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4'1mcın r.aarrın. 
t<oııar-ı 

>J tı o •O 
l...ı:::., ~.a:_i:-::l::::;:j --~ 

"~~l>tığ1111 'nzJfe;..iui knhra-
~ \~ ltaıgösternıcktt'clir. h• b . k • f . • B lk 

~ ltt \ hnlar nP. dı>rler- Son gelen haberlere göre ar in ın ışa ve seyrını gösteren a an harbi sahası haritası 
a ıınan \' S... lııt ~~ili ebebt;~t ~~~'~: "'"""""""""'"'""""'""'"'""'"' 

-.,:., .•• _.."at zuırnu ilo karsı· y· u g 051 av 
~~ahn ~ok haksı7. bir tn- _ 
\~~ llda I< u a il milletlcro 
~~lle11ıı l'lıdllerj J,.rfbl küçiik ordu 1 arı 
.. ~ 4-'- diJ JııŞanınk haklarını 
~~li{ıınd:r~ar 'c büJ ilk in· 

~a~~:· •akJhn galebesi- iş kod r av 1 
~t ~ıı ıra ~Y l'\ ''el 1t.ıılya • 1 tt · ,,t ~l taa l' Arıın,uthıktım ışga e 1 
"4 ~ e..ı"tıe~rıız <'ftiği 1.am:rn 
'!-4. '-tı ~t ı\. rıln ta.kip ~itil.:
,, .\~dbal<trnı;:~ıta ile hl'nıber, 
"-.~l'lıb4 tıl'ri altına al
~~lctı '~ f n;,rflh: clonınıma· 
~Ntler Ü lıılJanın uj:;rradığı 

Arnavutluk cephesinin 
'diğer cephelerin~e 

'L. \a~11inc• bu Afrfka\e KOSOVA 
ıı. "hı l et nıak adı ar· l 
\~ il"'" ~lrnu tur. nu dl'fıı i S ~ ~toarı.:ta.ftan Yugoshw- f Yaylasına ilerlediler 
\ ~· 1ıtı ı.... \ unnıılstaıı ü.1c- -~rni 

ıı... ~ııı; r ı .... l"l"tJz h 8 nf&an (,\.A.) - l'wıırn • ...., 
'"'11\~1 ltıaıs -un <'defi fso 

·cııı a A\· k t teblliı;i: 
~ lııt hlii t nıııa 1 ası- Cenuhi Sırbıstıındakl muharebe c-
~" r;"- lbiıınl'!>k erek hôldml~ eti 
~~ l<ıtı k ti:-. ln"lltere H' den Yugoslav ordusu tazyik altında 
~ '\} .. etı,l"l:ı"ıli ~sffkıaııl'nni ,.0 geri çekilmektedir. Hududumuzda 
~ ;'~lsta tnlıdnfaa için r;a· kahraman ordumuzun sol cenabın• a. 
\..~~etle(' 11 'e \'uı;oslavva\'a çık bırokmaktndır. Buna ragıncn or• 
~~~bit e~1~3"nı zarnnnda • n;J. dumı:z tıısavvur cdllcmlyecek derece. 
>.,; t' "'-hl C kurmak \'ü bu· do ytlksek şahst fcdakArlıkla çarpı~ 
~· tııı, (';e~'l11'1ltnra'k ılüşUr- maktadır. Ecdadımızın topraklarını 
~~~~l't ı. .. ]... Rl!ctrınis bulunu. kanş kanş mfülafaa etmektedir · 
~ uu ... (Devamı Sa. 4 sii- 6 de) 
~ ~1ına11 oluııea bugünkü 
~t'a Yanın hedefi Bal· k 1 
~~ a ll~I~ bir harı• cephesi İtalya ra 1 
"'-'" tı lı;tıı~ d~ \t•nncksb.ln 
~~b~"'ı>tın e ı•kffr. Alınan· sulh ı·stıyor 
~ \'~ b llıı111l" a:tsa 1nglltcrcnln 
~ıı 1111daıı !Mnıls bulunacak· 
~'-~hglltı::-~n~ arka~ı la~sil-
~ ~l'\d getırıı \~ Amt'r?'riııdan Eskı· ordu 

"'-' a ınu e<'l"k kıı, vctlcrfo 
-...'""' lı, . znıını-
~ ~- l"ictl'('ı;• • ~·1l'Cl'ktlr. k d 1 
~~~'tı::-tlle :nın bir özr.üsU uman an arı 
~ ~cı_ htı ;• 'erdiği be' a
~ Olıtıa~·~aki harbin ;-ıl· 
~"lldıl'Jın ıgını sö~·lı•mJ~. 
~ I> ~ UpJı harbi ~ aıımak 
~ oı..11 1-ı-l.da e .. olnııyn.11 Al· 
~~~~la., n oz SÜJ Jrmcğe 
\ --~ ~tl1.1J<1 •alknnlarda uğ-
...._ ~I e t.&<dı an da.ha harbin 
"' et ect"r " <:tntls oldu':da-
~ r-.. . 

~.~ııı rrıak 
~~ olın ~adı AHuııa lcı
~ ~ 'aııc_n~ • lngilt<'r~rılrı 
~ l>lt r~ıı~=a A lıııanynyı 
~ ,tı11J.iiıııcu kurnıak olılıı· 

~ \' lll.,::~a len 'bharntc aruJ "--...:-·'il). 1• J etınc'k hahb 
lıJarİa b;1~?slıw ordusu· 

~t..:."' l\.tııa, •kte her sf" -
L.."'lıı ara 'Utlu;;... ~ ıa.,11d ,..u ortadan 

-.. ~~<'1'1erı a Cl"phe irtiba
tı lctınd tahnıın oluna-

,~~·~·<'~~" l'ugusın, tanıı 
~ ~ t lcı, olduJ,Jarı hak-
' ı._~lı::-r 1 '?1"tıldir. ÜııU· 
~""~flatınl:ltıde harbin en 
1~~ .. lc ıa:ııtrı'd da ha ınıntıı 
lıtı. ~ """fı doıı ır. 
'.\"ıı~tlıı~~:nıasını, frika
'~ıı~:tı111,1a~ayhl"dt'n 1tal
"' ar lıtıha \' O~}ıısu be~ 
~ u~llnı eva eı>lr Cdllr:-

lrı'1"'1 nln •rtık lktl
aıa t'tınf'!fl oiı 

Mütarekeyi derhal 
imzalamağa 
hazırdırlar 
---<>-

Almanya 
Bu arzuların önüne 

geçmektedir 
:So\york, 8 (A.A.) - ChrısUo.n 

Selene<) Monitors'Un Roma muhabiri 
bildlrlyor: 

Kral Viktor Emanuel münferit sulh 

Yapma!< istemektedir prens aumbcrt . ö 
ltalyı::ıın harbe nihnyet vermesini g r 1 
melde çok mesut olacaktır. Fırsat dllş 
tUğll takdirde papa bir ltnlyan müta
rekesine derhal müzaheret edecektir. 
Eski ordu kumandanları böyle bir 
mütarekeyi iınzıılamağn hazırdırlar. 
Faşist partlsinln sağ cenah muhafO.
zakülan İtalyayı bltaraflığn gıstOrc
cek herhangi bir yolu kabul etmeg"e 

(Devamı Sa~ J, sil. S de) 

derecede zorlaşır ve fa§iun reji· 
minin tt.alvada dahili bir lhtlliHe 

""'-- bf. oiin meseJMI AAkltnl yı ... -sı r o•- . ı-;-
ala.- · 

RUZl'ELT 

,\merika Reisicumhuru l 'ugos18\ 
kralına bir ft·l~raf göndenll 

RUZVELT 
Yugoslav hücumuna 
"caniyane taarruz,, 

diyor 
-<>--

Amerika 
Her türlü yardımı 

yapacaktır 
\'~ln~t-0n, 8 (A.A.) - Reisi

cumhur Ruzvelt Yugosla\'YS kralı 
ikinci Piyerc bir telgraf gönder • 
miştir. Ruzvclt bu tdgrafmda eli
.) OT ki: 

Birleşik Amerika milleti, Yugos 
lav millotinln hiç sebebiyet ver -
meden uğradığı n11~rhamdsiz teca· 
vüzden dola)ı fevkalB.de nıUtoes -
sirdir. B:rleşik Amerika hlikfımeti 
v milleti, Yugoslav milletinin nna
nevi kahramanlığına parlak bir mi· 
sal olan cesaretli mUdafnıısını hay
ranlıkla ta.kip etmC>ktedir. Majes • 
tcnizin hükümetinc de temin et -
miş olduğum gibi, Birleşik Ameri
ka me\•cut kanunlan mucibince 
mümkün her türlil maddi yardımı 
sUratlc yapacaktır. Memlekotini -
zin istiklal \'e biltünlliğilnc yapılan 
bu caniyane taarruza karşı mu • 
vaffakıyetle neticelenecek cC>sarct. 
Ii mukamevetinizdn samimi olnrnk 
ümitli bulunduğumu arzeücrim. 

Valiler arasında 
değişiklik 

Ankara, 8 (Hmıu!ii) - Açık bulu. 
nıın Kayseri vallliğlnc Zonguldak va• 
ıısı Halit Aksoy, Zonguldak vallllğtnc 
Gaziantep vııliiıl cavıt Un~cr, Gazi· 
an tep.-vnllllğine Erzurum vallBl Bur· 
bancttin Teker, Erzurum vatUlğinc 
Slnop valisi Fehmi Oral, Sinop vaıw. 
ğlnc Çc:rum vallBl Salih Kılıç ve ~ 
nım vı.Jillğlne de tstaııbul emniyet 
mndilr11 Muzaffer Akalınm naklen ta· 
vınıeri Vekiller Heyetince tudlk o
.mm-;:tlll". 

C. H. P. Meclis Grupu toplandı .., ~~..... ,.--, ~~ ,_,, -
1
Haricige vekilimiz 
Siyasi ve askeri hadıseler 
hakkuıda izahat verdi 

A,,kara, 8 ( Jtf..A.) - C. H. P. 
Meclis grupu umumi heyeti bu. 
gün (8.4.1941) Sah günü saat 15 
de reis vekili Trabzon Mebusu 
Hasan Sal{a'mn reisliğinde top
landı: 

Celsenin açılmasını· müteakıp 
kürsüye gelen Hariciye Vekili 
Şükrü S:ıracoğlu son günlerde 
inkişaf eden siyasi ve askeri ha.. 
dise.lcr hakkmrla beyanatta bu
lunmuş ve bu izahaU umumi he. 
yetçe tasvip olunarak nıznrune-

ingilizler 
Alman denizaltılarına 

kar*ı şiddetli mücadele
ye geçtiler 

Otto Kreşmer 
Esir edildi 

IAlnılra, 8 (.A. .) - İngiliz bah· 
riyo nezareti bu akşıun aşağıdaki 
tebliği neşretnıiştir: 

Alman denizaltılal'Ina lmı1)ı tnnr
ruzumuz mütemadiyen artan blr 
şiddetle devam etmektedir. Evvel
ce de knydedilrni~ olduğu üzel'e de· 
nizaltılara knrşı yaptığnnız nıuhn

rbedo ve uğradığımız ticaret go -
(Devamı Sa. 4 sü. S de) 

:nin diğer maddesine geçflmtftjr. 
Bu madde Kütahya Mebusu 

Alactti'n Tiritoğlu ve Bur'S..'l Me
busu Nevzat Ayas'm asker aile. 
lerine yardım hususunun kanun
laqtınlması hakkındaki takrirle
ri vardı. Heyeti uınumiyece bu 
işi tetkik etmek l.izere parti ida
re h.,;yeti tarafından bir komis
yon teşkili karar altına alınarak 
ıııznamede başka mndde olma. 
dığından riya.setçe celseye niha
yet verildi. 

·DERNE 
itaJyanların eline geçti 

İngilizler 
14 düşman tayyaresi 

düşürdüler 

l:Oına, 8 (A.A.) - Stefani a 
jansından: 

Drm~. yeniden 1talynn ve Al
man kuvwıllcri tarafından işgn1 
edilmiştir. 

1N<UJJz nmı.ıaı 
Kulılrc, 8 (,\. \.) - Orta Şark lngı. 

llz havn kuvvetleri umumi knrnrgMır
nın t~bllği: 

Llbyada: İngillz \'O cenubi Afrika 
tayyn!"('leri mUtenıad1y~n taaUyetto 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 de) 

7,5 kuruşa karın doyuran 

l deal işçi lokantası 
ı 

6 

YUNAN 
ALMAN 
HARBi 

·Yunan hatları 
arkasına inen 

120 Aln1an 
paraşütçüsünden 
70 §İ esir edildi, 20 si 

öldürüldü 
----0-

Peridoti 
Kalesine g;ren 

Almanlar mitralyözle 

Bici idi 
Ve kale geri alındı 

--<>--

Yeni İngiliz kuvvet-
leri ihraç edif dı 

(]
7 azısı 4 füıcıidc) 

Sovyet 
Alman 

gerginliği 
-o-

Alman elçisi Moskova
da müzakereler 

yapıyor 

lfkrlin, 8 ( .A.) - Bir hu!luıf 
muhabir bildiriyor: 

Sovyet - Yugoslav paktının im" 
~sı hnkkmda Pravdanrn neşretti 
ğ~ makale, Berlinde cok büyilk te
s!r yapmıştır. Resmi mahfilh:µ', va
zıyet nlmamnktadır. Fakat .Mosko 
vnn_ın Jıa~tı harC'kC'tinin bugünkü 
vazıyet. Uzf'rinde milhlm bir tesn 
lem. ettiği sanılrnnktndrr. Berlin 
d:kı Sovycıt mahfilleri. çok ihtivat
kar ve bedbin gözilkmcktcd" .F k ır. a-

at, gel"glnllği azaltmak için, ha-
l~~, _Moskova.dnki Alman bilyilk el
çısı ile Kremlin nrasmda cok sıkı 
fikir teatisi yapılmakta olduğu sa· 
nılmaktndır. 

Am3rika 
Y ugoılavyanın göster
diği şecaati heyecanla 

takip ediyor 

Amerika 
askerleri 

Yugoslav kıtal arınan 
yanında çarpışacak 
~ 

Malzeme yüklü va
purlar yola çıktı 
NC\')ork, 8 (A.A.) - Amenka 

Yugoslavya llo Yunıınlstana yardım 

etmeı< için harp malzcmP 1 sevktyatı. 
nı tcırtl etmeğc h::ızırlanmıştrr. Bir 
lnsım hnrp nınlzemesinin §imdldcı: 

yolda bulunduğu bile söylenmektedir 
Sekiz Yugo ıav vapurunun Amerikatı 

(Devamı Sa. 4 81'1. 4 tc) 

Maraton ve Sala
min zaferleri 

Yazan: Niyazi Ahmet 
Bugfuı ti inci sa~ 
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l_R_.ad_'_y_o _(ja_ze_te_s_.i 1 uimdivu"°sıavvavaeıdengeıcn e e og şkması ı•. ab::n~:~ 
anlarda söz m~~ng~~'~S~a~~~~lavdev- Buaünkü h rp e en uvvet l .ngilız a 

S;libı dır ıet adamlarım lngilizlere iltihak 'O s k l d dalgalanl 
eden çeteler diye tavsif ederkn, A l 

Balltanlarda artık BÖ.t, diplo- Moskovanm semnatl ~östermesl tara n l'l1' o a son ar ır 
matla·"ID değil; silfibındır. Mih- Sovvt - Alman mUnnsebetlerinin ~ • blllliı:aırr coubml,a8rte(sAı~·?nu- ~ 
verin Balkanlar vaziyetinde al. 193Q senegi paktında.'ll:eri hay. ~ '"' e.- rtııll' 
dığı durum yeni bir görüşUn ifa- li değistiffe-ine bir delildir. Bunda hiç jtüphe yok! Eğer Cermenler kendilerini kafi derecede kuvvetli gtreıı ıngt,ıız kuvvebt!: b 
desidir. Anıanya Avrupa kıta~ı- • ~ I I I iht" ·· 1 d" buJunusorıardı. Hıı ..,. 
m artık kendi nüfuzuna geçmiş IRAKTA VAZIYET hıssetselerdı Japonlarla ve Sovyet er e an aşma ya ıyaç gormez er ı. ıtezın•o asaytşı sillhll l 
telilli edıyor. Almanya, Avru. Irakta Reşit Ali kabineyi kur- .... 1 rl etU. '!'8.til A1manfi1f Almanya ya ne tev<tı caıtmışu. şeıı~,, k. ,_ b" · muştur. Taha HAAimt hükfuneti FrRntanm mağlCblyeUnln ae.,..p e · .,.... 
padru ı devletlere iki J,il-" •an ın- ~ k dl "u vı.. pan: YiıfrflJ. §uılrlu. va~operver ve poııs Huvvı:tıerı uııaı.n.._ · · 1 ·ıte sukut edfp k-1 .. .,;bı' Basra~. nl bir çok kimııeJcr en g..,r tı za n 

1 
.. 

ru tercıh edıyor; ya ngı reye ..,_ .,... J.. • tcnkçf tir ırlia men.sup 70 - 60 mı. ur. ua it' Sellaiyeııln sa 
karşı kurulan c pbeye iltihak, gitmiş, bunun üzerine Reşit Ali yeı,.rlndcn izah etUıer. yazan : yönıuR mlltecanlıı bir ıdlüecut. aıuer de !!1md1 lngıli ayra#1 
yahut da kendisine karşı cephe bazı genarallerle bUJı:Omet başına Fransa Alırııuıyadan, uutueça yan br. Mustafa Hakkı v~sı ! oldu. Yokaa aaydığtrn bu §&rt.- ted~. Şehlıdc 1ıayo.t .cra 
kurup harp etmek.. geçmiştir. YenJ kabineve de Ge- ~ azdı. &uıaytl ve kUltOrO do lar '50t'I M'Dedentıerl bazırıatımıo oıma· !ini ouımaktadır. ŞIJJld1 Berlınden gelen bir haber şa- ncral Emin, Fehim. Salt. Mah. 

1 
ondan aıağl ldl. 2 

-
8 sene evvel Akan el ııaydı: Hltler zor muvaffak olurdu. göre ba§lıca ıtaıyan " 

yanı dikkattir: Bu haberde deni. mut SUJevman hnlunuvor. tııuııtration mecmuasında mar.Jt bir N~teklm bundan evvelki fi r yazım · dan olan generaJ santtn• 
liyor ki: İngiltere ile birlik olan Alman. İtalvan radyoları bu- Fraruıız mObendlainln bir yazısını ~ da da Anglo. &kaonıann Cermenıc- d:.sabatınya glrdJklerl za 
her Avru,,1 devleti Avrupa bir- nun lneiltereve karın bUvilk ir kumuıtum, bu yazıda tayyllre busu· n ka..-oı hakiki UatUnıugunae. onlar dan ııerı lklncl defa o;.& 

liği-e ;hanet demektir. dar':c oldul'!unu sR 11lhmTlarsa da aunda Fnuuıanm Almıınya ile yarışa aarak tsbat ediyor. dan 4llC ııene evvel uyanrp dOııyaam mu uhı.ı.<eslnden kurtııllll 
Al A k d . k R~lt Ji b •nun d"hil.t bı"r mac.a.. çıltamıyacağı lsbat olunuyordu Al· Demek ki Alman'ar: Pek çok ınlk· ... n..ın ı •• ..,.,•kJ•-da kendi ,.rklarm te manya, vrupayı en ı ı- ... - ...,,.,- F Y naza an daha mUt. ..,. «> • .... ,,_.. ....... .. yan umumi vallsı AO! d ta h 1. ,;ı •• • • NI cl . le old vıınu L-• ..., etmiı:tir. ma:ıyl\ ranea 8 r k 1 ıavvare yap . fiil b& keli sı n •n·_ıe goruvor . t om l ı<' "'I ütl t kU dl rd Dahıı tarda tan yapm~ ar ve J 'f ııau uınnlan Oretıp orotara cc ... <eri kLmandan ıır ve BALK -A 11. •ı .tRD,. ABKED/ teblt ur k e e~ e yo u bl lnl t 

Yugoslavya ve Yunanist:ına ve. n. n 4 n. ıw dU Unu rdu Ce" n mışlar ve bunUı.H birden re ve kim clmalarmdan ben gel iğini yaz, kat etmekte olan kıtall 
· H "-REr.• :rT vat.Anpcrver ş 10 • " U 1 ve an· nl~ notalarda "kıtamız" ta.biri r. n.4'1 d olarak h p birden ku anmı~ ar mııtrn (Amerikanın !ııglltcreye yar ru • kil ektcdlrler 

kullanılmıstır. Balkanlarda askeri harckA.ta tıarpt.c, Amerika hıırbe ıııtırlık C! tnM. 18.§ılll!I 1917 de tn~lhz bahriye b!rlnci dımm~ bir iz.ah taru. Vakıt gazeteai. ı;e m • 
lNG}LlZ - MACAR gelince: Yunan komutanlı~ <.e. Amerika baş aınlralı, lngillz bal.riya ıordu'!lun f§aret etmıe olduğ\i yanli§ 20.2.lKJ.) 

