
.&tbaa. 1% (A.A.) - Atbıa 
Yunan kralı Jorj'un Yunan 
hitaben neıırettlği &f&tıd&ki 
meainl nqretınlftlr: 

Ywıaıılılar, 

Yuna.'I ordusu. memleket 
en ıııvt aayfaamı kam De 

cewrane •• :vltitoe durumuD 
yllkaek ve etumez rubunuzdu, 
weyle Juyu kabul etmez teeall.tiııııi 
den. mltcadel«-mlzln haklı ,,. 
des v.. r.etlceıdntn muUak aureu. 
mlzde clacafl bakkmdald • 
tmenmnd&n dolayı a1ze derin m 
tarlrtmu heyecanla ifade •tmek 
ıtm. 

llill.U.,. 

~ l&Jdt olduttmu pı.ter. 
<Devamı &ı. 4 aL ş. 



lS l\'lSAN UMl 

Hadyo \iazates 1 

Aylardanberi ~ veya bu cl
tten Balkanlara çevrilmiş olan 

.ı.r.yı. dikkati şimdi büsbilttin 
alkantara. dönmil§tür. Son haf. 

t arrı zları ilerleyi§ler. çarpı§
'ar, iddialar ve tekziplerle 
~ti. Bunlar Balkan harbinin 
rmci s'aflıas1 idi. Şimdi ikinci 
tfhMı başlamış bulunmaktadır. 
Dıin :.kşam Flori nanın şlına
'ld.:ı Yunan ve İngiliz kU\"Vetlc. 
yle Alman orduları anısında 
yet şiddetli muharebeler baş
muıtır. Önümüzdeki gilnlcr, 
ue'.!atm nasıl inkişaf e xeği-

gözterecektir. 
Di~'el' taraftan Yugoslavya 

11.:kın:i-;:. da haberler gelmiye 
lamıg.tır. General Simoviç, 

ırvatiata.'lda. bir hilkwnet ku. 
u.,,. rl"rt!l harbe so

lara raj'{men 
u-be d ~ azın ~tmiş bulunu-
r. Yt "'oslavlann eline geçen 

kaiara rnğmer. Almanlar 
anuı::r Je çevirdikleri manevra. 
ı Yugoslnvyada da tatbik edt:
idcrmış: Yugoo~vlar bu ma
vrada Almıutlnrm ınuvaffak 
mıyacaklarıru iddia edilyor. 

r. 
Tbbnık önünd~ İtalyan ve Al· 

.an kuvvetleriyle t~lizler ara
"'l1ıı. esaslı bir h-n.rşılaşma başla 

tır. B'..ı Şimali Afrika hare
ltmda dördüncü safhadır. Bi
nci safha ltalyanlann ilerle. 
-i, ikinci safha İngilizlerin ta

rruzu ve Bingazinin alın~sı, 
üncil safha ltalyan ve Alman 
otörlü kuvvetlerinin Bingaziyi 
n alarak Tobruk önüne kadar 
lış!eriydi. 
""mdi To"nık önünde dördün
sa..'1ıa ba.5lam1ştır. 

'AKEDO!v.ırA KOMITAOILA. 
'P.'NIN BEYANNAMESi 
Maked::mya ko!İiitacılarınm 

.a.re§ Göringe müracaat ettik
rini \"e Mareşalin de Makedon
ya. ıstiklfil vaadinde btilundu. 

Ll öy!cnmi§ti. Komitacılar bir 
yannamc reşretmişlerdir. Buıı-
ı dikkate ,...;.yr..n olan nokta, Al

n!"'.l.Ya bUyük müttefik vaafı 
mimi~ olmasmrr rağmen ttal. 
ldan hig bahsedilmemiş Olma
dır. 
'MER.IKAN GEMiLERi KIZIL 

DENiZE GELEBiLECEK 
Ruzvelt, Amerikan ticaret ge

Lilerinin Aden körfeziyle Kızll. 
=u.i7.e kadar gitmelerin m~ 
• etmiştir. Bu, askri bakımdan 
>k ehemmiy6tli tfr vesikadır. 
merika. Cum.hurreisi ham saha-
olan yerleri talı<lit ve ilft.n ede. 

1 r Bu sefer Ruzvelt; ev
.. ıcc verdiği bu kararı kaldırı
or demektir. Bu tarafla~ 
ıhver teljlfüesi kalmamış de. 
e~ı.lr. AmerHtan gemilerLıin 
Uvey:e kadar gehne3i ln~iliz 

Ruzveltin Atlantikte AsOr ada
larını işgale karar verdiği söy
lenmektedir. Ruzvelt buraları. 
nın H:..vai adalarından daha ya
kın olduğu için Almanya tara
fından i0~alinin muhtemel oldu. 
ğunu söylemiı;ıti. AsQr adaları 
Port.ekize aittir. Burada Ameri
kan Uslerinin tesisi Atlantik mu
harebesinin inkişafmda mühim 
rol oynıyacaktır. 

Groentl.:.nt adam da Amerika 
taratırıdan işgal edilecektir. B .• 
rası İngiltere ile Amerika ara
sında tam yan yoldadır. lngil
tereye gelecek harp malr.emesi 
bu adaya kadar Amerik.;.n harp 
gemilerinin refakatinde getiri. 
lccektir. 

BALK.ANLARDAKi ASKBRI 
'HAREKAT 

Alman ordulan Yugoelavyada 
ilerliyor. Eski A vusturyadan 
hareket eden kuvvetler Sava 
nehrine \'annışlardır. Aiı~ A· 
dıcı bırakan birinci ve dördün
cü Yugoslav ordulan cenuta 
doğru çekilmektedirler. 

Hududu geçen Ma.cat orduları 
da Trayanka iııtikameti.Dde iler. 
le:nektedir. 

Romen hududundan ilerliyetı 
Alman kuvvetleri Belgrat yakıtı· 
l~ gelmi§tir. Bulgariatandan 
hücum eden kuvvetler de Mora 
va nehri istikametinde ilediye. 
rek Belgradın 100 kilometre ce
nı...tbuna kadar varmıştır. Ancak 
Alman krtalan burada §iddetli 
bir mukavemetle karşıl$nı: ve 
ilerllyememişlerdir. 

YugoSlavlar bur~ bir gene
ralin esir alındığım, 80 tankm 
tahrip edildiğini, birçok da esir 
ele geçtiğini bildirmektedirler. 
Yugoslavların Karvad& bü.:yük 
bir muharebe verecekleri an2a. 
~ılmakatdır. 

OBkUp hatunda ilerliyen Al
man kuvvetleri k.;.t'i bir muka
vemetle k8..r'§tla~ı§lardl?'. Kara • 
orman boğumı geçmek i~ ya
pılan taarruz muvaffak olama
mıştrr. 

.Alınan ordularmın bu kadar 
eüratle ilerlemelerinin sebebi, 
Yugoelav onhlsaDaiı ~i.. 
ğini tlm:ınılıımt§ olmasına rağ
men stratejik balcımdan top-
lanam.;.ml§ olmalannda aramalı. 
dır. Yugoslav ord'CSU zamanın 
kifayetsizliğinden bu vezifeyi 
~-ap:wıamı,.c:tıı·. Cenulıi Yugos
lavyada taarruz eden 25 tilmene 
karşı ancak 6 tUmcrJe karşı koy
n rva ~ışmıştır. 
Eğer Yugoslavlar Yı~ 

plinmi zamanında tatbik etsey. 
di, bu kadar farla ara.ıi t.erket
memi. Kabahati eski genel kur-
m:ıvd;ı. ~ramalıdır. • 

Sime.li Yunanistanda iee Flo. 
riıl'a mevkiinıdeki barp ancak i
leri unsurlar arasındadır. Birkaç 
glln Z1.rfında inki;;aflar bek1enc
bilir .. 

-9-

• • ''1Un ı~-li b:ı.knnından 
c mühimdir S mdi.re kada 

ı i ız gemileri daha uzaklara 
a_.;;r gitmek mccburiyetindey-

r. BunıJ;:.n sonra bu işi Ame. O geee kUçU.k. evi ziyaret etme-
1 gemi1eri görecektir. dik; ve çamlığa ç~dık. Muhte-

ha.ber vedld;ğine göre, şimdi. lif farazıyeler, tahminler ile biri-
k a~da 20 gemi gelecektir. biriınizl daha ziyade tak.ip ettikten 

HORTI CEZASINI sonra, yine azap verici bi:- uykuya 
ÇEKECEK daldık. Bu öarğm~ık bir gün daha 

Macar Naibi llortinin cmirna.- ~ deva.ın etti. Misafır, yalnrz ~ir ge.. 
ı.esi Macar gaze~~ri tarafın- c~ k!11IDJŞ, sabahleyin ilk vapurla 
an neşrcdilmL!}tir. Macar g~z.e. gıtmıştl. 
ıleri ordulanmn yürü.merlne, 1 O giln vapur ~da. bulunma -

os1 eob , v - · · dik ve gece, y.lue .zayareti tekrar 
ug _,~v__ydnan1ın m1 

.u
1
.r c~ .. ıg,ını etmedik. Yalnız, geç velut çamltk-

l":'MCl.A!:4 ar. rı11 1z.!a '° aa- ta bir tenezzUhe çıktık; tek tilX 
ıae dort ay evve.l Yt"&~a?' gezinenler vardı. Avdet edel"ken, 

e dostluk ve ad.enıı tecavüz p<tk- arkadan onların kendiloılııu roah
JaP':n Ma.caristanm 0 zaman. ~ hafif konU§Malar auh hande.. 

uıberi s·k sık kOinŞ'JSuna teca.- • . ·-· . H rt" . .. il bi lerle gelm ekte oldulılannt hlMet-
!lz ettıgını, o ının ~n n • tik. ·ürU n .. ilmn..n ıv....... • ., _,. 

de 
~ı. w. • , ~ y..ş ı.uou uv~ara.A 

n cezasını ç\;Aecegmı yay. b1 _,...,._ d bi ı;a..ıra ·· ' 
ıalrtadırl ne r ~. ne e r foV r gos. 

ASÔ;.: ADALARINI tcrmlyerek ~rü.dilk. Arkadal;iler 
.iZJERIKA iŞGAL 'EDiYOR dn.ha. sflratli geliyorlardı. Jam hl-

1 b . h be - nlanndan g~enen. magnır ktz, 
B.lg""Üll ge en tr n re gore, ne sebeple olduğu meçhul kalan 

Ani2 harp 
0 4<ulunda 

değıı:lk blr aale : 
- Oh, Girir.an dedi. Dün gece 

ne güzel eğlendik; değil mi? Çam. 
Iarın hep dallarına birer elektrik 
lambası amlm.JştJ!. Buralar hep do
ruınnıı5tı ... Hele o Neeme. ne ka-

•ıPLOMA DAGITMA dar. ne kadar iyil-diL. 
' Ve bizi sevinç hayreti içinde bı-

MERAS1l'~1 rakarnk ilerledilP.r, Ben: 
Dla Beybellada Deniz Harp Oku- - Buna ne diyorsu~m?.. diye 

sordum . ... t-u 8llDe mektebi btllren gQTert.e 
Jlf:Dm dlp1oına meraalml yapllımr - Alliftellk! .. Halbuki dün gece 

o. sevgilim ile klınbilir nerelore 
•. Talebenfn dlp'oması dağrtllmad:uı sokulmuş, ne Fev'kav~ daltikala.r 
"fiil mektep komutanı kurmay yar- ya~amışlır! 

lılilnlr ôney, talebeye yflkaek va- - Ye Girimn ? •. 
etrafında bir hitabede bulun· ~ Onun da burada bil' blldi~ 

Milteaklben diploma tevzilne bq· mevcut olmadığı neden belli? 
• Bunu mUtr"ı ip gU11crtl'ı ınnıfr - Fakat bu alay, diln gece b!. 

., ·•nclsi olan Necmettin Sönmez'e zlm buralardıı hulunmadığnnızı on
al&aa ..at. mut ik1ncl!!I .Barhan larm bildi1drrhl b1bat etmez mi" 
~.,. bb' ~ kalem Ye smıf OçUr.• ı Demek ki l!e11i•(>r :- h!zi b~lcdiler: 

M\lla Dorulccr'c bir altın kalem ge'mediğimiz.i goı uncc meyus o'. 
l olaı;ak verilllaa.ıtr dula.z:. 

