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Balkanlar harbi, --çetin olacaktır 

Balkanlar harbini idare 
eden baıkumandanlığın 
en mühim ruuilui, Alman 
laarra:r.u karımnJa Yu 
nan, Yugoslav rıe lngili:r. 
ardalarını kat'i bir mağ
liibiyete ağratmamakta· 
dır. 

AnJı:ara, 8 Nisan 

16) başladı. Harp ateşi Adri-
19) sustu, toplar konuşmıya 

GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

Almanlarınl 
dikkati Türki
genin üzerinde 
Türk - Alman mü
nasebatı normal bir 
seyir takip ediyor 
Bem, ~ (A.A.) - Oli: 
Londra ile Budapeşte nrasıııda diplo

matik münasebetlerin kesildiği hakkın
daki haber, Berl.in,de n1cmnuniyUe kar
planmıştır. Dün Alman hariciye nC'z~
retlnde bu Mdlsenln yalnız bir salta ı 
lieŞk.il etmediği fakat derin bır chcnımi
reü haiz olduğu sdylenmiştir. Ş:.ı cihet 
tebarüı; ettirilmektedir ki İngiltere bu
C(bı artık Balkanhırda temsil olunma
ınaktadır ve bütün üçlü pakt devletle
rinden yalnız japonyanın paytahtındo 

bir İngiliz diplomatik milmesslll lfi bu- ı 
!un maktadır. 

Berlin'de ilAveten bildirildiğine göre, ; 
diplomatik sahada Alman mahfillerinin 
dikkati Türkiye üzerinde toplanmakta
dır ve Türk Alman münasebetleri dai
ma normal bir seyir !.akib etmektedir. 
"""""' ... . .. ... .. .. . .... ... ... ... ... . .. . 
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DİJIXAT 

Gaz.et.eye 
100.deril~ 

evraJr ceri 

1 
verilma. 

TAKViM 
Yıl: 1941 - Ay: 4 Gün: 100 

10 - Nleln - ç..._..ba 
Hicri: 1360 - Rehllilevvel: 13 

Rumi: 1357 - MART %8 

Son Telgraf Matbaasında Basılır. , KuruftUr 

• 

İstanbulluların ·: 
nazarı dikkatine .: 

~ l 

ı 1 lstanbul Valiliğinin tebliğil 
lstanbııl Vilayetinden tebliğ olunmuştur: ' 
Jstanbuld~ oturan Tiirk ~eba~ı vatandaşlarımızdan aşağıda . 

yazılı (2) ncı maddede tasrıh eılen hususatla ilgili bulunanlar 
ikamet ettikleri kaza kaymakamlıklarına 15 Ni•an 941 Salı günü ; 
akşamına kadar müracaatla kendilerine verilecek be~aıınaıneleri ' 
doldur~aları ilan olunur. ! 

ı - lstanbulda otnran ve başka hiçbir iş ve gücü olmayıp da 1 

aldığı tekaüt maaşile geçinen ve seferde de bir hizmet deruhte ' . k ,, 
etınıycce olan askeri ..-e miillü mütekaitler ile eytam ve crami-
lin ailelcrilc beraber (Trakya, İstanbul, İzmir, Erzurum, Ankara• 
hariç olmak üzere) istedikleri yerlerin iskele ve ista~yonlarına ·, 
ka~a~ devlete ait vapur ve trenlerle mütesaviyen nüfus başına i 
ellı kıloya kadar sandık ve denk eşl·alarile birlikte nakillerinin 
yapılması muvafık görülrnü~tür. ' 

İshıubul mahatıdıklarından maa~ alanlar tekaiit ve eytam : 
eraınil maa~ı alanlar bıı rnaa,ıarım gittikleri yerlerden almıya 1 
dl'vanı edeceklerdir. ,. 

1 2 - İstanbulda oturup (İzmir, Ankara, Erzurum haric olmak 

alkanlarda artık politika 
Yatıı. denizi ile Karadeniz arasın
daki memleketlerin hepsini • Tür· 
~Ye Trakyası müstesna - ııda.m
•kıllı sarmıştır. Yalım: Yugoslav· 
Ya, Yunanistan ve Arnavutluk de· 
Cil, Bulgaristan, Romanya ve Ma· 
taristan da bombalar altındadır. 
~Verin Balkanlara getirdiği •ye-! 
ili nizam. işte budur: Yakan, yı-1 
lı:.an ve öldüren nizam. Mihver, bü
tün hareketleri ile kendi sözlerini 
~endisi yalanlıyan bir zümre oldu
ı:unu bir daha isbat etmiştir, 

Yunanistanda Alman hücumuna karşı briişterek bir (ephe t~kil eden İngiliz V'e Yuııan askerleri 

_A_l_m_a_n_._o_r_d_u_s_u Yunanllların Yugoslavyada 

iiıcre) Anadoluda bulunan akrabaları nezdine ailelerilc -birlikte .1 

gitınck arzusunu i1.bar t-dcnlerin istedikleri ~·l"rin iskele ve h,tas~ ' 
yoıılarına kadar dnlde ait vapur ..-e trenlerle nüfu' baMna mii
te<adı·cn (50) kilo~·a kadar •andık \·e denk cş)·alaril~ ı~cccanen i 

Bu dheti bir dalıa ka~detnıek
ten maksadtmız, Türkiyenin uyku
da değil, tamamiyle uyanık oldu
i:unu ve hadiselerin inkişafını en 
büyük dikkatle ve çok yakından 
lak.ip etmekte bulunduğunu bir 
claha tebarüz ettirmektir. Ulıdenıi
ıe düşen \'azüeyi ifaya, vatanımızı 
Ve istikliıliınizi miidafaaya hazır 
bulunuyoruz. 

seıanikve • • lskeçey ı 
işgal etti 

Almanlara göre 
Trakyadaki Yunan 
ordusu teslim oldu 

Bir çok Alman 
askeri imha 

edildi 

Kapımıza da) anouş olan harp, 
Balkanlarda yeni yeni inkişaflar 
CÖ>ternıiye başlamıştır. Yugoslav 
ordnııu bir taraftan müdafaa eder
ken diker taraftan Arnavutlukta
ki İtalyan ordusuDa karşı taarruza 
geçerek İ§kodraya girmiştir; Draç 
tlzerine yürümektedir. Arnavut
luktaki italyan ordusu, seri bir ta-
arruzla pek çabuk tasfiye edileh'.- Bedin 9 (A.A.) -: Alman ?:~u-
- ve ettirilmek de Hizımdtr, ingı- !arı başkumandanlıgının teblıgı: 
liz donanması, Dalmaçya snbille- ı Yugoslavyadan cenuba. inen kuv 
tiudeki Yugo•lav müstahkem nıev· vetli Alman zırh!~ c~zutamları 
kilerinden üslerinden, limanların- Seliiniği işgal etmışlerdır. Alınan 
tlan ve ad;larından istifade ederek kıt'aları, Ege sahiline vararak Var
Adriyatik denizine hakim olabile- dar ile Türk hududu arasında .. Trak 
teği için, İtalya ile Arnavutluk a- yada bulunan Yuna~ t~şekkulle • 
?asındaki muvasalayı iyi(c kese- rinin irti~atını kesmıştır. 
lıilir. Küçük Yunan ve Yugoslav TESLIM OLAN yUNAN 
deniz kuvvetleri de kendi suların· KUVVETLERİ 
da, İngiliz d-Onanmasına pek mü- Berlin 9 (A.A.) - Alınan ~-
hinı yardımlarda bulunacaklardır. )arı başkumandanlığının teblıği: 
Şiındi Yugoslav ve Yunan ordula- Yunan kıt'aları tarafından a~u • 
tıııa düşen vazife, A imanlara kar- dane bir surette müdafaa ediles 
fi müdafaada kalarak Arnavutluk-, CJ>evamı 3 Üll(Ü •yfada) 
tak; İtalyanlara taarruz etmek ve 
onları imha ederek orada meşgul d 
lıııvvetlerini Almanların karşısına Y U n 8 n i S t 8 n B 
göndermek üzere serbest bir hale 
ı:etirnıektir. Bu itibarla İngiliz ha
va ve deniz kuvvetlerine de ebem· 
tniyet)i vazifeler düşmektedir, 

Bu satırların yazıldığı saate ka· 
dar gelen haberlere göre, Yunan 
ordusu müdafaasını derııht.ı etti
ği Yerlerde Alman taarruzlarına 
ınuvaffakıyetle mukabele etmekte
dir. Cephenin uzunluğu delayısile 
lllüdafaası kabil olmıyan yerler 
~e, pek doğru ve haklı elarak tah
ıye edilmiştir. Zaten, bu tahliye, 
":Iınan ordusu Bulgar toprağına 
~rdiği güodenberi yapılmakta idi. 
•nıen şunu iltıve edelim ki Sela

h.ik mühim bir liman olmakla be· 
taber, şayet sukut ederse, bu, Bal
lıanlar harbini bitirebilecek kadar 
ltıiihinı bir kayıp olnııyacalı.tır. 
l!:aldı ki harbin neticesinde imi! 
~.lan devlet merl<ezleri, şehirler v& 

1 
ıın.anlar değil; orılnlarolır. Balkan
ar harbini idare etlen loaşlruınan· 
clanlığın en mühim vazifesi, Al
ınl\n taarruzu karşmnda Yunan, 
~ııgoslav ve İngiliz ordularını kat'f 
ır mağlubiyete uğratmamaktır. 

(Devamı 3 üncll sayfada) 
......................... ~-~-~-~-~-~-~-....... ~-~ ...... ~-..... ~ 

MOVADO 
~ KRONOGR.A.f. 
J.,. ,.. eiAiıcdMUııAMr 

İngiliz· Alman 
kuvvetleri 
karşılaşmadı 

lngiliz tayyareleri 
faaliyette bulunuyor 

fıııı.liz fnıparatorluk kuv~etlerl 
Yunanistan& çıkarılı)<ır 

.. .. . fada) 

kahramanhğı 

150 Yunanlı 
3000 Almanı 
durdurdu __ ... 

Yunan ordusu 
kahramanca mu· 
kavemet ediyor 

Almanların z a
yiatı çok büyük 

Bir Yunan aeferi çocuğu ile 
vedalaşıy&r 

At!D•, 9 (A.A.) - Yuaan orduları 
Başlrumandanlıııuun 186 numaralı t..tı-

ur:_ Alınan kuWJetlerinin mevzileri
mWn cephesine karşı tazyiki bugun de 
fiddetli sureli~ d"'am etmiştir .. Bu taz
yik, hiçbir netice vermemi~tir. lki gun
denberi büyük şecaatla mucadele eden 
zait Elen kuvvetleri, mütecavizlerin 
bütiin gayretini ınuvaliakiyet.izlil:e uğ-
ratm~ardJr. 

struma vadisinde, çapraz ateşleri He 
!fbirliti yapan Ripel, U<iUı, Paliorio

(Devamı 3 Ün(Ü sayfada) 

Almanya Sov· 
yet hududun· 
da tedbir alıyor 

--<>--
Bir çok şehirlerde 
ışık söndürülecek 
Londra, 9 (A.A.) - Gothenburg 

da çıkan Gotlerbvrı PıJstcn gazete i 
n.in Bcrlin muhabirine gore, ınerke
ıt Polonyada LiJz. şarki Prusyada 
Kocnigsberg ve Polonyada Lublin 

5
ehirlerindc 1şıkları söndürme ted· 

birleri alınn1aktadır. Bu &ehirJer 
Sovyet bıUdudu civorında bulun
m::ıktadırlar. 

