
Sefirimiz Beri ine avdet etti 

azetecilere "gülerek dö
diye yazın,, dedi •• nuyor, 

tcVon Papenle yaptığım ıniilalıattan ananevi dostluğa müstenit miinase-
IJetlerimizin lnlıişafı namına en iyi lıatilJalarl a Berline döniiyorumn ------------------------------ ı İstanbul, 11 (Telefonla) - Berlin se

firimiz Hüsrev Gerede bu sabah tayya-
re ile Berline gitmiştir. Dostlan tara
fından uğurlanan sefir hareketi esna
sında şu beyanatta bulunmuştur : 

Milliyetperver Hint ka clmlnn bir toplantıda 

Malta adası 1 

----·*·----
Aiır imtihan 
Günleri 
Geçiriyor 

-*-
41ınanJar IJa deniz 

Kongre 
----*----

In~iliz teklifle-
rini neden 
retldetti? 

-*-
ln!!iliz nazırı bu~iiu 
lngilt~r~ye avdet 

edivor 
.! 

- .. nerlindcn geldiğim gün bu mey
dana beşuş çehre ile indiğimi yazrnıştı-
mz. Şimdi de ıcGülerek dönüyor• diye 
yıwıbilirsiniz .. 

Ankarada muhtelif vekaletlerin Al
manya ile olan işleri hakkında görüş
mek fırsatını bulduğuma çok memnu
nwn.» 

Haziran ayında inşaatının biteceğini 
öğrendiğim ve her keslc beraber sevin
diğim l\lcric; köprüsü açılır açılmaz iki 
taraf ta yaptıkları ticari anlaşmanın ha
kiki semerelerini yakından hissetmeğe 
~hyacaktır. 

A vdetimin bir kac; gün gecikmiş ol
masından memnun oldum. Bu vesile ile 
pek değerli samimi dostum V on Papen 
ile görüşmek mümkün oldu. Bu müla
katta ananevi dostluğa müstenit müna
sebetlerimiz.in inkişafı namına en iyi in-
tibalarla Almanyaya döndüğiimü söyle
mekle ayrıca zevk duyanm .. 11 

nud .. n 

Bul~ar 
Kabinesi istila etti.. 
Yem kabliieyl jtile 
Filol kuracak.. 

Sofya, 11 (A.A) - Başvekil Filof 
kabinesinin ist!Iasını krala vermiştir. 
Kral bu istifayı kabul etmiş ve yen; 
kabinenin teşkili vazifesini yeniden 
B. Filofa verm!şUr. 

LITVINOFUN NUTKU 
----*----
Acele 
edelim -·"Mihver ancak mu-

har~be mevdanında .,, 

yok edilebilir,, 
-*-

Litvinof tereddüııen ve 
harelıettelıi fletaetten 

şıııayet ediyor .. 
Amsterdam, 11 (A.A) - United Pres 

ajansının bild!rdiğine göre Sovyet Rus
yanın Amerika büyük elçisi Litvinof Fi
ladclfiyada Siyasal bi1gilcr akademisin
de söylediği bir nutukta demiştir ki : 

·Almanya gelecek darbeyi ne tarafta 
indireceğini gizlemeğc çalışarak düş
manlarını tereddüde scvketmektedir 
Bu hususta bir çok tahminlerde bulun 
mak zorunda olmaklığımız düşmanın ne 
kadar elverişli bir durumda olduğunu 
göstermeğe kMid!r. Böylece biz kuv
vetlerimizi dağıtmağa mecbur oluyoruz. 
Müşterek gayret sarfı zorunda kaldığı
mız bir sırada yapılan iş projelerden 
ibaret kalmamalıdır. 

fC::Mı•ı CO:nhife 2. Sütün 2 de) 

B. L 1 TV t N OF 

Doğu cephesindeki hare klitı gösteren bir f otograf 

., -·-· ·- --- -·- -·-··1 
ı Rus cepht>si 
··-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-. 
Y ınmda hare
kat şiddetini 

muhafaza 
' ediyor -·-Kursk şinıalinde Sav-

yetler taarruzları oı 
arttırdı 

-*-
Bununla ııeraller dofa 
cepllesldde ehemmiyeti~ 
ııır değlşllıllfı olmamış ... 

Moskova, 11 (A.A) - Royter : Dün 
geceki Sovyet tebliği : 10 nisanda cep
hede ehemmiyetli hiç bir hAdise olma
mıştır. Tahrip edilen uçakların sayısı 
evvelce b!ldirilcllği gibi 25 değil 30 dur. 
9 nisan gecesi hava muharebelerinde ve 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

AMERiKA JAPON HARBi 
* Bataanflaki Aın~ri

kan si lahendazları 
Kori~idora geçtiler 

-*-
ı Anaerllıan denizaltısı 

dört .Japon lır1111azö
rünü llatırdı.. 

Vaşington, 11 (A.A) - Bahriye Na
zırlığı bildiriyor: 

Bataan yarım adasının müdafileri ara
sında bulunan Amerikan silah cndazla
rınm bir kısmı Koregidor kalesine ge~
meğe muvaffak olmuşlardır. Nakil isin
de gece karanlığından faydalanllmıştır. 

Koregidora taşınan müdafaaa.lar 2500 
kişidir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Dağıtma 

Blf'IUılePlnin teşlıillne 
llaşlanıyor .. 

OOEMIS CEZAEv:ıoE BiR HlDaSE! . 
•aıeslnl lıötüf'Umleş
ftı.ntete ueya tahrllıe 
~allfıyorlar •• 

ŞEVKET BİLGİN -*-Yeni Delhi, 11 (A.A) - Hint kongresi 
icra komitesi reisleri ve üyelerinin bü
yük kısmı bugUn Yeni Delhiden ayrıla

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 
botu cephesinde, Kwlorduyu tasfit:: niratmak l(in, büyük bir taarruz 

hyan Almanlann, ayni zamanda, --------------" 
~enizde incilh hakimiyetine ölüm 
~i indirmeği hedef tutan bir başkn 
_;ıorruz daha hazırladıldan iddia edil
~· Yapılan tahminlere inanmak en· 
""ile Rusya savaşjyle Akdeniz savaşı 
:asında sıkı bir münasebet yaratılacak-

Her şeyden evvel iktisat nazırlığı
nın tensik edileceği söyleniyor. Ti
caret n87.ll'l B. Sagof geçenlerde şid-

1, detli tenkitlere uğramıştı. Diğer na
u Zırlıklarda değişiklikler olmaması 
'!muhtemeldir. 

Bir nıahkôm teşvik üze"' 
rine bir başka mah
kômu şişle yaraladı 

Ankara, 11 (Hususi) - istihlak 
birlikleri kurulması etrafında yapı
lan tetkikler ilerlemi~tir. Öğrendi
ğine göre her tehirdc 250 evli ve
ya 1000 nüfuslu bir mıntakada halk 
dağıtma birliği teşkil edilecektir. 
Nüfusu daha faz.la olan semtlerde 
ise müteaddit birliklerin kurulması 
mukarrerdir. Birlikler tamamen 
müstakil olacaktır. Bu birliklerin 
teıkiline baılanıyor. 

aaaa=a~caaaaaaaaaaaaacaaaaaaac 

Alman 
uçakları 

. Bu maksatla, general Romelin im· 
~~aSt altında bulunan mihver kuV'\·et
~ınııı. Marmarikte, İngiliz mevzilerinin 
l.a !arından taşarak geniş bir çevi,rme 

Cezaevindeki diğer mahkum- *·--
lar da bu suçluyu a~r yaraladılar l\Ialtaya dal~a-

t'eketiyle Auchinleck ordusunu yok 
~eğe teşebbüs edeceği de söylenmiıı· 
~~:.Durum, bu ı.av:i~edcn mütalaa edil
.:_gı zanıan, Almanların neden en biiyük 
~ faaliyetlerini l\laltaya yönettikleri 
Iİ1bi kolaylıkla anla ılır. Olayların geli
._ ne ı?Öre, mihver, Maltanın / Akdeniz 
'n~aş&nda 0'1nadığı önemli rolü çok iyi 
'-' ~ır. Bu sebeple 20 aydan beri 
" ll~veınet kudreti hiç sarsılmıyan bu 
~iliz kalesine ya hakim olmak yahut tu 
~ ll .~ötiirümleştirmek niyetindedir. Gc
-.._ tündiiz 3 lizlerce tayyare ile yapılan 
lı' sız akınların başka manası yoktur. 
Jt~at Maltanın bir taraftan Sicilyaya 
~111.Şu kapısı denecek kadar yakın 
;;;:-5•· diğer taraftan bir çok ital- Japon askerleri pazarda ali§ tıeri§ ediyorlar 

i:!~:en~zuıu:~a!~'·aor~s1e~t~e~:~: ~=.··· ·:; •• ·.s:··· ·A·······S···k·· ···e····,···,·;·· ··v······a·····z····,·;uy····e····l···. ·i= • .: ......... ~=.= 
~ld ız kontrolünün tesirli bir şe- lf." . 

~OH DAKiKA 
••••••••••• 

Ja~ onlar lir 
noktaya da a 
ihraç yaptılar 

----*----
«BATAAN KAHRAMt NLIRI· 
NIN INTIKAMINI ALACAGIZ)) 

•eı e kendisini hi ettirmesine en- • • • • 
"' tesk'I t :.....: n·1~•-· d o t •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Manilla, 11 (A.A) - Filipinlerde .\kd . ı e mem.~ ... r. ı aıı.ts a a, r o "'as enız yollanmn ka,·usağlnda bu~un- Amerı·kan ve Avust••ralya k ehemm!yetli bir askeri noktaya daha 
hy 1 ~Yes~nde, Sicilya ve cenup ltal- u. U V • Japon bahriye kıta lan çıkarılmıştıı-. 
hiın a ':onetılen hava taar:nn:lnrında mii- • • • • Japonların hareketleri ada içlerine 
til," b·~ hareket noktası .. 01d?.ğu gi~i, vetlerının Y enı Gınede mu•kaveeıı doğru genişliyor • 
.. d a ıkmal yolunu da mumkün olduırn Vaşington, ll (A.A) - Bataafı müda-
lıakf r tıkamağa ~uvaffak olmuştur. Fil- • J 1 A 1 1 •• • fileri dünyanın ~:1yr~nlığmı k~nmış-
"i, ka, Malta .mılwerciler. eline d~c;sey- metı apon p an arJbJ at lust ettı lardır. B.';ll11.ar .~~.ttefik devletle~ d~-
~lk~lm~n1ar ltalyadan şımal Afrıkaya vasına buyük olçude hizmet etmışler-
._Pt 1 dmılyonluk ordular gedrir, Mısırı - dir. 
ıı .. ıe;d~r. bütün Arrikaya hakim olab.i- Radyo gazetesine göre Uzak doğuda tanları hayranlıkla anmak dost ve düş- Vaşington, 11 (A.A) - United Pre-
"•"a~ ı. Bu bakımdan Malta Akdenız Bataan yarım adasındaki Amerikalı.ve man için bir vazifedir. sin Avustralva karargahı nezd:ndeki 
~tı->ı:ın en erem Ye en ajbr yüJriinii FH=pinli kuvvetlerin bir kısmının Kore- Avustralyada Yeni Ginedeki Japon muhabiri bildiriyor : 
~ih nnda. taşımaktadır. gidor adasına çekilmeğe muvaffak ol- ileri harekAb durmuştur. Buradakı Bataan yarım adasında mukavemetin 

ltinı ~eh~· .hır ~n bu deniz kalesine hiı· dukları bildiriJiyor. Amerika ve Avustralya kuvvetlerinin !';Ona ermesi münasebetiyle general Mak 
l\ti~t \ılır mı? Gayet küçük bir adada bu kuvvetle- !yi mukavemeti Japonların ellerindeki Arlür şunları söylemiştir : 

~le k ~ nssı~~ar bu İşin imkansız dene- rin yeniden muknvemete karar vermış olanları altüst etmesi ihtimali vardır ve - •Oradaki z.avallı evlatlarımın ya
tel'<'el nr ~ç olduihına kanidirler. Bıı olması, bu kuvYetin kumandanlarının bu mukavemet ne kadar uzun sürerse, nında sonuna kadar çarpışmak ister· 
tanın e dn~a İyi nüfuz etmek için Mal- yüksek bir azim sahibi olduklarını gös- bu ihtimallerin de o derece kuvvetli ol- dim .. ıı 
'e~..di~nkıtın . müdafaa '\'asıtalarınn gi)z tery:nektedir. ması tabii olacaktır. General Berk demiştir ki : 

Ada ~ ~ıfnyet eder. Ustün kuvvetler karşısında, net=cesi- Binnanyada Japonlar her iki cephe - •Amer:kalılar Bataan kahramanla· 
~hhii~l ~nızdcn l apılacak çıkartma tc- nin evvelden malum olmasına rağmen üzerinde, yani İngiliz ve Çin ordulannın rının intikamını alacaklardır .. • 

erine karsı \17.\m menzilli on nltı verilen bu parlak kararlarından dolayı müdafaa hatlarına karşı yen1den büyük ~~""""~~....,. 

