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ı Alman -Yugoslav 1 
!----··· HARBi .. --1 

Usküp, Niş ve Pirlepe • 
düştü 

Maçek 
Hırvatlara heyecanlı 

bir nutuk verdi 

Yugoslav . 
ordusu 

ltkodrayı uptederek 
Arnavutlukta ilerliyor 

Atina, 9 ( A.A.) - Yugoslav 
umumi k~ının, At•nada -
ki Yugoslav elçiliği tarafın~an 
bugün neşredilen, 6, 7, 8 nıszn 
talihli tebliği : 

7 ve 8 nisan günlen, dü man 
büyük kuvvetlerle Komanova, 
Csküp ve Koçanaya doğru taar 
ruzuna devam t.'1.ıni!?tir. 
Kıtalarımızm şiddetli ve anu

dane mukavemetine rağmen, 
Oskübü tahliyeye mecbur kal
dık. Oskübün işgalin.den sonra, 
düşman zırhlı cüziltamları . ka. 
çanik boğazına hücum etınışler 
ve burada, bom~rdm1an tar 
yarelcrimizin düşmana v~ır
diği muazzam kayıplara ra1p11en 
hücumlarında ısrar cyleınışler. 
dil'. . J 

Dü:iman, bu sabah Çanbro 
bölgesinde de bir hücuma ba.5· 
lamıştır. Burada kıtalarımız 
anudanc mukavemet etmekte-
dir. 
Arnavutluğa t.aarruzuın.uz, ~ü 

tün cephelerde büyiik. bır. ş~d
detle devam etmcktcdtr. Kıta· 
larımız 1'rina nehrini aşmıştır 
Amav~tluğtuı dahiline doğru 
ilerlemektedir. 

Simal cephesinde, hudut mm· 
takalarında mahalli mahiyette 
küçük muharebeler olmuştur. 

7 ve 8 nisanda, düşman .. ~.: 
keri unsurların harbin ilk guıı!-1 
tahliye eylediği Belgra?1 • yem· 
den bombardrman etmıştır. 

Belgrattan başka, düşman 
Kmguyevata, üsküp. Şabats '\~e 
Lazarevaçr da bombardını~ ~k 
miştir. Maddi ha.sar çok buyu 
tür. Sivil halk arasında telefat 
vardır. 

7 ve 8 nisan hava muh~r~oo. 
leri esnasında, düşma.n ?Uzınc
lerlc taY)'are kaybctmıştır. 
ŞlDDETL1 MUKA VEMh'T 
Londra, 9 ( A.A.) - Yugos

lav başkumandanlığı Belgrad 
radyosu vasıtasiyle ~~n akşam 
aşağıdaki resmi teblıgı neşreL 
miştir: _,,.ı.~t 

"Bütün cephelerde ha~~a 
lehimize cereyan etme~.~· 
Düşman hücumları en . buyuk 
şiddetle tardcdilmişlerdır. F...sa
sen bir düşman radyo isf.aSyonu 
da bunu ka.bul etmiştir. Dü~a-
na ağır zayiat v~~r,· 

lıri)liiem:an1-yap:rWı ~ • 
(~!!!!" .&J-. • .6~~ T. 

COrç'L';.a 
nutkul 

• Haı p 1ıaziııctiui efrnfiylc izah 
eden /ngiİtcn ba~ıckili Çdrçil 

lngiliz Başvekili diyor ki: 

Vunanistanın harbe 
girme mesuliyeti 
bize ait değildir 

1\ , ısır 
. . 
rçın 

Şiddetli muharebeler 
beklenebilir 

.-o--

Almanlar 
Kafkasya petrollarını 

ve Ukrayna anbarlarını 

. ele geçir
mek istiyor 

(l" ,;ı-şt .fr .-ı:·~"i.ı:l6) 

YUNAN -ALMAN 
HARBi 

Selanik 
Almanlar tarafından 

işgal edildi 

Vardar ordaıa 
teslim olda 

ingiliz kıtaları 
Şimdiye kadar Alman 

kuvvetleriyle 
karııl~aclı 

Atilla, t (ı\A.) - Yunan ordulan 
tınşkumandanlığmm S nisan akşamı 

n rcdllcn 166 numaraıı tebliği: 
l - Alman kuVV\'ltlerlnln mevzile. 

rimlzin cephesine ka~ı tazyiki bugün 
i' lddcUI .surette devam etmiştir. 

Bu tnzylk, l!lçbir nl'ticc \•ermemiştir. 
lki gilndLnbcrl bilyllk §Ccae.Uc mil. 
cad•'lc eden zayıf Elen kuvvetleri, 
mUtccavizlcrln bUtl1n ga~Tetinl muvaf 
fnklyctalzllğc uğre.tm~lardır . 

Slruma vadisinde, çe.prıı.z ate§lcrl 
ile iş'>ırliğl yapan Rlpol, Usltn, Pali. 
orloncs ve Knrat.nş kaleleri, clüşma_ 

nı.n geçemcalğ! bir baraj tcBkU etmlş
:tardir. Bilho.d;sa Rlpd ve Usita kale. 
~eri, bugtin UçünrU ı,-Un, dıl§mnn ııtc. 

şinln ve tank hUcumlarmın bUtUn §ld 
detlnc hh• sarsılmadan dayanmışlar. 
dır 

D.llifnamn mevzllcrlml.zln gerisini'.' 
ndirdlğl paraşUtçlllcr imha edilml~Ur. 
Bunlardaıı yetmiş kadan esir alın. 

mışt.ır. 

Ncvrokop yaylaBlllda, yalnız kıta

ıarıınız tarafından dcğ"U fakat aynı 

zanıand kalelerin dışındı. bulunan 
mUtrezclerlmlz Uı.rafındıın §lddctli 
sa\ aş ynpılm~tır. Ko.lclcrlml:i. çolı 
mUcsı!lr blr ılUl'Ctlc mukavemet ctınııı 
Ur. Bunlardan birisi, Da.savll kalcsl, 
dılşn1an tarafmrlan l!!gal edilmiş, fa.. 
ıuıt bir mukabll hllcumla derhal g rl 
aırnmışur. Liıı knksi, bugUn de dOıı
mnn ağır topç\18\lnun şiddetli ateşi

ne sarsılmadan mukavemet etmiştir. 
Kalelcrlın.lz dışındaki mllfrczclerimlz 
bir mukabil hl1--ı ıı~. mevzlmlzln dliş 
nı m muvakkaten el,atmağa nıU\ııf 
fa kolduğtı bir kaç noktasını l$tlrdat 
etmişlerdir. 

M vzılt rlmızin sol ~nahuıda, btr 
Alm..uı motörlli fırkası, Yugoslav ara 
zisloo girerek dün akşnm Yunıın • 
YugoJlav hududu hlzasınıı gclmcğ 
muvaffak oım· ve novrnnı işgal et
miştir. Bugtln şafnktanbcrf bu fırka 
Vardnr nehrinin şarkında düz bir ko. 
rldordan ıırazlmlzl lstil,ı ctmt.>ktedir. 

Deuamı Sa. 4 .o;;ii. 6 da) 

Matsuoka 
Kremlinde 3 saat 

görüştü 
~lo;ıko\-a, 9 (A.A.) - Sovyet kom•

scrlcr lrnyctl reisi ve har!ciye komi· 
seri 'Molotofla .iepon hariciye nazın 
Maumoka ara.sır.da yapılacağı bildiri
len mülı\kat bugün saat 16 da vuku· 
bulmU§tUr. Japon hariciye nazın ya.. 
ıımda Moskova bUyUk elçlsi olduğu 
halde Kremline gltmi§ ve bu mmtkst 
da yine Uç saat kadar ümU§tılf". 

l stanbulda oturan 
..... ~ - ~ .-z -- ~ .--. ~ ~ -

f!f!.landaşlara: 
_, ,......, s=nzıw:- ~ ------

Beş gün içinde kaymakamlıklara 
birer beyanname vereceğiz 

Şehirden çıkmak 
ıstlyenıere 

DEVLET NAKİL VASITALARI 
PARASIZ TABSIS EDiLi\ Olt 

lstanbul Vilayetinden tebliğ edilmi§tir: 
lstanbulda oturan Türk tebaası vatanda§· 

l~rıını~dan aşağıda y~zılı 2 nci maddede taa
rıh edılen hususatla ılgili bulunanlar ikam t 
ettikleri kaza kaymakamlıklarına · ıs Nis e 
941 Salı günü akşamına kadar müracaatln 
kendilerine verilecek beyannameleri doldu~ 
maları ilan olunur. 

~ -. istnnbulda otur:'n ve başka hiç bir it 
ve gucu oJmayıb da aldıgı tekaüt maaşile geçi
nen ve t\eferde de bir hizmet deruhde etmiye
cek olan askeri ve mülki mütekaitler ile eytam 
ve eramilin ailelerile beraber (Trakya, lstan
bul, lzmir, Erzurum, Ankara hariç olmak üze
re) istedikleri yerlerin iskele ve istasyonlarına 
kadar devlete ait vapur ve trenlerle mütesavi· 
yen nüfus başına elli kiloya kadar sandık ve 
denk eıyalarile birlikte nakillerinin yapılması 
muvafık görülmü~tür. 

İstanbul mal sandıklarından tekaüt ve ey
tam eramil maaşı alanlar bu maa§larını gittik
leri yerlerden alnıaya devam edeceklerdir. 

2 - lstanbulda oturup (İzmir, Ankara, 
Erzurum hariç olmak üzere) Anadoluda bulu
nan akraba~arı ne:tdine eilelerile birlikte git. 
mek arzusunu izhar edenlerin ve yahut kendi
leri kalıb da ailesini göndermek istiyenlerin is
tedikleri yerin iskele ve istasyonlarına kadar 
devlete ait vapur ve trenlerde nüfus başına mü
tesaviyen 50 kiloya kadar sandik ve denk eşya
lariyle mer.r.a."e" nakilJe,.; tensin ed'lmiştir. 

YERiNDE BiR TEDBiR 
Uu "'•hah 'ilİi.} t•tiıı halka J ap- tim nı<•\ cııdlJ etle harp dfı\irlerta 

hi!;ı t~bllğl oku3 anlur t t>lilsa dt--ğtl, I dı• ı ... tanbııl 1.libi hududa yalım en 
7Jlma~ ~aman kı•ml! ~çinin" J;"~"ıı kalnb~lık tılr ı.t•hrin Ustüne düşen 
hlr du<ihnı~·nln tat hıkını· ı:.ı·<'llıllğinl hıı"'ıı"ı hazı 'a7ifrler olmak tabi. 
~bmwkk-n müft•,rlllt lılr htııi'ıra dir. 

1 

kınu.,.11111.,. olıu·aldarılır. rni~lı• biı- 1 (Dc'l'amı Sa. 4 si( • .f te) 

Gedıkli havacıtarımıı 
Dün Ankarada zafer 

abidesine çelenk koydular 
\ııl.urıı, 9 (A. \ .) - Ha\ ı ordu

nıu::.ı i'tlha1' cdcc k "Tllrk hava ku 
rumu ı;euildl hazırlama yu''• SJ,. ikin. 
el dcvrr gençlrl'i buglln. önlcrlnd · 
bando muzikıı oıduğu halde Ulus mey. 

Musavva 
İngiliz kuvvetleri tara· 1 

fından İşgal edildi 
J..ondm, U (.\.\,) - Ruytcr. 
Musa\"vıı.'nın sukutu ile ltal)nnlarm 

., imali Erlt1-edckl son mukavemet t • 
şcbbUslerl oı ladan kalkmıştır, İtalyan 
ordusunun muğlüp edilmiş olan baka. 
yası her türltl tnnrruz J.nblllyctlni 
lmybetmiş oıup Gondnr ı.·e Desstc 
mıntakulannd ictin::ıbı I.abll <>ima_ 
yan likıbctlcrlni bek. mckt••dlrlcr. I_ 
talyanl:ırın elinde kalan ycgAıı<ı liman 
Asab'dır. Bu Umanın ise bahri b:ıkım. 
dan hiçbir kıymeti yoktur. İngilizler, 
1.ııtedikl ri zaman burasını ~.ı;nl ede 
ceklerdir. Habeşistan muharebesi nı. 
hayete enniftlr. Yalnız yapılacak ba. 
ZT tathlr ameliyeleri vardır ki, bunlar 
Cenubi Afrika ı.-uvveUerl il~ Habetı 

ntaııpe~rlcrlnr l vdl 1ıleh'll,. 

J:ınma gıa Nk Za.fer Ab desıne çelenr 
ı.oynıu lardır Bu merıuılm <'SDBSJnd 

ençh re hnlk tanıJ'mdan bUyük b1r 
sn g t zahllrll goslcrtlmlşlir 

Bulaar 
başvekili 
Ordunun harbe iştirak 
etmediğini söylüyor 

FiLOF 
Halkı sükunete davet 

ediyor 
Sof~a, ff (ı\.,\,) - D.N.B.: 
Dlln lJecllate beyanatta bulunan 

Başvekil Filof, Balkanlardaki Vii2ly t 

d ğlşı'l<liğmln mihver devleUerin.in 

nrzutStı hılMına vukubuldu~ıuı "" 
Bcrlin ve Romada neşredilen dlpiom • 
Uk vcslkalarm bun:'! ~111 rı,i!-f,~ıııu 
bildirmi§tır 

( J)ctıo, ı. "· J,'sıi. ~ tc) 

I 
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[Radyıı ılazetesı 1 
f. 'orveç i'g ıllnln 

ıııı dlnumı 
G ~n sene Nol'Veçte ilkbahar

da y pılan taaı-ruzun bugUn yıl· 

dönu. Udı.lr. Almanya Polonyayı 
iatil: .an ısonm bUtün k13 hazırlan· 
nuş, 9 nJsanda Norvcçe taarruza 
geçn • ti. Bu hadise silrpriz yap· 
mıştı çlinkU Almanya şimal mem
lekE • ne hilcum etmiyeceğiM 
dair kaU teminat vermişti. 9 nI· 
san bugUn Almnnlar . tarafmdan 
kutıımmnktadır. Bir senelik ta
hakk .n Norvoçte bUyük intiba u
~anrlı u;;!.ır. msling f!jgalin yıldö
nUrl"u n-.Unnsebetile söylediği nu· 
tukt Norv~çlileıi Almanlara itaa
te d vet ctmı!ltır. Diğer taraftan 
yıldbnUmU milnasebeile Ruzvelt 
de Norveç velfaJıdine bir mektup 
yazarak Norveçin ya.kında istikla· 
llne ka\-uşacağmı bildirmiştir. 

BELGRAT UADYOSU 
ÇALIŞIYOR 

Belgrat radyosu tayyara bom
bardunan ları esnasında tahnp c
dlhrıl11ti. Radyo şimdi yine n~rlyn.· 
ta ba.şlam111trr. Ancak nufus zayıatJ· 
nın f ... z!a olduğu anlaşılmıştır. 

Almanlar Yugoslav maneviyatı
m sarsmak lı:ln Belgradı şiddetle 
bombalamışlardır. Radyo spikPrf 
neeriyata ba§lar başlamnz demle· 
tir ki: Be rat harabesi UsUlndcı 
eenup Slavlığın muhtc§em bir eeh
ri kurulacaktll'. Yugoslavlar ara
ımıda nifak çıkarmak için çal!§an 
mJhvcrln tahrlk!tı netice verme
mlıtir. Maçek radyoda demiştir 
ld: 

Harbln üzerimize ç~ktUğllnU söy 
lemeye geldim. Her yerde tam bir 
dlalplln sahibi olun•ız ! 

1Kt BAŞ\"EIUL1N NUTKU 
Macaristan ve Bulgaristan Baş

vekili r1 bugün bireT nutuk söyll· 
yerek mihvere bafrlılıklarım blldir-

Kartal motörü 
ansızın battı 

Uykuda olan üç tayfa 
boğuldu 

Evvclltl gece Haliçle bir romolter. 
ans:zm batmıe. içindeki 8 ~k mU. 
ntte';.nttan hepsl boğtJmuştur. 

D tzyollan umum mUdUrlUğll işlet 
me .. 'ktıavuzluk eervlallıe alt Kar
tal romcırkbrU, tamir edilmek mak
aadı !.it' Halıçte bir havuzda bağlı bu. 
hmmakta iken, evvelki gece sabaha 
karş1 saat ~ te. anlyyen batmı§br. 

E •ış sebebi, heııUz anlagılmamıgtır 

RomörkörUnUn bir yerinden açılan 
bir rahne Uc su aldığl ve anaızın bal· 
tı:?T zannedilmektedir. 

Jı!ıı..;mafih, bııklk1 sebep, tahkikat 
bittikten sonra ruılaşılmaktadır. Adli 
tahkikata, mUddoiumuınt muavlnJe
rinden Orhan el koymugtur. 

Kartal romorkörUnde bulunan ve 
Jı ç b " C'yin farkında olmaı!an UYl'• 
yan Uı; tııyfa, kAmilcn boğUlmu~tur. 
Bun'ar, Mu~te.fa, Mehmet ve lbr"1ılm· 
dlr. 

p ~ .. ~!l ı..ru t'l"ftnnı CE'tı"d' hU'•ı~· 

m ur. Dl,.erlerinln ceaeUerl de a. 
ranmnlttadır. 

Polonya başvekili 

Sikorski 
Bazve1tıe göra,. 

t8kte1 sonra 
Memleketimin yeniden 
doğacağına İnanıyorum 

dedi 
va,ıngton, 9 (A.A.) - Polonya bat 

ftkll! ve Polonya kuvvetleri ba§lru-
1D&lldanı general Slkorsk~ ile Polonya 
lnlyllk elçisi Clechamovskl bugün Ruz 
ftltlA yarım saat görU!JmUştUr. 
MWhlntı mUtcaklp general S!. 

Jrors'lu azt- ı-cllt're '!ti beyanatta bu
ıu.nmuşt.u 

Bu harr 11 t '.: demokrat ve 
dllnyadakl vazlfelerinl müdrik hUr 
e mU.stakfl blr Polonyanm yeniden 
dolacağı hakkındaki !nnnım kuvvet. 
knmlştlr. Ruzvclt bize karşı çok sr. 
ınlml hareket etmiştir. Bu mUIO.kattan 
eonra Amerika nılslcumhurunun Po
lıon:;anm sadık blr dostu olduğu &nla. 
plmı br. 

Vefat 
B::ıy Ahmet Şilk.rü Eenıer, Bay 

Nevzat ŞükrU Esmer, Bayan Seni· 
ha Esmer ve Bayan Nermin Es
merin pederleri Bay Arif EsmE"r 
vefat et.m!§tir. Cenazesi bugUn Be· 
yazıt camilnden ikindi nnmnzmı 
mtıtealdp knldırılac::ık ve Topkapı
da aile kabristjı.nına dcfncdilc<'rk· 
Ur. ÖIUye r.ılunetler, kederdide 
.tıeahıe aa.bı:rlar dileriz. 

mlslerdlr. Yeni Mn ., Başvekm, 
Kont Teleki siyasetin! takip tde· 
ceğini bildirmJştlr. Halbuki Tele.ld 
bu hiidiselerden doğıın yeis içinde 
ölmUı;;tü. Macaristanda askeri ha· 
ZTrlrklar yapılmaktadır. MeseIA 
Peşte radyosu dün gece dı:ımi~tlr 
Dikk>.ıt! 22 numanılı zarf meriyete 
girrni§tir. 

