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Japonya ile Sov· 
Yetler anlaşabi-
1 ece k le r mi? 

Her iki devletin birbirine 
düıman olmasına rağmen, 
fU sıralarda birbirlerile 
lıoı geçinmelerini icabet
tiren sebepler vardır. Böy
le bir anlaşma olursa, bu, 
menfaat birliğinden do
ian hakiki bir dostluk de
ğil; btlfka düşmanlarla 
daha iyi uğraımak için alı 
val ve şeraitin doğurduğu 
bir zaruret olacaktır. 

Y-: Abidin DAVER 

n apon Hariciye Nazırı Ma.t· 
t::::J} suoka, Ber lini ve Bom ayı 

BALKANLARDA 

Yunan cephesinde 

Florinanın şima-
1 inde ka t'i mu
harebe başldı 

GÜNLÜK SiYASi HALK 

GÖSTEREN BARİ'IA 

1
Yugoslav cephesinde 

Ortayugoslavya 
da Alman taar -
ruzu durduruldu 
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F 1AT1 
Her yerde 

3 
KurutJur 

Yarı resmi Almanı,.,......,.. _ _ -;.--~· 
... il> A 

Groenland'da ha-~"' 
ajansına göre 

Türkiyenin 
vaziyeti 

Ankaranın hattı ha-
reketi "müteyakkız,, 
ve "kiyasetli,, sıfat• 
lari1e tavsif ediliyor ı 
Berlin 12 (A.A.l - Yan resmi 

Alman ajansı olan Dienst Aus De-
utschland yazıyor: ' 

Türkiye Hariciye V"'kili Saraç -
oğlu'nun, Ankaranın ad•'llli müda
hale siyasetine devam e<leceği ve 
hadiseleri .büyük hir dikkatle ta
kip ey!iyeceği hakkında beyanat
ta bulunduğu }uman siyasi mah -
fillerinde alaka ile öğrenilmiştir. 
Berlin, vaziyeti, Ankararun mün- 1 
hasıran Türk menfaatinden mül -
hem olınıyan kararlar almıyacağı 
noktasından hareket ederek müta -
lea eylemektedir. Ankaranın hattı 
hareketi •ll,füteyakkız•, ,fakat bil
hassa kiyaseilio sıiatlarile tavsif 
edilmektedir ki bu vasıflar haliha -
zırdaki vaziyette nıüsbet bir siya -
set manası tazammun eder. 

TÜRKİYENİN 

llılaçu 

Hırvat 
hUkQmeti 
Hırvatistanda bulu
nan Sırp mebusla· 
rını rehine olarak 

tevkif etti 

Kvaternik 
HATTI HAREKETİ G 1 d ... ·ı K 1 

Berlin 12 (A.A.) - Alınan mat - enera egı t ra 
buatı, Türkiyenin bitaraflığını Aleksandrı öldüren 

va üsleri tesisi 

Amerikada 
tasvib ediliyor 
Asur adalarında da 
buna benzer tedbir-
1 er alınacağı ka-

naat ı var 
Nevyork 12 (A.A.) - Amerika 

tarafından Groenland'da üsler te -
sis edilmesi Amerikan matbuatın· 
da büyük bir intiba husule getir -
miştir. Bugünkü gazeteler Amerl-
kanın bu yeni ileri karakoluuun e-
hemmiyetini tebarüz ettirmekte -. 
dirler. Ruzvelt'iıı bu teşebbüsü 
memleketin her tarafında tasvib 
edilmektedir. Hatta infiratçılar bi· 
le Amerikanın müdafaalarını tak
viye etmesini gayet makul bulu • 
yarlar. 

ziyaret ettikten sonra, tek· 
rar Moskovaya geldi; Sovyetler 
llll'!iği ricali ile bazı görüşmeler· 
d_en sonra, Leningradı görnıiye gi~· 
ti; sonra tekrar Moskovaya <iüııdu. 
Japon Hariciye Nazırının Sovyet 
ltusya ile anlaşınıyıı çalıştığı ve 
Iİtı:ıdiye kadar ı:elen haberlere gü· 
re, bir dereceye kadar muvaffak 
da olduğu görüliiyor. Bununla be· 
rabcr, Moskova nıüzakerelerindcıı 
fıkacak neticeler, henüz kat'iyetle 
lııalfım değildir. İki devlet, sadece, 
birtakım iktısaıü anlaşmalar ını 
Yapaeaklar; yoksa, bir do>tluk ve 
•denıi tecavüz paktı da imzalıy~· Pireye şiddetli ha-, 
•aklar mı? Bunu müzakerelerın ld 

Alınan bir çok Al
man esirleri ara
sında bir de ge

ne r a I var 
Nevy-0rk 12 (A.A.) - Röyter: 

Va.,<tlııgton, 12 (A.A.) - Roose
velt'in Amerika gemilerinin yakın
:la M:sıra harp malzemesi ihraç e
decekleri hakkındaki beyanatı BaL 
kanlardan gelen haberler üzerine 
endi§eye düşen Vaşington mahfil
lerine pek ziyade cesaret vermi§tir. 
Ve bu mahfiller buna benzer di
ğer iyi haberlerin ilanı gedkmiye
ceğini ümit etmektedirler. muhafaza arzusuna dair ·Stefani 'k l d 

ajansı tarafından verilen bir tel - şuı astçı ar anmış Roosevelt'in Kızıldepizi harp böl 

sonunda göreceğiz. Matsuoka'nın V8 hÜCUmU yapl 1; 
lltoskova ziyaretinden bah~edc". Ü,. Alman tayya-
lıi., Japon gazetesiıılıı §U sozlerı T 
dikkate değer: resi düşürülci.ü 

•Halih11%11' vaziyeti Jlki ro<ı~l~- Londra, 12 (A.A.) - Bir taraf-
ket arasında bir yaklaşmayı onu- tan İngiliz • Yunan orduları ve di
lle geçilemez <bir hale getirmekte ğer taraftan Alman kuvvetleri ara
ôse de arada henüz doldurulama- sında Florina'nın şimal bölgesinde 
«ış blı- tarihi an'ane,. milli siyaset gayet şiddetli bir muharebenin dün 
ve hatta dilşünili uçurumu vardır. akşam bnşlamış olduğu havadisi 
Şimdiye kadar hakim olan bu an- bugün -Oğlcden wnra burada yay • 
lnevi ve hissi amiller, şimdi dü- mıştır. Bu ba·ber hakkında elde 
. ,lınesi mecburi olan bu mür.ase· edilebilen az fakat cid~ ~alOı:n:,: I 
betıerin düzelınesine mani olmuş- ta nazaran bu muharo enm a ı 
lardır. Matsuokanın Moskova se- bir mahiyet~ ha:z olacağı anlaşıl· 
Yah ı· · b istikamette kat'i bir maktadır. Çünku bır taraftan Yu· 
te•'-'.': ınml akut nanhlarla İngilizler Makedonyada. 
ou·ı o ac ır.. 1 il ı·t 1 k ki Alman kuvvet er e ayan· uv· 
Bu lıarbe jı;aıışmaktan içtinap vetleri arasındaki muvasalayı kes· 

tdea ve kendi müstakbel haSJIDla· miye çalışacaklar bir taraftan da 
rıuın uzun bir harpte yorgun düş· Alınanlar, cenuba doğru ric'at et
lllelerini istiycn Sovyetler Birliği- inekte olan ve ancak Yuıgoı;lavya· 
Din bu siyasetine sadık kalarak Ja· nın cenubu garbisinde bazı bölge· 
Ponya ile bir dostluk ve ademi te- !erde kendi iaşe ve ihtiyaçlarım 
'.•vüz paktı imzalaması beklencbi· temin etmeleri kabil bulunan Yu· 
IQ. Böylece, Japonya, Sovyetlerle goslav kuvvetlerile ıı;üttefik kuv• 
ile harbe girişmek tchlikesin~en vetlerin birleşmelerıne mfuıı ol~ 
Qtak kaldığını görerek Anıerilı:a, mıya uğraşacaklard~. .Bu askerı 
~giltere ve Dolanda Bindislanı hareketlerin ehemmıyetı kolayc_a 
ile harbi göze aldırabilir. Çünkü, ve çok sarih bir surette anlaşılabı
t~er, Japonya, Uzak Şarkta ve BÜ· lir. Yalnız iki taraftan ibu hareket
)'u~ ~kyanu•taki cihangirlik em~l- lere iştirak etmekte ol'.111. kuvve;· 
le~ını tatmin için, harbe kadaı· gıt- ler hakkında bittabi hı9bır malu· 
lllıye karar vermişse, en münasip mat verilmemektedir. 
tanıan şimdidir. Japonya zaman Atino. ız (A.A.) - Yunan baş .ku
kaybetıikçe, Amerika knvvetlcn· mandan!Jğınin du:ı. akıam neıredileQ 
lııektedir. Bir yıl daha geçtikten 169 numaralı teblfgı: 
SoQ d M tır mıntakasından gelen 
k ra, Amerika, deniıde, hava a, 1 - 8~8~ .. unsurları Florina ının-
"' abr~da çok kuvvetlenmiş olacağı Al~an dmo '~~a~arımızla t~masa i'eln1is· 
~· ı nı"tt fi . . . . d kuv takasm a ~ ' u e kı Ingıltereyı e · 
VetJendirnıiş olacaktır. Ruzvell'io leı~d~ ArnavuUuk ce~hesinde, Mahdut 
iardıın etmiye karar verdiği dev· mahiyette keşi! kolları ve topçu faaJJyc· 
l;ifler arasında, Çin de vardır. Bu u olmustur. .. y{ d ) 

barla Çin de gittikçe kuvvetle· (Devamı 4. llncu sa a 3 

llecekt' · b --o---ır. Şu halde Japonya, ya u --

::~e harbcdecek, yahut harpı1en Macarı"sf ında gıda 
.geçınek meburiyetindc ka a· il 

taktır h 
. 11••li11 ve Romada Japon Bari· maddesi buh ranı 

"YeN ' t it azırına bir an evvel Sovye 
lı 0'Ya ile anlaşarak Uzak Şarkta. 
f ••~kete geçilmesi ve Amerika ile 
:gı~terenin orada meşgul edilmesi 

11811e olunduğuna şüphe yoktur. 

CDenmı 4 üncü sayfada) ----............................. ~-........................... -~ • 

1 .. BUGON 
ı 3uncü sayfamızda 

l lngil~ere Yu· 
• nan toprakla· 
, rında tutunmı-
Ya mecburdur 

Yazan: 
iVizamettin Nazi 

Fazla istihlak edilen 
maddeler vesika usu-
Iüne tabi tutuluyor · 
Budapeşte 12 (A.A.) - Tass:.~a 

. Macar hükı'.lmetının car aı ansı, . 
t . buhranı dolayısile fazla ıs -

emıa · ik 
tihlak edilen maddelerı . ves aya 
tabi tutmağa karar verdiğ.ını bıl -
dirmektedır. .. . 

Peter Lloyd gazetesine g?re ı?şe 
L ky Macaristamn ıaşesıne 

nazırı a k b'Jhassa sorı 
aid bir rapor verere ı bü •ük 
dört ay içınde bu sahada ) 

1 .. 1 .. klerle karşılaşıldığını teba • 
guç u . . ı· Nazırın bu raporu-

! 
rüz ettırmış ır. 

nazaran mahsulün fena oın::ası, 
ni~ali Transilvanyanın ilha~ı uze
ş. . tı'hlakin artması ve bır ay -
rıne ıs f b r· 
danberi yapılmakta. olan se er e 
. u lluhrana sebebiyet vermiş· 

grafı •Tür.kiy«nin sakin hattı ha - Budapeşte, 12 (A.A.) _ Ofi: geleri listesinden çıkarması, Reisi-
rcketi> başlığı altında göz: çarpa • Maynap'ın verdiği bir ha:'bere gö· ~ümburun mümkün olduğu haller-
~ak ş~kılde ne~~ctmcktcd.ır. 1 re Hırvatistanda bulunan Sırp de kıongreye müracaat etmeden ve 

BİR GAZETEYE GÖRE meb'usları Hırvat hükılın tin· 
Bern 12. (A.A.} -;:-1".~tional Zei- eımile rehine olarak tevkife ed;{1. rur'atle hareket arzusunda olduğu. 

('.tazısı 4 uncu sayfada) mişlerdir. nu göstermektedir. Matbuat:n ileri 
sürdüğü ihtimallerden biri Groen-

KVATERNİK GENERAL Iand'da Amerikan hava üsleri te-

Colombia radyosunun Yugoslav
yada bir mahaldeki muhabirinin 
bildiı:diğine göre Bulgaristan hu -l 

~ ~ dudijlldan hareketle orta Yugos -
LİBYA'DA .. __ ,,. -

lngilizler T ob
ruk 'ta toplandı 

DEGİLM!Ş essüsünü Asor adalannda da bu-
Londra, 12 (A.A.) - Londradalı..i oa benzer tedbirlerin takip edece

Yugoslav sefaretinin memurları, ğidlr. 

Macar Amlrall Borti 

Macar 
kıtaları 

Tayin edilen hedef* 
1 ere varmışlar 

lavya istikametinde ilerleyen Al -
m tlaLBelgradın 6Q mil 
cenubu ~IU'kisinde kAin Krıırevaç
ta durdurulmuşlardır. 

Bir çok ~"r alınmıştır. Bunların 
arasında bir Alınan generali de bu 
lunmaktadır. 

Ayni muhabire göre tl'skübün . 
cenubu garbisinde müthiş bir mu
harebe cer<Şan etmektedir. Bu · 

' mıntakadaki Yugoslavlar, Artla -

Burada ciddi bir 
muharebe kabul 

ediyorlar 

vutluktaki İtalyanlarla irtibatı te- Eritrede 41 bı"n 
min için gartıe doğru sarkan bü-

Almanlar tarafından yerltı§tirilen 
Hırvat Qui ling'i Kvaternik'in hiç rillıakika, Refaicümhur Kanu -

1 

bir zaman general obnad>ğ:nı bil· nuevvelde söylediği nutukta din
diriyorlar. Kvaternik 1910 da Zag· leyfoilerine •bir Alman zaferi ha -
reb'de doğmuştur. Kenıfuıi U~ !inde Asor adalarının hürriyetle -
a~ıyla t~~ınar; ku>'V~tli Hırvat ted· rini muhıİiaza edeceği kanatinde 

1 

h~ teşkilatına sıkı bır surette mer. misiniz?• sualini sonnll§tu. Reisi • 
buttur. Kvaternik keza Kral Alek- cümhur Asor adalarının Amerika
sandr'ın katli pliin:na da i§tirak ey- ya, Pasifikte bir müdafaa ileri ka• 

IJeıni§tir. Son yıllar zarfında, Kva- rakolu olan Hava! adalarından da 
ı ternik, tedhiş teşkilatının reisi Pa· ı daha yakın olduğunu llilve eyle -

··- (Devamı 4 ü.ııcü sayfada) miştir. 

Sovyetler bunu 
kabul etmiyor 

yük Alınan kuvvetlerini durdur - esir ahndl 
mağa uğraşmaktadırlar. Üsküp ci- Ankara, 12 (Radyo Gazetesi) _ A d 1 k 
varında el boınbalarile 80 Alman na 0 uya g•t • t Libyada Te>bruk önlerinde ltaiyan 1 me IS e-
tankının tahrip edildiği söylen • ve Alman kuvvetlcrile takviye e· 
mektedir. 

dilmiş İngiliz kuvvetleri arıısında t 1 b k 1 1 k Nazilerin şiddetli bonıbardıma - e a e e kari1laşma o1m'1~tur. Tobruk'ta -y n e y o a y 1 
nına rağmen Yugoslavlar İngiliz tahaşşüt etmiş olnn İngiliz kuvvet. 