MlJNASEBAT/ KESIT,,nl nubt Strbistanda harp eden Yu- birinci Lordunu ziyarete gelml§U. ln· ı:tn tckrarıanmamaauıa 1940 FriJUIJZ 
İngiltere Macaristanla siya.si goslavlarm .şiddetli tazyik karşı- gillz lordu çekmecesinden blr kD.ğıt bRrblnde çok dikkat eunlşterdlr. Radyo 

protesf 
• 

münasebetlerini kesti. Roman·ra- sında çekildiklerini ve bu suret. çıkarıp Amerikalı amlralıı uzattı. A· Fran:;ızlann mağ10b1ycUntn bir ae. 
Al __ , l i M l y d ] ah" merlknlı kAğıdı tetkikten sonrıı şunu bebl de dUnya Usttlndekl hakiki kuv-ya geçen man ü.O.U\Cr er aca- e unan or usunun so cen ıv- edl 

Şlmı11 zayıflar &OraUe bafzolundu. 
Orta.ıs hak!ld kuvveUJ iki millet kal· 

rmtandan transit geçtiği için tn.. le Yugoslav ordusu arasında b'r s!Syl : sizi vetll c.lan m!lleUere nazaran orta 
gilizler buna bir şey demem;ş1er- boşluk husule geldiğini bildiri- b -k Ya? demtıektıkl; denızaıtıarı kuvvettE' olmıılandır. Bunu kendileri 

cıı: Aııglo • SakııonJar, Cermenler. 
Bunlu, aıagı yukarı aynı clnstendlr. 
ıu. Fakat buı kardet kavS'llları çok 
Aınaıuıız oluyor. En kuvvctlf tara! 
A.ngl:> Sakııonlardır, bunda hlı; 10p· 
he yok çllnktl, eğer Cermenler lren
d!Jerlnı kA.tl derecede kuvveuı blh t. 
aeıer-JI, Japonlıırla ve Ruslarla blrleı· 

meğe ihtiyaç görmezlerdi. Onlarla 
kozlarını paylaşmak fikrin) §imd(l!k 
bir ~a bırakarak, Japonlarla bir· 
le§tller. 

• 1 u aaar sars a · ·· de mılc'rlk olduklarından dalma ingU· dı. Fakat bugün Macar tonrakla- yor bı dl 
n Alman askeri harekatında ':ıir Bu resmi tebliğ ilk okunuşta lngt'lz Lordu şu ceva ver : tere ı •P l)lrllk hareket eLmek slyueU· 

B!!ılnpe~te 8 (A.A.) -

sı bt:ı ı:.ı ıyor: dt 

üs olarak kullanılmaktadır Ma. endişeli bir va.zivet ifade edivor- - Evet. bereket vers'.n ki Alman· nı gUttU ıer. 
car başvekili buna razı olmadı- sa da şimdilik tehli1<eli vaziyçt ınr bir kuııur yaptılar. Eğer sabredip, tagıltcrcDln gözU ıııe: Daima Ame. 

ğı için intıhar etmişti. İngılterc vukua gelmiş def{ildir. AlmdJl denlzaltlarını çok miktarda ~psa.. rlkııya dikili idi, 20 senedir blltUn si• 
son vaz;iyet iizerine münasebatı- ordusu cenubt Yugoslavvadaki lardı ve birdenbire denizlere yo.ıasa· yasetlnde: Daima Amerikayı kazan· 
nı kesmek 1ilzumunu duvmuştur. orduyu geTiye atmış olmakla tardı, ilk şaşkınlık anında lngfllz bab· mak _,ayesıyıe tıarekct e.ti. Onun i· 

M.t..TSUOKA MOSKOVADA boşluktan cenuba tnarn.ız ederek nyeıı'nl imha etmeleri pek mutıtemel çindlr k!, Fransızların Alman kalkın. 
Japo:ı harı"ci"-'"' nazın Mooko. Metaksaa h ttmm tam gerileri dL Fakat tıeıer onar yapıldıkça, d~. m'l.sınıı dair bir çok lhtarlanna kulak 

lngUterenln Budapeşte 
Mollıı ıe dUn öğleden # 
ve ırırlcıye nazın aard 
edere'< lngUtere tıUkô!JIC ııe 
tanla c•r.lomatlk muna&t 
ğln1 ı.chJ lğ eylemiştir. 

J"' ta a k'"nd bul - nlzlere anldırdılar. biz de on! ra karşı vaya varmış. siyasi görüşmelere ne arnız . mev 11 e u. asmadı. Amerlkaya. Almanların çok 
b:ı.,lamışt•r. Matsuckanın A\":'11· nuvorsa da bu hareket nek !:o- lAzım geıen tedbirleri alll"ııf,8 vakit ncnr. ru:lmkfir ve Anglo. Saksonıann LA.kl.ıı Cermenleri bekllyen yeni bir 

tehllk.ı: Aynen ıudur, denebilir: 
BaıkanJa 

paya geliı::inin Uç sebebi v3rd1: lav deP.ildir. Yunan korrı11tıınJ1- butdıııt. Ve bu sayede kurtuldu1.<.,. lstfü'fınl ıçln hakiki bir tehıll<e olduk· 
1 - Mihverin A';rupa ve Af- ;;TT\''1 va iveti ''"'l'1<1Pn i~ı-'\l{ • Be:ıer zekAm öyledir, bcr tedbire bir ıarını a şlMr bir ııuı:ette g:ısstermek 

rikadaki vazi:, . tini yakından dip Mctaksas hatt•nt mildıfııa mukabil tedbir bulunur, elverir ki, za· AmerlkP efkD.n umumlyes!nt kazan 
gÖr""l "'k etmevip orduı::ıınıı Vard~:- vadi- mn.n kr.lsın. mnk istiyordu. Fransa da: (Kendi 

2 - Uzak Şark vaziyetinJen sinde tonlAmis nlmas1 kuvvetle Şimdi pek m•şbur nıan General d!S işini kPndl görenin ensesi kaim olur) 
mihvercıleri haberdar etmek. ht ld. B of lffi · t Gol 1933 de daha bir kurmay yarbayı düsturunu tatbik edemedi. ÇüakO 

3 So I b. 1 mu em:_ ır. 11 1
"" va~,·e - iken ıMeslek ordusu> lsmlle bir eser eer~An ve An"lo • Sakson tllemleri - vyet erle ıran aşmrya te en dOf!Ml hare~0t budur. Yu. • .. , ., 

varmak için Berlinln yar1nnm. nan kumanda.nlıITTnm tehlil;eti neşretmlştl. Bunda, Fransamn lngll· arası:ıa eıkışmıı kaimi§ orta kuvve~ 
istemek. vazivetten bira11 ~,, ... 1 srvrlmak tereyi taklit etmesi tavsiye olunuyor te bir rulllet idi, 

Birinci ve ikinci maddelerde j • bi 1 1 ·ı k du: İngiltere bUyOk dlrltnoUar yap.. NJnııyet yenildi. Atmnnyanın Fran· çın ran evve re ., nıe aran yor, bunlar "er"I mll'-'onln~'l liraya • ö h ik. taraf b' "b" • • tl • T IA d "' " " ·..,. sayı "ıı.: suretle mağlôp etmesi: yıe er ı ın ırıne vazıye e. VeT'YIJR o ın'l.Sr ı<""lll" ır. mal oluyor, fo.ko.t bir tanesini ancak 
· · ·· te · 1 t lardır Y 1 1 .,_. · ··-' f zann-,lur.duğU gtbl sadece blr Hlt'erfn rını gos nmye ça ışm ~ . unıı.n 'a"Mn 1..-ın<!ı w•ı.1<t suı 1.,,,0 kla•. idare ediyor. ıa.kln tesir et· J h · · Ci • · ·n h tt ~ 1- f%.! h .. V -' "" ... kA.n deM'dJr. Alman kurmay heyet!· apon arıcı.re nazın. n ışını a r ~an ~ın 1!"' .. IT'na ...... ar beUndcn de btr orduyn bedel. lştc ~ .. 

büyük bir mesele olmadııbnı, vaa· · ın ı h ~ '1 ntn !'A.r. da değildir. Bu UstOnlUğUn 
O d b• ısı '"ınca O an s:ı~ ~ P ır nO!u~u az. fakat pıını.m çok olo.n Fran kökleı 1 500 sene evvele kadar çıkar harbe daha 1 sene devam e e ı- bm·ast lvf0t:ll<ssı.ıs hnttı kanar ırızla!'m bu uıruuı ko.nsd:l tatbik •ıue· 

}eceklerini sövlemiştir. Ancak kuvvetli df'~lao ,:ı., crf' ;ıı 'VR .. r ar !erini beheri 400 tanktan ibaret zırhlı 
Japonyanm mihver ortaffını ne- nehri manfi7aHn.:ıp,, ve ,.vvpJre tumenıer vapmalarını ve bunların da 
dereceye kadar tkna edebileceği. ha:ım-lanmuı tahHm.,t !'tRVPainde ıtne-lllz bahriye gedlkU topçulanı g:t· 
ni bilmiyoruz. M;hver de ken- uznn l"'l{;,.trlet miln,.,f<>::> l\arhi va- bi gedikli ve yOksck maıışlı askerler 
disinın Avrupadakı vaziytlnden mlahiJir. Vıum~Tav nrdn"u hııdut tar&fmdan kullanılmasını yazmıııtı. 
"Ortağını haberdar etmiştir. Mat- larrln ridd' m11h::>-....... ,.,,; kahnJ ·t. 
suoka şimdi Moskovad'ldrr Fa. m""P;.;"" ,..;;re v.,....:ı.,,. vaniqj 
kat Almıınyanm ta\-assut edemi- m"v7a .. r; .. ;ı,. n<:Tl """dafaayı l:a
yeceği de son gelen haberlerden b11' ede .. elc d 0 ""\e'üir. 
anlaşılma1dadrr. Balkan vaziyeti Bıı suretle Yıuıan ve Yncroslav 
dolartsiyle gayri mUsait §artlar ordulan nnıc:ımd~ mfin~ac.het .. e. 
'lrtaya çıkmıştır. nif! .. ~ tesis edilmiı:ı 01a,.aktır. • 
SOVYET _ AL!t!AN Mtl'NA- İn~liz hwvaTeleri Sof,ravn i-

l ı kinci bir hücum vaomıc:ılo:ır(lır. 
SEEATI GERG NLE'Ş YOR F.skirnma 'a d~ hücum edilmiR. 
S.>vyetlerle Almanyanın arası tir. Petrir ve Stnır.:a vad;siıvle 

da iyi değf dir. 
Alman ac:ı.,te·lerinin Bulgarls. de motörlif kı1vvPtler tecemmü-

!eri bomhalanmıı::tır. tana gelmesi üzerine Sovyet hil-
kf.ımeti Bulgaristan işgalini tek- / 
bih etmiş, duyduğu iğblran 
büsbütün açığa vurmuştu . Hatta 
taarruzdan birkaç saat evvel 
Sovyet • Yugoslav ademl te.ınvUz 

-5-
Bu alt k a t r n r n pencereleri 

hemen bir buçuk metre irtifada, 
kUçilk boyasrz bir k~ktll. Kaprsr
nm üst tarafmı teşkil eden buzlu 
cam, antresinde Wzıba yandığı 
vakit içerideki gölgelerin hareket
lerim dışarıdan tetkike milııaltti. 

paktı imzalanmıştı. 

5 

Sovyet radyo ve gazeteleri 

inailtereye 
Şiddetli hiıcumlar 

yapıldı 

iman tayyarasi 
düşürüldü 

BUtUn pencerelere eğreti kafes
ler konmuştu. Kanır.~mda yilk!!ek 
bir set vardı; oradan çamlığa çıkı
lıyordu. Şimdiye kadar çamlığa 
çıkmak için d~!ma bu küçllk evin 
önünden geçtiğime dikkat ettim .. 

Sonra heps'nl unuttum ... 
Birkaç giln geçmişti Mehtabm 

tedricen aec;iktiği karanlık gece -
!erln b

0

ıinde Takdir ve Hasal ile 
nizam yoluna ç·:kmıştık. LA.ff yaz 

Londro, 8 (A.A.) _ lngtliz hava günlerinin, son eylill gecesinin ra
tıp eliyle adaya veda eylediği bu ve ıahlll emniyet nczareUerlııln Lebı. 
munis gecenin silkütunda dü.,'ln-l!ğ: " 
celi bir kaç saat Yıl'iadrktan son • 

I> lıı gece tngtıtere üzerine tevcih ra avdet ederken, pa.ncurlaruıdan 
ile!! dil man tıavo. hUcumu mUblm 

şuh bir musiki şelalesı taşan bir 
mlkyıısta yapılmış ve birkaç saat 8Ül'· evin önünde dUl'duk. Ağaçları si· 
mll::.llr Her ae kadar muhtelif mıuuı.- per alrp bekledik. 
k'.ııara karliı ;tiddeUı bUcumıar yapıl. Mahir bir el'n seri darbeleri al
mış a da bu hUcumlarm blı;b!rf bir tmda boğuk bir tanbur karanlrk
mm~kP üzerine teksif edilmemiştir. larm kalbine damla damla aşk ze
J, aka.t tnnl!yet geniş oımuş ve lugılte. hiri dökUyorken, S2mn.9mda aol
rentn tıirçok kısımlarına bUcum edll-1 gun yıldızlar gll!Umeiyen bu tenha 
mı~~. sokakta, sJgaralarmıızm ara ma 
!ak~yanın c nutıu gnrb!ainde bir parlayan ışıklarmı avuçlarmıızla 
btrc.E> müteaddit kimseler ölmO,tUr. örterek, dinledik ... Taksim, muh • 

1 ·-,ç anın cenubu şıırklsl.!ldc bir şe. telif snzlarm ve kıvrak seel cr·n 
Mrrte ıu m l<t.:ırda V • lı ve ölU var. ı .. tfrnkı arasında kn•·boMuğu va-
1•r ~· 1 

l .:ıJ " evle " k 1 n .ştır Is- kit, H~aı. yavr"ca Takdire: 

Bunu OkuYJin sabık Frnnııız başve. 
kili Reyno, 193~ de mebus lken bir 
kanun 10.ylhası hazırladı. meclise tek• 
ı:: etti, fakat kabul olunmadı .. 

Reynonun 1937 de cıkan (Fnı.ımz 

Askeri meselesi) 1.slmU kitabmda : 
191~ do General LUdendorf'un hatıra· 
tmda: CBlzl mağhlp eden Frıınsız 

t. -ıkJandrr.) diye yazılı olduğUnu tıa· 

tırlııtıyor ve Almanlarm dö Gol'On 
bu projesini harfiyycn tatbik dtlk1"· 

rml; her iki projeyt karşı karşıya tın. 

sönmUş cıgarasmı b!r kibritle ya· 
karak avdet etti ve Ha.sala cevap 
verdi: 

- Yine onlar! .. 
Sordum: 

- Kimler? 
- Senin komşular. 
- Tesadüfe ne demeli? 
Sonra onlar, hızlı, hızlı ytirUye· 

rek gittiler. Odama avdetimde kal· 
blm meçhul menbalardan gelen bir 
inşirah ile dolu idi. 

Kendimi cebrederek evrakır~1a 
uğraşmak istedim. Ailemi tahaV) U· 
le ça!ıştnn. Nihavet yonnın ve bah
tiyar uvudum Erte~i P.iinü o-lamda 
gcr.irdlm. Ak .. ama do"h-u iskel ye 
indim, oralarda ne Takdir, ne de 
Hasal vardı. Yalnız pek ı:;avanı JıUr 
met arkl\da,.!anrrdan doktor SOi"" 
vcte tes.-ıdüf ett'm; ve onun. l)övle 
madene doğru biraz yilrüyUn birlik· 
te dönmek teklifini krramadrm. 

lı:ah ctlf'ylm: 

Cermt-&ler f>OO seneden beri A vnıpa
nm göı..eğ!nde çalıştılar, okudular, U
redll P.r, te§kllll.tlandılar. En bUyUk 
muvatCakJyet: Bir çoklanpm düşün· 

dültU ~hl (llk mektep bocalanna) ve 
matlJaanm icadına aittir. 70 - ~O 
mlly:>nluk bir insan kütlesi: Nurlandı 
şuur!ondı. kendi nefsinde ltlmad baıııl 

e em li 'I 
(İtla) söndllrme demek olunca 

(itlni•·c) nln ilk hecesi (et) ola
mazdı. (Ric'at) in imlası da imla 
lügatimizde böyle yazılıdır. 

(EUaiye), (rUc'at) dememeli, 
<ltfnlve ). (ric'at) demeli. 

-" . 
Y•zan: HAYDA' A1.PAGUT 

- Hasnh, o zavallı hasta arka· 
daşrmm t nrvorsun değil mi Seı
vet? dı"r !lordum. 

- Evet tanıyonım, Fakat ne ol· 
muş? 

- Buglln ohu ziyaret etttm. At· 
man ha.!!tahanesinde yatıyor. 

- Ah, ne vakit hastalanm13? 
Daha geçen gün ... 

- Bilsen Servet: bu 1rndm denı· 
len m:ıhlfikatm içinde ne kalbslzlcr 
vardır. Hasahn ne kndnr mariz, ne 
kadnr hassas olduğunu bilirsin; işte 
bu scvg'll Mcuk, burnd!i birini S " V

mlı1 : ona müracaat etmi'}; fakat bir 
sefil gibi. bir hırsız gibi kovulmu§; 
tahkir edllmi§. 
·- Cok şev. sonra! 

- 01Jmanlı dc\•letl 1774 ıe K ynar-
<'.a muan<:>deslnl ımzaladığı ııırnda 

Nemc:e'ıı!n İstanbul ııefiı1 oııın Bııron 

dö rhu~ut'Un Vlyanada hariciye ne. 
zaretl.ne gonderdlğl gizli bır raporda 
ı Hammcrtn Osmanlı tarihlnln Heller 
tanıfmdan 18 · cll t Uzerlne basılan 
Fraruı:~ca tercUmesl. elit 16, sayfa 
c60!lı. Şı. fikir serdediliyor: 

- (Osmanlı devıetl artık yaşrya· 

maz, hu devletin Avusturyaya mUca· 
vır olan vllAyeUeri şüphesiz A vustul'
yaya J. ' "ktlr. Fakat böyle Htrlstt• 
yan rıınıalda beraber, mezhepleri ayrı 
(Ortodoks) ve mllllyeUert ayn birta 
kım 1'ilti E'l~rln, A vusturyaya ~eı:me· 

Einln: Otıun içlıi bir kuvvet mi, yoksa 
blr zaaf mı teşkil edeceğini kestire-
memı. 

