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1 da Alma~! HALKEVLERiH iN g NCU YILI 
hazırlığı 
"T . ~ aymıs ,, e gore 

--<>--

Sinir harbi mu
essir olmazsa 

ALMANLAR 
Bulgar is t ana 
girecekler .. 

Başvekilimiz bugün radyoda 
bir hitabe ile bütün yurdda 
kut/ulama 

Bugün Halk ev lerının 
kurulu.şunun dokuzuncu 

( yıldönıımüdür. Bu mü • 
( nasebeUe, memleketin 
1 ber tarafındaki Halkev-
leri ve Halk Odalarında 

· büyük merasim yapıla • 
' cak, bugün eld€ edilen 
J mes'ud neticelerin feyiz
,\ 1i kaynakları olan Hal • 
ı kevlcri bayramı kutla • 
i nacaktır 

• • • 
merasımını açacak 

Başvekilimizin nut -
kunu takiben C. H. P. 
Umumi İdare Hey -
eti izasıııdan Na • 
fi Atuf Kansu bır hua
be · irad edece kür. Ko -
•uşmalardan sonra •Ka
ranhlrtan ışığa• fantezi
si temsil edilecek, hallı 
türküleri söylenecek, 

halk dansları yapıla -
cak, armonize halk ha. 
valan çalınacaktır 1 Anka;a Halkevınde sa

, at tam 15 de Ba§vekilim~ 
, ve Cümhuriyet Halk Bu mes'ud yıldönü -
Partisi Genel Ba~kan mi1 münasebt'tile, Tür -

. Vekili Doktor Refik Say. kiyenln muhte'if köşe-

. dam bir nutuk söylıyeo !erinde yenıden 61 Ha: 
i rek Halkevlerl bayramı- kcvi ve Halk Odası da -
ı b a açılacaktır. B ara • 
nı açacaktır. Bu nutuk 
radyoyla neşredllecek ve da, İstanbul vilayctı da-
b B bilinde de, Heybeliada, 

ütün Halkevlerinde nut aşv~imiz bir hıtabe irat ederlerken Çatalca, Siiivri ve Bev 
kun dinlenilmesile merıısıme baş mizdeki bütün Halkevlerinde kozda olmak üzere dört Halk O-

l !anacaktır. Bu meyanda şehri- merasim vaoıfacalrtır. dası açılacaktır . 
.. ------ --~-- - ---·· g·~~ - . - - - -~ 

Sovyet - Japon 
., ..... a a 

çalışıyorlar 

Arnavutluk harbı 

İ ng i liz h a va 
kuvvetleri 

takviye edildi 
Aı>Jtarıpracilvoıı u ~ -

Amerikan yaraımı 

Ayan Mecli si 
layihayı kabu l 
etmek Üzere ... 

nin bıldirrlığlne göre Oı ta Şarktaki İnfira tçılann mu""ca• 
İngiliz hava kuVYetlen muhtclü 
mıntakalarda.kı faaliyetini arttır- delesi ifraz etii 
ınıştır. Tepedelen mıntakasmda İn- Vaşington, 22 (A.A.) - Ayan a
gılız ha\"a kuvvetleri İtalyan kuv- ~ından üçde ikisL,in yardım ka· 
vetleriııe şiddetli taarruzlıu y ~'P- unnunu bazı ehemmiyetsiz tadilat 
makta, Berat istikametindeki kat'i ile, tasvip Ptmekte oldukları anla
Yunan taarruzlarına büyük yar- şıl:,yor. Buda · sasen gazetelerin 
dımlarda bulunmakta, Tepedelen mükerrer defalar izhar ettikleri 
ve Berat'daki İtalyan kuvvetleri- halk _duygulanna da uymaktadır. 
nin ikmal ve ta.kviybSlne ait taa- İn~adcılann mücadelesi tama
Jiyetlere kat'i darbeler indirmek- mil~ ıflas .. tm~tir. Bu iflas artık 
tedirler. katıyım taJ?_akk~k etmi§ bulunuyor. 

A . Bı~a m~ıdlerin §il mütalca-
tınadan gel~n ~a.berlere göre, dadırlti, Amerikan milletinin İng!J.. 

Yunanıstandakı İngilız hava kuv- tere lehindeki duyguları Am 'k 
t 

· l er. a-
w lerı yeni av birliltlerile takviye nm geçen harbe müdahalesine ta-
edilmektedir. Evsaf ve sürat itiba- hddüm eden bir kaç ay evvelki
rile üstün olan bu yeni birliklerin sınden daha çok kuvvetlidir. Bu 
Arnavutluktaki Yunan harekatın- kısmen garp vilayetlerinde son za
dan b .. .. k b" 1 manlarda efkarı umwniyede hasıl 

uyu ır ro oynıyacağı mu- ol d ,.. ikliğ' . 
hakkak addedilm kt d" an e,.ış m bır neticesidir. 
__ e e ır, (Dev~ 4 ÜfüÜ sayfada) 

( G Ü N ÜN 1 ç 1 N D EN 



SAYFA-2 
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f ~~v~~-vi ik_N~d.ir?)'~'K&~~~;9 
L Çelaleddinf Rıimi Kimdir ? 1 ;,~•'"""""',..mm" 

yazan: ZiY A ŞAKiR . ' terfi ettiği Komadan bildiriliyor. 
Nanemolla diyor ki; 

- 4 - - Bir albay yerine bir general 
Bu meşhur müderris, faziletine riai çelmek ve (Sultanüluleına)yı esir edilecek demek ki. .. 

müştak olanlar taraiından kısaca onun gözünden düşürmek için ter- • 

Tramvay için bandaj!' TAK S I"' 
Karabükte yapılacak! tahdidi 

• (Sullanüliıleına) tesmiye edfüyor- tibat ve tahrikata giri~ti. Hayırdır inıaallah: 
ıiu. Ve ona hükümdarlara mahsus Bil hasut zümre, evvela (Sulta- Eserinde Namık Keıııalill kan- Tramvay elektrik ve tünel idare: eri umum 
tckrim \'e ihtıram gıi:.terili~·ordu. nülülema)nın ilmine hücllllt etmek d sın an bahsetıuediğı için Necip •• d .. .. b . . k b . . 

Sultauülıilcıua, lıcrgün dersleri· istediler. Fakat onıın yalçın kaya- Fazıla hücum ediyorlar. mu UrU Un Un lÇln ara Üke gıttı 
ae ~abah nanıuından sonra başlı- Jardan daha kuvvetli olan ilim ve 
yor. İkindi \'aklinc kadar devam irfanını sarsacak kadar kudret gös- Nanemolla diyor ki: 

- Bu hücumların hepsi haksız- Bazı d&.rak yerlerı" kaldırılıyor 
ediyor. İkindiden ak,aın namazma teremiyerek bıından ric'at eltiler. , 

dır. Zira kitabı yazmadan bir ak-
kadar da, ulema ınerlislerinde bu- Onun tizerine, kemal sahibi insan- Şehrimiz tramvayları için lazım 

şam evvel Necip Fazıl alemi ma-
lunarak (tasavvuf) ilmine dair mü- lara yakışmıyacak -kilde, müfsi- olan bandaı· ve raylardan bir kıs-

.. k . ı ı ki d · •- nada yani rüyasmda Namık Kemali 
nazerelcr ve muna aşa ar a va t ane bır harekete başvıırdular. Sut- .. .. K k . mının Kaıabük demir ve çclık fa-b: 

· · B d b tt"' t .. 1, ,gormuş. oca vatanperver, alcmı-
ıeçırıyor. il esna a, eyan e ıgı anu ulema'nın en kalabalık talebe· . di . . kull N • rikasından temin olunabileceği an. 

Bunlardan başka tramvay se
ferlerinde sürat temini ve daha 

fazla yolcu nakli için bazı ihtiyari 
tevakkuf mahallerinin kaldırıl-

fik . ·· t ı · ı ı k d. · · k., I 111 zgmsız anan ecıbe ses-ır ve mu a aa ara en ısını ut esine ders takrir ettiği bir gün 

1

. 1 k 1 lru;ılmıştır, Bunun üzerine, Ankara 
ıl . 1 1 . h ti , . d b ' enere ya varmış: k rı··t ılın t ın eyen erı, ayre er ıçın e ıra- saraya giderek· G"' .. " . b . da bulunan Elektrik, Tramvay ve ması ara ,_,... ır ili ır. 
ı.. ·ordu , !. 1 •• - ozunu seveyıın enım pek a· T 1 1.d 1 U M "" d ' . 
..,y .. · .. - Ey Şahı filenıpenalı ... Bngun, namı avradımı karı-tınna . üne are eri mum u uru Bu hususta tetkikler yapan ko. 

__ Boylece, gunl~r geçtikçe onlln (Sııl.anülulema)nm mühim bir! ' -~ ' 

1 

M_ustafa Hulki An karadan Kara. misyon 29 durağın lağvedilmesini 
tohret ve kıymetı artııkça artmış.. denı var. Eğer dinlemeye rağbet - buke gıtmıştır . 
h

. b. ·ı· Tramvaylar ve 11 tanesinin de daha münasip 
ıç ır a ım ve müdcrrıse nasip ol- buyurulıırsa, isabet olur. .. . , . . . " Diğer taı·aftan Romanyada -bu-

mıyan bir dereceye kadar varmış.. Diye bir tehlifte bulundular ... Ce- d .. .Qlln Übız'.'." llulusıyı. Fatıbte gor- lunan Malzeme mübayaa heyet inin yerlere naklini muvafık görmüştür. 
yukarıda da arzettiğiıniz gibi, ar- lfileddin Mehmet Şah, bu fırsatı , ~m. st~ başı . perı~an, çaınıır 800 bandaj aldığı da öğrenilmiş· Dünden itibaren bu kararın tat

bik olunmasına başlanılmıştır. 

~~----~~ .. ı--~-----
tı~ ~nun dersine, memleketin en kaçırmak istemedi. Maiyyetine Fab ıç'.nde:. elbı.~esı hme hme . o;muş. tir, 
lıuyuk e.~afı, devletin en yüksek reddin Razi ile diğer alimleri ala- Düş.muş mu, dayak mı yemış. ~
erkanı ve batta vaktin Hükümılan ralı; debdebe ve azametle camia Iı:amadım',_Mahcup etmemek ıçın y 
bile devam etmiye başlamıştı. gitti. •·akat, koca camii doldııran gor'?emezlıge gelerek yanında~ eni tip ekmek Bir de k um 

kalkacak 
Vali • • 

muavını dün 
.Ankaradan döndü 

Ankara ya gitmiş olan Vali Mu· 
avini Ahmet Kınık taksi tahdida· 
tının kaldırılması hakkında da te
şebbüslerde bulunmuş ve bu hu. 
susta alakadarlara icap eden iza· 
hati vermiştir. 
Öğrendiğimize göre, bu tahdida

tın kaldırılması kat'i surette karar
laştırılmıştır. Bu kararın tatbikatı
na _da bir haftaya kadar başlanıla
caktır. 

HALİÇ 
vapurları 

(Bahai Veled) e (Sultanülüle- talebe ve halk kütlesi, Sultanülule-. geçtım. Fakat doğrus~ merak edı- •• 
ma) llllV•mının Verilmesi hakkında ma'nın takrirlerine O kadar dalmış-ıyontm ne olmuş_on.a. 4 g un sonra ihtikarı çıktı ! ---<>-
ıla şö:vle u'ı rivayet vaıdır: tardı ki, hiç kimse Hükümdara en Nanemolla d~ kı: • . Münakale vekaleti 

Bir gece, (Belh) şehrinde bıılu- küçük bir ihtiram ve aliıka göster- . - Merak edılecek şey_ degıl: E- v , t 1 
nan üç yüz aıim, ayni gecede, hep medi. Bil vaziyetten müteessir oıan clirnekapı tramvayından ınmıştır. 1 Degırmenler yarın ye- Bir araba kum 70 5 8 1 n 8 1 Yor 
lıirden, fn~~terek bi~ rüya görüyor- Hükümdar başını Fahreddin Razi- • nİ tip un çıkaracak d 130 k ) Beledıyenin teşeblnisü üzerme 
lar. Bu muşterek ruyanın mevzuu ye çevirdi: Sulh en a Çl arı mış ·Haliç Vapurları idaresi. nin Mü-
da, şu .... (R~sulfillab) Efendimiz 0 _ Ya İııuıml .. Bu, ne kadar ka- Japon Hariciye Nazırı sulh te- Ankara. İstanbul ve İzmirde tek Ahırkapı ile Bakırköy arasında- nakale Vekaleti tarafından satın 
cece, o üç yüz alimin rüyasına gi- !abalık.... şebbüsünde bulunmamış. Tekzip tio ekmek imal olunması hakkın. ki sahilde bulunan kumları ara- alınması kararlaştınlmıı;tır. Yakm-
~yor. (~ul_tan V~led)i~ şahsi fa-I Dedi ... o anda, hasut alimin eli- ediyor. daki kararnamenin mer'iyet mev- bayla satmak üzere seneliğini 2500 da Vekalet mümessillerinden mü-
zılet ve ılmı mezıyetlerı hakkında ne büyük bir brsat geçti. Fahred. Nanemolla diyor ki: ·<Üne girmesi münasebetile dün liraya kiralıyan bir müteahhidin rekkep bir heyet şehrim.iz~ gelerek 
Iıirçok medih ve sitayi.şlerde lıu- din bu fırsatı ganimet bildi, - İnsanlar kadınlardan doğduğu belediyede bi rtoplantı yapılarak 

