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Yugoslavyadaki 
l1ı1ya11 hakkında 

Yugoslavyadaki 
isyana dair İtalyan 

tebliği 

· Yıl: l 

~ovyet maltl.matı 
<' Y oıko,·.-, 10 ( J .A. ) -
" ovye~ istihbarat bürosunun 
evvelki gü~kü tebliğinde Yu
goslavy;ıcJan gelen haberlere 
?6re, bu memlekette Faşist 
ışgaline karşı açık bir isyan 
hareketinin başhyacağı da 
~~ylenilmekte idi. Birçok şe· 
ır •e l<öylercJe halkla Al

ınan luta'arı arasında musa
de111e1er oimuş~ur. Çeteler Al
fllan garnizonlarına hücum 
ebnekte, münakaleyi boz
~akta, k6prilleri uçurmakta, 
Yıyecıekleri, ' mühimmat ve 
nakil vasıtatannı imha etmek
tedirler. · 

İstihbarat dairesinin tebli
ğinde şöyle devam ediliyor: 

1 
ftgal kuvvetlerinin orman-

ardan çeteleri kovmak için 
~rfettikleri gayretler boşa 
llhlıittir. Mahuller de imha 
edilnıittir. Almanlar birçok 
te k'f lt'v ı at yapmıtlar ve birçok 

1ınıeyi imha etmişlerdir. Yal
nız Zağrepte 98 kiti idam 
•dilmiştir. 
L Beyanata nazaran şehir ve 
~ay k . b so aklannda Almanlar 
. ntnn 1Gpheli tabaılar üze-

rı . !ı c 
ne ateı etmektedirler. 

Roma, 10 (a.a.) - İtalyan 
matbu1tı dokuz fslovenin kur-
şuna dizildiğini bildiren bir 
tebliğ neşretmektec'ir. 
· Tebliğde, kurşuna dizilen
lerin, kısa bir muhakemeden 
sonra telefon hatlarını tahrip, 
muhaberah durdurmak suç
larından dolayı cezalandırıl
dıkları kaydolunmaktadır. 

Alman 
mahkemeleri 

Berlin, 10 ( A. A.) - Fev
kalade Alman mahkemeleri 
iaşe kanununa muhalif hare
ketleri cezalandırmak husu
sunda son zamanlarda fazla 
şiddet göstermeğe başlamıştır. 

F olkişe Bahter gazetesine gö 
re izinsiz 40 domuz kesen bir 
ihtikircı 400 tavuk çalan bir 
hırsız askerlere gönd~rilen 
paketlerden sigara çalan bir 
kadın ölüme mabküm edilmiş 
ler v inam o!unmuşlardır. 

Muhakeme ve idamlar gö 
rülmemiş bir süratle yapılmak 
tadır . 

Servetini 
Üniversiteye terk 
eden hayir sever 

·hır zat daha 
Aslen divrikli olup~· lstan: 

bulda oturan B. Mehmet Sai
bin yılhk ge-liri J.SQOO. • lira 
olan se.rveti~i öl~mc .bağlı bir 
tesisle üniversiteye terk ettiği
ni fıtanbul rcfiklerimizde o
kuduk. 

Tesis şartlannC\ göre_ bağışı. 
ladığı emlikjn yıllık geliri o
lan . bu 18000 liranın yüzde 
23 ünü akraba1 arına .. ayır".' 
dıktan sonra geri ... kalan. kıs
mını üniversiteye, yüksek ·mek 
teplere ve Divrik · kazasinm 
fakir talebelerine tahsis etmiş 
ve yine bu tahsisler: 11rasuıda 
her sene ilniversiteyi birinci
likle bitirecek talebelerin ha
yata atıldıklarında fikir ha
mulelerini sermaye ku"vvetile 
takviye etmek suretiyle ci~az
landırmalanni tenain maksa
diyle bu ~bilere mtihim mik
darda m&klfat verilmesnıi de 
hükiimlendirmiı ve bu suret
le ilim ve irfan alemine şim
diye kadar görülmeyen eşsiz 
yeni bir yardım prensibi koy
muştur. 