General SinHJYiçin 
nu ku 

Yugoalavya'da bir mahal. 1.! 
(A. A.) - Yugoslav başvekili 
~neral Siroovl~. umumi karat" 
glhmdan radvo ile aşa.ğıda.k' 
nutku söylemietir: 

Almanyamn bir:~ me;Tf hicbir 
sebep olmadan tabmil ettiği bu 

İngiliz matlıuab 
dfyor ki : 

Kaybedılenleri 
tekrar gerı 
alabılırız 

harpte. kanomıtzda 1nvas kabu! Londra, 12 (A.A.) - MUstakll Fraıı 
etrnivec~k derecede d:.ha kuv- ı su: S.JeJl!I' blldlrlyor. 
vetli ve adetc:e daha faik bir LoudT& mat'tıuau, askeı1 haberler. 
dU<~man b~tuı:ıd~~nu müd_rikiz. den m~yustyd gliııtermel:tedir 
F~kat mı!Itımızın manevı k~v- Deyu Mcyl gazetesi, bqmakaleıdn-

veetınc, rdumurun kudretıne, de ba mesullyeU §(Syle ifade etmclcte. 
Alınan tecavtliünün hemen ari
emnde akdolunan lhusust bir 
paktla bağlı bulunduğumuz Sf\v. 
yetler Birli~in dostlui{tına. tn
~ltere ve Amerikamn VP-.;ı.dettL 
ği teknik ve maddi yaNinna iti· 

dJr: 
.Mmıleket, Akdeniz mmt•keımıda 

nıkua gelen hAdlselere, kayıtsız ve 
§artsız olarak ve hiçbir şey gtZlcme. 
g-e ;:llışmıyaral<, karat durmağa ha
zırdır. Haberler az olmakla beni.her, 

madımız vardır. msamn olt.-p biteni görmesi g'lç cıe. 
Seri surette ilk Alman m ıvaf. :ı-4.ld!r. Fakut bUtUn haberler fena de

(e.kıyetleri vukua gelebilir. Fa· ~lldlr Bu aureue. Amer.kan yardımı 
kat bunlar. bizim cesaretimfa= bllyllk nmıtıer doğurmaktadır. Bu tyt 
kıracak mahh·ette değildir. Al. hab<>..rln nasıl ~dığı ta..lunln o. 
m~lar fili adet faikiyeti saye- 'llllbllir. 
sinde değil. fakat harp ilan et_ 
meden ya"ltıklan hücumun ~. 
niliği sayesinde bazı muvaffw. 
yetler elde ecebllmişlrdir. 
KıtaJarunız. dfl;m•nm llerlemeslnl 

llun1itnnak le1n aaa muharebe hat. 
lan llzutııde fimdlden tahqşl!! et
mlı:ırtedlı'. 
Vatandqlanrı YaZU' -t. aet"klcanl'. 

lık"'an ve ceaareUeı1 ile btJWn memle• 
kette nbıamm mubafuasma yardım 

etmek ve memleltetlmfElD ıudJ gayret 
lerlnln neUcelerln1 temin eylemekte
dir. Vatanaqlar. ordunmı arkasında 
Jtanşıkllk tnlldl it' muhtelit tarzda 
d11pnaıım ÇJkardıtt ıvaıan baberlerden 
çok lhtlp.s etmeHdtrler. Bntnn meır. 
lekettn -.Jdnlerl, lbu d·ta da vataımi 
~ ve nıfalu için ağtr darbe?cre 
ğunırla tahammtll etınlf olan Bellmld 
ntand&§lannm kahramanca battı 
hankeUnt. ltmıtller! için 1mtısaı nU.. 
m1IMlll Olarak •Jı•Mırlar. 

ASKERi AT A$ELER 
ETRAFINDA 

Alper.ika ile İtalya 
araaında bir münakaşa 

Va.şington, 1f ( A.A.) - Hn • 
rit"JYC' nazın B. Hun, dün beya
natta W ı..ıc ıAmerikaam.flo;; 

'"lnadakt n~ atn.~l 
Reiıtley'in geri ç~S!Ill ta. 
lı:>p eden ltaıyan hüklimetinin b·ı 
hususta hiç bir se'be'n göeterme
diğinf, bu hareketin Ameriks.d~
ki İtalyan der.iz a~esinin geri 
ça~maSJ hakkında Amerikan 
hüktımeti tarafından y.;:.pılr.ı.:n ta. 
Jebe karşılık olması muhtemel 
bulunduğunu s5ylemiştir. 

ın .. TYUMOU ÇlllAGINDl 
~RlFE'.rl 

Kuyumcu çıraltlıfı yapan Muhar
rem, Gcdlltp;:ı.§ada olurnn Yervıı-ıt 

KapL:ın :lımıbıde blrilltnl, brçakJa sat 
ikolmuJan :yaralamıetJr. Yaralt JJ&ata· 

bıı.n!ye kaldmlmı§, ııuı;'u yakal~ 

mı§İI?'. 

BiltUn gazeteler ğlb1 batıerimn 
memntmıyel verld oımaı:lığµıı mtıp.. 
hedcı c Deyll Telgraf, •gözyap vt' 

kan,. t'aadeden Çörçllln s5%1erlıı1 ha

tırla tro:ı.kta ve &bZJerine OÖY e aevam 
etmektc:d!l': 

..Fakat bAdi!ıelerm tahakktımD aı. 

tında kalmamak, Ingfllz mllletlnbı a. 

vi karakteri tcab."dlr. lılaamafUl, 
d~ aynı zamanda Balkanlar& 
-e Ubyada, stratejik vu:lyet terul.ı 
n! aıeyb!mtze çeviren tıeklenllmtyezı 

muvaffaldyeUer elde ettiğlnl tddla 
eylemek yanı~ olur. Nihal netice L. 

Cin kati hiçbir veY kendlıdnl gösterme 
ml§Ur ve kaybedilenlerin Jıiçblrta1 ge 
r1 almmaz değildir. Bu demektir ki 
Omlt e;ledigtmlzden daha uzun sDre.. 
oek b~T' mulıarebe yapacağl:Z_ oo,ma
na gel nce. o pek tyt biliyor ki Bal
kanlar. tamamıyle tstilA etae blle. g&

ne dalma. 1ımıma gem vuran bnyQk 
matia !l~ karşıt~ mecburf,.ettnde 
bulun.&!!&ktir. Bu biıyOk macla, lnciliz 
milletinin a:ı:ml ve Inglllz deniz tat. 
klye::.diY Çok pyam tnf:mnuntyettsr 
kl 1taıy:ın §ark• Afrika lmparatorluğu 
olimlr.ıledir. Ve Mmr t~mtnat altmda.. 
drr,. B:ı~mandaıılığm Ubya~k1 Al. 

Neaeaellt 
T:ıksim kışlasının yerine (.ln!Hltı 

gezgi!ı) denileceği yaz.lmıştı. Biz 
de burrusmm tllrkçe bir lı:elhneyle 
ndlnndınlm:uııma teşeldrllr etmekle 
beraber (gezgi) rJn yer isml ola
mryacağmı töy emi§t (gezinti yeri) 
deııBmek ietenlldiğine g5l'e, Ann. 
doluda söylendiği gıöi, (gezek) 
dem~li dem.lştik. Bundaki uygmllu
ğu mlııallerfle göırtcrmlştik. 
Şimdi görüyoruz kl, bir de ortaya 

(Eminönü gezgf.~) çiktI. Bir kere 
EmlııönUnde bir (gez~k) de değil. 
bır (meydan) var. Acaba bir t!'rtfo 
yanlışı mı? (İnönü) 'lU {Erııinönli) 
mil dizmişler?. 

H<>r halde. tekr~r edtvonız: 
(lnönll ger.glsl) dememeli, (lnl5-

nil gcze3'i) demeli. 

Yızan: HAYliAf A!PAGUT 
- Hulya! .. 
- Hulya. mulya, ben }'arın g(:ee 

okuyacağım •• 
- Yarm puartesl; salı günü 

gidecekler; yarın gece göç hazır
lıkları var; çıkrna:iln'r ht 

-Bakalım. 
Pazartesi günftnll, cıkuyacağnn 

ne~ideyl yazmak ve ezberlemekle 
gcçirdbn; blr heeap, çelik ve ma
kine adammm ağzmda ııllr • e in
§3.d sözleri ne garip bir hıı.l olıyor
du; ilk gençliğimin medfun olduğu 
yerlere '\'e ilhamlara bu muhit, 
aslA muttali olamazdı. Bazan so
ğüt ve çUW" yaprak arı altında 
:rakid bir gfil g"..ırl uyuduğu, hazan 
bir uçurumdan dökUlerck vahşi 
girdaplar dl)ndilrdü~ii derin ve dar 
meçralarda ağnç kütüklerini t>ir 
çöp gibi sUrükle;ı.ip götUrdilğil o 
yerler ki. çiçelderini ezmek ko:-. 
kusile b::.mıa;;.P., sük\ınati bozmak 
cniliJcsil... ko:tlam:ığa luynmazd!lll, 
Yurdumun en serazad menekr.Plcri 
"'11 milhib yalçın dağla.-ı, göz nlabil 
diğine gen~leyen ekinleri ve u • 
fuklardıı::ı taşan bağlan. hahrelcrl
le ba.şb~.ı )"8.53-llmı ne mPsut 
gilnlerim, hepsine tevdi edilml<? ne 
grami sırl!!:rım, lo'lrağrl'füı ve bu
lutlarında mahltf.ılt ne mU~ed 
hatn'alarnn Vl\ror' 0'llar hep fdir
di; be:ıdPkİ iltııunll\rl dR h"p r"'r 
dlmu~tu. 

Mukad1erat!lllın kırılnl'\z 11ar
ma~ bAna bir istik41!m!'t göetE.'rdl '. 

bu yolun eonu madde ve kuvvet 
merhalesiydi. Bir .zamruı cli:nleı 
hissiyemde ölüm ra'§elerl gördüm. 
Gönlüm §iir ve aşk .istidadına ha
rap bir tiirbe oldu; gözlerlm yeni 
ufkuma alıştıkça a.-ıla.dmı ki tabiat 
her "ye insanların kı..ba ve ge. 
çlımsi!: ~rlerlne blle akseden, ken 
eli gUzellllderlnde olduğu kadnr 
evlRdmm çir1dnliklerindc de te -
celli eden ezeli bir nurmuıı. Bunu 
anladıtı:.ıı giln. inşaatı cesime işle. 
rlni nefis san'aUa.r sırasından çı. 
karmak isteyen beşeriyeti mUte
fekklrenin gafletine gilldilm. Ve 
bedayie ka.rş:ı müteessir olan nı
lıumö..a yeni htr güneş doğdu, 

.Adalarda sonbaharın l" elikesi 
addolunan o mağrur kızı. 'l'akdire 
yaklaııtırmak bahanEsile. geçen 
günler ve geceler bende eski mil
tahas"is genci uyandırdı. R:ıkik ve 
hevcskfır oocuk, yıllardan sonra 
olgun bir ıı:ıir oldu; ~ıirim kadın 
hiesinc, lcııdm \•cknrına, kadın izze. 
ti nefsine lıitııp edl;ı.·ordu; bunu ken
di kerdimc ;} üksEiı: sesle bire<>k de
fo o'mdum. Sor.re köşkü 1jynret 
S3.8Uni kasten biraz tehir ettim. 
Oraya gittiğimiz 7=lllan evi, koyu 
bir zulmet içinde bulduk. Takdir: 
-Yo!tl~! .. 
D dl, H"sir, ftmid'5i~. ~mlığs 

tl ğnı yUrlldük; ve bOyUk bir 
m mnunh tle, onlan h'"r zame.nki 
y ·ı rlrdt~ r,örjilk. ı)Up'• siz bı:>k
lrmnkt n usannrak çıkmışlardı; 

Kesik kol cinayali 
Esrarını hala muhafaza 

ediyor 
Cç giln evvel akfam ll*r! Be§lkt&t 

p:ırkl.cıu bulunan iki kol ft .kı bacak 
cinayeU henüz bütün earanm muhafa 
r& etmektedir. 

!tt:dceıumumı nıuavtni Tahsin ~ 
l'mniyt:t :ı:ıyet ma888J hft.c:lliıeııln t&b 
k!katJ ile ehemm1yeW menut olmalı:. 
t.adırlar. 

OtdUı1ilmlıı k1m old\lğu da anlaşı. 
ııı.manıışlır. Verilecek morg raporu. 
.ııun tıuctıJl, yana aJmacağı ve bu su
retle ceset sahJbinln ne va.kit öıdUrül. 
dllğDııOB uıatııec.aı •ndmaktadir. 
Ayri'C& lteslk kol~ becaklardald par 
ma'k 1&1m de aımmaırtaıW • 

Söylendiğine göre mUddelumuınlllk 
ve abıt.a 2on dalr:Dıada meydana cı. 
kB.Tdıkl&n 'bir ipucu Ozerlnde yürU.. 
".lleltt::.d!rier. 

Cinayet muamma.ıımm bl.rkaç gUne 
kada.r cıydınlan:ı.cnğl saııılmaktadrr. 

TURKIYE SERBEST 
GUREŞÇtLtK SEÇiMi 

Aaa._, 12 (llown 1) - BugOn 21 
bblgenın ı grupta yapılacak Türkiye 
serben gttre_şçD!k seç!mlne Şehir Stad 
yumunda ~lanmq. bitlnci, •• Ddn· 
d iev~ bitmiştir. 

M.Qeabakalara yann devam edil~ 
oekttr. 

man lıUCumUM lıtitfl koymak tçtn 
mgtı1a ltaJ!l&kl&nnm kA1'IUtfne tam 
itimadı ft!'dlr. Blltlln df#er p.P-teler • 
den dalöa bedb!n ola DQtt Jıl9'1 di
yor iti: 
,sır taraftan Libyayı kaybetn mlz 

muhtemeldir. Balkanlardakt "ftZlyete 
g~ btz oray& ~ ve manevl. 
eebe'Jıer do&ayıslle gittik. lmkAnsız 

hale f'cleD pllnıua apıamım•malı.. 

dır ve eter blSy!e lılr 'YUl,.t cırtnya 

gellr9e, bOkQmet. bunu .ceearet \"e 

basiretle> Jtarıd•TMbdrr. 
Fal.at. ~ll Telgrafın tebartız et. 

tırdl,l!i gibi, muh!i.eamııtta yalnu; LUe 

olsa tc~ gene g~eden ve nıtur 
@"etlrmedcn ınukavemrt edecektir. 
Halb•,ltf ~·ıılntz da değtlı.. Cephedeki 
ıecl rı.;.Qtte..--ıklerdeD başka. mukadde
rau hu mücadeleye bağlı bulunan A.. 
merlka blrtqlk dnleilerl htlk6meU
nlıi v-. mlllethaln gtttflr91' artan am
pa tı.tıe ;Jveneblllrlntr. 