Muhabirin bildirdiğine göre Al
manya şarkta bir hücum ihtimaline 
karşı bu tedbirleri aJn13ktadı·. 

Almanlar nakilleri ten'-İp edihni~tir. ' 

Osküp ve 
Nişe girdi 
Yugoslav ordusu 
şiddetli tazyike 
karşı koyuyor 

Bulgar ordusuilngiliz kıtaatı 
harbe girmek Musa vva g ı 
niyetinde değil işgal ettiler 

Yugoslavlar 
Arnavutlukta 
süratle ilerliyor 

Filof'un beyanat•\ Amerika hlar, 

Vazifemiz soğuk Kızıldenize ti
kanlılıkla itidali car et gemisi 
muhafazadır gönderecekmi? 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman ordu
ları ~lnıf'...ındanlığ.nın tebliği: 

Bulgaristandan hareket etmiş o
lan Mareşal List'in kumandasın
d&ki motörlü kıt'alarla piy~dC' fır
kaları Yugoolav cephesindeki miı
dafaa hattını yararak arazi mania
Janna rağmen Üs.<üp !ıa,·zasına 100 
kilometre derin li;:indc ginnişlcr ve 
Vardar nehrini ge.;mi~ler<lir. Bu 
manevre netic<'>İnd<' Yug<>slav kuv 
vetleıi ile Yunan - İngiliz kuvvet
lerinin ayrılması bir emı·ivaki ol
muştur. Şimdiye kadar Alman kıt. 
aları Cenubi S·.rbistanda 20.000 dbn 
fazla esir almışlardır. Bunlnrın 
içinde generaller de vard:r. Tv;ı ve 
jıer nevi harp malzemesi gar aimi 
ehemmiyetlidir. 

ALMANLAR ÜSKÜBE GİRDİ 

Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar ajansı bıl•, 
İn&ilis B•tveklll Çörçll diriyor: 

~ 
Ba~\·ckil Filof .Mebus= M•clislnde 

1 1 
beyana\.ta bulunarak Balka.nlarda ette• 

L N NUTKU ~~ c~~n l\;~:~e~~::!:~e~~~ilod:u!~~ 
'istemcdiğınl ve mezJuir memiekeUer.i.n 
Avrup;ıda bulunduklarını söylemiştir, 

H "ti Filo! Belgrad'da yapılan hükılmet dar· 
l er nere g f!! besinden sonra harbın lctinab edilemez 

bır hale geldiğıru söyledikten sönra söz 

l"d•rse gı"t . ]erine ~öyle devam elml§tir: g ~ S l n Bufiln üclil pakta dahil dosUarımız Ci 

k d 
leti ile ber-Jber. komşularımızın yeni 

a r a S f n Q n nizam devleUermc iltihakını memnu-
oıyetlc karşılamı;atı. 

k l 
.., Bugün üçlü pakwdahil dostlarımız gl ova ıgacagız b; biz de gÜ:<el bir eserin tahrib edUmiş 

olmasınJ. teessuf etrnekteyız. Fa.kat 

Balkanlara ve Türki-
bund;;ın do1ayı hiç kimse biti en ba..tit 

(Devamı 3 Ün(Ü sayfada) 
----<O-

yeye yapacağımız KJEL'E YENi 
yardım mahduttur 
Londı-a, 9 (A.A.) - Basvekll Chur- B ı· R HU"" CUM f. 

ch ill bııgun Avam Kaınarasında aşağı-Berlin, 9 (A.A.) - Alman ordu
ları ba.şkumandanlığınm tebliği: 

(Devaını 3 üncü sayfada) 

Arnavutlukta 

Yunanlıların 
taarruzu 

inkişaf ediyor 

daki kararın kabulünü teklif etnliştir: ===== 
Şimali Afrika'da. Yunanistan'da ve 

Akdcniz'de, deniz, kar.ı ve havalarda 
elde cUılen !:on zaferler mUn:ahCbetile 
Avam K.ırnarası bu parlak harekata :iş
tirak eden hc-r sınıflo.\n İngiliz kuvveile 
tine ve keza nna\.atancla da mesai ve 
ga) rctleı·ııc bu mu\•atfakiyetlcrı milin
i ~ilıı kılan \';.ı s ı taları temin edenlere, bu 
hizıı.ctlc1 inden do~yı yüksek takdirleri 

100 ton yüksek infi· 
lak bombası, 30 bin 
yangın bombası atıldı 

lngilizler mavaf -
fakıyetli bir neti

ce elde etti 
Londra 9 (A.A.) - İngiliz hava 

nezaretinin tebliği: 

ni şükranla kaydeder. 
Churchill bu teklifi yaptıktan sonra 

vaziyet hakkında izahat vermiştır. Aya 
ga kalktığı vakit alkışl:iiırla kariılnnan 

Başvekil deırlilir k.; 

İtalyan müstahkem Bundan onbcş gün evvel muva!fald-
. 1 • d yetlerin fasılaslz devanı edemiyeceğini, 

m e v z ı e rı yarı 1 ı zalerler olduğu g;bı muvar!akiyet.izlik-

9 (A 
A ) A . Jer de beklenebileceğini, ve her zaman-

Au.na · ~ - . tına radyo • ki gibi her şeyi olduğu gibi kabul eirne-
su dun aJ<şa.mkı neşrıyatında, Pa • ımiz liıı.ım geldiğ!nı ııöylemlştim. Keren 
zartesi gunu Arnavutluk cephe - fiddelll muharebelerden sonra :z.ap&o-

sinde Yunan kıt'aları tarafından (Devamı 3 Uacii aa)'faola) 
başlıyan taarruz harekatı hakkın •

1 
-da şu nıalümatı vermi~lir; 

Ceplıedcr. alınan son haberlere 
gôrc taarruz harekatı fevkalade bir 
nıuraffakıyetle devam etmektedir. 

!1aıar!esi sabahı erkenden topçu 
ate•ini müteakip kuvvetlerimiz 
şiddetli bir hücum yapmışlardır . 
Harekatımız o kadar şiddetli ol -
nıu~tur ki dü_<nıan müstahkem 
mevzileri tel örgüsü hatlan ve mit 
ralyöz yuvaları derhal imha edil -
miştlr. 

1.fevzilerden tardedilen düşman 
insanca ve malzeme itibarıle ha • 
kiki bir felakete uğramıştır. Mu -
harebe bütün gün sürmfu;tür. t -
talyanlar muharebe meydanında 
ölü, yaralı ve harp malzemesi hı -

Bombardıman servisine mensup 
çok büyük bir tayyare teşekkülü 
K.iel üzerine hücuma, dün gece de 
cievam etmiştir. Hava, neticelerin 

(De'f81111 3 iiııcü Ayfaıla) 

General Wavcll 

Kahıre 9 (A.A.) - ingııiz Umu· 
mi karargahının tebliği: 

Trablusgarpta, vazifeleri başlıca 
kuvvetlerimiz tahaşşütlcrini ıkmal 
edinceye kadar düşman ileri hare
ketini yavaşlatmak olan geri kıt -
alarımız dün adet~e üstün kuvvet
lerin şiddetli hücumunr. tığramış· 
!ardır. 

Eritrede dün ôğleden Sllnra tes· 
lim olan Musavva bugün kıt'aları
mız tarafından işgal edilnııştir. 
Habcşistanda ric'at halinde bu -

lunan İtalyan kıt'alarıı::n takibine 
devam edilmektedır. 

Londra 9 (A.A.) -Röyterin dıp
lomatik muhabiri yazıyor: 
Musavvanın işgali çok ehemmi -

yetlidlr. Kıt'alanmızın bu limanı 
(Devuıu 3 üncü S11Yfada) 

lı rakını.şiardır, Bir miktar da esir a
Jınnııştır. Dtiıı saklı Al••• kltalan tanfmıiaa ıuaı edh Se liaikteıı tıi.r ttöriinüş 



SAYFA-2 I K 

r~~v~~~iliA~ ~~;~i~? ll~'Kf:.~rı 
1 Celaleddını Rumı Kımdır? Yunan milleti 1 
l Yazan: zlY A ŞAKiR Kolay yenilmez 

_ &O _ Dünkü haberler Yugoslav ordu-
larının geri çekilmesi neticesinde • ---------

Gömlek f ia ti arı 
zayıf ka~~ .. Y~na.n kuvvetlerinin Mürakabe Komisyonu bu gün gömlek ve 

('KöMÜREY AJ 
PILAN ZAM 

onun namını ebedileştirdiği (Diva
nı Şemsülhakayık)ı ile (Mesne· 
vi)si de (tasavvuf) ilim ve mesle
ğinin en yüksek derecelerine vasıl 
olınuş birer şaheserdir. Ve bu şa
heserler, hem Cenabı Mevliina'nın 
ilim ve irfan kudretini, hem de 
onun hassas ruhunda hiç durına· 
dan kaynıyan samimi heyecanların 
mucizevi birer ifadesidir. Bu eser
lerde, muhteli[ mezheplerin (ta
savvu[) mefhumları adeta birleş
miş .. (Mevlaniı)nın kurduğu yep· 
yeni bir meslek ve mektep vücu
de gelmiştir. Bu da onun ilmi şah· 
siyetinin büyüklüğüne en bariz bir 
delildir. 

erbabı, zıihiri ve babni (adabı Ne
heviyye) ile tahliyei zat ve iktisabı 
feyi'ızat etmiş bulunanlardır ... An· 
lara, (ehli tasavvuf), (mutasav'fi
fe) ve soflyon denilir.] 
Şenneddin Sarni Bey merhum, 

(Kamıisu Türki)sinde, bu kelime
nin arapça olmayıp rumcada (hik· 
met) manasına olan (sofya) keli
mesinden geldiğini kabul ettikten 
sonra, bir hayli izahat veriyor. Ve 
ayni zamanda, bu mesleğe menrup 
olanların, safi yünden mamul (sof) 
denilen kumaştan elbise giydikleri 
için, kendilerine (sofi) ve meşgul 
oldukları ilme de (ta•avvuf) isnıi· 
ni verdiklerini ilave ediyor. * (Tasavvuf Tarihi) eserinin bü· 

(Tasavvuf) kelimesi üzerinde yük muharriri Mehmet Ali Ayni 

Alman yuruyuşunu durduramama- • .., 
sı neticesinde SelfuUğin düştüğünü dıger bazı eşyanın kar hadlerini tesbit edecek 
bildiriyordu. 

Nanemolla: 
- Selaniğin düşme•i Yunan or

dusunun mağlilp olması demek de
ğildir. dedi ve sözlerine şöyle d~
vam etti: 

- Bir Alman fırkasını 2.4 saat 
durduran 150 Yunan neferinin da-
ha neler yapacağını herkesten ev· 
vel ve herkesten iyi Almanların 
öğrenmiş olma5t gerek. Yunan mil
letinin kolay yenilmez olduğu 
meydanda değil mi? 

• 
Mu•avoanın 

.. Fiat Mürakabe Komisyonu bu - ı Bundan başka gümrüklerde bu· . 
g~n toplanac~_ktır, Yapılacak gö • lunmakta olan nışadır ve kalay • 
ruşmelerde gomlek, kravat gibi !arın da miktarları sorulmuştur. 
eşyanın fiatları tesbit edilecektir. 1 Gelecek listeye göre bunların ta • 
Bunda~ başka yerli ~karaların cirlere tevzii kararlaştınlacaktır. 
da malıyet fiatları tetkik edilecek, H d t t . 1 . . d d ft . . ur ava acır erının e e er-
ıcap ederse bu makaraların ucuz !eri, faturaları tetkik edilmektedir. 
olması için cinsleri tebdil oluna -
caktır. 

