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FIATI 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Son Telgraf Matbauında Basılır. 

ugoslavya ve Yunanistanda aldığı şehirleri ve yeni Yunan 
müdafaa hattını gösteren harita 

Bulgar ordusu 
hudutlarımız
d an çekiliyor 

Yugoslavyada 

Alman ordusu 
Virovititza da 

durduruldu! · 

Reis R u z ve 1 tin 

mühim bir kararı 

Kızıl deniz 
ve Aden 
körfezi 
1 Amerikan 
gemilerine 
Açıldı!. 

1 

' 

ı 
Btiyük hasarı uinyan BerlindeRayştaı binası 

Amerikan 1- ngiliz Al . · 
işbirliği kuvvetleniyor ~anyaya şıd- Addisababa d~ 

; 

Ruzveltin .. Beyanatı detli hava Kral sarayına 
akı:Qı başladı .bayrak çekildi 

Ber~ inde bü- Haile Selasiye 
1

gük tahribat saraya kavuştu 
lngilizler 
tayyaresi 

9 Alman 
düşürdü 

lngiliz tayyarelerinin 
faaliyeti şiddetlendi 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz ha- Adisababa, 11 (A.A.) - İmpara-
va nezaretinin tebliği: tor ~arayına cumartesi günü Ha-

Blenheim tipı bombardıman tay. beş lmparatorunun bayrağı halkın 
yarelerinden mürekkep küçük bir alkışları arasında çekilmiştir. 
teşekkül, Borkum'da düşman üssü-\ Merasimden evvel Britanya im
ne hücum etmiştir. Hemen denız paratorluk kuvvetleri kumandanlı
c>eviyesine yakın alçaklıktan uçan\ ğının bir subayı, parlamento bina
tayyarelerinıiz, hücumlarını tam sında toplanan Habeş ra!)ları ile 
bir sürprizle yapmışlardır. Somali şeflerinin mümc.>sslllcrine 

Ruhr'de ve Ren havzasında, fe - hitaben bir nutuk söylemiş<.ir:. 'Bu 
n a havaya rağmen, birçok hedei nutukta yapılacak daha bır çok 
bombardıman edilmiştir. Esas he- işler mevcut oldugu ve bunların 
defi, Dusseldorf t~kil eylemiştir. "''Devamı 4 i;ncü s.a~ rnd:ı ı 

Daha iyi hava ~eraiti altında, di
(Devamı 4 üncü sayfnda) 
----Oı---

Garp çöJündeki 
İngiliz kıtaatı 
takviye ediliyor 
~-

Sofyada yeni 
tahdidat 

· Saat ondan sonra 
tramvay işlemiyecek 

Sofya, 11 (A.A.) - Gazcttler. 

M 1 sır Başvekili Sırrı şehir halkının bundan sonra tSbi 
olacağı hususları bildiren bir· ni-

p a Şanın bey analı zamname neşretmişlerdir. Bu ni
zamnameye göre yaya yürüyenle-

"Son hadiseler bi- rin sokak ~rtasmdan gitmeleri VP. 
sokakta gazete okumaları yasaktır. 

Zİm İÇİft bir SÜrpriz Bundan başka yedi yaşına kadar 
olan çocukların yalnız olarak soka. 

teşkil etmemiştir,, ğa çıkmaları da memnudur. Keza-
K ahire 11 (A.A.) - Mısır başve- lik sokaklarda grup halinde top

kili Hüseyin Sırrı paşanın Elmısır la~rr:ak ve yürümek de yasa~ edil-

gazetesinde neşredilen beyanat · mıştır. Tramvaylar saat sekıze ka-
ma d 1 t ·r ·b· · ı göre, garp çölüne gelen 1n iliz ar norma . an e mucı ınce ı~ e-

l . . . .. g. mekte, sekızden sonra yarımşar 
kuvvet enrun miktarı gun geçtik- saat fasıla ile sefer etmektedirler. 
çe artmaktadır. Şarkı Afrika hare- Saat ondan sonra hiçbir tramvay 

(Devamı 4 üncii sayfada} işlememektedir. 

GÜNÜN T E NKITLERf 

Çörçöpsüz çelik - çomak!.. 
Yazan: Selimi izzet Scdeı 

Tanzimat biz.im biınycınizi 
frenk tercümelerine b ir tiirlü 
ısıudıramadı; içtinrni ve edebi 
biinycmiz i~in tcrciinıc bir ih ti
yaç h alini almamı~tı, fakat eski
'" • nrn tcJıf de ihli.} ac1 kar
şılı~ amaz oldu. Adaptasyon bu 
ihtiyaçtan doğdu, Buı:iiıı tfe 
bünyemizin terciimeyc olan j h. 
tiyacı inkar edilemez. Tcr<'iim6 
eserlerin revaçta olması bunun 
delilidir. 

Sananlar var k i, edebi ve iç
timai bünyenin ihtiyacından do. 
ğan adaptasyon i1e tercümeyi 
pazu ku\'vcti ile büny<.'dcn çıka
rıp atmak mümkiindür. Bıına 
maddeten imkan yoktur. Bunu 
manen mümkün kılmak için te· 
lifin ihtiyacı karşılnmnsı şarttır. 

Mütercimlerle adapto<;yoncula
r a lıücum edecek yerde knlcm
lerc sarılıp telif eserler yaratım. 
ya baksınlar. Yoksa mesele aya· 

sak!• ile halledilecek mesele de
ğil~ir, Bir an tercüme ile adap~ 
tem~ ·yasak edildiğini farzetse'k, 
e~ebryat, alanında çör(;Öpsüz çc. 
lık • ~omak oynanır. 
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fM;vı~y_i~i_k N.~~i.r? l~r;f;~~i 
- - Sıklet merkezi 

eddini Ri ilmi Ki imdir ? ~;!!"::=:!a Ana do 1 uya gı·tmek Şehir Meclisi Y-aıu 
yazan : z y A ŞAK R d .. } d Pre/. H. Şülırii Ba61111 uJ 

Almanya Balkanlarda çetin bir Un t 0 p a D ) v alnız Avrupaya ınahs 
- &2 - mücadeleye başladığının daha ilk m e c b u r "ı d e g"" ı· 1 d ı· r ve oraların ınuntazoııı 

Fakat.. (Hasan Basri)nin ilmi nurundan başka bir şey değildir. haftasında tıpkı Norveçte yaptıkla. El k "k yollarında olabilecelı 
1 .. . f k . [ (Hayat)tan ma•~at, (Allah) rı gibi Zagrep şehrinde de bir bil- e trı Ve tramvay zannedilen yıldırım harbinin soD 

mc~ cgını, i ir hürriyeti üzerıne ""-"' 
miieS>cs nazariye ve akidelerindcki ile (vahdet) tir. (Allalı)ı aramak, kiimet kurdu. Bu hükumetin başı· idaresi i k İ milyon hafta zarhnda iklim şartları itiba• 

bulmak. Onunla (ribna) keshet- na Yugoslav birliğini senelerden· Vilayet teblig" inin ilk maddesinin bazı ı rile birbirinden çok farklı iki sah•· 
incelikleri - Kı1feli ebu Haşim'den 324 b" I" k"' tti" 
daha evvel • ifşa ve izah etmek şe- mektir... Fakat bu maksada, ko· beri bozmıya çalışan Hırvat sui- J f • } .., d ..., } ld ın ıra ar e da, Afrikanın kum çöllerinde ~e 
refi bir kadına nasip ve müyesser !ayca vasıl olunamaz. Çünkü vası- ka>tçılarından Paviliç getirildi. yan iŞ t e Sır e re U g r a ı g ı an aşı ı Şehir Meclisi dün Faruk Dere • Balkanların karlı dağlarında. tal; 
olmuştur ki 

0 
da (Rabia-tül-Ad- tasız, yük•ek bir makama çıkıla· Nanemolla: İstanbultlan Anadoluya gitmek Diğ<"r taraftan vilayet tebliği 1 linin R<"isliği.nde toplanmıştır. Bu biki, her tarafta bir nevi bayre 

viyye) idi. maz_ - Almanya, Kral Aleksandr'm 'isteyen mütekaid, eytam ve era • yanlış fofsir edilerek eytam ve e· ı toplantıda evvela elektrik, tram - uyandırdı. Muhakkak obn bir uok· 
İslam mutasavvıflarının ilk sa- [Bunun için, bazı dereceler geç· katillerine riyaset eden bu adamın mille vatandaşlar tlün tle kayma - rami! ve mütekaidinin Anadoluya vay ve tilnel işletmeleri ile sular ta varsa o da Alman devlet adaJJl· 

fında görülen bu büyük ve alim mek lazımdır. Bu dereceler de, baş- riyasetinde hir kukla hükUmet kamlık ve nahiye müdürlüklerin - gitmeleri mecburi olduğu manası 1 idaresinin 1940 yılı bilançoları en· !arının •Muharebe, siyasetin =~ 
kadın, (Basra}da dünyaya ge~· lıca üçe ayrılır. kurmakla bu devleti içinden vur· den beyanname alarak doldurup . . • cümenlere havale olunmuş ve bi- ğer usullerle devamından başka 
ti. Emsalsiz bir zeka ve lisan tala· [Birinci derece (mürit)lildir ... mak istediği anlaşıldı. dedi ve ila- vermeğe devam etmişl<"rdir. Diğer ç'.ka:ı:m.ıştır. ~~!bu~ Vılayetten lahare kuyruk ve yağ parçaların - şey değildir. formiilünü pek zi~· 
k ı· likt' p de · (İsmail) ta ITasav uf n k 1 h d d ve etti: bildırıldığıne ,gore hıç bir vatan • dan mezbahada kilo başına 1 ku- de benimsemiş bulunmalarıdır. ı· 

a ıne ma . '.: e. ~·. . . · . v . u. a":un a~ı. u u nna _Balkanlarda ortao•·unu başla- taraftan dün Valinin reisliğinde . ııı· 
rafından, bilyük bır ıtına ıle yetış- gırmek ıstıyen hır murıt, evvela ' ı daş için gitme mecburiyeti yok: • ruş nakliye ücreti alınması hak - yasct ile elde edebilcceklerinı u 

dl delll h•-t.'r. tekmil kaza kaymakam arı ve na- d ki dd eti· 
tirilmiş .. birçok erkek alimlere te- (Kur'an) ve (Hadis)i tasdik ve ka. '" tüye müdürlerile Emniyet Müdii, • tur. Hükumetin gösterdiği bu ko· kındaki mazbata kabul olunmuş • u arı mü ctçe o muayyen 11 

• 

fevvuk eden ilim ve irfanı dolayı- bul etmeli.. islamiyetin bütün esu • .. t 1 k b tr f !aylık ve ihtı'yatı' tedbır' den ı'stifa· tur. ce için hiç kan fedakarlığı dcrpıj 
J ru op anara ' u mevzu e a ın· I T k k etmek istemi.-orlar. Fakat bir d•· 

sile kendisine, bihakkın (Tacür-ri- ve şartlarına riayet eylemelidir. Pabuç nere e da görüşmüşlerdir. de etmek tamamile ihtiyaridir. Müteakiben a simde uru! - " 
cal) unvanı verilmişti. Bunlara riayet eden mürit, uzun pahalı?.. • makta olan haftalık pazarın 3 ay fa aksi i•tikamette bir kanaate