AU..,r U...(A. ) -=-d!'l!1\eı 
Kralı Jorj Yunan nı.ilktlı:! lııtp. -
ben ~ ~r.aımamt:....ne7.{l,.~~tir 
Kral ba beJUnBJN91nde diyor ki: 

".Memle'ketimlzln şanlı tarihhi:!e 
en muhteıem eayfalarm Yunan 
kanı De yazıldığı 111 anda Yunan 
balkı. erkekçe ve cesurane met:ı.
netlnizlc, e,ıdz ceearetinb:e, 8ar -
sılınaz itimadmtza. ve nlhaJ za!el'e 
emnivettnıze en derin takdirleri .. 
mi bildiririm. 
Halkım. orı!umuza llyllr olunuz! 
KUYUMCU CJRAOININ 

MARlFETl 
Kuyumcu c:ıraklı~ yapan Mu_ 

harrem. Gedikpaşada otur~n 
Yervant Kaplan isminde birisii· 
ni, bıea,kla sağ kolundan yara!a. 
mı§tır. Yaralı hastahaneye k::.l· 
dırılmu: SUl"Ju 'r.:ı1<n.1nnmıstTT. 

şimdi okunacağı ıvaaGodilen neşi. 
deyi bekllyorla.-dı. 

Bi.1 gece daha yakın oturduk. 
Hiç konu§Jlluyorlarllı. .• 

Sık çamların arasından parça 
parça gözüken IAeivcrt semada u
&ak Ytlda.la.rm lt:!m'adar tebeaalim
leri vardı. Hava yorgun, ölil bir 
halde fe.ı:aya aerliıni§. kmııldwmı. 
yordu. Biltün o &tc .koruda Jtim.se 
Yoktu. 

Dinliyorlardı._ 
- Baelryonmı. Dedim. Ben o

kurken sen de .ınlltemad.iyeu c.iga
rruu çek! 

Sonra. iki ufak k8ğıt çıkardım; 
gayet kalın bir kalemle, ııe§ide bu 
kağıtların ikişer yüzfine iri iri ya
zılmJ§ll, Evveıa, hafif, heyecanlı 
bir sesle başladım. Ağrr, vazıh bir 
tclilffuzla vezni takti' ederek. ka
fiyeleri uzatarak, ve bir cftmlenln 
bitip ()tekinin bqla~ı; mnsra'la. 

Ankara haberle .... _ ................ ..--
SINIF DEaIŞT1 

HAVA SUBAY 
NIN TERFUNE D 

Ankara, 12 (Hususi) -
subaylar heyetine mahsus 
kanununun bazı maddel 
ğiştiren 2900 sayılı kan~~ 
rinci mad~inin değiştırı 
ne c?air kan•:n 1Ayibaf1 
rw amesinc alınmıştır. _ ıı 

Bu tadile n~ ah~ 
hiyesinden dolayı sınıf 
ren hava subaylarının :J 
şartlarım tamamlamala!lt. 
teakıp emsali 'hem n 
bi. terfi tarihinden pıil 
derhal terfileri icra otun 

L8yiha, meclisin 
günkü toplantısında. Dl 
olunacaktır. -'• 

Ceza anunun~ 
değişildik 

Ankara 12 (Hususi) -
met, Türk cer.a kanununuP 
ve 403 ilncü maddesinin ulil 
le ceza muhakemeleri us.ıUD 
nununun 66 ncı m dde51 
dili h.;.kltmd& iki kanun ptO 
hiızırlıyarak meclise gö 
tir. 

Devlet DemirYoll~ 
memurlarına dait 

Anl·ara, 1f (Bususi).
let deı&J-vollan ve 1 
işletme ıÜnumi idaresi JJJ~ 
rı tekaüt sandığı ha.kk~ 
nun layihası meclisin bU 
tesi gün\ii tonlantısm~ 
kere olunacaktır. 

Aldığımız tedbir 
ihtiyatta bir ifr. 

kar~ık def ildır 
~ 

fB(l.Q 'f.l.rr'1 1' 
mıstı. Almanya. NorvcgttJt ?ı 
gi bir eldlde :zarar ı( 
Buuunla beraber, gilnlbl 
Almam"a bir lw km hareke 
memleketleri i}ga1 ooer<'1' ", 
lerlne nllıayct ,·erdl vad" 
lccck olursa Alman 1 pJI 
geçnılş <>İ!ın memlcketıetln 
~ıını lıep hüyJedJr. 

o ha!uc :rtlrldycnln bir 
tclılik i8lne :mıı.rcz olup i 
•• tetkik rdCl~•cn de mrsetcj 
elen ibaret t-<'.nılnntlnrla ~~ ... 
edecek yeroc Rnlkanlar.1.,.. 
vaziyet ter~e' c$1 lclnı:'lt 
etmek daha doğru olur. 
ltugiin TllrkiycnJn mmıset 
aı te~dl eden Batkantard• 
ordosu bir taraftan l'o.,ol 
dJğ~r taraftım l'uruın15tan -1 
harekete gcr.mf~tlr Te :111 
Yagosla\-y& \"e Yonanlstsı' 
ne harekete g~ek ~i• 
SürWen oydnnna sebepler 
Türkiye itin de teknr 
m.'\lı'tyett.e ~cylerdlr. na _,l 

BaUmnla.nla t111lh \"e ernol,.... 
la.n a\·det edinceye kad.ı 
yenin a-~ıynt tedblrlc.rl 
fnbll ~örmek. gi:nUa 'ırto4:. 
leket için te1iı!is1 lmkinfd 
lı"lıe ne ka~la,.nakta
fcdakirlı'k ile herhand ~~ 
za ıau,ı haar bolonmall ~· 
ıır. ~s~ 

nn l'didile kanttmnıunağa itina 'Rugtın ~~akanın 111 
kir. ilk ltrt'alan okudum. Bu, Ada- 68 inci yıld6nUmOdUr, su ~ 
larm bir ltasideslydf; BUyükadanm bette clnılı.m mezunlar ceJl'İ,...-~ A 
her hisse işin&, her kalbe mahrem fıncl~'l bir merasim ~ı 1, ~ 
olan gizli ve işik&r yuvalarmı, d.=- 'Mera.s:me sabah saat 10 dSJl . ..
nWerl ve bu liclvert semayı buan okulun Fat.nıtekl bina~ tôrO ,. . 
zengin nurlara ve kih kanlara bo- ur. •roplantıyı okulun dl~::&-' 
yuyarak doğan ve gurup eden gü- cak, gerek memııiar •e pr--_..,,J 
neşleri, daima bir bahn hayatı bclcı hug1ln hakkmdaki ~, 
ynşatan ~amlan mcs,,ut çiftlerin, okula knrçı bağlılıklarIIU ~ 
müat.e.sna tuvaletlerin Ustünde, on- ıcvlcr vcrcce.klcrdlr. 
!ara cavidani bayat, cavidanl saa- ;.,a 
det nurlan serperek muraasi ibir Sovyet RusyadaJ1rd-~ 
taç gibi parlıyan uıehtaphn; hic-
ranla.n. vusla.tlan. tel1kileri, sak- külliyetli mikt•. 
lıyan karanlık gecelen U%UD uzun 1 "jttı ;I 
tasvir ediyordu ve nihayetinde 00• ma zeme :t :ıı-,er fi": 
nıyordum: Bu, temqasuıa doyu}- Şungklng u (A.A.) - 1J gart -;,;_ 
mıva.n bedialar. nasıl terkedıllrdi r. lll<'mm.lı;.rA'ln 6~e:ılldlğln~U>-etJl '-
Kısa bir dunı~ mlltealrlp de\am yetı0• Wrl~in~ Çme kil ~ ' 

ediyordum. Şimdl se5imde ~imi ' v.em" (:'ı>lm tir. Bu maızcıtl t' rov)-ct"<"J' 
hir Jstirh:ımrn bitaplığı Tn:rdt. Bu dı>rtl..,esl, • 'ntsuoka il · f(luıır ~ 
kıt'alar yalvarıyor; }erlerde snnı. llt.J ır mıda cereyan cdl'll r. 
nerek. nihayetsiz gözyaşlan ).;inde leıln ScvycU r bir. " (' 1 

Adada knlmrıfarnı tnlcp ediyordu. slyaıı ı U.. nrl ı ııll r 
1 

<Deuam& var ) nı gÜ-'term t dlr 



Kumaş hırsızı suçunu 
itiraf ediyorı 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 
d~n ~e tetkik.lerinP. devam et. 
m~tır. 

Vekil, dün öğleden evvel mm
taka ticaret müdürl'~;;.n ... -
rek 

, .. ,SLUIC gelo-
marufatura tacirlerinin ak. 

reditif işiyle meşgul olmuştur 
Vekil, öğleye doğru İstanbul ti
caret odasına inerek burada da. 
halk tipi ay~ka:bısı üzerinde ce
reyan eden faaliyeti gön::len ge.. 

Be:lin ra.dyoısu ve Alman resmi 
tebliğleri, "Berlin" in uğradığı ha
va hUcumlarmm korkunç pUi.nçomı. 
J\~ vcrd.i. Bu ha.berin üstünde u 
gün mra ile dmulduğwıa bakılırsaç 

oray~1~ce, kendini bir m 
nm lırude s:ınırdı. 
ıa!:di, ~UtUn bunların yokolduk 

işidiyorw;,, Asırlarca sU 
bir ~ıılIŞlllaD.Oı damla damla ib.i • 
tirdıği bu hnzineler, bir geced 
Writaç saatte kUl oldu gitti. 

S~nı.sı geldikçe, meşhur eseı-le . 
bilyük adrun1a.rm ..... , __ b" 

Fakat "az çaldığını,, söylüyor 
canmı!'' diye bağırmL'.ıtrr. 

nC!jriyntın &rkasmda başka fikirle; 
var. Sarayların, resmi dııirc1 rin 
devlet kiitü-,,n-.....:..ı- e • ~ve me§2ıur 

- .,~ ırva 

'sirkecide ''Şen lzmir nakliyat 
anhan" nda kantarcılık yapan 
Kasrm. Dem.ircan adrnda birisi, 
bitişikteki "Yeni Sebat" nekliy&t 
anbanna srk srk girerek burada· 
ki kolilerden basma ve ku. 
maşlar çalmış. sonra bunları pa. 
.zar günü bir ibohçaya koyarnk 
.Arnavutköy semtinde satıcı gibi 
dolaşıp metre metre muhtelif 
kirnse1ere satmış, yakalanarak 

At durmuş, lsmail. !birdenbire 
şaşırmış ve güya parasını veri. 
yormuş gibi yapar.ak ntı tclon~ 
Jiyerek kaçmak istemiştir. T 1 

opera binasmın yamp kül olduğu. 

üne kayış- :ı~ ~:mı:~rm;~~~rde böyle 

c:i mı.iştir. 

81~adıklannı, gilneş gibi bUf' 
dünyanın mnlr olduklannı söyle . 
Şu halde o müzeleri, o eserleri 
blnalan yalntz Almanlar değil b 
tiln hı.sanlar kaybettiler. demek 

Faknt ş~hret, eser bolluğu 
Jdlik bn.kmımda.n "Londra" ''Be 
lin" den de ileri bir şehirdi. Vn 
va. B r n k e e ı ve nihay 
Belgrad dn birer mcrke7.diler. O 
lann dn bugün trpkr Berlin 
bUyilk yaralan var. Berlini lngi · 
ter yaktılarsa, ötekilerini de 
ma.nlar )'lktrıar. 

Bunu farkeden İbrahim mey
dan vermem.iş ve baltasını ls. 
mailin arkasından fırlatmıştır . 
Baltanın keskin tarafı at üzerin
dekinin kafasının arkasına tesa
düf etmiş \'e derin 'bir y~ra aç. 
nuştır. 

1 ar 1 ı · Evet, bir medeniyet mel"kezinin ge 1 yar 1 ~ve a~ içinde kalqı, h~ ş{ip-
rr.:· 1 . • + _ _, ıerı. ~C:ezr~ ney. Çilnkil oe!Ur-
ı une ıçm ..usviçreye lbir A- b leştlren kuvvet, 

merika.y~ da ısmarlanan ud ka_ ~ tllrlU medeni ~lerdlr ve 
v;şin imaline ~ .... 1anm...rt"'" Ka yıne hiç crtlphe yo~ ki ---ı..__ 
~ ·• "'as>' 4S' ..... • • almte~ · • ,_,,,.~ 

tevkif ohmmuştur. 
Bu açıkgöz hırsrzın muha.ke· 

mesine dün birinci sulh cez..ı. 
mahkemesinde lba.jlanmış, .kendi· 
si itiraf etmiş, ancak çaldığı ile. 
ri silriilen 370 metrelik bir top 

lbrahim baltasını bir daha sa
vurmak istemis, fakat ürken at, 
kaçmış, gitmiştir. 