A . --t.~,.:<- · · • İtalyaı:ıların 
Atnıerıkan-Jap Temmuz ayı içinde 

irfan hayatına mii"Jbet yar
dım yolu açan bu ilim sever 
zat hakkınd- ki iyi his'e:imizi 
hakkiyle ifade edemediğimiz 
için müteessiriz. içten gelen 
bir istekle kencfilerini tebrik 

Unasebalı nAzlk· zayiatı -
saf baya girdi 

tikTokyo, 10 (a.a.) - Ame
b· an - Japon münaıebab nazik 
ır safha · · · J y d ya garmıfbr. apon· 

t • • neşredilip Amerikablar 
•rafnadan kontrolaedilen Ja-· 

Pon N· 
gö ıyuk Vei . gazetesine 
1ı re, en ufak bir inubakeme 

•ta&I ihtiJAf lk· a ı tacil edebilir. 
uı~a tarafın çok geç kalmadan 
r trnaya varabilmek için 

•Yret etmeleri lazımdır. 
- ·>: ···- . 

11 
Anıefika 

&rlclye Nazırı 
lord Haltlaksı 
v .kabul etti 
•tıngt ıo A- on, ( a a ) -·oıe...:1. · • 

H "'"• H .. •"il 1 . arıcı~e Nazara B. 
b Üyii'- ngılterenın Vaşington 

" el · · L l abuı Çısı ord lialifaksı 
ziyeti h:terek uzak fark va

lcında a-arüşmiiftiir. 

Roma, 10 (a.a.) - İtalyan etmeji vazife biliriz. 
tebliii: -· -

Temmuz ayı içinde ve ha- Halil lbrahlm'ln 
ziran sonuna kadar isim ve · · · 
vesikalarla öğ:r~ilen zayiat uınso lp~l~ndu 
miktan şudur: ~ t GerJllencikJ' ""Erbeyli ara· 

Ordu ve milisde şimali Af- sındaki E~en(IW.P . k~rilsün-
rikada 264 ölü, 220 ı yaralı, dek! tren : ka~a,!,da, ~-k~,~~~ 
580 1'ayıp, B~lk~n .c~ph;.es~nde lan tstanbul tap .. fakQltesi 
388-. 6lü,. 391 ,.rah, . ,,ar}d talebelerinden Muğlab H~·lil 
Afrikada uğramlare zayiJ!t İbrahim Sungprun cesçd! top· 
miktan be~Ji dağildir. . rak altından çıkarılmıştı~ 

' . ... . .. .............................. .. ...................... ~ 
i HA"r'IALATABIL.fA MiYiZ .? ··· . . 1 ' i 

i Biricik park, ~u ·y~zm -.;~ " ';;kı~ 'ku~ ';~rlein~-- fetıa 1 
ı ·· cak gilnlel'}nd.~ şebar kokular duyulmaktadir. ı 
ı halkının ak,~ları bıraz .ne- Hilinın kullanılabilecek ı 
ı fes almak . ıçın me~bunye~ ve kokmıyacak bir tekle ge· ı 
ı duyduau .bir toP.lanb Y.en t•· •1 . • b. 

1 
1:. 

1 
1 

ı • "' · · · · · ın mesını ar an evve na -olmuştur. ' • . . 
ı Belediyenin parktaki umu· ka aç.ılmasım hatırtatabıhr 
ı mi bilisı kapalı olduğu için niiyiz ? ı 
ı \ . ı ........................................................ 

Şehrimi~d.e:: · 
Kahve tevziatına 
henU~ başl.ana~~dı 

1 • • ./' 

Aydın refikimizin 17 agus-
tos perşenbe sayısında şehir 
halkına kahve tevzi edilmek,
te olduğunu haber alanlar: 1ie· 
sikalarinı almak üzere ~ledi~ 
yeye • müracaat ettiklerinde 
henüz vesikaların dold\ITufma· 
dıgJ cevabını almışlardır. ·· 

· Bizde bu cevabı alanlar a
rasında bulunuyorui · 

20 temmuzda Ayd~~. gelen 
ve· merkez İ<Öyleriyfe . b~era"er 
30-40 bin . nüfus iÇiiı ·aynla
bif~·~ 29 çova)lık kahv~~i~. 23 
uzun; gü~den be~ haika tev.~ 
edileme,mesin:cı~ı: sebebi bir 
türlil anhyamiyoruz. ' 

~ Vazifedar Olanları harekete 

getirecek makamın bu işle 
ı .. r" • 

yakından alakalanması halkın 
~iricik dileil~ir. . -;; ' . . . ,,,,. 