1 
'1~~ 

(Rabia), hür düşünceli ve ser· imtihanlardan geçirilmeli, liyaka- müddetle kaldırılması kararlaştı - rırlarsa azami şiddet ve sav e 
best muhakemeli idi. Devam ettiği tine kanaat getirilmelidir. Ayakkabı fiyatlarının yiiksekli· T" İ V k" I" J p k •• b rılmış ve bazı talimatnamel<"r tas- çarpışıyorlar. Sonunda yapacak!•· 
ve büyük münakaşalara giriştiği [İkinci derece (tarik)dir ... Mürit- ğinden şikayet edenler, lüksten şi- JCare e ] l• amU mU aya· dik olunmuştur. rı.ru ilk ~·~ede s~rfediyorla:.:~ 
ulema meclislerinde, bütün nazar likte liyakat gösteren bir mürit, kityetçi olanlar bollaştı. Bir arka- • t t k • k J • b ı d Elektrik Tramvay ve Tünel i - boylece surprız, telaş ve beye 
ve fikirleri, (Hasan Ba.ri) üzerin- (sofi tariki)ue girerken öğrenir ki, daş: nın e ) er ı asına a Ş an ) darelerini~ bilançolarından anla • dan ne kadar istifade mümkünse 

k b 1 d · 1 d' · 1 L b' t d N erte, de temerküz etmişti. (Hasan Bas- bütün zahiri (ayin)ler, ancak bir - Şu ayak a ı fiyat arın an şı- ~ şıldığın• ~"re 1940 yılı içinde elek- e ı)or ar. e "an a, orv ' 
ri)nin bilhas>a (vahdeti vücut) gösterişten ibarettir. Ve bunlar, kayct edenlere hak veriyorum. Hiç Tı·caret of sı" bu haf- v k Al tt f" ti trik kısrr:ı. m 82'9 bin lira tram· Fcleruenkte, Belçika \e Fraıısad• 

1 e a e en ıa arın • . ff k ı b t h ket ~· nazariyesini derin bir eluka ile ta· yalııız, (zevahir)e aldanan ve bağ·! yoktan pabucu pahalıya satıyor ar. vaylardan 483 bin 120 lira kar te· mm a a 0 an u arzı are • 
kip ederek bütün inceliklerile haz- !anan (avam) için tanzim edilmiş- dedi. ta işe baş 11 yor yükselti mesi istendi min olunmuştur. h?ttiı ~skeri ıa.b~ye en ~~k bi~ t;!: 
meylemişti. tir ... (Hakikat)i idrak eden insan· Nanemolla gülerek cevap verd:i: H"kı'.ı t' d .•. b' k Tramvay otobüsleri ayni müd -1 > ıre !uzum gorulmeksızın hı •. 

R
'b' . da 1 k b' 1 . . b • hı'r t 1 . . . ta d Birkaç gündenberi şehrimizde u me ın son ver ıgı ır a· ı . . . çuk yıl sonra yine tatbik olunıııa~· 
a ıa, aynı zaman par a ır i ar ıçın, uza peres ane şey erın _ istila ordusuna Yunanı> n a bulunan Ticaret Vekili Mümtaz rarla ellerinde 500 kilodan fazla det zarfında 45 hın 280 !ıra hasılat . d di· 

şairdi... O zamana kadar ancak mu-lhiçbir kıymeti yoktur. Çünkü, (ha· pabuç çok daha pahalıya maloldu- te · tm' t' B" lece idaren' tadır. Hakıkaten Napolyonun e 
rif kika ) t b . • Ökm<"n tetkiklerine devam etmek- pamuk olanlar bu pamukların ne- 19m40ın "'

1
• ışlırk .• 0 Y

2 
.
1 32

•n
4 

g"i gibi •Harp gayet basit bir i]iJll' 
bitine ve tabiatc karşı ince ve za j t mer e esıne vasıl olm~ bir ğunu unutuyorsunuz. vilerile miktarını bir<"r beyanna • , ma ı yı ı arı mı yon . . • ff l<J· 
türler söyliyen Rabia, Hasan Bas· (Daha var) M. K. tedir. me ile aıa· kad ak 1 b'l bin 144 lira 89 kuruşa balig' olmuş dir, ufak bırkaç planı mu va a 
ri'den aldığı ilhamlar üzerine ar· 

1 

_ Vekil dün sabah ve öğleden son· . . . ar m am ara 1 .. • tur yetle ta1bik etmek kafidir•. 

tirıniştL Ve ondan sonra, artık il- r • Vekalete bağlı müesseseler erkaıu re Ticaret Vekaleti pam~kları ka. IJk Operet San'&t• leme ve muvaffakıyetler Sovyel 
tık mevzulnrınııı cereyanını değiş· ~ ra Ticaret Müdürlüğüne gelerek dirmışlerdir. Haber aldığımıza go- · Balkanlarda ve Afrikadaki ;ıcr· 

mi mesleğine dair ateşin şiirler MAHKEMELERDE ve POLiSTE ile görüşmüş ve bu arada bazı lif· rarlaştırılan fıatlarla mubayaa et- matbuatında bilhassa Kızılordunu0 

söylemiye girişmişti. · \... tik ve manifatura tacirlerini de meğe başlamış fakat_ b"'.'ı mın~aka- karının jübilesi gazete•inde dikkate değer akisl~r 
Rabia, bu şiirlerinde, hissiyatını B "kt t v· d k d "k" kabul etmiştir. Vekil öğleden son- !ardan Tıcaret V<"kaletıne mur~ - . . . hasıl etmiştir. Albay Popo( harblO 

apaçık söylemekten çekinmiyor .. ı' eşJ aş a JŞDeza e par )0 a ) ) ra halk ayakkabı tipleri ôçin ala- caatlar olmuş ve fıatların bır mik- M~leketınuze ~ .. defa g~p ?° siklet merkezinin Garpten Şarl•• 
(Allah) telakkisini dar bir çerçeve k "k k } • • kadarlarla görüşmüş ve muhtelif tar yükseltilmesi istenilmiştir. Ve· peretını getıren buyuk sanatkar intikal ettiğini yazıyor ve ila•• 
içinde tutan ve (Allah)a ibadeti 

1 
eS! 0 Ve JkJ bacak bulundu müesseselerin hazırladıkları tip -ı kalet bu teklifleri tetkik etmeğe ı'c~:nal Sahirin 20 nci ~·at. yılı ediyor: •Bundan sonra İngiltere· 

• k 1 tut kt 1 . f 1. t t f' başlamıştrr munasebetıle bu ayın 15 ıncı Salı . . t'l" d b h 'ht' ·ok· sauece namaz ı ıp oruç ma an erın evsa ı, ma ıy<" ve sa ış ı • 1 • T' tro da t nın ıs ı asın an a se ı ıyaç ~ 
ibaret sanan ham sofuların karşı· - atları hakkında izahat almıştır. • . 1 a~şam.ı Fr~~sız .•ya sun er- tur.• 

Slnda. büyük bir pervasızlıkla: Kol ve bacaklar morga kaldırıldı ve ırıu··d- D" t ft K tl h d f ihracat devam ediyor tıb edılen JUbılenın tekmil hazır - Çölde ve Balkanlarda bir iki •.·· . ı~er ara an u ~ an a .a- ı . lıkları ikmal edilmiştir. İlk O""ret 
[Ey büyük Allah! ... Sana müş· alıye'e g<?çecek olan Tıcaret Ofı - Ihracat mevsimi geçtig'i halde , tk' b . "'b't"-. fer Sovyet mütehas.ısmı harbıO 
k 1 klb. · k t ı deı"umum"'ılı"kçe tahkı"kata başlandı · · b"t" tek'l't kdı 1 ' ı•ana arının uzengınıuıesıne 'ki k · · srk• ta o an n ımı, aş ının a eş e- sının u un ş ı a ve a ·o arı . harici satışlar m<"ınnuııiyet verici b' k f t' t 'k' . sı et mer ezının tamamen 'a 

·ı k K"I • J .1 h lıkl "-- 1 , ·1m. t' 1 , ırço maru ar ıs ve musı ışı - t .. h t .. . 'k d' •g" • rı ~ ya . u e._.. ı e azır arı uvna eaı ış ır. bir şekilde devam <"tmektedir Dün 1 . . ak ed k h l eveccu e t.gıne ı ·na e ıyor. " 
[ Kalbimi, senin için saklıyorum. Beşiktaşta, Vişnezade parkında, liyeye verilmiş, tlün Sultanahmed Of .. .. .. d k' h ft d Tb · nas ar ıştır ere o gec<" a • lehi ihtimal Popof Yoldaş şarki 

pazu kısmından kesilmiş iki insan üçüncü sulh ceza mahkemesind<" ıs o~umuz e 1 a a ~n ı 1 a • muhtelif memleketl<"re 400 bin li- kmuza hakiki bir san'at toplulu - çok genı'ş man· ada anlamıya d• 
Ve, görüştüğüm insanlara, yaln12 kolu ile diz kapaklarından daha 1 hak . d 2 ren 1alıyete geçecek ve ılk olarak ralık ihracat muamelesi kaydedil- • .. . 
Şeklimi gösteriuorum... Herkesle yapı an mu em<"sı sonun a ay 1 M · t d b' 'kt 'th ı·t l!V rostereceklerdır. mütemayildir. Yakın, Orta her ,.as· 

, yukarıdan kesilmi• ve ayagın· da ha si e ik' "dd ti . t acarıs an an ' ır mı ar ı a a . ıniş ve bu meyanda külliyetli mil<- s· k . b ı· .. .. ı 
iıeraber olan, yalnız cismimdir. -. P n : 1 ay mu e e emnıye ta bulunacaktır. ff eCI &n IYOSU file Şark. Bu görüş tarzile Mist~ 

Çorap bulunan bır' çift ı'nsan baca nezaretı altında b 1 d im tarda keten elyafı, satılmı•iır. 
Halbuki kalbim, yalnız sana, valn12 ' • ' u un uru ası • ' Çörril'in dün tahlil etmiye ralı~tı· ' ğı bulunm~tur. Bu uzuvlar bir er na, 600 kuruş mahkeme masrafı Ofis Umum Müdürü Ahmed Ce· Bundan başka tiftik, tütün, balık Sirkeci Banliyösünde Kumka • > ' 
sen (maşuk) uma aittir J lar k d h d ki h g'ım hıtabesi arasında bir bakıl11' · keğe aidc!ir. NölıE!tçi müddeiumu· ödemesine ve tevkifine karar ve • mil Conk d('m Ticaret Vekilile gö- üzerine de satış ohnuştur. pıya a ar uzanan sa a a a şap • 1 

Biye, feryat ediyordu ... Ve böy- kulübelerin istimlaki hakkında Be dan çok manalı bir intıbak, d<ıı• 
lece de, (tasavvuf)un, ilk sözleri- mi Tahsin tahkikata el koymuş, rilmiştir. ı· rüşeı;ek Ofis faaliyeti hakkmda ı Fatih Halkevinde havacıldc ledf:1'ece tetkikler yapılmaktadır. bakımdan miihim bir ayrılış var• 
ni o söylüyordu. :~~~~~~:~k~~a~::::!ı;:~: K k kendisine izahat v<"rmiştir . 1 günü B<"lediye gelecek sen<" bütçesinde İngiliz Başvekili Alman harekatı· * arpı"t azanını bu hususta para ayıracaktır. Kısa nın müstakbel inkişaf i>tikametle-

h k h h .. sıl bir aleti<" k<"sildiğinin anlaşıl - ~ .. .. . 1 Gelenbevi orta okulu dün Fatih 1 dav· 
(Remle) an a ı, er •ene yuz- ması için Morga kaldırılmıştır. Ada, Bogaz ve Eyubun ımar ı Halkevinde bir havacılık günü yap bir zamanda tren yolunun etrafı ri hususunda gayet ihtiyat ı ' 

!erce talebe yetiştiriyordu. Ve ar- karıştıran amele lA 1 açılacak ve ooyldikle bu eski ve ranmak icap ettiğ'ni kaydettik!'~ 
tık btıradan kaylılyan feyiz,· bir ta- s· ilci ak ··ı .h • p an arı 1 mıştır. Toplantı, Halkevi bando - sonra akla geleb·ııecek ihtimaller.· 

