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[i~ti,u&Of!] 
Amerikanın azmi 

Celileddini Rômi Kimdir ? J ikinci ağız bir -

Dış ticaretim • iZ ·r " y_, 
çam daha devirdi 

L yazan: ZIYA ŞAKIR Tan'ın ·İkinci ağıb nam.ile ma-
ruf muharriri bu defa da imzanııza 
el attı. Hazretin çoktanberi öteye 
beriye çattığı ma!Um olmakla be
raber, bu defaki saldırışı kolay af
fedilir cinsten değildir. Muma
lleyhe göre hergün bir iki satır ka
ralayıp altına koyduğumuz •M. K.• 
rümuzu muhterem Meb'usumıız 
Etem İzzet Benice'ye aitmiş .. 

-56-

[Salikte, (kcmal)iıı siir'atle hu- cak bir mnsiki parçası söyler •e 
sülü .. ve, (mil~ı1ku ezeli)ye şanlı çalarsak; o minimini yavrunun sıç
L,ir surette vüsulü için, en kestir· ramıya ve ellerini çırpmıya başla
ıne yol; (alaik)den tecridi nefs dığını görürüz. Ve bundan istidlal 
ve ibadet ve ahilik ile tezyini za:tü ederek, (raks)ın, insanla beraber 
sıfat ettikten sonra, hazan da arif· doğduğuna derhal hükmedebiliriz. 
!erin, kaınillerin "" yüksek iş'arı * 
ımılıakkikanelerini sazü avaz ile (Hazreti Mevliina)nın (amel) 
iıısat ettirerek, ondan hasıl olan cephesini tetkik ederken (takva -
~r~k ve aşk ile sema ve safa ey- ve - ibadet)ten sonra, biriz bir su
leınektir.] rette göze çarpan hareketleri ara-

Bu satırlar, hiç şüphesiz ki (se- sında (musiki _ raks - ve , semi)ı 
miı)ın en ..eciz bir tarüidir. Bu da görüyoruz. (Mevlevi tariki)nin 
tarif ile semaı anladıktan sonra, en büyük hususiyeti de bn esaslar 
e\'vcl5 bıı hareketin farihine, son- -yani, (musiki ve sema) - üzerinde 
ra dn tabir ve tasvirlerine geçelim.

1 

toplandığı için, bu mesele üzerinde 
'l'asa,•vuf ulemasının nakillerine biraz fazla durmayı lüzumlu adde

görc (İmam Caferi Sadık), vefat diyorıız. 
edeceği sene, [yani, Hicretin 145 (Musiki ve raks) ile (ibadet) o
inci senesinde] bir gün namaz kı· lamıyacağını iddia edenler, hiç 
!arken; şüphesiz ki büyük bir hataya kapı. 

- IIayyy!... \ıyorlardı. Çünkü, (ibadet)in ruh-

İnsafsızlığın bu derecesine gül
mekten başka ne yapılır? •. 

Nanemolla: 
- Hazret bu defa irice bir ça.n 

devirdi. dedi ve ilave etti: 
- Namı mU.tear kolleksiyonu 

•Tan•ın yüksekten atan meşhur 
•il.ivesi• daha, üzerinde pabuç es
kittiği caddenin sakinlerinden hd · 
berdar değil.. kendisinin •ilave
lik•den bir evvele geçememesiniıı 
kerameti artık anlaşıldı. Şimdi is
tediği gibi kağıt karalıyabilirN 

• Turfandalar Diye, bir feryat ile düşüp bayıl· tan doğmak lazım geldiğini .. ve 
mış. Güç hal ile ayıltılmış. (ruh)un vecde gelmesi için de, on11 Mevsim ilerledikçe nefis turtan· 
Yanında bulunanlar, o ayıldık- harekete getirecek bir vasıtaya ib- dalar göze çarpmıya başlıyor. Her 

tan sonra, merak etmişler: tiyaç olduğunu düşünmüyorlardL me\•simin turfandası kendisine gö-
- Ya İmam! .. Niçin bayıldm?. Bu itibarla da (mu.iki ve sema)ı, re bir hususiyet taşır. Lezzeti, 
Diye sormuşlar: tarikatlarına esas ittihaz etmiş o- manzarası, hulilsa herşeyi başka-
- Nasıl bayılmıyayım ... Kur'anı lan (Mevleviler) ve (Bektaşi)lerle dır. 

Kerimi okurken, onu (mülekel- (devran)ları (raks)a benziyen di· Nanemolla: 
lim)inden işittim. Takat ve tabam- ğer tarikat ehillerini (küfür) ile - 1941 İlk baharının turfanda-
mül getiremedim. Ke.ndimi kay- itham ediyorlardı. ları bambaşka şeyler .. dedi ve söz-
bettim. (Cehil)den ziyade (menfaatpe- terini şöyle bitirdi: 
Cevabım almışlar, restane bir taa•snp)tan doğan bu - Yalnız propagandanın sık sık 
Bu cevabı dinliyenler, birdenbi- iddianın ne kadar batıl bir şey ol- piyasaya döktüğii karpuzlar, kabak 

re öyle bir vecde kapılmışlar ki. duğunu anlıyabilmek için, insan- çiçeği gibi açılan yalancı güller 
derhal döne döne oynamıya başla· !arın değil, hayvanların hare!>atı- insana hakiki turfandayı yalancı 
mışlar. nı tetkik etmek kilidir. turfandadan ayırmak imkiıru ve-
Mutasavvıflar, bu (nakl)e çok (Daha var) riyor. M. K. 

ehemmiyet verirler. Ve bunu (se-

ma) tarihinin başlangıcı addeder- ;;;~--------------------------·]-.. 
le'(Sema) ve (devran) meselesi.( MAHKEMELERDE ve POLiSTE 
islôm uleması arasında birçok mü- 1...----------------------------'
tefekkirleri oli'ikadar etmiş .. asır- 1 B l d• k"' •b• 
!arca, bir ihtilaf ve münakaşa ze- Rüşvet a an e e ı ye atı ı 
mini teşkil eylemiştir. h k 1 d 

Eski ve yeni ulemadan birçokla- b İ r Sen e ye ffi a U ffi 0 Ü 
rı, bu meselenin lehinde ve aley-

Tütüncüden ruhsatiye çıkartmak bahane· 
sile 20 lira aldığı mahkemece sabit oldu 

Almanlarla 2 milyon liralık bir 
ticaret anlaşması müzakereleri 

muvakkat 
yapılıyor 

~~----~~ ... ~--~~--~ 
Mühim bir kısmı tütün olan mallarımı
za mukabil sınai mamulat alınacak 

Ankaradan alınan haberlere gö- anlaşma hükümlerine göre dün bu 
re Almanlarla muvakkat bir tica- memlekete 110 bin liralık pamuk 
ret anlaşması aktedilmesi için mü
zakereler yapılmaktadır. Bu an
laşma ile 2 milyon liralık mal mü
badelesi derpiş edilmektedir. Ve-

verilmiştir. Pamuklar bir kaç gü
ne kadar Macaristana sevkedile- \ 
cektir. Bunlara mukabil Macaris-

1 tan~n çivi, radyo ve aksamı, ma
kine aksamı voe saire ithal edile- 1 

cektir. • i 
Macaristanla yeni esaslara göre J 

yapılacak ticaret anlaşması için 
Ankarada görüşmeler cereyan et

Diğer taraftan evvelce yapılan mektedir. 

receğimiz malların mühim bir kıs
nuru tütün teşkil etmektedir. Bu

na mukabil Almanlardan her 

nevi sınat mamulat alınacaktır. 

~-------, .. ---~---~ 
Haliç şirketine 

konan haciz 
Şehir meclisi 
dün toplandı 

·--<>--
Satış mukavelesi tan- Tavukçuluk muessesi · 

için kaldırıldı yum ur ta satabilecek • • 
zımı 

Haliç şirketinin mali vaziyetinin Şehir Meclisi dün öğleden sonra 

ANADOLUVA l'ro/. H. Şükrü Bah-

GiDECEKLER M oskova paktının imzası 
ve yakında Tokyoda te
ati edileceği haberinin 

yayılması, dün de tahmin ettiğim 
Beyanname müd- veçhile, Va§ingtonda harikul~do 

d 
iyi karşılanmış değildir. Haricıye 

eti dün akşam Nazırı Mister Hull'ün beyanatı lıd 
b İ t t İ hapta pek sarih bir fikir vernıiY8 

istanbulu kendi arzularile kt.fidir. Anlaşılıyor ki Ameril<• 
son dakikaya kadar böyle bir itila· 

terketmek isteyen vatandaş- il 
!arın beyanname verme müd fa çok iınkiın vermiyordu. Çün~. 

müşarünileyh: •Her ne kadar ıki 
deli dün akşam saat 17 de 1 lıükümetiıı bu vaziyeti :'ort'l'.t • 8 
bitmiştir. k 

Bugün vilayette bir top- tcsbit hususunda mntabık kalaca -
!arı şüpheli görülmekte idiyse <'•• 

lanı. yapılarak beyaıııname- ···ı bu netice yine bir siirpriz teşl\ı. 
loer sayılacaktır. etmemektedir•. Filhakika Yrnı 

Dige" r taraftan öğrendiği- · 
Dünya diploına1i•inin böyle bıt 

dilecek olanlar gidecekleri vi- d 
uzlaşmayı uı<ak görmesine y~~ :ın 

!ayetin tren ve vapur mün- d 
edecek çr.I< ihtilal fımilferi vnr 1• 

tehasına kadar meccanen -
sevk olunacaklardır. Otobüs, Japon ittisaının hep Snvyet Rusya• 

nın da meşgul ve al5koclor bulun· 
araba, otomobille yapılacak duğu sahalarda t.hoklnok imkanı 
seyahatlerin bedeli ise kendi- bütün azametilc Cin rl•vnsı. 'ktı· 
!erine ait olacaktır. · 

•----·----------·• •ad! nizalar ve bilhas.a ideoloji tc
zadları J'aponların kotnintern nnk: 

Bavullara 
A 

azamı fi at 
tetkiki ile meşgul olan hoeyet bu valinin reisliğinde toplanmıştır. M - k b k • 
tetkiklerini bitirmiştir. Rapor Mü- 1 Bu toplantıda evvela; bütçede 20 ura a e omısyonu 
~akalli~ Vekaletine gönderilecek-! bin lira_Iık '."ünak~le yapılması hak dün bavul çeşitlerini 
tır. Dıger taraftan beledıyece bu kındakı daimi encumen kararı tas-
şirkete konulmuş olan t06 bin u-1 dik olunmuş ve tavukçuluk mües- tetkik etti 
ralık haczin Münakalat Vekaletin- sesesinin yumurta da satarak be- Bavul fiatlarının normal seviye-
ce satın alma mukavelesinin tan- dell~r.inin bütçey: .. var.ida.t kaydı de idamesini temin için mürakabe 
•iminden evvel kaldırılması zaruri te~ muvafık gor~lmuştiir. 1 teşkilatının yaptığı tetkikler neti
görülmüşür. Bunun üzerinoe dün . Bilallara; B~kırkoy kazası bele- ı celoenmiş ve ihtikara mtıni olmak 
Şehir Meclisi mezkılr haczi kal- diye doktorlugunda muvakkaten için esaslı tedbirler alınınasuun 
dırmıştır. istih~am edilenler~ :ınaaşl~rından zaruri olduğu anlaşılm!§tır. Bunun 

gayrı ayrıca masarifi zarurıye ve- için dün bavulculardan numuneler 
rilip ver~lmemesi hakkındaki tef- getirtilmiş ve bunların maliyet fi
sır tetkik olunmuş ".e maaşta~ atları tesbit edilmiştir. Fiat müra
başka masraf_ verılmesınoe kanum 1 kabe komisyonu bavullara, nevile
cevaz olmadıgı kararına varılmış- rinoe göre azami satış fiatı koyacak 
tır. ve bu fiatlardan fazlaya satış ya-

Belediye cezaları 
Emniyet altıncı şube memurla

rının yaptıkları kontroller noetiee
sinde Keresteciler - Eyüp hattına 
işliyen 3014 numaralı otobüs bi
letçisi Alinin 10 yolcudan para al
dığı halde bilet kesmediği anlaşıl
mııı, hakkında zabıt tutulmuştur. 

--o---

Bi kadın kömür· 
den zehirlendi 

panları derhal adliyeye teslim ede 
cektir. 

Francala bu sabahtan itibaren 
20kuru, 

hinde eserler yazmışlardır. Halli, 
bazı hükumetler üzerinde nüfuz 
peyda eden (zahir uleması) da, se
ma ile devranın ortadan kaldırıl

ması için (müftii)lerden (fetvi)
lar almışlardır. 

Beyoğlu belediye şubesi kiıtiploe- mış, yara' tedavi altına alınmış, 
r.inden Nedim, Galatada Necatibey Fikret yakalanmıştır. 

