
Bofya, 7 ( A.A.) - Bulgar a. 
jansı bildiriyor: 

Almanya ile Yugos!01-vya unt
sında askeri harekata hic bir 
Bulgar kıtası iştirak ctmcmcl.te. 
ve Bulgaristan hükümeti bu \ a
ziyctin Belgrad hükumeti. tara .• 
fmdan kfıfi derecede takdır edı
lcceğini ümit etmekte iken Yu
goslav hava kuvvetleri Bulg....:r 
arazisine karşı taarru1.da bulun .. 
muşlardır. Bu taaruz Alman ~~
kerlcri hedcf.~rirıc karşı de51l 
açık şehirlere ve sulhu sever 
Bulgar ahalisine karşı y3pılmış-

Bu mimosebetle Bul~nr hava 
kuvvetleri Jtuma.nd!ınhğt aun 
akşam aşağıdaki tebliği neşret. 
mistir: 

(Devamı Sa. .& sü. S de) 

ingiltere 
Macaristanla 
münasebattnı 

kesiyor 
I.oııılnı, 7 (.\ .~\ .) - Röytcr nJaD -

sının <!ıplomntik nnıbaJTlrinln öğren· 
dlğinc gore, lnguterc hUkOmeU Bu -
dapc~ tcoeki C'lçiJiğlnl ger! tılmR{;'ll ka. 

mr vermiştir. 
1ngiltcrenın Budapcyte eirfBI Omııl 

leye Mac:ırtstnn bUgUn mUttefiklerc 
karşı hareket ÜSSÜ haline geldiğinden 
omdan çekilmesi lçln tal imal 'eril • 

mlştir. 

Rektör Ankaradan döndü . 

üniversitede dersler 
19 nisanda kesiliyor 

FirıbCŞ Kralı Haile Sc!rlsiyc, 
başlamadan önce 

Afrika cephesinde 

üniversitenin ders kesimi \•c ım • 
füıan gllnlerinl tesb!t; etmek üzere 
Ankarayn giden Rektör C1:mll Bll • 
Sel dün gchrimize dönmUıtUr. Fakut. 
tc dekan ve profesörlerinin JşUrakUc 
bir toplantı yapılml§ ''C Vc.kAlet tara. 
f :!an verilen direktifler görUşUlmU§
tur. Ta.tebcnın çalışmruıı !çın lcnp e
d n notlar ayın 15 ş!.ne kadar basıl. 
m~ ve talebeye tc\'Zl edilmiş buluna 
caktır. Bu hususta icap eden hazır -
lıklıır yapılmıştır. İmtihan vaziyetle· 
rl t.trnfmda linlvrrsite rektörll kcn. 
disllc sam, Tl bir muhanirlmlzc "un 
lan s6ylemi'ltjr: 

.. _ KUllO!' m.tıeaacıı erını.u imtl • 
hanları 15 mayısta tam."ımlıuırrıam 

Devamı Sa. 4 8Ü. 6 da ) 

::::ıc;;.~:.:.-

l ttgili: gemisilc, on harckiita 
memleketine döniiyar 

Sovyetler 

~ KILKIŞ 

t A lmmı taarru::larmı ııc Brflka11 Zardaki hare k ,1 .. 1 . 
i < ım gos eren ıar ı 

! Balkan harekıi- 1 YUNAN -Al M 1 ı tma bir bakış I' - AN 
ı HARBi 
i Struma j ~-
jboğazındakij Yu anl ılar 
1 vaziyet 1 10 Tan~p ettiler 

i Balkan yarnnadasmda Yuna- : A 1 1 
i nistan ile Arnavutluk arasında ı ma n ara 
! a)lardanberi Yunanlılar lehinde 1 
: devam emekte olan harp, son : 
: günlerdcı Almanya - Yunnnistan i 
i vo Yugoslavyaya da sirnyot et- E 

I
• mis bulunuvor i 

l lk gele~ h~ borlcrden oğrç-ni1- I 
1 diğiuc göre, Almanlar pavadan ı 
1 bn kn, lmra ordulnriylo de bu 1 
i memleketlere knrşı t.nlT'll7.a geç- f 
İ mlş bulunuyorlnr. 

1 

1 Bclgrad, Seüı.nik Alman tny- i 
}areleıinin Manastır "'e Ohri i 
Adri~ntikte ve 1spalatu Ye Du~ ! 
rovnik İtalyan tayya.rclcıinin 1 

hücumuna maruz knlınca, bilmu
kabele Yugoslavya hava kU\'Vet-
leri de Bulgnristanda Sofva ve 
Köstendili, Romnnynda blr iki 
ııskeıi tccc>rnmü merkezini '\"(' • 

I Amn\ı.ıtluktn Tirandan baŞkn ~ 

Cok ağır zayiat 
verdirildi 

Beş Alrran 
tayyaresı 
düşürüldü 

Ati•ıa, 7 (A.A.) Yunan ordulan 
başkumnndanbğının 6 nis:uı aqam 
tnrlh\1 ve 163 numaralı tebliği: 

Diğer taraftan :Macaristanm Lond· 
rn. cıı:ısı Earczu da bugilıı öğleden 
sonra hariciye nczıırctinc gclml§ ve 
bUyUk Britanyn bUMmeUrıln bu ka • 

rnnndan hnbcrd3r edUmlşUr. • kuvvetleri 
üç Rus tayyaresı 

ingiliz Yugoslavya ile 
imzaladıkları 

Paktın manasını 
izah ediyor 

l 
1şkodra ş!'hrinl de hamdan bom· f 
bnlamış bulunuyorlnr. ı 

____ :.;>.=~:'.::.::~.~~~~~!..i 

En :ısr1 harp vasıtaıarlylc mücelıhez 
olan ve mcbzl'ıl miktarda tankların 
n{l'ır balnryalann ve blrcok tayyare.. 
!t;rin i:'.mnycsi altında bulunan mllhlın 
Almdn kuvvetleri bu sab.:ihtan ltfb&reo 
ant vı. bırlblrlnl müteakip olarak !:O 
matıı.Iut vo sadece Yunanuıarcıan rutı_ 
rckkcp kıU!atm mUdafaa c•- kte ı.un; o • 
duğu me\"zllerc taarruz etml§lerd r. 

(Dcuamı Sa. 4 sü. 5 de) 

İsveç topraklarında 
uçtu 

~tol•holm, 7 (.:\.A.) - 1svcç genel· 
kurmaymm bugün n şrcttfğl tebliğe 
göre, Uç Rus tayynrcsl Gotıand ada.. 
sının ıılmal kısmı Uzcrindc uçmuştur. 
Tayyareler hava dııfi toplnrı tarafın. 
dan tnrdLdilmlştlr. 

kıı. hnrhiııde kullaııdıkfarı ;;llahl~r 
e' ' Plld ha rbe nisb(•tle clnha mu
saif t.ılnuı .. ma mukabil in_ı:.ilizlc~." 
de ~erek denizaltı ' c gcrl'k nıotor 

• ıır<'le-bot \Cl& bombnrı'lıman ıa" 
rinc• karşı miit•:ulelc 'n .. ıt ıılan da 
clnha ı,İyadc t ek <'mmill etnılşt~r. 
JJilhussıı ,\ m<'n1.nnm daim dcnu.
alh h a rbinin hıı"lııdığı ilk ı;lind~ıı 
itibaren ln~i lt<'rcııi ıı l·unııııla hır 
miitte fik gilıi , ·nzi) ı•t almıı"ı _1~ 
lnn tik meydan muhaffh<'"i tlcnı
lcn bu nıücadch'niıı de lnı:flterc 
lrhlne ncticel<.'nme.,inlle lıii~ iik if•· 
,.iri olnral\t ti', S u kudn r 'ar}•!· 
A tla ntik nw~ dan nıuharc• b<'"lllııt 
knt'i neth.-si

0 

h nldomla hir fil; ir 
~dinme':; irin hir kar haffl\ ife~-11, 
lıiç olm:ızı.:ı bir Jmç n~ beldeıııck 
1fwm ,g 

Debra Markosa girdi 

itaıyanıar 
10.000 esir, bin ölü 

verdiler 
Kahire 7 C .A.) - Jngiliz im

paratorıdk kuvvetlerinin Hnbe
sistanda Debra Markosn girmis 
olduğu l.ıu aksam resmen bildiril-
m~ktcdir. 

Kahire 7 (ı\ . A. ) - Oıta şark 
İngiliz ~umi karargıihınm tebli-

ği: 
Libyada: Büyük Almıııı - 1~1: 

} nn kuvvetlerinin devamlı taz} ıl? 
karşısında ileri kıtalarımızın scc1l 
mi~ tl'ccmmü mınt:nknlnnnn dog- • 
nı ricnti devam <'tnıcktedlr. 

Eritr<>de· :Musa\'va clrnfıııdak.i 
harekat devnm etmektc>clir. Bu a
rada Dessie ve Gondnr istiknmr· 
tinde ilerle)'işimiz memnuniyet vo 
riei bir tarzda. devam c>ylr m kt -
dir. 

25 nı::ırttan bugüne kadar 1 O 
binden fazla esir alnımr.ş ve pek 
~ok bal'p malzeJnN!İ elimiz~ gec· 
mistir. 

(Dcw.111 ··a. ~ sii. ~ fc) 

izvestia 
Gazetesine göre 
Yugoslav harbi 

Veni Milletleri 
Kanlı bir katliama 

sürükliyecekti r 

'akıt uı, u~ ııı· ııltt rı klitııııhıtm ı 

ıklıı l'l hiı~ ilk romanı olaıı 
::-ah in Hdı;Jıı ilk iıç lurrııı.u;ı l\;ln m 

lrn.ko\ n, 7 (.\. \ ,) - Tas a- n•tnwkte oldııj;.,ımuz tmııonlıır bu 
Jaıı bildiriyor: glın !mnıı emıbtl r. %;) k upon ı;ahibi . 

İL\ tı gnzete~i. "sulhu kU\" l ' h in H Is romanının roııt.11 bi r k n. 

vetlcndırecck bir vesika,. b.ışhğı p:ıl,Ja hnııbrr. hı;: fom1usma ıs:ıhlp 
nlt..ındn yazdığı bir bac;makalcde eli- olaeuktır. 26 ııcı k upondan GO ııri 
yor ki: 1 uıwna kadar toplıımı<::ık d lgı•r 2.; 

''Evvelki gün Moskovnd:1 Sov- k uponla da ınüt.uhııkJ De ronıı:ı hr. 
yet hükumeti ile Yugoslavya anı- di~ r ool100t-l.-tlr. 

sında bir dostluk ve ademi tcca- • •. •• 
vilz muahC'desı imır-:ı ~ilmiştir. 

1
1 Tevzı gunu · 

Mrı.nıdar olan bu vesıka, iki mcn1- Sahi ııeı 
leket arnsmda eJcl teati edilmi§ ~Jrla" t rornanoım rormalıın 
olduğıı gUndenberi tezahür etmis h h ,.:ım• ır. T~-zJ gUntı &J nca 

ı l 
1 

il ıı .. u ll'ln ooilecl'ktlr. 
o an. ı::iyusi münasebetler hı>t qrınr 

(De l'<11ııı F'ıı. 4 8ii . l <! J • • ,.. • .. • ' • " .. • • • ~ · • • • • ... " .. 
ronun111 

'J/ 
it •• . ............. ~ 



- \ 1 AKfl 8 NİSAN ınu 

[~adyo öazeıesı 1 
BE, ıa ara ge.e 

... .ur 

Milll Piyangonun 
dünkü keşidesi 

Milli p'yangonun 5 lıicl terJp 
~ Uncü çekill§I dUn Ankarada sa· 
.ıt 17 de sergi evinde yapılın~ ve 

EDEN 
Yugosla vyadaki lngiliz 

elçisi ile 

Tem as tas· s elti 

Almanyanm 
Balkanlardaki aakeri 

40 fırka 
B ..uıkU dJnya va.;ıyetı şbylcdır: 

sa gclml§lerdlr. Slrumada tk1 defa 
yapıl!l.D tıııık tao.rrw..ı tardedllmıı, a 
gır zay:aı verdırllmJ ~r Burnd:ı. har 
"'" 'n Yun ıarw • .eviyatı çok 
,liÜKweitUr. 13ır naı.. re göre, garb 
Trakyuaa GümuıcUne A.maliJar lara 
fmd311 lfl)O.I edUmlşUr, Dogru lae be 
m:ıvaJfakıyet sayılamaz. Yunanlılar 

aGrbl Trakya arnzl.B1nl çok evvelden 
tahliye etml(llerdL Buralarda zayıf 

nudul kıtalan bırakılmI§tı. Buna rağ 
men ufak Yunan kıtl\lan eıa.n kahra. 
manc mukavemet etmektedirler. Bu 
lsUklM için kUçUk Yunan mllleUnln 
ne bUyUk bir azJmle işe sanldığmı 

g!Sat.orrnlıi!Ur. • 

aşağıdakı numaralar ikramiye ka- Louura, 1 (A.A.J - H.öyt.erw dlp-

?:&nm?ftır: ı lomaWc muhablrinlı:ı buiUJı IA>ndrada 
Almanya Mericin 

gerisindeki Al Ul3a. Polonyayı mağlup O?tt.tk • 
a harbin neUceleneceğın! soy· 
Halbuki harp sahllSJ Polonya 
et.ınden sonra bllsbUUln ge. 

ötrendlğiııe ıöre. lngUJs tıartctyı u• 
20 bfn lira ikramiye kazanan zırı Eden, BelgraddakJ tnglllz eJç!ai 

numaralflr: Campbell ne teması teslıı etmqıur Türk ordusu· 
nu da hesaba 
katmalıdır 

• ·orveç, Holanda, Belçika la 
tı ya tradı. Nihayet Fransa m:ıg • 
ili.> ol .•ı Alma;ıya geı;:en 15 ağustos
ta In ı ız mı.:kPvemctinln kınlncağı. 

m ta ıın etm!şU. Fakat Inglltere 
m p ı:ıadı. Almanya ıılmdi Bal· 
kantar h dd bir cephe açmıştır. Al. 
m~ Balkanlarda bir cephe açmak 
ıstelr' r, bir uzln§mtı suretinde yer-

031043, 51290, 103996, 221999, Campbell, Yugoslavyadaki vazly~t_ 
227323, 233664, 279740, 287324. ten ve açık şehir flAn oı:mmaama rağ 

5..000 Ura kazanan numaralar: mcu Almanların Belgrada yaptığı a. 

m ı .. ttyordu. Fakat Yugoslav 
h~dls rı Alm,.,nvayı vaktinden ev • 
vel t rb• mecbur ettı Aımanya Bul· 
gartstaL.-ı asker sevkine başladığı 

t> ;!' mrads ln{\'IHzler dl! fırsatı kaçır • 
mıımışıardır. Buna alt esrar perdesi 

möi kalkmış bulunmaktadır. In -
glllzıar bir marttan itibaren Yuna • 
nlatan:ı. Avustralya ve Yeni Zelandalı 
ıtalar çıkarmı~lo.rdır. Almanya, Bal 
anlara harbin ı.lrayet elmealnln se· 
btı:ıl Ing1llz & rlerlnln thracmda 
ulmaktadır. Asıl mühim sebep ise 

Alm:ınyanm Bulgarlıtana gtrmul..ır. 

Bulgar hükflmetl, Alman a&lterıen • 
Din kabulU Balkanlarda aUlhu temin 
edeceği şeklinde tefsir etmişti. Sov -
:,eU"r Blrlıg! ise bu Mdlse ile harbin 
bllAkls Ballmn'ara yayıleca15ma ip. 
ret etmişti, BugUnkU Mdlseler Soı; • 
:y.:t~rln gb:-tlı.;lcrindekl IBabeU mey _ 
dana koymuta in'. SovyetıeriD Bal • 
kan bAdJselerlnc kaqn aldıklnn vazf. 
yet ~yam dikkattir. Resmt lzveat!y& 
gazetesi bugflnk!l başmakalealnde ez· 
elimle şunlan söylemlşUr: 

.. _ Sovyet Yugoslavya paktı btr 
ml r insanı "ıı;:tne alan bir harbin 
teve!!Sil etmek Ozere olduğu bir sırada 
imzalanmı§tır. Bu yeni cephe birçok 
mll'etlert ve memleketleri kanlı bir 
kaW{Unıı. allrUkllyecektlr. Yugoıılav • 
y m sulh gayretleri SovyetıeriD sem 
pat.tstnl celbetmlşU." 

Sovyet radyosu orta dalgadan Sof. 
yanın yanıbaşmda bulgarca neşriyata 
başlaml§tır. Bu D"' rlyat propaganda 
iCUJdlr. 

lTAJ.YANIN GAVP-ETI 

ttaıynnlar, Yugosıavyayı harbe sok 
mruruı c için ç:>k çalı._"1D.I§Jar, takat 
muvartak olamamışlardır. ltalya iki 
aeb plen bunu istiyordu: 

ı - Aske~ 
2 - lkUsadl. 
Ask .. rl sebepten Am:ı.vutluktakl l· 

talya ı ordusunu §lmalden bir taamı. 
• n ru?: bırakmama ı.tı. BugUn ge • 
len h ere göre ise, bu olmuştur. 
Ytıgoslav: r Arnavutlukta harekete 
gcçml ler, tılma!t Arnavutluğa gir • 
mı "•rdlr. 

tk•ı adt sebep ise, harp bqladıktan 
ııon~ıı 1talyanm mühim gıda madde • 
Serinin t;::.,. ıcnlnnnı Yugoslnvyadan 
teml!l Ptm•cılydl. Yugoslavya aynı za.. 
manda başl•a yerlerden {!'elen malla· 
nn ltı>lyaya geçmesine bir geçit va. 
ırUrsü:ı görüyordu. Yugoıılavynnm 

barbe girmesi Almanya için de lktı· 

llnden zararlı olacaktır. ÇünkQ Yu • 
g03lavva Almanyanm anban mesabe-
afndeydl. . 

ASKERi HAREKAT 

.A.skert harekAta dair gelen haber-
JeT §Un!ardır: 

Yunn n Yugoslav hududunda At-
man kıtalirı Yunan mevzUerlle tema. 

16 yaştnda 
b'r hırsız 

5 ay 25 gün hapse 
mahkum oldu 

Kemııl adında 16 ya~ında bir çocuk 
8ultanhamamı clvnrmda Şemseddin 

aGınıia birisine alt bulunan bir tabri. 
kaoan 300 lıra kıymetinde bir top ku.. 
mqı lle 200 Ura kıymetinde bir fo -
tofnl makinesi çalr buıı'an çok 
ucuza satarak paralan sinemalarda 
)'Vkım yakaıanml§tı. 

Blrlnc! ağır ceza mahkemesine ve· 
rGen ktlçUk hırmzm dUn muhakeme. 
al :tıfUrllml:ı ve suçu sabit görUlerek 
S ay 23 gtl'l hapla cC%aSIDa mah~m 
dl.imi§ tir. 

Ork&Do körfcztle Serez iıntlda • 
dmda bulunan Metakaaa hattına be . 
nUz tıııırruz vakl olmamt§lır. Burada 
çok ka:ılı muharebeler olacağı mu • 
hakknktır. Metaksas hattından ba§ka 
Yuna.nWar Stroma vadlalnde de bir 

024812, 36629. 48352, 120D75, 
130530, 145517, 150058, 244588. 

2.000 lfra kazanan numaralar: 

03fi96, 048837, C85265, 103619, 
109518, 134866, 159143, 163078, 
201867, 276790. 