M a C a r 1 ar yeni takviye kıt'alarının geçmesini te - !eri şimdi ciddi muharebeyi ka· • 

h U•• k Q. min irin Manastır civarında açık 
H 1 r vat bir koridor bulundurmağa gayret bul etmişlerdir. Tobruk nakliyal Maarif Vekaleti orta ve lise talebesine mü-

yollarının telaki nokta"t alınası iti. 
metini tanıdılar etmektedirler. barile İngilizlerin .buraya fazla C· racaatlarında tasdikname verı'lmesı'nı· bı.ldı'ro.ı" l Halen don dolayısile münakalat 

1 hemmiyet vermekte oldukları mu· 
Budapeşte 12 (A.A.) - Macar güçlükle yapılm~ktadır. hakkaktır. Ankara, 12 (A.A.) - Maarif Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: 

1 k ayının dün akşam saat ı Ayni muhabır Yugoslavların İstanbul ve Trakva bölgelerinde bulunan ortaokul ve lisclerd~kı' gene urm . ' Londra, 12 (A.AJ - Harbiye J ' 

22 d e retti. aı· tebliğ· gelecek Aınerıkan ve İnmlız' yar talebeden Anadolu okullarına gitmek hteyenlere müracaatlarında e n Ş " · .,. • Nezaretinin teblil;i: 
M kıt'aları 11 Nisanda ken· ı dımına çok gu-vendiklerini '"ve tasdikname verilınesi ve kendilerine kolavlık gösterilmesi bususun-acar . '"" Libya'da: Kuvvetlerimiz Tob- " 

dilerine tayin edilen hedeflere her ; etmektedir. ruk'un garbinde d~man kuvvet- · da okullara tebligat yapılmıştır. 
tarafta varmışlardır. Düşman mu-ı Diğer cihetten Yugoslav cenup !erile temastadır. ,....,_ • .__.,.,....,....,._..,,,.......,.......,,,. ___ .... .,... ,,_....., __ _,.,..,. ....... __ .,. • .., .... ....,....., • ._ 

kavcmet göstermiştir. Bazı istih - ordusu Arnavutlukta ileri hareket· Eritre'de: Musavvanın zaptına GÜ N Ü N T E N K f T L E R f 
karolarda bu mukavemet anudane !erine devam etmektedir. Teeyyüd kadar alınan esir adedi 41.000 dir. 
olmuştur. etıniyen bir habere göre Yugoslav- Bunun l.-000 i subay, 14.000 i 1tal· 
Budapeşte 12 (A.A.) - Macar Jar Arnavutlukta müJıim bir liman yan, 26.000 i de müstemleke aske- Yu·· rek sızlatan bı·r tezat 

kıt'aları Trianon muahedesile ta- olan Dracı işgal etmişlerdir. ridir. 
yin edilen hududları geçerek dün YUGOSLAV BAŞVEKİLİNİN Habeşistan'da: Adisa.babadan ha-
saat 11 de Horgos nahiyesine var- NUTKU reket eden kuvvetler.inıiz ric'at et-
mışlar ve Szabadka istikametipde Yugoslavyada bir mahal 12 (A. mekte olan dü~manı mütemadiyen 

,Devamı 1 üncü suyfada) (De\'amı 4 üncü say!nda) 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

• 
AK 0..==;:E-N --- t>E'RNf=:. • 

,, z. 

\ 

öııııııtle cıdaı bıt ııuılıarcbeııiıı ba~laıııış oldu&-u bildirilen Llbyada Tobru.k'un mevkıiııi ,&'ösıerır barita 

Yazan: Sel&mi izzet Sedeı 

İnsan, oldum olası, hem ölü· 
me, hem dirime çalışmıştır. BU: 
taraftan yıkaı:ken bır taraftan 
yapını~; kendisine kafa tutanın 
kafasmı yararken, başı ağı'.ıya
nm başını snrmı:;tır: Krup fahri. 
kasile Pastör müessesesi bu le· 
zaılın timsalleridir. 
İnsan bir yandan ölüm, bir 

yandan dirim cihazları hazırla· 
makla meşgul iken bu tezaıl pek 
ıröze çarpmıyor, beşerin bu tabii 
hali tabii seyrini <.al.,p ettiğin· 
den' üstünde durulmuyordu. 

İki senelik Avrupa harbi bize 
beşerin bu tabii haliui unuttur· 
du. Fabrika, kombina, tezgah, 
laboratuar, imbik, tüb, mil, tör

pü yalnız ve yalnız öliinıe ~alışı· 
yordu. Pastör, meydanı Krup'a 
bırakmıştı. 

Yalnız medeniyetten değil, be. 
ıeriyetten ıle linıidi kesmiştik 

Kendi kendinin mezarını kaz· 
makla meşgul olan medeniyet, 

kendisile beraber beşeriyeti de 
sürükliyecckti. 

Geçen gün tayyarelerin pike 
hücum tecrübelerinde bin kilo· 
metre sür'at temın edildiı?fni, 
Loııdraya yapılan bir hava hu
cumunda binlerce kışinin öldü .. 
ğünü, Berlinde opera binasın10 
yandığını, üniversitenin yıkıldı· 
ğını, Belgratıa taş üstünde taş 
kalıuadığıııı okurken: •Belki en 
büyük fakat muhakkak ki en kı
sa öıniirlü medeniyet yirminci 
asır Avrupa medeniyeti olacek· 
tır• diye diişündiim. 

Ben bunu düşüniirkon bir 
doktor arkadaşım DıtiJıl• ,-erdi: 
•Dahili ve hariri ilfilrnpları kö
künden tedavi eden l'Cni hır ilfo( 
keşfedildi!. 

Demek beşerin taMi hali lıiiıli 

tabii soyriııi takip ediyorm11ş... 

Demek bu tczad haki ımış .. Fa
kat hu tcıad lnıı:\\n \ıı.•an_... ytl· 
te~ini sulatı)·or. 



SAYFA-2 

rhv~~vilik Ned_ir? 
1 Ticaret vekilinin 
1 dünkü tetkikleri ııı~U~aıty/J 

.Yirmi sene mi? 
1 Celfileddini Rumi Kimdir? 
l. Yazan: ZİYA ŞAKIR ---

-sa -

Vekil halk tipi 
ayakabllarile de 
meşgul oldu 

insan, artık (manevi amel)lcri ter· ti... (Hazreti Şems)in irşadile (ki- Şehrimizde bulunmakta olan Ti
cilı ederek, (maddi amel)lerden lükal)den vazgeçen.. ve altı aylık card Yekli Mümtaz Ökmen, dün 
iiiriğ olur_, Fakat dikkat etmek liL. halvette, bu büyük mürşit ile (hil) Ticaret Odası ve Mıntaka Ticaret 
zımdn ki, (zahir) ile (batın) ara- alemine glıen Cenibı l\fevliiai; Müdürlüğünde meşgul olmuştur. 
sında, bir hudut vardır. Bu. hudut, _ Benim namaz kılmam ve sair Vekil, sabahleyin akreditif ile it
aucak (ilim) ile aşılır. Lak.in, bu ibadetlerim, halka irae ve hududu halatta bulunan bazı tacirleri ka
hududu aşmak için de, evve!Jl bü- şcr'iyycyi muhafaza etmek içindir. bul ederek kendilerini dinlemiştir. 
yük bir (takva) ve sonra da, (fazi· Yoksa, benim bunlara ihtiyacım Tacirler ithalat için ayrılan kar 
let ve sebat) lfızımdır. Çünkü, ken. kalmadı. Çünkü ben, vatanı ,..lime nisbetlerinin arttırılması için Ve-

Sular. idaresi bir yılda Toprak mahsulleri ı :r:~i)~;~~::::eNa· 
1.789.480 lira kazandı ofi~i .. müstahsilden· D ::~.!ut::dv~::~::::. 

1 U f U n a 1 a C a k IUm olduğu veçhile alelade bir se-
fir değildir. Çok imtiyazlı bir Ş:!i 

B 52 368 li B 1 d• --o- siyettir. Selefi Lord (Lotian)ın unun , rası e e ıye Bu suretle fiatlar vetatı doıayısiıe Amerikaya kabin• 
nin en kıymetli bir uzvunu rolll'~· 

aidatı olarak belediyeye verildi düşürülmiyecek has olarak izam etmek icap ettiği-
Müstahsilin elinde bulunan ni derpiş eden Mi>ter Çörçil, \'ı>-

İstanbul Sular İdaresinin 1940 mali vaziyeti hakkında bir rapor · 
hazırlanarak belediyeye verilmiştir. Buna göre •dare mezk\ır yılda · 
l milyon 789 bin 480 lira gelir tem in etmiştir. Bunun 52 bin 363 lirası 
bcl<'diyeye aidatı olarak belediyeye verilmiştir, 

tütünlerden bir kısmının daha ni Dünyada İngiltereyi temsil ~ere
di mevcudiyetini, kendi nıevcudi- •·asıl oldum. ~- kilden .Jıazı ricalarda bulurunuşlar-
yctinin mahiyet ve haysiyetini id- dır Ticaret Vekili tacirlerin dilek 
riık edemiyen zayıf ruhlu şahsiyet. Demiştir ki; bu sözlerdeki (va· lerİni dinledikten °sonra bu iş etra~ 
!eri birdenbire (merasim)den af. tanı asli)den murat, hiç şüphesu fında tetkiklerde bulunacağını ken..: 

ki (kemal) mertebesidir. Bu merte. dilerı·ne va"delmktı·r. 

1 

Diğer taraftan 1940 mali yılında 18,976,4-02 metre mikabı su basıl fetmek, tehlikeli olur ... Bu sebep- • ...,. 
beye vasıl olanlar ise, her tiı.'rlü ka.- Bundan sonra Tı'caret Yekli Tı'· mıştır ki bu miktar 1939 dan 1,122 ,651 metre mikil.bı fazladır. Fakat 

1 
le. arada, bir devir daha geçirmek 
elzemdir. Bu da, (çile) devridir ... yıt ve şartlardan, her. ~ekılde nı· carel Odasında halk tipi ayırkka!bı- makinelerin bastığı bu 18 milyon küsur metre mikabı sudan ancak· 
(Allah) ile (lcvahhud)a vasıl ol- zam ve kanunlardan azade olmak 1 traf daki tetk~kl · ~- mi 9 milyon küsuru şehre gelebilmiş tir. Böylece yüzde 47 nisbetinde bir 

1• ı· ar e ın enne u.:va . 1 
nıak için, ruh \'e kalb, bütün zahiri a:ıım ge ır. etnıi.;t;r, Erkek ve kadın için ayrı-ı su za~·i olmuştur. -
şeylerden alaka'1nı kesmelidir. İstitrat olarak açt'.ğunız bu hah· lan ayakkabı tiplerinin eV!iafı iyi ---------

değer fiyatlarla satın alınması 
için hükümetin 1 milyon lira. 
lık tah>isat ayırdıi:ı malfun. 
dur. Haber aldığımıza göre Ti
caret Vekaleti yeni bir karar 
vermiş ve bu karara göre Top
rak 11.fahsulleri Ofisinin müs· 

fini Hariciye Nazırına tevdi etti re 
bu intihabın sebeplerini izah ede~· 
ken Amerika efkarına Büyük Br1

: 

tanyanın atfettiği ehemmiyeti iler~ 
sürerek bu mevkiin ancak birinC' 
sınıf bir diplomat ve de~let adanı•· 
nın eline bırakılabileceğini ifade 
etti. Lord Halifaks İngaiz harp k~' 
binesinin de azası olduğundan bU'. 
kumetin harp hakkındaki her türl~ 
la ,av vur, ümit, endişelerine etrafı· 
le vakıftır. Hatta bu tasavvur ve 

Kendisini sakin ve tenha bir köşe- sc, artık hıtam verıyoruz. Ancak ı görülmüştür. Bunların fiyatları da B" J h" B ı f" ı 
de, (inziva ve itikaf)a çekmelidir. 50n SÖZ olarak ~un~ SÖyi.iyelim k'. kabu.\ edildikten sor.ra bu nevi ır ya ancı şa ıt av U ıat an 
Oruç tutmalıdır. Derin sükununu (tasavvuf), dogdugu gundenberı 1

1 

imalata derhal başlanacaktır. k • f d"ld" 
ihlal edecek gürültülerden uzak ve (ilmi) vazifesini ifaya gayret et- ---o--- t ev ı e ı 1 kontrol ediliyor 
uyanık buhmmalıdır. (İstiğrak)a miş.. (ham sofu)lukla glıiştiği şid· · Yalova hükümet tabibi f

' ümitlerin çoğunu bizzat kendisi ib· 
1 zar etmiştir. Ayrıca Lord HalifakS 

-----·--------~ı İngiliz tarihinde hiçbir sefire na· 

tahsilden tütün mübayaasında 
bulunması muvafık görülmüş
tür. Bu suretle tütün fiyatla. 
rının dü~meıne>i kat'i olarak 
temin edilecek \'C müstahsilin 
elindeki fazla stoklar satın alı-
nacaktır. 

vihıl olmak idn, zihnindeki bütün detli müudelede • (Mansur, Şeyh hakkında bir şikayet 
madd1 düşü~ccleri !ardetmelidir. Bedreddini Simavi, Nesimi) gibi • Yalova hükUmet tabibi hakkın-
Ve böylece, keud;nden.geçerek (vi. bir hayli kıymetli kurbanlar ıla da yapılan bir şikayet üzerine tah 

Şahit ustası len•nde 
yalan söyledi 

Murakabe komisyonu 
azami fiat koya\!ak 

Kadın b i 1 e t ç i 1 e r ı ::u 0!::~~.!r~i buyuk imtiyaza d: 

Ne zaman sefir olarak hükunı• 
aal) alemine girmdidir. Bıına (bil) \'ermekle beraber, isliiıniyeti, cehil kikata geçilmiştir. 
denilir ki, a~ık ile nıa~ukutı vuslatı \'e taas,uptan kurtarmak hususun- Şikayetçi; Çiftlik köyünde otu - Galalada na!Our Niko Daskalos

oğlu ile kardeşi Perıko Dll.>kalosoğ
lu, Maarif Ma bbaru.. na, kilosuna 45 
kuruş azami fiyat konmuş olan çi
vinin iki buçuk kiloluk paketini 
360 kuruştan satmak suretile kilo
sunu 144 kuruşa getirdikleri için 
gayrimeşru olarak fazla kar temin 
ve l\1illi Korunma Kanununa mu
halif harcı.etlen adliyeye verilmiş
ler, Asliye İkinci Ceza mahkeme
sinde muhakemelerine ba •lanmış
tı. Mamunlar dört müdafaa şah:di 
göstermişler, bunlardan uçunun 
alışveriş esnruanda orada bulunma
dıkları için dinlenilmelerine lüzum 
görülmemiş, yalnız majjazada çı
rak Ycırgi dinlenilm!ş, maznunla
r ıı müdafaasını teyit ederek de-

Fiyat Mürakabe Bürosu son gün. 
lerde arlmıya başl.yan bavul fi
yatlarını sıkı bir surette kontrol et-

Çolışmıya başladı merkezile temas etmek üzere ı,.oo· 
draya ge[,e derhal \'e ikameti ınüdl 
deli esnasında yine kabineye dah1 demektir ... Eğ bu hal sık sık le- t d 

da cidden büyük zaferler temin ey· ran Hüseyin isminde bir va an aş-
kerriir eder. ve h:il ehli olanlar, 1 • t' F k t 1 . b' tas 1 tır. İddiasına göre hastalanan ço
(vahdet) ZC\kiııe \a>ıl olabilirler- emış ır... • 8 ııç ır mu av-ı • .. .. .. _ 
te, artık (makam)a ernıiş dd d' 1 vıf alim ve mürşidi de, (Cenabı cugunu doktora goturmuş fakat sa 

1 a e •- l\Ic\ laııa)nın , asıl olduğu muvaf- at 9,30 dan 11,30 .a .kadar dairedeki 
ir[ü~üncü derece, (yakin) devri- fakıyet şahikasına erişememiştir. kapısında bekledığı hald~ hastayı 

doktor muayene ehneınış ve yal
dir._ Bu devreye giren (sofi), vak-
tile kendı ıne (tabi.atın fevkinde) cıı Tarihi İslamiyot • İkınci cilt -

Sayfa 439. Mütercim Abdullah Cevdet görünen şeylere, şimdi bir (yaki-
niyyeti zatiye) kco.betmişlir._ Ar· Beyin ilave ve h!şiyesi. 