Evveıki giln ödemiş cezae.vinde bazı )ar halinde ta
mahkumler arasında çıkan bır kavgada 
iki ma?k~m ağır aurette yar~lanmıılar- arruz ettı· ıer 
dır. Hadıse hakkında mahallınden al-
mış olduğumuz mah1mat şudur : 

ödemi~ cezaevinde kız kaçırmaktan 
iki buçuk sene hapse mahkum Mehmet 
oğlu Tahir, adam öldürmiye teşebbüs
ten 12 •eneye mahkum Ramazan Yıldı
nm, hırs17.lıktan mevkuf sabıkalı Hasan 
Zeybek, yol kesmek ve adam öldünnek
ten mev:kuf Tahtacı Halil, bapsanedeki 
iki mahkUmu öldürtmiye karar vermit
lerdiı . 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

-*-ingUlz tayyareleri df? 
Glrlde ve Lillyada llir 
çolı yerlere llomlla 

.savurdular-
Malta, 11 (A.A) - Resmi teblig : 
Alınan hava ku\"Vetleri ehemmiyetli 

mikdarda av uçaklanıun himayesinde 
olarak Maltaya yeniden sidletli bir hU. 

(Sonu Sahife 3, Stitun f te) 

. . .. 1111111mmııııımrıııı 1111111 11111111 mı~~ 
.&a.LJ.QıS~~~~~~~J_--~----~~~~~~~~--
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ŞEHİR HABERLERİ Malta adası 
~--~-k·~~-~ 

Yazan: Şahin Alıdııınan 
••• 48 ••• 

-- ipek seccadede yatan kimdi? 
------------------------

~eni~erııer yauaşça lıon u.şuyorlardı, uMısır hü· 
........... Kansa Corb• sözlel'I ipıiliyord&. 

Taşıt 
-*

Grupları teşkili için 
hazırlıklar 

-*-

iKi CURETKARıN MA ri lFETI 

Tehdit mektubile bir şa
hıstan 500 lira istemişler 

A~rimtihan 
Günleri 
Geçiriyor 

-*
Almanı ar bu deniz 

Çahk Kemal denileıı bu sivri akıllı he- - Aman, burada du.nn.ıyalım arkadaş! 
ıitıt vyduium için. derin bir pişnnın1ılı: dedi. Dağıtma bidikleri teşkili hakkındaki 
dvamu sezmekten kendimi alamıyor- - Neden?.. Vekiller Heyeti lc:arannın vilayete teb- raralar verilmezse öldi:rülmek 

tehdidini savuranlar tutuldular 

lıalesini lıötiirümleş• 
tirmeğe veya talırille 
çalışıyorlar •• 

d-. ça:Jık Kemalin bir çok münase'bet- - Neden olduğunu sana anlatının. liğ edildiğini ve hazırlıklara başlandığı-
sis tpett burnunu sokan bir adam oldu- Burada bir saniye bile dtırmaınalıyız. nı yazmıştık. Dün de taşıt birlikleri ve 
ğuma çok yakından bili)"ardum. Buna Bu yüzden başımız pek büyük belilara grupları tqkili hakkında vilayete tali
nıiımen yine oaun peşine takı}mıpım uğrayabilir! mat gelmiştir. Bu hususta da hazırlıkla-

~EVQT BİLGİ~ 

(Baştarafı l inci Sahifede) 
.tş1edilim bu tedbirsizce barekeUen ötü- - C~ nasıl beli?_ Bir suçmu is- ra başlanmıstır. 
ı'Ü ~ kendi kendimi ayıplamağa ledik? Seccadenin üzerinde yatan bir Taşıt birlikleri e grupları teşkili, 
ve 1ıfnk.it etmeğe koyulmuştum. ihtiyara bakmaktan ne çıkar? .. Hem o- devletçe el konan maddelerin el konan 

Her adım abpmızda önümüze çıkan nun imdadına .knşmamız icap etmez ıni? mıntakalarda bir yerden bir yere kolay
sa,.az tehlikeler atlattıktan sonra. ni- Acaba bu zavallı adam kimdir? Kadife ca naklini temin hedefine matu(tur. Bu 
ha7ft ikimizde bayı:rm tepesine kadar kaftanmdan ve boynundaki inci gerdan- h~ta ~iJayetimizde de gtuplar teşkil 

Zabıta bir tehdit mektubu hadisesinin emniyet müdürlüğü araştırma teşk.i\Atı pusluk toplarla mücelaheı bir çok kale· 
faillerini meydaana çıkarmıştır. Keçeci- faaliyete geçmiştir. tık iş Bidibidi Hi.ise~ lere day~akta(lır. Qu .ktlieler oyul· 
lerde deri tijccan Yako ile Eş.refpaşada 1 yini bulmak olmuştur. Böyle bir işteq muş kayalar 'çindedi.f, D~er bh rok ~· 
Horasancı mahallesi mümessili lsmaile katiyen bihaber bulunan Hüseyin şaşır- leler de kıyıları müdafaa etmektedir· 
tehdit mektuplan gönderen Yaşar adın- mış ;--: ~ral~~·ı açli_t bulunan Yaşa_r 3:dm- Ua~a iis~ii. 600 bo~bardım~ .~e s~~= 
da bir şah.ısla mektupları yazan Yaşarın da bırının boyle bır şey yapması ihtıma- u:çagını ıstıap edebılecek buyük yerzP 
kardeşi Abdullah adliyeye verilmişler- linden bahsetmiştir. banprlarmı, mütead4it pistleri ihii"! 
dir. ' Bir müessesede çalışan Yaşar bulun- e~~tedil'. Vaktiy!e. Malta şövalyeJerı· 

t.IJ'!DMUDI§ bulunuyorduk. hktan be.r halde onan büyük bir adam edılecektır. 
Bmada geniş bir düzlük ba§lıyordu. olduğu anlaşılıyor. ---·---

,Ve 'bu dilzlütiln ilerisindeki bir noktada Hemen şimdi onwı yanına gidip ölüp G•• J b• •• 
memJi1kJett ait süslü çadırlar görün- ölmediğini anlamalıyız. Bu .suretle bel- UZe Jr IJ''-U-
mekte idi._ kide ona bir faydamız dolrunm ... 

Bia bunsmı tenha bir vaziyette bula- Ben Çalık Kemale bu sözleri söyledi-
cağlmm zaımetmittik! Fakat yaptığı- ğim sırada yanımızda bulunan Yeniçeri
msa • ı P'* yanıldığımızı anlamakta ~ le-r de kendi aralarında, gayet hafif bir 
cik rnipı1r!.. sesle konuşmağa haşlamış bulunuyorlar-
Çalılarm arasında kımıldayan bir çok dı. Ne söyledikleri her ne kadar iyice an

Türk kavuk.lan seçtik! Demek bizim Jaşılamamakta ise de laf arasında cMısır 
Çahk Kemalden daha açıkgöz adamlar meliki ve Sultan kansugori:t dediklerini 
da n.rmş! ... Onlar da bizim gibi, lıu teh- sarih bir suı·ette seçmiştim ve merakım 
likeli bayırı tırmanarak kısmetlerini büsbütün artmıştı_. 
ararnağa girişmiş bulunuyorlardı. Çalık Kemal beni zorlıyarak kalabalı-
~nlarla kaqılaşmağa ha.zır.landı- ğın y~nından ayrıldı. Beı: . muk~v:met 

ğırn bir sırada birden bire dostlara rast- edemıyerek yoldaşın tesırıne tabı ol
laclıpı gördilğüm için. ben anı birse- dum. Bu ~retle baygın ihtiyarın yaytığt 
vince tutulmll§tunı ve bu duygumu yerden epıyce uzaklaştık. Çalık Kemal, 
önilmde giden Çalık Kemale açtım. Fa- içinde tehlike sıezdiği sınırın dışına çık. 
kat o bundan memnun olmamıştı. Hoş. tığımıza kanaat getirmiş olmalı ki bir 
nutsuzluğunu anlatan öfkeli bir tavırla aralık durdu: 
yüz.ibne baktL Kaşlarını çatarak: - Seni oradcn niçin uzaklaştırmak is-

- Yazık, dedi, bo adamlar b.iulen da- tedim biliyor musun? diye benden sor-
ha evvel davranmışlar. Çadırlarda um- du_ _ . 

1 au!wn kadar altın bulam.ıyacağımdan - Ne bıleyun, ben .•. Fakat bunu bana 
korkuyorum! &nlatmalısın! Ne var? .. Belki de çadırla-

Bak şurada bir kalabalık var' Gel 0 rını bırakıp kaçan memlüklerin geriye 
tara.fa 'doğru gidelim!. · ' dönerek iizerimiı.e hücum etmeleri ih-

"D:"ft._ ,_.ka il ...:1 b ... ük" b- d timali seni ürküttü. Nasıl, bu tahminim 
.cıuuu.ı , eı<ue, uy ır ça ırın d v d v·ı '? B . b km d ı ·· :-~~ Tü k d y . ogı·u egı mı... enı ıra a ın ... 

onuıuue, ur or usuna mensup enıçe- d t iht" k' ld -
rilerden milrekkep oldukça mühim bir yer e ya an ıy~r~ ım o ugunu an-
kalabalık to Ianm 'b Bunların d lamak fırsatını elımızden kaçırdık! .. 
b. · p Ul b Ka a.rasBo:xı a Çalık Kemal benim bu sözlerime kar-
• tZlDI m~~anın ~n aşısı }a _gayı şılık olarak dedi ki: 
Öa seçmıştim ve hiç ummadıgun bır s.ı- s ·h · 
rada ona burada tesadüf ettiğim için bir- b - en ok_ı tıyladrı tanıyaınd ahdınf amma, 
ije b. kt k dim' ala en onun ım o uğunu er al ark et
~ ıre şaşırma an en 1 mamış- tim. İşte bunun için seni oradan uzak-

c;!aıık Kemalle birlikte kalabalığm laştır~- ~iz.im gibi küçi:ik. ~tbeli as-w land ğı doğ ·ı iedik. 0 kerter buyuk adamlarla ılgılı bulunan 
P ı yereilk :":.. 1 er raya i_.o;lere karışmaktan çekinmelidir! .• Şimdi 

l_~!! .,~armazd . gu.o~~ boçarpl anboşey, ben suna o ihtiyarın adını söyleyeyim 
;ıtpeA uu- secça enın ....,..-..ue y u yu- mi" 
aa .aerilip yatan ihtiyar bir adamı gör- M~raktan büyüyen gözlerimle Calık 
mek olmuştu. Kemale bakarak: -

ihtiyarın üzerindeki elbise gayet süs- - Çabuk söyle!.. diye haykırmaktan 
lü bulunuyordu. Mor kadifeden bir kaf- kendimi alamadım, her halde memlük 
tan g:iyınqti. Başı çıplaktı ve tepesindeki ulularmdan birisi olacak!_ 
aaçlan klmllen ağarmıştı. Sakalı da sa- Çalık Kemal gayet ciddi bir tavır ta-
'1 gibi bembeyaz göriinfiyo?'do yere dü- kınarak; 
terk~ ~f~dan .~ırl~an kavuğu, sec- - Bu adam, ınemlük padişahı Sultan 
ç.ıdenm ıki adını otesmde duruyordu.. Kansugorinin ta kendisidir diye cevap 
. Acaba bu ihtiyar kimdi? .. Hasta miy- verdi... ' 
Oi? Bayılmış miydi, yoksa ölmüs miy- B ı· TM E D t 
di?.. - - -

O dakikada kafamın içine dolan bu 
•ualleri halletmek için zihnim o kadar 
büyük bir faaliyet aarfetmeğe koyul
lllUJ bulu.nu~·ordu ki başka düşüncelerin 
hepsini de birden bire uııutmuştum. 
Hatti bir kaç san.iye önce bu kalaba
lığın arasında Kara Bola:rı gördüğümü 
bile iiındi aklıma getiremiyordum. Yer
de yatan ihtiyarı garmek arzusu beni 
adeti bUyüleaı.ifti. Buraya varma
dan evvel, savaş yerinden eeçerken gör
düğüm kanlı manzaralar bile beni bu de. 
ı-ecede şaşırtmış değildi. 

thüyarm yilzU bal.mumu gibi sapsarı 
bir renk bağlamıştı. Göğsünde fındık bü
~ üklüğünde incilerden mürekkep gayet 
kıymetli bir gerdanlık vardı. Elbisesinin 
hiçimi ve gen.iş tarzı onun memlflklere 
ınensup büyük bir adam olduğunu anla
tıyordu ... 