Bulgar Başvekili Fi!of ise sulh
tan bahsetml§tlr. Fllof Bulga ısta. 
nm !uçlu olmadı~? her şeye rağ· 
men ıarp dışn. rı kalmak kararın
da olduğunu bildirmiştir. 

Mareşal Peten de bir nutuk söy· 
Jiyerek general dö Grılo; hflcum et· 
miştir. Mare,,.al d5 GolUn slvase~ 

tini takbih eUrıfc:ıti'r. M' areR:ıl Fran
sız lan etrafında tonlnnmnva dııvet 
etmiştir. Do Gol ise yakında Bal· 
kanlara gelecektir. 

MATSUOKA~'IN GA l'RETİ 

Matsuoka Moskovndaki ikameti
ni uzatmıştır. Vaziyetin hiç de mü· 
salt olınanınsına rağmen anlaşma 
imzalavabileceğlrJ Umlt ctmekte-
cUr. Diğer taraftan Alma.nlarm 
Sovyetler tarafından alman siya. 
setten memnun olmadığı anlnı;:rlı
yor. 

ATLA1''T1K HARBiNDE 
ZA l:'İAT 

Atlantlk harbinde zayiatta artış 
görUlm 0 mektcdlr. llk hafta 140 
bln tondu. Son haftala'rdn 70 bine 
in.:niııtı. Hitlerin soykndlği gibi 
rakamların kabarmadığı söylen· 
mcktedir. 

ÇÖRQtLtN PJoj'ffö ·t TAKDtRt 

Çö~il bfr nutuk söyliyerek At
Jantlkten, Afrfke.dan, Balkanlar -
dan bahsetmiş, eski mUttefiklnden 
sitayişle balısooen mar~ali takdir
le anml§tır. 

BALKANLARDAKIJIAREKAT 

Cenubi Yugoslavyaflal:i Yugos
lav kuvvetlerinin çekilmesi Uzeri· 
ne Alman motörlze kuvvetleri Var
dn.r vadisi jstikam"tinde ilerlerken 
diğer bir kISmı de cenuba tevec· 
cüb P.derek zayıf Yunan birlikleri· 
ni geri atarak Vardar vadisi yo
luyla Sel5.niğe yUrümUş ve bu sa· 

• ba.h d5rttf! şehre girmişlerdir. Bu 
vaziyet Metakııaıı hattındaki Yu
nanlılan mUşkUl vaziyete. düşür T 

tnU tur. Fa.kat Yunanlıl 'l" tama
men Umitsiz değildir. HaDddikya 
yurmııı.dasma çekilerek kendileri
ni kurtaracak vaziyettedirler. Bu· 
radakl kuvvetler 1-2 ttlmen tah
min edilmektedJr. Varoar batısm· 
daki.İngillz ordusu henüz Alman· 
tarla tema.sa geçmiş değillerdir. 
Alman krtalan Yugoslavya.da Per. 
Iepeyl iŞgal etml 1 r, daha !Pmal
de Osküp ve Nlııo girmişlerdir. 
Bunlara karcıı yan wı gerilerde bu· 
lunan Yu~oıılav kuvvetlerinin ta
arruzda bulunarak buglinkü zafe
ri altilst etmeleri muhtemeldir. 
Şimali Arnavutlukta Yugosdav or
du!!u Dmc:a 60 kllamctre yaklaş.. 
mıııtll'. İleri harekat devam edi
yor. 

-6-

- Oh, rica C'derlm Takdir, cana 
noler anlatacağını; kırma beni, ne 
olur? •• 

Ve yUrUdük. T8.. uzaktan, yolun 
mukabil tnra.fma gec;erek geriye 
döndilk; evin ka~ısnıda bekledik. 
Antrede yapılan hareketler kapı· 
daki bu1Ju camdan dışarıya akse· 
diyordu. Orada llşilclır bir tcltiş, bir 
istical vardı. Biraz sonııı. kapı açıl· 
mış; ilçU de çıkmrş bulunuyordu .... 

Ta.kdir, biraz Hasal gibi dU§ünii· 
yordu; onun kana.aline göre kendi· 
sinin o gün biltiln talfı.katile arzet· 
tiği hissiyata kmşı blr genç kızın 
müteessir olmaması ve o kadar 
yil:aıc:k bir tazim ve takdisin hntr 
rasıru uzun, çok uzun bir müddet 
muhafaza etmemesi kabil değildi. 
Herhalde ne Hasalı, ne Takdiri unu 
tabilmişti. Fakat Hasal, asabiyeti· 
ne rarnolmu~. kendi de fazla hilr 
metinin C'ezasmı çekmişti. 

Sonra Takdir, zihniyetinin en stt· 
mimt bir köşesinden kopan ikaz sa· 
dasını dinllyerek dilşUnüyordu ki, 
Hasal b('lki unutabilir; lakin ya· 
nm saatlik mülAkat esnasında ona. 
mantıki ve cdibanc sözlerden ba~r 
ka hiç, hiç bir§cy söylememiş olan 
bir genci unutma.cıınıı bil" sebep t.n· 
sa.vvur edilemez ... 

Karanlıkta ilcrliyen Uç hayalin 
arlcasmda, yavaş bir sesle, fikrimi· 
zin tnkip ettiği silsilei tahayyüllı · 
tın haricinde birşeyler konuşuyor 
duk. Arkadaş'111, böyle dU3Unilrl:en 
ben de, zt:mimi. bir!·:ıç gUn1Ur sap· 
!andığı bir endı-;edcn, kurt:ırmıya 
<'nhşı ordum. • ler ye çıkacağı ve 
müntf'hasmda nPlPr cPreyan ede· 
re~I mı>chul olan bu yolda, her adr 

ı 
mım, mefk rcmd(I doF,an y(lnf bir 
,,ld17'n nuril"' • lıııl nı ordu. 

Onlar h~'kkTI' 'a i l•tic;.lm rl\·ayet· 
lerf istMniycrek topluyor, bunlar 

Amerika Sof ya 1 Tarihten: 1 
Ameril~e. Rei.si~umhur 

muavmı 

ALMA t.,IYAYA İngiltere bahriye!ji ile 
11 daha sıkı bir İt birliği 

Nasıl bombardıman 
edildi Elsn çocukla 

PerikliS ŞiDDETLE ~k Atına, 9 (A.A.) - Pazar aqamı 

Sofya Uzerlne yapılan akına tştlrll.k 

eden Jnglllz bava kuvveUerlne men· 
ıup IJlr pilot rttığı bombalardan btr 
rrup•m Sofya gan civarındaki demir! 
·oıu:ıa isabet ettiğini ve mar§andlz 

vago.'.llarmm berhava edildiğini BÖl le
ml§tir. Bu pilotun ıfn :Sesine ne.zanu:ı 

diğer tayyarelerden atılan bombalar 
gar ba.ı.ıarmda yangmllll' çıka~laı 

HüCUM EO.YOR Deniz mümessilleri Vatmı lçın caıılar!Jll 
yapuon bUyUk ayuıde 
söz:eri l'Öylemııtı: 

fed' 

-0--

Nazi idealleri 
ezilmelidir 

Celi b r adam 
deli b r millet 

Milyonlarca insanı 
öldürmek fırsab 
bulmamalıdır 

Londraya hareket etti 
\ a~ington, 9 (A.A.) - Amerika 

bıı.br\,)l'e nazın albay Knoks deniz mU.s 
teşarı James ForrestolUn Londraya 
harek0 t ettiğini bildirmiştir. MUste· 
§ar kiralama ve öd!Jnç verme kanu. 
nunun tatbiki sa!hasma girmesi mU
nasetr.-tıyle Amerikan ve lnglllz bah· 
rıye rıezareUeri arasında daha sıKı bir 
mÜD"'lebet tesld ic;in lllgtltereye git. 
meku.dlr 

dır. 

Pilot dönerken Struma ndlslnd•· 
askeri ka..Ueıert mitralyöz at~lne tut-

"lıı.ı.'\n vatanı ic;ln ~ ,ı 
nının yUksclm iı: ~ 
vatn11ma karşı sarnl:.
termı' o ur. Vatanın ti 
re gözUnOzUn önUne geıııı' 
sUnUz kı. kahramaoıarı 
yUldUıderl hep şecaatle, 
dak!\tl~ balııl ten uzalC 

ııı . 
tanl hlzMetlerini yaprıı \Fi 

İtalyanların Afrikadnki talih kendil•rine ~-u:ı: çe d 
zayiah bile \ i\llinı, tazııcuertıı ııııd 

bırak!!l mışlardrr. O ~ .. a o 
\' şln~ton, 9 ( A.A.) - Bahriye .ne. 2 8 4' ~ ~ 5 k ,. Ş !arını !eda ederek va~~ 

rctinlu ForrestlU Londraya gönder. ~ _ tarını 0 suretle ifa etıııışl ~ 
me~ karar vermesi denizcilik saha. Londra, 9 (A.A.) _ Harbe gir. bepten kahramanlarını~ ~ 

,.. k 9 (AA ) Bı"rle~ik smc:a ır.~ııız • Amerikan ili bir:ığlıı- bir ... ..... evyor ·. • • - .. • diğindenberf İtalyanlar. ölü, yaralı 

1 

re!e, tebcil edilen e,J t' 
Amerika. Reisi unhur muavini den dora mubtel't meseıe:er hakkın. ve esir olarak 284.195 ki§i kaybet· muıııart!ır, Onlarm ıned!.tl 
Vallns dtin akşam söylediği bir nu- da c!reyan eden ı:ıUzakcrelerın enem. mlşlerdir. lngillzh~r tse İtalyan ğünUz mezar tn.şıarı deo 
tukta deml§tir ki: miy'!ılnl göstermektedir. Forreatoıün müstemlekelerinin zaptında ?3 şu- tızası'la: en muazzez I< 

Blrl~ik Amerikanın öntinde §im Lond~yı ziyareti esnasında Uzerlnde bata kadar yalnız 2966 kic:i zayi t· 
di dllnyayı demokrasi için emin durnc.ığl meselelerin başlılacannı va- ınişlerdir Eesirler de dahil olmak * * * 4' 
bir hale getirmek ilzere ikinci bir pur kafileleri. lngtltereye ticaret va- 'izere !talynn zayiatı ııu suretle tak PerJklla ö1Um d!S~eğ'll uıı 
fırsat vardır. Nazi ldeolojlalnin bir pur!d.n verilmesi, pnsitlk ve AUantik.. sim E'dileblllr: fmıı. top"ananıar heP oll 
daha hi krlk•na.mıyaca.k ııekilde o- teki dı;.nlz UsJerinln ku'l:ınılması rne. Eritre ve Ha.beşislanda 5 nJsr.:ıa den ve ba.,ardığ'I bUyil1' ,oO 
~ilmes! ~zmı~ır.. ,. ..1 ı~ri teııkll *edecekt!. kadar 20.169 kişi. aedlyorlardı. PerUdi5 

Amerika içın o:ı.:-:3 hn.ınde kol ~ Trablusgarpta 4 marta kadar 24 a:ırted,.rek do ... ruldu ve: fi 
manm en fyı çar&i muahedelen \'aşlrıt'~n. 9 (A.A.) - Ofi: u general 1 1 amiral olma.k üzere - Dıı methcttığlnlı t 
b?zan milletlere Amer~a milleti • FransıE bUyUk elçisi Henry Haye ı l40 bin kİşi, Herkes yapmı,..tır. Fıı.k• 
nın, hakları h~yati bır suret~e 1 aUn ı~ga: altında buuınmıyan Fransa.. İtalyan Somıılisind 1 i gcneı-al en b'lyUk o'mak uze~:ı: 
haleldar edil"iği takdirde . har le nm ıa,..esi hakkmdn Hulıe g6rUşmU§- olmak lizere 31 bin illi yani ce- feY vardır ki. onu u 

61 girmeğe amade olduğunu anlat- tUr. Frnnsız maht!l'erl mUJftkatı mem man ıeı l 95 kişi ' da va..anı matem iç 11 

maktlr. Bir nazl zaferi, bir nazi nuntyet verici addetmektedirler. 1 Anıavı:ıtıukta 3 şubota k dar ı. mamcır.,, ~ 
eulhU tasavvur edilemez. Böyle bir talyanlar 93 bin ki~ kayb tmış • Periklıa, vatan ic;ln öl bll,,-
musibetten içtinap iı;ln lngiltercvc y • M ıe~dir tan tc;ln hizmet etıncil ll ~ 1 
harp mUstc~na olmak Uzere biltiln e n f Q C Q T 35· b • t 1 k lığ1 dr.lma ders otneıı.k 1 

usullerle yardım etmek surctile 1 n on u bir surette ifade etmişti· 
kendi kendimize yardım etmiş ola· b Q ş ve k ili BugllnkU Elen vatan 
cağız. BUyUk Brltanya kazanacak - Yeni bir Amerikan datıarınm ~zinden ayrtltıı; 
trr. Bu neticeye mani olabilecek Siyasi programda hiç kruvazörü denize yUk tarihleri ue de tJ~# 
yeglı.ne şey Birleşik Amerikada El 1 1 ı bt t k şeY ~· . ..ı 
ruht ve lktısadi cephede vuku bu· bir değişiklik olmıyaca• indirildi ~~; ;e~lkl~. e meınıeJt't~ 
lacak bir bozgunculuktur. Yardı - ğını söyledi N~'-Y?rk, 9 (A.~ -. - Ne~o~L l:m. nlzıım'arı ııe en 

11
' "il 

mmırz o şekllde olmalıdır ki artık B•ıdilpeşte, 9 tA.A.l _ on: D~yli Nıyuz gazetesının verdiğı bır ""l°<~ra ··•an st-rra 'I ~~" 
hiç bir zaman deli bir adam veya Yenı başveltU Ba.rdossy hUkOmet hab~re göre Birl~ik Amerika dev- , du'hı ıhı. amı vc'"M 11 ı ~ f" 
deli bir mJllet milyonlarca insanı top wıtımıda kont Tcleklnln a1yaaeU. Ietlerl donnnmasının en kuvvetli dnko\rı.Uan Çt"kinınJYOt, 
öldürmek ve milyarlarca kıymeti ne lılr;blr değt§iklik olmadan devam gemisi olan 35 bin tonluk No~ ytn ,,.diyordu. t pı ~ 
tahrip etmek fırsatını bulamasın. edlleceğın! beyan etml§ ve deml§Ur C..ırallna muharebe kruvazöril Faztu. para sartedlyoa~ ,, 

Yeni bir harp 
cephesi mi? 

Sovyet 
hudutlarında 

l!ıkları söndürme 
tedbirleri alınıyor 

ı.ondra, 9 (A.A.) - Got.hen -
burgdn çıkan Gottcrbors Posten 
gazetesinin bertin muhnbirlne göre 
merkezi Polonyada Lidz, şarki 
Prusyada. Koenigberg ve Polanya 
da Ltibl!n §l'hirlerinde ışıkları sön 
dUrme tedbirleri alınmaktadır. Bu 
şehirlc>r SovYet hududu clvnrmda 
bulunmaktadırlar. 

Muhabirin bildirdiğine glSre Al
manya ~arkta bir hucllm fhtimnll
nekarşı bu tedbirleri almaktadır. 

dan Mllm bir hülB.sa çıkarmak için 
uğraşıyordum. Biri valide, biri km 
idi; Öteki el§man taze, vnlidenin 
küçUk hemşiresi ve onun teyzesi 
idi; ikendislndcn i!:I Uç yaş bilyUk 
gUzel bir teyze! Valide, henilz genç 
şişman, belki bazı mUcerreb göz· 
lere nıuarıın kızmdan latif bir şe· 
kilde ve heyP.tte idi. Altı aydır o 
köşkte oturdukları halde, yak ~ıltlr 
çocuktan başka evlerine hiç bir er 
kek gelmemişti. Ne ile geçinirler 
di? Ne gibi iratla'l"ı vardı ? Kimin 
ne.si idiler? Bunlar asla nnlnşılıınıa 
mrstr. · 

Bu altı ay 1.:ırfmda, başta Raci 
olmak üzere birçok şik ve zarif 
muaşrklıırm tehacUmUne uğramış· 
lardı; fakat bunların en b'>htiynrı 
ancak onlarla birkaç şey konucmr 
ya muvaffak olabilmişti. Hiç kimse 
daha :ı:l:radesini ooyliyemiyordu. 

Biz böyle dU§ilnerak giderken, 
onlar birib;rine anln"!ılmnz şeyler 

fısıldaşarak yürüyorlar: muhitleri
ni zevk ve n('şe ile doldunıyorlar· 
dı. Çamların birdenbire girift bir 
tekarUble tabii bir ovacık tec1tll 
ettikleri )Crd"', birer birer yoM::-n 
çıkarak oraya otul'dulnr. Biz de 
sesleri işitilecek mC'Safe.de, daha 
geride, kuytu, kanmlrk bir yer in
tihap ettik. 

Orada vakit, geçtf~i duvulmıva
<.' k bir ı: 'k 11C' ~ere ~·arısına ka
d'lr, llerle1!. Biz mııhtellt mevzu· 
lnrdıın nllkteli, imalı r;"zler sarfile 

ki. j Bruklin tezg&hlarmda bugUn de. edenler oldu. o. ıu ce" edi ~ 
~lyas1 programım bU 11k seletlmden nlze fndirllecektlr. Bu geminin to~ - l'f'kMA. öy'e ıae. d ııı ,.~ 

kalan mıraaın tatbiki olarak bWU& lan .. •O aan~etrellk~r. TU'rbın rai'"arı t.ep ben çckece~ 1' 
edllelllllr. MUteve!fanın ölUmUnU bir :;ı::;;rıen 115 bm beygır kuvvetin- il.bidelerin Uz rlnc de ya 
esrar prcdesine sokmak için çevrilen • mmı '!ıflk olunacak .. " f"_ 
manevralara tdmw •lclıiliM~.. :Japon haric\ye nazırının Atlnalılar sustular ve ye 

Hllllfl'llet parUsl ba§Veklle 1Umat lc;ln yapılan masrafı:ıı 
beyan etmışur. Moskovada temasları gıınu tnsdik ott!J"r. 

MO&kova. 9 (A.A.) - Japon rıarlcı_ B•.ınur. bir mô.nıı!l dil· ts'I 

Ne l?emell 7 
(Tedarik) deyip gittiğimiz keli

meyi aslındaki gibi (tedarUk) yaz· 
ma ltfnas•.nı gösteren bir kalem 
sahibi (emare) yi (emmare) yu· 
maya cevaz veremez. Bir tertip 
veya tashih · yanll§ı olarak böyle 
yazıldrğmı görilyonız. (Eıfunare) 
yalnız bir yerde (nefs·i emmare) 
de kullanılmıştır ki( hep emreden, 
icbar eden nefis) demektir ve in· 
snnm kendine kötUlük yaptıran ta
rafını anlatır. (Emare) 1şnret mU
radifidir. (Emare)· yerinde (em· 
marc) dememeli. 

Y8zan: HAYDA' .AlPA6UT 
konuguyordu. Ötekiler derin bir 
silkflt içinde dinliyorlar; sonra sö
ze b:u:ı' yorlardı. (Dört satır oku
namamıştır.) 

