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Yunan cephesinde 
kar yağıyor 

-
İngilizler 
ilk Alman 
blcamana 
tardetUler 
Y unanistana yeni 
İngiliz kuvvetleri 

çıkarılıyor 
Draç limann dan hir söriinüı 

Sovyet - Japon paktı 
-

Çin, paktı 
protesto 
ediyor 

Amerika Hariciye 
Nazırı "Siyasetimiz 
değişmedi,, dedi 

Stalin gara giderek 
Matsuoka'yı bizzat 

-UğurJadı 

B. Stalin 

daha vedalaşmak için hariciye na -
zırının vagonuna ıtiımişlcrdiT. 

Sovyet gazeteleri ne diyorlar? 

Moskova 14 (A.A.) - Tan 
ajansı bildiriyor: 

Pravda gazetesi S.,vyetler Birli. 
ğile Japonya araaında Moskovada 

L o .Jra 14 (A.A.) - Harbiye y oslav Yanan b k imzalanan bitaraflık paktına tnhsıs 
na D 1 k Moskova 14 (A.A.) - Hiç e etfiği başmakalesinde şöyle deme'.._ 

nezaretinin tebliği: As eri vazı·yet lenilmcdiği halde bizzat Stalin is - tedir: Yunaniıtanda: 12/ 13 Nisan ge- k • w 

cesi kuvvetlerimiz yeni mevzilerine d ı• t 1 tasyona giderek Matsuo a Yl ugur - Rusyanın mağlub:yeti üzerine ak 
çek:ihniılerdir. Setir lut·aıarımız düı Ol' asa L .b y 1 a J8D lamııtır. Resmen bi!airildiğine göre dolunan Portmouth muahcdesile nı 
tnaria aiır zayiat verdirmiılcrdir. ı ya, ugos avya paktın imzası ile neticelenen müza hayete eren Japon - Rus harbi üz • 
Püfffian bu çekilme eanuında ~oğu Dracı ve Yunanistanda resmi kerelere Stalin de iatirak etmiştir. rinden 36 sene geçmiş bulunuyor. 
Lölgemiz üzerine devamlt taz)'1kını T • h---•- t" d 1 Bu mağlubiyet, Rusyanın ve R ı 
o I l ? renın 11n:Ae m en evve .11 • . ~ı·b· . d . d muhafaza eylemiştir. Hatlarımızın ne er O uyor mı etının mag u ıyetın en 2.1ya e 

.. ğında oldukça büyük bir fuli - aldı E k"I tebll"lerl Nevyork 14 ( A.A.) - O.N.8.: halk aleyhtarı ÇerJ.k idjlrcsinin uğ. 
yet kaydedilmiıac de ciddi hiç bir Yazan : H. Emir r 1 et !I Domei ajanaının bildirdiğine gö- radığı bir hezimetti. 
kaı:şılaşma vuku bulmamııtır. Böl. Yu6 oalauyada: re Japon hariciye nazırı Matsuoka Bütün bu geçen seneler znrfın~a 
eemizin merkez kıımında ıararla v~ ,. C h d l Moskova garmda Sovyet komiser - Rusya ile Japonya ve b:lahare So -
kubutan Alman hücumlan ıiddetli Yugoslavlar Niş ın ... omanyadan ~elen Al - ep e en ge en ler heyeti reisi ve hariciye ltomiaeri yetler Birliğile ayni memleket M 

topçu ateıimiz üzerine tl\mamcn •- 1. d d k b•l .._, man orduları Belgrad Yunan yaralıları 
1 1_ H h ld sındaki münasebetler daima azç >'· r k ı.d şı·ma ın e e mu a ı dol 1 ~ T ,_ Molotofla veda aıırıu:n « er a e . k 

1 
b "dd" k . itim kalmışt1r. Hava ev a a e so. ay arınu.a unayı ~e.rıe.. Ş f l . . . . gergın a mıı ve azan cı ı as erı 

iukhıT". kar yağmaktadır. taarruzlar icrasına Yugoslavyanın merkezim İi - Almanlara: " o ör er yakında Tokyo ya gehmz» demıı - çarpışmalar safhasından bile geç -
Adolf Hitler tiimeninin uiradiiı gal etmişlerdir. Buradan ce - •• •• d• J tir. miştir. Japon _ Rua münasebetleri -

muvafhldyetıizlik devam ediyorlar m.dba doğru terakki etm~ ol- cuzutamı,, ıyor ar Diğer taraftan Stnlinle Molotof nin normal b!r mahiyet almaktan n-
Londra 14 (A.A.) - 11 Ni - maları da muhtemeldir. (AA) Sat·h· Japon hariciye nazırile son bir defa (Arkası sayfa 7 sütun 1 de) 

9anda Adolf Hitter tümeninin ti - Londra 14 (A.A.) - Yugoelav Macar ordlLIU d3 Tuna ile Atina 14 • · - a ıyet -
mali Yunaniıtanda yaptıiı bir ta • ların Arnavudlukta Oraç limanını teiB nehri araaından Uerliye - tar eözcü, Makedonya cepheainde 
arruzu lngiliz piyadesi tardetmiı _ iıııal Jel\ilde11i öirenilmektedir. Bu rek Be~adın 70 kılomctre 11i- Almanların dün hiçbir faaliyette Ana doluya gitmek istiyenler 
tir. Düımana aiır zayiat verditil - habere pir çok kuvvetli ~bebler mal batısında ve Tuna nehri bulunmadıiını, Arnavudlult cephe.. B dll 
miştir. dolayısile inanmak lizım .~elır. Yu- üzerinde Noyuta mevkiine linde çok hafif İtalyan ke~f faali - a am e mu•• et • 

Londra 14 (A.A.) _ Londra ~ goslavların maneviyatı mukemmel. varmışlardır. yeti kaydedildiğini bildirmiştir. ey nn l 
kerı maiıfelleri Balkan harb sah- dif. Yugoslavlar Nio'in ,ima1;lnde Simal batıdan ilerlıyen ve Atina 14 (A.A.) - Yunan or- • 
nelerinde Adolf Hitler fırkası a - mukabil taarruzlaıa devam edıyor- Za~be j!ırı?n Alman kuvvet- dulan baekumanClanhğının dün ak- b k b •t • 

h ,.... Alman seline katılarak Lay- liüô •• 
di1c anılan ~zide Alman kıt'aları- lar. Dil..,,,an KraauJe\'ac'ı tekrar leti Savanın ~ imalind'ıen ve pm neırediten 171 numaralı teb - u a ş am l ıy or 
nın goruldüğü hakkında gelen a- işgal etmi~tir. ... 
berlere büyük bir alaka göster - Londra 14 {AA.) - Yugoılav- balha gelebilmiş olan İtalyan - Mahdud ve mahalH harekat vu-
lrtektedjr. $ımali Yunanistanda bir ya muharebeleri hakkında bu sabah lar da Savanın cenubundan kua gelmiıtir. 
muvaffakiyetsizlil'•e um-ıyan ıbir alınan haberler biraz daha sarihtir. umumiyetle cenub do~ isti - ı -L. t bı:x.: Beyannamelerin tasnifine yarın başlanıyor, 

tasniften sonra sevk işine başlanacak 
"' ,.,. kametinde yu"ru" yorlar. Bu ci- t .. ran e ...s• fırka saıı:.ıam vücudlu. iyi yetişti - Bu haberler Draç'ın muhakkak su- R , .. (AA) 1 ı 

K k "-ette Almanlarlu İtalyanlar a- oma "' · · - to yıın or -rilnüş 9eÇille askerlerden mürek - rette dütceeği kanaatini verece 111 ... dul • k "h 311 
k H ı . d d ş d" Y -' rasında temas ve "ırtlbat hAsıl arı umuma ararga ının nu-kdbdır. Mezkur fır. a o an a a- mahiyettedirler. im l ugosıav ı bl'"' 1 

(n .. vamı 3 uncu a Fadaf kıt'aları buraya daha evvel vannak olmuştur. mara ı te ıgı: Şehrimizden Anadoluya hüku - Tasnif netieesi hükumete bildirile -
1 k d . (Arkası sayfa 7 sütun S de) Yugoslavyada ikinci ordunun i - met vesaitile parasız olarak gitmek cek ve verilecek emre göre sevk ışL ~ ;r;n biribirleri e yarıo etme te ır. J l d b 1 k 

h h ..,.... - .. f - ) \. eri hareketi devam etmektedir. Za istiyen mülki ve asken mütekai , ne aş anaca tır. Bll S rele 1 aber'ıer (Devamı 3 uncu. say cıaa - - L d d tl il h lk k ti __ ___:~:..__ ____ ..,...__: _________________ ra ıutaatı, üşma11ın şi de i mu - eytam ve erami e a ın ayma - Yann vilayette kaymakamlar ve 

kavemetini kırarak Kuin'deki demir kamlıklara beyanname verme müd diğer alakadarların iştirakile bir 
3 tllCÜ S?yfada ır volu merkezine vasıl olmuşlar ve deri bu akpm bitecektir. toplantı yapılacak beyanname va-

buran bombardıman etmişlerdir. Alakadarlar. kaymakamlıklardan z.iyeti tetkik olun~caktır. 

Amerikanın 

Atlan tik 
harbine 
girmesi 

yakla,ıyor 

Gazeteler : "Filomuz 
neye yarıyor?,, diye 
seslerini yükseltmiye 

başladı~ar 

Nevyork 14 (AA.) - Nevyork 
Post gazetesinin yazdığına göre Ruz 
velt'in Monroe kaidesini Groorılan.. 
da teşmil etmesi ilzelİne Amerika -
mn A'tlantik muharebesine iftira1d 
günden güne yaklatmaktadır. A -
menka limanlarında bulunan bütün 
ecnebi vapurlann müsaderesi hak -
kındaki tasavvur tatbik edildiii tak 
diı:fdo Atlanıik don1zinin Jnailizler 
ve Amerikalılar tarafından kontrolu 
daha ziyade emniyet altına alınmıı 
olacaktır. 

Nevyork Herald Tribune gaze -
teai şunları yazmaktadır : 

(Devamı 3 iincü sayfada) 

Sof ya yeni den 
bombalandı 

Bardiya'nin ha vad.a aöriiniti 

Almanlar ı Tobrak 
Bardlyayı makaveme-
aldılar ediyor 

ltalyan tebliği Mısır 
hududuna varıldığını 

bildiriyor 

İngilizler Sollum 
civarında çarpışıldığını 

kabul ediyorlar 
Roma 14 (AA.) - Resmi teb- Kahire 14 (AA.) - Reuter: 

liğ: Bugün Kahirede ~ğronildiğ.ine 
Sofya 14 (A.A.) - Bulgar a - Şimali Afrikada Alman ve ltal. göre, ;I"obruk bölgesile Mısınn hu -

jansı bildlriyor: yan kolları, Bardi"'yı İllial etmiı - dud gehri olan Sollum bölgelerinde 
IBu~ hava müdafaa kuman -,ler ve Sirenaik'i.tı fark hududlarınii Brltanya ve düşmnn makıneli kuv • 

daıılı~ının teblijti: varmı§lardır. Bu suc:etlp 
1 

12 gön de- vetleri arasında muharebeler de -
DUn llece İngiliz ve Sırb tayya- vam eden muzaffe~2 •'harblerden vam etmektedir. 1..ibyadan gelen 

releri Sofyadnki ~ayri askeri he - jaonra SirenailC ,~~ i~gal edil _ son haberler vaziyette büyük bir 
deflt:re yeniden hücum etmişler - miştir. Tobruk' ~l~miz ta - deği~klik olmadığını, fnkat hare _ 
dir. Jnsanca zay;at azdır. Hasarla- rafından mütem~di~n dov~len bir kattaki aüratin azalmakta olduğu • 
nn tamiri için lüzumlu bütün ted İngiliz garnizonü~kavcmete de • 1 nuıa aörünclıüğünü bilclinnektedir. 
birler alınnı~tır. ' (Arkası sayfa 7 sütun 4 te) (Arkası &ayfa 7 sütun Z de) 

1 

Bu kıtaat, bir miL:tar esir almış, mü doldurmak üzere beyanname alıp o·w t ft M ·r V k"I ı· 
L! 'k d 1 ·~ · d h .. · d . k' 1 . ıger ara nn aarı e n j> ı-rum mı tar a me zeme ıgtınam et- a enuz ıa e etmıyen ımse erın · A d 1 "tm k · ti 1 

l miı, bundan başkıı Sestrugno, Eso, beyannameleri bu akşama kadar be nın na 0 ~ya gı ~ . ıs yen. ta..!: 
Raviane ve Puvaladura adalarını iş hemehal kaymakamlıklara verme _ belere tasd1knamelennın .. verıl'll:~ 
gal eylemiştir. leri hususunda vatandaşların dikkat hususunda mekteblere gonderdıgı 

Amavudlukta fşkodranın şimal nazarlarını çekmektedirler. emir üzerine istiyen talebeler okul -
mıntalcasın<la dü~manın bir taarruzu Kaymakamlıklara vcrilon beyan- larından tasdiknamelerini almakta. 
kataatımız tarafından püskürtülmüş nameler yarından itibaren tasnif o. dırlar. Bu talebeler Anadoluda ar. 
ve lcıtaabmız mukabil taarruza ge- lunacak ve ne kadar vatandnşın ne- zu ettikleri okullara kaydolunacnk
çerek dütmam ağır zayiata uğrat _ relere gideceği tesbit edilecektir. lardır. 
mıılar, beı yüzden fazla esir almıı 

... d,,. ~;;::.·~··::: ::~~~- Eski Arnavud Kralının 
Lise talebesi 

bu sene kampa 
çıkmıyacak 

Ankara 14 (Hususi) - Ders yı
lı içinde kendilerine verilen as -
kerlik dersleri ile iktifa edilerek 
lise ve yüksek okullar erkek ta -
lebelernin bu sene imtihanlan 
müteakib kampa çı'kanlmıyac:alk 
!arını ~endim. Maarif VekAleti 
bu kararı teşkilAtına teblfk et -
mek üzeredir. 

izmirde 
dün geceki 
yangın 

:l'Mlir 14 (H~"Usi) - Bu ~ece 
saat 8,40 da gümrük ve inhisarlar 
idaresine aid laboratuvarda yan -
gın çıkmıştır. 

Laboratuvarda bulunan ınfılfık 
maddeleri ya~n neticesınde pat 
lanuş ve şehir hafüt arasında he · 
y~ana scbeb olmuştur. 

Laboratuvarın yanındaki met -
ruk kakıd deposunun çatısı da tu
tuşmu~a da. itfaiyenin ~ayı-etleri 
sayesinde bina kurtarılmıştır. 