O sırada koluma bir elin dokunduğu. 
nu fark ettlın. Bu temas beni ikaz et
anişti. Baktım ve Çalılc Kemalin yanım
öa bulunduğunu, fite o zaman fark et
tim. Bana: 

Jjtvinofun nutku 
(Baştarah ı inci Sahikde) 

Müttefik devletlerden biri askeri sa
hada başlıca kuvvetlerini yıpratırken di· 
ğer biri muayyen olmıyan bir gelecek
te muhtemel hareketler ic;:n kuvvetleri
ni saklarsa istik:ba1 emniyette olmıyacak. 
tır. Şimdiye kadar iyi yolu henüz bula
madık. Çabuk hareket etmek lazımdır. 
Aksi takdirde hedefe vannadan yol ka
panacaktır .. • 

Litvinof Birleşik Amerikanın da Al
manyaya taarruz etmesini istemiş ve de· 
miştir ki : 

•Mihver devletleri sadece Alınanya
nm ablokası veya Alman ~erinin 
bombardımanı ile değil, ancak ve an
cak muharebe meydanında yok edilebi
ürler. Başlıca muharebe meydanı ise 
şimdi Sovyetler birliği topraklarındadır. 
Bu topraklarda Almanya ve müttefik· 
!erinin ezici üstünlükte kuvvetleri top
lanmış bulunuyor .. • 

~-- . . ·- -·-·-· ... - --- ..... I 
L_ . .J~!!.X!.!~-- .!l~~!!~ ...... L_~ 
Hayatım Zehir Olmuşken!!. 

-5- Yazan : UÇ YILDIZ 
Dehşetle ona bakıyordum. Fincanını 

kaldırdı, dudaklarına dayadı ve bir yu
dunıcla içindekini yuttu. Kin dolu bir 
sesle tekrar etti; 

- Bütün hayatını% boyunca! 
Bir pyler söylemek istedim. fakat 

sesler boiazımda tıkalı kalıyordu. Nazi
renin yüzil bir ıstırap ispazmoziyle ge. 
rildi. Hırlayarak iskemlesinden yuvar. 
landı. 

Ertesi saat olup bitenleri hatırımda 
mübhem ve ilrenç bir kibus gibi kazıh 
kalmıştır ne kadar unutmağa çalışsam 
nafile! Biribiri ardınca Zekiye ve dok
tora telefon eUiltmi hatırlıyorum. Dok
torun teşhisi bu belirsiz gölgeler arasın
da zalim bir sarahat taşıyordu! Nazire 
Aldaih ölmilştü. Zehirlenmlff.L 

Doktor polisi çaiuttı.Zehir şişesi masa 
üzerindeki bir fesligen sak.cnsının içJnde 
saklanmq olarak bulundu. Ben mu~ 
lakta iken kadın bunu oraya atmış ola
ea ktL 

Tevkif edildim. Masum olduğumu ıs
pat için bir imkinım olmadığını derhal 
ı.nladun. Zeki ile avukatımdan bqka 
buna inanan yoktu. 

Muhakeme safbalan benim için en 
ince bir i§kence oldu. Aşkımız adll 
usullerin ~ altında tahlil edildi. Ça
murlar içinde 3Urü.klendi. 

Bazen o hale geliyordum ki sadece 
bu fikri can çekipneye aon vermek. mu
hakeme salonunu istila etmit olan se
yircilerin meraklı ve tiluindirici hakış
lannclan kaçmak için suçlu olduğumu 
iddia etmek hansine lr.apalacağım olur
du. Hele bir dÜfÜıuen.iz a 1 Ne mükem
mel dedi kodu 1 Genç ve giizel sarışın 
bir liae öğretmeni rakibini zeh.irliyerek. 
öldünniifl 

Avukatım bana müttasıl tekrar edi
yordu: 

- Hakikatten J&fınayıruzl Beraetiniz 
için pek fazla ihtimal yoktur. fakat olup 
biteni ve her ıeye rağmen iddialarımda 

sam ere 
-*-

Gece halkevi salonunda Maarif ce
miyetinin şehrimiz Ege lisesinin son sı
nıf talebeleri tarafından patlak bir mü
samere verilmi'ltir. 

(En ulu eseri) piyesinde albay mü
tekaidi rolünü yapan tclebeclen Kadir 
Bayu, yaver rolünde Zeyyad Köprülü, 
kuvaimilliye zabiti ödevini canlandıran 
Doğan Aytaç ve diğer arkadaşları bir
birinden üstün olarak muvaffak olmut
lardır. Hikmetin ve Süleymanm tü 
b.a~bnna okudukları şarkılar ve çalman 
kitaranm nagmeleıi çok canlı olmuştur. 
Çapanoğlu vodvilinde de Ziver rolün

de yine Zcyyad Köprülü başta gelmek 
üzere Doğan beğenilmişlerdir. 

Netice itibariyle: Ege liaesinin son aı
ruf talebeleri kusunuz vazifelerini yap
mışlardu • ---·---KARŞIY AKADA 
Bir ana Jnıcağı açddı 
Şehrimiz çocuk Esirgeme kurumu ta 

rafından Karşıynkada bir •Ana kucağı• 
,·ücuda ~tirihni.ştir. 

Muhitimizin önemli bir ihtiyacını 
karşılıyan bu müessesede 3 - 6 yaşına 
kadar çocuklar bakılmaktadır. 
Mütehassıs bir ana mektepleri öğret

meni idaresinde bulunan ırKarşıyaka 
ana kucağı• Çocuk Esirgeme kurumu
nun faydalı ve gii%el eserle.r!nden biri
sidir. ---·--AYCJUR KVU1BUNllH 
BVGONICO ro11EJ1ı 
Avcılar: ve atıcılar kulübünün Kültür 

parktaki atlı spar binaswa nakli müna
sebetiyle bugün saat 18.30 da bir açılı"? 
töreni yapılacak ve bunu bir kokteyl 
partisi takip edecektir. 