Bu kısa cUmledekl lld k~Jlk, Os
manlı ve Nemse devleUerinln tnidra· 
ı:mm ,.vvt'lden haber verlll§lnin ikisi 
de do~ çıktı. 

Halt>ukl Anglo • Sakııonlar alacak• 
larını evv ldr.ı nlm;:şlar ve bikir arz 
krtalannda kendi ırkJarmı llretml§-
ıer. 

Anıııo · Saksonlarm lnıtUnlllğ1lıılln 

diğer sebepleri de ııunıardır: 

- BllErluin, tekniğin son terakkfle
rlylo tet..;hlz edllmlf, mu~canls. dl.in· 
yanın t'n zengin kaynaklarmı vaktlle 

450 bin Alııı 
harbediyor 

Nevyorlı., 8 C A.A.) -
:ı;eıe 

bulı.ıaan Amerl.ı:an ga 
11 

terinden gelen habcrlert' g rt 
om ~enubu şarktsınde ~u 
muhtelit ordular mevcu 
ayrılmaktadır. 

lM.OOlı klşlllk bir J\lJJI~ 
Bulgo rlstanda!3-' Yuı;osıav> 
mck~edJr S00.000 ktş111~,,., 

• ucu-ordus:.ı dıı şlmaıden b 
dlr. Mubtelll cephelerde U 
ko.rşı kcynn ku\•vetıer 1 ~ 1 
lav, 800.000 1 Yunıuıtı " fil 
bini lnglliz olmak uıe 
raddes! neledir. 

6criJn 8 (A,A.) - tı 
bablr Mldlrlyor: 

Deutsche AJlgemeıne _, 
uıal<"' zetesı ı;eşrettlg1 bir 

bir 
paşa trketJ., ünvanile ıce 
man \'t: TUrk • Asya ştr 
aını tek.lif eylemektedir· 

seciye elde ctınlş, lnatçı bir JI 
~ ... dır· 

şuurlu bir kUUe o rı-· 

onla.."Ill beni ne kadar derin bir dik" 
katle dlnledikl~rlni anlıyor ve irU· 
e'l!I hikayeme .aah .. müessir bir f" 
caat vermek lç!n biltun talii.katimi 
sa.:rfediyordum. İki üç gilnde nasıl 
bitmiş, nwnl silratle bu dünyadan 
ebedıyer, ayrılmak hazırhhlarma 
başlamıştı, Ancak kenC:islnin ve bir 
de Gir'zanın ~itebileceğ; hafif bir 
ses, tn omuzum un dibinde: 

gt11z t.nrlhı;lsl Vels'e göre 
sonıaı-ın bu hale gelrııel~er• 
~Ul. Matbaadır. Gazetetıtr 

1 ıar. 'dtaplar: dUnranıll ali 
da&r.ıık bir halde buıun 

6 sını. 

- Diln gece burada ic!i! ..• 
Diyerek ~UldU, Sc ra dn: 
- Ölilvormue... Ölüyomıuıı ..• 

Zavallı hassas çocuk!. 
TelehhUflerl ve handelerl içinde 

U7.aklıı. .. tılar. O zaman: 
- B•ınlan tı.nıvor ınusun? 
Diye Servettı sordum. Havır, 

Servet onları ne evvel. ne de şim; 
eli gönnemiştl. Ruhunun bUtün 
şefkati ile şu anda, belki haleti 
nezi'de bulunan sAv'mli Hisnll dil· 
şünUyordu. Onu ikaza ]Uzum gör
düm. Maksadnn. kadınlar üzerinde 
bir tecrübe yapmaktan ibarettl. 
Hisal bnR'tln lstanbula inmiş; ve 
şimdi Şi.5lide k'm bilir ne güzel 
bir alem yaşıyordu .•• 

Fakat ben anlamak tstediğiml 
anlıımrştrm. Bir bahane ile nrkada
şmu savdmı. Yemeği mutattan ev· 
vel yedim. Ve gece, araya araya 
Takd'l'i buldum; ona, bir zamanki 
teklüini hatırlattım. Vaadettiğim 
muavenetine bu andan itibaren 
başlamak l!tlyordum. Takdir ile 
beraber otelin önünden geçerek 
çamlığa doğru g1ttik; o kllçUk. bo
yasız l.öş~ün alt katında za~'lf bir 

nln Mt dilde konuşma ,ıcıı 
dUşl\nM~t<!nl Uııtl1'l'Uıtil ~ı. 
eılm'l.Z bir şuur edınme5 elt 
ye uğ'runda birJık oıabfl!JI 
etm~~r. ...... 

Dr. i\lmıtnfa 

. . f:~lc 
Beledıye • 

1 arasındaki 91er 
rs!fll 

Evkafla belediye ave~l 
sakkafat ve mukntaa uı:erB 
caklarını halletmek ,e.!eti 
işleri ınürlUrUniln rf) 1' J 
bir komü ·un topl!lll8~8 bjt1tı 
iki tarafın verg'Jerfn ı.ır 

u1e karşılnştırmnk sure kt8dıt'· 
resi bulmnğa çalışına 

Kıyafet ve te • 
. .-etı 

nızamna••' 
..... 

Anltam, 8 (Husu9'{_11dl' 
t~k1!:1t1 memur ve ınOJJıs"' 
kıyafet ve tecJıizat 011nııı bazı fıJ·ra ve maddeler at"' 
mesı b&kkmdaşl nızaııın edl1 
heyet! t.nra!mdan ~ 

. d dele& Surıye en l'J 

meyvalat 
ı oı;,r:ı ı..ı ve ln6 lterecıe blr!bırfndea I _ Orada adam var! 
ı; k U7.ak yerlerde tıazı basar oımuş- Diye, karşıdaki oUyUk binanın 

Dönece~imiz noı·ta~'a gelinceye 
kadar blltiln MUk l"mrlE>rll""''n m"v 
zuu, yazacP0m k 0

t9.t:' ld1 Ne mu· 
hiM nn C",.'- 0 1•,., 7: V ., • .,,.,,. b••l· 
mtt~t11m 1 !(i~'l'"I f ·~ "r ,, .. ,v! ,.n.,.,~., 
mlmnrJ•k a)...,..i'1 " dPr'n bir zul• 
met yrrtılacak ""~'"""K ve Tlirk 
m1marfei, n~hıın do;;an fecll'sfz 

- Sonra bu hAkareti ha7J'llede· 
mem'ş . .A cı•i!J ltn lbinf; ve gördllğU 
tnhklr ciıforl"rini parı:alnm•cı. AI· 
mnn h ııcıtnh necııne rHicımll". Görc:ıcn 
nasıl öliime yalı:laıımış yatıyor! Be· 
nl milc;kUJfıtla tanıdı. Kısaca o mn· 
cerayı a11lattı. Artık yacıavamıya· 

ca~nı sövlr11. Ve. o znlimden. o. 
krınr'!ini ltn t1"1""1 hl-iz krzdıın intf· 
k'l"Tmı alnı m irin bnna •nıvnrdı .. 
Sen o k-zı t'lnryor l"lıısıın Servet? .. 
S"' ı"v~t fl~k cM"li tPldkkl ettiği 

bu hlkfl.vcnln t"s'rf :ıltmda, baf!ma 
bir tc»mz vı•rmuqlqr Pfbl. al•klaı:r 
muıtT Ö'lllmll""I"' ı>lden Uç kq'frnın. 
a-"•...,lıı.nnı vqvıı cıhtA"rl\'t ~erlve kal· 
dıklarrnM ve h.>nf.., hikA•·emc> nr 
şı ne bllviik bir nlô.ka gös.erdikte· 
rinln farkına varmanuşt.J. Fakat 

rşrk vardı. Ksreslcrin arkasından 1 - ~d 
gölgeler fnrkedll!yordu. Bozuk kal- Anknrn, 8 (Huııır.ı ) ı!ıJ11or-
dmmın üstüne çıktık ve pencere- ların13Y.ı nııklly t zorıu~ttı"' 
nin altmo:ı: Surlycdcn yur<Juınuıa ın ,,ıt 

tur. l:luralıırda ınsanca da zayiat var içeriye çekilmiş kapısında ild üç 
da atılan bombaların çoğu az tıasa 1 kl~t gösterdi. Biri, merdivene otur 

ra ve zytata sebebiyet vermlştir.PııU muş, fk 0sl ayakta idi. Gecenin bir 
koru..nın teşkllD.tı her mmtakada lyı kat daha ka:nnhklaııan o kuytu kö· 
ve mu('ıo81r bir aurettt' c;aıııımıştır. ~esinde. beya~ heyetlerfle UçUnlln 

OU11 gecE' avcı tayyarelertmlz be§ de kadm olduı'hı s eçilebiliyordu. 
dll~cwı tayyaresi dU§ürmOşlerdlr. j Takdir, biraz yn.klll§tf> orada gilya, 

bir P.ilneş gibi zihinleri ve hllhas0 a 
ztbnivetlerf avdmlı-1tacakt1 S"rvet, 
bu P.ibl ctr'!dt ve vorıı,.ıt ımvretl0re 
meftun b'r ~ıı..,ı..,ı,,etle beni müte· 
ma"liven tebrfl.: f'Alvor-"11. 

Birdenbire bahsi değ~tirdlm: 

- Takdir, dedim. Bak ne gfi· Nareoclye mcyvaıo;;ll'esıııt 
zel ne muhteş"'m bir gece' Çam-

1 
bez yolu ile gbr.dr .tıd • • · anıa7 lığa c;rkalım; olmaz mı? yet hn1>1l oldu~ bıJ .,o 

- Lakin, teşrinler ne soğuk mlsUI u maho:ullcrln tJJlce 
girdi' Bu serinliği ne yapalım'!.. ı edllmesı Vekiller Ue.Ye 

(Deuamt 'tJar1 dilm~tlr 
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kahve geliyor BALKAN YANGINI 
l ı ·:·Şi!h'ir ·'.Rfill4ı:J,dı~ 

,• • • •• 4 .. -

Şehir Meclisi Valinin başkanlığında toplandı 

Vilayet hesabına ilkokulda okuyacak 
talebe meselesi tesbit edildi 

fwac•auı lJIDlwnf mecJW din 
vaır LGtft Xırdar'm 1ıarm•1'ı 
altında toplanarak nW!U!Mlldeld 
maddeleri milzakere etmiftir. 

Taksimde Talimhanenin arka.. 
smda kurulan pazarın üç ay için 
kaldınlma8I, sular idaresi alım 
ve satmı talimatnamesinin tetki
ki etrafındaki maddeler okuna
rak alikadar komiByonlara ha. 
vale edit-:_.: A.UU9Wr, 

Bundan sonra pansiyonlu ilk 
okullarda viliyet hesabına, oku
tulacaJc talebmin kabul talimat
namesi okunmuştur. Bu taimat. 
name hükUmlerine göre; ~t 
hesabına pansiyonlu ilk okullar· 
da: 

A) Da.rüJice?.e kreşlerinde ye
tişmiş veya DarUJaoer.ecıe bakıla. 
rak tahsil çağma. gelmiş normal 
vaziyette olan çocuklar. 

B) Kimsesiz QOC'Uklan kurtar· 
ma yurdunda normal vazi:yette 

bulUD&D çocuklar. 
C) .Am, babasJz ve bakacak 

ld:maeleri bulunmıyan. 
Ç) Babalan f8hit, anaaln fa· 

kir oJa.n çocuklar. 
D)BabalanöJmftl,amlanfL 

kir olanlar 'Ve ıba.kacak kimaesı 
buunmıyanlar. 

E) Ana ve babalan fakir olup 
bir iş yapamıyacak kudrette ()o 

lanlar. 
Bu şekilde okula girmek ür.e

re her yıl temmuzun 1 inci gil. 
nünden eylülün 15 ine kadar vı
IAyete müracaat edecıeıklerdir. 

Müracaat edenlerin vaziyetle
ri, vali muavininin riyastinde 
toplanacak bir heyet tarafmdan 
tetkik ed.ilıerektir. Kabul edilen. 
Jerden maada ~ olarak bir 
liste bazırlallacaktır. Kbaeaiz 
oan ~yaz tatilinde de pan 
siyonlu bir ilk okulda lbarmdm· 
ıacaktır. 

Martta gümrük varidatımız iki 
buçuk milyon lirayı buldu 

2 milyon 200 bin. 1941 senesin.in 
Jd.nunusani ayında 2 milyon 800 
bJn, şubatta ise 2 milyon 900 bin 
lira idi. 

Çay için de so bin KARŞ liralık akreditif verildi ISINDA 
Ticaret V eklleU. Portaaitte bu

lunan mühbn miktarda e&tılm&DlJI 
kahvenin memleketimize getirllme
si için icap eden akreditif verme
yi k&bul etmjştir. Bu kabveıer, 
Brezilya kahvesidir. Getirecek blr
Uk naviser muamelesini bizzat ta
kip edecek ~ bu miisadeyi aldık
tan aonra .kendisine akreditif açı
laca.ktir • .Kahveler, her hangi bir 
TUrkiye limanmda teslim gartr ile 
getirilecektir. 

Söylendiğine göre, Portaaitte 
mllhim miktarda b6yle satılmamış 
çiğ .kahve vardır. 

Aynca 30 çuval Brezilya kah -
Yel!li de vapura yüklenmiştir. Bu 
kahvelerin memleketimize ne va. 
kit geleceği belli değildir. 

Aynca Seyli.n, Kalk6ta ve Ca.
Yadan da ~y getirtilmek için 60 
bin sterlinJik akreditif ac;ılmıştir. 

Mürakahe 
komisyonu 

Bazı ihtikar maznunla
nnı adliyeye verdi 

Fiyat murakabe bllroeu, yeniden 
bur ibtiklr mazınmlarmı adliyeye 
venrti§tir. Bunlar, §UJllaı'tiır: 

Tütün gümrilğil Tahmis 80~ 
imda bir kahveci (Nohut karıfb
nhnı§ kahveyi ytlbek fiyatla sat· 
tığından), Galatada Mataracılar 
aokağmda tornacı Koço (demir 
boruyu 7 lira yerine 15 liraya sat
tığından). 

.. Sofya" yanıyormuş. "Kös
tendil" de öyle. "Budapeşte" den 
başlıyarak, birçok Macar ve Bal
kan şehirlerinde, saatlerce süren 
"alfırm'' lar verilmiş. 

Rasrtların raporlarında, hava. 
ya uçan vagonların, korkunç 
manzarası var. 
~ulgar •. Romen, Macar tebliğ

lennde. '!>ırçok ölü ve yaralıdan 
bahsed.ilıyor. Bütün bunlar, Yu
gos!a':'Y3: ve .~unanistanda .. açık 
şehir' diye ılin edilen yerlerin 
bombardımanlarma cevaptır. 

Ilk ateşi kim açtı ise, tarıh, 
bu kurbanların. bu yangınların 
ve bu hara.belerin vebalini de o. 
mm 8Irlma yilkliyecek. 
ZavaUı Balkanlar, bunca e

m.ekten, bwıca fedakAriıktan 
sonra da kendilerini ateş bela. 
smdan kurtaramadılar. 

. Hangi emel, nasıl bir gaye pe
şınde koştuğu kestirilemiyen bir 
isti!& seli, nihayet her ~tiği 
yen kan ve felaket içinde bıra. 
karak, Balkanları da tııtuşturdu. 
Bir yıl önce, bu uğur.mz yangın 
Manş kıyılarmda ıdi. Manş ne~ 
be? Struma, Sofya, B\.ioknış, Kös. 
tendil nerede? 

. Yeryüzünde, bugilnedetin hiç 
bir yangının, bu kadar uzak Ul· 
kelere sıçradığı. ~örülmemi§tir. 

Yarınki mil\ ·11, bugUnlerin 
hadiselerini y.... ,en, kim.bilir. 
kaç yerde, kaç kere nefretle tit· 
riycrek! .. 

ÇilnkU bu yangın, tu l&ÇSt!Z bu. 
= 

caksız. mesafeleri, ula kendi 
~vvetıyle aşmadı. Onwı yaladı
gı topraklardakı kıvılcım bulut
]~~· ~onanma gecelerinin hava 
fı~~erı ~mışlar, patlıyan ve 
düştuklen eyrlerde candan maL 
dan ~ bırakmıyan bombaıan 
da şenlik topları giıbi karşılamıo
lardı. 

. ~?mş1:1 yangınlarmda kendile-
rı ıçın bır ışık manası görenler 
vardı. Komşu evlerinde kurban. 
ların renaze!eri üstüne kapanan
lara bakarak bayram yapanlar 
vardı. 
İşte bunlar, o ateşı ta uzaklar

dan getirerek Balkanlan kun.. 
dakladılar. Şımdi, kendi toprak
lannm bomba sapanJariyle all
rUldilğilnU, şehirlerinin deşildi. 
ğini, hayatlarının çöktUğünU, 
kardeşlerinin parçalanmış ölWer 
U~tilne kapanıp ağladıki'l"Illl gö
ruyo:ııı!', 

. ~·t~n ziyafet! •rie hesıedikle
rı.~1!1·. 0:1; yurtl.~l'!.na .eler getir. 
dıgım artık butun arı!,~:yle an
lamış olsalar gere.~?r. Fakat ne 
yazık .ki dünyada en fayd:usız py 
son pışmanlıktır. Bu duygu ~ 
nUJlerde doğunca, yaraya ' tuz 
eker. 

Radyolardan çığ~ıklar y:ikae 
liyor. Her şeyi, Wtiln ettiklerinİ 
unutmuş gibi: 

- Biz ne yaptık? 

- Bizim suçumuz ne? ~ 
Diye bağrışıyorlar. Fakat hak. 

kın gtlneşi çığlıkla söner mi? Ta· 
rihin hilkmU değişir mi? Kıvıl 
cnn ekenler, çiçek derecek değil.. 
ler ya. Elbette böyle yangın bi· 
çeoekler. 

Hakkı Süha GEZGiN 

Geçen senenin son ayl&rmda 
bir buçuk milyon liraya kadar dtt
ıen İstanbul gümrü.tleri varidatı 
geçen mart ayı içinde 2 milyon 3SO 
bin lirayı bulmqtur. Bu mnrta:r 
1940 eeııeeinin tinunuevvel ayında 

Bir broşurle J 

Bu ayın bir haftalık varid&tı ille 
640 hin liradır. 

Okullarda· 
İmtihan hazırlıklan 

Okullarda jmtiban hazlrlıklanna 
devam edilmektedir. Yarm lfae ve 
orta okul direktörleri llaarif mU
dUrlOğünde aylJt t.oplantılanm ya. 
pacaklardır. Bu toplantıda imtluuı 
meseleleri de görilfillecektir. 

Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre İstanbul fiyat murakabe bü
l'08u şefi Muhsin Baç, yakında bu
radan alınacaktır. Muhsin Baç, Ti
caret VekAleti müfettişlerindendlr. 
Bir milfettişin altı aydan fazla bir 
yerde kalmMJ usule mugayir ol • 
duğu için bu nakil yapılmaktadır. 