Yanf!ln bir bu~uk saat &ilrmüı
tür. 

otomobili lstanbulda bir 
davaya sebeb oldu 

f!ral Zogo tehrirnizde bulunduğu günlerde teneuilb için ,tc!rdtotı ;lkıJıı> 
otomobi ile bineıkcn 

Ealci Arnavud Kralı Zogo"nun o-ı Kral Zogo Aın:ıvudluğuıı İşga • 
tomobili lstanbulda bir da"<ıya se- lini müteakıb lstanbula geldiğı za. 
beb obnuştur. Haylı garib ııafholar m .rn. hususi otomobilim de hı lı ı> *' 
arzedeıı bu davan.o mevzuu §U -1 getirmiştır. Fakat, buradan gıdcr -
dım l (Arkası sayfa 7 sliıun 4 ıe) 



Hergün 
Irak iıleri 

l•••lmll-......ıeı Sözün kısası 
-·-Sinir harbi 



Telgrd, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
Makineye 

Verilirken 
Yugoslav 
ordaıa 

bozulmadı 

~iman ileri hareketi 
durduruldu 

Yugoslav kuvvetleri 
yeni bir mevki 
iıgal etti:er 

J 

Vat·clann ııar6ıntlalıi Yuıor 
lav lmooetl.ri Alman piyade
mae /earp ıiJdctli muharebe
,.,. v•erek bunların motörlü 
/ıdaatla birle,,,.clerine mani 

olmalıtadır 

Din kit 
Meclis 
içtimaı 

1 .. siv;.as ve 1 ~)~e:rı~ }-1 Amerikadan l Danimarka ila 
Gamaşa~ede AEEMi"10E ingiltereye 250 bin Amerika arasında 
~.~r yagdı • Niçin hata harb ton silah geldı· bı·r haA dı·se 
Gum~ane 14 (A.A.) - Cu - h · · · ? 

martesiyi Pazara bağlıyan ~ece arıcıgzz Londra 14 (A.A.) _ Rovter a _ 

1 • 

Ankara 14 (A.A) - B. M. Mec- yağmağa başhyan yagmur sabaha Yazan: Selim Ragıp Em~ jansının bir İngiliz torpido' muh _ 
lisi bugün Şemsettin Günaltayın karşı kar fırtınasına dönmüş ve ribinde bulunan hususi muhabiri 
Başkanlığında toplanarak beledi _ 24 saat devam eden kar yerd,, 25 JI arbin Balkanları aşarak bildir iyor: 

Amerika, Vaşington
daki Danimarka 
elçisinin azlini 

tanımadı 

ye kanununun 23 üncü. maddesi - santimetre yükseklikte bir tabaka hududumuza kadar yayı- Bir kısmının güvertesi ta\"YarE' 
ne bir fıkra eklenmesine dair ka- teşkil eylemiştfr. Bu yüzden hu- lıp yaklaştığın~. görenler için bi - kanadlarile örtülü, diğer bir kıs _ 
nun teklifine .tid dahiliye encüme sule ,gelen şiddetli soğuklar ve zım de bu mucadcleye ık.arı.şma- mının da ambarları simali ve ce
ni mazbatası ile 27 Kanunuev·vel donlar yüzünden çiçek açmış bu - mız belkı tabii telakki edılmıştir. nubi Amerikadan yüklenen harb 
939 tarihinde ve müteakib .ı?ün - lunan meyva a,C!açl8arı 1

tamamen . F~ai Cb~mhkurıyett. bhük.ilm~ti - malzemesi ve yiyecek maddelerile Vaşington 14 (A.A.) _ B:rle 
lerde vuku bulan zelzelede fevka- mahvolmuştur. cneberdhenberi nı:ı ldy e_ ır ·. aı~aa ı ehnımsbemed- tamamile dolu bulunan bir t icaret fi.it Amerika, Kopenha~ hüki:me . 
lAde hizmetleri görülen bazı mah- emsaline rastlanmıvdan ub b:ıdise- mış 0

. ugt'un.u. uaıehn fmu are ek ı vapuru kafilesi, birkaç ~ün evvel tinin Danimarka elçisi Dekauff . 
kftmların cezalarının ı'ndı· rı" lmesı· - nin vilavetimiz ıçin e se e ol - şı vazıye ımızı mu a azıı etmP te bı'r İn<rllı·z ıı· manına gclmı'ştı·r. Ka-. b . b l · b t t k d' D ..,. mann"ı geri çağırma kararını tana 
ne aid kanuna ek. kanun layihası _ duğu zarar endi.ş verıcı ır yeku- u unma.mız ıs a e me te ır. e- filedeki hamule. 250.000 ton tah-

d mek oluy,..... ki lıa b A dl k marn. ıştır ve Dekauffmann'a Vasin, 
nın ikinci müzakerelerini yapa - na varmakta ır. · · - r rnavu u min edilmekt<>dı·r. d J • ... 

S 14 (AA ) B. h f rnıntakasında cer d k ton a sa ahiyetli Danimarka seıiı 
rak kabul etıniştir. ıvas . , - ır a ta 02:yan e er en l k 

k d d b k ı. - emn'yet tela' kk·m· 'd" S y 1 d 0 ara tanınmasına devam edilece . 
M 1

. b d d l d a ar devam e en ere et ı yag _ ı ı ız ne ı ıyse, ır- -· bl 
ec ıs un anı· sonrla ev ekt .. ed- murları müteakıb dün buraya bü - bıstan ve Makedonya havalisine U"OS av or usu gıni te iğ eylemiştir. 

miryollan ve ıman arı te au .. - l d d . •cet ec. ıle ek hariciye nezaret 
d 

- .d k 
1 

b t tun gün fasılasız kar yagmıcıtır. Ha- yayı masın an sonra a aynı ma- f san ı,gına aı anun arın azı k 1 h ' ı· · hafa ad b d o ld tara ından neşred.J~n notalarda, Bıı 
dd 1 . . .J /lo'.,.+· ·ı . valar soğumuş ve civar Öy er karla ıye mı mu z a '2r evam - racı a 1 1 

ma e ennın rıe,.,L,..ırı m~sıne ~e örtülmü~l'i.ir dır. Ötedenber1 harb~ girmek ve- eşik Amerika hükumeti Dekauf _ 
bazı ma~d~ler. eklenmesı~e aıd __ . ya girmemek bahsinde kanaat ve • • fmann Kopenhag hükumetıııin bu 
kanun layıhasıle ordu subaylar R d mülalhazalarını gayet açık bir li- (8-.tarafı 1 mca sayfada) emri verirken nazi tazyikile hare . 
heyetine mahsus terfi kanununun omanya a sanla ifade eden hükumetimiz bu Şarktan garbe do~ru kendini hisset- ket ettiğinde mutabık kalmaktadır-
b~rnici maddesi~il!' tad ili~e, Tür - nun her şeyd~n evvel mühi~· bir tiren .. Alman tazyik kıt'aları~dan da lar •. 
kıye ve I;ak hukü~etlen arasın - yı·yecek kıtlıg~ I şartın tahakkukuna mütevakkıf ht suratle ~a~eket. etmek ıçin Yu-1 B~r~eşik Amerika notasında şun-
da. aktedı~e? veterıner _mukavele; bulundu~unu ısrarla tekrar et _ goslavl~r buyuk hır gayret sarfet .,ları ~lav~ etmektedi~: 
rri?ın tasdıkı ~1~kk.ınd~.kı kanun .ı~ mekten çekinmemiştir. Bu şart mektedirler. Bırleşık Amerika hükumeti Da 
yıhaların~n. bırıncı muzak<>r~le~ını Bükreş 14 (A.A.) -- Tass a - milli emniyettir. Yani Türk mem .. Y~oslav muvaffakiyetleri bü - nimarkanın aüratle kurtulacağı ü _ 
yapmış, ıçtımaına son vermıştır. jansı bildiriyor: leketi emniyet ve selametinin fa- yuk hır ehemmıyeti haizdir. Çünkü mialni teyid edı:r. 

,, li 1 k t ı t ç Romanyada, bilhassa Bükreşte ' D lirn it 1 k • 1 ·ı l -------.m.e<: s f{e ece cp an ısını ar- sıl hattını teşkil ~yliyen sınırları- raç anı :ı yan ıt a an e ma -
şamba ,günü yapacaktır. iaşe Vezİyeti mütemadiyen fena - nın masuniyetine . riayet edild:ği- ze~esİ~n Ve ia,e ~addelerinin ih • ı•ngı·ııere ı·sıı·ıaA 

laşrnaktadır. Et, un, süt ve sütten nı· ~o··rdu·· kçe mütevakkız fakat sa- raç ed1lmekte oldug;ı başlıca liman-
Vişi, 15 (A.A.) - Öyle aörülü- k dd '- 1 d ·- b d F> · d "" y h • d çı an ma eıcr e ıger azı ma - kı·n kalmakta devam eyliyecektı'r. ır .. Bundan ba~ka ,hu muvaffaki - hl k • 

yor ki. Balkanlardaki cep:lielerde unan cep .,.sın e d 1 · k l ~ k'I kt d" Z Y te - esı e k Almanlar evvela Yu~oslav ordu- .... e enn ıt ıgı çe ı me e ır. ey - Başkasının mamelekinde ~özü ol- y~bn ugoslav lca. o1larının zaten n arşı 
"' tinyağı, bulgur. ı.amın, petrol piya mıyan, akdettiği ittifaknameleri yubek ~olan kuvveı maneviyelerini • 

IUilU tasfiye ettikten sonra bütün kar yag~ıyor sadan tamamen ç~ki lmiştir. Mağaza bu bakundan ve münhasıran te - artıracagı da muhakkaktır. na 1 h 1 ? 
kuvvetlerini Yunanistan CAnhesi- h·ı1 d b' k k' 1 Si azır anıyJr ~,.. ve a er önün e ır ço ımse er dafu···1 '-ı·r mahiyett" yapmış bulu- N:ş'in şimal mıntaknsında Yu _ • 
ne teksif edeceklerdir. İnttiliz..Yu- b ki k ed v " • ...,.. ıııra e eme t ir. nan bir memleket için de bundan goslav kuvvetleri Belgrad düşmüş 
nan kuvvetleli, şimdi mevzilerini (Bq tarafı l inci sayfada) Timpul gazetesi, Lazı iaşe mad- taıbii bir hattı hareket tasavvur olduğu halde mukabil taarruzları - Londra, 

14 
(A.A.) - li<.>yter: 

f.sal ederek vaziyetin inkı~n4'•nı kı' hareka·t esna"ında mu··hı"m bır' d ı · · · "k ı·· ·· ·hd d h..ara oıausuuaaıı 50 bı·n 'r,·" ~ " e erı ıçın vesı a usu unun ı ası edı"lemez. na evam .etmektedirler. Bazı ha_ " •· 
beklemektedirler. rol t H ı· d h k•t h kk d ı - b b 1 iştirak ettinı aSK"'n' ekz"r".Zl""rıı oynamış ır. o an a are a ı a ın a ia~ müsteşar ıgının ir Milli emniyet denildiği zaman er ere göre Yuj!oslavlar Karagu _ "' '" ~ "' "' 

Muharebe, YUROSlavyanın .Şi- sıralarında hu fı:-ka Adolf Hitler kararnamesini ttel}retmiştİT. bu münasebetle hat ·ra bircok !'ev yevaç kasabasını istirdad etmişler- son. safhasını, bir nakLye tayya -
mali gar'btsinda cereyan etmekte- Leibesstandart ... mile tanııımıştı. ler .. elir. Bunlar, öv. le mefhumlar dir. Bu mevki dün sabaha kadar Yu resınden taktb ettim. lngıltered~ 
dır. Fakat Yu~sla-J' ordusunun Geçen ay bu kıt'alar Bükreşte bu- B N h b ,., ı 1 1 bir mahalde yapılan bu ekzer~ız -
kuvayi külliyesi hemen hemen İr orveç ar dır ki buınların tahakkuk ve itti- goa av arın e inde l:ulunuyordu.Düı ler, uzun kış ayları zarfındaki an-
masun olarak cenuba do~ çe- lunuyordu. Fakat bunlar Schutzs- haımda alakalı millet servis ve man tarafından tekrar alındığı bak- trenemanları sayesinde, lıu erle _ 
kilmektedir. Bunların J(ayesi, Al- tafel fırkası tarzında ilk defa ola- gemisi Norveç sahil- teşkilatının gecevi gündüze kata- kında hiç bir hJ;tber gelmemiı oldu. rin, düşmanm tasarı ' b 1 ğ; 
manları motörlü 'ıotaatın JCeçem1- rak Balkan harekatında tanzim e- )erı·ne hu·· cum ettı• rak ald1~ı tedbirlerin hepsi dahil ğuna göre hala Yugoshvlann elin - bütün istila teşebb"' 1 !~ak. ece,' yece~ mıntakalara çekmektir. dilmiş bulunmaktadırlar. Mezkur ve mündemiçtir. Bu sebeble ihti- de bulunduiunıt hükmedilebilir. için mükemmel va~~=~~nı ır;rıaK 

Cenubda ve c~nı.ıhu şarkide ı- Jaıvvetler tamamile motörlü olup Londra 14 (A.A.) - Habf!r a- yat fikrinden başka bir maksa~a Roma'nın tekzibi · da bulunduğunu isbat e ;t~t~ 
nisvatif Yugoslavlann elindedır. bu bakımdan diler bütün moJörlü hndıiına göre, bir Norveç harb ge mahmul olmamak l~z~m~ele.n bır . Rom~ 1.4. (A.A.) - Stefani a - Bu muharebe manevrasında J .. 

Vardarın garbında YuJ(oslav Alman kıtalarına benzemektedir- miai, İngiliz: deniz makamlarile mu- çok kararları, tecavuzı mahıyette 1ansı bıldı~yor: rnan bir endüstri k . • d u~ 
kuvvetleri Alman piyad~ıne kar- !er. tabık olarak ve bir Norveç komu • bir hazırlanış sanmaktan daha Royter a1ans1 Dracın Sırb kıt'a ru iİerlemek için b~e~. ezı~ ~~-
ıı şiddetli muharebeler vererek, Yeni fnaıliz kuvvetleri tanının idaresi altında dün Norveç yanlı.ş ve .. ?~a sakat bi~. dü~nc~ !arı .. ta~a~ından ~ş~~l . edildiğini rübaşı tesis etmiş t~~akr.anl a op 
bunların motörlü kıtaatla birleş- Londra 14 (A.A.) _ Yunanis • sahiline bir akm yapmtştır. olamaz, Butün bunlar ~terır kı bugun ıkı defa bıldırmıstir. Ro _ tur Piyade kolla .