1000 lira kazanan numaralar: 

mUdafa.a haltı vUcude geUrml§lerdJr. 8704 14864 21358 22401 26815 
B!rLncıde tutunamazlarsa bu iklncı 133364 35770 35973 37345 41763 
hatta §ıddeUI blr mukavemet göale • 47447 49033 ô0960 64159 66600 
rccukıerdlr. Bunlardan başka UçUnctı 60966 72184 75234 7G004 77712 
bir mtıdafaa hattı vardır. Yunanlı 31892 90053 92547 95921 99523 
lar burasını tlekilerden daha iyi tah 99811 100256 1C8732 111563 
klm ettıklennı blldlrmektedJrler. Yal 113462 116290 116997 119512 
ruz yerin! &öyllyemı,yeccğlmlJ: bu 120958 121430 121499 122425 
batta Yunanlılar çok gUvenme!.tedlr. 122935 144167 144725 148959 
ıer. 159167 162653 163023 170444 

Yugoslavyadluı hareklt hakkında ı 73992 ı 7 4 718 ı 75495 17714 O • 
pek az malflmat gelmektedir. Bunlar. 188132 190895 191392 194905 
da hiçbir feY l!ade etmiyor. Yalnız 205249 212947 218226 219N5 
YunanllJnr a müştereken Arnavuuu~ 223819 224763 228549 229429 
ta ho.r.,kete geçllkleıl bugUn anıaşıl 229942 230827 234387 23498u 
mı§tır. l'ugoslavlar uıarruzıı topçu a- 23!J777 !!42002 246297 247231 
teşlle baglnrnı§lar, mUbım Uerıeme • :~72:l5 248586 258996 ' 266540 
ler kaydetmişlerdir. Yunanlılar da bir 266915 270109 271144 271617 
taarruz hazırlamış'ardır. BuraJardan 274871 274871 2752!Sl 275632 
sert inkl§aflar beklenebilir. 281697 2826H 288500 294801 

HA VA HAREKATI 

l.ngillz tayyareleri Macarüıt.an hu • 
dudunda bazı yerleri bombalamıolar • 
dır. Yugoalav tayyareleri de Roman
ya \'e Bulgartstanda bgazı yerleri 
bombalam~lardır. Rupel bogazmda 
İngiliz av tayyarelerile Alman t.c '
releri araamda bir çarpıJma olmll§. 
be..'} At...,~n tayyaresi dUşUrUlmUşlür. 

Yunanlılar da altı Alman tayyaresi dil 
itJmtlşlerdlr. lngilizler Yunanlatana 
yenlden mühim hava takviye kuvvet· 
lert g~ndermJşlerdir. 

ŞARKİ AFRlKADA 

Adtsab&banm sukutu ile Habeşts -
ta.D lşt nihayete ermlıtır. İtalyan kuv. 
vetıeriı:ıln temlzlenm~l ~l her halde 
HabeJ vatanperverlerlne terkedlleoek... 

Ur. Debra - Markosta...H'1beş vatan -
perverlerl tarafından bugtln zaptedlL 
mlııtir. Burada 10.000 den fazla esir 
almmıştır. 

MAT UOKA l\IOSKOV ADA 

Japon Hariciye Nazırı Matauoka 
bugUn Moııkovaya \•armı§, Molotofla 
g6rUşmUştUr. Japon gazetelerinden 
biri, SovyeUerln vaziyeti emni~t al. 
tma alınmazsa Uçlcr paktmm zararlı 
olduğunu vnzmı:tır. 

MAREŞAL :PETENI N HITAilE~t 

Marf!şal Peten bugtln Fransız mil
letine bir hitabede bulunmuş, Fransız 
m111etlnJ kendisine ve Amiral Darla· 
na aa.lı.kata çağırmıştır. 

Kız dinlemiyor gibiydi. Elinde 
ki bı,yaz şemsiyeyi ufak darbeler
le topraklara vuruyor; bir feyler 
ç'ziyordu. Refikası hayran gözleri
ni 1rl iri açmış, kendilerine o ka-
dar serbest hitap eden bu as~b! 
gence bakıyordu. Tedricen o göz· 
lerdcki hayret bir hiddet ve iııya
na dönmüş; arkadasının ırsUklltu a· 
rasmda: 

- Yetişir, diye haykır:mı9b. Ye 
tişir beycft?ndi; rica ederim siz 
kim.siniz? Bizi nereden tanıyorau -
nuz? Bu saçmalan dinlemeğe ta -
hammlll edeceğimize nasıl ihtimal 
ver1yorsı.muz?. 

Hasal, hedefinin soğuk sUkütu
na karşı zaten gerginleşen asabı, 

bu yabancı müdahale üzerine bUs 
bütün ihtilal ederek ona teveccüh 
etmişti: · 

- Fakat size hitap yoktur. Rc
fikanıza vekllet etmek istiyorsa
nız, zannederim kendileri b<Syle 
bir müdafaa vekiline muhtaç de· 
ğildirler; 

- Refikam, sizi dinliyor gibi 
g1Srfinecck kadar nazik, size cevap 

297852 291898 298381 

Son dört rakamı (1849) ile ni
hayet bulan 30 numara 500 er lira 

Son dört rakamı t5978) ile ni· 
hayet bulan 30 rıumara 500 er lira 

Son dört rakamı (1265) lle ni
hayet bulan SO numııl'B 500 er Ura 

Son dört rakamı (9558) ile ni
hayet bulan 30 numara 500 er llrn 

Son dört rakamı (2369) ile nlha· 
yet bulan 30 numara 2CO er Jira, 

Son dört rakamı (6815) llE! niha
yet bulan 30 numara 200 er Ura 

Son dört rakamı (2942) ile niha
yet bulan 30 numara 200 er lira, 

Son dört rakamı (7102) ile nlha· 
yet bulan 30 numara 200 er lira, 

Son dört rakamı (59CO) ile niha
yet bulan 30 numara 200 er lira, 

Son ~ ftka.mı (954) ile nihayet 
bulan 3QO numara ı 00 er. liJ'f!., 

Son llç rakamı (836) ile nil"ayet 
bulan 300 numara 50 er lira, 

Son ikı rakamı (93) ile nihayet 
bulan 3 bin numara 10 ar lira, 

Son bir rakamı ( 1) ile nihayet 
bulan 30.000 numara 4 er lira, 

Son bir rakamı (7) ne nihayet 
bulan 30. 000 numara 4 er lira lk
ramlye alır 

20.000 llranm dört parçast ls
tanbul, birer parç.am da Akşehir. 
İzmit. Erzurum, Ereğli Karadeniz. 

5.000 liranın dört parçası İs
tanbul, birer parçası da İzrılr, 
Afyon, Çerkesköy, Adana, Ban
dırma, Bartın, Kanı, Ellzıf, Baf· 
ra ve Ankaradadrr 

Ve f§te böyle ikisi de asabi o -
lan bu iki genç arasmda müessif 
bir hli.dise başlamrştt. Hıusaı. ona 
vakit buldukça bazı kUçllk mua~a
kalarla vnktt geçirdi~ni ima et· 
miş ve batta bu muvakkat b•' -
]ardan bir kaçının ismini de söy
lemiqti. Kız, bu iddialara karşı 

büsbütün taımıış Hıuıali adilikle, 
terbiveslzllkle itham eylemhti. 
Hasalin son sözfi, yine mnl h('de
fine hitaben: 

- Rica !"derim, siz de bir 
keJlme iltı refikanızm fikrinde ol
dui{unuzu söyleyiniz! 

• • vermeğe tenezzül etmiyecek ka-
y eni ağır ceza reıaı dnr mağrur olabilir. Fakat ben o-

fstirhamı olmuştu. Fakat o, i
tidal ve burudetlnf en son deki· 
ke.vn kadar muhafaza etmiş; bir 
k~lime s5vlemek dı>f!IJ. uzun kir
pik' ~rini kaldıno Hasale bir na
zar bile atfa li\zum görmemişti .. 
Ve diğeri: Şehr!miz ikinci ağır ceza mahkeme. nun tarafından size ihtar ediyonım 

lllDe tayin olunan Malatya ağır ceza 
1 

ki, şimdi, "'u anda buradan gidi· 
mahkemeal reis! Hasan Haabl GQrpı· nlz; bir daha da bize karşı bu mu
nar, dllnden itibaren yeni vazıteaine amelenizi tekrar etmeviniz. 
bqlamııtır. - Siz kcndinfae, doğrudan doY,-

YenJ reisimize yenJ vo.zifcaindc de ruya kendinize hitap eden bütun 
muvaffakıyetler cmerız. erkeklere böyle mi mukabele et· 

Dün ·ü ihracatımız 
DilnkU ihracatın vekCmu 700 

bin liradır. Diln. valnt7. !ngil . 
re~·e 500 bin liralık tiftik satrl
mrstır. Avrrca, Arrıe-rilraya nv 
dedsı, Filbıtin.e ekşı erik veril
nı' tir. 

tiI'iz ki şimdi ... 
Fa.kat ikmale mU\'lffnk olama 

mıştr. Diğerinin halen deva.'!l P

d~., derin siikiıtune ratrnen, bu 
r"fik11 han•m 11on dere .. e hiddetle· 
ncrek: • 

- Ah. Gfdlniz; demiııti. $imdi 
gtdlnlz: yot·sa sizi bir tıdi adam 
gibi kovac:ı.ğun. 

- ı:;ukut ikrardır: artık defo· 
!unuz! 

Tnrdı kat'lsini bir kamçı gibi 
yüzUne <;arpınca o da: 

- Peki gidiyorum. Herkes ken
di sevlvesindekl adamlarla görfiş
meliymiıı !. 

T-nhkhini fırlatarak sllratle çe-
kilm'ı;ti. Bu hiMyeciği anlatan 
Takdir: 

- 11'1t'hf~!.. diyordu. Bu kt7., 
mermer ... !bi f .. si1: "'""" r <>ibi 
korkun,. bir şey •. 

Onıı biraz Umit ve teselli ver
mek t.stec:!im: 

mansız bombardımandan Iııgil1z btt -
ktımelınl haberdar etml§tlr. 
Telgrafların mefadı hakkmda tat -

slln.t, ~imdilik nC§ir için serbest de • 
ğlldir. 

İtalyaya inen paraşütçü 

idan1 ed idi 
Roma, 7 (A.A.) - D.N.B. Şu 

bat ayı zarfında cenübi 1talyada P. 

slr edilen İngiliz para.şUtçUleri r. 
rasmda Fortunato Picehi ismindt 
bir İtalyanın da bulunduğu sabit 
olunmu:ıtur. Picehi İtalyan harp 
divanı tarafından cumartesi günti 
idama mahkfım edilmiş ve hUkUm 
dün sabah infaz edilmiştir. 

Ne femeıt 'l 
B'llr bılmez dil bahsine kıın

ş:ınlardnn bir tıı.krnıı ner deyse 
(halk) l:eıimcsini (Alhh) \'eya 
(tabiat) kelimesinden farksız ha· 
le getirecekler: Bir dil bu nesle 
geçmişlerin mirasıdır. Bunun her 
bir parçasının bir tarihi ve bu ta· 
ribl tesiri altında tutan sayısız 

unsurlar olmak tabiidir. 

Lon~. : (A.A..) - Rllyter ajan· 
amm aakerl mUteh.aaw General 
Goucll. D8fftltJ&1 bir maka.lede dJyor 
ki: 

Almanlarm Tra'bluagarpta yaptığı 

teşebbU' !talyanlara yardım etmek 
ten ziyı.de L'lgllterenm AkdCJUzden 
Yunanutana ve Yugoalavyaya harp 
rnalzemesl göndermesine mAnl olmak 
için yrrpılmıı bir harekettir. Alman 
en acın haberler Bulgarıatanda 12 AL 
man tırkasınm bulunduğunu diğer 28 
Alman fll'kaamm da Yugosıaı. hudu. 
du boyunca Itaıyan hududundan Belg 
radın prkma kadar giden kıaım a 
tahşlt edilmekte olduftınu göstermek 
tedlr. Fakat Almanya bu kuvvetlerin 
hepsinı Yugoslavya UuriDe atamaz. 
Alman kuvveUe.11 Ywıanhlan oyal• -
mak mecburiyetindedir. Alman bat • 
kum.a:ıdsnlığt bu va~lfeyt tamamlyle 
Butgaı: ordu ... na tevdi etml: bıle ol 
.a. Mer!cin g rı ııd bulunan Türk 
ordwıunu da beaaba,katmak mecbu • 
rtyetındedtr. 

Alman tebl il 
Lakin bir dilin yeni ihtiyaçla. 

nnı yeni kel'meterle karşılama el- Bertin, 1 tA.A.) - Alman orduları 
bette başlangıçta ferdi ve mUn. Ba§kumand&Dlığmm tebllği: 
ferit. bir hidlısedir. Teklif edilir, Cenubu şarkı cephesinde, bQcum 
müdafaa edilir, kabul edilll', red· anuaane çarpıııma'.arla, metodik bir 
dedilir; fakat bugUn ka.bul edil· surette devam etmektedir. Alman ha 
memek onun ne makul olmadığı. va kuvvetlerine men.sup çok bUyUk 
na delalet eder. ne de yarm ka- teşekkWler, keflf barekeUeri ile ve 
bul olunmıyacağına... Olsa olsa d'l§manm kollarma, mevzllerine ve 
makulün iyi izah olunamadığı an m~kale hatıarma hUcuınlarıa or • 
laşrlrr. ı dun•m !leri barekettne mUzatıeret et-

Kafamızı meçhullerin keyfine mlflet'dir. ' 
bırakıp tevekkUI hayatı yap. Evvelce bildlrllml§ oldufu vec;htıe. 

mak: mUsbet bir ilim kafaamm B<ılgradda mOatahkem tealaata ve 
bUkUm sürmem iatenen yerlerde barp oakımmdan ehemmiyetli dlğer 
insanı acındıran bir nıh haleti... hede-nere, çok kuvveUI Aimaıı mu • 

Size işte (sempati), (antipati) ha·ebe tayyanlerl teşekkülleri tara • 
kelimelerinden blr ~ veriyo- ,twdap gündüz birçok defa. tabrtpklr 
ıı.ız: bir mUe-.trıtkte: ht:ıewn ~r. 
. .Acaba dedelşrimiz bu lcelime- Bllhass&;Detgrad .-ımerkeb dtmif!ıl9J!J': 

lf:rfn, siyaat mllna.sebetlere de Letuyonuna ve Beıgra.dm Tuna t1z.e • 
şamtı olarak, biç ltarş~lığmt du- rinde bir takma köpıilye ve birkaç 
yup söylememişler mlydl? Bun- na=<ııye trenine clddl tam Laabetlcr 
ları aramıza sinsi sinrıl sokuyor- kaydoiunmuıtur. Birçok yangınlar, 
lanıa biraz frenkçe okumanın ken- Belgn.d kaleal.De dördllncll btr bU -
di itiyadımll'. üzerinde husule ge- cur.ı ya~mak için giden A.lm&D mu • 
tirdiği teslimiyetten değil midir! harebe tayya.reler!nc, gece, yolu g!Sa. 
Ve yine bundan değil midir ki temıt,,ıerdir. 
5 bin okuyan vanıa §U :S binin Bundan başka. merkez! ve ı:<:nub1 
batm için yeni baştan kelime 15f-
renmeye ve öğrendikten sonra Yu~oalavyada tayyare meydanıan, 
da (ha! bu da Uzllm demekmiş!) müessir muvatfakıyeUe bombauuımı, 
demeye mecbur olmaktadır. ve mıtrıılyöz ateştne tutulmuştur. Al. 

(Sempati) dememeli, (meyil mantar. yerde birçok tayyare tahri • 
alllta, 11ıcaklık) demeli; (anti~ bine mu"ıı!!ak olmuştur. Birçok dll<J 
tl) dememeli, (yadırgama, çekin- / man tayya.reel, hava muharebeleri e• 
me. soğukluk) demeli. numda dtlollrlllmüşlür. 

- Lakin, mutlaka seviyor, kal
bi, derin bir ~k ile dolu olmıyan 
bir gene; kmn bu kadar muhace
meye mukavemet etmeai milmkUn 
değ'tdir. 

- Ben düşilnUyonım ki. bizim. 
kendi seviyemize hitan eder gibi 
söylediğimiz şeyler ona yüksek 
gelm'ş: anlaşılmamıştır. 

O gecenin mehtabı, onlara dair 
mUnskaşalarla geçti ... 

Ertesi gün, tırtanbula inmek ü
zere ilk vapura gelmiştim. İskele 
binasmm önUnde, uzun boylu, si. 
yah carşa.flı bir genç hanım, iri 
siyah gözleriyle bana baktı, baktı 
ve bu nazarların manasından tit • 
reyerek kaçtım. Acaba kimdi'? 

Avdetimde, bir tcsadllfle vapur
dan ilk çiltanlar arasında ve çı
kar çıkmaz Takdirin kal'fiısmda 
bulundum. Oracıkta durduk. Tak· 
dir, boş zamanlarını hep onu u. 
zaktan takip ile geçiriyordu. Bu 
işlerle altı.kadar görfinmediğim hal 
de adeta cebren dinletiyordu: O. 
yalnız olarak ilk vapurla inmişti. 
Kim bilir ne işi vardı! Va.Jdeei ile 
öteki kız yalnız kalmıştı. Fakat 
TakdJr, o kadar lhtlmamtarma rağ 
men 011ları b'ribirindı>n a'-,rama· 
mı~: G'rı.,anı yalnız bulamamıştı. 

Dedi1"1 ki: 
- Peki. onu Yalnız bttl:ııavd'll 

ne söyl'.yccektln? Senin mUbare -
zen öteki ile değll mi? 

- Sen, bu yolda hep öyle, hep 
saf dilsin Fikret. O, bent reddetti: 
öyle icap etti de 'reddetti. $imdi 
ben Glrizana yaklaşmakla oo& 
yakl~m?Ş olacağım .•• 

- Fakat Glrlzanm n~lı ol
duğunu elSylemiştin. 

- Daha lyt y&. Onunla h~Uaa.
ne dost olurum. O da beni, ötekı
ne takdim eder. Eea.sen ben bu 
nişana da inanmıyablllrim; herh&l 
de şimdiki vaz!fem, Glrlzana llıık 
rolUnll oynamaktır. Sen de bana 
yardnn eder mis!n Fikret? 

- Oo... peklll ..• Ne suretle 
yardmı edebilirim? 

- Birkaç takipte bana re!& -
kat edersin. SCSalerime mUna.slp 
cevaplar verir ve bana mUnasip 
11ualler eorarem. Ben, S&Da hita
ben onlarla konuşurum. 

- Kabul ediyorum. Muvaffa· 
ktyet takd'rfnde mtıklfat ? .. 

- Bir şey yapanz efendim! .• 
Vakit, geliyor! 

tkimlz de glSrdtık. Ons sabahki 
11iya.h gözlerin 11ahfbe!lfne ben
zettim. Yalnıua., serbest ve kma 
adımlarla ytlrUyerek g~ti: b1raz 
yukanda, kadmlardan mtlteşekkii 
bir zümrenin öntlnde duran val· 
desiyle Girlzana iltihak etti. Ne
§e ve ~taret içinde onlara. uzun 
bir şeyler anlatmağa bqladr. 

-2-

0nlar vapur ~dan aynlniten 
Takdir koluma girdi. Arkatarmdan 
evlerine kadar beni 8Urtlldedl. Ay
nı semtte oturduğumuz f~ hu 
ha:-cketime takip manuı verile
m ezil. Dikkate aayan komşutan

mm evini bf'memelr, ltaklmnt!a f· 
yt htr eey olmadığını iddia edi
yordu. 