*** 
Bir dDşDıice 

Meml,~ ~~tin .umum~ }şlerin
de fikir ve •. ı:ey sahib~ olan 
bir zat idarebanemize geldi. 

Memurl.fra ~- dağı~lıp bala 
halka v"enlıPeineıi · yilzünden 
bir çqkİarı~ın ' bakla olarak 
kiisknDl6ğ"e ı ;bebiyet veren 
bu kahve t'vzii işindeki de
dik~dulirı · gnlemek için tev· 

Ziati'1yaliiız kahvecifire yapıt- · 
nia5miri ·.;·e gUnlük sarfiyatla
Jlıiıa ~ konltola tabi tutul
muunıt dalnl isabetli olaca~ 
iaa• ~pnt•ttı. ·eu~ te~ini saialü
~lf · dair~eff" kabut ; ~ttire
oiediğini .. UiVe ~tti.. • ı. ~ · ... · 

· ·s•z liifteın 1lifılı &i~ ek~~in 
' 1 • \ • f 

yetinin inakruniiyetten k~W-
maıı hesabına evinden · çıR<
mayanlar lftytıine olan bu 
düşüncefi~ mül'ay1cace aardük. 

·Bifidt;~·Hiz. ·okiıyucul&ri~ız 
nasıl C:liişllnlltf~). · · · · · ' · 

. . ... 

Kuduz .. ·.k<iPek 
1 • • ı . 

Dün . CÜD;tıuriyc~l ·ı ma1iallc 
. • • • J. ) .. • .~ 

si~de -~ğl~f!, yakı1' ~İY. zaman 

da . kuduz bi,. ka~" '.göriihlüiü, 
biraz takip edilen, ·köpeğin 
kaynak mahallesine ·giclen so
kaklarda gözden· ·k·a yboJa.liu 

haber alınmıştır . 
.. 
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HikAve ,.. __ Bir tavzih Yugoslavyada B k · J • f ? Gazetenizin 2817 /941 tarih e Çl erı. . ve 24 sayılı nüshasında ne,- Çetelerle Atman Namus 
- Dünkü sayıdan mabaat -
- Haf . . ıöle. Göbek at. 

Dan.. Kıvran.. Aferin. 
Bir tüpbe ile istihkar edi .. 

len bu gti ~el vücut o rüne 
kadar hiçbir erkek elinde 
oyuncak olmann,hr. 

Kahpe diyor onlar. 
Yalan! 
Tefeuiil, etmi' kafaların en 

zelil yalaı J ~rından biridir bu. 
Yalan! 
Bu luı Nilftfer gibi terüta· 

zedir. 
Kendi zevklerine ilet ede

bilmek için uydurdular bu 
yalanı. • 

Etkiya bozmaaı, kıza, ya
naklannı ııkarak hitap ediyor: 

- Gı. Şu benim havayı 
aıılaana biyo. 

- Ben bilmem efe. 
- Bilibakıaındar. • Hada, 

cilve yapma tincik. 
Ayıe, direğe bailanan ihti

yar babaıınıa kal'.lııında du .. 
•ara yulaaıyor •. 

Dolgun f6fsl inip kalk-
maktadır. 

Gecenin ıllk6nunu, ,nzel 
kelimeıile ifade edilemiyecek 
kadar fevkallde olan llb6t 
bir se"in ihenai bozuyor: 
San k6y Dattlne kodum 

teknemi 
Boz ahn ıalvedi Kıllının 

1 Oıen 
Ailıyaa anamı, yqlı ninemi 
Elemelere Yedi Kıllının Oıco 

• • • 
Bakıtı bayındır, katlan çatık 
Çökeai boyunca fiinaba batık 
Namusumu etti iki paralık 
Beni 6ldilrmedi Kıllıaın Oıen 
- Hah bab hala 1 • Olen 

- Yok efendim. Ne mlina
Hbet.. Ailmizden aldıtım11 

ya•lat terbiye . •• telkin· yti· 
daden ~zan inaaa bayle 
Nçmalara da iaamyor .. lmpa• 
rator oluacaya kadar laer 6· 
alae ıelea bana eranı~ gayri 
••kaddu bir yer oldatunu 
.. ,ı.dl. 

- Hakluaı• nr .. 
- Bununla beraber a11laız· 

bJıaı meytfaaa ÇJkarmak için 
aidnle ıelecefim Prenkip•• 
aduına .. 