1
son günlerde mühim mikyasta kum bu hususta kıyme.t takdırı ve :;_tın 

Jundııktan sonra, _ Evet, Şahım!... Eğer (Bahai müddetçe dünyada sııllı ve sükun . t ...... 1 .. t"' · ihtikarı yaptığı ve bu sebC'ple inşa- alına muamelelerıne başlıyac tır. 
vazıye gorw;u mwı ur. • t h' 1 . . .. k"l . t d" 1 

- Bu zat size (Sııltanülulema) Veled)in başına toplanan bu kala- imkansızdır. Bu sulh işi zaten bir . . . ,. . la sa ıp erını muş u vazıye e u. 
olsun. balık böyle devam ederse, yakın za- yalandı. Onu da tekzip ettiler. Sen Şehrı~ızdeki .ıegırmencıler y~- şürdüğü ihbar edilmiştir. Yapağı tacirlerinin 

Bnyuruyor. manda sizin mevki ve saltanat nü- sağ, ben selamet. rın saba tan ıtı aren yem şek e Bu şikayete göre müteahhit ev- alacakları 
Bu üç yüz alim, gördükleri rüya- luzunıızll sarsabilir... Görüyorsu- O göre çalışacaklar ve bugünden iti- velcc bir arab~ kumu 70 kuruşa sa- 1 .. . . . il' t• h 

b d 1 kl 
· · · · .. t k f. ti t d · . t .. k Hukumetın Istanbul v aye ı u-

aın tesiri ile uyanıyorlar. Derhal, nnz ya, zatı şahanenize biç kimse Kahı.J• aren e e e erı.nı yenı tıpe gore a~ en ıa arı e rıcı sure te yu - ,dutları dahilinde bulunan yapağ-
(Babai Veled)in ziyaretine şitap e- ehemmiyet vermiyor. Herkes, bü- Ma allah gazeteler harıl hani hazırlayıp temızlıyeceklerdir. se tere~ 130 kuru~a ~adar çıkar· !ara el koyması üzerine tacirler 
tliyorlar. Gördükleri rüyayı anlat- yük bir dikkat ve alaka ile, onu yazıv!rlar. Gümrükten çuval çu- Ekmeklerin terkibindeki çavdar mıştır. inşaat sahıplerı kumun ara- mevcutlarını Sümerbanka 
mak istiyorlar. Fakat (Bahai Ve- dinliy.or •. insan kütlelerine nü~u_z 1 va! kahve çıkarıyorlarını•. şimdikine nazaran artacak ve % basına 70 kuruş ta nakliye ücreti devret-
led), onlar söze başlamadan evvel ede ı rd kork al dı z • verdiklerinden bir araba kumu 200 mişlerdi. Banka bu malların beher 
gülümsüyor: ra, bo.larına bil derecede kalaba- anemo a ıyc;r : km f' kurusa almak mecburiyetinde kaL kilosuna mukabil tacirlere 50 ku-

n ınsan a an, m ı r. ı-, N 11 d. ki 10 nisbetini bulacaktır. Yeni tip 

- Gördüğünüz rüyayı nakletmi
ye geldiniz değil mi? .. 

Diyor. Ve kendisi, onların gör
ıiükleri rüyayı anlatıyor. Muhatap
larını hayı·etlere garkediyor. Böy
lece onların na.arında kadir, kıy
met ve şerefi bir kat daha yükse
liyor. 

Kendisine karşı beslenen iman 
ve itikatlar artıyor. Artık büsbü
tiin kalblerc hakim oluyor. 

l\levlevi tariki siılikleri arasında 
ııe>ileden nesile intikal eden ve ta
rikate ait kit~plara gL-çen bu rüya 
hitdisesi, bir efsane teliıkki edilebi
lir. Fakat böyle olsa bile, (Veledi 
Baha)nın şah,i fazileti ile ilmi me
zi~·etinin yükseklik derecesini, ol
duğu gibi kabul etmek lazım gelir. 
Çünkü (Belb) gibi büyük bir ilim 
ve irfan diyarında, ilim dereceleri 
kemal mertebesini bulmuş olan 
yüzlerce ulemanın arasmda, (Sul
tanülfılema) unvanını kazanmak, 
kolay bir iş değildir. 

Bahai Veled'in bil suretle kalb
lere hakim olması, ulemadan bazı
larının ha.setlerini de tahrik etti. 
Bunların başında, Hükümdar ( C&
lfıleddin l\lehmet Harzemşah)ın ho
cası, (Fahreddin Razi) bulunmak
ta idi. 

Fahreddin Razi, kendi gibi ha
sut ulemadan Kadı Zeyn Ferazi, 
Cemal Hasiri, Taci Zeyd, Amid 
Merzevi, Kadı zade Sıddık, Şemsed
tlin Hafi, Reşit Kubai ile birleşti. 
(Babai Veled)e karşı büyük bir 
hürmet besleyen Hükümdarın fik· 

-.. H d. · d lik e eğin ıatı ise, bugünkünden 30 lık toplıvan alim ve şeyhi •· b' - a\•a ısın neye yarar e an- mışlar ve insafsızca yapılan bu ih- rwı avans tevzi etmiş ve müteba. 
• e. ın, ır- ı • Ik. • d b. · b' para ucuz olacaktır k. denbire hükümdarları isk t d -1 ı. ı ay ır mm eve ır tutam · ti ar kaqısında alakadarlara mü- ki kısım yapağlara satış fiatı tes-

rek, dervişlik postunu 5:11,.:',1~ kahve girdiği yok. Sen ona bak. Maamafih eski tip unlardan stok racaat etmişlerdir. Beledive ve Mü µit edilmemesi yüzünden veri!eme-
tahtına tebdil ettiklerine dair, bir · * * bulunduğundan yen itip ekmek i- rakabe kom '<yonu bu şikayetleri :niştir. 
çok misaller vardır. maline ancak 3 • 4 gün sonra baş. tetkik etmiş ve müteahhit hakkın- Mallarının tesliminden sonra u-

Diyc, cevap verdi, -'ömürden z e - !anacaktır, da tahkikata başlamıştır. 7.Un bir müddet geçtıği halde el' an 
Fahreddjn Razinin hu cevabı, Ce· 'apağı farklarını alamıyan tacir-

lıileddin Mehmet Harzemşalıı tit- h" k ••ıd 00 Şekerci• Ve hel Bir sabun muhtekiri '.nr Ziraat, Ticaret . İktısat Vekfilet-
retti. o andan itibaren kalbine bir ır enere o u - dl" ·ıd· !erine ayrı av. rı müracaat hakları. a ıyeye verı ı 

korku girdi. (SultanülUlcma)ya ı t ı d ·n istemişlerdir. 
karşı kalbinde beslediği hürmet, Bir kişi de hastaneye vacı ar op an ı ! Mürakabe Bürosu dün bir sabun Haber aldığımıza göre yapağı 
derhal Sl.lındı', Geldı.g"" gı'bı· sarayı- ıihti_karını tespit ederek suçluyu 1 k" 1 · k ld ld dl ıat arı mez ur Vekalet er müınes-
na avd .. t eltl'kten sonra·, a ırı ı K k . k a ıyeye vermiştir. Zindankapıda "·"'greye şe ercı iZ K D illPrinden te0 ekkül edecek bir he-.,.., • osti amayotidis sabunlar için 

- Yiı İmam! .. Ben şimdıye kadar Suadiyede plaj bekçisi Mustafa yet marifetile tespit edilecek ve 
bu tehlikeyi görememiştim. Beni ile Tahsin plajın localarından bi. }arda iştirak ettiler konulan yüzde lO kar haddini aşa- apağı tacirlerinin paraları bunu 
ikaz ettiğinden dolayı, sana !eşek- rinde kömür yakmışlar, bir müd- Şehrimiz Şekerciler, şekerleme- ~ak yüzde 4o karla satış yapmıŞ- müteakip verilecektir. 
kür ederim. Liikin, bu tehlikenın det sonra ikisi de karbon gazinden il tah h 1 ılar ır. 

c er ve an e vac cemiyeti Bu satıcıdan 290 kilo sabun alan 
önüne geçmek için, ne tedbir itti- zehirlenmişler, Haydarpaşa Nümu-
haz edelim? ne hastahanesine kaldırılm><lardır. dün yıllık kongrelerini Cağaloğ- Zileli bir tüccar vaziyeti Mürakabe Bir kamyon devrildi , ı~c· k'd ~hlşio··~ Dedi, Tahsin bir müddet sonra hastaha· un emıyet mer ezın e yap- Teşkilatına bildırmiş ve yapılan 

Fahreddin Razi, kısa bir düşünce nede ölmüş, Muslafanın tedavisıne mi§lardır. Bugüne kadar yapılan cürmü meşhut neticesinde sabuncu Evvelki gece Aksarayda bir l<aıeyon 
d 

başlanm•~tır af · ti · •-- ı ·00 ilk dl' l kazası olınu~. Çatalca civarından gelen geçir i. Sonra: -. · esn cemıye erı .ıwngre erı e a ıyeye veri mi~tir. Bundan başka _ ')' bir kaınyon Ak.sa.ray polis karakolu kö .. 
- Ey Hükümdarı Alitebar!... defa olarak bu kongrede cemiyet Balıkpazarı 46 numarada Yani de şcsini döndükten sonra cadde kenarın-

Bana kalırsa, en isabetli tedbir, şu- Ecza çalan hıraız azası olan işçi kızların da toplan- yanlış fatura tanzim etmekten suç· daki elcktrıK: direğine çarpmış, direk 
dıır .... llazinelerinizin ve hüküın- Bcyazıtta hökim Ziya aparumanında tıya i•tirak ettikleri <fi-irülmü•tür, lu olarak adliveye verı'lm;·t· ve kamyon hasara ugraımş, kamyon 
ran olduğunuz kalelerin anahtarla~ , bır kimyagerın dairesine girerek bazı ~ b"" ~ J -t ır. geri giderek takla atıp devrilmiştir. 
rını, saray na:ı.ırınıza teslim ederek -1ccza çalan ve Dilbcrzad"" hıı..nındak.i tıbw Okunan muhasebe ve çalışma ra- Kan1yonda bulunan beş kişiden tki!ü 
B h . V 

1 
d' g·· deriniz N t ' bl ecza ci'eposuna satan Mustafa yaka- porları, ittifakla kabul edilmiş, ce- Dün bir milyon ölmüş, üçü muhtelif yerlerinden hafi! 

a aı e e e .. on .. : azır a- lanarak adliyeye verilm~, Sultanahmed yaralanmı.şlar ve tedavi altına alınıntŞ .. 
rafınızdan selam soylesın. Sonra, ikinci sulh ceza mahkemesinde muha· miyetin yeni sene bütçesine .geçen lirahk ihracat yapıldı Jar<hr. Kazanın sebebi hakkında tahki-
caıııie teşrif ettiğinizden ve fakat kemesine başlanmış ve tevkifine karar yıldan 3035 lira devretmiştir. Kon- İhracat faaliyeti dün Cumartesi kat yapılmaktadır. 
kalabalıktaniçeriyegiripdersidin- verilmiştir. d k T k ·ı··· T k'fb d k gre e es i ürk şe ercı ıgınin i:h- olmasına rağmen gayet hararetli ev ı ane en açan 
leyeınediğinizden bahsetsin. Ondan tevkif edildi mabkfun 
sonra da; •Şahı alempcnah hazret- yası v~ bunun için de cemiyette bir geçmiş ve öglcye kadar ı milyon 

. k Şevket adında biris4 bir kadını !eda· propaganda bürosunun ihdası İS· liralık ihracat muamelesi kaydedil. Bir müddet evvel Üsktidar tevlöCha 
!eri bu vazıyetten ço müteessir vı· e•tı·rmek bahaneslle 40 lir00ın• muh-" -ı. .., t · "d h t" · İ nesinden Hulüsi isffünde bir mahkürnla 
oluyorlar. Artık kendılerinde, bu teli! kin,..ıerin de iş bulmak bahane - enmış ve yeni ı are eye ınin as- miştır. Bu meyanda ngiltereye beraber kaçan İbrahim birk~ç ay Şile 
anahtarlara sadece bekçilik etmek- !andırdığı için yakalanarak adliyeye li iızalıklarına Mustafa Altan, Hur- 350 bin liralık tiftik, Almanyaya ormanalrında grzdıkten sonra bır gece 
ten bışka hiçbir hakimiyet göremi- •ile. muhtelif miktarlarda par.13lm do • şit Şeker, yedek iızalıldara da Rı- balık, İsviçreye ham ipek, susam, Fındıklıda yakalanırnştı. i:brah;mın mu-

T - H Ik b d de le h vonlmL}, Sultanalımed bırlncı sulh ceza . hake•ne ınc dun ikı h 
yoroar. a ı u ere(ce s ır ve ı' mahkemesinde sor•usu yapıldıktan son za Uygur, Yorgi Amaslidis, Cemil Isveçe deri Macaristana fındık küs· ı · . , n~ı agırceza ma -D ) • .. .' . . keme::;ınde:; de\'am edilnılş, muhakeme, 

evamı var ra le\ kir edHmiştir. Kandman seçilmişlerdir. oe ımnderilınıstır • karar içln başka bir güne bırakılmıştır. 

ALI RESULDEN SONRA: 
, 

!ar, Alevilik, Sünnilik, hakkında 

hararetli bir münakaşaya girişmiş
lerdi. 

Peygamber ite beraber (Huneyn) e 
muharebeye gitti. Orada, ikisi de 
şehit oldu. Bağdadın Son Günleri 

ma·beyninde de blrtakım çarp~ma· müdafaa tertıbatı vücude getırmış 
!ar başladı. olan bu sefil ve serseriler, vakit 

O sırada Bağdat, çok korkunç vakit, zengin mahallelerine hücum 
bir vaziyette idi. Avam mahalle- ediyorlar" önlerine geleni öldürü· 

Yazan: Z I YA Ş ~ K J R !erini, dünyanın her köşesinden yorlar .. evlere girerek yağma edi· 
Orada bulunanlardan biri, bu 

münakaşaya müdahale ederek: 
Bağdatlı alim, artık daha fazla 

dinlemek istemedi. Hal lan ekseri
yetini teşkil eden bu gibi cahillere 
teessüf edrek başını çvirılı. 