Beloediye nizamlarına riayet et
miyen dokuz şoför, Eminönü kaza
sında, rsıhhl muayenesini yaptır
mıyan 16 esnaf, seyir halinde tram 
vaydan.. atlıyan 7 kişi, caddeyi i -

gal eden altı seyVar esnaf hakkın
da da ceza kesilmiştir. 

d h 
İ9lanbul Belediyesinden: 

Kocası a astane- Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın-

tına zıd kombinezonlara girn1r1rtJ 
hep Moskova ile Tokyoyu hirbiriıı· 
den uzaklaştıran amillcrdi. Fakat 
hadiselerin son inkisaflerı Rii~·ük 
Britanyanın çetin hir ~ava!5a dal· 
mış olması Japon siyasfle!'inin so~ 
ğuk şimal mınlakolor11>~nn gözle
rini cenubun ılık sahalarına çevir~ 
miye müsaade veren bir lıava ya~ 
ratmıştır. Felemenk Hindistan~ 
müstemlekesi, Bindiçini ve batla 
kimbilir daha uzun emeller Tok'•o 
kabinelerinin rüyet ufuklarını ııc· 
nişletmiş ve biraz e~ağ1lara dCl~· 
ru kaydırmıştır. Bu ~artlar icircle 
Moskova ile niza ve mü•ademe ib· 
timalleri azalmış sayılabilir. Stalin 
bu yeni Japon istikametinden eıniıı 
olunca Mikado hükumetini om11• 

zundan iterek bn yeni aleme doğrU 
sükUnetle uğurlamış olması çok 
mümkündür. Fakat cenubun sı: 
cak ve verimli ıklimlerinde ik' 
kuvvetli muhasım vardır: Amerik• 
ve İngiltere. Büytik Britanya rl· 
yevm Afril<aum şimalinde. şarkı1'" 
da, Balkanlarda, anavatanda ve bii· 
tün Bahrimuhitlerde hatta kapolı 
denizlerde fevkal5de mesgııldii•· 
Binaenaleyh Ak•ayı Şark kuvveti· 
nln en müteka•if noktası dei!-Hdir· 
Yalnız Amerika zinde donanması 
ve tükenmez kaynaklarile İn!!;)i• 
aslanının yanınia yer almı~tır. r;J. 
hakika bu mevki alış henüz barn.' 
kadar vasıl olmamıştır. Fakaf bO' 
ilin Amerika haberleri gösteriyor 
ki Mi•ter Ruzvelt çok eski zaman• 
danberi kendisi için ~izdiği 11nr•· 
ket hattından avrılacak dej!"ldir 

(Raks) ve (musiki) .. bunlar, in
san ile beraber doğmuş .. insan rn
hunun en biiyük ihtiyacı olmuşhır. 
Ruhun bu derece bariz ve mübrem 
bir ihtiyacını tatmin eden bir va
sıtayı baltalamak ne büyük bir in
safsızlıktır? .. İşte, (zahir ıılema'1), 
tasavvuf alimleri ile bunların 
(peyk)i olan (tarikat) ehlini hır

palamak irin, daima o insafsızlık 
silahını kullanmışlardır. 

caddesinde tütüncü Mehmetten Üç yangın batlangıcı y e k a ) d 1 r 1 f d 1 dan tesbi~ edilerek Fiya~ Mür~ka-
Fatihte Sinanağa mahallesinde 1 be Knmısyonunca tasdik edilen 

Hacı Hasan baba sokağında 14 nu- 1 francalalık un çuvallarının fıyatı-
ruhsatiye çıkartmak vaadile 20 li- Çengelköyünde Taşçıbayır so-
ra rüşvet alırken yakalanmış, ad- kağında Fevzinin sahip -0lduğu i
liyeye verilmiş, altıncı ceza mah- çerisinde kimse bulumnıyan ku
kemesinde mevkuf olarak muha- lübeden gece yansından sonra sa
kemesine başlanmıştı. Nedimin at bir buçukta yangın çıkmış, ku
muhakoemesi dün neticelenmiş, su- lübe tamamen yanmıştır. 

Üsküdarda muhtelif gıda mad
deleri satan altı dükkandan gıda 
maddeleri numuneleri alınarak 
tahlil edilmek üzere belediye kim
yahanesinoe gönderilmiştır. Yine 
Üsküdarda tartıs ıeksik ve bozuk 
60 kilo ekmek müsadere edilmııı, 

üç esnaf hakkında da zabıt tutul
muştur. 

aralı evde oturan hamal kahyası na nazaran yapılan hesapta franca-

Ambd.T · il karısı Şaluhoban ev-- lanın kilosu 16/4/941 sabahından 
u azız e .. b . . kuruş ld • il" 

velki gece odalarına mangal ala- 1~ aren yırmı o ugu an 
rak yatmışlar, bir müddet sonra, 0 unur. 

çu sabit görülmüş, bir sene müd- * Beyoğlunda Sakızağacında 
detle hapsine, bir sene de devlet Tanaşa ait evin ikinci .katından 
memurluğunda kullanılmamasına yangın çıkmış, itfaiye tarafından 

kömürde nçıkan karbon gazile iki- Vali muavini Silivride 
si de zehirlenmişler, kadın derhal tetkikler yaph 
ölmüş, Abdülaziz hastahaneye kal Vali muavini Ahmet Kınık dün 

İki taraf ulemasını a1ırlarca bir
birile çarpıştıran (raks ve musiki) 
meselesini, en biiyük bir dikkat ve 
bitaraflıkla tahlil ve tetkik eden 
zat, (Katip Celebi) olmuştur. Bu 
zat, (Mizanülhak) ismindeki kita
bında, (teganni - raks - ve devr) 
me.elelerini cidden vakıfane bir 
sıırette şerh ve izah ettikten sonra, 
bunlara dah\ü taarruz olunması
nın pek yersiz olduğuna hükam 
vermekle büyük bir hakkaniyette 
bulunmuştur. 

karar verilmiştir. etrafa sirayetine meydan verilme- dmlarak tedavi altına aı ... mıştır. Silivriye giderek bazı tetkiklerde 

(Raks ve sema)ın, kimin tara
fından icat edildiği ma!Um olma
dığı gibi, bunu araştırıp bulmak 
da mümkün değildir. Ancak şu var 
ki, henüz ayağını yere ha•mıyan 
ve bir tek söz bile anlamıyan bir 
kucak çocuğunun karşısına geçip 
de ellerimizi çırparsak ve yahut o
nun henüz idraksiz ruhunu okşıya· 

Kuzu çalan sabıkalı den söndürülmüştür. 
Üzerinde -eroin bulundurmak ve * Taksimdoe Hüseyin ağa ma

hayasız hareketten sabıkalı Koço ballesinde 3 numaralı evin ikinci 
Bakırcılar civarında bir arsada ot- katından yangın çıkmış, büyüme
\ıyan bir kuzuya ot verip yedirir- sine meydan verilmeden söndü
ken kuzuyu kucaklayıp kaçmıya 1 rülmüştür. 
başlamış, kuzunun sahibi Hasan Tramvaydan düştü 
Koçonun kuzuyu çaldığını görmüş, , Fındıklıda Me'usan caddesinde 
arkasından bağırarak koşmıya baş oturan 14 yaşında Ahmet Yılmaz 
lamış, Koço, bu sırada ora.dan geç- ı Fındıklı tramv~y durağında 817 
mekte olan Alemdar be1<çılerinden numaralı Ortakoy - Ak.3aray tram
Tursun tarafından yakalanmıştır. 1 vayından atlamış, düşüp bayılmış, 
Adliyeye verilen kuzu hırsızı sulh Beyoğlu hastahanesine kaldırıla
ceza mahkemesince tevkif oedilmiş rak tedavi altına alınmıştır. 
ve dün muhakemesine başlanmış- otomobili tamir ederken 
tır. Ortaköyde <ıturan şoför Şavas 

Bıçakla yaraladı o:omobil tamir ederken elini diş-
Küçük pazarda oturan simitçi !iye kaptırmış, parmakları kesil

Fikretle Vefada oturan K"'1Ilal bir '11iş, tedavi edilmek üzere Beyoğ!t. 
alacak meselesinden kavga etmiş- belediye llıastahanesine kaldırıl 
!er, Fikret Kemali bıçakla yarala- mtştır. 

İnhisarlar yeni pürolar 
çıkarıyor 

İnhisarlar İdares:inin hazırla
makta olduğu Puro ve sigarillöz
ler on güne kadar piyasalarımı.za 
çıkarılacaktır. 

Haber aldığımıza göre Toros is
mile piyasaya çıkarılacak <>lan Pu
rolar eski Florya puroları kalınlı
ğında olacak vergi de dahil olmak 
üzere beheri on kuruşa satılacak
tır. Bu puroar beşlik çantalı kutu
larda sab.şa arzedilecektir. Kutula
rın beheri 50 kuruş olacaktır. 

Sigarilloz tipindekiler ise •Es
mer• ismi altında satışa arzedile
-ektir. Bunlar onluk S'Ürmeli kutu_ 
:qrda sat:lacak ve beherinin fiyatı 
' kuruş, paketi ise 40 kuruş olacak
tır. 

Asılsız bir haber 
Ankara, 15 (A.A.) - Dahiliye 

Vekfiletine bağlı lbir propaganda 
servisi ihdas edilmek üzere bulu
nulduğuna dair İstanbulda mün
teşir Vatan, Yeni Sabah, Haber ve 
Son Telgraf garelelerinde intişar 

eden haberin asılsız olduğu yapı
lan tahkikat neticesinde anl.aşıl-

mıştır. 

Otobüs ücretlerine zam 
• yapılacak 

Taksim _ Yenimahalle otobüsle
rinin bilet ücretlerine % 10 nisbe
tinde bir zam yaptlması kararlaş
tır:lm•.ştır. Diğer hatlarda da bu 
nsbette bir zam yapılacağı tahmir 
olunmakta ve tetkikler yapılmak
tadır. 

E D E B t R O M AN : 149 yacak .. Gece yarısından sonra çal- j zü doymuştur. Evinde ;ki 1urık dünyanın ikunıluş~ böyle!. 
gı yasak .. Her odada ayrı çalgı da sadalyesi olmıyan züğürtlerin a- * 

ÇOBAN YILDIZI olmaz .. Üstelik mecidiye kağıtla- vurt, zavurtuna kim kulak asar? Yeni eve taşındıkları zaman eş-

::::::::::::::::::::: Yazan: Mahmut YESARi 

rını da alırlar, .bir yere kıpırdaya- Anasından babasından ayda, yılda yaları sokak üzerindeki büyük 
bilirsen kıpırda .. Derdin envaı o- bir kaç kağıt vurup ·buraya rast- odaya yığdılar. Anber nine, oradan 
radadır. İt uğursuz musallat olur, gele düşecek gelip geçicilerin bize I odalara taksim ediyordu: Bahçe 

~ Sadiye, başını sallıyarak mah - takır oturacağız. meram anlatamazsın ... Benim de- çokluk f-aldesi dokunmaz. Ona da tarafındaki küçük oda meclis o
zun bir tebessümle onu dinliyor - - Kızım, ben hatta fazla tut - eliğim tertip, e nkolayı, en rahatı- eyvallah, kesat gün karı! dersin. dası olacaktı. Oraya bir büyücek 
du. Anber nine eşyaları gösterdi: tuın. Biz; tam tertib, kelli felli bir dır. Suya sabuna dokunmadan,\ Sevdaıların gözü dumanlıdır. Et- masa, iki koltuk, bir geniş sedir, 

_ Bu eşyanın hepsini mi sata - ev açmıyoruz kL.. Büyük ha- sessiz, sedasız işimizi çeviririz. Po rafını göremez. Biz, evin nizamın- bir sigara iskemlesi, gözleri boş 
cağız? şın derdi büyük olur .. Karda gezip !is kokumU2!U aldı diyelim, onun ·dan ziyade, elimize geçireceğimiz bir konsol ve konsolun üzerine de 

_ Hayır, Lazım olanlarını alıko- izimizi belli etmemeliyiz.. Mahal- da kolayı var, cmetres• deriz, kü~ yosmaları düşünelim. Balığı hırs- 1 mustatil bir ayna koydular. 
yarız. Lüzumsuzları eksik, fazla !-eliyi kuşkulandırmıya gelmez. çük b~r kayıt geç_:rloe~', olur gider. !andıran, Y.:'.'.1in .. iyisi~ taresidU:· ı Sadiye~ duvarlara J'en~li .resim-
ne ederse satarız. Merkezlere düşeriz. Artık ondan \ Sadıye, parmagı agzında, şaşkın OUaların duguml~ mu, eski mı, ler, fotografüır asmak istıyo7d~ 

- O halde sen ayır. sonra geçmiş ola, yakamızı güç şaşkı nduruyordu: kimse ona bakmaz... Anber nıne bır şartla razı olabildi: 
- Ayırmak uzun bir iş değil ki.. kurtarırız. Resmi evin belası çok- - Gelen misafirler, kupkuru o- ' Sadiye; gayri ihtiyari güldü: - Camlarını çıkarır, öyle asa-

üç karyola, birkaç koltuk, kana - tur. Evi açmak için aylarca mua- daları görünce ne derler?! - Balıkçıda da biraz maharet rız. ne olur ne olmaz, cam kazalı 
pe .. Eskilerinden olsun, hiç beis ı mele sürer. İş onunla bitse, yine Anber nine bir kahkaha k<ıpar- olmalı değil mi? şeydir. 
yek .. Üç orta masa, dört beş san- şükret te otur .. Bir kere sıraya gir- dı: Anber nine, cevap verdi: ::>nu-n fikrince, odancn tefrişi 
dalye, iki konsol.. sü.rahi, bardak, me yoksa .. Cezadap baş alamazsın. _ Kadınım sen sahiden toymuş- _ Elbet, 0 da bir Allah vergisi- bitm;~ti. Fakat Sadiye itiraz ettı: 
tencere, li\nıba, çanak çömlek gibi Kontrol kontrol üstüne.. Kızlar, sun ya!. Ev.i tam döşememek za- dir. Oltasını ustalıkla kullanan bir - Oda pek boş kaldı. Biraz d:a-
öteberiyi alıkoyarız, kalan kusu • başı açık sokak kapısına çtktılar ten birinci şarttır. Gelen ıni,safir· gün biloe avdan eli boş dönmez. Sen ha eşya getirsek? 

bulunmuş ve akşamüstü şehrimize 
dönmüştür. 

Dünkü ihracatımız 
Dün muhtelif memleketlere 800 

bin liralık ihracat muamelesi kay
dedilmiştir. Bu :meyanda İsviçre
ye 400.000 liralık tütün, kepek, bar
sak, Almanyaya darı, deri kuşye
mi, Amerikaya av derisi, Afrikaya 
fındık gönderilmiştir. 

Gazino tarifeleri 

Gazino tarifeleri için kaymakam
lıklardan istenilen listeler Belediye 
İlüısat Müdürlüğüne gönderilmiş
tir. 