(Daha var) 
tık kendisi ile (ulfılıiyyet) arasın· 

nız: 

,. •Biraz bekle .... hitabile kar
şılaşmıştır. Fakat bu müddet zar -
fında da çocuk ölmüştür. 

Bunların ac!edi 
.rı;iye başlamıştır. Mürakı>be te~ki- şimdilik 12 dir 
lalı bunlar;n malıyetlerıne gore l 
kar hadlerini tesbit edecek ve fı\'at Kadınlardan da biletçı alınması 
artışına meydan vermiyecek-tir. hakkındaki kararın tatbikine Üs
Hırdavat fiatları etrafında yapılan küdar tram\·aylarında ba;lanmış
tetkikler netıcelendırılmı,i ve hır- tır. Idare ilk olarak 12 kadın bilet· 
davat iht!kfu.ndan birkaç tacir ad- çi almış ve evvelki giındcnberi 
!iyeye ,·erilmiştir. bunları isti.lıdama başlamıştır. 

Bundan başka İstiklal caddesin- Kad'n bi!etçtler kasket, ceket \'e 

de eti 80 kuruşa satan bir kasap da eteklık giymektedirler. 

hir aza Sa)'t[acak ve O sıfatla vük<-
[a meclisi müzakerelerine iştirnlt 
edecektir. 

daki rabıta. tabii §•kline girmiştir. 
Ve (Allah)ı, kendi nefsinde bul
mu.~ demektir ... Artık onun için ne 
(din) ve ne de (ayin) me\'Zubahis 
değildir. Caıni de, kilise de, havra 
da, halta putperc·,tıerin devalleri 

( MAHKEMELERDE ve POLiSTE t \. _______________ J 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Amerikaya mu\'8salatında da 
Bizzat Mister Runelt yatı ile ken· 
dhini istikbale çıkmıştır. llinaeıı· 
aleyh Lord Halifaks herhangi bıt 
sefir gibi tel5kki edilemez "" söı· 
feri de bu itibarla mücerret bir ııa· 
riciye .. "azı .. ·I"~n direktifleri dai~ 
siur\e at . v !anan bir zatın if9• 

desine kı) a, coilcmcz. 
Hamit ihtifali :.\lüşarünileyh her çar amba gii· 

Daru .. şşafakanın 68 nü Amerika gazetecilerini kab111 

İdam talebile Adliyeye verilen 
gencin muhakemesine başlandı 

Büvük Şiiir Abdüilıak Hamidin h t 
ederek \'aziyct hakkında iz• 8 

de lıirdir.J 

inci yıldc nÜmÜ ölüm yıldönünıu ır.ünasebetile bu- vermeyi itiyat edinm'~tir. Amer.k• 
gün ihtifaller tertib C'dilmiştır. Bu ı ce 

i~ıe, Remle hankahının ilk pro
gramı, bu esas dahilinde idi. Fakat 1 
böylece ba~lıyan (tasavvuf) mez
hebi, günden giine tekemmül etti. 
Sofiler arasında, büyük alimler ye. 
tişti. Yüksek akıl \'e mantık delil
lerine istinat eden eserler vücude 
geldi. Bu c'as, nwhtelif subelere 

l mı; tir ki: 
Daru .. şşafakarun 68 1·ncı· yıldo''nu" - · umumi efkarının nabzını böy e meyanda, lİskt.idar Halkevinde ya- k 

mü bugün saat onda Darüşşafaka· 1 k 'h .1 1 d 21 d daima yoklamak ve eı:nde tutnı•. 
- Den, yanlışlıkla, otomobile, se

kiz kibluk paketler yerine ıki bu
çuk kiloluk paketleri koymuşum .. 

pı aca ı tı a e e saat e mu - emelindedir. G•çen wn haftak• 
da kullanacaktır .• Bu to~lantı~~ siki muallimi Ecvedin Hamid hak· mutat toplantıda atıdeki dikkate 
da, her sene oldugu gibı samımı kında bir konferansile başlanacak, değer ifadelerde bulunmuştur: 

__________ , ________ _ 
Bir seyyar satıcıyı Şile cıvarında yo!da 

balta ile öldüren Necatı bu işi 
nefsini müdafaa için yaptığını söylüyor 

yoksa, aslında, 360 kuruş olan pa· 
ketler sekizer kiloluk paketlerdir. 

Yorginin yalan şahadet ettıği 

mahkemece anlaşılmış, Müddeiu
muminin taleblle, yalan ahadet 

ve neş'eli bir hava i.çe~isinde g~- Hiımidin cTarık• piyesinden bir - ı •Uzun m~hakeı~e. \'e ara~tırııı~ 
mesı ıçın drkkat ve ilıtımamla bu-) Jcaç sahne temsil edilecektir, sonunda hasıl etlıi:ıın kana.at şu. 
tün hazırLklar yapılmıştı.r. Bugün- ---0 dur ki bahri, askeri ve havaı ku'. 

a)nldı. (I:rak)da ve Orta· Asyada Dört ay kadar evvel Şile civa -
nnda bir cinayet ~enmiş, geçen 

birtakım (tarik)Jer zulııı:ra başla· 
Kiınunuevvelin 22 nci Pazar günü 

dı, (Zahir uleı ıası) ile, kuvvetli bir 

yaraladığını söylemiştir. Muhake
me, şalıidloerin çağırılması için 
başka güne bırakılmıştır. 

Anbardan kumaş çalan 

suçundan tev!Cf edilmiştir. 
----<~--

Almanlara verilecek hububat cidal açıldı. Ulupelid köyt.inde ceviz sattıktan 
sonra Darlık köyüne dönmek üze-

Daima dini, siyasete alet etmiş re atfa yola çıkan Mehmed oğlu kantarcının mahkemesi Alınanlara verilecek hububat ;. 
olan (zahir ulema'1), ekseriya hü- 1 d b 
hükumetlerin ruhlarına hulii.l et- Gürcü İsmail, Ulupelid köyünden Sirkecide Yenisebat nakliyat an ' çin Ankarada görüşmeler e u 

. 17 yaşında Necati Terzi tarafından barından muhtelif tüccara aid bez, lunan üç kişilik hey'et şehrimize 
mışti. Bunun için de, vaziyete ha· ı ı il 
kimdi. İste bu Luvvetdir ki: (Hal- başının arka sol tarafına baltay~ diilbend, kumaş vesaireyi çalarak dönmü~11crdihr. Aman .aratve

1
r e -

kü Darüşşn!aka myrarruna Vali, 
Örfi İdare Komutanı ve sair kamu-

Kesik kol ve bacaklar 
tahkikatı 

tanlar, pr:.tesürler ve gazeteciler Beşiktaşta Vi.şnezade parkında 
de da.vet edilmi~lerdir. Toplantıda, I dWerinden yukarıdan kesilmiş iki 
bu bnyük feyız yurdunun esln ve 

1 
erkek bacağı ile iki insan kolu bu· 

y:ni mezunları eski. hat~larını j lunduğunu, bu kesik uzuvların ne 
yad.edecekler, hep bırlıkte oğle ye-

1 

zaman ve nasıl bir aletle kesildi -

megı yıycceklcrdır. ğinin tayini için morga gönderil -

1 M ' ) 'b' b" "k b' t vurularak yaralanmış, kaldırıldıgı j Pazar günleri sırtında kumaşlar cek yag ı lo um vesaıre es ıma -
acı nnsur gı ı uyu ır asav· l k d b ı akt D" Bır' k • b" • • · 

f ·ı· . . k d 1 1 Haydarpaşa Nümune hastanesin • ,.e elinde metreyle Ortaköyde so- ına ya ın a aş anac ır. ıger uyumcu çıragı ırıaını 
vu a ın1ının ma ·sa ı an aşı amıya. f R "h t · · 

diğini yazm~tık. :Mü:ldeiumurni 

muavinlerinden Tahsin dün de bu 
rak·- l de, Necatinin kendisini parasına kak sokak dolaşıp on altı muhtelif tara tan omanyaya ı raca ıçın yaraladı 

d h lık l b ı t B hadisenin tahkikatile ehemmiyetli _Ben, Allahım!.. i tam'an yolda önüne çıkarak bal - kimseye satan, mezkur anbar biti· 1 e azır . ara .. aş .anmış ır. u 
... . . .• . . . tayla yaraladığını söyledikten son şiğindeki Şen İzmir nakliyat an _ malların fiatları uzerınde mutaba· Kapalıçarşıda kuyumcular içe - surette meşgul olmuş. zabıta ve 

Dedıgı ıçın, Abbası tarıhını ebe. . kat hasıl olm tur risinde kuyumcu çırağı Muharrem adliye tahkikatında bazı ip uçları 
d. 1 k d d b" "k b' . ra ölmü•tü barı kantarcısı Kasım Demırcanın UŞ • • 1 ld ed .1 . l' ., h .. 
ıyyen .° . e ~r e en uy~ .. " cı- .. • . · 1 me\'kuf kendisinden mesruk mal· Dünkü ihracatımız ile Gedikpaşada oturan Yervant e e ı mış ır. morg en uz rapo-

nayel hadı •CSt Yukua geldı. Dunya- Turk ceza kanununun 450 ncı 1 ,' 1 be k d 1 b' İh •t ki h ti' f 1. t d Kaplan arasında çıkan kavgada ı runu vermemiş:ir. Diğer taraftan, 
b .. "k ı d 1 dd . · k' . . f k .. 

1 

arı sa.ın a an on ş a ın a ır raca' a arare ı aa ıye e- .. . . 
nm en uıu · u eınasın an o an ma esının se ızıncı ı rasına go· k .. d . kuf 1 ak tm ktedir D" htel'f Muharrem Yervantı bıçakla sol bu uzuvların uzerındekı parmak 
(Cüneyd) in hu yıik~ek talebe ve, re idam cezası talebile mahkeme·. er hegk:n el g,ayrıd:mevS it 

0 arlı vam lek tel 
20

·
0 

b'unı· mı ku 'h ı 1 kolundan yaralamış yaralı hasta-· izlerinin alınması da kararlastırıl-
.. 'd' B 'd t .. 1 .. 1 k- ,.1 N t' . k f mu a eme er.ne un u ana - meme e ere ın ıra ı ı ra- 1 • b 1 1 b ki k' 

mu:rı 1
' aı: at a. hı~ er urper en ye SC\' ~-uı en eca ının mev u · med birinci sulh ceza mahkeme - cat muamelesi kaydedilmiş ve bu 1 enye kaldırılmış, Muharrem ya - mış,l u_ :o ve aca arm ıme a· 

işkencelerle ~chit edildi. Bu feca· olarak muhakemesine dün birinci nd İ 'it t'ft'k Al kalamn ştır ıd o dugunun da tahkıkıne başlan-
t al k ~ı t ğ sinde başlanmıştır. Kasım, bu ku- meya a ngı ereye ı ı , man ı . t B "th' . . I .

1 a . sonr arı da tc ·erriir etti ... r a · a •ır ceza mahkemesinde başlan • t" . .. y . t f mış ır. umu ış cınayetın aı ve 
ta, asırlardanberi, ilim aleminin, mıştır. İlk tahkikat esnasında su· maşl:ı.rı, dülbendleri ve bezleri ça- yaya u.un, unanıs ana arpa, a· . . . . . . .. . . 

1 O t k .. d tt • 't' f t sulye gönderilmiştir, O b b " d kk" . d" ya faillerının hır ıkı gun ıçınde hürnıelle baş eğdiği (Muhiddini çunu itiraf eden Necati, mahkeme· ıp r a oy e sa ıgını ı ıra e - to üs ır Ü ana gır ı muhakkak 
meydana çıkarılacağı 

Arabi); de, o gün Ulupelid köyünde dü - ıniş, diğerleri de, çalınmış olduğu· Eyüb - Keresteciler hattında ça-

l ı 1... l L' ' • addedilmektedir. - Ey Şam halkı .. sizin taptığı- ğünde iki şişe kırk dokuzluk rakı nu bilmiyerek aldıklarını söylemiş stan l.: U ısesının Jışan 74 numaralı otobüs Kereste-! ---~---
nız (Allah), benim ayağımın altın· içtikten sonra beraberce yolda gi· !erdir. Dava evrakında, çalınmış spor bayramı cilerde Mürselpaşa caddesinden 

9000 
k"I l"k I" 

dadır, derlerken İsm~ille aralarında biı olan kumaşlardan satın aldığı bil- ge~rken Vasile aid 278 numaralı ı 0 gome ı a ge ıyor 
Diye, maddiyatı istihkar ettiği ağlacaki mes1~ıesbınde~. k~vkga dçıktı - dirilen Ortaköy komiser muavini 12 Nisan 941 Cumartesi günü Fener- kereste deposuna çarpmış, duvarı' Ma~angozlar Cemiyeti hariçten 

için, zahir uleması larafıudan tek- mı, smai ın eygırını en i üze- bahçe stadında yapılacak iken havanın ı- 1 ba del 1 . 'th r . 
fir edl'ldı' · .. k ı· d b ki ·ıa· Nihad Sözerin mahkemeye gelme- milsaadcsizlil:i sebcb,ndeu 19 Nisan. 941 yıkmış ve depoya girerek hasar uzumu zı ma e erın 1 a ı 1 • ... rıne surere e ın e ıça a o ur 

(Cenabı Mevla"İı)ya gelince .. o, meğe tesebbüs etti>'•ini, nefsini mü· d.iği görülmüş, Nihadın celbi için Cumartesi gunu;ıe bır~kılmı.ş olan lstan yapmı•tır. Nüfusça zayiat olma - çin teşebbüslerde bulunmuştur. Ce 
o bul Erkek Lısesı 2 incı Spor Bayramın- · t K ıı...:~te'de 9000 kilo g 

hakikatin sırrını daha mutedil ve dafaa zaruretinde kalarak elinde muhakeme başka güne bırakılmış-. da 12 Nisan 941 tarihli davetiyeler ge. mıştır. Şoför yakalanarak tahkik&· mıye a .... u n ° · 
daha cazip bir lisan ile söylemiş· bulunan baltayı sallayıp başından tır. içecektir. 1 ta başlanmıştır. melika getirtmektedir. 

EDEB 1 ROMA N: 146 

ÇOBA N YI L D I ZI 
Yazan: Mahmut YESARi 

nu bükmüş: cBitti! Her şey bitti!• rak, tepeleri düzleten, ovaları dağ 
demişti. haline koyan bir volkan gibi, şid -

Sadiye için biten şey; refah, i - deti gün geçtıkçe artan sarsıntı -
çinde yaşayıp saadet zannettiği tarla hayatı, insanları behimi bir 
hayaldi. O, tecrübelerinden hısse· ihtırasla eziyor, dağılıp hırpalıyor
dıyordu ki her bıten merhale, mut du. 

Bu hafta da kirayı vermiyecek o· 1 Sadiye, ehveui şer buluyordu. E - laka bır başlang~ç hazırlar. Sadıye 

1 

Hayat; bir sene içinde bir asrın 
lursa ~partımandan at~lac~ktı! .· ı ğer Saıb Ramı, imdada yetışme - bundan ~onra? husrandan başka ne yapaınıyacağı kadar değiş'.° işti. 

