-..:::o~-=·~z ..... ~;~.;:_ 

LOKMAS HEKİM 
DAHİLİI E MÜTl;HA sısı 

e n. ~n a mı vucu un en ı erı daldıla':;·· O zaı:nana kadar ımpa - ga aşa ı ar. e a, ırıs ıy~~ ,.,ter Hırıstıya~ arı ve, hurrıyetı __ - --
gelmıştır. ratorlugun harıce on para borcu mutavassıt murabahacıların esırı alet ederek ısUUıat davasında ei-
Osman~ı İmparatorluğunu ku • yok iken ağır istikrazlarla devlet oldular. lrid. oynanıağa 'başladılar. Saltilti: E. İZ Z ET, N~riyat ffrektörü. Cevdet K rabı!giJl 

ran Türklerıii... Osmanlı İmpara • zincire bağlandı. Tarihin, gerek iktisadi ve mali, (Arkası var) Bıısılılıiı yer: •Soa T lgraf• Matbaası 