Yalnız Beyoğlu kaymakamlığı 

henüz göndermemiştir. Bu kaza
dan da gelince hepsi birden tetkik 
olunup yeni tarifeler hazırlanacak· 
tır. 

kese bir tesir etmez, efkArlısı olur, 
efendi külhanbeyi olur, siırirlisi 
gelir, cakacılar ·bulunur .... Sen kı
lığa, kıyafote aldanma. Ben, ne e
fendider\, beyden, paşadan akıllı 
uslu adamlar bilirim, değme bıc
kınlara taş çıkartırlar. Her vakit 
uslu, uslu gülüp oynanmaz. Bazı 
kereler de hiç yoktan hır çıkarı

verirler. Ortada kırılıp dökülecek 
bir şey olmayınca, biribirlerini 
yer, kurtulurlar. Öyle ~içeklik fi
lan gibi süsleri, kafa göz yarılsın 
diye mi koyacağız? Biraz da mey
dan bırakalım, kız da oynatırlar. 

Sadiye ,içini rekti: 
- Hep kavgadan, 

bahsediyorsun. Biraz 
d~nsene .. 

gürültüden 
iyi ~arafını 

Anber ninoe mahzunlaşır g'bi ol
d11: 

- Ben, iyi olsun istemez miyim? 

Amerikanın demokrasilere ve (i• 
ne yardım hususundaki azminı hiq 
bir kombinezon kıramı:vacaktır ,c 
kira ve iare kanunile başlı:van ıntı· 
avene! gün geçtikçe hız alacaklıf• 
Filhakika Amerikada bir k1'{111 
matbuat Büyük Britanyanın dah• 
müessir muavenet fikrini müc1,fs:JI 
etmektedir. Bilhassa denizaltı 11ar• 
binin son haftalar zarfında aldıi!' 
haşin ve şiddetli şekil ve gittik~ 
artan gemi zaviat1 Yeni Dünvnn•" 
yalnız silah v~ muhimmat verıne~ 
gibi menfi sayılabilecek bir har•· 
ketle büyük İngiliz demokrasisi"' 
müe~sir bir destek o1amıyacı-lft~' 
göstermektedir. Miihimmat ve ,ı· 
!ahı vermek demek bun!&nn ad•· 
!ara yetişmesini temin etmek .d~· 
mektir. Yoksa Bahrimuhitiu dıb 
ne indirilecek yardımın manası h!' 

. "'' kikaten az olacaktır. Daha sım l 
den Mister Ruzvelt üc tedbir • 
mıştır ki herbirinin ittihazı Birle
şik Devletleri harbe biraz dah• 
yaklaştırmaktadır: 

1 - Mnhıırip Kanadaya gönde
rilen teçhizat esliha ve miihim"'" . ,. 
ta Kanada limanlarına kadar .ı\ı\ 
rika harp gemileri refakat etıne , 
tedir. Bu vadide daha bir adım atı, 
lı.-a İrlanda ve Büvük Britanv•' . ..,,,, 
kadar donanma refakati münılcil 
dür. 

2 - Kızıldeniz harp mıntal>•sı 
haricinde sayılacaktır. Bil)a•;~; 
leyh Mısır ve Orta Şark Jngı • 

·~· kuvvetlerine yardımlar Am~rı ·• 
dan bu tarik ile doğrudan doğf11~, 
yapılacaktır. Bu yolda da .ı\lıtl~ 
denizaltılari\e mÜsRdeme ve Jtl 
cadele ihtimalleri çoğalmaktadır~ 

3 - Gruenland adasında b•jl~ 
!isleri kurulması Yeni Dü•Y8 ;1 
Büyük Britanya ara•mdıld d•~-· 

. şl••' mesafesınde ve tayyare uçu . 1, 
da daha ziyade emniyPn tesi• ~~t· 
yeni merholel~r kurmak dcın• ·~·· 

mnu mezad ediveririz. ceza!.. Sokağa seslendiler ceza!.. ]er eşyaya gelecek değilloer ki.. Ça- hiç tasa etme kadınım, acemi av- Anber nine, şiddetle: 
Sadiye; hayret ediyordu: Pencere önünde oturdular ceza.. lım meraklısı düştü mü: cDaha ye- cıların oltasına takılacak ahmak - Hayır, dedi. Esya konacak yer 
_ Koskoca bir ev, böyle üç beş Tanrının günü hırsız, dolandırıcı, ni taşındık, yerleşmedik, kusura balıklar çoktur. Oltadan kaçan. Yar ım banksana? .. Hatta bu ka

parça esya ile döşenir mi? Senin yankesici ararlar .. İçki vereceksin, bakmayın!• der, bir kulp takarsın. lrurnazları da yutacı>k daha kur- dan bile çok!.. Bu odada işret edi
say-dığın eşya ile evde adeta tam- müsaade al .. Evin iki kap191 olrnı- Zengin kısmının zaten ünvana gö- naz balıklar vardır. Ne ya arsın, lecek, çalın. Qalmacak ... Rakı her-

Biz günahkarız, kadınım. Cenabı 
hak, bize muin olacak değil ya. 
Şeytanın işi yok, başımızı ne cezi
relere sokmaz! 

Bütün h11 hareketler An~e~:,ı~ 
nın ne olursa olstın diktat?r ~·· 
tehdidi ne şekil alırsa alsın ılk ,,ı. 
ranndan vazgeçmek aiyetind• ,~ 
madığını gösteriyor. Fakat A~!, 

(Daha var) (Devamı 3 üncü saY""'"· 
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i Macar ordusu Esir edilen Balkanlarda Al- o. enizaltı gemı·ıerı·ıe Fazla çallfmaktan spanyada müt· manlar takviye ile ölen hayvanlar 

hiŞ fırtınalarB kaacsk.a mlınttıti: generalSantini Ba~::h~:inı:..::.nha· lngiltereyi mağlQp ~=::::.;; 
geııe başladı sım ışga e Adis-Abebada 1ıer1e.-. göre, grup gr~p bari>•' ede b 1· 11· r 1 er mı·? ~ -mr-.e~ .... , ........ Ü· 

--v . . mekte 0>lan Yugoslav orausu iIDH.. • • • ~ ... Vali ve Bele4ıre 'Reisi, 
t._w <>-- f • Ma İtalyan generaJı esır ve doğuda, Morava'nın bat•sına.:.. Almanya, İngil- y 2022367 temizlik laayftlllaraua biyle nala 
navanua fenalığına Sırp çete er 1 • car ı cı a kai r ok J Alınan taarruzlarına ınuk.avemeı ~~: :at~d?. ~ r azan: ] yhue. ba~ ':: t~•-··uı Te lrendilerfae p. 
rağmen İngilizler ordusunu iz'aç edıyor o un kıy b k ç etmekte ve hatta Üsküp ve N~ m~ • ':~~:ü l A b 1 din Daver taraf pmi 7U.T96 yetçı11. Mk ...... em.ria~ vermif. .. 

f ı· . r Si D çe m Ş mıntakalarında devamlı mukabı ablukaya bağlamış ton. ektikleri vhmet, ezı1et, keıier 
aa ıyette bUaUDUfOr Budape~, 15 (A.A.) -ın ~::- Adis-Ababa.15 (A.A.) - Reute- taarruzlarda bulunarak Almanlar .. .,urünüyor. Muazzam İngiltere ra • . . . Bu gemilerden v~ ~lan, Wze aalatıaak ~ha 
~id, 15 (A.A.) - Stefani: genel kurmayı baş'kan~~~ebliğ: rin. hususi muhabiri bildiriyor. ehemmiyetli :zayiat verd.irmekte ~uğu~mı başını teşkil ed~ Bü: 1 !::iliz ticaret filosunun zayiatı ıunlar- llilleri ~ -~ laayftalara 

t 1'rifodan bildirildiğine göre fır san saat 12 de neşrettı 1 Tun il Bir Cenubi Afnlta wbaylan gru oldukları an~maktadır. ,ük Bn.tan~a, bir ada otdutuna c<ıre, Top ve torpille: ı.-.211 bl"fl v~ 1ta elDll', ae kHar 
~devam etmekte ve limandaki Kıtaıanımz ~ ~~ . ala ~t~' puna teslim olan en salahiyetli 1- Almanlar, Yunan~ ve Y•Jgos- ;:ıı;r: bir abJub ~ >Veceksiz. ham/ MaJiDJe: ı.naa1':. ,_.... llir ~ 
'"""IBl.tı vahim hasarata uğratmak- Tis7.8 .arasıııdaki arazıyı ~ dan 1 talyan fırka kumutanlanndan ge- lavyaya kar11 Bulgaristan.dan 38 tile mağlu;ee=:~ b~ F=-ı Böylece 

0 
harbin dört 7Jh içinde, Al- Bm, ....... bir hafta b•mr in

~- Paloma adasının bir caddesi 1 miştir. Bu suretle M.acar~:~ neral Gino Santini pazartesi günü tümen, yani yarım milyonluk · lngiltere de, bunu m b:rruği Jçlıı, den~ =i ~P1:11a göre, 
18

·
71

6.tBI tonluk ee. 11aap• l' ......... da 1lir m&n• 

biiyük basarata uğramış ve bir~k ayrı~ olan. B~~a arazısının ge A<lis-Ababaya getirilmiştir. Gene- kuvvetle harekete gıeçmişe>lmaları. kuvv~tlerine b6,,Uk ehemmiyet vermil tonu ~dir~ olup bunun ll.8K.843 ara ile ~ ft ita aamra 
~leri de su altında kalmıştır. ri alınması bıtıniştır. . ral Santini Ue beraber liva kuman na rağmen bu orduyu takviye v~ d~~a ~lduğ~ gibi, bu ~arpte de de- İncilizlerin BeTaz Kitabma '" Iqod ~ 7finiia llU'ça parça ol. 
~ da vahim hasarat vardır. Sırp komiteci çetelerı, daha hi- danı general S!rigatti, üç albay, 2D ı maksadile tekrar Romanya ve Bu'.- :Z bh~ye:W ~msıkı elinde tutm~- Re&ister'in hesaplarına aöre bu .1'eldkn- •-.ta. W .-..U.C. atıa bşahı ol-
.el~fun ve telgraf muhabereleri la, şur.ada burada kıtalanmıza ve j subay, 120 İtalyan ve 16() Eritreli garistan üzerinden yeni kuvvetle::r giliz~=i,uur. hA;:Y:rıa:~~ ıar:: fark vardır: ~ ip pyet aPr 4enlderle tlelu 

iittik~ nıüşkülleşmektedir. Hava- l Macar Alın.an ahaliye karşı :f!- asker de ıesir edilmiştir. Bunlar, sevketmektedirler. Bazı tabının- kudrette değildir; hatta itaı7811m yar-ı tane~~ ~~b ~:.~998 t:k, S.55t ~r aralta, J'Okaşun .-ta )'erinde 
~ fena olmasına rağmen Cebe-ı birlerde ve köylerde suika~tlerde 1 yiyeceksiz ve mühimmatsız olarak !ere göre. Alınanların Yugo.da\• ve dıın™: de a1:'.'81amıştu. dulunu kayd~,.:r; ı.ı;:' be :;Y~~= ~· ltütiin P7J'etlere, llMJere, 
~~ boğazında İngiliz gemile- bulunmaktadır. Bunların ımhası 1 ümitsiz bir vaziyette bulundukla- ~unan hudutlarına yalnız ~a- . V~y~ bö7Je olunca Alman7a. deni- yon kırk bin küsur ton .ladasile tüflere. kırltaç fllk:'rtılanna rağ-
~ . ğer h d tia d pt klar t tından ve havaıardan temıne kaı·ar ver- nı hesaplıyor Bu son yekthıda Alın ata~er ve tehditler" küfü J 
l'iııiıı faaliyeti görülmektedir. Bir 

1 

enerjik bir surette devam etmek-, rından teslim olmuşlardır. rıstandan değil de Romanya ve di · z.uı ustwı~ yapama~ deniz.in al- 13.233.672 tonluk 5.816 geminin battığı- men hayvancıklar bır türlü adım 
deniQı ve birkaç muhrip ile iki tedir. General Saatini ve arkadaşlan, ~ u ~ ya 1 l son 3

· ın~tır. lngiltereye karşı denizaltı ve .korsan kruv~Jerinin batırmb ~ t"İJı ~ nrile :na, iki ~ e-
h tının boğazdan geçmiş oldu 

1 

- 0 Arup dağlarında yağmurlardan arruz a dı.klan ~un:t~ h;wa ablukası tatbık_ine çal~mnktadır. ter !ie dahil olsa gerektir. Fakat e:e:;,: .~ . na r, a ~ 
~ haber wrilmel edir Boğazın • ı • 1 1 k kınt çekmi.-;ler ve kendile- 60 - 65 iırkayı ıgeçme.k:tedır. Şimdı Gerçi. korsan kruvaz.mec ve bilcuınbot- la Ingilız rakamı olan 13 mD7o 213 • ıstMikçe parke taşlana U• 
.tlaa Okyanosundciki . mahre - 1 n g 1 1 z e r ç? . :.c~ .. ~ re "t Habeş si- bu ıbir milyGna yakın kuvvetler Jan da-~ ~~a iştirak etmekte ise 0in tonla Almanların 'Vel'ditı 18 r:.ı~on zeria4e ayaklan kayıyor, 41iz ka-
~ ~1 olan mi· ' rını en mun rı .. . ı kafi gelmediğinden takviy~ edıl ıe: d~ lŞı.n butun agırlıgı. ednizaltı. ge- mı bin ton arasuıdaki O. bet buçuk paklan tapan çarp Yor; fa!c t -ara· 
lel'le t ~ gezmekte ge . latrendazlan tarafından mutemadi mekted' Bö 1 d b" milel"me ve kısuıeıa de uzun mesafe tay- milyon tondur. Almanların. muvattaki Mcı ile ou J"aMIDl etmek "sti 
ları:ı., ... ~yYareler tarafından sıkı bır surette iz'aç edilmişlerdir. m"l ır. ıyekecelanmb~vc.ırdu ırlyarele:ınedü~dır. yctlerinl ~işirdikleri büyük fark lişiktr: bir ,iki ldadan ltir üirli 1

1 

•• ~!1 
-"t aıtmda buıunmal'!tadır. D - zayiat rapo- . . . . . .. 1 .ı yonu geçec o ır o unun nenıza1tı gemilerının esash silAhı tor- c1ır. küfür e ... , 

---o---- 8DIZ • Bır Cenubt Afrika ıstıhkam bo- Yugoslavya ve Şimali Yunanistan pillerdir; fakat bunlar top ve mayin de Alınanlar şidetli denizaltı • ü, Jurbaa bıraJaıt 4a araba-p . b . runu ayda bır 1üğiine mensup ~ir suba!, bu ttal- gibi dağlık arazide ikmal 4ini ya-1 kullanıyorlar: . . başladıklan zaman, en bilyük =~ aıa ~~ea ~· ikisiai iadir-
apa n ı n hıta 8 51 karacaklar , yanların ne şeraıtte teslim olduk- pabilnıek mahdut demiryolu ve( T~~ .aiWu ıse ~mba, torpil, 1917 nisanında yapmışlardı. Alman he- mek 1&bmır,._.au. NU.ayet Jaarvan.. 