Bisküvi imala-
tı için un 

Bu meyanda eski senelere ait kar
lar tesbit olunacaktır. 

1 
Gazinoların 
yaz tarifesi 

Kısa bir tevakkuf Bey üstadıınız ise, (ehli hlam ara-
Hiç şüphesiz ki aziz okuyuculan. sında ta•avvufun zuhuru) ba~lıkıı İfgalinden sonra Günde 35 çuval ve- Komisyon yarın ilk 

mızdan büyük bir kısmı, (ta•av· faslına kıymetli izahat ile girişi- İngilizler Şarki Afrikada İta!- "l • k 

l 

Havagazı ve elek
trik ücretlerine te
siri tetkik ediliyor 

Kömür fiatlarına yapılan 
son zam üzerine bu tereffüün 
şehrimizde elektrik, bavagazı 
fiatlarına ne nisbette tesir e • 
deceği hakkında Belediyece 
tetkiklere geçilmiştir. Ayrıca 

Tramvay İdaresi de bu mak • 
sadla hesaplarını tetkik et -
mektedir-. Yapılacak zamların 
yüzde 5 i tecavüz etmiyeceği 

anlaşılmıştır. 

Çoraplar 
---0---vuf) kelimesinin ihtiva ettiği ma- yor .. Hicretin ikinci as .. nın ilk ya- yanın en mühim ve en son limanı· rı mesı ararlaştı toplantısını yapıyor 

na ve mesleği çok iyi bilirler. Fa· rısına kadar henüz (sofi) kelinıe- nı da işgal etliler. Bisküyi imalatı için şehrimizde· Yeni gazino tarifeleri hakkında F b "k 1 
kat biz,· aczimize rağmen. deruh- sine. tesadüf e~ilmediğinden balı· . Nanemolla: ki bi.sküvi fabrikalarına yevmiye her kaza kaymakamının Belediye a rı a ar yeni ima-
te ettiğimiz nakil vazifesini daha s~ttikteu sonr~, ızahatı~a de~am e·' _Artık Amerikanın müsbet bir ı ne mı~tar un .~erilece~inl tesbit et- ı İktisad Müdürlüğüne bir rapor 1 lata hazırlanıyor 
iyi ifa etmiş olmak için, karileri· dıy?r. Ve hulasaten, şoyle dıyor: . . . . . mek uzere dun bıskuvı fabrika • göndermeleri istenilmi ti . . 
mi2in arasında bu kelime ile ünsi· [Islaıniyetin zuhuri-le her tarafa rkıld~ ~r:eı; gdeç;esı ı_çı~ ~·~ I törleri Belediye İktisad Müdürlü • Dün akşama kadar ;alnız 5 ka· ~r~p stan.dardiı;as!on nızamna· 
yet etmemiş zevatın bulunabilme- intişarından sonra, pek feyizli bir .'.r lını;,~:. ; .. a ı. e ı ve soz erını ğünde toplanmrşlardır. Neticede zadan bu raporlar gelmiştir mesının tatbık mevkııne konulma· 
si ihtimalini de nazan dikkate alı- fikir hareketi başladı. Pek az bir şoy e ' ır. '· .. . Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın • Yeni tarifele · · B 1 d. d sile piyasada satılmakta olan muh 
yoruz. Cenabı Mevlana'nın me•lek vakit içinde edebi, ilmi, fehefi ce- -. Amerı~a s~r'atle ve bızzat ~- dan hergün 35 çuval un verilmesi teşkil olunan ~o~;~yon ~u":n7:ü~ telif cins çorapların tensikine baş· 
ve m~ş~ebini daha iyi aydınlatabil- rey~nl~a ayrılan bu hareket veı· ıuerıka gemıl~~ıle Ba"':'~ cephesı- kararlaştırılmıştır. ı nci. ilk toplantısını yapacağından larırnıştır. Yeni nizamnameye gö -
mek ıçın, (tasavvuf) kelimesi üze- faalıyetın en başında, dini mesek- ne yardım gondermelidir. Artık dig"er 6 kaz k k d re imal edilecek çorapların nevi ve 
· d k . . . ı d . t 1 . t" ç . a ayma amının a ra-rın e •.. ~~a hır tetkık yapmayı fay., er var u:. ıcraa zamanı ge mış ır. İn ı" geldı" porlarını bu akşama kadar gönder- ev:afı tamamen tesbit edilmiş ol -

dalı goruyoruz. (Daha var) M. K. meleri dün kendilerine bildirll • dugundan çorap fabrikaları ve ima 
(Tasavvuf) , nedir?.. miştir. lathaneleri de makinelerinde lü • 
B~u, tamamiyle şerh ve izah e- { a l Karabük fa brik ası da zumlu tadilatı yapmaktadırlar. Bir 

debılmek için, bu sütunlar kafi de· l MAHKEMELERDE ve POLiSTE . . . B. k aydan kısa bir müddet zaııfında ğildir. Ve bu ~tıs.usta taf~i~ilt. ver- J çıvılık tel hazırlıyor 1 l f r 0 m 0 r Öf piyasadaki çorap satışları tama -
mek de, sadedımızden harıçtır. = , , b" d b" b men nızamnameye uygun bir şe -

Bu ilmin alimleri, (tasavvuf)u Taksı" d v k . . • oldu·· renlerı"n . Me~kezı. Avrupa memleketlerine ır en ıre attı kilde olacaktır. 
bin türlü tarif etmişler .. fakat, za· egne çısım sıparış edilmış ?l~ çivilerden 150 ---<>---
biri ve batıni mana itibarile, bu, h k 

1 0 d tonu da~.a gelnııştır. Bu çiviler ev· [ f . .-- • .. . . 
tarif ve tavsifleri kafi görmemiş· ID a eme er} ne Ün başlandı v~lce ~1uraka?.e Kom i:yo~una ve- çerısındekı UÇ kışı PO L Is 
!erdir ... Biz, bu derin deryaya dal· rılen lısteye gore tevzı __ edilecektlr. de beraber kayboldu 
nıak fikrinde değiliz. Ancak, bazı Bundan. başka Karabuk demır ve 
alim zevatın bu baptaki fikir ve Katillerden biri delilik arazı gösterdi.. çelık fabrıkaları da piyasa için çivi Denizyolları Klavuzluk İdaresine Boğulurken kurtarıldı 
mütalealarına, süratli bir göz gez· Diğeri de c i n ay e ti i t i raf etti teli ihzar etmeğe başlamıştır. alt ·Kartal. romorkörü evvelki Balıkçı Hüseyinin idaresindeki 
dirmekle iktifa edeceğiz. ' gece sabaha karşı saat dört buçuk· balıkçı sandalı dün s<>bah Sarıyer 

En büyük (tasavvuf) ulemasın· Geçen Kanunusani başında Be-• lira veririm.> deyince İlhami kız • Otobüsçüler zam istediler ta, Haliçte, bağlı bulunduğu ha - açıklarında devrilmiş, Hıiseyin de-
dan (Bağdatlı Cüneyd) : şiktaşta bir cinayet olmuş, Beşik· dı, bir kama çekerek üzerine yü - Belediye hududları dahilinde i -1 vuzların önünde birdenbire kay - nize düşmüştür. Bu sırada tesadü-

- Tasavvuf; (Allah) ile, bili ta~ta Ortabahçede oturan otomobil rüdü ve her tarafına saplamağa leyen otobüslerde bilet ücretler· ş n_ayıp batmıştır. Romorkörün içe· fen oradan geçmekte olan bir mo-
alaka birlikte olmaktır. taksisi değnekçisi Resul oğlu Tev- başladı. Tevfik boğuşuyordu. İlha· 1 kuruş zam yapılması için at:~ 1 rısınde buluna.n gemici Kavaklı! tör Hüseyini muhakkak bir ölüm· 

Bn tarif, hiç şüphesiz ki çok kes- fik, evin bodrum katında, altısı mi, cebinden bir de sustalı çakı çı- l>üscüler Belediye Reisliğine müra- Mustafa, a_teşçı Rızelı Hamıd ve den kurtarmıştır. 
tirme bir hakikattir. karnthdan olmak üzere 26 yerin - \t.arıp bana verdi: -.Sen de sapla!• caat el.mlşlerdlr. zamma sebep o-ı b:nlora uuaafı.r -olarak r;>c=lt"n İbra- Al k .... d .., 

Bazı ulema da, bu çok şümullü j den yaralanar~ öldürülmüş olarak •iedi. Korktum .. ben de bir iki de· !arak benzin ve malzeme pahalı • hım de motörle beraber kaynaya- . aca yuzun en agır 
kelimeyi, şöylece tarif etmişlerdir: bulunmuştu. Oldürüldüğü yerde fa bacaklarına sapladım. Tevfik öl- lığı ileri sürülmektedir. Keyfiyet rak kay<ed·b1aııı:ıuşlardır. K.a~~lanla- yaraladı 

_ Tasavvuf, (Edeh)dir. 1 de, şarap ş~şele~i ~c .. şa~ap bar- dükten sonra İlhami elbisesini soy- tetkik olunmaktadır nn ces erı, yapılan butun ara • Galatada oturan Halit ile arka-
- Tasavvuf, ahlakı İliıhiyye ile ı daklan oldugu gorulmuştu. du. cÜzerinde parmak izim kal - · malara rağmen henüz bulunama • daşt Mehmet Emin arasında alacak 

tahallilk etmektir Yapılan tahkikat neticesinde, mıştır belki. diye beraber alıp gö· Dünkü ihracahmız / mıştır. yüzünden kavga çıkmış, biraz son-
- Tasavvuf, (ahlakı hasane) ile 22 yaşında İlhami Eminkoç ile 17 türdü. Oradan çıkınca birbirimiz- Dün muhtelif memleketlere 446 Denizyolları İdaresince, romor • ra kavga kızışmış, Halit bıçağ:nı 

tahallilk etmek .. ve (ahlakı zemi- yaşında Cevdet Sönmez'in bu cina- den ayrıldık .. birer tarafa gittik. bin liralık ihracat muamelesi kay- körün çıkarılması için, çalışmalara çekerek Mehmet Emfoe hücum 
me)den vazgeçmektir. yeti işledikleri neticesine varılmış Bundan sonra, mahkeme, delilik dedilmiştir. Bu miktarın 400 bin li· 1 başlanını§tır. etmiş ve muhtelif yerlerinden ağır 

Ve saire... ve yakalanmışlardı. Ilhami ile Cev arazı gösteren İlhaminin adliye rasını İngillereye satılan tiftikler Romorkörün, sin' ine volfla • surette yaralamıştır. Yaralı hasta-
(Tasavvuf) kelimesine Ji'ıgat ve detin mevkuf olarak muhakeme • dokto_runa muayenesine karar ver· ' teşkil etmektedir. Bundan başka tından birinin açık bırakılmış ol - neye kaldırılnuş, Halit yakalana

kamuslarda verilen mllnalar da, leri~e dün ikinci ağırceza mahke - mış, Ilhamiyi muayene eden adli· Mısıra balık, tütün, İsviçreye, fın- m~sından su alarak battığı tahmin rnk tahkikata .başlanmııştır. 
şunlardu:: mesmde başlanmıştır. ye doktoru tıbbı adlide müşahede dık, afyon, Amerikaya lüle taşı, av edilmektedır. 