T fr'k N SB kaçıp geln.ı~ olan serserileı istila yorlar .. yüklenebildikleri eşvalar-
e 1 a 0 - etmişlerdi. la dönüp mahallelerine gcliyorla~. 

Halife, bu kuvvetle başa çıkaıını- heye m~ğl_üp olar!"1<,. Ba~datta bu. 1 Hırsızlık ya.nkesi.cilik, dolandırı- O kuvvetli müdafaa tertibatı i~ın
yacağını anladı. Alı bın Muhamme· lunan bulun Alevılerın şıddetle ta• cılık, her nevı ahlaksızlık, taham· de gizleniyorlardı. 
di Oldürmek için gizlice adamlar kibini emretti. mü! edilmez derecede artmıştı. Saray dalkavukları, halifenin, 
yolladı. Bu adamlar, kolayını bu· Halifenın bu telaşlı ve düşünce- Bütün serseriler, pespayeler, her l\levileri imha etmek fikrinde bu-
larak bir gece Alinin çadırına gir- sizce hareketi birdenbire 0 kadar cins ve neviden şerirler, zorbalar, ı lundu;'!unu biliyorlardı. Ve bu işi 
di'.er. Hep birden üzerine çullana. fena bir tesir husule getirdi ki, u· baldırı çıplaklar, ayrı ayrı cemi· ı <olaylaştırarak halifenin gözüne 
rak en küçük bir ses çıkarmasına 7.Un zamandan beri kalın bir kül- yetlcr ve çekler leşkil etmişlerdi. girmek i~in, el altından o serseri 
meydan vermeden onun kafasını tabakasile örW.lrnU,, olan fırkacı· Ve ikamet ettikl~ri maballdcr;_n 1 mahallelerine gizlice haberler gön
ke•tiler. lık ateşleri bırdenbire yeniden a- etrafı.nı da, huku.met .. ku\\·r tlerı· ıderiyorlar ... Kıtal ve yağmagerlik 

Alınin bu kanlı akHıetı münta- !evlendi, nın gırememesı ıçın yu!<sek duvar. 1 'h t . ' · ı 1 · · 1 d. B.. .. cereyan arı, o cı e e çevırmeye 
kim zencileri derhal perişan ettı. ç k ara çevırmış er ı... utun sokak 
Ertesi gün, o korkunç kalabalık, 0 tan beri saraydan uzaklaş.. başlarına (Şarampül) ler, asker ve 

1
. başlıyorlardı. 

mıı; olan dalkavuklar, eskiden be- h ı 
da~lıp gitti. ri Alevilerden nefret eden halife- z~b.ıt!' me.mur1arının girememe!e- , . Bu . a k o k~dar cahil idi ki, ne 

KANLI BİR TEŞEBBÜS 
Fakat.. halıfelerin kalbine, Ale. 

viler aleyhinde yine hain bir şüp
he girmişti. Bilhassa son Abbasi 
h lifesı tEbu Ahmet, Abdullah, 
Musta'sım billiıh) hükümdarlık 

makamına gelir ııennez, bu şüp-

rı ıçın manialar yapmışlardı. So- gıbı bır şerre illet olduklaruu de
nin etrafını aldılar. Yapılan hare· kakların iki taraflarında ve orta· ğil, kend:Ierine gösterilen hücum 
ketin pek doğru olduğuna dair ha· h d f larında ancak tek -bir insanın ge· e e inin mahiyetini bile bilmiyor-
lifeyi tebrik ve tahrike başladılar. çeceği derecede kapılar vardı. Bu lardı. 

Bu hareket bir anda Bağdadın kapıların aralarına sıkışıp kalan Mes'üdi'nin riyavetine nazaran bu 
avam mahallelerini karıştırdı. Yal- yabancı kuvvetler, derhal mahva bilgisizlik, daha yüksek tabakala
nız Sunnilerle Aleviler arasında mahküm oluyorlardı. 1 rında bile mevcut idi... Bir gün 
değil, diğer . rnez!ıep mensupları Böylece kendilerine kuvvetli bir 1 Bağdadın bazı uleması toplan.mıs-

- Yahu! ... Muaviye .. Ali .. falan, 
fian. .birtakım adamlardan bahse
diyorsunuz. Anlamıyorum, bu a
damlar hakkında, sözü niçin bu 
kadar uzatıyorsunuz. 

Dedi. 
Ul madan biri, dayanamadı. O 

adamla, .şöylece konuşmıya başla· 
ılı: 

- Sen bu adamları tanıyor mu· 
sun? .. 

- Elbet, tanırım. 

- Pekalii.. (Ali), kimdir? .. 

- (Fatma) nın pederi. 
- Haydi, senin dediğin gibi ol. 

sun .. ya, (Fatma) kimdir? .. 

- Peygamberin zevcesi.. 
(Muaviye) nin hemşiresi 

(Ayşe) nin kerimesi... 

ve 
olan 

- Eh, şu (Ali)nin tercümei ha
lini bana kısaca anlatıver.sene. 

- Pekala, anlatayı.ın.. .. .,. (Ali). 

Orta zümreye mensup olanların 
İslam Tarihi hakkındaki malümat
ları, bu derecede idi. Halkın en a
şağı tabakasını teŞkil eden giİrün 
ise, (Resülu Ekrem) Efendimizin 
isminden bile haberdar değildı .. 
Fakat meselenin en hazin, en g0 -

rip ve en dikkate şayan olan cihe. 
ti şurasıdır ki, bütün bunlar b'rer 
(Mezhep) ismi bellemişler, ve 0 
mezhebi benimsemişler .. baska bir 
mezhep ismini kendine m~le:len
lere, kanıl bıçaklı düşman k~sil
ınişlerdi. 

* 
İşte, ba.j;ta halife (Musta'sim) 

olduğu halde, Bağdat sarayında bu· 

lunanlar bu cahil, bu gafil, bu id
raksiz halkı harekete getimnek. 

(Daha tıcır) 

Am2rika 
Hakimiyeti 

Yazan: 
Prof. H. Şükrü Baball 

1~ vrupa devletleri dıJrl 
~ kıt'ada birbirile boğuf 

maktadır. Karada. har•· 
da, denizin üstünde ve altında bir
birini imha etmekle me;;guıdut• 
Bu ems.U.iı: Cermen • Anglo Sak· 
son savaşının içine fiilen dalın•Y'' 
iki büyük ınem.leket vardır: so,,eı 
Buya ve Amerika. 

Bolşevik Rusya Almanyaya ıııu· 
halesetkir bir harp harici politik• 
takip ederek şimalde ve cenuP11 

büyük menfaatler temin etti. Jlaı· 
ta mübalağasız denilebilir ki nıu· 
zaUer çıkabilece~i bir bıidirrdeil 
daha fazla kazandı. Çarlık tarıbiP" 
de, galebe ~ıkında bile, ba kadar 
mes'ut netice alamadığı çok ,·ardır• 
Hatta çok uzaklara gitmeksi=ın b'" 
~im tarihimizde bile Osınnnlı iınP:r 
ratorluğuna çaldıgı ba" galebeler 
den ne arazi, ne nüfus baktnıındaıt 
fU son bir küsur senelik bıtar"fiıl 
! siyaseti ile kazandığı kadar karı •1' 
duğu \·ak:dıc. U1ıulnıauıalı ki Ntı" 
!ar Lehlstanuı ~·arısını. i1 ınJandıııı111 

askeri bakııudan en n1ühi1n kısnııı\J 
Estonya, Leton)'a, Lıt,·an;yanuı ti' 

nıaınını. Hesarabyanın topu.ılU '
11 

Bnkovinaııın mühim bir parça'ıll 
memleketlerine sadece ve hıç b~ 
merasime lüzum görmck~izlıı "" 
ve ilive ctınişlerdır. lngiltcrcııiO 
bıUıassa Baltık memleketleri hS~· 
kındaki ufaktefek itıraz ve ihtiraı' 
kayıtları güuiin birinde hattiı l)ıl' 

k • ı·ıer 
)'Ü Britanya bu harpten mıtZ• . 
ve galip çıktıklan sonra da, kendi' 
liğinden duşcccktir. Maamafih nıu; 
harebe daha bitmış değildir. U•11 

bitmemesi için l'uoskova elinden ·" 
teni sarfedecektir. Cidal uzadı•ç: 
harp dı şında kalmakta olan So»' 
menfaati bil zaman ile websıt1e' 
mütenasip olarak artacaktll"· ~ 
ğuşmaya devam edenlerin takati~ 
ri kesildikçe Moskovımın sesi J<ob 
yükselecektir, l"akat S-Ovyel I'Qf 

yanın istifade ve karı asıl ı\Jl1c~ 
ka siyasetinin temin edebil•"~ 
menfaatlere rıazaran o kadar sP 

ki, zikre bile değmez. . 
Amerika malum olduğu vcÇ~ 

Monroe kaidesi diye ileri sürdii&11e!İ 
sasa binaen hiçbir Avrupalı dc'l,ı. 
kendi işlerine karıştırmak istcııı 
Fakat kendisi 1914 harbinde ./\'~~ 
pa işlerine parmağını soktu ve 1

,,; 

alist Vilson d~'.1yaya yeni bı~ ıf 
zam vermek ıçın Amerıka k•0 , 

Avrupa topraklarında döKIU· J 4I 
kat Versay muahedesi esn•••ı:,. 
ne kadar iğfal edilıni~ olduğunu 

1 
tadı ve hak ve adalete miisıcP~ 
milliyet kaidelerine uygun bit;~ 1 
yerine bir f~ranblZ - lugiliı. J\."·~, 
pası kuruldu. O kadar ki, AJlıel' , 
Cümhurreisi kendi projesi P~rl~ 
!arından birini te~kil eden 1\111 / 
ler Cemiyeti teşekkülüne iştira1' 
mek lüzumunu bile hissetmedi. r 

Bu tecrübeden uyanmış olB11 ıl 
merikalılar, bu mücadelede b 11~ r 
tün ba .• ka bir hareket tar:ı.ı taı.ır 

1
; 

diyorlar. Amerikanın meşhur 

her tarafta oiyasi handeleri 111.1~ 
olan, her şeyi dinler, fakat tııı· ı 
mesele hakkında fikir bevan <1 

•müşahit•leri yerine .Mi İer R0~ 
velt, Frans12 bczinıet \.'C iı111 1 

!inden sonra, her tarafa faal 
murlar gönderdi. Vichy de p.JI' 1 
Leahy Mareşal hükumetini J\lıı~ r 
yaya ıııukave.nete aç:kça teş"ı ~ 
diyor. Amiral Darlaı1ın P•'''; 
Vicby arasında mekik doı..uııı~ J' 
rağmen henüz iki Fransa ar~"''; 
müsbet bir anlaşmaya varıh11' ,r 
sında bu Amr ·ıka parmağııı•~ 
nadığı rol çok mühimdir. . pı:, 

Ingilterede Hopkins ingilıı ~ 
vekili.ni _ _;.ııutt~sıl takv~ye. et 1~,rf 
ve Buyuk Brıtanya ıhtıy•Ç, -J 
tatmin için yapılacak şeylttl 
renmektedir. '/ 
Diğer bir mıırahhns Dona ""~f.: 

tün Balkanları dolaşmış, 6•~/ 
Sofyn ve Ankarayı zi~·aret \eı 
Buradan Yakın Şark meınl< ,1 
riue geçnuş ve her taraf~• • f 
rikanıo ~esini du_yurdugtl tir 
Alınan taarru2una muka\·eıf> 1.1 

kında yardımlarını tasrih • 1111 ~ 
Hepsinden daha iyisi eski CU

11f 
reis namzedi Willkie bizzat.''\ 
re ve İrlandaya gelerek b!'bir 1 

kadar dolaşmış \'e hararetlı "/ 
giliz dostu olarak Amerika)• 
mü~tür. 11., 

Bülün hu faaliyet ve pr0~1/ 
dalarla dahilde Amerik• ef~~sl' 
mokrasilere yardım fi);rilt 

1~1 
ettirilmiştir ve meclislcriıı !ıııe 
bir buçuk aydanbcri 5iirilb'~I 
me~ııır kanun nihayet ın 11 

1,,ı 
(Devamı 4 üncü "°' 



~ ŞUBA.T - lHl 

HAVA HARBİ 

İstila limanları 
Ve meydanlar 
bombalandı 

RASADA AkGdemi~erdiçin h 
I k enız e te -

aç. 1 • likeli mıntaka-
t eh il kesı lar ilan edildi 

··------
Alınanlar lngiltereye Bütün yiyecek ihtiyacı İngiltere liahriye Ne
Uzun bir akın yaphlar Marf nihayetinde bi- zaretinin tebliği 

Lo t "' • ·ı... o l un d u · recıı n~ra, 22 (A.A.) _Nazi tayya- ecegı 1 an Londra, 22 (A.A.) - Ingiliz Bah-
tA- erı Gaı eyaletinin cenubunda riye Nezareti tebliğ ediyor: 
~ek Nevyork, 22 (A.A.) -Tass: . · .. k. · Ad · · b .. 
duLı r üz cttırmekle meşgul bulun- t sıne Italyan hu umetı, K eruzın u-

11: arı es d d.. 
1
- .