(B . . ,&d ) ÇI . . lannı bana anlattı. Bu subay. cu- yollardan cephane ve yiyecek t.e- makıneli tüfek ve maymdir. sapla.~ına e~ bu ayda batırılan ıeml- lar tehdittea, küfürden, tlayaktan 
Ôldürücü a:...:;ra!ı ~ ~ ;

11 
n;ak_ Londra. 15 (A.A.) - İngilız .hü- ma günü, askerleri ile Avaş nehri min etmek muhakkak ki çok müş-~ !:ı.m:~i.!:.s:aoh!: ter şoyle taksim edilmiştir: Ye ayaklan byuak ikide bir yere 

tan içtin.ah P .ile erı . 11 ~er _ ktmıeti harp başladı~danıberı ti- (herindeki köprüleri tamir işile kül olac.a:ktr. suretile Bü.7ük Brıtan.ra,yı abluka ede- Tı>p veya to1'11ille batırılan düşman lu.paklanarak. tekrar k •• baçla kalk 
tıi silah a d~v~~~~İna: ~ caret va~lan 'Z9?'ıatı ha"kkında meşgul bulunmakta ilren, funda- Yunan cephesine gelince, Al· rek ~.Op e~ler mi? Bu mevzuu gemisi. 772.735 ton maktan o hale geldiler ki. aavallı
~ette ~yn 1 'k. P" haftada bır neşredilen ~ar iıklardaİı bir yerli çıknııj, ve bazı manlar asıl müdafaa cephelerine te~ edilmek ~. evvel:A. Bib'iik Harp Top Ye7B torpille batmln larıa •lll)'an kumları Wıw b· 
lir di~aı'?a ?~smm daha ~~ yerine aylık istatistik neşretmıye 1talyan subaylannın nehre 20 ki- karşı henüz ciddi taarruzlara 8aş- ~~ücadelesını gozden ge- bitaraf gemi: !ZU47 » laycı köriiiiine dWL O samaa 
'- ~ bır sdabla mukabeıesını .... ;..t;.. Bugiin haftalık 1 ,,_......... · .... hcrDdl "-Ld"•t....ı Laan...: 
"'ilaç etmektedir. kar~ v~r.w;ı-\.m. ;:::'m :sebebi tometre mesafede Arba mevkiinde am.amışlardır .. Şimdiki Alman ha· ~ Harpte, Almanya denkaHa si- ıua~ batırılan dOrman er. ıı.cu ı .. -., ..... urlerJ.. kır-

Ben . . . . di zayıat listesi ~ _ma. M göriilmüş oldubmu bildirmiştir ı- rekatı daha zıyade müdafaa cep- ılbile IDlilfere7i mailüp etıneje ıeşeb- lem.isi. 146.21' » hacı 1taaktdar, hem keatlilennla, 
~ Şi.mdı. su~ ~çın dua e. Y°: budur. Önümüzdeki ~ ayısuı . . . · heleri önünde setir vezifesile tav- ~üs etm.ifü. Alman deniz&lta gemileri, lı!a.7.inJe babnlaa. bitaraf hem de. 'laQVUalanu biraz elinle. 
leı-i Fakat ısteaığim sulh millet ortaJarma doğru neşr~. ve ki sub~y Ari>a9ya gıt~ ve «ada z.if edilmiş olan :yıl kuvvetJerj lneiliz adaları etrafında, AUas Oqanu- eemil 29 GMll ~ ite biru mola Yerere• 
~hvedecek cebir .., zuliim .Nlwl ayı. öç.jpdekl ~ bildıre- bir İtalyan all>ay.n, diğer dört geri atımya maıur:. Almonların ...,.., Akdenhd._ hattA, Ameril<a ka· _... • ıılpralaruu ;vokt.ıar bea .ıe orbJr 
~ bir sulh değildir. B_ütün cektir. subayı ve üç erbaşı bulmuşlardır. ciddi taarruzlara h~üz girişme- w::!armm:, rastgeldiklerı dilfman ve Y e k Q n l.lTS.ln > yola iüzüldüm. Ben'den 'oma el· 

larını lenn şe~ hayati :: Billkaç zamandanberi, v h~ f Bunlar general Santini'nin teslim mi§ olmalarının bir sebebi dpha ba~=~~'°':' :-=~ da Bu1:ı_~u ı~ kabil olmamıpa bette. ki bu çok acıkb manz~nm 
temin ve her~esm ıı_ıeşru Al- liste)erin mahzuru old~ -~1- . olmak istediğini söylemişlerdir. vardrr ki, bu da Y.unan cephesi bir harp için haz.ırhk.s&z oldııiundaıı ook a~tı, .,.:1 ınayısına kadar, .semi lldncı ~esi başlamış ve hayvan
la eden bır suUı istiyormn.. . miiştür. Yolda bubman obutun va- . lrarşı.sında taarruz 1 · henüz lifi bUyük bir buhran geçirdi. ve nilıayet ima 7 anm . olarak deTam etmif: da cıklar bır alay küfür, günah ve da· 
.:• yaptığım dualara nıuva~ o- purlarJa.u alınan malumatın kısa Bir İtalya~ _subayı v_ası~asıle, ge- kuvvet tahşit etmer!: Olmalandır. Amer.lkaıun da yardıınJle denizaltı teh- tur. 1918 ~~ olmuı: yaktan sonra yokuşun Usthapm 
" ak bu hususta var &netimle bir müddet içine sıltştı.nlması su- oeral Santınıye, ertesi gun saat 101 Alman kuvvetlerinin mühim kısımı Ukeıdni ataltmata muvaffak oldu. Al- riz bir sukılt bqlamıftır Nn.ft-et,iaeb~ bulabilmişlerdir Ben olsam, bayle 
-~·orwn . 'f rakaml ld tın . , . manaır. o harpte 343 denizalta ıemisi eı•--'-d . ~ "... t fs • ~- · . 

1 
aiti- retiJe kat ar e e e en~ da Arba da bulunması emn gön- Yugoslavlara kar§ı tahşit edilmiş- bıJ!anmısJ•rdı, bunlardan 10 tanesini m ._.~ e IU ehemml7etsiz yeJtQna in- nıa ız uab,cılarm arabalannda-

lla ı memleketleri ışg~tan.. güç olduğu w arası.ra es~lı eleği- derilmifdr. General Santini, bu ti Şimdi bu Jruvvet~rden ibir kıs- kı17bettiler. Eıı çok denizaltı &emislne i§tir. ki 1fik1eri beşalttınr, onlan oldu-
!> alım, olan" aevıt:tJere ~ Jiklikler yapmak zaruretıyle kar- l emre itaat eım· ve 

320 
kişilik mmm Yunan cephesine kaydınl- uhij) oldakları zaman 1917 - 1918 sene- Top veya torpille batmıan iu gibi kendi ınrdanna yft1'1etir, 

aı>a prnlan ~ tşılaşıldığı da anlaşılmıştır. ! . ,11 . . malan şüphesiz bir uman mesele- teridir. 19~'7 Ddnclk.Anununda .ıos den.iz dOsmaa ....W: ın.- tem ri•eeekleri yerlere a,.ıe g6nderir-
- Namus ve 'ricdanmızın sizi Bundan başka us.patın umumi, kuvvetı ile Arba ya gelm11tir. San- "d" ~ cemisi çalışıyordu. Bu miktar ted- 11fm. 

l§gaı aı•·...ı..lrl halka karşı insani _..._.,,." k detmek . . hatta ı sivil bir ceketin üzerine bir mu-
61 ır. _..._ ncen artarak ayni aenmm birincifelrt- Top veya torpille batırılan O C a1 ., « _.ı-17- adaletle hareke- .ıcr.oç..,...-...uıu ay ıçm . . .. . ..,. alnde 140 a çıknuf; bu tarihtaı aonra bitaraf cemı: 1_. • anan em "nvedı 

,_llYs-- ~ . . nm çok kısa bir vahidi kıyasi ol- tini, unıfonnasını taşımam.akta ve tedricen azalarak 1918 senesinin ayni a- . ---
"" RYlretmesinı temennı ede- d w .... ;ı,.~~ H fta" k . t t• tik b . . bulurun.akta "di R . vınd l"l . . t ' ti. . Ma,.mıe batınlan dalman A .k ttrn . . ugu ~ ... :r. a 11 ısa ıs - şanı a ,gır.nı.ş ı . ıımen ısyanını ~ a " e lD.Illli ır; vasa sı 132 denız- cmıisl: merı anın azmı· 

. Bu umanlara :ııı:..., a- _. )'llDtalGlatak bi:aıa aa!bm/t.-~fi* baım:k fılr ~et- __ ..,._ ..._. T.m • 
te tahmil edildfJI ıawtr- d L..-aLJ- bmıf bir ---' .. t - lan s.n ..... ı _..__.__,:._ ta- ka d ftıbl" .. ...._ o r n .....,_ u o...,.,.. z ......, <Bil...,. a Del sif t , «e h . . -· .. x.;_ zan • - ve lof&J- - o ~ ~.IDQI çı •an a am lllrdm - tlbir' miDe - ........ ballma- --'= ... .. ........... ---aksız olduğunu ilen surec~.. ifade etmektedirler. katlerinin son haddinde bnhındn- • ' laaQmda. l1lwlA HO den•ıa•aa .,.... • .,... 1>caw polffibcıler ll1ı yükü tahmil etmeyiniz. Met- junu gizlememiştir. Juba nehri hizmette bulundu4u 1917 biridtesıizıin- Y • k 6 n ıu.zae • ~ 7~• şiı61eti"\i 
~ arazideki esirlere ve sivil aı.a- Kanada mu·h·ım mı·k- harebesind ~ • ~t'-'- Horı·a sına· tek•ar i-.. de 55 •em.i ~e, • aeuu tutte. 46 Daima -m .. ftu.-1. -1.ıı •• 1..1-- .., Jamm knmak ıçı• •~&4eWen "~ mele milletl · mu en -=.... '1 IU&l", •· ..,,.- ceınt tamirde idi Denizaltı pmlsf için .. .__ vaor.ua.ıan muahha- henb tuna11M11 ~ 4eğ"I ... 'ter~ı: .::'.:ruyet d....::; tarda tank yapacak :~,;atanııe:,"'1':... ıar::,~ birliği yapmak istedi':,~":.~:""~= :';:'!~

0

.;::,::-111=:: loNir •• -~ itçil• -~ ~ bir surette ~ye yar1yan Ottava ,15 (A.A.) _ Kanada ıp unmuş • .. .. p iki limdi Almanlar bol bseclen iddia ü. Milttefikler, va&t7etin lrurtulclu~ıa. •uhtelif ve91elede binbir tlirfü 
.. it nıiyardır m::ı..:-mat nazırı Howe. beyanat- her ne zaman ııık gözukürse, he- AntonefkO bu edildiği gibi 300 denizaltı YBPIDlflU bu daha 1918 7lh ba§mda. anlamıılardı. CaZ7ikfer 7apdarak grevler, işi .... 