1 GONDEN GONE 1 

Terzi, kendi sökO
ğOnO dikebils8 ••• 

ltlialit ve ihracat birlik
lerinin faaliyeti teabit 

edilecektir 
Bir b!'Ofilr hazırlamak o.ere Arr 

karaya çağmlan tstanbal bhve 
Ye çay ithal&t birHtl umumi klttip 
muavini OeW PoJatbha.neH ıelııi-
mize dönmtışt.Or. 

Orta okul ve Hselerde kunıla -
eak imtihan .JromJıııyoııJan zaruret 
g6r01dflğil takdirde :ikişer azadan 
teşekkül edebilecek, yalnız devlet 

Dünkü ihracatımız 
bir milyondan fazla 

Dllnkil ihracatın yekiinu bir mil 
yon 200 bin liradır. Dlln, !ngilte
reye bir milyon Uralıt tiftik, Yu
goslavya, Bulgaristan ve ttalyaya 
baltlc satılmıştır. • 

M UHARRlR arkadqmı Mu. 

Bol"§ilrlln bazırlanmaBI ~ icap 
eden hazıriJklara ~·nmlfbr. Bu 
broşürilıı.,Aört .wuelik ~ va
ziyetimbl. Bınıcat Te mıaılt ..... 
liklerinin kunılqund•nheri yaptı
ğı üıleri kaydedecektir. Broşllrcie 
birliklerin kunılmıumıa takaddüm 
eden ilk iki sene ile Jmraldulrtan 
aonra geçen ilti 8t!lle arfmdati ti
cari ve iktisadi vaziyetimiz muka
yeseli olarak yazılacaktlr. 

orta okul imtihanmm sözIU kısmma 1 ' 
ımUnhasır olmak iUere iki azanm la'"' ewıu· •-•• • balmnn··- 1re.1fnde .... ... .. --~ 
H yUihya Çevıi1eCek " bir mt ------------•ı 

zaffer Esen, odamıza 
girdi. Tam karşımdaki masanm 
bir ucuna çantasını, öteki ucu
na şapkasını atarak, koltuğa 
yerleşti ve lbir sigara yaktı. 

Fakat şapkasmm içinde be.. 
yu ~ b 1•bm1* .e. eupr
yordu. önce bwıu takke a. 
nettim. Fakat arkadqmı, l&P
ka.srnın altma, takke giymek i
tiyadında olmadığı için buna 
ihtimal verilemezdi... Sonra 
kendi izah etti: 

kurutma kağıdı sokulursa, teri 
çeke~ ve şapka yağlanmaz·• t:ı
ye bır cümleye rastladım. A,y_ 
nen gueteye geçirdim... Fakat 
bir de, şu tavsiyeyi kendim tec
rübe edeyim, dedim. Neticesi 
budur. 

M11
•"• Ewı. böylece, dai

ma bqblariü ~nıen 6ğlftT€. 

Celil .Anka.raya !Btanbul Jtha
lit biruklerl na.mma git:mııJtl. önU
müııdeki hafta içinde ihracat bir -
Jiklerine att maınmatı da aram 
tekrar Ankara.ya gidecektir. tmılr 
birliklerinden de bir mftmeeeO An
karada bulunacaktn'. 
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On da1n1wJa herkesi hayrette 

bırakabilen bu müstakl>el cHL 
nin bütün gayml beni .kanS1 yap 
mak ve benden dqjaeak ~
lan bağrına basmaktır. Ve SIZ 

§imdi benim bu alevi söndürme
mi belki de istikbalde iıısanlığm . . . 
ısınacağı bu ocağı ldlilememı ıs-
tiyorsunuz .. Hayır .. Bu olanı~ .. 
Ben OQ& &idim ve onu bunu bi
liyor. Çalışmak için ıamn olan 
kuvveti o bu sevgiden alıyor .. 
Eğer istemiş olsaydı ben bugt1. 
ne kadar onun .karısI da olurdum 
Fakat ooun da kendine göre bir 
di1şt1nUşü, yüksek bir ~ 
var. O hana şimdiye kadar-~ 
bir dilğUn sepeti içine konulml
yan bir hediye JıazırlamJY8 çalı-
ııyor. Bu hediye insanlanD Jıaya. 
tı yarattıkları ve haya.ti yene
cekleri altm hakla olacak.· 

- Bu her halde gUzel bir üe
diye ama, dökülmesi çok ~ ve 
uzun.. Sonra. sizin hislermız de 
her halde bu kadar uzun zamazı 
beklemiye_.. . 

- Beınedik Mas>n, bea 8~ 
ve yahmca sim bu adam! sevt. 
yorum dediğim zaman. ~DU: hiç 
sevmediğimi anlatmak istiyo • 
nım. Çünkü onun haktkaten : ~ 
vilecek bir aklı var.. Siz bellmı 
hislerimi kendi Jeıhiıme suiisti
mal etmek istediğiniz gibi, artık 
itimadmıt da suiistimale lbaşladı· 
DlZ. .. 

Fakat Kristinin böyle sağdan 
soldan indinniye çaJJlbir darbe: 
Jer, bana tatlı bir okp.Jll fı!"bı 
geliyordu. ttira.f edeyim ki K:riS
tinin böyle pervasıızıea Jmınu11D&
sı beni biraz da aptallafbnllJI, 
mtica.dele istika.oıetbui kay'blt
ürmifti. Arbk ııa,.......a.n ıve 

tarafından yapılacaktır. 
Ecnebi ve ekalliyet okullannm 

mümeyyiz listeleri tanzim {'dile -
t"ek okullara bfldfrflmiı,tir. 

Kaçak asansör 
kullanılıyormuş 

Muhtelif müesısel!lelerde bulu
nan asansörler hakkında yaprlan 
tetkikat ikmal edilmiştir. A1'31J.. 
tmna neticesinde birçok semt
lerde~ asansör kullanıldığı 
da g&;nmtışttlr. Bun1arm hak -
landa takibat yapılacaktır. 

Konferans ve konser 
Beyoftu JlalkerilldeD: 
1 - 10.4.941 Per,embe gOııU au.t 

18 de ETimlz1n Tepebqmdald Kerkes 
blnumda Koneervatuvar KUdllrU B. 
Yunt Ziya Deınircl taratmdan ''Tllrk 
BalkJyatı tızerinde teUdkler" mevzu. 
unda mWılm bir konterana verilecek· 
tir. 

2 Kon!eramı müteakip Halkevi· 
miz Triyosu taratmdan konser veri 
Jecekttr. 

8 - Herkea geleblUr. 

Enar ve maceralarla tlola zabıta romanı 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

)'Ü2Ül!8 ıbağırdmı. 
- ötekine karşı bazı hisler 

besli}'Ql'8UI1UZ. Bana karşı da 
bazı hisler besliyorsunuz. Bütün 
bun)ardaD sonra tutup bir diğe. 
rini sevdiğinizi söylüyorsunuz. 

.Evveli ne kastetmekte oldu
ğumu pek anlamadı .• Sual dolu 
gibel Dazarlamu yüzU:me kaldı
nnca ben bir el hareketimle Gab. 
rielin resmini işaret ettim. Kris
tin artik ağlıyordu. Titriyerek 
kalktI ve karanlık olan JdltUpha
neye girdi. BeG ev\'~· .l gilzel sev. 
gilimi takibe cesaret edemedim. 
Bu ttekllde kaç dakika geçti, bu
nu ben de bilmiyorum. 
Şimdi karanlıkta muhakkak 

yine onu düşiinüyordu. Buna e
m.indim. 

Bir müddet sonra beni yanma 
çağırdı. Gittim.. Sesi, muhas!J!l 
olmaktan çok uzaktı. Seı.i tabii 
miydi? yoksa bana bir şey sor. 
mak istediği için cebri m~: 
rek kendini taıbii gös•ennek ıstı
yordu? Ben bunu Jıalletmiye Lic; 
uğraşmadım. bile.. Çünkü beni n 
de sinirlerim fevkalade bozuktu. 
Artık tahammü1iim kalmamıştı. 
Omm için en doğru hareket, be. 
nl kötemde yalnız b~. 
ÇUnldl ~Je aatler vardır ki ınsmar taıbammill edilmez l .. 
lfJlıftt içinde bulunurlv. ~ ~ 
anlarmda 53ir ruhlu ld:mseleri 
bile tatlı bir ecsle kadmleım ,.at 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

!arma çağlnnalan doğru değil
dir. 

Ben vaziyetimi Kristinden da. 
ha iyi takdir ettiği~ i<:in son b .... • 
ihtiyat olmak üzere divanın di
ğer köşesine ve Kristinden ç · 
uzağına oturmu ...,. Bin..ena
Jeyh beni Kristinden tamamen 
mahrum eden o meşum hidise. 
ye stiriikliyen şartlar rl-:ı kendiı:ıi 
temyiııe çıkaran birçok delillere 
salıi:bim. işte bu delillerin en n.. 
himmi de kendimi Kristinctcn a
r.aml derecede uzakta tutmıya 
gayret göstermiş olmamdır. 

Kristinin hcı· zam nki tatlı~ . 
siyle: 

- Dostum, dedi, bir resmi Lı
Je kmkanır mısmız? 

Ve içini çekti. Sesi aşk ve .kor
kudan titriyordu. T ... bii duyduf ı 
bu sevgi benim için değildi. l ıı. 
na emindim. 

- Birfoiı i.mizi kandmnıyalmı 
Kristin dedim. Sizi BeVivor ve 
siR karsı bUvü.k bir kin besliyo
rum.. ÇUnkU ancak gUzelle çir
kinin aynı haklara malik oıaca::. 
ları mahı,erde si ~ malik olabile
ceğimi biliyonmı. İtiraf edeyim 
ki beni çağıran tatlı sesinizin 
bir tuzak olduğunu hi~ivor 
ve uabiyetten, hiddetten Adeta 
hasta oluyonmı. Fakat hazan da 
bu sesin hakiki bir sevıgi ile ~ t
rediğini hissederek eziliyor, maılı 
:ft>IUJOnBD. fl}te bu akllm ~e-

- Bu. bildiğiniz "kurutma 
kağıdı" dır. dedi. .. Bugüne ka
dar, gazetelere yaptığun tercU. 
meler dolaymile edindiğim bazı 
yeni malilınattan yegane istifa
dem bu oldu. Geçenlerde bir ya
zı terciime ediyordum. "Şapka. 
tarın iç tarafına çepeçevre di
kilmiş olan meşinin arkaama 

sinizde böyle bir ahenk var. ".la 
beni en acı kelimelerle kovun, 
veya merhamet edin. Oh, biliyo
rum, siz bağlı bir kızsınız. . ev
mediğiniz bir erkeği zifaf gece
nizi vaadetmiş bulunuyorsunuz. 
Tabit ona temiz, bakir bir vücut 
götürmek istersiniz, değil nıı ? 
Madem ki bana karşı da ufak t a 
olsa bir sevginiz var, niçin ha
kikati benden gizlemek istiyor
sunuz. Oh Kristin, biliyorum. 
Nihayet sana bunu söylemeli. 
yiın. Biliyorum ki, öpeceğin 
sevdiğin yalnızca bir resim dt:
ğildir. Bu resmin kendine m~
sus bir ismi vardır. Bu resim 
gabriele aittir, Kristin. Ben l;ü. 
tün bunlan biliyorum. 
.. Bt;ı sözlerim ~zcl sevgilim 
uzerınde çok müthiş bir te r 
yaptı. Karanlıkta Kristinu. · i
g_esinin kalktığını ve sonra üze. 
nme doğru eğildiğini gördiim. 

Vücudu vücuduma o kadaı 
kındı ki nefeslerini ytizümde h. . 
&ediyordum. 

- Nasıl biliyor sunuz.. Bunu 
nasıl biliyorsunuz? 

Diye mırıldandı. Bunun üzeri
ne ona her şeyi anlattım: l ·en-
disini nasıl ooze·· tl ı·-· . . ,.. e<.ıı~ı. . ~.c. 
~ördüğüm~. hepsini, hepsini söy. 
lemekte hıç bir mahzur görm"
dim. 

O, bana nefes alacak zaır~
bile bırakmıyor, mı.·tta~nl: 

- Ya aonra .. Ya .ıra? .. 
Diye 60nıyor, 1 mkışbn -

yordu. 
Nasıl eevi§tikler·. i anlattrkLGn 

aonra, esrarengiz yabancmm m. 
dUrtılmUs oldummu zannettiğim 
bir gOnde onun fvlleşmek beı-e 
olan bir hastfl ıı"'Hnde karlmıa 
çlktığmı da. e&yfedim. 

(DeNIMwr) 

~ ~ de ~n yerine geti
nlmeejne misal göstermiş olu
yor ••• Bu, mUhim bir geydir! .• 
~· terzi, kendi söküği1.. 
nU dikebılse, doktorlar içki iç
mese; ahllk, fazilet dersi veren 
bazı kİm8eler, daima halftk ,e 
faziletkar olsalar ... Ve bilhassa 
dünyayı bugilnkU hale sokan 
birkaç kişi, çok iyi okuduklan
na şüphem olmıyan tarihi~ ay
nen cereyan etmiş ve neticesi 
m&;1Qm ~alanm gö7.l>nUne 
getirerek ıbret, iz'an ve insafla. 
hareket etmek yolunu tutsalar· 
kimbilir ne kadar daha iyi ola~ 
caktır. 

HIKME'I' MONIR 

V1rmı y11 evvılkı Yakıt 

l.'-811 

Gazetecilere beyanat 
Mecliei VUkelAnm ittihaz ettill bir 

karara tevfikan kabine Azası gazete. 
ellere kendi nezareuertne aıt meeatı 
den gnyrl beyanatta bulunmıyaaaJr 
lardır. . 

:IE Çarşamb.,Perşembe -> 9 isan 10 Nisan 
~ -
c R.nrvl'l: 12 Re."' "eı ıa 
~ jKaııım• Ka111•n 1 

"ald~ı "-" lG&ıuı> \'M"lft ....., 

•UOf"flD 
Ut I0.'9 .... .... 8.19 il.ti 

Otıe 11.16 6.~ lS.16 5.11 
lklndJ 18.M 9.16 Us.67 9.U 
AkıJam Jt.41 12.00 19.43 ıı.oo 
lmııak •U6 9. o.& """ IOI 
Yatsı 21.18 1.36 21.19 1.11 

Edime Halkevinde 
konferanslar 

Edirne halkntDtn tertip ett111 eert 
balk konferaJLBlarma devam edilmeL 
tedir 

DUn de tc;tlmaf yardım kolu relıd 
Doktor ll'ebml Sanlar tarafmdaı:ı 
"Verem,. mefbumlu bir konferana ve

rllmlf " dlnleylcOer tarafından bQ· 
7Gk bir dikkat ve awca ne takip ... 
~. 



Yunan-.~~man 
harbi 

Atitıa, 8 ( A-4 .) - Yunan hü
cum latalan Strumn. vadisinde 
dün kay'bctmiş oluukları kuvvet. 
li mevzu tutan Alınanlara kar§ı 
şidQ~tli bir mukabil ta.ı.ITllZda 
bulunmuşlardır. 

Atina, 8 (l.. .A.) - T:rak-yada 
Yunan hatları urhasma inen 120 
A'man paarşütçUnün 70 i <:Jir 
c.lınnıış, 20 si öldürülmüş, diğer-
l"n kaçabilmi ·tir. . 

Atiııa, 8 ( A.A.) - Salahiyet
li mahfillerden öğrenildiğine ~~
re Gümülcine'ye giden ve Yunan
lıların daha C\'Velclen tahliye et
tikleri Nifa geçidine bir Alman 
zırdı1ı kolu girm~-tir. Maamafih 
geçitten biraz otede bulunan ba
taryalar şiddetli bir ateş a~mış
lar ve AlmanJan püskürtmüş
lıerdir. 

B!R KALE GER! ALINDI 
Atina, 8 (A.A.) - Yunan or. 

dula.r:ı başkum.andanliğının dün 
gece neşredilen 164 nmnarnlı 
tebliği: 

BugHn Almanlar, büyilk Jruv-
retlerle ve ayru şiddet ve ısrar

la Struma vadisinde ve Ne•TO. 
kop sırtlarında hücuma devam 
etmişlerdir. Mukavemet eden h-ü
cü.k Yunan kuvvttleri, bahis mev 
Ztıu olan bö!gelerde, hasmı bir 
lre."'e daha tutmıya muvaffak oL 
muşlardır. Struma vadisinde 
Vıstiba.y ve Killkigya kaleleri, 
sonuna kadar mukavemet ettik 
ten sonra, tahrip olunmuş ve 
dfümıüştiir. Ha.va kuvevtlerinin 
-re -ağır topçunun şiddetli bom. 
bardmıanı ile birlikte tanklarla 
b~ defa üz.erlerine hücum e
dilen Rupel ve Oosita. kalweri, 
lbüti.ı.n hücumları geri püskürt
mutıtfu'. Nevrokop hizasında düş 
man, büyük bir gayretten sonra 
Peritodi kalesıne girmiye muvaf
fak olmu..!tur, fakat yor altm.da
ki pasajlarda bir çarpışmayı mU
teakıp, kaleye ~bilmiş olan 
.Ahruuılar biçilmiş ve kale niha. 
yet elim.izde kalmıştır. Düşma
nın Leesa kalesine karşı tamtlar
la yaptığı diğ~r il>ir gayreti, geri 
püsh.-ürtülmüS ve birçok düşman 
tankı topçumuz tarafından ta.'h. 
rip edilmiştir. 
Aynı mmtakad:ı, Nevro~pı.ın 

şimalinde bir köprüyü tahrip et
mek emrini alan ıbir gnıpun ba
şında bir su'bay, dü,.ı:mıan tankla. 
nnın köprli ürerir.t.le ilerlemele
rine kadar beklemiş ve bi.lfilıare 
köprtiyU ve tankları tam zama
nında berhava etmiştir. 

Hıa.reldlt dolayısi) le ve lüzum
suz .'-dnk11rJrklarm OllÜDC geç. 
mrk için, garbi Trakyada.n, tes
b"t edilen plan mucibince, !burada 
bulunan bazı ileri unsurlarmuz, 
tahli} e:lilın~ir. Bu rnm
wkad:ı.hi kalelerimiz. düşmanın 
hücumlarına mukav;:met etmek. 
te ve düşmanın ağır levazmmun 
yolunu ke.srnektedir. 

Arnavutluk cephesinde kuv
w+Ji bir taarruz hareketi ile, 
tal"_zim odilmiş düşman mevzile
rini işgal ettik ve beü yüz esir 
'e bol teçhizat aldık. 
lKl TAYYARE DCŞ'CRPLDU 

Atina, 8 ( A.A.) - Yunan u. 
mwni emniyet ne:l3retinin dün 
akşamki tcl: liği : 

ff r 1talyan tay) are:ıi, bugün, 
garbi Mora'da bir köyü bombar
dıman •m·ştir. Hiç bir hasar ve 
ibıç hır tt!efa~ yoktur. 

lki Alman tayyaresi düşilıill. 
müştür. Bwılardan birisi alevler 
içinde d~üş. dibreri mecburi 
ini~ ) a.pm.qtır. 

1NG!L!Z KUVVE.TLERl 
GI!.'LlYOR 

Londra, 8 ( A.A.) - Röyter a
jansının Yuna.nistruıdald İngiliz 
kuvvetleri neminde !buluıuuı hu
su.si muhabiri bildiriyor: 
Şimdı Yunanistanda bulunan 

tn~ız v~ imparatorluk kuvvet. 
lc.ri i~beduı sev:kUlccyş nokta
larrm işgal ederek müttefiklerine 
lüzumu olan yardımı yapıruya 
l azn· bir halde bulunmaktadır
lar. Her gün yeni kıtala.r gel. 
mekte ve bunlar kanıya <;Jkar 
cıkmaz evvelden tayin olunan 
me\'zilerİ ne yerleşmek üzere der
hal yelpaze {:klind yayılmakta
dırlar. 

lngi.liz 'başku:mandan11ö.1 daha. 
fimıiiden Avrupaya ook kuvvetli 
bir kam ordusu yerl~irm.is bu. 
hınuyor. 