ıs et çarpar o en ı tıyar 1 ld - · t'kl"l ·ı b ah~ap evler ortadan kalkmış ola -
raftan Çin hudutlarına, diğer taraf. ---o---- Büyükada, Boğaziçinin Anadolu sunun ça ı?ı ıs '. a marşı e aş- caktır. saydığı vakit bu kuvvetler TiirJıı· 
tan da Atla• Okyanusuna kadar 70 yaşında Mişon Galatada Ne • Kazanın patlaması rakas Eyüb mıntakasınm imar - l lam~ ve muteakı~~n okulun İn • yeye dönebilir, fakat hububat deİ 
daj!. l ıp ıridiyordu. catib<"y caddesinden geçerken Ro • tarma\it nazım pliınlar dün ~hir gilizce öğre:me~i .?mer Kö~rülü posu olan Ukrayna ,·eya petr• 
İslamiyetin yüksek hikmet ve manya tebaasından Bernard Sa - netİ\!esinde öldü Meclisine verilmiştir. Meclis bun- I ta_rnfından. bugun~ ha.vacılıgınd~ Küçük Haberler mahzeni olan Kafkasyaya da tevc<-

felsefesini, geniş bir fikir hürriyeti ust'un idare ettiği bisiklet çarpa • S"tı·· d K • dd . lan tetkik için Nafia Encümenine Türk gencı, mevzuu bır konfe cülı edebilir diyordu ve bunları soY 
k . · rak yara! ıı ·ht' kal u UC<" e araagaç ca esınde . . .. . rans verilmi< bunu talebelerin ha fıP 

ile diinyaya tanıtma istiyen .. rıya. am~, zava ı ı ıyar, • Koç Demir Limited Şirketi atöl _ havale etmıştır. Dıger taraftan Cı- !ık hakk" d ki nkib . !erken Afrika harekatının inkiş• 
karane taasrnptan ve (zahirpe- dırıldığı hastanede ölmüştür. Bi · yesinde calışan Kahraman oğlu ı hangir, Ayaspaşa, Dolmabahçe ve ~alcı. taki ıtımiştn ~ . me e ve şı- * Halka bir kolaylık olmak ü - dan endişe izhar ederek MısırıP 
rest)ıl.kten nefret eden ehlı' ı·s1a·nıı sikleti idare eden Bernard Sa · • · · l. l d t tk·k · · ır erı P e ır. h h h ı "d f ı· ,.,cıdı· .. Rıza, kendi vazifesi olmadığı hal- ~ıvarı ımar ı:ı an arı a e ı ıçın •ere dantelsiz kuruşlukların da c eme ıt mu a aası azım .. . 
.. ar düsünceler içinde taz~ik eyli- ust'un sorgusu dün Sultanahmed 1 d" k" .. ha ı T l k 1 ·1 ·· · ·ı· d' a ıl tehlikcP'' a • ' de karpit kazanını karıştırmış, ka- un mez ur encumene va e e · üne ayı§ı münave e ı e tramvay ve tün<"llerde kabulü ka· gını ı ave e ıyor ve ' 
yrn (ham sofu)larla mücadeleye ı birinci sulh ceza mahkemesintle zan patlamış ve bu infilak n<"tice- dilmiştır. kullanılacak rarlaştırılmıştır. yine her an Bü)iik Britanya ad•· 
girişen bu ilk (tasavvuf mektebi), yapılmış ve tevkif edilmiştir. ı · tT Jd ··unu da halıt" 

d b k ff kı >inde rıza ölmüştür. Romanyaya ihracat * İstanbulun muhtelif yer - arının ıs 1 ası 0 ııg • ıı-
az zaman a üyü mu va a yet- 5 ht ti • b • •ı' İleride tünel kay,şmın münave- tatmaktan çekinmiyordu. Bıı ' · 
ler gösterdi. Çünkü mektebin pro· a e paaapor. a gıren ecne ı Merdivenden dü§tÜ dizleri bll§layacak ' lıE! ile kullanılması kararlaştırıl • !erine yeniden elektrik lamba - retle Mister Çörçil Sovyet n ,J<erı 
gramı, gayet basit, [akat o nhhet- mahkUm oldu kırıldı Romanya ile aramızdaki m<"v _ mıştır. Bunun için seferler tek hat !arı konulması için Belediyece E- mütehassısı kadar kat'iyet izh"~ 
te cazipti. 

1 

italyada bir şahıs tarafından pa· Üsküdarda hamam sokağında 20 cud klering anlaşmasına göre kar· üzerinJe yapolacaktır. lektrik İdaresine 5000 lira tahsisat ı et~ek~~n ~eki~ınekte.~i:.. Ve ç~ 
. ~u pro?"am, başlıca şu esaslara rası alınıp kandırılarak kendisine numarada oturan İsmail Gücü evi- verilmiştir. , mumkundur kı hu goruş tarzın • 
ıstınat edıyordu: verı'len sahte pasaportla memleke· ain merdivenlerinden düşmüş, iki şılıklı olarak yapılan mübadeleler- Yarın yapılacak pasif 'bt' .. deh bir İngiliz de" * Kömür fiatlarının artması 1 ıyar ve mu dıt• 

[Cihan, ezelidir. Ve, (Allah)ın timize gelen Polonya tebaasından dizi kırılmış, tedavi edilmek Üz<"· de bir miktar alacağınuz biril< • korunma denemesi münasebet ile tramvay bilet ücret- tet adamı hakikate daha yakın ·rr 
bir tecellisidir. Lençiç'in muhakemesi dün asliye re Haydarpaşa Nümun<" hastane • ınişti. Son zamanlarda Romanya - Şehir ve kazalarımızda yapıla . !erine yapılacak zammın miktan Harbin siklet merkezi ~eneb\ ı~ 

( (Allah)ın varlığı, her tarafta altıncı ceza mahkemesinde netice - •ine kaldırılmıştır · dan yapılan ühaliıtla bu fark ta· cak olan pasif korunma deneme - 1 hakkında tetkikata geçilmiştir. ·ki seyyardır, seyyaldir .. Bır a~• ;;. 
ve her şeyde mevcuttur. Anın Rab• ı lenmiş, bir ay müddetle hapse mah Ağaçtan dü§tÜ mamen kapatılmışbr. Bu itibarla , terine aid hazırlıklar ikmal olun - * Ekalliyet mekteplerinin son garpte idi, bilahare Afrıkaya '~ıa· 
bani ruhu, mevcudatın her zerre- kı'.ım edilmiştir. Beyoi!lunda Meşrutiyet catlde - hükı'.ımet Romanyaya ihracat için muştur. Pazar günü Üsküdarda ı;ınıf Türkçe ve kültür dersleri im· kal eder gibi ?ldu. Şim.di ~a~·~~"et 
sinde vardır. Ve güneşin en par· akk sinde 33.numarada oturan Hüse - yeniden müsaade verm<"ğe başlı •

1 

yapılacak tecrübenin saat 10-12 a- tihanları için teşekkül edE!Cek im· ra geldi, Afrikada~ hıçbır u biil" 
lak nurları gibi, lfımiabardır. Kasabın ay abılarını çalını§ yin oğlu Nejad Nişantaşmda bir ktır Romanyaya bir miktar rasında, Eminönünde saat 15-17 a· tihan komisyonlarına her okulun k~y~etmemek ~ar~ıltek. Ya:ıın tcı•· 

[Madde, haddi zatında (hiç)dir. Aksarayda pazar yerinde 112 arsada çıktığı ağaçtan müvazene - yaca · d · .. asib g" "l .. · d b ı k ti' t k ı butün başka bır ıs 1 ame e 
Onu harekete getiren, maddeye ha- numarada oturan Musa Şehzade • •ini kaybederek düşmüş, sol kolu yapağı, ya~lı ~huml.ar, .kestane, 

1
· ~:'.n a ıcrası mun oru muş· ~~~~:. ~ül~~~:~s~er: ~~e~e~ ~ hür edebilir. 'k 
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yat cevheri veren .. ve bize, (idrak) başında bir kasabın ayakkabılan· kırılmış, hastaneye kaldırılarak balık vesatr<" gond<"!"ılmesı muhte- Aynca ayın 15 inde de Eyüb ka- !erinin tayin edil:mesi kararlaştı • Fransız donanmasının Afrı 3 
8 

lmdr t . b b ı· ( ı il · d t kı' ı•ı:rtll e ıni a şey ıyen, A lah)ın m çalıp kaçarken yakalanmış, ad· tedavi altına alınml§tır. meld:h. ıasında bir deneme yapılacaktır. rılmıştır. ,,, crın en anava ~n ' . .' ,t'iP 

--------------------------------------------- 'gitmekte olması Mıs~er Ço~Ç cel• 
ehemmiyetle nazarı dikkatını . 

EDEBi ROMAN :149 

ÇOBAN YILDIZI 
======= Yazan: Mahmut YESARi 

Nigar, Faik'in dönüp bakmasını fahür için icad ettikleri, fakat bir 
bekliyordu. Oı:ıu görünce, çehresi gün bile nefislerine tatbikini dil -
acaba ne hal alacak? Belki d<" u - J şünmedıkleri bu asırdide vehim -
tanacaktı, gözlerini yere indire - l lere inanıyordu. O, zannediyordu 
cekti! .. Nigar, kendisini rakibesin·: ki bir fenalık, mutlaka bir fenalı -
den daha alımlı, daha taze, daha ğın mukabilidir. Kendisi aşkı için 
güzel buluyordu. Faık, bu kadının her fedakarlığı göze almıştı. Fa· 
nesini beğenmiş, neresini sevmiş - ikin ondan, bu kadar zalimce yüz 
ti? .. Sevmek .. buna da pek kuv • çevirmesine sebep yoktu! .. O, Fa· 
vetle ihtimal veremiyordu Faikin iki, el'an ayni şiddetle, ayni hara
birdenbire, ani uzaklaşmasında el· retle seviyordu. Faik da onu sev • 
bette bir sır vardı. Ailesinin icba· mişti, ilelebed seveceğini de söy • 
rile evlendirilmediği ne maliım - !emişti! Bu hissin değişmesi, bu 
du ? .. Kendisi onu bir dakika bile haı·aretin soğuyup tlonması için a· 
unutmamıştı! O da Nigarı unuta • ralarında küçük bir mesele geçme
mazdı. Sevmiş, pek fazla sevmiş mişti. Birbirini kıran, inciten, hat· 
olmaktan başka Nigarın lM! günahı ta söylenecek son söze kadar söy
ne kabahati vardı? liyen bir çok sevgililerin, hlç bir 

Nigarın küçücük, tecrübesiz kal şey olmamış gibi, günün birinde 
bi; insanların, vicdan, namus, ha· barışıverdiklerini, daima görüyor, 
)'a. diye kendi kendilP.rine, sırf te- isitiyordu. Faikin, kendisini bir 

daha yüz yüze gelmemek üzere - Biraz rahatsız görünüyorsu • di kendisine zulmetmek demekti. 
terkedivermesi mümkün değildi. nuz? Kalkalım isterseniz? Yavaş bir sesi<" cevap verdi: 
Şimdi o; gözlerinin içi gülerek, Ni- Nigar, dişlerini sıkarak: - Hakkınız var, gidelim! Bu -
garın yanına gelse, elini uzatsa, - Hayır, dedi. rası pek kalabalık ... Sıkıldım! ... 
Nigiır her şeyi unutacak, onu aile- Ölü müydü, yaşıyor muydu? A· Gösterdiği sükunete, k<"ndisi de 
decekti. sabına garip bir· hissizlik gelmiş, hayret ediyordu. O; bu mübhiş dar 

Nigarın, gözleri parlıyarak mu • bütün vücudünü uyuşturmuştu. 1 beyi bir saniy<" bile aklından ge • 
'ırrane baktığını, Faikin yanında· B!r ölünü~ kalbi yarılsa, belki Ni- çirmediği için, tesiri ani ve kat'! 
ki kadın farketmişti, Faike eği - ı:ıarın kalbınden daha fazla kan a- im t Z'h · iht' ld 'ht' 
l k k l • f ld d N' • k . h' • . k o uş u. ı nı, ıma <"n ı una· ere u agına ısı a ı. ıgar, a kardı. Faık onunla ıç aşına çı mı-

dının bu harek<"tindeki manayı an yan, tamamile yabancı, lakayd bir le atlıyarak, çılgın kasırgalar ko -
lamıştı. Merakla bekledi. nazarla bakmıştı. Yanındaki ka - paca~ı~ ~aha~yül <"trniş'.i. Halbu· 

Faik biraz hayretle dönerek bak dına hissettirmemek için hissiya • kı, kuç~~u~ hır feryad bile _çı~art
tı; Nigarla göz göze geldiler. Fa • tını gizlemek mecburiyetinde ise? . madan olduren bır tek zehırh kur 
kat bu bakış ancak bir kaç saniye Fakat Nigarı göstererek, hatta 1 ~unla, . c~nsız yuvar!a_nıvermişti. 
devam etti, Faik, hiç şaşırmamış, müstehzi tebessümlerle ondan balı ; ~syan ıç~? dea;~ryad ıçın de bıraz 
sükiın<"tini muhafaza etmişti. Tek- setmel<"rine ne mana v<"rilebilirdi? uvvet azım ... 
rar başını çevirdi, ellerile işaretler Saib Raminin; kümes kapısının Kendisine yol gösteren Saib Ra· 
ederek, kadınla konuşmağa başla- 1 kendiliğinden açıldığını gören bir mıye: 
dı. O söylerken kadın, vakit vakit l sansar sevincile sesi titriyordu: - Ne~eye gidiyoru~? d~i. 
başını sallıyarak Nigara ba!.ıyor • _Beni dinleyiniz, gidelim. O; emır beklıy<"n bır kole tav • 
du. Nigar, ona döndü. Evvela bura· ı rı alınıştı: . . . 