...., • unuu men derhal karanlıkta kurşunlar • • mm ancak umum!yetıe ıeo tanemi ~ Denizaltı gemilerine karlı kııllanılan ralmıalar ltergiin arttınlmakta ve 

l(Uçük Haberler 
ta bulunarak demiştir ki: vızıldamakta idi. Bir gün, gizlen- teklıfl red d el ti bede. faali7eU. bulunabilecek demektir. ve gittikçe tekmmW eden müdafaa va- J sddap.nbnaktadır. Katti 41oim-

Kanada pek yakında çok büyük miş bulunan Habeş silihendazlaıt Bükrel, U (A.A. - D.ll.B. atamı Gçea ~ Alınan cMıntzaı111an ve sıtaları IUD1ar olmus&ur. .tan doiraya harp suaay·· ftiU fa• 
ınildarfarda tanklar tmAl edecek- 10 subayı ve dokuz askeri öldür- biJdiriJor: mqinlıeri, Alman baap1arma aöre her 1 1 - Su bombalan ve bomba atıcı a- bt ltiho u ' 
.. :-. Ço·ı. ....:;1 ...... ••· kalitede zırh pli- - tür Rador ajanadUD bDdirdfline 86re sene. qağıdald cetvelde göısterlldili a 'Jetler (m bombalarile 18 deniulta bat- La ___ .._ aata eaa yard"tllı d ,t;una· *to &.Ll. ~ ~ .......- muş · Prafesör Gavanesco Bqvekil General dar ıemi batmnışlardır: llllltar.) ~ıca işlerde de tatili et~Uer 

,. ndra - Müstakil Fransız kalan imi! olunmaktadır. Bunlar- Antonesco'ya lejyonerlerin sah1k ku- 1914 ııenıesiniıı bet 8)'mda: Torpil w- 2 - İdrot.on derU1eD deniıaıtı d.iale- ctirill17-; laele ( fGl,800) kö•uiir 
" 
~ınuı ver.dili bir habere göre da kullanılan çelik. kalmlığı dola- M an' ta hav. mandam Horla Sima"nm bir mektubu- ,. topla ~9 tan, m8)'iııJe I0..7M tOD me Mbazlan. m.elesiai shlesme alacak ltiJiiL 
h_-.anıar tarafından Alzas'dan çı- f .d. nu ~. Horia Sbna bu mektu- düşman pmisl; mqinle 46.310 bitaraf ı - T~ (10 deııizaUl batır- Wr grevtlea balısedm tliiak8 te' 
.:"'""Ualı 800 fraıısn: ailesi K d'" e yısile imalinde hususi bil" muaıne- 8ft8 91 ıyor bunda JeJ7onla &ekrar teJrild mesai et- cemı. mışlardır.) sraflar tok ılikbti ._. •• ~· u us 1.-e tabi tutulan bir halitadır. mek isted.iliDl bildirmektedir. General 1911 senesinde: Torpil veya topla 4 - Tuzak ıemilerl cıı edıüzaltı ba- Biri ... -... Devleti ~-çed •re ~r 
1t il'. ..,. eJ • • Antonesco Gavanaco•ya tahriren ver- lJK7.7GI ton, mqlnle 230.019 tDll da,- bmuşlardır.) ",..... e.......: e gıezti apuı-

t.: !UYo - de • Janeiro - Anıeft- • • Alman tayyar erlDJD d~ii cevapta Horla Slma, Yadlimki ve maıı amıisl; torpil veya topla D~S7 ton 5 - Su 0stt1 denizaltı avcılan (!luh- lar mı çahşmaktadır? 
4iQ ~ıned., garp yarım küresi- ltalJ& .Amerikayı pr~o etti t zl aldı diler lejyoner pflerl ile it bhtitl 7'&P- ve maJ'tnle 1Jl.70t &on bitaraf semt. Jripler, karakol pınileri, motörbotlar ve Ne clı..na olsun lluneit kıu;:ı.,. 01 

a.ı.... nıüda.faasmı .. tereken te- 1 aarrU an 8Z mat teklifini reddetmiftir. General Bo- 11H6 senesinde: Torpil veya topla saire 38 denlzaltı batıımqlardır) Term1ştir ve yolundn 1.. 
~ lllaksadile bü~tun~ "'-~"'· Vaşington, 15 (A.A.) -. İtalya.. Londra, 15 (AA.) _ M•-'ta ınaD7•:11 harabl:Ye ve anarfi7e aü.rilkle- 1.582.836 ton, mayinle 612.422 ton dili- 1 Denizaltı eemllııd • siW . "'aınek eü r. pşmıyat'a ~ ...... ~- .n,mg..... ka h -Y mesine ramak kalmıf olan is7am bu a- man pm.lsi; torpil veya topla 426.280 nizaltı ba (il - ZO de- f:BlU t t". 

~vt)"etlerinin gemileri ve tay hükUmeti, Birleşik Amerı u- havalar yine pek fena gitmiye bas damlann hazırlacbklan hakkında redcli t<a., m&7Düe &G0-"4 &on bitaraf pm1. 1 ta.rmıilardır.) Hüseyin Sükrü BABAN 
latif eti ictn Groenland üslerinden kı(lmetine İtalyan vapu!"lanna el lamıstır. Dün gece İn.ı?iltere üze- zyri kabil delillere malik otdulunu bil- 1.917 aenesfnde: Torpil ve,a topla bah-·~er ve allar (18 deıüalb ~!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~ 
ı ... _ -&de et · duk otesto ed yeni bir dirnıiştir. Aatonesco mektubunda mem 6.3'Ull ton, ma7.1Dle 1.332.941 ton di11- ...... uelardır.) 
~ !he nuye mezun bulun - konulmasını pr en . rinde ancak birkaç Alman tayya- dteti. s1ikOrıa ka~ weıUtJnı man gemisi; torpil vqa topla 1.231.881 8 - Ticaret vapurları tes1ihi (b!r kav 

1'- !i z~yaya bildirmiştir. nota vermiştir. Notanın .ro~bıi.ntş resi u-ftiJmiştir. fnıiltereııiıı ti- .e lejyomm temiz ka1mıt Unsudari.le il ton, mayjnle ıauos ton bitaraf semi. Cemi de mtıselllh ticaret cemllmi tan-
lll~-~ - Bindiçint BaDbs rediJıiıemq olmakla beraber, bır - ~- ,irliği yapmak icin milzakereye cir.lşe- IJUJI .....-msn 1' ..,.U: Torpil W'.18 fmdan babnhqtır.) 
ıe_--j.'!~. Hindiçinl mell'"' talyan memunı notama bu husım· mali şarld ve garp sahillerine bir ileceğinl fakat banmı için de bunlanltopla 3..898.081 ton, m11.7We 7t2.5JO tan ı - Dfier maıtaraa ...w.ı (119-
~~ ~mu;. - '1~ taki ltaıyan görüaJönü daha m.U.. kaç bomba atıl:nuşb.r. Birkaç kifi llilllel unsurlarla hflktônete 1tart1 ctz- Jüşman gemisi; torpil veya topla 27U7f IDÜeN tarpil a1Jan c.1nıme11, .... ._ 
~e~ıa • i§tirik ~ek u - .-1..ilM ._ __ -ı. evlediao .. ı bildir- ölmüştür. Ha.sarat eheınmi,.etsiz- ; tahrilita devam eden bazı mecnun- tan, 1ll&7İnle iT.TOi tan 'bltanf tem(. man ve sia Aletleri, JDQüı puvanlan 
...._~ .• .ı ıu'Pnda To"-~w:sı hareket sal ~.--- w.a1.ua ., li..._ ardan qnJdlklarmı nsmeo ilAe etme.- Umumi~ ladar. libi) 
. ~~ a3v,,- dir. .eri 1Aum p14ii1ni k87dıetmekteclir. l Tap w tmpUle •tmlaa bitaraf .-UI 10 - Kafile usuın, 
.......__ : {A.A.) - miştir. ~ 1l - Yaıt hlpat ve hasara u1ra7an 

cemllerbı .anıtte tamlrl 
t~iş o!uyorlardı. !arda mağlao obmya maMibadu ziri bam ıu cevabı verdi: Bütan bunlar. 4eıldalta badNni mat-

s rilc taribt roman: 72 2' Kol kelhüduı Hasan aıa. katar Ruslar, tam minasile ve tausup _ Bak. blf yaucıf Biz bu ip 'Cip etmeye ~ bir 1dR tet1Ef1 et-

1191.tan Aziz N ıl Öldu··ru··ıdü? J H7aları, ~At meydanma.uğ- gayretini tahrik~. Bektafi- ..-1r.-u. timi -n te ...... , .... tdta mlflercUr. İnkinci bJr mablerpt ..... bu '"1 as r.ıyıp ...,.,ı ..... ;. o1an f'Orbacdar, zıya- yan ocaiını istediği tekilde eline ,...__... :ı.s Y~J& J•W ~ın p -harpteki vaziyeti tetkik edeceıtL • 

l 
ı;~--. ve siinnelıe tatbik ile baıbıdık Bu 

Eyiipte pasif korunma 
denemesi yapıldı 

Dün saat 15 de Eyüp kazas•.nda 
bir pasif korunma tecrübesi yap 1-
mJttır. lfecrübeye tam saat 15 df' 
başlaDJlmlf ve 16 da nihayet veril-
miftir . 

. ~ede Otakçılar çayırına in. 
dirilen mefnız paraşütçült!r hemen 
esir ohmmuşlardır. 

_Bakırköy bzasmcla ayın 21 inci 
gunü, Adalarda 26 nci günü ve 
30 uncu günü de ltarlalda saat 10 
da birer tecrübe yapılacalrnr. -------------~Yuan:M. Sami Karaye - retciler, mütevelli ve od•başılar almış bulunuyordu. Devleti aliye- mese:Jeniıı ihWine bir veçh.iJe ce- Abidin DAVER 

~U. Jtıaa . . . Yalı .k.öfkiine gebnele - ıle AğakaplS~~ ~lerek ba~ yazlCI nin ~vaziyet karşısında ~unta· va zyere,meyiz. Bihavlil.lihı talil ı-==--------
~ıltf ~attan da çok iyi J~ senantti. Kendisi de kayık ile Raşit efend.lyı asyaıı erbabının zam bir oıd11 teşkil etmesıne im- ciimJesini kahır ve tedmir eyle- 1•~11111-•••••lıliimiliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİllİİllİİİIİİİIİİİİİİIİİİİIİİİİİİİİİİİİI 
o~ ki, devletin bqına be· nnı emr~·k ıd· Keyfiyeti .bil- maksatlarını anlamak üzere mey- kan yoktu. Bu hal, ta birinci Ab- mek üzere ittihat eylemişizdir. MBEU AKIAM ---
~ 1t111neli Babalar Bekta- derhal ko~ e ge ı. isli M h ed dana yolladt. dülhamit zamanııvlan beri aiirük· var böylece haber ver. LEK ~-- .... " ..... 
~~Müslüman Arıavutlar, zin«: kethu;::ı ~~~ sar:;da Yazıcının aldığı cevap şu idi: . lenip gelen bir isyan fikri idi. SON ı SENENİN Dl 8111.&mt\ll ..._ ...... 

'--bu, )!aba~ ~~m ~ - Eınm ağaSultan Mahmud• bildir - - f!ız bu yolda talt~ <etmeyız. -Bektaşiyan ocağının ~ihniy,eti o Bu esnada t.opçu, arabacı ve sü- ....._...,... TD!dobdH BN 80!1 8lldt 
~··· l"-· lar Bekta§ilenndendır· bulunan . V } emen Topka- Bu, gavurluktur ... Şenata muha- derece kötü o derecede berbat idi vari topçulannın yüzbaşısı meşhur 
~ i!ıiı:çe~ .ocağı da i§ıe bın - meğe acele et~ ~ ~.ivayi şerifin liftir- Bizim usulü kadimemiz ki bununla' br§t karştya gelmek kara t'ehennem İbrahim eğa bir 
'- • Ul e ıdı. Devlet ricali, vü· pı sarayına ~ e:e Şeyhis • 'testiye tüfe& atmak. ~e kıhç mU küldü. kaç top, tersane bqçaşu ~işçi 
~\' b_ ernanıu eks · · b B b ıkarılm•sım ıstirbam ve k' y · t timi ıkaranla ş oğlu Ahmet ağa kalyoncu askerile, 
lt~~lttaşilerındenerısd. ı Su da la - çı·m ile devlet ricalini cJavet ettL çalma l~~lni ~'!'~...: a ç - Yeniçeriler, şeriatı ilet ederek humbaracı ve ıagı-mcı tersane top-

ı. er ar ar, a · · Şeyda nn ke ıs"M;uz. · ahil tl . tıı. nlar da b B b la d - Bıı arada tersane euıtnı ll ·-"·k l· her vakıt c ve mutaassıp hal- çu ocaklan da ağalarile saraya ..._ ou &ebe u, a a T an N an, ara • Rusya eme erme 111UY'«UA o tk 1 ı . . ... k! . a--

NAMUS BORCU 
( KAHRAMAN FEDAİ ) 

Oa lllBlenıe flslraa - llrlWt n lııeJw,nla a-.. eı. _ -+tetea Wr 
Aft n Valle fl..a 

~ bu beh pledir ki, Devleti Ali· efendiye, topçub&Pb w:.~aşı Mus· ı· mat için Bektaşiyan ocağına iyi h \~ e~ayı. peş er:e .!.~ru iıp lip saf bağladılar. 
\tlttnı-.... ': ile daima karşı kar~tya bacı Hasan. Hu~ aracı :ı.. .... 