Bu hal, bir haftadan ziyade te
kerilr etti ve lntlzammı hiç kay -
betmedi. Vnld , blr ş0~en haber
dar değilmiş gibi görilnliyordu. 
Kızların, bu takipleroen ve dalma 
gecenin zulmetlerile örtillen o kal· 
bi muhacemelerden mahfuz olduk
ları hissediliyordu. Her gece, he· 
men aynı snntte kafı>slerfn altında 
bir iki istirhamlı:Ar imn ile onları 
evden çıkarıyorduk. Sonra .hepi • 
miz, iki fasılalı grup halinde gidi
yor; ilk geceki ~erlerde me\'kl alı· 
yorduk. Ve orada unutulmaz hatı
ralar bırakmışlrk. 

B:ızan yoldn, tanıdığımız rakip • 
ler krçıyor; araya girlyor: sonra. 
muknbel" görmemekten mUtevellit 
yeis ve hiddetle avdet diyordu. Bun 
lıırdan bir kaçı oturacakları yere 
kndar onları takip etmiş; oturma· 
larınn mani olmuş; hattfı bilinmez 
hangisinden ruyu iltifat görmüş 
gibi, cllretlnI artırmıştı. Fakat bu 
hiıdlselerden hiç biri Takdirin se
batına ve bf'nim lfıkaydanc refn -
katime halel fras etmemişti. 

Bir akşam uıun saçı v~ btlyllk 
bağı ik nrtıst kıya.feUi biri. hare
ket ve sU':unlarını gölr,e gibi ko· 
vnlamış, iki r,rup nrnc;rndaki bilva
sıta mUkfıl m vt bozmuş; ne lmıı· 
dan, ne d istikbalden anlamıya -

ye rıazın Matsuoka pazara kadar i- en bUyOklerl olan Perıı;:1,tf'! kametini uzatmrta karar vermı,Ur. tan .• dnn scnra J!!undO 
Matsuoka bu akoam Molotof §e~. mclcrldlr. 

tine vcrUen ziyafette hazır bulunduk. • * JF. ~ 
tan acnra kısa bir mUddet ıcın unın.. A-ıll'in manzum uyatr0

1 

gra:la gidecektir. Matsuokıuım. bart.. de ;u c.lmle var: Artı!<~ 
clye mesleğ·ne intisap etUğt zaman cirlcr ~çlnde tnllycc"ı .. ?ı dl ,,ti 
bu JChJrde dlplomaUk bir vazı:e ne dııt eduı m l'et. cfktırınt 
bu: .ıımu§ olması bu l"yabate aebeb te be n e(!ecek . ., ıe 6f"'. 
olaral: gösterllmekt.erllr. Diğer bir şıılr ek ş!S>' ıJltt 

Moakovadakl yabancı mahtlller Sov "Ey zt kudret mUsııle ti 
yet • Japon konuımaıarı hal<kmd:ı bir sanlara eervetıer gcurtr. re 
çok tahminler ytırUtUyorlaraa da bl.. lcrln zıınf çtc;eklrrtnl se 
llnen teY ancak konuşmaların şimdi. tyl. çok iyi, çok bO"U~~ 
ye kadıu devam ettiği, dostane oı. ı ren bir m!lletln efradı. " ~ 
duğu ve faydalı tellkkl edlldlğ'ldir, zaman cnnmı feda cd r ıc 

ml'leUer yft.§amayı d!l il• 

rak onlan avdetlerinde de takibe 
cesaret etml~tl. 

O müziç muakkibin cUretklir ta
karrilbleri karşısında iki arkadaş 
geriye çekflmeğe meebur oL-nuş
tuk. Takdir, bu uzun saçlı adam· 
la bir mUnasebeUerf olduğuna, hlç 
değilse o gece bir şey söyledikle
rine, mesela bir davet yaptıkları· 
na kaildi. Ben sakit bulunuyoı-dum. 
Ahvali, her tUrlil şUpheye, fena 
zanna müsaitti; artist bey, cesirn 
kravatının uçları havada •uçarak 
sürünecek kadar yalunlarmdan gi. 
diyor; vilcudiyle kollarmm bazı 
hareki.tından bir ıey söylediği an
laşıyordu. Ve bu sevda neıidesine 
karşı onların partisinden gea kah
knbala:r ylikıf:ıüyor; fakat bu s11-

retle gence rni cevap verdikleri 
yoksa kendi aralarındaki bir han· 
denak musahnbeye devam ederek 
onu yeniden istiskal mi ettikleri 
belli olmuyordu. Sonra, eve yakla
§ırken ge ... ç adam süraUe ayrıldı; 
yanındaki kUçUk bir aokıığa sap
tı. Takdir: 

- Bu sokak nereye çıkar? dl· 
ye eordu. e 

- Benim komşularnnm bahçe 
kapısının bulunduğu yola! ~ 

- O halde. heri.f eve girecek. 

letıerdir. ..unıcO ~ 
1 te canlı misal .. BU .. 

-- ,1 
Bir lsıJec ga~et 

göre: ·~ 

Sovyetıerı ,,, 
Balkanlara !et!' 

gösterme•' 

Berlind8 
Büyük tesir>'~ 

Stoklıolm, 9 \.A.) -t * 
ln."l ?".aberlere görl" so,•yeir ""'/ 
pııktı Bt:rll.Lde bUyük tı 
mı§:.ır. ı 

Stokholm Tidningell 
Berll:ı mubablrt dlyor ıd= /.,/. 

"HUJ."1\~Gt mahflll rl "'ıı7.I. ,.et 
llbazır safhnsında so J retli 
sebepleri hakkında bat~ " 
ler yUrUtmcı.tcdirlcr. bil~ 
gurc Sovyotler bir iğill~ııe !" 
Sovyctlcr blrllı'.'.;rlnin B r~ 
saten dost oıduğU !ıltıl 

- Neden anladın Takdir? uzalttır ... 
- Gayet nşiklr, o bizden pra.· .-o---' l"'.oJ 

tik davrandı; ihtimal ki evvelden G 1 pö V enera tanıyor; her halde tekllflni yaptı, el 
cevabmr aldı. Bizim karşımızda Hayfa a 
eve, umumi kapıdan giremez ya. )J 
İşte gitti; bahçe kapısından gire- Londra, 9 (A./\.)-:- ıı 
cek ! Fran.,ız njılnsına. hU ur 

- Belki... hır tel rafa g ·r h G 
· Şimdi, rakibin yokluğundan cü· ların fi n r 

1 ~ 
ret alarak kadınlara yakl~tık bu zlynretten onrn 
ake~mki hfıdiseclğe dair infiali rl- j ICudU ve ! J~11 

mlzi söyliyetektik Nagehan, anne· ı d!slne ta 
lerf: r:ıft-ı rl ~ın:ı l 

(Devamı var) lemi tir. 



! Fiyat ınürakabe 
ı koınisj'Onu 
I Mahlut kahve ve çaya 
kar haddi tayin edilecek 

1oörlp dfl' 
3 - \A1~1!' 10 ~Al\· IOiı: 

çe: 

"Anr\ara,, ço 
sakinmiş 

Tehlike karsısında .... 
köprı.isün .. d ~ • eclaınet 
kurar. Ç~U ~ı:~. c~r" ler 
11 

. <:.ıı U\.enın de can 
ı ara benzıyen bir hali va 1 r. 
Kaçanı kovalar d ~ · 

Beşikf aşta işlenen cinayetin 
muhakemesine başlandı 

Maznunlardan ilhami Tıbbiadllde 
nazaret altına alınacak 

Son ımnıonlarda piyasaya rnıı.hlQt 

çny \"• lrnhve c;:ıknrıl<lığını ı:ıaAn dik· 
k:ıtcı , lan fiyat mUrnkııbc> bül"Oıl!IU, pi· 
ynsarl sılu kontrollere ba§lamrştır. 

Sou bir iki g(lııde elde edilen ma.h
lQt çaylar belediye klmynhaneslnee 
tahlil edilecektir. Tahlil netlcesind" 
bu çaylarda ne kadar mevadr saire 
bulunduğu ve çayın ne mlktar meva. 
dI aalreyo tahammül ettiği anla§ıl· 

maktadır. 

Radyolar ve ajanslaııdan son. 
ra g~tele:re de geçen bir ha
ı~r, Ankaraıım çok sakin oldu
gunu dünyaya yaydı. 

.. .. .. k , urannı, ym.u _ 
~ .. godzunbu ırpmadan b3 •. ının 
on~n e aşka. yolla_ra S"Jı ... 

Ankara Ç()J{ sakın dı v 1 
· " ı r 

gerçı mutlak bir hakik·lt T • 

rüp söy.~üyorlar. Fakat \'1 tJL
te:nez, .urpcrmez durgunlu. 1 
scbebını de ncaba sezi" 1 'l 

. A~ılrnrada, çelik zenbereklı 
bır ıı:adenin. hakim olduğu, a
çık b1r lıakıkattir. Biz, bunda 
şaşacak hiç bır şey görmüyo. 
ruz. Asıl şaşıla.cak şey, Aııka
r~a böyle dalgasız, kmc-ıksız 
bır hava varlıgmı, yadırgayaıı
Iarın hayretleri olsa gerek. 

Gt>çen kfmunusanidc, Be§iJrta..1-1 nihayet İl.hami beni alıp maktul 
ta, Ortnbahçcde, bir evin zemin Tevfiğin evine götürdü. 
katıııd.l oturan ve taksilerde değ· Burada içmeğe başladık. l<.,nknt 
nekçilik yapan 40 yaşlarında Tcv- bffi snrlıoş olduğum için içer gibi 
fik, 26 yerinden bıçaklanmış ve yapıyor, şarabı döküyordum. Fa. -
cesedi tefessüh etmiş bir haldo kat bir aralık drşan çıkıp geldiğim 
b.ulunmuştu. zaman kadehime sigara külü dök. 

Şlmaiye kadar fi.yat mUmkabe ko· 
mlsyonunun kabul ettiği kahve \'C çay 
meşnı ııatrş hadleri, )'nlnn: halis kah
\'cycı şamlldt. BUro, belediye ile temas 
ederek ıeap ederse mah!Qt çay ve kah 
veye de meşru kAr hadleri konacaktır. - _ .. ()..-

Tahkikat sonunda, Tcviiğın b~ müşlcr, .içince kendimi bil~ez ha· 
~ı- ge~ç çocuklarla düşUJı kalktığı le geldım. Bu s~.dn. .. Tevfik boy-
ogrenılmiş ve bu ipucu sayesinde numa cıı a~ıp bcnı opt~. Ben -~1:1it- Gıda maddelerinin 
katillerin 22 ya1;>ında. 11haml ilo Irk vermege muktedir degıldim. ~6 yaşında Cevdet Sönmez acımda Sesimi çıkarmadım. Fakat İlhami tahlilleri 
iki ki.~H olduğu anlnşılara.k y~.kalan· kızdı. Bcıediyc sıhhat işleri mOdUrlUğU 
mı.stardı. " Vay. Tevfik sen benim nr· Mart ayında 2034 yiyecek nümunesl 

Maznunlarm muhakemesin" dUıı kadıı.şlanmn. göz koyuyol'SUn hıı.!., tnhlll etmiştir. Bunların ıso ı gayri 
ıkinei ağrr cezada baıılanmı:ştır. dedi. Tevfik fse, kendisine 5 lira muvnfık c-örUlmUşUlr. Su. sut gtbi iç. 
Evveliı İlhami sorguya çekilmek vereceğini, kalkıp giderek ikimizi lccek maddelerden alman 192 nUmu 1 
istcnmis. fakat suçlu reisin muh· vnlnız bırakmasını söyledi. İşte nenin 240, unlu mevaddan alırum 400 
telif suallerine ters ve aksi revap- tlhamı bu sırada birdenbire fırladı, nUm!Jneden ikisi, 1106 ekmek nUmu 
lar vermiş, meselii, "otur!., pmri· cebinden bıçağı çıkararak rast ge- nesind n 96 hamur çıkmış, frnncnıa 
.ne karşı: iP Tcvfiğe saplamağa başladı. Ba- numuneleri matlClba muvafık görül 

" - Oturnıazsam ne olacak?., nn da "vur, durmas:ına,, diye ba· müşttlr. 
demiş ve müddeiumwni\ e karşı dn i:'1nyordu. Korktum, ben de bıçıı.ğr 1 Tramvaylarda 
ileri, geri söz sarfctmi.5ür. alıp bacaklarmn bir kac defa ıml'- k b 

B dum. a tarma iletler 
unun üzerine reisin emri ılc 'I'"'vfık öldükten o"nra, llhanu' ...__ ı--'- •ntblk dil ı <- ..,., • ....... vıı.y ıuu.ı. .... e meğc baş· 

sa on boşaltılarak, maznunlar dı- paltosunu, cekC'tini, ayakkaplarmı ıanıuı yanl aktarmalı biletlerin ro.n 
§arı çrkarılmış ve biraz sonra yal- k · • b ı masın dive n.Jdı dımnnr, tramvay idaresi •-rafındnn 

~et,. son bir buçuk yıldan
~: dunya) ı kaplayan korırunç 
h~ıS?ler k3rşısında, bir çok si. 
nı:lerın bozulduğ'unu götdü:k. 
.Milletler arasında, biiyiiıc !ia
sır!:?a estı, hudutları biribirine 
geçıren, orduları çarpıştıran, 
bayrakları yııtıp, istiklfillen çö· 
kerten bir kasırganın engin ha
rabeleri, yeryüzünü karartır. 
ken. soğuk kanlılığını k3ybet
memek, telaşa düşmemek her
kese ııasip olur şeylerden defril-
dir. 

0 

Dağlardan. karları dumanlaş. 
urarak yu\'arlanan çığlar, gok 
gürültüsünü andıran gumbtir
tilleı le düşerken, öniınden an
cak kendini kaybetmivenler 
kuı1:ulabilir. Heyecana kapıla
r~. sağa sola sapanlar, yanlış 
bır hamle yaparlar ve ölürler. 

mi ) "Ank .. 1 J l • ara , ruh ~·ı u la 
yaı~ çel~kli ~üzgurlarm sa , ·~ı · 
dugu bır gönul tcp~idir. Ora
da, yalnız bır meı kez nuuıasr 
gurcnlcr, yanılırlar. Ankara 
g~ı_çı bq'iün bir devlet m ı:k~
z:~ır. Afrın b r dağbaşı olduğu 
gunlerdc yaratıcılığı ile bu mer 
tcbeye ermi tir. Y~nl' ora m. 
merkez ynpan, şu. bu l.it 'ıl. 
~os~oca ve parıl parıl bir t.ı 
rıhtır. An.1<ara, önce ruhun i.L tı· 
~tin· büyük!Uk ve kahraı' ·~ ! • 1. 

gın ahi.desi, sonra da b r d \',d 
merke.z1 oldu. 

Anka.rn, elbette sakindır · , 
rıla~~'l yeri tasarlamıı · ·n• • 
~ğı hudut taşını seçmi~ . ...,. 
sune uzanan silfı.hlan kır. .,.ı 

~oktay~ belleyenlerm ned ~ı. t~
lnşı, kımden pervası olabilır . 

Ankara, elbette sakindir ı\r 
kası~da. yirmi mil~onluk , nı • 
leketı bır tek yürok he. ıııde 
c;arpar görüyor. Düny~<. bun
dan daha kuvvetlı bir day· n.ak 
bulunabilir mi? .. 

llak7-:ı Süha GEZGJ V • nız ikinci maznun Cevdet Sönmez pamıa ır.ı u un • • • .... · rl çıkıp gittik . ., tesblt ()dilmiştir. GUnde birinci mevk'· 
ıçc a.lrnarnk sorgu.va çekilmiştir. Bıından sonra mUddnı'umurn·ını·n A 1200 lk' i kid d ... ue , ınc mev c e 1500 bilet 

Hl ya.~ıııdllki maznun cinayeti isteğilc, diğer maznun İlhaminin sarf'c<lllmektedir. 
nasıl isledikleriııı Mvle anlntını~· deli olup olmadığrnm adliyl' dokto- Aylık ücretli pasolar da şimdiye 

1 GONDEN GONE 1 
·:-----tır: · • nınn muayenesine ka.rnr verllmiş kadar nnc:ı.k 200 tamı sntııabUmlşttr. 

··- 1Ihruni ile cvveldcnbcri tıı- \'l' muhakeme baş-ka bir güne bı· Ha va Kurumu merke
nışırdım. Vaka akşamı kendisini rakılmıştrr. 

Bır genç kızın icadı: 
Beşiktaşta gördüm. Beni bir şa. • Adlivt> doktoru Enver Karan 11- zini ziyaret eden 
rapçrya götürerPk rakı içirdi. 1Ik Iıamin;n akli vaziyetinde bozukluk vatandaşlar 
defa içtiğim icm çok sarhoş oldum. gördUğiindt>n krndislni tıbbıadli 

Şehriyeden gerdanlı/<! 
Bundan sonra Beyoğluna çıktık ve mUşahcdesinf' göndı:rmiştir. Bahçekapıda'ki muhtelif tica -rcthanclerin sahipleri olup şim-

T EL ş hrıyC>dC'n arp:ı şehrıyc. 

den değil . Hani §U boncuk 
gibi. nılnlmlnl, lıattA ortası delik 
ı UçUnırncik ''yıldız şebnye,, Ier var 
dır ya Bir genç kızımız harp iktl· 
sad!yRtın.:ı. pek uygun olarak, onlar. 
d:ın f:erdnnlık yapmayı dOşUnmllş'. 

Het ~.amnn boncuktan, C'lmnstan, in 

Müesseselerde işçilerin sıhhi 
yetleri kontrol edilecektir 

• 
vazı-

Her ny olduğu gibi bu ay da bcledı 
Yt: hUkümet tabipleri çok işçt çalı~· 1 
tırnn mUesseseleıin kontrollnrını ya· 
pacaklardır. 

Liee ve orta mektep 
müdürleri toplandılar 
Lf<ın ,. orta o .. uı dlrE'ktörlerf dUn 

lı;t.aJl'>t I Kı?. lisesi snlonunda bır top. 
Jımtı ~npmışlardır. Toplantıda ayın 

on aJtısındnn ronra tedrisatın kesil· 
mcsl '' talebeye vernccek kanaat 
notları, lmtlhnn mUmeyyızlerl m<ıvzuu 
ctratıııo• görUşmUşlcrd!r. 

ôğrı>tmcııler talebeye kannat notu 
~·crirkl'n ders verecek! rdir. Dersler 
pazartesiden itlb:ıreıı kesilmiştir. 

tmtllıan hcyetıerindekl mümeyyiz 
rnziycti de ayrıca tetkllt edllmlştir. 

tcap ettiği tal<dlroc bir mümeyyiz 
ımtı!t3n; tabriri olarak da yapa bile· 

erktir 
Evrak okunmıyara.k muhnfnza edl· 

ıceelctlr 

dıye kadar Hava Kurumuna 
büyük yardnnlarda bulunmakla 1 
tanınmış olan Siyon. a.k De Kı.ı
lo, Viteli Polikar ve Vitali Ba. 
har isimlerindeki s;ı,ym yurttaş
lar dün sabah lstanbul Hava 
Kurumu şubesine giderek icti
ma halinde bulunan idare heye
ti azalarını ziyaret etmişlerdir. 