Nıgar; altı aydanberı Saıb Ramı mış olsaydı, Sadıye aç kalacaktı! beklıyebılırdı. 1 Mendıl konup, yüzük çıkan sıhir • 
ile beraber yaşıyordu. Saib Ramı, Dostlar, ahbaplar sayesınde zıya • Altı sene içinde geçirdiği sad • j baz kutusu gibı her şey tebdili şe
S<Ki!yenin ümıd ettiği gıbi,. k~zını fetten zıyafete, eğlenceden eğlen -1 meleri düşünmek, ona dehşet ve - kıl ehnışti; zenginler fakir, buğ • 
nıkahla almamıştı. Fakat Nıgarın, ceyc koşarken, Sadıye hayalın acı nyordu. Bu allı sene; yaşını, mev- 1 day mısır, altın kağıd, pirinç bul
nik:ihlı karıdan ne farkı vardı?. taraflarını hıç dıişunmemışti. Ken kani, halıni, hıç bır kayıd tanıma- gur, supurge ekmek olmuştu. 
Saib Rami, onu, en küçük bir ar • disine bakan, onunla meşgul olan dan, hıç hır şey düşünmeden, aşk 

1 

Halk, fırın kapılarında birbirini 
zusundan bile mahrum etmiyerek, kalmamıştı. Sadıye, bunu her şe- 1 ilahesıne nezrcd.ilmış bır buhur - çiğniyerek, parasile, ekmek dileni. 
debdebe içinde yaşatıyordu. Sadi- ye rağmen itıraf etmekten çekın - J dan gibı, kalbını yakmıştı. Şimdi,. yor, yorganını salarak eline geçir
ye içi~, bu, son hır ümıd kapısıydı. 1 mıştı. Nigarın hatırı içın değıl, bi· bu, küllerın üzerıne kapanıp ısın· ı diği üç beş kuruşla bir dirhem ~t 

Nıgarı başından geçen kazadan raz da kendisi içın olduğunu zan· mağa çalışıyordu. alamıyor, avuç dolusu parası olsa 
soma kım alırdı?. Hangi .n~muslu n~ıyordu. Fakat Nigar, Şaib Ra· Eğer harp başlamamış olsaydı, bile hastasına şeker bulamıyordu. 
aılc çocu~un~. cKmm~ nıka~la a· mı ıle ayn eve çıktıktan sonra, bu teselli ile bir zaman daha belki ı Fakat buna mukabil, Eyübde 
lır mı~ın!• dıy~bılırdl.. Nıgarı b~ I Sadi.?'e :tr:fının birden boşalmğı- avunabilirdi. Lakin muharebe; a - kurban etile büyü.müş.' cebin~e yal 
yola a.f1'Jmak ıçln elınde ne vası nı gormuştu. Ara sıra Nigar davet teşini yavaş yavaş hudutlarından nız ıskat parası gormuş, çay ıçmck 
ta vardı? .. Pa•ası olup ta evde o - etmese, aylar geçecek, bir ahbap aşırarak memleketin içine serp - ıçin kahvelerde ahbap anyan bir 
turtmak istese, Nigar rahat dura· yüzü görm.iyecekti. Bu ihmal ev- meğe başlamıştı. Bu; gözle görü - kısım türediler, vaktile önlerin • 
cak mıydı• Ayni kökten süren fi· vela onu müthiş bir isyanla ku - nür, yıkmakla, su ıle söndürülür den geçmeğe korktukları en mü • 
lizler, bir renk çiçek açarlar. Ni • durtmuştu, lakin yava şyavaş alı§- bır yangın değildi. Taşlan eriten, kellef lokantalarda, fazla yanmış, 
gfırın Saib Rami ile yaşamasını nuş, sakin bir tevekkülle boynu • elması kömür, suları buhar yapa· az pişmiş, diye yemek beğeruni • 

(, 

yorlar, tabakları istikrahla yere a· 
tıyorlardı. 

Halkın ekseriyeti aç kaldığı za· 
manlarda, kolay kazanan bir sınıf 
mevcud olursa ahlak ve namus 
kuvvetlerini kaybederler. 

Saib Rami; harpten evvel bir • 
kaç yüz liralık sermaye ile iş ya -
parken şimdi on binlerle, yüz bin
lerle oynuyordu. O, Nigiirın sö -

zünden çıkmazdı. Sadiye ~ted.iği 

paranın gönderileceğinden emin -

Anber nine, arada bir nefes alarak 
anlattı: 

- Ben gıttiğim zaman, Nigarcı · 
ğım daha yalakta imiş!.. Beni gö -
rünce sırtına Ill€Şlıih gibi ince bir 
hırka aldı, ya•.aktan fırladı. Mek -
tubu verdim: cAnneciğin gönder -
di!> dedim. Açtı okudu. Okurken 
kaşının biri kalkıp biri niyordu. 
Mektubu bitirince, çenesini tutup 
bir durdu, zalıir bir şey düşündü. 
Bana döndü: .Peki, dedi. Sen o -

di. tur!• Sonra yandaki odaya girdi 

Anber nine soluya soluya kapıyı Ben oturdum, başladım bekleme· 
açmıştı: ğe. Aradan bir on dakika geçti, 

- Oh bittim, öldüm, dedi. , geçmedi, Saib beyin barbar bağır-
Heınen bir kanapenin kenarına dığıru duydum. Oyunda para kay

ilişmişti. Kuru parmaklı ellerini betımiş, beş parası yokmuş! Zaten 
boynundan, kulaklar.mm arkasın • ka ı aralıktı. Yüksek sesle konu • 
dan geçırerek, tennı kuruluyor - p 

1 
d d rd 

du: şuyor ar ı, uyuyo um. Aman 

- Bari bu kadar yorulduğuma 
göre eli boş dönmese idim. .. 

Anber nine, mukaddemeye ha -
cet görmeden neticeyi söyleyiver· 
mişti. Sadiye bir §ey soramadı. 

kadınım sorma. O, bağrrdıkça Ni -
gar da bağırıyordu. Hanı iplik kal 

dı, birbirlerinjn üzerlerine atıla -
caklard.ı. Neler söylemediler kL .. 

(Daha var) 

vetlerin müşterek ga)·retine inJ.11 

mam eden abluka İngiltereye ,,. 
ieri temin edecektir. Almanyanıı1 

medeniyet telakkisi ile İngiliz ,e 
Aınerika lıların medeniyet anl8Y11 
tarzlaTı tamaınilc )·ekdiğerine ı,ııtı 
arızdır. Hnrbiıı devam müddeti f'>• 
nıcrikan:n Japncsğ1 yardunın si.iti 
aline bağlıdır. Fakat icap edersl 
İngiltere yirmi sene hnı be d<',·nıı• 
edecektir. i 11gilizl~r~n Alman bcJ1l

1 

bardıınanJarına ınuknvt•nteti, tııı.1 
ve kuv•·eti artacak İngiliz tayy•· 
re bonıbardınıaıılarma Almanla· 
rın gö ;tcreceklcri mukavcnıetteıı 
daha fazla olacaktır. 
oıHarpten sonra doğar'l1'. 8Jenı~e 

Amerika ile İngiltere daha "kı bır 
surette birleşmiş olarak kalın•~'' 
dırlar. Bö~·le bir hareket yolu talı 1 P 
etmiye muvaffak olurlarsa fıd< 10 
başka memleketleri kendi deınok~ 
ra!ik usuller:ne celp , .• eezbetnı• 
i"liyen bir miknatıs hizmetini ifa 
edebilirler. Almanya işbirliği yo~· 
mak htediği ta~dirde Büyü.k ıır~ 
tanya bunu nefıy \'e selbet~y«\ 
tir. Yalnız Almanyanın iilemın stl 
hünü ihliil etmiye.:cğinden ve ib• 
liıl etmek için hiçbir sebep ,.~ ,.~ 
sileye malik olmadığından emııt 0 

mak icap eder. İngiltere intiknll' 
üzer ine kurulan bir sulh isten•~ 
Fakat Almanyarun sebep oıdu•
böyle bir harbin tekerrür etnıiY"' 
ceğini temin edici tedbirlerin ahfl~ 
mış olma1ından emin bulunıı•• 
arzu eder.• d• 

Harbin en nazik bir safJ>asın e 
İngiliz hükumetinin en hassas :ıı 
mutena bir mevkiini işgal eden 
zat İngilterenin ica bındn yirıni .;e· 
ne bile mücadeleyi sürükliycb 1

/" 

ceğinden kat'iyetle bah~etmek ~ 
dir. Herhalde bu bir blöf ve!n k~~ 
kutrna tedbiri değildir. TarıM• n· 
şekilde müsaraaları Büyük '!3r•1;,,. 
yanın idame ettiği bir vak•• ıt 
Fakat ayni zamanda Sefir · :N'•;1. 
müstakbel sulh plinlarıııdaıı e
mnnyayı külli surette tardet~i~ 
mektcdir. Kurulacak dernokrB ·et 
yeni nizamda Almanyaya d~ .~sa 
verilmek mutasevverdir. Bılb ıl• 
· 'k " t 't b' ulh ""

11 
ıntı ama muı; cnı ır s · ı. 10 • .. ho,..ı 
mıyacağtnın beyanı umumr şll 

dan çok miihimdir. Hakik9 i<" c• 
. • • 1 t dn11ııfl 

nokta bu In1:1lız dev e a ' •Y' 
tahakkuk etmiştir ki }l.lma"\;ri 
bu badireye •okan iımiiler~crı,.,10 

h d . . k ırıtı~ 
Versay mua e esının ço 1 ·ı"'''" 

l s o 111
• arayıcı lıtr hisle yapı nıı, ) 

~-~• saTf•d• 
(Devamı S w~ 



f slYA~~~~:KERil ( GÜN ÜN MESELELER 1 ) 
l 1cMAL1 J y unan topraklarındaki İn - İngiltere Yunan 

yunan K r a lı Malta ya yapılan İngiltereyi isti· Yugoslav ve Yunan denberf~~,:.~v;,~~:~ni~i. e:.a~ Kış geri geldi! 

at 1 b h U 

•• c u mı ar la"'- ·B a 1 kandan cephelerin de halinde bulunduklım haber verili Topraklarında . Ha!"~ !aş. geri gelmedi; on beş, eş }• J• r be a ) or. Sağ cenahı Olemp dağından yırmı gundur vakitsiz bir, haziran y n- Aylardanberi Balkanlar vaziye - başhyan ve sol cenahmı Florina - Tutunmag'tJ a b~langıcı havasına alışmış olan 

name n eş ret tı• sonraya kaldı tile alakadar olan dünya efkan u- nın şllnaline dayayan bir müdafaa ,·u~ullarumz, son ;ki, üç günlük Mihvere 17 6 tayyare- mumiyesi, bugün bütün alakasını hattında, şimdi, İngiltere ile Yu - Mecburdur yagmur veserinlik karşısında biraz 
--o-- l Jd --o-- Balkanlara tevcih ve Balkanlarda nanistan, tarihlerinin en sarp bir ~"".'." ıPM oldu. Fakat bu son iki, 

"O d 1 ye ma o u B Be r 1 inde de teksif etmiş bulunmaktad<r. Fil - imtihanuu vermeğe mecbur edil - uç gunluk yağmur vo serinllklerln, 
' r uya iyık oldu• Malta 12 (A.A.) - Dün neşre - u' ,·aki, çok kısa bir zamanda Bal - miş bulunmaktadırlar. Yunanistana çıkar- on beş, yirmi günlük vakitsiz Sl• 

&Unuzu gösfteriniz,, . dilen resmi tebliğ: açıkça söyleniyor kanluda cereyan eden hadiseler Evet, bu imtihan çok yaman ve eak ve ku<aklıklan sulan çekilmiı 
,, ı\tina 

12 

(AA ) Al" d Cuma sabahı düşman avcı tay - Londra, 
12 

(A.A.) _ Nazi parti· ve 1lni tahavvüller pek ş1lyanı dik- sarp bir imtihan olacaktır. ingil - hlmış olan her im· olan toprağa, ve hayli sumnış olan 'Urı ' . . . - ına ra yosu . .. . • k şif fi - kattir Udü pakt k t B 1 d tere bu hatta h d .l h "d 1 ağaçlar• '-'eşilliklere, .. ,· reklere ~~~= 1<,.ı, 1~'.j"un _ Yun•n milletine yuelerı ~ühim taamm e sinin resmi yüksek şahsiyetieri . ' m sa 
1 

e gra ' ya u ua a gerı e para for uk eri, ken• ., ' ' ' 
""i n neş.ett•ıu .,ag,daki byonn>me· !olan halınde Malla cıvarmda fa - Balkanlardaki vaziyetin kendileri· hükUmeti tarafmdan imzası, Bel - yahud daha ileride bir hat üzerin- karşı nasd bir bereket •• nimet \':şrebnişlir: \ aliyette bulunınuşlardrr. Tayyar• ni Büyük Britanyanın istilası için graddaki hüküınet darbesi ve ka - de durınağa. tutunmağa m«:bur - disini, gemilerini t~kil ede<eğini söz birkaç gün son· ~ • .:•lar, . . . defi bataryalarınuzla avcı tayya - yaptlm<Ş olan plinları tebdile mee· bine sukutu, Yugosla,·ya ve Yuna- dur. yakmış bir Zeyyad ra seyredin! Şimdi bu bir, iki güo-uı~i s ordusu, memleket tarıhının en l imiz düşmana hücum etmiş - bur ettig"ini şimdi aşağı yukarı res· nistana Alman taarruzu, Yunanis- Tarih, Yunan milletinden, Mi - 'lük eli gözlü yağmurla, biraz ,... 

,, ;.~• yiğitçe durnmunuzd=, yük.">•k Jerdir. Bilôharc yapılan. ~ a ın es mi bir surette açıkça bildirmekte- a ı ge a ar ır a ını ona geçi inde bir termopil yarat- an gı ı gor· , 
tarı ay fasını kanı ile yazarken cesu-ı re er ik' k tanda Sel· ı i · k d b' t k ı d og"' 1 U T k •b• .. tık kaşlı serin lig" in Ü-zerine o ca· -

'"' =~ın., ruh,nuzdan, hiçbir'"''' kı- nasmda avcı tayy~rel<>rı~~ Mes - dider. Roma .adyosu lıu istiliiyı garbi Trakya şehirlerinin Alman masını beklerken, İngiltereyi de, melidir. nun güneş, bahara mahsus o ei.nım ı.,,. b"' etm" '"""'tınv.dan müoad•- serschmit modelınde lkı Alman pek yakın olarak gösterm~ti. Ez· kuvvetleri tarafından işgali, keza onun vanında, ayni şehameti gös- ihtişamile ihu gözünü bi• açh mıy. ••ıı~~ haklı ve m~kodde'" n•l'.e"inln avcı tayyaresini denize düşürmüş- cümle, bugün Bedinden bildiri!· Yugoslavyada Niş, tlsküp, Pirle - termeğc davet etm~ bulunmakta· dı «y'<diu 'iz bağların, bahçel.,in, lııııctnk· surette lehımızde olacagı hak- 1 d. Bir 88 Yunkers tayyaresile dig"ine göre, ancak İngiliz ordusu pe ve Manastırın işgali; nihayet, dl'. Yunanistana çıkarılmış olan ~-- - yazan: lurlann, çay•darm, korulorm. or· 
ez d .