Açılış törenine bir çok güzide zevat 
davet edilm:..'ilerdir. 

~~~~.._.,_·....,.--~~ 

Efımelı meselesi ... 
Dün öğleden sonra şehrin ekser fırın· 

larmda ekmek yoktu. E2lerinde cll ni· 
sanb tarihli ekmek kartı bulunanlar 
günlük ihtiyaçlarını temin ec:kmemek 
zorunda kalmışlardır. 

Bunun sebebi : Bazı fırınların 12 ni
s:ın tarihli kartlar hfunillerine ekmek 
vermeleridir. Ekser!ya cumartesi gtin
leri karşılaşıkın bu vaziyet incelenerek 
bi:- ~are bulunması J.azund.ır. ---·---BiJt AMELENİN 

KOLU KIRILDI 
Turyaj fabr:kasının gliseı·in dairesin

de ~şmak~ olıın aınelel~den maklnist 
Adil Albayrak, kaza neticesinde kendi
sini makineye kaptırmış ve sol kolü dir
seğinden kırılmıştır. 

Yaralı, derhal fabrikanın otoınobiliyle 
Fransız hastanesine kaldırıhnış tedavı 
altına alınmıştır. 

israr ederseniz, hellı:i de ileride affa uğ
rarsanız. 

Müddeiumumi benim ifadelerimi 
ayakta duramıyacalı:. bir yalan örıüsü 
gibi gösterdi. Oh! İ§i gücü başkalanoı 
suçlamak olan insanların vazifesi ne 
ağırl Muhakeme ilerledikçe son ümitle
rim de parçalanıyordu. 

Hükmün verileceği günün arifeai.nde 
avukatım bayan Aliye Kurtar beni gör
m~e geleli. 

- Yavrum, dedi, şimdiye kadar hiç 
bir kadın çektiklerinize sinir buhranına 
kapılmadan tahammul edememiştir! 

Kalkarak cevap verdim: 
-iatertinin insanı nereye sürüklediği. 

ni pek. iyi gördüm de 1 Sinirleri boşalmış 
bir kadın korkunç bir şeydir. Zavalh 
Zekim hayatında buna kafi derecede 
tahainmul etti. 

Benim hahtsizliğirni ortaya sererek 
onun felaketini arttırmak istemem. 

Avukatun bayan Aliye Kurtar nafiz 
ve tatlı gözlerini bana dikerek elini 
omuzuma dayadı ve sordu: 

- Onu çok seviyorsunuz, değil mi 
yavrum? 

- Canımdan çok! 
- Bana da öyle geliyordu. Öyle ise. 
Bir saniye tereddüt etti: 
- Öyle ise, size bir şey bildirmeği 

Vl}7.İf e şayanın; yarınki hüküm hakkın
d11. hiç ıüphesiz hayale kapılmıyorsu-

Deri tüccarı Yako dözt gün evvel cBi~ mussa da okuyup yazması olma- nın yıne kayalar ıçınde oydurduJdal'l 
dibidi. Hü.!eyin imzalı bir mektup alarak dığ~, hatta imzasıru bile atmayı becere- tüneller şimdi ada halkmın vyüzde dok: 
Eşrefpaşa polis karakolu karşısındaki mediğini söylem.iştir. Fakat çalışbğt ~ı barındıran modern sığınaklar bı 
kahveye kendi imza sahibi adına 500 li- müessesedeki maaş bordrosunda Yaşar line k~uştur. . . . . . ·• 
ra bırakması bildirilmekte ve eğer bu imzası görülünce buna ne diyeceği so- le En :.azik ~esele ~idir. ~~ 
parayı oraya bırakmazsa tabanca kur- rulmuştur. Yaşar, aynı yerde çalışan .~· 8 ya ~ıyan . ttte Y•r--. 
şunlariyle beş yerinden yaralanarak öl- kardeşi Abdullahın bordroları kendi hucuınl8!a ragmen ıaşe dunununu alt' 
dürüleceği bildirilmekte idL Mahalle adına imzaladığını söylemiştir. i8.1Maltat&rmaga mu~~: ~amışlarclır. b(e 

•· ili" •--il d ·· d :ril kt Abdullah · ti • .ı•1-:~ ktu umunu v Sır Vilyam J)oO mumc~ ~ukl e egon e en me up ıs cvap ~ v:· me P- v .... : ·eti ... 1 lat -~-.:1-- . 
· h"b" · - ali b" l Abdullah .:1. ~ t tbik ·! ıla -..) ŞO) e an m-UIUU • aynı ımza sa ı ıne aıttı ve me ıı- az arı ın yazu..gı a ı:: yaz - •B ·· kad tin · tilıaa1ar ,e-

değişikti. rmdan anlaşılmıştır. Her iki suçlr halı:- çirru:.'ö:ı~· .. :J' daha ım tin . ~· 
Yalro hadiseyi zabıtaya duymmuş ve <ında takibata başlanmJ§br. 1 __ ka ~~ et ~ . mı_._. 

IAl1I 1'§1 m ......... vem ununur ~ 

ödeıniş c~zaevinde 

bir hadise 
( Baştaralı 1 inci Sahifede) 

Kendileri işi pewde arkuuıdan takip 
ederek Şakir oğlu lbrahim Kurtar adm
da bir şahsı bu İle azmettirmişler ve pa
ra mukabilinde igfal etmişlerdir. öde
miş eez.aevinde üç buçuk senelik mahku
miyet müddetini geçirmekte olan İbra
him Kurtar yukarda adları geçen dört 
mü~vvikin sözlerine kapılarak bu İşe 
razı olmuş ve kendisine suç aleti olarak 
bir şiş verilmi~tir. 

Nihayet evvelki sabah sabahın er
ken saatlerinde uyanan lbrahim Ku1tar, 
öldürmeyi tasmim eylediği iki mahku
mu ce:ıaevinin helası önünde heklemi
yc başlamıştır. Plan mucibince öldürü
lecek iki sahıstan biri katilden 12 sene
ye hapse ·mahkum olup cezaevinde bir 
senedenberi yatmakta olan Osman Ka
ya, diğeri de l 4 seoeden'beri hapsa.nede 
yatmakta olan ve mahkumiyet müddeti 
ni 2 sene sonra bitireceği anla,ılan Ba
yındırlı Mehmet Berberdi. 

İbrahim Kurtar bu iki mahkumu bek
lediği sırada sabahın saat dokuzunda 
Osman özkaya helaya gelmiş, İbrahim 
Kurtar sakladJiı şişi çıkararak Osman 
özkayayı arkasından ve iki yerinden 
ağır surette yaralamışttr. 

İbrahim KUTtar bu i~i yaptıktan son~ 
ra lcendisini talı:ip eden cezaevindelc:i 
diğer mabkumlann elinden kurtulmak 
için hamam tara!ma kaçmışsa da tenef
füste bulunan diğer mahkilmlar kendi
aini takip ederek arkasından bıçak 
ve batmdan odunla yanJ•mıtlaıdır. 

Ceza evi müdürü hadiseden haber
dar edilerek heman hadise yerine gel
ıniftir. llı:.i yaralıdan Ounan özh7a te
davi .için lr.ire cetirilerelt memleket 
hutaneeiı)e yatmlmqtır. Mütevviklerin 
bu iti neden lumrladıklan adliyece ti
milı:. edilmektedir. 

~~-~---.~#!Mt·~~~~ 

EKMEK KAJUl&ll 
SAl'IYORDV 
Konak vapur iskelesinde Mehmet ot

lu Hüseyin adında biri ekmek karnesi 
satarken tutulmuştur. 

Guüer caddesinde Murat adında biri 
kadın meseleslııden Mustafa Kimili ta
banca kurşunu ile yaraJaınıştır. 

nuz~ 
- Hiç hir hayalım yok. Beni bekli· 

yen akibeti biliyorum. 
- Çolr. yazık., senelerce hüni,yetiniz.. 

den mahrum kalacaksınız.... Fakat bu 
sırada Zeki Al dağlı ne yapacak) 

- Buradan gitmesi ve hayatına, ba§
ka yerde, yeniden başlaması lazun 1 Di
ye bağırdım. 

- Doğru söylüyorsunuz. ona ben de 
bunu söyledim. Fakat sizi hapishanede 
ziyaret edebilmek için burada kalacağı 
c.• •·ahını verdi. Bunun manası olmadığı
nı anlattım ve onu kandırmağa çalı9tım. 
Beyhude zahmeti O sizden bqka hiç 
bir şey düşünmüyor. Fakat bunun neti
ceti ne olacağmı çok tecrübelerimle bi
lirim. İtini kaybedecek. ve bir yeniııini 
de hulamıyacaktır. Şimdi bütün şehir 
halkı onu tanıyor. T e§hir edilmiş bir 
adamdır. Burada kalına, çok. geçme
den sanatından dütmüı bir adam ola
cak, ba,ka yerde kendisine yeni bir ha
yat kurabilir. Onu iknaa çahşımz. 

Hararetle vaat ettim: 
- Burıu yapacağım. 
Aşkımız Zekiye korkunç bir 

rezalet, hacalet, sevdiği ifin 
gibi neticeler getimıitti Fazla 

dram, 
kayıbı 
olarak 

onu bir serseri, yersiz yurtsuz bir adam. 
belki de bir sarhoş haline dü~ünneme
Iidi. Ümitsizliğin nerelere sürük1ediği 
hiç bilinir mi). 

Amerika - J11poıA 
harbi 

mışta • .Bilüis her şey bu parlak ~· 
vemethı devanı edeeeiini ~· 
Düşman badi yolu üzerinde en Jcunret· 
1i JJliniayı Mrtaraf eCmeğe çahşmakô" 
chr. Bize aa1ar vermiştir. Fakat~· 

(R ... ..h..J. J ind Salıife4e) il kenclisİne pabahya mal obuaştur. /lJ• 
~--- manJann Jnıvvetleriai tamam ~ 

.. Ko~egidOl', 11 (A.A) - Çarşamba eepbesinde tabşit etmek ~ pj· 
günkü muharebelerden ve yol"guııluk- detle d duldan bir nd Ma!U1' 
tan bitkin bir halde olan askerler ve 1. .. ~ ay ha ~"~-' _ ___.. 
h bak ılar Ba ndan ka ak . . W'.fl ıauarn• va .. ~ MJP~ 
. asta :11;hlar taa k'' k bçmalıkla ıçm ia mecbur olmalan Maltanm ken~ 
3apon SLW uıa ve ope rma d~~ .. - vazife . L ... ı..ı..ı...ıe _,ı...w deJO· 
meydan okumuşlardır. ~.... yı ,__....,, ya...,.pna 

Royterin bildirdiğine göre bu haber, clir~ .. .. .. • betli old··~-..ı-- ~n,-
Bataan müdafaası çökeli beri Koregi- . ıoruşun ısa ..._.....__._ ~ 
dordan alınan ilk haberdir. he$~emezld · aJ .. • • mih~eı 

Nevyork, 11 (A.A) - Bir Amerikan n na e M ta. ~.rındekı .,. 
denizaltısı Avusturalya limanlarından baskmnın da_,~a b•r .. muddet ~lmad . 
birine gelmişür' Denizaltı hiç değilse bir ~e".am ~ecegıne hükmetmek lazımdlt·. 
ve belki dört japon kruvazörünü batır~ ihtimal ki Almanlar, havadan ve deolı 
m~tır. den. bir çıkartmayı da tecrübe edecd" 
Vaşington, 11 (AA) - Bahriye Na- lerdır. 

zu-lığının diln akşamki tebliğine göre üç 
ticaret gemisi Atlantik açıklarında düş
man denizaltılarının hücumuna uğra
mıştır. Biri küçük, diğeri orta büyük
lükte iki ticaret ~misi torpillenmiş, or
ta büyüklükte bir diğer ticaret gemisi 
de top ateşine tutulmuştur. 

ŞEVKET BİLGJPI 

Vaşington, 11 (A.A) - $elit adası su
larında bir Amerikan denizaltısı büyük 
bir japon ticaret gemisini batırmıştır. 

AVUSTURALYADA 
Vaşington, 11 (AA) - Port Moreslu

dan bildiriliyor: 
Av uçaklan himayesinde hareket eden 

11 japon bomba tayyaresi Port Moressi
ye hücum etmiştir. 

Avustu:ralya tayyareleri kayıpsız bir 
japon avcısı ve bir bomba uçalmı tahrip 
etmiı)erdir. 

Son altı günde japon kayıbı •O uçağı 
bulmuştur. 

Kolombo, 11 (A.A) - Bugün neşredi
len bir tebliğde bildirildiğine göre, dün 
Trincovali üzerine yapılan dUşman akı
nında 21 japon tayyansi muhakkak ve 
12 japon tayyaresi de muhtemel olarak 
tahrip edilmiştir. Bundan başka iki dUş
ınan tayyaresi de ha.sara uiratılmıştır. 

San Fransisko, 11 (AA} - Haber 
alındılma ~. bug\in saat 8,30 dan beri 
Cebi ada.siyle Amerika arasında muha
bere kesilmiştir. 

-----llıf4ııAıı 
llJR ADAJllH 
AJHllı lıll'llcb.. 
Eşrefpaşada Bayram yerinde şoför 

Mahmut otomobilln.i Kemal Nuri adın
da birine ~arak ayajuun kırılma
sına sebebiyet vermiştir. Suçlu haldon
da tahkikata devam edihnektedi:r. 

Ertesi gün ben yirmi sene hapse 
mahkibn oldum. Yeni bapisLaneme 
kaldmlmazdan evvel Zekiyi tek bir de
fa gördüm. Kmk bir aeele: 

- Sevgilim T Dedi, gelecek hafta se
ni tekrar görmeğe geleceğim. 

Bütün kuvvetimi topladım ve soğuk 
olmasına ça~tığım bir sesle: 

- Celmel Dedim, gelecek olursan, 
seni kabul etmiyeceiim 1 

- Munise! 
- Kimse beni bir ziyaretçiye çıkma-

ğa mecbur edemez. Zeki, eğer beni geı-
çekten seviyorsan buradan gideceksin 1 

- Fakat. .. 
Sözünü bitirmesine meydan verme

dim. Hummalı bir sesle, ümits.izliğin ver 
diği azimle §ehirden ayrılması için yal
vardım. 

- Anlıyormusun, Zekiciğim} Anlı
yomıusun ki hayabn, varhğın benim için 
artık bir tek manası kalmışhr; sen'> Ben 
artık yokum. Benim İçin meslek aenin 
mesleğin, hevea senin hevesin, talih se-
nin talihindir! Eğer muvaffak oluraan, 
Karanlığım içine bir parça gÜne§ l.flğı sı-
zacak. Eğer seni her hafta veya her ay 
ııefil, yıpranmış, kmlmt§ bulursam da.ha 
ziyade karanlıklara gömülmüı olacağım 1 
Yalvarırım sana, git buradan! 

Y alvardmı, yakardım, tehdit ettim. 
Gardiyanın ziyaret saatı bittiği için bizi 
ayırmağa ıeldiği dakikaya kadar ayni 

~~~·--·--tıt~----
BİR FJRINCIHIN 
YOl..SUZLUGU . 
Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde fı.rıııC1 

Ali ve Hasan Sarı gelecek günlere :maJ:ı
sus ekmek karne kuponlariyle ~ 
satarak ekmek buhranına sebebiyet ver
mişler ve adliyeye verilmişlerdir. 

--~~--~·~~~--.ııııw~~-~ KISA.CA 
••••••• 

LVKS .. 
Eczacı Kemal K. Akta§ 

Lüksün milli iktisadımıza zarar vereP 
dessas cazibesini hükümetimiz tadil ve 
ıslAha klll"ar vermiş bulunuyor.. ~t, 
lükste fettan, şeytan! bir tılsım vardıt'· 
Bu tılsım onun hecesinde bile bellrit• 
dikkat edin, clil• ile başlıyan kel.ime he
men bir çırpıda sona eren bir cevvali~ 
içinde •lilks• oluverir. 

Acemi ağızlarda lüks zoraki söy~~ 
le bozgun ve kanbUl'U çıkmış bir ikJJI"' 
hece ile •lüküs• oluyor. Lüksün medlf1-
1Unde göz alıcı, hattA caka satıcı bJ: d_~ 
rum bellidir. Çok yazık ki lüks, ekS'f&' 
göreneklere, hesabı bozuklara musaU;!! 
olur. Lükse düşman olanların ekserı:>' 
ona el uzatamıyanlardır. 

HUkUmet ltiksUn milli ekonoın.iıniıe 
olan düşmanlığını iyi görmi.lştUr.. :Bit 
noktaya işaret edeceğim : İyi, temi%, ı.s
rif ile lüks birbirine karıştırılmamabdıt· 
Süs yapmamak, bazı hususatta bir ne"1 
süs yapmak olur. Bence lilks bu~ 
için bir hastahkhr. İyi tedavi etrnel' 
liilcsil nüks ettirmemeğe bakmalıdır. 

menu üzerinde durdum. Zekinin yiaİil' 
de hın kararsızlığın gölgelerini ıö~ 
yordum. Son kozu oynamak ıazıınd•· 
Söylemek isemediğim bir cümleyi ai" 
zımdan çıkardım... Çünkü başka kşzal1~ 
imkanı yoktu} 

- Eğer benim de Nazire gibi baroket 
etmemi istemencn, aöylediğimi yap! 