Ho.fta.lardanberi asker, malze
me. nakil vasıtaları, mühimmat 
~ diğer mu:htcfü maddeler yük
a vaıpurlar fa&IlaBIZ surette Ak. 
deiüzi aşarak sı;:ı.a!ıome ve asker
dm mürekkep Mmulelcrini, hiç 
bir hAd.iaey uF-v'•Mrı. Y-. 
nan lim8111e.nrM gilm '9lı • 

A.U. 8 (~) - .fl.D..O. YU!Na Ol"" 

daları Jm1lruJ'!l~ııı4.atııı ~ 

d!n &lly..m r~1ro:.-.;;r..ıı ~1 ~~ 

~ mllctarda Alman kuvvetleri 
Stmma vadis1 ve Nevrokop mmtaka
smda filddeW ve .muamıldane twırrtı7.,. 
ıarma devam etml!ılercllr. h."'Uı;Uk Yu. 
nan kuvveti dUşmanm yeniden iJ\!rle. 
ıııcslne manJ olmll§tur. ftrumı.ı. vocı.ı

slnde Yun:ı.n kıtaatı sonuna kadar mu 
kave.nct etınlclercllr. Rupcl mmtaka. 
sında. Yunıın mUBta.hkem mevkileri 
dDımanm §lddetll ha.va taarruzlarına 
ve topçu ate~1ııe mukavemet etmektcı.. 
dlrler. Nevrokop mmtakasmda Al.. 
manlar bir kaleye glrm~ler fal:at ge.. 
çlUerindc Yunan kuvveUcr1nln fevka-
111.de lnın·etll mukavemeti k8.?'§Jsmda 
mllBtatıkem mevkilere giren Almanlar 
imha edilmiş ve Yunan kuvvetleri ye
niden mevzllerine h1kim olm~ardir. 

Arnavutlukta Yunan kıt.alan lhıl. 

yan mevzlle"'1ne taamı.z etmı~erdlr, 
500 esir almml§ klllllycuı mJktaıı:ln 

harp malzemesi 1ğtlnam oıunmuştur. 
Tet--Jlğ, Ncvrokop §lmallndek1 bir 

köptil)il uı:urmak emrini alan ve bu 
emri Alman Jutaln.rı kHI'rüden geçer
ken 1ııfaz eden bir Yunan ub1tln1ıı 

kahramanlığmdan babsetmcktecllr • 

YUNAN SOZCUSUNtiN 
BEYAN ATI 

Atınro., 8 (A.A.) - Yunan resmi 
ıKSzcllaU dlln akşam şu beyanatta bu. 
ıunm~tur.: 

Almanlar Makedonya muharebele-

DERf E 
(Ba .. tarafı 1 incide) 

bulunarak krtala.nmızm yeni nıevzi· 
lcrde talışldlni h1ıııaye etmekte ve 
cro,mnıı.m münakale ı:auıınnı vunnıık 
tadır. Bonı.b:\ tayyıırolerim!z, Blngnzl 
elvannd:ı.kl t:ııyyare m ydanlarma a. 
ltm }apmışlar vo avcıla.rnruzm da 
yardımı lle düşmıınm motörlU ruılill· 
ye kollarına ve kıtaat tcccmmlllcrlne 
mUııem::.di taarruzlarda bulunm~lar
dır. Bu bapta tııfsut t yoktur. Fakat 
tek bir gün içinde avcılarımız 14 d~· 
m:ı.n tayyaresi dU~llrmnıııen:Ur. Bu tay 
:rareıerln Alman old~ %an:lCdlliyor. 
Bız.tn tayyarclcrlmJzln biç bir kaybı 

olms.mI§br. Diğer bir gl1Dde de. lı:ıgi. 
ıı.z tayyarelen hiç za.ylo.t vermcks!zln 
dört ailşman tayyaresi dll§UrmU§ler
dir. 

Bıı:ıkanlarda: 6/7 Nisan gecesi, Bul· 
garistanda muhtell! yerlerde Alınan 

askeri teccmmUleri lı:ıgUiz hava kuv· 
veUQti taratmdan büyük bir vfddeUe 
bombardıman ejllmi§tlr. Cube.yıMIA 
demiryolu istasyonu bombardıman e
dllm.l§ ve birçok ya.ngmlar çıkanl· 

mıştır. 
sımttUde tecemmmerc tanrruz edil· 

mlş, bombalar yolhrm, demlryolunun 
ortasına dll:ımüş, baratw.ıar yakml::ı.· 

rında patl:ıml§ e l! r çok yangın 

çıkmı;ıtır. Bir motörlll nakliye kolu 
da m!lvııffaklyctıc mitralyöz ateş1ııe 
tutulmuıtur. Petrlç'e de bomba t Y· 
yarel•rlmlz taarruz eylcmf31crdlr. Fa• 

rinde p~~tçll ve beyannameler kul kat bu mmtakadn çılcan pek çok yan· 
ıanm11lardır Bir kııç pıı.raşUt.çll ele gmla,.m dumanı dolayıslyle n,.Ucel r 
geçlrllmlşUr. Alman tayyareleri Trak- t:un olarak tcsblt edilemem~tir. Dün 
ya ve 'Makedonya ~lrlerlne Alman. l fena bava ~an lçtnde bombanlı· 
ıarm Yunan milletine karşı hisstyatı. man tayynrclerlmlz avcıtarm' refaka.. 
nı Uad ed~n ve Almanlar::n Yunan tinde olar k hemen Yugosıııv toprak· 
mllletlnt harb1ıı dehşeUcrtnden esirge larmda Stnımca clvnrmdıı blly{lk mo
reek istediklcrin.l bildlron beyanname- usrıu nakliye tecemmülerine hücum 
ler de atmışlardır. etmişlerdir. Tam ısabeUcr ltaydedil· 

Bclleaden ıti~ büt11n hu- mlt ve pek çok hıısa.r ynp~trr. 
dut be.yunca Alman tırkalıı.rı esas or- Hal'l'!JlstLuıda: Ş&rk1 Afrlkada, Cc
dUmm. ba!Jka bir mUtearnzı karşıla. tıubt Afrika tayya~rl ilerlemekte 
makta lken b!.zl &rkadan hançcrıemtş olan lot.aı.lmnıza mllznbcrctte devmn 
ve moaern makineli harbin bütün vn. 

etml§l"rcllr. 
sıtalarmı knllanmz,, olmalarma rağ- l-------------
men. ltendllertne bir geçit temin ede-
memişlerdir. Alman hududundaki as. 
kcrlerlm!.z her türlU .sStaytşln UstUnde 
b1r maneviyat yUltSekllğl göstermlıı

lerdir Yunan askerleri bUlUn emlr. 
lere itaat ederek bUUln sevkulceyş 
hareket.&erlnl tıa.rtıyen tatbik etmişler 
dir. YUDaıı askeri aUrekU mitralyöz 
a~lnl kfU'§llamıf, llcrliycn tanklan 
tahrip et.mit ve mukabil hllcum yap. 
mIQttr. Yunan ha.va kuvvetlen ve Yu.. 
nan hava da1'l batarya.lan altı Almı:ın 
tayyaresini. tahrlJ> etmiş, tayyareci.. 
:ıerı esl.r a~, bUna mukft.bll en itil. 

çllk bir ııns:ı.ra b!lc uğrnmamıabr. 

Arnayı:Uutkakl batı ccphcs1ııu - :t. 
taıyan ordusu faaliyet goatcrememlş
tır. ltaıyanlar hl4: ıınpbe;lz ba§kaları. 
nm gayreUerlnden lsilla " ün11dlnde
dlrler. Yuna~ devrlyelen ltalyan hat. 
ııırmn giderek dll§mnnıı zayiat V(lrdh·. 
dlkteıı f>Ollrıı hareket Uslerine dönmU~ 

lcrdlr. 

Atlna, 8 (A. A.) - B. B. C: 
Lubliana radyosunun bildirdiği

ne göre Yugoslav kıtnlan dün c ·
at on<la Arnavutlul;taki İ§kodra 
3ehrine girmişlerdir. lekodra şel•· 
ri DrıM; limanına 112 kilometre 
meeaf ededir. 

Yunanistnnda Yugoslavyanm as
keri dunımu fcvkaUi.de §ayı.nı 
memnuni) et görünmektedir. 

Hava kurumuna yapılan teberru 

in il izler 
(Baş tm afı l incide) 

misi zayiatmda temeYvılçler bek • 
leme'!< lazondır. 

llarekctto bulunan Alınnn deniz 
altıhrın sayrsı son zamanlarda mü
him olmu.,tur. Ve biz.im muk::ıbU 
tedbirlerimiz de o nlFbotte muvef
fakıyctli neticeler vermiş . De
nizaltı.larma karşı muha.'r"..bcde ek
'Sel'Yy 1 n "'fm 
sız o1ilr. Bir Çok den:i?.altılır tahrip 
eıttik ki bunların milretteb:ıtmdan 
hiç biri esir alnrıma.mıştır. Mas. • 
ma!ıh bntm:iığımız Alman dcni21-
tllarından elimizde harp esiri o' -
rak 50 Almnn subayı ve 400 den 
fazla da erl>aş ve asker vardır. Ke
za. elimizde İtalyan denfza.lttlan 
mnretteobatmdan da bir miktar 
lıa•-p -esiri bulunmaktadır. • 

Harp esiri Alman dentta1tt ko -
muta.nlan arasında. "U. 99" komu
tanı Otto Kretsclımer de en ı;Uzlde 
denizııltı komutaıılarmda.n biri ola
rak telakki ediliyordu. 1940 nğtıs· 
tosu11da demir baç madnlyasmm 
şövalye rUtbesile taltif edfunişti. 
Goçen kanunuevvcldc de HiUer 
aynı ll"-ıdal~ranm da.ha yükseği o
lan meşe yaprağı rütbesini tevcih 
etmi;ıti. Geçenlerde de hU3usi bir 
terfiQ mazhar olmuştu. 

ta! .. a !'alı 
suııı istiyor 

(Bas tarafı 1 in,.; ' 
lıazır<lı,.lar. Fakat Almanlar meni o. 

iptidai maddeler tenzUat 
cetveli tasdik edildi 

Anlcar:a, 8 (Husus.) - Mua. lin A gnıpuna (.Ambalajsız satı. 
mele vergisi knnunumın 21 inci 1 lan çinmentol r) m ilavesi \e bu 
maddesi hükmüne göre hazırla mamulat için tenz!Hlt nisbetiııin 
nan iptid::ı.i maddeler tenzilit (sifır) olarak ve ayru cetvelin J 
cetveli hakkındaki kararname grupun:ı (kağıttan mamul masu
Vekiller Heyetince tasdik edil- ralar) m ithali jle bunlnrm ten. 
mi.ştir. zil8.t nisbctlerinin de yUzdl.": 4 .... o-

Bu kararname ile mcriyete ko. larak tayini Vekiller Heyetince 
nulmuş olan iptidai maddeler !.m tasvip olunmuştur. 
zilat nisbctlerini gösteı"en ccn·e-

Pari Soir diyor ki: 

TOrkiya 
Bulgaristanm hareke

tinden sonra vaziyetini 
tayin edecek 

Lon4nı, 8 (A.A.) - Gayri muharip 
A vnıpa memlekoUerlnln vazlyetlnl 
gö::dl'll geçiren Paris Soir gazçt.esi 
başmakalesinde TUrklyenlıı vrW.yeUni 
do tetkik ederek diyor ki: 

•'Türkiye lrugünkU lhUyatu vaziyc
tlndan ııyrılacak mı? Her !}CY Bulga. 
rist.aıım hattı hııreketıne ve askeri 
harckAtın seyrine bn[;lıdır. Meriç vıı.

disindc bir lnl:in Tllrk hUkilmeUni 
azamı derecede enc!iJCye dll§tlrcceği 

tl§Uı:t.rdır. Zira • Meriç Çanakkaleyc 
['iden sahadır. Muharebeler ıılmdilik 

Struma koridorunda cereyan etınek.. 

tedlr, Fırtma yakındır, fak&t patıa

maml§tn' ... 

tNGILTERE 

Dö Gol 
Balkanlara 

geliyor 

Oeuer ı diyor i : 
Balkan memleketlerinin 
pişman olmıyacakları 

Brultan memleketıerlnln p1:;man olmı
yncakları kanantlni muhafaza eaiy
yonıın. 

bombardımanlarında Yugoslav Orduları 
Bir ayda ölen 

4259 kiş; 
Londra, 8 (A..A.) - Dahili om· 

niyet nezareti mart ayı zarfında
~ hava kurbanla.rmm bil.Ançosunu 
neşretm1ştfr. Bu llilAnçıoya gö're 
martta :lngUtero üzerine yamla.n 
lıa.va hUcumla.rmdn 4259 sivil öl
müş ve 5557 dvll de yaralanmL:.ı· 
tır. Ya.ra.lılar hastanede tcdavı e
dilmektedir. 

Matsuoka 
ri10bkovadan hareketini 

tehir etti 
Moeko\-a, 8 (A.A.) - Matsuoka 

dUn matbuata fiU beyanatta bulun.. 
mll§tur: 

Faydalı g5ı1lldllğü tekdirde Mosko.. 
vada...ld ziyaretimi temdide amadeyim. 
Uzak 11nrktnkl vaziyetin Tolcyoya dcr
lml ıU!nmeml !sti!zsm edecek mahiyet 
te olduğunu zrumctmJyorum. 

Nazır şunlan lldve cyle~tlr: 
Sovyet • Yugo::ılav adc:ni tecavüz 

pa.ktmm .Alman • Sovyct münasebet,. 
lerlnl rr.Utee.s:ıir ott.lğl mUtaıeasmda 

deg!lim., 
Mosl<l'.l\'B, 8 (A.A.) - Unitcd Pres'• 

in muhabirine glSrc, Jııpon hariciye 
ıııu:ırı Matsuoka bu akı.ıam Moskova
dan :l:ıareket edccclt iken zl3arctinl ıs 
N!Bıuı:ı. kad!U' uzatmağa karar vcr
m~ti-. 

Hol anda 
Macaristanla 

münasebatım kesti 

( Prq ~arflf' ~ nrı ) 
\Ti~, 8 (A. A.) - Havas • Tc

lemondiaal: 
B:ılka.nlardan gelen son ho.bC'r

lere göre Yugoslav tayyareleri 
Bulgaristan, Romanya ve Mnc:ırlc;
tanda muhtelif mevkilere tnn.rruz 
etmislcrdi?'.. 
Budap~te, 8 (A. A.) - Ha Y':ı 

Telemondial: 
Dün gece saat 9,45 do Buda -

P<'ııtede bir alarm işareti verllm~ 
ve saat 10 kadar devam etmiş.o 
tir. 

Ncvy<>rk, 8 ( A.A.) - Tass: 
N evyorş Times gazet:esınin bil 

dirdığine gö~e. UçUncU ve dOr
düncU Yugoslav orauları siddet. 
li ibir topçu hazırlığı ve saatlerce 
silren bir muba.rebe<ien sonra 
İ.şkodrayı işgal etmişlerdir. Ce
nubu gami Arnavutluktan sümt
le gönderilen Alınan Ti.rol kıta.. 
larmm muvasalatma intizaren 
İtalyan kuvvetleri !şkodranın fP· 
mali şaı kisinde bulunan dağlrk 
mmtakada anudane bir mukave
met göstermektedir. 

Yµ.goslavl.aı· 1-..rnavutluk cep. 
hesinin diğer mvıtakalarııı<la ve 
bilhassa K~sova yaylasında da 
ilerlemWcrdır. 

I..onclra., 8 (A.A.) - Röytcrin 
diplomatik muhabirinin öğren~i
nc göre, Yugoslnvyadnld 1n0ıliz 
elçisi Crunpbell ne elçilik aza.smm 
hepsi "Ytıgoslavyada. bir m:ıhııl le,. 
sag ve 841 =ndir. Campbell ,; e arka
daşları, Yugoslav hükfunoU ilo be· 
rnber Belgradı terke~lerdir ve 
iı-ılen, emniyet sebepleri yuzünden 
if611 eailmiyen bir mahalde bulun
maktadırlar. Oampbell, bu yeni 
mahalden İngiliz hariciyesi ile to
mn.sı muhafaza etmc!rtcdir. 

İtalyan Tebrğ· 

yekQnu glln g~kçe kabarmaktadir. 
Nakliyat ambarlannm, ecz:ı.cılarm. 

hırdavntçılnrın, kırtaalyecllerin, keres 
tccllcrin, bal:kçılarm, ztıeacly<'cllcrin, 
ve koııusymıcularm verdikleri pııra 

mlk'.An yalnız mart ayx içinde 82 bin 
kUsur UTadir. Gene bu vatanda§lan. 
mız wıı:an aymm ~dan bugüne ka
dar 24 bin Um vermişlerdir. Bu, kmı 
blr zamand:ı verilen paralıırm en ytllı 
ııeklerindendir. Nlsan sonuna kadıır 

teberru rekorunun kırı1mll.8I muhtc. 
meldir. 

Alman tebliği 

!arak "hayır,, diyorlar. Almıınıar t. J.oııdra, 8 (A.A.) - Rüyter ıı.· 
talyanm kontrolili:U ellerine ımışlıır- j:lnsınm öğrendlğb:ıe göre Holruı· 
dır. Ocnubl Alt.deniz .sahillerinde ya. d.mm Burfa.peşle mıınlahntgilz:ın 
pacaklan luı.rckdt ir,;ln Almanların Draadljk vnzı.re .. lnden aynlma.k 
kllprtı ba~ va.ııresı gormeltte ol!ın için Holanda hUkümotinden tali
Tratııus rba lhtıyaçlıuı vardır. A1- mat nlr.-~tır. 

. 1 manln.r yi biliyorlar kJ lrendl kendU... Bu flttretlc Holanda ile Mncnris-

Romn., 8 (A.A.) - ltıılyan <-r-
4.kıls.n U!llumi knragıl'hınm 305 uu· 
maralı tebliği: 

Arnavutlukta Yugoslav cephe -
sinde ileri mUfrezeler fnaliycttı> 
bulunmuşlardır. 

Yunan ceplıeslndu dokuzuncu or
du nımtako.smda. kıtalarnnız mev
zii tanmızlan gerl pLskllrtm •er
dir. Bir çok esir alm.nuştır. 'füy· 
yarelcrirniz dil.,'j.D'lan mevzilerine 
tıonıbrua.r atmışlardır. 