Ahmet Ve[ik Paşanın (Lehcei İlhami sorgusu sırasında serkeş· altına a.lınmasına lüzum göster " derisi, Filistine kuru erik ve pestil Zabıta. ve adliye hadise hakkın- Merkep ısırdı 
Osmani)sinde: çe vaziyet alarak delilik arazı gös- miştir. Ilhaminin tıbbı adliye gön- gönderilmiştir. da tahkikata ehemmiyetle devam Beylerbeyinde Çamlıca cad<lesin-

[Tasavvuf, zahiren ve biitınan terdiğinden salondan çıkarılmış, edrilıı:ıesi ve müşahede altına alın· Mekteplerde imtihan etmektedir. de 93 numarada oturan Rüstem 
iidlibı şeriatle tahalli semeresi ola· Cevdet sorguya çekilmiş, hadiseyi ması ıçın muhakeme başka güne Acar dün merkeple giderken bir 

1 bırakılmıştır. hazırlıkları 
rak .ima~da husule gelen feyzi ma-ı şöyle anlatmıştır: Arif Esmer 0 .. ldu"" denbire merkep ürküp yere atmış, 
nevı~en '.baret. hal...] _İlhami arkadaşımdır. Bir şi _ Muhtekir bakkal mahkum Orta mektep müdürleri dün Ma- bundan sonra da tekmelemiş ve 

(Lugatı Nacı)de: ] racıda beraber oturduk; bana rakı oldu arif Müdürü Tevfik Kut'un Reis - İstanbul Meb'usu, Profesör ve ısırmış, ehemmiyetli surette ya . 
. [Zahiren, batman adabı şeriatle içirtti. Sonra Beyoğluna çıktık. Maçkada bakkal Ziya 90 kuruş !iği altında bir toplantı yapmtslar· muharrir Ahmed Şükrü Esmer, raJam:ştır . Yaralı Rüstem Haydar-

t 
h ır · ı k · d h M h . dır. Bu toplantıda devlet imtihan- N paşa Nümııne hastanesine kaldırı-

a a ı semcresı o ara ınsan a u- u sın ve Arif adında iki kişiye azami fiat konan kaşar peynirinin evzad Esmer ve Nermin Esmerin 
sule g ı k ·ı· f · "d ti d k o 

1 
larınm yapılacağı okul, ve bu im- b b !arak tedavi altına alının•...,~. 

e en eına ı eyzı manevı en ras a ı . n arla da biraz gezdik· kilosunu 100 kuruştan sattıg" ı için a aları Arif Esmer vefat etmio · ..,..~ 
·b t h ı ş •· · · tihanlara gidecek mümeyiz liste - "' ı are a ··· er ıyyatı, rumuz ile ten sonr:ı Ilhaminin teklifile Be • adliyeye verilmiş, tezgahtarı Ya • tir. Cenazesi bugün ög"leclen sonra 

b · t k ' !erinin tanzim edilmesi etrafında 
veya ır a ım maanıi mecaz ile be- şiktaşta· Tcvfiğin evine gittik. Ora- niyi ve çırağı Mustafayı yalan şa· Nişantaşında Teşviklyede Çınar 

ed ·ı· "d'b f' d görüşülüp kararlar alınmıştır. k yan en ı ını ve a a ı ure a ... Er- da a şarap içildi. Bir aralık dışa· hadete teşvikten de Ziya hakkında so ağında Ihlamurpalas'tan kaldı· 
b~bına. (e~li tasav;uf), (mutasav-ı rı çıkttm. Döndüğüm zaman, be - ayrıca takibat yapılmağa başlan • ......_ rılarak Beyazıd camiinde namazı 
vıfe), (sofıyon) ıtlak olunur.] nım şarap kadehıme sigara külü a· mış, Yani ve Mustafa da yalan şa· ve 25 lira para cezası ödemesine kılındıktan sonra Topkapı kabris • 
~i Nazima ve Reşat Beylerin tılmış olduğunu gördüm. Artık git- hadetten muhakeme edilmişti. Bu yalancı şahid tedarikinden de ay ~ tanına defnedilecektir. 

(Mükemmt!I Osmanlı Lôgati) nde: mek istediğimi söyledim. Tevfik muhakeme dün asliye ikinci ceza rıca 20 gün hapsine karar veril • Merhuma Cenabıhaktan rahmet 
[Tasavvuf, şer'iyyat ve itikada- bırakmak istemedi. cBurada kalır· mahkemesinde neticelenmiştir. miştir. Mustafa ile Yani de birer ve mağfiret, kederdide ailesi efra· 

it ilhamlı, runı(lzlu bir surette be- sınız!• dedi. İlhami de itiraz edin· Bakkal Ziyanm fazla kar teminin· 'buçuk ay hapse mahkum edilmiş· dına ve muharrir arkadaşımıza 
yan eden ilim V& meslek ki; bunun ce, İlhamiye cKalırsanız sana beş den yedi gün dükkanının seddine !erdir. sabır diler, beyanı taziyet ederiz. 

EDEBi ROMAN:143 tini gözden kaçtrmıyordu: tedikten sonra, bana, ne demek dü hul bir şeyden bahsolunsa, fazla 
- Bebeğe gitmezsek, başka bir şer ki, dedi. sormağa cesaret edemiyor, so;,un· 

ÇOBAN YILDIZI yere mi gideceğiz? Nigar, bu cevabı beklemiyor • da Faik'e taalluku olabilir ümidi, 
- Bebeğe gitmiyelim de, nereye du; şaşırarak durdu: onu perişan ediyordu. Saib Rami· 

::::::::::::::::: Yazan: lllohmat YESARi 
emredersen gidelim. Nigar, mütereddit bir bakışla: nin, yolu değiştirmek istemesi Ni-

- Niçin oraya gitmek istemiyor· - O halde. Telaşın neye? diye garın kalbinde, aylardanberi bir 

gibi mecalsiz gözüküyorlardı. So · 
kaklar; Üzerlerinde gezinen malı· 
li'ıkat serin pınar başlarına çekil • 
miş vah~i ormanlar arasmdaki yol· 
tar gibi güneşle haşhaşa kalmış • 
!ardı. Caddelerden geçen insanlar· 
da gölgeli su başlarına yetişmek 
istiyorlarmış gibi zoraki bir sür'at 
vardı. 

Saib Rami, Nigara soruyordu: 

- Adaya mı gidelim yoksa Be • 
beğe mi? 

Nigar; zihnen uzun ve ehemmi -
yetli bir mukayese yap!tğı zanna· 
lunan bir tavırla düşündü: 

- Bcbege gitmek daha doğru. 

Oras ı hem serindir, hem de deniz 
havası almış oluruz. Adada bir şey 
yok ... 

- Dilde, yahud iskeleye civar 
gazinolardan birinde otururduk. 

- Bebek daha iyi bence... sun? tekrar sordu. defa bile tahakkuk etmiyen bu ü-
- Siz bilirsiniz! - Hiç!.. - Senin için! midi yeniden tutuşturmuştu. Sa -
Şoföre seslendi: Nigar, ısrar etti: - Neden? ib Rami, niçin oraya gittiklerini 
- Bebeğe doğru çek... - Orada bazı dostlannıza söz Saib Rami; gözlüğünü düzelti • istemiyordu? Demek Faik orada 
Fakat araba, Maçkadan geçer • •mü verdiniz? yordu, dudaklarını hafifçe oyna · idi? .. Saib Rami hem kendi, hem 

ken, Saib Rami parmağını çıtlata- Ellerini çırparak, katıla katıla tarak, mırıldanır gibi: 1 Nigarm Faikle karşılaşmasını is • 
rak haykırdı: gülüyordu: j - Gidersen görürsün ... Evvel- 1 temezdi! 

- Bebeğe gitmiyelim. -:- Onlara tesadüf ederiz, diye I den hatırlamış olsa idim, gezmeği 1 Falk'i, bir kere görmek için Ni-
Halecanla doğrularak, şoföriin 

0
• mı korkuyorsunuz? Korkma efen· teklif etmezdim. Bana kabahat gar her fedakarlığı göze alırdı! .. 

muzuna dokundu: dim, korkma ... Ben, kıskanmam. bulma da... bnu yakından görmek, sesini du· 

D 
.. d.. D .. d.. Vazgeç· Ah, kim bilir ne harikulade şeyler· Onun, çehresinin aldığı ciddiyet yabilmek; eza, iztırap verse de 

- on ur... on ur... d. 1 , 
tik, Bebeğe gitmiyoruz. ır. Ne kadar eğleneceğim bilsen! Nigarı korkutmuştu. Fazla sora - yine bir saadet olacaktı. 

Nigar, onun bu iini telaşına hay· Vallahi pek merak ettim. madı. Otomobil; baş döndüren bir j Otomobil, bahçenin kapısına ka 
ret etti: Şemsiyesinin ucile şoförün sır • sür'atle, korna çalarak, sarsıla sar· dar dolmuş sıkışık araba ve oto • 

_Ne var, ne oluyorsun? t ına vurdu: sıla yol alıyordu. Nigar; etrafına mobiller arasında iJerliyerek, Be· 
- Bebeğe gidiyoruz ... Çevir o • bakamıyor, şemsiyenin sapını kı - bek tramvay tevakkuf mahallinin 

Saib Rami; söylemek istemediği t b·1· H ·· ' 1 oma t ı... em son sur at e!.. racak kadar sıkıyor, gözlerini ka- önünde durdu. Nigar la Saib Ramı,' 
bir şeyi gayri ihtiyari ağzından s ·b 
k 

aı Rami itirafa mecbur kal • pamış, üşüyormuş gibi dişlerini otomobilden inip bahçeye glrmio. 
açırmış gibi kekeliyordu: b. d b --. mış ır a am asa iyetile: birbirine çarparak titriyordu. '1erdl. Saib Rami, orkestranın ya· 
- Hiç ..• Bir şey. Aklıma geldi - Benim için değil ... Nafile te· O, Faik'i sevmeğe başladığın - nındaki sed üzerine doğru yürü -

de... ~ ediyorsun yavrum ... Ken • danberi hissi, muhakemesi daima l dü; - Burada oturalım. 
Nigar, onun küçücük bir hareke- dimi düşünmem bile ... Sen is • uyanık yaşıyor, iyi veya fena, meç (Devamı va.r) 

Otobüs \nuayenesi 
Otobüslerin umumi muaşenele

rine devam olunmaktadır. Şimdiye 
kadar yapılan muayenelerde mev· 
cut otobüslerin yar-.sından fazlası 
fenni şekilde kontrol ~imiş ve 
ilk defa olarak bunların arasında 
muhtefü yerleri bozuk otobüs bu
lunmamıştır. 

Kazalarda Pasif 
Korunma Tecrübeleri 

Şehrimiz kazalarında yapılacak 
olan pasif müdafaa tecrübeleri 
hazırlıklarına devam olunmakta -
dır. Pazar günü Eminönü ve Üs
küdar kazalarında icra edilecek 
tecrübelerden sonra Pazartesi gü· 
nü de Beykoz kazasında tecrübe 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

500 Çuval kahve geldi 

Port - Saidde bulunan kahveler
den 500 çuvallık bir partinin daha 
Mersine geldiği öğrenilmiştir. Kah 
ve ve Çay Birliğine aid olan bu 
parti taksim edilecekti.r 

23 Niıan Çocuk Bayramı 

Bu bü;yiik Bayranumrzda Milletin 
yardım ve şefkatin .. muhtaç Çocukları 
sevindirmek için Çocuk Esirgeme Ku
rumu yardımlarının saygıyla bekler. 