- LC: tfe Hyorauaua .. 
-Eata~ullah .. •• .·ı Da-

maliı k91uine utraraı. 
...:. Nuıl emre•eneniı. 
- Aman efeadia. Bea u

ta ueletpeaahileriain .. arı•la .. 
nna tabiyim. 

- Faıla lôtufki11ınıı. 
Kral birden bire ıtıaı dur

duruyw: 

Ferruh To'cıöz redllen .. A\croıtiş " başhklı kıtaları arasında 
Amat emme de yakıvemitlc tiirimi Adanada çıkan " Gfı- harp olmaktadır 
ha .. Gavurun ıızı da ne yanık ruı!er " mecınuasının hazitan Londra, 10 (A.A.) - Zai-
söyleyibakı biliyon mu hele.. 941 ifilD ve 35 sayılı nüıba- repten alınan bir habere ıöre 

Duvann dibinde yorgun, ıında " Kardet sevgisi " baş- Boa; ada Sırp çdeleri ile Al-
ıcsıiı dinlenen kızın yanak- lıiı albnda okuduium &aman man İtgal kıta!an ar.:ııında 
larını avuçları içine alarak hayretler içinde kaldım. 1nur.ta1.am ır.uhareber olmak-
öyle ııkıyor ki. . Keıkin bir Karde,im için yazdıiım bi:- tadır. Çeteler Sırp ordusunun 
feryat çmlabyor camiin içini.. tiirin bqka bir imza altında ric'at ederken aakladıiı ıilih 
ihtiyar baba ıöılerini açıyor. iatipn beni hem t•tırttı hem •e mühimmatı kullanarak, 
Ane~i eşkiyanın kolları de çok mDteesıir etti. Çünkü, Botnanın ıarp da;larındaki 

arasındadar. bu hareketi yapan, t ii r def- yatak ve i.ılcrinde ~len-
Bir hıçkırık.. terimi emanet ettijim çokıcv- mek tc ve E'ece çıkıılara ile 
Baıın öne dtlşÜfiL diif:tn bir arkadqt.r. baıkınlar yaparak AJmaa 
Ve hayata veda. Son tashih şeklinden ha- devriyelerini vurmakta ve 
Sabaha yakın efe doğrulu- berdar ol4 ı,, an zavallı arka· ıab<.taj barelcetl.!rİ yapmakta 

yor Jerinde: datımın bu gayri fUUrİ hare• ye baltl mtibim klSprll)er VC 

- Yilrli balcam Aşa gız. ketini .. GöriiJler " mctmu- den iryo!larım b.:rbava etmek· 
Dar, karanhk, çamurlu so- atına bildirdim. Gazetenizde ted.fl ;r. 

kaklarda ilerliyorlar.. de tavzihini rica ederim. -···-
Zeytinlik .. Bir suyu, şırılbsı. Seferihiur s Er/Açln t1evludu şerif 
Çıplak bir kızla c•kiya Gerenlerde vazife uirunda 

v : ................ , ......... : T 

bozması.. • f B l ı kurban Kide• Aycltn Nafıa 
Elini, kızın beline dolayor • 7,asarru ODO raıı Müdllrll mühendiı Nimet 

herif.. i Tt1 ~arruf bonoları i Aydıner ile s~tma Mllcadele 

Ve bir anda yıkıyor yere.. ı alnıuk kendiniza fay- ı doktoru Ziya İt'erinin rubla
Ayıenin sözleri korukdan ı d f : rını taıiı.en bu akşam ıaat 

biiyilmütUlr: i da ~illi M.Ü a aamı- ı 22 de Rsmazanpqa camiinde 
--- Etme efe. Bene dokun- za hıznıettır. ı yakinleri tarafından mevludu 

ma. Ôldür dokunma b : ................ ~ ........ : terif okutulacatım aayın bal· 
ene .. 