1 
sarsılmaz imanınızdan dolayı si :er ır. . . . . ·- Macar k tl · · 1 """"- manların, hatta Bn.-azıttaki ınc _ 

da crın minnetlarlıg-ımı hcvecanla ifa- Cr. 43 tipınde ıkı ıtalyan tayyaresı Yunanistanda ve Afrikada mağlüp uvve crının de Yugos av lngiliz kuvvetleri Yunan toprak - 1 N• t • • • '"" ~-"et " 1 uh sınırları g . b" 1 . . .l 1 ızame tın Naz11f~ lıur Kül1ük gibi şehı'p 
0

ıç
0

ındekı' ag-aç 

, •• 
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ek isterim. nin de tahrip edilmiş o ması m - edildikten sonradır ki İngiltereye . nı eçmesı ır ço ( yem _ı_n larınna kalmak, muvaffak olmak, • • <>ıılJ ·d kı fl d lıklarm letafetini! 
etim, temelse de keyfiyet henüz tcyı e- doğrud<:.n doğruya taarruz mesele- .. şa ar mey ana çıkam1ış ve bu- yahud sonuna kadar dayanarak, - - ----====-=--;;..;;..... ti~rk~uına layık olduğunu göster. Ge- dilıncroidir. Düşman tayyarel.erin- si yeniden tetkik edilc·bilccektir. tun bunlar iki hafta gibı kısa bir bire kadar kırılarak Yunan top - ı kaybetmiş ol F k t y . Tak\'imler iki criin önresı· 

1

• ,..

1

•

0 

" ıler ....,, zaman ·çe · · d . ,_1 ur. a a unanısta - ... ;) Clkını~. cephedekilerle ~ere! yarışına den hiç biri adaya düşmernış ve -o-- ı rısın e cereyan etmış · 1 ra"' arına gömülmek mahkümiye - na çıkarılan k ti . h . kırlangJç fırtınasını gös.teri)·orlar-.. t t:r Bülü b l B ı 1• d · · . uvve erın er erı -
'-'unan1 mürettebatı esir alınmamış ır. H • • v k " 1 . . . . ~ u? .arı. alkan ar mu· .ın edır. Ingıltere, ne derece mu- ni, İngiltere bir ırlanta ta ibi d_ı. De_nı~k ki şimdi gime~in açma-
lealble ~r, . . İtalya ile har. P başladı. ğındanbe· \ OrlClye e 0 e- harebeS>r.ın b'.rıncı safhası olarak ,.,'.fak bir manevra addedilirse e- koklaya koklaya ::arı t - \gı _ <ıle bırlıkte, ,..,1ık misafir kuşla· 

% gib· '>mlz "'bı kalb toşıdıktan, de- . t , elerimlz , .. tayyare kabul etmek lazımdır. ııdnd safha d·l3i», Yunanistanda bir ikinci kışırsa bundan ·d· e :mı c~ek a nn bizimle en teklifsiz· ı k ~ve ı sağlam bir iradeye, azme, mu-, rı avcı ay) ar • • b' t b ı · v • ise ş;mcli b l k' d 1 . k na ım o aca yı - ı o au ır· .,0,:•ı.. .•eragatiJıe!se ınalik olduldan defi ba taryalarunız tu.aı.ın.dan . t I n I n 1 r e 1Q1 . . aş ama ' 3 ır. F orına - Dun .rk yaptığı gün mutlaka şe- ne, bi7.zat İngiltere olur ' . !angıç! ar. da na mızdo göme;;iz 1;ı .. k onl.ıınlerce düşmana ve düşman ıuraıtada mutlak surette duşurulen nın '"tmal cephesınde Alman kuv- refinden bir şeyler kaybetmiş ola- H · · Kırlnncrıç demek artık hah 
1 

· ·• la .ı.v.ı. 'l;etlcr'l ı· ·ı· B" ı "k arp en kızgın harp en çelin "' arın U· ltarşı .~ın~ m.uk. n.vemet vf! vatanımıza du··şman tayyarelerinin adedi 132- ~ 1 
• r.gı ız ve Yunan ır eşı caktır. Hatta eninde sonunda e - '.. • vnnu demektir Vak • b" 

1

, vaz f - R h t h k VY ti .. . . . . . savaş goze alınmadıkça Olemp e . ıa ırço t.:ırı, 
l<:,.

1 

' •mm il~ ed•«ilh. . . . dir. Bunlardan başka 44 düşman om en t:S am ve a • u • eu arasında §tddcth mu ha - vırc çevıre Almanyaya pes de - t ki . d - baharın kemalini kırlangıcta d ~. •ordu ve mıllct Hep=~ bırlik- alır. d"1 . rcbeler ba~laUığı bildirilmck:edir. dirlmiş olsa bile. e .erın e muvaffak olunamaz. ;ıil. biilbülde bulurlar Fnk:ı.t m c· hıu~r!~ rnUsbet ve ha;~anlığa değer bir tay~a~esinin daha t w ıp e 1 mışl- yİ}atına sahip olan B l Şı d" h Th j . ' ' cın. h ,-'"'· Mü,te><k ifademiz bu varlı· 58 mm de hasara ugr~tı~ş 
0 

•• • .~narın ı:eticeleri hakkında he - , Eye!. İngiltere bir parça da ka- l , m 
1 ~~p '~ ! ~la_:s. lôhl,ar le kette hanende, mugaııniye bcl!n· ~ '"'1moz ıoımoktadır. ması muhtemeldir. Aynı muddet Turk tebaası ıle nuz babe_r •.lınaınam<ŞSa da. bura· ı ~aıarda ölümü göze almak mevki- lahı Zevs .~n .. goz~. onu~~e sana- ğu bu dereceye geldikten 'ioııra, 

diııcttllletbniz için ulvt olan bu saatta, 1·çın· de 29 avcı tayYaresi kaybettik. b k l da asıl cıddı ve kanlı muharebe - indedir. Denizlerde gösterdig"i kah- tının €n buyuk mımayışıni ver - artık biilbifüj kim dinler" o ar an a ar l . b" k ·· l mck me •k. d d. B • · · · nun ""'U - bir hu'1l ile bir ç0k Yunan ---<>--- er.'n ır aç gune kadar baş ıya- ramanhğı bu milletin subayları ka· , ' ı'.n e "·. unun mana - •çın baharın tam sembolii, bene< 

~ ıne~~:i:a~~e~e;u~~::~:~: Fransonın f\1os- Sefarete beyanna- ca~ı anlaşılmaktadır. ralar üzerinde de göstermem~ de- ı:~'i,,•n cslu cedle;ıne ne.derece kuş cihelinden kırlaııgıt, hnnend•· 
"•••>etini boyotlan boha=• müda- Belgradda Simoviç hüküıneti, ğillcrdir. Amma bımu geeiklirme- J}l .,.°lduklarını ısbat etmış ~ulu lik ve nıuganni,.elik bnkmımdon do 

<:ı!ler~d~nlere teveccüh edelim. Dtişün- kova sAf •. rı' me veı:ecek~er Hırvatistan müstakil hükiımeli ku ı den ~ir defa daha, yani bu harpte ;:r~ır. ı;::ı:nlılar •.lbell•. anlamış - kurbnğadır. Onların taınoıniyle o•. ları ınıı: vatanımızın mukaddes toprak - Harıcıye Veki>.letınden tebhg edilmiş-! rulmasına ve Macar harekatı gibi ı de gostermck artık <.'17em bır ma- y kat İngıl~eıenın de bunu taya çıkmasına da şunun şurnsm· bağfın müdafaa destanı yazılan yere tir: ihtilaaara rag'"men harbe devama hiyet almıştır. .dur:ınnlıl~r kadar .ıyı ~nlıynmadığı da bir, iki gi.in kaldı. Bir, iki Pİ.İn ansı.n, yaşasın Yunan ordusu. ı dıa ed l Z I ·ı ... 
V 
.. d Parise ve Romonya"da ahi'"' n••""""" bir k• azmetmiş bulunmaktad r • Pirede s ı· "ki G l "t • enez. ıra ng> tere bu- sonu bu 'on.. • . rı ---o iŞi en rarname mucibince, ecnebilerin milli 1 · 1 ' n, e anı en, 

0 
os an rada cGreco Latine• kültürünün . ' y :t agmtır ve serın 

1 

c· 

So Vgetler 
Berlin yolu ile İktisat Nezaretinden verilmış .bir mü- Alrr:_an orduları Yugoslav ileri Y

1 
un

1
an t?praklatrın1a çık~rtılmış. ~- ıbir mümessili olarak mevzi tutmus le~ı~ı toprııga ve yeşilliklere \"ere-

• d. ,Mde o~madıl<Ça . Rom~nyadakı eml!lk, harek.iitma devam etmekk'dir. 1 ':" >er . •mpara or u k er~, kendısı- bul unmakladır. ' ecı:• fc»i, siz kırlangıçlar m uçn· 

---<r Moskovaya gı ıyor hukuk :e men•lnne ••' tasa""'·· mu•: ve 4 üncü Yugoslav ordul3rı. ha· nı. gemılerını yakmış bır Z•v;-Rd ,undan •erredin ve k b -
1 

Ç
• h Vichy, 12 (A.A.) _ Fransanın ınele1erınde bulunamıyacakları boylebır 1 l • . . oğlu Tank gibi gör lid" E d f b .k l ur aga ıırın ıne külliyetli arp B"" mü,.adc i•tiı..aı cdılmeio<lzin yapılaook Zlr anını~ o an plan mucıbmce ce- • ; ••. me_ ı'.. or a rı a arında ötii,iinden dinleyin? 

Sovyetler Birliği nezdindeki u- tasarruf muameleleri ile normal idare nuba dogru çekilmektedirler. Mo- Musa b.n Nasırın kolesı. İşte Yu • • O tııaJzemesi gönderdi yük Elçisi Gaston Borgcry, bu ge- murunoteleıi ,-e bonkat"d' m"'d' !uy- rava nehri istikametin do ılerieyen ~an.istandn harbi k~bul elmiş olan grev bıttı •man C•mal Kov,.dı 
b 

Şung-King, 
12 

(A.A.) _ İY. i h .. ~.- ce Parise hareket edecek, ve gele- metlere müteallik tasarruf muameleleri- Alman kuvvetlerinin Bclgrlda 100 l Ingıltercnin harp ve muvaffaki - Nevyork l'} (AA) M' 
1 

. Irak kral na1.bf 
azledildi 

_ cek hafta Berlin y-0lu ile MoskCJiVa- nin hukukan batıl addedileceği· no- k"l . 1 yet il5hı b ı ı d B b .. ··k · . . ' - · · - ıc ugan 
t:!t alan membalardan öğrenıldıgı- d ik t t kl • ı ometre mesafede KarSl'J"vad'ı . . u oma ı ır. u ' uyu valısı Rıver-Rouge'daki Ford f b-tı ç· ya gidecektir. Bergery hareketin- manya a ame c meme e beraber . l tt"kt . . \'C nıuhteşe Ar k h ı . a e göre, Sovyetlcr Blı"liğinden ı· orada b" gibi emlOk, huk"k , .. ıncnafie ışga e ı •n sonra şlddetlı bır . . ~ ap .• mmanı. rıkalarıııın ·büyük bir ·bmınm pa· lıe külliyetli malzeme gelmiştir. den evvel Mare§>l Peten, Amiral malik.bulunan e:n•hilerin ~·. Ronınnyo muka~emele maruz kal~~ğı,. ileri '.ngılterenı~. Yun~nıst~na Ç>kar • z~l°lcsi günü açLlacağmı bildirmiş· 

nu ınalzernenin gönder.ilmCSİ, Mat. Darlan,.. So,-yet Büyiik Elçisi Bu· aro;=d• ""'~'"!' <ıkortılm<Ş bulurum harekata devam edemedıgı, bırçok dı?ı h~r er .boY.l'.' bu:_~.,~ ve tas- Itır. Bu fabrikaların bir hafta evvel 
•u ka ile Sovyetler Biı-!iği arasın· golof'la görüşmüştür. bılumum tahvollerle nam• mubarr" ol· esir verdiği ye esirler nmında bir rn•m <ıddetı gos.erdıgı gtln. Al - grev münaoebetiyle ka t ld ğ h d 

1 

· mıyan kıymetli senetleri h5mil olduk· ı· 
1 

- . man'··anı h r k · y - .. pa 

1 

ı a- Y • Ş •f Ş f 
a cereyan eden müzakere erın la takdl d b 

1 
hakk d N. genera ın de bu undugu haner ve- ·' n a P me anızması u - tırlardadır. Dunvanın en büyüg·rü erıne en ere 

~. "'•etler Birlig-inin Çine "'ard"m B l • t d k' Sov rı r e un ar · ın a ısım ·· nanistan - d l 1 · - · • 
., , U garlS an a l • 

1941 
nihayetine kad.,, Romanya sefa- rilmektedir. Usküp bölge,indc de . 1 magrur a ım ara çıgne- olan bu fabrikada 86 bin işçi çalış· naıp seçildi 

8iyaseti üzerinde müessir olmıya- yet askeri ataşesi ~u u, konooto•hıkt"'"" bir """~~ mukav~et arthğ• için Kosvada yebılmek kudretini yüzde yetmiş maktadır. Canını n.M.termektedir. me vermekle mOkellct oldukları; ııynı bir meydan muharcbes· e il · !'~----.. -~------------•••••• .. • Bağdat, 12 (A.A.) - Irak parl".. 
h"' 

0
-- Sofya, 12 (A.A.) - oOfi Fransu 

1 

'" r mcsı -· 
{\ d' mOkellefiyeün bo gibi C'h•m. tahvil" pek muhtemel<'lr. • mento,u, dün yapiığı fevkalôde 

Ohlanyada neşre ı• ajansı•: ve ,,n•tı<d mevduat obırnk kobuı elm~ n U G il N BÜYllK BiR AŞKIN KAHKA•IANJ_. toplantıda, Emir Abdullah"ı Kral 

l 
1 

. B l · t dak" ta bulunan bankalara da şamil olduğu An- * M E L E K "' en iki kararname Sovyet erın u garıs an ı a - karadaki Romanya sefaret tarafından!====------~=-=---------=---....,. KUDSİ RİB. VAZİFENİN KURBAXI... .~::ıiplığindcn azletmiş ve yerme 
.,emiliteri Moskovaya geri çağırıl· bildirilmiştir. r y· . . ? ı;C'nÇ Kralın rüşdünii isbatına ka-k,~,':1:,"'" 12 (A.A. )- ",:';edil~ .. bit :nıstır. Sofyadaki vazifesi muavinı Keyfiyet a!Akodar Tilrk vatandaştan- lrml sene mi Slnoma."""• 11aım..ı wda uuutulmcyacok b~ "h''°' dac, Haşimi ailesinin en yaşlı Ôla. lı:r· .. ame casusluk ve sa 

0 
!IJ curum- taf'afından idare edilecektir. nın ittilaına vazolunur. (Baş tarafı % nci sayfada) M k dd H olan Şerif Şcrefı· seçmı"stı·r. Ka-

1 ''"' ölüm t~mım derpiş ctmekı.dir. 1 T "f ~ ~~;~;;~;~;;~m••·m~~----E·~~~~~~~~~~~~---~·ıd~Mü~"cl ~~n~~~~ ~ ~ es v ~~l e rar.~~k~~ınm~ı~ 
1 M A A

.... L E M 1 N D E B 1 R Y E N 1 L 1 K yine böyle bir şaibe ve illetle ma- --o---S NE li\l olursa beşeriyet sulhe değil ha· ""' rollonle L 1 B Y A D A 
>u:ııu, . . . TERN ELEKTRİK SESLİ >tAKiNELERİNİ. İLK SÖZLÜ FİLMLERi (PARİSLi kikat halde yeni bir mütareke dev· LEV A YRES - L YNN HARVEY Erı·trede 41.000 

EKETI.l\DZI>E JLK wE~ • • LABU İlk Tii.rk dubliJ filınlnl (GÜN BATAKKEN) rine girmiş olur. Bu noktanın bu Şt\JtKıcn İlk Türkçe filnıi (ISTA.."'BUL SOKAK ' çe L J ON EL 8 A R R Y M • rotiren ,........,.ı.. bu..,,, kadar açık olarak ifade,i iyi ve O R E • } d 
1 OR) TABıi RENKLi 

mutedil bir zihniyetin mahsulü sa- 1 . e s J r a ın 1 . . sa·· zLu·· (TEKN KOL 1 Ilive olarak: En son gelen FOKS DÜNYA ve BARn havadisleri iLK TÜRKÇE »dmal•dor. Hatta Lord daha ileri D0<ün s>at 11 d< ....,,.,,.ı ~lln•. (Baş taraf, linci sayfoda) 

MUAZZAM BiR FiLMi
• TAKDİM ' EDECEKTiR. giderek ıııiistakbcl ınfü.ıalchada ----------ıilllimiiiilim----..1 hırpalamaktadır. Adi:;ababa'da 

Almanyaya şikayet imkanı vermi- s 5.000 esir alınmıştır. 