1 
Halil bir tohum atm~tı. Yen4'eriler, ' . u 1me dgavur 

0
ffaku:r ... l r.. rd ye Ulema, müderrisift, mevali de 

-,, ··l'"u t f ialara, liıuınel Uftof ro . ısyan arın ll mu va o uyo u. · a a a 
1 

il ıtelı.nelerini ki devletın muntazam o usu yem ·. d B k . takım takım geliyordu. Yini, sün- DilmAT: ..... ltla Loca hle••ıtt.r. Nmaara.b .._0 w....._. __ .-..-~-
'1ttaşı ... beğe de asker er e D silahlart kulJanmamak için fsyaD ~te, bU ~er e . e taşıyan 0- niler saray etrafında toplamyor- a nuaq,r "'""""-

~)ti.. Babaları müridlerite At bildirdi. . '"'' •:., rdu Bu ı.syan senelerdenberl cagı aynı şerıat filmle: ! l d 11--:=-::~=~~~~~al~cbnlm&lı~~~dır~.~Nd~;.;•;;•:.,= 4:,:08:11:_ _____ _. ita .. "'nl ' u· .efendi da•u ge- o . ar ı. lt~da d d~ldunnuşlardı. So - ŞeyhisLim T ır r . üderri - devam edip geliyordu. Yeni silah- - Yeni silih kullanmak gavur-\ s 1t Mahm t ta kıl ku NAMUS BORCU Filmı·nı· memleket·ı-
s -aa ~llallar bağırıyordu: !erek sudunı. meva ıyı i-:e· uld. lan kullanmaktan kaçınan yeni- 1 Iuktur.. u an u a 

1~ -
·~\ cı Bektaşi. Veli çocuklan sini, hoca efendı.1erle ta 1 i her vakit Rus orduları ö-1 Diye bağırıyorlardı. Yazıcı Ra- şanmış olduğu halde tebdil byı- mizde ilk defa olarak TORKÇE ve 

"'-Sad~tına ıe.Isin... mu ~!biçin adamlar yolladf !;_,, .. _ n~nde _ .. ır.ıQp olmıya mahkUmdu, şit efendi sadrazama gelerek -ye- ğile Topkapı sarayına gelerek )111-
"'"'.:.. -....... 'it\ s ı lr.... ..., bu se er pwı.uo l .IU""5 cır•aa••ur iT.DAi) IUCNKLt -.a.a.u. li ~dar ~ e ım paşa, v ~ada Görii UJor ...., . u]eına talebti Yen isilihlan kullanmaktan ka· niçerilerin ne cevap verdiklerini ni saraydaki sünnet odasına giıdi. llfııEK - F&nn l\laıtinelttden it.ibaren 

htnecı. t n\"a Ağa Hüseyin ve, süz olarak ~ ~v~ bir çınan yeniceri her vakit Balkan- bildirdi. Fakat. çok metin olan \•e- (Daha var) ••J•••••••••-~----~--:vac•a.k•\ı~r~. Dl••••:a~' 
tıet paşaların askerle - ulUın Bekt&j1J'an ~ 
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Sovyet J·apon 1 Bir !ngiliz ~azete- l Amerikadaki Yunanistan Türlciye ve Libya hareka"tı ile tehdit, Mısır yolu ile olan kr dar doğrudan doğruya .ve yak
1
: 

ı S J n e g O re : • •ı h • d s 1 (Baş tarafı 1 inci sa)·fada) değildir ve sanıldığına gcıre lı•.'·1 an aşması ---<>-- ecnebı gemı er cep esın e ovyet er .mimkı.in olan bıitün kuvvet ve genelkurmayının b[itiin gayret: 

(Bq tarafı 1 iad sayfada) A L M A N l ---o--- (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) ,'\ir'atle zırhlı cüzütıımlannı ileri ri, kahraman Yunanlıların y::zı 
it 1 1 

- • l . 
1 

k d 
1 

d (Baş taralı l inci sayfada) basında harbeden !mparator · 

Çu
-'-'- 15 (A.A.) a yan e ç 1s1 ı arp esır crı en i erın en evvel •ı'ırdüg"ü hedeflerı' te•kı'l etmekt~ , k"i"t° 

' - - birka,• İtalyan ~ubayının "erle,,ti- d ı a arı mu un mı ar ~ .. u&.uıg Sovyet h 1 lt·th:r:ın harp h:tline- ge<;nıe-ie karar \·er ... ~ c:- k t' 1 ··h· 'ki da ta • • 
,lap.on paktı Çin. e yapılan yardım.a ıS ey a arı Protesto e 'ti . J meler; güçtür. Fokat, m:ıale>ef milletle ir. yi düşünmeden evvel, bu ı;on t .... 

i !dıgı yatakhaneye girince hepsi <in barbo ı:irip girmemeleri kendi elle- İskcnderiye ve Süveyş'in İngiliz 
tesır edecek mı? Burada herkesın 1 l.ıırden ba~ka bır yere konulmak rinde rlei:ildir Türkler, Ru•lar, irar. d!di y:ık eylemelidir. Lilı' 
ilk merak ettiği nakta budur. Mos f --<>---k k -ı dan Fak at Amerikan bari- arzusunu izhar P!mişlcrdir. M~onistau ve İrak, dafilar ve çöller h"ı stratejisi için çok büyük ehemmi- Bütün vahametine rağmen.+ ,,;. 
kovadan bu cihet hakkında sabır- ranın ar a , a P'" n biri sırosı seıince horba ı:irecuıc.-dir. yeti vardır ve genelkurmay, bun- ya sahilinin kavbı, bir rc1.ıke::.:. 

1 • • Jd k Atina, 15 (A.A.) - Ofi: Çü kü Al b dün b' '"•"' 5ız1ıhla izahat beklenmektedir. Suriyeye giriyor armu c ı ye s ı a ırmıyaca n ""0
}" c• ren Y•Y• ır lan her ne bahasına olursa oısun hı ve teıari edilemez gibt te .. 

So t 
. d Ç h • Bildir;ldiğine göre, Almanlar. yeni nizam kaimi ettirmek istiyor. Bl kay>bedemez, İskender·ı·ye deniz u··s- 1 I d 

vye sıyasetin e ine dair er Lo. dra 15 (AA) Evenino Londra, 15 (A.A.) _ Daily Mail daba esas Yunan mildafaa hattınrı mm mana<ı bdtiln dünyonın Alman çiz 
0 

unmama 
1 ır. 

türlü taahhüt pek tabii olarak Çi- nrd ' t . '. ' uh b' . b·ı" ı d B' , k Al mesinl diliyle puhıtman dem•ktir. sü, İngiliz bııhrıyesine Şarlti aırne. LİBYA RAREKATININ Ttll'ıdl'• 
'dd 

11
. ak w· • 

1 
... ta Standa gaze esınııı m a ırı ı - gazetesinin Nevyork muhabiri ya- Yarmamış ar ır. ırço man . d h'ki tı.E ••• v •sı nın §1 e ı s ame ını ın ç e- dir" lı,yor: tankıJ Manastırdan Florina'ya gi- Binaenal~yh Türkler vt! Rusjar i~tc- nız e a 'miyetin teminini müm- . ~ 

decektir. Bununla beraber böyle ıy~r: d d seler de ıstemeoeler de barba girecek- kiin kılmıştır ve ayn zamanda Bal- Londra, 15 (A.A.) - Bu sabatı:rl ı:; 
bir ıhtirnal umumiyet itibarile va- İngıltere tarafından Suriye ,li· Parlamentonun milli m.üdaf .. aa denkova a çamura batarak yerin- lttd!r. Arado şn farkla ki şimdi girerler kanlarda müttefikler kudretı'nın· zetelcr, Afrika ve Balkanlardaki ıı.d< 

manlarına karş t ı cd k ı l t k i e almı.ş vaziyettedir. se kendi istedikleri gibi barb edecekler rit görülmemektedir Esas itibarile ı a ı:>L~ ııen ao,u. 1 anun arını genış e me çın sur- İ d k'J't nokt t k'J 1 k vaziyeti mütalca ediyorlar. .stl' 
anlaşmanın akdi U

.zun uzadıya kada küçük değişiklikler yapılır-! atle yeni kararlar ittihaz etmesine ngıliz hava kuvvet!eri, .bu mın- sob.nhraa gireedrlerseklAJdmanyanın istediği gl ~ ı ı asını eş ı ey eme - Nezs Chronicle ııazetesl de ili ~ 
k b' taraf! . . . 1 . . takada Alman tahaşşutlerınde çok ı rp ece er ır. Nıçin daha bır tedir. edi."°' .. münakaşa edilmekte ve Sovyetle- en ır an da Iranın arka k~- •ntızar .. o unmaktadır. Zann~ıld~- lkaç ••at, bir kaç ıtın veya bir lı:aç haf- tehdid eden tehlikeyi tahlil 

rln Japonya ile her türlü tarzı hal pıs;ndan Alman seyyahlan Surı- gıne gore Ruzvelte Amerıka lı- büyük tahrıbat yapmıştır. ta beklemeli? Müşterek duşman evimı- Ayni zamanda General Vavel'in diyor ki: . i ıl" 
teşebhüs!i takbih edilmekle bera- yeye girmektedir. "nanlarında bulunan bütün ecnebi ' d A

1 
tına, l5 (A.A.) -: Yunan -0r- zeııirmiştir. Seferberliğin cihanşüınuJ •amanı geldiğine hükmettiği za- Eğer Akın durdurulmazsa ııırınc tı· 

. •k' 
1 

. . B. k hafta 
1
. k d b gemilerin müsaderesi içı'n önü- u an başkumandanlıgının 172 nu- olduğunu anlıyonlor düşmanın evleri- d" .1 1 . . . .. .. recede bir fel~ketle karşılaş-•cağıı· ,.. 

ber ıım~mıyetle ha ~m. o an lıkır ır aç . evve ıne ~ ara.- .. . . . maralı ve 14 Nisan tarihli tebli"i: ne girmesin! beklemeden harekete geç- man uşman ı er eyışının omme, kenderiye ve Süveyşin ziyaı iııgUt• 
şudur ıu. Sovyetler Bırlığı bu pak- luka sıkı bır surette tatbik edılı- muzdekı hafta mezunıyet verile- Garni Makedon a'da Ft.olem:is melidirler. Biz onu bekliyoruz. Her ,,. herkesin geçilmez olacağmı ümit ye şarki Akdenfıl kapayacoğını ıııı; 
tı b!lhassa bütün dikkatbıi Sür'atle yor ve Suriyede hububat ve şeker ccktır. tak d hyl k ta t 1-0llU'5> olsun blllwnelidir ki biz lyı da- ettiği bir sed koyacağı da beklene- mak içn bir askerl dahi olmd• ıııı -. . . İ m.:n asın a zır ı ı a arasın- ı ·ke1e ,. ... 
kendi eşiğine kadar yayılmakta o- ı;ış·kındt'ıshı.oldukğut hahber v1erı!ıyoSrd~. talya büyük elçisi Prens Colon- da müsademeler olmuştur. Alman yanıyoruz. bilir. yoktur. Bu, donanmamızı teh ık V"'ıır 
l A h 

28 İta! · · · .. d .. , . . yacaktır. Bu Yunanistandakl u . 1 ., a~ vrupa arbi ürerinde teksif ı~. ı ~ mı ar 'tamu enınt ~~ na yan gemısının musa ere- kuvvetleri, Klisura, Kozana ve Sia s k Şarki Afrıka sefen, nihayete er- rlmizin de üslerinden kesilecd"' 
\çın şark hudutlarını emniyet al- ye .unan ar~a . gı ~csu:ı_e n~ sine karşı yeni bir protesto notası tista'ya doğru ilerlemişlerdir. u i asçı bir rr.ektedir ve bu sebepten burada 'Balkanlara yardımın nihayet bııl•f$ 
tına alınak maksadile ~\'eylemi§• d~n':,ı~u"."~.t en tar ın an musa- dııha vermiştir. Amerika hariciye Cenubi Yugoslavyanın Alman bulunan kıt'alann büyük b•r kıs- da tazamnıum eder. Almanlar_ ~ 
Ur. a e mış ır. nezaretinin bu protestolara aldı- kuvvetleri tarafından işgali ve bin- devlet Reisi mı Mısırda faydalı surette kulla-ılrtibot peyda edeceklerdir. Nazı Jıi' 
, Ş-~rası taydedilmektedir ki, Suriye rnilliyetperverlerinin çı- rış etmiyeceğini gösteren alamet- netice Yugoslav arazisinden şimal lın k . . b t k 1 kt n bir hükıimet darbesiyle esase~ 
llirleşik Amerika ile Japonya ara- kardıkları kargaşalıklar halen f.ev- ler vardır. cephe9indeki ordumuzun cenahla- (Baş tarafı 1 inci •aytada) nı a ıçın ser es a aca ır. ımanlar bu vozlyetl iı.a.zırlamı.ıi ~ 
ıın<ia harbi tacil eden her '"dbır' ile yaptığı "-aoatta Hırvat •ef1 Balkanların Alrn.ınlar için S ı !Türkiye Nazi kıskacının orasına •_,,,, 

"' kalade komiser General Dentz'in A J • k • rına ve gerisine giden güzergahla- ~, • rl.,..... 
Sovyetler Birliğinin avantajıdır. t antı harbın· rın açılması üzerine harekata mü- Pavilç ııa ... u •• , IHU>Wlkıı Hırvat devle- veyşe doğru ikinci bir ilerleyjş 'mış olocaktır. Hat~ yakın ye uıaıı>" 

Çin resmi mahfillerı,' Çunkinge ellerini ta.~amiyle b~ğl~mıştır. Ba liJlin kurulm. uş olduğunu ilan etti. ı için bir y-0! teşkil edebileceği fara- Iskendenye ve SQveyşde tutun ır' 
d- 1 1 ın· t t tki zılarına gore bu vazıyetın sonu a- J J " d ' tcallik esbaptan dolayı kuvvetreri- General Kvoternik mütekait bir A- . 1 . hakk d . ti d . yacak bir vaziyet hasıl edecek ol•r fi' 

un vası o an me ın anı e - d e r an anın. mizin g:rı çekilıı:ıesi. ve Görice'nin vusturya bıııboşısı olup tcthişçi Hırvat z~ye. erı.. .. m. a umumıye e U· niş hova taarruzlorı bile yine bÖY e 
ıkine lnıizaren pakt hakkında he- çık bir isyan şeklini alabilecektir. tahliycsı emredılmıştır. Düşman grupuna mensuptur. Generalliğe hiç şunulduguııe gore, Balkanlar yo·u liıketli netie<?ler doğurobiLr. 
nüz tefsiratta bulunmamaktadır- I Binaenaleyh İngiliz nokta! naı.arı- h • t• ric'at hareketi başladıktan üç dört şuphesiz Almanıar tarafından terfi et- __..,,-
!ar. Paktın imzası haberi bir sür- na göre General Dentz büyük m;;.,_, e emmıye ı t b ıirilmıştir. Umumi harpten sonra Al--.- saa sonra unun fark:na varmış manya ve İtalyada bu iki memleketin f 
priz teşkil etmemiştir. Zira Çinli- külat içinde hırakılınamalıdır. (B ve motosikletli müfrezeler sevki ajanı olarak çalı•mı•tır. Kcndısı gibı Devlet Demiryollan şletme Umum 
1 M k 

aş tarafı 1 inci sayfada) • • 
er atsuo anın Avrupa sf'yahati- suretile bu hareketı' ı'z'aç etmekte- marut bir tethi••ı olan og·ıu Eugene Kva İ 

nin başlıca gayesinin Moskova ile için, büyük bir tehlike teşkil et· şobbüsünde bulunmuştur. Motosik- ternik krol AI;~sandr'ın katli hildıse- Müdürlüğü lanlan 
bır pakt imzası okluğunu kuvvetle y U g O S 1 a V mektedir. Çünkü askerlik bakımın. letli efrattan bir miktan esir edil- •inde methaldar olduğu için Aix-En-

ed l d dan zayıf olan bu devletçik, Nor- Provence Fransız mahkemesi tarafın-
zann iy-0r ar ı. h • d t miştir. Arnavutluk cephesinin di- dan mabkıim edilmioti, 