Daha gızım. • .......... ,.... .......................... kırr ıza bildiririz. 
-·- Suı be!: f Şehir barJcindeki ~ İ .. Ö;;;ı~~i .................... 1 
Çöküyor kızın ilstüoc.. lı abonc lei'imize ·:· :ı ı·ef lklerlmlze! f 
Sonra bir aillh sesi.. i Hıçkmk.. Gazetelerini ·: h~r gü~ mun- j J Miiba~~~e. sıretile sizlere i 
Kııı, ırzını acrtikteiı r •ı tazaman pos.a ıle gonder- ı ı gi>nderdıgımız gazete 1 ere : 

• 7 sonra 1 d'" ' · b ld b b • • k b' 11 .. ı öldilrilyor bu namus bek · T/ i ıgımız a e azı a one· i i ar< ı ıze yo ıyacagınız ga- : 
_ Son _ Çlll i manlanmızın gaz~telerini ala- ı İ zdeleri " Halkın Dili " ad- J 

i ........................................ i n adıklanm anlıyoruz. Vazi- f i r~sine göndermenizi rica i 
ı Helkın Diline abone olu· f,1 frdarlar nezdindeki teşchbü- ı ı.edı.!ıiz : 
ı t · d • ·· "' ü k ti d' b'I k ......................... _ .. '° ....... . 
: nuz. çın e memlekete iJğili i nmuz uvve en ıre ı me 
ı yazılar b~ıursunuz. 1 ~ç : n gazete ~.ini aımıyanıar~n ; r···Ab~;+; .. ş;;iiaiM"1 
ı Umumı menfaatla alikh ! ı ıdarehanenı~z~ hemaıı ~alu· ı 1 .• . . • ı· 
j yazılar 5eve seve sütunları- i f mat vermesmı ehl! mmıyetle j i.; Senelıgı . 500 Alb aylıg 
i mıza j:!eçiriHr. i i reca ediyoruı.. i 250 üç aylığı 130 
: ........................................ : .......................... -............ ., .... _ ........ ..--.. .. 

Cüneyt 
NO. 31 

- Fakat, biı niçi• Yoko
leondan binmedik IUclalL 

- Hakikaten lyle.. Ma
m~fi~ bir ıeziati oldu.. lıtu
ıeniı d6nelim •• 

- ya yL. 
Soma Mustafanıa nedimine 

danıror •• 
- Siz Alebi.. Derhal ka· 

yıfı• hazırlüma•••• ıBleyin. 
- Emir · ta .... tmeabındar 

efendimiz. 
Y avat yavq ıerl Clln&yor-

lar. : 

Cllneyt, batmak lıere ola11 
rBaqia, mai ıalarile oynaf&n 
tunc tualanna dalmıt. 
Şehzade onun bü daliın laa-
lile alay ediyor: ' 

Yazan: Ferruh T oksöz 

- Ne o CUneyt bey. Atık
lar gibi bam bqka alemlere 
dalrr.ıpıa. 

- Efendim ? 
-Gla•n audald akitleri cid-

den feyk,Jicle .• Fakat •tıklar 
• 

HVer iurubu .. 
- Aman efendimiz.. Ben 

cleniıi delil fikir cereyanını 
ıeyrediyorum timdi .. 

- Ba Cla gtbel.. Neler dn
tllnüyonunuz bakabm?. 

- Çıkmazdan enel anet .. 
miıtim ~etmeapl.. lnıan, 
bazı iradeıi lıaricinde dalıyor. 
~azl mlitemadiyen )lurcalıyor 
fikrini 

- Evet .. 
Kral RDmca söze karıııyor. 

- Size bir haber •ereyim 
mi? 

- Nedir? 
T abit, bu gene sizin arzu-

nuza bıi'ı .. 
Padi~ba mektup yazdıim• 

bilyorsuuuz.. 
- Evet eyet .. 

Sizin harada kalmanı& bence 
pek d~rq deiil.. 

Y ' . ..-, ,a ••• 

- Oamanlı imparatoru aul• 
taa Mehmet hazretleri siı.i 
tealim ehnedijimi okuyunca 
ıDpheaiz ki fe•kal&de kızacak. 
Ha\buki Limniye gidenemı 
ben, hareketinizi kendi arzu· 

' nuz gibi gpskrcrek bu mü.t-
kll vaziyetlen kurtulmu' olur. 

Cüneyt, alayh bir giilüıeme 
ile ,ehıadeye dönüyor: 

- B tınerlı-

,.,.,.,,..,,.,....,.. • ,J"ll-#1,,.,.,.,,,.""'.J" ....-.1',,.,. 
ili I mi /'iikt> l m.1t1ı ·uc111d;ıbaıı fnı, :ttf 