C U 
yecek ve cihan asayişini bozmıya ,21.iil.1~!11 A R A y Sineması-- •ıa 30 TAYYARE TAHRİP EDİLDİ 

N M U S 
[f :)~ O::l w l vesile olamıyaeak şekmor bulun· ~ Londra, 12 (A.A.) _ Hava Ne· fi ~ masmı derpiş ehnektedfr. Atlan· Bugün Yaldızlar Yıldızı zmelinin istihbarat servi» bıld ri· 

~ tik, Afrika \'e Balkan mulıarebelc- G R E T yoı·: 

F 
ra D İ• / rinin en kanla, ~etin ve insafsız bir · _A G A R B Q 'yu Britanya ve A'rnstralya ha\•a 
ı;;;. ,.. safhaya girdiği şu günlerde Bahri- kuvvetlet'i bütün bu hafta zarfın-

muhitin öte tarafından gc1cn bu Rejisör: EllNEST LUBITSCH'Jn şaheseri ve MELwYN DOUGLAS <la Sirenaik'te büyük bir foalı\ t t 

tatlı sözler acaba bu top, bomba ile beraı~r ıra.ra.ttıtı • G ı gösteınıektedir. Düşman hava mu-

tank gürültü'iü arasında alakad81' •• ı k d haro~el~rinde çok büyük zayiat 
1 kulaklara kadar varmak ve onlar u meyen \•erml§tır. 

KAHRAMAN 
__ .. ..-.ll 5 -- iÇbıde 7apıla.n en büYiilt flba 

ş:ıııeser leriıı Pi,_., son 

17 Nisan perşembe akşamı 
İ p E K Sinemasında ~~~::1:;~1~:as:a~:a!~sibneetnba.ıirl a ın Mezkiır hafta zarfında cem'an 30 tayyare tahrip edilmiştir. 

AYJal fltınio rene Teknlkolor FBASIZCA niisba81 

16 Nisan çarşamba akşarnı MELEK 
sınamasında 
gtis terilecakUr 

cevap vermiye kim cesaret edebi- Mevs:mln en pa.rb.k Türkçe Södü filminde &akdim edb'or. Suareler Adisababa, 12 (A.A.) _ Reuter ajan-
lir? i9hı 7erlerlnhi evvelden &ldırınu:, sı~ın hususi muhabiri bildiriyor· 

Hüseyin Şükrü BABAN Buıiin saat. 11 de tensiliUı matme. ••••••lııııll Inglliz ve İmparatorluk ku~·\•ctleri 

,. 

-----====~--------------
,..-...._Büyük tarihi roman: 69- ? \ l Sultan Aziz Nasıl Öldüriildü ..:J 
---~--------·Ya:ıan:M. Sami Karayel 

tıi~iYerek nizam ve inzibatı askeri J dilmiş olan Hücceti şer'iyeyi .. 0~
~"ı" kıymetini methetti Bunun ü- yup mecliste bulunanlara mühur· 

h~tı~. Bektaşiyan ocağının ınec - !ettirildi. .. .. . 

S 
.. e bulunan 

1
-
1 

. 
1 1 

. d bu, Hüccet ınühurlendıkten sonra, 
ozıe . erı ge en erı e . li, ··ae • 

'h rı tasdik ettiler İstanbul kadısıle ~vea mu r 
0

und · A • 

1 
cıı:>yhler Babıaliden alay 

Yth an sonra, eşkinci teşkili la- rıs er ve :r . ~ 
\ · .. as~ okundu. Şeyhislam talimin 1 ile kalkarak Bektaşıyan oca?t

1

t~ 
l.l

1
JUn d . 1 k · lan Ag-akapısına gı ı -

~ele :ı. aır f etvayi şerifi kıraat l ıner ezı o _ d F1 t-oea~~k tahrir ve talimi asker için !er. Ocaklı saf ·baglaınışlar ,.ı. e 
~ ın~n .taahhüdlerini aldı. vayi şeri.re. ile hücceti şer ıye ve 

cakl Yhıslam, mecliste bulunan o· eşkinci layihası. ok~ndu. Cel~ _ 
~<l.ah~·~n ileri gelenlerinden bizza.t Bilhassa, yenıçerı ağası 

Sac lld almış oldu. lettin ağa: . ü· 
t[l lraı.am, taahhüdü müteakip: - Fetva ve ittifakı uler_na ıl~d 

ect~k ernri meşruu taan ve teşnl zerimize cenk talimi vacıbb 0 
u. 

&eJ...... lerin tertibi cezası lazım Padişahımızın <la fennanTı ahu h~~ 
"'ez. "? N d ·nı"z? a u • Di nu... kezdedir. e ersı . . . . -

Ye sual ~..J· S h' l. . d"' ··zu·· Babuiliye takrir ile bil 
- l' . ıt:'Uınce, • ey ıs am. unu 
biy ,azırı şedit lazım gelir~ dh-eceğim!. . rilere 

bir ·roe, cevap verdi ki bu şec'i Diye tekrar, tekrar yenıçe . 
1 ta · · ' ' Ö d b "lük ağaları· leı:ıq· ıdı. Vak'a nevis Esad e • sordu. nde uran ° . 
1 evvelce tanzlın ve ihzar e - l le ocak ihtiyarlarından bazıları· 

_ Sem'a ve tae.. larmdan olup Mısırdan Moraya 
l)ed.iler. Diğerleri de onlara uy- gelirken bindiği gemi kazaya uğ -

dular. Hüccetin ocaklı tarafından ramakla 1stanbula gelmiş olan Da
da mühürlenmesi için Esad efen· vud ağa ile tallın bilir iki kişi <la· 
di, kul kethüdasının odasına gitti. ha muallim tayin edildi. Babıali -

Tornacıbaşılar, ocak imamı, ser· den gönderilen kaputları giydiril· 

bölük, odaba~ı ve mütevelliyan: di. 
_ Kanımızla mühürleriz... Fetva emini, besmele ile eline 
Diyerek, efrad dahi birbirinin bir tii.fek alarak yeniçeri ağasına 

ensesine basarak mühürlediler. verdi. O da öpüp sekbanbaşiye, 0 

Hey'et yine alayı vali ile Şeyhis- da öpüp katar ağalarına verdi. Eş
lam konağına döndü. kincı neferleri uzaktan baktıklan 

Bir kaç gün sonra yazılan eş - halde •bir kaç adım yürüdüler. Bu 
kinci adedi birkaç yüze baliğ ol - veçhile talime başlanmış oldu. 
du. Bunlara birer tokmak kundak· Sultan Mahmud, bu işi evvelce 
lı tüfek ile birer kılıç hazır edil - hazırlayıp tertib eylediğinden ve 
di. Ayaklarına sıkı potur ve baş • lbütün ulema ve rical eli altında bu 
larına yeşil renkli Trabzon kalpa· 'lunduğundan yeniçeriler birden~ 
ğı giymeleri tensip kılınd1. bire böyle bir kuvvetin ve şer'j 

On sekiz gün sonra eski talim - kuvvetin karşısında ses çıkarma -
gah olan Atmeydanına elli bir or- yıp boyun eğmişlerdi. Ve, Etiniki 
tanın her birinden üçer beşer ne- Etriya da hazırlanan gizli tertibi 
fer çıkarılarak duadan sonra, el - 1 anlıyamamış olduğundan lazım 
bis~le~ giydirildi. Yeni silahlan 1 gelen mukabeleyi hazırlı.yama -
verıldı. mıştı. Bu sebeple beş on gün dev-

Ve, bu~lara .asaJ?ri cihad~ye {Mı j ıet kuvveti karşısında . afallama 
sır askerı zabıtlerinden) binbaşı - devresi oldu. 

Fakat, bu afallama devresi ~k 
sürmedi. Rusya derhal harekete 
geçti. Etiniki Etriya cemiyeti va -
sıtasile yeniçeriyi körüklemeğe 
başladL 
Şaka değil, Osmanlı hükCı.meti 

muntazam asker vücude getiriyor· 
du. Ordusunu tanzim ediyordu. t. 
daresini tertibe başlamıştı. Bina -
enaleyh, bu ıslahatı biran evvel 
yıkmak ve vücudlandırmamak la -
zımdı. Bektaşi ocağını körükleyip 
evvelden olduğu gibi derhal isyan 
bayrağını çekmek ve, tertibi vü -
cude getiren ricali, vükelayı, ule
mayı kesip biçmek ve Sultan Mah 
mutlu da hal'etmek iktiza ederdi. 

Etiniki Etriya, nüfuzunu vücu
de getirdi. Eşkinci tahriri taahhü
dü günü Ki.ird Yusuf ve arkadaş
ları söz sahipleri, söz verdikleri 
halde yine o gün isyan etmeği mü 
zakereye başlamışlar imiş... Rus
lar parayı dökmüşlerdi. 

Hatta, talime başlandığı gün 
maksadlarını kuvveden fiile çı -
karmağa azmetmişler ise de: 

1 
H~beş ya~pe:Verleri tarafından işgal 
edılen şehırlerın dışında kalan bütün 
D_lıntakalardaki İtalyanlar yerlilerin in
tikam teşebbüslerine karŞı kendilerini 
müdafaa etmektedirler. Cenubi Afrika 
kuvvetlerlne mensup zırhlı otom bill!.'r 
Adisababa'ya 100 kilometre rne~nfede 
bulunan Ambo'daki İtnlyanları kuı tnr
mağa gitmiş, paniğe uğrayan 140 İtal
yanı himayelerine alar:ık dönmiı::;lcrcfü. 
Bunlar arasında 9 kadın 6 çocuk vardır. 
çocuklar esasen dolu bulunan urhlı oto 
moblllere konulmuştur. Erkt>klC'r 16 İ
talyan kamyonuna yerlc~tirilmışl!.'rdir. 
Bu kamyonlardan bir knçı yoldn boz. ıl
duğundan bunları tc-rk etmek mecburi
yeti basıl olmuştur. O zaman İtalya.11:ır 
büyük bir korkuya kapılarak zırhlı oto
mobillere cebren binmek istemışlc ·d· 

- K:zgan çıkmadan huruç et· 
m~k dudumanı Bektaşiyanın ka • 
nununa muhaliftir ... 

Denilmiş ve zühur eden ihtilaf 
üzerine geriye kalmıştı. Bununla 
beraber otuz .bir cemaatin od.aba_ 

şısı iken silfilışörlüğe alınan Habib 
ile Kürd Yusuf vesair ocak ihti -
yarlarından, tallın için üç defa 

Atmeydanında içtima oluıl<luğu 
halde yeniçerilerin gelmediklerin
den ziyadesile şüphe ediliyordu. 

Sultan Mahmud, adım, adım ye
niçerileri takip ediyordu. Ye. ka
rarını kat'i verdiği için ya, kelle -
sini verecekti, veyahud Bektaşiyan 
ocağım ortadan kaldıracaktı. Yal
nız, Bektaşiyan ocağını değil Os
manlı ülkesinde bulunan ne kadar 
bektaşi ve ibekt~l tekkeleri varsa 
hepsini kapatacak ve kellelerini 
kesecekti. 

Sultan Mahmud, yeniçeri ihti -
yarlarına ve ileri gelenlerine sor· 
du: 

- Neden talime gelmezler? •• 
(Daha var) 

M- tt b . 
1 ır. me e at tabancalarile Italyanları teh 

dit mecb~yetinde. k?lmıştır. Baz.ı yer
lerde ycrlı halkın ıntıknm teznhuralı a. 
rasındnn himaye edilerek geçirilen İtaı 
yanlar ve zırhlı otomobiller lli • 1 
Adi b b 

, ııa'e 
s:ı a a ya varmışlardır. • 

Bir müfreze de Debra Berhan'n gire
rek alelacele inşa edilmiş kalede yerli
ler tarafından muhasara edilen ve <>llc
:inde kUlliyetli mühimmat bulunan 400 
ıtıı:ıyanı kurtarmıştır. 

Ingilzler Adlsababa'ya girdikten son
r~ şehrin. her tarafı Habeş Yunan, İngi
lız ve müttefik devletlerin bayraklarile 
donah!mıştır. Şehre hfıkim dağın tepe
sinde lmparator Haile Selfısiye'nı·n b 

ğ .. ks. ay-
ra ı yu eı.mektedir Habeşliler mes'ut 
~eh.relerle bayrağı seyrediyorlar. 



SAYFA-f 

Kamburun karısı •. 
Nakleden: Faik Berçmen 

Arkasında kocaman bir kambu- dın, iri yarı, oldukça muntazam 
ru vardı. Herkesle beraber kendisi vücudlü amma, yüzü harikulade 
de, sırtındaki bu koca kamburla a- çirkindi. 
lay eder ve başkalarına fırsat ver. Kahvede, artık, kamburla bera • 
meden ej!lenirdi. • ber karısından bahsedilyordu. En 

O şakacı ve herkesle hoş geçinir ziyade bahseden kamburdu; boyu.. 
bir adamd1. Mahallelinin hepsi de ı na karısının çirkinliği ile eğleni -
onu severdi. Mahalle kahvesinde o- yor, ve etrafındakileri de eğlendir
na takılmıyan kalmazdı. Kur'a za- meğe uğraşıyordu. Kambur karı -
manı gelince onu da çağırrruşlar - sı için: 
dı. Şubedekilere: - Eskiden çok güzel bir kızdı, 

- Beni bahriyeye ayırın! Deni- diyordu, bir gün fena halde mer -
ze düşersem, mantar gibi, suyun iivenlerden düştü ve böylece göz
üstünde kalırım diye tıakılmaktan leri patlaklaştı. 
kendini alamamıştı. Hakikaten, karısının en çirkin 
Akşamları mahalle kahvesinde tarafı bu pa1ılak gözlerdi. Kambur 

kalantorlara: gülerek ilave etti: 
- Ben artık evlenmek istiyorum, - Hele çocuklarımız olsun o za. 

derdi, güzel bir delikanlı arayan man görürsünüz! 
tanıdığınız kızlar yok mu? Aradan epey zaman geçmiştL 

O, başkaları için belki bir maska- Bir öğleden sonra kambur çar -
ra telakki ediliyordu. Lakin, o, ve şıdaki işlerini erkenden bitirmiş e
ona benzer bütün noksan ve aca • ve dönüyordu. Kapıyı anahtarla a
yib hilkatliler, kendi noksanlıkla • çıp içeri girince birdenbire şaşır -
rile eğlenirler, ve bu suretle haya- dı. Kansı sofadaki sedire uzanın~ 
ta ve diğer insanlara karşı kuvvet- duruyordu; yanı başında da kom -
li bulunmağa çalışırlardı. şunun oğlu .. iki sevgili ansızın kar. 