At üzerindeki ağır yaralı 1s
nıa.il, l>aşmdan kanhı..r ~a. aka 
köye gelmiş ve vuranın !brahim 
olduğunu, parasını almak için 
kendisini bu hale getirdiğini söy. 
lemiş, kaldırıldığı !hastahanede 
ölmüştür. 

yışlar kısa bir zamanda ikmale- bir k göz nuru, beyin fMfol"U 
dilerek mmnleketimi7.e gönderiL 

110 
tada bi_ribne)'ince, medeni-

mek üzere yola çıkanlaeakbr yet merkezlendoğnıaz, "Berlin" iş-
• to böyle bir yerdi. Yollarında dAlıi 

Bavul fiatlerini ~~:=~:~~ 
•• k 1 t 1 lann zevkleri ~ 8MatkQr.. 

Sonra, hep biliyoruz, ki bu iş 
başlıyan da Almanlardır. llk ate 
onlar açm~lardı. Araya koydukla 
"mesafe bir zamanlar kendile · 
kontdn. Ama tayyareler bUyUyü 
"uQaD kale" ndmr alınca di§e · 
trmağa tmıak gibi bombaya bom 
b~:m'gma YMgnı, harabeye 
rauu karşılıklnn verildi 

basma için: 
"-Ben böyle büyük top!~ 

çalmadım. Birkaç metre kesip 
y u se en er e rmda bUtUn bir mualkinln ~e:~ 

rerdi. Kntilphanelerine fikir hima.. 
Daha dn neler oınc$m bugün 

den hiç khıuıe kestiremez Aca 
bUUln bu kıyamet içinde ~ 
kaybettiğinJ anlıyacnlı: kafa"". lllyokb.l.111 

alıyordwn." demiştir. 
Hırsızdan ibu gibi kuma§ları 

satın alan Amavutköy ahalisin· 
den 15 kadın ile erkek de hırsız· 
lik malı satm almak suçundan 
ln{.l.hkemeye getirilmişlerdi. Bun. 
lar da, malm hırsızlık olduğunu 
bilınediklcrlni ve Kasrmr, a.JeUı· 
de bir seyyar satıcı sanarak bas
ma aldıklarını söylemişlerdir. 

Neticede, mahkcıne yine Ka. 
snnm hmıı.zlrk basmasından 6"1· 
tm ala.n Amavutköy karakol 
komiser muavini Nihat Sizer'in 
de mahkemeye celbedilmesine 
karar vermiş, dunwmayı bru;ka 

Katil lbrahim, y;.kalandığı 
zaman vakayı aynen bu ~kilde 
itiraf etmişken, dün mahkemede 
inkar etmiş, yolda beraber gi
derlerken borcunu \Tmek iste· 
miyen lsmailin kendisini öldür. 
mek için üz.erine bıçakla saldır
dığım, kendisi de, canmı kurtar
mak ma.ksadiyle vurduğunu SÖ,Y
lemiştir. 

müca ele 
Fiynt milraknbe bürosuna vaki 

ı:ikiiyetlerden son günlerde lbazr 
ııntıcılarm. bavul ve valiz fiynt.ln _ 
rmr yükselttikleri ~ılını§tır 

Bliro. bu gibi esnaf ne mücade
leye geçmiştir. tık kontrolü.n teslıi 
derhal göı1lhnllştür ve bavul fi. 
yatJarmm indirildiği tesblt ednmft
tir. Kontrole devam olunncaktir. 

' la:valanmn eeeJ"lcrl y?ğılmışt:r 0 
cildlcr içinde uçurum gibi d~ 
mısralar, nlav gibi~ duygular
la kn.ııµla.smfrk. 

MUzelerinde, renk mabşerlerl 
seyredlllrdl. Orada bir damla bo
yadan bir Mrika çıkaranlarm tab
lolarile dolu duvarlar vardr. insan 
= 

sulluğun acısmı duyacak gönUI m 
kalmadı? .• Meğer §U insanlığın n 
kanı. Qılr alm yazısı varmış! 

HAKKI SUJIA GEZGtN 

1 GONDEN GONE 1 
Neticede muhakeme şalı.itlerin 

celbi için ba5ka bir güne bıra
kılmıştır. 

Altın Fiyatı 
Dün de bir nttmm f.i,)ıW 26 lim 

50 kuruştu. 

bir güne 'bırakınL~rr. 1 
Şile cinayetinin Veşilayın toplantısı 

Bugün de b-r m·s fi 
B UGON ~ misafirimle ~- rmrı kunı fasulyeden bir bilezik 

ln.6tıracagım. Hoş, kendisi. parmaklarma nohuttan bir yüzük 
~u ~tmı.lann hiç de ynbanCJSI de- kulaklıı.nna börillceden bir küpe 
ğildir ya.. Vnkrt olruyuculnn Os- başma dil peynirinden bir ta k 
mnn Cemali çok iyi tanırlar. Onun tıık.sm. daha sonrn da dudaklaı:ı 
renkli ve ke)'ifli yazıla.rmı okuyan- ruj yerine domates ezmesi ve k ' 
1annm pek çoktur ... Osman cemal lannr mya.h boya yerine çivitle :: 
bu defa, benim bir yazıma iltlfnt yasın. eapkasmm üzerine de bir 
etmek Jiltfunda bulunmuş... Aynı tutam tel kadayıfı bağlayıp soka· 
mevzuu bir de .kendisi yaz:ınış. f1rlasm ? g 
Şüphoo.iz çok daha iyi, daha zengin 

muhakemesi 
Birkaç ay evvel Şile yolunda 

işlenen kanlı ve tüyler ürpertici 
bir cinayetin muhakemesine dün 
sa:b8.h birinci ağrr oeza. mahke
mesinde başlanml§ttr .• 

Katil, Şileye tAbi köylerden 
birinden 17 ya.şmda. İbrahim oğ. 
Ju Necati Terzi adında. lbir Gür
cü ~ğudur. öldürülen de a.yru 
k~yden Memnct Oğltf tsmnll a-
dinda l>İr GUr<:üdilr· 
o~ tahkikat evmıtmcıan 

arilaşrlcbğma. göre h!ldise 6öyle 
cereyan etmi~r: 

Katil, Mehmet oğlu !brahim. 
köylülerinden tsmailin vaks. ~
nü Şileye giderek ımal satacağı
nı öğrenmiş ve ii7'erindeki para
lan almak maksadiyle baltasını 
biliyerek yolda. pusu kurmuş. ts. 
maili beklemiye başlamıştır. 

Biraz oonra., malını sataNk 
~r kımUZI Jruşağına yer
leştiren 1.smail, at üurinde ıslık 
çalarak görünmüş ve ilbrah~in 
yanına gelince, soyguncu. bir
denbire önüne çıkarak: 
"- Hey lsmail. ya paranı. ya 

-SO-

Kadınlar gelmediği zamanlar 
Benooik pezm.Urde bir kıyafette 
dol~~ıyor, geceleri kırla.:rd3. yatı
yor, ğündüzlcri ya. ibodur ağaçlar 
dibine uzanıyor veya sazlar ara. 
amda dolaşıyordu. Ne avlanıyor, 
ne balık tutuyordu. Benedik 
Masson başlı başına bir muam· 
ma t.eşkil ediyordu. . 
Doğrusu Violet baba Benedı· 

ğin muammasını çÖZDlek için 8.. 
deta hasta olmuştu. Bir günden 
bir güne Benediğin elinde ne bir 
silAb, ne de bir olta görmüş ~e
ğildi. Peki, bu adam bUtn gün 
ve günlerce kendi kendine dola
şıp ne yapıyordu. Violet ba.'ba o. 
nun muttasıl doJa.Ştığmı, ba.Zan 
elleri cebinde bir noıcta.da saat· 
lerce durup sabit nazarlarla. b~r 
yere baktığını, sanki oı:u13!1 b!.r 
şeyler çrkmasmt bckledığini go
rürdü. Sonra. Violet baba :sene. 
diğin birçok defalar yü~ ses
le kendi kendine konuştugunu 
da duymuştu. . 
Eğer çılgın değilse ibu gayrı 

tabit adamın kafasında ne var
dı .. Muhakkak ki bu adamda. giz
li bir şey vardı. Vio1et baba l::ı. 
nu düşünmüş ve bu a.daJn!11 k.a: 
fasmdıl. ancak bir cinayetın ızı 
kalmış olduğuna hUkrnetınişti. 

Violet ba.ba bu hUkmiindo JS
rar ediyordu. Benedik M~
nun ne avlanmak ne de balık 
tutmak için bu kllçiik ga:ınlı köy 
evinde kalmadığına. kanaat ge
tirdikten sonra Violet baba es-
rarengiz mücellidin muha.kk.~ 
bir clna.yet işlemiş olduğu .11~· 
münü vermiş ve bu hUJaniln~ 
isabetli olduğuna kendi kend.inı 
tınaamen inandırmTŞtl· 

Bir kere }m hil)mle vardık-

Yeşilay gençler birliğinin il· 
çünıcü aylık toplantısı dün Eminö 
nU halkevi salonunda bUyUk t:r 
dinleyici kütlesi karşısında ya
pılmrştır • .Evvela, bu ay birliğe 
yeniden yazılan gençlerin aııd 
içme töreni yapılmış ve bilahare 
'bir temsil ve ıkonser verilmiştir. 

Yuka.rıda.ki resim de bu top-

lant:ıya iştirak eden Yeşilay ü:ye.. 
lerini göstermektedir. 

Dünkü ihracat 
Dün 50 lbin llralık ihracat yapd. 

mrştrr. Bu arada Fransaya kendir 
tohumu, lsveçe derl sıı.t.ılınıştır. 

Esrar rJe maceralarla dolu zabda romanı 

Yazan: Gaston Löru 

tan sonra. biribiri arkasına kay
bolan kadınların bu garip ruu. 
ootıerinin de Violet ba.banm zih· 
ninde nasıl bir tesir yaptığını, 
nasıl bir akis uyandırdığını an
lamak mümkün olur. 

Benedik Masson köy evine ge. 
lip mutad yaşayışIM lbaşlıyalı 
bir hafta oluyordu. Violct baba 
bir saat bile Ben.ediği gözden 
ka.çırnıa.k istemiyor, ancak ara
sıra vadinin diğer yamacınd~i 
''Yeşilağaç" misafirhanesine gi
dip kanımı doyuruyor ve hem 
misafirhane, hem de köy lokan. 
tası vaziyetinde olan Yeşilağn
cm sahibesi ile gevezelik ediyor
du. Bu misafirhane Kultrey mar 
kisinin metresi Dorga için satın 
aldığı araziye tabi ornıanm hu
dudunda bulunuyordu. 

Misafirhanenin sahibi Muş 
Hala isminde iri y...:n, giller yüz
lü bir kadındı. tçmek, kumar oy· 
nama.k ve karısının varını yoğu. 
nu mahvetmekten başka bir §CY 
bilmiyen hırsız kocasını ölüm 
oratda.n kaldırdıktan sonra Muş 
Halanın yüzü gülmüş, neşeli hoş 
sohbet bir Icadm olmuştu. 

Violet baba bu misafirhanede 
d41>irna çok iyi muamele görürdü. 
Çünkü gizli buluşmalar ve mem· 
nu ~vkler için Pa.risten, !}Ura.
dan buradan kalkıp Yeşila.ğac 
misafirhanesine kadar gelen kim. 
seleri \'iolet babanın da hoş bir 

._. .~-=cer e 
ÇerJiren: M. ACAR 

nnzarla karşılaması Iamndı. 
Muş Halanın birçok muhitl~ 

d~ hakiki bir ~öhreti vardı. Te
mız yemekleri, güzel mezeleri 
nefis içkileri ve rahat odaları il~ 
şöhret 'bulan Muş Hala, bilhassa 
ketümiyeti ile de herkesin sevgi 
ve takdirini karnnmışt.ı. 
"Yeşila~" misa:fima.nesinc 

gelen çiftlerden evlenme cüzdanı 
sorulmaz, kendilerine en rahat o. 
dalar verilir ve ne yaptikları g(). 
zetlenmez, kapıların arkasından 
dinlenmez... İşte blltiln bunlar 
Muş Halanın namını yUkseltmi
ye kili gelmişti. 

Violet ha;~ mutfağa girdiğ'i 
zaman Muş Hala ocağın başımla 
yemek yapmakla meşguldü. 

Violet baba Muş Halayı selam 
laımı.clı bile •• Hemen oracıkta bu. 
lunan bir tahta sn-anın üzerine 
çökt.U ve piposunu yaktı. 

Neden sonra Muş Hala arka
ya döndli ve: 

- E .. Anlat bakalım, dedi. Şu 
Beneıiiğe haia yol veremedin 
mi? 
Muş Hala ömründe bir tek l:e

re bile olsun vadinin öte t.anr.fı. 
na geçip av mrntakasmı gemıış. 
bata;klıklan görmüş değildi. Yal 
nrzca bu pis bataklrk yerde Vlo
let baba ile ve Violet babanın bü
tün mUma.naatma rağmen bir 
tek ki.5in!n oturduğunu ve otur. 
makta rsra.r ettiğini biliyordu. 

bir hayal ve fantezi salçaslle •• tk. ol;-:U~ sen de, hiç b6ylc ŞCl' 
,.dam refildmb:in mUsamahN!ltla sU· 

yenerek ay.nen alıyorum. 
HtKJDlT 11tJNtR 

••• 
Yıldız şehriye· 

sinden gerdanlık 
D ONKO Vekrt gazetesinde Hik

met Mtin1r ya.zl)U'du: 

Km:ağızm bir1. kiiQilcük yıldız 
şehıiyelerinl bir ipe dbere:k bun
lardan b1r genlanlık ya.pıp boynu
na 8SDll§ w bu tehriyeden gerdan.. 
lık kızın boynuna pek yaraşmq: •• 

İster mfam.lz eimd1, aynı 'kızca
ğız, boynuna takmış olduğu bu 
eehrlye gerdanlıktan 80llrn, kolla-

Violet baba .Muş Halayı her şey
den ha.'bcrdar ediyordu. OOnya
nm en çirkin eriı:A<n dedi w• Be Ai.ı;.;... -q,• gı ne. 
~ ..... bu yalnızlrk içine kadmla.-
rı çekip ,öldünn~ olduğunu 
da söylemŞ:i. Bu fikir Violet ba
banın reddedemiyeceği bir hakL 
katil. Bunu Muş Hahı:ya söyler
ke.n en bilyük SUTmI verdiğini ı.-e 
~ .BllTIIl saklamnasmı rica etti. 
ğını de söylemişti. Fakat Muş 
~~a .. bu esrarengiz cinayetlere 
gülmuştU. Esasen kocası oldük
tenl sonra Muş Hala ne söyler
erse 1?ın1dan kendine bir zevk 
h.issesı çıkanyor ve gülüyordu .. 