1
. .ı.. Chicago Daily News gaz~ e yük bir kısmının seyrisefain için 

\'a it na n un gece ngı ız ua. göre, .l<"'ransız ZU:Sa! nezaretı Fran- tehlikeli olduguv nu ge.çenlerde ilim 
ttı uvvetkrine mensup bom bardı- sadakı yıyecek ihtıyatının ancak . _. . 

an tayyareler· A k t' . d k~-r· •etmış•u. 
lliuhte1· 1 vrupa ı asının mart ayının nihayet~e ka ar v wı İngiltere huk(ımeti de Akdeniz.. 
Uıak ıf -noktalarında birbirinden geleceğini bildirmiştır. 1~40 bugday d .-cnğıdaki mıntakanın scyrisefa
Saı ·h~defler intihap etmişlerdir. rekoltesi, 1939 daki 71 mılyona mu- . e tehlikeli olduğunu bildirir. Bu 

renıl~~ıyettar bir membadan öğ- kabil ancak 53 mily?~ kental, şe· ~~~nta.lca aşagvıdaki noktaları birleş-
bi>'d gine. göre Almanyanın gar- k k lt · ıse 950 000 e ., e v er p~carı re 0 ebsı 

1
. ~ 

1 
· tur tiren hatların içinde kalan sular-

~ıle e. şımali garbisinde taarruz mukabıl 400.000 e .a ıg o muş · dır: 
d~ n b.ırçok hedeflerden maada Yağ hususunda vazıyet daha cıd- t Santa Maria de Lenca ve İtal
ti<Ie ~~gali altında bulunan ara- elidir. Bütün Fransada ~~vcut.~~t lyan Bingazi istikametinden uzanan 
Qıeyd e ıstila limanlarına ve hava va. natın yarısı k.esilmı~tır.kBenuydi·~ru~ jve orada garbe doğru şimali Afrika 

anlarına taarruz edilmış· tir. k tlı-b~.r hayvan ~emı ı gı ısahili boyunca Trablus - Tunus hu. 
~ ALMAN AKINI go-termektedır. dudunda Fransız topraklarına ka-

~eıar ~a •. 2 2(A.A.) - İngiliz Hava dar giden hat. 
Q etı~ın tebliği: s Ü V eş kanalı Sardunya adasından Sparti ven-

\tfy ~ın. ilk kısmında düşman to burnundan itibaren Sardunya 
fehı;:~:.ı cenubi. Galles'Üin bir tıkanmış imiş adasının garp sahilinin 30 mil açı-
Ç\ı_( ucum etmışlerdir. ç bu- P.tndan geçerek şarka doğru bu arz 
de y ~t süren bu hücum esnasın- Cenevre, 22 (A.A.) - Havas a. hattı boyunca Paol Fuoraya ve ora-
eı11 ~ksek infıliiklı bombalarla yan- jansı bildiriyor: dan da cenuba ve şarka doğru İtal. 
~rd rnbaları atılmıştır. Mesken- İsviçre matbuatının verdi~ ha- yan sahili boyunca Santa Maria de 
lar e k~e ticarethanelerde yangın- berlere göre Alman tayyareleri ta- Lenca burnuna müntehi olan hat. 
aırt tnış, hasar vukua gelmiştir. rafından batırılan iki vapurun Sü- Bu tebliğe riayet etmiyecek olan 
~ç kışi ölmüş ve yaralanmışllr. veyş kanalını tıkadığı Kahirede ka- gemiler tehlikeden bizzat anesul o-

1tre ~e kısa bir müddet şarki İngil- nalı tıkayan enkazın temizlenmsi lacaklardır. 
Va f U?.erinde de bazı düşman ha. için büyük gayretler sarfedilm:k- Akdenizde İtalyan sahillerinden 
~it ı:llyetleri olmuştur. Mütead- te ise de şimdiye kadar bır netıce otuz mil mesafe içerisinde giden 
~ı rrı ~balar atılın~. bunların bir alınamamıştır. gemilerin tehlikede oldukları hnk
tur. ~ 0 n.dra mıntakasına düşmüş- Eski Çek Baş- kındaki 1940 Temmuz tarihli teb-
~. İ ç bır hasar vukua gelrn~- liğ yine mer'iyettedir. 

l'lsanca da zayiat yoktur. vekili mahkum 
Presburg, 22 (A.A.) - Stefani: 

1 KD A M 

r= IŞA~ETLE~ = 
Namık Kemal 

Yazan: Nizamettin Nazil 
Necip Fazılın aylarca göz nuru 

döktükten sonra, milli kütüphane
mize ko,koca bir tetkık eseri hedi

e ettikten sonra göreccğı muka
bele bu mu olmalıydı? 

Namık Kemalin şöhreti ve ma
nası üzerinde ne zaman menfi bir 

ropagandn yapıl.ınak istenmişse 
daıma N .. mık Ke alin kıymet, 

~öhret ve manasını müdafaa eden. 
ler arasında bulunmuş ve kalemıııi 
o.ertemiz bir kılıç gibi kullanaı·ak 
hasım ccph \ c en muvaffak dar
bel<;ri lııdırrniş bir Necip Fazıl, Na
mık Kemal mabedimize en asil 
nezri yaptığı gün böyle bir hücu-

ma mı maruz knlacaktı? 
Edebi ve siyasi Namık Kemali 

tebarüz E;ttirmek için ne büyük bir 
titizlikle çalışmış olduaunu bildi
ğim Necip Jı..,azıl, cNam:k Kemal• i 
yalnız hakikatlerden mürekkep bir 
piedestal üstünde heykelleştirmeyi 
doğru bulanların müşterek iştiya
kına bir cevap verm~ olan Necip 
Fazıl, nüfus kütükleri ile mi dövlil. 
meliydi? 

(- GÜNÜN 

Harpleri idare <?den fikirlerdir. 
Hnrbi yapan milletın seciyesinin 
oynadığı rol ile fikrin yekdığerin
den ayrıLmaz halde yurümesi la. 
zımdır. 

1919 sulh muahedeleri arasında 
bir de cSevr. denilen, Türk mille
tini esaret altına alan uğursuz bir 
ferman olan bir muahede vardı. 
Atatürk. Erzurum kongresini, Si
vas kongresıni toplarken, Türk 
mılli nıucadelesini yapan, ıdarc c
deo, zaferle hıtiren hükumctı An
karada kurarken, Türk mHletinin 
secıyesine güven~vor, inanıyor, i
man etmiş bulunuyordu. ismet in. 
önü, Sakarya ve İnönü zaferini ka
zanırken, bunun müstevıl dü.şman
laı ın İzmirdcn, Ege denizi sahille· 
rinden denize dökıiltnesını ıntaç 
eyliyeceğini biliyordu. Ebedi Şef, 
Milli ve cieğişmez Sef, Türk mille
tinin seciyesine itimatlarını, iman
larını, Türk tarihinin bi.ıyi.ıl: zafer. 
ler, harikalar yaratan safhaların
dan, şanlarla, şereflerle dolu olan 
menakıbından almış bulunuyorlar
dı. 

MEVZUU 

Harpleri idare 
eden fikiı--Ierdir 

SAYFA-3 

mDi 
Meğer bende 
şairmişim! 

Bundan altı, yedi :rıl ön~. bir 

Muadil vasıtalarla dö- ~h0~n~~!a~a~:ç, ıue erret kıra. 
ğüşen milletler Jriu• - Son l<"'arisiden çakar mısın! 

Diye sormuş, ben de oua: 
vaff akiyetİ milletleri- - Pek az! 

nin seciye Ve f İ k İ r}e- Diye cevap verruişEıu. Bunun iı-.. 
zerine Nurullalı cebinden bir deftet> 

rinde aramaktadırlar çıkarıp meşhur Iran şairi 1''eyzü 
Hindinin bir beytini tanır.İren, ya· 

vasıtalarına, muharip bir milletin b ut da takliden yazılmış olan uzun. 
V~)~a milletin seciyesile, gayesinin, b" 
fıkırlerındeki iıstünliıg-ün, zafori ca ır manzumeyi bana okumuş ve 
t tekrar sormuştu: 
emın eylediği umumi tarihin, mil-
li tarıhıımizin misallerıle görülmek- - Bu manzume kimin olacak 

dersin? te, anlaşılmaktadır. 
Devrine göre muharebe silahla- Mısralaruı sonlarındaki kafive· 

rıle, techizatile ynpılan mücadele- lerdcn başka kelımclcr hep 1' aresi 
lerde m fkure ,iman kuvvti fazla olduğu halde kafiyelı•rin •üu' a· 
olan taraf, millet zaferi kazanmış. r~ t. «Hıyarest. •cnginfırcst .. ~e ·
tır. Sccıyc ve mefkuresi sağlam o- lındc ~arı türkçc, ~ aıı faresice o i
lan Türk milleti, Türk askerı, hu- nıası ve bütün nınnzumeoin mana 
dullarını, arazi bütunliığunü, is- bakımmdnıı mizaha kaçması, ha 
tiklalini muhafaza, herhangi taar- manzume11in, bizim mizah muhar-

h t rirlerinden biri tarafından yazıl-ruza, ya u taarruzlara karşı mü- • 
Türk milletinin seciyesi ile bır- dafaa ve korumak ıçin elzem olan nuş olduğunu bana ifluım etmiş; 

likte harp fikri muvazi halde idi. teknik en kuvvetli muharebe va. Cakat dakikalarca diı.lindügiı~ 
Yok, yok ... Ezeli Babıali yine bir Mücadele gayesi, Türk milli istik- sıtalarma, techizatına da malik halde bunu yazanın kim ol .. u~nu 

doğru karşısında bize ezeli sakat- lalini, Türk vatanının fnilli m:sak bulunmaktadır. lumaınile kcstircmcmış, ounuttn ü
lıklarından bir fena nümune ver- ile çizilen, belli olan hudutlarmın, Avrupa harbinin başlaması za- rce.rrne Nurullah Ataç, ~ uıc ccbiıı
mcktedir: arazisinin bütı.inlüğimü temin ey- rnanlarından e\•vel ve sonra oldu- den çıkardığı bir nıızah gazetesın
Namık Kemalin şöhretini istis- pemek, mı.istevlilerıni her ne pa- ğundan daha ehemiyetlı tarzda deki hu maıızunıemıı altındaki iıu

rnar ederek para kazanmak hevesi- hasına olursa olsun, çıkarmak, de· şimdi, yeni inkı.şaflanndakı zaman- zayı bana göstererek: 
ne tutulmamış, bilakis gayet di- feylemekti. larda dahi harp gayelerinin, muha- - Bak bakalm, dcmi~ti, knnin-
ğerkam bir dikknt ile çalış~ bir Sakarya ve İnönü zırfcrleri, Turk rip milletlerin fikrinin, savaş mef- miş bu? 
Necip Fazılın karşısında Namık milletinin fikrine dayanan harp, kuresinin ara, sıra memleketleri.. İmzaya bakınca karşımda kh:ıi 
Kemalin istismar edilmesine ve bir mücadele gayelerini hakikat ha- nin, dünya umumi efkarının, neşir görsem beğenirsiniz, kendimi gor~ 
gürültülü cephe tutulmasına mani line getirdi. İstanbul, Marmara, vasıtalarının her kısmında daha 51• ruiyeyiın mi? Mcgcr c Fe)zii Hin
olmalıyız. Boğazlara, Şarki Trakyada, Milli kıca tekrarlandığı görülüyor, mü- diyi tnklidcn \'c o 7.anıanki marul 

Necip Fazıl eserınde «Bilyilk şa. Misak ile belli o~an Türk hudutla- nakaşa me\'zuu oldugu anlaşılıyor. bir- 1',arisi muallinıınin ağzından 
irin zevcesine hakarette bulunmuş• rının Avrupadakı kısımlarında da- Demek ki, müsavi, muadil teknik yazılan bu mi .. alıı nıcanzuıne benım 
muş... bi bütünlük, Türk milletinin mut- harp va'>ıtalarına, dövüşen askere değil miymiş! O zaman bu, ) azı

lak istiklali temin edıldı, Milli malik devletler, üstünlük, zafer, luh aradan sekiz, on yıl geçtiği için 
Bundan garip bir iddia ve bun- ve deği~mez Şef İsmet İnönü, Lo. muvaffakiyet vasıtalarını millet- ben, bunu taınamilc tl'ıutnıuştunı. 

dan büyük bir insafsızlık nerede zan sulhu ile bu fil. •• 1"i, gaye~ i ha- leıınin seciyesi ile birlikte, harp Dün de bir yerde Doi:,ran Nadi beni 
görülmüştür? Herkesin cılız bir ki- sımlara, bütün dünya devletlerinin fikirlerinde, gayelerinde aramağa yakaladı, dedi ki: 
lise mumu bile getirmeği dtişune- mümessillerine kabul ettirdi. başlamışlardır. İki yıl önce, Macnristc :da ik~n, 
mediği bir mihraba, Süleymanıye Teknik vasıtalar, teohizat, hat1p türkçe bir şiiri fransız.caya terceme 
mihrabının ikı· yanındaki kalın 18 inci yılında -bulunan Türkiye 1 t . l\l 1 ..1 

lsPanyol demiryolla
rı askerileşiyor 

~rı· 

Çckoslavakya'nın eski Paris sefi. 
ri Osuski, müebbet küreğe ve me
deni haklarından mahrumiyete, es
ki başvekil Milan Hodscha 18 sene 
ağır hapse, Naro<ıny Novine gaze
tesi müdürü 15 sene ağır hapse, 
eski matıbuat bürosu şefi Pierre 

· h evazımı itibarile mükemmel ve c tun, acar ar ha) ıl.ııl. r. Fakat 
mumlardan bın· bı·r tanesini taşıya- Cum uriyeti Hükumetinin, genç- b .. k" 

B . k 22 {AA) St f · 1 · k 1 noksansız olan Türkiye Cümhuri- u ıır amindi hatırlıy&nuyorum. 
u reş, . . - e anı: rak bir şehrayin yapaı1 san'atka· rn, eşmış, uvvet enmiş, Türk ımilJe.. 