ANNELER: 
Çocuk BULAMAClnm top,top olma

ması için SOGUK StlTTE kanştınldık· 
tan sonra PİŞİRMEK Hizim geldiğini 
UNUTMAYINIZ! 
Cocııil< Es1r&'eme ıtıırıımıı Gemi Merkeaı 

Moskova 
Müzakereleri 

YtUan: 
,.rel. H. Şükrü Baban 

a apon Hariciye Nazırı Mal• n ~uoka'nın azinıct , .e a\I'" 

JJ aelte Mo>kovaya uğrauı•: 
sı bizatihi dikkate şayandı. Sanki 
bu seyahat daha ziyade Sovyet ri• 
cali ile temas için yapılmış gib1 
Halbuki şimdi Sovyet devlet nıct· 
kezinde Mikado murahhasının ik~· 
metini uzattığı anlaşılıyor. .Nazır 
diyor ki: •Burada kalmamın i.Jnti· 

· dadıncla fayda varsa biraz dab• 

\

durmak benim iÇin mümküııdüt· 
M~rkezde vücudumu istilzam cd•0 

ı ınustacel işler yoktur. Artık co 
'büyük devlet hariciye nazırlarının 
hayati ehemmiyeti haiz zamanlar· 
da merkez bürolarında buluumaYıJI 
filen ve şah>an hariçteki pürüz '" 
engelleri bertaraf etmekle uğrnl" 
tıkları ve yahnt yeni askeri ' 'e si· 
yasi unsurlar celp ve cezbine çalı~· 
tıkları bir hakikattir. Mister .ı::· 
den 'in iki aydan fazla süren LuH~ 
dradan ayrılışı hakikaten İngiltere 
~çin \'erimli oldu. Şimali Afrikada 
ltalyan orduları bü~· ük hezimetle· 
re uğratılarak Almanların imdad• 
yetişmesi icap ettiği gibi Balkan· 
!arda da Yugoslavya Alınanlarll1 

mahrekine girmekten kurtarıldı· 
Ayrıca artık kimse için bir sır ol· 
mıyan Balkanlara İngiliz kuvvet· 
leri nakli keyfiyeti de tahakkuk 
etti.• 

Matsuoka, mallım olduğu veçhi• 
le, mühim olan bu seyahatine Bet· 
lin hükumetinin daveti üzerine icU· 
bet etmiştL Üçüzlü Paktın baıı 
icaplarının yenıden tetkiki ve mÜP" 
hem noktalarının tavzihi derpiş o· 
lunuyordtL !11atsuoka'nın Beriind• 
ziyafetlerde sarahatle ifade etöğİ 
veçhile bu siyasi vesika Japonya· 
ya göre bir sulh aletidir. Harbe 
yeni başka devletlerin • yani Ame· 
rikanm. girmesi şıkkında harekete 
geleceğine göre boğuşmayı tahdide 
matuftur. Fakat bünye>indeki bil 
vasıf, Birleşik Devletlerin demok· 
<asilere yardım politikası ve dik· 
tatörlüklere d:.işmanlığı ile, Jıalel· 
dar olmak icap ederse Tokyonuıı 
müsmir bir harekele geçebilmesi 
behemehal Sovyet Rusya ile olan 
; htiliiflımn halline bağlıdır. sov· 
··et Ru•ya tehlikesi Japon ricalinin 
~özünün önünde bulundukça P.· 
merikayı tesbite ve yerinde mıhla· 
mak gayesine vasıl olamaz. Şu hal· 
tle Mihverin bütün endişesi so~· 

·et • Japon münasebetlerini ay· 
1ınlatmakta gibi görünüyor. Ja· 
~onya Sovyet Rusya ile nmıınıi bit 
mlaşma yapabilir>e artık gözleri· 
n i Mançukodan öteye dikmiyccek· 
tir. Çünkü Avrupa mnharebesi 
l'okyo kabinesi önüne nihayetsiı 
· mkôn ve ümit ufukları açm~tıt• 
\rtık şimalin haşin iklimi ile uğ· 
·aşmıya ve Çinlilerle yıllarca ınii· 
·adeleye lüzum olmaksızın sıcak 
'e olgun meyvalar toplamak kabil· 
:lir. Zaten biraz parmağını iliştir· 
1iği Siyam-Fransız Hindiçinisi da· 
;ası müstakbel genişleme istik•· 
!Jetinin değiştiğini gösteren bir de• 
li1 sayılabilir. Daha cenupta n da· 
ha ılık muhitlerde Cava adası zen· 
ı:in kaynaklarile emre amade ola· 
bilir. Binaenaleylı Sovyetler ile 
balıkçı gemileri ihtilafı, Mançuk0 

hududu meselelerini ebedileştir· 
mekte büyük menfaatler olmıy•· 
bilir. Çin davasında hele Sovyel 
Ru,ya müzaheret ederse belki Ja· 
ponlar daha uysal davranabilirlet• 
Böylece sürüklendikleri bir batak· 
lıktan arabalarını çıkarabilirler· 
Böyle bir politikadan Stalinin ya· 
pacağı istifadeler büyük ve açıktır· 
Ne de olsa kuvvetli olan Japon teb· 
d.id.i artık Sovyetleri ta uzaklarda 
iz'aç etıniyecektir. A.ksayı Şarkt• 
gerek Çarlık Rusya, gerek Kıı 1l 
Rusya daima zayıf kalnııştu: ve öY· 
le olllllya da kısmen mahkumdu!· 
Çünkü muvasala hattı tektir ve yol 
uzundur. Sovyetlerin vaplıkları gi· 
bi mahalli ve adeta ;,.üstakil biİ" 
yük bir ordu kurmak da merkez 
için birçok tehlikeli ihtimalleri toP" 
lıyabilir. Japon ihtiraslarıııı ccntl" 
bun sıcak ve güneşli ufuklarııı• 
çevirmek Moskovanın ale~hind• 
değildir. Matsuoka ile Moloto•· ,e 
batta Stalin mükalemelerinin de· 
vamı bu vadide göriişmelerin bii•· 
bütün vihi esaslar ü;crinde cere
yan etmediğini gösterir. E ,ase!' 
Stalinin şahsan müzakereye iştı· 
raki, işlerin nazariyat vadisinden 
ve çok yükseklerden inerek talıak· 

ki Si il• 
kuk sahasına doğrn ya aşma. . t 
ilgilidir. Hattll Matsuoka'nın bıız,ı 
bu uzun seyahati ihtiyar etn~ t·~t:ll 
evvel So\•yetlerle mütekaddinı ,·e 

(Devanu 4 ünrü sayfada> 
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t GÜNÜN~ Yugoslavyada Çörçilin nutku 
YASI ve ASKERi (Baş tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı ı inci sayfada) 

Üskü:bün ve Köprülünün alınma- lunmuştur. Keren muharebelerinde za-1 C M A L 1 sıru müteakıp, Alman hrt'a!arı, yiatımız dört bin kişidir. Eritre'deki bü 
Vardarı .Şarki Arnavutluık hududu tün bu muharebelerde en ön safta Hind 

" u n. tan d aıy .., zam"ı satış Balkan cephesinde istikametine doğru geçmişler ve kı~~~~7,;z ı':::mo~~~tur. Musavva 

Bu mevsimin en 
güzel yemeği 

• n. •8 I S apagının a V az j yet KaJkandelen ile Pirlep'i alml§!ar- elimizdedir. Kızıl deniz düşman harp 

1 1 A ı dır. gemilerinden bilkuvve temizlenıniştir. 
ngı iZ - ma n be d•ıd• Yunanistan ve YugoslavyayaAl- Berrin, 9 (A.A.) - Alman ordu- Bu bir rahatlık meoetesidir ve mühim· 

Bu mevsimin en güzel yemeği 
yumurta salatasıdır. Az pişmiş )"U· 

murtaları dilim dilim kesip yeşil 
saJatanın üzerine dizdikten ve aı a .. 
larına da iri ve az tuzlu zeytinler .. 
den garnitür yaptıktan sonra bol 
ve halh zeytinyağı rn az sirke ile 
o, ne enfes bir yemek olur, ü;telik 
de yedikçe insanın iştahı açılır; ye. 
dikçe yiyeceği gelir. Hele birkaç 
gün sonra yerli marullar çıkıp d.ı 
salatanın ye.rine kaim oldu muy
du, o zaman onun lezzeti bir kat 
daha artar. Bele dediğim gibi böyle 
bir yumurta salatasının yanısıra 
bir tabak da halis Silivri yoğurdu 
oldu muydu, değmeyin artık i~ln 
keyfine! 

k f e ı· t ıt e 1 ı man taarruzu başlamasını mütea - !arı başkumandanlığının ~bliğ:i: dir. Harrar düşmüş ve kıtalarımız Adis 

U V V e t 1 e r ı• ıa 1 es k. B J ·· s · kıt'ala Ababa'ya girerek burasıru idareleri al 
ıp e grad radyosu üç gun neş • erı rımra V1! Ven Kle:<I tına almışlardır. Dük D'aosta'mn ordu-

k 
• riyat yapmamıştı. Bunun Belgra- grupunun zırhlı teşekkülleri, bu su dağlara çekilmiştir. Onunla Habeş a f Ş J ı a Ş m ad J bl• "• dın bombardımanı esnasında rad- sabah saat 11 de Niş şehrin: işgal vatanperver kuvvetleri meşgul oluyor-

Tl•caret Vekaletinin te ıgı yo istasyonunun tayyare bomba - etmişlerdir. !ar. 
!arı ile tahrip edilmiş olmasından Stirya'dan ba§lıyan Heri hareket Habe~istandaki bütiln İtalyan kuvvet-

İngilz tay y a r e l e r i 
faaliyette bulunuyor 

-~., -·• mıntakalarında yapağı a.zami fiatı.a_rı ilerı· gelidı'g•ı· anlaşılmaktadır Bel· esnas.nda Maribor icgal edı'lnıi• !erinin ma_hvedilmesi veya yakalanması 
Ankara, 9 (J\..A.) _ Ticaret v.,...,.e· = . : "" .. . .., beklenebılır. Bu suretle başka yederd~-

tinden tebli
• oıwunuetur: yukardaki ikinci !ık.radfa. ItsıtadnbulI. ıtançın grad radyosu şimdi tekrar neşri - ve Drava ruıı cenu·p kıyısı uzerın- ki harekatımız için kuvvetlerimiz der-
• ~ tesbit edilmiş olan esas ıa ar an s d b. k"· .. b ku uim 

Atina 9 (A.A.) - Röyter ajan -
•ından: 

l - 29 sayılı Koordin_asy_on kararının . t f' · d yat yapmag· a başlamıştır. Fakat e ır opru · aşı r uştur. hal serbest kalacaktır. elil- bulda fabrika veya Tıcare o ısı epo- l 
birinci maddesiyle verilmış olan s suna kadar hakiki nakil masraflarının yalnız radyonun değil bütün Bel - Atina, 9 (A.A.) - Yugoslav umu Çörçil bundan sonra Balkanlar 
hiyete istinaden, iktisat Vekaletile :! tenzili suretiyle buluntır. gradın bombardımana ıığramış ve mi ·karargahının, Atinadaki Yugos- meselesine geçerek demiştir ki: 

İngiliz askeri makamatı namına 
söz söylemeğe salahiyettar olan 
bir zat, bugün şu beyanatta bulun
muştur: 

terel<en memleket dahilinde ışıenın:.uı 4 _ Kendi fabrikalarına muktazi ya mühim bir kısmının tahrip edilmiş lav Elçiliği tarafmdan hugün neş- Şimdi Libyadan ve Habeşistan -
«naturel> yapağının, 1941142 ma pakların tedariki için Süm.•r_B_.ank mü ed-1 6 7 8 N' ta 'hli hl d B lk 1 1 

im
. devanıınca azami fiatıarı aı;a- 1 olduğu bildirilmektedir. Nübs za- r ı en, , , ısan r1 · te iği: an a an ara, A mantarın Ma -

mevs ı t b t bayaa teşkil8b vucuda getırdıgı yer er- 7 8 N' . l · t · t'l' 
ğıda gösterilmis olduğu veçhıile es ı de fazlasını Ticaret ofisine devretmek yiatının da oldukça ehemmiyetli ve ısan gı.in eri, düşman, carıs anın ıs ı asını, Romanyayı iş-

İngiliz kıtaatının düşmanla te -
masa girmiş olduğuna dair henüz 
hiç bir haber almadık. Böyle bir 
temasın ne vakit vukua geleceğine 
dair malumatımız da yoktur. 