Bu hamiyetli tüccarlar kurum 
erkli.nı il<' vaptıkl~rr görllşmedc 
Türk ufuklarını sökülmez ve 
çelik bir çcnberl<' çevrelemeğe 
çalışan Ha\'a Kurumuna karşı 
yapılması lazım gelen yüksek 
hizmet ve fedakarlığı ifaya a . 
mndc bulunduklarını bildirmi~ -
]erdir. Kurum erkanı bu cömert 
zevatın gösterdikleri derin ala -
kaya karşı kendilerine teşekkür 
etmişlerdir. 

Havagazı tesisatları 
lMcdlye mnkinC' rıubcsl mlidUrlilğU 

şrhrimlzd<'kı bUtUn ha.,.agazı tesisatı· 
nı kontrol 'tmcğc karar vermiştir. 

BugUnt' kadar 20 tesisat kontrol edil• 
mlştir. 

---------
Kahve saklayan bir 

bakkal adliyeye verildi 
J•'iynt murakebc biıro u memur

lan. Ferlköytlndc bir bakkalda giz
li olarak stok rdilmiş mUhim mik
tarda kahve bulmuıdardrr. Kahve
lerin saklandığı yer kilitli idi. Ay· 
nı bakkal, nohut knnşt.mlmış kah
venin kilosunu 200 kuruştan sat· 
mak suçu ile ve milli korunma 
kanunu hükUmlerine istinaden ad· 
!iyeye verilmişUr. 

Belediyenin diktiği 
ağaçlar 

1stnnbuı belediyesi tarnfmdnn bu 
l:'Cnt' yollııı·a 21,210 nğaç, muhtel!! cı. 
dan?ık'arıı ll06:\ çam, 1467 yaprağı 

dokUlen ağııç dikllmış, 65775 meyva· 
sız fidan satılmıştır. 

_47- r-------------------------·,----,-Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

istifade etmiyorum. Evet yine 
~kuduklarımı hatırlıyorum. Kra 
lıçe o giizell:k kraliçesi çırkin 
~ri öperken, şaır uyuvonntLr: .. 
Guzcl kadı•ı pu ·esivle Pere:f 
verdiği şairm c;irkiıi yüzüne 
kor'!u ile büyü}•en J!Öz.lerlc 
ba~ıyomıuş. 

Müthiş ameliyattan. Kristin n 
bu gence karşı olan sevgi.si hak. 
kmda beslcdi.Yir kar.aatten bah
settim. Ve sözlerimi şöyle bitir· 
dim: 

- Öyle zannediyorum ki, ar
tık sevgiliniz tehlikeyi tamam~n 
atlatmıştır. 

Bu sözlerime cevap veıınedi. 
Hemen yanıbaşıma uzanmıştı 
bu kere o elimi av1ıçlan içine al. 
dı .. Ah, bu cUer il<:' h oar yumu· 
şak, ne kadar sıcaktı. 

Gii7.el sevgilim bitkin bir hal
de bulunuyoı'Clu. J{eı;dini topla
dığ'ı .zaman büvük bir gayret ! 
fecliyormuş gibi sordu: 

- Peki. babamı o hald<' gör
düğünüz za: an ne düşündünüz? 

- Babanız o kadar seıt l.drc· 
ket etti ki, Gabı . i!;ini bitirei
ğini 7.annıettim . r . t her halJc 
bu vahşi hareketi mazur gös. 
teren bir cihet vardır. Halbuki: 
bir genç kızın, genç bir erk~~ı 
odasındaki dolaba saklaması bu
tün fazilet kaideleriJX> aykın 
bir harekettir. 

- Kafi, kafi artık .. diye h .s 
tin mırıldandı ve aynı tatlı sesi· 
le ilave etti: 

- Eğer sizden ndret etmooıe. 
mi istiyorsanız yalnızca bu alay
larmıza bir son vermekle kal:~ı
yacak, aynı n<la gönuüş 
olduklarınızın hepsini. hem • ' 
hepsini unutacaksınız. .. 

Sizin mesut olmanız için bir 
Apollon çehresi ve Jak Koten· 
ten kafası ıazmı değil mi? 

Yazan: Gaston Löru 

mı bulunacak? Diye daha vcıh. 
şi bir sesle cevap vcrdım .. Oh, 
Kristin, ne zannediyorsun, ken 
dini cennete bu kadar yakın 
mı zannediyorsun~ .. 

Sesimin tonu, ve sözlerim 
o-:ılıba Kristini ürkütmiiştü: 
n _ &ncdik. Benedik sakin 
ol.. Hıç bir 7.aman ban!l. böyle 
hitap t>tmenıiştin: Koı kutuyor· 
sun doğrusu bcnı ... 

- Beni bpş kafalı delikanlı
nın hayat,ıru kıskanıyor, ben dt> 
öyle yaşamak istiyorum .. 

Dedim \'C kendimi tutaınıya
rak on yaşındaki bir çocuk gi. 
bi hıçkırmg.ğa başladım . 

Bana sokuldu, evet bana so · 
kuldu ve bu şekilde• bana yak
laşmakla çok daha büyük bir 
hata işledi. Biliyorum bu hare
keti muhakkak bir merhamet 
mahsulü idi. Fakat ben bunun 
böyle olduğunu bildiğim hal.?e 
kendime hfildm olamadnn. Bu. 
tün sinirlerim gevşedi. Düşünün 
bir kere, ömründe dudaklarına 
bir kadın dudağı temas etme
miş olan bir erkek, hem de sev
diği bir kadının vücudunu vü • 
cuduna yakla..ı:ıtrrmasmdan ne 
hisseder? 

Çeviren: M. ACAR 

bıl' memleketin en güzel, en 
zcld ve yüksek sınıfına mensup 
bir kadın, en ateşli pusesini 
çok çirkin bir ı;airin dudakla· 
rın~ kondurmuştu. 

Bır çok kimselerm nazarında 
ben d" şairim ama, bana sorar
sanız zavallı bir mahluktan 
başka blr sey değilim. Bem. 
hakikaten seven bir k~dm bu 
hıçkırrklanm arasında yüzüm. 
de ancak bir tek şey okuyabi· 
Jir: 

- Bent öpünüz ... 

Fakat heyhat .. Ben bu kelı 
meleri hayatımda hiç kimseye 
söyleyemem. Hiç kimseye "beni 
öpünüz,. diyemem. Hatta 111-

7..arlarımla bile .. 

Fakat ışte Krıstmiıı gôzlcri 
kapalı ... ~rıiı.ı g~zlerinı ::ı.çık ... 1 
Ah Krıstın, güz0 l hnzlerini ne
dcn kap~ıttı~ ?. Gece rok aydın. 
lık oldugu ıçin mi? Y()ks·ı se:ı 
de fa7Ja zevk duymağI mı dü _ 
ş.ündün?. Söyle.. öğrenmek ıs
tıyorum ben bunları ... 

Haydi kaldır göz kapaklarını 
\'<' E;"!1 ~e şairim öp.. Haydi 
haydı hır~ cl'Saret göster ... 

Oh I<ristin. demek nihavt:t 
em.ir!erime de riayet edip ğöz. 
lerı!lı açtın .. Fakat neden öyle 
derın derin içini çektin, neden 
gözlerin birdE'nbirc büyüdü?. 

Zavallı Kristin. sen beni / 
mem~un edebilmek için elinden 
gelenı yaptın ... Fakat ben doğ. 
r~ ~areket etmedim.. Ben ken _ 
dımı şaşırdım. Eğer onu boı?az 
lamamış olsaydım, hic mes;le 
yoktu . . Evet, onu boğazl.g,dım ve 
sonra ışte şu küçük gölün kc _ 
n~rmda karanlık. gamlı köy e . 
vıme kaçtım. 

İlk defa olarak kadınlara 
'ka_rşı bu kadar haşin h~reket 
edıyonım. Bunda da beni ma. 
zur gösteren bir sebep var: 
N'.e yapayım şimdiye kadar :c·ç 
bır kadını Kristin kadar sev
memiştim ... 

:xvı 

Benedik Massonun hatıraları 

cld"n, yahut bakla tesblh tanel r.n· 
den krrdnnlık yapılamıyacat;ı m • 
hnkkak olduğuna gör<' bu ic.aaı 

doğrusu beğenmek JAzımdır. 

Son yıldızlar l<;lnde, Avnıpad:ı cia 
bu gıbl lcntıara tesadüf (ldlllyordu 
KUçUk makaralardıın, blrn şl:;ıe.sı 

kapaklarından, doğrudan doğruya 

ş~e J11antarlnrınd:ın, zarif, gtizll 
gerdanlıklar yaparak beyaz boyun 

lanna takan genç kadınlar gbrultl• 
yor1u Fnkat .1stanbullu kı:o: bu ı • 
en nıunıfık Bckllnl bumuı . ş. hrı. 

yed::n scrdnnlık. 

Bu gerdanlık, bir baluma kır g • 
zınti::ine çıkıldığı z.ıman c;ant ) 
auıan bir çcşıl nev ı • •ibidir . . le • 
bmda, çorbası yapılıp y nebllır d 

lttKl\IIIBT l\IC ilH 

j_v_ır_n_11 _v_ı _av_v_eı_kı Vık ıı I 
10.l.DU 

Spor 
Kadıköyde h y canlı futbol m r r 

yapılmıştır. Galatasaray mıra kııı 1 

bl'ş golle Anrıdolu klUbUnU ycnmtşt r 
I<~cnl'rbahçc • Sili ymruıly nıU t 

kasuu da aıfıra kıırşı dört ne F n ,_ 
bahçe kazanmııtır. 

10.4.941 
8.0S Ajans 19.45 Zitnrıt 
8.18 Hafif tnl.,,,imi 

ıırogram 19.60 MJr.11<: 
8.45 Kon115m:ı 111(\p .. :u: 

1.2.SS S:ız ı~serlPri 20.16 ıtnch o 
12.60 ,l\jaıı!li Gaz ~t 

18.0.> 'I\'k "~ 20 .45 1nnmmı 
hC'rnbcr parı;.al.u 

ı:ınrkılnr 21.00 Dlnlrytcl 
JS.20 l\nn ıl• lst ldrrl 

program 21.so 1\unusma 
18.<13 ('uz 21.45 Radyo 

orlmstrn!il orkestrruıı 

ı8. l0 in 22.80 Ajamı 
t;eı;Jer l!Z.45 Dan"' 

19.1 O honuıırıuı mllzlf;I 

Re.evH•I 
r\nsıın 

1 
1
1~.()\"\"Cl 14 

ı~n ım: lö5 

\ak.IU!!ı \illi:! ti ·~7.nnı \ ıı .. aı t'..1.anJ 
C.Unt-şln 

dr ' ~· 
(l.29 10.46 G.%8 10.H 

()ğl" 18.15 i).88 18.15 5.82 
lldndl Hl.ri7 0.1 lj 16.57 O.H 
Akı.anı J0.48 12.00 19.tl 12.00 
Yatsı 21.18 ı.s.) 21.20 1.SG 
lmı.sk 4.0 9.01 U2 8.GS - Bir de Benedik M.ass<>nun 

hassas kalbi. 
Diye mırıldandı. 
- Bütün bunlar aynı insanda 

Sokulmuş, tamamen yanınla 
sokulmuş, gürel ba§mı omuzu • 
ma dayamış, yüzüme yakl~ 
mıştı. Bir yerde okumuştum, 

Fakat beni söylemediğim hal. 
de Kristin bu kelimeleri duy· 
muş. lştc bütün gürelliği ile 
üzerime cğılıvor. ateş gibi sı
cak nefesi damarlarnnı yakı
yor. Yüzü yüzüme o kadar ya . 
km ki.. ben şimdiye kadar hep 
onun kalbini görmek istemiş
tim. Fakat şimdi, ağzım, ağ· 
zmı üzerinde titri!yen gürel ağ
zını, dudnklanm görüyorum. 
Damarlarım yanıyl'l' . fencıhklar 
geçiriyorum. Zevkten mi ölece. 
ğim, ne olacağını?. Ah sanki 
neden gözlerimi kapayıp bu em
salsiz dakikalardan hakkiyle 

burada nihayet buluyor. j 
(Devamı~) ----------
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LmdrB, 9 (A.A.) - :88.§ve .. U Çör· 
çll buglln Avam Kamarasında a~ngı.. 
daki kararın kabulllnll teklif ctmt§
tlr: 
Şlmah Alrtkada, Yuna.n!stmıdn ve 

· lcd"'llZde, deniz. kara ve havnıa!'da 
cıcıe edilen son zaferler mttrıazebetlle 
Avam Kamarası, bu parlak harekft.ta 
lştlr~k ed"D her sınıftan İngiliz kuv· 
vetl~"\r ve keza anavatand'l da me. 
'!al 1ayretımlc ba muvaffaldyctım 
mUu1l.Un kılan vıı.mtaıarı tcmiD ed!'D• 
tere, bu hizm"tl rlnden dolayı yUk· 
sek takdirlcnnı ~UkT&Dla lcaydeder. 

HL,-Oi\7.JD~N ÇEn1LtŞ 

Çdrçil bo <.ekllfl yaptıktan sonra 
va.zı~ baklanda l.zabat vermı§tlr. 

• ·~"'ı lmlktl!tl vakit alkışlarla kar
şılaruın bqvekll dem~Ur ki: 

.... nnan mUdahalestyle vaki olan 
BtngazlnlD zıyaı ve Lfbyadan çekfll• 
ştmlz bilhassa Blngazl etrafmdakl 
kıymcth tayyare meydanlo.n dolayı· 
ıııyıe 2'ıtrar'J.ıdu-. Bu meydanlar §lmdi 
dUşm!lll ellertndcdir. Bu mUhlnı clliet 
haricinde, bidayetteki ileri hıtreketı. 
mızı Tobnıkta durdurmakla dil. mem• 
nun olacaktık. ÇUnkU Ba.lkaciar'1a 
tehlike artıyordu. Fakat ltalyan he· 
zimetl bıze kolayca ve ucuzca btlyllk 
topraklar kazanmağl mUmkUn lal

Inl§tır. üzerimize yeniden dUşmeğe 
tla,ltıy.m vecibeler dolayısiyle Llbyada 
ka;:andıl<larmuza ancak nJ.ebcten hn.
fl! kuvvetler tabslS edebilecek olma· 
nuza. rağmen harekAta devam etmeğl 
mun.fık buld'.ık. 

Biz da'!ı.ı!. BIDgılzlyl zaptetmeden 
enel ltaıyadan ve Slcllyadıi Alman 
hava kuvvetleri ve zırhlı kıtalarmm 
'habl-.ıaa hareketl ba§larnıgtır. Ve ge
rek tayyarelerimlZ. gerek den1zaltila· 
rmus Alman krtalarmr ve tmıklsnıu 
tqıyan vapurlardan mUtcmııulycn 

vergi almışlardır. Fakat bu, Almo.nla
nn Afrika aab.Wnde büyük bir zıhlı 
kuvvet vUcuda getirmelerine mani ol· 
manuştır ve olamazdı. İ§te bu kuv
vetle Almanlar, komut:anıarımı:znı 

tahmin edebllecekl1!?'il::::en dnlıa. kısa 

bir zamanda ve daha bQytık mevcut· 
lal'1a 881'1 bir taarruz yapmışlar ve 
bis de daha kuvvetli ve mUdaraaya 
dahn elv~ll mevzilere ~klldik. 

ŞlDDELİ MUllAREHELERE 
IN'.1.1ZAR ETMELlYtZ 

Almm\1al' flmdt Lfbyada madn:mkl 
zırhlı JnıvveUert kuDaıuyorlar, yalruz 
LI~ mildafaası için edğil. Mısı· 
nn da mud&faaaı için çetin ve §ld
detli muharebelere intizar etmemiz 
:ta.t:ındtr. 

KERENDZ Dö'RT BiN ZATIAT 
n,nı 

Brmcuın on ı::eo gUn en el muvattıı • 
klye:lerin fa.:ıılasız d!ve.ın edeıntye. 

ceğlnl, zaferler olduğu gibı muvaffa· 
k!yetsı.zllklcr de bckleneblleceğiDi, v 
her z:ımnnkJ glbı her şcyt olduğu g1b1 
kabul etmemiz ıazım geldiğini s!Sylc
mlştiın. Bunu 6?.ly1ediğimdenberl, cı.

Tell:.: M.dısc•ere pyanı dikkat diğer 
5!r takım M"ls ler daha inzimam et. 
mlştl... Keren, f!.ddetll muharebeler 
den nm, zap!.o'unmuııtur. Keren mu 
hnl"\ belcrlnde zayiatımız dört blD ki• 
otdlr. 

AFRIKADAKI MUl'AF'FAK1YETLER 
Karadıı.k.l bu hııreka.bnuzdıuı bo.§ka

ca, Amiral Cunnlngh'.lmm kumandası 
altındaki bnhrlyemlz, hava kuv\'eUe· 
rlııiD de parlak mtl.zah11teWe nUhim 
Mııtapa.n detılz 111uharebealni kaza:ı. 

mı§ ve Ak!!enfzde Itaıynn deniz kuv· 
vetl1ıl k:ıt1 olarak lamu§tır_ 

ll'ran.eanm lıih.ldamı D.7.ertne Orta 
Şarkta bırakıld!ğmwı e im vaziyete 
göz attıtmuz zaı:ıa.ıı ve Nll vadisin
deki kuvvetıerlmlzfn adetçe ltaıyan 
ordularma dörde va hattA ~ b'..r 
Dllbette az olduğunu ve Nalrobi'nl.u. 
Hartıım'un, Ka.hlre:ıtn, !skenderiye
nfn, Kudlls'Un ve snve:yv Kanalınm 

mQdafeamu endl~eslz derpJıJ edemlyc.. 
eeğimlıd ve oralarda mevcut kuvvet· 
lerimlzoen fazla ltaıyantardan esir aı.. 
dığımızı, büyük B.ritanya !mpa.rator
luğt.:ntm, kahraman hUr Fransız ve 
Belçika kuvwıcUerlnln yardımı lsUıma 
fldlllrsıe, bunların sayuıı az olmakla 
berabet' vazlfelerlnJ yapmlfhrdır. Tek 
be§tna. h:ırbettiğhıi ve ga1ebc çaldığı. 
nı ve bunu hAdlselerln ınaneız tru:yi· 
ki altında ba§ardığını hatırladıkça, 

'teklif ettiğim kararm kabulUnU ıtl• 
matla mecll.88 tavs ) e edebtllrfm. Ve 
blihun coşkllll blr heyecanla alkışla· 
nacağın& kar.Hm. 

13 !\.LKANLRDA 
Ç&ttt bunda., soııra Balkanlar me

aele.tılne cecerek deml§Ur ki: 
- P,! mdl Llbyadan ve Ha~l..staıı· 

dan BaJkanlara., Almanların Mo.carl&o 
hruıı 1.ııt.11'\amı, RomanyaYI IMallD! ve 
BUl"nri:rtanı da lğfo.1 ve 1 ğalıni takip 
edeı mUthl§ savaşa dönec ğlm. Al· 
rnan n kerl ktıdretlnln carka ve ccnu. 
bu §aı-k•ye dotru ~!Dl merhale 
merhal-ı gllrdUlt. B1.1 memleketlerde 
z.ırh1ı ve motörlU Alraan tnarn..::Ian· 
nrn, tı:.yyareJ rinin merh:ımctınzce YI· 
ğılma.::ı avlnrdanberl (le,•am etmiştir. 