Her ne halse, gün geçmezdi ki şılarında kamburu görünce ne ya
bizim kambur kahvede bir müka- pacaklarım şaşırdılar, kaldılar, 
lemeye mevzu olmasın... Kambur meseleyi kolayca halle-

Bir akşam kahveye girdiği vakit: debilirdi, iki tabanca kurşunu me
- Hey dostlar, dedi, artık sizin seleyi temizlemeğe kMi idi. Fakat 

yardıiiıınıza hacet kalmadı, ken • böyle yapacağı yerde, onlara baka-
dim buldum; yakında evleniyo • rak gülmeğe başladı. 
rum. Aldatılmıştı ha! Demek şimdi o 

Herkes bunu her zamankinden, aldatılmış b,ir kocaydı! Acele dışa
latifelerden biri sandı, ve kamburu rıya fırladı; yolda avuçlarile yüzü.. 
ciddiye almadı. Lakin ertesi günü, !nü kapayarak ses iz sessiz ağlıyor
kambur bayramlık elbiselerini giy- du. Şimdi karısı ona çirkin görün
di ve çıktıı gitti. Bir hafta sonra ya- müyol'du. Onun çirkinliği ile alay 
nında bir kadınla dönmüştii. ettiği için kendisini suçlu buluyor-

Mahalleye girer girmez onu ilk du. 
gören mahalleli, bu işe şaştı ve O gün akşama kadar hiç kimse 
hayretle onlara bakmağa koyuldu. kambura rastlamadı; merak etti -
Kambur ona yaklaştığı zaman: !er ve onu aramağa koyuldular. La-
~ Ne a!ıklaştm dostum, dedi, iş- kin bütün dostlarının ve karısının 

~ basbayağı bir kadın, nasıl hüsnü emekleri boşa gitmişti. O günden 
lııtihabım var mı imiş? sonra, kambura bir daha rastlayan 
Hakikatıen iyi seçmişti. Gelen ka- olmadı, 

Macar kıtaları 
(Baş tarah 1 inci sayfada) 

ileri hareketlerine devam etmiş • 
lerdir. 
YUGOSLAVYA İLE MÜN' AKİD 

MUAHEDELER YIRTILDI 

Japonya ile sov· 
yetler anlaşa
bilecekle r mi? 

Budapeşte 12 (A.A.) - Yan res- (Başı 1 inci sayfada) 
ırll kaynaktan bildirilmiştir: Japonya, herhalde Sovyet Rusya 
Yugoslavyanın daPılınası üze • ile anlaşmayı yalnız bu bakımdan 

rine, kendisile aıktedilmiş olan bü- değil Çin harbi itibarile de istiye
tün muahedeler mer'iyetini kay • cekt;;,, Çünkü böylece, Sovyetler 
betmektedir. Bilhassa Macar-Yu- l Birliğinin Çine yardımının kesil
goslav muahedesine gelince, Sırp- mesini temin etmek imkanı da ba
tar bu muahedeyi son günlerde e- sıl olacakbr. 
~ birkaç defa ih1iil etmişler • Japonya, Sovyctlerle anlaştığı 
dir, takdirde, hu gibi istifadeler temin 

lllRVAT HÜKÜMETt edebileceği gibi, Sovyet Rusyamn 
TANINIYOR da, bu anlaşmadan temin edeceği 

Budapeşte 12 (A.A.) - Macar a- faydalar vardır. O da, l\loskovanın 
jansı bildiriyor: dostluğnnu .elde ettikten sonra, 

Öğrenildiğine göre Zagrepteki Tokyonun Amerika ve İngiltereye 
Macar baş konsolosluğu bir kaç karşı harbe girmek cesaretini gös· 
güne kadar elçiliğe tahvil edile - termesi neticesinde, Sovyetlerin 
cektir. Bu suretle Macaristan, müs nzun bir zaman için, çetin bir düş
takil Hırvatistanı resmen de tanı- mandan kurtularak rahat etmesi 
yan ilk memleket olacaktır. ve Alnıanyaya karşı daha serbest 
Budapeşte 12 (A.A.) - Macar a- kalmasıdır. Filvaki, Japonya, Ame: 

jansı bildiriyor: rika ve İngiltere ile harbe tutuş-

Perşembe günü öğleden sonra 61 tuğn takdirde, artık Sovyet Rus
Sırp tayyaresi Kelebiya hudud yaya karşı Alınanyanm müttefiki 
şelırine hücum et:ınişlerdir. Kelebi- olmaktan çıkar ve onunla iyi ge
ya ana demiryolu hattı üzerinde - çinmek ister. 
dir. Bidayette yüksekten uçan tay- Görülüyor ki birbirine düşman 
yareler biliihare alçaktan uçarak olan bu iki memleketin, şu sıra· 
şehrin sokak ve meydanlarında si- !arda birbirile hoş geçinmelerini 
vil halkı mitralyöz ateşine tutmuş- icap ettiren sebepler vardır. Yal
lardır. 13 ağır yaralı vardır. Tay- nız, böyle bir anlaşma olursa, bu, 
yareler gara da hücum ederek iki menfaat birliğinden doğan hakiki 
lokomotifi vahlın hasara uğratmış- bir dostluk değil, başka düşman
)ardır. !arla daha iyi uğraşmak için ahval 

. İki Sırp tayya~si Tolna vilaye - ve şeraitin doğurduğu bir zaruret 

iKDAM 13- Ni11an -_!!!!,-

YUNAN 
CEPHESİNDE 

B r istolde ı-~-. --~-~-~--· -~,.,.,.,..,.,....._------"~ ffi 
Avustralya başve- ~~ 

ve.~il-~le Am.er. ika ~...-'.'.'%~ PA R A (Baş tarafı 1 inci sayfada) b k 1 "' '.'.:/" 
Atina, 12 (A.A.) - Atina radyosu, UYU e ÇISlne \ 

harakat hakkında demiştir ki: fahri doktorluk \ \ 
Harbin aleyhteki safhasının devam t "h d"ld" \ ,HAYAT YARIŞININ 

ettiğine deıaıet eder hlç bir şey yoktur. 8VCI e 1 1 DİREKSİYONUDUR 
Boyundurukları altına almağa leşeb- 2 ) Ç "l b l1<t!L!.:'.ii:::::'.::.Offe=-:!!·~;,::~~;;,;.~:;;..· 

büs ettikleri küçük bır memeleketin .. Bristol 1 <!".A. - .. örçı . ~ • 
kahramanca mukavemeti karşısında Al- gun burada hır nutuk soylerruşür: 1 b~====~=""""""""""""='""'~~ 
man ve İtalyan müstevlilerin plAnları- Britanya başvekili buraya üııi • ı 
nın muvailak.iyetsizliğ~ uğradı_ğı görül-

1 
versilenin şansöliyesi sıfatile A - , 

mektedir. Mustevlılerın tebliglen, ar- vustralya başvekili Menzies ile Bir 
tık şaşaalı değildir. Artık ileri hareket- l 0 ;ı,. Amerika b .. ük 1 ; · Wi -
ler değil f~k.:ıt hava· hücumlarını bildir- e~ ~ uy.. e ç sı -
mektedir. Italyanlar, Yunanlıların mıh- nan a fahrı doktor unvanını tev 

.. . ' . . 
IDARUIHI lllUN 
lKRAMİYEl...İ 

IS BANKASJNDA 
HESAP AÇI>~ 

ladığı cepheleri üzerinde hiçbir ~ey bil cih için gelmişti. 
dircmeme.ktedir. ~~çen ııe-: gün. Yugos- Başvekil, merasimden evvel, 
lavya, kuvvetıerını tanzım etmek ve Bristol'de dola<rnış ve bir gece ev· 

r T. iŞ BANKASI "'\ 
J Küçük tasarruf 

============================~::::--: 
A.Lman hava kuvvetlerinin anı hücum- - r-~ 

ıarı ile inkıtaa uğnyan teşkllfttı ele al- ve! hava baskını esnasında basa
mak. jn:\l<Amnı vermektedir, ra uğrıyan binalan tetkik etm~ -

Orman Koruma Satınalma l<omisyonundafl' 

Londra, 12 (A.A) - Londranın se- tir. 
ıablyetli mahfillerinde bildirildiğine gö- Çörçil bir çok sivil müdafaa iş-
re, Yunanistan'd_aki Britanya ordusu- ileriıı.i; ellerini sıkmı•tır. 
nun kumandanhgu;ıı Yunan orduları baş ç .. . .. . . ~ . 
kumandanı General Papagos'un idare- Çorçıl unıversıtedeki merasım -
sinde General Henry Maitland wilson de bir nutuk söyliyerek; Avustral
ila etmektedir. ya başvekiline ve Birleşik Ameri

Atina, 12 (A.A.) - Reuter ajansının ka büyük elçisine hitab etmiş, her 
huııust ~uhabirl bildiriyor: ikisi de, bu nutka birer cevap ver-

lngiliz hava kuvvetler!, Yugoslav hu- . l d · 
dudu civarında Yunan hattını yarmağa mış er 'lr, -

uğraşan Alman kıtalarına ağır zayial Nısan gecesi cenırbi Sırıbistanaa 

ye;diriyorlar. kain Köprülü ve Pirlepe şehirleri
lyi haber alan bir menbadan öğrcnil- le şimali Yunanistanda kain Kılkış 

diğine göre, Alınanlar cenubi Yugoslav- köyündeki Alman tecemmülerini 
yada Manastır'ı işgal etLklen. zaman al.. . . 
çaktan uçan İngiliz bombardıman tay- bombardıman • etmışle~d~r. Ha.:"'a 
yareJeri tank ve zırhlı otomobil kolları- şartlan fevkalade fena ıdtl. Buyuz
nı tahrib etmişler ve bırçok askeri öl- den bombardımanların tam netice
dilrmüşler veya yaralamışlardır. l\fanas 1 !erini görmek mümkün olmamış
tır'ın c~ub~da Florina mıntakasın~a trr. Bununla beraber ibom·baların 
münakalat ~ddetle .bombardıman edil- . fil"··-· ·'-- il" tr-'· b" 
miştir, Ingiliz tayyareleri Arnavutluk ın üAllll .,.,yaz-y~ ım ""' ır 

1 hesapları 
1941 İkramiye planı 
KEŞİDELER : 4. Şubat, 2 Mayıs, 

1 A~tos, 3 İkiııci!eşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık 
3 u 1000 ın 

2 " 750 " 
~ .. 000 n 
8 .. 250 

" 35 
" 

100 .. 
~o .. 50 .. 
300 

" 
20 

" 

= 2000~ Lira 1 

= 3000- .. 1 = 1500- " = 2000.- ,, 
= 2000,- " 
= 3500-
= 4000- ,, 
= 6000..- ,, 

YUGOSLAV 
CEPHESiNDE 

istıkametınde ilerliyen Alman Jutaların.ı ışık ta.kip etmiştir. Gece karanlık-
da bombardıman etınişlerdlr. ta şimalden Kılkış'a doğru Her le- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

İngiliz tayyare.lerinın benzin veya ye- mekte olan büyük bir o1ıoınobil ka- A.) - Yugoslav başvekili general , 
nı bomba almak üzere ugradıluarı Yu- filesi mitralyöz ateşine tutulmuş- Simoviç, umumi karargahından \. 
nan tayyare meydaolarında hummlı bu tur. Kafilede büyük bir karmaka- radyo ile aşağıdaki nutku söyle - ı 
faalıyet vardır. Yunan avcı tayyarelerı kl k h l 1 · to b"l ınış· tir: l 
lngıliz tayyarelerile işbırıligi yııparak rış: ı . usu e ge rruş ve °' mo ı -
cephenin dağıık mıntakıwırı üzel'lnde !erden bır kısmı ateş alm•ştır. Alınanyanm bize meşru hiç bir ' 
mütemadıyen devriye gezmektedirler. Galikos bölgesindeki münakalat sebep olmadan tahmil ettiği bu J 

Müttcfık tayyareler Aıman pike bom- da bombardıman edilmiştir. harpte, karşımızda kiyas kabul et- 1 
bardunan tayyarelerine büyük zayia• Dün havanın fenalığ: devam et- miyecek derecede daha kuvvetli ve 
verdırmekte ve durmadan Alman kıta~ . ' ... 
atını bombardıman ederek düşman kı- mesıne .ra~en bo_mbardıman tay· adetce daha faik bir düşman bu -
taatının bulundukları ın<>vldler hakkın- yarelerımızden bır grup alçaktan lunduğunu müdrikiz. 
da faideli malümat getirmektedirler. uearak Manastır ile Pirlepe aras•n- Fakat milletimizin manevi kuv-

Atina, 12 (A.A.) - Düşman tayyare- d~·ki motörlü nakliye vasıtalarını vetine, ordumuzun kudretine, Al -
lerinin Yunan hastahane gemisi Atti- ve tankları bombardıman etmiştir. 
ki'yi bombardıman ederek batırdıkları İk. t k . n. k ff.. k - man tecavüzünün hemen arifesin -
resmen bildiriünekt.edir. 1 an ın in ı a e t!(ı ve anı de akdolunan hususi bir paktla 
YUNAN MATBUAT NAZIRININ yonlann ateş ald'ğı görülmüştür. bağlı bulunduğumuz Sovyetler Bir 

BEYANATI Birçok düşman avcılarile karşı- liğinin dostluğuna, İngiltere ve A -
!aşan başka bıom;Jıardıman tayya· merikanın vadettiği teknik ve ma.d 

Atina 12 (A.A.) - Yunan mat - relerimiz Polikastron'da mühim di yardıma itimadımız vardır. 
buat nazırı Nikoludis dün akşam bir köprüyü havaya atm~lard·r. 
radyoda şu beyanatı yapmıştır: 10 Nisanda avcılarımı.zdan mü· Seri surette ilk Alınan muvaf -

Tarihin en şiddetli ve en parlak rekkep bir grup evvelce bildirilen fakiyetleri vukua gelebilir. Fakat 
meydan muharebelerinden biri bir harekattan başka olarak Manastır. huı;ıfar, bizim cesaretimizi kıracak 
taranan Yunanlılar ve İngillzler, la Plrlepe arasında nakliye kafile- ~ıahiyette değildir. Almanlar, flili 

U' 
1 - Orman koruma genel K. kıtaatı ihtiyacı için kanwıun A. fıktaSl"' 

cibince pazarlıkla Resi beygir satın alınacaktır. 
ille' 2 - Bur.a ait evsaf ve şartname komisyonda mevcuttur .. Daima gör 

1 bilir. 
3 - Pazarlık 20/Nisan/1941 günü ve saat la de Orman koruma satıl'' 

aln1a komisyonunda yapılacaktır. .... ::ıı~ 
4 - Taliplerin teıninat kat'iyesi olan 20 lirayı komisyonda alacağı Y 

ile orman mes'ul muhasipliğine yatıracak ve pazarlığa fstirak e-:i~ 
bileeektir. (2896) 

1 ÜRKIYE CUMHURIYETi 

ZlRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 'Türk liras~ 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kunılıaralı ve ihDarsız tasalTuf hcsaP
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4.000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 L· 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
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, llHa:ı;İran 11 
Eylôl ve 11 Biı-incikanun tarihlerinde çekilec~ktir. 