Almanya, bermuiad inisiyativ'i 
ele almak ve zamanını intihap et· 
mek fırsatını elde etmiştir. 

İN°GİLİZ TAYYARELERİNİN 
FAALİYETİ 

Atina 9 (A.A.) - Atina ajan 
sından: 

Yunanistan'daki İngiliz hava 
kuvvetleri umumi karargfı.hından: 
Bugün bildirilmiştir: 

Dün gayri müsaid hava şartları
na rağmen İngiliz bombardıman 
tayyareleri, bütün gün cenubi Yu· 
goslavyada kil.in Strumca mıntaka 
61nda motörlü Alman nakliye ve -
Saiti ile tanklarına muvaffakiyet -
le hücum etmişlerdir. 

Düsman arazisinde derin keşif 
hareketleri icra edilmiştir. Bütün 
tayyarelerimiz, üslerine dönmüş -
!erdir. 

Yunanlıların 
kahramanlığı 

oltımmıştıır. . Isız üz;,.e, yuka<dııki fiat esaslan dahilinde mikiarda bulunduğu teessürle ha· büyük kuvvetlerle Komanova, Üs- galini '"" Bulgaristanı da iğfal ve 
2 - Bursa ,·eya ıstanbulda ç~va kendisine arzedllen yapakları satın ala her alınmıştır. küp ve Koçana'ya doğru taarruzu- işgalini takip eden müthiş savaşa 

ve kHo başına kuruş olarak yapagı esas caktır. na deıram etmiştir. Kıt'alarırnızın döneceğim. 
!iatıarı şunlardır: 5 - Milli sanayiin ihtiyaçlarının tat Bulgar ve Macar şiddetli ,.e anudane mukavemetine Nihayet Yunanlıları ve Yugos -

Bursa'da: k kirli 150 mininden sonrn ihracata tahsis oluna 1 Başvekillerinin nutku rağmen, Üskübü tahliyeue mec'bur lavları, haı'be karışmag· ı asla iste -
Merinos kirli 170, ya:·ıı,n .::r • bilecek yapağı miktarları Ticaret Veka . . .. J 

ve Merinos kuzu 130 kuru> · lelincc tayin olunacaktır. 
1 

Bulgar ve Macar başvekıllerı dun kald.k. Üskübün işgalinden wnra, memiş olan ne beriki ne de öteki 
istanbul'da: . Trak a harma-' 6 _Beşinci fıkraya göre ihracata ay- birer nutuk söylemişlerdir. Macar düşman zırhlı cüzütamları Kaça- Almanyaya en ufak fenalık yapa-
TrakJ'.a malları 81• tıp·elerd~ Bursa, nlacak yapaklarm ituracat lisansının başvekili nutkunda müteveffa nik boğazma hücum etmişler ve cak iktidarda olmıyan bu ikı mil. 

nına gırebılecek men;. K mal 'ricaret ofisine verılınesı takarrur ettı- . , . . . . k' b d bo b d t l · l t 1 k 
Bandırma, Balıkesir Karaca~:y, e . _. d 19411942 mevsimi jnltidadınca kont Telekı nın sıyasetını ta. ıp e- ura aı m ar ıman ayyare erı- e ''e rnem e etin hürriyetleri ve 
paşa, Yenişehir, r..ıany~s, ?:oneı;.. !ıg~ ~~:n~n~alebinde bulunulınaması için, deceğini _bildirmiştir. Halbuki Te- mizin düşnıana verdird~·ği muaz- ecdadlarından miras kalan toprak
ve Bergama ı11~lları 75, Izında {3·ka~a 1~8 keyfiyet 2./13477 sayılı kal'arnamenin 

1 

leki bu sıyasetin neticelerinden do zam kayıplara rağmen hücumların- lar irin -bir ölüm savaşına girişmiş 
An dolu ınce 72 Ana 0 u ı· t · ·· ·· cu" h ' l · J ct· b 1 tı 73, a b' 68 Erzurum kızıl ) tatbikine dair ta lma narnenın uçun ğan hayal sukutu tesirile in ti ar na ısrar ey emı~ er u-. u unuyoruz. 

s~.rk ince 73 şar~ k;5 a Van ve Erzurum maddesi h-Ukmüne tevfikan alfıkadarla 1 etmisti. Macaris~anda ayni zaınan- Düşman, bu sabah Çari'br.od ·böl- Yunanistan, menfur İtalvan dik-
yuzde 10 beyaz -~ ·ı 73 k a ra tebliğ olunmuştur. 1 , • . d d b' h" b l t t·· ·- .. . 
kızıl beyazı «Karakose dahı > . ~ ar 

7 
_ İkinci ve üçüncü fıkralar muoi- da askerı hazırlıklar yapılmakta gesu1 e e ı. ır ucuma aş am·~ıŞtır. a orunun emri üzerine ansızın ve 

yaka ve ko~ 6? k~ruştur. Derkı fıa;Yı~~ b!.nce bulwıacak fial hadlerinden her- olduğu anlaşılıyor. Ankara radyo Burada kıt'alarım 1z anudane mu- hainane bir tarzda istil.lya uğrayın 
ld ~ nsın yuzde beş no san ' · t · · · - · k t t kt dir k d · · 1 ait o ugu « . 1 aza- hangi bir suretle fazla lıat eınınıne gı· gazctesınin dün akşamki neşrıya • aveme e me e . caya a ar ıtına ı bir bitaraflık 
dd ecnebıye tolerans arına n ·ıı· •- k A ti h 

n1eva 1
, ~ • ları ve özürlü malla denler hakkında, ı:nı L l'l..Orunına anunu tında bildird~ğine göre, Peşte rad- rnavu u-ğa taarr;uzumuz, bü- mu araza etmişti. 

ran tcnzılat mikdar .. rdnkJ hükün\lerine tev!ıkan cczalandınlmak . · tü' ) l d b.. ·· k b · 'dd 1 ı· k' 
rın fiatıan teamüle gore .v• yuka · .. kanuni takibatta bulunulacağı bil yosu evvelkı akşam rumuzlu bır n cep ıc er e ' uyu ır şı et e ı aydan fazla oluyor ki sivil 
esas fiatlara kıya:en taı~.dır ~ı~kur~tih- ~~~7r. takım n~şriyat yapmıştır. Mesela devam etmektedir. Kıt'alarımız, giymiş Alman tayyarecilerinin ön-

3 - MemJeketın bütun Y• P bu arada: •Dikkat! 22 numara!ı O rina nehrini aşmıştır, Arnavutlu_ cüleri Bulgar kralının ve hükıime-
AJman ordusu zarf meriyete girmiştir.o demiştir. ğu~ dahiline d~ğru ilerlemektedir. tinin ihaneti ile Bulgar tayyare Kiele yeni bir 

hücum 
Spikerin üç defa tekrar ettiği bu Şımal cephesınde, hudut mıntaka meydanlarına tedricen el koymağa 

(Baş tarafı 1 inci sayfadt) cümlenin ifade ettiği numaralı larında mahalll mahiyette küçük başladılar. Binlerce ve binlerce Al-

ı 
7arfların bazı askeri hazırlıklara muharebeler olmuştur. man tayyarecisi, askeri ve siyasi 

Rupel geçidinin yarılmasından ve ait talimatı ihtiva ettiklerine hük- 7 ve 8 Nisanda, düşman, askeri polis memuru daha Bulgaristanın 
(Baş tarafı 1 inci_ sayfada). ı Scliı.niğin alınmasından sonra, Var metmek yerinde olur. unsurların harbin ilk günü tahliye Mihver ile bi~leşmesi açıkça ilan 

müşahedesi ıçin idea.! bır hava ıdi /darın şarkında muharebe eden e\'lediği Belgradı yeniden bombar- edilmeden evvel bu memlek. elin ki 
it b ı 1ı Bulgar başvekili Filof ise nut -

ve birçok tayyare mure e a 1
• a ~ Yunan ordusu vaziyetin ümidsız k d • . . k dunan etmiştir. Belgrattan başka, !it mevzilerine yerleşmiş bulunu • 

. 1 · h tta Pazartesıyı • ' · un a malum Bulgar tezını te - d ·· K t Ü k'· . nan netıce erın, a bulundugunu kabul ederek, bu sa- . . U'm'an, raguyeva a. s up, Şa- yorlardı. Bunun tizerine de Alman 
Salıya bağlıyan gecenin netıcele - balı teslim olmağı teklif etmiş ve r~:ıamıştır. Yanı Bulgarıstanın s~I bats ve ~azarevaç'ı. da bombardı- kıt'alan pek çok miktarda Bulga
rinden de çok daha ziyade tesır bı- silahlarını bırakmıştır. hu korumak için Alman askerlerı- ı ~.an .~tmıstır. Maddı hasar ç<ık bü- ristana akıp gitmeğe başladı, bun-
rakıcı mahiyette olduğunu bildir· METAKSAS HATTI YARILDI 'in geçmesine müsaade ettiğini ve yu~lur. Sıvı! halk arasında telefat lar'.n hedeflerinden biri de gayet 
miştir. . J sulh korunacak gibi görünürken ve.dır. . ı sarılı olarak Selanikti ve bu sabah 

(Baş tar.ıfı ı inci sayfada) Dün gece Emden, Bremerba • Berlın 9 (A.A.) - Alman ordu- 8 1 "d . .. • t d b. . . 7 ve 8 Nısan hava muharebeleri ·aat 4 de Seliınik'e gı·rmı·ş old k _ 
d 'd k' t ı d - ı . e gra., akı hukume ar esının .. .. . u hes ve Karataş kaleleri, düşmanm geçe ven ile Rotter am a ı pe ro e - !arı başkumandanlıgının teb.,g : ı . • • • , esnas nda, duşman duzınelerle tay.