1 

~ rnmtl.$ 
rnelerine mdni olmaktadır. tana yeniden Britanya ve irnpara- 'Ilü~k d~lekt vdekmilletinin m1~suni ~a~~b salr~y,,etli trtnahfe

1
llerinde kin.elerln, tooçu rın~~ta~a~;rı~;~-

Yuıcci-tla.v ordusunun harekatı torluk kuvvetlerinin muvas&.lat et Surı·yed ıı mu .. hı·m yetı bakı al ı ça, onun se ame- er a l sure e ya anlan - b ir kelime ile bütün bir . mod , 
Üç mıntaka üzerınde yapılmakta- tiği resmen bildirilmektedir. Bal - ı;; tine müteveccih savılııbilecek ha- maktadır. kolordunun düşmanın Heri po:~; 
dır: kanlara yeni Britanva kuvvetle - .. 1 rekeıtlerden tevakki edildikçe .~- ~ndr~ 1.4 . (A.K) - Ofi:. larına ve bu ~alarm arkasın : 

1 - Şarkta Niş ve Belflt'ad ara- rinin ~nderilmesi yalnız Büyük gorUşme er ~n~t ve barışın bozu~sı ıçın Ögrenıl?ığin~. ~.re, Ber]ın,_ B~l daki müstahkem hatlara do,itru 
sında. Britanyanın cesur müttefiklerine .. hıtlbtır ma!ul ve . ma.ntıkı sebeb kanlardaki m':1şku1Atı. y~nılıniş ilerlemesini gözlerimle f!Ördüm 

2 - Nişin ııtarbında. Burada Yu- yardım arz~"tlna değil, Afrikada K~du• 14 ~~·A.>. - Yeni Suri- '"?'ktur. !firk mıllett, v~kura??.e a~de~enıektedır. ?'1?L"ına ıle. Ye- Bu ekzersizler esnasında, kıt'ala-
"oelav kuvvetleri Proknpyeyi iş- mutlak kontrolu elinde bulundur- Y~. h~k6ınet ~eıııı Halıd AzM Şamda b_~r ciddıyetle. ahv~i bu ~o.zle stö- n~cenın. al.ındıJh B_rlınde teyıd e- nn seyyaliyeti çok süratli olar::ık 
~al etmislerdir. duğunun delili olarak telakki e - Tur'kiye, lngıltere ve Amerika ba1- ı:ıvor ve hadrselerı!l seyrını buza ~11!1e;:1:cfır. Saraybosnadaki as . - kendisini ~termiş ve hava kuv-

3 - Cenubu j(.U-bide. Burada di1me~edi-r. konsol?slarını kabul etmittir. vıve arkasından m.uşa~ede ~erek m~rı ir K efler bom~rdı~a~ edıl- vetlerinin yardımı ile pek mü 
yapılan harek!tın bir durndar mu- DoA'u Afrikasmdaki muharebe Halid Azen Şaına gelmiş bulu - o~usuna. kar$ı tam bır ınıvenle 1 ~ ·bii u.~et tahşıd edılm~ ye:,- kemınel olmuştur. 
barebesi mahiyetinde mi, yoksa ...,aı..ı yukarı hitmis oldu~undan nan Maverayi Ürd'ün baıvekili Ab .. m,,fohass·s bı111ınuyor. e ':_rlme .. t··yu yangınlar çıktıgı P,o-

• ..... K . ... d'"Jh•"d . d k b 1 . . s m ru U$ ur F d k. A' Jfenlış mik.yasta bir hare.ke~ mı ol- orRda muharebe eden mükemmel u u ~.Y1 
.. a ~- u e~ıtir. •lim VC49ı.1' llU9 Almanlar y 0tılav batlannda naal ransa a 1 .ma~ 

duitu henüz mal~m ddıldır. müttefik kuvvetlerin dit!er muha- . Abdul~u~ ~~~r hukumet aza - g:ik açtalar? asker)erİnİn yerine 
heri hareket• dunlanddu ro'be sahnelerine ~önderilmesi bek aıle de ~oNfllluftur. Go""rdes kasabasının Atina 14 (AA) B 1 

Londra 15 (A.A.) - Morava lenmektedir y ı h be ·· · - uraya ~e- talyanlar konuyor 
~a~iııinin ııa~ında yapılan Alman 8i.. miitalea unan • İtalyan yeri değiştiriliyor ı:m:a ~~~1 ı~:=~.yx~:!~r:a:a: Londra 14 (A.A.) - Müstakil 
ılerı hareketı Yuııoslavlar tarafın • Londra 14 (A.A.) - Müstakil raf\ndan YU4'{0sla1JI hududunda Fransız a1'ansına ttelen haberlere 
elan tamamen durdurulmuştur. . . . · J t bl• ~ ı • t...ı.....:d ed"l kl rd "' Yas-la d vaayet Fransız a1ansı bıldınyor: resm e ıg ert ffükii.met M~liM bir 14yi/aa .... "'!. ı en tan a ır. Fakat bu göre, işgal altındaki Fransada bu-

Atina 
1 

S (:::..)•- Yuıoıılav _ T~ ~az~tesi, Balkanlardaki t1• gedik, Almanlara pahalıya ma!o!- lunan Alman kıt'alarının bırço -

d k
. . ti' • t"k Leııbetmek men harekattan bahseden yazı - <Baatardı • inci •a:wfada> oer 1 muştur. ~u zırlılı fırkalara raf - kunun yerine İtalyan kı~'aları ko-

ya a 1 vazıye n ısı rar .. b" me S bl · b"' ··k f d üzere olduğu anlaıılmaktadır. Yu • sinda diyor ki: ıt vardır. Mühim miktarda mal • Aıdıtara 14 (Huıuai) _Yeni • kh~ klır ar ı~nca uyu e a- nulmaktadır. An.gerse mühim mik 
ıoalav kuvvetleri Alman motörlü Mazide ~üklerimizden son- zeme de iğtinam ed·i(miftir. Bu ka.. den kurulacak E.nincan ,ebri yeri- h 

1 
ar vapeıra V? k~hramanca tarda İtalyan kıtaatı f{elmiştir ve 

kıtaatının nüfuz edemiyeceii nok .. ra, bu.ıt(inkü mevzilerinde Yup- bil hareket esnasında Centaure fır- nin iat.imlüine dair kanuna ek 0 • ~rbed.-rek Alman ılen hareketi- Parisi iSJ(al için de 40,000 İtalyan 
talara çekilmektedir Simali Yugoa- lavlara kar$ı A~an hücumunun kuının tanklı 31 inci alayı, bilhaaa larak hazırlanan layiha Mecliııe ve .. ~ ~ur~:uşls.rdı~·d. ~70 bo Alınan askeri jtÖnderilmesi mütasavver -
la ad" vazi et h~ü~ müphf!m<lir. veyatıud her:h.anııtı bir anda yeni temayüz etmipir. İildi. Layiha esaalanna ııöre 3908 . a ı ca v~. ısı yunc~ dir. Bununla beraber sahil muha -

So
vy 

46 
Y f d b. y Yunan - fngılız hattına karşı baş- Yunan cephesinde on birinci or lı k bük"' leri zelzele ılerlerken valnız dort tank d,afi fazasınm hiç bir yerde İtalyanlara 

n
1 

d-~~ zu .1n a cl~nhu bı 
1 

u • Ianabilece'k taarruzun 'iddıetini. du dii$manın mukavt!'metini kır- ~!1 1~_anunwıl.b ~ afetler do' topu ile mücehhez iki Sırb taburu, emanet edilmiyeceti ilave edil -
ıoa avya a .. ı vazıyet ea a ıı muı- . dıkt neye ... ., MY a vesaıre - bunlara karşı koym .. ....ı..·- Alman · kted' 
tur. kıymetinden daha az takdır et - . ~n sonra dün sabah tanberi layıııile naklin& lüzum ve zaruret . ·. ~L ..... • - me ır. 

mek bir cinnet olur. Fakat şura - Göri.ce mıntakasında ilerlemeke sörülen tehir ve kaaabalann kurul_ !~ ~pt~~an bınncı hflcumda 20, • ------- • 
Draçı ı zaptedHdigi 

Londrad:ı teyid edi iyor 
Londra 15 (A.A.) - B. B. C: 
Radyo bu sabah Draç limanının 

Yugoslavlar tarafından işgal edil -
eliğini tekrarlamııtır. ----

Muttefikl0 rin 
cephesi kuvvetli 

Cephelerde vaziyet 
memnuniyetbahş 

Atina 15 (A.A.) - Son haberle 
re göre, müttefik kuvvetleri Adri • 
yatikten Akdenize kadar uzanan çok 
kuvvetli bir hat üzerinde tahaşşüd 
etmiştir. Bu hat, tabii manialardan 
müteşekkil olup, motorize kuvvet -
lerin bir yıldırım harbi yapmalarına 
anüsaid değildir. 

sını tebarüz ettirmek mümkün - oo.iamıştır. Ric'at halinde bulu - maaı iılerinde de tatbik edilecek -
1=1 h~~umti dal !.f ~nk k zayi Amenkanın Allanhl harbme 

dür ki düşman, İngiltere rnuha - nan Yunan kıtaatı, mütemadiyen tir ~ .. 'ker ır.. man .~r u adar • e ·ı akla~ 
rebesi~de hava ımukav~tiniın avcı tayyarelerimiz tarafından mit 'su layı.ha kanun olduktan ıonra ki Y'l.ld kuzayıt atk ":elrdS1 tben hsontlradır gırm S J ylJOr 

lm kl b 
ralyöz ate&ine tutulmakt bu o z an l e ır a arını (D-- _ıı_ 1 . . --~ela) 

ne olduiunu tat~ı.ş .o a a e - · a ve hükümleri ilk olarak Gördeıı kaııa- yarank arkadan ~elen zırhlı kuv- ..-. ta...u IDCl 9a7•• 
raber, cenu•bda. ş~md~ye kadar ka- ~nada 1>?.mbardı~n tayyare~.e • basında tatbik edilecektir. Kaııaba. vetlere yol 8.(mtşlardtr Bizim de bir filomuz vardır. Ba 
ra harekatında hıç bır zaman kar- nnden murekk~ fılolar da d~ - d'a heyelan netic~inde bir kısım ev Müteaki.ben Strumc~ ı!eçidinde filo neye yarıyor} Atlantik denizi 
şılaşmadıitı bir hava mukavemeti manı~ mk~ılerı~r ba~akalah ına ler yıkılmlf, geriye kalanlar yıkıl - cenuba doitrq ilerliyen bir zutılı üzerinde yüzlerce kilometre uzun -
ile karşılaşmaktadı~: . . ;:k:ı~n;~k~~i:~ına ~rşı a - ma tehlike*ıe m:ıruz kalnuılardır. ~an kolu Selini~e tevecciiıh et luiunda a~h~le .mali~ mua~~~ b~r 

Bundan baska d~_sman s_ımdıye Yunan pralil.ri Almanlm Bu ~akıınd • .ın .. k~sa~~n~.n baıka yere nuş ve Vardar vadisine varmıştır. memleketimız old.ugu ve bu>',!'k bir 
kadar ~işti~i ser~zeştlerın en nuil anla~iyorlar nakli zarun gorulmuıtur. Bu sırada daha 5imalde Yuj(()s- donanmaya . sahıb _h~lunodugum.uz 
~e girmiş bulunma~ad~r. Atina 14 (A.A) _ Dün akşam lav _ Bulgar hududu boyunca Al- halde bu aa~ıJl~r. onunde devnye 
Hal karadır, ~stikbal parlak de~ıl- matibuat nezaretinin Atina rad _ Yani bir kanun IAyihası man kollan üç istika.mette ilerle- gezmek vaı:ıfesını b8!kala~.ı~~ bı • 
dir fakat düsmımın aradığı hal yosu ile neşredilen harekat hak - meğe baş!:muşlardır. Gorma ve rakma~ız. ayılbdır .. y k buyukb~L: 
s~etine varmadan evvel yapma- kındaki beyanatında ezcümle şöv- . ~n~~~a M_ (Huııu.•İ) -.- Çeltik- Cumaibaladan ·hareket eden iki hemnuyetı 0 

•• an -i~ er i~vzuu ana 
sı icab eden daha çok işi vardır. le denilmektedir: .. çı çıft~gı taksıt bedelı bakıyesı ola - yüz kadar Alman tankı da zayıf olurken amator eg .ence ennden. ar-

Maked ph . d d.. rak goçmenlerden aranılan paranın Yugoslav hatları arasında ken _ tık vazgeçmemız lazımdır. Bu ış _ 
.,.. l Yunan yoanv

1
a

1 
ce esınb .eldn. d?~~en kaydının terkinile birinci taksit l>e • dilerine bir geçid a~arak İştip ve leri salahiyetli mütehassıslann eli .. 

ır.ı BCBr arın . ra ı.arının ı ır ı.ıııne d I' . . h b ·rtr bırakın 1 ız D bi 

b 
göre, Almanlar bir cşoförler cüzü- -~ ınık sur~~. j..a su ula ve çı.d :.- Köprülüyü tutmuşlardır. n.e 191f k~. ıy ·. d on;nm.amı~nl 

Sovgetlere ceva 1 tamına. benzemektedir ve kuvvet r-~k.te rarM oy,. uyeb .... ~~ masına aı~ Yuao-lav t:.qveki\inin "7anab ::sın A ure~ı:z ed e~rlıy~ . o at-
leri yalnız mak' 

1 
. d · ., u umet ec ıse ır .. anun proJesı Yı.ııgoslavyada bir mahal )4 ve men an enız ennı ya • 

Peşte, 15 (A.A.) ~ Moskova makt. adır B ıne erlınl e ay) an - göndermiştir. (A.A ) _ Yu"oslav başvekili ve hancı gemilerle deniz korsanların .. 
~.:r .... t' t f d M . ta 1 • u yara ı ar unan ' ~ "b 1 .. .. . ,., d d . 1 1 d ·-ı m turne ı ara ın ım acarıs ., , kuvvetlerin. Al ' .. t vi _ L..ilyı a esas arına gore goçmen - Yugoslav orduları başkumandanı an ve enıza tı ann an temız eme 
nın Yu~oslavvayıı karşı almıs ol- lere kar<>ı 1

1!lt'aı man .. mt u et;a
1 

z lere sat:lmıt olan Silvaide-ki Çd - General Simovic;. Timesin hususi si zamanı gelmiıtir. 
d a a . t• t kb'h' •• ase ., ' yan ffiU PCaVlZ ere tik • "f r-· k. b J l" b k. • k' b o·v b" d - 1 d L b ufr ~ zıye ~ .. k8:. ! t~ b'mu; hl'~ ~erilen ayni cesareti ve ayni 1 çı çı t ıgıl ta ıd e·ı e f . a ıyesı o- muhabirine aşaitıda ı eyanatta d" ıger ır gazete e IOY ~ eme .. -

e ı et .:._<;ar Bu ~ı::ı~ }d ır ~ ı fedakarlık hislerini ,l!ÖStermekte arak arkanı adnl para kı ~ aız1 ve mkas- bulunmuştur: ·ı. . te Aır: d k 'l . 
neşre m:ıı.,,..ır. u e ıg e, ara: oldu~ıınu, ilave etm kt d" .1 rafının ayı arı ter ın o unaca tır. - Almanv:ı. vı avctlerım:znen vnıpa emo rası en elele ver • 
rista~ ıle Yugosla~va arasındakı Cumartesi l!iinü,e ~;~::~nva Bi~in~i !:':.~~t olara~ Va~ıf~ar tJmum b_ir kı~ını. zaptedebilir, fa~at bi- ~eclik!.eri ~çin yıkılmışlar~ı~: Şimdi 

Atina 15 (A. A.) - Resmi teb.. e'bedı dost
1

luk !'ak~ının Macarlar cephesinde faalivet olmamıştır.· 1 ~ud~rluııun~e tahsıl edılmış ol~n ! O zım ımı~tehıd kalf!1~mıza mani ola bız. ~-ttehıd olmak ve b~tün. cesa-
lii: . tarafından değ 1, tlk defa Yu~0s- ıbnı lira bugune kadar olan ecrı mııı- maz. R1ya!let ettığ'·m hükumet. retımızı toplamak mecburıyetinde -

V un1n · t bligi 

Bütün cephelerde nnrmal faali • lavlar tarafından ihlal ed:ldi~i te- M • ı• line mahsub olunacaktır. Mezkur Sırbların, Hırvatların ve Sloven _ yiz. Hala mücadele t>den demok .. 
Yet olnıuıtur. bariiz ettirilmekt~ ve Yu~oslav- ısırın vazıye 1 çiftliği on sene müddetle ve teabit lerin milli arzuhrı ile vücuda ae- raailere yapttğımız vadi yerine se.-

Vaziyet memnuniyetbahf yadaki Macar ~kalliyetinin \·ardı- . edilecek şerait daireainde olmak ü. tinnis oldukları v~ane hür hü _ tirmek için harb malzemMini bu 
Atina, 15 (A.A.) - B. B. C.: tnına J(idilmP.diği takdirde, Macar Kahi!e 14 (A.A.) - M:aır ka- zere arttırmaya konulmaksızın için- kfunettir. Arasında doktnr Mace- memleketl~re k.tJar götünnekten 
Matbuat nazın Yunanistan cep- milli ruhunun ve tarihi vazifesi- binesi askeri vaziyeti müz:akere için deki köylülere muhammen bedelile ki bulundurmakla müftehir oldu- çekinmerr ~'· · · - P. ... ,, ~t\lt tehl:le-

lııesinci*i vaziyetin memnuniyet- .nin ihmal edilmiş olacağı ilave e-i toplanmıfbr. Maır genel kurmay ııatmaya Vakıflar Umum Müdürlü.. ~m hükumet, hiç bir vakit teslim t,ir it de olM yapmaia mecbu • 
bahs oldul\lnu s6ylemiştir dilmektedir. t reisi toı lantıda hazar b"lunmUflur. iü mezun olacaktır. olmıyacaktır. rur. 