Ve >ııhayct Yunanlıları ve Yugoslavla· 
n, hii.-bc karışma~ ası!'L istememiş 

olan ne berfld ne de ött'ki Almanyaya 
en ut~k fenalık yapacak ilı:Udardıı ol. 
meynn bu th! ınillet ve mcmlt>keU.O 
hUrr yrtlerl ve ecdatlarından mlru 
knlan topraY·lar için 'bir öa!m savaşı· 
na Mrl,.mlş bulunuyoruz. 

Yu .. ı.ı;ıstan. menfur ltalyan dlkta• 

ıeri mllnakaı;a edemem. Çörçilin nutku Şımdi Yugoslavyaya geçece . 
törtı 1wı emri Uzerlııe ana~ ve hal· ğim. Bütün tarihi asırlarca ha-

yat için mücadele olan ve ya
na.ne "tir tarzda istl!Aya uğrayıncaya şayışmı dag-larına ve muhaıip • 
kadar !Unalı bir bltarafHk muhafı:ıza 
etmı~tL Yunar; mıııetlnin duygulan liğine borçlu olan bu kahrn..man 

ve Yılmaz millet na.zi. canava bizim lehimizde olabUlr. Fakat hU-
kUnıetüıilı hatlI hareket! tam&miyle nnı teskin için bütün gayret-

lerini rfetti. dürtl4: olmU§tur. Yunan hUkQmetll" 
askeri mahlytıtte hiç bir tcmaımmz ve Eğer Yugoslavlar Yunarlıl • 
tcah.ııll:lumUz yoktu. Bizim için !ev· ra müstevli ta .ranları süıi.ip 
kaIAde tecavüze karşı garıuıu vermı, attıkları sırada iltihak etmiş ol 
olmamıza rağmen Yunnııstana en u• s;alaroı, Almanlar harp sahne~ 
fak bir mUdahaleden aakındık. Ancak sine erişmeden çek evvel A..."'Ita~ 
ltalyanlara kaıp bizden yardım iste· \-"lttluktald İtalyan ortlulan f...'... 
dlği zamandır ki, yapılması mUmkUn ratle imha edilirdi. Hatta son· 
olan her tUrın yardımı havalarda ve kfuıunda ve şubatta da. bu föv-
harp maızemes, bakımından yaptık. kalade müsait askeri vaziyet 

BULGARIST&"lil IST.tLA vardı. Fakat ~a kücllk mem 
BUt ln bu geçen znmand3 Almanlar leketlerin :ı!<fıbetinden ibaret. .Al 

mıyan prens Pollin hükQmcti 
yalnız kati bir bila~flık takip 
et:mekle ve hatta Yunanistan 
veya Tüı-kiye ve bizimle flill 
genelkurmay konuşmalarını red 
detmekle kalmadı, Hitlerle pakt 
y~parak i<(t.ikJalin' koruyacağını 
lıillyasına kapıldı. Alman zchi. 
rinin menfur tekniği bir l.ere 
daha kullanıldı. Mamafi bu va
kada zehir memlekete değil da· 
h~ ziyade hUkO.mete aşılandı. 

YW'.!mlfltana doııtluk yaruımrnda bu. 
ıumnağa devam elUlcr ve yeni bir U· 
caret muahedesi fıkrlle oyııadılar. Ge
rek .htfrıııdakt ge:rek Berllndekl ytık· 
sek Almnn memurları ltalyan isUlA
mnı takbih ettller. nkkA.nundan itiba· 
~ Maca.rtstaıı ve Romanyadan ge
~en kuvvetlerin Bulgaristan l1:ln oldu· 
ğu herkesçe lt§ikA.r bir mahiyet aldı. 
tki :ıydan fazl:ı oluyor kJ, sivil glymlş 
A!mıın tayyarecilerinin öncUlerl Bul. 
ar kralmm ve hUkQmetinln ihaneti 

ne Bulgar tayyare meydanlarına :ıd· 

rlcen el koymağa ba.§ladilar. Binlerce 
ve binlerce Alman te.yynroclsi, askr· 
rt ve aiyad pollıl memuru, daha BUl· 
gıtrlst:anm mihver ile birl~esl açık
ça llAn eclllmcden evvel bu memleke· 
tin kilit mevz11erlne y leşmiş bulunu. 
yordu. Bunun Uzerllıe de Alman kıta· 
!arı pek çok m!ktar<la Bulg&rlstıına 
akıp gttmeğe başladı. 

tNGtuZ NAZIKLARININ 
~JASI 

Harb!n Balımn yunm adasmn. gô· 
tUrillmeslndo menfaa.tıer1miz yoktu ve 
Myle bir l!fyaset de . takip etme. 
cUk. Geçen Şubat sonlar.uda Eden ilo 
General Dili orta §8:rka g!Sndcrdlk. 
Balkaıı ynnm adasında mUttclılt bir 
cephe unna.k için bir geyler yapılıp 
ynpllll..\.l'ıyacal!'mı anlamak lstcdik. 
At.hmya ve Ankara.ya gtW~"r. Bel· 
grada da s-IdeblllrlerdL Fakat Prens 
Pol'Un hUkO.meti mllsaade etmedi. E
ğ r tehdit edilen bu Uç devlet bera· 
ber ols:ı.Iardı ellerinde a\tmıo il! yet. 
mlş tUnı;::n bulunurdu. B;ı ktıvvctln 

mllşte ek bir pUl.n dalreslndc scrl ve 
mQtt:.ehlt harckeU Alınnnlarm karşı· 

sına bJr mukavemet yükselcbnlr ve 
bu AI~an tanıamlylc niyetlerin• 
den de vazgcçlrebillrdl. Her h:ıldc 

mcmlekelın &r«lık "Ye anzah olufll, 
n:.tın!lka!o yollarmm mahdut bu'.wıu· 
§U beatıp edilinıe Atmanıarı hiç UcğJJ
ae uzun mtlddet gctlktirlrd1. Balkan· 
lnrda sulhun konınm'.l<:ı için yegAM 
çare o!an böyle bir mQdafaa ceplles!· 
nl pek 2!1ynde arzu edlyordukaa da. e· 
sa.sen ltalyanlarla sava§ halinde bu. 
hman Yunanlılarıı kendi bteklcrl ha· 
r!clncle bir hattı harek~t tavsiye et
memcğe ıızmeylemt,tik. Balkanlarda 
ve Tllrklyedo hUrrt;ycUeri lçfzı harbe· 
den vcyıı harbetmcğe ft.made bulunan 
millct?croyapabll cceğtmlz muzaheret 
§imdi blzzarurc mahduttur ve Yunar. 
lıl:m hudutlarında tahıJidatta bulu· 
nan mUthl§ yeni bir muhasımla har
be girl,,'lllleğe tcşvıl· etmek mesullye· 
Un1 üzerimize alma!c lstcmJyorduk. 

HARBl YUNAN IlAŞVEK.tL.t 
tSTEDt 

Acele edilmedi ve zehiri : • 
vaş yavaa akıttılar. Niçin acele 
edec~lerdi? Mütemadiyen Al
man orduları ve tayyareleri Dul 
garistana giriyor ve o:ada 
topl~nıyordu. Kışın Bulgarıstrı.
nın güzel ma~rclarmı seyre. 
den bir avuç se~t.n Alınan 
kuvvetleri 7, 12, 20 ve 'hay~:. 
25 tümene ç!kanldt. Bunun ü
Zl'rine zavallı ve bedbaht prens 
ile nazırları, kendıle ·nden ev· 
vel diğerleri gı bi Hltılere arzı 
tabiyet etmek üzere davet olu 
dul:a.r ve pakt i.mz::ılandı. Bu 
palıt Almanyaya yalnız Yu...,""'"
lavyanm bedenini değil. .cuh'!-1-
nun da tam kontrolünü ven
yordu. 

Nihayet Yugoslav milloti teh 
l:keyi gördü. Umumi bir isyan 
rağşesiyle a} aklandı ve kerull. 
sini zelil bir ~ İ} ete götiircn -
leri süpürUp attı ve son saat -
te de hayatı OOhasır.a da. ohsa 
hürriyet ve namusunu konuna. 
(; karar verdi. 
Avım zehirli tüküıii.kderiyle 

buladıktan sonra Ağzından bu 
a.vm kaçt ğını g .... en boğa yıla
nının kızgınlljı Hitlcre, Görin -
ge, Ri~ ve nazi zl'lln. 
resinin diğer kı.ınıına nazaran 
hiç kalır. ("...cnup aUahları müt
hiş bir intikama malı'kiım edil
diler. 
Alınan knvvetlcrl ve diplomasi

si eüratle ve belki de isticalle ye
ni tedbirleri aldı. Ma.caristana, da
ha blr müddet ~vvcl dostluk ve a· 
demi tecavliz paktı imzaladığı dost 
komşusuna kar'!ı taarruzda. cUrlim 
ortağı olması için büyük toprak 
m nfaaUeıi teklif etti. Ko"lt Teleki 
böyle çirltin bir h:ırekete ilitirnk 
ctmek~Pnse kendini öldürmeğl ter-
cilı etti. A vusturyada. tahşit edil· 
miı:ı o!an Alman ordulannm ağır 
ileri haı·eketi 'Mncaristandan Yu
goslavyaıım fi.lınal hududu istikamo... 
tinde tacil edlldi. Ve~ imansızın 
a.ttığı vahşi ve kindar nara. ile de 
bizzat istila başlad.r. Açik Belgrat 

Fakat ilk fmıatta Eden ve Dil Yu- şclırl kill baline ge.tirildi. Bulga
ristandaki Alınan zırhlı kuvvetle
ri cenubi Sırbist.a.na doğru saldırıl· 
dx ve a.rtik Yunanistana karşı mu
habbet göstermeğe lilzum kalma
dığı için büyilk kuvvetler de Yu
nanistnna a.'rtı. Faka.t bu kuvvet
leri derl'.al kahrnman Yunan ordu
ları W,, sa:rsılmadan ika.rşr~a.dılar 
ve kanlı mağlübiyetlere ugratu· 
Inr. 1ngitız ve imparatorluk kuv
vet!eri ş!md.iye Jredar be!"be gir -
r.ıC'mi_tir. Hlk!\.yeyi bu.'ld:ın öteye 
götür ... mcm. Ei.nacnnlcyh biran 
için harbin daha. büyük veçheleri. 
ne döneceğim. 

12::.ıı kralı ile be§vel iline mlUO.ld ol· 
dul&r. Yunan bBfVeklll kendiliğinden 
hUkOmeti nam.ma beyan etti kt, Yıı
nantataıı, hUrıiyetlni ve topraklarmı 
her nıQtecavlze karşı her ı:ıe p&lıaaı· 

nıı olursa olsun müdafaaya azmet. 
mittir ve bUyUk Brlt&Dya ve TUrklyc 
ve Yugosla.ya tara.fmdan tamamiyl" 
yardımsız bırakılsa bile İtalyan istl· 
lA.lmm b1d!lyetind' meri,yete giren ln
gfi!z lttltakma aadık k3.lauk ve hem 
ltaıyaya. hem de Almıınya)a k&l'fl ö· 
lllneeye ka&r harp edecektir. Bu il<'• 
ralt altmda vazifemlz qlklrdı. 

Yull&lilılar hunlru'ın kudret ve ga • 
zabına kargı durm:ı.ğa karar verdik· 
un ııonra dlmlzden gelen her tUrlU 
yardımı onlara yapmak b1%lın 1çın bir 
§eref borcu lclL Yunanlıların geçire· 
oekl"ri imtihana l.ıtlrlk etmemiz ve 
BUyUk Brltanya 1mparı:ı.torluğll kuv. 
veUerlnln onların ya.nmda yer almaı,~ 
Jlz:m geldiğinde güphe edemezdik. 

Mahallinde bulunan General Dil, 
Vave ve Papagos -Bu 80l1 ikisi mu· 
zaır r kumandanlarClır- bize bUdlr
dller kı, muva!!al:l.yet temin edeblle· 
cek blr askeI1 plM tanzlml mUmkUn. 
dllr. TabtntUe bUtQn bu gibi gcylerde 
teaadUfUn de payı vardır. Fakat yer· 

Çörçll. Fransa.dan, deniz ve ha· 
va muharebelerinden ve Amctika 
yardmımdan lb:ılısettikten sonra 
nutkunu şöyle bitinnlştlr: 

"Bittabi Hltlcrin askeri makine
sini hangi istika.mette veya. is'"J· 
ka.metletde harekete getireceğini 
derpiş etmek ço'k tesadüfi lir şey 
olur. Herhangi bir nnda adamızın 
istil.3atoa teşebbüs edebilir. Bu, 
önUnde getilcmlye eğimiz bir imti
mandır. Şimdi Balkanlarda surat. 
le ilerliyor. Türkiycye knrşI döne
lıilir. J<'akn.t Ukrayna hu .... ubat nn· 
barını ve FafkMya net.rollerini ele 
geçlrmcğe teşebbüs edeceğini gös 

81z bir hwıus1)'t't gtizetmlyen h~rk<'s tren bir çok altunetler vardır. ln· 
de teslim eder ki bu işte bizim tçın gilizce kon\lfan Ueıci yıp'r&tmak 
ıı.; tesadUf vardi. Blrblrfno zıd tehll· ı i~in Alına.nl r bir vasıta olarak bu 
ke ve vazıfclerln ne dereet-ye karlar 1 kajnaklan ele geçirmek emelin· 
iyi muhakt>rno ecllımtıı olduğünu bil· de o!Aala.r gf"rektir, Bunlar wer 
m~k J!ızımdtr. Fnknt cıılnlm ki, "Ev. faraziyedir. Falta.t bir VCY daha 
\'eli <:mn!y t,, c:ıustunına körU :körü· ! söyliycceğim. Bir kere atlııntik 
ne in :J:ınıp Jtalmak bir h rbl knznn- rnııharebc.siıti kazandiktan ve bizim 
mnkt<ı <'n zayıf yoldur. Blnacn:ı.ıeyh il için hazırlannn Amerika malzeıne
Mnrt 1' ınJ:ı Y•manlılar'a ask~rl h"r sinin devamlı olarak akınasmı te
nnla. m:ı akdeltJk \'C bunun Uzcrlno mln ettikten aonra. Hiticr nert:y ... 
d bUyUk mfüyasta lrgUlz ve impara· 1 gıderse gitsin, yPniden ne kadar 
to:-luk kıt.alıınnm ve harp malzemt'sl. milyonlıı..rca ir.sanı &alet~ sürük • 
n!n hruckctı başladı. Harp devam c· j lcrsc sürllklesln, bi?., ~limizdP ... 
drrkcn bu bapta tafsilata glnşemlye- , claletin ve cc~ ın ' lıcı olarak ar
ccğlm gibi ne vaztyeU ne de ihtimal· kasmdan kovalıy~ 

Yerinde bir t dbir 
C Bas tarafı 7 ı 

l''iilen \'C ilk mlidafaa vazifeleri· 
ol gören!erbı ba vndfesini kola~
la~tım ak, ~hrin yiiklinü hafUlet. 
mok, yine memleket müda~mm 
bac;h basma. bir ı>nrtı sal ıln·. tı;to 
1 iıkfimetio tebliği bize bu va.zif&
nin ifası zamanının gcidlğinl hatır 
latmakt.adır. 

Tel ıı•~ tstanbulda, yani tstınhul 
belediye hududu iQinde oturanla· 
rın yalnız Türkiye cumhuriyeti fa. 
bllyetlndc olanl:ırım alikalaııdm
~·or ve bunlardan bir kısnn mecbu. 
ri, blr kısmı ihtiyari olarak l!ehıi 
tcrkctme Jıazırlığm& da\•ct olunu· 
yor. 
Awılması mecburi olanla.r hiç 

bir ffiı gilcü olmayıp da aldığı tcka.
ht mıM&Şile g~en ,.e seferde do 
hizmet alamıyacak olan mütckait
lcrJc dcdctten dııJ 'e yetim maa
şı almdrta olanla.rdl1'. Bunüı.r beti 
gUn lçlndo oturdukları kazanın 
ka)'Dlakamlığma müracaat ederek 
blttl' bey.anname dolduracaklardır. 
Bciyle olmıyanla.r dahi dllerlcnıc 
&)Dl bcyauoarne~l doldurun \'Cre

celdcrdir. 
Verilen beş gi.in müddet. gide. 

cckleri yerleri yeniden kararlaş
tırmaya muhtaç ola.olar için bir 
muhabt•.re imkiiıu temin ctmekte
cUr~ 
Tebliğde sıı.rnJıat olmamahla be

raber, hUküruct be:; gün iı;indc top· 
laruuı müracaııt' ereceği neti
ceye •üre bUJ1ltvJ diledikleri istns
yon 'cya iskeleye sc\'k lçiu nakli 
vasıtssı lıL"saııla) ıp taıt7im edoock 
ve ekler parasız \"<' J1i.ifus lNu,Jı
ua cifi kilo sandık ve denk hıı.Jin
deki eş~ alann da. birlikte se\'kl 
mümkün olacalrt:ır. Yalııız fstas· 
·on veya iskc lenin Aukara. bmir, 
Enunım vilayetleri. gibi haddiza.Un 
de kalabalık veya. 07.a'k ,11ayetlcr. 
deıı ~ka. ltlr yerde olmMı ~rttır. 

l\lütckaltler için bu sutm lçjn· 
de Trakya ile lstanbul ,11&.l etleri 
de da.lılldir. A uupada harp p ... tıı. 
yalıbe.rl hükUınetln sulbü koru.. 
ınak yolunda. nasıl gönülden. 'ili· 
ra,5tığıoı 'e yine sulh ve salah ls
terliğf Jı;:ln de harbe hn.z.ır olınaam 
hüttin icaplarına sarıldığını yakm
dan görüyor \ 'C memlcltetin hak \:e 
topraklarını müdalaa hazırl.ılda.rı
nı l Ureğlmlz rahat olarak takip 
ediyoruz. 

KJıııseye teeıniiz kastında olnu
~ an 'l'lrklyeııln bu iyi nil·etlerini 
umulmarsn kötü hidlseJer k&rşda. 
yaMllr. Tllrlr ol'dtlıll• vataa hava. 
ısının ınasuDİ) cUni m!;dafwula 
mnztar ku.Jahilir. Böyle blr 
mürlafu.a S&\'a;iıncfa .lstanbul gibi 
eski ,.c kalabalık Şl'hirlerln fize. 
rinc düşen bu nıfül&faayı kolay
laştıracak en ufak bir tedbiri hl· 
le ''ıd<tindc almaktan ,._., ha ellm
le.len olııra.k, işte hlikl'nnctln pek 
yerinde altlığı bu teclblrl büyük bir 
sllkfm ve inttzamıa tnJlaklmk et. 
tirınektfm ibaret olur. r~cnnl e-
deHm ki ha tooblr h:ılknnn:m bir 
kısmına gttzeJ Anadolumuzda bir 
yaz mevsimi g~lımlş olmak batı· 
rMIJe nilı~yef; balnı~ olsun. 