öbür taraftan da Alınanlar ara - !erini bombardunan etmiştir. Kam- adet failtiyeti sayesinde değil, fa-
sında, eğer henüz başlamam~sa, y!}nların terlrodildiği ve hirçokla- kat harp ilan etmeden y.aptıkları lıl 
birkaç güne kadar başlıyacaktır. r:nın çukurlara yuvarland•ığı ve bir bücummı. aniliği sayesinde bazı • 

Ahlak ve hürriyetin materya - kısmıııın da ateş aldığı görülmüş· muvaffakiyetler elde edebihnlşler- ıı Nisan taribli Yuogslav resmi teb-ı T ürkiyenin vaziyeti 
lizm, hilekarlık ve esaretle yaptığı t.•,., Jl''ni bölgede, diğer bir grup dir. !iği: 

1 
meydan muharebesini bütün mih- bir .motörlü kolu bombardıman e· Kıt'alarımız, düşmanın ilerleme- Şimal bölgesinde, faik dü~man, Daru· ı (Baş tarafı. 1 inci ,.,.ıod• iri 

ti b"t·· fed k" lıkl ·· cıeren: bes tank tahrip etmiş, 6 kam. sini durdurmak.için esıts muhare - vur yolu ile Sava'ya gelmiştir. tung gazetesinin Berlin muJınb ne ere, u un a ·ar · ara go • , Daha garblo, Almanlar, nıukavemet-
ğüs gererek kazanacağız. yona ateş vermiştir. Diğer kam- be hatları üzerinde şimdiden ta - ıe karşlaşmadan Zagrcb'e girmişlerdir.· yazıyor: ... 

0
3 

İnanılmıvacak derecede gayri • yonlar araS!.'.llda bombalar patla- haşşilt etmektedir. Düşman müfrezeleri Kragujıevaç'n dol!, Berlindc, Hitlcrle 1s:met ~Jl~ 
müsavi bir muharebede bulunu • nıı~t.r. Bir demiryoluııa iki defa Vatandaşların vazifesi, soğuk - ,ru ilerlemltlerdir. Burası da J:;gd edil-' arasındaki mesajların teatısiJl , 
yoruz. Kahraman müttefikimiz isabet kaydedilmiştır. kanlılıkları ve cesaretleri ile bü - lmiştir. .. . .1 beri Von Papen'in fasılasız bir!~ 
Y 1 h - ı· Londra, 12 (A.A.) - Hava Ne· t.. 1 k tte · h Merkezi Sırblstanda, duşman ilerı 1 tew' ugos avya enuz cermen se ıne un rneın e e nızamın mu a - h,•reketine devam etmektedir. aliyet sar!etliği bildirilmek 

1
, 

b. · · · f dalı ı ak b" zaretinin istihbarat servisi 'bildiri· f d tm k ı " • ızım ıçın ay 0 ac ır şe - yor·. azası?~ yar. ırn e e :"'e. meın e- Bir Alman pivadc ciizütamı Bilhassa son günler zarfında P·" 
kilde karşı kaymağa muvaffak o - ketımızın asıl gayretlerının neti - . h · d'ld' ) b .... k 1 · . T"" k · aırıd"' 

İngı"liz oombardıman tayyarele· 1 . . t . 1 kt d' ım a c ı ı man uyu e çısı ur zım , 
lamamıştır. Buna binaen Alman - ce erını emın ey eme e ır. Va - • . • , . ttıl 
Yunan harbinin bu en tehlikeli ilk r'.nin hücumuna uğrayan 15-00 ton· tandaşlar, ordunun arka~ında ka • Londra, 1.2 (A.A.) -:-. Saliih~~~t- !arına yaptıgı zıyaretlerı ar 
safhasında Yunanistanın bir Ele- luk bir düşman iaşe vapuru bat- nşıklık tevlidi icin muhtelif tarz _ tar bir membadan ogrenildıgıne mı5tır. ~ 
nin 6 Almana karşı döğüştüb"'ü a _ mıştır. Mürettebatından bir kişinin da dü an ,k rd • 1 h 1 göre, Manastır mıntakasında bulu- ~ "',, 

oir sandala bindiği görülmüştür. ,._ 
1 

şmd ınkç'h~ ıgı ya a~. a - nan keşif müfrezelerinden biı-i dün B<-şlktaş Sulh l\Iabkemelerı J'la$k01 
razide yüz defa daha kuvvetli olan ""r er en ço ı tiraz etmelıdırler 

Tayyarelerimiz vapuru !en;ı hava- B'"t" 1 k t' ak'nl . · bir düşma piyade cüzütamını kam- finden: 941/2 ııft motörlü vasıtalara karşı dün va- u un rnem e e ın s ı erı bu . ,,·: 
ya rağmen görmüş, çok alçaktan . ' . yanlardan inerken yakalıyarak ta- Sahibleri Anna ile Mııtonıın • ~;i~ 

ziyette bulunması pek tabii idi. b k ld kl d defa da vatanın şerefı ve refahı 1 - • . . I' il' "f mutasarrıf oldukları ve kabili t• ••• B . S !' uçrnıya mec ur · a ı ar;n an . • mamen mıha etmıştır. ng ız mu - , • 
unun içın e aniği, doğu Make - bombalarını bıraktıktan sonra in· çın agır darbelere gururla taham- ~eze&i hiçbir zayiata uğramamış- olmasından Mahkemece sa:ıımasııı«r,... 

donyasını ve Trakyayı kaybettik. filak tesirinden masun kala·bilrriek mü! e!mis olan Belgrad vatandaş- ı rar verilen, aynalı gardroıı. mosa .. tı"' 
Makedonyalı ve Trakyalı kar - !arının k~hramanca hattı hareke _ tır. büfe, oda takımı, Anadolu kilim ~~,J<l' 

içın sür'atle yükselmi~lerair s· . h'ik. f her şe•·e 1 k t kıml tabolC dcşler: tini, kendileri için imtisal nümu - ımovıç t unıc ı J l!;ı. yeme. ve çay a ~rı, 1 
Bu elim mecburiyet sizi çok acı 

bir vaziyete koydu. Fakat acınıza 
bütün milletin iştirak ettiğinden 
emin olunuz. Bu istiraba muhak -
kak olan nihai zaferimiz için sabır
la ve kuvvetli bir ümidle katlanı -
nız. Epir'de ve Arnavutlukta he:r 
tarafta olduğu gibi duran muza! -
fer kuvvetlerimizle Büyük Britan -
ya ve Birleşik Amerikanın tüken
mez kaynakları bunu tekeffül et -
mektedir. 

Kahire 12 (A.A.) - Röyter: Bu . rağmen harbedecek mı ve sair kıymetli muhtcJifülciıtS ;ıı• 
raya gelen haberlere göre, Yuna - nesı olarak almalıdırlar, Londra 12 (A.A.) _ Londraya eşyası peşin para ile 17/4/941 w:,; ıl 
nistanın dağlık olan şimal hudu -1 Bugünkü vaziyetin güç alınası- Yugoslav~anın vazyeti hakkında müsadii Perşembe gün.ü saat _ıo ~~~~I' 
dunda Manastır gediğindeki Bri - na rağmen, haklı davamızın, ordu- gelen diiloer haberlere göre Gene- ı·e kadar Beşikta~ta Turk Alı m· ,,,Jı 
tanya seyyar unsurları Almanlarla muzun kahramanlığının, ku.dretli . b. .. • • sınin Kuyu sokagında il No. ıu ,!"' 
temasa girmiş ve düşmana zayiat müttefiklerimizin yardımının ve ral S:movıç hukumetı, Almanların açık arttırma suretiyle satııacakllt· 'ııt' 

Hırvatistanda istiklal ilS.n ettirmek hammen kıymetlerinin yüzrtc yetnıi~ 
1
U' 

verdirm.islerdir. Bir miktar Alınan milletimizin manevjyatının sağ - ve Macarları harbe sokmak gibi :liııi bulduğu takdirde ihalesi icra t~r'' 
tankı tahrip edilmiştir. Kamyon - lamlığının zaferi temin edeceğine vücude getirdikleri ihtilatlara rağ- nacak ve aksi takdirde en çok ar ,rıı• 
!arının yanında istirahat eden Al - ümidim kat'idir. men, harbe devam etmiye en kat'i nın taahhüdü baki kalmak ı"0,.,ı 
man kıt'aları ansızın mühim bir ALMAN VE İTALYAN bir surette azmetmiş bulunmakta- 22/4/1941 tarihine müsadif salı ,,1ıı 
muvaffafilyetle ateşe tutulmuştur. KIT'ALAR! BİRLEŞMİŞLER yer ve saatte ikinci arttırma sut<' p•' 

( dır. Almanların, elde bulunan de-1 ilzd 2 5 d 1,.1. ·ıe iJı•l• 1~ Berne 12 A.A.) - Alman rad • .. ve y e , e - ıye resını ·~$ 

H h •• k" • lailden de anlaşıld>gı uzere, geçen. lu müşterisine ait olmak üzer• ı 1>< 

ırvat U Umetı yosu, hususi bir emisyonunda Al- d uh be 1 9'1 1" Bu arada, her türlü halelden ma- ilkbahardç.lti Flan ers m are sı kat'jyesi yapılacağından talibleri• .,ti 
man resmi tebliğine göre, Alman · de " tinde Koelesd cıvannda :yere in- olacaktır. 

mişlerdir. Mürettebat enterne edil-
miştir. 

sun ve muzaffer Yunan ordusu bu (Baş tarafı 1 inci sayfada) ve İtalyan kıt'alarının, 11 Nisanda manevralarını Balkanlarda da tek..] No. ıu dosyamıza ve matıotlın ııt•"' 
Abidin DA VER yeni müstevliye karşı ma malümu- veliç ı"le birlikte İtalyada "aşamı<- Oh .,d b 1 tukl .1 . rar etmek istedikleri anlaşılmakta bulunacak olan memurumuza ~3ırı> 

1 "dd 1 Ü , ··-. rı e u uş annı bı dırmek - . atıerl ilan olunur. ( 
nuz o an şı et ve azirrı e m ca- tır. tedir. ise de, ibu manevralar muvaffakı- _.,,,.. 

Budapeşte, 12 (A.A.) - Akşamları 
çıkan Magya1' Orsag gazetesi, Macar 
'.lata.alının Subov1ç'in önüne vardıkları
nı blldi.mıekte?ir. 

SOVYETLER MACAR KITAATI
NIN HAREKETİNİ İYİ 

KARŞILAMADI 
Moskova 12 (A.A.) - Tass ajan

s ıoıldiriy.rır: 
Macar sefiri Kristoffy bugiin 

hariciye komiser muavini Viçins -
ki'yi ziyaret etmiştir. Sefir, hü -
kf.ımeti namına beyanatta buluna
rak Macar kıt'alarının Yugoslav 
topraklarına girmesi sebeplerini an 
}atmış ve bu hareketin Sovyet hü· 
kf.ımeti tarafından haklı görüleceği 
ümidini izhar ey !emiştir. 

Viçinski aşağıdaki cevabı ver • 
rniştir: 

Eğer bu beyanatın hedefi Sov-

yet hükumetinin fikrini öğren • . dele edeeek ve galip gelecektir. Budapeşte, 12 (A.A.} _ Ofi: Harekat sahası, 12 (A:.A.) _ Stefnniı ytsizliğe mahküm görünmektedir. 
. TAM mekse, Sovyet hükümetinin Maca- Yunan milleti, kendisine Jan Hırvat dahiliye nezareti Hırva· İtalyan kıtalan dün Ohrida gölünün Bulgarlarla meskôn Sırp 

ristanın bu hareketini kabul ede - . Metaksas tarafından çizilen ve bu- tistanda 'bulunan Sırp memurları· ;.ırk sahilinde kaim Obrida şehrini iş- topraklarında G 
miyeceğini bildirmek mecburiye - gün Kral, hükümet ve kendisi ta- na Zagreb'den verilecek talimata gal etmişlerdir. Sof 12 (AA) Stefani aJ·an A 

ü ı Molösikletli Bersaglierl kıtalan ile ya, · · - -
tindevim. Sovyet hükumeti üze - rafından takip edilen vaz e yıo ~- tevfikan hareket etmeleri lüzumu·. Alman al8'Ylan arasında Ohrida'da !rti- sı bildiriyor: 'y 
rinde. bilhassa fena intıba hasıl e - da devama kuvvetle azmeylemış- nu, aksi takdirde haklarında şid· bat tesis edilmiştir. Bu sabahki gazetelerin Yugoslav E 

· y ı tir. Muharip ırkın bu azim ve ira- detıı· •-~birler tatbik edileccg"inı ATI.NA BİRLEŞİLEMEDİ"İN1 dıkl h be 1 T den nokta, Macarıstanın ugos av- d . h ı·r 1 h d.. .. e ..... ~ u hududundan al arı a r ere 
... esıne mu ~a 1 o an er uşunc ı b'ld" · t' BİLDİRİYOR ' 

yaya, bu memleketle ebedı dostluk milli mukadderata karşı, ulvi Yu- ı =~ ır, göre, hududun ötesinde Bulgarlar- Ş .... '' .)5 1 "" 
paktını imzaladıktan yalnız dört nan askerine karşı bir ihanet olur. Hırvat hükümeti kat'i Sllrette Atma, 12 (A.A.) - Atina radyosunun la meskun olan topraklarda tam • M·U"oı ii.F/J.f 

t ·· d" kadar mevcut ı"da bildirdiğine göre, ÜskUb'Un •imali gar- bır· karışıklık ve anarşı· h'""''- 1 ",. ay sonra harbe başlamış olması - Makedonyalı ve Trakyalı kar- ees>sus e ınceye - • """""" 'T o 
re vazife •başında kalacaktır. blsiııde şiddetli muharebe eden Yugos- B 1 d" . 1 . ..... RAL c 

dır. Bizzat Macaristan felakete dü- de•ler lav kıtalan, Almanların Arnavutluk hu sürırcktedir. e e ıye reıs erı ve 
• ' Budape<te, 12 (A.A.) - O!i • · rd Şerek parça parea olsa idi, Macaris- ünl ı kti y lı • dudunda İtalyanlarla iltisak peyda et- hükil.met memurları Sırp o usu 

> Güzel g·· erge ece r; un.an. Za""ep radyosu, General Kvater-
t . 1 ğ 1 &' mesine mani olmuştur. ile bı'rli·kte kaçmışlardır. Bu s.'llret- ~ anın ne vazıyette o aca ını an a • olduğnnuzu unutmayınız. Bu ısını nik'in bir ihtarını neşretmiştir. Hırvat ARİ 
mak zor bir şey değildir. Zira Ma- halen dünyada en şanlı unvandır., Generali Hırvatıstan'da bulunan Sırp- BULG STANDAKİ YUGOS • te Sırp idare memurları tarafın- 1 
caristanda da milll ekalliyetler Atma, 12 (A.A.) - Yunanistan- lann S!rblstanda bulunan Hırvat taraf- LAV ELÇİSİ GELİYORMUŞ dan tahliye edilen topraklarda si- s.ı.ib. E 1 z z E T, N'eşri:-
mevcnı:ldur. daki İngiliz umumi karal'giihının tarı Bosnalılara harşı rehine olarak tu- Sofya 12 (A.A.) - Ste!ani: lahit Sırp askerleri dolaşarak ted- ı: · K r•bilı1111 

Sefir, Sovyet hükumetinin bu 
beyanatını hükümetine bildirece -
ğini vadeylemiştir. 

t bli" ._ tulduklarını ve şayet Sırblstan'dakl Yugoslavyanın Sofyadaki elçisinin h;. ve yağmalarda bulunuyorlar Direktörü: Cevdet 
8 

1 
,J• 

". gı. Hırvat taraftarlanna bir şey olursa bu- Tiirkiyeye gitmek üzere hazırlandığı '"'i Basıldılı yer: •So" 'l'e ır 
Ingiliz hava kuvvetlerinin ağır nun Sıı-pların hayatil.e tazmin e'tirile- bildirilmektedir. Bulgar halkı korku içinde ve mü-

bombardunan taiyyarelcri 10/11 ceğioi ihtar etmektedir. Yugoslavya'da blr mahal, 12 (A.A.) - dafaasızdır. Matbııuı 