Nigar; kendisind<"I! bahsedildi - dan gitmek, rakibesine karşı -. :'eresını em~ed~rsenı~! 
ğini hissetmişti, şaşkınlıktan elin· mağlup görünmek istemiyordu. Nıgar, şemsiyesıle ıskarpınleri -
deki şemsiye y<"re düşmüştü. Saib Lakin burada durduğu her daki - nin ucuna vuruyordu: 
Rami, şemsiyeyi alırken korkarak ka, tahammül olunmaz bir işkence - Size tabiim ... Siz intihap ed!· 
sordu: olacaktı. Reyh•ıde ısrar etm<!k. ken nizt 

Kararını vermişti; intikam ala - betıniştir. Bu kuvvetlerin mevsi~· 
caktı! .. Reddedildiği halde, tezyi - siz bu seferlerini Londra iyi .b~ 
fe, tahkirlere rağmen, hala ona nazarla görmemektedir. An11r;U 
merbut görünmektense; istihfafla Darlan'ın Fransa iaşe ve ınell~ • 
mukabele etmek, hakiki bir şifa bakımından ittihaz ettiği pek a•1Il.'. 
olmasa bile yine •bir teselliydi!.. ti ve şiddetli politika her an bir ı;,':'. 

_ 
3 

_ dise ve infilaka sebebiyet ~e"w· 
lir. Çünkü Ingiltcre an'ane\'1 abda 

Sadiye; ik·i üç dakikada bir, ka· ka siyasetinde musirdir ve bUJ':,. 
pı açılıyor, merdivenlerden biri hiçbir gedik açmak niyet ve ta' 

çıkıyormuş gibi hayali sesler du • vurunda değildir. . do
yarak balecanla odadan sofaya fır Hayati Atla~ik1 ~~harcb~:".ııı lıyor: •Anber nine, nerede kaldı?. ııilen savaşın aşa ıgı ve iıtl• 

eylediği bu tarihi dakikala_rd• .\8• 
Gideli bir saat oluyor, hala yok!• diki halde tali bir ehcmm•~·etı ·bi 
diyordu. iz de olsa Frausız donanması ıı;,iç 

Anber Nine ile Nigara bir mek- bir kuvvetin hasımlara iltihakı 
tup göndermiş, kızından para is • de arzuya şayan değildir. . ;~e 

Dig' er tarafian Japon aarıc".ti· 
temişti. Nigar, annesinin n<" kadar 'ka!P' 

Nazırı Matswıka l\fo,kova 1 Afol•· 
sıkıldığını biliyordu. O, kendiliğin ııi bayiiden bayii uzatınıştır. ıcrce 
den düşünmeli değil miydi? .. Ki - ıof ile mükerrer defalar saat bİ• 
ranın son taksitini vennemişti, görüşmüştür. Mübaliiğas1~. de!l~ıcr 

. . t . ı· ·ı mükalen• . 
apartımanın kapıcısı hemen her lır kı Sovye rıca ı ı e . del<• 

. R kezJcrın 
sabah kapıya gelip terbiyesiz ter-ıBerlın ve oma mer. . .1 9ş· 
biyesiz bağırıyordu. konusmaları müddet ıtıbarı fe do) 

• .. cu saY 3 
(Daha var) (Devamı .. un 
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Büyük Millet Meclisi 
;:neral Kiizım İ<arabekirin ver-
1ği takrir ka bu 1 edilmedi 

mum Müdürlüğü ile İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü ve Orman U
mum Müdürlüğü 940 bütçelerinde 

' 1CMAL1 Hırvat lideri Ma· 111 Sırp tahtına yükseıteıııer, ;,'.a1 
Y l b" l • Petronun oğlund_an bir büyük A- Yıldız şehriyesinden 

UgOS aV U İği Ve ki h b h ı leksandr Kara;oıeviç yaratmış 0 • d Petenin nutku cephelerde vaziyet çe e aS J a ••• !anlar hep S:rp askeri üniforması- ,_ .. ger an.ık nı taşıyanlar ve bu üniformayı ta- Du~_u. Vakıt gazetesinde Hik· 

Fransız matbuatı ta• Yugoolavyadan dün gelen haber- r yaz.an: "' şıyanlara hükmeden buyük rütbe!° met Munır yazıyordu: 

f d b
"l I ler, Yugoslav birliğini sarsmak için I Nizam tt' N •t I kumandanlard:r Genelku daı Kızcağızın biri, küçücük yıldız 

ra ın an 1 e yan iŞ iki hareketi bildirmişlerdir. Bunbr 1 e in azı kı generalleridU:. rmay . şehriyelerini bir ipe dizerek bun-

t e f S j r e d j f m j Ş dan bıri Macar ordularının, Yugos- "9 J * !ardan bir gerdanlık yapıp boynu-
lavyadakı Macarları kurtarmak ve Türk mill~tini Türk ordusu kur-ı Tarihın bütün devirleri h~r miL na asmış ve bu şehriyeden gerdan-

•~"lt. k Sırplarla dootluğa devam etmek tarmışl!r. Eger Türkün b~ından !etin, başında temiz ask~r bulun- lık kızın ~~y~un~ pek yaraşmış .. 
HergunGole 1 .ıha .ıddıasıle Yugoslav hudutlanı~da istiklal tacı ve_ elinde. n efendil.ik dur~ak taliine mazhar olduğu an- İster mısınız şımdi, ayni kızca· 
etmek istiyen Fran harekete_geçmış olmalarıd.r. Dıger buyrugu hiç dLİ~memiş i>e bunun da yu'.'5eldiğini ve zeki, münevver, ğız, boynuna takmış olduğu bu 

• hareket ıs_e, . Almanl_ar _tarafından en ba, ta gelen sebebıni Türkun fedakar askerden mahrum olduğu şehriye gerdanlıktan sonra, kolla-
SIZ gençlerl var 1 evv~~ gun ışgal edılmış olan Şı- daima bir orduya sahip bulunmuş anda batt•.ğın: göze vurur. rına kuru fasulyeden bir bilezik, 
Vich,r, 11 (A.A.) - Mareşal Pctain'in malı ~ ugos~avya~aki Hırvat mer- olmak ve daima ·bir kudretli ordu Kral İkınci Petronun devrinde parmaklarına nohuttan bir yüzük, 

hususi kaleminden tebliğ edilmiştir: k~zı- Zagı_ep te mustakıl bır Hırvat yaratabilmek saadetınde aramal- Yugoslavyanın parçalanamıyacağı- kulaklarıoa börülceden bir küpe, 
Mareşalin Frasız birlıği hakkındaki hukumetı kurulmasıdır. Bu hare- ,-ız Bu iddiamızın red ve cerhedi-ı nı, satılmış H rvatlar t f d başına dil peynirinden bir tarak 

· k t• " d . . "' · . ~ ara ın an 
son nutku yabancı gazetelerde çok çeşıt · ·e ın vaşın a Pavelıç ad:nda bır lemez en son delili son btıklill esar<'~i ilıin edilmış· ı u. • taksın, daha sonra da dudaklarını, 
· · t Tb ·ı t hr klı · tef \H 

0 

an n•natya-li ve ekserıye ı 
1 

arı e a 
1 

mız · ırvat bulunmaktadı.r Bu adam · d ı . f . B ·· nm tekrar y 1 b. ., . ruı· ver'ıne do t · k sirlere yol açmıştır. Bizzat Fransız mat- .. · j muca e e \:C za erın.lZl ,._ u mu- .. . ugos av ırlıg.ndek.i ~ ma es ezmesı ve aş· 

J :~~ar_a. il (A.A.) - B. M. Mec
Iı.:ı b gun D~ktor Mazhar Germ.e
la% aşkanl:gında toplanarak Is
liıı i M~h'usu Kiızım Karabeki-
1; eşkılatı Esasiye Kanununun 
~u:;~ı maddesindeki meb'usluk 
~iıa elinin hıtamı kaydile dahili 
.(~namenin 180 inci maddesinin 
b11'i . fıkrasındaki •son devre. ta
~, anıın tavzihı hakk:ndaki takriri-

> ve ııııı· mevzuubahs tabirlerin tav 
ne r· ~t uzu~ bulmadığ-na dair Tcş-

~nı ~ Esasıye Encümeni mazbata
llu bul etmiştir. 

buatının dahi nutkun hakiki manasını mutc~effa Yugoslav. Kralı Alck· cadele bütün safhaları) •• uırk as- m~vkıını alacağını ve 'bu birliğin, !arını siyah boya yerine çivi ile bo
anlamamııı olduğu gi>rülmektedir. Me- sandr ın 9~4 de Marsılyada katlın- kuliğinin, 'l ürk orduları genelkur- asıl Sırp milletine liıy:k -bir ihti- yasın, şapkasının üzerine de bir 
selenin ruhundan uzak.aşılmaması ınt.ina \de parmag1 olduğu için Italyaya mayının eserıaır ve dehası ile Ata- şam derecesine yine yukseleceğini tutam tel kadayıfı bağlayıp ,okağa 
slp olur. Ayrılık har.'keti bat;sinde_ Ma-\ kaçmış ve İtalyanlar tarafından turkün temsil ettiğı kudret Türk kabul etmek m~vkiindeyiz. Zira .bu fırluın? 

gu

"nü toplana· reşal bilhassa Gohst tahrıkatını ıstıh-ı Yugıoolavya aleyhine kullan .lmak ı aokcrlik d<:>~iısıd.r Bu ikinci iddıa- devir Sırp g~nelkurmayının Yu- - Adam :>en de, hiç böyle şey 
da! eylemek ıstcmı;lır. Bu tahrıklıt da- üzere şimdive k d ld l • g ı d l . ' olur mu? 
bil! siyaset sahasında hiç bir tehlike ar-ı . , _ a a~_e. e-tutu_ muş- mızı ısbat eden en muhkem delıl, 0~ av_ ev etinı, art:.k, nasıl bir 
zetmemekte he de Frıısızlann ve lıilhas tur. Yenı Hı, v~t,_hukumelmı kur- ,üatürkün kar~ısınd:ı dünyanın azım ıle _ıdareye karar vermiş ol- Diyeceksiniz. Neye olmasın, Av· 

değişiklikler yapılma.>ına :Ut kan~n 
layihalarını tasvip eylemış, Erzın· 
can ve civarı yer sarsıntısından 
müteessir olan ınıntakalarda zarar 
gorenlere yapılacak yardımlara 
ait kanunun dördüncü maddesıne 
bir fıkra ilavesi hakkındaki kanu· 
nun da birinci müıakeresini yap· 

mıştır. 

Meclis pazartesi 

sa pıvpagandaya aldanarak ı,gat "llın- muş olan Pavelıç ın arkadaş: gene- duyauğu hayret ve hayranlı:ğın duğunu ızah eden bir 'hadise ile rupa ve Amerikadaki sinema yıl· 
kar<ı gizli hareketlere girişen ve yahut yosunda bir b . t • . ' • • ı C S • la d ' k · "k · k • 

~ sonra Posta Telgraf U-

~eis 
caktır. 