( Şehir llaberleri 
Bir koca kansmı 'ı Don BeJkozda yapılan 

) 
tabanca ve bıçakla • 
sokakta yaraladı hava denemesı 

1 Amerika ve Japon
yadan manifatura 
eşyası getirtiliyor 

Dün Feriköyünde kıskançlık yü B Mani.faturacılar, dün ithalat 
z nden agır bir yaralama vak'ası eykoz Üzerinde uçan bir filo, mefruz birliğıııde, lktısad Vekaleti tıca -
ol.mut, bir koca kendis nden ayrı .. ..1 . d• d• f k . d I ret dariesi reisi Şevket Sıireyya _ 
yaşarnekta olan karısını tablmca paraşutçu er ın ır ı, a at müca e e ve 
ve .bıçakla müteaddid yerlerinden nın da iştirakile bir toplantı YaP-
vurmuştur. taarruz ekipleri bunlan sür'atle zararsız mışlardır. Toplantıda son haftalar 

Haskiyde, Arabacılar aadde - h l k dul ""b • • l zarfında Vekalete yapılan temas-ıinde 14 numaralı evde oturan a e oy ar, tecru e ıyı netice er verdi 1ar neticesnide harice yapılacak 
Me med, beş sen d nberi evli bu- eiparişler ve V~klletin açacağı 
Jundu~ kansı Patma ile son j[\jn- Kazalania yapılması kararlaştı- ruz para(IÜtçüleri de esir ve imha akredıtif meselelerı J(örii$Ulmü4 -
ler sık, sık kavl{a etmeıe ba$ _ rılan hava taarruzu denemelerıne et.miıştir. tür. T caret Vekaleti, Anıerıka ve 
la qt r. devam edilmektedır. Bu cumle - Tayyareler müteakiben Mithat Japonyadan fazla miktarda ma -

Eu re'beble bir müdde\ evvel den olarak dun Bey.kozda akt f ve efendi yalısına ve Onçeşmeler cı- nıfatura ithali içın akreditif aça
Jrooas nın ev nd 

11 
ayrılan Fatmn, ~ olarak muvaffakıyetlı bir varına yangın bombaları atilllf _ caktır. İthal edilecek manıfatura

Fer ovunde bulunan b r akraba- aeneme yapıhnıştır. larsa da derhal faaliyete ıeçen e- lann sailam ve ucuz olmasına 
ıırının nezdtn(' ~itnuı; ve orada 0 • Be koz kaymakamı Sadettin kipler iki mefruz yan,ıonı da az dikııtat edilecektir. Görüşmelerde 1 
tum'da b:ı ıamıstır. Ertur, J{aınızon komutanı Haşım zamanda sondurmeğe muvafflak m8!1ifat~ra eşyasın~ satJşl.arında 

Fatmavı çok seven ve 0 nisbet- Ar.bak. kaza Jandarma komutanı olmuşlardır. Az sJnra iskele ci - tayın edilecek kir yii2ld~lerı mev
te de kıskanan M hml"d, onun bu Vedad Arda. valiyet seferberlik vanna .,ıtaz bombaları atıldı~ı ha _ zuubahs olmuştur. Vekalet akre-
8U~tle evini tet"l· ... tmiş olmasına şefı Hakkı Eı-gen~ ve Fehmı Say- her verılmiştil". Buraya da yPti.şen ditifi &(ar açmaz manifatura ~ -
fena halde sinirlenmiş ve kadının dut denemeleri tak.ib ve müraka- gaz arayıcı ek pleri ıazlenen sa _ yasının celbi için derhal faaliyete 
nerevc I! tt ı;nı ara~t1rmı~tır. Ni- be etmişlerdir. hayı sarı filamalarla tesbit ede _ geçilecektir. Bu hususta şimdiden 
ha~t Fatm'1ıın oturmakta oldu- Saat 11 de verilen alarm işa - rek temızlerne amelviesıne ıeç - kab eden listeler hazırlanmıştır. 
Ju yeri ölrenen M hmcd. barış - r~inı müteakib sokak ve mey - mişlerdir. Bu esnada caıı kurtar
maları ve kansının evine dön - tfanlarda bulunan halk liiratle ve ma ve enkaz kaldırma eki'Pleri 
mesı M;in araya ba7. nc~cılar kov- telaşsız Glarak umumi sı~ınakJva tarafından da yaralandıklan far -
muşsa da Fatma kf)Casının ~u ba- ıltica et.mltıır. Bu sırada bir dilt- zedi\en 7 k1$ibin ilk tedavileri 

Etlerin açıkta 
satılması yasak 

nsma ve ~raber va ama teJd"fle- man tayyare fil nun Bolaz ü - kamyonetlerle hutanelere nakle- Belediye zabıtası talimatname -
rıni sut'Pti kat'"yerfe redtfetm stfr. zerfn~n cenuba dll,lru uçmakta dılmi41erdir. Teknik ekipler ise sine «6ı"e .kasab dükkiDlarmda 

Bu red cevabı k~•sınd~ hUJi}lt oldui'u Karad z sahil tayyare bozulan au yollarını ve elektrik bütün etlerin tel dolablar ~.nele 
bir meyuiyfte kaJ)!lAn Mehmed ıüet~ tetkilttı tarafından te- teller ni Siratle tamir etmislerdir. bulunması mecburiyeti olduiu 
dün karım Fatm'l ıle buluşu.p ko- lefonla alikadarla1"3 bildnilmie - Saat 12.20 de alarm nihayet bul- halde but kuab dükkinlannda 
n~ak üzere Fer'kiyüne ı{tmiş- tir Tayyareler 10 dakika sonr.a muştur. etlerin açıkta satıldı~ «örillmü.-
1ir. Be,Soz üzer nde birkeç ce~lln Bilahare sişe ve rakı fabrika- tür. 

Mekteb 90kaf :ıda k......ı.an Y8Ptıktan sonra tasallanln şima - lanna jfidiler~ic boı müesseselerde Belediye, yaz meniminin de 
\f ohmed ona teknr bar şmaları lindeki satıaya, samanla doldurul- bulunan müstakil korunma teıki- yaklaşmasını ~önü'nde tutarak. 
·ıe ev ne' dömnni icin b"r havli rt- mus torHlan mefruz par8'ilt.ıcil latile birer deneme yapılrn~ır. kMab dükkinlannda etlerin açık-
ealarda bulunmU95 da 'Fatma ko- olarak btrakm1,J.ardır. Bmtasısa rakı fabrikasının 18 ki - ta satılmasına kat'iyen miisaade 
ea.."' nın bu d@faki tekhflerine de Vazi~en ha'9ellllar Mflen eiUk daimi itf;tive ~ı>U tehl!ke edilmemesini kaymakamlıklara 
muvafakat etmiftrK yürıimde mlntaka •1t&ra"1tc;ıülerle mü~ade - i,saretini müteakib 2 dak 'ka içlnde bildlrmı.tir. Açıkta et satan ka ,; 
baılamlftır. le ve taarruz ek bl vednk 4'1'tl'f)8 faaliyete J(eçmek SUTetile l:>'üvük sabların düldc:inlan k:ıpatılacak -

Bu vaziyet ka"1sında lRiyü.k da ~le habe!- W!l"ttt"k deıi!a1 bir mükemmeliyetle vazife ıör - tır. * teessar ve asabiyete kapılan taarruza ~ıs ve indlr'l~n mef- ırıüştör. Di~r taraftan ~irde yeniden 
Mehmed. tabancamnı çekm;., •le- kasab ve tavukcu dükkanlar1mn 
ili .bqkalanna yir eımemı, m - Karadsniz boGazın-ı Fiat murakabe ~ıımMI k'n daha evftl ~ıediye 
~ karıamın üzer ne bes el a- sıhhat heyetlerinden müsaade a -
- etm ftir. da ki linyit mad:tni komisyonunun lııwnası icab etti~ llakadarlara 

... ~•;:c~~u:~~~d~ı1:vabu ı!: işletilecek dünkU loplantası _b_nru_·_ri_lm_~_ır_. ------

bet etmıştır. Tahancasmın bütün Elektrik. tramvay ve tünel ida- Fiat mürakabe komisyonu dün ( KUçUk haberler ~ 
lc:urfunlannı b0$8 t n kıskanc ko- resi kömür stokunu artırmak ü.ıe- vali mumni Ahmed Kın ~n ri - _ ) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
KarulDf laribf: ı• 

100.000.000 TUrk Urası 
.. bt Ye &Jana adedi: • 

F.ira! "' ticarl her ne'Yi banka maamllelall 

. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERJYOR 

llinat Bank&lulda tmabarall w ibbarm &uarnll ._w•rmda 
au IO JirUı bulunanlara •nedi t defa 91küecet kw'a ile ..-&ı • 
üki plt.na ıöre ikr1UD11• da&ıu&acılrtaı. 

4 Aaet 1,000 Lirallk 4,000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 " 250 • 1,000 .. 

40 " 100 ti 4,000 " 100 • no • &,ooa • 
\20 • 40 • 4,800 • 
\60 " 20 .. 3,200 .. 

Dikbt: BN&b!arındaki raralar 1ıir ... IG'Dde IO lradua atalı 
ft.lmi19Dlere ilı:ramıye vıttıtı t.a..Sirde ~ • ıaııute TeıriJeeM'tir. 

Kur'alar aenede f defa, 11 M ırt, ıı Haliran. 11 s,,161, il Birin
ci Klnun tarlblertnde çetilecekt~. 

• 

ca bu defa da verde Y'ttmakta 0 - re, Umumi HaıiMie Karadeniz bo- yasetinde toplanmıvnr. Toplantı • .. . '-ıwııw-.-.-..-ııı~~_._.--.--.~~ııı--..~~~ııwı~~wııwııw-~~ 
lan kansının üzerine blcakla sal- tazmda ieletilen llnyıt madenle _ da ıj{iyecek e,yasına konulacak a- e MWaaWall!. Vek&letile tem~ -------------------------
dırmış. onu müteaddid yerlerin - rinden istifa•e etmeıe karar ver- zami kir haddi meselesi jtÖ~l - larda bulunmak ~re Ankaraya gı. 1 ı ı Adalar Sulh malıkeınllinllen: lllıf· 
den varalam1'tır. nıi.ı;ıür. Elektrik idaresi. bu ma - müştiiT. Komisyon yap~ı tetkik- ~en Devlet 1?~.U.n . lıletmele- R A D Y O oilanda Pann•ttapü Kal,._ 
SıWı seslerine kotan zabtta me- denleriıı servltf. d~'li anla _ ler iuerme tlmdilik yabiız niam11l • Umum Mlidiirii lbralnm Kemal • • eadtlmincJe TM b..TUlu .okak ı •• , 

muYlan. firar '!tmt'kte olan earih mat il~ tktıtad Veklletine mtı- ~ömlek satıelarında umumi ola _ Ba~ '"T~k 1 11- ,Wea Mın BALI 114 iMi maıalJ eYde makim lkeo lallen aa.. 
:tocavı yakalamıtlardır. racaat etmiştir. Jdare buray~ Bir rak % 35 kir haddi tayin etmi.ştir. t~k~ Uman Re111 ~. AyaQtur telı · · . metıihtan meçhal kalan ili Dbnitd 

Vucudunun müteaddid verle - feıı heyeti ~«>dererek tetkıklere o·- . l kl - d l .1 rımıze avdet ehn11lerdır. 8: Saat ayarı. 8.03: Aja.ns haberlen ... _ _._ y- ----·- L.--
b 
-ı. ı L.. • • 14ter cıns enn ço ugu o ayısı e • . ,, . -· ~..... -··-nan -·-· .._._ 

rinde kursun ve h;- vara arı uu bqlaınıştır. Buradaki linyit ma- • . . e Sulttına'bmed cıvannda kapı- 8.18. Hafif parçalar cP~ > 9. Ev .-.ı- AnineJi " '!'arpa .. km &oflJaıa: 
lun n Fa+,.,,a ifad" ve!"ellliyecek lienlerinin iltifadeye elverişli ol- ~lediara~u~-~_J>ır ;~1~ad~~k lan açık duran üç eve airerek, birer m. 12.30: Saat &3VL 12.33: Ttlrt~ Hazine arutatı Zillfıtar 07&mJI 
b r halde Bev~:ı ha.tanesine kal dulu ulqıldJlı tak,d.ircle elek - ~ e .. ....,~.r. ~mir L.ı ...... _ 9ft bndara çalan ablkalı SaJl _ piltlar. 12.50 A,Jana haberleri. 13.05: alfJ7binile aotıla 2210 kW'DI ecriJDi1i1 
dınlmıstır. trik W&resl bu madenleri i$lete - edild~n .onr~ umu '!'6'r ~ uttinin .ı.m.nua Sdanehmed 1 TürQe l)Wı:lar. 14: Kanllk mflzik da'llUll&Ul durapnu& olan ıı flM1 

M
-.:.f müfetti-1.-:-in cektlr. thaddı tayin edilecektir. Dıter ta- inci salb cezada elin IHtmiftir. Q'l.) 11: 8aM a,.n. 18.03: Cazband CUma-gtintl aat 14 de mahke:neJe 
--· ~an • • raftan komisvon vtliyetlerden et Mahkeme, 9UÇ1I •bit olan •bıka <Pi.} 18.30: Çiftçinin .saat.i. 184.1: ML pılmems iÇin davetiye sahnna verilell 

toplantısı Bır mlllllelur malikim ı1du ve l)eYUir fiatlanm sormu~ur. lıyı 21 ay llllliddetle hap.e malakGm Wk. 11: Vı0l0Dlel aolol&n. 19.28: J'i1m teı"bleN =nnmn ib.me~lhumm 
Bir kac: cündeal>eri ıehrimisde T . 
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k bhn . b Vilayetlerden ıelecek cevaba aö- etmiftir. mtbıili (Pi.) 19.IO: saat aıan 911 ._ mıeçbuı bulundıalu anlatılmıı olmaa-

bulunan Maarif VPkileti tefrit he- ed a~k ~ ~ ::J: _ re satışlar tetkik edilecektir. • D6nk4i ihracahm1z 400 bin Jan.s haberleri it 45. 'KoDUflllS. na bina.en bir ltlf müddet.le illDmı 
Y.eti reili Cevad To"?"oila teftitle den ~ a.f.tada .Jar Şabat V_L • • • • liradır •. Muhtelif memleketleTe ih - n.tSO: Radyo~ ~ti. tO.t&: ıtad- teblilat. iUUIDa ve durufllULDın 2111/ 
nne devam etmektedır. .;.n sa. an uhakemesi asliye AaD'Yeyı bnınne katan rıac edılen maddeler arasında. en Ml t8l'lbiDe mOıladif CUma ıilntı ıl8M 