Be> len, 8 (A.A.) - ~man or. rlne bırak••kları tf!kcllrde Trablustııkl tan n.rnrnıdn siyap mUnııs betler 
~';!~arı başkumandanlıgrnın ~ ttaıyanlar gllnün birinde lnı;1tizlerc Itesilmi6tlr. 
lıgı: . . zal bi k l mUrar..l!.llt ederı.-k lta!yaya naklllerini 1--------------
~ an . 1• ve rço yo - lstiye<',eklerd!r. 

ların tahrip edilmış olına.qma Ye cı-.~-~!!!!~-!:=~~~!!!!!!==!!:!•!!!~~ 
düşmanın çok 'bilyük bir muka.. -
vemet göstermesine rnğmen Yu- !erine tam isabetli bombalar a. 
nan ve Sırp cephelerinde Alman tı1P.l.l~tır. 
!kıtalarınm ya.ptti:'1 hücumlar l Üsl Up mıntakaamda Alınan 
muvaffakıytle devam etmekte- tayyr.releri piyade kolları il" mo
dir. törlü lrollarn bombalar ve mit-

DüngU.ndUz, hava fem. olduğıı ralyözerle hücum etmişlerdir. 
halde Ahna.n ıhava kuvvotlcri Avcı tayyarelerimiz ocn-Jl:ıu 
mUtevali dalgalaı· halinde Bel. ştrki mmtah1Sında düşman tay. 
gra+ kalesindclti askeri ih.:ıdcfl<TC yarelerino hik.ım ederek ~.ıııla 
hücum ederek İnfillık ve ynııgm mı 20 sini <iUşürnıiLsi:erdir. 
bomba.!3.rI utmrşı:ırdır. Merkez BrlsU:ıl - Blenlıc :..:n tipinJe 'Lir 
g:umda. btiyUk y;:'.llgmla.r çıkmış- muharebe tayyaresi ı-;arki !stır. 
tır. 1 yada yere inmi. 1e mecbur edil-

Stukn tayyarckrinden mUrek- mıştir. 
kep hava . filoları Sn'bistandaki 7 Nisan günü m'ihim Alman 
düşman tayyare meyıianlarrru kuvvetleri Ingiltereye ve İngiliz 
bombala:rıuşt.ır. Yerde ibttlWlaJl vapurlarına. hücumlarına lbilyük 
32 tayyare tahrip edilmiş ve di. bir muvaffakıyetle devanı etmi§
ğer iki tayyare de ciddi m.rrcttc le.-dir. 
hasara uğra.tılm.ı.~ır. Dün İngiliz adaları etrafrndaki 
Sıwa mmtaka5mda muharebe deniz mmt:ı..l.:asıwia ceman 8.000 
~ deı:nir yol köprülerini tonluJ~ iki vapur batmlmıştır. 
~ Vt!i bıeıtl.a.r:r ta.hrip et-1 niğcr üç vapur dn. ciddi sı rette 
ır~. Mııddltye -ve fa.~ t,ı.m.. ~.,., ~ırt~tır .. 

Amerika 
(Ba., tarafı 1 inr'i.de) 

sularında bulunmıısı mOb!nı miktarda 
bıırp ıı ıılzemesinlıı AUantıg-ı geçerek 
Y -;oslııvynya sevkedılrnek Uzcre oı. 
dutu 7.annau vermektedir. Harp maı.. 
wmesllr yUklO mOteaddlt Amerikan 
vapur1'.l.rının da. Kızıldentze kadar gel 
melerl lhtlıruı.11 artmaktadır. Adisaba.. 
banın aı.ıl oııırak l{gaJ edilmesi Uze
rlne ı::ızıl rnlzln Ame?ikan ı.ıı.purlan

n~ meını u h ırp mm'~kn"~ olarak illın 
edilen mmuka lınrlclnde addedil nesi 
ıçln ırJel.cumhur tarafından l<arnr ve. 
vcrll~ccl\1 ıınl9.Şllmaktadır. 

Co!omblıı Broadcasting C-Ompııny 

tara.l:ndıın yaı: tlaıı bir nnket neticesin 
de Yugoslavlarm gösterd'#f occaat 
karşısında .Amcr'Jcedıı. çok bfiytlk bir 
heyecan uyandığı gllrlllmllştUr. 

H.;;ttA iki radyo istasyonu Amert. 
kan krtalannm yukmth Yugosıavlarm 
yanıb:ı~mc!:ı. hnrp edecoklertnt söyll. 
yecek kadar ileri gitmektedir. 

6 ni ında Al an hava kuvvet 
lcrine mensup tayyareler Yugoslav 
topra.klannda hava Usletine, cerı
hane depolanna. ve kıtaınrm top
lu ibir halde bulundukları yerlere 
muvaffnkıyeUP. taarruz e~Jer
dir. Bu hareket esruısmda Uç düş
man tayyaresi düşürlilmUş v~ 17 
tayyare yerde tahrip edilmf tir. 

Strcnaik" İnlynn ve Alınan zırh· 
h ve moörlü 1..-uvvetleri dU mnnın 
kuvvetli mukavemetini kırarnk 
Barse v Tokra'yı isgal et~lcr
dir. nen hareketimiz devam et -
mektedir. 

6--7 nisan gecesi İngiliz tayya
releri Trablus üzerine bir akm ;yaP
ınışlardır. Mm-miler hastnneler<:ı 
vo sivil ikametgfüılııra isabet et -
mi' ir. Bir ölU ve bir kaç yaralı 
vardır. 

İngjliz tayareleıi 7 :ıili!:ın e'l.ba· 
hının ilk saatlerlnd Rod...ıs ada -
smda bazı mUıallerı bombardıman 
otm{Sler<1ir. Hasar ,oktur. 

Şal'kt Afrika.da kayda drğrr mU
hlın bir hAdlf>~ yoktur. 

{a ~mak 
rasında 
ve nak· 



-l~caret ofisi 
~yete geçiyor 
~unı Müdür 
~t v radan geldi 
a"11ıt u eltaıeu ıft~ 

.ll- "'caret ":"9e te§lti!Atma 
_,._,...._ ... ~ Ce Ofisı umum mUdU-.. "-··--· u:11 Conk §ehrimize 

or18:r1 rnUdlir, burada 
oJnıaktadeon hazırlrklan ile 

ı.... b:Z, dal ır. Ofis için Kut· 
.~tı için re tutulmuş, tcle

t e'1U.ın de aUUcadarla-a 
aı..:r 'el'lııa.Yesı \tir· Ticaret ofi
-, Ot s bil ıniyon lira ola-
~~ti;!l&sa ithalat işi ne 

. ltbaıai . . 
.\Jrııııı daıresı müdürlü· 

T ra ya köylüsü 
Dokumacılığa buyük 

alaka gösteriyor 
Edime, 7 (Busm;i) - Yıtrdun 

her tarafında olduğu gibi Trakya.. 
mızda da kurulan eldokuma tez
gA.hlarile açılan dokumacılık kurl!I· 
l:ırmı ve bunların meydana getlr
cilkleri çamaşır ve saire gibi eser
leri tetkik etmek Uzere lktmat 
Vekfüe•! kilelik sanatlar mildUrU 
Hıfzı O~z B~kata evvelki akşam 
Edirn"VC aeJmtş, bu müsbct ve 
ha •nrlı çaJıımmlarm icap ettirdiği 
tem-ıslqrı varıtıktnn sonl"a şehri -
mi tPn avnlrnıştır. 

Kövlil'"'rimlz el dokumacılığına 
büyük bir alaka göstermektedir
ler. TPz~hlardan ilk eserler alm· 
mıı~'t b"cılanrıT..t• .. tşler yakmdan 
tald"'I a-":ı ....... ı.t .. ~lr. ltllı~d.ı.rıe ... ~ §Cker fabrikası 

~ ecUh:d"'n Haydar Meh· 
-~lhtıa\iııJe ~tir. Umum mil -

~r.Ne\'yorıt"u~e Hakkı Meç-.k Devamsız ö~retmenler 
l'd1r -..caret mUme.ssili -· 
~ tecziye edilecek 
A~ktısat V 1 ·r Öğrcbnenlerln mazeretsiz ola-

41~k~ı-a,, e:~1 ld'" rak devams•zlıklnn görUldUğü tak-
·;ıııııtalti t/ ·. on u dirde sUratle tcczive edilmeleri 
d 'ı'e1tıu li tltiklerinl bı•·ren kararhımwıtır. Bu ğıhl lS.ı;.rPtm"n-

l'~ ~lİştu ~nU Ca.kır, şehri· ler hakkında tPkibat yrpılacaktır. 
• dU r. Devamsız öğretmPnlerin l""aaş· 

~ta nrrıde Sümer Bank vrı lan kıstelyevm suretile kesile· 
"'Pr~ıe eı,,guı olırıuş. akı;ıa- cektir. 

~~ A.nkaraya avdet et- n~ hu3usta bir tnmim yanılarak 
,. dflnktı okullara göndPrilmiştir. 
~r n~nk tetkikl 0 ri esnasm- Tamime göre; 

ıııdatı uınumt mağazal:-ı- 1 - Kabule şııyan mn7.Pretf ?l-
''ııılaıı ınuhtolif eşyn üze- madan derse f'fnnemek veya gır
~~tıı eatıglar üzerinde diği he.ide.> sınıfta dersten başka 

~I ~ şeyle meş~I olmak, 
~· 2 - Dfsinlln kunılu öğretmen-

• .ı. 1Ye h '· koml.s IL'°'~tii nıu agebe Ier kunılu ve eatın aı.'11a · 
~ d!,e b~~araya gitti Y:ı:;::e::azeretslz olarak devanı 

lla re b ıed~ıni tasdik ettir· s _ Bil" ay ic'nde Uç nefodan 
tı[ ~uhta/e muhasebe mil- fazla okula geç gel..... k .. gibi hal· 
~ ltt· bu akşam Anka- len:Je kararm tatbikine geçilecek-

~dll\ ~ tir. ~ 
'"d ~?rapları stan- istimlak işleri 
~~ ~~l''i~~rnn~rnd~si Katlıköyde Kerestecilerde ib· 

~ P ltlJ ka e gır ı timüi.k edilmekte olan ~i?~laru. 
~ dın .çorabı etan • 70 par<::asınm istimlak _ışı ıkm~l 

bı~ı:~ hıeeeı dUnden itibaren 1 edilmiştir. Bunun 5C sme teblı-
Clll~:le b gtrrnştır. gat ·apılmıştrr. Unkaram G~zı 

; dUrıd"nuıu~an 14 çorap bulvarının istiml§ki de 361 pnr. 
to ~UcJ.bıı itıbaren yeni ni· çadır. Bunların 111 parçası ta· 

ra.Jı Yap !lı-e_ Uç tip ipekU mamlanm~. 34 dil e~ tamamlaıı· 
Q .._ rrıa-ra başlamıştır. mak üzeredir. 
eled. <>---- --<>--

•ve memur 
' uı~ alacak ~~~11,1 ~elecı· 
tt ~~lca im 1."esi ıo Ni~an. 

llıilı\· lıbtih tıhanı ile memur 
'eı.:~t ecı ana g.rmek üze
~ir. en nıe.murun sa· 

19~~ 
~b 'Yıı ıt ı·kl • ı.\l'~tta h ıcen ! erı 

19 lıtahs 1 azırlanıyor 

iftihar levhaları 

1939 tarihli disiplin talimatnn. 
mesi hükUm1erine ~öre 1940 • 41 
ders yılı içinde ift1har levhasına 
gire"e~ talebe1eri~J!adl~r~ 1~ ~.a· 
yısa kadar maar1.ı. ve rnl-etı ~
yın i!-'lleri müdürlü~ıi.ıı~ gönden· 
lecektir. 

--~:>----

ilk okul okuma kitapları 
müsaba1,ası 

9 ?\ .. SAN 1941 

ı_N_,, •• _.aıı_aaaa_r 1 Maraton ve Salamin 
&yoğlunda .Nlıfaııl»ıumlıU': 

şışıt Abidei Hürriyet caddesinde o· 
turaıı s;pahJocağl veznedarı Mustafa 
Durak ile aynı yerde Zeynep DUlger
og"lu, Beyoğlu Tozkopparanda oturan 
ogretmen M. SıUo Oruçoğlu ile aynı 

zaferleri 
yerde Emme TUrk, Pangaltıda oturan Yunan kralmın Eten milletine lUmden kurtarmak için mekt 
Muııaslp .Hasan TUred1 Ue ş. Leman gönderdığı m~Jda fU elimle va.: göndermek vesill•sue uzaklaşur 
rurerey Galata SUheyJ B. CamJ S. da ''Milletlerin tarJıi, Ma.raton v .. Sa. yazan : mnk ist<'mişt.ı, her iki genç: 
Ask~ll muamele memuru M. Murad !amin zaferlerini yaratmış olan N• • Ah - Biz. buraya haber götilrm 
GUler Ut> Zehra, şışıı Abide! HUrrlyeı memleketin eğilmiyeceğini, eair ıyazı met için gelmed k. Muharebe etme· 
caddesinde oturan AB. Lise® Yzb, ısg-. edilemiyeceğini, tsıim olamıyaca- geldik .. cevabını verdilel". 
retmı:r. Şefik Can ile aynı yerde MU§- ğını bir kre daha kaydedece~U~. Muhaı ebenin scınunda Yunanlı! 
tıka Pesin, Tüccar M. Fahreddin Sa· Sala.min ve Maraton .. Bu ikı isr 1 Leonidnsın ve diğer ölUlerln k 
yer ıı .. Zehra KUçlli<ömer, §lşll Saman Yunan tarihinin değil, dUnya harp 3 kilometre gent~liğindedir. miklerini toplıyarak mezar yaptı 
yolunda oturan KAUp Hrant Genbe· tarihinin de muazzam blr hadise· AUnahtar, her: kabileden biner dılar ve ilzerlrıe §U sözleri yazdı 
den ue Meryem Ordı.:dyan, Hasköy asker toplayarak 10,000 kişilik bir dılar: 
suUUet>de otu an muhasebeci Fazıl f!İcıglrl, hududunu Yunan'stana kuvvet vllcude getirmişlerdi. Ay- - Ey yolcu .. lspa.rtaya git .. K 
soıat ıı~ Hasköy Elifi Ef. sokakta kadar getirdikten sonra bUtUn şe-. rıca 1000 kadar da Pll'ltealı iltihnk nunlnrına itant içlrı burada canı 
MUoe\-ver. Şl§ll Şair Nız-a.r soltakta birleri zaptediyordu. Bir hücumla etm'ştf. mtzı feda ettiğimizi hnbcır ver. 
oturan talebe Ali lhsao Gözen ile ay. Mllet'i işgal etmiş, Hellespon'u a· Müdafaaya İspa:rtalılar da gel· Ve bir Yunan şairi burada g 
nı yerdı- Fatma S. Arslan, Gaz depo- t~ler içinde bırakmıgtı. mek istiyorlardı. Yalnız onlarda mUIO olanlar için şöyle der: 
sunda memur Haydar ile Naime Guı- garip bir dlnt fi.det vardı. Ay be- "Termopilde canlarını feda ede 
del Etfal hastahanesi başeczacmı l nertcyig devam ediyor, dnha da· dlr haline stelmeden önce katiyt'n ler ne babtıyar insanlardır. Onla 
LQUl Toscı tıe Aliye Derman. Şl§ll ha müthiş bir darbe indirmek için yUrüyUg yapmazlnrdı. Halb·•kl o nn knlbi bir mihraptır, Hatırala 
Hanı.ne'fendf sokak No. 15 de oturan hem karadan, hem de de~izden zaman ay ancak dokuz ~l\nlllktU. ise ruhumuzun derlnliklerlnd 
kimya mUhendlst Nureddin Berk tıe muazzam kuvvet1~1r1 Usevk~df~~l'~~· Fakat Atinanılar 1100 kişi Ue ebediyen saklı kalacaktır. 

Bankda memur ve aynı yerde Fakat Yunan mı e §8 r ır n · 110,000 k!şilik bir orduya kargı Salnmln muharebesi başlama 
su..ı<'r .Nermin Kebacı rakslm Cebel hos'un "Milet'in zaptı .. adlı piyesi durmaktan korkmuyorlardı. Başla- dan önce kumandanlar arasmd 
oturan ' k e bu toprak kav h to u Pdtakta oturan U\boratuvar ım:· sah~eye oyuvor v • rmı er gtin münavebe ile vazife- münakaşalar oluyordu. Temlstok 

P AbdUJkadlr Berker ne aynı yer. bedışin ıztırabı oyununu hıçkıra yi eline alacak on kumandan vnr- il.s'in fikrini kabul etmek istemi 
muru. 51 Çellkkoı. Beyoğlu Meşru· ı hıçkıra seyrederek izhar ediyordu. dı. llk gUn sağ ceneha Kolimahoe yen onun için "vatansız., kelimesi 
de ş_m ye t Gazeteci Do'"'" Daranın ordusunu sevkeden da· kumanda edecekti. Sol cenah da nt sarfetti. Temistoklis "U ce tlyet c de o uran b- d ğı - U "" 

. · Betti Hodgson inhisarlar U madı Mardony0'3 Atoş a on n- Plli.tealılar elinde olacaktı. verdi: 
Nadı :.t: A iri Nec~tı Gfzmen ııe den geçerken şiddetli bir fn-tma· Muharebe çok kanlı oluyordu. "Vatanımız işte bU'rası, Yuna 
M dd kıPtm m • 1 k 300 gemi 20 000 in l • ıl,. MUrvet şen. Gelatada oturan ya tutu ara . • • • Ka imahos telef olmuştu. Fakat nistan uğrunda hizmet için hazır 
Cem · y ldız ile san zııvlat · vermıştl. kahraman Milityadis yerine geç- ladığnnız 200 gencin üzerindedir 
Eti Bar:kda memur Ya§ar 

1 
D~r!. bu muvaffakıyctsizlikten m'ş ve mukavemet biran bile sar- Biz Atinanılar. umumun l!leiamet 

.Net>:ıhat Kont. yılacak yerde daha muazzam bir SJlmadan devam etmişti. için mabetlerimizin yıkılmasına 
ordu hazırlamış ve hareket ·:.me· Milattan 490 yıl önce 12 eylül evlerim1zin ateşler içinde kalına-' 

p o r 
- - ---

Liseler futbol maçlan 
tstıuıhul Erkek Mcktepterl Fut.bol 

Llk Ue~ett Bıışkanlığmdan: 
S..ıgUn Beşikti!§ Şerel Stadmda ya· 

pılac'lk maçlar: 
Saha Komtserl: Z. Koplu. 
lst1k Al L. - Takalm L. Saat 14 te, 

Hakem: B. Uluöz, Muallim M. -
Perte\·n!yal. Sn.ıt 15.:>0 tc. HakP-m: 
~. Tezcan, YUccUlkO - Ticaret LI. 
Saat 16.30 da. Hakem: Ş. Tezcan. 

----o--
Şubeye Davet 

Emlnl·nll Askerlik Şubeelnden: 
Yedt.k Levazım Teğmeni: Hasan 

Fehmi oğlu MUmtaz Fehmi, 829 -

Rize ı 48721). 
Y~dek Eczacı Teğmeni: Hakkı oğıo 

Ju Mehmet Bekir. 818 - ŞiJtaY. 

(873<'2). 
YeJek piyade Asteğmeni: Nedim 

oğlu ı\lı Rıza Barkut. 480630> m ka 
yıtla!"l tetkik edilmek üzere acele §U 

beye mtracaaUan ııa.n olunur. 