C Devamı varın) 

Alman rıo 
sına c e'IB 
~ 

Büyük Alınan ildlll' 
küçük bir J11 

~rrr~~~, 
~ 
D.. h .. ,_uo' 

unya uaa-; 
verecelctıt 

Atina, 7 ( A.A.~ri 
I\orizise Almnnya 'y1 
dan tevdi edilen nota .. 
yettnr bir Yunan rn;t 
:şöyle mukabele edılın ti 1 

"Bil ük Alman devle fi 
istan/ tahrik edil~ 
bir veçhile haklı o ut· 
cavilz:ie buturunuşt eti 
Alman notasında il wıttl 
iddialar her tUrlil esa!~ 
henelerden ibarettir~ t 
bin başlanı:;ıcmdan . ,ııl 
vel 1940 tarihindeki ,ıı~ 
taarruzuna kadar yun iJı 
çok tahriklere rağınel1 oııJll 
la sıkı bir bitııra:flık bll 
etmiştir. YunanisUlnıD ııJll 
h:.re!teti cihan er. ~~i 
since malumdur. Ve .:s>" 
b:ı kanaati sarsrunı> . ~ 
man hiikllnıeti Yun8°15u 
taraflığını şüpheY~ ıar 
bir tclıli:1 vcrn ves1k8 ali • 
memiştir. Bilakis .AlJtl uııd 
metl Itah•an tnarrUZ tJl 
raz evvel YULlllistarı 
zundan bir~ ~VVt:~ ~il, 
bitarafane sıyasetiJU .... 
vip etmişti. es~ 

Saniyen, İtalyan ttııaıı 
kubulduğu znman }. oıd~ıı~ 
metinin de haberd~ 11c,ıe Ut.:ı giliz ~arantisi mucı~l tsJ1 
re hillturrieti Yunan~ul~ 
ği her V<lJ:dnnda ,ıı 
bildimı:şti. Fakat YU:: it 
meti Yunan ve 1ta1V8.,ıi5' 
ri arasındaki nisbets~ <11 

men 1ngiltereden arı etD' 
bir hava yardımı ~1e1~ oı 

Yunan hUH\metııı JsJI 
ğalı addedilebilecek 0 

ma.mazlığa meydan. eSI 
hususurdaJ~i bu endt" tı ti 
reren Alman h~l~t 
hassta Atinadal!' !°t\!1' d· 
fmdan takdir cd1lırı1~ f!fli' 
mümessili mahdut ~~ ııefl 
kuvvetlerinin fa~Meettİ 
yan oenhesine inhısaJ' tiSl'.' . .ıf 
detçe Alman hUkU_Il1~8ç JI" 
dar etmi.ve~eğini bırlc ·/İı 
yan etmıştı. . f1f• ı 

Salisen, B•·Juarıstıı ıiD-' 
den Alman kıtaları 11 ;..til' 
dudunda tah--,..ilt etil" ~ 

. tııll, 1 
man\·a Ytınanıstan3 ıtı' 
mek istcdiı'Yini gizl~n'l~ıı 

Bu vaziyete ra{{fl\i~ 
hükfuneti son ne..;ret d• f 
tebliğlerde Yunan~srıed 
tedbirlerin tama.mı~ışıt_.dl 
du~unu ve bu ta aJcY. 
Balkanlara yaymak :e~ 
dUlmediğini beyan e 
ri durmamıştı. ~i~ 

Alman hükumeti lı ~ 
temek için ceyhu~e ~ 
terivor. lnkftr edı!~fJlaıı 
şudur ki, bUyük ft.'?J1 1~ Yunanistanın e:~~t :u 
ması lAzımgeldıgı . tiP• 
ltahıan kan:--:t!ne ış 8ııcl istıhlıll için kahr~ttll ti 
şan kUçlik bir mıl e fP 
vurmak maksadile h~r. 
sini harekete getirrıı!t1 
hilkmün~i 

KÔnt Tefe~ 
iıt'l' Dün mera• .. 

görnüldil ' 
(l~ 

Budapeote, 7 (A.A·) ~~ 
kinin Milli cennze ınetıt ~ ' 
parl&mentoda yapılın~ fl~.,,r 'I 
de Kral Naib! Amiral fJ"". 
man, ttaıyan, Japon ~ut· i 
yetlerf hazır buıunınuf rl~ ' 

Ba§vekll ve Hariciye rılllf""" 'I.. 
dossl bir hitabede bulU~ıl ~ 
yUk Amiral Raedertn .. ~ 
d:ıki Alman heyeti bU t JJl&J" 
pe.,~ye geıml§tlr. fleY~ rJf 
na Kont Teleklnln ıcab 
koymu§lur. 



Tic.aret müdürlüğü kadrosu 
takviye ediliyor 

Çivi ve kauçuk· tevziall 
listeleri hazırlandı 

! B~l~diye vkooperati- 'a~rGp dtlşftudCkçe: 
tının yaglarından ''A - 1 çıkan dava ~n:ıaz,, ar 

ıçınde Vat!ln gazetesinde lstanbul belod!
yesi kıJOp<'rntlfinln ya~ları ctra.tmda 
yapıla:ı neşriyatı ha.Jmrct mablyetin· .Aylardır, her dilşUnen ~ blr kil.· 
de tcluhltl eden kooperutlf mQdUrU bua karanlığile çl.iken endi§e, artık 
Hay<11~ Bı:rkmun a.ı..ııye plrlzlıne! ce_ ya.kın Uzak bir lhtimaJ değil, kıpkızıl 
sa mahkemealnde. gazetenın ne,riyat bir gerçektir. 
mQdflrfl Ahmet Emin Yalmaıı aıey _ Otuz snattenbcri, Yunan ve Yugos. 
hine b!r dan. a.ç:nı1ltJ. lav smırlnrında kan akıyor. 

Muhakemenin geçen eel.lıesinde, ko- Dlpıomaua.rın döktUkleri nim teri 

- \',''ıKJT 8 

Ancak devlet kadar ge.nı, bir 
kllfit, bu gibi i§lerd lıl ·•- c surçmcdt'll 31 
numadan, zamanın tckzlb" , 
dan bazı h ıne ut,mı.ıı 

UkUmter verebilir 
Gerek ajanslar, gerek rad.}:olar 

rcr haber menşunıdur. Bir hndı c, 
vııkn onlardan geçince, renk v • 
naıımı değiştirir. Daha doğru 
zutdUğU men:ıurun rengınc b~· 

8 

Gerçeğin kendisi başka, gösteri 
Ş<'Y yine başkadır 

Zaten, h~sele; de zamanıa oz 
kil ve kabuk bağlarlar. On! r 
mcrh:ılelerden geçtikten sonr cı 

M_mtak.Q. Uc.arct mtidüriüğü, J ticaret müdürlüğü oıganize edi. 
yeniden gelen biltlmum eşya ve lecektir. 
emtea tevziatını bizzat yapacak. Diğer ta.raftan mmtaka ticaret 
tır. Bu tevziatm icabettiği şekil· miidürlüğü. son zamanlarda ge. 
de 'başarrlması için müdürlük len 76 ton çivinin tevzi listesi
kadrosu takviye edilecektir. Son ni hazırlamıştır. Bunun 20 tonu 
günlerde, mıntaka ticaret mü- lstanbula verilecektir. Mütebaki 
d~rlüğütıden bir memur Hat~ya. çiviler. diğer viHiyetlerdeki ihti
ibır memur Mersine, bir memur y~c:ları karşılamıya tahsis edil· 
da İstanbul tiftik ve yapağı ih. miştiı·. 

oper&tlfin .Ankara. 1zmir Ye Bursa.ya para etmedi. Sağdan soldan yükselen 
gönderdiği ya#Jarm ne glbl 8ebepler dost seı.lcri. fayda vermedi. Fclti.ketln 
yüzünden geri iade olunduğunun so· bir kan çaflıyanı h.tınae n.kllğını 
rulması.na karar verflmlşll. Dtınkll evvelden görenlerin sözl1?rl hi~e sa.. 
celsede buna yalnız Bursa belediye .. yıld~. Ştmdi artık silO.hlar konuşuyor 
sinin ''erdlğ! cevap okunmuştur. Bun_ YUz binlerce kişi, karşı karşıya· 
da, yağların Bursa bclediyeainln ıs _ belki ··FJnndcr" lerdckinden daha kan: 
tediğl formlllde olmadığı, Bursada lı: daha korkunç blr boğuşma içinde 
mah!Clt yağ .satışı mc.nolunduğu için dovU"mektcd!r. 

bl ı rr, z, o anı görür, tanır ve lnh 11 ed 
l:lllriz. BugUn lçın. ortada boyl<' 
oluş yoktur. 

Yo.lnız imdilik "Balkan" da. pıı. 

!ayan harp için umumt hUkUr ı r 
rllcbtllr, ki bunlar da oiha) t 
muh:ık('mcnln varacağı bir n tıc dl 

racat birliğine ''erilmi~tir. Aynca. kau~uk tevziatına da 
Bu memurların yerine, mer· derhal başlanacaktrr. Bunun i -

k~men vesair mmtakala rdan ye· çin bir tevzi listesi hazırlan . 
nıden memurlar nakledileı-eği mıştır. 

lmhn~mıı lmrar verildiği, ancnlt Sıh· tık hatlarda neler oluyor! Bilm1yo· 
hat V<>kl\leti İstanbul belediye koo _ 1 ruz. Çağımızın crı zenginliğini ıstlh. 
peratlflniıı mahltlt yağ imal etmesi bar t:ıoil~ğu teşkil ettiği hnlde, bugUn 
için ınUsaade verdiğinden bunların L herhangı bir karara varacak \'azlycL 
ude ol:ınduğu yazılıyordu. tc dcğilız. 

Uzak hudutl:ırdan kalkar k. 
bancı Ulkelcrc bruıa basa gel .. n bır 
tllı\ ordusunun yükü, ağtrlığ. nrt 
Almruı talil, Bnlknnlardıı. böl'< la 
bir tehlike karşısındadır. H 1 Yu 
gosla.vyayı bazmctUğ!nC' ma.ndı 

dan bir hafta sonra, bu m 11 tlP h 
be mecbur olU!iU, b<'lki d ken 1 1 

urlıksız bir hücuma. mecbur etnu t 

:NeUcedP. mahkeme. Ankara w• tz.. Kcncllm!zl yoklayınca, görUyoruz, 

gi?i aynca, lüzum görüldüğü 2600 adet otomobil lastiği tev-
mıkta.rlarda elemanlar \'erilerek ziatı da yakında başlıyacaktrr. 

mır lıt'ledlyelerine yazdığı tczkercle ki ajnnsların, rııdyotnnn. gazetelerin 
rln tekidine karar vermiş. muhnke • ıuıkerl muhabirlerin, diplomatik ka • 
meyi başka bir gUne brrakmıştır. lcmlerın ortaya yığdıktan ma!Qmat, 

Çorap standart nizamnamesi 
bugün meriyef e giriyor 

Ankaraya giden 14 kişilik <:->· 
rapçılar kafilesi şeıhrimire dön· 
müı.:;ütr. Çorapçılar, İktısal Ve. 
kıiletiyle, yeni çıkarılan ipekli 

' kadın çorapları standaı-d ni?.ar.ı. 
namesi etrnftnda temaslarda bu· 1 
lunmuşlardır. Vekalet, nizamnn-

Darülacezeye! 
Ancak anasız ve babasız 

çocuklar alınacak 
Darülacezedeki çocuk yuvası

nın yatak adedi 100 kişilik oldu. 
ğu halde son zama nlarda buraya 
had.dinden faila çocuk alındığt 
görülmektedir. 

Buna sebep de, kaza kaymn
kamlarmrn her buldukları ço· 
~ğu buraya yatırmalc :istem · ._ 
rıdir. Bütün kaymakamlıkl;ıra 
bir tamlın ~nderilerekı~&nr.alc: 
anası~ ve babasız çocukların bu• 
raya gönderilmesi. başka hiç ıü· 
sebeple çocuk gönderilmemesi 
bildirilın.iştir. 

Gazino ve bahçelerin 
tarifeleri 

Yaz mevı;iminin vakla.şması 
dolayısiyle gazino ve· bahçe!crin 
tarifeleri avm onund~n sonra 
hazırlanmıva başlanacaktır. 

BUtün m
0

Üe.<;S('Se sahipleri ta
rifelerini ve isteklerini a\•ın do. 
kuzuncu günü akşamma kadar 
belediye iktıEiat müdürlüğüne \'C· 

receklerdir. · 

menin tatbik tarihinin tehiri ıhak 
krndaki teklifi kabul etmemiş. 
tir. Nizamname, 'bugün meriyet 
mevkiine girecektir. 

Bu hale na?.arnn. bugünden i· 
tibaren c:.orap fabrikaları, üc tip 
kadın çorabı imal edeceklerdir. 

Karabacak 
Tabanca talimi 

yaparken bir kadını 
yarr · ı.dı 

Edirııe-kapı dışında Sultan mahal _ 
lesinde oturan Karabacak Salim a • 
dındıı. lıirlsı. dün sabah Çayırda ta • 
banca ile ateş talimi yaparken, R.ttığı 
kurşunlardan birisi, o sırada yıkadı. 
ğı bir kllım! bahçeye asmakta olan 
ZUlfiY" adında bir ~nç kadının ba • 

Ub"'lll.'\ ısııbet ebniııtir. 
ZUlfıye kanlar ıçind yer a ril • 

%1ş, y<-tlşenlc'r tarafından Ccrrahpa · 
§8 hastanesine kaldırılmıştır. Kara _ 
bacak Salim yakalanml§lır. 

ikttsat Vekili Alpulluya 
gitti 

lktısat Vekili Hüsnü Çakır, 
1stanbuldan Alpulluya gitmiştir. 
Vekilin, buradaki tetkiklerini bi· 
tirdiktcn sonra 1:ekr.::ı.r şehrim • . J 

dönmesi muhtemeldir. 
Altın fiyatı 

Dün. bir altının fiyntı 24 .40 
lira idi. Geçen cumartesi glinü 
ise. bir aıtrnrn fiyatı 24 lira 05 
kuru.,ctu. 

Bir ihtiyar kalb 
durmasından öldü 

55 yaşlarında, temiz giyınıuİ"
bir adam dün, Dimariyede Fuat
pa.şa türbesi önünden geçerken 
birdenbire bayılarak yere düıı: 
müş ve Jcaldmld.Jğı Cerrah pn.c:;a 
ha.staha.rıesinde de ifade verem~
den ölmüştür. 

İhtiyar ada.mm üzerinde hüvi
yetini tcsbite yarıyacak hic bir 
evrak zuhur etmemiş, teşhir JÇin 
cesedi morga kaldmlmıştır. 

Cesedi muayene eden adliye 
doktoru Enver Karan sek 
~albten'" öldüğilnü t.ef!bit etmiş. 
tır. 

1 Balll8't'l«>:rlnde 1 
Bir lngiliz muharririnin 

konferansı 
l<:mlniın iı llıılkl'ı·inden: 

9 Nil.an 19U çarşamba akşamı 

saat (20.4~) de İngiliz piyes muhar • 
rlrlerınden Derek Patmore taraftndan 
(lngU12' dramı ve modern Anglo .. 
Sakso"'l Uyatrosuı mevzulu bir konfc· 
raruı "\"erUecek ve konfl'raruı irfan Ko
nur tarafından tUrkçeye çevrilecek • 
Ur. Konferansı müteakip temail ~
bemlz Klemansonun (Saadet Perde
si) piyesini temsil edecektir. 
Numaralı slr:lş kartlarmm büro 

muzdan almmıısı rica olunur. 

Mühim bir konser 
Profesör Doktor Fııbrettın Kerim 

bu ı:ık§am saat altıda C H. P. Etnl~ 
nönll nahiye merkezinde ~ıyast ve çok 
şayanı dikkat bir konferans verecek_ 
tJr. 

!':ahiye merkezi Ankara cııddeııln. 

de vllOyet konağı bahçesindeki es.mi 
karşısındadır. 

Herkes g<'l('bilir. 

hiçtir. ı{tıhfnlik ise, hakikat unsuru· 
nun maskarası oıduğtınu bin kere 
gördük. 

Öyl" lılr zamanda yaşıyoruz. kl 
b!r hadisenin fçyUzUnU, bir lmnılda _ 
nışın nlyeUnl, bir atılışın bedelini 
kcstlrmelt için, devlet olmak gerektir. 

Buton eksikleri dU~Unmrı,, zam 
b:lğlı olduğu ve bu zama.ndan dUş 
nm da daha çok iııtifadc edcc 1 d 
şUnQIUrsc. Son karara, bir c;. ılV'slz 

eser! gibi bıı.kmnk yttgiz 

llAJ Ki SÜllA Gl-~ZGI 

1 
GO N DEN GONEI 

ikı cıerste 
Habeşistan 
M EKTEPLERD~--: coğrafya 

yı o kadar pişirmemiş 
olanların ~n yıllar içindeki h"' 
ler ?olayı:ııe, bir cok memlek~ 
~~ır, ~a?' ve nehir isimleıini 
ıyıden ıyıyc öğrcndiklC'r ni söy
lerler. ;\~~scla yeni bir memleket 
hat be gırınce o memleketin t<>p
raklarrnda cereyan eden _ 
manın takip ettiği yol ,;arpış 
her zaptedilen yerin ismi.~:~ 
t~lerde okuna okuna insanın zih
nınde: :enikonu :peklesir. 

Bu suretle dünva efka 
riren "'Patbiki • rma ve-• t!Oğrat'ya dersle-
rın., den birine. 1935 senesinde 
başlanmıştı. 

O zaman Habeşistan İtalya 
tarafından istila ediliyordu. Ha
beş kuvvetlerinin mukavemeti 
k!:ıı~ıkç~, .~ım~n her yeni mev
kıın ısmı. ure~nde bir kac saat 
d~nnak suretıle etraflıca belle
nıyordu. 

A~dan beş sene geçtikten • ın 
r!l dunya rfkan önünde Hnbc
şı~taııa ?.:ı.ir verilen bu "Co~f
ya dersı., tekrar edildi. tngiliz
ler. Habes kuwetlerile birlikte 
Habe<;istnnı .. yeniden almağa ko
yuldıılar. Boylece ayni ı,chir, 

dağ. tepe, vadi ve nehir isimle 
U:~ öğrenildi ve adamnkıl 
plŞinldi. 

~c~e. Adisa.baoba, bütün askeı 
tarihı ıle birlikte unutulın b 
şekil aldı. az ı 

Anca.k "Birinci ders , bir a 
~ sürmüştü. ''.tkin'ci ders 
ıse, kısa ve knU oldu. 

HiKMET MC.1\ :~ 

Y eşilay gençlik 
. şubesinin İçtimaı 

l ~llny genelik şubesi ,umumi 
Upllğinden: 

Konser ve temsilli, aylık umumi U 
çUncU toplantımız, 12/41941 cwnart 
si günU sa.at 14 de EmlnönU Hıılke 
v.l.nde yaprlacakhr. Jılub~ azam 
zm dıı.vetlyclerlnl her gün saat 14 11 
17,30 araımıcın. Sirkeci, Şahinpaşa 
teli A>Irumda 61 No. lu cemiyet bina 
amdan nım.ıarmı dilerim. 

Münir Nurettinin 
konseri 

SıuıatkAr MOnlr Nur<'ttin bu ak 
pm Melek sinemasmda bir k on~ 
verecektir. Programı eski bcstekil.rla 
ile yeni bcstck~lann eserlerinde 
mtlrekkepUr. 