T K d · b vl · • · · yeti ordusu. fikir, harp .aayesi hu- Okuyayım da belki se-ı anlar,,ın! 

Bir vapur Tuna 
kanalını kapadı 

t~, Ut 22 (A.A.) - Boerscn Zai-
di.tdi~ Madrid muhabirinin bil
ltı't ~ e göre, sabotaja mani ol
~ır U.zere İspanyol hükfımeti de
~laıını askerile.ştirecektir. 

lAKSIM 
Sineması 

~ Bugün 
it ti'--'liğin' . • "''tt..lti ••acı ın son ve yenı mu-
~~I leşkil eden ve mem-

EM ı NE R iZ" ı "K'"'ile 
80LEYMAN NECiP 

· Pricdavok 15 sene ağır hapse mah
kfun edilmişlerdir. 

Gümrük karteli 
teşkil edecekler 

Berlin, 22 (A.A.) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor: 

1 Deutschc Allgemaine Zaiytung 
gazetesine göre, Almanya, İtalya 
Yugoslavya, Macaristan ve Slovak
ya arasında bir gümrük .karteli tcş. 

1 kili icin müzakereler cereyan et-

unayı ara enıze ag ayan Namık Kemale olan saygısının de. tinın gayesı, şımdıki harpte dahi, · t:ı 
Soulina kanalında münakalat inkı- Lozan sulhu ile belli olan hudutla- susunda dahi sarsılmaz iman ile Ve okumaya haşh~dı: 

recesini yüzlerce sahifelik bir eser de mücehhezdir. Yukarıda hulasa Scnm aşkın, benim aşkım, bUtiln bunk.:r 
taa uğramıştır. Meçhul sebepler. halinde gösterdı"ğı· gu··n ""vık oldu- rı içindeki topraklarında bütünlü- bir b ly 
d d 1 b

. t ak ıa_, eylemiş olduğumuz Türk milleti. er u a 
en o ayı ır vapur, yana ya ar ğtİ ihtiramda kusur edilmemeli- ğtinü, istiklalini tam ve hıç bir su. nin harp fikrini gayesini b d MuhabbeUer, gönüllw-de muvnkkat he~ 

kanalı kapamıştır. Münakalatı bir retle bozulmamış halde görmektir. • • ura 8 b" - 1 dir. • tekrarlamıuacağız. Kayıt ve tespit ırcr ruya 
an evvel tesis için tedbirler alın· Trah.-yada toplana111 sınırlarımızı " Hntırlarsın uç · iştik 
rıııstır. Zira o, hürmet ettiğimize hür- bekliyen Türl~ askerinin, hudutla- eyl~diğ~iz husu~l~, hepsile si- ' ay once bır:~;:;a .. 
ft ır i ral Darlan 'ın se- met etmiştir. Bizden yalnıı hürll}et nmız içindeki topraklarda yaşıyan yası munasebetlerımızi idame ey· Muha'bb<ıtler gonn.lforde muvakkat hep 

h 
• . d• bekliyebiJir! Türk milletinin gayesi, fikri budur. l7diğimiz, d?stlanmız olan muha-

1 

birer rüya! 
ya atı netıce verme 1 Nizamettin NAzlF Tecavüz vukuunda harp için elzem rıp devJetlerın teflerlnce, siyaset ve u,_ be,; nazlım ıqJı:undan, uyan ""'t.lk 

ı T .. k ·ır · fikir adamlarınca dahi bilinmekte- o dem geçtı; 
Berlin, 22 (A.A.) - Bir hususi o an ur mı ı secıyesi ile birlikte, dir. Bu arada, Türkiye Cümhuri. Bu rıprannuş, bayat yoldan bıı!:ıanı 

muhabir bildiriyor: Türk milletinin harp fikri, gayesi 
Y Yla... 1u00thane11° bı"r vl 1 tl· · yeti hükumetınin siyasi muahede- geçti, dedem c.,.,.U! 

Amiral Darlan'ın Paristc yaptı- a sag an,, ruvve ı, ıcabında zaferi .... 
h ft k ak · d k · h" lerinin, anlasmalannın dahi '-·al- Ali geçti, Veli gecti, Hasan ge,..H 

ğı konuşmalar menfi bir netice ver- a a apanc temın e ece en mü ım fımilleri, ., ....... 
, "ştir. Alman Hariciye Nezaretin- Kaıakoyde YııylA süUıanc.sinın yiık _ esaslan hiç bir suretle bozulmamış nızca ve münhasıran tedafüi ga- Etem geçti .. 

de Vichy i]e Berlin arasındaki buh sek :flııtla peynir sattığı haber alınmış, halde, kuvvetlenmiş tarzda mahfuz yelen istihdaf etteği de meçhul bir MuhnbbeUer, goııüllerde muvakkat hep 
ranın devam ettiğine işaret edil- ıcü.rmum~hud yapılarak suthnne snhıbi \re mevcut bulunmaktadır. hakikat degıldır, derneği faydalı birer ruyal 

d. Bcyoglu mC' hud suçlar mahkemesi buluruz. Nckadar düşündümse bunun da 
mekte ır. ne vernm· . 25 llra pard cezas na mnh-- Teknik en kuvvetli, asri harp Hamıt Nuri IRMAK sahibini bulamayınca Dognıı şar-

-------------------------- k\lm edilmi~. bır h:ıfta müddetle duk- kuun matbu ve imzalısını çıkardı: 
1 mektedir. 

, p E K y A K 1 N D A k nının kapatılmasına karnr verılm.lş - ( I w ) - Bak, kiminmiş! • " d tir. p o L s ve M A H K E ,, E L E R D E Ne göreyim, hu da benim genç-' I ÇEMBERLIT AŞ sinemasın a _ ille saçmalarımdan biri değil miy-
..., ~dan oynanan Depo ve ardiyelerdeki bir mit! 
l iİtkr S •• J •• A R A B A C 1 N 1 N K 1 Z 1 milyon liralık mal K •• ı d •• •• b h Gerek mizahi, gerek yarı mizahi, 

~e oz u - çıkarılacak arısını o urup a gerekse ciddi tarafından bu ccsit 

Şarkılı • Sözlü .•ı----- D U N Y A Ş K A----•I • beş, on, hatta yirmi, otuz \c lınlta 

O 
Depo ve ardiyelerde ıbulunan •• D kırk. elli nıanzumcmi ~ cn:dcn ncş-

0 K T O R
' malların piyasaya çıkarılması için çeye g om en a 1 retsem, acaba son zamanda cı;ki-

u n He ~bide bir znCeıin destanı. her e-;ı?r bir kudretin timsalidir. Sinema bir müddetten beri tetkikat yapan nye yeni gürültüsü yapan pin!ıonlarla 
dü~~-~sına (KEŞiF ALAYI : VATAN. KU'R'T~RdAN ASL~d .,l gibi ·1~ı1_m1~: jMürakabc Teskilatı ŞQhrimızdeki 
h ., 

1 
lı .. k eıisor l\UCHAEI, hOll l ES unyanın ı ea sevgı ısı o .... n • bobstiller beni de arlarına alırlar 

............. azır ıyan E~~~~ FLYNN _ JOAN BLONDELL'e i banka depolarilc ardiyelerinde mü- mı? 
?:: A s K 1 (Fransızca) . J.ıim miktarda deri, manifatura ve- Mahkeme müddeı· u 1 • .dd. -- ıa A K I US) A IR\ A M sair ithalat maddelerınin bulundu- mumımn 1 ı-

u;;ı lf"' 16:11 ğunu tespi tetm~tir. Bu malların h ) • • 1. k • • 
bf ~kazanmakta ve emsali filmini çevirterek .snn'al bayatın-. veni bir A1!!d4a 4Nıa ilAve etmiştir. nevileri tespit edildikten sonra pi-( asını azır aması JÇJD ta ) edıldı ~ifoded°:nk::~~h~fVeC 
"~ gonnektedir B u G u·· N L A L E yl asakyt~ çıkarılmasına teşebbüs edi. Edirnekapı dışarısında Topçular- istemic.., muhakeme, mu"ddet"umu· tlb~ 11• oynanm:w ve musikisi ece ır d b .. ..,, Marut mütee.hhidlerden Sal:ıh.:ıttı.n res 
)~ı ttılikeınmeı olan bu filmi Bu şerefli zafere sahne oluyor. . . . da oturan ve Edirnckapı a ara a- minin iddiasını hazırlaması için mi bir dalf'e7e teslimini tnahhud ettiği 
a~ eıitnize tavsiye ederiz. DİK.KAT: Türkçe Britisb PARAMUNT JURNAL • De~~art: ~ ~:!ı;oninl:~~k itha- cılılk eden Danyel, bir kaç ay evvel başka güne bırakmıjtır, oduolan Şile ormanL"'.rmdan kaçak o -
-_ rtıaUne1er 11 den b8ilar. Bugiln sııat ıı de tenzilAllı matine. ~t ma ı o u m ı mekte- metresi Santuhiyi başına ~~ .;'e p OL 1 S larak kestirmiş, 85 kental odwıu ı:ece 

............_ ......,..... • dır. kesici bir cisimle vurarak oldur. moUidc ~ınırken odunlar Sarıyer ci-
ııı.... ........____ dükten sonra bahçeye gömmüş, on varında Jandarm.alar tarafından yaka.-

.. b .. ~edeki s ht ı• •ı lanmış, milteahhid jandarmalara ruş -
Q• ---=-----=-- Musa Paşa, akıllı davranmış olmak ldevşinne, aslı Tilrk olmıyan sureta beş gun kadar sonra, ""'~ . a e po ıçe ( e vet teklif etmiş, bundan dolayı da tnit 

Sh}t\İaYiikntariAz'hi rl:mZ anN: 2a9s-ıJ \'e öteden beriden çırptığı büyük ser - müs!Uman olup bektaşl zlhniyetlle ya .. ceset bulunmus ve Danyel tevkit ı kında ayrı.ca bir zabıt tutuJm\lftllr. Ka 
'l Öldu•• ru•• ld Ü ? 

1
\ , ell rahatcn yemek kasdile lı...stalığıru şayan ndaml:ır, ~ de~ ileri gltmli - edilmiştı Danyelin mevku! olarak p a 1 a a 1mJş1 ar rakola getirilen müteahhld orada bir 

öııe süreıek vezaret ı,aymııkamlığından !erdi ki, Türk bunyei ı~timnlyesi ya - muhakemesine başlanmış, Danyel, fenalık geçirmİ§, ağır hasta olarak Bey 
~;c;- _ v M S . Kar ye~ ıı;t!fa ederek sıryrıldı. Bu, ~ ... o:;<. Ama- b:ıncı bir uı.ıı;urun hucum ve istılüsına . , 1 ·d S tuh. . oğlu hastanesine kaldınlmıJ, tahkikata 
' --. -~ -aazan: • amı a \'Ut .Mııso pnşa yaman bır cıd.mdı. Mil{ uğramış gıbı manznra nrzeder olmuştu. ıbeygıı teperek a llI a a? .. ıyı M k f k başlan1mştır. 

tı a .... nrni>-· asonlarm sıt ve vatansız adıım imparatorlugun General Sebastiyani de faaliyette idi. öldurdüğünü, kendisınin öldurduğü ev U 8flkOC8DlD 
~ - •ııatar1 ~ hümayun kaptanı decya· 1 yetlerdi. Bunlar, tamamile M batJın; bel!il.ır getırdıt\"'.en sonra &lmı..1 Her işe kanşır olmuqtu. Devlet lşl rine zannı hasıl olmasından korkarak l b 
~ battı. B~danarak esir, ve bir kaçı tesiri altında kalmli zevattı. . 1 para torbalarını omuzlıyarak kaçıyordu. müdaoole edıyordu. , " .. v •• • sö l . SOrgu anna aşlandı * Gala tada Kalafat yerinde Topal -