Bular gbaşvek ili 
('P,.<?1 , 

Sotya hllkQmet1 Bulgar milletlle 
mutabık olarak Yugoslavya..nm yeni 
nizama tara.ttar devletlere iltihakını 

sevinçle kaf!Plamı§tı. 2~ Martt:ı. Viya
nada i.zmalanan anlaşma Bulgaristan 
tarafından kendlainl, ebedl dostluk 
muahe<.les:lle bağlı olduğu Yugosıav· 

yaya daha 21k1 bir surette bağlıyan 

yent bir vesika olarak tel!kld edll
mlştl Bulgar mllleU ban!J ve anla~ 
ma yolwıa azlınll bir ııurette glnnl.ş 
't'e bu aurct.lo hasıl olneak havanın 
komşulariyle olan dosUuk1 b!rllktc 
goçm.IR lht.il!U'larm l d tara.t i~ln de 
mcmnunlyctı mucip bir tarzda h"llin! 
kol.ı:.yla§tırocağmıı katt surette kanı 
bulunmu,tur. 

Siya.setimizin esasmı isteklerimizin 
tahalckuku \"e sulhU mtlsalemet yolu 
teşkil etmektedir. Bu barl§ı muha!a· 
za ve h!mnye için her § yt, hatta. faz. 
lasuıı yaptık. Bugün do Bulgar lcıta· 
lan Yugoolavya ile Almanya aramnds 
cereyan eden aıı';erl harokA.ta kaUyen 
Jştlr0.1< etmemlolerdir. Bu husus Bel· 
grııd M\kQmetlnin malQmudur. Bunun 
ıyı tefsir edilecefinl zannetmekte 
haklı l~k. Buna rağmen Yucosıav ha. 
va kuvveUeri Bulgar topraklarına 

muhtelit vestıolerıe bomba atmIJ)ar
dır. Bu bombalar a.ııkeı1 hedeflere de· 
ğil, Sofyanm merkezinde lkametglb. 
lara ve halk Uzertne atı~r. Ölll ve 
yaralılı\r arnsmda kadmlar ve bln;ok 
çocuklar da vardır. 

Bundan ba§kıı. Yugoslav kıtalan ta• 
rafım:zdan hiçbir ta.'lrtk vukubulma· 
dığt hrı1de uzun b!r mUddet hudut ka. 
rakollanmrzdan sonra, Yugoıı1avlar 

kuvvetli mU!rezelerle hudut karakolla 
nmız3 yeniden taarruz etml§ıerdlr. 

BUtlln Bulgaristan §1.t dakikada Ma
kedonyıı.de. cereyan eden askeı1 hare. 
M .. ı LUyUk bir all'lka ile takip etmek· 
tedlr. Dulgar mmeti için elle,mmlyetl 
h"lz ol:ıbllecek hadiaeler hazırl&mnak 
t:Ldll". Bu .gibi çok mllh.m daklkalal"· 
da ~!zem olan ırtıkillırt ve llOIUk 
kan1ılr"1 muhafaza etmektir. 

Alman - Yugoslav y art" 
harbi un 
(BM tamh :tiNcide) 

da bilhama havn kuvvet:lerittıiz 
temayüz etmişlerdir.,. 
Belgrat bombu'd.ımaııuun ta.fsilitı 

Londra, 9 (A.A.) - Belgra.t rad 
yosu Belgratda karşı yapılan ha,·a 
hücumhn hakkında aşaitdaki ma· 
liıma.tı vermi§tlr: 

"Pazar sabahı dU§man tayyareleri 
Bclgrada arnaııaız bir hUeum yapml§ 
ve birçok masutn klmaelerln ölUmllne 
sebebiyet vermi&ılerdir. Bclgradm btı.. 
ytık bir kmnı harabeye dönmtı§tUr. 

Kahraman ve zulUm gVren Belgtıl.d 

mUletintn hürriyet ve lfJreflnl mUda. 
faa. etttgt ıı:ın dUıımanm ilk ant ''e 
tahrlkaiz kurbe.nı olm\l§tur. Be';radm 
harabeleri Uzerlııe bUtUn oenup Slav. 
Iarınm en bOytık hUkClmet merk~ 

kurulacaktır. 

MAÇBKtN NUTKU 
Londra, 9 (A:.A). - Slmovic; kabl. 

nesinde başvekil muııv!Dl olan Hırvat 
fe!l Maçclt dün akşam Za.greb radyo. 
sunda bir nutuk ııöyllyerek deml§tir 
ki: 
"Hırvat milleti, karde.,ıerlm, 
Fel~etlerln en bUytlğU olan harbin 

Uzcrlmlzc çöktOğünll slzıı söylemek 
için buraya gelelim. Müttehit ve dl. 
sJpllnli olursak fel~etın bllytlkIUğtlnU 
n::>'lltablllrlz. Endl§e sııatlcrlnln hep. 
sinde beni diDlcdin!z. Şlmdl de öyle 
yap:ı.cağnu~ian eminim. Aranızda ka

larak bUtun keder ve ısurahlarmıza 

iştirak edecek ve köylU partJsi mU. 
messllleri vasıtaıılle bUtttn mrvat mil 
lotııc temas hal!Ddo kalacağnn. Ne. 
rede ~ulunur8a.nız buhınunuz, gerek 
orduda ı;erckse evinizde tam bir d!Jlip 
Jln sahibi olunuz. Allaha ve kBylU par 
Uı!lnln bir liğiı;ı.e IDanmız. 

bkadn zaptedlldl 
Nevyork, 9 ( A.A.) - Nev

~ork Taymis gazetesi muhabi· 
rinin bildinliğine göre, Yygoe.. 
lav kuvvetleri İşkodrayı .zap
tetmişlerdir. 

Yugoslavlar Arnavutluk cep
hesinin diğer mmtakalamıda 
\e bilhassa Ko.sova yaylasında 
da ilerlemişlerdir. 

l\al'kan delea ve .PIJ'hıpe 
Berlin. 9 (A.A..) - Alman er 

dulan başlmmandaniığmm teb. 
liği: 

O~il'bfin ve K9Priilihıi1n a.lm· 
mıt!mr müteakip, Alman kıtala-

. rr, Vardıu-ı Şa.rlct Arnavutluk 
hududu fatikametine doğru geç. 
mişlcr ve I\alkandelen ile Pir
lepi almışlardır. 

Niş 1,gaJ edlld! 
P.erlin, 9 ( A.A.) - Alınan 

ordu lan 'ba.Şkumandanlığmm t. 'b 
liği: 

Seri kıtalarnnrz ve V on Kle
ist gnıpunun zırhlı teşekkülleri 
bu sabah saat 11 de Niş §ehri. 
ni işgal etmislerdir. 
S~iryadan baş1ayan ileri ha

reket esnasında, Maribor i§Pl. 
edilmiş ve Dravanın cenup kı • 
yxsı üz.erinde bir köprübaşı 
kurulmuştur. 

Alman tebHğl 
Berltn, 9 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanltğmm tebliği: 
Bulga.ristandan hareket etmıe ~ 

lan mareşal List.'in kumandasında
ki motörlli krtalarla. pi) ade fırka
ları Yugoslav cephesindeki mUd!l· 
faa hattmx yararak arazi ınaniala.· 
rma rağmen Üsküp ha.vzruıma 100 
kilometre derinliğinde girmişler ve 
Vardar nehrini geçmişlerdir. Su 
manevra neticesinde Yugoslav kuv 
vetleri ile Yunan - İngiliz kuv
vetlerinin a}Tilması bir emrivaki 
olmuştur. Daha cenupta diğer kı· 
talar Doyran gölü cI\•armdan Yu
nan arazisine glrmi~tlr. Şimdiye 
kadnr AJ.man krtalan cenubi Sır
bistanda 20.000 den fazla. esir al. 
mışlardır. Bunların lçlııde gene • 
ra.ller de vardır. Top ve her nevi 
harn malzemesi ganaiml e-hemml· 
yetlldlr. 

Yunan cephesinde, Mareeal 
List'm kumanda.smdakl piyade ve 
dağ frrkalan Stuka tayyarelerinin 
ve tayyare <la.fi toplaruını da mil· 
zaheret;i.yle ve şiddetli muharebe
lerden sonra. Metaksa.s ha.ttmı yar
mıelardır. Bu hat, uzun seneler 
zarfında dağlarda ya.pıbnış modem 
Uıtihkamlardan mliteşekkil bir mu. 
dafaa hattıdır. 

Bingazi mmtaka.<ımda Alman ve 
ltalyan kuvvetleri tarafından ya· 
prlan hlicum harekitı eanaamda 
Afrikadaki Alman kuvvetlerine 
mensup kıtalar 7 nisanda Deme
ye vasıl obnUfitur. 

Alman hava kuvvetleri lngUiz 
deniz nakliyatın& ve İngilteredelrl 
a.skeıi ohemmtyeU haiz hedeflere 
lt&J'§J faaliyetine büyük bir mu
vaffakıyetle devam et.mi&tir. 

Silahh keşif tayyareleri lngilte
renln §ark sahiller.inde dört bin 
tonluk bir !Plebi batınnışlar ve dJ. 
ğer üç bUyUk vapuru bombalarla 
hasara uğratmışla.rdn-. Skegne~ 
şarkında çolt alçalden uçan bir ke
Rif tayaresi bir İngiliz m 'hr.lbint' 
büyük çapLa iki bomba isabet et· 
tJnnl.ştiT. 

Bu g ce yüzlerce tayyare, mil· 

h 
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\.': AscıNrn MlRASCISr 
~~n ve Li . 
.. ~ Bo ınoJ Uzerınden 
,~ ıyı~Ya gitrne!c, Düpi
~w~ığllnız sey~at . eder ;:e:ı 

:ı bır fil . lliyetti. D.;;.ba 
~ lli.Yet{rıın obnadığmdaı 
\e M e sadık kalmıştrrn . 

r 1 onte!:arlo gıbi füks 
".ıtı ıç! ~!~~t n.J~~t:ı.smdnr 
~ ' 1 daha münasip 

:tııı~in Pe 
"'e sılt k YakıL lan amd. 

~ oı:ıu~k iltifnt'.::.rma maz· 
Qı, ser-hl me~hur kumar-

~ eri bi ı .. eri ve büyUk ar 
'.4.a ~öç~!llPhe Yek ki o ta· 
ıı daha ~ş olncaJdardı. :_ ı

\'e .. CUıtt.en cıkma::fon • •t.ı.ont • 
~ e-jilın ;::a:Ioy.;:. m~iltec· 
'- bei;ın ~1!Jnı işitmiştim 
'4J~~~tı içe~bı on parasız mu 

""<lfl Al ~ sokarlar mı? 1. 
, ~Yl P.er:. .saıdırrşı b1 

'll;ı~•u b.ısbutun tclı"1:eyc 
llıırı t.}· 'Bu~i!n 't"l",... ....... ~ l;>a ·~ı Q k .. •• • .. _ 
"1,c ~la~ adar iler:emış ol· 

ı...:ıır? ~ 1 du kim t"ın!n e '.'ll!a"" u d ... 
·q git UŞuncelerle o ta. 

~UYord l'l'ıekten vazgeçmiş 
~o l!'Ulı1. 
~ sa.has l'an:ıız topraklarının 
ıı.~ önurıd~na en uzak k~esi · 
.\ıı Ul~ · tA Amerika sula· 

{.llıllıda ;ı.çrr. bır deniz v-... r 
ıı' İspa bıtaraf bir mem· 
dıı ge~ ny~· Bir sıçrasan 
ııı. \ersın 

~ -'.'<U d..zı ... 
ti~ daJıa bLU:b:itün baş:rn 
• "ln~:t; var: Hiç bir yere 

.. un ı~U"arl"benin netice 
~ eu ye d" ~·:ıe 

a J lbe~ ı Iıt .ı:n-
~ t\ırnan :ı ~:c: ilir. Ya Fra 

lar \'e b ı.lerleyi~ini dur-
~ lnıne .. enıın için dahn ce
~ ~a ta1~ıl\ lüzum kalmaz: 
k e.~ \'ak·u devam eder ve 
~ aııl'Iln. ıt buı~adan sıkı. 

~tinci thu 
\ ~ i. ik~a!de ac;. kalmak 
~~ aı~~ı ihtimalde lise 
~· 

1 to SCrseri bir kur-
~ erıı:ıf g_lilleaine kurOO.n 
\' lı. ~ı b 'ni korkutu· 

otıc~· a. daıı .. 
~ ~a ntıld"' .. cenupta para, e!c-
'll a· at ıgnu hc.:-ber veren 
tt '\ Yerf arp mıntakasma 

'tırı erde, normal ha . 

- sc+ıww;n::>e: m:t::UZJ 1 
il-Nışan.an oıaf' -----

Bir bakkal mahkUm 
oldu 

Ma-:kada bakkallık yapan Ziyıı 
adında birısi, k~ar peynirini 1 O 
kuruş fazlaya satarak 250 gram 
peynir üzerinde lh firar yapmak 
tusundan asliye ikinci ceza mah· 
kemcslne verilmlş ve muhakeme. 
si sırasında da tezgAlıtarlarından 
Yanı ile Mustafayı yalancı §ahit • 
llk yapmağa teşvik etmişti, 

KndıJ>öyde Nl:Jlllllıınıuılar: 

Yazan: Afil OBAl' 

LonJra B. elçlllğf ikinci kttıbl Fik• 
ret Belbe% ne B. Nebil Akçer kızı 
Vahide Akçcr, Kimya mUhcndlal Nu 
reddin Berk ile Nermin Kebecl, Erer. 
köy Yenlyolda oturan tüccar Bekir 
Sıtkı Buran ile Saliha Tarımıın, D. D. 
Y. da makaııcı Satılmış CUral ile Fat· 

Hiikumet me~i<ez! • oraya taşın· ma Makbule, Gazbruıede l§çl Abdu'Jah 
mıştı. K~unu temsil eden kuv· Kanb;ıroğıu ne Ayşe MuallA. MllhUr
veUn yanında olmak bana daha darda oturan M. M. v. Hn~darpaşa 
emniyetlı gibi ırörünmü.ştü. ~a. sevk memuru M. Cemil Çeleblogıu ile 
kat sonra hükOmet erkanmmm OakUd-ırdan Fatma Adalet, Zongut 

Bakkal Ziyanm muhakemesi 

aziz canlarını kurtaımakt~n dak Mlthatpaşada oturan tevzi mr. 
başka bir şey dllşünmiyeceklc- muru A Muhtar Saltan ne aynı yer 
rini batırl~dım. de Makbule Pireoğlu, D. Liman l§leı1 

dUn blUrilmfş, lhtlklr yaptığı ~ 
bit olarak 25 lira para ve bir haf
ta da dUkkAnmın kapatılması ce
zasına mahkfım edilmiştir, 

Suçlu şahitleri yalan ~yleme~e 
tenvfk suçundan da 20 gUn, yalan 
şahadette bulunan Yani Ue Mua· 
tnfa da birer buçuk av haTıls ceza. 
':ima mahküm edilmişlerdir . 

Parıste ilk panik kumandası· Alıbar memuru M . Tevfik Ebenin ile 
..ıı veren onlar dc~I miydi? u ı şaye.;te AkçeUn Ercnköl üakUdar 
mülihazalarla ili< kararımı mu· ' caddesınde oturan Stajyer MU.it Kr• 
hafaza etmeITı doğru bulpum nan Meram ile Yeld:!ğlrmenlnde Şllk 
''Mülahazala~.. kelimesini kul. ra:ı Abıtay. Kurba{!ah kuyuda ot•· 
lardığın~.;:. hata ettim. Böyle za· ran ~IUtekıı.lt yUzb!L§ı M. Mlthat ile 
mnnlarda muhakmneden ziyade. aynı yerde Ay~e Darga, D. D. Y. Ma 
hisler hfıkim oluyor. Bir nevı taza memuru M. Hanif Tanyılc:tu:ı Ue 
svkıtab;i irı.sam şuursuz bir mah Ha':icc Nimet Ya~8§, Kalenderhane 
'uk ~ibi sUrüp gctUrüyor. mab!IJtesinde Şo!ör Re~nt Ertat ue 

Çocu!duğuınuza ait b:ızı ka • sa,lh!l cura. • • 
ou:;Ju rü lar vardır: Pek kork f'slclldnrda Nlşruılannnlıır. 
l ~ yab. tehlike fenn bir Osırtı:ıar İhsaniye Fıstıklı Melttep 
ıgumuz ır · k • tt' Kıvanç ıı .. 

adam b:zi takip eder. J{.;:.çma sokııltta M. Necme n ba 
1 •• nı) Meli' a Ara cı isteriz aya'darmıız do aşır, uJZ (baul.ıı rnemu • 

, . . '. ba• - "zülUr İ!:.te U t<emal ı1tck ııe Bahtiyar Olcay, Mr· 
e ımızın ~ı ÇO • • "' ed"!tn Teker ııo n.ıklye 
uıranlı't crecede, bu ~ehır kena· ı klnlst M Hayr kf\tlbl Dlll" 

. ,., .. ~··n-~e ben böyle "'llfi ı.. Be"" r"nr tU·· r 
.-ı şo.:esı ~-ll .. • ··~ t d 1 1 ve 
bi~ ruh hnleti ıçin1e bulunuyo. yal B'to~ ile r::ı~ :ıhlo;:ır a ı.ıç 

• Ö~ m ·~ ' itn ez f \cnrrcz OskUclııı Tn .. -ılr'<ı'" Me~·dencıkta ot•• 
rum. .l ... 'O' l cvtı,Ü.51, reıı Mustof'l T tı·Jll Ue yine İnhisar· mil.'}lu ''eliyle J B h ı 

. . ,· nl' l{ ia C'llle lllrdıı l~çl A'--• C•rn•ırem er er . 
cobımde ıl ı 11 1 otr B'.l""lıır ürıklidar 
yetml\C.l- '\ J.:Z: b•r . mı~..ı., !lnkkt • f • ~kmelt 1 Ue 
yeni 'en ,,aı- te<l:ıriki ıçı hıç lcadlyeae dişçi Ard&§ ç 
h:r imkan mevcııt değil .. Pnr~ oawa Numıın. 
bulunsa bile yıyec~ •. ıç~~c e ~ 
ve yataca'> ver terJarııu çold NisanlPnMa 
sıı bulwak !·adar r.Uc;. b 1 G~zo.teci • arkada~lnrnnızda? 

Cu zorluk'ar ortn.;m1 e"l Ka::lri O'{uz Yaymanın hemr;1-
yapyatnızını. D~ dimi a-:aca1<. rEtSi Nihal Yayman ile. genç 
b;.tta iki söz söyleyip avuna· mühendislerimizden Muhsın !~· 
ca'.i btr arkada<>ım yo-!t ve dert Do,,.anm ni...,rı mer=-"1mı 
len·n e" f~ .. ·ı· dn DU. İ'l""' ı]'lrm vuz ~ . .. ·ı l·" mı 

~J •A r.::: en "lll!'Zrtt""' ,":11-"' , ~ '-1öa. 
l"miv h 'ı n ne a '·-ı1 ... ~.,... ~m r nede.o evın 
büvı.i 1: r ·ı f \ " n, 1 m de icra e::li1mi--tir. 
şimdi daha iyi a'lhvorum. Niran:Ja iki tarafın da en va-

Ben. Or!ean Jca.nılarm~n.n, şe · km nJ:ı :''>a ve J..:.zı dostla~ ha· 
bir - drşı asf.;.'ttr.'1 .. cıxnr er;. zır bv111 muş ve niı;ıan. yu~k: 
uzaktan b:iyük bir kılı!'e. sa" 1 leri aile d?Stl<trındnn dış tah1bı 
gecenin ikısini h:ıber vc~ı':ord~. Nurı Günyal tarafından takı· 
Bu saatin kalın. uzun, ı~lı se;:ı ı~, ak .. en"lere saadetler temen-
bana o kad l dc·'cundu l ~~i It~a. ni edilr,1i."'tir. . 
disatı tanzim ,,.,,,n u 1' V" n de hutlar, !";~adetler dılc-
sesi de böyle fe'1'a~tli b''" ht"" n·z 
ancak bu sabır, bu vc,'t.~. .~u ~ri~z~·============== 
soğukk.:::.n1 ılrkla ı:idA ~--. • 'NJ. 