Cevad T~MilHf'lun riyuetin - ~yand~ :a neticeye~ sarhot mifhimmi. ltl8ihereye gönderilen Y<> ıuet.eııi. ıo.45 : RadJO ealon orbl. 141 de ltım.kltmaBına. tarar verildL o 
de dün Maarif Miidü l"'q;inde Ve - ~ c ceza C la ._ IK bl aok w J: keten elyafı •• tiftiktiT. Ba meyan- trası. 21.30: Konupna. 2145: K1AeSt siin w aaa.tıe ~t. aelmeniz Wl7& 
kAlet müfetritleri bir toplenta yepa.. Mahlleme ihtikin sabit ~ • 12 a ta 1 )t h ed ar jT • da Almaa;yaya deri, Fitıstine tütün Ttlrk mO..ll tO!OIU. 22.30: Saa.t aya- bir wtil göndıermeııis lmumu teblil 
rak imtihan meeeleleri etıaf.ıada IÖ -A .. v SU"hı-• &a lira para ce , n~~ı~ı. a dv__.ıe l~~on u !..~ ve zeytin, Ro111-..aya fuuhk içi n, aJam habederi, bora&. 22.45: Dana yerine kaim o1mAt üzere J1t.n olu • 
riitmütl d" """'9 e .. J .. 01V paa l"'\DU1lllmJ a -• uu .. evveuu '"nderibnitıth. üzil" (llL) 94 /M 

er ır. zasına ~k6m ederek, dükkl - gece Nrhot bir halde bu kahveye go m ı nur. ı 
Ticaret Vekili citti mnın da bır baff:a ~detle sed • gelrnit, içeride bulunan mü.,terilere 

Ttcaret Vekili Mümtaz Öle.men. d ne karar verm;,tır. küfür etmeie i.atlanaıttır. Bir müd 
dün öileye kedar Mıntab T1e&ret Hariçtea tleri setirtiliyor det bu teca.uzlerine deTam eden 
Müdürlüi6ede m~I olnmttar. H . d .ı • ·~••- . • • Abd111lah u eonra iti büaiııtün azıt 
Bu d V L·li • ._ ..ı L• anc en .. en setinunıeaa açın b d L L_ı. in bft.o.!! ra a ea n nya.etıaae uır top da t ela müa1Mt bir tekil :le mıt. u ena &anven lnun eam 
Jantı yapılarak mal ithali .a etok Y~; V k .. ı.t ti · ithatlit lartn1 iakemle ile 1mmeia, etrafı 
meee)ellİ g8rii~ 1MJ wıacfdeJe.. b~ 1.... "-' 

0 

rti"de a75 00e0n . • ll altUat ehnefe kallatmtfttr. • 1 - .1 . . . . _.ı,._ __ L ır agıne ııu pa e • -er n Za 
nn yer e!l!r mea 1C1n tetılS ~~ ve l 25.000 dolarlık. aynca lznı·r bıta memurları tarafından ya 
depolar ı• me~~ha edilm ftir. deri b"rliiiae de 125 000 dolarhk k"1anaon Abdullah, haldt•nda bu auç 
T~la~da O& miWitlerile Vek&- ak eclitif açmlfbT. Deriler Amenb lanadaa dolayı takibata baılftnmıı 
l,..t ılen gelenleri hazır bulunmuılar daa ve 1 "l•re müetemı.kelerin • tır. 
el·r Bu toplar.bcha eonn Ticaret d . 'f ecektir 
Vek·li Mümtaz Ökmen IS.10 treni en ptirt • iki yangın ha9lan11cı 
ile Anhraya hareket etmiftir. Betiktaf cim,.el Talmimde. Kunbiye aokaimda 

Serbest dövr:&li taahhüdl• Betiktaşta Abl>uaia parkında 2~ aumaraL Meluned~ ~id e.dea 
Dahiliye V ek.aleti alılhdarlara bk ~ ~inde l>ul1111an kol .e :: .:::. ~·· itfaıye tarafua 

17 NiSAN PERŞEMBE ·~:e:· 1 P E K 'te 
_._..._.... D defa oJaıü 

TÜRKÇE ve TEKN KOLOR ( T ABll RENKLERLE) 
.. •.• •:•111)--••• - I ..... ,.,.... Dl llUAZZUI Fluf 

NAMUS BORCU 
(KARAMA.'l F.IDAb 

l dewe 11 ._ (MM ....._) -..ı lli ... ea 
Sünmaa lılr 8lla1UI pref .,. -- iıCln ,._ aldJiı mi&laif ~- A'9l w _.. mieade1 .. 

BEY AZ PERDENiN EN SON MUCIZESJ 
Ba filmin ........... .,. • + 'ır ('l»bii renkli) Wr tamim göndererek, deYlet daire 1-caklann a&nteti heniz hulun• GLL-2..I mu~. 

ve ~eeselerinden aerbest döviz mamı,ttr. ~9Çlqe Mura~e cadcleeinde YA 
tedivesini icab e~recek ı.ed.ansi bir Cinayet taMl:iknle ~I olan 14 numaralı Dnide eicl d6kk&nda .. ha RJN MELEK Sinemasında taalıhüde Jinneden evvel BntvekA.. allkachrlar. dün de B~ktaı emni da hav .. azinin parlaması Füziinden nus sı: AKŞAM 
Jetten müaade iatilual edilmesini yet Amhli~nde icab eden tetı1tlerde Y•nctn çh8't l.areda'ki eBn.eleri 
ve handan evvel ihtiyacın talraa vr. bu'unmuıılardrr. . tutuft1,lrmuft\11'. DixlLlT: iPK'&e ~ hvsiiD: 3, 1 ye 8.U de 
kle~n~ yolile temini kabil ohsp ol- s·m~Jik büyük b•r müJ>lımıiyet Döteme tahtalan1e ~zı elbiacle MBl.Blt'1e P.--"•• t.ersia: 2 , U.5 - UO ve 9 da 
ma ıiının Ticaret Vek'1etinden tQ üade eden hlcfiaenin bugünlerde ay rin J'anınuına aebeb olan ateı bir X.......aı lııııltülar MI' ~ Mlelll& Ciılellnd• timdiden ~. 
ltık lüzumunu bildirmiştir. d nlanacaiı ümid olunmaktadır. milddet sonra aöndürülmüıtür. "'•••••••••••••••••••••••••••••llİI••••••" 

Pazar Ola Hasan Sev Oiyor ki: 

- Ha .. n bey, mem.. 
Wuıt haberleri aütunun-
4'a aa..liia. 

••• Bur• ch'U'lada 
leyleklerle ••• 

• • • KaıtaUar •rMıa .. 
ela im ha°Ta barW el • 
•lll-

H.... bey - Bu 
btlar Mraya ATIUpa 
.-nalannclaa mı ıeli • 
7orlar, --~ ' 

~ALKAZAR Si ASINDA--. 
Yarınki Çarşamba Matinelerden itiltaren 

VWı:..,.... 1lllUlllli.,... iiMrlae •ii7ik ı..ıaur1+1 .. preınum 

ÖRÜMCEK ADAM 
Hepsı birden ~ 2 Safha - 15 Devre - 31 Kıs1m 

EhammiJ&tla Nazan Dikbta: 8iJik lıiitik 1ıterlırmill it• ~ ilmi ciinlelerini temill 
............ -. w ..... ta .. _ ......... 

&eam ...-.: 1-S "l.at dadar. 



!stan'bulumuzu .,ereflenclirdiniz ... 
dedi. 

Acaba bu delikanlı kfmd"? .•. 
Şetvan evvelee ~örmüş oldu~unu 
hatırlamıyordu. Buna rağmen rıa
zik bir zat oldulı.ınu temin edebi
lirdi. Cünkü bu ~encin sesi, sima· 
sı, selamı, gülümc;emesi $etvana 
Temelle aralannda ~eçm:ş olan 
hadiseden, merkeze JlÖtürülmilş 
olmasından sonra kavurulmuş bir 
ç61 ortasında serin ve ~öl~li bir 
vaha tesiri hasıl ettL Genç dur
madan «illümsüyor ve: 

- Safa geldiniz. hoş ~idiniz .•• 
Diyordu. Anha bu delikanlı 

kimdi? Heriıalde nezaketine neza
ketle mukabele etmeliydi. 

- Safa bulduk. h~ buleuk e
fendim! ... 

Delikanlı ~ne tebessüm edi
ycr, gene nazikine konuşuyordı;: 

- Nasıl? ... Afiyettesi,niz .nşal
lah Bay Şetvan! ••• 

Vay!... Demek oluyordu ki is· 
mini de biliyordu. Herhalde <·11.a
da bir vanlışlık. bir benzetme 
yoktu. Fakat aeaba bu delikanlı 
k'mdi? Setvan davanamayıp sor
du. Sual belki muhatabını renci
de edecekti, fakat ne çMre? Kim 
ol.cf u~nu sormak. ~enmek li· 
zımdı. 

- Al ..• Affedersiniz ... Efendi 
o~um ..• Kiminle m~rref ol uya. 
rum? .•• 

BikAye 

YAZAN : EKREM REŞiD 
Delikanlı, hiç şüphesiz, bu sua

le sıkılmJ.itı. Yüzündekı tebessüm 
acı bir teessüfe tahavvül etti. 

- Vah vah .•. dedi, vah vah ha
tırdan ne ça·buk çıktık! ... Ne ça
buk unutulduk Bay Şetvanl ... 

Şetvan suali sordu~na pişman 
sldu. Çocuğun kalbi kmldığı bes
belliydi. Doğrusu ayıb olmuştu. 
Kırılan potu tamir etnıel Lbım
dı. Şetvan: 

- Vakıa iitözüm ısınmvor d~· 
~il. :rsınyor amma bilmem ki bel
ki simanızda b:r de~ildik var da 
ondan ötürü ... 

Bu sözlerin jyı tesir etti~ mu
ha'Jrkaktı, ~nkü delikanlı tekrar 
gü~meğe başladı ve eseften 

1 -
Niçin et yeriz ? 

Pişmiş etin elyafı birbirinden k~aylıkla ayrılır 
da çiy etin elyafı neye ayrılmaz? Süt 

nasıl ve niçin kesilir ? 

.~~ 
Okuyucularıma cevablarım • 



6 Sayfa SON POSTA 

em er 
e 

Mersinde lstanbul 
güreşçilerinin yaptıkları 

müsabakaJar 
Mersin (Hususi) Türkiye 

güreş !birincilik mü bakalarına 
iştirak edecek olan İstanbul ta -
kımı ıle İçel takımı arasında dün 
stad yom da yapılan ~eş müsa -
bakasını 4-2 İstanbul takımı ka -
zanmı tır. 

Başta bölge başkanı ~yın va
limız Bay Saib Örge olmak üze
re kalabalık bir seyirci önünde 
yapılan müsabakalar çok heye -
canlı olmuştur. 

Müsabakalardan evvel yapılan 
seremonide takımlar yekdiğerini 
selamlarken halk İstanbul takı -
mını dakikalarca alkışlamıştır. 

Yapılan altı müsabakada 56 ki
loda Ahmed Çakır İstanbul - Raif 
Dön~el fçele tuşla. 61 kiloda Ha
lil Yüzer İstanlbul - Bekir Söyler 
İ.:Qcle tuşla.. 66 kiloda Bekir Yolcu 
İstanbul - Kemal Kökaslan f çele 
tuşla, 72 kiloda Yahya Kalkan 
İçel - Faik Büken İstanbula tuşla, 
79 kıloda Musa Erdem İçel - Ah
med Koç İstan'bula luş.la, 87 kilo
da Adnan Yurdaer İstanbul - Mus
tafa İçele tuşla p:alib gelmişler, a
jtırda Çoban Mehmedle - Samsun
lu Ahmed bir ~österiş müsaba -
kası vapmışlardır. 

\~AT - E'Jbak mUdenislerden 
Batumlu elhnc İzzet Çayırlı İnegölün 
Hoca köyünde irtihal etmiştir. Cena -
96Si kendisini sevenlerle taletıesi ta -
rafından b.lduıUnışhr. Merhum A -
lim, fazıl ve hayırsever blr zattı. Allah 
rahmet eyle&n. 

Edirnede otobüs ücret- Kozlu Halkevinde bir 

Bingölde muhtaç çiftç,ye 
arazi veriliyor 

Bingöl, (Hususi) - Vilayet 
merkezinde mevcud hazine arazi
sini" muhtaç çiftçi vatandaşlara 
tevzi edilmek üzere bir komisyon 
kurulmuştur. Faaliyete geçen bu 
komisyonun yakında tevzi işini 
bitireceği ıümid edilmektedir. 

Bursada tutun p=yasası 
Bursa, (Hususi) - Bir hafta-

1 er ine zam yapıldı müsamere d~_!>eri .dur,gun bir halde giden 
. . tütlün pıyasasının son .günlerde 

Edrine, (Hususi~ - Şehrımızle .Kozludan yazılı!'or: ~ozlu .~·blk hararetlenme~e başladı~ şrörül-
Trakyanın muhtelı! ~ehır ve ~a- evı ıalon~a tertib edı~~n muaa. ~ mektedir Şehrimiz piyasasından 
sahaları a~ası~da ı.slıyen otobüs-ı m~re çok guzel olmui, yuzlcrce kı11 tütün alan firmalar arasındaki re
~üler benzın fıatlarında vukua ge- mu.amerede hazır olmuştur. Oyna- kabeti artıracak tedbfrler alınmış 
len .tere~üü ileri. sürere~ za~ is- n_an ls~klal piyesi halk tar~~ından bulunmaktadır. Bugünlerde Top
temışlerdır. Belediye encumenı bu pcf.detlı alkışlanmış ve termılı ve - rak Ofisi tarafından da mübayaat 
müracaatları _tetk~k etmiş v~ bilet r~n .H~tke~ gençleri takdir e- yapılacağı haber verilmektedir. 
bedellerine bıı: mıktar zam 1crası- dilmıştır. Ttmaıl batlamazdan ev - Hükumetin bu alakası müstahsili 
n~ muv~fık ~örmüştür. ~u ırunma vel maden mü~en~isl~~mizden son der«:ce sevindirmiştir. Bugüne 
gore, .şımdıkı halde Edıme - İs- Rauf AIP90Y (BugiiNtu dunya va- kadar pıyasada satılan tütünler
tanbul arasında seyahat edecek birıziyeti karşısında Türk.iyenin duru - den mahsul kısmı 65 ten seksene 
voloudan 3 lira ücret alınmak- ~). hakkında bir konferans ver-, çıkmıştır. Görmez kısmı da 15 ~ 
tadır. mı hr. 30 kuruş arasında satılmaktadır. 