1 Y irmı Y ıı evvelkı Vakıı I 
- 45 - -------------------·,--., g~yorum, çünkü siz nihayet 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı benım hatamdan dolayı zavallı 
8-4-921 

Reşit Saffet Bey 
Diye güzel kıza sokul.arü mı. 

nldandım. Ellerimiz her .zaman 
ibirleşik duruyordu. Nihayet bi
raz açılmak ihtiyacını duydum: 

- Ah, Kristin, ah, dedim. Her 
evin de her kalb gibi kendine 
mahsus bir sım vardır. (Bu ;.e
re de o titredi) Sizi yeminle te 
min ederim ki. Kristin kolunuz_ 
daki yara, bir kalbin biltün :.a
yatmı, bütün kanını akıtan. ta· 
hammülsü.z bir ıstırap veren kalb 
:yaraları yanında bir hiçtir. Va.m 
pirlere neden m~'um bir ölü, 
bir hortlak gibi bakmalı? Dün · 
yanın en mütlıiş vampiri elinde 
kanlr, :zehirli oklar tutan ve is • 
mine aşk denilen kilçilk krzıl Y~· 
naldı bir çocuktur. 

!Kristin birdenbire başını önii
ne eğerek: 

- H.aklJSmız dootuın, dedi. 
Ve bu son sözleri bir sükiıt tı. 

kip etti. Ben bu sükuttan istifa_ 
de ile sevdiğimin kulağına mırıL 
d:ınma.k. aşk isyanlarımdan biri. 
nı mınldanmQ;k istedim. O bun. 
lan biliyordu, okumlJ.;,crt.u. hepsini 
kelimesine ka<l:ır biliyordu .. Ha. 
fifce kulağına eğildim ve başla_ 
dmı: 

''Oh gü2el kadın.. Seni nasıl 
oldu da· buraya kadar geldin! .. 
Naaıl bana. geldin !. Göz ka~ .. 
lannm inişinde,' ha t ta uzun elbı. 
sende ve bu elbi.senin altında l .. 
güzelliğini belli eden giizcl vücu .. 
dünde insanı nasıl çeken bir mım 
zara. var .. ., 

Sözümü devam ettirmedi .• Eli 
asabi bir hareketle elimi ~1:.tı. 
Ah ben b u tazyik altında 'bir gi.i 
varlığnnı fedaya hazırdım .. Bir. 
denbire elini elimden c.ekti ve ye. 
rilıdeJl kalkarak: J 

Kanlı 
Yazan : Gaston Löru 

- Biraz istirahat edin dostum 
Benedik, dedi. 

Bu güzel sözleri benim icin sar 
retmiş olmakla. muhakkak hata 
ettiniz.. Çünkü ne göz kap.ıkla. 
rımda garip bir ma ıa. ne de el. 
bıse.m uzun ,re ne de vücudl •• ııae 
çekici bir manzara var. Ban ne 
yazınız.da kastettiğiniz kadın gi. 
bi eksantrikim, ne de kot .. Hayır 
aldandınIZ dostum. beni eğer bu. 
ra va mut.tdtan fazla geliyorsam 
bunun bir tek sebebi Markinin 
konakta bulunmayışıdır. 

Ve bu sözleri !-töyledikten son. 
ra Kristin kütüphaneye döndü ve 

•ben bahçede kalaka1dım .. 
Ancak bir kaç dakika sonı 

kendime geldim ve sallan~ı. 
yerimden kalktun. hani nerdeyse 
ağzıma. gelen her sözü sevdiğim 
gü?..el kıza savuracaktım .. Fakat 
gidip K ristini ki.içtik atelyemiz_ 
de buldum. Zavallı kız ağlıyordu. 

Bunun üzerine bütün kızgmlı. 
ğımr unutarak Kristinc bazı tatlı 
sözler söylemekte hatanın ken. 
dimde olduğunu kabul ettiğimi 
bildirmek istedim. Buna hazır. 
!anıyordum, icap ederse Kristi. 
nin ayaklarına kapanacak ken. 
dimi afettirecektim. F~kat lbir 
de ne göreyim Kristin güre] Gab 
riyelin ürerine eğilmiş, onun rcs. 
mine baka baka ağlamıyor mu? 

lşte o zaman içimden bir hiıd. 
detin koptuğunu hissettim: ' 

Bebe k 
Çeviren: M. ACAR 

- Tabii dedim, ben de onun 
gibi güzel olsaydım! 

Ben onun belki de dönüp boy. 
numa sarılacağını :zannediyor· 
rum. Fakat nerede Dö" ·· •• .. nup, yu. 
züme baktığı zaman g-öilerin
dc sadece inkar edilmez bir 
sempati ve müthiş bir pervasız_ 
ltk gördüm .. 

- Ya, dedi.. Siz de o:ıun cibi 
güzel olsaydınız.. b 

Eğe!: ~ı:ıık old_u~ma ve bu gn~ 
rip, gultınç vazıyetın ilk kurb:mı 
bulunduğumu unutabilmiş 0J52v_ 
dım. bu hale kahkahalarla güa 
!erdim. Nasıl pervasrzca konu. 
şuyordu, bu kız .. 

İşin en garip tarafı l\rictinin 
bi~de~bire kc~ini be.nim gibi 
muş~ul m~vkıde kabul etmiş ve 
adeta benım rolümü alını~ ol· 
ması idi .. 

- Oh dostum .. Benim büviik 
dostum .. diye inledi.. o kad.:ı.r 
be~baht o kadar betbahtnn ki .. 

:- Peki ya ben. ya ben. diye 
b~dnn. Siz beni zevk i~inde 
gezıyor. eğleniyor mu zannedi. 
yorsunuz .. 

Kristin her kadında bulumın 
masum fakat saçma ıbir mantik 
ile : 

- Siz muhakkak ki benden 
daha az merhamete muhtac• •• ız 

Evet ben sizi daha az T.avatt~ 

oldunuz ... Fak~t bari yalnız siz 
olsanız .. 
~~ daha ziyade havretC' düc-

miıştum... ~ ·1 

- Ah. evet, dedim. Bir de ni 
şanhnız v.ar ... O da betbahtlar: 
dan.. ~ekı neden hala onunla 
evlenmıyorsunuz ? 

Röylc açılmak, hem ken<limi 
h~ ~e onu hırpalamakU:ı.n bü_ 
yuk ~ır ze_vk duyuyordum. Ma
demkı bu ışc başlamı$tım. Ar_ 
tık ~nuna kadar devam ettire
c:.k~~m. ~u işi.. Kristin sualime 
buvuk bır soğukkanlılıkla şu cc 
vabı verdi : -

- Çünkü sevmiyorum onu .. 
Fakat !;>ütün l?lmrt görünmek 

g~v:etıenne rağmen kendine 
hakım ol~adı ve içini çekti!:
ten ~nı:a sıcak göz yaslarını 
~abrıyelın resmi üzerine dökme 
ge ıb~ladı.. -
-·-:- Peki Kristin onu sevmecli
gınız halde nas.ııl ona izdivaç va 
dedcbildiniz .. Bunu bana anlatır: 
mrsınrz ? 

- Hem de büti.in dürüstl: ... 
ve açıklığı ile.. ı:gu 

Dedi ve anlatm~a basladı 

Matlye N ezarctl kalemi mah us 
müdUrU Reşit Saffet Beye iki m h 
mUddetıe rnluıtsızıığına bina.en m z,ı 
niyet \•erilmlştlr. 

lt?IB 
8 .. 4 - 1941 i 

8.03 Ajans. 19.00 Tango ve 
8.18 Hafif caz 

parçalar. 19.80 Ajan; 

8.45 Yemek 19.45 Ziraat 
Utrtcsi. tnkvıın! 

12.33 Türkcc 19·50 Fasıl hcyet1 
pltı.klnr 20.15 Radyo 

1s.20 Kal'UJık gazetesi 
20.45 Salon or • 

program. 

18.03 Cazband 
18.SO Çiftçinin 

enati 
18.45 Çiftçinin 

saati 

::!: Salı 

kestrnaı 

21.SO Konuşma 
21.45 Kl~lk 

Türk mUzi 
ği korosu 

22.SO Aj3DS 

Çarşamb. 
> 8 Nisan 9 Nisan 
:.:::: 
c::ı: Re.cneJ ıo ne.C\'\ el ıı 
ı- Kasmı: 151 Kasrm: 152 

- Jak ~oc~k~uğundanberi yal. 
nızca benım ıçın yaşar. Siz onu 
pek. az tanımış olmanıza rağmen 
~~kın ~u asrın en ileri gelen 
alıml~nden biri olacağını söy
I~~ğim ?.aman bun~ gülmiyecek-
sınız. Çünkii onu tanıdınız .. Fa- \'ak.IUcr \'B8Dai l!;zam 'n:.aı 
k t 

Gun-ln l!danl 
·a garip değil mi Jak insanı .....,, 

h t ba
- dA' "1" 5.83 10,52 5 81 

~~a a. glıyan servet, sönret " 7
'' • 

gıbı şeylerden daima kaçıyor. ö;tle 12.16 
lkind! 15.56 

5.36 12.16 
9.16 15.56 

O ne servet için çalışıyor ne A.qam l8.41 
şöhret için ... O yalnızca, yaİntz.. Yatsı 20 15 
ca benim i<:ln çalışryor. İmsak 4:48 

12.00 18.42 
1.35 20.16 
9.07 3.46 

(Devamı 1'm') 

10.49 

5J!5 
9,15 
1200 
1.35 
9.04 



4 - VADi' 8 NiSAN 19'1 

81.Jllc Millet Meclisi toplantısı 

Kabul edil 2n kanun 
rayihaları 

Yugoslav 
tayyareleri 

C Baa tarafı 1 inr.;,•~ · 
Yugoslav bombardnnan tayya

releri bugtın açrk birer şehir o. 
lan Sofya ve Kustendil'e karşı 
taarruzda bulunmuşlardır. Çok 
bilyük bir irtifadan yapılan · 
taamızlar Kust.endil'de şehrin 
ortasına ve askeri olmıyan he
deflere, Sofyada ise gehrin garp 
varuşlanna tevcih edilmi§tL·. 
Bir kadın ve c;ocuk ölm~t'1.or. 
Çok ehemmiyetsiz olan hasar
larm derhal tamirine başlan. 
mıgtır. 

Ar.kara. 7 (A . .a) - Büyük 
.Millet Meclisi bugün Dr. Mazhar 
~nnen'in başı<anlığında topla. 
nara.le belediye kanununun 15 i~
ci maddesinin tefsirine ait r.ı -=· 
batayı tasvip etmL~ ve havaı ta. 
aITu.zlarına karşı kcrunma knnu
mmun 10 unett maddesinm tadi
line ve bu kaıı.nra yeniaen bazı 
bükiimler ilavesine ait kanun~ . 
yihası ile yC>dek sura · ve ac;kui 
memurlar kanununun ım:ccidel 
üçüncil m'ldesine iki (ı\>ra r[4'\ıe-

Sovyet - Yugoslav 
paktının izahı 

'''~ .,, ftfı 
tamamiyle aı..scttirecek. bir mahi-
yettedir. 
Şüphe yok ki imza. cdflmi~ olan 

bu muahede Sovyetıer Birliği ile 
Yugoslavya mfiletlerlnin arzuları -
na ve emellerine tamamfyle mu
kabele eden bir 'csikadrr. Sovyf"t
ler Birliğinin uzun tecrübeleri gös 
tennfştir ki, bu gibi muahedeler 
yalnız şeklen değil, fakat pratik 
bakımdan da sulhu kuvvetlC>ndlr
meğe hizmet etmektedir. Bunun 
için (temellerini StJlh i~ mfiea
dele) düsturuna dayayan Sovyet 
hari.::t alya.aeti ba muahedeleri ken 
di!i!lne bir Jfızımı ga}ıi mefarik 
telikkl etrrtşttr. So9yet - Yur:ce -
Jav doetlak ve ademi tecavüz mua
Jaedeai iee kendi.aiııe bemiyen •e
sikalar arasında hususi ve kıymet
tar bir meni tutacaktır. 

EYVelemirde bu pekt, eimdiye 
kadar bir nıilyan mütecaviz ina
nı fellket çemberi içine aluni!f o
lan bugünkü harbin teveaell etmek 

,,,. üzere olduğu bir aırada imza e
dilmiştir. Sonra bir çok hfıd!sclerln 
delaletinden de an]qıldrğr üzere 
bu harp yeni bfr cok memleketle
ri ve yeni milletleri de Jı:anlı bir 
katliama sü11Jtlıımek Uzerewr. 
Yalnız bu nokta bjle SoYyet Rua
ya ile Yugae1aYya doetluk muahe
de11ine bilhassa ehemmiyetli bir 
mana verlJmHinJ .icap ettirecek 
mahfyettedir. Fakat SoYyet - Y• -
~" nmalledelllnin man .. -yal -
nız bu:ıa inhl.!ar etmez. Bu mana 
muahedeniL sulh siyasetini tama
mf)i le umın ve tesis et:mif olan 
kuvvetli Sovyet Birliği ile bma. 
sırasında en miihlm me,,galm 801 
hun temlnl otan Yugoslavya ant
smda imza edilmi-, olmallndan do
layı bir kat daha kuvvetlenmekte
dir. 

Son zamanlarda Balkan.ann bey 
ee gergin bfr hava huStıle ge mi.§ 
nelm !rl mfin88ebatmda. 80n dere
oldu~ hcrkt"Sln malümudur. Bu hu
susta yeni Yugoslav hllkQmetinfn 
iktidar mevkiine geldikten bir flı:i 
gttn 80!lnt Belgrad, Zağreb, Liub
liaııı:ı. ıchirledni açık eelıir ilin et· 
mok, Belgradr geceleri laıranlıklaş 
tınnak gibi bazı tedbirler ittihazı
na mecbur kalmış olmnsr bliyük 
bir delildir. Bu hal keza Smoviç 
hiiktunetmin heı-Jı:esle sulh ve doet 
luk halinde yaşamak arzuawıda 
bulunduğunu müteaddit v~r -
la ilin etııüt olmaama rağmen bfi 
tün Yugoslavya hudutiannın ne 
kadar tehlikeli bir vaziyete düş -
mllt olmasiyle de aabittir. 

Yeof Yugoolav hükthnetinbı ha
rid nztyetl kuvvetlendirmek ve 
Rlıbu muhafaza etmek için arfet
tiğı gayretler Sovyetlcr Birliii
nin sempatisini celbetmiştir. Bu
nan b8'hca sebebi, sulhu kuvvet
lendirmek üzere vukuagelen her 
hareket, nereden ellrae gelsin, 
bizsat SovyetJer Birliğinin harici 
ılyuet.tndeki tefeır kabul etmez 
eereyalllarmm esasına uygun düş 
mette olmaaıdır. 

ltte her ild memleketin sulh 
anulanndakf bu mutabakattır ki, 
her ildsfnln temayüllerini diploma
tik bir Tt".slkada toplamağa müaa
it o'muttur. 

Emniyetle icdia olunabilir ki, 
dün imza olunnn bu muahede, 
kendi arzularmn raSnıen çok gtiç 
ve boğucu bir devre geçirmekte 
olan kardeıs Yugoslav millc' lcri 
nezdinde tam bir makes bulacak -
tır. Sovyet Rusya milletleri ise 
bu muahedeyi Stallnin müdebbir 
aiyaaetinin yeni bir tezahürü şok
linde alkmlayacaklardır. Bu mua
hede .aym zamanda hal'bi gen "ı;ılet 
mekten çekinen ve sulhun men -
faatlerinl tnkdlr eden bUtün mil· 
letlerln kendi menfaatl•rine uy
gun bir vesikadır ... 

rr:l\·druıın mütalcası 

M08'kova, 7 ( A.A.) - Pravda 
gazete8i. Sovyet - YugoslaT dost 
hık ve ademi tecavUs paktına 
tlıll8ts ettTfi "9şmablesfnde dl.. 
y&l' kt: 

Yeni aktedJlan dostluk ve ade
mi t~vUz paktının imza edil. 

sine ait layihayı müstace!i: et 
karariyl:e mi.WLkere ve kabul _ .
miştir. 

Meclis ruznamesinde bulumn 
2.7 kBnunuevvel 939 tarihinde -
mü tC'a krp günlerde Urubulan 
zelzelede fevkalaoe hizmetleri 
görli!en bazı mablıfımlann ~
\armm affı baklmıdaki kaD41D& 
ek livihanm da birinci müzake
re'!ini yapmış ve ça1ı5&nba günü 
coplanmak üzere içtimaa niha.,.et 
vermiş ör. 

Londra siyasi mahafili 

Sovvet 
Yugoslav 

Paktı hakkında 
tefsirlerde bulunuyor 

Londra, 1 (A.A.) - Sovyetler Bfr
liğ! ile Yugoslavya araamda bir a -
demi tccavtız paktı imza edflml§ ol • 
mıı.sı, Alman kıtalannın Avrupanm 
cenubu p.rkiaine yayıim.asmdıın do • 
ğa.rı cndl§ctcri giderir gfbf olm~tur. 

İ.}1 haber alan mah!Dlcr, bll!uBsa 
l3ulgaıiatan teslimiyet gösterdikten 
t::ı?tra Alman hUCUmuna anbean mu. 
zar ediyorlardı. Halbuki, ber neka
cfar Prena Pt>lün Viyanq anlqma.sııu 
imza c mcden en-el Yugoelavya ile 
Sovyet?tt Btrttji arumda bir ademi 
tecavllz paktı yapılması için mUza • 
kcretu cer.yazı eltili bWnfJordu iBe 
de paktın imztU"ı bazı mahfillerde 
haJ"t ~rmt)br. 

Londra siyasi Ye diplomatik mah • 

fillerinin intibama göre, tıu ~tm 
başlıca tesiri TUrk!yenin takip ede. 
cetı battı harelret ne olursa olııun 

baıruD Jıılollkovada bOfll'lbmlak • -
yımdırmryacağl hakkında Tllrkt19yl 
Oma etmek olac:allt.ır, 

Bu intıl>aı daha gesriı sm-ette 
fzah etmek lizmı goeUrae BaBtanlt
lann birlblrine yardımı tam bir 
11emere vermediği takdirdr: Scw
yetıer Birlifiııin itaba uğramak 
bitemediği ~eııebilir. 

Bu lebepledir ki, ScwyeUer Bir 
llği 10 • lı;blde ~ tev 
dh edilen Bdnd diplomatik .meyi 
tefkil eden ve hakiki bir şiddeti(} 
red mahiyetinde olan bir tavrı ha
reketi intihap etmekte tereddtit 
etmaniştir. 

Sovyeler Birliği, Matsuokaya. 
Japonyanm Sovyetler Birliğinden 
fasla bir gey beldememeai lii.zım 
geld@ni açıkça aöylemckle Abnan 
~ h04tuna. gitmiyecek bir hare
ketten de çekinmemiştir. 

Sovyetler Birliği, Japonya. ile 
ancak Sovyetler Birliğine geniş 
menfaatler temin cdebflecek tica
ri anlagma.lar yapmat arzu.sunda -
dn-. 

Matsuoka, Almanya tarafından 
yaptlaeak tavsiyeyi Sovyetler Bir
liğinin nazan itibara alarak Ja -
ponya ile bir anl8fftta imza ede -
ceğl Umidi ile }'Qla çıkml9tlr. Bu an 
lafma sayesinde Japonyanın Çine 
ve cenubi P&Bi.Okte eıteri daha 
cı rbest kalabi!ecP.k, bınaenaleyh 
Japon hariciye nazırının Bitler 
ıırafından aldatıldığını görerek 

büyü!: bir inkisara. uğradığım s:ık 
lamaması hayret uyandırmamalı
dır. 