1 
larını söyliyebilirim 

tnectıği bir baraj teşkil etm~lcrdır. Bıl- polarma da hücumlar yapılmıştır. Yunan cephesinde Maresal harbı dogurdugunu, buna ragmen 1 yare kavbetmiştir H b · B Ik · .. 
h.ı~sa Ripel ve Usita kalelerı, bugun u- k. . d .. B 1 h. 1 . . b b 1 d ğ J • • ar ın a an yarımadasına go-
ciı.ncu gun, düşman at•>inin ve tank hu- 100 TON BOMBA List'in kumandasında ·ı pıya ~ ~e u gar şe ır erının om a an ı ı - YUGOSLAVLAR DAYANIYOR ürülmesınde menfaatimiz yoktu 
cumlannın büıü.n ~iddeıı.ne hiç sarsılma Londra 9 (A.A.) _ İngiliz hava dağ fırkaları Stuka tayyarelerının nı söylemiş, fakat her şeye rağmen Lo dr _ ·ıe böyle bir siyaset te asla takip 
dan dayanmışlardır. nezareti istihbarat •bürosu bildiri- ve tayyare dafi toplarının da mu- Bulgaristanın harp dışında kalmak _ n a, 

9 
(A.A.) - Yugoolav 'medik. Geçen Şubat sonlarında 

Düşmanın ınevzilerimizin gerisine in zaheretile ve şiddetli muharebeler- ba~Kuman<lar.lı_g_ •ı bcıgıa_t raa_yosu -:den ile general Dill'ı· orta şarka 
d. d -· ··ı ··ı ·ınh edilrru'ştı·r Bun yor·. kararında oldug"unu bildirmiştir. ı d k 
ır ıgı pa<aşu cu er ı a den sonra Me\aksas hattını yar - vasnas. :. oun a~;am.aşagı a 1 res- ;önderdik. Balkanlarda müttehid 

!ardan yetmiş kadarı esir alınmı~tır. Salı. akşamı Kiel üzerine yapı - mışlardır. Bu hat, uzun seneler Bal.kan cephesinde mı teoııgı neşreı.mıştır: bir ceph~ k k . . b' 
1 Nev-rokop yaylasuıda, yalnız kıt.aıarı- lan hucum esnasında bombardıman I d d ·ı d 1 oder .but.un cep.nclerae harekat lclıi- .., urma ıçın ır şey er 

mız tarafından değil fakat ayni zaman- l . . . d. k d Al zar ın a ag ar a yapı mış m n Almanlar Vardar vadisi istika - yapılıp vapılamıyacağını anlamak 
da kalelerin dışında bulunan nıü!rezc- tayyare erımız şırn ıye a ar - istihk&mlardan müteşekkil bir mü met'.nde 1 arekcte devam ederken nüze cereyan et.mektedir. Düşman ·.:: d'k At· . 
!erimiz tarafından şiddetli savaı yapıl· manyaya karşı yapılan akınlarda 1 dafaa hattıdır. diğer bir ı<:ısım kuvvetlerile de ce- hu,,umları en buyuk şıdctetıe tarde- rn:r ı Bel ın;yad ve An~a~~ya gıt.-
tnıştır. Kalelerimiz çok müessir bir su- bir gece içinde taşıdıklt~nda~1 ç~k ALMANLAR İSKEÇEYİ nuba teveccüh ve Vardar vadisini dılm"iıerdir. Esasen bır düşman .<ak~t Pr!: ;ol'~n h~ık~ro'e~:1:e· 
rette mukavemet etmiştir. Bwılardan fazla bir bomba hamu esı na e - takiben Seliıniğe varmışlar ve dün radyo ıstasyonu da bunu kabul et- saade et d' E- t hd' . 
birbi, Dasavli kale.>i, düşman tarafın- mişlerdir. Kiel'e 100 ton kadar yük İŞGAL ETTİ sabah saat dörtte Se!iiniği işgal et- miştir. D:.ışmana ağır zayiat V>!rdi- .. d 1 ':'e ı. ger e ıt edilen bu 
~u_·~;;gdaıe~hdailını gi;;;~~~~:~·t:~u~~:i!:ı~: sek infilak bombasile 30 binden Berlin, 9 (A.A.) - Alman ordu· mişlerdir. Bu vaziyet Metaksas hat rilmişlir. Di.ışmanla yapılan çarpış_ ~~ a~~e. ·bı:,raber ~ls~ardı ellenn-

, ı bombası atılmıştır. malarda bılhassa hava .kuvvetleri- ış ıla yetmış tumen bulu • 
sı, bugün de, düşman agır top~u,_unue~ faza yangın ları başkumandanlığınm tebhği: tında bulunan ve bir veya iki tü - miz temayüz etmişlerdir. nurdu. 
~ıddetli ateşine sarsılmadan muk.-_em Alman kuvvetleri, Metaksas men tahmin edilen Yunan kuvvet- BL'LGRAT "!ARAP OLDU .. Balkan.larda sulhün korunması 
etıni~tir. Kalelerimjz dışındaki ınüir.~- I ·1· k t atı 1 . . .. k .. I b' . t d'' .. .c.. .l. ıeıerimiz, bir mukabil hücumla, mevzı_ı- ngı ız 1 a müstahkem hattını !'9.!dıktan erını muş u ır vazıye e uşur- Londra 9 (A.A.) - Belgrat rad- ıç'.'.1 yegane çare olan ·böyle bir 

I. k · · n J • u· !er E müştür. Ancak bu kuvvetler yarım ' :rudafaa ceph · · k · d lhizin düşmanm muvakkaten el atmaga (Ba• tarafı 1 inci sayfada) sonra s. eçeyı ı~ba e.ı ış ve. • ;-osu Belgrada karşı yapılan hava . . esını pe zıya e ar· 
nıuv«f!ak olduğu bir kac noktasını ıslır < • ge denizi sahiline varmışlardır. Ile_ adanın cenubu şarkisine çekilerek .. ' • zu edıyorduk.sa da esasen İtalyan 
tlat etıniş!erdiı·. zaptetmeleri üzerine Amerı~anın ri hareket devam etmektedir. kendilerini kurtarmak imkiı.nına h

1
.u<:umt lan hakt~ında aşagıdaki ma- lqrJa savaş halinde bulunan Yu: 

b. Al d • d doa-nıya uma ı vermış ır: . . . Mevzilerıı1'u.zu1 sol cenahında, ır .- bu ha valiye ogru an b" - • • . maliktirler. Yugoslav arazisinde .. nQnlılara kendı ısteklerı haricinde 
nıan motorlu fırka>ı, Yugo,la\'ya arazı- 1 e göndermek hususunda ı- ALMANLARIN ITIRAFI ve Vardarın batısında -bulunan ı·n- Pazar sabahı duşman tayyarelerı b·r h tt h ok t t . tm . .,n Yu- ı ma zem f 8 1 d b. h.. · a ı . ar e avsıye e emaye 

e gırerek dun akşam Yun~n - l . ··ı·düg"ü mü' aleaların bertara J B ,,. 9 (AA) - Askeri malı· giliz kuvvetlerile Yunan kuvayi e gra a amansız ır ucum yap- •zmevlc . -t·k B lk 1 d 
go~ı~Lv hududu h1z.asına gcJıncı;e muvaı erı su .. ç·· kil ar errın, . . b. k ki l . . ~ .; mış ı . a an ar a ve 
lak olmuş ve Doyran'ı işgal etmiştir.! edılmesi mümkündur un k -, filler Yunan k1t'alarının •buy<.ık bir külliyesi henüz Almanlarla tema - ~~-ş ve ' ır~ b_masurn m~ e:ın Turkiycde hürriyetleri için harbe-
~ugun. şafaktanben bu fu·ırn'. va:dar tık Kızıldeniz bir harp ~nınta ası cesaretle _dövi.ıştiıklerini ıtiraf v~ sa gelmemiş olduğu anlaşılıyor. ~ u1mu~e s~ .. e ... ı~e~. v:rmı.; ~r ır dPn veya harbetmiye amade bulu-
. ehıının ;;cırkmda duz bır koııdo_ıdan olmaktan çıkmış demektır. teslim edıyorlar. Makedonyadakı Almanlar Yugoslav arazisinde be gr~ .. ın .. u0-u K ı~ ·=ı ara- nan milletlere yapabileceğimiz mü. 
~ıaz,ınizi istila etmektedir. Çok zaıf_ E- 9 (AA) _ Ofi: Lon - Alman ileri hareketinin İtalyan 

1
_eye ~onıruBş ul r. ta ~lalmtan vh~. z~ :aheret şimdi bizzarure mabdut-

on lı.afif motörlü vasıtaıaxı, keyiıyet Nevyork . . .. ~ . . ı·nd f 1 d' liç istikamette ilerlemeler kaydet- um goren e gra mı e ın urrı- t V y· 11 
.. · Derne - k vvetlerile teması ısı a eye ı- · ı p· ı ·· ı· . ..d f 

11
.•. . . ur. e unan ı arı h-udutları·hda •e kemiyet ılibariyle kabili kryas ol- dradan bildirildiğıne gore u . . . . mış er ve ır epe, Niş ve Usküp t ,, 

Dün, ben öğleden biraz sonra, 
kallavi bir tabak içinde höyle bir 
yumurta salatası ile bir tabak ha
lis yoğurdu bir göçüriiş göçürdüın 
ki, mübareklerin tadı, bala dama
ğnnda .•. 

Bu n1evsimde acaba ne pişirme
li? diye düşiincnlere tavsiye ede
rin1: Ara:ııra böyle yapsınlar. göre .. 
cckler ki mevsimin en güzel ve en 
hafif bir yemeği yumurta salatası 
ile yoğurttur. 

O.sman Cemal Kaygılı 

Balkanlar harbi, 
çetin olacaktır 

(Baş latalı 1 inci sayfada} 
Yugoslav ordusunun Almanlara 

karşı olan harekatı hakkında resmi 
ma!Umat gelmemişse de • Yunan 
sınırları müstesna • bütün hudut
ları düşmanlarla çevrilmiş olan bu 
ordunun vazifesi, memleketin mJi· 
dofaası kabil olmıyan münhat kı
sımlarında işgal ve geciktirme mu
harebeleri yapa yapa dağlık arazi. 
de sağlam bir müdafaa hattı tesis 
etmek ve bu arada, yukarıda da 
•öylediğimiz gibi, Arnavutluktaki 
İtalyan ordusunun hakkından gel
mektir. İlk iş olarak Yugoslavya. 
nın ayağına ve Yunanistanın başı· 
na saplanmış olan bu dikeni çıka
rıp atmak lizımdır. 

Balkan mücadelesinin her iki ta
raf için çok çetin olacağı muhak
kaktır. Abidin DAVER 

yanları sürüp attıkları sırada ilti
hak etmiş olsalardı Almanlar lıarp 
sahnesine erişmeden çok evvel Ar_ 
navutluktaki İtalyan orduları sür
atle imha edilirdi Hatta Sonkfı
nunda ve Şu:batta da bu fe,·kala
de müsait askeri vaziyet vardı. Fa
kat bunca küçük memleketlerin 
akubetinden ibret almıyan Prens 
Paul'ün hilıkılmeti yalnız kat'i bir 
bitaraflık takip etmekle ve hatta 
Yunanisan ve Türkiye ve birimle 
fili genelkurmay loonuşmalarını 
reddetmekle kalmadı. Hitlerle pakt 
yaparak istiklalini koruyacağı hul
ya•ına kapıldı. 

Bulgaristandaki Alman zırhlı 
kuvvetleri cenubi Sirbistana doğ -
ru saldırıldı ve artık Yunanistana 
)<arşı muhabbet göstermeğe lüzum 
kalmadığı için büyük kuvvetler 
de Yunanistana akdı. Fakat bu kuv lltıy k d.. va k da ve Mı· •· b ldırilmektedır h' ı · · · 1 dye ve şerelkııı'. ~u ataha ek.sı.gıkıçın tahşidatta bulunan mütr;s yenı· bir aco derecede yük,ek uşman . · 160 kilometre ;ar ın gı ı · şe ı~ erme gırmış erdir. Maamafih iışmanın ı anı ve a rı ız ur-

1 
h 

1 
Jı b . . : 

~~taıarına karşı gayri ınüsavı şeraıtto nın hududunun 120 kilometre gar - İMHA EDİLEN ALMAN KUVVETLERİ Yugoslav ordusunun, üç istikamet- banı olmuştur. Belgradın harabe- nu asım a' ~- e. gırışmıye teşvik 
hir savaş t'ermiı;.lerd-,r. Bu duşmanı te sır b k' n düsmesinin pek ten hareket eden Alman kuvvet - ı . .. . b"t'' sı- 1 etmek mes ulıyetıni üzerimize al-
..... t gayreti bir. çok saat sl.u:muş, !a_k•. t bında T.o.ru .. ~ . ..... :: Salı ecesı·, Atina, 9 (A.A.) - Müstakil Fransız erı uzerıne u un cenup av arı- k . t . ' d k F ka . 
"'h 1 ik b ktugu g !erinin yan ve gerileri t b'' ük' h''k' t k · ma ıs emı)or u · a· t ilk fır-. . ayet ha~1n-ı. tehlikeli surette Se an yakın g1 ı gozu • .... .