Gardiyan beni ailrükledi ve ağır k_.. 
pı arkamdan kapandı. 

Hücremde, yere serili hasır üzerine 
atılarak hıçkmyordum. Bağırmak iıtl .. 
yordum: 

cGitme, gitme, burada kall Y aı~arr 
rım sana, mümkün oldukça beni görırıe; 
ğe gel! Senin sevgili yüzünii ' '3kit vaki 
göremez.sem bu cehennemde naSll ya,-' 
nm} 
Boğulacağım o vakit yaşıyamıyaca

ğım artık! Oh! Zeki, benimle kal!> 
Fakat o artık gitmişti .. Ben yaınıı

dıın.. Uzun seneler için yap yalnız~ak 
Hapisliğin ne olduğunu, bu çileyi 'F'" .. 

rnem~ olan bilmez. Biribiri ardınca ı.ıY"'t 
şukluk, hayattan ikrah, isyan ve nefte 
safhalarından geçtim.. Ebediyen abli~· 
sız, mürai, katı bir insan olmak he'Ve~W 
ne tutulduğum oluyordu. t 

Fakat üç taraftan beni koruyanl8 

vardı; önce avukatım. O beni gözde.n ~·· 
çırmadı ve hakiki bir doo gibi benı gor--
meğe, cesaret vermeğe sık sık geldi ::: 
nim masum olduğuma kat't olarak 
ruyordu! - BİTMEDİ -
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, oşalann dördüncü haftası 

Bugünkü at yarışlarında 
favorilere bir bakış 

•••••••••••• 

Sporun f aideli olrn.ası 
şartlara bağlıdıru. 

Şark sanayi kumpanyası Türk 
Anonim firketinden: 

Şirket hiaedarlannın 18 eylül 9 39 tarihli fn"-'ide l.e)'•ti ........tye 
toplantwııda pet aermayeai bir JDİlyon liraya Ye her lıiae MDedl elli !tta
Jra l1t1Ai edOdlilnden elinde tirketimis hisse aenedatı bulunanlana keyfiyeti 
terla n brt etdr-- Osere l /"'-8/941 tarihı.Ma idWı11t a...bde tehit• 
larde kain tirket merkezine müracaatlan illn olunur. 

'9 22 ZS 28 31 3 6 9 12 IS ISOJ (642) 

~~----~~--,~~~~~~-

DllPdanca lıofllllan çolı aldlıalı olacGfl• ue dPP• Ykld I~ lffdal Pe ınetodJa ptpddt(lı ıM· Bornova ziraat Miicadele ls
tas)·onu idare müdürlüğiinden: 

PldePJe ...,.,dawağı tallMln edBelllHP- dlrde fllıll' ~,,......_da gldeltlr .. 
ilkt»ahar at yarışlannm dördüncü haf. Ş - Sans (S. Karaosrnanın) 59 kg. YAZAN : SELDt SmlU TilCAN 

~ llıDeulan bugOn .at 15 te ~u B!nici.si Sokalay.. Spor dünyanın her tarafında gün geç- de edilmesi için bir mesafe, bir maııla. 
• da YAIJlı.c.ktar. Bu baftUi kotu- 6 - Bomba (S. Karaosmanın) 56 kg. tikçe kıymetleniyor. Mekteplerde, kışl~ bir gilçlUk bir hayvan bir rakip ile ya. 
lw da ı~ baftakiler ıclbi a1ika cel· Binicisi Şakir.. larda, sahalarda, kanda, deııkde bir pılan clda1

1 

mahiyetlnd~ beden faaliyeti. 

Gül. yaprak 'Ye büaün ttebet bltleriııe karıı çok müeair olan ve müaseae
miz JJAc hazuluu m t.arafuMMa Mzırlanan Ese .. bunu adlı ilicın bmir 
inçir üzüm tarım .. lif k~tiflerinln Kemraltı ....,_.nde •twtm• \,qlan
dıia illn olunur. bedecek şekildedir. 7 - Davalaciro (S. Karaosmanm) 56 apor merakıdır gidiyor. Sponı yapanlar ne ,spor denir.~ 

BbdNct KOSU kg. Binicisi HorvaL. kadar aeyredenJer de onun düşkünü ol- Bu tarifte tehlike kaydı yoktur. Bu-
'l'Q deneme :JE• Uç yaş.ındaki 8 - Yavuz (Kadri Yıkılınuuı) 56 kg. dular. Bir futbol maçını. bir at Yantım na spordan ziyade spor ekzeraizi demek 