Molotof 
Japon Hariciye Nazınnı 

kabul etti 
~,, ... 1 (A . .:\.) - D. N. B.: 
Japon Hariclye Nazırı Matauoka 

Molotofıa g6rUıımelerine b&§lamak 
üzere ~ıUn -.at 16 d& Kremlin aa • 

rayma gtlmltUr. 
MGPova. '1 (A.A.) - Tas ajansı 

blldlrlyor: 
Komlaerler heyeti relaı ve Harlcl.. 

ye komiseri Koloto!, 7 nlanda Ja -
pon huiclyc nazın Matauokayı kabul 
etmljtlr. MWa.katt.& Japonyaıwı Mo•· 
kovıı. bUyUk elçisi de hazır bulunmuıı 
tur. 

Bükre~. 7 (A.a.. ) - Rador -
jansı bildiriyor: 

Romanya hükfuııetinin yugos. 
lavya toprakTannda ha.k1armı 
müdafaaya mecbur olduğu • ir 
çok tebaası ve ırkda.§I mevcut eıl· 
ma.sma rağmeu Romanyayı Yu
goslavyaya kariı yapılan muha. 
saınata hiç bir suretle iştirak 
ettirmemiş olmasına rağmen 
Yugoslav kara ve hava kuvvet. 
leri 6 nisan tarihinde Dorsavcı., 
Arad ve Tam§var gehirlerini 
bombardıman etmiJ}ler, üç L,Ji 
öldUrcrek diğer üç kişinin yara
lanmasma sebebiyet ~rmişler 
ve oehfme hasarlar husule getir
mişlerdir. 

Romanya hiikfı.meti Yugoslav 
hük1lmetini fid~etle proteeto < • • 
miştir. General Antonesko emni
yet ve intlzamm muhafaza...C'J'Dı 
temin edecek her tilrHi tedbir
lerin alınmış olduğu haklrn ~.ı 
Romanya halkına temi Not ftl'. 
mi1}tir. Bu gıöf a.ğrr ve gayri 
dnstane hareketler Ronmnya hfi. 
kftmet:infn lıaretet tarzmda. deği. 
şiklikJer ya.pmv.sa da bunlarJn 
hiç bir khr.seye şerefimiz ve hu. 
kukumaza. t&arnmla bulunmağa 
bir bak veremiyeceğinhı de bi
linmesi icabed~r. 

So/yt.ı, 7 ( A.A.) - Ofi • HtıWa 
• 7>iıdiriyor: 

Yugoslav rad'Y'>SU, Yuıgosla-v 
t~ lntvfttlerinin, Arm.~ 
hücum hurrbğı olarak Yuguı. 
lavya. - Arnavut1'1k hududunda 
ateş açtığmı bildirmektedir. 

YUGOSLAV TAYYARELERi 
MACAR roPRAKLARINDA 
BudaPe§te, 7 (A.A.) - Macar 

ajtıMı bildiriyor: 
Dtın nğleden eonra Dr2ft böl

gesf nden gelen bir Ynö"Oslav bom 
batdınıan tayyaresi hudut üze. 
rinden Buda.peşte istik<!metlıııde 
uçmuştur. Hava dafi bataryaları 
tayyareyi dönmiye mecbur et
mişlerdir. Tayyare Buda~n 
~hir hududuna varamam41.ır. 
Budapeştede verilen alkm 25 
dakika l!iirmilftilr. 

ALMAN HÜCUMLARI 
Ber!iıt, 7 (.LA.) - D.N .B. bil

dİri!/Of': 
Dün Yngoelav tayyaN mey -

danlarına yapılan hücumlardan 
!>R.,Xa, M-Offtarda ukeri tabaş • 
§iitlere'"' kı61alara ve aynı za -
manda Luiblmma civarmda hava 
dafi bataryaları ve ağır topçu 
menilerine httcamlar yapıım.
tır. Aynca gece. Belgrada. bun
dan evvelki Uç h ·ıcumıa mils::ı.vi 
muvaffakıyette dördüncü oIJdet. 
li bir hücum · :ınılmıştrr. 

Bıtdapefte, 1 ( A.A.) - D. /\. 
B.: 

Bir Yugoslav 00mb9:rdmum fi
losu bu Babalı Szeıged şehrini 
bombardıman etmiştir. Şebir :..
r.erirıde vukuıbulan. hnva muha
rebesi esnasında Macar :LVcılan 
6 Yugoslav bombar·.man ta.yya.. 
resini dÜfÜJ'Dlilflerdir. 
HOKOııiET BELGRA Tl'AN 

AYRILDI 
Bcrn 7 ( A.A.) - f.sviçre ajan

ımm Londradan öğrendiğine g3-
re, llOD 2, aaa.t içinde Belg.ra.ttan 
Londranın resmi mahfillerine 
pek az rnalilmat gelmiştir. Key
fiyet Yugoslav hükihnetinin Bel. 
grattan ayrılmıı,, olmaıın ihtima
liyle izah edilttilir. İngiliz elçisi 
ile arkada.§tu"I Yugosav hUkOme
tini gittiği yerde ta.kip edecekle
dir. YalnJZ İngiliz elçiliğinin 
en eski memuru bu takdirde Bel. 
gra' ta kaln.caktır. 

Budıo.peşte. '1 (A.A.) - Macar hU
kf!meU. Macar topraklarma kaqı 

Yugow.l&v tayyarelerinin bugtlD yap • 
lıkları taarruzları Yugoalav elçi.il nez 
dinde t;lddeUe proteato etmı,Ur. 1ıla • 
cariıtıuun Belgrad elçlai de bu hare. 
kcUerı Yugoslav hUkUmetl nezdinde 
§lGdetle protesto etmek için talimat 

diği tarih iki millet arasmd2..tİ 
dostluğun yalnız bir te1.ahilrfl o
larak değil aynı zamanda harbin 
yeni mmtakal.a.ra genişlemesbe 
mani olmak ve sulhu muhafa..;a 
etmek ıçin iki lıükfunetin duy
duğu endişenin de bir ifaOOtıi 
olarak tarihe g~cektir. aımı~tır. 

Gazete. paktm İ!J"•1sınm Sc.v. Buılr.~te, '1 (A.A.) - D. N. B: 
yet dış !ıiyaseti prensiplerine Bu sabah ikt Yugoslav tayyaresJ 
uygun olduğu hakkında ısrar 1 Pecs'c taarruz f!derek tayyare IMY • 
etmektedir. Bu eiy~~tle Sov·ret danıne. nıtı bomba atmışt•r. Birçok 
rUkfuneti, Sovyetler Birliğine kltl yaraıaJUDlftır. Macar bava dafi 
karşı muhalif maksatlar peşinde bataryalan bu iki tayyareyi dl1§Ur -

koşmadıklan takdirde büt;~'l mll.şler~lr. 
memleketlerle normal münase- Buctapewıe, 1 (A.A.) - D. N. B: 
betlerini inkişaf ettirmek iste. MUM phrt Qzerlnde uçan bir Yu-
mektedir. roeıav ta)')'Uell c:WfllrUlmOflUr. ı . 

İtalyan tebliği 
Boma, 'I (.A.A..) - U&l.yaıa aırdulan 

umuınl karargthmm S<K 1l1l1D&nlr 
tebliği: 

Dt1n YugoalayY&y& karp mm... 
nınta bqlanmlf, olduğundan :baft tı. 
lolarımız Yunan ve Yugoslav hudutıa. 
nndakt hava, deniz ve kara hedeflen
ne taarruz etmlilerdlr. Sparatoda ıı. 
man tesisatı ve demirli gemiler bom. 
bardmıan edllml§tlr. Orta tonajda Dd 
vapur ba brıJm:lft1r. 

Katta.roda Uman bcımb&rdmwı e., 
dllınl.§ ve Uman tesisatı ağır hasara 
uğratııilll§tır. Bir • ....., ile bir •büı 
havuza tam isabet ka)'dedD~. 
BU npaır ııı.tırdlmftlr. Kattuo el.,._ 
rmdaki Teodo tersaneal ağır ı..r& 

wtrat.:11nnpır. DllW bir :mulatlıe iaa

bet ftld °'Dnllhlr. sar a,ıww depo. 
- b8rtaPa ...... _.. 
Ta~ .... lıafka t:at-

11 .........., dmia tanueJell llııt dOlma 
ma baft daA tertibatına da taanuz 
~- Bir dütm&D tananet 
tahrip edllm!f diğer birkaç tanare 
debuua~. 

KMtar ha• .-ı a1Jr huara uan. 
tılnufb". KöprWer ve ;JOllar bom!».r. 
d.ıman edilml§ ve hıkıtaıar hUllUla se
tlrllllllför. 

Bava muhanbeJıerl unaemd& iki 

dGfmU ıanaıea d~. lk1 
tayyaremtz tı.slerlne dönmPmiftir. Dili 
man ta11aıe1er1 lfkodrayı bomlı&rdr.. 
maa etmJıllerdlr. Birime yua1ı ftrdır. 
Haııarat mahduttur. 

Şarki afr.iltada lcıtalarmuzm e\'• 
vetce karalaltınlan hareketleri de 
vam etmektedir. S1'fll a.haıt araem. 
da zayiat vukuuna meydan verme• 
mek fizere Adie abeba.yr tahliye et 
tik. Polis 1nr'l'9'etlerimizin bimayt. 
ehıde bu1tman avrupah!ar halcarete 
uğramanu;lardır. ~ tayyare 
1erJ Deaııle iiMftmttze taanı ederek 
haaarata ~ 'Yenldglerdlr. 

Ubyada. seri 1ta.ıyan n A1maıı 
koDan Bingazhrln ~aH şarldısbo. 
de ve ce11uhi prldainıde İngiliz 
dumdar Jaınetlerillf da#Jfmışlım 
dır. Bu kollar dUşmanm taııklarla 
yaptığr mukabil taarnnılarr tard et. 
mJıflanlir.. Birçok em almmUJ, 
lrlllliyctli miktarda silAh ve makine 
1i vesait iğtinam olunmufjtur. 

Denlsa1tılarmnman bhi Akdeniz 
de himaye a1tmda seyreden bir ke. 
fileye taaruz ederek ild cttzııt.aına 
isabet b.ydet:mlf ve bmılaı'dan bi 
ı1 baf::nutttr. 

Afrika cephesinde 
( BQf tarafı l incide) 

Habeıhtında: Debramaıba ph 
ri elimiııdedir. Ba mmafferane 
hareketin büyük bir kwnmı Ha
beo ntaçerveded yapnllltır. 
Habeş vatanperverleri düşma -

na bir.den fazla &il ve yaralı 
verdirmigl~. Dt1fman cenaba 
doğru yaptığı ricatte yalnndan ta
kip edilmektedir. 

Bu muıtüada da pek ~k harp 
malzemesi alm.mııttır. A«Uıııahaba
nm işgali ilaerine .barekit şehrin 
şimali gami ve cenubunda iı:ııki
~af etmektedir. 

Kahire, 1 (A.A.) - Ortttprtc ın. 
gfJls bava lmneUerf umumi karargt.. 
hmm dUn akpm n8§1"edllen teblfll: 

Habe§IBtanda, A~b&b&, • m.ı, 
ııttedeD ...... İDg1Us ... kaneu.t 
ve cenubi Afrika hava kuvvetlerf tay. 
yarelert taratmdan flddetll blr bom. 
bardınuına tabi tutulmuttur. Tayyare 
rncyde•mda hangarlara ve binalara 
ve ql&.lara bl1yQk bomtı.Jarla tam 
babet1er kaydcdllml.§Ur. DUımanı 60 
kBomet.reden g&dlken büyük yangın. 
lar çık.anbmftır. Tayyarelulm.i.a bom 
be.rdmıaru bitirdikten aonra, yerde 
bulını.an dDpıan tayyarelel'IDI mitral. 
y6z atett açmıı, dört dOfman bom,. 
budmuuı t&yyareıdDt tabrtp etmff ve 
birçok diğer tanveJert buara utraı. 
DD§tn'. Dllpwı avcııan. ta~~ 
m1zl k&l'fllamata teoebbna etm)flene 
de beme'D derbal muharebeden sert 
çeldlmlflerdtr. 

Adlaababanm cenubu prklainde kt. 
tn Adamanm garbmd& b6.r moUSrltl 
nakliye koluna btlcum edilmlftlr. Pet. 
rol nakllye kamyoıılan mitralyöz ate. 
fhıe tutulmUfbır. Bu k&mYonlar lıı!iı. 
lt.k ebni§tir. DUtman birçok kayıpl• 
ra ugr.tJIJDJfbr. 

Trablwıgarpta. İngiliz bava kUYVet.. 
!erine memup bombardıman ta~ 
ıert, 4/5 n1an geceal Trabl111 ıehn 
Uzerfne çok flddeW blr hOcum yap. 
m11tn', Cenubu f&rkideki nbtımda bQ. 

yük lntıJ&kıar olmuttur. Kıflalar ve 
depolar arumd& Yaııamw çıkarıl. 
llllflır. Elektrik mutraıma la&betler 
kaydedilmlfUr. 

Yunan-Alman1 

harbi 
(Baf taraft 1 incide) 

B1W1u ctm ~ latikamet.m. 
deki hudut mmtakaamda ve bilhassa 
Belu mmtakın ile Strumca vadisin. 
de anUdaııe blr muharebe cereyan et.. 
mi§tll'. Bu cephedeki kıtalarumz, eı. 
lerindok1 mahdut vesaitle mütecavize 
ka.r§ı çok çetlD bir muharebeye giriş. 
ınfllerdlr. İtalyan ccpbelliDden 1traz e
dllebllml§ olan birkaç tayyare, kahra
man latalarmuzm milcadelesine fera-
gatle !§tırak. etml§lerdlr. D(Şnan top 
cmmıua kesit bombardımanına ve ta.. 
yarelerln pUuı bDc1ımlarma rağmen 

mevs1lerimlz. mukavemet sö.sterml§. 
ıerdir. Y&bus bunlardaıı bir taneai, 
gok mlltJılf bir taarruza~ su
kut etmı,Ur. 

Topçulanma n tank defi veaa
itimizle on dUpnan tankı tahrip 
edil.m.Jitir. Tayyarelerimiz ve hava 
defi mitralyözlerimiz beş ve altı 
düşman tayyaresi dfilUrmUştür. 
Bir miktar esir aldık. Harekfi.ta a
it bazı sebeplerden dolayı ve m •• 
zumsuz fedak&rlrklara mahal ver. 
memek ihcre m.illl toprnklarmıızm 
bazı mrntakalan tam zamanmdn 
tahliye edllmJ§tfr. Ncticede bir 
miktar ilerlemiş olan d{lşman, bil• 
tün e98S cephede dtırdunı1muştur. 
Amavuthıktakl İtalyan cephe -

sinde kesif kollan ile bataryala • 
rın faaliyeti görülmtlştur. 

Atla., '1 (A. A.) - Atina a. 
janaı bild.iıiyw: 

Huduttan alman Uk haberlere 
gfuoe yeni mUteeav:be karlı koy • 
mağa azmeden Ye :n.Bıa! zaferden 
emin bul~ Yunan ordusunun 
ene:ıce hazırlanan mevzileri: "Ya 
ga.sm millet, yqaem laal, ya~ -
em ordu, Allah bizimle beraber • 
dir.,, a.azeleriyle işgal etmekte • 
dir. SelAnikte büyük vatanperve • 
rane temhürat yapılmı6tır. Halk 
Jngütere ve Yugoelavya. konaoloe-. 
haneleri ~nünde CO§~un teZ"ıhıl -
ratta bulmunuştur. BUtiin Mn.ke -
donyada Te TraıJrysds hallr heye. 
can içindedir. 

AT!NADA ALA&M ••• 
Ati.na. 1 (A. A.) - Atinada 

saat 21.25 de verllmif olan tehli-
ke ipreti, aaat 23.45 de sona er. 
miştlr. 

BOMBı\LANAN Şı:etıu ER 

Atı.aa. 7 (A.A). - Enualyet nezareti 

taratmd:uı din ~ lJefl'fldllen rea. 
.mi t9bJtt: 

Alman tayyareler! Yunan • Alman 
hal'bmfn Dk gQııtı otan bugtbı memle
ket dah!Hnde &§&IJdald bareki.lı yap. 
Jmibr: 

ı - Drama b&~ AdıVanl lriS
yU bombardıman editml§ttr. Hasar 
cüztdtr. Drama ~lgeslııCS. mecburi 
lnl§ %Pan bir Alman tayyarcslnln 
içindeki Uç k1§f esir edflmJ§tlr . 

2 - Serez tebrt bombardıman e. 
ınfimfpe de hal&!' yoktur. tki kadın 

llç ı;or.'Jk " bir ihtiyar mmut veya 
yaralanmqtır. 

Serezde Provata klSyll ile Skitonnı. 
lıfonoklli8ıda ve Kako POllaya köyleri 
de mitralye& atqtne tutulmUJtar. ıra. 
kat zayiat veya basar yoktur. 

S - ıdlderokastro şehri bombardt. 
maıı odDmlfUr. rs çocuk, 3 kadm ve 
blr ihtiyar yaralaıımı:tJr. 2 ev yıkıJ. 
mıı;ıtır. 

4 - Kilidi bölge.slndck.l Lipsldrlyo 
k1Sy1hıde bir Alman tayyaresi alevler 
içinde dUıızıllft1lr. llQrettebatmdan !ki 
BUMY kl\mQr haJlne &'8lmlş, bir pilot 
muavtnJ ağır yeralı olarak kurtı !muş. 
tur. 

5 - A.nt1ryo bölgesinde bir Alman 
tayyarul alevler lçlnc:le dilşmfiştllr. 

.KOrettebatmdan lld kişi yanm1', di.. 
ter Ddkl§i yaralr olarak kurtulumu1-
tur. 

& - Pire gece bombsrdnnan edilmiş 
tir, Bir filep, blr har.gar hıısara uğra
mqtir. lkametglhlarda da bazı kiL 
çUt hasarlar vardır. Sl•ll ahaıl arasm 
da birkaç mtı ve ya yaralı varrlrr. 

1Z SAAT DEVAM EDl!:N IlARP 

A.Una, 7 (A.A.) - Yunan baam 
nezaretinin sözcüall, dUn ak§&M ha -
rekM baklanda doml§Ur ki; 
Kıtalanmızın yalnız iki aaııt tutu • 

nacaklan tahmin cdllmif olan yerler. 
de, 12 .AAt tutunmu§lar ve bundan 
bafka on defa daha faik kuvveUere 
karp ballarımızı tam olarak muha
faza ctml§lerdlr. 
Almanıarm hUcum için tah§ft et -

tikleri muuzam kuvveUer, çok mUt
hlf bir at.etle karıılaşnuşlardır. 

6 ALMAN TAYYABICSI 
DÜŞÜRÜLDC 

çtndo bulwı&n dört kifl ölmtlft1b'. 
Atlna, '1 ( A.A.) - İngilliı teb

liği: 

Nevyork. '1 (A.A.) - Ameri -
kan radyosunun bildirdiğine göre, 
Yugoelav hUlrdmett, Belgradı ter
ketmeğe ve, Yugoslav kuvvetleri
ne Sava nehrinin cenubundald 
müdafaa mevzBerini aldırtmağa 
karar vermiştir. 

Yine öğrenlldifine göre, Yugoe· 
lav hava kuvvetleri, Macariatan
da ve Romanyada bir ~ok etrate -
jik noktalara hücumlar yapauflar· 
dır. 

lııgillz avcılan, dUn Yunan - Bul 
gar hududunda Rupel boğazı mm 
takasında beg Alman tayyaresi dü 
gilrmilşlerdir. İngilhlerin hiç bir 
kaybı yoktur. 

ttalyan tayyareleri 
Roma, 1 (A.A.) - İtalyan ha

va kuvvetleri, birbirlnJ takip eden 
dalgalar halinde dün İpeala. Ka
taro limanlarındaki askeri hedef -
lerl bombalaDlJfla.rdır. 