1\. lt()rle11 ~ kaçı d.a karaya vura - Ruscuğa gönderilmiş olan Behıç, sa- S.ıltıın Mu toıa, tcıht üzerinde kor - •Harici siyn etımlzde Fenerlıler, Eti - bahçe} e gomd~gunu. . y em.ış, Ant 1 d yanın deposunda bekçi Emin ile Klrkor 
.... ~ ~a .. _ u.rar etti. bık sad:ıret mektupçusu Tııhsın ve, , kutuktu. Ruşvct, hırsızlık, o.> guncu - nikı Etrıya de\'lettn başına belA kesil- mahkeme, ot<>psı netı :esınde \kıa- a ya a oturan Nuri ile karısı kavp ederlerken fOfor lbsa.n aralarına 
"'\ili-...., k......,, ·k FJlibedcn A- ı h · Fatma, Eskicehirde bulunan bı"r ta- &ırJP ayırmak istem.iş. • Kirk.orun elinde t.~ ,_ >'ctlrıı -nu cehli ve akılsızlığı Kavalaya sıirulm~ ı ·en , dl _ luk Osmanlı lıukl'ıınetlııin lldeta umu- mişlerdı. Bun Rr, .ernııngi hiıküıneti naati hakkında izahat alınmak Ü· ~ 

ltıtu l\lyl'rıetta başkalarının ü.tcnne ata- ıemd::ırm yıınına gelen .Ramız t.-Ccn . ru Adıyesind(!Il olmuştu. Bu, yuğmacı- ecnebıyeye munte ıp ıseıer devleU de .. d .... R h . Ünverin cir namına tanzim ettikleri sah- bulunan ~valdız. Ihsanın gözüne ha -
l\ı l>~llr<11 ~ ~azı ümerayl askeriyeyi ler Ruscuk ylıı·:ınını teşkıl edıyortaıdl. lı.kta saray en başta geliyordu. o tarafa surukluyorlardı. Çunkiı, Os • zere morg mu uru a m~ . tc bir poliçe ile İstanbulda Tüccar. = ı!ı~~~m~~~=·Y~~!~=~ır-. 
ıı lay; rtiltiyor kı, devlet eıldi _ Dchıç crendı, Tuııa yalısı mubayaa .- Slutanhr, baş ağalarına varıncaya manlı hUkümctuıın horicl siyaseti Fe- dinlenmesine karar verm~tı. Rah- dan M taf A 'bd eh " 
~ Usla§aşırmışJardı. Et~ııikı ı-;ınya- cılıgı ılc Huscuğa gonderılml,'itı. I~amız pdar cOınlcsl nış\et alıp veriyorlar - nerll Rumların e1ınde idi. mi Ünverin hasta olduğu anlaşıldı· us a nı ülv aba müra- • :Mabmudpaşaad Tarakçılarda Daye-

tıına ı;~ devlet ir;iııde, ordu ıçınde, etcndı Ma onlann ileri gelenlerınden dı. Şuna, buna, memuriyeti ınakııtıa, Hatt.'ı, dıvn~ıı hıimayun tercümanı A- ğından mahkeme azasından nef'i caa.t ve 154? !i:z:a tahsil etmişler, :ı~ ~~~ 28/2~~ evde 
~ı >"orı ld de, halk içındc durmadan ıdt liltizam almak için devlet ricalıni teh _ lcko bey \azıfeslnden hariç ı~lcı:e mü- . 1 k . g·t . kendis· bılahare polıçenın sahte olduğu an· 1 çük Narın man-

:oıı.ı_tdı. ı. Panik ustüne paruk ya - tstanbul hercu-ıncrçten kurtuln1u - dit eder olmuşlardı Bektaşiyan ocağı -ldahale edıyordu Bunl_ar genC'ral Sebas· naıp o ara. ev~e hı m~ :- laşıldığından her ikisi de yakalan- ga da kayruyan ı:oroa tcnecresinl devi-
ll bayıe yordu. Devlet umuruna )tanşmıyacak - ,mn ise bıYıklarıru balta kesmiyordu. tıyanı'rıın, ~wyarun, lngılızleruı adam- den bu husu:ıta ıza a~ ış ve ir mı.şlar, Antalya ve İzmirde de sah· ı'Crek muhleli! yerlerinden yanm.ş, Ha-

lıı .YaSon1- d~am ederken bir yandan ı et WıUyet verml.$ olan yeni - Babıtlliyi ktmsc tanımıyordu ilan oımak ozere elde edılmışlel'di. zabıtla tespıt etmıştır. Mahkeme. tekarlık ve dola d l kt .. seki kadın hastanesine kaldırılarak te-
n ı.cır :n. aı ın:ı aır eı Sek • . F 1 1 bl yanda t to 1 d d.. b b t k .. ..+ n ırıcı ı an mu- davf altına alı.ıun.1itlr. 

1ı ~Yı it UScuJcta Alemdar Mus- çerılerle zorbalar sağ elleri olan • Yeniçeri yamakları, yeniçeriler o de- ener ı er, r n serve p u - e un u za ı o unm""l.ur. teaddit sab k 1 ld11ııi--.. ln ... 1 • Sulıanahmedde oturan C.ıha.d Mıs-
uı_ ışkırtnııı.klu meşguldüler. ' sürdüler, &eyhlsliım recede yliz bulmuşlardı ki, her tarafta yorlnrdı. Ru$Yanın ı;:ndk ve, Buğdan Z t .. .. d .. .. . ı a arı o '46... an ... ~ 

~ •tı tıy l'Aınnı Alemd M taf b.ıııbaşı Arlf ağayı rdıkten bır CÜD mfıscllôh olaınk gcz.iyorlar knlelere fa (• ılfısı Fçncrhlertn ışlenne gclmC'miş- :.ap a gore, morg mu uru: mış, bır ay kadar evvel, sulh ceza Wt'ın idaresindeki 1651 nwnarıılı oto• 
tn ~ aseunde içUınaa:deı~· s:.ı:: Ati 1'.e~ıdıyla d: azl~~tılnr... tUşc atıyorlardı. • ti. Çunku, bunılRn Fcnerlılerin idare - - Başındaki yaraların bir tane. mahkemesinde sorguları yapılarak mobil Şişhaneden çık:ırken iki t.romv~ 

t'd ~rıır tnhta çıkanlmasına ka _ sonra g 'ııe Y ğa eni rilere şiddet Ehli ırz ve iffete tııkılmak, ramazan sın?e bulunuyord.u. Bu sebebple servet- si beygir tepmesile husule gelebi- tevkü edilmişlerdir. Nuri ile Fat. arasında kalmış, otomobil ve tramvay-
~ o . Su, kara~muhundi. Sultan Mus~a. Y çe ra etmedi. gunü alenen işret etmek, sokaklarda lerı .ve, ~ıııretle~ı haleldar olmUilu. Fe lır. Fakat, bunun yanındaki diğer manın dün de i-ki . hak' - l.:lr hasara uğramış, vatın nlar ve ~ör 

I:! l'dlıları Os gö termek ıstcdı. Fakat, pa Devlet lnAra atmak saray kapılarında bo t.a.ıı- nerhlcr, bunun ıçın Fransa taraftan yaralar şüpheyi calıptir ve kesici u-. ncı sorgu ım yakalanarak tahkikııta başlanmıştır. 
~ tr ~lıırken d~~~~ı kuvvet.leri il - Türlıi metalibatta bul~:r ... Ruslar cılara teca~z.de bulwımak, cnmi ka - kesılm.işlerdL Aleko bey de devleti bu bır cesim le açılın~ olması ihtimali s1!:ı~ce sorgula~a başlanmış, mev- • $oför Emin Yılınaz..ın ıdaresindeld 
it C\ı a~rlaıuyord. de yenı muha- umurunu ı:o~a çev~ .. j tanbutW: lpılanndan geçerken mübarek ramazan- noktai nazara çekiyordu. 1) et hallenrun devanuna ka- otomobil Ankara cadd sinden geçerken 

11._ tlcı.: >"Arnnını t u. hem Serhodde ve, :~ıa~ y:raııyor ~ da ilci tarafa sallanarak, namuslu kadın j Devletin harlcl styaseU Fenerlılenn vardır, demektedir. rar verılrn~tır. Yakında, mevkuf Taksımde oturan Antuvan oğlu jano'ya "•t ...... ~uşıa.ra p,.e::ıı edenler ve, tam mAnaslle .~~ t1& , __ ,...ıı-en ;~ı:-ar- lam sarkıntılık etmek gibi hallere pcr- elinde ıdl. Bu. Fenerliler Rumlardı. Bu zabıt okunduktan sonra, olarak muhakemelerine :ı......~ı .. ~~'- çarpmış, muhtelli! yerfermden yarala-
'"•le b ...,...yı ~k yolun- ıardı. Casuauu. ın ...,........., ~ l 1 (DaJ ) M dd · .. -~ ··tele · · akı ,.,.... ... _.cur. ınış yaralı t.edavi _,.,_ ... 1·-·-·~ ~r mühim _....,. _ ®··· "'1Sl.ZCa cesaret eder oLmuslardı. Bu, ıa var u eıumu.uu.. mu a ıcın evr tır. • ~a ~. ı;oıaı 

- vakalanmı.utır. 

Ownan Cemal Kaygılı 

• 



SAYFA • 
SİCİLYA 
ateşlendi 
(Baş tarafı 1 inci sa:y{Mh) 

Baro umumi hey' eti 
dün yine toplandı 

danlarına hücum ederek büyük ha 
(B"§ tarafı 1 inci sayfada) !konması ve bunun zaman geç\il<çe '*' sar vukuuna sebebiyet vermişler. 

On bir 8'!M -1 lı:urulan Baro Yar- viye edilmeri lüzumunu tebarüz etti< -
dir. Her iki tayyare meydanı ü -

tkm sanchjpnm avul<aUık kanununda miştir. 
>1kredtlen mecburi sigorta usulünün Bundan -ıı·.ı ııi!z alan Vedad Anla- zerine de bir çok yüksek infilak 
lalbilı:mderı eonra da nısu.ı bir ,.ardım ban: kudretli bombalarla yangın bom-
1-!<külu olarak muhafazası •• ibti;fa- • - Baro waıruo ôlum ıunıınatı ve- baları atılmıştır. Çıkan yangınlar
"" kfıfi &•lecek fe)<ılde tevsii ve nizam- rılmesi ı..i. mect>url sıgorta usuWe ka - dan 50 kilometre mesafeden gö
nameoinln lhtı,.aca gore tadili bakkın- nıınlaştmlmıstir. Bınaenale1b, teavün rülebilen .kesi! siyah duman SÜ • 
da tetk'kler 7apmak iı.zere tefrik edılen ııandıimdan, ölüm vukuunda detl1. ha- tunlan yükselmiştir. Bu sütunla -
tom;.,...un bu hususta nrdili rapor nın hali hayatında, ev~me, çocuğu rın hangarlar civarında yanan 
okunm111tur. Bu raporla 7apılan t.elt - olma, cen_aze libi ihtiyaç hallerinde il- düşman tayyarelerinden Çlktığı 
ll1ler ııraıııııda ı;undiye kadar ıııındı&a tl!ade edılmesi daha dolrudU<, elemiş- dil kt d. B dan başka • . Ur zanne me e ır. un 
lı:a-'-'·-·-•--- tayd~e olarak ver - · , __ ~ ~ . .. bombardıman neticesinde uçuş 
ctilı:lfti 10 lira ,.erine 20 lira abnm- MÜJ.&lı:ere Uti ,Ortılmüş, )'ellıdeo 10 . . . .. . 

.... L .,___ her ...,, ııandıia L'·iük bir L . ,...,. .1 d pıstlerıle geniş bır yol uzerıncle ve 
ll;1nC&, a.-a~.... ...,. a.omı.syon ...,...., ve 7Bl ıın . d . 1 d b.. ..k h 
ırmanen mJktarda aldat venneler1 ve sand$ işinin daha H&Slı bir ınuette cıvar eınıryo un ~ uyu as:u
.ı;ıer 1 mt aeJir ıneml>alan bulunmıw tetkik edilmesi reye lwıımuı;, bir mu _ lar vukua gelmiştır. Bu harekata 
da vaıUır. Rapor okunduktan sonra, bali! reye karşı, bU7ut bir .S....-iyeUe çok büyük bir muvaffakiyetle iş
Gallp Bekt.af, Hamdi, Vedad Ardahan, kabul edllmlştır. Buna ınubalit olan tirak eden tayyarelerimizin hepsi 
~ ve iamau AJih eö-z aJmııı - prof-.. H-.ı Talıain Aynı'ye eorul - üslerine dönmüşlerdir. 
ludır. dutu zaman: N airobi 22 (A.A.) - Resmi teb-

imıall ACAh, -dıtm 11 wne eneı - Evet, muhalillm- çünkü, bu la için liğ : 
100 Aza ile ife bafladığını, 5000 Ura bir koml'7C'l teı;kil edilmiş, teULilı:lerde . . 
ııımdıJı: "'"cııdu temini pyesiniD ltıaa bulunduktan l(J?lra r.ıporunu da wr _ Kuvvetlı k~f ta.arruzl~rı neti • 
bir umanda tahakkuk ettiğini, laa7• m.ifür. İtincl bir Jı:oın.isyon te;kll edile- cesınde cenubi Afrıka kıt alan Cu 
&aoo lira 7ardım 1apıld•fm'· bir artra- rek 1eniden telkilı:ata .ıeçilmeol zaman ba deresini ağırlıkl~ile ~irİikte 
cıa,Jannm ölümü aıraaında ailesine 500 taybetmeltten ~ bır teY ifa..ı.t et - muvaffakıyetle geçmişlerdir. Bu 
lirahlt bir muawnet yapılablldijini, mezt demı,tir. hareketin neticesi olarak da neh· 
tlmdl oımdıjm 7800 lira ııermayeal ol - Bundan ııonra Jı:omisyOD haınnın rin mansabında düşman için bü -
duiwıu. ııenede avukatlanlan Vlll811 o- ııeçilmeslne seçilmiş, ıarip bir -dtlf yük ehemmiyet! haiz bir mevki o
laralı: 15 lı:.111 l!ldiljünll, ölen avukatla- eeeri olarak, komisyon te$1tiline muha- lan Jimbo düşınil§tür. 
:mı ailelerine beşer yil% lira la2miııal li! olan Hasan Talıısin kfnj de bu lı:D- • - . . • 
......ıı.e bunun aenede 7500 ura tuıaca- mı.yona aeçil.ın.iıltır. Burada kullıyet~ı .m~tarda top 
tmı; Romanyada oldutu ribl bir ,..,. Hasan Tahaln ~. tendl<inm zıı1en "-: ~arb _m~emesı ığtı.nam edil -
d.ım aandı'1 pulu usulü ı..ıs edllip de bu komlS)'O!l ıı;tne mulıallf olduiunu ınıştır. Bır liva kurmayile b1: alay 
avukatlar ber ı, lı:bı, pul 7apıştmiJlı: - sö;y!i1ereı. kabulden imtina elr • .iı;se de, ve bır çok Avrupalı ve yerlı İtal
lan evralı:a birer de 7ardıın ııandıiı pu I kendisine, Jı:oınilyona fı%a olınap değil, yan askeri esir alınmıştır. 
lu 1•P11lınrlana bir aenede 20.000 lira lr.oml.,.nn teşkili mesel.,.ine muhalif 19 Şubatta cenubi Habeşistan -
dan fazla para toplanııbilece&inl. Ro - olduğu hatirlatılmış, bundan ııonra, A - da Megada yapılan harekat neti -
man,.,.da, bu U!Ulle, bee ııer>ede bil' zalıi!ı lı:abul elmıştir. . . cesinde altı top iğtinam edilmiş 
mllyon lira toplandığını söylemiştir. Möteakip Hey"et! Umumıye ıctırnaı 469 esir alınmışbr. 

lKDA 

Roman yada 
(Baş tarafı 1 inci s•yiada) 

keri bulunmasa dahi Selimikte İn
giliz kıtaatı bulunduğu iddiası ola
caktır. Tehlike bugün bilhassa Mat
suo.ka'nın beyanatından sonra U
zak Doğudakinden daha acil gözük
mektedir. 