Bu anda yine D:i1>iyeı.ı;.1'1 .hn·.;r· 
ladrnı. Onların at'ı ak "tı . ..,.un 
gertikroe ;çimde daha dcrmlere 
ver1eş;yor. 

Vierzm volu Ü"'t·ı .. rle 1 ~l 
.. · " ,.,.• ı·"h hi" ı· .,r., -yurıy .. •'- . .. 

Arkada§ kavgası 

--o-

Şark Demiryollan 
aleyhine açılan dava . 
Şark demiryollan Şirketi me· 

murlan tarafından şirket e:leyhine 
açılan yamn milvon liralık tazmi
nat muhakemesinin dUnkU güne 
bırakılan celsesinde ehil vukuf o
larn I< seçilen ti:::ıret od ast erk! • 
nrndan Sue• Knraosmanın tazml· 
natın mlktan hakkında vereceği 
-mor okunncaktr. 

Fakat ehlivukuf henUz tet.kika
•ını lknıal edip ra1>onınu hazırla· 
mndı~d!UI muhakeme 15 nisruı 
~nü öğleden SO".:aya bırakıl
mıştır. 

~-

43 esnaf cezalandırıldı 
Son yirmi d<Srt saat zarfında Üs

küdar ve EminönU mmtakasmdakl 
fınnlarda 285 l:ilo eksik ekmek 
bulunmu§. !13 esnaf da muhtelif 
suçlardan cezalandırlmı~tır. 

Bundan başka seyrüsefer ni· 
ıanıı.ınna mıı.halif harekette bulu· 
nan 19 şoför ile fazla yolcu alan 5 
otobüs biletGlsi ve tramvaylar ha
r ket hnllnd~ykcn aUavtp binen 
ı 3 kişi cezaya çarpılmıştır. 

• -0--

Bir e§ek sahibini 
ısırarak tekmeledi 

Beylerbeyinde, Çamlıca cadde
sinde 93 numarada oturan Ahmet 
oğlu Rüstem Acar adında blrisi, 
dün sabah merkı:>blne binCl'ek yo· '

1 
la çıhmıştır. Ancak eşek bi:' ııra. ' 
Irk ıu:m11 ve •rrtmdald sahibini 
yere atm11. eonra da mırarak bir 
çok yerlerinden tekmcleml§tir. 

Rüstem Acar etrafdan yetJeen. 
lı>r tarafından kurtarılınııJ ve 
muhtelif yerlerinden ağır yaralı 
olarak baygm bir halde nUmune 
hastanesine kaldınlmıştır. 

--O· -
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~fj~~~n.w~~J~~-#tci.-n_ ~~~...-,,. .. , - !Jll' -.. ·: -u-· .. b~ 

Edirne halkevinin köycülük kolu geziyor 

Edime, 8 (Hususi) - E
dirne halkcvi köycülük kolu 
mevsimin ilk köy gezisini dün 
yaptı. 

Kol başkanı Vasfi Ço~lu. 
nun riyar;eti altında yola çıkan 
Halke\•liler buradan doğnı H~ 
köye gitmişler ve biraz kaldık
tan sonra oradan Süloğluna ha. 
reket etmi~lerdir. İki tarafı 
ağ.:;'jlandınlmış gilzel bir yolu 
takiben ve Arpaç, KıükUler, gi
bi yenilik hareketleri gösteren 
köyler de gezildikten sonra Sill· 
oğlu nahiyesine varan kafile 
burada iki saat kadar kalmış 
ve bir köytin üç. dört sene gİ· 
bi kısa bir zamand~ mel·dana 
getirdiği sayısız b:ıyındırlık ve 
modern ziraat eserlerini göre. 
rek TUrk köylileUniln eamfmi 
ve feragatli öncUler Pe§inde uer 
iyi ve yeni şeyi kavrayış ve l:~ 
nirnseyişindeki fıtri kabiliyetini 
bir kere daha müşahede etmi§
Jerdir. 

yonlarile Süloğlu bir kasaba.dan 
farl>'.sızdrr . 

Saat bir buçukta buradan 
Ha.sköye dönen halkevlileri Has 
köyde teftişte bulunan general 
Kft.zmı Dirik. karşılamış ve ye. 
ni orduevinde kendilerine bir 
öğle zivaf eti vermiştir. 

Ziyafeti müteakip görlilmeğe 
değer verleri ziyaret ve köylü -
lezıle temas edilmiş ve Havaaya 
~idilerck orada dtt tetkiklerde 
bulunulduktan sonra geç vakit 
Edimcye dönülmüştür. 

Önilmilzdeki aylar içinde bu 
g\.zilere d~ha zengin bir pro
g-ramla devam edilecektir. f",..ön. 
derdiğim resimler geziy~ a!t 
intıba 1ardır. 

izmit genç:ik 
kulübü açlldı 

a. 'ce uh: teR!tilatlar en 
~ a:ıır r. <'ralarda n" 
~"l acıa~ n~ de eli siHUı tut 
~ d 

1 
b r bo aslenir. Böyle u-

nıp din1cne'"o'· g-e 1 rl l ı o 
1 'n 1 

• na· g-eccnin ,.,.f!rn ar • . . 
sıl bir fikir vereyim, b•lmıyo. 

G:ı.le.tada oturan Emln ndmda bJ· 
risi aynı yeı ·e oturnn Halit adm. 
de:.°i arkadıışlle bir meseleden d~· 
l:ıyı ka~ıı~.ı tutusmuş vo Hnht 
t~r::ı.f'tıde.n bıçakla bnldırm-lan ya
ralıınm•cıtrr. 

Yar-ılı t,.dııvi altına alınmış. suç
ht bıçağı ile beraber yııkıılanmıs· 

Muntazam yollan. yeni b;h
çeli evleri, sineması, parkı, A. 
tatUrk anıdr, elek rlği, yalıuz 

Altın Fiyatı bu sene 15 b;n fid.an da~ıtan 
DUn de altm fiyaUarmda yUk • ve veniden 20 !>ine yakın ka

seklik kaydc-'lflmlı:ıtır. DOn bir al· vnk ~eliği diken modern fidan-
:(1 ~"!ı:ıak .tı:tı•:nda olduğu yf!r-

1 
De,,rrrıı 11rır ı 

lı) !lıu atnıp.a ıstbeeYen, selin önün. 1 rum. 
tır. 

~ rı atıırr nzer v<ı ergeç • I 
{ ~:ılk v· eşer ak ; ~ a ı , ~ ı ~< ~ ve er : "l'<l t>'tıerzordnn vazge-

r--, ..,ı llleği dUşUndüm. --~-~----~--~:ır.---" 
~ 1 Arkada. gelen kadınlardan bi • lı --._-.._ ___ ,._,, Çikiliye akşn.ın postası saat 

4 k / 7 dokuzda girdi. Orta. va.go~laı;: ri'._ Aman şu çolak da, diye 
,9 • dr;.n inta_--yor.?. lu:dmh ~r .• ek 

1 sövıendi Artist dediğin anad. n 
'l l.(-1 "•1~ bır kalabalı:!c dG.;illmUstu. Ha· yetı".ame olur. Ayol .. Rand. evu·-· t llıttrtıı "l\llıı Jlllllr ~hZ '" .,,... d -

\tıı,, 'lUkuııu ıııanıuz.auı reket memuru: k evlerinde artist tcJ'bıye roıl ıgı 
14 " ı "'m ı;.:,1 - Olur ~ey d~zil, şu um:1 ni de ilk defa bu kumpan_ 1a 

\ Prrlll'Ktıı .u.,nıı~ıı,. yular, diyordu; oyun yarın . crörÜ'-'OrllZ. 
• tııı, <:ııırıt b lı Ol ? ,., ~ 
, ''''" ,.,, lı~ınae şam mı aş Y · !\Iav:ku~ kumpanyası ilk t~ 
~:.~ 1;k ~~ ~~ "'.' D~~~~: canım, dedi;, ynrım silini hemen aym gece ~çık bır 

\' "'l"ı." ~111 'ıı:cı • h Hn.ydl baka- hnva tıyatroSunda verd1. ' ·' • ~ saat .:onra .;;zınz. • ' . .. <'la 1 ııtrı w ı tıou • t: k u.ş ·a l 
~~1•~ırr!"~ tt~~kao ~1rıığı ıtu lım çoluk çocuk eş ur · •• - Yazdı. BabçAnin duvaı arın-

ı Ilı~ <ır1111 ~ Jtı~ıııuı Posu. dm' erkek on kuruş! Kar.,tolar. da kumpanyanın rcldamı iki 
't """'>ı:'t'•eı ııJı-rı verıer" ıyoe <lUettolar, canbazlar, neler de gündür zaten ;ısılı duruyordu. 
,, 'o: ..... ~ııyq,rı ruotı ı11nımetJuır neler e"endim, neler de neler... ...., ilanları ise bir hafta evvel rıı;' rı.._-..., •ıc 1 llltıt-n oı .. ııtuı J.< ı::;ı k 
t'·~lıa "e.Yaetını ıt0tıne J,Jurwıı Hareket memuru: . b sefer dnğıtılmıştı. Bunlar ~ir el a: 
"ııı\ 'lııre ıtrıankrı ııe \'nııamrı _ Vay canına, dedı, u 0 r kücük ve üzerlerınde benlı 

•·rıııı ıı .. , E'll(i• ıızerınt aııı yaman da kadınlar ~r ha.. Bediamn bir yUz fotoğrafı bu. 
~ır:."i\ı ı ·b u:''°'b mtorl11>1.ın11• Davulctmun yerine bu sol lunan bir takım iUl.nlardı. Fa-

·~~ı.tı '
11

• \111.1111 cümleyi i~ten kadınlar old 1• ç kat, ~dece bir yUz old~ı!u h'11· 
1\... 1 lJ"'~ ,n

11

'" '
1
ltl"tr ~~ Krt · • ed l"' '' bır kndm tı"" \'r 1 c ltt 11 l'.:K !erinden bırı: .. Çikili . ae. hem eme çıp ..... ,. . .. .. 

Pıı._ 
11 

"cıa. llnıarın • · • 
1 

- Tabii, dedi, çUnkü • tesiri bı~!uyordu. Y a.nı, y-uzu ı,"'lıı •ı. il ıtıtı ır :ııuıtıw :ta d d .,.,1 
·~ ilı~u ı1, '!ay~~l.'r ıınn :ı.a vı111b de de para var. o kadar açtk ve mey an a,ruı. 

~~ rıe ~.Ytıtıı~h~aa '\t. ııuru~ Hareket memuru: Saçları V.ulaklarmın arkasmd;ın 
~ ~"• t, 01, 1 • ııurıcı vt _ Hık, etti; pnrra. ytirnr ıya doğru t~planmıştı; ı.:e 

'\ 'nı llıeC<! o mıae '· naeıı~ 1 Başka bir kadın: . l·, tam dudağının sag ucunda bır ı~ı u~· .:ok llrarıu d"-'e '1.tl uı, ·k'l"l 
~Qeıe, - "erenı ::ıe\11n,ıı Kll~eu - Bırak canm1, .., 1 t ben. Çı l 1 er: 

tı"' Vıtplhr er~ i)'rı ayn ili çolak Hüseyin locaları ucuza - b' 
•ı .. ~lırı .. ,. tteıımı rl"nıarw .. c.ayrm renin. Aı tist İsmetten son~ ı. 

• .., u-. .. mış Hem aklına ş_. B - · d f k d .. -
" \1111ıı tturu~tuı B . 1 tarb 1 değil kızrm. u- zim kREaba ılk e a a m go 

1\ ı:u~'"t.ı'" uınuvaıı u~ı s ' !-1 İ\' yerler· ~- I'e\,"ek diyorlardı. On.un için de, 
~ !! ' l tı:ınııu rada ınsanı çıy çb'rdenbirc açı· b"'tü~ iskemleler tutulmuştu. 
-,.1 ~'• 10• il'. hancı erkeklere 1

•1 Hu tta lbando müzikamn yeni 
~ '3<: 'll\" a 'Jeıaaı ~ uc:- lıp saE~;ı. o ~adYaenı "ıkapıda on- m~u'c.teri toplamasına lüzum kal-::ı"'t84J 1:ı v~ oıı - ~>J v<ır, ... ,. "' ld 

ştur 1 v k-"ese k~'l'JlUŞW" madı • perde aÇI ı. arm çogunu w. • 

...__ biz! Mavikuş repertuvarı bu ~1! 
Davulcu Recep: rd be zeno'indi. Sahneye kızların bın 
- V.;,zt>"eçin şu IMla an · ' gidiyor, biri geliy-0rdu. Bunl4r 

dcai. Kaf~ koydU!k, kafese gır h t · sarışın 
dı'k. Sen de kendı'nı' tavus kuşu kısa ooylu, yaı u u~.~ k 

ve esmer bir taknn küçük ko ot 
samyorsun. 

Çolak Hüseyin: . . . 
- Bn ·•' m benim güv;rcın~ı 

dedi. Tavur 1 . .... ' dı:. laf mı · 
nun yruıı ... -· ~ . ıırcı~ım, ~. 

. k • . . .)C; i Bed•.::.m. hırı 
nım ~; .. ı#"" • rt' 

. • . , h. ...... ·anın bas a ıs-cıgım. u.ı. ,,__,, 
ti 

!ardı sahnenin bir tarafından 
blr brla kuşu kadar sUratle çı. 
kıyorltı.r: bacaklarının aras!nd~ 
mavi. kırmızı, yz:hut yeşıl ~e 
kısa paııtalonJarı ara sıra goz 
kırpan bir fe.ıer gilıi . g~ükü
·rordu. F&kat halk belh 'bır e:r.-

tmın fiyatı 25 Ura 75 kuruştu. • lığı, tavuk, tavşan ve arı ist~-

Sonu hir şarkı 
bırsızlık içindeydi. Netekim 
Mavikuş direktöril de bunu an. 
lamış olacak ki, perde bir sür
prizi haber verir gibi iki defa 
kapanıp açıldı: 

- Yavrum! &!nli Bediam! 
- Sülün gibi kız be! 
Açık hava tiyatrosunun kes -

kın uğultusu bir saniyede bir. 
denbire kesildi. Çiki'inin gilnler
denl:eri beklediği ı;ı.rlist ilk §ar
k1ya başlamıştı: 

Baygın gözlerin 
Şirin sözlerin 
Yokıy r beni 
Mavi gözlerin 

Salın.e penbc bir vmc içindey. 
dı. Yahut renkten renge giri
yordu. Buna rağmen kadmm 
ilk sahneye çrktığt belliydi. 
Gerilerde dolaşıyordu. Arka sı
ralardan biri atıldı: 

- öne gel, öne gel yavrum ! 
Benli Bedi~ bunu duydu mu, 

duymadı mı belli olmadı. Fakat 
avn.1 dakikalarda. bir kulak his. 
si ile ileri fırlamıştı. Omuzla
rındıın itibaren kolları beyaz 
bir tilki kuyruğ\l kadar dolgun 
ı:lu. Sıyah E:~larmın üstüne kır 
mızı bir çiçek iliştirmişti. Göğ
sünde bir inci dizisi parıldıyor. 
du. 

İlk şarkı biter bitmez, yan 
iskemlelerden bir ses: 

- Allah, yandı Çi-kililer! 
J...rkadan birisi: 
- Yanık Eminin sesi, dedi; 

kız kaptı belalıyı. . 
Sonra umumi bir gUrUltü ol

du: 
- Biz, biz!. Yaşa kızım, ya. 

şa ... 
Bu arada Mavikuş artistinin 

içeri girmekle dış:ırı çrkması 
bir olmuştu. Fa1rnt bu sefer tu. 
valeti değişikti. Belinden it~ 

Yazan! Kenan Hulusi 
ren bacaklarını kapayan tül e
tekliği çıkarmıştı. $imdi tam 
g?bcği, ağlz:ı. su veren bir fıs. 
kıye nabzı gibi gözüküyor; kal 
çnlnn hafif rüzgara tutulmuş 
bir gemi teknesi gibi yalpalıyor
du: 

l:::mit Gençlik klübUn!ln açılı§ 
merasiminde Kocaeli vali8i Ziya 

Tekeli nutuk söylüyor DUn-yaya geldim gil'mek lçııtn 
Ben oğ-layonım b'lmem ne için? 

Ben ag-Jayoorum hep senJn içini !::mit, (Husu.si) - Bu hafta 
ı ı canının Al-lah, kurtulayıım yeni teşekkül eden gençlik klll-
Şa zalimin, ~ kau .. ıın elinden bil ile Gölcük fabrikalar takmu 
Al canımı Allah... arasında yapılan ve lst.;:.rıı'.>uldan 

Fakat bu şarltı ile perde ka- getirilen hakem Adnan Akmın 
panır kapanmaz iskemlelerin idaresindeki maçı zayıf bir ek· 
arasınd~ Yanrk Eminin fırla. s"Criyetle 1 - 2 Gölcük takımı 
dığr görüldU. kaz:anmıştır. 

Birisi: Çok kuvvetli bir ekip olan 
- Emin turnaya gidiyor de- Gölcüklülerin bu ıı:&çı daha bll-

di • yUk farkları... kazanma.lan n-
.Başka birisi: mıt ediliyordu: Maçta val~ 
- Bu kU§un eti bana garip Ziya Tekeli ıle kalaıbalık bır 

geldi a.nıa, Yanık Emin itin gö- halk dn bulunmuştur. 
zUdlır. ı Bu hafta yapılan serbest gi1.. 

Bununla beraber Yaruk Emin reş grup birincilik m~aıbaka-
o gece gözilkmedi. ları çok heyec~nlı ve güzel ol· 

Ertesi gece Mavikuşun ikin. du. . . 
ci temsili i~i. Yanı r Emini ön 5~ . kıl oda Sezal (İZII?-it) ~ 
masal~rdan birinde bördiller. ~k•bı ol~ad~,?md~ galıp, C .. 
Bu sefer Mavikuş kumpanyası kıloda Nıyazı 1zm~t lsa Bol~yu 
temsilleri bir tiyatro h"?lind~ 2,20 de tuşla m~glfıp, 66 kılo • 
vermekten vazgeçmiş. içkili o. ı da Mehmet İzmıt, _Fuat Bol~ 
yun şekline koymuştu. Tiyatro yu 2,25 de tuşla. r_r,.gl~~· 72 ki
daha az kalabalrk, fakat Mavi- l~a Beslen ~mut nı:Jtıbı olma· 
kue dlrektörll daha. keyifli gö- ?ı~nd.::n galıl?, 79 kıloda lsma-
rilnUyordu. ıl Jzmıt., Rasım. Boluva 1,7 ~ 

Arlaıdan biri: t~la galıp. 87 kıloda Enve~ ~ 
- Yanık Emin bu akşam iyi mıt ve agırda Ahmet 1zmıtın 

değil! dedi. rakioleri olmadığından galip 
Ö l ÖzUkU Faz! savıldılar - y c g yor. a sar 1.k· kl"bü' .. 