1
_ ajansının Atinadaki muhabirine göre, ne aarruz - nın en uy r • u ume mer ezı E . . 

::,:ıkkaınetine dogru, şarki Makedonya~ gayri resmi bir membadan ogrenı kauçuk sandallarla Metros nehrinden da bulunarak bugünkü Alman mu· kurulacaktır. ~atta kdlen ve ~.ıl~kYuııladnlKralıyile 
ka ·ı kuvvetlerimizin meınleketin gerı : rr inmcğe teşebbüs eden yüzlerce Alman vaffakiyetini altüst etmeleri ihti _ 1 aş ve 1 ın: . mu a . ı. ~ u ar. .. ~-
•-lan kısmı ile irtibatını keserek iler- m'.ş ı .

1
'. h rı'cı·ye nezareti eksper- askeri Yunan kıtalarının çapraz ateşi al mal haricinde deilildir. Şi 1• •. _ D.N.B. YE GÖRE nanBaşvekili kendılıgınden hükU· 

~rnege muvaffa•- olmuştur Ino01 ız a . ·· k t · 1 d·ım· 1 ma 1 .n..ı. t• be tt· ki Y · ~ . . .. d'' • .. fıkre gore tına alınara emamen ım ıa e ı ış er· navudlukta ise Yugosl k t'al AA) (D N B ) me ı namına yan e ı uanıs-
ı50 'l'UNANILININ KAHRAMANL!GI ]erinin ilerı sur ugu. Lı'b ·a ter ~ di av ı arı Berlin, 9 ( . . - . . . : t h'' . t• . ·~ kl h 

b ' yı r. t•kodranın 40 kilometr b d bu k' . an, urrıye mı ve ~.,ra arını eı 

vetleri derhal kahraman Yunan or 
duları hiç sarsılmadan karşıladılar 
ve kanlı mağ!Clbiyetlere uğrattılar. 
İngillz ve imparatorluk kuvvetleri 
şimdiye kadar harbe girmemiştir. 
Hikayeyi bundan öteye götüremem 
Binaenaleyh bir an için harbin da
ha büyük veçhelerine diineceğim. 

Atina, 9 (A.A.) - Rupel geçidinde general Wa .. ve .. ı gar ı ,ı·nı· Bal - e cenu un a Sırbistanın cenu şar ıS1nde mütecavize karşı her ne bahasına 
<\1- b t gayretler d ·ıt• Leş kasabasını işgal etmişlerdir. "iman -krt'aları duş" manın çok şı·d-

1 1 
.. d f imiş-"-.ıanıarın başlıca hücumunu bir avuç ketmeg·i, u un • . 1 • Hava or usuna ı ı- "' 

•unanlınm 36 saat nasıl durdurduğunu k !arda teksif eylemegı ve A. Böylece Draç limanına 60 kilomet- detli bir mukavemetinden sonra 
0

. ursa ; .. sunk ~u· a aaya az:00 

Çörçil, Fransadan, deniz ve hava 
muharebelerinden ve Amerika yar 
dımından bahsettikten sonra nut -
kunu şöyle bitirmiştir. 

Bittabi Hitlerin askeri makine -

1'tndi bildirmek mümkündür. 1 an _ İtalyan kuvvetlerinin de'.ın hak eden gedikliler re mesafeye gelmiş bulunmakta - arızalı arazi mıntakalarına giden tır ~e uru ~,:{~ve t Y.e 
Alman hücumu bütiln şiddetile başla·, mantte Mısırın dahiline girmesı~e dırlar. Harekat devam etmektedir mahdut yollara hakim mevzileri İli- \'e ugos avya an ~-

lrınca Yunan Generali, Yunan kuvvet- sure . . bu·· u"k sıcag-a, ço- Ankara, 9 (A.A.) - Hava ordu- . le yardımsız bıralulsa lbile Italyan • l k 1çın y * gal ctmi•lerdir. Yunanistanla muva d sinı· hangı· ı'stikamette veya ıs· tika 
ı,ri evvelden geride hazırlanan mevzi- mani o ma bulunan T k H .., istılfısının bi ayetinde mer'iyete -
eı· t M hududunda muza iltihak edecek • ür ava •ala bak.romdan ·çok ehemmiyetli · etlerde harekete getı'receg·ı·n· d 1 utuncıya kadar her ne pahasına le ve ısır .. • · B l Q giren Ingiliz ttifakına sadık kala- ın ı er 

Olur;a olsun hatlı müdafaa etmek için kıt'aların harekatına guvenmegı Kurumu Gedikli Hazırlama Yu- u gar rd usu bazı harp mevzileri bugün Alman· cak ve hem İtalyaya hem de Al- piş etmek çok tesadüfi bir şey o -
~enye sevk edilmek üzere bir grup.teş· k rarlaştırmıştır. vas1o ikinci devre gençleri bugün. !arın elinde bulunmaktadır. manyaya karşı ölünciye kadaı !ur. Herhangi bir anda adamızın 
e'~'nı düşünmüş ve gönüllü istemıtşt1'.rp. a --

0 
.. nleriııde bando muzıka olduğu (Baş tarafı 1 inci sayfada) Nevyork 9 (A.A.) - Nevyork c bedecektır· Bu şeraı·ı alt d istilasına teşebbüs edebilir. Bu, ö -

olüm alayına> bütiln askerler a ı <1ar · ın a 
~lınuştur. Bunun üzerine bir erbaş 150 ·ı riııe yaklaşRrak adetçe kot k~t J.alde Ulus meydanına giderek Za· bir şekilde bile takbih edemez. Harici Times gazetesinin Bern'den aldığı vazifemiz aşikardı. Yunanlılar kud- nünde gerilemiyeceğimiz bir im -
d:~'. ~eçmiştir. Mut.arebe meyd~nı~~~ :;:~~~ ~üşmana karşı koymubşltr:;~· .:,:: fer abidesine çelenk koymuş! ırci:r. siyaseti~izin başlıca hedefi, meşru is- bir. telgraf, şu malumatı vermek· ret ve gazabına karşı durmıya ka- t'handır. Şimdi Balkanlarda sür • 
1 ı ır ayin yapıldıktan sonra gonu u harip taraflarına nıs e ı . d 1 teklerınıı•ın sulh yolu ile \ah kk k tedır: d ·kı li · d aile ilerliyor. Tür ki yeye karşı dö-
er ilk tehlikeli işleri olan köpri.ılerın ara ı:ıu edilmiştir. Ml.ite:ıkiben. bu 150 ki Bu merasim esnasın a geı:~ ere . ....... . . a u una rar ver ı· en sonra e mız en ge- nebilir. Fakat Ukrayna hububat 
•tılınasma başlamışlanlır. Köprüler a- tahrlıp ncak gonüllü kuvvetın son ~s- halk taraf.ndan büyük bır sev;ıi ,doinı yurumektı. Bır, sulhtı muhafaza Bern'e gel<'n haberlere göre, Al· len h<'r türlü yardmıı onlara yap-
lıldlktan sonra bir çok düJ::.ınan tanklan ına~ ar a··ıctilkten sonra ilerliyebıbnıs- tezahürü gösterilmiştir. etmek ıçın ht:r şeyı yaptık. Hatta milm man esas kolundan çok ileride ola- n1ak bizim için bir şeref borcu idi. anbarını vo Kafkasya petrollerini 
lah .· . ' ok. ken de 0 kiln ı d f ı k y ı d ·H 1 ··b·· d ele gcçirmeg"e teşebbüs edeceg·ı·nı· . tıp edılıniştir. Müteakiben bu 25 ı 1 d' o an an az asını bile yaptık. Bu- ra . ugos avya a us <U un şar • Binaenaleyh Mart başın a Yunan-
iı buyuk bir cesaret ve şecaatle ileri ler ır. gün bile, Almanya ile Yugoslavya ara- kında münakale hatlarına hücum Jılarla askeri bir anlaşma akdettik gösteren bir çok alametlr val'dır. 
-- 1\ sıııda oa 0loınış olan muoosamata hiçbir eden alev makinelerini hamil Al - ve bunun ü:rerine de büyük mik- İngilizce konuşan alemi yıpratmak 

Bu akşam İPEK Sinemasında 
derecede Komik saJınr1erle dolu. 

Dayanılma.z turacü: _ J[alıkaha.J.a.rlıa ciildürecek film 
Slı:i kahkahadan 

JPALAVRACILAR AT 
YARIŞLARINDA 

BİCHARD 
ıı:iTz KARDEŞLER n 

ARLENN 

Bulgar kıtosı iştirak etmemektedir. Bu man paraşütçüleri, hiç bir netice yasta İngiliz ve lmpafJ!ıı:rluk kıt· için Almanlar bir vasıta olara1t bu 
,-aziycti Belgrad hükumeti pek iyi bili- almağa muvaffak olamamışlardır. alarmın ve harp malzemesinin ha· kaynakları ele geçirmek emelinde 
yor. Hattı hareketimizin kıy:netinin Bu paraşütçülerin hepsi, ya imha reketi >başladı. Harp devam eder- olsalar gerektir. Bunlar birer fa· 
hakkıyle takdir ed!leceğini ümid edi- edilmiş ya esir alınmıştır. ken bu babpta tafsilata gfrişemiye- raziyedir. Fakat bir ~y daha söy· 
yorduk.> Gelen yeni haberlere göre, Drina ceğim gfüi ne vaziyeti, ne de ihti- liyeceğim: Bir kere Atlantik mu-

Filol sözlerini şöyle bitirmiştir: nehri boyunca İşkcdramn şarki ;,.. malleri münakaşa edemem. harebesini kazandıktan ve bizim i· 
•Birinci \•azifemiz, böyle tarihi an- !ikametinde ilerliyen Yugoslav dağ Şimdi Yugoslavyaya geçeceğim. çin hazırlanan Amerika malzeme -

!arda elzem olan soğuk kanlılıkl.;ı itidali kıt'aları cenuba ve cenubu garbıye Bütün tarihi as:rlarca hayat için sinin devamlı olarak akmasını te· 
muhafaza etmektir. Hükumet iş başında dogru çekilen İtalyanları hırpala- için mücadele olan ve yaşayışını min ettikten sonra, Hitler nereye 
olup hadiselerin ink~afını tam hir sü- makta devam etmektedir, dağlarına ve muharipliğine borçlu giderse gitsin. yeniden ne kadar 
kiın ve büyük bir dikkatle takib etmek- Zara'nın Yugoslavlar tarafından olan bu kahraman ve yılmaz mil- milvonlar·a insanı sefalete sürük-

1 

tedir. İcabında Bulgar milletinin namu zaptı esnasında alınan ganaım bu- !et Nazi canavarını teskin için bü·ılerse sürüklesin, biz, elimizde ada
su ile haklarını ve menfaotlarını milda- rada bulunacağı tahmin edilen tün gayretlerini sarfetti:. Eğe; Yu- !etin ve cezanın kı1ıcı olarak arka· 
ıaaya hazır bulunuyoruz.> miktardan çok mühim çıkmıştır. goslavlar Yunanlılara musevli İtalo smdan kovalıyacağız. 