helenmemiştim. mek üzereyim. 

~~~~~~ 
Merhamet duyduğunu J{Ö6teren 

bir baş hareketi yaptı, elindeki 
ça1anağı 9Öndüre vazdı, sonra söz
lerine devam etti: 

- Sergin buradaki hareket tar
zı benim çok hoşuma ~itti. Siz de 
·ben.im ~ibi düışiirunüyor ımusU>
nuz? 

Sonra Rene silkut etti. Odada
ki sessizlik yeniden başladı. 

Garrison omuzlannı kaldırdı 

ve ·birdenbire haykıırd.ı: 
- Kim var orada? 
Zira kapı, heriıanı{i bir kimse-

Kaba adam bu cevab karşısın
da hiddetle homurdandı, ihtiyar 
iskoçyalı asilzadeyi omuzlarından 
yakaladı vıe onu bir topaç gibi 
kendi yüzüne doğru döndürdü. 

- Ah, evet, dedi. Bunu polis 
gelinciye kadar ~rüşürüz. Size, 
y.ann öl{eye kadar düşünmek için 
zaman bırakıyorum. 

Sonra da ilerideki arkadaşına 
dönÜ'P seslendi: 

- Carlos, bu anahtarla kapıyı 
kapa ve sonra bana anahtarı iade 
et. 

!Bu sözleri söyledikten sonra 
hiddetli bir ~ gibi başını e~di, 
adadan dışarı çıktı. 

XXVI1 
Mazgallı odadan dışarı çıkar 

c*ınaz 1ki Aınarikal.ı, Garrisonun, 

Y CWUI: V alentin W iJliama 
uzun ıgalerinin nihayetindeki dai
resinde buluşmak için sözleşmiş 
gibi !hareket ettiler ve oraya doğ
ru Yürüdüler. Kaptan Mac Kenzie 
gitmişti ve büyük yatak odası 
bomboştu; oralarının süpürülmesi 
için emirler verilmi$ti. Fakat, yağ
murun şiddetile açılan pencere
lerden içeri eiı'en rü~ar öteyi be
riyi karmakarışık etmişti. 

Stephen ocağa yaklaştı, ateşi 
karıştırdı. 

Şöminenin üzerine konmuş bir 
kutudan bir sigara alarak ncş'eli 
neş'eli: 

- Pekala, Phil, dedi. Bi.zim bu
rada neyi, bir mahpus ~bi tut
mamız luım ~~ini artık bili
yoruz. Zavallı ihtiyar! Ben baş
~çtanberi ondan fazla.sile ~ 

!Bu sualine cevab alamadı. Geri 
döndü; dostunun, duvara karşı 
yerleştiri~ bir masaya oturmuş 
oldukunu gördü. Verity'nin sırtı 
odanın içine dönüktü, elinde bir 
kurşun kalem vardı ve bir kfiktd 
ü1.erinıde bir takım hesablar yap
tığı ~riilüyordu . M~allı odava 
konmuş olan iki mum da yanında, 
masanın üzerinde duruyordu. 

Stephen seslendi: 
- Rhill Sana söylüyorum! 
Fakat ar'kadaşı :vüzünü ona çe-

virmeden basitçe cevab verdi: 
- Şimdi olrrıll, mc~ulüm. 
- Ne yapıyorsunuı:? 
- Bazı tetkikler yaptyorum. 
- Nasıl dediniz? 
- Biraz sonra size ondan be.ıh-

sedeceki.m. Tuhaf bir &ey keşfet-

nin ~eçeceki 'kadar aralanmı.ştı. 
Bu. Flora idi. 
Soluk soluıta sordu: 
- Girmeme müsaade eder mi

siniz? 
Genç loz odaya girdi; gözleri 

panl parlıyordu ve çok heyecanlı 
ol'duıl'u görülüyordu. 

Stepıhen, iJ:könce genç lozın, 
buraya babasını müdafaa için yar
diın iste.ıneke ~eldiğini düşündü 
ve biraz şaşaladı. 

Böyle olmakla beraber onu kar
şıısında gönnekle menuıun olmuş
tu; zira, Floranın şahsiyetinde 
QOk kıymetli Ull9Urlar oldu~u 
biliyordu. Kan lESkelerile ·kirlen
miş bu kalenin içinde genç kız bir 
çiçek ftibi parh~rdu. Milyoner, 
yann veya d~a erte6i ı;tün, yatı
ı:un. kenıd.lsili.ni aramda ~lece!i-
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Hi 3ye : Bir kaçışın so u 
si~ ~:ciüğü iskeleye çıkabilir. 
Böylelıkle, düşmanmdan kolay
l~la yo.kasını sıyırabilirdi. Nite
kim o da ani bir kararla buraya 
çıkmı.ş ve bana: 

- Bir dırıltı çıkmaz da şöyle 
birkaç gün başımı dinlersem, si.
nirlerim düzelir, dedi. Ben de ia
t~diğiniz kadar kalınız. lster~nb. 
hız de buralarda görünebilecek 
yabancılara göz kulak oluruz. ce
vabını verdim. Misafırim sevindl 
Çok S{eç olmuştu. Onu odasına ka
dar götürdüm. Banyo odasının 
kapısını kilidledı, buralarda hie 
bir tehlike olmadığını temın et
meme rağmen pancurları sürme
ledi. Odasından aynldığım zaman 
da ıarkamdan Kapıyı iki defa ki
lidledi.· 

(Baftarafı 2 nci sayfada) 1 edecek olan temelli çitler k.öylü
dikilmelidir. Sıraların arası elli müzün çok lh~a gıdecekı:ir· 
santimden aşağı olmamalıdıi". Fi- Tarla ve bahçelen heı yıl çevır
danlara sıra üzerinde verilecek meye uğraşmaktansa, bir defa te
mesafe ise yerin tab1atine bağlı- melli çille çevreleyip keyfe bak
dı!': Kuvv~tli ve sulak yerlerle, ınak; gece ~düz bekleme def'
zayıf ve daha az gönenli yerleri dinden kurtulmak fena şey midir? 
bir tııtm.amak liı.zınıdır. Temelli çit y~makta, yalnız 

Herhalde yeteri kadar sıklıkta maklora değil, ~a dikenli ağaç
diltilecek maklora fidanlannı ilk lar da kullanılabilır. Mesel! gle
sene tepelerinden, müteakıb sene- diçya ağacı~?an da pek j(Üzel. cii: 
lerde ıhem tepelerinden hem yan- ler yapılabilır. Bu da tıpılu oteki 
!arından muntazaman budayarak, gibi ~ sık dikilip tepe ve ~
bir buçuk metre boy alıncaya ka- ~dan bud~ çapraşık blr 
dar çatallandırmalıdır. Aksi tak- Ç}t meydana getirir .. 
dirde aStl çit olacak kısımlar sey- Tarla ve bahçelerı. domuzdan 
rek kalarak iyi bir müdafaa hattı veya şunda1;1- bundan koruyama
kurulamaz. Bir buçuk metreden mak dolayısile boş bu·akmak. ya
yukan tarafta kalan dallar artık hud ~ud bir iJ? çeşidi ekmek
her sene budanmayarak. iki üç le tkıtifa etmek, bilhas.. fU harb 
senede bir budanırlar. Bu suretle yıll~~ hiç do~ görülemez. 
kuvvetin aşağı kısma da yavılma- ~nun. w;ın ~u v~ilevle ~ ~ 
sına yardım edilir. cıtlenn yenne ~yle temelli çıtler 

· · d YQpmak çok yennde bir hareket 
Maklora çıtlerinın Avrupa a l T rif tt·r~ · t men· 't'-

pek ·· ı ·· kl · tes d-f o ur. a e ı,...mız e 1 çı aew; 
. . ~~ ome enne .~ u e- yapmak çok yerinde bir hueket 

~ı":r· Bızde ~ devlet muess~- olur. Tarif ettiğimiz temelli çitler 
.erıl~, onlara cıvar meraklı kim- gayesinde, köylü hem tarlasına 
sele~n .. bahıçe v~ tarlaları et;:afı~- istediğini ekniek, hem de onu bek
da gorulrnektedir. ~akat henu~ l~- Iemek veya ber yıl entipüften eeY
zum~ Gt~d~r taamınum ~tme~st.ır: lerle uğraşmak ·derdinden ıaırwı. 

Koylümm, yalnız ekip bıçtığı m olur 
yerleri değil, hazan evinin çevre- uş · 
sini korumakta da çıtlcrin büyük 
rolü vardır. Bu çitlerin her yıl o
narılması, yenilenmeıi.i, köylüyü 
ihem ~inden alrkovar, h~m bir sü
rü emek ve masraf harcamaya 
medbur eder. Bundan başka çit 
yapmaya yarayacak, dal ve çalı 
~ibi malzemenin tedariki de bir 
meseledir. 

$üphesiz bu tasalan bertaraf 

* Not: Maıklora akacının dişi ve 
erkek çi.Qekleıri ayrı ayrı (== ~ 
naiyülınesken) ')ldukundan. mev
va tubnası biraz seyrektir. Bu 
yüzden de tohumu kıt bulunur. 
(Bu sene beş liraya kadar satıl
mııştır). İri J;>ir portakal ~bi olan 
maklora meyvasının içinde, nar 
çekirdeğine benzer birçok tohum
lar olur. Bunlar çimlenme kud-

ni, bu ~rıültülü yeryilzıÜnün ~- retlerini 5-6 aydan fazla saklaye-
riiltü.lt!rl içine ahp gijtüTeceJtinl madıklan için, meyvnlar kemale 
ve büyük şehirlerin kalabalığı a- ı;relir Relmez hemen usulünce a
rasına katıştıı-acağını; fakat bu yı.klayrp, elde edilen çekirdekleri 
İskoçyalı genç lozın, fırtınaların kuma katlamalıdır. Ertesi bahara 
dövdüğü bu metruk adada yalnız kadar böylece saklanım çekirdek-

ler sonradan yast:klara ekilerek 
başına kalacağını düşünmekten fı"d'an yeti.,tirilir. Mak!ora fidan-
kendini alamıyordu. İşte bu anda .,. larını yetişmiş olmayıp ta, bizzat 
genç kız tam karşısında ayakta yetiştireceklerin ou noktayı ha
chıruyordu. Stephen kendini bir brda tubnaları faydalıdrr. 
hissi kablelvukuun içinde hissetti Tarımman 

ve .k~nd.isine. öyle ~el.?i ki, .kendi- ihale edilen inıaat 
lerını birleştıren gorunmez halt', Üsküdar meydanının tanzimi iti 
aralanndaki ~~e ne kadar çok dün ı o bin küsur liraya ihale ol01a 
olursa olsun hiQbır zaman kopmı- mu,tur. Bu aahadiı hir kaç güne ka 
yacaktır. dar faaliyete baıılanacakhr. 

Flora lbi.ç konuşmadan şöntlne- Şiıııha.n,.de Lünapark önüni.in tan 
ye yaklaştı ve, ateşe Joğ"ru elleri- zimile lskender caddesi i!lnmıd el. 
ni uzatıp ısınma1"a. başladı. B~ ~ı- varlannın inşası işi de 15 ,500 liraya 
rada pamraıfı.ndakı altın yuzü.k ihal,. ı-d1lmi!ltir. 
pan.ldadı. Yapmakta olduğu he- ...:..._ ___ ,;...._ ______ _ 

sa:blann içinde adeta kaybolan 
Verity, ona hiç dikkat etmedi ve 
bu sırada işitilen y~ııe gürültü, 
yağmurun pencere camları üze
rinde yaptığı tıkırtılardan ibaret 
kaldı. 

(.Arkuı ... ) 

yaşamak ısuyen maıcner çok 
ve fakat sat'lam ~uk sahibi ol.. 
malda emella:ine naa olarlar! 

Çocuk Eslrgeme ltumNll ıenel 
merkezi. 



lovyet-Japan pakti obruk mukavemet Askeri Romanyada emlaki Niçin-Nerede-Nasıl? 
ca.. tarafı 1 - ........ > edı·yor vad7et bulunanlara 
~ -1r. bimıt Q~~iun• an .. (a..tarafa Sinci..,,._) 'halde buhmur. Tıpkı ,.kerli bir-.. 
~ Jilwin 1918 • J~lla~e:=; (Bertarafa 1 itM.i -vfada) (Bqtarafı 1 "'°' ıa11f.ıtıJ Hariciye Vekil etinin aanlann adalelerini, deriaini, tüyle- yun içinde te~erin erimit bir b~ 

a ~ n devlet a • Londra 1.f (A.A.) - Remd . <;>na Yugoslavyada. ~ava ~- • v • • _, mu. kenüklerini. tırnaklarını, dit • bulunUtu pi.. fakat ~tün içına 
tMt:!(l=le~poSo tler Bir tebliğ: ~n~e K:arlovaç civarı ile Nı- neşrettigt te\>lıg lerini geliıtirir.. Küçük bir ulan herhanci bir hamız illvetrile bu ka • 

. eb kah 1 ~ vyk h Libyada: Bu Abalı tanklarla tak !ın IJ~IJDde muharebeler oldu- • • "#'eliad teblii yavrmu yalnlz .üt emmekle, mau.. zem. .ütün Na& da beraberine ala 
C: ren u .. rme usu· viye edilen c:löpnan piyadeei Tob - ~' hatti Yugoslavlar~ bazı mev- ~· •- • zam. korkW1ıÇ ve kudretli .... n ba- rak derhal çnlır .. 

-..,,..ı.ı.; ...,1ı.1:s~~n~ ve K~ nık0a hücum etadttiı. lrır noktada zii muvaffakiyetler bile kazan • ı R 'iil'": . . liae gelir. Velhuil fare sibi minimi- Peki aüt kendi kendine aull k• 
allü hanaaı~ hadiselerle KıJin 20 kadar laK dit müc:lafaalan geç- dlkları bildirilmektedir. Kaçanik Romanyada ahirc:,n Dflfl'ecb~en ai bir hayyandan tutum da en eilir) 
ıol ınnaiı cıvarıncla Nomonan mm miftir. Tanklarımız derlıal mukabil bö}Jeeıılinde vukuu enelee haber bir kararname mucibince.. eenebi "mu•zzamluma var.ınca~a kadar Süt kendi kendine kewildiii za • 
ta1ıuanda Kızıl ordunun yıldırım bi h'" -pm'• v·~ ~:--- ge verilen muharebelerden yeni bir lerin milli iktıead nezaretınden ve- L-..: .-ntl b"" - 1 nı _.,, ~ kimse ll1'ke falaa 

• 'l uk b-'-..: .. . vukua r ucum ,,-. ... ... ............... • B .. ~ -~•--.ı im dık Ro uııo..- - e uyur er. an __. •r··-
eurati e m a - uzenne, rek tank ve gerek insanca çok aiır malfunat yoktur. ~ gore .&U - rilmit bir mii-ue 0 a ça • Sütte. bir çoc:uiun inkipfı, bU .. döbııiit dejildir. Şu halde 8Üt dup. 
ae14:'1. kanlı çarplflllalar. hat.rlamak _,.t vereırdt t'ardedilmiftir. Kıt- gosla!Y8daki_ asken. vazıyete u - manyadaki emlak, hukuk ve m~nd )'iimeai için lizım. olan her feYô eu, dururken ne diye kesilir>. 
kafidir. . . Bir alanmız Sollum civarında düşma .. mumı bir ıtOZ ~ireeek olursak Sine aid tuamıf muamel~len~. e yağ, teker, tm, albümin varchr. itte bmada, göze söriinmi,.• 