Zagrepte 
daki mıntakada Alman makamlarına ral Slauko Valcrnik Zagrep rad- TLırk a.skerlıği kars;sında dunva-1 başlamıştır. dızlarından bazıları, boş maknra-

• G 

1 

D G 

11 

• . .• k t <yanname n~re mi) nın daıma duymuş oldugu hayret 

1 

enup lavları birlig"ini inhiL'il r an ıs arpın o çesı, aplumbaga 

fı 1 
. . fad ) e:;..ki enera e au e un au.am ayı H , tl Al . . 1 tt· · k b ğu d • . (Baş tara ıocı say. a eden ajanlarının vaidlerloe kanan genç ve ırva ara . manian ıyı karşı- ve hayranlıktan şekil ve derece e ırmıye çal:şan H=·at komitacı- a u n an el çantası, ıçı oyulmuş 

it (Baş taralı 1 inci s.ayfada) ği kısa bir hitabede iktidarı ve Hı:· Fransızların şah'i mukadderatları iı;in l lamalar .nı b:ldırı:nıştır. Bı.:ndı:..n son ı\ibarı ile tamamiyle farksız oluşu- ~arı, Kral Aleksandr'ı Marsilyada k~ru. şalga~dan pudra kutum, ~rıı:oseveıt, Birleşik Amerika hü- vat ordusunun kumandasını, mül hal böyle değ•ldir. Filhakıka her gün ra daha bır_kaç _gun evvel vcnı \ a- dur. ;.rnrşunlamış olan Ustaşi teşkil!ıtı ın~dye kabugundan mahallebi ka-levJt:tıllin bitaraf bir memlekete teciler lideri Drante Paveliç'in ten· !bir çok_ sandallar No'.mandya ve Breton ?<:slav kabıne;me iştirak etlığini artık Zagrep'te Maçek'i tahrik ve- şıgı yap!ırıyo~larmış! .. lıari dılen eşyanın sonunda bir mu sbi ile eline aldığına beyan etmiş- ,ya sahillcr!odon Ingıı;z hır.onlarına _ha ılan etmış olan Hırvat lid. eri Ma· ı İsliklatin hürriyetin milli hu- ya tehdit etmelerinden ç:kan Hır- - Garabetın bu derecesine ne 

Buzveltin mühim 
bir kararı 

p rnenıı k t d ·1 ı ırekete teşebbus etmek edır. Her gun Is- çek radyo mikro! b 1 • ' vat . ·tkl'li h . demeli acaba~ 
leles: . . e e e gi ebı eceği me· tir. panyadaki konsoloslerımıza işgal altm

0 
rek rv . onu aş.na ~e '.'" dutların, milli seciye ve şerefin .. ıs 1 

a ne e emmı ·et venne- · ınış.:lli ınceleyeceğini ilave eyle- General Kvaternik ameleyi, köy· ıdaki mmtakadan, hatta memnu mınta-ı _Hı atlara )enı Hırvat huku- azad kabul etmez iedais· olan bır yınız. Derseniz onun da cevabı şudur: 
t<"'· !''l . kfrleri ve demiryolları me kadan gelen gönüllü geııçler müracaat i metı etr~foıda toplanmalarını ta,·-1 orduya veya her an bir ordu yara- Ihtiyar Maçck, Hırvatların eski - Bobslilliğin en son perdesi! 

PIJıl:za Reisicümhur, Amerika va- ~ue;~:~üstahc!imlcrini yeni hüldi. 1 ::~~ı~:~ ~~~~ :ı~;:;;~:e~:r ';;';·~~! sıy~ etmıştır. Bu vaziyete göre, _Yu- tabilmek kudretini haiz obir asker- ve !'iıyü_k ihliliı.lci liderleri ve ken- __ Ocman Cemal Kavfl'tlı 
b:J,, rıknın Kızıldenizde sefer ede· . metin emirlerine itaata advet eyle· d kta d ~- d . ld 

11 
gos avyanın muhtelif yerlerınde ıık çekir<leğıne bir ru;kerlık tohu- dısının us tadı olan Radiç'in, vani Yugoslav~ ada ı.. ce le . . . .. . ı anma • ••~ oı.TUsu a a ı makta· bulunan Hırvatl il . . ' Hır t k .. ·r· . . . , 

"ltda nnı, zıra bu belgedeki su- miştir. dırlar. Fransız hükilmeti Alınan makam 
1 

.. b k arın vaz e _ve _ış muna, yani milletsever ve vatanse- va ?Y U partısının eski, mcş-Oiılgen· Yalnız Akden~zin muharebe Biraz sonra Hırvat çiftçi partisi lan tarafından tevk,f ve mahküm edi- erını ıra ara_k Zagrebe gı~mıy_e ver bir kurmay hey'etine malık ol- hur hderı \'e İskopçina'nın parlak (Başı 1 inci sayfada) tı: SJ. olarak kaldıgını bıldirmış- .. Dok! !\' k'. b·r bevanna· ı len ıençlcrın bazıloıını affettirmek için başlamalarına ıntızar edılebillr. Nı.. 1 manın ne bü,·ük bir milli saadet hatibı İstepan Radiç'in Yugoslav- Avusturya hududundan ve Gratz· reısı or ıaçe ın 1 , ··daheı t · r B. tek· · ' · h . • ' " . k tur Maçek de bu be· mu. . e e m!i ır .. ızzat Mar('Jal genç ım verılen bir habere göre, olduğunu anlamak ıçin bugunk.u yayı ın ılal ettirmek davasından dan Sava ve Drada vadileri bo -

<ıoose I mesı o unmuş · Unıversıte ve koleı talebelerini id Du-brovnik r d b 1 ikJ vaııgeçm . ·· · 1 l kt 1 "< k _ve t bu mütalaayı daha son 1 .· de bütün Hırvatları ye- sehpasından kurtarmak i in b. k ~ ımanın. a. u unan Yugoslavyaya şöyle bır göz atmak k . eyın~e. ı::ıpe girndüz ve İs· yunca ı er eme e o an iki Alman ~ar endis_~ne Süveyş kanalının mu· I y~n:~;cs~~e mutavaata davet et- talar israr mecburiyetinçde ~:ı~li d~e Yugoslav _harp gemısınde bul~nan j kı;.fidir. Eğer bu Yugoslavyada ;,,.. ~çın~ mcclısının kürsüsünde na- kolu bugün Zagrep • Lubliana hat 
d • •be bolgesi dahilinde olup olma 

111 
k~= şimdiye kodar ricaları is'af da edilmiş- Hırv_at murettebat ısyan etmıştır. 1 tiltl;i.lin, hlırriyetin, milli hudutla-, s. 

1 kur~ı.:ıılanmı.ş olduğunu unut- tına ve şarkta daha uzağa var-nış-:~lıl.sorulduğu zaman da tekrar ey· 'me . . . . tir. . __ Dur: sa~ah verilen bir haocre ru., milli seciye ve ~erefın alad ka-. muş ~la_bili_r. ~akat Kral Al k- lardır. Romanya hududundaki Vr· 
tııış, .•!-\ayı. cevabını vermiştir. ve! bu gibi tedbirlerin ittihaz edilebi· Bu kabıı_ af ta_lepleri nihayetsiz bir gore.Üskubun 4-0kllo~etre şın,al: bul etır.ez fedailerınden mürekkep s:ndr_ı oldur'."uş olan Ustaşiler ve sacdan ilerleyen Alman kolu Bel· 

k neısıcümhur Portsaid hakkında Jcceği akla bile gelemezdL •urette muoaıd bır k•bule m•zhar ol- garbısınde Kaçanık bognz·nda t•ı ;'- bır münevver subay kadrosu olma- ş. fl<'rı Radıç ı ortadan kaldırmış gTadın banliyösüne varmıştır 
at; b. , •. . il . mayacakttr. Buna binaen hükümet Fran !anan Yugosl d u·· k . · olan Sır k • ·1· . Y g ! d 

d

. ır şey söyliyemıyecegını b · Mi)SADERE EDiLECEK FRANSIZ 6.zıa -ın ayrılık merkczler·u h ı · av or usu ~ ırp ıs- saydı ve bu kadro, tam -bir millı P as en teşkı atının kud- u os avyanın oğu • cenubun-•rııı k . . , . •· ' le mu acere- tıkamel' ne b · t · · · ·f • · · ret ve az · · d k . · · · har e le_bera~r İsmaılıye nın m~ V.APURLARI • tine nihayet vermek için şiddetli ted- E "er · . ır aar~t'.za gırı~rr.ış·~'. · ı ~uura sahı_p bulumr.asayd_., tam bır mını un~tmuş olamazlar a 

1 

vazıyet ıstıkrar kesbetmiştir. ~ 1 ~be bolgesı dahılinde oıı:nadığı vasington, ıı (A.A.) - Hükumet er- bırlcr a_ımağa k_arar vermı,tir. Fransa ~ bu h~ber tee)' ut ".{le~e ~s-. a:.kerlık dısıplmı ıle ve !uzum !us- Nızameddin Nazif Almanlar Kocanik boğazından geç 
li' Söylemiştir. Nevyork denız malı· k&nı, halen kullanılmakta olan yabancı davası ıçın, emın haberlerden mahrum kupte henuz yalnız molörlu kl r· sedıldiği anda harekete geçirileme- meğe muvaffak olamamışlardır. ~ Ueri, Birleşik Amerikada el ko· vapurlann müsaderesi hakkında Roo· g_enç Fransızların maruz bırakıldığı tch !ardan ıbarct olmak iltbarıle zay•f seydi Yugoslav b!rl gine de musta. Macarı"standa Yugoslav kıt'aları mevzilerini mu 

Ulan 

69 

İtalyan Alman ve Dani· •evelt tarafından teklif edilen kanun Iikelerden daha faydalı tehlıkcler mev- bulunan Alman kuvvetlerine ya- kil Yu..,oslaveaya da bir t . hafazaya muvaffak oldukları tak-ııı~ k ' . 
1 

projesinin parlamento tarafından kabu- cuttur. Netıce M•re,.ıe kar>ı onun e- pılacak b·r h - ff k 1 "' , · mezar a d. Ü l~ r a vapurunun Kızıldenız yo u lilnü müteakip Amerikan sularında bu- serine karşı hareket.edilmiş bulunuyor.\ 'hf ı rucumun muva a o. şı hediye etmek lazım gelecektL\ (Baş tara[ı 1 inci sayfada) ırde sküp'teki Alman üslerini 
c ... Mısır'a sevkıyat ~çm kullanıla- lunan Fransız vapurlarının müsadere Mareşal, Fransızları yurdun aleyhine\ması ı ıma ı \•ard1r. Herbiri ·binbir şahsi menfaat ve yorgun bıraktığını habrl..attı.ktan son tehdit edeceklerdir. agını zanne~kledırl7r. edileceğini tahmin ecli,rorılar. Amerikan dönebilecek bir propagandadan çevir- Yunan cephesine gelince Yunan. ihtiras peşinde koşan, herbiri mem müttefiklerin 1914 deki gibi harbi Bar;'_ İtalyanların Alman kıt'alarile ~~vyork, ıı _(A.A.) - ıngiliz ve A~ 1 limanla,rmda 8_3 bin. toni!Atoluk Nor- mek suretile bi_zzat Fransızlan kendi- lılar her tarafta mukavemete de- leketi ve m.illcti düşünecek yerde kanlara yaymaga gayret e\lıklerloi soy birleşmek üzere Karaorman boğa· iı b· ka muharıb kuvvetlen arasıodakı mandie de dahıl oldugu halde 14 Fran· lerıne karşı muda!aa etmekte onlan vam etmeklcdırler Alman kuvvet- f d . d . l .· · · 1 iT lemış ve beyanatına şu suretle devam zını geçmek için yaptıkları dört iıı,.'tlijji o kadar ameli ve müessirdir ki sız vapuru vardır. Parlementonun kabil .Fransa için çok Jaymetli olan bl~ kan l · . d.. . _- . . er len ı §e eli lÇtn ça !§an po l l· etmiştir: t bb" k' k l İ 
a 