Kataro limanındaki müteaddit 

Re 
Ankarad 

ıacaktır-" 
hdlOKtJLt.ı\ 
VllAyet ilk t 

bah saat 10 da 
Kmıtın ?ıqk8Jll1#1 
rak flkoJnıltarıD 
simi gQnJertnl 

lmUhana tabi 
• tmctı s:mıf Ja.t 
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· iman va zafer 
Yunanistanm mUcadelesı. gelP

cı..k nesilJere ve be.r millete ta 
rihte misl 'ne nadir rnstlanır bir ıni 
:ıal oluyor. Daha bir lı;aç giln ön 
:e, Yugoslav tUkılmetfnin yen 

Beynelmilel --~~~-----------------Polis 1 arı llİnd~n meraklı sal hal ar : 

En küçük ipuçlarile failler 
meydana nasıl çı~~tı? 

"A./İ/ ~:~;~:e s;:;.:lç, d~~le~~n~~~~ 06rtınllfte çok eh~mmlyetalz far" tarafı alt lıst etU. Nl!ıayct Guffe•yc 
memiş miydiniz? Ben kanunun olunuı .ltf biz, milli blrllğfmizf ve ıcdilen ip uçıaru:ım cinayet veya hır· aıt ı:ıır seyahat çantasmctakJ saç fır· 
emri altında değil mıyım Dah~ bUtllnlllğilmUzU mlldafna lc;ln al- llzlıkLtırııı ta.Ulerini meydanc. çıkar- çaaınoıa bırkaç teı aaç tıuldu. Bu saç· 
masumıyetim tahrkkuk etm~ı llha earılma>'l sizden, sizin mtlca- aıakta ne bllytlk faydalan olduğu in- ıarı aup mUtenwısı.s.ıara gö:urau Ve 

fündü. Fakat hangı sahada çalrfabl
tırdı? 

. '1eJenlzden öğrendik. Siz misal ol- kAr edilmez b1r tıa.1<11 ttlr. cesetten kc:~ lml§ aaçtarm aynı oldu. 
kı... suıılara mıaa.ı olarak fU çok eııtc• ""'' d ı - Kanun sizı"r. dadınız deir?~ dunuı.,. aw m~l ana c:· ttı. =-· ı k d'l rf d k ree~ o;akaları naklecliyoruz: 81\ ı c11n G •# M:>syö. Sizi tahliye ediyoruz. !s Yunanlı arm, en c n en at Y ece cese ~~e·ye alt olduğu 
tedic?iniz vPre gidebilirsiniz. kat üstil!I bir kuvvetle mücadele ORTADAN KA 1'801...Al\ k&UyeLJe te11blt edildiktcr. sonra dog. 

ld ederek muvaffak olmalannm sım iŞ ADAMJ nı bir 1% l:urlnden fa!.tt l!.ramaya oaş-
Kanuna en ihtiyacım o ugı. da hJ~ eUphe yok, ki bUtUn mille· 1918 tarihinde Parı.ate Guffe adında ıayan poııa az zaman ı.onra katııuı 

bir ~manda kanun. hem de ~ tin bir ideal uğrunda hattA ölme.. zeııgtıı bir ıı actammm ortadan kay· E,YrOd admda bir adam oı..ıugu.nu 
çesi altına almışken. beni hapis yt bile göıe almrt olmalarmda a- bolduğu poııae ııa~ vertıı:nt§U. Ko· mcyııane. çıkardı. 
haneden kovu• du. Artık ! apt· ramahyız. Cephe ve cephe geri.si ıejde Ud kızı bulunan Gut.e'yı 26 Ha.. KaUı ile metresi Guffe'yt bir tuza· 
lacak bir şey yoktu. Caddeyi u bir tek şey dllşilnllyor: Vatan.. zırruı a1'.§1Ullmdaıı .onca l'Ören Olma• ğa d'lşUmUkten aonra paraıarmı çal. 
tup gitmek llztmdr. B"zim btr "Haç ova" zaferimiz mı§U. mak gayesiyle kenc11auıı öldUrmtıa-

Dışarı çıktım. Bombardıman v .. rdır. Padi!Jah. Hac; ovada dfiş. MJtA&klp ıtuııerde yapılan lnce a· ıtrctt. 
dinmişti. Sokaklarda pası! ~~ • mania harbi kabul etmek istiyor- ra~urmatar Wç blr netice vermemt§U. Eyrod idama ve metrem de mUcb· 
nıNna memurlanna. Krzılh:l.Ç 0 · :fu. OUNm~n kuvvetli idi. Mağlüp Aradan epey zaman geçmı, vo nlha- bet hapse mahktlm edil lkten eonra 
tomobillerine tesadüı edilivord~, ?lmak ibtlrt1ali kuvvetli idi. yet 12 AfWJtolta Lion cıvarmda tıu.. bu çapraıtk meaeıe h&lledUmıı Oldu. 
Bazı sokaldar polis tarafından Hoca Sadettin: ıurıan MıUery'da kayalık ve çalılıklar 
kordon altına ahn..,.,ı t'. Bu t§O • arasında. tesadüfen büyUk blr sandık ~LEZ Al\U!:RlKA.LIN • ızt 
kaklan:la damı çökmüş. k:ıı·r.1 - Hayır. dedi Elbete adayl elin bulunmu:tu. NASIL BULUNDU~ 
d-nm;q evler .,.~ .•.• ·-·~ .. -ııı .• B<>7.' ile mukabele vaclb olup Uzer'mlze Oldukça zedetenmlş bir Vaziyette Auıatncnğımız ikinci \'aka 1921 yı-
evler t~m bir enkaz b'l.Jine gel • felen hasi:in fle ölilnceNu:ı"'k mu- olan aandıfm kapağı katdınldrğı za• lmda Amerika BirlCL'Jk devletlerinde 

mı.!;tı". Bu enka-"an hala duman katt.lcye ikdam vac'ntlr, Zira biz k k blr u ka 1 cereyıın clıni.ştlr. 
... 7'1.1 cı 1 ?nların üzerine varmavm tarlk' ınan ·or unç manzara e roı a· L 'i ı dınA-

lar "tkı,rordu. .. •ker ••e am.e e. ım t "'--dıktan kokma...., ba•la- w 4' ve Y a ..... olan blr melez " ~ • münharif o!dnı'l-ıtmuz takdirde kllf 1ı 1~ ı: °"'"' ' 0
y .. ika t lt•,... B 1 to 

yao:alı si··illerf kurtarmak ;çıı m11 ve tanıİımıyacak blr halde bwu. mc e ~· urı ng n'da lld çocuk 
kazrna ,. kUreklcrle moloı yı . far celadet edip bizi takip etmek nan bir CC$et çıkanlmıştı. öldUrdüktcn sonra firar etmlııtı. Şehir 
ğın'!'M arns,ıv.'h dun11adan çalı- "1Ukarredir. Mesl<ıkl.a§ları arasında "'Şqmaz.. zabıtası derb&.t onun e§k&.llnl oUtUn 
şıvorlnrdı. öt~ beritıe vangı~ Padi .. 'lh h!I! müteredditti. Hoca .lkablylE> maruf bulunan polis ctnayet Blrıeııık Devletler zabJtaaına yaydı 
':ı.r r' "tkm•c:tı. Darnıadn~m ha k ~ad"'tfrıe: masıı.sı ılmir\ Goron bu cesedin Gufte- diğer taraftan da mabalU po.ts mücıU. 
:ı.r'l ,,.da b ı:-1, k.,ıu ~"'~'lr ; .. c:ın - Sen ki lalamenı dedi Bun 1 ye alt olabileceğinden §Uphelencrek rU, rnı.ıasının ba§mdan, rakamlara 
lar varı.Jı . Bazı'"'"l daha. rnı iıı mııharC'bP irin s!ri serdar edip 1 derhal maktulün kayın biraderini ya· ve elde ettıgı malümat.a latJı:at cde-
nnı ~rdrrmamıs. kanları ak:ıraı buradan tstanbula re\.oane olsam nın:ı alarak Lloıı'a gıttı. Fakat ceııet rek ar~urmaıarı sevk ve idareye 
imdadı sıhhi mevkilerini arıvot· "''ma: mı?. 0 kadar bozulmuıtu ki, Guffe'JllD ka· ba§lcıdı. 
lardı . • ~,.hir irin•._ ." .. ndü?.ldin·t· ym. biraderi onu tanımak lmk&.nını Batıita cinayetler de !§lemi§ oldu· 

Hoca raır ol.D'!adı. Pad'flaha blr ıı-ı ... R u 11 edil w ...,_ b 
ılı-" be•n meven fe ı b•r pt.nl bUl.ım.ı.dı, Hatt& başka blr adam oı.. ownwarı lı p l) PD vcly.... nzı gn 

.. •·""' k .,,.k 1 eyler !()•·ledi. Sonra bir geçit l A ı • ı d B d bi 
hu'"küm su··ru· vordu. Bu kor ·un "' muı lhUmsllnJ ılerl aUrdU. Uzerlnde. r P oa~ .... er \'nr ı. u ara a r ço. 

t ~"<rn'lf yaptrrdı ve metanetini ar· k ı l ••. çı•- k 1 manzara hcyec-.;:.nrnıı "!r••·nnış • ıd elbiselerden dt: blç bir ipucu elde cu gıu 6 ""• .-oıata ve ~ er eme-
yn--n'arın kTZ h"t ITtiSinU •mfı. etmek imkAnı basıl 0lmamr11tı. ye 011,YLOığı mn..lflm bulunmakta ldL .... . ,. , Har.ova rruhar!lbesf llç f!{ln bO- ..., 
-hı'rden ,.1ı.m:ı%.., r- nup vnlun ı U Yalnız sandı"ın llstUnde ""k sutk ctıuı.yet lııemekten korkmadığı hal· 
'r-- 'L h • '"O ·un dehııı"tl ne ~Pvam etti. D ,_ b .. -
btllma........ "alt~ı ;ori ım. Frık· .,,. okunmaz bir halde olmasma rag- de turıllZlık yapmadığı kuvvcUe bili .... .. rnan oalh'> c>'t'tlr l!l"b1 oı."'""tıı Rt1CA .... nJ 
bu lzdihamd::ı volu nasıl bulr::c .::"~" .. ;n •ıırav hrHmıı l'otıJt• ekep nıen blr etiket görWmtış ve bu raur<ıt· yordu. Hap!.&banede olmat\ığt u. 
h? ~~b~ '· le·~n k--... ~ . den t· ,.., "'8 oı"•ınlarla dUftnanm Uıerine le sand gm Partsl:ı tlınnl lsta.syonun- mıın.l\r tı&yauru fırça fabrikataı:ında 

koıa gelirken .,.~hri .. merkeıır , dan l!ıtvkedUml§ olduğu a.nla~ılrnııtı. t&lışarak mükemmelen kazanmııkta 
· h lele 1·"t'" 1 o ""'ıi.,.dı. ..... k Go o ••t.a"- tdf. 

~"n ~e"'n1·~t 'c u a " • Avtıs•11n"'t-1,.,. n• \Nlnacıı'!.tannı Derhal o ..., ... syona O§BD r n"' ~ 
cıe'·fr ... ,..· ... -:.,.,. .... ., • .,... o:ıh •cı•rm1 .. ı11M1 Hoca SP""•tı .. ın ytl yonun oUtUn ev.va hamule detterlertnı Bu maltlmau eıde eden polis §cli 

ce-upta b•ıl"mt,,,..,r~u._ ... fl l?t k ...,rıvan Rl"Mı ki!,... ... -"' .. kaçmaktan &it U!lt ettirerek nihayet sandığın l.zl· katilin uzaklara kaçabilmek için para 
boml)ard!Tlanm mer · ~ ı sı • .lc <taka çare bıılamadılar. at bultiu. Sandık 27 Haziranda yant temin etmek mccburtyeUOde bulun· 
~ehrin orta"J"cla idi. Şu h Outfe'ııın ortadıuı kaybolduğunun er duğul'u ve hırsızııkta rnablr olmadığı 
kö'"lrlP,..,; hı•'"''!~ ir';n bonıh"rJt• Bir tPk q'lam hu hıı 1k• m<>tfn ot- teai rtınll eevkedilmlı:ı bulunuyordu. tı;ın çaımata cesaret edemlyeceğinı 
man .,..::.h!!snı-i'l.11 uzaklnl;1n:~k l ıneya dawt ~Prelr safere inan- Bu ipucu polı.a Amirinin OmJtıerinJ dü§Unerek ~alı§arak para kauı.nmnğa 
fi ~elece':ti. Bu },e3<lb3 gore b ı lrrma.k suretlle bu bUyUk ıa!erf arttırdı. Fakat bu kadan un değildi. c;abalıyncnğı kanaatine vardı. Bunun 
istikamet tayin ~erek vUrUme ""''rı etmisti, Kayıtlara göre sandık gönderildiği için ıie ancak lhthıaaı olduğU fırça • 
~ aşl drm. On dakika son•· Bu imana sahip olan ,..m .. tter, zaına.n 10~ kUo ajırlığm~ ldi. Polls fabrlkaıarmda ~ bulmağa çalı§acağı 
rehrin ke ar nd b ,ı iT"''' 01 el'lllme.zler.. N. A. de:haL...basit bir .carııye bıı.§vurdu: Bu. nı dllşU.cıırek rnemlekettekl bUtUn tır 

t h. tdi Ba-.ı =============== ıu·uuıı ancll4t1 bot olarak t.u1.tırd1. e& tal:'ı:lka.ıanna t>Lr tamim ıt nderdl Şhrin bu lu!'l'lll rn 11 
• Verilen e•Wde bir meıeZlıı ı: isteme. 

meraklı knfilelcı :nin kooa ba T&m yınn.1 bet kilo oldutunu gör'dl1. " 
merkeze doc"t. ~ rı g rU Yugoslav te aaı Bu aurettt lçlndekı cesedin 80 kilo ol• ğe geld\&1 zaman bUA tereddüt l§e •· 
lilvordu. • 'ehir b?\ mu t kip .: çağnhyor mB8J icap ettlğı neticesine vardı. Ha· tmrnasını ve sonra derhal polise bn 

könr '11 klk&:te ae maktul tam 80 kilo gell· ber vurUmesinl bUdlrdl 
derek ili: r.:.~tı dın,.- ı ı ,... ..__ Bu fikrin "Ok yerinde oldu"'"• kısa 

t
. ~·.,.,,,; nrı ..... , h'> Jivcısı ... , Yııgoıda\') .. bq koneo oe Uawn ..... : yordu. Bu suretle ceecdln ona alt 01. " ow 

J?e!' 1~ '' ı · "ug-·'aV"" ..,._,I•""' tıtaııbul ba• !k k tll d w ld bir zaman sonra bellı oldu, Lively bu Halk ev en .a ""-' ,.. ns .... "6' • dutu hakl"ında i uvve e c e 
da bulunuvor um. · r ld bul fabrlkaıardnn blnne müracaat ederek ı. bombardı kouso!osluğu stt.nbu a unup aa edilmlf oluyordu. 
nln ka .... •l.,rmll "'"·mT~. . • kert mecbuı1yeUerl olan bl1tlln Yu · iş istedi Fakat fabrika memurıarwm 
mana dıı1r M"'T"

1
rll ü~ahabc • 10 1 tal tJ MAKTULUN SAÇLARI ufak bir dlkkatslzll....ı yQzUnden tehll k f ı ı r , goı.ııa"· tebaaSILı. zumu ıma 6 , 

11'.,.e gir;~ir.ti. Bu 8.' e " almak üzere 2• saat zartmda kouo. Fakat pollıs şefi bunu da ko.tl glSr- keyl <terhal sezen katlı kaçıp lZlııı 
ı-: .. ine, Vierzon'a lıRnCTl yold . ... t ed medl. Cesedin Gutte'ye alt oıdu&ı•nu kaybAtme,...e muvaffak oıdu. • 1 ıosıuta mUracaata .... ve er. "- " ı; 
gıdilt. e"'ıni so"d ıım Pt-ı 1 

• MUrocaat etmlyenler ukert ceza toabl~ ed<'cek daha kuvvetli bir ipucu P.Jlis eeft yalnız muhakeme ve man 
yetc::z b~ ,,,,.•,:- ı., 1 zdilkten SOi" kanunu hUkll.mlerlne gOre ceza gö • elde etmek isti ordu. Bunun lc;ln de tıf;n dayanan tetkll.Jerlne tekrar ba~-
ra CC' .. 11"1 verdôler: • .:1ı t 1 recek.lerdlr. bulunan cesedin saçlarından lllrka~ lnc?ı ve Llvely'nln bir dalı ayni bir 

- Bu caddevi + ... trırı e'l 11 z. lııtanbu.L 1 llo'laan 19'1 tel kefip maktuıun evlne gitti. Her işte iş nrnmıı~ıı ltoyulmıyacağını dU-
v (~M'n'M:':_:'':~~r:>__:~-------------..-~--------------------:---------------~~~~~~~----~----~ 

-E-e-şe-r -dakika'ık hi~<Aveler Tur na • • 
mevszmı 

Mevcut l11tat1stıklcre dayanarak hl<: 
bir llite lhtısası oımıyan bir adamın 
kolayca h:aıgi 6alıada az•a kuanç 
tcmm ederek ç:ı.lı~bllecctlni öğren
:rıeğe çulıftı. 

l' ~RIDA KALAN Bl& 
OG U.. 1' El\IBGl 

tstat!stlluert tetkık ederek Lf
vely'nin çok para kazanmak prtiyle 
yapab!.ıc ceği en musatt 1.§ln balıkçtlık 

olabJıecet"ı nettceslne Vardı. BtıJıkçı 
genıılerlnde yevmiye bot olduğU gtbl 
bir lhtlsa.s aah.lbl oım ğa da lUJ:um 
yoktu. 
Di~er tanıtt.ruı katU uzun mUddet 

po11ein gözünden uzakta bulı.:Aarnak ta
tlyec:ı8f.nden bu gemilerle dcuıze açı
larak lZinl de kl\ybcttirmek lmklnmı 
bulablllrdi. Başka I§ S:Uıal&.rmdakl a· 
ra§tırmalan ihmal etmemek prtıyle 
poUs ı.;etı bütUn dikkatlnl bu noktaya 
temerkUz ettirdi ve meıcz katilin bir 
balıkçı gembl tlo Iı:lreket etmı, oldu. 
ğwıu teablt etU. 

Muhtelit Uıııa.nlarm pollat kendlslDi 
yakalamak tçln tert1bat aldlgl halde 
Lively bir kere daha kaçrn&k lm~ 
nıru buldu. Fakat bu sefer ufak bir 
ipucu kcndlslnl el<ı verdi: 

Amor1kan polisine yapılan t&mlmde 
kcndls1uln fazla mnuu ve çlkoıata 
ve ı.auı gtbl şeylere fazla dll§kUıı oı:
duğu kaydcdllınif U. 

Bir polis taJ:oarri komtaert, bir gtııı 
rrt tesııdut eseri Olarak, lokantanın 

birinde bir melezin yıı1mz tallı ne 
karnını dOl"UrduğUı:ıu farketU. Derhal 
ada:nm kar'§L!ına oturup kendlalrıe 
birçok kaçamaklı sualler sordu Nlha· 
yet adamın Llvely olduğu tesbit ecın. 
dl ve bir mUddct sonre kurnaz katil 
elektrı.1< sandalyesinde can verdl. 