TİMES'İN MllTALEASI 
Londra, 22 (A.A.) - İngili.ı ga

zeteleri, Balkanlar vaziyetini ve 
bilhassa muhtelif kaynaklardan bil
dirilen Alman askeri faaliyetlerini 
yakından takibe devam ediyorlar. 

Times gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

Amerika 
hakimiyeti 

(Baş taralı Z inei sayfada) 

olaıak lıabul olunaeaktır. Bugün Fener Istanb~ 
Sporla karşılaşıyo 
Fenerbahçenin bugünkü veresiye oyıJO' 
karşı sın da Sarı .. Siyahlılar g a 1 ip çık ar 
sa neticeyi sürpiriz saymıya1 1 ~ 
Bu Pazar yapılacak maçlardan Lacivert takımın oynadığı 

madığı vakiı geniş menabii, emsal- ııonra lik müsabakaları tehir edi- tam manasile vcresiycdir . 
!enler de dahil oldug'u halde tama- BeYog'luspor - GalataharaY , 

Peşin olarak da İllgilteTeden bh 
takım bahri üsler kirnlanID.Iftır. 

veya allll.llllflH. Bir halde ki Ame
rikanın hakikati lıalde bir taar:mıı
dan yakın bir korkusu yoktur. Maa
mafih bu yardım vesilesile koca 
demokratik Amerika dişine Jrad.r 

silihlıuuıeaktır. iki, üç sene sonra, 
İngiltere ve Almanya harpten bi
tap oldukları ve muaafferi mağlup
tan daha parlak bir durumda ol-

siz harp kudreti, dünyada sözüne rı-' 
men bitmiş olacaktır. nunda ise itiraf edelim ki Sa 

Amerika <ihana noktai nazarını ·-"'" 
cevap vezebilecek rakibi kalmıyaıı Bu haftanın en mühim karşılaş..! mızılılardan ümidimiz ~ 

ması Fenerbahçe ile İstanbulspor Asker oyuncularını oyn•"""' 
kabul ettirmiye muvaffak olabile- arasındadır. Geqen hafta Galata- Galatasarayın çok kararsız jıll 
cektir. Bu harbin en büyük galibi sarayı eksik bir kadro ile çıkması- le geldiği esefle görüyoruz. ll6·, 

zerinde müessir olmak ve Yunanis- harbetmiyenlcr Sovyet Rusya ve na ral:men güzel bir oyunla (a--0) Milli Kümede de bariz bir atı 
tam korkutarak İtalya ile bir sulh saire, fakat bunlaruı içinden de bil- mağlt'.ip eden Sarı - Siyahlı takımın düçar olurlarsa derE'Ce itibari!' 
yapmaya mecbur etmek ümidini hassa Amerika olacaktır. Beşeriye- Fener karşısında da aynı muvaf- düşük bir vaziyet alırlar. ?il 
besliyorlar. tin terakki mihveri Avrupadan A- fakiyeti gösterip göstermiyeceği pip yapıp takımı düzeltme!< ff 

Ahnanlar, Yugoslavyada, Bulga- merikaya geçmiye başlamıştır. şimdiden kestirilemez. İstanbul. vcnilir bir hale getirmek ic~P 

•Almanlar Bulgaristana girmek 
hazırlıklarını aç.ıkça yapıyorlar. Ve 
faaliyetlerinin bilinmesine ve hat
ta büyütülmesine hiçbir itirazda 
bulunmuyorlar. Bu suretle Alman-
!ar Balkan milletlerinin sinirleri ü-

ristanda ve YunaıtiStanda bir takım Hüaeyin Sükrü BABAN sporlular Fenerbahçe maçına ara- yor ki bu da bittabı idari lıit 
şayialar çıkararak Ballcanlarda si- J arına Celal ile Süleymanı da ala- fiyettir. 
nir harbini §İddetlendiriyorlar. Yu- ,.K..._ ...... _h~.--d--ki--.---.. -)ral rlaha kuvvetli bir kadro ile çı- Galatasarayı bugünkü fer:' 
nanistana ve Balkan milletlerine a Jre e m Ü• kacaklardır. Sarı - Ciyahlılar bil- lile yakalıyan Peralılann galiP 
deniliyor ki: Almanya, Yunanista- hassa mahut Vefa galibiyetinden me ihtimalleri rakiplerine ~ 
na girmek için Bul.garistandan him görüşmeler sonra gitti.k~e güzel oyunlar çıka. daha fazladır. ~ünk~ Peraıııll sJ'. 
geçmek üzeredir. rarak bugune kadar gelmışlerdir.. nu her zaman ıçın bır şeyler 61-

Bu duman perdesinin arkasında (Baş taırafı ı inci sayfada) İstanbulspor takımının oyununu bilecek iktidardadır. Geçeıı , 
Alman sevkulceyşinı farketmek nnarak kuvvetli bir orduyu, Yu- seyrederken, Türkiye şampiyonu (1-1) berabere kaldıkları Gal

9 

mümkündür. Bu1garistana müte- nanistaııa, meııeliı Selaniğe çıkar- çıktıkları seneki kadar ateşli ol- ·rayı bu hafta yenerlerse •b~ 
zayit miktarda asker kıtaları ve malan ihtimali yok dei,>ildir. Nite- duklarını görüp seviniyoruz. ceye kat'iyyen şaşmamalı ''i 
tayyareciler sokmak, bu noktadan kim bu hususta birtakım şayialar Şu halde onların bugünkü du- Okuyucularımıza; Milli •.• ı> 
Yunanistaru tehdit etmek ve Yu- da dolaşmaktatiır. rumlarına bakarak Fenerbahçe takımlannı önümüzdeki har:;. 
nanlılan İtalyanlarla uyuşmaya . . karşısında çok çetin bir hal alacak- ayn ayrı tahlil edcc<> 
meobur eylemek. 3 -. lt~lyaya ~aha ~~vetll ~ır !arına hiıkmetmemız !Azım gel- söylerken. lik maçlarının e~ Baro Reisi Mekki Hikmet Gelenbeğ 22 Mart Cumartesi ırQııilne bıralı:ılmıJ- K h . 22 (A.A ) _ İ giliz. _ 

ele ile başlamrlı:en kuvvetli aerma;ye tır. a ıre . n u 
' _ mumi karargahının tebliği: Bugün Almanlar her şeyden zi-

Trablusta kaydedilecek hiç b•r yade kuvvet kullanmaksızın ken-

darbe ındır.'.°c.k ~zer~ Sıcıl~·ayı ış- mektedir. Çünkü takımın bütün 
1 
haftasının da spora ve ~ 

gale teşebbus thtımah: Geçenlerde, oyuncuları tam yerlerinde oyna· uyar bir tarzda ve ta~min edi' 
Amerikalı me. hıı.r askeri muharrir, makta ve hcyetı umumiye itibarile /şekilde geçmesini tememıi ~ SQ VYE TLER mühim hadise olmamı.ştır. dileri;ıe yolu açuak .. kuvvetle_rini 

. . Eritre ve Habeşistanda harrkı.t ) azamı derecede ılerı sın.cıeye ugra-
. .~Baş taralı .ı ıncı ~yfada) lehimize inkiı;afda devam etmek- şıyorlar. Şayet tehditler para et-

İşçi çocuklar Amerikan askeri istihbarat daire- olgun ve mükemmel bir manzara ruz. 
•inin ihtiyat kı.ıuından Binbaşı arzetmektedir. Eğer onlan Fener 
G. }'ielding J.;Jiot, Sicil)· anın i~gali maçının galibi olarak görmemiz•----~------~ 

Mensucat geceleri 
çalışhrabilecek 

rın mus~~bcl _ihtıyaçlar ıçln stok tedir. mezse o zaman Almanlar muhak-
yapıldığı ogrerulmektedır. . . :rnk ki kuvvet kullanacaklardır. (.kr. · kd ' • Adalar Sallı llblıkonıtslııd"'' ı ıni ıleri sürmü~tü.Bu ta ırue, mukadderse bu neticeyi hiç bir za.. 

Nevyork, 22 (AA.) _ Herald _ 18 Şu~t tarıhınde, • Mega~ın 
Tribune gazetesine Va.,ingt.ondan duşmcsı ~u:rıne, c~n~bı Afnk.1 

Almanlar, şimdiki halde Yugoı;
lavyayı rahat bırakmaktadırlar. 

hem İtalyaya bir darbe indirilmiş, man sürpriz saymamalıyız. Beyojlu Şlşl~l/:tocaıruınsat 

Ankara, 22 (İkdam m~hablrln- gönderilen bir haberde Japonyaya kuvvetlerımıı :n bu: ük kısmı Av 
den) - Hazırlanan yeni hır karar- sevkedılen harp malzemesinin tah- rupalı olmak ~'e"e 600 ~en .fazla 
name ile 16 yaşından yukan ÇO· ı dit edileceğini gösteren Amerika- es:r altı;.ış ~e _ bırkaç top ıle bırçok 
cııkların maden ~!erinde, kadın. nın yeni bir tedbirinden bahsedil- mıtralyoz ığtına:n. etmışleıdır. 
larla on ilri yaşından yukan kız mektedir. ğ İtalyankSodmalhısın.~e • • Juba ırma.. 

hem de, Akdenizi or 41sından ikiye Fener takımına gelince: Memle- •53 No. da sakin iken Faril" 

En itimada §ayan raporlarda bil

di.rildıgıne ısore, Hitler, Berchstes
gaden'de Yugoslav nazırları ile kar
şılaştığı zaman görü~me bılhassa 
umumi mahiyette rnev:ıular etra
fında cereyan etmiştir. 

ayıran Alman "e İtalyan ha,·a.rıhğı ketin yarmndan -fazlasının tutup ao.a Trav<sl 
buradan atılmış olıır. İngiliz donan- eevdiği bu klüp hakkında asıl söy- Yanko Trodo;ldl !le oy-an .,. 
masıoın Akdeniz hakimiyeti, bura- liyeceklerimizi Milli Kiune arife- ıc;rek•n mutasanıf bulunıfu~ıı•~ 
"a giinder !ccek daha fazla hnva . sine btrakıyoruz. Maamafih bugu .. n lyukada Çrnar ca~de ' l' f· 1 -~ ..ıl 
• . .. parsel 5 No. ıu ananın l<ablJJY<~ 
kuvvctleıin.in yardımile takviye de bırkaç cu.mle il.e olsun hahset-ıı;imlyesl olmadığından aı;ık aı1"~. 
ve tar>in edilince, böyle bir bas- meden geçmıyeceğız.. satılarak ıuyuunun izalesi l>al<l<ıııtl' 
kın yapılabilir. Fenerbahçe •takımında umumi ı«:en Yanko Tcodorlnın ş;e1 

V k k ~.ı..ıann mensucat ;... Bu haberde Reisicfunhur Roose- ının şaı ın a are_ a. memnuru-e er e 'il'"'~ ..,. t . . b. ta ... • ,_ '·. f .... 
l ind .. düz ""'"' velt'in yakında yeniden 12 madde- ye verıcı ır tzu..o "'"'şa "'' -
er e gece veya gun ,,.,...a- . . .. . mektedir, 

lannda çalıştırılmalarına müsaa- nm lisans usulüne tfıbı tutulaca- . . . 
ele ed.,_. t· ""na dair bir beyanname n" .. ede- Kahire 22 (A.A.) - İnğılız hava 

Hitlerin vaatleri Yugoslav nazır
larını kat'iyyen teskin etmemiştir. 
Nazırlar, Yugoslavyanın bi!Uhare 

4 _ Akdenizde büyük bir Al- anlaşma yok gibidir. Buna sebep te iaçtıiı dayanın duruşma gOP · 
tak d ık ı 1 . . 21/2/941 tarihine m!ısadl! cuııı'# 

l.un~ ır. ı;• ..... ku tl . ' k .. . 
ceği bildirilmektedir. ~': en umumı ararg ..... ının 

man - İtalyan taarruzuna karşı .ı,m ru.1 ~ an .ması ve yer crının saat 14 te mahk•meye gelmenlt "" 
mukabele tedbirleri alınması: Yu- deıı-.şme•ı ıcap eden oyuncuların kanlan davetiyenin arkasına 

Ayni habere göre bu tahdidat teblıJti: 
bll' ereceye kadar e Rusy~ ~im, italyan Somallsi . d . 