- Ama inatçı ve boş adamsın 
be Violet baba.. 
Di~ MU8 Hala söm başladı 

ve ilave eUi: 
..- Yine seni bugün bir tuhaf 

gorllyo~m. BorkQ.rlm zihninde 
~. ycnı pla~lar kuruyor. yeni 
hUkümler verıyorsun. Haydi sa. 
na. ~lr ~p vereyim de başın 
ycnne gelsin. 

- Peki Mııı Hala., doldur bar
dağı ben de sana bir hakikat ha
ber vereyim. 

Bardak doıdu.. Ve 0 zaman 
Violet ~ba krsaca: 

~ledincisi de geldi. 1 
din
-. Hangi yedinci .. Neyin ye • 
cısL. 

Violet ba.ba omuzlarını sılkti ~ 

DiyeccJaılniz. Neye ol:ıruısm. Av 
l"Upa ve Amerlkadald sinema yıl • 
dızlamıdnn bazdan, boş makarn • 

=~ 6kçesl, kaplumbağn 
turu ..,ft,~~ çantası, içi oyulmuş 

ycuı:.~an pudra kutusu 
midye bbu(;'Unda.n mahallebl ka · 
şığı yapttnyorJarmış!.. -

- Gara.be& bu derelemne 
dfllleli acaba? ne 

Derseniz onun da cevıı.bt §Udur· 
- Batmtllllğln en son perdesi! 

OSMAN <JEMAJ, 

Mahlut ka ve .. ' çay uzerine 
eti et 

MahIClt kahve ve çay tlı:enn 
tiket yap~tınlmnsı ha.kkındnkt~ 
rann tntbikm:ı önUmüzdeki 
teei gününden itıbaren başl:n: 
tJr •• Etiket ynpıştrrmıyan emı 
hakkında kıınunl takibnt yapılnrı:ı!' 
§iddotle cezalandınlacnklardir. 

~·evlern e 1 
Hamid Gecesi 

Uaktldal' Hallrevlndttı: 

13.4.941 Pazar gUnU a.koamı Evtnı. 
salonunda bir HAmld geocsı tertip 
edll:nl§tlr. 

Geceye Ecved KUmsln tanı.tmdan 
bir konferansla baglanncalt ve mut 
nklben Tnrık'tan birkaç sahne tcmsı 
edilecektir. 

:ı:::: Pazar 
1 

Pazortesı -> 13 Nisan 14 Ni~an 
~ 
et lte.ev\-el: 10 Re.oweı: 17 .... Kasını: JIS7 Kasım: 158 

' ak! Ucı \ ıuıa tı l'.iUUU \ ııt.a 1 t.411 
tlllııeefo 

- Benimle dalga. mı geçiyor
sun? Neden bahsettiğimi sen de 
9?k .~ı biliyorsun. Sana ye
dıncısı de geldi diyorum. Ama 
bana sorarsan bu zavallı küçük 
de uzun mtiddet kalm.ıyacak ve 
o da diğer altısmm yanma gide. 
oek.. Fakat bu kere işi 0 kadar 
kolay yapamıya.ca.k. Ben bir an 
olsun ~l!den ka.çırmıyacağım 

do,._ı,u 
6.24 10.38 6.23 10.36 

Öğle 111 1 5.29 13.14 5,28 
tklndl 16.58 9.12 16.58 9.11 
Alt§8lll 10.47 12.00 19.48 12.00 
Yatsı 21.22 1.36 
1maak 4.38 

21,23 l.3T 
.. 52 4.86 8.49 

onlan (.Devamı ttann> 

...... 
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Katı muharebeye 
doğru 

Manastır 
mıntakasında 

Maçek esrarı 
( 84f taı'afı l .,.._) 

Aynı muhabir. T~ann 
gelecek Amerikan ve lngillz yar- LoDAlra, 12 (A.,A..) _ SalA.b1 ~ I :ıe,redllcn haber hakkında Röyter .. 

Yunan Kralının 
hitabesi 

dımına çok güvecdikleriııi ili.ve dar bir men.be.dan &tre-e Jansuım ~· ·--ıat · • '\bl ... bildiri- (Ba t&Nfı 1 itteitfe) 
( B~ tarafı l incide) etmektedir. - yor· rt•--- -~'-'.--

D.ğr "betten y gare, Manastır mmtakasında bulu- • ... a ... x-, .... _ .... pıet JU'1P' 
aya dofnı, lktncı.st 1ıma1 - doğru 1 cı ugoelav cenup nan zırhlı keıif mflfrezelerimlzden Belki Maçck ~lı:::ıdl zatreııte dtlt- na c;ılmııa. 

mihveri. ordusu Aınavutlultts. Deri ha.re- blri, diln bir dlltanan piy::..ie cüzil- manm elindedir ve zamıelUl'f kadar YuUDldıar, 
KAT'l ~füHAREBEYE k~~a:'tm~~~r. habere tamını, kamyonlarda.ıı inerken ya- uzun müddet"~ ·-etınd• 99

rbeat de- Kalblerlmis ltlıl blb tapdıktan. 
DOGRU göre, Yugoslavlar Arnavutlukta kalıyarak tnmamen, imha etmfl • ğlldir. Bu haber doğru lae, ya Ma.- demir gibi eatıam bir iradeye, azme, 

,. ~~ra 1° (A.A ) Bı"r / ı tlr. ~-..ıliz müfrez ... ; birbir -yia- eçkl'n bu beyaruıamedeid • .nzall uy- muk&veme•- t•--• ... .-- --•tk ol· 
UVffU ' '1 • - • - mühim bir liman olan Drac'ı 1 ' .1.ü5J ...._ >< - - --- -

an İngiliz - Yunan orduları gal etmiaJerdir. ..,. ta uğra.mam:ştır. durınadn' veyahut da Mac;ek taQtk dUkt&ll IODl'a onblnl .. dQfmaDa " 
diğer taraftan Alman kuvvet- AfüıtI, 1! (A.A.) - t"'la...ı.e- MUHAREBE DEVAM EDECEK altında hareket etmektedir. dllfman tanklarma mukavemet ve 
. ara·~da Fl nan n aı"mal '-"'"l'U SıaP !llEMURLAKINDf fttanım- -- _ _..._._. ........ e 

...... orı 1 ':ıl den Atmaya dtmen askeri mil- Londrao 12 (A.A.> - Londraya VA2:1YE'l1 -· .... -• .__ - .... 
gesinde gayet şiddetli bir şahitler, batıdaki h~kltm isti. Yugoslavyanm vulyet1 hakkında -a-

uharebenin dün a.kşa.m başla. halesi netıcesi olarak batı Trak· gelen haberlere göre, General Si- Baclape,t.e, 
11 

(AA.) - otı: Kral. Ol'da " mlllet.. Beptmtll blr-
oldu""'-· havadı·s: bu"'nn o--,.._ Hırvat dahlllye nezareti Hır9aU.. ilkte -... mtts"'-t .,. __ .. ,.._ ..___ 

~u sw ,.,.... yasından ~ktlen Yunan ı.- ·1 .. ""l moriç hWdUnetL Almanlarm Hır - "P" -" -.
70 

..... a- ..., .,.nra burada ~"ılm•ctır. • .,,- -..çeki1..11au tanda bulunan Sırp memurıarma z.t" .._ bir btlttblh u....--ır --~--
.,., J- ~ manevıya.tınm bu zaruri il; .. _ vat!Btanda iatiklll ilin etttrmc:k ve a... _..,._.. lnlUCUU• 

haber hakkında <Me edilebi. ,.. repteıı nrilecek talimata taY.tUwı ba nrtJtr eandmu la!maktadlr, 

fak 
"dd. aı· ... - ten a&a mtıteeeair olmadığını Macarlan harbe tk>kmak giıbl vtlcu- barekd etmeleri lllzumunu aklll taır- ""'' a.ı, at c• 1 m wuata na- söylemekte müttefiktirler. da getlrdlklerl lbtilltlara rağmen, dlrde haktarmda eıddeW tedbirler ~ -.uff'tlam tetn ahi Ola aau. 

bu muharebenin kat~ı bir YUNAN llA'IB1JAT 'NAZJalNIN harbe devam etmeğe en katı bir bil< edileceğini blldirmtıtır. dtndarane bir lmfCl De bir ook Yunan 
iyeti haiz olacağı anlar;ıl. !RJ"l'&U surette azmetmlt bulunmaktadır. 1 Hırvat hUkt\meu kati 11UNtte ,_.. auUJertm htma19 eden ADaba, Hu-

kt Jır. Çün 1tii bir taraftan At.tna, lJ (A.A.) .- Yımu Kat· Almanlann elde bulunan dellllden _,,_ edin k .. __ t 1 .. __ rett lıfer,..me '" ebedi 'f'muUıı.tanm 
una 1 tarla İnF:ilizler Make- buat ııuın Nlkoluc!ia dUn a1qam n.d· de anlqrıacatı f.bere geçen uır. ..... ceye a.....- mevcu YA&"' ... PD " ~ bayatıan pe.buma 
nyadaki Alman ln:vvetleriyle yoda 1\ beyanab J&Pmt1tır: babardakl l'landres muhareb~si zııe bafmda kalacaktır. mtıd&faa edenlere tınecctlh edeUm. 
lyan kuvvetleri arasındaki _ T&rthtn en Jfddetu.,. en pulaJc muevralanm Balkanlarda da tek- MEBUSLAR TE\'KJF EDiLDi ~celertmbı ntammmm mukad-
va3a.layı kesmiye ~alışacak. meydan muharebelerinden blrt bh' ta• rar etmek a.teı:Ukleri anl:ışılmakta Bodapeote, 12 <A.A.> _ on: deı topraklarmm m11d!t.faa destMı 

Lolldra, ]J (AA.) -

retlala tdllJilı 
l.ılbyada kuneU__.. 

garbında clQfmaD 
, bir taraftan tın Almanlar, 

1 
raftan YwwıuJ&r •e tıııUlzler Gbth' ise de, bu manevralar muvaffakı- Maynap'm verdiği bir habere göre yazım ~ bal'l&DmlL Tqum Ya-

ubıı do.-:ru ric'at etmekte olan taraftan da AlDwll&r arumısa: eıv yetaizliie mahkCUn görünmektedir. mnatt.standa bulunan Sırp mebullan nan O!'dusa.. tadır. * • e 
~':ak Yug~la vyanm ~.nubu benllz b&flamanupa, bir~ saate k&- YUG08LA V TEBI tOt Hırvat bn~mcUnlıı emr11e reb1De o-
·srıde. bazı bölgeleroe .ken- dar baf1ıyacaktu: AhWı " hl1trlye· Yugo .. lavyada bit mahal, 12 (A.. larak lf'Vklf edllmlşlerdlr. Alman •I• 11 .. ........ ıt (AA.) -

ia.şe ve ıhtıyn-:larmı temın ~ 1 tJıı aa&tu,)'allam. hilekll.ı1ık " .-ret· A.) - 11 nltan tarilıU Yugl>Blav aretln!n teblllt: 
teri kabil bulunan Yugoelav lll yapugı :me.Fdaıı mubarebeel, btlt'ln resmt tebliği: llACABL.U BmVATtftA.NI T ı. llJAle••-e Ltbyada: Ku...vetJerlllll' 
:vvtlerıyle müttefik kuvvetle- mllwetlere, btlttın tedAIW'lddara s&o Şimal bölgealnde, laik d~man, TANITOB • UM prblnde dGpnaD ...... .-Jlll"'"' 

birlesmclerine mani olmıya gua ımereıı hıeMC•tza. Daruvar :J'Olu ile Sanavaya gelmiş- dair mltal8811 tadır. 
acaklardır. Bu askeri ha- ~============!tir. Budaptıtıt-. 12 

(A.A.) - Kaear ._ Jarltrede; Jıl'Uanadl 111 
etlerin ehemmiyeti kola} ...a :: Daha p.rpta, Almanlar muka Jaııaı bJdirlyor: ..U.. u (A.A.J - Yan nail dar alman esir adedi '1- ı 
çok sarih bir surette anl~ıla- ç 1 lJ tk vemetıe kartılasmadan Zagrebe gir Og-tt:ılldiğlne göre Zagrebteld Ma- Almaa •ıum olu Dıa.t Aul Deutıl- JWD ı.ooo ı subaJ, 14.fl//I 
lr. y lnız iki taraftan bu : a. örçi in 1190 u ıiıişlerdlr. DU.~an müfrezeleri car kr-osoıoaıugu birkaç güne adar dllud JUIJW: 28.000 J de mo.ateınJe_. 
• etlere i§tirak etmekte ohn Kragujjev~·a doğru nerlcmi!)ler- eJçl.tge tahvil edllecekUr Bu aureUe Tllrki79 HarldJıe VeldJI ~ Ba'befhıtanda: A.dl99 ,-. 

etler h~kkında bittabi hiç Briıttol, lJ (AA.) - ÇIDrç1l baCQll dlr. Bun.ar da ltgal edfunf!}tlt. j Macartstan, mtıatakll Rırvattlt&IU mm. Aılkannm ademi •OdaMle .. ,.. ket eden kuvvetlertmll 
maJUınat verilmemektedir. burada bir auWk IOyı.mlftır: lıfenezl Sırblııtaııda, dll§man 1 • resmen de wııyan Uk momJek•t ola. aetlDe canam edeoejl " llAdlMleıi olu dil manı mOte~ 

HARBE DAİR TAFSiLAT Britan,a bafnldU buraya Onlvent- leri hareketine devam etm ktedlr. caktır. bOyllk bir 411rırau. tuıp .,u~ 1 maktadır. Ad•nbeı.eda 
AUıı~ ıı (A.A.) - .Atına radyo111. tenin puöUye.ı matlle Avuaturalya tN01J..1Z R V... KtTVVr.rLERİ· • • • hakkm4a beıuatta 1ııulmad\ltll Al- lmmlfbr. 