6d yarım kan · · erkek ve dişi Binicisi Zekeriya.. on binlerce inam beyeean1a takip edi· daha doiru olur ki, bu {Wiyetln terbi-
~~~ ~-~9-~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıne.afeai 1200 metredir. K0$8cak taylar kg. B!niclsi Baha.. kadar yer tutmuş olan, bUyUk küçük f.ıyda temin etmelıttlr. Bu bakımdan spor 1 

Bu tube müeueaemizin bütün illçlannı aatacakbr. 
29 s 12 19 1737 (724) 

eunlmdır : Kadri Yakılmaz ve Karaosmana ait herkesin az çok gtinUl bell-dJiı sporun bUtUn uzuvlan ve bllhwa teneffOa fil. 
1- 8iW ojlan (Suat Karaosmaıun). taylaruı yarqı paylaf!"alan ihtimali mu- umumi terbiyede acaba yeri nedir? linl fazlaca fuliyete 19tirir ki ulhk ba- lzmir 

den: 
Telefon •• d •• ı:-dnı-& .. mu ur,-ıJ--

56 Kg. binicisi Sokalay. hakkak gibidir. Bunlann en büyük ra- Spor inaanJann karakteriniıı üstünde na. Jwmndan bu çok ehemmiyetlldlr. Açık 
1- 'ftıyüi (Suat Kanıosrnanın), 51 klbl Cahit Apayıkın (Ali Şah) ıdır. Ge- sal bir rol OJIUFCJI'? havada itidal ile yapılan aporlar c.-

kK. Blnlcill Horvat.. cıen haftanın kahraman1an Demet ve Fakat önce bir kerre sporun ne oldu. rln faaliyetini arttınr ve on1aruı lnldp. 
1 - 11....tş (Suat Karao&manlll), Buketin fazla kilo a1mua ve meseferım tunu iyice antıyalım. fma hizmet eder. Ondm bqb vUcudun Tarifede yaza], licmi m.Ulıııi1iode aayın .._.,.. ~n.e.ac. •• bl.Qu teJe. 

16.S kg. Binicisi $aldr.. de uzun olmua bMeblyle yarqı bzan.. bu ptkilde ltıeme.t yalım teaefftla dha. fonla konupnuqu tomioos> idarece mt1..ı. ....._. •1smır va Ak•.ı... 
(Blll allan) ile ('nryaki) nin bu malan Um1d1 za.iftir. :Uıamafih turası * zım lullye&e •tiımelde kalana, bam ra kurma ücreti ahnmabwn telefon ~ ya...._ .......,.a ...._ Mowi 
~ birlncffi~i ve ildnciliiinl pay· unutulmamahdır ki biDıassa ile; yaşın- Spor nedir? cevelAnı üzerine de tesir eder. Obijenle °'•-acaktlr. 
1t.,...a±n zunedllebilir. daki kUçiik taylar arasında yapılan ko- 1925 de )'UC!ılun (Beden Tcrbi)esi) nılltemacli~ temlzlenm ba fikir yor- Mncut telefoalannı umumi merkes aboDeliii- cntrwk .....,.._,, bW.. 
tıdNct KOŞU şularda daima .sürpdz1er olabilir. adlı kitapta sporu tBJle tarif etmlftim: lllDlulunda dolqs diınala birlbn tor• anlada yeniden bu bl>ll tesiut 7aptlnla8 iltb'..ı.rin eartJan aalatra.k üze. 
Hmıclikaptır •• 4 ve daha yukan yaş- B~İNCİ KOŞU cSpor l1er1emek, geçmek, munffak ot. tulan Jok eder. e Wr an nnl teı.foa naGclirlllhe JnÜraeaıd.n dln olmr. 

takt ... km Anp .ı ve ıa..Jdanna Uç ya .. ndaki halis kan Arap erkek ve malt arzusundan dolm pldetll bir faal\. Onun için delil midir ki terbiyeciler 1 12 13 2031 {847) 

~. ~ 255 lira, me.safe- di1i taylara mahSustur. İkramiyesi 3'10 yettir. Yant. ınU.büa sporun esas b, Yilcut fullyeUnJn fikir ycqunlutanu .:~----------------------· a .. metredir. ı.tirak edecek bav· lira. mesafesi 1200 metredir. İştil-ak ede- rakteridir. Bo bHit bir çember çeYirmek giderdiiiai ~. Bunda da Qllk -· . - --· 
..._, twılardlr: cek taylar fUD]ardır: wya ı, atlamak fıdd1aJa binince spor mühim bir nokta .... -. vüeut ek·, JJıcıa Y• CISOll l'A•IM ·~'l'lf ...... . 

ı - Geylan Tek (Nuri Sümerin), 63 1- Bir Nisan (Ahmet Kesebirin) 55 mahlyetlni alabillr. lllr takım maddt ve zersizleri itidal •• metodla ppılmVM} ..... ••• •••ı·~~• l'•l!Pn ..... ~ B'ıau 11• .. lCa. Binlcisi Rıdvan.. · kg. Binicisi Ahmet.. manevi vasıflarla allkeJenan sporun bir o ama fikir ,......ıu1una bir de be- • •r..... .__ .... ~-•llftlA __..__ 

1 - Tuwı (l'ebmi Vurahn), 51 kg. 2 - Urfa Sahanı (Suat Karaosmanın) ~n içtimai ve ahllld terbiyesinde den ~ illve olur kl ba tekit-. IR1BWll T AJIDlll •A11191011fDAlf r 
8Jnldsi Sokalay. 55 Kg. Binicisi HorvaL. ~übim z:ouı •ucltr. ~-'~ile berke. de yap)a öleüdz ııporı.dma fayda de- f Sndaiımız statii.Unün 9 uncq maddeli ,onuna aplldllld fıkra dln eclihnlf-

3 - Tom11n\1k (DUndar Gündayın), 3 - Gediz (Suat Karaosmarun) 53,5 sm lev1unde olmak _. lmslpta, id. anr lıifır(llür, unuıad bir JGl'IUnhdc t~ · ; 
IS q. Binidai Bayram.. kg. Bin!cisi Şakir.. diler taraftan mUTaffakıyete lmU obm k-MUnı liflt•b:. Madde: 9 -

l'avori (Tomureuk)tur. (Tarzan) nm Geçen haftaJann kahramanı olan (Bir ~lk ~-~ akıl .,. ~~- latinat 8pm\m ~· lwbnınd• &,.wa F - Kooperatifler birliji ve birllle ı..alı kooperatlfteriD ....... ._ ol-
J>la.. olmalıc ... , .... kuvretlWlr. nisan) ın bu hafta (Urfa ..Um) ve Ot:- C'Qlllll". -u.a- wya ymır..,._wa cehlt oJm..,,, ...._ larmüta. Wrind 1111- ıuk ltla ,..._.._. '** ' • s6ıe ıaz.m. ft9lflan h.a o1aa ıaemadamam 

'OcONCU KOSU diz karşmnııla alwılı netice merakla ulmt -~ ~ur, eler aporcu .U. mekte, rakiplerini yenmelrte delil. ,_, .. ncLla ...-.W llııtfs •illir. 
00.l lzmlr 1ııı19madar.. 4 ve daha beklenmektedir. euduau bu mrlu jclmenJan eY'ft1dıen ha- la ,.-l'mJukMnla kecm-U metod Stat?iııiidio J3 8cl •wMsl ele •it•••l dtl d ... hBmiflh: 

)abn ~ yer11 halis .kan fD1i1iz at * ~ ı.e ~e kudretine ta1aam- dahilinde :anm•np• eahpnelrta .,..... Macide: 3J - UllllllDI ı.,ee -111* •da idare komiteli tan.Wan eyy.l-
._ Maldan mahsustur. İkraml,e3' Bugiln çifte bahis 2 ve 4 üncü ıw,u. mul edemıyen ~eti ~·~ Mır. den'" BTelere 7UI .1le teWii eclilea r•r • J.drfı• Ws Wr f/11 in ı d 
,. ... mıııtfısi 2400 metttdlr. Bu ko- tar arasındadır. 1ktti bahis 4 UncU ko- l'r ~ p eouc::lc1e -- maz. Aacak meYCUt mDID - az ~Wliten651ta .............. . 
-. ... ~ ı.t1Nk edeeelct1t: şudaclır. ~ .dty. .,... Alman uçaktan madtW.dn .......,.e kODlllUI ........ ıc--ı. ..-... .... ...._ ... 
1-Romans (Prens Haliınlnl t 58.5 kg. * cSpor bir ..:-k. JMhiyetinl ...... ~ dal .. , ............... 161ıımr. 

Biaicla Dnut.. Geçen hafta kOŞUya sun. ve sen. cek kad "dd tr phll cehttn ~ <• ...... ı illi ....... , u....a ~ T'RDMl"'llne --Uddac!e Wr ........... - az - .,... 
B!2 - ~Y (Salih Temelin) 58 kg. tnmıeriniıı pek blababk o1d~ ve bal- dür> ar f1 e ı eum y~. llı•er 8mit 109 tq· nin top)uıb tartWaden Uç aün eonet tdNe kondteelne 7UI le d•eruaa 11. 

nldll ~ kın sıkıntı çektlli gi5rlllmütti1. Ölrendl· ~bu tarifi b11gUaldi.,. ce. Jllftlertnden bmlan da bomba tawor· lunmalsnna baihdır. 20'9 (8S4) 
Çok cetla olacaiı anlqılan. bu koşu- jimize göre bugUn tren ve vagon adedi bit, pddet ve tehlike vardır. Fakat aca. du. Uc:aklar .muıa& üzere hirbtrinl taldp - · - · - ·--------::.::~) uı galip gelmek çolaltalacaktır. ba tehlike vanbr diye .,ardan vaz geç. eden dalgalar halinde aelmiftir. ....... • ....,.,.,... tel'idl ... l .... Sfl& : 
DöBDUNCU · KotU yerine gidiş trenlerinin hareket mek mi IAzımdır? Ba$lıca hecleflm bir liman bölgesi ile 
Bcıaova ~c?>U U apndald ha- saatleri ,unlardır : Spor tehlikeli olduğu halde, terbiye bir hava meydıuaı ielldl ediyordu. Uçak lzmir merkez bzaauada (lzmir tebrl.Xaw._ &o ...... a..1 .S•ıllkı,, 

lia ka t..ouz.:. ur. ~Y taylara malı- 11.30, 12.15, 13.15, 13.55, ıus. 14.30.. sabapnda naUlaim bir ra1 ~ 0 savarlsrm ~le bir Yunkers 88 düfG- Deiirmenciere) de balmwa ..mı.~ ılllr·M111 ~ ıııs • 14 

"-- tbamıy . ~lira, • • KOfU yerinden dönUş trenlerinin kal- da ancak teb1ibcleıı kaçmm•kt. deio. rll1mfllt0r. 81.u bluı.rda huUtar VRo penhedıdln ......... kı "'l;derw_ .._.. tcn&r, .... .... ı ..._. 
llia ~ Beu btuY ~~ loş saatleri 16.55, 11.15, 1'7.30, ıs.oo. ona ıöllb mererek tebUke)'e karp koy. chr. Bir bç 1dll 6DUi WJll ,.nı.. ı-. a..I ••' _. sr 

1 

's•'ilr ,..._ı.r. Jım...Jar ,... ...... _...... 
ta,.lann .bı.ı• .. !:,.A 18.20, 18.45 tir.. maJda, wa ~acıya katlan- mı$ır. Bir baataneye 4e lla1aet o1nNt- ~alllfbil tiDant .-..

1
••• • u 19J9 - ·aıhıiıai a.. ı ı 'dı ..... 

1 - ..... •r : tsMAtı. tı.llAN makJa nü1mkOıı olur. tur. naalana ..... oclut ..,._ ..... birlikte peftemelcdar bapnda r 2 
IU-s.,_ S::..":;1 Simsaroilunun). Gegea amda tnafltere mektıep&erW. Öl1e Greri 1kind. bir b078k akın ya- ~Wrlllfıne 1J pu.9Jteli 14 m JJ ;rq 1 .... IN2 m' hd-* 11 

2 Demet (l'ehı::-8" .. O O OJUll 1ıefkilatmı yapma Ye spolUD ,.,.ı. pdmf, 70bek .,ada av uçaklmmm W. ea ,.. kadar~ .--b71t ',., " n ,,. ---... .... 
13 .; a 1 "ıt Hı ,,_'Sbnmojjun,..), 8 f 1 IOSUW -·-~ ..ı.a. (Bııalw) - ~ y- IS uı:aklorl1Je P :.t{:~1942 b,ıt -.r-~ """"';i t -.•I ·' '!","':; ı -.. ·M11 k ._. 'l'tlwaella) eo q. Dr. 11*•• 111a K ı ı • b 111 ••ı••• ...._. wl&tlra pnıl•lı (Amalıl) ""' ~ ...._ ,,...._ .,. ı.... &1Jl ._ oi!:r..,...,.,_,.. ........... - a• - • - . .e ·•-1linıcW 1rf.. • z '• f ..... Wr tl6lk 

1 
,.. clmnlttl: cBapt W 1llr ........ ıımrmm hlcQm ....... Ve* .,.... · (l•J) (Mfıt 

, _ Ali s.ia (Cahit Apaydan) • q; nMi .., ..... ..,. , •• . lbuettir. 11GaM1e1• ... daima ......._ ~ •tefl71e bir 1ta1aet b7cWDm111" ..,.... 'DW• ..... ,...0~ 81z• 11 Da t. nrclar. Tehlfbd- bpnnak dıell. w ._-. ~ u.cıa._,.. _.. !ZlıltR Slcıı.t T1CARBT lılDıılta 
m w · kufı koymıya a1'f'Dlk 1ktba .-_ tn.. Xahlre. 11 (A.A) - Orta prk İıl&l· 1 - Belec11)'911r ve 1Mm1ara ~ LUCmmAB: SATI .aD 

metakbte. eziyete, mahnımly.te, 1tm7• 1lz bna kuvwtJert brardbmm teWl- mUn n 'er n lıllııltreferWw JDe- T-=11..m-~_(A= ıs> ill1lllll 

Karel
•d 1 katlanmayı öireJımelldir. Bunan ıpı • il : Peı'llmbe ,.- Soma _,...... mur w ~ yalfe lcMı ._.. jkba Jlmllılıl)Jaı 11/JJJMI ı. 
ı e ı K H L- 1 - llizel mektep, mOcadele .,arlaMır.> timiz GiriUe1d tQJ'an ~- ma1tt oJan1arm • ...,et denet' lal ~ ....... llddDer1 ... •ggı-* 

1 

• • 188• .,. ·~.r ~r tqdiz mütefekkiri (Bevermd P. Vu. Libyac1a Bm.&m w 1l..euWa1d u1-I ._ 1'an1ara W-am maıteıe1 ~ 1aft'ıll0k•• -- .aem. Gll m=sc 

•• 
• _. •----- _. _ _ . _ _ • lllermet) (clelilranhJv n apor> adlı .... hede&n taarruz etmlllerdlr. Aval.n• ;;m/l,a.~~/N2 Detir' tmth1l ve ama Jmrıt ft twd ... m. +m• .., >•• ......-............ ri.ae: c9por 1'lr itaat, bir 1-üedtt ft IDIZ SArenNb-! Jllrl cnnJ 1 ... ,.. _._.__ namanh dramM- faD1r *9 ilcan& R ""lu 1llliıll 