li ... ~ J'a~ A~ So(~tl~r h .. llll1 ileri m&ifrezelerile W.Stadır R()rürüz ki, ce~ıuoi Yug~l~v!anm bulunamıyaca'ldan; ~>:le bır lamu k Sütteki yağ, arı d•mlacıklar ha- çok güç bir takım mikroblar ite 
~ı tecavüzkar ~set .. erının e • ve bu müfrezelere çok mühim za • belli baelı şehir ve ~~m Yu- eaade iltihaal ecftlm~ 7&JJI .ca linde, aül'in içinde yüzer. Fakat yai kar)4maktadu. Bunlar, tıpkı ekmeli 

defı olarak tel&kki .. etmeae kalk.ıt • yiat verdirmitlerdir. .goslav kıt'alarmdan temı~lı:yeıı ve tasarruf muamelelen ıle normal ıda. mdan hafif okluju • daiına sii • kabarta• maya vazifesini görmek _ 
ınıılardı. Bu, ~~ur Japon devlet Habeşistanda: Mağlub erulen. ve orta doğu Y~oslaVY!'Yl ıstıla e - re muameleleri ve banka~arda mev. tün üetünde bulunur. İ§te sütün üa. tedirler. Bu nükroblar açık havada 
~.am~1'111m buyuk. .b~~ hat~ı 01~':. karmakan,ık çekilen dütınanın ta - den Alınan ondl sen ku~etleri du kıymetlere müteallik taaarruf tünde bulunan bu yağ damlacık .. daima mevcuddurlar. Bunlar sütün 
Çunku Sovyetler Bırlıgı takib ettıgı '-'bi d tm kt di s· k şimdilik kuandJklan mevkiler - muamelelerinin lıukukan 'baul adde 1 bi -- .,,-'erek ..::.::.- La• w.·me _._ ......._ d-....1...-1 kendi va. eulh . . . d . tılr.A bi 1t1 evam e e e r. ır ço e.. .1 d , . . ııaJ r --,,- ..,.a .......... m; ,, • .., __ --- cınma 

sıyaec:t1nı aıma ~n. 1 r sirler gelmekte berdevamdır. Bun. de du~akta Y': ~erı er eıcı pıya- dileceği: Romauyada ikamet. et• mağıaı tetkil eder. Bu kaymalı zifeleriııi yapmıya koyulurlar; yani 
eurette tatbik ed~rek hiç k~~eye lar ara•ncla hir fırka kumandanile de ... tümenlennm.. a~r topÇUn~n~ nıemelı:le beraber orııd• hu gı'bı em- (krema) dövmek auretile yağ elde li.it&ı i~eki tekeri süt ba,:nızı de.. 
Sovyet menfaatlenne mugayır 18 - b" d li k d dd mühımmat ve satrenın Relmesmı ı~L hukuk ve menafie malik bula- _..:ı!}i n 1 n bı'r madd-..e ,._;n"rler l_.e 
teki . . L ..I!..: 1 k b l t ır e va uınan anı mevcu ur. bek! k di l ~ . ~ r. _, ,.... .. • . y• 

. enn~ m;e!1CD9ne zor a ~ u e .. • ı..- ilerini. .., • atı eme te r er. nan ecnebilerin iıte, Roma07a arazı.. Sütten yağ elde edilmemi, en eaki IÜtte be Jumu.zcfaa bozulur. Çünkü 
ti"?ek ımkanını nrmem•ş. oldugu .-ete 4:*1 . Bu esnada ise &imal dokudan, sinde tedavüle çıkardmıt bulunan devirlenlenberi, yayıklar vuata • biraz önce eöyJ..ıSiimiz IPbi en ufak 
~ôı bundan eonra de vemuyec:ek • ~ndra .14 (A.J\.) - Daıly Maıl şimalden ve şimal batıdan Herli - biliJmum tahvillerle naına muhar - .Re olur Süt ... Urandıkça, .. dam- bir hamaz deıhal aiitün kesilmeeini 
tir. . . . . Aıfrik~dakı ?arekattan balmede - yen müttefik ordular umumiyetle rer olmıyan kıymetli aenedleri bi- lacıkJan. l:ıir .!aya topiaaır~ag yani bomlm.ını macib oLu. • 

Dün netredilen J.ıtaHflık paktile rek eliyor ki. cenuba çekilen Yu:goslav ordula - mil olc:h.ıklan takdirde bunlar hak.. Bu demJecnkle bü7'iY rek koca. Sütün keailmemesi için onu der-
nıüzen:el ~e~~ büyük siyasi . i!Su harekat c:saret verici de~l- nnın a'rkalarmdan tazyik etmek- krııda Nian 1941 nihayetine kadar, maa bir topiık ~ ~ hal kaynatmak tlzımdır. Çünkü aüt 
ehemmıyeti haız veaık~lardır. Bu?· dir. Ş~ali Afrıkadan ~elen ha • tedirler. Bu suretle Belgrad ile Romanya sefareti ile konsolosluk • SDt • • k •

1
. ~ kaynayınca. eütün jçinde mevcucl 

~r Sovyet • Ja~ munasehet.~~ • berlen okurken ınsan müke~d~r Karlovaç arasın~a .sıkı.şan Yu -llanna biT beyanname vermekle mü- llÇlll 8SI lfr olan ve aiitün bozulmasıaı intac e.. 
~ ıslahına. ~ ahim!~ ~ oluyor. Mısır hududundı:t !enı bır plav orduları şı~~ıden .cenub - kellef olduklan; aynı mükellefiye. Sik bayatla,mca kesilir. veyabuıd den mikroblar derbal mabvoluı. 
bır adım te,ldl etmektedır. Bugün muiıarebe Wkua ~lecektır .• Al - dan ve şimalden ıki tauik ara - tin bu sibi eaham. tahvilat ve aenecl- b mlu e· IQ .. -·Lta kaJm n____ •• .. b t1 lark -t 
her iki hUkGnıet de bu vadiye ıi · manlann rekor teşkil eden bir za. smda kahmş sayılabilir. leri me'Yduat olarak kabul etmi b'! .. :- ~liiika ::°zuı •ora-F kat .~ L~ 8': neci yna 1~- e~ • 
hrelt iki memleket MUlndaki .ulh manda ~ büyük btr mesafe ka- Görünüşe nazaran Almanlann b'uluıı·- hnblara da ---:1 olduib tün~ •bo-~ .. 'k' ur:. ~-L'-~ " 0~· __ L_L• ea.L 

0~!_,0~-. ~ .... -. 
... d-..ı..L-'- .. \ -~ı . . ta-'"' . ld ki .. ahede - fikri, 14!. bu iki' - ır-uu.a aunıa• IÇID ı ı iUll ue.ıucmu- lllUllWll -• QO& UlmKu.ı-. .;JU&U .... e vaowt munaseo- erını ...... tetmiş o u arını muş mec- sevkülcen e?Veua Ankaraclaki Romanya aefaretj tara- 7' d 1tizwn ktur Süt klla bir bo milt War daha 1ut.Jnama 
Mmeii daha faydalı hulmuı Te buriyeti karşı91nda bulunulmakta- YUAOSlav ordusunu ma~leib ede - hnclan bildirihni..:.. ~- e . ~ de. L-!:_L!t! ..ı....~ -~1- .'. • • • 
~ tm' t' d t} t--m- r . . ı . b Alın d ~· -.ı eaıuye 5CINICUlllr ve QWIU once - ııçme IPDDlf ve ora-: =~ış ~ed .. ik' ır. c._.ı.u.1<~ J(.~~era ıı;:~e_sır ~- rek ~ ;e ceru .. t a!1 or f· Keyfiyet allbdar Türk vatan - peynir haline gelebilir. Bunun için da telİıinİ aösteımiılerdir. Biz aiitjl 

. u -ı:~ .ı..~-ı..· . esdının ınt mrikaasl,hl!llW'Prızı RhOS erme! ır. ls - = Buır: esuretlş:ıne ermhı emyın.,, eyle- datlanıun iıôtaına vazolunur. sütün içine biraz sirke atmak klfi- ka)'DUlllYa buakınca. mikroblarm 
eı emperyiUMll. ıuu11ı1ırun evam e - er ne pa asına o ursa o un r. e em . u,..os av d.i S"t•:- . . _,_ı_ L L '-- ..:ı ...:.ı: _, __ •--=-ı . ..ıı_ 
••~ .,, ....... ı;,., k . m1 "daf edil kti B .. -ı.eri ku tinin bü""k bır' kıs- r. u ua IÇIDe ~e AOyar .. oymaz o ana ıır.acıar ...- UQlll ..-. en ucr-
UA.L ve ... ~,ere yem me e - mu aa ece r. unu soy - - \1Ve ,_ E-1.· •--·"' Kral ··tün • · derim) ynlı hal kendini .. Cünkü 
ketleri ate~ vermek ıstidadını lemeje bile hacet yoktur. İsken - mı münferiden m.ailub ve berta- al Mnltlt'UU llllft aı p ~~ecfi,) ~ • • :Gtün al. --LLl.. bom~ ~lmm .,S: 
Pterdıki bir sıı-ada aktedilm.lii o! derive bizim Akdenizde esaslı li- raf edilmiş olacak. hem de daha •lemoh·ıı·ı , ... 1.ıı.L.;.lda lı.i• b- ~idim.r B ·K e~ırd rl ·· ~b lma~!1. ~ bu''!'ı--
~ ·· h.mdir Bö' l b' 1 Sava :ı. -nd Bosn aa-UU Uu unun r. una azeıın e er.. su- •uuua om JllDI ça 1t ..., ...... , ması ... ~ mu ı . Y e ır za- manımız ve üssümüzdür. sken - sonra nem.• en ve a tün lb6I . • .ütün • • d . . 'bir .. 

manda Japonya ve Sovyetler Bir deriye, münakalAtımızın ve im - Hersek eyaletinden cenuh dojtu:ye da a sebeb oldll IU ... ıçm e emnq aç11a vurur. 
liii ~asındaki ~ü.nasebetıe~~ ıs- parator1u~uzun ıevazım ve ia- ao~u yürüyüp toplanmakta .. oıan var . . G E N E R A L o · y O R K 1 
lahı ıle normal bir hale ~eürılme- şe yolunun hayati merkerı;idir. İs- diğer Y~lav or~_u~~rmın_ uze - (B(Jftaf'afı J ıncı sayfcıda). 1 
•ı sulh meniaatlerı bakımından kenderiye, pek muhtemel olarak rine her taraftan yunımek imkinı ken, otomolıili bırakmak mechun.. 
büyük bir eh~yeti haiz oldu- Balkanlardaki kuvvetlerimizin le- hasıl olacaktır. yetimle blnut n araba Repad is .. (B ı' afı 2 nci ..,,_.) haıWe iki ces*ede ...haıebe et • 
ju li(ibi komşuları ile ve diğer vazım ve i~sini aldığı limandır. İşte Almanlan.n .undilik ıörü- nıin4e W.. •Ulmlfhr. Billbare mel Te plinlan vardu. Oetdlik Ja - mekten kurtulacakm. 
·nıemleketlerle sulh münasebetleri nen maksadları budur. Y~ - Repd da otomobili Alımed illDin - pon hüktmeti Uzakdoiuda genİf}e.. Japonlar iae Amerika ile harbet. 

idame etmek istiyen Sovyetler rin birlikini Hitlere karşı takviye larm ise Bel$!rad ile Karlovaç de birine. o da gene bir müddetlmeii, ef kendi aralarında bc:sle - met aevduında deii)dirler. F.bt 
BirJW siyastein~ de tamamile uy- ettiAini bildirmektedir. arasındaki ordulan dahi maııflb 

1
.,.. Çupi adında bir Almana •t- nemqen Japo-lan IM;ldttan ve ö • onlar Uzakdoiuda Fransız. Holan

lfUIMlur. Radyo mütalealarma JeÖl'e, Sc7v- olmadan, garbi cenui>iye, yani mqlan:hr.Otomobil kralla getirildii:i lümden bıtıarmak iç.in zaruri bir da veya lnsiJiz ma.temlekeleriae 
Sovyetler Bidi~i ve Japonya yet _ Japon paktı hükümlerine Sarayıbosnaya kaydırarak ora - için evvelce cümrükten geçirilme • hareket ec:ldebnekte ve buaun için el uzatırken Amerika ile la,ailtere. 

bu paktı imzalamakla muyyen ve Sovyetler BirliAi hikim vaziyette daki ordularla oirıettiıwıeıe eahl- mit, b11 •bf muameleleri .,......da cedit ve büyük bir öl6m _ dirim nin taam1ZUna uğramalanna karta 
kat'i taahbüdle.r altın~ "i~iş bu- bulmımaktadır. Umumi bir tanda nwJan icab emıek1:edir. Bu sa • da aümriik Mimi' Yeriluı'.~r. ~ m.ücadeleaine sirmif bWwmıakta • Sovye~ Birliii cihetbıclen _... 
lunuyorlar. Bu taahhudlerini ye - ifade edilen kanaatlerine nazaran r~ SauY'bPmSda. JCcaSfada ve lece R..-1. Ahmec:I, Çapa bpkçı dır. olmak i8terler. itte onlara Mo.lrıo • 
'line ~ür~kleri tabiidir. Çünkü da SovyeUer BırliAini bu ıWm mı eski Karaiai bö!Resmde to-plana- meftüae pçmiwlerdir. .laponya ayni zamanda müdrik. _,.. kadar Pferek So'Vl'8tler Bir -
iki memleketin inkisaf ve terakki zaya sevkeden amil Avrupa hu - cak olan Y~oslav ordularmm Her üçü bu açtan dolay, kaçak tir ki, ol'ftlD bu maamm-m&eacle- liil ile Wr hitiaraflak paktı alaletti. 
Mebilmeleri iyi komşu olarak l(e- dudlannı Almanlara karşı koru - yapabilecekleri iki har~t !ar - ~k itlerine bakan aaliye 3 iincii ce leden ~Her çıbbibesi. ancak Na 9ebeh lladm. 
Çm:ınelerıne, tarihi vazifelerini ya mak olmuştur. dır: Biri Kaçanik ve Üskub uze: za mahkemesine verilmişlerdir. Suç İngiltere ile Amerikanın Uzakdo - Almanyaya gelin,ce, onun llİYMi 
P&rkeıı bırbirlerini rahatsız E.t - Paktın Ja-pon siyaseti üzerin - rinden cenub yolunu zorlamak, dı- laların muhakemeleri dün neticeye ğudn uzaklaştınlmalarile müm - hedeflerinden l:mWinin Amerib.'Jl 
llJımne.lerlne ve ar~nda ihtilaf deki tesiri tfili ehemmiyette telak- jteri de evvel:ienberi yazmakta .. ol- vararak, kaçakçılık auçu delillerle k;t,ı olur. Buna gÖre, Japonyanın fngilterenin yanın.dan harbe sok • 
çıWJlimecek her türlu anl:ışm~: ki edilmekle beraber bazı radyo duğumuz veçhile Arnavudlu~ u - sabit olunııtur. Mahkeme, Rqad, lngiltere ve dolayuıile Amerika a • maktan ibaret olc:luiu malCimdur. 
lıi1ai1' Ortadan !(aldırmalarına mu muharrirleri Japonyanın cenubi zerinden İtalvan ordusunun uze - Ahmed ve Çupiyi 4 er ay müd _ teybinde en kat'i bir mücadeleye gi Buna da bir Rus - Japon paktı ile 
tevakkıf bulunma~ Pasifikte hareket serbestisini ka • rine yürümektir. cletle hapee, ve her üçiinü cem·an rltmit bulunan Mllver devletlerile en iyi wrette d9ll olahileceiüae ka.. 