!Ut hakkında deml§tlr kl: b&§vekUJ Menzie. lJAı blrlepk Amerika Bu•tapeote, ıı (.4..A.) - l!ltefudı mu •ı)'UI mabmlerlDde • al&ka lle !!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:i 
Barblıı, aıeybtek1 ısa!hamım, deTam bUyUk elçi& Vllıuı'a fahri doktor tın· N1N YARl>Dll lngfltere. Holanda ve SeJç1ka 1efa.. Gl'NDllmJttlr. Bu1la ftlll1etL Aııka· ı klJ'enln u.kJn battı 

delAlet eder tıçbtr oeY yok,. vanmı bevclh için gelmlftl, .._, 11 (A.A. - R6ytw a,jıuw. reUe'i!Ur: memurl&n lle heyet rete1eri nBlll mtlnJluna Tarll maat&atlD· altmda göze çarpa-
• Bo.JUDduruklan altma &1maıa, j B&fveldl, menuılmdm _..... ... ıım hu.mi muhabiri blldlr.lyor: dtlD Buaapqtcdeıı Moakovaya hareket deD mtllhem obm,aa 11aıutu' alım- .mektedlr, 

bbU. etUklerl kUçUlt blr menıle- tolda dolafmıt 'N lıılr poe .....ı baft 1Dgllla ban JuaneUerl, Yugo.sı&Y hu. et.m111erd1r. ~ DOktuehe banbt ederü 1 • • 1'I 
kahramanca mukavem.U 1rar. baskmı ema.ıımda huara utraYan lıi· dudu cıvarmda Ywıa:ı battuu yarma- * • • mtltaııea •7~• ADbnalll -., 11 (A.&.) _ 
Alnan ve ltatyaıı mtıatevlller, nalan tdk!k etml§tfr. ta utr&f&D Alm&D lat&J&rma &IJr a.. Stolmolm. U (AA,) - 8'efudı battı banır.U ~ .. fakat tana' ıuetealDiD _.-

annm muvalfaklyetai.1.Uge, utn ~rtn, b1J' çok 11"1 mGdaflıa lfçDe- )'Sat v.rdtı1,yorl&I'. ı Iaveç hllkt\metl, Yugoalavyad&kJ .Ma. NJbıaa ~W.. llfatlarlJle tanU 
görmektedir. Mnstevlllerln, teb. rlDlıı dierlnt nkmt,tır. 17' ba!ııeı" aıu bir memb&daD ISlre. car ıauıtaat1eri!ılD blm&7• belrlrm. edilmektedir ld, 'bil TUlf1ar b•Hb•mr-

ert. artık ı!lfUlı değildir. Artık. Çllrçll tbm-emtedekt merulmde •· GiJdillDe SON, •Umenl•r ceDUbl Yu. da Ji&UU" bllkQmetl tarafmdu ~ dald YU17ette mtl8'bet bir ..,._t 
~keUer değil, bava b~l.aft cllmle demı,ıtr ki: gtı91&.,ada lıılaautln 111&1 eu.tlderl ıaa taielıl kabul etmlftlr, m1au1 tuammaa .eda'. 

ek~<llr. Italyanlar, Yunanb\a. .. A."IWltural)"& Ye Jeıd Zelanda 1otaı- zazua ~ acaD lngWs bombU' * • * lleıtla. U (A.AJ - AJmlıll mat· 
mlh1Adı8'J cepheleri DzerlDde hiçbir larmm. ba kl&alk toprak bertDcle. dlmaa ~ tank" mrblı oto. lladllpette, u (AA.) -'!'an remd buatı. T1lrkl1'ebl 1ıltaratlJlml ma-
blldlnMmektedir. Geçen hergttn, Yunıuılrtanda, d11§manla ~mua &'il'- molla 1m11anm talPtp etmlfler n bir lraJD&ktan blldlı11mlftlr: b&Cua anuınma dair Stafuıl ..\jaml 

ı 11vyaya kuvveUerlni tanzim et. mlo olmam muhtemeldlr. Bu latalar ook .._. ~ ff1a ,.,.ıa. Yqoel&VJ&IUD daldm&m a..tDI. taratmdaa ndJa bir t.elpafl "'1'GJla 
n Alman hava kur:etletilllıı ani 01'llJ'& A"1J8turalya bmp9i oocaklan- ~. MHııııtmD oemıbunda J'Ua. kudl.U. aktedllmlf olu bGttlD --. 
mtarlle tnkltaa uğnyan tefldl&b, DJD kı7m•t1Dl luutacakbr,. riaa -te"wnde monıh11t ptdet. 

• •--k tmkA.nmı :vermektedll". ılıl l , ı t 71 ı• -.~... .__ bed.ıler =tbd ~. -Buaun LALE ıiıııs• ..... - ......- .... ,_ ..,-ı.:o• •• lirtr" 
BİR YUNA.~ GEM!st Nazır, Aliııaıı ve !taıyanlarm birlık· tanarem ArnaYUt!ak 19ttbmettnde n,. gelince Sırplar bu mu~edert .-ı 

BATIRILDI te otaralr 1nınetaeDd1rt.-ıtn gerek adet· 1leTllJ'm ....._ latalanDı da bomb&r gtınterde eaue11 btrkq defa lllW • 
AUu. ıı <A.A.) - D11şmmı tana. ce gerek mabıemeee 1>Wı a.tUnlqtm· dJma .,_,., ıdll. JDlfleTdlr 

....... ....,...., fll9l'llea - ftlll 
.....,. ~ lltplıeabı es~ &tuüaa ...... ..-:-

..rmm Yunan hastane gemlal Attı. de:ı ve Sel&dde daıtU ~ hstlls ~ _. ...,... nDNt BJBVAT alllUdlf 
bombardıman ederek batmbklan llDl.,. Tralcyanm muvakkat kqbm- 1enl 1-Blıa almü lseN ~ BIB IBTASI '-

bUdtrllmektedtr. daD ._._ttllltıea le!'& _._. de- YWl8 tanaN mıtJdtalumdıa latlm. 
ml§tlr Jd: mall 1* fUll,.t ftl'dlr. '!'UlaaD &YCI 

... ıewtıe. U (AA.) - Oll: 

Çalınan Saad 
or: 

Jlcnebl ndyolan irtibatları bellen 
ülloos'un prkmda teallm olan 

kuvvetlcrtnin d0,000 k1fiden 
olduğunıı dair haberler nqret,. 

rdlr. Bu babertn pek mUbal&ğalı 
utu ve maksııda mllst.erı•• sebepler 
nrlldlllnJ beyana mesundur. 
9u nımt:ıkadakJ Yunan kunetleri 

miktardan çok daba ıızdı. Eauen 
ce takv, vaktUe eı;ldlerek •~ 

Vunan topral larma geçmlılerdlr. 
Bu ınmtakada taal17etıe buluııaıı 

IJDaD kuvvetleri dUnyaıım takdlrl.-ıe 
bir '"ti- Y&Zl'•'e-bıi :rapmq
• Bu 1nrnetJer1D ktJU kabul et.

OManllert karpmda k1ltle ha
taarrm eden etrafı dmılrle kap-

dllpıan, dBrt gtın hayret n kaD 
kalmııbr. Bu kuvntJer Tugo. 

rtca'tl dolayulyle cenabıan 
bire açık kaldtıtl .. 9 lrtıbatla.n 

di~ lçtn teeltm nl"lUflardlr. 

:,AMERiKAN R \DYOSUNA 
GELEN HABERLER 

Nevyorlı, ıs ( A..A.) - Röy. . . 
Colom.bia radvosunun. Yugoe-

1V11rR1111. bir m:ıhalde!d muhabi
in bUdirdif.Jpe göre Bulgaris. 

hududundan hareketle orta 
lavya istikametinde iler

Alman kuvvetleri Belgra-
60 mil cenubu prk~inde ki-

Kruaevaç'da durdunılmuşlar-
• 

Birçok esir alınmıştır. Bunla, 
arumda bir Alman genera

de bulunmaktadır. 
.Aynı muha.biı-e :;öre 'OskUbün 
ubu ga1-bisinde mUthiş bir 

alıarebe cereyan etmektedir. 
mmtakadaki Y~osla.vlar, 
vutlukta.ki İtalyanlarla ir-

tı temin için garhe d:>~ 
an bi\yllk Alman kuvvetleri. 

dtıt'durmıya u?{rac:m .. ~tıdır
. Üs'cUp civarında el oonıba

Ue 80 Alınan t.2.n'tmın tah. 
edildiPi sö.,.lenme'•tedir. 

N or;lerin şiddetli bom.bardı -
ratmen Yu~lavlar t.,_ 

takviye kıtalarınm geçme. 
temtn icln ~ fa,,a!trr efvamı-

a,c:ık ~r kor!<for t-Phtn~urmı
"8-vret etırektedirler. · 
alen don oolaymivlP. müna. 

gllçlWde yapılmaktadır. 

MakedoD,.ır ft "l'1'al,.ıJ iıaidefler, ta,,........S tasals ~ lf
Bu ellm ~ mı QOk acı lıii' blrHlt J*puü wpbeidD dıafhk mm

YUSyato ko
7

du. J'abt acmma bQtnn tablan a.rlnde 1DOtemedl79 dn. 
mmetın jfUrt.k ~ em1ıı olu- rlye gumektedlriel'. 

ZagTep rad10m. Oeaeral l!Cftt.r
Jdk'la bir ihtarını ..... tadflSJ' ... 
vat Generali Hırvatllt&nda ba1uDan 
SırplaT:n Sn-blatanda bulunan Rırn.t 
taraftan Bomıalılara lrarp NblDe o
larak tutulduklanm ... ..,..ı lllrbl8-
tand&kl Hırvat tara.tt&rl&rm& bir ,., 
olursa hunun Sırpıarm bayattı. ter 
mln ettırUecelfnl ihtar etmeırtecnr. 

nu&. Bu ıstıraba mnbıkk&)r olan Di

bal sa!erlmla IGID l&bırla ve kuvv•W 
bir llm1tle katJumız ıı:p!r!Se ve Ar· 
navu!lukta her ı.ratta oıcıuıu pbl 
duran muatter kUvvetlertmlzl• bil· 
yük Brl~ ... B.lrlefik .AmerDwım 
ttuı:uma Jr.QDakJan bmaa teketflll 
etmektedir. Buna tntlsann. bu kısa 
pUf fengat dnnml ..... da, ata 
her - ,.... fttellperwrlfttDIS .. 
tu. oısnntbds de ·•·""et ~ 
cnr. DGpnnm twaı .W.U arfmda 

manewl IDUJı&; -·'hzW ..... için 
bllttln l'lllıl ftllta1aN '1ııaf wnoall 
muhakkaktır. J'aJrat • mub'Nmet 
e&eelmtnls " .,. ...... tı. llDr Yuna
m.tsnm eafemt daM tıallaklqtln.

cak. daha kola~. Bu a· 
rada, her tal'IG h8laıldm ....... w ma. 
F.dtw Tcm&n Oftlum ıı. :ret atl9-
t"'119 karp dıa 1ll&16meua olall fld
det " utmle ..._... 9Cleoek.,.. p· 
llp gelecektir. 
JııhbdlıDyah .. Tra1ı.:Jell bt il .. "· 
~1 gOnler plecıeldlr; Tunrılı 

oldu~azu unutm&JllUIL Ba idil ı... 
len dOnyada • pD1I tlnYUdır. 

Sovyet Rusya 
( lfn.ıt f"1'nfı 1 m..;~e > 

nna girmesi llebeptertnı an1abmt 
ve bu hareJletin Sovyet hDk«bneti 
tarafmdan haldı g&1lleceji nmsaını 
izhar eyiemiftir. 