1

"'1 bir delili olarak her iki kuvvet olduğu kadar süratle kanun projesini tekrar dökülmesi tehlikesmi göster: r°rının unnen ıtıbaren. ngılız ve kacıların bın türlü tereddütler ve M . ·tan eşe US a un a mıştır. talvan-~::sılldaki bu iş birliğinlo yakında tam kabul edeceği zannedilmektedir neticesiz teşebbüslere karşı müteyakkız mpa_ratorluk kuvvetlerıle temasa entrikalarla üç yılda memleketi topr=~~~- kanca; Yugoslavya Macar lar büyük zayiat vermişlerdi; ~iı söyJenmektcdir AMERıKA HAVA ORDUSU KUMAN· davranmağa davet eylemektedir. gelmış oldukları bildirilmistir. E- yaklaşt•.rdıkları uçurumdan Bel-' tan sonra am;d'!~a .. vtaedhbücuı ~u yaptık- Birinci ve dördüncü Yunosla\r 
h • S""'"" M t \ Alın l t f· , , ır erı alm~tır. d l ~ "°""<velt'ın 39 Danimarka vapuru· DANI İNGİLTEREDE ---O- ~n anas 11 1 an ar ara n- g.-at genelkurmayı üç saatte kıır· ıHır\'at Hdelerl tar:ı.!ından Hın~ t · tik or u arı pi.in mucibince No\rysad ~·n hnrp ma,lzemesi nakliyatına \oh· yeni L -b k b • • dan işgalinden sonra böyle bir te- tarmı91 ve itiraf el~ek·lıizımdır ki IAiinin ilAn edilmeslnı memn~ın:;.,u: ve Zagrep'ten cenuba çekilmişler· 

~~~~ Georg_e .. Vaşington Am_ erikaıı Vaşlogton, 11 (A.A.) - Amerika ha· . U nan a 1nes1 'masın vukua gelmesi taıbıi idi. lbu harı>kelı ile yaln:z Yu""-<lav karşıladık. Yugoslavya artık me\·cul ol- dir. • 
·Q • ..,

8

u . d ,,. kumandanı General Amold dün bit Al b-..-. d ğ d ~•lianıı antıı:ının kıtaat . nakliyatın. a V~chy.' il (A.A.) - Yeni Lübnan ı . man radyosu Makedonyada birliı:•ni, yalnız Yugoslavya ıstik- ,ma ım an 1918'de Macari>tandan ay- Atina 11 (A.A.) _İtimada de. 
'•rn.,, mak. uzere müttdıklerın cmı ıne CJipper transatlantilı: tayyaresiyle Nev- kabınesı şu suretle teşekkul elmıştır: 1 teslım olan Yunan askcrl~rin ;r • lilini kurtarmakla kalmam . Bal· rılan toprakların e.-nniyetini toınin et- ğ~r bir kaynaktan bildirildtğine 
ıo •a•~sı ıcın parlcmentoya muı:acaatın york'tan İngiltereye hareket etmiştir. Başvekıl ve Dahiliye Nazırı: Alafrek 80 binden fazla olduğunu iddia , . k , h·:'IJ'. mck ve burada yaşayan bir \Ok Macar- Al l ~ .. •u.ı. muhafaza ganbotunun Ingııre- General İngilterede üç dört hafta kala- Racoche ım· t• y . t d ". - ~ c-. ru.a ~ı.} öSJ. \ c a~ t.:rı a ıscle- tarın akibetinJ koı'Umak bı· zar t ha gore man ar Manastırı işgal e .. ,. d . . . 

1 

e ış ı. unanıs an ra '10SU . · · d · - · 1· ·. · . . • ure • d k 1 ·ı· h "'°'ı b~vrı zamanına tesaduf ctnıış o - rak hava harbinn son şekilleri ile yeni Nafia ve Posta Nazırı· Amed Gauk b 'dd' t k . t . b J rın ~e,>rını e oegtŞ ırmıştır lını alını~hr. Bu ise derhal !· ed·ı . er -en ngı ız ava kuv\"etlcrin!n 
,.,,_ ır de k . . d· " b'r demok . · u ı ıayı e ·zıp e mış u raka- !c:ıbcd . 'a ı ınesı b. h - • 

1 
t -.. ıye mo rasının ıger ı müdafaa usullerini resm1 milşahlt sıfa- l\falıye ve ia~e Nazın: Yoscph Naggior .. • '• <n mılll ve mukaddes bir vazı! ır ucum una ugramı~ ardır. n • ~ g:~t:adar sor~ yardı~?" ~u;~n:~: tiyle tetkik edecektir. Maarif Nazırı: Necip Gulos ~ı; ço~ ;"'~~l~ğ~lıkold~gunu. Ma- O.s.manlı İmparatorluğundan Sırp dir. Binaenaleyh cenupta yaşayan .ı.ı:: giliz tayyareleri alçaktan uçarak rınege kafıdır ır a <' on,) a a ır ı a ı esı en askcrın millet e b. ht · t k carların iınha edilnH•kte . tank ve zırhlı olomobı·ı kollarını '7 

15 
b. k d ld · .n ır mu arıye oparnn k . n ve onar,ıden 

+ ... h~n b~ akr o uğundu, bunların kudret gönüllü Sırp askerleri (fe- m~~u~;;~:ı içın aslceriıruze bugiln e- :zmiş v~ dü~mana insanca da a -

E

"LENMEK KAHKAHALARLA G'ÜLMEK İSTEYENLER u ım• ır ısınının acenuba~e-ıd ·ı ı .1 )d. · gır zavıat d. · ' u ' aı er çc ecı er ır Bu muht n As .· ver ırmışlerdir 
kilerek deniz yolile tekrar annva- . . ' . . . : . . a. : kerlednıizın yapacağı hart'kat a-

B U G Ü N 3 At tana dönmiye muvaffak ld ki lyetın Sırp ı!>tıklalıne ıstıhalcsını, f"a_mı1.cia hıçbir ihtilat bulunmayan Sırp n.lı;e~~~~3~~,<~ı~ın-1/bıı,":ı~n ordl..llan 

1
. p E K Varışlarında 1 .. l . ı· G b. Toku arı- mün:kün kılan her hadiseyi Sırp mılletine miıteveccıh değıldir Bız Sırp 

P 1 1 

ı ' n soy ı>mlj ır. ar ı ra ·yadaki . tarla sıkı b. Ih h . · · 
1 ~ Nis.,n sııt-alundJıı b ri, G•uer 1 

a avraCI ar 'bazı tiıbiyelerde Yunan k;t'aları :arıhı askerkr~ne borı;ludu_r. 1911 liyoru• ır su alınde yaşamak ıs- weıchs kumondı ındaki Alınan kıta'a-
S ine mas 

1 

n da t l · 1 ttb'. 
1 

. t k t . . l ıncı yılın nunımıni S rbı~tan·nı rr, Drava n~hr.:ı.in geçidini r:orladıktın 

d 

~ ~ız ~ a ıye crı. er c mC'lerı ~ıl- 1 1-! de bil . ·- S· b ' t h l' Bl~yannamenin sonunda Naib Allah- nra, fena havaya ve arızalı &razıve 
Bü yük Komedi filmini görmeli irler. d:rılmış olmasına rallmen hiıla mu- .. . Y '"' .r ıs an a :ne tan Macar millet ve vatanını koruması- . 
. Renkli Komedi ve Foks Dünya ha vadi•lcri. <avemet etmeklroirler. yukselt~n, 'e 1_918 de Ceııup Slav- nı nıyaz etmiştir. ra~men, cenuba doğru muv!lakye 'c i---:--•••••••••A:iv;rıca. 1 t' - lar:nı .\ıır.eştırıp Sırp, Il!rvat, Slo- MACARLAR YÜR'"•"ş lerlemektedır. Husu.-i bir tebliğle daha 

_ · Bugün saat ı de tenzilat ı ma ıne. * Bo k . ttih d v • v E BAŞLADI evvel bildirilmiş oldu~" ,.~hile, zırhlı • ( ) St 1 ı a ar seri bır il•rı hareketle, Hm·atıs-

•• ~ ..... ;~~~~~;~~;;~•••••••••••••••••••mm••~•••••••••••m•m• ~. ~a ı_.aını_wumnra Roına.ıtA.A.- .. ktl -· .. Yugo.slav}ayı ılan cttıren Sırp su- Budapeşle'den bildiriliyor~ anı aJansına tanın ınerkez.i Zağreb'ı işgal etmı;J('rdir. 
~ayl.~rıd.~r. Bu memlekette faydalı I\t.acar kltaları Drava ile Tiza ara.:.ı.n- OU.şmanı ~imal - garp ıstikamctinde 
ı.ş gormuş ne kadar siyasi varsa, d~kı c:;ki h-lacar arazisinde ileri yürü- l~k.beden ve Nlş'den gelen Alman kıla-

SÜMER 
KIVIRCIK PASA 

faraza ·bir Pasiç yetişmiş ise bu- yuşe bailamışlardır. ları, merke::I Sırbistanda vukua gelen 
nun, muvaffakıyetini, askerlere LONDRADAKİ AKİSLER ın·ıharebeler esnasında bir çok fırkayı 

Ve 
dayanmakla, Sırp genelkurmayınuı Londra 11 (A.A ) M N ·b' urıha eylemiştir. Alman kıtaları, 10 bin . . , . - acar aı 1 d~ fazla .esir alm~lar ve 70 top ııe bU-
ıtımadını kazanmakla elde etmiş Ho~thy'nin beyannamesi ve bunun neti yuk ıanaım elde etmişlerdir. 

1 AKSIM 
SiNEMALARINDA 

0>lduğunu bilmelidir. cesı olarak !.facar kıtalarının yurümesi .cenubi Sırbistanda carpı.şmıış ol3.n 
Ob . .

1 
, . .. burada oldukça müellim bir intıba hu duşman ku\•\·eUeri imha edılmlştir Bun 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. renovıç aı csının lereddısine suıe ıetırmiştir • lıırdan çarpışmaya salih 

---

sıon verenler, Kara Yorg~ oğulları- Londra dıplo;,,atik malıfıUerinde A- grup !O Nısanda, Krilovıç e~~~ı~~~ ~:~ 
. . - mır~! Horlhy'nın böyle bır istıhalesı Gö Alman fırkası tarafından hısmen imha 

Bü rafından ocaklının tahrırı askere Sultan Süleymanı Kanuni zam . rıng e karşı olan lwdut•uz doslluk ve olunmuş, ktsmen esır alınmışhr . 
. yük tarihi roman: 68 "\ müteahhid olduklan beyan edıldi. nında tanzim olunan . . a - Başta~ıb Behçet efendi Sadraza - hayranlığına atfedılmektedır. Fakat bu Vardar'ın ll"rkındakl Yıınon ordusıı-

Sultan Azız" Nasıl o·· ldu·· ru""ldu·· ?. JI Yeniçeri ocağının (Bu tün) tabir ğı kanunnamelerine ~=~~;e~l oca· mi ıntasdsoyklediklerini kemali cesaret. hal hesapların gorulmesl gunu gcldığı ~eu~'U~~~e~~,;~~~;isteEsmallk b r ~ıırot-lli b. t d . d.lik un • e ı Reıs efendi dahi ku zaman buyük Brıtanya na d . 1 ,r. ır erın mıktan 
olunan e ır or a.ın a şım ı sa ocağın şimdiki ahvali ona muta- •b l • 1 .. . vu • şüphesiz bir mazeret teşk· zar"! a hıç ve ganaimın ehemmiyeti h ~ ız t n 

!) Yazan: M. Sami Karayel yüz ellişerden cem'an yedi bin altı 1 bık mı değil mi malum olac . 1 u ~ su~ uzerıne: tir Ana ı . İn il ıl otmıyecek-\olunamamaktadır •~!et b" . . il . ı ter çağı • yüz nefer eşkınci namile nizam ve 'bevan adanın o zaman kulla~f~t '. cnebık_devletlerinın devlet ü- dı; edıt:' ~~~ ın!~~::dte bu ;adar tak- ALMANLAR BLED'İ ZAPTETTİ 
kalıııa unyesinde el ve ayakları l ha saır bırkaç erı ge en • 1 muallem asker tertibi karar altına' ıa;ı usulu cenge mukabele et ı k- tzekrılnfel v~ .'.ağır ve kabul edilmez hoş görünmek için bue~ı::nımıhvere Nevyork, 11 (A.A.) - Tass: 