Amerilra Mriciye wmm 4nd.ılmı iddia etmektedirler. YUi(eslavlarm pek geç ve pek '6o- lira para ceaıttlQa maWm -.. it hirliii yapmMtaa batb pı.I nidlr; ç6nldi Amerika fngiltenain 
lleyanatı Rntn'ia .......... bati olmakla beraber bu ikinci ha- mittir. ~oktur. mnda Alan~ .._., ilan et4i 

V~on 14 (A.A.) - Gaze - Londra 14 (A.A.) _ Royterin i'eketi büşbıiüün ihmal etıniyerek SoTYet Ru.yanm da aaıl hunu tak~irde Oç1& ittifak mıialaedeai mu 
teciler konferansında Sovyetler diplomatik muhabiri yazıyor: Draç ~e ~adar ilerlemiş ol- Resmi TeltliiiJer olan Japon}'9,ya karp Amerikayı e1mnce J'aı:*"~. Amerika,._hnb 
eirliği ile Japonya. arasındaki ye- Sovyet _ Japon dostluk ve lbi- duklarını ~yoruz. Eler bU ._ tutacak olan bir yol tak.ib edecek illn. e:tn'~ zanıridir. lapoa IMilıı6 -
ili muahededen bahseden harici:ye t flık muahedest oldukça yeni haber teeyyu~ ~erse ~~d • (........,. S inci _,fada) yerde, bir Moıı&ova bitaraflık mu- meti Me ~rr R~ : Japon bitanftıık 
ııazın Hull, Birleşik Amerika si- b9;'!a kilde bir dipİomatik vesika- luğun merkez~ Tirana . şimdi Yu- kua gelmQtir. Diker bir İtalyan ahedeaile Japon.yayı takviye etmek '?uahedeeı "~eınnde elhette Ame 
)'aaetinin daima ayni olduğunu ~ şe Matsuokanın Moskovaya ~oslavlarm eline ~ ~.,Ö ta.naresi, SiSam adası sahili ci .. tene gibi bir menfaat ve lüzuın duy nkaye D1'1 bir hatbde daha~ 
bı~. t~ iki ziyaret içiıı pek az kir ti!'· Buradan Beratı: ıse ancak v_annda bir kayıı,ta mitralyöz ate- du!'1 da eorulabilir) Filvaki sual 'bUlunur ve Amerika luıme sırmelc 

Hull, aşaiıdaki resmi beyanatı ı:!:ın etmişe benzemektedir. kilometre vardır ki buram arrk '1. ~.fakat basan mucib olma- doğrudım. Fakat, Sovyet Rusya J11- kanmnı v~ evvı:! e1hette hu 
Jaıpmıştır: • İtalyan ordusun_un arkası sa~ı ır: ınıştır, Bir düşman tayyaresi, Tri- ponyaJl tabiye cleiil. sadece MI'· noktayı ~ dQfintiı. 

- Sovyetler Birliğ. ile Japon - Ke•cla ......,. ......... ..,_... Y~oslav orausunun vazıyetı polis mıntalmsına bombalar at - beat btTak.ıyor ve bu serbestinin Ja Garidüyor ki, Moekova paktın • 
Ya aNmndaki bitaı-aflık paktına. Sydney 14 (A.A.) - Kanada hiç de iyi obnamakla berabetk t m~ fakat hasar ve zayıatı mucib pon lıııük6metini Amerika 3e ailahb dan Sovyet Rmya ile Japonya ve 
haiz olduiundan ehemmiyetli bir bGriye nazırı HuJl}ıes bir mfilA.. biraz daha hızlı ve cid~ hare e olmatnıetır. bir ihtil&fa aüıüklemeai Sovyet Rua Mihverin a)'Jll ayn bekledikleri n 
mana verilmesi muhtaneldir. Bu kat esnMJnda şu beyanatta bulun- ettiği takdirde on.mı içm Ama - yum menfaati iktizuındandır.Çün- elde etmek i9tedikleri p.yeler ara -
anlaşma iki memleket arasında bir muştur: vudluktaJP, İtalyan ord~u ır • Almanlar BanHnwı a1ddar kü bu t.kc:lirde Sovyetlez B'ırlii bir eında bazı nüanslar vudır. Fa1mı 
ll1ildcjettenberi esasen mevcud o - - Japon • Sovyet paktının ilk kadan ~ buradaki Yunan ,.,.,. taraftan Çio • Japon aı1alılı ihtiWı bu pakt her üç tarafın açık vqa ais 
lan fllr vaziyeti teyid eder ma - neticesi Balkanlardaki vaziyetin ordustle bırleşnıek imkbı henü& (BqtMafı 1 inci .a11fada) ve diğer cihetten bir Amerika .. Ja li menfaatlerine ve Uzakdoiudaki 
biyete a(;zükmektedir. Buna bi • inkişafından sonra anlaşılacaktır. ka)'bolmamıştu". nm etmektediı: Emledn tarama pon har'bile Japonlann taaallut ve lliyuet oJlllllliana labmet etmebe 
naen yeni anl&i!Jla, her ne kadar Bu pakt İ•ilizlerin dikkatini Y...........,cıı ameliyea d • ediy Silah ta,anuzundaa külliyen emin ve ma- oldviu ioia kola,,aa akdoluaalRlmif 
iki hükUmetin bu vaziyeti yazı ile Ortaııtar~ uzaklaştırmak için Oıhri miihinwnat ~ _;;r·edilm. ve MID btılmıacak ve batıya br11 bir tir. H. E. &kilet 
teebit hUSUBWlda mutabık kala • Almanların ııarfetti~i aayretler An18'1lan Yunanlılar ve la . .. . ~ 0 : .. _ 

aklan fliit:'Jheli ~rülmekte idtyse cilmlesindendtr. Presı>a RÖlü v~ınıann<!_a bul~ Afd:·t"~ .,. cr~iilumd1!". u~kı Toprak mahsQ)leri ofin umum mudurlüğünden 
de l(ene de bir sürpriz telkil et - ,..._ ....___. 1*iahlafll'lln Oliml> ~~ gl1.o1~ a 11 ara ... er JdlU. uu; feY 
~. ~ .. ~· mildafaa )Wüle tetkil ettiji ~~."\yoktur. BJıe,--r Ye muhasip alınaeak 

Jlük6metimizin siyaseti pek ta- ~ ıc (A.A.) - Be;ter Ja;eıt atwı k6aeYi ıalah etmek ı~ r'Y 
1Nf elarak dekiş.ııernektedh' ajansı bildiriyor: buradan ~ye çekilerek mjid~ • }'tik bir tehlike h~ 0~ AlJm wF "rr'SHe ~ 1we -.... w •Wxı• ~ 

Amu! ııla lıııiilaiıınet mı•ı'ili Çin haricil7 nazın Wantt.Cung- faa mevzilerini Morovapla~iJµ Ür Bu sebeble tliitiliZier ıÇiılı timaİ -* melrn41e 1.6.Ml tar~ Ankanwlıg ı..s W. de1IMı ....._.ili 
•eliyor? He~ DMf'ettiii l>ir beyannamede, zerine geri almışlardır Bu ~b- şimaU .Aff~ada babJıl mevzuu. o- kun açılacaktır. Kuraa iştirak edenler bDlm DNiida ,_ ... , ..._ 

Vaşin~n 14 (A.A.) _ Soıv • Savyet - Japon po~tmda ~ M? - le mevziin ilerisinde kalan Görice ıan şey M'ısira kabil olai)ilen her ~- imt.ihaıruaa snret lf.al8.ndıkları .,,..... 8!8-*" ..._ ...-.. 
:retler Birliği ile Japonya arasın • jolistanla Mançurı tamanuyetine İtalyan sol cenahı tarefmdan is- taraftan deıniey 1 kamy • gore 88llrl eo. - ve aamt ıoo aer lira bdııo tat. flı WllfdeN 111111• 
da bitaraflık paktının imzası ha- riayet ecüleceği hakkmda kar~lık gal olunabilıniştir. _ hatta tao u, ile :· v~ aa.yJ1ı taı11mlar m'llCil:.inee aabileceklerl 6cıetlldıl taJiD fl&llutM k '*' remıi mahf@llerde hiç hay • lı olarak yapılan beyanat -ı::etmen Buradan Ollmpe ~den yeni mu· r;r·~YYbım eı:f · Dapedlk ........_: 

ret uyandırmam~tr. Fakat . bu reddedilmektedir. dafaa hattına kAr'1 ~t'i muh';: yeti ve sellmeti ~ anda oraya ka: llecbuıt himıe'8 ıtlbi olmayan -.at mektebi mesunlalile en .,.atı orta 
mahleller .şimdilik her türlü tef- Beyannamede fiyle cleniliyar: 'beler baelaruJ~na daır he~ /11 .. fi kuvvetlerin yet1'tirilmesine ._,. b1IDa maadi ta.bli1 liı'möf olıop zaıbire iflerjnde ~ Ye ih.tialJ 
lirden ioçtinab ediyorlar. _ Dış Mojoliatamn dört vili- berler ~lmeauştir. Yafız ~ ,.; bağlı bulunmattadır -- old1llunu t.ev.sik edenler ve ., ~ ........ tııtafnMnJar. 

Pari.imento mahfe~rine l(e - yetiain Cin cümhur.iyetinin arazi- lnJll tiimen~nin: anlaf.l an m ın _ .. : Ye lllalın lEE ._ n 
Unce, intibalar muhtehftir. Meb'u iline dahil olduiu ve daima böyle ?iden Y8Pb.U eir taarruzda.~: MüBtahkem mevziler ve kaleler 
laJl meejieıi. hariciye eDC.'Ümeni rei- kalacaiı itiraz cötürmez bir key- 'Vaffak oJrnadııı ve teıefM 'R'•'"· kendi kendilerini müdafaa etmez- Devlet .eya miieaııuat mubeaehe illerJllde pı• ı w _,enee•rıa en • 
li BJoom, paktın biç bir eey ifade fiyettir. Cin hükUlllet ve milleti ii bilditjliyor. . ler. Bunu yapabil,meled için kiti orta wıa buna muadil tahlil eöM•.,. IO ,.._••••il olanlar -.. 
etmedikini ve hiç bir kıymeti ohm üçüncü devletle: uasınaa Çini l\lmanlann her halde yenı ~u- vasıf ve adedde Mtere, topa, tan- biJıeeUlerdir. 
JaD baika bir kağıd pareasından toprak ve idare bütünl'iji\ine mu- nan - İnAiliz cetiıe ve meovzil~ ka, uçafa ve ilh ••. harb kuvvet ve Kara 80llUDda )'8.PIJlıcü müanÜll ...,,....... ~ Ana. 
ibaret bulunduiunu, çiinkil lkid- halif olarak alınacak heriıanRi bir JeDi ~ Y.arma ıaarruzu V&'PlDllA vasıtalarına muhtaotırlar. •Biz l:ıu ra baıiciDden plenlen taıuml ~ w ~ verilecektir. 
lerden biç blıimn taahhidJerlni taahhüdü tanıyamazlar. idil toplanmakta ve hazırlanmak- halleri vaküle ~ildijimiz idJı, W#iJerJn 8IBl>'k JUlk ,,.,wae Diı1lafet JUı.Ml ıt11mına kadar 
tutmaıa al.ıfkın olınadildarmı ıis1 çın..bikômeti. Rus _ Japon be- ta oldukları kabul ve tahmin olu- delil Sirenaybyı tahliye, hatta -.-ı...,. ,._ ae .aı._.... vmum MldirltUt Zat itleri Kiidörliiibe 

lemistir. ymatımn Çini hi~ bir surette W nur.. ne olursa olsun, Trablusa kadar müraoM-t ..-ı ~ •1883 • 2917• 
AawaLJıhr • 4i.Jcwlu? lamamatta oldukunu beyan arzu- Lıbyada: ~rek burasuıı dahi İtalyanlar • l - ..,_ ~ 0---. 

Jfeıvyork 14 (A.A.) - Sovyet - sundadır. Alman • İtalyan hareketi Der _ dan temizlemek liizumunu nıü - ı - 1111 fleb ....... 8 ve:ra tuclAmameai. 
ı- -.. ı....ı her ne kadar Ame - Kü~t erkim arasında ya - neden sonra ""·· d::.-.ı:~-""cu- bir ~erreren ve ısr-ıirla ileri sürı:nüş - 1 - cT&19• ~ RISikUI . ..._.. .,..... ....,, vuuoıuu .. _ ..... ~ ,.a....::~: ihti.la.sma dair resmı vesika. 
rikada manidar bir hidise olarak p~an bir. toplaııtıdan soı;ıra, Çin hızla Kısır topraklanba kadar tük. ~ bakımından Mısır hiç • _ ... ..,...._ .... 
teıiıkki edilmekte ise de paktın hükfuneti Moskovaya hır telgraf ilerlemiş, ve Sellum önüne var . Balkana 4ekişilebilir mi! Mısırın 1 - ~ terhil tezkereli. 
ifade ~ ~. ~trafında .muh- çekerek pak~ bazı. no~arı hak mış bulunmaktadl!'· Alman_ İW· ~nemin surette mü~~aası ise an- : = ::"ı!ı'!uwı~e ifasına miisaid oklıJluna dair rapor. 
telif fikirler yurutül:nekte~: . kı~a ~ ız~a~ ıste~. yan zıı:blı ve motödü kuvvetle: cak Trablustan olllbilir. 

Nevyork Time:ı $!Zetesı Slmdi .. Cın hu~etınlJl b~ anlaşn.a Tdbruk ile ulraşmadan buraa n 8 - 3 acled fotoiraf. 
Japonların ccubı Asyada ser - uzerine Çın hakkındaki Sovyet sı- dece çevirmisler ve Bardiyaya -------------------------~ 
be8t kaldıklarını tahmin etmekte. ~tinin ne elacalıru kat'! surette sa k b r~anı zaptetmisler . Belediye Sular ldare!İnden: 
fakat Sovyetler Bir!iiinin bu b~ek ar~unda bulundulu bil- ~~leSonrau ~karıda .bJdirildili ü +..a...-..... ""'·"--••A- muhtelit tutmdıa _..._ • ~ lfbı -.. 
~ ancak Almanya tarafın - diril'mektedır. ı-r. akl · -~ ·-~ & ~......... ~.&.~ 
4lan bir hücuma manıZ kaldıiı tak Umumiyetle Cin mahfelleri, ııere 'Mlsır t()J>r arına ~ıreıe türtileoek müf'ir tlJi, pil&on di.sk. a4i tij pilte, laatei, ---. ..,.. .... 
"1nfe istifade edecetini yazmak - Sovyetler Biriiii tarafından Ja - Sellmna taarruza ba~laüılşlaı:dı ..... ........ .. _.. tlablrJa- ayat'lı tıl&Tim .açık eDlmıeye Jııon11U111ar 
tac:br. ~yarun Kan~de tesis etti4,' .Bu feyblide hızlı m~vaffakiy "- t.aiN ....,_ &arilline liıiri - ~ ıı.utı PUU'teli alDil 1aM cm. da ftlalled+ au..nilerdeM 

Nevyork Herald ~. ja - ki.ıkla iilef" ' üa tanınmasa '9k -~ .dol\ı. Lıôyamn l{ı~~ ~, :1# çiitillk ~ • tlidlit. idlia ıJWı41n1W''~ 
'8nyanm•bu pakttan fayda temin linde teı&ki edilen bu vaziyet pek zajıf oır '1aide bmlblmıs ol .. ~ 'iM• Y .. : J'll\'l'tll1&.. *'91i_,.- ~"6;'1iôt"•• , ...- ...liiliMl-•-:l-llWlı• 
~ şüdıell J{Örmekt• ve hakkında ~uzluk pıer - maaile izah olunabilir. Süı>he yo' .ı-rmı _____ .,_.._ ____ ..__....ıı• ..,.. ·- ..,_ • .._llD8ild göreb4ir.ı.. 
a,yeı - Jaıaı ıBtınm Sov7etle-~ .... ki. buıiUn bu suretle Mısır iein bii-