Viçinaki a.şağıdaki ceftbı ftl' • 

mfşt!:r: 

"Eğer bu beyanatın hedefi Sov
yet hUkfunetinhı ftkrlnl lSfrenmek. 
se Sovyet bUL-betinin Macıe.rl8ta
nm bu hareketini kabul edemlye. 
ceğinl bildirmek mecburiyetinde • 
)im. Sovyet hftkameti berinde btl
hasea fena intiba hled eden noJrta, 
Macariatamn Yagoeta-.yaya, bv 
menılaketle ebedi doailuk ı>MtmJ 
imzaladıktan yabiız dlSrt ay IODJ'8 

harbe bSflamnt olmasıdır. Bı.sat 
Macaristan feıüete dtlferelc parça ı 
parça olsaydı, Macariltanm ne va
ziyette ~ anlamak aD!' bir 
ıey değ1dir. Zira Jılacarl8tanda da 
mlllt ekallly!'tler mevcuttur." 1 

Sefir, SOV)'et htlldmıctfnln ba 
beyanatmı htlkOmetine blldireceli
Di vadeyiemJft,ir, 

:MUttdlk tanweJer Alman p\Je 
bom baı-dıman layJarelertne b(lyttk 
ayl&t verdirmekte ft durmadan Al. 
man ktta&tuu bomb&rdu:ııan ederek 
dtlfm&D ıutaatmm buıunduklan mev. 
lrlllfr baldaııda fa7dab mılOmat ae. llACABLA& 817BOVIC öl!IL&llbfJD 
~ktedlrler. VAJUllŞ 

...., u <A.AJ - oaı Baclapefte. ıı (A.A.) - Oft: 

... ' -- Pi OF ,. ! ,.,.atJlr .......... ,_,,,... 
.....,... llqe-.• ..,,..,.. _.. • DID•, w .,,_-

.. ...._: ·-....... ,.. ............. '1'8rqe llrltlt.;...,,,;.. 
_.. ... 11 ........... .... 

.A..lman radyosu, hUIWd bir emtayo. Akşamlan çıkan Magyar <>ras pa 
aanda Alman nemi teblflbae KGre. I zeteat, Macar lutaatmm SU'bcmç'tn 
Alman ... İtalyan lat&larmm, 11 m. önUne vardıklarmı blldlrmekledlr. 

-.ada 01u1de bulUflUk]ıarmı bDcllr. 
ı-SARAY SinemaSI 

-~= u <A.A.> _ Yunan!s- llBI Irak IEablDtıl 
tedakl tnaum umumi kararaihmm teblijl: ........ u (.&.A..) - Rqlt Ali 

İDgflls haft bvvetlerlnfn rı#rr ,.eni hflkihnetl tep:n eıylemlftlr: 
bambardanUl tayyareleri 10 • ıı Başve.!dl ve dahillye DUD'I Ra
DiMD ceoeısı oenub! Sırblıstaııda fit Ali. Maliye Naci S4lejd1, nı.llJ! 
]ti.in Kijpr111i1 Te Plrlepe ~lerilo I mlldafaa Naci Şevket. 
lhatlt Yuaan"*aada klln Kılkıt Hllldbnet darbeehıln eTtetıl gbtı 
klSyUadead Almalı tecemmWerinl , ıe.'ld1 edilen mUdafaa mecllll da. 
bombardmııuı etmltlerdlr. Bava 1 ğılnuştır, 
prtlan fevbJUe fena idi. Bu j ~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~ 
yttııden bombardmıanlarm tam .ııe- tir. lkı tankın 1nt1lAk eWgt ve kam 
ticeleriıu slSmıek mil.mldln olma • yonlarm atee aldığı g6rWmQfttlr •• 
JJU1tır. Bw:nmla beraber, bomlxıla-1 Birçok dllşma.n avcılan ile karaı- 1 
rm inft!AkmJ beyu yeıfifmtrak lqan bafka bombardıman tayyare.. 
bir Jllık takip etmJftlr. Gece karan. ı ıertmlz Pollkaatronda mtıhJm bir ' 

}. ..,..,.......P*a 4ıl 

GRETA GARBO'ylJ 
.. jleln ~ LtJllt'rliOll'ta P"eaerl 'ftt 

111111.WlllfOOOOWlle ......... ,._ ..... 

GOLMEYE N KADIH 
Meni.., • JeılM ~acım IOZLO fllndn6e ..

......... 1118 )alealld:ı:I Mfeldta alcbnam. 

......... 11.,,· ı 

lıkta limalden Kılkıp doğru Uer- kOprllytı havaya atm13lardır. 
!emekte o!an bllytlk bir otomobil ı "'===::------------------------------
ume.ı mltralyfS: ate§ine tutuım111 
tur. Ka.tıı'ede bllyOk bir kal"gaplık 
hUHle gelmJt ve otc:ımobillerden 
bir 1mmı atet almıttır. 

Gallkoe l:XS1geelnde1d mtınablAt 
da bombal'dmum edllmJıttr. 1 

DQıı. ha'ftDDl fenalıfı devam et. 
meei:ne rağmen bombardıman tar. ' 
yarelertmbdeıı bir ıntP alçaktan 
uçarak !ılanaettr ile Pfrlepe ara • 
ımıd.:ıld motı5rlil nakllye vamtalan. 
ru ve tanklan bombardıman ~-

~SUMER 
ve 

TAKSiM 
BINBllALARINDA 

E.CLENMEK KAHKAHALARLA GULMEK 1STJYE .... ·-
l U 8l11 

!!!:~Palav~lar at yarışların 
BayWı kClllW4ll .................... A7maı a.ldl ................ ..,. ............. 

Bacla .... 11 ........ ...... ' " r, 1 ' .,ıı ' 1 1 
,, 1 t' 

Kıvırcık Paşa 
Göriilmemi, muvallalıiyetlerle d.oam ediyor 

Bugiin saat 11 de tenzilatlı matine 



. lj __ ~_.,_._e_a_ea_ı_e_r __ ,ı 

Yazan: Alit OBAY 

r.mtnHnUnde evlenenler: 

Elbiseci AbbaS y1ıdırır ile Gülsln ı 
Tablncloğlu. Behçl Haydar Kuznk ile 
Emine Haseki, Su!tano.hmet Park kar. 
pı N. 10 da oturan Heykeltra§ HAit· 

la AtuulU ile Melek Tibet, Beyazıt 
KaieuderbaDede oturan memur H. Ce· 
maıedd:n Erol ile Meliha Kandemir, 
h-Undurocı Seyfi ne MUhtedlye Ealn. 
Alemdar AJıblyık M. No. 72 de Tale· 
be HuaD Hazer' Ue Nl~r GıımbeL 
MUstAhdem H. Bah eddln özerdem 
ne ceroııe. Kunduracı :Mehmet örlnı; 
Ue Muı.ınıner, cByrz.ıt çarşıkapıda o
tu~ K,ırt&Blyecl Cemal Aky{lz ne 
ŞUkrUY" ö:&koray, Alemdar Jcılıakpa· 
ada Eczacı Ahınet Dündar ile A. Nl· 

!..1 Ve.rdar, Arabacı Mehmet Ergilleı
n" Meryem ErgUleril, Askeı1 mc

yQz Nihat OkaJ150Y ile Halide Elman. 
ınur r , .... uııde 1 .. çı Yusuf zıya 
Eıınat cem.., ~ " 

U zebercet. Ro en lhmca.t 
T11ngnL e 

Un 
,..,.n...,ur ?Jurtezn MUmto.z 

şirke ae ,_..._. 
,, n..,an Kes~. D.1lnnnaeı 

PaTl'llt .ue u • 
Haınd\ Kunduzoğlu ııe Emlnc Cavide 
KOÇ. J)cJnıınBCI .Melımet öztoyrau ne 
. ı Ukl.Al Ltsesınde Hademe Meh 

Naile, 6 BIA' 
t 

<::·•"• Ue Hacer Za':ılde <an me ......... &y 

Fat 'ı Emniyet tınılrllğlnde polis rne-
M. Barm ne 1'1Lt.ma Sabahat 

aıuruk SUre'""' Pş fnbrlkamıda ktı· 
Bir ar.. ~~- llr • 1 .. ~n Uc MUncvı;cr Be en. ttp NUr ....,... 
Y. ö/t. Okulu mubayaa memuru M 
Nunı1lab Kaptı ne Fatrnıı. Sabiha 
Berk GUınrükte kA.tıp M. Burhc ıcd
dln iıA:ltgıray ite Fatma Selma, MU· 
rettlp MUkcrrem Uınmar ile Hamide, 

z1 1 Hakla .Akbulut Uc GU:r:l.de 
Ter . F 
7.orlu, Arpacmtnl po.z:ı.rda oturan en 
memuru Hıılll Dtlndar Artlllı ile Nus-

ret Möröy. 

[ 
p AZAR J.B.t.19,11 

9.00 Program ve me 'lleket &at 
ayan, 9.os AjanB haberleri, 9.18 MU

z!k: Marıtıı.r ve hatil parçalar (P.) 
0..'5/10.00 Ev kadml - Yemek Ll!ıte
sl l2 20 program ve memleket saat 
a;urı: 12.83 .MilZlk: Kat.i.§lk prkılc.r, 
12•50 Aj&n3 tıaberlerl, 18.05 .Mtı.z:lk 
Radyo ınoe saz heyeti, 12.25/H.80 

lS.2"/lf.80 Müzik: Radyo salan ~ 
kest.r&&? (Vlyolonlııt Neclp Agkm lda· 
reslııdc) 1 - Hllnemcyer: Hlç Hayır 
demem!, 1 _ Robreoht: Tezad, 8 -
[A(lve: Bnll.ad. 4 - Heykcns: Sadık 
Kukl",, rı __ schnelder: Vlyana bava• 

ıanm.l:uı potpuri, 6 - 'l'?ıullle: U\'er
tUr ve vals, 1s.oo Program ve memlc· 
kel aaat ayan, 18.03 MUJ:ik: Radyo 
caz nrkestrası (lbrahim özgür idare

sinde 1• l8.fi0 MUZlk: Radyo ıuıı be· 
yctl, J~ 30 Memleket ısaııt ayan ve 
Ajanıı haberleri, 19_.,.5 l{onuşma: Zl· 
raat 'l'akv1mi, 19.50 Mllztk: Hal]< tü~ 
klUeri, 20.00 MUzlk: Solo D&rkılar, 
20.1~ nonuşm!L, 20.so MUzlk: Kan§ık 
şarJ.tı ,e türküler, 21.00 MUZlk Oda. 
rnusikl.~ - Mozart: Mi bemol majör 
Kuarteti. Çalanlar: Georg Markovitz 
(P~y4DO), Gilb.'.:rt Back (Keman), 
\all .. r Gerhardt (~'Ola), }.lesud Ce· 
mil (Viyoıonscl), 21.80 Temsil: Dev· 
ıet kcnscrvatuvan tiyatro ııuboB1 ta• 
lebcl6rt tarafından. ~jl.sör: Kari E· 
bert. 4:2.80 Memleket ·aal ayan, A· 
Jans btıbcrlerl; Aj:ıns spor scrvtst, 
22.60 :Müzik: Dans mtız.iğt (Pi.) 23,25/ 
23.SO Yarmkl program ve kapantf. 

PA7..ART.ESl: 14.4.19'1 

'5 - V ı\.'fnT JS '.NİSAN 194'1 

jıuıa tu.bcrlerl; Ziraat, Esham - tah· 
viltıt, Kambiyo - Nulrut borsası (Fl· 
yo.t). ~:0.45 Müzik: Cazband (Pl.) 
23.25/:;>..:S.80 Yarınld program ve ka· 
panış. 

SALJ: 15.4.19U 

• 
8.00 Program ve memleket saat a· 

yan, 8,03 Ajam haberler1, 8.18 Mllzlk 
Hafif parçalar (Pl.) 8.45/9.00 Ev ka· 
dmı - Yemek llnteal, 12.30 Program 
ve memlekl!'t saat ayan, 12.83 MUzik: 
TUrkQe p11klar. 12.50 Ajans haberleri, 
13.05 uu .. : TUrkçe plAklar progra
mmm devamı, 18.20/14.00 MUzik: Kıı.oo 
nııık program (Pl) 18,00 Program ve 
memleket saat ayan, 18.03 MUzlk: 
Oaz~n~ (Pl) 18.80 Kotıuoma: Çift· 
çlnln caa.U, 18.45 MUzlk: Çi!tçinln sa· 
au - Köy sazı, 19.00 Mtutk: Vlyo. 
lonseı "Oloları - Envc.r Kakıcı, 19.20 . 
M(lgtl': Fflm mtlztğt (Pi.) 19.30 Hc;:n. 
lekot saat ayan ve Ajans haberleri, 
19.45 Konuşınn: Ziraat talı.-viml, 19.50 
MUz•k: Radyo tıml heyeti, 20,15 Rad· 
yo gazete:rt. 20.45 Mtizik: Radyo sa· 
!on orkestrası (Vlyoıonlat Neclp Ai· 
km idaresinde), 1 - ldaks Hhodo: 
Gençlik gll<:eldlr: (BUJ llk Potpuri) 
2 - Lınd~:rann: Rus Halit melodile
rinden Potpuri, 8 - Kletach: Çocuk 
ve kırnıızı gUl, 4 - Kromc: Lıı Pa· 
ıomn. 21.SO Konugmn: 21.45 MUztk: 
klA.slk TUrk mllzl~ korosu. Şef: Me· 
BUl Cemil, 22.30 Mcmloket saat ayan. 
Ajaııs haberleri, Ziraat. Eslmm -
tah\11A.t, l\:ambıyo · Nukut borsam, 
(Fly,\t). 22.45 'Ml\zilt: Dnns MUzlği. 
(Pi.) 28.25/23.SO Yannk.l proc;rıım ve 

lm;mruş, 

QAUŞAl\IBA: 16.t.19.U 

Çeviren: Cevllt Tevfik ENSON 

] 
b.wıQCr), l - J. ı::ıousa,: Ooncordia 
(mtırş), 2 - Laccombc: Evliler Ulr· 
k'!sU, 8 - - Mcycrbccr: Uvertür, 4 -
B. Ducodrıı.y: Hhııpsodlc Cambodıo 

gtennc, A: lntcrodu Uon; B: Fet.e. 
5 - B. Godard: Bohemya Da.Dm. 
22 80 .Memleket saat nyan. Ajana ha· 
bcrJeri, Zirap.t, Eslıam - TahvilAt, 
Kambıyo - Nukut bonıruıı (Fiyat), 
2:,45 .MU:ı:ik: Ca.z.band (Pl ) 23.W 
23.SO Yarmkl program ve kalmn'I. 