Gülhane müsamereler· 
GU•h.ınenln bbbl mOsamere'erintn 

4 uncfll.fl ıo Nisan 041 Perşembe gtı. 
nU sa!lt 17.30 da OUJhane konferan11 
salon•ında yapılacaktır. Arzu eden 
meslekdaşıann teşrifleri rica olun
maktadır. 

den önce de Yunanfstana murah· gtinil harp sona erdiği vakit Yu- sına katlsndrk ... 
haslar göndererek "Su ve toprak.. nanlılarm 192 kişi, dilşmanm 6400 S 
ıstemiştf. Bu istenen şey, Yunan- kişi zaylnt vermiş olduğıı g8rUldU. ali\minde 300 düşman gemil!line 
lılann canmı istemekti. Bilmiyoruz Muharebenin ertesi gUnU !spar- mukabil Yunanlılar 40 gemi kay
bu murahhrıslar !'!abahm saat ka- lalılar da lspartadan Maratona Uç bemtişler ve bUtUn tarih ıx;yunca 
c;mda emir tebelltlğ etmişlerdi. Bil- gUn yürüyerek gelmişlerdi. Gör- ~:.'.:ıti~lma.z bir zafer kaydetml§-
diğimlz ve tarihin kaydettiği malü- dükleri manza'ra karşısında: y 
mat şu. Atlnalılarla fspartalılar: - Atlnanm daha <;ok yükselme- unan kralmm mesajı ile YUI" 

_ Pek• 1r. dem'alerdl. Madem ki mı7., hıt:reliın: 
nw 19 sinin en parlak m1sa.ll .. diye teza.· "Ml11etlerln tarihi, Mal'aton .... 

l!lu ve toprak l.stivoreunuz, işte si· hUrat yap-ıaıa~- ""' .,, ,. ""· Salfımin zaferlerini yaratmış olan 
ze Ikısini de takdim edelim.. Mflltyadis. Maratonda kazandığı memleketin eğilmlyeceMni. <>•lr 

Böyle diyerek onlan kuyulara muzafferiyetten l!IOnra Kalimahfto 6 ' ..,.. . " edilemlyeceğlnl, teslim olmıyaca-
attılar. Bir rivayete göre mul"ah· sun resmi ile beraber, kendı res- ğıru bir kere da.ha k d d k 
haslara tercUmanlık eden adam da minin de Pokll duvarları Uzerin· tir.,: ay e ece -
idam edildt. TercUman Yuuan mil- deki kahramanlar 'resmine karıştı· \ 
letinin havsalal!lına sığmıyacak b'r ğını gömıek şerefine mazhar ol- s· . 
teklifi Yunancaya tercüme ederek du. Öldüğü vakit, bütün Yunanis· ınemalar teftış 
Yunan lisıuıını telvis etmi§ farze- tan ağladı ve Maraton kahraman· ediliyor 
diliyordu. larmın kemiklerini ihtiva eden Belediue "'"""'n"mı'zde bul' '"an 

Mll~ttan 400 kUl!IUr yıl evvelki ah d bUyUk bi .J 5""'' •" 11 8t rdralara ona r mezar yap. bUtUn sinemaları sıhhr ve fenni bir tarih bA.diseslnden bahsettiği- ı 
mlzl göz ön\ine getirirsek, bu ha-

1 ı .. S huni bakımdan tetkik etmiye karar 
reketlerl, hukuku milel kaideleri· Dllfm&D Teı:ıopil?e yaklafll'ken, vermiş ve srhhat )şleri, itfaiye. 
ne uymuyor diye detfl. Yunan mil· DArl'nm yerine geçmif olan Ser- mak!ne mU~Urlerinden mUteşek. 
!etinin hUrrlyete ne derece bağlı hıuı, lspartalılann ordugahlannı ki~ bır komı~yo~ ~u.rmuştu. Ko-
olduğunun bır misal olarak kabul ke§lf için bir aUvari neferi gön- mısyon falaıyetu~ı ~kmal ederek 
edeceğiz. Yapılan teklif ''ölUm,, derınlgtl. SUvari neferi gördUğU raporlannı vermıştır. 
den de korkunçtu. Yunanlılar, bu- manzara ka.rşıeında hayretler için- Raporlara J?Öre Beyo~lu sine. 
nu hiç blr suretle kabul edemez - de kalmış, çUnkU askerler sakalla- m~lannm vazıvcti normal görill-
lerdi. nnı taramakla mel}snılmilşler. m~tUr .. ~tanbulun diğer seır.t-

Dli.rl ordusuna §U emri vermi3- Serhal!I, Leonidaea: lerındekı sınemalarm mühim bir 
ti: - B:uıa tabi olursan sana Yu· kısmmı~n talimatnameye uygun 

- Atlnayı znpted'n ve ahalisini nani.stan imparatorluğunu bahge. olmadıgı anla.şhmıştır. 
esir' ederek bana gönderin.. Bana derim.. Diye haber göndermişti. Komisvon sinemalarda ne ~bi 
karşı koymaya cesaret edenlerin Leon"das: tadilat yapılması llzmı geldiği 
kim olduklarını g5rme-k l.stiyo- - Vatanımı esaret altına koy- kararlaş~ınlacaktır. Aynı za • 
rum.. maktansa vatan uğrunda canımı manda sınema makinistlerinde s ~ ı u~l'~drnan Şen1ikleri 

lli ıı Saba1nde ."'örfümıek U. 
ı .A ,,_-· Vılayette vali 
•lh.ı"<l.ltlet R 
. ~ bir nt~ın ba.,knn-

lk S . Dtıninm dona..m88J, her ihtimale feda etmeyi tercih ederim.. ceva· de ehliyet aranacak ve imtihana 
Ankııra, 8 (Jluso!ôi) - İ1 k okul Beyoğlu Ha ıneması kat"§ı bir ik'nci fıı'tlna ile karşıla'}- bmı verdi. tabi tutulacaklardır. 

okuma kitapları milsn.bakasına i~- Bug!lıı saat 11 de: ı - Tan.an Ka· mamak için Atoş dağı önünden - Öyle ise sllihlarmı teslim -o--
toplantı yapıl-

~ .. ......___ 
·()tı" ---

tirnk etmi§ olan }-itap~nı:_ tctkı~ çıyor: Türlq:e, 2 - ıuaııueua. 8 - geçmemi§, Ada1ar denizi yolunu et.D. edı"ler. Darü••afakanm 68 ·mcı· 
etmel• üzCTc l!aarif Vekılligi tara ıcenkll l\llkL • tercih etr .. işti. Yolda rastlanan ~~ 
fmda~ bir komisyon teşkil ed~Jmiş· Kıymetli Operet Naksos z:ıpt ve atPşler i<.:lnde bı· - Gel. al .. diye cevap verdi. . yıldönümü 'ti· Utıde p •• } ~ "tt\a t .. araşut e 

ht~u ~ruheleri 
ur. Maarif umum mUfetlı:ilcnndcn San'atkarımız Cemal rakılmış, Karistos ve Eretriyada B'r Trahfsll: DardH&laka mezun1arm ku~ 
Necmettin Halil Bora ile Ali Ulvi - biltUn ahali telef edllml!iti. - Düşman ordusu o kadar çok, dan: 

\ı kaıas 
Elöve Rasim Zeren, bayan Fevzi· Sahir Jübilesi Muzaffer donanma bu muvaf- ki mızraktan gUneşl karartıyor.. Memleket maarU aahumda bUyU.k 
ye ve 'Aydından mUteııekkil tsıruı- 115 Nısan Salı gtınU Şehir Tiyatro.su f:ıkıyetlerden sonra MAratnn önle- Dı ... ınce lsnartalı: b!zmı-tıer ifa etml§ ktymetll irfan 

~ e rı~u 1nda Pasif ko. 
'P3nurnUtJ1

;. at' ama tec
'~ a.ca,ıtt et~ Pazar sa· 

n Hakkı Ba'tacıo!Jlunun riyasetin- 1<omet.lı kısmında Şehir Tiyatrosu ııan rinde demirledi Marnton kovu cf. - İyi ya. demiş. Biz de g51ge. müessesemiz Dartıfpfakanm 68 net 
de olan bu komtsvôn dil tarih ve atkC.rlı:rı Htı.zım, Vasfı. Bedia. Şev· varında avnı blmle anılan büvUk de mubarebe ederiz. yılclönUmU 13.4.941 Pazar gUoU zen
co&-rafya fakültesinde toplanmak • k!ye, !tl'!lk KemAl. Muhlis Sat:;.Jıat. sahra vardır. Sahrayı saran tepe. Leon1das, Termopil geçidi barbJ gln bir programla kutlanacak, mera ~l'Ube~~röeıeden sonra 

tarlan s!tüdar ka. 
tadır. Müsabakaya on kadar eser tin, tsaınll DUbllllU. ler 19 kilometre uzunluğunda ve ne ba!llamarlan 8nce iki ı?enci ö· sime aut ıo da başlanrp öğle Tllkll 
iştirak etmiştir. --------------------------- fıurulye pUAv ve çöplD üzüm hoptm· ~· .._ acaktır. 

l ed·ı ""()....._ 
l ı ece'c t b"l 

~ 8.srkı ~ omo ı 
~~· 1 erı 

:;~~~;:=~::;f::::-~~;;~;;:--~ 1000 ı • l J k •• J dan 1\Jarct ananevt yemek hep bcra. m H ı· ~il z r a 11, ur,, 1:::k·;~;erek saat ıs de nihayet veri· 

--~ Şehrımlz bUyUklertnln ve matbuat 

~1lle~ t 
~ b las•i!cf~i edilmek U· Nezahat, yenı ust<: ından oka· 
~ t~rlanaeıın tevzi işine dar memnun:iu ki.. Birkaç ay i· 
ı~ t oııd~ı;;~k iktısat ve- çirıie senli, benli olmu .. ıardı. 
~;~Üt edil" ıı:ıtir. Celfıl de Nezahattan mcm~un-
~ başı ıp gclir,ce. der. du. Onun c;alışkanlığını ve bıraz 

2500 a7!1-~ktır. Şim- da güzelli~ini gözönündc tutarak 
:ıstık gelmiş- • ..+ 

yanma almıg.ı. ~ . ka· 1\. ~ Müşterı olmadıgı günler §9. 
~ Itırı f.'• lıı..§ırlar, idiialam girişir,. ka· 

'htr • 1Yatı dm • erkek münakaşasma <.talar-
' hır aı ltnnı r· 
3<ı lt~lllçe aı~~ 25 lira 35 la~~ giln aralarında müthiş bir 

t'tı§tıı. fiyatı ise ihtilafın mevcut bulunduğunu 
\. farltetti. Btınu farkettiklcrı va· 
( lll'.J kit de iş iddiaya bindi. •. 

\1 l'a\t ..... } Berb2r dükkanının kapısı muş 
~. )~ .. d·ı-"' arına teri girinci ve çıkınca ~\ık kalı-
~-~ ilet •aı yordu, !yice kapamak ıçııı ya.DJ. 
~" ~lrııı na kaJar g-idere!• hızla r.arpmak 
a~ıtıe l<u 1dtak eden Ço· ıı;zımdı. Bunu. her !kisi za~ı:~ °' ·Dııo ~u Yirmi se. j zaman ).aparlardı. Fakat gunül
.,, b~ı:C:ga ınubtclif , on. bec:;, yirmi defa k~pama ~ti. 
ııl'ttıı_ '1a ~ara u. Bu önemli fetl çıkmcn N'ez?.hat ısvw. P T • 

t.~~~d ta~ıanı ltnlaıın çoğal- ! - Bu. böyle olmaz, dedı. a· 
\~ \na geu ''e Cürbliz b"r mir ettirmdi.. .. 

tl:tıtcı.e k\rru tın ek fçln Ço· 1 Cela.ı de aynı kanaatta ıdı, fa
~a!t~ dıier. nıu üye olma- kat bir türlü buna fırsat bulamI· 

ltaı-.. • tıbbi k 1 yordu. . 
·ııı ikı .0 ntrol c;ocuk Bir giin bir mara'"\--OZ rretır-
~ lll\ihim s!~orta- minti. !\1::ı..ı:ın"""~ icı c !!mr<ll· 1 F'a. 

'~e t<u p!yı sö'tm<>lt, ilavc1cr vnnmCl!< lti-
ru •U g nel zım:iı. Ce'"'l taırir P~ ... m~~n 
~crkezı kaçmadı. Yalnız birkaç giın sur· 

mesi tamn-e imkan bırakmıyor. 
du. Nc;r;ahat: 

_ Bir daha kapıyı kapam~·· 
dediği vakit, Celal de .aynı 1ddıa
yı ileri eUrmüş ve o giln ce;.er~
dan Nezahat nezle olmuş, uç gUn 
işe gclememışti. 

İyileştiği gün Celal takıldı: . 
_ Nez!e sana bir ders vermııı 

olacak .. Bundan som n kapryı a. 
çık brrakmıyacağını umarrm .. 

dedi. . • 
Nezahat asabıyetle kolların. 

çırptı. yUzünü burqturöu: 
_ Öleceaimi ti~em ... dıve a-

yak diredi. Ya kapıyı yaptınrsı
nız, yahut her açılışta kaparsı. 
ıuz .. 

- Buna imkan yok.. , 
_ Demek kapamıyacn csınız. 

- Kativen ... 
- O baİde tamir ettiriniz. 
- Onu da yaomryacağım. 
Nez~hat kıroJnrmızı olmuştu. 

Celal al av etti: . • 
_ Ah bu k?dmlar. dedı, ıst~-

diklerini yaotıra.maymca ne gü· 
lünç oluyorlar. 

_ Ben idcrsem vaptınnm. 
- Ne va~trrırr:•nız. 
_ Kamvı size '·apattırırım. 
- Gii1e\;m bari. 
- Bahse girelim .. 

- Sana bin liralrk kürk man. - Beni öpmez misiniz?.. mUnteslplcrlnln dııvetıl bulundukları 
to alırım... Dedi. Genç anlamamıştı. Ya· bu vıı dö::ıUmUoe bUUln Darll~~nraka· 

Ve arkasından CelAl bir kah· hut yanlış duyduğunu sanıyor. lılar daveUldirler. 
kaha da.ha attı. du. 

Gün' er geçiyordu ve kapı dai- Nezahat tekrar etti: 
ma açrktı... - Beni burada öpmeni rica l.-

Bir gün Nezahat, y:ıkışıldı bir diyorum. Şu bunak herif de gör
gencin saçlarını kesiyordu. Fa. sün de bir dnha bana sırnaşma. 
kat iş bir tilrlti bitm:yordu. Mü- sın. .. 
temadiyen konuşuyor, gillUşil - Gene, Nezahatm teklifini ma-
yorlardı. kul ve yerinde buldu. O urduğu 

Birkaç dakika içinde kırk y-J. yerden kollanm u7.attı. Nezahatı 
lık ahbap o:.ınuşlardı. Nezııhat kucakladı. Kendine çekti ve va
onunla şakalaQıyor ve yan gözle nağına dudaklarını uzatu ..• Bir 
Celile bakarak hiddet ve asabi· el. kızgı9 bir demir ~bi ense. 
vetini gönniye çalışıvordu. sine yapışmıştı. Celil.!: 

Celal, bir aralık Nezahati ça· 
ğırdı: 

- Ne bu kena.zclik, dedi, ayıp. 
tır. İki saat oldu. 

- Ne yapayım .. Sımaşığm b:
ri.. İş çıkarıyor. Müstcri değil 
mi. gönlünü yapmak !8.zım 

- Ben böyle m~teri istemi· 
yorum .. 

- Övle ise bir daha saçlarını 
kesmem. 

Tekrar adamın yanma gitti. 
- Bizim patron. de;:ii, c;ok kıs. 

kanc; .. Hem de kendini be~enmiş- • 
lerden .. 

Genç dudak büktU ve randevu 
istedi. Nemhat razı oldu ve: 

- Hayvan herif.. Senin göz· 
lerini patlrtırnn .. Kalk şurada1, 
def ol.. diye bağlrdı. 

Yernden kaldırdı. şaokasrnı 
ko1tu"Tna k1stırd1. he ı~e knnrvn 
göWrdi\. B'"tün kuvvetiyle soka
ğa frrl!'lttı ve: 

- Çattt ..• 

Dive knaıvı arlı'a~ma kaT)adı. 
Nezahat çılgın bir kahkaha ile 

gülüyor: 

- K:l?<t.,dTm. dh""rdu. Bin li. 
ralık kürkü kazandım .. 

AHMET REŞAT 

ı~~mı 
9.4.1941 

8.0S Ajans 
8,18 8.111 'l"omeJ 

Llst<.-sl 
12.SS Hartı 

prkıtnr 

l ~'."iO AjııM 

IS.03 J<Ö,J' 

tlirkillerl 
ıs.zo SalC'n 

orkestram 
18.0S Melodiler 
18.SO Konuııma 
18 U Çocuk saatt 
19.15 Çocuklar 

lı;Jn DlU!tlJd 

10.45 Ziraat 
tal..,; imi 

ı 9.50 Şarkı ve 
turktller 

20.H Radyo 
Onzrt.N!I 
BlıyUk dıihl 

Mlm:ır Si· 
nanın ölU. 

mllnlln MI 
üncü yıldö

nUmU mO· 
nuebetlyle 

hususi prog· 
ram. 

2:>.415 Konutına 
(Mimar Se

dat Ç-ettn
ta~: Türk 
Saıı'at tari
hinde Koca 

( inan) • 
... •. oo Mlizlk: Ki&· 

sik eııerler. 

21.Ui Honıııtma: 
l'rofetıôr 1. 
man Hakkı 
Baltacıotıa 

%1.80 MUT.lk: KJA. 
sik eserler 

21.45 RI~ asetl<'WD 
hur bando-

2%.SO Ajans 
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7,5 kuruşa karın doyuran I 

~ 

ideal işçi lokantası 
.. f 

' 

.~\?\ P~ RA 
Feshane 

bütün 
tabru~asınaaki ışçı 
fabrık aıara örnek 

lokantası 
olmalldır 

~ ' HAYAT YARIŞINIS ' 

'oiREKSİYONUDUR ---
Sümcrbank umum müdlııfü. 

ğünc bağlı fabrikalarda işçivı 
koruyan güzel !:ıır usul "ar: fı'a b. 
r:ka kooperat1fkri amel ye ~a
yet ucuz yemek dağrtr) r .. 

Kayseridc, Nazillide. Merınos. 
ta, Istanbulda vdhnsıl Sümer
bank umum müdürlüfüne bağlı 
fabrikaların hepsinde işc;i. sPı . 
ma.yesine, hatta sermayesinden 
daha ucuza karnını doyunıvor 
ve aldığı kalörınin verdiğı hı;..ıa. 
ve en mübrem ihtıyacının ala.ka
darlar tarafınd3n düşünülmesi. 
nin verdiği zevkle, manevi kuv
vetle ışine böyle bakılan işçide., 
almac k randıman muhakkak '-i 
d ha fazladır. Bu hususta göste 
ı n gayret ve katlanılan feda. 
karlık da muhakkak ki en genis 
manasiyle mahalline ma.sruftuı . 
9li!1kü karnı tok i.,çi ıle karnı n.~ 
ışçıııin vereceğı randıman ara
sında her halde büyük bir fark 
bulunur. 

Sümerbank umum müdürlü
ğüne bağlı fabrikalardan İstan. 
bulda defteruarda bulunan Fcs
hane fabrikasına sırf bu işçi lo
kantasını görmek için gittim .. 
Memleketimizde gittikç büyü . 
yen bir zümre ve sınayileşen 
Türkiyenin güveneceği bir b."Uv
vct olan ışçiye nasıl ihtimam e
dildiğini görmek istiyordum. 

Feshane fabrikasında 1500 e 
yakın ışçı çalışıyor ve bu 1500 
işçi h<'p bir arada kendi lokan. 
talarmda yemek yiyorlar. 

Lokanta büyük bir pavyon .• 
Masaların üzerine muşamba kap 
lanmış, her taraf tertemiz.. Ma
salar lx-yaz, büyük, çukur tabak
lar dağ1tılmış, her masada iki 
üç süre hi ve kırılmaz bardakla; 
var •. 

Saat 11,45 den sonra amelenin 
yemek! ·i tamamen tevzi edil. 
miş bul nuyor. Bir sade yağlı 
yemek, bır zeytin yağlı ve hafta
da b;r d<' tatlı .. 