70 
ME. 

yaşındaki 
kadın 

16 yaşında bir kızı 
bıçakla yaraladı 

Evvelki aabah AnıavutköyUndt! 70 
yaşında "fr lt.«dın, 16 )'8.§mda btr 
genç kızı bıçakla yaratamıotır. Yapı. 
tan tabklkata göre, hAd1ae §tiyle c.
rcyan eunl§tır: 

Arnavutkb,;ünde Havuz eokataıda 
2 numı.rada oturan Vlrjin Balbazyan 
adında 70 yaşındıı blr kadm, geçenler 
de, aynı sokakta H numarada oturan 
Arıılıınn:ı luzı 16 yqında Aliye Pekal· 
tını evıne hlz.metçlllğc almıştır, Ali.ye 
c\'de beş altı gUn çalııtıktan aonra, 
her :1eydc kusur ve kabahat bularak 
S3atl~rcc söylenen ihtiyar kadmla be.. 
rabcr ltıuıynmıyacağmı anıarıu, " 
yanında:: ayrılml§tır. 

v 
:.~ ~ {( / J ' 1 Son otobUsU de kaçrrdıktan son. 
.:.,::-.• "' ra Karabağ sayfiyesinde yatacak 

llıı, ~1k•n bir yer aramaktan başka çare kal-

rasme bir dağ gibi ıdnmf!!tl RlltOn 
6tekiler b~ daire ballnde onun et • 
rafına toplanmışlardı. Ba!flnda blr 
yayla rUzglrmm estiği içinde bir 
ırmağın çağladılt belUydi: 

- Yolcuvum hemşehrim. dedl. 
Aydm Uzerinden uzayıp g!diyo • 
rum. 

Yazan~ Kenan H ulusı 
kem ğlnden pekçe. - Ne kazan 
kaldı ne kepçe. - Beş gündür .. rı.y
nadrrım. 

Vll'Jln Allyenin bu bir haftalık htL 
mr.Une karşılık para Yerine evtne blr 
yUn kazak ile btr eteklik gısncıermı,. 
ur. Fakat Aliye bundan memnun ol· 
mamış \'e bunlan paket yaparak dfln 
E.abab doğruca Vlrjlnln evine gftmıf. 
Ur. t. .. l'\tı ı1.11t Otlttın vuı " -•1'• 1.tıcu <nınruaauı mamrştı. 

-., 
1 t\tıwı.,ıu Yol üstündeki köylillerden biri: 

:.... ~!•1 Memu~ıc~ -- Ş ıracıkta bir misafir kahve. 
' '>ıııı ıtıı :ııeınQI si vardır ama, dedi, Allah vere ki 
ı '~ıııı Cfl(ı • ~ flı açık ol.sun! 
'-~ Ufı ıı:ı • Kahve açııktı. t"erde bir petrol 
~ •11ttı 'ti( i~., • " l 

' t!ı&ııtan lfiUCı • lambası yanıyor, tıpkı bir ~:ı ı yı· 

1 
~ "1.tl'Ut tsrrırBı ı~ ğım gibi birkaç insan g6lgeal kı. 

''"-'... 1ıt:'"llııy"nılUtıı111r t>oatro mıldıyordu. 
~ ı..~ ~ 1 ıturıı verı,,... sya. Bu çeşit kahvelerde çok defalar 
~ ~<ııru c~ı '-ınnıeauı' kimsenin blrib'rlnden haberi olmaz. ı.~ .. l'tt.tnı lllt~rı Ql•KIUI 

' n o. •htıoe Ptıruı Hatta yanyana oturduktan halde .• 
" ıcerı~~ ue voıııme Yalnrz ara sıra blrl.!l çıkar, nereli '•4 .. -""- .,._~lıt-rınt aıır olduğunuzu yoklamıya kalkar: 

"_, l•a tntorıcıoa.ıno• 

~tı "°''" h ehrlm' 1\... ·la..\ tlırn.ıt t t•&ııu - Galiba E!Az•ğdan em§ • 
\1 ~1 l\ t.c •ıcr>'tı ~t Kr, - Hayır. Erıurum dan! 
~~ 4'ııır,:tı.;-ıı.t.uı - Erzurumun içinden mlT 
~ ıc. •utıet,.,::' !llunım '* - Kövlerinden'm •• 

'-"Y1•ı.r;!.ıuı "BY111111 B"'""'ı .. nallar·, fakat bu suali ni-
~ Ytl&Qa ~ ICUTUf ...... ~ .ıh. l 

\llıı~S Dırı,,r.~~ Ucırıcı ırt çin ve ne makaatla ııordu5 .. an a. 
~bu~·- "°ktı u,._11,: '· cıaoır~ 1 şrlamaz. Yahut, bulunduğunuz ka· 
\~ ~ ~ ah saba -ve k6yU tanır: 

lııı-, 1 Yıı.;"trı.ıe,., ILlıJtı ıctıfeu 
tı..._ "-tı •1tı tt "Yrı •Yn lD· - Demek ki Tahmasrn Beklrl 
,~ ~ ~ ııu~~nıı ıtıtnıarm biliyorsun.., Üç sene postacılık yap. 

l\ıı ~tııh·ıı •. ftur tı ha Bir de '-'iizba" Abdiirrezzak 
~ ~"" il l lltııryıuı .J 

1-f :ı.. •nıa, vardı. 
1 ~'-ı ~ta ıso - Onu bilmiyorum, hcınşebrirr · 

~ 13(_ 1t'ı;ı lltı aeıaaı ~ oc; Sonra şuradan. b11nu1 .. n konuşu-
ıııı"lıtıu~·ıaa, 1~ ve on lur; • eğer iki telli bir saz var. 

.. 
sa, biltlin bu muhaverelerln son1iı 
tekrar hazin bir mevzua, bir gur
bet ve ıstırap mcvzuuna döner. 

l{ahvede iki tclll bir saz vardı. 
On sekiz, on dokuz yaşlarında ka. 
dar genç bir oğl::ın çalıyordu. S~z 
dizlerinin Uzer:nde idi. Kahvenır 
petrol lambası avdınhğmda gece 
kaybolmıya çalrşı~ordu. DPlfkAnlı. 
kU~Uk hüviyetinde. petrol IA.ınlıesr, 
iü:emleler, &'ece ve kahve ocaiı a-

((ltlp olan kltlp yazıdan gayriye 
W.:mu. 

Berkel de eevdljl gtbeU dilinden 
bınkmu. 

YUrU r,idi dinsiz lmı'1ıaa, allahtan 
korkmaz. 

Yoksa gi5nW deftorlncJea sildin m1 
benJ? 

Kahvede bana da bir yer var
mış. Biri: 

_ Çök hemşehri çök, dedi; ne. 
reden geliyorsun! 

_ Çeşmeden geliyorum. 
- Hıı. Durmuşların HUsnU hAIA 

bakkallık yapıyor mu orada? 
- HUsnUyll &l!lkere aldılar, de-

dlm. 
- Her taraf a.eker heMşehri ..• 

Blz dt> ı: ıbatta terhis edildik bot. 
B·tglln yarın derken köye döneme. 
dik gitti. 

Slzlı del 'kanlr yeni bir tUrkilye 
başlamıştı: 
Cenl. haberi gayri blnıll sağlama, 
Fatmacığmı boynun bttktik atlama, 
Ben l'oğıken ••• 

_ Galiba bir 8.şık, dedim! 

_Hem aşık, hem basta. Siz şe
hirli sayılırsınız; konu'10ak ister 
misin? 

_ Daha vakit var, dedim ; sa. 
baha kadar konuşuruz elbet! mı. 
reli? 

_ Biz de §imdi 1"81'tledrk. Hey 
karrie"lim. hem~ehrfm nerelisin . 
sen.., 
Oğlan sazmı elinden bırakma.. 

dı: 

Kahveci baktı baktı: 
- Turna mevsimi gariptir, dedi. 

Karabağa birer ikişer böyle dUşcr. 
ler. lyi nma, Aydm Uzerinden ne
reye gidiyorsun hemşehrim? 

- Gurbetin yeri yurdu mu olur 
be hemgehrlm ! Bir sazrm bir de 
ben! 

Bir saniye durdu: ve sonra, ara 
arra tellerine bir lkl vuruşla şu 
garip uarkıva, daha doğru.su hika. 
yeve ba.sledr: 

Bend~n'z Patates vflllyetlnln. -
Kanlıbahar karlyeslnden. - Hacı 
Şıılgam efendinin damadrynn. -
Sol ciğerimde hastalığım var. -
Belki geçer de lvt'""lrlm dlve. -
Tuttum pirenin lJ'rlsnl. - YU:r:dUm 
aldım derfslnf. -· - Yata~a yatır
dnn. - AnMmm <SIUsUnU! 

Sivrisinek vız dedi gitti hay. 
van. - Ya~r eUzdUk 366 tavaya. 
- Etini yüklettik 999 deveye. -
K'm görmüş elnelpn ef:ini. - BU
tun ovalara serdik le§ini! 

Hemşehrim h&\'8da uçma ilen. -
Kaz olamru:sm. - Kau altmdan 
bakma ilen. - Yar bulamaz.!ın. -
Trabzona varma ilen LAz olamaz. 
em. - Yalanımızı altı ayda çıka.. 
ramazsm! 

Bir gUn böylece pazara vardım. 
- Bir kahbe kandan bir kaz al· 
dmı. - !ki gUndUr kavnadırtm, -
Ah o pazara varmayavdnn. - O 
karıdan o kazı almayavdmı. - Ba. 
şnnı belaya salmayaydxm! 

Kazı aldı:k tilylıU dl1.r.ce. - Eti 

Sokiz kişi çaknıak çakar. - Kaz 
kaldırmış kafaemı .• - Knzanrn L 
çlnden bakar. - Yedi gölün suyu 
bitti. - Sekiz dağın odunu. -
Kaz kaçtı kazandan uçtu gitti. 

İki elli yüz, - Nereli;•;z biz biz? 
- Karıncaya vurduk palanı. -
On yedi yerinden çektik kolanı. -
Dinlediniz mi sl:iylediğim yalanı! 

Saz bir lkl defa daha ses ~erdi 
Buradan ba§ka bir hikAyeye geçe
ceğin! zannediyordum. Kah\•ecl: 

- Hangi mt-ktepte okudun hem. 
!1ehrl sen? dedi. 

A.urk delikanlı başını kaldırmı§· 
tı: 

- Ne mektep, ne 11ledrese a. 
ğam! Bizi Allah okutuyor. 

Bir sanive durdu: 
- İçin~de İstanbula giden var 

mı hem5chriler! dedi. 

- Ben gldi•·orum, dedim. Bir 
isteğin mi var? 

- Var •. Bu dağlar sıkıyor beni 
artık! Hem hastayım. 

- Peki dedim. Hiç merak et· 
m e İsmail! Ben seni tstnnbula gö. 
tUrllrUm. İki aya kalmaz hastalığın 
da ~eçer! 

Sabah nvanır uyanmaz kahveci
ye seslendim : 

- Çavue, dedim, nerede bizim 
tsmaıı? 

- fsmaII ml? Btrak bem<1ı>hriTn ' 
Turna glb"dlr onlar. Dizi dizi ~t>llr 
dizi ölzi giderler. bu bı:ıç+ .. h•ı llrlln 
cUsU oluyor. Akı:;ame kıılıreııntz bir 
ik.i81ne daha ra.stııya.bllirsiniz! 

lhtlyar kadın bu mra.da mutfakta 
sebze doğramaktadır. Aliye: 
"- Al bunıan sen giy, ben para I&. 

terlmi" demi§Ur. 

Vlrj!n buna atnlrlenml§ ve eUndelı:l 
sebze bıçağı ile genç kmn Uzeriııe 
hUcum etmlg, bıçakla sol elln1n pa.r
maklııı ını doğramııtır. 

Genç kız, feryadına yeU,enler tara· 
tmd!l.n Beyoğlu hastanesine kaldn11 • 
mış, VırJln yakalanarak tahkikata 
b:ı.şlanml§tır. 

IIıl kavgacı 

Birbirlerini yaralıyarak 
hastaneye kaldırıldılar 

• Fatihte oturan Ali ve Mustafa Şa.. 
hin adında lld kişi, dUn sabah Citıa

lldcı karşılaşmış•nr ve birbirlerine ae
ltı.ın bile \'ermeden aralarındaki ellki 
bir meselenin mUnakaııaaına girt§1Ill§. 
lerdlr. 

:wın:ıkaşa gtttlkçe kmşmı~ ve nL 
hayet Al! ile Mustafa Şahin elle.rlno 
geçirdikleri tlrer sopa ile blrlblrleri
nln Uzcrlne l UrllmUşıer, rasge~ dövU§ 
meğe başlamışlardır. 

f.'akat iki kavgacı l:ılrblrlerint o ka 
dar dovınUşlcrdlr ki, ayınnağa ko • 
fanlar, henl\z ytı.nlarınıı yet!§meden 
her ikisi de kanlar içinde baygm bir 
bıılde )'ere yııulmıeıardır. 

Muhle'lf verlerlnden ağır yarala • 
n:ı.n Ali ve Mustafa Şahln baygın bl. 
rer halde Cerrahp~a hasuıneslne 
knl.dırıinıı~~rarr. 
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ATiNADA 
!Yunan milletinin 

CO!kun tezahüratı 

HALK 
lngiliz, Yugoslav, Türk 

ve Amerikan 
bayraklarını taşıyorlar 

AUna, '1 (A. A.) - Atina hal
ltmm heyecanlı nümayişleri, bü -
tin giln devanı etmiştir. ÖğlPden 
8Dm'a amele grupları ile gençlik 
tıaburlan, önlerinde mızıka oldu -
ia haJde başlıca caddelerden g~~
miıJler ve umumi knrnr..nlı önünde 
Den ve İngiliz zabitlerini uzun 
llZadıya alkışlanmılardır. Nüma -
Jilı<iler, İngiliz, Yugoslav, Türk 
ft! Amen"kan bayraklarını taşı -
l"Orlardı ve mızrka, bu memleket
lerin mııır marşlarmı ~alıyordu. 
Balk birçok İngiliz zabitlerini o -
mızlartnda ta.<ıryordu. 

Ortodoks Elen kilisesi Saint 
~ode'un Elen milletine ve or • 
Jawıa hitaben uzun bir mesaj 
ııetretmiştir. Bu mesajda bilhas • 
• fı)yle denilmektedi'l': 

-!rugUndcn itibaren yeni bir 
~an, Hitlerin Almanyasr, hak
• ve alçakçasına mukaddes mem
leketimize hUcum etmiştir. Ma.
;ı.te kral ve milli hükumet, ima
- TC hürriyetin mUdafaa!II için 
Gideri yeni fedakarlıklar ihtiyan
;uı davet ebnektedir. 

Bu mUcadelede kahraman ve 
:tindasunız olan diğer bir millet, 
Yugoslavya da iştirak ediyor. 
ılad<ienin ve zulmetin kuvvetleri 
,tabun ve nurun kuvvetlerine kar. 
ti birleşmiş ve hUcumn geçmiştir. 
Kilk!le, yeni mukaddes mUcadelcle 
:i takdis ediyor ve cenabı Hakkın 
ı.zamti ilıUıiyesinin müttefik ordt• .. 
'ara yeni zafc>rlere "" Hri~tiyan 
:nedeniyetinin tahli~. medar o -
lacak yeni muvaffakıyc>tlere doğ
ru rehberlik etmesi için niyazda 
1ulunuyor.,, 

HiTLER 
Mütte fikler cephesine 

kaqı. 

Beybade Mlcadele 
edecektjr 

Lonclra, '7 (A.A, > - Brttanya harp 
b!ıüıeslnde nezarctsız nazrr olan Ar .. 
tur Grenvud, Röyter ajansının parlü. 
mento muhablrlno Alman taarruzu 
hakkında aşağıdaki beyanatta bulun
mU§tur 

Bitler, beyannamesinde Yunanis. 
tanla YugosJıı.vyaya vukubulıuı haksız 
u.ıuzu haklı göstermcğe . çalışmış. 
tıır. BiUer, korkutma ve nUfw: yoluy. 
la Romanya ve Bulgıı.ristanı itaati 
lllbDa almı~ Bulgaristam Yunaniıı

'- .kaqı taa.mız için bl.r Us haline 
Jııaı.rmıqtur. Hltler Yunanbtanm isU. 
- tefebbüsünde Musollnl ile birlik 
Glmaf fakat lngi!iz tayyarelcrtndcn 
~gören Yunanistan İtalyan mlls 
--.,ıe mukavemet ederek müste\'IJ.. * meneTtyatmı tamamen bozmU§
w . 
__. BaHcanJsrda hQniyct nıhu. 

• ~ tutan Yunan ve Yugoslav 
~r1nln flddeW mukavemet.De 
kmp!qacaktır. Bu memleketlerden 
§lddııtl1 mukavemetle k&r§llqacaktır. 
Bil memlekeUerden hiçbiri gt-rck Hlt
lııır. gereloıc :Mwıoll.nl lçtn tuavvunı 
mtllnkfin hiçbir va.rJyotte bir tehdit 
teoJtll edemezdi. 

muerin en son taarruzunda lngilte. 
reye kLrşı muahezede bulunmak te
febbtısll uydurma. ve kaba bir §CYdlr 
ft kimseyi lkna etmiyeccktir. Bcya.. 
ut en ziyade nefret ettiği hasmının 

bOyUk Brttanya olduğunu göstermek.. 
tedlr. HiUcr bizi hllniyet milletlerini 
zehirlemek ve arkadan b:ınçerlcmck 

mretlle vurınağa çalı§ID:ı.ktadır. BU
Jilk Brltanya müttefiki Yun:ınlstanm 
'ft! Y'?nl slllh kradeşl Yugosıavyıınm 

yam başında lcalaca.ktır. Bitlerin be. 
J&DD&tnesinde zikrettiği muzııffcrl. . . 
19Ucr tctflketll zaferlerdir. Hıtler va, 
zıyoun renlltcsinl nazan dikkate aı. 

mamıı.ktadır. Ne Musolininin Roma 
tmparatorluğtınun tahrip edllmış 01. 
duğunı., ne ordulanmızın ve hııvıı kuv 
vctlcr.mlzln varktaki zaferlerine ne 
de oUvllk A merlka dcmolcrasilerlnden 

zc t"Utcmadlyen ıırtarnk gelen yar. 
dtma hiçbir lfarette bulunmnmakta
dtr. Hıtıer belki geçici bazı avantaj. 
lar cld" edebilecekUr. FoJuıt yeni \•n

zıyette hilrrlyeU scvenl"rin b!.r nn 
için dahi cesaretlerini ıurabllecclt hiç
bir . ey yoktur. 

BUyUk Brita.nya, mUttc!iklerl ve 
do tl..m Ue birlikte mağHlp edilemez 
bir cephe enctmektedir. Hitlcr bu cep 
neye karııı beyhude yere mücadele e.. 
n r•ktlr. Yqaam Yunani.ııtan, yqasm 
"u 111a,•ya, ya.şasm mlll"tlcrln hUr
r y U. 

Yunan kralı- 1 Röyterin diplomatik 
muhabiri diyor ki: 

• 
nın mesaıı 

Yunan çocukları yüksek 
cidal için 

iLERi 
Atlııa, 7 (A.A.) - Majeste kral. 