IPER • IBE: l'JA.lDU 

8.00 Progı-am ve memleket saat a· 
)''tın, ts.08 Ajans haberleri, 8.18 MU.zik 
Hafi1 parçalar (Pi.) 8.45/9.00 Ev ka,. 

dmı - Konuşma l2.80 Program TC 

memleket sant. ayan, 12.83 lırll.lzlk 

Hafif garkılar, l2.50 Ajans haberleri, 
18.05 Milzlk: Halil garkılar progrnııu
nm devamı, 13.20/14.00 MUztk: X.· 
n§lk progrnm (Pl.~ 18.00 Program ve 
memleket s:ınt ayan, 18.08 Mllzik: 
Radyo uı.z orkestram (İbrahim ôrgQr 
ldarcsinde), 18.40 Milzlk: Radyo 1Iıce 
saz heyeti, 19.10 Kon~ma: (.Seyahat 

r'3portajları), 19 SO lırlcmlekct saat a• 
yarı ve Ajans haberleri, 19.45 Kon~ 
ma: Zlrnııt takvimi, 19.60 Beste. Se
maı vo §erkılar, 20,15: Radyo gaze· 
teısl, 20.15 llUzlk: Tlno Rl)!!Slnln plAt· 
lan, 21.00 MUzik: Dinleyici istekleri, 
21.3(} Konuş..ıın (Sıhru.t Saıı.tl), 21.,15 
Mllzl't: Radyo orke:ıt.ra!ll (Şef: H. 
Fend Alnar), 1 - Brabosı: PJşano 

için Konçerto, Re mlnör, Rollst: E(1u. 
nrd Zuckmnyer, 22.80 Memleket .ıaaı 
nyıın, Aj..'lruı haberleri, Ziraat. esııam. 
Talıviltıt, Knmblyo - ?-lukut battuı 
{Fiyat), 22.45 MUzlk: Dans m11%1f1 
(Pl.J 23.25/2J SO Yuınkl program w 
kapa~. 

OUMA: J8,l.J9ll 

8.'lO pro:-nım ve ~ml ket saat ... 
yarı, 8.03 Ajans habcrJen, S.18 Mil· 
:ı:lk: Hatif program CPl.) 8.45/9.00 
M., l:admı - YelD'll: listesi, 12.80 
Program ve merntckct .saat ayan, 
12.83 MUzlk· Kıı.naık ıarkı ve tUrktl· 
IC>r, 12.50 Ajans robcrl rl, 13.05 MU· 
zlk: Kanıµk ~arkı ve turkUier Pros· 
rammm devamı, 18.20/lf.OO MUzlk: 
Kanşılt progn1:111 (Pl.) 18.00 Pror,ram 
\C memleket s1JS.t ayan, lS.03 ı.mzık 
Radyo (Svlng) kuarteti (1. ôzgllr ve 
Ate, ibtic klcrSl, J'l.30 MUzlk: çın.. 

fasıl progra~ 19.SO M<'mleket saat 

nyan ve AjMS lıaberlerl, 19.45 Ko 
nuşınıı: zu-a-t takvtrr ı, 19 50 Milzlk: 
Solo aeslcr, 20.16 Radyo r.zeteın. 

20.45 TeIMll, 21.80 •·--.upııa <lktzııat 
ıınaU), 21 t5 l4Uzlk: Radyo aalcm or
kestram 1 Vlyolcmlst Neclp Aşkın 1da• 

reshıde), 1 - Lchar: Fokstrot (Pot 
parl), 2 - Seymer: Yalnıztık, S -
Llndncr: Bagntelle, 4 - Job. StnlUSB 
Bin blr it'CCC, 5 - Mlc:beU: özlet.id 

k, 6 - Martin Ubl: Potpuri, 7 _._ 
Zleh1".lr: Dl Landstclcher opcreUnde!ı 
potpur!, 22.30 Mcmlek t saat ayan, 
Ajans haber~rl, Zlro.nt esham • Tah· 
vll~t, Kambiyo • Nukut borsam (Fi· 
yatı. 22.415 'MOzlk : Radyo snlon oriwı 
traBt prognımmm devamı, 23.00 Jım. 
dk: Dans mfü:lğt (Pl) 23.25/23.'30 
Yarınki program ve kapanııı. 

CUMARTESi: 19,4.l&U 

8.00 Program ve memleket saat &· 

y:ın, 8.03: Ajans habcrleıi, 8.18 lııltıbk 

Ham Parçnl3r (Pl.) 8.45/90 Ev kadr-
nı - Yemek ll!ıttısl, 18.30 Program 

ve memleltet snnt aycın, 18.SS M1lzik: 
TUrkçe plfl.klar, 13.50 Ajans haberioo 
rl, 14.05 ı.ıilzlk: Tj.lrkce programmm 
denuru. 14.20 MU:ı:lk: RlyascUc:um. 

hur 1>3ndosu (Şet: .thsnn Künçer). 
15.00 MUzlk: Hat.lf 80Jolıı.r (Pl.) Uı.30 
Mllzik: Konser - Devlet koruıerva.tu· 
'·ıırmd:ın naklen ncşrlynt, l .oo Proc
ram ve memleket t ayarı, 18.03 
MUzik: Radyo caz orkestrası (İbra

him özgür ldal"C3!..nde), 18.45 Mllıik: 

Mızraplı sazlnrdan saz eserleri, 19.00 
Konuşma (GQnlln meseleleri), 19.15 
MUzlk: Halk tUrkUlerl, 19.30 Memle

ket sıır.t ayan ve njans haberleri. 
19.45 Konutıma Ziraat tnkviml, 19.50 
MDzlk. Knrı~k şarkı ve tUrk1ller, 
20.15 hadyo gnzetcs\, 20.45 'MUzik~ 

Fasıl heyeti, 21,15 Konnşma {XltAr 
sa.ati), 21.80 l.lUzllt: Radyo salon OT' 

kcstra'!ı (Viyolonist Necip ~km ida· 

rcstn1e) , 22 30 :Memleket saat ayan. 
.Ajana lınbcı 'crl, Ziraat, Esham -
Tnhvlll'lt, Kıımblyo - Nul<ut borsası 
(l1'iyn!.). 22.50 Mtlzik: Cazband (Pl.l 
ı::.ı:;m so Yarını ı prognun 'ft ka· 
panı,. 

Et fiyatını yükseltenin 
akıbeti 

Fiyat muraka.be bUrosu et iş
l~rini kontrole devnm etn'ıekte
c'l ır. DUn ÜakUdarda bir kasap 
peraken1e kıvırcığın kilosunu 
80 kuruş üzerinden satarken ~ 
tlstiinde yakalanmıştır. 
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Sıra No. Türk tab'asma mahsus her Ailenin verecep beyanname 

1 2 3 4 5 ' 
I sim ve soyadı 

·ı: il .!t! ~ G> .c: .!ıC 
~ c: -·c .... 

<il .... ... '"" C1l 
el) ·;;,. ·=' t:: CIS .... ~d-
~. - ·o ..... ~ 

! !!: ._, ~ E 
c 
r6 
ı:;: 

~ Ki: ::ı 

NOT: 
5 - Beher nülııa baff1ı a elli kilo efya heaabile, 
7 - Trakya, lzmir, An kcna, Erzurum, vilayeti erine gidilemez. 

~S'Rernr< tşlerı 

81ıkurtd';r .... '" Cila: 
• dofumlularla Sbtiyat erattan 

J'O)dama1anDa ·~ yokla. 
........ hulran ortuma kadar de. 
._ edUecelrtlr. Yoklama g9nıeri bat. 
ı.. 8811 '" cuma g1bılerl ~leden 1 

enıeldlr. Her dofum yoklama sama. 
m ...,_ pterUmlftlr. lkametplı 

••ıllle birWtte ,ubeye mtlrllca&tıan 
MaGlaur. 
adı UDlıllDNla.11 

111 : ıa • • Olma 
aa: n •• Salı 
•: • ... cama 
•ı 21 •• Sair 
aı ı 2 ııa,. Nı cama 
•: ••• Balı 
- ; · • • • CUlaa -= 11 •• 11a11 1 .. : ı• • .Olma 

- : • • .a.ıı 
• • .a... 
• • • 8all 

ı • • • Cılllma 
' ....... ta .. -= ... a... 

•ı ... ... •= 11 •• a... p ı iT • • 8alı 
.,.. ı • • aOmla 

U.. imtm.nlanna 
hazırlık 

TUNA TILDIZI 
TARiHi BiR AŞK ~ACERASI 

ya~n: 1-BID~~r. ~·~~!J.(~~~] 
Tuna Yıldm kimdiT? Nerede doidu .• ve kimin 

göiaünde aönJii? 

Günün en heyecanlı aık ve harp romanı 

de 

T ldJ• li• •lllrifetl 
Z iRAAT BANKASI 
~ tanbi; 188& - Sermayem: 100.0UU,OW Tilrk 1.iraa 

51* w AJ3D8 adedi: 266. • 
Zirtll " hant "" _,,. btıMa •11t1lfN.1'1ıri. ,.,. ................. Ura llEruıll,. ... ,... 

..... ---- ..................... Ilı ... ~-.. - • 
.............. ta Wdt • cl1fa ~~ ....... ...ellllld 

..... aGN ~ dalrtdUalrtlt • ........................ ............... .. 
•• - ....... 1 .......... . . . -. .... . .. ...... . . . - ..... . 

• 

DIDAT: ~ ...... lılr - lclDdt • llndla ...,. 
~ 11nm111 llllıJlı CUCll* 1' • rulUl1ll tw•nıısur 

ireP'"''"" u Kut, u ........ u -- u BlrfııcOlnn tliitldeo 
rlDde ,.,..... 

1 

l 

................ 8 ....... , 
dan: 

M0/8680 

Bil' alacatm tellllnl lctn hacmedlUp 
paraya ~ealne karar 'YVileD 

Bey~lu Kalyoncu kullutuJıda Kal
yonca kullutu caddMlDde IO NoJJ 

meyhane önünde maa, iakemJe, radJO 
Te ealre .• 14.4.941 stmıı aaat 11 da 

blrlnc1artırma~atdacaktır.~bu 
gllD .Jr.ı)'metln ytlsde 75 ,mı buJmactıtı 

takdirde 18.4.941 sQDll &)'Dl aatte 
lldncl ı.rtırma auıeWe atılacatı illa 
oluna.!'. (SN87) 

ZAYİ - Stlrbahan 215 IDd alaJdıla 
aldıfım ukenlk tezkeremi zayi eWm. 
YeniJbıJ alacapdaa eüWnln bQk. 
mQ 70kbar. 

T. iŞ BANICASI 
ICiiPi/t tawral 
,....,,, ... 1941 

ilırami7• ,,, .... 
!!,prw:W. 1 ' ...... 1 .._,.. 

ı~···-.tulldlrlDde ,.,..... 

·J941 1~ 

ı lldlt - L1ı11 • 2U10Ura 
1 • ~. ---- • 
1 • - • •la.- • . . -. _..._ . .. -. _...._ . . . -· -~ .... _...._. 

- • • • -eoao.- .. 

9 

~.; 
'ı J! ~ 

.!? ·-

t~ 
= -

~ 

~ 6tii leı.ut +üiiAt ._ r.9 W trta m~f!... 
&l'UIDda "taluıile devam edmlem 11 ,.._. sımaı eua-'"'. 
edilme&ler,, 28.4.941 tarUdDe mbadıf PuartHl gQDQ .-J 
'Oniftnlteal bulrü ıaırmıe.1 'blrlOJet mlllf denbanemade 
yapdacalrtır. 

tmtlbua girmek laUyenler, &f&ltd& ,udi ftlllk&l&rl 
De 25.4.941 CUma ,ana aat 17 ye kadar Dettvdartık llOll 
Ditkacaat ederek fototnılı kabul kartı almaJan U1D olUD_. 

1 - TaUil ...pra.m 
2 - NIUU8 teslı:eretıl 
1 - SU.111&1 klt* ( Bu iki 'Nllfb ımtlJ1911' 
tı - lllhbat raporu. ( bU&b&ra almacaldlf• 

& - 4,IXI eb'admda 2 lofıDlrat 

· Kirallk kat ve oda 
. Mana Olddeltntn en muteber yerinde ı.vttalll"':i 

~-.raı w ıJdml* bU aı ldrabktll. Aynt bin8dl 
odlls dl ftrdlr. 

\'akıt C"•""'~ T"'8ref'lı""t'* mftrtNınt 

VAKiT matb 
Kitap kısmını gen 
tanzim edip açm 

Kitap. ............ 
~ eamnu dl~'-i t.leri 

8IJIQll= AllJI VB 