(Baş farafı ı inci sayfııda) için de tatbik edilecek ve şimdi Si- beşıs tanda , tayyar~ ~aalıyetı 
Amerikan yardımı 

yeni nizama iltihak etmesi hakkın
Ha da H itler tarafından yapılan tek

azai-

gittikçe artmasıdır. 1tthe naı.aran Parlıie gittiğinııJ fi 
Melih te çekildikten sonra forvet risin neresinde bıılunctutunuz d:ıl' 

Daha düne kadar bu val~yetler ka
tı olarak infiradcı vaziyet almış bu. 
lunuyorlardı. Fakat §imdi Japon 
tehlikesini hissdmeye başlamışlar· 
dır. Filhakika Japonya geçen har· 
bde İngilterenin müttefik! idi. Bu
gün ise Mihverin müttefikidir. 

birya yolile Almanya ile yapılan madan devam etml§tır. 
ticarete mani olacaktır. . Cenubi Afrika hava kuvvetleri 

Yeni listeye konacak maddeler !ne mensup bombardıman tayya • 
arasında bilhassa Hindkendir~ releri Juba ırmağı kenarlarında 
boraks, sellak ve gliserin bulun- asker tecemmülerine, Mogadisci -
maktadır. yonun garbında Jlib mıntakasında 

life cevap vermemişlerdir .• 

YUNANiSTAl'UN TEKZİBİ 
Atina, 22 (AA.) - Atina ajan-

h tt d . . ~bulunmadıjp anlaşılmış olduğıı• 
a ı, ver ığı randımanın yarısın- n · · lesi 0 ü d u' ~'-" . . nr;ı_mer. ın~enm~ 

dan fazla•ını luıybetmıştır. Bu va. mak uzere bır a1 miıddetle :ıW' 
~ephesi vardır ki 0 da, Almanların ziyet karşısında oyunun yegane liğat lcrasıno ve duruşmanın ,S · 
Italyan donanmasını kendi kunıaA- istinat noktası haf kısmıdır ki bu 1 tarihine müsadlf Cuma &"üntl ~ 
daları altına alarak Akdenizde SÜ- ,oyuncular da zayıf müdafaa ile bo- dorde bıralu!mamna karar veri 
veyşe karşı, bir hru:eke.t yapmaları , zuk forvet ortasında bir buçuk sa- 0 &"tin ve saabıte mahke~. ı;-

karıdaki ile· madde, İngilizlerin Ak.

denizde taarruza geçmeleri bakı

mındandır. İşin bir de müdafaa 

sı bildiriyor: 

motörlü nakliye vasıtalanna bü .. 

İngiliz lut'alarının Limni adasına 

ihraç edilerek adayı bir deniz ve 
hava üssü olarak tahkim ettikleri 

'1akkında yabancı bir radyo tara

fından neşredilen şayiayı kat'i su-

ih . ı·di G . b .. 1 b. ihti l j t b l kt . ' .b 1 menız veya ır vekil fön~r ı< tıma ı r. erçı, oy e ır ma a . ?Ca ama a ve netıce tı arı e zumu teb1iğ yerine olruak üS' 
zayıfsa da büsbütün yok değildir. hıçbır şey yapamamaktadır. San- olunU<. 3080 

Rooseveltln yardım layihası, A
merikanın dahili siyasetinde de mü 
essir olmaktadır. B ul~yiha Cüm
huriyetçi partiyi de ikiye bölmÜi

tlir. Parti şcnerinden bir çoğu Wll
k.ie'nin !Ayiha lehindeki hattı ha
reketine iştirak etmektedir. 

A 

iaşe müsteşarlığı 
(Baı tarafı 1 iııci '8yfada) 

tihlalt edilmesi beklenmektedir. 
Ankarada mevcut ekmeklik un 
stokunun sekiz on gün içinde sar
fedilmiş bulunacağı tahmin edil
mekte olduğuna göre bu müddet 
bitince şehrimizde yeni un halita

sından ekmek imaline başlanacak
tır. İstanbulda da ayni müddet 

içinde tek tip ek:rııek imaline b~
lana~ağı zannedilmekt<'dfr. 

PASIFIK'TE 
cum etmişlerdir. 

(Baş tarab 1 inci sayfada) 
tına dair ifşaatta bulunulmuş ol • 
masından dolayı ayan ordu encü
meni azasını, gazeteciler ve Ame
rikan radyosunu tenkit etmiştir. 

İngiliz hava kuvvetlerine men
sup bombardıman tayyareleri de 
dün Kinele ve Diredauada tayyare rette tekzip ederiz. 

Onikiada ve Habeşistan hakkın
da kararlar verilmesi gibi diğer ba

zı ihtimaller daha varsa da, buı:ün
kü vaziyette akla en yakın 1>lanları 
bunlardır. Kahirede bu ihtimaller
den en ziyade hangısiııiıı müzakere 
edildiğini ve ne ı,ihi kararlar ve
rildiğini keşfetmenılıe, tabii, im

kan yoktur; herhalde, Akdeniz ve 
Orta Şark cephelerile ala.kadar 
mühim kararlar verileceği muhak-1 
kaktır. lliiriselerin inkışafıw bek

meydanlarına taarruz1ırda bulun
muşlardır. Kinele de tayyare iniş 
meydanı boyunca, çalı altında giz. 
Ji tutulan tayyareler ve iaşe mad
delerine şiddetli hücumlar yapıl
ınıı;tır. Diredauada demir yolu is
tasyonlarına ve kışlalara tam isa
betler kaydedilmiştir . 

B. Roosevelt bu bapta verilen 
malfımatın gayrisarih olduğunu, 
fakat gizli raporlar hakl:ında ya -
;ıılacak ifşaatın milli müdafaaya 
zarar vereceğini söylemiştir. 

Tok.io 22 (A.A.) - D. N. B: Cenubi Afrika avcılan alçaktan 
Meb'usan meclisinde bugün ha- uçarak Musavvada yerde bulunan 

riciye nazırı B. Malsuokadan lngi _ tayyarelere hücum etmişler ve A
liz hükumetine son yaptığı beya _ diubrlde bir petrol deposunda yan 
nat hakkında tafsilat vermesi iste- gın çıkarmışlardır. 
nilm~ ve sebep olarak da bu me - Dün, düşman tayyareleri Malta
sele etra!ında bir çok rivayetlerin Ya yaklaşmışlarsa da avcılarıını -
dolaştığı ileri sürülmüştür. zın havalanması üzerine ric'at et-

Haber alındığına göre hariciye mişlerdir. 
nazırı B. Matsuoka önümüzdeki Bütün bu harekata iştirak eden 
Pazartesi günü buna cevap vere •. •avyarelerimi;;ı; üslerine dönmüş -
cektir )erdir • 

General Wavell ordusuna men
sup İngıliz kıt'alarının Yunanista

na gelmek üzere yolda olduğuna 
jair ayni kaynaktan verilen haberi 
de ayni kat'iyetle yalanlarız. 

EDEN 
lemek zaruridir. 

Abıdin DA VER 

(Başı 1 inci sayfada) 

Bale, 22 (A.A.) - Basler Nach
richten gazetesinin Budapeşte ı:ıu-

habiri bildiriyor: : Tesekkür 
Eden'le General Dill'in Kahireye J' Eski ""'hr . . ~--~ 

V'- em.mı ınuav.ını ve "'u.ıu . .uU -

muvasalatlan Balkanlarda heye-lriyet Haık Paru•ı ~ı;;JJ nalııyoo;ı reısi 
can uyandırmış~. Zira Eden'i.n b.raderun Raıt ıa•t Gwıenn lı<lsWıgı 

Kahireye yaptığı son ziyareti taki-1 eonasında tedavısı hususunda ıosıerttik
• d h"d' 1 h k ·I h tı . d ileri çok müşlık ;.iakadan dolayı pro -
">e en " 15 er er es n a rın a- fe.ör doktor M=ller Esat, pro1eoör 
dır. •doktor general Süreyya Hidayet, üro-

----- 1 ıog doktor Bahaeddin Ltltfi, dolrtor Aziz 

E D.. E B J R O M A N : 98 
1 Fikret, bakteriyolog Aı;eo •• büyük bir 

nın gl'.izleri cam gibi parlıyor, şa- nız bırakabilirdi?. muvf.Cak.iyeUe amelı;Jatını yapan opera-
kaklarındaki damarlar hızlı hızlı Peyman, masanın üzerine bir pi- tör M. Kemal ve NiJantaşı sıhhat yur-

atıyordu: rinç şamdan bırakmış: du müdiresi ne ası.taru doktor Avniye 
-: Bir kadeb, beraber içeceğiz, _ Numan Beyin şamdanını ge- ve biraderimin sıhlıatlle yakından alA-

- ----

ÇOBA.N YILDIZI 
=====: Yaaan: Ma/ımrıt YESARi 

dedi. ı tirdim, hanımefendi. Başka bir em. kadar olan bUtün dostıarmua Bal>&nn 
Sadiye başile reddetti: riniz var mı? demiş oonra Macide 've anem nnnına en derin Diıınet ve 

Onun, kaba, haşin tavulannda parlıyor, korkunç tarralralar boı- I - F~la ~çtim,. ~astalanınm. ile yukanya, odal~ına çıkmlflar- ı;ülmınlarmıı )>il~~E~ 
dış.sıne tahakküm eden, kuvvetin- luklara çarpa çarpa uzaklarda bo- arttk, sız de ıçmeyınız. Yemek yı- dı. t • . ek.s' . a.. .. eı Gtlner 
ci n emin •b:r erkek gururu, aza- gulup sönüyordu. yemıyec ınız. Numan kaptan, her kadehi cBu, 
meti vardı. Artık, hiç konuşmuyor- Macide, C$lliyerek ayağa Sr.aJat- Numan kaptan, boş meze tabak- son!• diye içiyor ,ikide bir Sadiye 

Tü k Okutma K Müdürlü-lardı. Sadiye, onunla gözgöze gel- mıştı: lanna çatalilc vuruyordu: ye dönerek: •- Biraz meze lutfe- r urumu 
mekten çekini~r. fakat o, ayni dik, - Hanımım, müsaade edersen, • - İçtikten sonra ,ben yemek yi- der misiniz? Çok değil, iki zeytin, iündenı 
h • • b Türk Okutma Knrnmunun 8 Tem -

a ·ta iraz da istihfaf eden serbest ben 'biraz bir ~•ey yiyeyim. Pek ,_· yemem ki.. haydı,' siz de bir tane bir kaç parça ekmek!• diye, meze 
""S muz 940 tarihinde alelt'ıde i('tima eden 

küstah bir h<i<ışla, Sadiyeyi sü- çim ezildi. içiniz ... Hatır için ne ~ıkar! ..• bu, istiYordu. Umumi Hey'etl tarafından teşkil olu -
zliyordu. i.tediği müsaadenin verilmedi- son! Sadiye; ihtimal onuncu defa ola- nan Komisyonca hozr<lanmış olan ni -

Büfenin kapa~ını. koklı~ara~ do- ğine dikkat etmeden kapıyı yavaş- - Israr etmeyiniz. rak büfeden zeytin, peynır çıkarır- zamname ~ro1..ı .müzakere edilmek ü-
la_ şan kedı_ nın, tuylu halı.uzerınde- ça açtı. Sadiye; şim•ek çaktıkça 1 Numan kaptan, Sadiyeye garip kcn ,sofadaki saat, on ikiyi .. a1ı. l•9•4rle mezkur hey etın fevltallıde olaralı 

od Ü 1 
,. senesi Martının ikıncl Paz.ar günü 

kı ayak. sesı anın a kutu içinde ıgözlerini kırpıyor, elile yüzünü ka- garip bakıyor, gözlerinde, zaman :)-'Orou. Sadi yenin sarhoşluğu yavaş saat ikide Dariışşefakada toplanması 
<l .Jyulabıle~ yegane acstı. Ya/!ıı:ııur 1 ratıyordu. Hava. sinirlerini boz- ızama~, ~ir kıvılcım süratile parla- ya va.~ ge?11 i~, ~acına hafif bir ağır- tekorrur eylediğinden Kunmı nozaınna. 
dışarıda bukn ş ddct:ıe Y.a~_ıyor, Jmuş. rakı, garıp bir sarhoşluk ver- yıp sonuyordu, razı olmuş görün.. !ık çokmilştu. N:-an kaptana hay- meslnin 18 ci maddesi mucibince en ""' 
hıç fasıla vcr,.,eden gok gurluyor. mlşti. Macide kapıdan çıkarken dü: retle bakıyordu. Bilrlıan Şevket, iki ııenedenberi Kurumda mukayyet bu-
d d h lunan ha.Yi kiramın leı;ritlerl rica o -

u. sor u: _ Pekali. Israr etmiyorum. em çok, hem bnşık içerdi. La- ıuour. 
Sofadaki saat, tekrar saat başı- - Macide hanım, Numan Beyin Sadiye; tuhaf bir vaziyette kal- kin hiç bir gün Nımıan kaptan ka-

nı çalıyordu, Sadiye, odasını hazırladınız mı? mıştı. Gözlerini kapasa midesi bu- dar tahamül edebildiğini Sadiye 
Rüzgar, camları sarsarak v~i - Peymana söyled,m amma, bir Janmağa başlıyor, başı dönüyordu, gôrmemiştl Numan kaptanın sar-

bır b '.!ürıne haykırıyor, yal:mur kere de ben bakarım . odasına çıkıp soyunsa belki rahat lho,şluğu da ayrı nevidi. O, içtikçe 
damıa.ar. titri)crck b:.ı' ziya ile· Macide çı~tı. Nı:ınıan kapta. edecekti, fakat misa!ir.iAi nasıl val· lDaha va.r) 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karahilgin 
Basıldıj:ı yer: •Son TeJ&raf• 
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Devlet Denizyollan İşletme UmuJJl 
Müdürlüğü İlanları 

Mudanya Tarifesi 
22 Şubat Cumartesi gününden itibaren Mudanya hottına esti tarit< il' 
y~ni vapurlari ı her gün posta yapıbcaktır. (1351) 

Soğuğa karşı 

tedbir a ınız 
Yalnız sıkı giyinmek 
kafi değildir. Cebi· 

nizde bir kaşe 
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