le, ibımıştı. Sultan Mahmud, bu, rılarak riıtbeler ve atıyyeler vadı e V f d ·ıd· me e ı erını ızah eyledikl hıi,y t ı . ur ma-lı\ss t d p d çok ' kendilerinden wzlice SÖZ alındı. alındı. e, etvası a verı ı. liızımedcn olduğunu \'e hergun a· R 1 . . en sonra, 1 e 'e Italyanın ışlediğı emayeli tek- ocıa e ress'e göre, Yugoslav· e~ \'Ü us.alıkla ve sezdirme· nd.le . bil Üç gün sonra yine Şeyhislam ko !atı horbi.ve ıle kı..lalarda munt 1 ukmhmesc e_sını_ vesile ittihaz ede· rar ederek en çetın imtıhanları geçir- ya'nın şımalinde, Klagenfurt'dan 

ı\ CUdlandır t Ve ,-apılacak iş ke 1 rıne - • a • re aksı dd ı kt ga I-! ·. . mış 
1

• • ' söz a· nağında meclisi has erkanından zaman tal,ın eylemek lazım geld'· ı 1 .. z 1 ıa arda bulunduk •

1

meb.• olan bir memlekete karşı alçak- gelen Alman makineli kıtaları Bı~d 
n!çı Ust U>eyın paşa: <Mütevelli, dirildi. Ve, kendilerinden . . . . . . . . ı arını ooyledı • ça ır taarruza geçmek . ş h . al ed k L. b . . . a h maada daha bırçok ulema ve rıcal, 1 ğını yenıçcrılPrın ıse ahadı nastan B . ·. bir günU inlllıo et . ıçın mukaddes e rını ışg ere ıu lıana ıstı-
;tla kısı:rdaaseki ?trağı denile~ lın(~. 1240) senesi Ş.~~alinin_ on ırnamlar, vaızlar, müderrisler, ye· ~~ı~taz olarak kış yaz, gece gün- .~:~n -~~erıne ulema t~kımı da: . : mış bulunuyor. kametınde ılerlemektedırler. 
1 

enıçeri b.. ~ k maaadasının yanı sekı'zı·nci Perşembe gunu şeyhıs - niçeri ağası, sekbanbaşı ve mazul· duz odalarında hazır bulun malan . bo) le olunca bılcumle ehli 
\>şkıle uyu !erile küçüklerinin • konag"ında Sadrazam Bender· leri, katar ağalarile orta mütevel- zabitan ve neferlerin şı·mdiki ta ~ ıslama fünunu harbiyeyi ta"-

o,.' ırza etmek kabil ıs· e de bu 1 m um 

Bugün LALE 
& 

Sinemasında 
· " Kıs ~ . sadrı sabık Rume· lilerinden mürekkep olarak akde· j-inlerinin kiıfi olmayıp arttırılma- vacibt.r.. · 
ısvana mın a ·ağı kısmı teş,~k ile lı Selım paşa. . · · · · J' t s r · tt ... · "d o-ltıaJdir sllevketmeleri ağlebi ihti • lili Halil Arif paşazade An.f bey, d~len ıtkinkcı _m1ı:c ıs ek,. e ım paşa sı ıcap ." ı~1ım, a anın ha~i malıim ıyerek bunu şer'i ve akit ola _ 
el • unı b k d Rumeli Hekımbaşı hır nu u soy ıyere . ve yenıçerı erın perışanlıgı mey - rak isbat ettiler V . . 

•t arın adedi mah - sa ı sa rı • d d 1 · ... e yenıçenle -~alnız orıakla ber. sözleri Mustafa Behçet, tstanbul Kadısı cDevleti Aliyenin sergüzeştini an a ~lup dev et'.n kuvvetine nis rin yeni usulü harp talimleri . oldu~"ndslanbu __ l kışlalarında nafiz S dık kethüda! sadnali Ahmed ve yeniçeriler vaktile hazar ve se- betle. hıç m_esabesınde olan Rum vurluktur di e r nı_ g~-
g "" an · a • '. ~~•el de~erdan Ta • ferde kışla ve haymelerinde mev- eşk~) anı __ n bıl~ hakkından geleme - . • . ~ . eddetmelerının 
•cenin . cumlesinin ahzile bir Hulusı, _şıkkık··ıçta .. Mehmed Sevda cud şecaat ve itaatleri ve bunca . dığıni soyledık~en sonra: cahılane bır fıkır olduğunu açıkça 

husulune "ınde idamları maksadın hir Reısul u P , ' ' - led'I '( o!J kıfayet eder.• D ' h azu-ı Esad, Tophane yararlıkları meşhud iken içlerine •Artık bıçak kemiğe dayandi. soy 
1 

er .• 
. ~Şki~· -~estirme cevap verildi. arp ~~ efendilerden mürek - bed asıl şahıslar ve meçhul soy • Müslümanlığa layık olan hal ve Kul kethüdası dahi söze girişti: . 

rı cı Bu knazırıl k akdedilen mecbsi hasda lu insanlar karışıp evaınire itaat hareket ne ise bu mecliste beyan •Böyle tertibsiz askerle cenge 

it ağası C • nun üzerine yeniçe- ep o ara 
1 ~ '<! keth··deliııettin ağa vasıtasile talimi harbin vüoubUDB dair fetva eylemez olduklarından şeameti 1 buyurulsun, hep başımız şeriata memur olsam gitmekte tereddüt 

Qaşısı C u ası Hasan ve ocak sör;· verildi. ~yan se_?<bile ke~dilerine. teşet - 1 bağlıdır.. ederim.• 
anbıu Kürd Yu~uf, ve da· Yeniçeri alaSl CeWettin ağa ta· tüt ve fütur gelmış oldugunu ve 1 Sözlerile apaçık beyanı fikretti. (Daha var) 

. Fransız_ sııı..ı_.rolarında çevrilen son film 
Harbın _yıktıgı ... Şuphenin çıldırttığı ... Iztıra;buı 

oldurdüğü bir hayatın hakiki romanı 

ÇALINAN SAADET 
CBARLES VA."IEL _ J'ULES BERRY T . 
SUZY PRİM i • .. .. - A."llA FEDOR ve 
Aşktan kudref.~~~r:~~:k ~ran51z Yıldızının yarattığı şaheser. 
k 1 F 

. . n eyecan ... toplayan >enenin en mü
emme ransız fılrnı. 

İlaveten: En son gelen dünya haberleri türkçe B ·r p 
Jurnal. Bugün t 1 d . . rı ış aramunl ' saa e lcıı1 t l , ,. ····e 

~-



_SA.YFA - llCDAM 12 - ıYi•tın - ıll-'~ --------
Garp çölünde Yunanistanda Almanyaya şid

detli hava akını 
merkezi 1<----~ ,,....--.~---~~--~,...----~~~~~----~~...-~~-"~ ~ 

llll§Ur. Sanki bu seyahatin Mil he· ı ~ - <''' 
Sıklet 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
dıman ve avcı tayyareleri faaliyet-

(Ba, ;aralı 1 inci sayfada) 
katı bitmek üzere olduğundan bu 
takviye kıtaatının büyük kuvvet -
ler teşkil edeceğine muhakkak na
zarile. bak~lmaktadır. 

te bulunmuşlardır. Manastır. civa- (Baı tarafı 1 inci Hyfada) 

Başvekil İngiliz büyük elçısi 
Lampson'un askeri vaziyet hak -
kında kendisine tatmin edici izahat 

nnda bir motörlü nakliye kolu ğer bir bombardıman teşekkülü 
bombardıman edilmiş ve avcıları- Brest'de deniz cüzütamlarına hü
mız Manastır tayyare meydanında cum etmişlerdir, Birçok tayyarele
bulunan düşman ~amyonlarile rin attığı bombaların Alman 
kıtaatını mitralyöz ateşine tut • Schamhorı;t ve Gresenau harp ge

verdiğinı de söylemiş ve sözlerine muşlardır. Düşman burada ağır mileri etrafına ve yanlarına düştü-
şöyle devam etmiştir. zayiat vermiştir. ğü görülmüştür. Havuzlara hasar 

Fıonn- a He Pirlepe arasındaki yapılmıştır Son hadiseler bizim için bir sür- · 
yol üzerinde zırhlı kollar alçaktan Bütün lbu gece harekatında tay· 

priz teşkil etmemiştir. Son nutuk- yarelenm' ı'zı'n yedısı' us'" lerın' e do"'n-uçularak muvaffakiyetle bombar • 
!anında ve beyanatımda ilkbaha - daman edilmiştir, İki büyük kam· memiştir. 
rın hadiselerle dolu olacarı ve yona isabet vaki olmll§tur. Londra, 11 (A.A.) - Bu gece İn· 
ğ: v:::ıa::::ltı1;:,1~~~~~~:ı= Bütün bu harekata iştirak eden giliz avcılan tarafından 9 düşman 
diğini söylemiştim. Bununla her - ~iı:"m~i:;;;zin hepsi üslerine :::;~ğ~ö;::il!::~;:.".esinin tahrip 

hangi bir siyasi manevra kastet - ATİNA RADYO.SUNUN BERLINDEK1 HASARAT 
memiştim. Beyanatım doğru ve e- VERDi(;i TAFSİLAT Berlin, 11 (A.A.) - İngiliz hava 

=~:inı:b=:~ a::;;.a~~~~=~ Atina, 11 (A.A.) _ Atina radyo- kuvvetlerinin hücumuna maruz 
l ... uhaf tm· 1 su dıin akşamki nc•riyatında de- kalan hedefler arasında Almanya-ı.,,, o ara ... m aza e 1ş oan ~ -

1 1 
· 

ı ·m 1ru and lığ k"'l miştir iti- nın en guze operası o an Bedin 
.. ~1 ~-m -~- ı s::_ u _ceytş Mak~nyada dümdar muhare Devlet Operası da bulunmaktadır. 
,,....ımın .... n mumııı muz .. uerıye • ı -B b' · ı t B 
:ıe.- k ndı" -r· ,. · · bil beleri veren Yunan müfrezelerinin u ına tamamıy e yanmış ır, u 

... ~za tgıkrargarpl ço ıınuhıyıbe - tam bir intizamla geri çekilmiye sebeple, Roma operas:mn 20 Ni-
111°""' ve e anan mu are • sanda Berlinde mezkiır binada ve-
nin IM!ticesine en tam itimadı bes- muvaffak oldukları öğrenilmiştir. 
!emektedir. Muhakkaktır ki aslre- Müttefik kuvvetlerin mukave
rl mütalealann kıymeti sivillerin metlerinin tanzim edecekle.-ı esas 
O@ri sürdüğü mütalealardan faz • hat, tam ve sağlam duruyor. Sela
ladtr. Binaenaleyh neticeyi tam nik'in muvakkaten kaybı, h~ •un 
bir ttimadla beklemekliğimiz icap Elenler merinde ancak derin hir 
etmektedir. Kendisine en büyük tesir uyandırab.ilir. F~at, Tr~
emnlyeti:ınlz olan orduya itimad yanın ve tarıhı mcrkezı de dah:l 
ederek günlük hayatmuza devam olrn.ak üzer~ Makedonyarun tahli-
etmeliyiz. I yesı, askerlik .. bakımından bir ka

•• 

receği temsil iptal edilmiştir. Dev
let kütüphanesi de ağır hasara uğ
ramıştır. Madd1 zarar ~k büyük
tür, Kronprinz'in sarayı ile o civar. 
daki hir~k büyük •binalar ve Üni
versite de hasara uğramıştır, öte-

" ' ecnebi devlet reislerinin 
ikametine tahsis edilen Bellevue 
sarayı ile hariciye nezareti ve Pots. 
dam'daki küçük saray da hasara 
uğnyan binalar arasındadır. 

defi Berlini ziyaret değil, Staliu ve :::?--? '40 
Molotof ile görüşmek imiş gibi.M 

Bu şartlar içinde harbin siklet 
merkezi ve nüvesinin neresi oldu· ~~PARA 

\ \ .,HAYAT YARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR 

ğu kolayca kestirilemez. Bir Reuter ı 
tebliğinin dün dediği gibi teşebbüs 
yine Almanların eline geçmiştir. 
Merkezi vaziyetinden istifade ede- 11, 

rek harbin siklet merkezini Şark
-- --~. 

tan garbe, garpten cenuba menfa· 
atlerine uygun bir surette dolaş· 
tırmaktadır, Bu seyahat ve sefer· 