1 
. 

hoş. ~e~ç ı . u nun. açı ıo resmı 
- Mavikuş niçin tiyatrodan. valımız Zıya Tekelı t;.:atından 

vazgeçti? 1 yapıldı .. ~erasim çok güze} ol -
- Para iı:ıi evladım. Kapıda· du. Val~~1z ~l ve veciz bir 

ki tarifeye dikiz. 1 nutwk envl,,d•lc". Genelik klUlıü 
- Ha.. şu mesele: P~rra. reisliği~ ıriil'E"<! fere-r~<ı''Unu sa-

brk umumi katibi Seyfi Cenap 
(Devamı 6 ıncıda) seçildi. 
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Kiel'e bir 
hDcum 
daha 

yapıldı 
liıoadra, 9 (A.A .) ıngıı tan -

ıeıwtutu dün gece y<'nldcn dUşmanm 
ıa.t deniz ilsdlnc hUcum ettikleri öğ_ 
..Wmlf;ıtir. 

J.ondra, 9 (A. \.) - lnglliz hava, 
:De&&~U istıhbarat bUrosu bllcilriyor: 

Salı ak§:ımı Klel UZ rlne yapılan 
!llk:wn esnasında bombnrdım::ı..n tay
}U'etenmiz şimdiye knd r Almanyayn 
ıı.qı yapılan akınlarda bir gece için.. 
dit taşıdıklarından çok fazla bir bom. 
ı. hamules! nakl tmlşlerdtr. Kfcl'e 
JıOO ton kadar ytlksek lnfilAk bomba. 
sile 30 binden fazla yangın bom bnsı 
aıbhnı tır. Doklar \•c deniz tczgflhları 
mıımamne kwl bir alev hnllnl almı 
tar. Şehrin mera~l her koşesi bır 

klJıomctrc uzunluğunda bir al v ta • 
kam J:".aplamıştır. Arnsırn bu tabaka. 
mn wkubulan nfllAklar netlccsind 
ç*an yüksek nıev sUtunlarile yanldı-

ganilmUştUr. HUcums. uğnyan mm 
tllkalarm bir c;ıoğunda pllotlamnız 

IJlıluar bomba atacak nlevsiz saha 
t-..msmI§lardır. Şiddel'.11 bir rtızgA.r 
~r1 körUklUyordu. Akının sonun
da yangmlarm mahalli itfaiyeyi aciz 
bırakacak dereced bUytldUğü görUI. 
m8ftDT. Bu yangınların itfaiye tarn.. 
mdan h kim olunamıyarnk krndllc. 
rtnden slSnUceyc kadar yandıkları mu
ı.kka'kbr. Bombardıman tayyareleri. 
ıııB bhiblrml takip eden dalgalar ha
linde bı: saat ıaeı üzerinde uçmuşlar 
1ır~ Bir cknlzııltt tezgCı.hmm bUyUk 
3111'1lra uğradığı ~IkAr olar k gorUJ. 
ıaeı,tür. 

Deutsch V rke tc-zgCı.hle.rmda bU~1lk 
tık' blnanm yıkıldığı vo ı.ıehird vukua 
goelen hasarın doklarm uğradığı zarar 
kadar bOytlk olduğu görUlm ~tür. 

Beş milyon Çin 
askeri cephede 
Ayrıca bir buçuk 
milyonluk seyyar 

kuvvet var 

10 milyon klıl de 
talim görlyor 

g!l>ıking, 8 ( A.A.) - Çin h~r
ye nazırı General Hoyingşung 

dün radyoda beyanatta buluna -
ra.k Çın in en aşağı 300 fırkası 
yani beş milyon askerinin cephe 
de bulunduğunu söylemiştir. Çin 
generali bundan bıışka 10 mil • 
yon kişinin de tallın görmekte 
olduğunu ilave etmiş ve demis 
tir ki: 

"-Bunlardan ayrı olarak Ja
pon cephesi arakamda. dövüşen 
800.000 kişilik eyyar kuvvetle 
600.000 den fazla ~tccimiz var. 
dır. Japon - Çin cephesi şimal
de ve cenupta şimdi 4500 kilo -
metrelik bir hat teşkil etmekte. 
dir. 

KanadadaKi 
Macar 

konso osları 
çekiliyor 

ra at tebaaya 
do aaalmıyacak 
Otiava, 9 (A.A.) - Ba.şv~kil 

.Mak;enzi avam kamarasında beya
natta bulunarak Montreal ve Wi. 
nipegdeki Macar konsolosluklannm 
dertıal çekilmesi için tedbirler alın 
dığmı bıldirmL5 ve unları ııave l.'t

mıııttir: 
Jılemlekette cari olan kanun11rn 

riayet ettikleri· müddetçe Kanada
daltl lkarann ittihazına sebep, Mn

r hükümetinin memleketini Al-
manların Yugosla.vyaya tevcih et 
ilden hücum için üs olarak kul .. 

dırarak bitaraflıktan çıkmı ol
ıdır. 

AMASYADA 
ŞiDDETLi BiR 

ZELZELE 
A.-&ya, 9 (A.A.) - DUn saat 2,55 

şehrimızdo kısa süren çok şıddeUI bir 
!IM"llmlt oldu. Hasar ve zayiat yoktur. 

lngilterenin Madrit 
elçisi Cebelüttarıkta 
-..ırtt, 9 (A.A ) - !ngllterenln 

Kadl:tteki btlyUk <' Slr SamU"I 
HoP dün O!bel rttım ım tı 

Ruzveltlen Norveç 1F 
veliahdına 
Şayanı 

·a uriu e ~ 1·11et• 

ZıRAA T BANKASI 
K.uru!uc: tantu. 1888. - :iermayesı. ıuo.uuu.uw rurk 

1ı1 ~ube ve Aıans adedi: 265 
Zırai ve uca1i ıun nevı banka mıuımeltlm. 

Lıra.ı 

dikkat 
bir mektup 
l~nılra, 9 (A.A.) - Rvzv lt, Nor. 

veç, ' 1Iahdi prens Olfıı. aşağıdaki 

mektubı. göndermiştir: 

"Azizim veliaht, 
Sakln bir komşuya kar§ı Almanın. 

rm yı:ı.ptığı nankör hücumun yı.ldönU. 
mUn t..es dUf cd n bugünde sizin 
babanız kralın 'o Norveç milletinin 
vasıtanızla ısuıtı.ya kareı \"C Norveçin 
tckr ıstık!Alıne kavurıması. içın yap. 
tığınız cesurane mUcadelcyi Amerika. 
nın hiçbir .~mnn unutmıyacnğını bU.. 

menızi istlyoıuz. Amenka ~on·eç 

milletinın sırlard:ınberl ~nptığı gibi 
lstiko:ılCK de h:ıyatmı \C' mukaddcra. 
tını dılt.:diği tarzda kullanmak hakkr. 
ru h iz olduğunu da unutmıyacakbr.

1 -------o-~-----
y abancılar Macaristan· ı 

dan nasıl ayrılacak 
Budapc t.C', 9 (A.A.) - Dahlllye 1 

nezaretinin bir tebliğine göre yaban
cıların Macarlııtanı terk dcbllmelerl 
için hususi bir mezuniyet almaları 

icap ctm ktedlr. 

Hikaye 
. . 

Sonu bir şarkı 
(BM tarafı 5 incide) 

- Parra. ya.. 
Perde yeni bir sürpri~le a. 

~ıldı. Halk dün akşamki numa
raların tekrarını bekliyordu ki, 
Mavıkuş direktörü bir arslan 
ağzına ilk lokmayı at'1.r gibi 
Benli Bediayı sürmüşttl. Kadın 
ilk t emsilden iki kat daha gü
zeldi. Yeşil bir tül içindeydi. 
Beyaz bacaldan iki uzviyet pcr 
geli gibi dik ve hafif zaviyeli 
idi. Biri: 

- Yanık Emiıı dün akşam 
rande\'l.lyu aldı mı dersin.? Dıye 
sordu. 

- Bilmmn? Galiba haşlama -
yı almış! 

-- Hi§t, susun be. Kanto mu 
dınliyeceğız, e:,~k zınlbsı mı? 

- Susalrm; JS, ıs ... 
Bırdenbire Yanık Eminin se. 

si işitildi: 
- Suna, sunayı isteriz! 
Herkes şöyle diyordu: 
- Eğer Bedia sunayı söyler

&' ıııler yolunda. 
- Tabii söyliyecek. Yanık E

min bu! 
Fakat böyle olm~ı. Benli 

Bedia suna yerine Kart Horoz 
şarkısını söylemeğe başlamıııtı. 

Biri: 
- Kadın Emini idare edemi-

yeceld dedi. 
- Körpe daha. 
- Pi1iç gibi be! 
Fakat aynı saniyeler kaşla 

göz ara.c;ında başka bir şey ol. 
du. Bir bıçak hızla Mavikuş 
artistinin yanağını sıyınp geç -
ti: 

- Ah, vuruldum. 
Bando müzika gürültülü bir 

marşa başlamıştı. Perde kapan
dı ve hemen acıldı. Bu sefer 
geçkin bir kadın kalça kırıyor
du. Bir aralık ortaya geldi: 

- Yanık Eminim! Dedi; söy. 
le bakalım; hangi şarkıyı isti· 
yorsun? 

Birisi: 
- Polis geliyor, dedi; Emin, 

Emin ağabey, sağ kapı açık! 
lcerde Mavikuş direktörü: 
...:. Yazık, diyordu; ne yap

tın? Bir prkı. bir şarkı be 
sonu .... 

Benli Bedia Çikilinin yazlrk 
tiyatrosunda bir d~ha çıkmadı. 
Hayır, bu ikinci geceden som:a 
hiç bir yerde çıkmadı. ~eskm 
bir bıçak dudaklarının bır ta
rafını koparmıştı. 

skUdar icra memurluğunclıuı: 

941/22 
Bir borçtan dolayı haciz edWp bu 

kerre snttlarn.k paraya çcvrllnwsine 
karar verilen Pikaplı Ağa.ballık 8 
111.mb:W ve 80 modeli radyonun 
17.4.941 tarihine mUsadlf Per§embe 
gUnU Pcndiktc tren tstasyonu civn• 
nnda 4 numaralı kahvede açık arttrr
m yn çıkarılacaktır. 

Mahcuz radyo satı§ sırasında tek
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
~11Zdo 75 beglni bulmadığı takdirde 
tklnci arttırması. 24.4.941 t rlhinc 
nıllsadif Per§Cmbo gUnO aynı saate 
talk kılmacağmdan talip olanlarm 
mezk<ır gUn ve saatte mezlınr ma· 
hnl:l hazır bulunacak olan memura 
mUrncs tı n ılft.n <>lunur (35-463) 

Para blrlktlı enlere 2K.HOO Ura lkmınlye vensor. 

Ba.f, Dif. Nezle, Grip, Bomat=.1 
Nevraljı, K.mklık ve Rütün A((rılarıoızı Derhal 

· 5,49'1 icabında ,euodc 3 kaşe abnabllır. T AKLITLERINDEN ...cvıtf 
HER YERDE Pl LLU KUTULARI ISRARLA IS 1 " 

Harp Okuluna havacı subay yetiştirilmek 
sivil liseden mezun olanların kayıt 91e 

kabul şartları. 

•raat aruııuı.smda kWDbarall ve lbtııarm tasarruı oe .... .,,~....,t1A eııı <u 

10 tırn.sı bUlunanJara senede 4 cıeıa •Pkllecek kur'a 0• e.şağtc1ak.l 
ptAmı çöre i.kramıyc cıağttıJac;otıtn. 

c adt'fl ı .ooo ııraııJı ı .ooo Ura ı oc doo 60 llnllrli 5.000 Un 
• • 64)0 • ı.ooo .. IZO • •O • t,800 • 
C • !50 • l,000 • 160 • ~ •ı :S.J!OO • 
co • 100 • t,000 • 

OIKKAT: H~plarmdaki oaraıar ~r 90ne h;!nt'le 00 Uradruı ıışag 

1ıı:tnJyenJcre Utramiye cıkUğı takdirde % l!C tıızlaslyl<' verllecr:ıcrtı 

Kctı .. ~• ... r: ll Mart. 11 Haziran 11 E)101, 11 Bııinclkluıun tarihi • 
ıinıle ynpılır. 

KAYIPLAR 
J 

RI..? den aldığım nUfus k ığıdım ile 
askerlik tezkeremi zay ettim. Yeni· 
sın! alacağımdan eskısinin hUlonU 

yoktur. 

Ka ımpa :ı: Zindan ıırknsı :u~ıt 
sokuk 8 numnmda F••hml l\IPrn.oıU 
.~~., dogıımlıı. ( 35iti1) . '[. . 

İnebolu skerllk şube ind n almli 
olduğum nskcı1 çurUk raporumu zayi ı 

tUm. Y(!Illslni alacağımdan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

l'ollo; ı.nclctcbi 'emekhaned • lııc· 
boluhı 814 tm:clhıtıil Hn•an oğlu 
.Mmıtafa Tan. ( 131:>7) 

* ... * 
Emlr.t!nU cıı e u lnd n a • 

makta olduğum askeri y rclım ak 
ıruıa alt mUhUrUmU yaz! C'ylcdlm. Yc
nlııinl kazdırclım. Eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Adr : Kadrrga fü\ttp inan l'o 
knsu Emin Çıkmazı ·o. 17 A kcr 
Mehmet oğlu Nood<>ttııı. \'aJld1JSI 
7..eklle öm~eL (Sr>15G) 

• * :y. 

-
ı~f\PARA 
\ 

, T. iŞ BANKASI 

Küçük ta arruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
.;ılDEI .. ER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

ı Ağustos, B lklnclteşrın 
tarlhlerlnclo yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
adet 2000 L..lık = 2000. Lira 

l - Ll3C ulgunluk imtih •ıını "crml bulunmak 
2 Aldı.darı mtzunlvet dlp!om .ıarınd '<l kanaat notu 

b ıunmnh. 
8 Olgunluk d!ploma tmiJıınd n bir e Leden f 

bulunmak. 
4 S ğlık duru'l1U pilotlu'. h:unctln~ mi.ıs t olm k. 
5 Y 1 rı n yukarı 21 olın k 

1\i()'J : 

BUiıh r.ı. h v 

uukl ı 

lıracnklaı ı srnnı n U:l) (;n d 

Sa!:ubi: ASIM US Ba 

Umurrı neqrivatt idare eden: 

VAKiT matbaası 
K ita o kısmını 

edip tanzım 

yenide" 
açmıştıı 

Kıtap, mecmua, gazete basar· lktısat Fakültesinden Jdığım nnkl1 

vasıtaıan pasosunu zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan cskls!.nin hUkmll 
yoktur. 

~ n 1000 ,. c: 8000.-
2 .. 750 •• - 1500. 

Tabiler n?m J1A cJ;z;;.· \c;ler· ............ ~--------~~ 
918 numanılı 

* * 
lunoınıt•r • • 500 .. = 2000.-

* ~ .. 250 .. = 2000.-

Mihalıççık Dıığcı k•il l\luhtarlığmdall' ~5 • 

olduğundan yc.nlsl yaptınlncağı clh t ~00 

100 .. = 3500.-
50 .. c: 4000.- .. 
20 .. ""' 6000 - .. 

Dağ'cı köyünün resmi mUhUril zayi 1 "<> 

le csk\ mUhUrlin bUkmU ve kıymetı il•••••••••••••• olmadığı UAn olunur. (35454) 1 

Türkiye Cumhuriyet 
AK TtF 

..Cn.a : 
Altm: Safi Kilogram 
Banknot. 

72.603,4 o 

Ufıı.klık • • 
Onhildeld Muhabirler : 

Tllrk Liram • • 
Harlı;tekl Muhabirler : 

Altın: Safi Kilogram • G.156184 
Altına tahvili kabil ecrbcıst dö
yfzler • 
Diğer dövizler •e borçlu KllrinS 
bakiyeleri • 

Hazine Tabvlllcrl : 
Deruhte edilen enakı nakdiye 
karşılığı . 
Kanunun 6 • 8 nıaddelerlne tevfi· 
kan Hazine tarafından nkt 

tecliyat . • • • 

l!ieoedat (;'llzdanı : 
Ticarl Senedat • • • • 

{ 
l'.ebam ve tahvllAt cüzdanı : 
Deruhte edilen ena.kı nakdi· 
yenin kareılığı esham .. 
tabYUAt ltlbat1 kıymetle 
Serbest E!lbam ve TahvtlAt : 

Ava.slar: 
Altın •e dö't'fz Qzerlne a•ana • 
l'ahvilAt llzcrine avans • 

• 
• 

Razlneye kı.aa vad uaruı . • 
Razlncye 8850 No. kanuna G'6re 
açılan altm kar§'!lıklı naııa • 
llissedarlar • 
M.uhteuı • • 

• • 
t • 

• • • 
• • • 

102.122.602, 8 
6 572,456 .o 
1.02!J.2{l9,14 

337.823,0li 

8 659.164 {lj 

-.-
4fl.740.261, G 

15 .748,563,-

20.230.442, 

2il 626,67 49 

45.801.316 93 
7.926.616,17 

,13 .s 
7. 08.722,- f 

126.0 4.926,75 

'1erke2 
Lira 

109.724.35 52 

337.S23,05 

5 .3fl9,C!6 83 

138.518.121 .-

:m.626.67 49 

53.i2i,933,10 

133 901.7 7,63 

4.500.000, 
.704121,72 

7i9.(4U,250,84 

a .ı•emmU7. 1988 tarihinden itibaren. 

Bank as 5 4 1941 
PAS l F 

8''rmal·e 
lbtl)Bt akçesi 1 

A.<11 Ye tevkaı cıo 

Hususi 
• 

• 
• 

• 

ldevWdPkt Kankrıotlar : 
ı.>cnıboo cdUen evraıu onkd ye 
{anunun 6 . ~ tncı maddelerine 
evtiknn Hazine tnnılınJ:uı •akt 
:edlynt 
,)erubte cclllen eYralo nakdiye 
r>ıı.IUyesı 

Kn.rşııığl tamamen aıtm olarak 
ıo.veten tcdavUıe ınzeclllcn 

Kecskont mukabUI UAveten teda 
vn.zed. 
Hazineye yap •n altın t<areıtıkh 

uans mukablU 3902 No.ıı kanun 
mucibince urıveten tcdıı.vuıe va 

tcdllen 

MEVUUA'I: 
rıırk Unun ı 
"ıtm : Safi l\:Uogram 

• • 

877.luO 

3800 No ıtanuna göre Hazıneyt 
ııçııan nvans mukabW tevdi oııı· 

ııaıı altınlar: 

!ti Kilogram /'.i;.ı.50,930 

Döviz TanhhUdatı : 
'-Jtmıı tahvili kabil dövizler 
Diğer dövlzier ve aı:ıcaktı KlJ· 
ring bakiyeleri • 

Mubtcllt. • 1 1 • • • • 

6 18 G6f: ,1 
6.000 000 

1 .74 .56 

20 230.44 • 

13 .51 .121, 

17.000.000 

250.000QOi 

5Q,50U.000, 

70.813.49 2 
1.23:1.782,0 

7 .124.167.0 

18konto ha~df % f ~tm O:r.erlılto H&lll' ,. • 