1'1111• Pl*MtlU• ~~~ mllhke- bir phst t.,.W,O. meJdeWdtr.• der. =-lfaJtmn~ ...... -Dit- 8-; _ Alel6mam -nar 1dlctlk -.ut dadl n 1'. ~ 1-. 

!!!:!.!"'• 11 (A.A) - Rami teblii: ıae iki Balpn alime mahklaa etmlwtk. rı ı:r :W::~ ıa::ı.~ &llldl de .._ ,....;:.t:,~ --:-*- ı.,uw 1B' W ~ 1 - Sirldller: 
._..... Mmılwr4a ubd fuli,et U. Bualanla. biri ..ıklclen Sof7ada ~ sldlr eesl bir Yunken • ............. • ı. • ... 11/11111 W, 15/llMI trd •u Wııfll' tlmnl,ıdmll mn±N =- u ........... DOpnan•n taarruzu lntlfu ede. Pladaa pzete91 müdUrü Vol- (Jiı.ee Reclua) pek haklı olarak: Simdi 111ıit ......... ld .. , h .U- Mlir tll6ll w 411! .__ uw mü d »" liılllD B. 1lwt S W 1 ' 1111 

~:~~lklla: ::=~:içi~ ftftaemın ı.. cBlrlar~-~~ıu,a&ecblill =-~~~=; . .=~.· ~ ..... lmltani -ad ~~·::.ı:,~.: 
..,.._ YUllAJfmAMnıA oyllD - .......,.utn ger. ........ ,-. Y, + ... ___._ \ ....__ .JI- • .&.. ._... -......,.. bir l>mı '- JI,. Wr lıl•ı Fııie 1M 7"- & wa ı lbdD .. wdılıllne V&nlii*4 o1himm 99 

llıllkova, 11 (A.A) - Alan•lar Hm Aaiaa. 11 (A.A) - AclliTe DU1J1 * .......-. .,. ... -... ııı'r , " ' 
5 

na .... ı HrllQ> _.._, bu naifeuln tfaı ile de m8flUl buhM 
:eı:bade Çek, PoJon,a n Fnmaz fab- Liberatoe iltifa etmlftk, &.pekit Ço- Çoc klara bdar lk- tarafı•..._ 4a Wr y_._. • ...., ;.!-•ılb"-- ...... • 1 f H m. e9lmı '9llla ..,.. 'r - ft ,.._ 
._ YrmAa rrhıı taaJdll' kuUmı,w- lokoiha ı. ~ «N :rapaeabr. 1 u de oyan._~- lhımd ~ eclı,.,ı'*. Ba ._..._, Wr ....,._ • ..r...'Sı . S.,S,tıt .. oı... ... " ...-. ~ ıı..a., mark.alan ika YENi TAKVln:LEll aen~ere ,,... o~ __ .. ......- ,... a.&ne ılfl rr' • -' w. mt (... ... W. ...__. ... Al...,. 
1tetaaaktaclır. Lizbon. 11 (A.A) - Bir Portekia nm en mUW. tesiri Ulak ilrrdnul•. ~ .. tana * Ya · Ti ıı 1 il ı iı a· 'En 
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Siyui Vaziyet 

Hindistan mese
lesi ve müs

lümanlar 
----*----

Bulgar kabinesinin 
istıfa ettiği anla

sılmaktadn· .. -·Ingilizlerin yeni cephe 
meselesi Almanları 

lıızdırıyor .. 
Radyo gazetesine göre hafta sonu dün

yanın siyasi manzarası şöyle görünüyor: 
lngiltereden haber verildiğine göre Hin
distanda Sir Stafford Krips ile Hint Li
derleri arasındaki görüşmeler inkitaa 
uğramıştır. 

Sir Stafford Kripsin basın mümessil
lerine izah ettiği gibi bu hükümet ida
resiyle ancak kongre partisi meşgul ol
mak istemiştir. Halbu ki bu parti bütün 
Hindistanı temsil etmemektedir. Mecu
siler tek bir Hindistan hükümeti kurul
masında ısrar ediyorlar; kongre partisi 
bütün hindistanı temsil ettiğini iddia 
ediyor. Partinin dışında 80 milyorıluk 
Müslüman ve Müslüman birliği teşkilatı 
v~rdır. 

İşte lngiltere hükümeti bu görüşü ka
bul edememiştir; Müslümanların Krips 
teklifini reddine sebep, teklifte Parsis
tan projesinin kabul edilmemesidir. Bu 
proje Mesucilerden ayn bir Müslüman 
Parsistan devletinin kurulması projesi
dir. Teklifte bu hususta açık kapı bırak
mış olmasına rağmen Müslümanlar bu
nu mühim buluyorlar. Zaten teklifin 
Hinduler tarafından reddedilmesi Üze
rine Mi.islümanların kabulündcn bir ~Y 
çıkmaz. 

İngilterenin bundan ileri gitmesi de 
mümkün değildir. Memleketin bütün 
idaresinin derhal Hinduları temsil eden 
kongre partisine vermek, memlekette 
bir anarşi çıkması, ve kaş yapayım der
ken göz çıkarmak demek olurdu. 

Kripsin tekliflerinden bir netice h!sıl 
olmamakla beraber, lngilterenin bu te
§ebbüsü boşa çıkmamış, Amerikada, ta
rafsız memleketlerde ve Hindistan mu
tedil mahafilinde iyi bir tesir yapmıştır. 
tnkita da sert olmamıştır. Krips bu in
kitadan bahsederken mesuliyetin kimse
ye yüklenemiyeceğini ve hattA kendisi
nin mesuliyeti yüklenmeğe hazır oldu
ğunu söylemekle bir dostluk eseri de ib
raz etmiştir. 

Hintillerin, teklifi redlerine rağmen ve 
lngiltere ile arılaşamadıkları için japon
yaya temayülü bahis mevzuu değildir. 
Nehru tehlike hakkında tekrar bir de
meçte bulunarak bütün Hintlileri mem
leketin müaafaa vazifesine dAvet etmiş
tir 

HiNDiSTAN VE JAPONYA 
Bu red hadisesinden sonra japon radyo. 

!arının yeniden tekliflerde bulunacakla
rına şüphe yoktur, Esasen mükAlemele
rin devam ettiği on yedi gün Tokyo rad
yosu ve japon nüfuzu altında bulunan 
Bankok radyosu böyle neşriyatta bulun
muştur. Şimdi buna hız verileee!'ıi şüp
hesizdir. 

Hint meselesinin dışında günün en 
mühim olayı Almarıların Rusyaya karşı 
taarruz, buna iştirak edecek bazı devlet
lerin durumu ve lngilterenin batı Avru
pada ikinci bir cephe açması meselele
ridir. 

BULGARlSTANIN DURUMU 
Almanlar doğu cephesinde yer, yer te

şebbüsü ele almağa tesebbüs ediyorlar. 
Asıl büyük taarruzun Mayıs ayı ortasın
da olacağı anlaşılıyor. Romanya ve Ma
caristanın daha geniş ölçüde bu taarruz
da yer alacağı gizlenmemekle beraber, 
Bulgaristanın iştirakı şüpheli görülüyor, 
lngiliz radyo ve gazeteleri, Bulgarlara, 
Rus cephesinde değil, Sırbistanda vazife 
verileceğini söylüyorlar. Sofyada çıkan 
•Otro> ve cZora• ııazeteleri de Sırbis
tandaki General Mihaniloviçin hareket
lerinin Bulgarlar için muzur ve tehlikeli 
olduğu hakkında ne<riyatta bulunmasını 
buna delil tutuyorlar. 

Bulgarlar hak!<ında gelen pek çok ha
berler vardır? Bunların ihtiyat kaydiy
le telakkisi lazımdır. Fakat Rusya ile 
Bulgaristan arasµıda kalem mücadelesi 
başlamıştır. Bulgar gazeteleri, Stalinin 
Slavlık siyaseti perdesi altında Bulga
ristanı da yutmak istediğini yazıyorlar. 

BULGAR1STANA HUCUM 
Rus propagandası da BulearL<tana şid

detle hücum etmekte ve Bulgaristanın 
Almanyaya esir olduğunu fakat Bul~ar 
n1iJletinin Rusyayı sevdiğini ve Kral Bo
r.isin babası Ferd i nandın siyasetini takip 
ottiiiini ve eğer Bulgarlar Borisi atmak 
isterlerse, kendilerine müttefik devlet
lerin yardıma hazır olduğunu bildirmek
tedir. 

BULGAR KABiNESİ 
Sofyadan gelen bir habere göre Filo! 

hüklimet> istifa etmiş fakat yeni kab;ne
nin kurulma~• yine Filofa havale edil
mlı;tir. istifanın sebepleri ve yeni Filo! 
kabinesinin kimlerden kurulaeağı henüz 
belli deltildir. 

YENi CEPHE 
İngiltcrenin batı Avrupada ikinci bir 

cephe açmasına gelince: Bu haber, Bir
leşik Amerika Genel Kurmay Başkanı 
General Marşa! ile Ruzveltin şahsi mü
messili Hopkiruin ziyaretleri münasebe
tiyle yeniden meydan almıştır. 

Berlin bu şayialara hiddetlenmekte
dir; Berline göre ikinci bir cephe açmak 
bir bloftan ibarettir. Ve böyle bir im
kan da yoktur ve İngilizlerle Amerikalı
lar taarruzdan ziyade ancak miid:ıfaa 
i•leriyle m~guldür.ler. 

YENi ASJR 

SIR STAFFORD CRIPS Japonlar $ima ---*----
le sarkıyorlar Keden muvaf

Bulgar -Alman 
ticareti 

12 N ISA H PAZAR 

Bu hareııet *cın ııuuuet· fak olamadı~ını Bir Alman h°*eyeıı Sof ya- Ticaret vekaleti, evlerin ne ~ibi 
ferini çeuirmeğe matuf.. • h d• da tetlıilıler yapıyor.. h il d b ·ı .. • • b ·ıd~ di 

Çunking, 1 1 (AA) - Bu akşamki IZ8 e J yor Sofya, 11 (A.A) _ Doktor Landver a er e arana J ece~Jnl ' • r 
tebliğ: -*- Doktor Valşer ve diğer bir çok iktisat Ankara, 11 (Hususi) - Milli ko- gösterilmesi lilzımdır. ihtikar suçu maı· 

T ungunun timalinde bulunan Çin mütehassısları ihtiva eden bir Alman he. runma kanununun son tadil edilen 65 nunlannın mal kaçırıp kaçırmadığını an• 
kuvvetlerini çevirmek maksadiyle Ja- ((Fedakarlıkta daha i&Z• yeti Sofyaya gelmiştir. Bu heyet bir Ni- inci maddesine göre idare amirlerinin ya- lamak içinde kanunun zikrettiği her yer· 

1 d " k 1 k d la ileri ai..ıemezdik )) sandan tlkteşrine kadar Bulgaristanla zıh emirleriyle her türlü madde konula- de arama yapılabilecektir. 
ponlar şima e ogru üç 0 sürme te ir. U "' " Almanya arasında yapılacak mübadele bilen yerlerin ve dükka"n ve evlerin ara~ 
D·• b ' J k 1 d Y d h d kı' Y · D lhi ll (AA) Sı' Staiford • Tebliğ"ı'n uz" erı'nde en zı'yade durdug"u ıger ır apon ° u a e u• a • enı e • · - r hacmını tesbit için görüşmelerde bulu- tırılabileceği malumdur. Bu mühim se-
Çin kuvvetlerini yandan çevirmek üze- Crips gazeteciler toplantısında şunları nacaktır. nokta evlerin aranmasına aittir. Evlerdo 

S h J .. 1 . r lahiyetin en iyi bir tekilde kullanılması d 1 h •. h . l . d-
re ittang ne rinden geçirilmiş tir. a- soy .emış ır .' . . . . . . Alman iktisat heyeti Filibe fuarını da için Ticaret Vekaleti bir tamim ile icap vatan aş arın şa sı ı tiyaç arına aıt ma 
ponların Kanot kolu Çinliler tarafından Hint kom:~csı , t::k~ıflerırr:ızı k_ongren1~ / ziyaret edecektir. eden talimatı verm.İ§tİr. delerin biriktirilmesi, bir kararname ile 
püskürtülmüştür. Mcrkc7de muharebc- k~b~.1 edem:.yccc.gını, wt.e~lif edilen . y~nı Türkiyenin ilk defa olarak iştirak et.. Bu tamime göre aranacak yerin adıe- men edilmiş bulunmadıkça, ara.şbrrna 
!er devam etmekt~dir. hukumete gıremıyecegmı açıkça bıldır- tiği bu fuar Bulgar basını için Türk sinin, aranacak mevzuun ne olduğunun yapılmasına sebep tetkil etmiyecektir. 

miştir. Bunun üzerine hükümetiıne pro- Bulgar münasebetlerinin san)imiliği üze
jes.ini geri almn:sı lüzumunu bildirmek rinde ısrar vesilesi t~kil etmektedir. Çunking, 11 (AA) - Tun<ıunun 

şimalinde Çinlilere hücum eden Jaı;.on .. 
lar bu suretle haftalardanberi devam 
eden sükiitu yırtmışlar ve Çinlilere tek-

zorunda kaldım. Müzakereler samimi -·-·----
bir hava içinde geçmi~tir. Milli bükü- R d 
mette HinililHe dahiliye, münakalat, oman,ra a 

rar Japonlarla çarpışma fırsatını '\il!"rmi!'I- Maliye, harp maliyesi, harp malzemesi 

Koordinasyon heyeti çimento fi
atlerini yeniden tes~it etmiştir 

lerd\r. ve milli müdafaa na1.1rhkları teklif edil- ı·aşe durumu 
---·--- .ııisti. Ankara, 11 (A.A) - İktisat vekaletinin neşrettiği bir tebliğe göre, koor~ 

I •ı• Hintlilerin ın ' lli miidafa:ı ile ilgili nasyon heyetinin 342 numaralı kararı mucibince fabrikalarda teslim, dökme <:'' 
ll Q'l :;_z isleri istedikleı i salahiyetler, başku· * mentonun ton fiatı bugünden itibaren ( A Portland) 22 lira 70 kuruş (B çabuk 