Elen m.llletlne ll§ağı<.laki mesajı gön
dermlştır: 

EJenıer, 

Yenı tılr düşman, bu 83bah \•atanı. 
mızın ı.;crcfine taarruz etmiştir. Ev
velden hiçbir ihbarda bulunmakB1ZID 
b:ıltA tmyata geçeceğini haber veren 
\•estkanın Alman bUkCimcU tarafın. 

dan Yunan hUk~metlne tevdii anında 
Alman kıtaatı hudutlanmıza taarruz 
etmişlerdir. Kahraman ordumuz, va. 
tanm müteyakkız nlgehbanı olan ordu 
muz. mukaddes topraklarımızı kanı 

ile müdafaa etmektedir. 
Elenlcr, 
BUt.ün dllnyaya §Crcti her şeyin fev. 

kinde tutmakta olduğunu lsba.t e~ 
olıın E~en mUJeU, yeni dUşmanma 

karşı da sonuna kadar mllcadcıe ede. 
cckUr. Çok ktlçQk olan ve bugün dJ.. 
ğcr bir imparatorluğun taarruzuna 
uğrıyıın Yunanistan, blç kimsenin 
toprnJtlarma dokunmasına müsaade 
etmly'1Cek kadar bUyUktür. MUcacreıc.. 
miz, çc;ıtln ve kıyasıya olacaktır. Kork 
mıyacag-ız. her türlU elemlere t&bam-
mUl cdcceğl.z. Hiçbir fcdakArlıktan 

çckinmlycceğiz. Zafer, Yunanlstanı 

bir kere daha ve kaU surette taclan. 
dlrmak için yolumuzun sonunda bizt 
bekliyor. Çok kuvvcw olan müttefik. 
lcrimlz. yenilmez azm.ı ile lngiltere ve 
tllkcnmcz menab!I ile birleşik Amerı. 
ka,blzlcrlc beraber harp meydanların 
da bl.ıimle birlikte Yugoalav karde~lerl 
miz cıe dövll§Qyorlar, maksatlan, Bal.
kan yarım adasmm ve btitfuı insanı. 
yetln ccJlmetinl temin etmektir. MU. 
!etlerin tarihi, Maraton ve Salamın 

zaferlerini yarat.mı§ olan memleketin 
tğilmfyceeğlnl, esır edilemtyeecğin.I, 

teslim olmıyacağmı bir kere daha 
kaydedoocktir. 

Erkek, çocuk bUtiln Elcnlcr, .• kalkı. 
nız, yumruklarınızı sıkınız ve benim 
yaıub&fımda dUnldl, bug\ınk1i ve n
rmkl Yunan vatanmm mUdatilerl, ec. 
dadmızm hayrlllhalefler:I olunuz Ye 

ahfadmıZa Elcnterin kanından çıkmış 
olan hllrriyetln mUdatilcrl olduğunuzu 
göstcrıniz. Yunan çocuklan, yüksek 
cidal için ileri.. Krnl .JORI 

General Papagoıun 

Emriyevmisi 
-0--

ingiliz 
Silah ve ruh 
arkadatımızdır 

Atitıa, 7 ( A.A.) - Elen ordu. 
su başkumandanı General Papa
gos, aşağıdaki ernriyevmiyi ~
retmiştir: 

Zabitler, küçük zabitler. asker. 
ler .. 

Elen orduları, bir kere daha 
mukaddes vatan topraklarının 
müdafaasına davet edilmiş bulu
nuyor. Bir mülearnz daha, ken
dilerine medeni stisünü veren 
devletler gururuna mensup bir 
dü.sman daha milletin mukad~~ 
ideallerini çiğncmiye kıyam et
miştir. Bize adet itibariyle faik 
olan diğer bir düşmana karşı 
mukavemet ettiğimiz gibi bu ye
ni düşmana da mukavemet ed€
ceğiz ve galip geleceğiz. 

Galip gleccğiz, zira yeniden 
yüksek adalet bayrağı altında 
çarpışacağız. Çünkü yanrbaşı. 
mı?.da muharip ve müttefik olan 
ln..,.iliz imparatorluğunun ~k 
kuvvetli ordusu vardır. Müteca
vizin kuvvetine sili.hlarrmızı ve 
göğüslerimizi karşı koyacağız ve 
bu yeni düşmana, kendisinden 
çok kıymetli dersler almış oldu
ğu Yunanistamn asla namusunu 
feda etmiyeceğini düşmana is. 
pat edeceğiz. 

ltalyan cephesi muharipleri.. 
Düşmanmı7,I nıütemadiven a

yaklarınızın altında tutarak ve 
eziniz. Sancak1<ı nnıza yeni çe
lenkler ilave ediniz. 

Alman cephesi m uharipleri .. 
İtalyan cephesindeki muharip. 

lerin eşleri olduğunuzu gösteri
niz. Milletimizin tarihine yeni 
şerefli sa.yfa1ar ilave etmek aY.

mivle mücadele ediniz. 
Zabitler, zabit ~illeri, asker. 

Ier .• 
Yunanistanm A.llaht, bizimle 

bıeraberWT,. Silah '\le.~ 

Yugoslav 
askeri 

Korkunun ne olduğunu 
bilmez 

Balkanlarda 
En iyi muharip şöhretini 

haklı olarak 
Yugoıla vlar muhafaza 

ediyorlar 
Londra, 7 (A.A.) - Röyter ajansı. 

nm diplomatik muhabiri yazıyor: 
Alman kuvvetlerinin Bulgaristana 

girdiği daklkada Hltler'..n dU§Unecsı. 

nin lngiliz adalarından ziyade Do. 
ğu • Cenup Avrupanmda bir taarru_ 
za tevcccUh ettiği n§lkAr hale gelmiş.. 
tl. Hillcr buna belki az çok dn mlh· 
ver ortağının ümitsiz vaelyetlndcıı 

dolayı mecbur kalmıııtır. Fakat kare. 
nnda .. ayaklnrmm ll§ümilş,, olmaıımm 
da mllesslr olcluğtınu zannettirecek 
mUhlm scbebler mevcuttur. Hltlcr 
doğu _ ~nup A vrupasında çok bil. 
yUk i:;fr mikyasta bir scrgUzeşt ta.sav. 
vur cocbilmi§tir. Yugoslavya çevrıı. 

mi§ b>;Junuyordu ve Bulgaristanıa Ro. 
manya gibi Yunani8tan da etiratıe c.. 
zilecekti. Bunu takiben mra Türklere 
gelrceJ{ ve bir kere TQrklerln muka. 
vemeti kırılınca, bir taraftan Libya 
llzcr\nden diğer taraftan da Suriye 
ve Fillstin üzerinden Mısıra karıı bil. 
yük blr harekete geçilecekti. Belki 
Hltlcr,, Türklerin çok çetln bir ceviz 
olduğu aablt olduğu takdirde, Ukran.. 
yada mUsmir filtuhatta bulunularıı.k 

Bakıl ıxıtrol sabalanna bir yol açmak 
mllınkiln olacağını da dU§ÜnUyordu. 

BazaL en iyi hazırJanmJ§ projeler 
de tc:.slne tahakkuk eder. Yugoslavya 
HitlerUı güvendiği bir muU Alet olma. 
dığtnı isbat et.ml,7 ve Svetkoviç hUkO.. 

metb'.D devrilmesi HiUcrin tarifesini 
en az ca kıymettl gün için gecikUrmi' 
Ur. Bunean mllhlm olan bir cihet Lsc 
Yug<>l!:avların HiUerln sinir harbi ve 
llU'b1I flrkalan önllnde aerre 1'ad&r 
eğilmem~ bulunmalandır. Yugoslav 
lar istİhiat edilecek hasmı deJ;."fllei"dir 
ve Dalka.nlarda en iyi muhar:lp ııöhrc. 
t.ımı haklı olarak maliktirler. Yugos
lav aakeri korku nedir bllmcz. Son 
kurşununa kadar muharebe eder, su. 
bayla er araamdaki arkada.§lık nıhu 

istlıırul! bir derecededir. Banş zama. 
nmda. Yugoelav kuvveUeri 16 piyade 
fırkaslle 3 aUvarl tırkasmdıı.n mllrek. 
keptır. Tam ec!erberllk halinde bu 
rakamlar ikl mlall olur: 30 piyade fır. 
kam, bir muhafız fırkası, S te mllte.o 
lıarrik fırka. Bir milyon 200 bln ld. 
§iyi muhtemel olarak harp meydanına 
sevkedebtUr. 

Ordunun techtzatı tyl.dir. EzcUmle 
7:5 lik I•ransı:r. toplarına maliktir. Bu 
bölgelerdeki bUUln harekA.tta çok 
mUhim bir ~mil. yollar bulunmaması 
ve mütea.rnzm lşini zorlll§tırarak mü. 
daflin t..c;lnj kolayla§tıran arazi zorluk_ 
landır. Arnavutlukta bir Yugoslav 
taarruzu, bilhaasa vazllctin A vlonya 
Ozerine bir Yunan taam.ı.runa müsait 
olduğu §U anda es:ıeen yayılmakta o. 
lan Musolini kuvvetlerine son darbeyi 
inclir2Ccktir. 
şu en son hAdlseler karın.smda Al• 

manya dahllindekl aksUUUnell bilmek 
çok e:-nteresan olur. Alman milletine 
bu ka:far ı.-aadedilen barış yerine gim. 
di ikl cephede harplerin kendisini bek. 
ıcdlği blldlrllroektedlr. Buna mukabil 
mlJletiD elinde bu fena haberi telA.fi 
için iılc;bir §CY bulunmamaktadır. Ja. 
ponyanm, bu yeni taarruz hareketi. 
nin Uç:u pakt mucibince kendisine dU.. 
een veci.belerin tatbikini istilzam ede. 
ceği kanaaUndc bulunması çok §Up~e. 
lldir. 

Son dakikada SovyeUer birliği ile 
Yugoslavya ara.smda aktedilen ademl 
tecavüz paktı da, Moskovanın Bal. 
kanl!U'S 'Ç"akf Alman nüfUzu üzerine 
gösterdiği. mütezayit sabırsızlığın ma.. 
nalı bir ilb ve ihtarıdır. Pakt &llaJılı 
bir yardun derpl§ etmemekle beraber, 
taarruz kurbanı hakkında Rusların 

dostluğunu ill\n etmektedir. Bu hayır. 
hah bir gayri muharipllğin Ul\nıdır. 

lanmız olan İngilizlerle beraber 
bizi müşkül bir ?.af ere isal ede
cek olan n urlu yolda yürüyoruz. 
Vatanın şerefini müdafaa <.. ... ~cc. 
ğiz. Biz, daima maıbetler ve aile 
ocakları için mücadele ediyoruz. 
Cenaıbı Hakkın himavesi altında 
nihai zafere doğru iİerliycceğiz. 
Bu 7.af'e.r, Yunanistanın en şeref
li, en mukaddes zafel"i 0l··caktır. 
Hiç bir Yunanlmm bunda. şüp
hesi yoktur. 
Ymran Orduları BaşlcunıaiKlmM 
A~~,. 

:~\ PARA 
\ \ HAYATjYARIŞININ 

DİREKSİYONUDUR ,....._ ____ ..........,_. -

T. iŞ BANKASI ' 

Küçük tasaTruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
'~1DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs 

1 Ağustos, 3 I.kinclteŞrln 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 İkramiyeleri 
1 adet 2000 L.tık = 2000.-Lira 
s • 1000 • = 3000.-
a • 750 .. = 1500.- r 

' • 500 - = 2000.- ~ 

~ • 250 .. = 2000.- . . 
85 .. 100 .. = 3300.- .. 1 ~o • 50 " = 4000.-

300 20 " = 6000.- .. 1 
Hayvanları Koruma 

Cemiyetinin faaliyeti 

Hayvanları Koruma Cemiyeti 
cumartesi günü aylık İ<,;timamı 
yapmıştır. Sokaklarda bulunan 
kedi ve köpe.kl('rin loplattırılma
smda kullanılan usullerin memle
ketimize daha lay~·: ve fenni 
şekle sokulması işi Belediye Tc· 
mizlik Müdür muavini B.a.y Emi
nin de i~tirakiylc m üzakere edi
lmiş ve Cemiyetin Yaktiyle bu 
maksatla getinniıı odugu eldive
nlerle Iassolar Bay Emine g(l8te· 
rilmiştir. 

Nisan 2 inci günü ögleden so
nra Perapalas oteli yanfııda Be
lediye Niza.malına muhlif olarak 
fazla yüklenmi:ş ~aba ha;n-anla,,: 
rma aı:ar etniekte onlnlara ka11tı 
vazifesini hakkiyle yapını olan 
1831 numaralı polis memu!"Cna 
alenen teşekkiir edilmesi Cemi .. 
yet miifettişler:indcn birinin ra
poru üzerine heyetçe tahtı ka. 
rara alınmıştır. 

İstanbul Üniversitesi profesör 
!erinden Bay 17.ak F'rdnsa hay
vanları koruma cemiyeti tara
fından araba hayvanları ıçın 
kullanılmakta olan kam~ılar 
hakkında yapılmış bir tetkiki 
heyete t.ebliğ etmiştir. 

Bu tebliğe göre bir cetvel ile 
yalnız iki bu~uk kilo grama te. 
ka'bül edecek bir şekilde eline vu. 
rulacak bir darbe c. insanın gö-
zünden yaş getirebilecek bir şid
dette olduğu halde hayvanlara 
karşı kullanılan kamr,ılar yuvar. 
lak oulrlarsa 35, dört köşeli ol
dukları takdirde 54, üç köşeli ol
dukları takdirde 73 ve mahruti 
olurlarsa 142 kilogram bir t&z. 
yik VÜcuda getirmektedirler. Bu 
tetkik kullanılım kamçılarla hay
vanlara yn pılan zulmun derece
sini göstermektedir. 

Mart ayr 7.arfmda cemiyetin 
hastahanesinde ayakta tedavi e. 
dilen havvanlar sunlardır: 24 
kedi, 45 köpek ve 5 befgir olrr.ak 
üzere 74, hastnllanede de iki kö
pekle iki bcvgir t.edaYi edilmi~ 
ve mevcut hayvanların iki kö
pkle beş beygir şifoyap olmm;. 
lardır. · · 

Hastahaneye terkcdilen on oir 
köpekten dokuzu talip olanlara 
verilmek su retiyle yerlştirilmiş
tir. 

Mart ayı zarfmd& cıniyetimiz
ce 883 hayvan iaşe edilmiş ve 
hariçte cemiyet mlıfettişleri ta. 
rafından 98 vük arabasınna faz
la hamule e-örülerek ~ltılmıs 
ve nizamata muhalif hareket e
denler haltkmda da ü~ ceza zap. 
tı tutulmuştur. 

Beyoğlu Halk Sineması 
B~yoğlu Halk Sineması bugUn 

matine 11 de, gece 8 de 

1 - :ır.e-nda ~la.hkfımları 

% - b ta nbul Senfonisi Törkte. 
S - t)'ç Ahbab Ç4l\-U!fla r Opt>rada. 

Z,\ Yt - lstanbul 1'~rkck Liacsindcn 
941 senesinde aldığım tasdiknamemi 
zayt ettim. Y enialnl alacağımdan ea· 
kisinin hUkmU yoktur. 115 No. la 

Sabri Sak& 
,(.30436) 

V AKIT matbaa 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

qenid 
açmışl 

Kitap, mecmua, gazete 
Tabiler nam•!"A rli?.:rri 1cl,.ri -........................... ~ 

Sahibi: t1Sllı-l US 

Umum neşrivatı idare eden! 

ıoıuıtanıılımet S üncU Snlh Hukuk 
-'1ahkf'lll4"Aıind••n: 

15 Nısan salı gUnll 8 

Tiyatrosu komedi kısmın~ 
leden ctnha parlak oıacıık 
Hnzım Vasfi bu sene il\1 
lm~ya s:ıhnede görflıleced 

941/9 
Mı?ırl Nur ,.o Mahmure \·e Nuriye 

ve ~liyc ve Hunyenln şnyian ve mUş. 
terekeıı ınutaııarrıf olduklan İstanbul 
Suıtıınnlııucttc ÜskUplU ve Cımkurtn. 
ran nıahallcsindo Soğtıkçeşme yoku
şu solu•ğıuda eski 82, 36 \"c yeni 3 
40, 42 kapı \'e 2 ada ,.e 4 parsel No 
lu nıa.f lezizi hav! bahçeli bir bab ha· 
nenin izale! şuyuu zımnında furuhtu 
tekarrilr cı.Jerck ınhzaycdeye vazoıun. 

Ş.'.'blr Tiyntrosu uırafıJJ 
1111 

operet! Muhlis Sab:ıltll~ 
Kerem ile Aslı, Cemal. S 
Şevkiye, Refik Kcmııl. 

9 11 
U oyruyacaklardır. Ki.§e 
o:nmb:ıôruı itibaren açııct.Jf'· 

muştur. Heyetl umumiyesinin kıymeti &ti 
mııha.nımenesl ı :.!000) iki bin liradır lfızımJır. Aksi halde ııaı<l ııt 
Birinci açık arttırması 6--5-941 ta.. !erile sabit olmadıkçA 69 ııı• 
rihine m!Isadlf salı gUnU ııaat 14 den paylaşmasından barfC ıc 
16 ya kadar icra kılınacaktır. Kıymc- MUt.t!rakim ı.·crgllcr Jı ,., 
tı muh:ımmenesinin yUzde 75 ini bul· dellflllye ve yirmi ı;cnclilCtJLPıı 
duğu takdirde o gUn ihıılci kaUyesl bedeli w ihale pulu ,.c 

,ı\tt 
yapılacaktır. Bulınadığı takdirde en ı lan ın%tcriyc altUr. . ıJtll 
iıön •r.t.Unüım taahb.UdU baki kalmak nam~sl l§bU lU'ın tarlhill t 
Uzere on aun :müddf'tle temdit edile. mahkeme dl\'anhane.!inc .. Jel 
rck il<lncl açık arttırması 16-t;...-941 rnı§tır. Talip olanları~ J>ılç 
tarth!:Ae milsadif cuma gUnU saat 14 hammenesinin yllzdC ' 11 11 o 
den 16 ya kadar icra olunacak ve o tinde pey akçeıılni ııaııı ııJll 
gün en çok arttırıma ihale edilecek _ 83atte İstanbul su1uuı;reı 
tir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer blnnsuıın alt katında !nct1 
alAkad:ırlann işbu gayri menkul üzc-

1 

smda Sultnnahmct S JdtBtıt 
rlndckl haktannı hususile faiz ve mas kuk .Mahkemesi bil!:' 
ra!a. dair olan iddialarmı evrakı mQs No. füı müracaııtınrı Utıl 
bltelerilc 15 glln içinde bildirmeleri 

Kiralık kat ve odal~~~ 
Ankanı Laddesınin en muteber ycnnde tevıcaıı!dt' cS 

·ı•-adar 1.'e' aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada avrt 
l<ialar da vardn. 1 Vakrt \.a:;rı>tf'c:i Tr'l:uı>lı::ınPc:;n!' mürar.aat. 

• 

.......................... 
1·urklJe "amtıarıyetı 

ZiRAAT BANKASI...,. 
Kurulu~ tanhi: 1888. - :5emıayesı: ıou.uuu,uoo Tiiri' 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zırai ve ttcari 'ın ner:ı banka mıumıetell'f•· 

blrlktinınlere ıK.HOO Ura ""crt.>o' 

..lf' -
.araat Banka.Smcıa sumtnrab ve fbba.rsı2 tasarruf oe..,. .. ·~ 

llO llr&sı bu.lunaııJal'8 sene~ • ~a .. ekilecek ıtur'a Ot 

p!Ana göre Utramlye dağıtıJacıılrtır ,ıl 1 
.. -ııll &- ,JI ' • ..ıeı.ı ı.ooo uroıııı ı,ooo Unt ıuo aded r;o w- tr .• 

• • 000 • Z.000 " 120 • CO • iJll' 
• • '!~ • l ,OOI • 160 '!O 

tO • 100 '9000 . ~ 
OIKKA T: Beııapıanndald pamlar tılr Bene lçindC 50 ~ J 

l 
1Uşmlyerıler. •Jı::ramlye ı:ıktığı takclirde ~o 20 tazıasiYlt ,;r 
Ke,."i~•"r:r: 11 Mart, 11 Haziran 11 E~IQJ, ll BlrinctJctıl..., 

MndG yaptl1T. 