Ç M .. h. t 1 . d veçin akıbetine ug·rıyabilir. rlan- • ının u, ım gaze e erın en O- cep esın e ğer aksamında dü~man, muhtelif Antc Pavclıç'c gelince, kendisine 
lan Takung Pao, paktın imzası ha- da, bir baskınla Alman işgali altı· noktalaFda taarruz hareketine geç. Hırvat milletiııın §eli susünü veren bu 
berin; şu başlıkla neşretmiştir: (8aş tarafı ı inci sayfada) na geçerse, bu, İngiltere için büyük mi.ş ise de püskürtülmüştür. Yüze adam da daimo İtalyada yaşamış bir tel 

Sovyet Rusya Japonya ile bir bir g>ıile olur. Çünkü, İngiltere, yakın es.ır ld k. bışçıdir. Paveliç Yugos.lavyoda ;~ıenen 
k-Ompromi akdetmiştir, Beyanname şöyle devam ediyor: garpten de ihata edilmiş bir vazi- At' 1 a ı . bır Ç<Jk cinayetlerin müreıtıb\ olduğu 

Ecdadımızın ananelerine uygun yrte ı'rer O n Aı 'k . ına, 5 (A.A.) Atına rad- gıbi kral Al< ksandr'ın katJnde de baş-
Ga-te paktı ak d P 'f'kt 1 · z mnn, nerı an sı- d" k tb t ı 1.. • ·~ • n Y ın a ası ı e olarak Kalkan istiklalini mezara 

1
• h 

1 
, • t . _ Y.~· un a '.~m, ma ua nezare- ıca ro u oynamıştır. Pavelıç Fransız 

g~rgın!igin tazel<ıımesini intaç e- .. 3 ve ma zemesını ngıltereye ge tının aşağıdaki beyanatını nE!§ret- mahkemelerı tarn!ından gıyaben idama 
deceği fikrindedir. gom.mektense taarruza uğramayı tirmek fe~kaliıde güçleşir ve Al- mi.şiir: mahkum edılmiş bulunuyordu. 

Vaşington, 15 IA.A.) - Reuter: tercıh ettık. Harbı arzu etmıyor- man tayyareleri ile denizaltıları Al t" l" f k 1 Görülüyor ki münhasıran askeri ma-
İyi haber alan mahfillerdeki duk ve Yugoslavyada hiç bir kim- İngiltcrenin garp sahillerini ve bu .... m~~ :.:;; or u ır a aı:ı., paz~r biyette bir hiıdise yani Almon mhlı kı-

se Almanyaya karşı muhtemel bir ahill . d . 1 . h k • ~nu, a . onya cephesınde bu- talarının Zağreb'e girmesi ve bir Al-
kanaate göre Birleşik Amerika h b' 

1
. . h kk d h 

1 
s crı saran enız erı araca e yuk ehemmıyeti olınıyan bazı faa- man zırhlı otomobili içinde Zağreb'c 

ev.el erı vyet - Japon paktın- . . · , . .. ıyet gosterm şer r. Yunan cüzü- ge ırı en. ır man OJanının eyanna-d 
,_ 1 . So ar ın ne ıcesı a ın a aya e 1 serler 1. - il d.i t· ·ı b. AI · b 

d h 
'k 

1 
k kapılmamakta ıdı. Mukavemet et- İşte fngılterenın mudafaası ha- t 1 h . k d'l . t d' mesı netıceslnde kurulan müstakil Hır-an sonra er ı 1 mem e ete karşı . . t . . ! am arı, cep enın c,ı ı erme ev ı 

ta1\ıik etmekte ooldugu· siyaseti ye mekle hedefımız Yunan ve ngılız kımından bu kadar kıymetli olan edilmiş ola kısm h f d vat devleti bir kukla devletten başka 
müttEfıklerimiz üzerindeki Alınan İrlandanın İngiltere tarafından ka- n mı mu a aza a bır ~ey değildir. 

nıden gözden geçirecektir. ta .kin. al kt devam eylemektedir. Alman hava I 1 - Hırvat milleti Yugoslavyaya 
Japor.yayı alakadar eden yeni zyı ı az tma ır. ı zanılması lazımdır. Fakat İrlanda- kuvvetleri, hergünkü ~deti veçhile, .cebren tahmil edilen barpte Sırp mille-

bir takım iktıs:;tdi tetibirler alın- Berlin, 15 (A.A.) - D.N.B. ajansı lılor. İng'l.i':lcri •evmezler. Bir ta- gayriaskert hedefleri bombardıma- ti ile müttehit ve mütesanit bulunmak-
ması tla müstebad deg-ildir. Bu ted- bildiriyor: 

1 
·~~tan İngılızleri sevmedikleri için, na devam etmiştir. tadır .. Bu tenasüdü de Hırvat Çiftçi 

1 
dıger ta ft n da AJ ) b · . . Partisının içtımaında vuku bulmuştur. 

birlerin Amerikanın Pasifikte tat- z ""' t yenı' t kkül' ...,, ra a man ara ır Arnavutluk cephesınde, şımal Filhak•ka m<"'kur ı'•Umada -men alı-ı a,..ep e eşe =en vesile ve bahane vermemek için, • • ... 
b;k etmekte olduğu siyasette Milli Hırvat hükumeti, devlet reisi bölgesinde Aos ırmağının şimalin- nan karorl.'.lida Sırp ve Hırvot milleti-
,_. d ,.. 'kl''.k 1 dı bitaraflığa sımsıkı sarılmuıJardır. d d · b"I · d İ l · k ulh .. ır e15 ışı ı oma ğını .Ja- Paveliç'le hükümct reisi general -. e enız o gesın e, ta yan keşil nın ııere • ta gerek harpte müttehit ., j Fakat bu .. bitaraflık• reçete inin il! 1 li d- 1 t kaltıcaklorı b edllmt tır 1 
.. aponyaya göstermek için it~ihaz Kı•a•ernik'in imzalarını taşıyan m reu. e , uşmana zay a ver- · 

1 
kendilerini mutlaka kurtaracak bir di il k . .. k" t"I .. t" 2 - Hırvatlar Sırplarla kardeşçe iş 

o unacaı'!ı zannedilmektı>dir. Fu- iki telgrafla Hitlere ve Musoliniye ilaç olmadıj!ını da biliyorlnr. Nite- r ~re ııerı pus ur u muş ur. birliği yapmoktadırlar. General Simo-
nunla be. '. aber Aınel'ika hariciye müracaat etmi< ve Hırvatistanın j Atına, 15 (A.A.) - Atina radyo- viç'in kabinesinde büllln Hırvat mille-

, kim serbest rlandanın şefi De Va nezaretının bu hususta Beyaz sa- ilanı is:iklal ettiğini bildirerek bu su, pa210rtesi akşamı emisyOi'lunda, tini temsil eden nazırlar vardır. Bu na-
lera, geçenlerde memleketin tehli- v h t" ı 1 d B k'l · M rayd~n verilecPk direktiflere inti- istık15lin Almanya ve İtalya tara- urıan arp nezare ının tebliğini zır ar şun ar ır: oş"e ı muovıni a-

zar etmesi tabii görülmektedir. fından tanınmasını istemiştir. kede olduğunu söylemiş ve •Bu kaydettikten oonra demiştir ki· çek, Malıye nazırı SuteJ, Posta Telgr:ıt 
Sovy 

tehlike, harbin genişlediği nisbet- p rt . .. .. k d d • b.. ve Telefon nazırı Torbor, Ticaret nazın 
et - Japon paktı Vaşington- HlTLER!N CEVABI te büyümektedir. demişti, Radyo- aza esı gunu, ay a eı(er' u- Andres ve Devlet nazırı Smoljan. 

da muhtelif akisler yapmıştır. En ' yük ehemmiyette hiçbir faaliyet Sırplarla Hu"Votların muharebe mey-
H 't'er •u te'g fl · da irat ettigı"' son nutukta, ayni teh. ı müfrit düşüncelere göre Sovyet- ı • • ı ra a cevap vermış- o rnamıstır. danlarında gösterdikleri tcnasüde gelin 1 

}er Japonları, bir Amerikan-japon tir: likeden tekrar bahsetmiş; fakat yi. İnı:ı;liz hava kuvvetleri ve Yu- ce, bunu düşmonlor bile askeri resmi 
harbinde rahat bırakmıya rıza ne bitaraflık davasını ileri sürerek nan hava kuvvetleri filoları dü - tebliğlerinde itiraf etmektedirler. Bu 1 

Doktor Ante Paveliç, 't f , ' , ş tebhğler şımalden gelen Alman ordusu-' 
göstermişlerdir. Diğer lıazı kimse- •Bt ara lığımızı müdafaaya çağı- man•n kıta ve levazım tahsıdatı nun birinci ve dördüncü Yugoslav er-
lere göre ise bu pakt zevahiri kur- Hırvat milletinin müstakil bir rıldığımız takdirde, bu, blıçoğu- yapmakta olduli:u sanılan Manastır dularile dövü,mcktc olduğundan bahis 
tarmak için aktolunmu,tur ve ık.i de\·let teşkil ~;tiğini bildiren ve \ıu muz için ıztırap ve ölüm demek mıntakasındaki Almanları. merha- tirler. Mevcutıorının ekseriyetini Hır
memleket b:ribillerini '6zak "ark- devletin Alır.an:--a tar~iından ta- olacaktır. Büyük merkezlerimizden metsizce bombardıman f'lmekte ve yatlar teşkil eden alaylar bu ordulara 

" Jrn · ed · kadınların ve çocukların tahlı'ye•ı' 't 1 .. · tutm ,_ d mensuptur. Almanlarla İtalyanların ve 
takı. mu"şterek '- d tl .. 'nd nı ası arzu,unu ıznar en sızın mı ra voz atesınP a,ta ır . .. u u arı ;,zerıı e Macarların da itiraf ettiği veçhile bu 
dikkatli bir nezaret altmıla bulun- ve general Kvaternik'in telgrafları planlarını, vakit geçilmeden it- Hatları ilk günlerde kırmak hu- ordular Yugoslav umumi korarg5hının 
durmıya denm e,J.,eekl~rdir, na teşekkür ederim. marn elmeliyizo demiş, silaha sa- ırusunda A ll'l'anların vaptığı gavre- ve meşru hükılmetin emri altında hare 

TEATİ .,..Dİ' ""' rılmak mecburiyeti hasıl olursa tin muvaff•kı\.'etsizl'lii ve mfütP- ket etmektedirler. MezkQr orduların 
..., """·' Mihver devletleri kıtalarının mu TELGRAFLAR disiplinli ve müttehit bir millet fiklPrin mukavemet hatlarını dur- müşterek düşmana karşı kahramanca 

' ?af!erane ilerlemesi üzerine Hır- dövüştüklerini kezalik Alman tebliğle-

Muhammen bedeli (15.500) lira olnn (10.000) adet takriben 620 M3 ıca;; 
maden direği 25/4/1941 Cuma gtinü sa at (15.30) da kapalı :r.:ırf ~sulu Ue 
kara'da idare binasında satın alınacaktır. ıtO 

Bu eşe girmek isteyenlerin (1162,50) liralık muvakkot teminat ile ıı:aıı•~ 
tayin ettiGi vesik:ıları ve tcltli!lerinl a,.nı gün saat 14,30 a kadar KnrnisYO° 
isllğine vermeleri lfızımdı:- •4' 

Şartnameler parafil;Z olarak Ankara'da malzeme daireMD.dcn, HaydafPS:l 
teseliüm v. sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2/ 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTiGiNiZ ÜZERE 
Asrınuz modasının urafet ve incel.tine lnzima.m eden ti5tad ıer
'Zllerin ma.hattll, kadına da •ençllte ma.tul pyanl hayret bir be· 
den tena~ül.ıü &neder. 

Fa.ka.t yüz ve onwı bututu gevezedirler. Efer bu noktaya ıa.· 
zun grlen ibt'.ma.m gösterUmer.se, seneler bu hatld.rl başkaların• 
pek çabuk fa.rk eUirlrler. Bu, ıo:dn bir SUTIIU7.dll' ki, ufak bir dik
katsi:dik ve7a ihmal neıt!-cesl n&lbelerlnizln dUcka.t oaunnda1l 
uzak kalamaz. İşte seneJerfn (bUba...~a naz k ve h · " elitlere 
mnsallat ol..n o taiırlpkiir senelerini clldinlze çizmtkle oldutu oa 
binlerce (bidayette sayrl malı.sus) ince ~s,ıere lhm.&lkir kalına-
yınız. 

Zalll311la c~dlnlzl aolduraca.k olan ve ııhl pek eo't dda va.kllsiz h•r:: 
eden bu i.rrıalan ak~am vıe s:ıb:ıh ltREM PERTEv·ıe 7a11u,atınıı ııl 
mısaJta refedinlz. KRF.M PERTEV'ln bu mue!Res!ne yüz binlerce br~-~~ 
siniz gibi !itiz de ba.yrct "~ menuıuniyetle ta]ılt ola.cak'iınız. GöreceP
ki :dmanız, ebedi g-ençl'tlnlzt ht-rkese mağrurane söyliyecf'ktir. 

KB.El\.I PERTEV'in terkibindeki faal nasır en dertn ('IZ(~lt'rl bile ~: 
lede gecikmlyecektlr. Buzünden lt1baren siz de bir tlip KREI\l pt: 
TEV'l tuvalet masanızda. bulundurunuz. O, ayni r.am.a.nda sert rüsP' .. 
lann ve kuvvetli .-üneşin en iyi muhafuutır. 