Esas ik1 türlü yemek ve =~ 
gram ekmek ÜZ('rine kurulmuş .. 
Bu lokantanın şayanı dikkat olan 
noktası fevkalade bol ve en te
miz malzemeden yapılmış iki 
ka.p yemt>kle 250 grrun ekmt.>ğin 
yalnız yedi buçuk kuruş nmkabi. 
!inde iRçiye vcl'ilmesi... Sonra 
ayrıca haftada bir de bedava ha
murişi tatlısı var ••• 
Doğrusu ben bu ucuzluk kar-

İşçi kadmlar 

mez .. Ben yemek saatinde ait-. ~ 

tim, gördüm. :\lükemmcl ve !ez. 
7.clli yemekler d1yorum ... Sorma
yın artık fazlasını .. 

Yemek yiyen işçilere dikkat: 
ettim o kadar iştihalı l iyorlar 
ki .. Nasıl yemesinler, miikemmel 
gıda, sonra ucuz ... 
Düşünüyorum; muhakkak l:i 

bu i§çilerin bir coğu esas gıda
larını şu öğle yemeğinden alıyor. 
lar. Esasen kazancı 15 - 30 lira 
arasında olan bu işçilerin - he
le aile geçindirenlerinin - baş. 
ka şekılde karınlarını donırma-
lanna imkfm yok. • 

Yemekte gelişi güzel masalar 
arasında dolası) or, işçilerle ko
nuşuyomm. Dokuma kıı~mında 
<'.alışan iş<;i Cemal diyor ki: 

- Allah razı olsun, karnımız 
adamakıllı doyuyor.. ı.:vvc1cc 
böyle değildi .. Fakat bu son haf. 
ta çok şükür yemekler adamakıl
lı düzeldi, hem ucuz, hem de te
miz yemek yiyoruz. 

Yine dokuma işçilerinden üç 
çocuklu ve ayda azami 25 lira 
kazançlı İz7'...~ de şunları söylü. 
yor: 

- Öğleleri yediğimiz şu ye
mclde doyuyor, kendimizde çalı
şacak kuvveti buluyoruz.. Beş 
cana bakıyorum, kazancım çok 
az, fakat ~ ucuz yemek bile ge. 
~inmemiz üzerinde büyük tesir 
yaptı .. Doğrusu :vemekler fev
kalade, böyle devam ederse her 
halde çok memnun kalacağız. 

J!"eshane fabrikasının şayanı 
dıkkat işçilerinden biri de Osman 

?iğle yemeğimle ... 

T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
.E'ıjilDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs 

J Ağustos, 8 IklncJteşriD 
tarihlerinde yapılır. 

j 941 İkramiyeleri 
ı adet 2000 LJık = 2000.-Lira 
3 • 1000 .. "" 8000.- .. 
2 = 1500.- .. • 750 • 

' filJO 
böyle temiz ve pişmiş yemek bu. 8 

.. 
• 

.. 
250 .. 

'""2000.- .. 
= 2000.- " 

lamıyoruz.. . Stı 
E\•et, bu "şimdi'' kelimesi bir <>n = 

3500
·- • • 100 .. 

if d ed. ıı .... :::;; 4000.- .. 1 maııa a e lyordu. 300 
Bütün işçiler bir haftadanberi , = 6000.- " 

yemeklerin düzelmi9 olduğunda lll•••••••••••IİİI 
müttefiktiler. :r.~skiye nazaran 

50 .. 
20 .. 

bu büyük değişikliği yapan Fes- r, __________ ......., 
hane fabrikası murakibi Fuadm 
şahsi gayreti. Yedi ay evvel h'es
hane fabrikasına tayin olunan 
mumkip Fuat umum müdürlük. 

VAK 11 
çc kendisine mcvdQ vazifelerden 
biri olnn bu lokanta işiyle ya
kından alakadar olmuş ve 1500 
işçiyı en temiz bir f!ekilde doyur
mak muvaffakıyetinc varmış. 

ünzetedc çııuın oUttlD yazı vt 
reııımıertn ııukuku mabJuZ<1UJ 

.HONK fAJUl'"t,SI 

MemJeke1 .ıeuııeıteı 

ıçtnde ctııJ mcıa 
Aytık \fil 15ü Kt 
S aylık tffll ı2lı 

8 ayWl 416 ~tı 
1 yılh.ı IMKl lliOtl 
rarucaeıı Balkan ~ırıığı tÇUı 

ayda otuz ıı:uruş dtlşUlür Posta 
btrllguıe gtrmJyeıı rerıere ayaa 
vetrn.lş ocşer ıturuş zammee1ili1 

Abone ıtaydmı bildiren mektuı 
re telgraJ Ucretilı.I abone param 
aıo posta veya banka lle yollama 

Şimdi, murakip Fuat yemeği 
hi7.z<ıt intihap etmekte, yağları 
fabrikanın doktoruna tahlil eL 
tirdikten sonra ve öğle yemekle
rini fabrikada işçilerin lokanta
sında, işçilerin masasında ve ta. 
mamen i~ilerle. aynı şartlar i- 1 
çinde yemektcdır. Birçok memur · 
lar da muraki:p }.hıada iştirak et. 
mişlerdir. Hiç kimse yağlardan 
şikayet etmiyor. Memurlar ara
sındaki titiz bayanlar bile bu iş. 

Ocretı.ru ıdaro ilendi tlzertne aıır 
l'ftrldyenlo beJ poata m erkezlndt 

v AK.Jl•• abooe yazuu. ! 

çi lokantasında bir (!fV yemeği 
lezzt.-ti olduğunu teslim edi or-
lar. 

Günde nihayet 50 - 75 kuruş 
arasında kazancı olan bir kimse. 
nin yalnız 7,5 kuruş ile mükem
melen karnını doyurmak hakika
ten ıbüyük bir iş.. Lokantayı, 
mutfağı, ht>r ta.rafı gezip temiz. 
liği, titizliği görünce göğsüm 1.:
tiharla kabardı ve o zaman şöy
le düşündüm: 

- Neden resmi, hususi, biitiin 
fabıikalarımızd.a çalışan binler" 
ce, yüz binlerce işçi aynı temiz-

Adre! değtşUrme UcretJ 26 Kro 
lLAl'll IJUKt:rl.EKJ 

ncaret UAnlarınuı sıuıum • aa 
cın '90DdaD ıtnıann U&D •ytaıa 
rmdn 40. ı~ saytalarda 50 Kuruş 
'1ördüncU sayfada ı; tkınc:ı ve 
OctlJıcüde 2: ıı.trınclde t; oaşıuı 1 
varu kesmece il Uradı?. 

Büyük: cc>k devamlı ltl~ll 
renkli uıuı verenlere ayn ayn ln· 
'1lrmeJer yapıur. KeamJ tlA.nlaraı 
santim eatın 60 Kuruştur 

tıean l\tahlyetl(' C Umıyllll 

KöçWı UAnlar 

Bir defa 80; ı.ıa detaaı 00. oı: 
ııerası ~. dört defam 7:1 ve Oll 
ISefıuo l:wl kuruştur 

lik ve ucuzlukta birer lokanta 
sahibi olmnsmlar?. r KAYIPLAR 

/ Bi\tün ömürlerini tezgah 1 --
şında geçiren bu kanaatkar in. 030 ne Yerilen ve lst.anbul llmanınn 
sanlar neden tam ve temiz gıda l<ayıtıı Liman cüzdanımı zayi eyledim 
almasınlar? .. Demek ki oluyor- Eskisinin hiikmll yoktur •• 
muş işte!.. Fcshane fabrikasının 
lokantası buna bir misal... 7.5 
kuruşla işçiler iki kap, hatta sı
rasında üıt kap tertemiz yemek 
yiyorlar. Demek ki mümkün. 
müş' Şu halde neden yapmıyor
lar? .. 

HU.snü niyet ve gayretin ö-

TıL3 fa: Jsnıail '.!~pınar 
(35453) 

* 
Bandırma Jim:ınımJan aldığım lG7l 

num.ıralı reis şahadetnaml'ınl zayi 
ettim, Yenisini alacağımdan 1;sklslnln 
hiıkınU yoktur. 

nünde yenilmiyecek müş.külat · Bıuıdırnuı LimanıııcJı. U<>nızl Knrtulıı) 

1 

1 

Devlet Demiryollan ve Linıa 
işletme Umum idaresi 

, Sirkeci emtia anbarmda tam vagon muamC'lcsln tlıb c;ilJleıı 
•roı•rnk Ofiııin:.ı nit znhire vagonlarının tahmil· ve tahll)'eS1Jtl.ll J.. 
hinden ıtlbarC'n 8 ay mllddetıe mı:ı.ı .sahiplerino bırnkı~ğı i!An °1 

suı:r..\N.\Hl\IET ü<:ONCO ,lllAH HUKUK llAKiMJ,H••l'i 
911/IO 

Fatma ve .M:ıkaddcs , . ._ Atıf ve HulOsi \C Bclkız 'iC :Muhsin , J. ' 
ve Nevtn Ragıbc; Relik, Nebiye ve İ"nıallln 11ay!an ve m terel<tll 
oldukları 1ııtanbııl T'\htnkaıcd" 10::.ıruk soltağındıı. 270 ada' s6 
262 knpı .No.tı ve 1000 Um kıymeti m ıhammineli bir b:.ıp d0

11 ııt 
ııynı nıanalde 279 ada ve 39, 40, 41 paıııcı ve 6 10 No.lı ' 
mlyeslnln 1500 lira kıymeti munnmmE!n l1 üı parça dllkkAııtl\ 1 

zımıııncb ruıııhtu te<arrllr ca~."<'k n~n ayn mUzayeck'yc ,sz;ol 

Birinci açık artırmaları 5.Cı.941 taribı.ıe mUsadif Pazart si 
14 ten lG ya Kadar icra olunacaktır. Kıyın t mubo.mmcrıcıeıin!JI 
bulduğu ttıkdirde o glln ibalcikat!yeh rl yo.pılncaktır. Bulmadığı 
son artıranın t•·nhhUdU bAkl kalmak UZcrc cıtı glln mllctdctl ıcııı fi' 
ikinci açık artınnaıarı lfi.o.041 tarilı ne mü dif l'erşembe guıı~ 
16 yı1 kndıır ıcra kılı'lacnk \C o gUn en çok artırana ihale edl1 

İpotek sa'llbl alnuıklılarla diğer ııUi.kıı.darlann işbu gayri IJ1 
r!ndcki hakların: hwıus!lc faiz ve ma.ara!a cıaır olnn lddiuıarı:ı1 

bltf'lniylc 15 gun içlnoc bildirmeleri llızını ıır. Aksı b:ıldc hal<l~ 
it.tiyle sablt olmadıl<ça satış bedclınlr. payıaşmnsından hllrl<i l< 
MUteraltlm bilOmum 'crgiler hl .. scdc.rlarn 'ıı delı'tlliyl' VC' 20 ~ 
tn' iz bedeli ,.c lhnlo;ı pulu Ye tapu rr asraflrın nıUştcny aıtdr 
parı:ı. ile ttıııu kaydı muclbiucc ve lcın ve ınıs kanununa tedLl<ııJI 
Artırm:ı ş:ırtıııu:ıeııl işbu ılan t..ı.tlbtndcn tıb ren mnhkcnu 

1
' 

tatlk kılınmıştu. 
Talip olnnl:ırın lı .ynıctl mul ıımınenl:crlnııı yuzdc 7 ü u ııi!' 

ııkçcslnc htı.mllcıı o gün \e o saatte lstanbul Sultanahnıclt t•P 
alt katında rlalrl!l nınh.susnsınd'l. f::ıultanahm t 3 ncU sulh bııkll" 
başketaoetlnv ~40/10 No. ile mUracaatıan ııtın olunur. 

1 

Nafıa Vekalelinden 
18.4.IHl Cuma gıinü aal 11'! da Naficı. vE:kı\I tı bin sı ı<il1 

mUclllrttığtl cx!tuanda toplanan malzeme eksiltme komlsyununclıı 
muh:ımmcn bcdrlll ve bUtUn malzemesi n Utcabbld' ıt olrnıl" 
adet mahruti ç2dıru1 kapalı zarf usullyle eksiltmesi l pııacııl\llr. 

1'~kslltmc ;;:ırtnamcsl ve tcfctTUatı (275l kuruR bedelle }f81 

IUğilnden alınabillr. 

Muvakı· t temin'l.t: ('1000' liradır. 
İatcltlllerb tcklıf mel<tup: mnı, muvn'ıt!mt teminat 'le ~ ~ 

yazılı vesaik uo birlikte aynı Jiln saat 115 cı knd:ır m LkOr 1<oıt>11 
buz mukabillnC..: vermeleri lfizımdır. {1824) _____________ _. ....... ~ 

·ı·ur1111e "aaıaarı1et1 

ZıRAA T BANKASI,,, 
Kurul~ tanlu. 1888. - :5ermayesı: lUU,UW,UOlı rurk 

Şube ve Ajans adedı: 265. 
Zırai ve tıcari tıC1 nevı banka mıuımeıeltn· 

, •. ,..,. hlrlkrı,..,nırn- ıx.xoo Ura ikramiye rertycıl• 

1,5 kurıt§a yemek yiyen işçfü:.r ... yoktur. Yeter ki yapılmak ıstcn. (85444 ) 

sin ... 

şısında hayrete düştüm .. 
Nasıl dlışmiyeyim ki dışarıdn 

lokantaJar<ia yedi buç k kuru.sa 
~ pilav yemek rulimJ...iin de. 
gil.. Hattfı daha sofrayd oturur 
oturmaz insanın öniine bir parça 
fırançala ile bir si.şe su koyup. 
hesab.ı 10, hatta 15 kuru~ yazan 
lokantcılar var. Bunların karsı
sında bir işçi lokantasının jl<i 
türlü yemeği 250 gram ekmekle 
beraber yedi buçuk kınıışa ver
mesi doğrusu insanı haklı bir 
hayrdc düşürüvor. 

Sonra yemekler o kadar te • 
mız malremc ile yapılmış ki... 
Her gün yemeğini lokantada ye
miye mecbur olup, karaciğer. 
safra ke.sesı. mide. hastalıkları
na yakalanan vatandaşlarıma 
Fe hane fabrikasının miitcvazi 
ışçi lokanlı!sım tavsiye eıd<>rtm .. 
Yemekler hilesiz Urfa yağı ıle 
yapılmış .. Kullanıl.ın zeytinyağı 
da şerbet gihi bir şey.. Aşçıları 
da öv!" ı ..... zetli yemek yapıyor. 
lar tt.ı ••• 
~ımdı belki bana: ''Haydi, göı·

diıklenni anlatıyorsun; anladım 
ama. şu yemeklerin lezzetlerini 
de gözlerin'e anrMPı'tin ''n ! .. " ı i-

eckler olur. Tabii c~nnn veme. 
gin leZ?.eti elb<>tte gözlt.> göri\1-

Eroğlu .. Osman Vanlı 36 ·-a
şında, evli \C bilha~ çok ·ye. ,-------------
mek yemesi ve lokanta için elin- f Yah'Dı,: uııı Hukuk Mahk•·~lnoon: 
den gelen hizmti yapmasiyl.ı No. 42 
meşhur... Yemekler hakkında Davacı Yalvacın Kaş mahnllcstndcn 
fikrini sorunccı: Kuyucu oğlu Yusuf Kuyucunun Saray 

MUZAFJı'ER AOAR ... *. ManlBn nüfus memurluğundan aldı. 
ğtm nllfus kAğıdım.ı zayi ettim. Yenl
B!nl nlacağtmdAn eskisinin hükmü 

yokbır. 

S.ınu;han<'b-.ı~ı Er ı.okak U mı· 
rıııı.rnda Rettp Zı•rln. (35117) 

* * * 
Erdek nllfus memurluğundan aldı· 

ğım nU!us kAğ'ıdım ııe askerlik tez. 
keremi zayi clUm. Yenisini alacağım• 
dan rnl-·isinln hllkmü yoktur. 

- Aman. bey, dedi, sen ne mah~l!Nd.nılcn lokman oğlu Halil 1.'u· 
diyorsun. Allah razı olsun .. Ben na ve oğlu Ahmet Tuna aleyhlerine 
pek çok yemek yediğim halde ac;tı~rı alacak davasının cari muhako· 
doyuyorum burada. Evvelce aş- mcslndc: :MUddelaleyhlcrdcn Ahnıeclc 
~ıda 30 kuruş verir yine aç kar. hukuk muhakeme usulleri kanununun 
nına çıkardım. Eğer böyle de- 141 tncı mı:ı.ddesi gereği.ne göre no.ncn 

"
·am ederse muhakkak cok mem- tebliğnt yapıldığı halde tayin olunan 

da 
uh k •~rdeı.: Tn~fa SSO doğumlu Kııri 

nun kalacagız-. ~ günde gelmemiş olduğun n m a e-
menln gıyabında yapılmasına ve U· oğlu AhnM.t Kahil. (SM49) 

• lldeO ı.ooo ttn1ı1ı •.ooo tın 
• • 508 • ı.ooo • 
t .. • t60 

100 
• l,OOCI • • tO • 160 

Hemen hemen konuştuğum çUncll şahıs Mehmet TUIUUlln mUda· • * ~ 
her işçi: "Böyle devam ,ederse bale talcblnln knbulUne '~ davacı ve· Trabzon nUfus daireslnılcn alnu11 ol· onrv •T .. n ~ ~ ~ : Beaapıarmdak:I paralar bir sene lçtnde "" 
cok mmnun kalacağız." diyor. kfllnln delil ibraz ctmcsl ıuzumuna duğum nüfus cUzdanımı ve ik{ mck· ı ıe J 
du. Bu cümle ile ne demek iste- karar vernml!J vo muhakeme ı1.4 .941 tep pasomu zayi ettim. Yenilerini çı.. tllfmJyeıı.ıere lkramlyı ~tıgı takdirde "

0 
;ro uı.zııı.slY ..r 

• t.ooe • • 

diklerini de anladrm. PCJ"§tımbl> güntı zovaU saat 9 za bıra- karacağımdan eskilerlnln hükmü yok· K..::iı"~•ar: 11 Mart, 11 Hı:ı.zlran 11 Ey1Ql, 11 Blrlc:!!ncl-l<&Jluıt~~ 
kılmıştır. Bcr mucibi karar muaıhe- tur. !Seyfi Çakar rlndo yapılır. 

Kooperatif ve lokanta, 1934 de lcll gıyap kararmm bir nllsbası mab· 

kurulmuş ve o zaınandanbcri keme ölvanhanestne asılmış olduğun· ••••••••••••••••••••• 
fabrika işçilere yedi bçuçuk ku- dan •ıon tarihlndc.n bil\Ubar beş gün 11•••••••••- "'- '-----------------------
rtı"'a iki kap vemek veriyormuş. lçlnde mraz etmediği takdirde &JYBP 1 Dr. /( emal Ozaan 
Fakat o zaman yemekler <;ok bo. kararının kaUıcşeeeğl ve muhakeme. 
zukmu.cı ve hattii bir iki sene ka- ye kabul oıunmıyacnğt tebliğ yerine • h'rar yollan hastahl( 
dar iki kap y<'nıek. bir kaba · ;1c geçmek nzcre UM olunur. (35443) 
i'll'Diş. ian mütehasa111 
Konu.5tuğum eski işçilerden ıs.-yotın btlkW OMldem Ne.. "" 

biri: Sa!libi: ASIM US ısona Pıı-vı Uate otaaa'9r 
- O zam:rn i!ıci V'Ml'!P~i fahri Basıldığı yer: VAKiT Matluuısı AP"rtr .. ı .: 41%.'lll 

kanın yemeğinden daha temizdi Umum ~~eden· 
droi. Faknt şimdi evlerimizdf' RemE 7 ·z ~il · 