lerc bir nihayet vermek için teşeb
büs ve hareket başlangıcını ele al
mak icap eder. Almanyanın istedi· 
ği zamanda ve istediği noktada de
ğil müttefikler istedikleri yerde ve 
istedikleri zamanda harbelmelidir. 
Balkanlar yolile bu gayeye varıla
bilirse kuvvetli bir adım atılmış 
olur. 

T. iŞ BANKASI "' 
1 Küçük tasarruf 1 

hesapları 

1941 İkramiye planı 
___!!ol. H. Şükrü Baban __ I KEŞİDELER ; f Şubat, 2 Mayıır; 

ı Aguştos, s İkinci!eşrin 
tarihlerinde yapılır. Adis Ebabada 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1941 İkramiyeleri 

yapıJ:ınasındaki sür'atin Adisababa .l adeUOOO L!ralık 
lıJarın gayretlerine mütevakk'1 oı-1 

2
3 " ıooo "' 

İn " 750 " 
duğu bildirilmekte idi. giliz suba 1 4 ~ 500 ,, 
yı şunlan ilave elmiştir: 1 8 " 250 n 

Memleketin nafiz kimseleri olan 1 35 ,, 100 • 
sizlerden yalnız şehir dahilinde ni- I 10 • 50 " 
zanun hakiın olmasını değil şehir '300 • 20 • 

= 2000.-Llr = 3000- " = 1500- • = 2000.- ,, 
= 2-000.- .. 

= 3500- " = 4000- • 
= 6000,.- fi 

haricinde de hiçbir tecavüzün vuku ~:::=:::::::=::::::::::::::::::::::::~ 
bulmamasını temin eylemenizi rica ZAYİ: _ Çorlu Nutus memurluğun
ederim, İçtimada hazır olanlar bu dan almış olduğum nü!us cüzdanımı 
talebe şevk V1! müsaraatla müsbet 
cevap vermişlerdir . 

kaybettim. Yenisini çJka.racağımdan es
?tlsinin htikmü yoktur. Uçüncü mülakat 

yıp olamaz. Düşmanın Yıınan. Yu
goolav hududundan ve Vardar n 
şarkındaki vadiden yarması bek
lendiğinden daha erken vukua g~l-

(Baş tarafı 1 inci sayfad 1) miş olmakla beraber, bütün a:a-
Akşaın Japon nazırı Sovyet hü- metlere göre, Yunan kuvvetleririn 

kllnıetinin daveti üzerine Moskova geri çekilmesi, muntazam b;r sureı
operasındaki temsilde hazır bulun· te ve evvelden derpiş edildiği ye.; 

Bunun üzerine İmparator Haile
Sc ill:siye tarafından imzalanm1ş 17 
tarihli bir beyanname okunmıL~tur, 

(Baş tarafı 1 inci sayfada l Bu beyanname Britanya şeflerine 
Moskova 11 (A.A) - Sovyet or , Habeş şc!lerile bilistişare harbin 

dusunun naşiri efkan olan Krasna- i sevk ve idaresine mütedair tebli -
ja Svesda gazetesi Avrupa vazi • ğııt yapmak ~alahiyetini vermek -
yetin; gözden geçirerek yazd1ğı bir tedir, 

Kızıl Ordu 
SZ6 doiumlu Samuel oilu t.rael 

yare talu·ip etmi~tir. Ayni mınta
kada bir Junker tayyaresi alevler 
içinde düşürülm~lür. 

muştur. hile vukua gelmişe benzemekt~dir. 
JAPON HARİCİYE MÜSTEŞA • Rupel boğaz: nda, Struma vadi 

RiNA GÖRE sinde ve Kılkış civannda Yu.,an 
Tokiyo 11 (A.A.) D. N. B: Hari- ve Alman müfrezeleri arasında 

ciye mimeşarı Ohaşi eyalet vali - dört gün bütün dehşeti ile hük · .ı 
leri huzurunda irad ettiği bir nu· J süren muharebe, cesaretin en ka
tukta, Moskovada cereyan eden ba şeklinde vahşi kuvvete faikiye
müzakerelerin müsaid bir cereyan tini bir kere daha isbat etmi1tir 
aldığını söylemiştir. Ohaşi balık YugoslayYada, Yugoslavlarla Al
avına ve iktisadi meesle'k!re müte- manlar arasında şiddetli muhare
aUik kat'i bir anlaşma yapmak için beler yapıldığı bildirilmektedir. 
de halen müzakeeı;ler cereyan et- Cesur komşular:mızın, kuvvet ve 
mekte olduğunu ilave etmiştir. Bu şecaatle amıdane mücadele edecek. 
iktisad1 anlaşmanın sasları üzerin- !erinden emin olunabilir. Yugos
de mutabakat hasıl olmuştur. lavlar, şimdiden şimali ~avut-

tukta İtalyanlara karşı muvaffakı

Küçük haberler 

•Londra. Slam Ue Binnanya arasın
daki hudud haltkll1da İıı&iltere hükü
meti ile Siam arasında taati edilen nota 
lar nt!fn!dilmlştir. 

• Newari< Birleşik Amerika: Yüksek 
federal jUri, New - Jersey limanlarında 
müsadere edilen 8 İtalyan ıllebinin 97 
sub11yını ve bütün diğer mürettebatını 
ubotaj suçu ile tttfbam albna almıştır. 

• Loodra, Avam Kamarası paskalya 
münasebetile faaliyetini tatil etmiştir. 

• Roma, Birleşik Amen'ka sefareti İ
taly~·laki Y11J1,:oslav menfaaUerinin hi
mayeoinJ deruhte etmiştir. 

•·nıiers, Tayyare fabrikatörü lılarsel 
Bloch burada tevkif edilmiştir. 

• Presburı, Slovakya, Yugoslavya ile 
cliplomat.ilc ınünasebellerini kesmiştir. 

• Moskova, (Stefani) Alman tlttisadl 
1:ıımL~yonu, Almanya'ya bir milyon ton 
madPnl yağ gönderilmesini temin eden 
ınukaveleyi Moakova'da imzalamıştır. 

• Tanca, (Slefanl) 191f'tenberj ka
palı bulunan AJmanya'nın Tanca kon
aoloshanesi kapılannı resmen halka aç-
ml,f1ır. (A.A,) 

_, Çocuk Hekimi ,,_ 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

yetler kazanmışa benzemektedir
ler_ Cenubi Arnavutiukta ise bizim 
kendi lot'alarunız, inisiyativlerini 
bütün şiddetile muhafaza etmekte. 
dirler. 

Bütün sinirlerimizin pek yakında 
vukua gelecek muharebe üzerin
de gergin olarak durduğu ibu gü
nün kararsızlığ•ndan sonra, zafer 
gelecektir. Tereddüdümüz yoktur. 
Zaferden bir saniye bile şüphe et
miyoruz. 

Atina radyıo9U, aynca şunlan da 
6Öy !emiştir: 
- Seliinik'e doğru Alman yarma 
hareketi ile irtibatı kesilmiş olan 
Yunan kuvvetleri, Bulgar hudu
dunda daiına mukavemet etmekte
dir. Esasen, Yunan ve Alman kıt
alan ile, Selanik'in sukut··,.,dan ev
vel kesilmiş bulunan irtıbatı, yenL 
den teessüs etmemiştir, 

YUNANISTANA YAPILAN 
HA VA AKINLAR! 

Atina 11 (A.A.) - Umumi em -
niyet nezaretinin dün akşamki 
tebliği: 

Alman tayyareleri, sabahın ilk 
saatlerinde pire mıntakası üzerin
de uçmuşlar ve muhtelif noktala
ra maynler atmı'larıi r, Bir rcayn 

Taksim. Talimhane Palas No. 4 şehre düşerek patlamış, binalara 
Pazardan maada hergün saat / pekaz hasarı ve sivil halk arasında 

15 den sonra, Tel: 40127 pekaz zayiatı mucib olmuştur, .. m:•••••••••a•ml Peraia mıntakasında düşürilı -

makalede yeni Yugoslav - SoyYet !NGİLİZ TAYYARELERİNİN 

Gazala bölgesinde bir otomobil 
nakliye kolu mitralyöz ateşine tu
tulmuş. en az sekiz düşman kam

ı Y':mu tahrip edilmiştir. 
muahedesi hakkında şu mütaleayı FAALİYETİ Akroma bölgesinde başka düş

man naidiyeleri de imha edilmiş
tir, 

yürütmektedir: Kahıre, 11 (A.A) - Orta Şark-
Sovyetler Birliği beynelmilel ta- taki Britanya hava kuvvetleri ka

nhhüdlerine daima sadık kalrmş - rargi'ıhının bugünkü tebliği: Habeşistanda cenup fırkası tay
yareleri r 'c'at e..'kn dü]manı hırpa
lanıakta berd<'vamdır. 

tır. Bu muahede Balkan hadisele- Sircnaik'te tayyarPlcrimiz dıiş
rinin en nazik bir inkişaf safhasın- man kıtaat tah:ı< ciitkrile hava 
da aktedilmiş olup Siınoviç hü - meydanlarını fası l .z bir surette 
kiımetinin sulhçu niyetlerini gös- bcmbard ·mana devam etmişlerdir, 
termektedir. Sovyet hükiımeti bu Derne'de avcı filomuz yerde 6 
nıyetleri büyük bir sempati ile kar Reinkel tayyaresi ile digcr iki tay

Bütün bu lırırekilttan yalmz Si
renaik'te ikı ta yaremiz dönme
rr:iştır, Bunların da pilotlarının sağ 
oldu_ğu zannedilmektedir, 

şılamıştır, Çünkü SoyYet hükıl -
meti sulh lehinde faal ve sebatkar 
bir mücadeleye girişmiş bulun -
maktadır. Sovyetler Birliği bir mil 
1-eti harp foliiketin<len kurtarmağa 1 
matuf her harekete, bl tefrik , 
müzaheret etmektedir. 1 

Krasnaja Svesda gazetesi, siya - , 
si muahedenin ikinci maddesi mw
cibince, !ıtraflardan biri üçüncü 
bir devletin tecavüzüne maruz kal 1 
dığı takdirde de iki akid taraf a -
rasında dostane münasebetlerin 
devam ed<>ceğini kaydetmektedir_ 

Meı.kiır gazete yazısını şöyle bi
tirmektedir: 

Yeni şartlar içinde, bu muahede 
daha büyük bir ehemmiyet ikti • ! 
sap etmektedir. Zira Sovyctler • 
Birliği Beynelmilel taahhüdlerine , 
ı- - mm an sadakat göstermiştir;_ 

Bulgar ordusu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

S<ıfyo, l1 (AA.) - S<ıfya tlni
\·ersites il<•, l'.tust<..:.frıp::ış;ı, Varna. Fi
libe ve Dupniça'dakj yüksek mek
teplerde dünden itiboren de-rsler 
keı;ilmiştir , Zora gazetesinin verdi
ği bir habere göre 37 ilk mektep 
maarif nezaretinin emrile kapatıl- ı 

mışcr. _ _ ı 

müş olan bir Alman tayyaresinin 
enkazı bulunmuştur. 

Bir Alman hava filotillası Kozana 
şchr'.nin merkez mahallesini bom
bardıman etmiş ve mitralyöz ate
şine tutmuştur, 

TÜRKiYE CUMHURİYETi z· A T A A 1 
Kw·uluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk liras.ı. . 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
( A. 1,000 liralık 4.000 L.11100 Adet 50 lırahk 5,000 L, 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • (,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

.. . . . . 
IDARUINI BlllN 
jKRAMİYEl..İ 

-................... mı-....... ~ ....... 
Demiryollan İşletme Unıuın Devlet 
Müdürlüğü llanlan 

Sahibi: E. 

SON 