Anadoluya gldenlerlel 
ev sahipleri arasın

da i hı i ı af ı ar 

Y e ni Netr ly ııt 

Ateş Ağacı A 

M~s~ov~.' ;.; (.'\..A.) _ D.N.B: vat mllletinin uzun zamandan beri olarak harbetmek Hizım geldiğini m"dan müMsir SUT'<'tte takvivesi, rindcn de anlamak kabildir. 
. Bugunku ~aut"l•"1' Japon har!- 1 bu kadar arzu ettiği hiirriyetine ka söylemiştir. Adrivatil<IPn Ege denİ7.irıe hdar Dikkate ~ayan olon bir nokta da dilş- (Ba'f taralı 1 inci sayfada) 

c~y.e nazırı .ilb:.;uoka, ıle Halk ha- 1' vuştuğu bu saatte mus~ akil Hırvat Bu sözler, serbest İrlandanın, cnk kuvvPtli bir cE.-nhPn!n tesis e- man tebliğlerinin ve bllhas.a müstakil tarafından sorulan suallere de ce-

~ bu hnlş, Ba\ıwyan cıi"· ~I~ 
b!r .. ece, isimli ~eorl .. rinln edebi· ·~ 
Vf! blkemi luy!DE'tlerUe kerdhıl ~ 9' 
i.Jeminde tanıtan Sam h.ı AY\'t~ 
defa .Ateş Afacı• l~inde blf ~ 
Gayret Kitabevi ıarıırından ıaJied; ~ 
lir. Bir tefekkür ve ajk örndi ~ 1 jl 
r1 oku7acularımıaa bllhasıta &:ıl1f11 ncıy.e k.omıserı Mo,oto! arasınd. a devletinin Almanya tarafından ta- hiila, sımsıkı bitaraflık simidine dilmi• ol<lul'u umumi kanaati teyit Hırvhatt ~,:;ıetinln d leessüsünll bildd

1
1r1en vaplar vermiştir. 

..___ edil 1 l ld • .. t k d' H lb . evlemi• b 1 maktadır {Tla u ~,onnnme en sonra neşre en ,,,-dtı en te graf arı neşretnuş- nıldı~ını büyük bir zevk ve mem- sarı ıgını gos erme le ır, a u-ı . u un .. · tebliğlerin Yugoslav ordusuna mensup Grup umumi hey'eti hükumetin 
lerdır. nuniyetle beyan ederim ,; Amerikadan İngiltereye gönde- San•1dıj!ına ırore, esas Yug<:>slav her hangi bir Hırvat cüzütamının tes- beyanat ve izahatını tamamiylc 

Matsuokarun gönderdiği telgraf Alınan h"k• t' " d reti rilen harp malzemesinin kolayca kııvvPtlpri. İnıtiliz ve Yunan ordu- !im olduğundan hlç bahsetmemesidir. tasvip etmiştir. 
tudur- u ume ı yem ev n İngiliz limanlarına gelebilme5i ve !arı ile irtibat tesisi maksadile ce- Mümkün cıs.aydı .düşman .Pr.opagandası Bunu müteakıp ruznameye geçi-

B 
"., im dil _,_ 

1 
il hutlutlarını tayin etmek için milli Ati t'k d h b . . nub:ı do~u bir ilerlevis "ayreti mutadı Ve\'hıle, böyle teslımıyet yalan- İ b Jd A 

ugcn za e en p..,.t a m - H t h"k(ı t'I .. k anı mey an mu are esının .. . _ ~ lan uydurmakta tereddüt etmiyccekti. !erek Trakya ve stan u an na-
let'Hımizi yeni hır dostluk yoluna .ırva ki u me ı el mku;a ereye kazanılına51 için, Garbi İrlanda li- uzerınde taha"ut etl'l'ektedır. Fakot Hırvatların vaziyeti, böyle bir dolu içerisine geçmek istiyen ve bir 
süktJk. Bu vesikanın münasebet- gırSmız' ~ e mHemnutn o·ııacat' .ır .. tik 1 d .. 1 t . . . t k Arnavutlukta, Yu<ıoslavlar mu- yalana hiç kimsenin inanmasın• mey- kira evinde oturan kimselerle ev 

1 
· . . . . .. ı ve ırva mı e ının ıs - mt ad? aAnırın a .uks eGr esısıl ıcad~de ?.'e

1 
- voffakıvetli bir surette harekatta dan vermlyecek kadar sağlam ve dü- sahipleri araS'lnda kira ve kıınt.urat 

erı~ızde _hır_ meşale vazıfesıni go- halini seiamlanın. e ır. erı a, roen an a us er bul be kt d' - ıı·· 
rec;gını . umıt ed'y-0rum. Paktın ı Adolf Hitler tesi• ettiği gibi, serbest İrlanda kı- ı unura . nzeme e ır. rus ur. Y.üzünden çıkan meselelerin git-
ıur a:l~ ımzasının tahakkuku hu- yılarında da ya kendisinin, ya İn- ~unan ~ıt'aları, Arna~tluk cep- L• } d tikçe 'büyümekte olduğuna hükıi-
susunc!a güsterdiğini, mahirane MUSOLİNİNİN CEVABI gilterenin hava ve deniz üsleri kur- hesınde bır İtalyan keşıf kolunu ıse Ve orta oku ar a metin dikkatini çeken takrir okun-
yardımdan do!~yı eksdanslarınıza ması lôzımdır. İngiltere, İrlandaya imha etmi.şlerdir. Muhare·b· e .. mey- (Bas taufı 1 incha:vf•da ı muştur. 

k · t Musolini de •u cevapla mukabe- d d b k ı ı b '""· t b 1 t f d ço mınne tarım. • nıekte ve Amerikanın da yardımile anın. a ırço yara ı ve. o u ' ıra- ta-0kul bitirme imtihanları da ayın Hü .. ume u mese e e ra ın a 
Hükumetinizin bana karşı gös- le etmiştir: İrlandanın kendiliğinde demok- kan dığer bır İtalyan kE!§ii kolu da 22 nci salı giinü başlıyacaktır. Şeh- tetkikat yapacağını ve kim5€nin 

terdiği şeref verici dostane hüsnü Doktor Anle Paveliç, rasiler cephesine iltihak;nı bekle- imha edilmiştir. rimizden tasdikname alarak diğer mağduriyetine meydan vermiy~-
kabulden dolayı size teşekkür et- Müstakil bir Hırvat devleti ilan mektedir. İngilterenin ablukası, İr. İngiliz ve Yun.a~ ~rleri Alman- vilayetlere gidenler imtihan tarihi- cek kanuni tedbirler ittihaz ede· 
mekliğime de müsaade ediniz. Kı- etmek hususunda Hırvat milleti- landanın da ablukası demek oldu larla çarpı~mak ıçın tik fı.rsatı sa- ne kadar yetişemezlerse Eylı'.il dev-. ceğini Grup umumi hey'etltıe bil· 
sa bır müdde: ikamet ettiğim bLi- nin arzusunu bildiren ve bu devle- ğu ve asıl tehlike de Jl.lıııanlar tar• bırs·zlıkla beklemektedir. resine kalacaklard•r. dirmiştir. 
yük memleketinizi güzel hlılıra- fından geldil;i için, İrlandanın eski Kahire, 15 (A.A.) - Kahiredeki Bu yıl askerlik kamplan yapıl- Ruznamede başka madcıe olnıa· 
1 l tin Faşist İtalya tarafından tanı- ıs ih t ara terkediyorıım. İngiliz düşmanlığını bir tarafa hı· umumi karargah tarafından bu ak. ~"·~r~ktır.. d•,ğ:ndan riya.setçe ce eye n aye 

Ekselanslarınıza sıhhat ve saa- nılmasını benden rica eden telgra- rakarak dcmokra ,ilerle işbirUği şam neşredilen harp tebliği: verilmiştir. 
del temenni ederim. fınızı aldım. Çoktan beri beklediği yapması, kendi menfaatine de uy- Yunanistanda: Sağ bölgemizde etmektedir. ----<>----

Molotof şu r•·vabı vermiştir: hürriyetine kavuşan yeni Hırvatis gundur. İrlandayı kandırmak vazi. düşman makineli kıt'alannın yap- Atina, 15 (A.A.) - Yunanistan- Mısırın karan 
Sovyetler flirliği ile Japonya a- tanı mihver devletlerinin •sun'! fesini de Amerika üzerine almış- t ğı hücumlar püskürtülmüştür. daki İngiliz kuvvetleri umurnt ka-

r .. .ında bitaraflık paktı ımza edil- varlığu imha ettikleri bir günde fır. Çünkü, Amerikada pek çok fr- Diğer bölgelerde sükunet vardır. rargahından bild.irilıniştir: 
mesi münasebetile ifade ettiğiniz landalı vardır. Ve Amerika siya- Libyada: Dün Tobruk'a yapılan İngiliz avcı tayyareleri, ıbu sa-
h ti· büyük bir memnuniyetle selam-arare ı hissi;a'.tan dolayı ekse- seti, İrlanda üzerinde müessirdir. Alman hücumu püskürtülürken bah Alman tayyareleri tarafından 
lansınıza teşckkiir ederim. Bu pakt !arım. Faşist hükumetinin müsta- 200 kadar Alman esir edilmiş, yüz- Pire limanına ve civanna dikine 
1 1 b 

Bir ay kadar evvel Amerikanın aa ve veri.ııli işbirliğiniz saye- kil Hırvatistanı tanıdığını ildir- den fazla Alman ölüsü sayılmıştır. yapılan •bombardıman hücumu cs-
sinde taha1<kuk etmi~tir, mekle bahtiyarım. Fa~ist hükume- İrlandayn para, silah ve malzeme En az 15 Alman tankı tahrip edil- nasında.beş Alman tayyaresini mu. 

Bu paktın yeni Sovyet - Japon ti yeni memleketin hudutlarını ta- vereceği, fakat buna mukabil, İr- miştir. Biz df' 8 tank ka~·bettik. hakkak surette düşürmüşlerdir. 
do~luk ;münasebetlerinin inkişa- yin etmek hususunda serbestçe landadan ü,ler istiycccği söyleni- Sollum bölgcs'inde de\•riye ve Diğer birçok tayyareler de hasara 
!ında bir merhale olacağı ve sulh mübadelei efkarda bulunmak üze- yordu. Bu rivayetler tahakkuk et- topçu faaliyetimizle düşmana zayi- uğramıştır. Ve bunların üslerine 
menfeatlerine hi,met edeceği ka- re Milli Hırvat hükumetile anlaş- memiştir. Herhalde, Amerika, İn· at verdirdik. dönmüş olmaları ihtimal haricin
naa~ın.l1'!,Vhı. makla mes'ut olacaktır. İtalyan giltere için, hayati bir ehemmiyeti Habeşistanda: Dessie'ye do!lru dedir. İngiliz hava kuvvetleri tesi-

Ek~eHinsınıza iyi ~ıhhatler ve lmilleti yeni devlete en iyi tcmen- haiz olan ~erbest İrlanda meselesi- ileri hnreketlmize tekrar b:ışladı.k. satında hafü hasar mevcuttur. Bü-
mes•ınızde muvaffakıyetler te- nilerde bulunur. ni halletmi)c çalı~malıdır. Cenup bölgesinde de dü~an mü!- tün tayyarelerimiz salimen dön-
meıını ederim. Mıu3-0lini Alıidiu DAVER rezelerinin şiddetle takibi devam müşlerdir. 

(Baş tarafı linci sayfad1) 
Mısır Mebusan Mecllsi, aşağıdaki 

karar suretini kabul etmiştir: 
Libynda ve garp çölündeki askcrl 

va:ılyE>t hakkında bugünkü vaziyete 
ka: ı;.ı koymak lc:in alınacak tedbir
ler b~hı:ıinde İngiliz makamlan ile 
rnut'.l.bokah hakkında hükt'imetin 
beyıırıal1nı dinlcdiktrn sonra, Mebu
~n ).1ec1isi, bugilnkO §l'raitin hiç 
bir cr:dişeyi mucib olmadığını bü
kümetten memnunjyetle öğrenmiş
tir. Mebuson Meclisi, hilkfrmct ile 
mfittefıkimlz arnsmda tam bir an
laşma mevcudlyetini kaydetmekle 
de mes'uddur. 

rı.. .~ 

Dr. A. EmanueU1! 
Sirkecideki muayenchanesirı1~ltı"' 

1 
timl~ki dolayısl'e ayni sırada tştıı 
kez Lokontası Uzer ne nakletın 

ıııiiıilııiiiıiiiıiiiiıiliıiııiıiiılııiıi .... >"' 
Genç doktorlarıJIJ~-ı , ... ' 

(Bas tarafı 1 iıır a •' ~1' 
tanı Korge~eral Ali Rıza !J';r 
kal, İstanbul komutanı t:ll~,sııl 
ni, mıntaka komutanı, unı ~ 
rektörü Cemil B:lsel vesaır 
zevat hazır bulunmuştur. . ,P.: 

Törene talebenin hep bil' !fi il' 
dan söyledikleri İstiklal 111\8111' 
başlanmış ve yeni mezun ·~ 1,...ı1' 

·ını ra, 
rın kılıç kuşanma merası . e fll 
dıktan sonra okulun dahilı'/ ti1 
6ürü Albay doktor :EdıP 
hitabe irat etmiştir. geıı4 
Müteı&iben mezunlard•~ıerııi• 

lıir doktor bir nutuk so ~e~ 
bundan sonra da diploı11\111şıı'' 
·ıe and içme merasimi yapı koıı'~ 

Bilahare yeni mezun!•\ resif' 
tanlar önünden bir ı:~çıden ~ 
yapmışlardır. Geçit re•ın';ufcd' 
ra davetliler hazırlanan 
zaz olunmuşlardır. 1 

• ?>Jcşrl~ 
Sahibi: E. İ Z Z 't, T. robilı'-
D. ki" .: • Cevdet J{o -'• ıre oru. 'felıf., 
Basıldıiı yer: .son 
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