mandan general Vavelin faaliyetini teh- Silôh altına alınan genç• sertleşir süpersiman) 25 lira 70 kuruş o !arak tesbit edilmiştir. 
tikeye kııy~coi(ır.dan kabul edilmemiş- ler de ziraat qinde Ambalaj, satış şekli, masraflar ve diğer hususlar gazetelerle neşredilecektir" 

Tayyareleri tirH:ndislwlı11 müılafoası mesuliyeti Bil- ııuııanılacalı K rt 1 1 . 2 • 
•••••••••••••••••• 

''"""'''''""''•'"'""""' yük Britanyaya aittir. Teklifimizin koıı· Bükreş, 1 1 (AA) - Ziraat nazırı U 0 UŞ va pU :uJ .. Un Cl Ve Cl 
Almanyanın bir çolı gı·ede reddedilmesine sebeo olarak ileri dün söylediği bir nutukta bu sene bir 1 . ı süriilcn nıiitatıia teklif edilen hükümet milyon hektar fazla toprak ekmek zo- k t 1 h k d·ı· orlar yerferıne taarruz ar seklinin Hint millet'ni hükümPt etra- runda bulunulduğunu söylemiştir. Ha- ap an arı mu a eme e 1 ıy 
yaptılar.. (,nd'l toplamaj\a elverisli olmadığ•dır. valann iyi gitmemesi, işçi ve hayvan az- • . dd 

1 
. .. .... k M ara-

Londra, 11 (A.A) - lngiliz savaş 
ve bombardunan tayyareleri batı Al
manya üzerinde uçmuşlar, Ruhrde en
düstri tesislerini şiddetle bombalamış

lardır. Havr doklarına da taarruz ediJ
miş, dü"'man sularına mayn d8.külmiiş
tür. 

Konu.•!Ualar hoşluk havası icinde ce- lığı dolayisile mevcut güçlüleri nazır giı- İstanbul, 11 (Hususı) - Yunanıstan a gıda ma e erı golurur en arm 
l · h"k" t' k" J" .. ._. di da batan Kuı·tul w· vapurunun kaptanları bugün muhakeme edilmişlerdir. Bu· rc:•ran etmiştir. Bir miJli hükümet ana ememlf ve u ume ın oy uye yu.ııue - • " · da bü~""' 

yasada e>aslı değisikliklcr yapılmadıkca ği ödevi belirterek demiştir ki: günkü celsede şahitler dinlenmiştir .. Ka p~ar geminin seyrı esnasın ,..., 
keseiis edemez. Hint millet: kendi ana Marctal Antonesko çiftçilerin durma- ka:delere riayet ~ttiklerini söylemişlerdir. 
yarasını yanınca~a kadur Büyük Bri- dan, hatta pazar ve bayram günleri de 
tan\•a giristiği taat.hütJcri yapmakta de- ('alışmala~ı ger~k.en e'?i~le.~i .. vermiştir. 
va..;,_ edecektir. B iz t .r viza~ vadisinde son 1-le~ ~!tçı. ~end~ yerlennı surdukten son
hadd(\ kadar gitHk. fl:ndistanın emn~yet, ra ışı~ı .bıtıremıy~r.. komşularına yardım 

Bu harekata iştirak eden tayyareleri
mizden on üçü geri dönmemiştir. 

l • t' · t hl" k . d d 'a 1 etmelidır. Ecnebı memleketlerden trak-ve se ame u1\ c ı:.ce ye cyına ::ın an .. 1 . il · b 1 b' k 
·ı · 'd d'k · · tor er getir mıo ve un arın ır ısmı 
ı ıerl j!J etHCZ ı - • h k d • lm H k 1 1 d 

Y · D Jhi 11 ( · •) __ Hi t k .,..~ ol a agıtı ııtır. er es an ama ı ır 
B 1• 11 (AA) 1 · ı· b b rnı e · ,_ .,. " en., . ~- ki b ' b" ··k • 1'- il er ın. . - ngı ız om a . . . A , d 1 .• l . l' ız uyu zıraı pmnımızın tamam e 

uçakları A1manyanm batı ve şimal batı .. :-:~ rl~ısı kı;-ı " -~:u~~ a".'~ .5t0t.~f· ekm;I · ~ 1
1
r : k tatbikini istiyoruz. 

ır cra ·ornı ı.t;:f ınc·~ 1 l a a a ınan a- D'" t it .. • ild"'"'' .. . tnnda meskun mahallere bomba atmış- . . s lf , c . b'ld' d. ıger ara an ogren ıgıne gore ··-rar suretım ta <>r:• ,rıpse ı 11 ıı!< • liih lt • ıl 18 
!ardır. Bazı binalar harap o1mu~tur. Si- Kon~renin bu k2T~r~ tı t yarın nc~·C'tlccc · al ınab?t.J?r mamlış v~ y~şlını. adş-
viller arasında o"len ve yaralanan var- .. . , ·. .. . ı· . mış o an u un genç er zıraat ış erın e 

r,ımıı::ı urrı : t c< ıyorum . • k ll ı '- ·· · 1 • 
dır. Dütmanın 9 bomba uçağı clii &: \irül- A .d ··--L l . h"t·· .n.. l u anı maK: uzere zıraat nazır ıgının em-

ZD muz.aK.erc erın u un S~\ ıı8 a· rind bulunacaktır 
müştür. nnda konl!t'ede f~kir br rr.herlii'i bulur.· e ·--· ..., __ _ 

------ 1 
Frans1z 

valisi 
Afrikası 

Vişide 
----•----

ilı I Fransız teğmeni 
ölüme mahlıılim edildi 
Vişi, 11 (A.A) - Hükümetle temas 

etmek üzere Vişiye gelen batı Fransız 
Afrikası umumi val'si Buvason basın 
mümessillerini kabul etmlı;tir. Buvason 
Fransız batı Afrikasının Mareşal Pete
ne sadakat ve baelılığını teyit etmiş, 
Fransız batı Afrikasının Fransaya ikti
darı dahilinde olan yardımı yapmakla 
müftehir olduğunu bildirm'stir .. Fran
sız batı Afrikası hakkında İngiliz ve 
Amerikalılarla Degolculann yaptıkları 
propaganda aleyhinde bulunan umumi 
vali bu gayretlerin neticesiz kalacağını 
söylemiştir. 

Paris, 11 (A.A) - 20 mart 1940 ta 
Abevilde 21 sivil esiri öldürten 45 ya
şında teğmen Korlan ve 37 ya~ında as
teğmen Mole Ahevil harp divanı tara
fından ölüme mahkfım edilmi,~ir. Öldü
rülerıler arasında 9 Belçikalı, 4 Alman, 
4 Estonyalı, 2 Hollandalı, bir Macar, bir 
Moravyalı vardı. Bunların bir kısmı 
Alman ileri hareketinin sürati karşısın
da Beleika hükümet! tarafından Fransa
Ya nakledilmiş mevkuflardı. Bu kafile 
78 kisilıkti. Aralarında Belçika Nasyo
nal Sosyalist partisi rei•i Leon Degrel 
de vardı .. 

Rus crpht>si 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

yerde 9 düşman uçağı düsürülır.üştür .. 
Bizim kayıbımız beş uçaktır. 

Moskova, 11 (AA) - Royter: Bu sa
bahki Sovyet tebllği : Dün gece eephe
de ehemmiyetli hiç bir değişiklik olma-
mı~br. 

* Radyo gazetesinden : Doneç havzasın
da Sovyetlerin taarruzları esk:sine nis
betle az olmuştur. Harkof ve Harkofun 
şimalindeki Kursk şehri taarruzlarından 
yeni haber yoktur. Yalnız Kurskun şi
mal doğusunda Sovyetler taarruzlarını 
biraz kuvvetlendirmişlerdir. Fakat Al
manların mukabil taarruzları önünde 
fazla bir gelişme gösterememişlerdir. 

du~unu söylemi~tiı" Ynrın V.•1kfıtııya Hatc:ın ln!!İ!İz tay-
gidecektir. < • _ __ ., __ . -·- ·- . . 

yaı·t· ~em ısı 

(Bastarafı linci Sahifede) ---·-eaklardır. Bununla beraber Nehru daha Almanlar bu gemi ile 
bir kaç gün burada kalacaktır. Bir an- EJfndistan müdafaası;:~ 
~aşm~ya varmak için Sir Stafford Krips . zaiffed;,;ı,;ne Jıani 
ıle bırlıkte fasılasız çalışıyor. ~· .. 

Yeni Delhi, 11 (A.A) - Sir Stafford Londra .• 11 (A.A) - 1924 te ya~ıl.m.'ş 
Krips ile Hint kongre partisi arasındaki olan 10. bın 850 t.onluk tayy~re gemısının 
müzakereler 17 günde geçirdiği muhte- ı batr,nasıyle İngıltere, .h.arbın b~ından 
lif değişikliklerden sonra bilhassa müda- berı (4) tayyare gemısı kaybetmış olu
faa dairesinin Hintli bir şefin kontrolü yor. Daha ~vvel kaybedilerıler Coura
altına verilmesi meselesinde çıkan gö- geons, Gioı:ons, ~rk Royaldır. Harb.~ 
rüş farkları yüzünden anlaşma ile neti- ! başında İngilterenın altı tayy_are gemısı 
celencmeıniştir. Müzakereler başladık. , vardı. Fakat o zamandan ben başkaları 
tan b'r kaç gün sonra müdafaa va- da ya~ılmış ve yapılmaktadır. . 
zifelerinin umum valliik meclisindeki . Beı:lin, 11 (A.A) - D. N. B. Aıansı 
Hintli aza ile başkumandarılık arasında bildırıl'.or: . . . . 
taksimi esasına dayanan bir anlaşma im- Berlın hasını. H_'.nt ?enızınd7, ıapon 
kanı bulunmuştu. Hintli azaya verile- muvaffakıyeUcrı uzerınde mutalafılar 
cek vazifeler arasında müdafaa işlerinin neşretmekte~rler: ~oyçe Al~~ye ~y 
koordinasyonu ve teknik bir mahiyette tu~g l'.?z:tesı İngılız ~.8hr'.yesını~ ~gra. 
olmıyan, askeri mekteplerin idaresi me- dı~ı buyük kay1~lar uzerıne Hındistan 
selesi vardı. Başkumandanlık ise strate- mudafaası~ y~nıden zayıfladığını kay-
.. h k ti · 'd · b kı d dederek dıyor kı: 
ıı ve are e crm ı aresı a mın an İ ·ıı k b ka h ah 1 
tam salalıiyetli olaeaktı. . • ngı ere. anca aş . . a~ s ne e-

Kongre partisi bu taksimden tamamen rındeki denız kuvvetlerının hır kısmını 
memnun olmamakla beraber harp müd- Hint Okyanusuna taşımakla bu durumu 
- ti ·· h k 1 h b' önlüyebilir. Bu seıienin başından beri 
de ne mun asır a ması ve arp ı- 1n '!izler 9 kr .. k b imişi d' 
ter bitmez başkumandanlık vazife ve sa- gı . uvazor ~y e er ır. 
lfılı.iyetlerinin de Hintli müdafaa az5sı- Harh.ı.n .. başından berı kayı.P!•ı: 21 
na verilmesi şartiyle umumi bir anlaş- ~l.'.vawrdur'.. Bu. rakamlar İngiliz ısta. 
maya mütemayil görünüyordu. Buna tıstiklerıne gtoredir:>. . , 
verilen cevapta istenildiği gibi başku- . Ay~ g"".e e İngiliz haberl~r daıresı
mandarılık salahiyetlerinin Hintli azli.ya n~ ~ır miitalallsı.nı naklediyor. Buna 
tamamen devri için İngiliz beyanname- gore ıaponla.nı;ı Hınt Okyanu~una sev~ 
· d d · d·ı k'ld H' t b' ı·"· edeceklerı bırlıklere muadil hır kuvveti 

sın e erpış e ı en şe ı e ın ır ıgı- gilizl h · b' b · .. 
nin kurulmasına intizar etmek !Azım gel- lnd _er ~ ~· zaman u denıze gon-
diği bildirilmiştir. Kongre üyeleri bu va- eremıyece er ır, 

ziy•ti kabul etmemişlerdir. E--n-d-
0 
... -.-

1
-u.-.-s-

Kongrenin Sir Stafford Kripse verdiği 
cevap 2500 kelimeliktir. Bu cevapta tek
lifi reddetmeğe sevk eden düşünce ve 
deliller zikredilmektedir. Nazırlara dü
şen bütün mesuliyetlerle hakiki bir milll 
hükümet teşkili bahis mevzuu olduğu 
takdfrde de kongre partisi bunda vazife 
almağı kabul edebileceğini beyan et
miştir. 
Görüşmelerin geçirdiği muhtelif saf. 

balar şu şekilde hül!sa edilebilir: 
Müzakereler başladığı vakit kongre 

Britanya tekliflerini muhtevi projenin 
kabul edilmesini Hint milletine tavsiye
ye karar vermiştir. Bunun üzerine Sir 
Stafford Krips ve reisicümhur Ruzvel
tin şahsi mümessili Albay Conson bir 
Uidil şekli teklif etmişlerdir. Bütün bu 
vesikalar bugün neşrolunacaktır. 
Anlaşmaya bağlanmasına imkan ol

mıyan diğer noktalar arasında, Hint Na
zırları üzerinde kontrölün ilgası ve Na
zırlar meclisinin ekseriyetle kabul ede
ceği her mesele hakkında umum valili
ğin ancak rey hakkını kullanması isteği 
de vardır. 

Yeni Delhi, 11 (A.A) - Stafford 
Krips gazeteciler kongresinde Hint ko
mitesinin lngiliz tekliflerini reddettiğini 

Valisi Cebelüttarılı 
11alisini ziyaret effi.. 
Cebelüıtank, 11 (AA) - Endülüs 

umum valisi general Rumingo dün Ce
belüttarık lnı;illz valisi general Gordi 
ziyaret etmiştir. fspanyol generali ken
disini ıelBm]ıyan kıtayı teftiş ettikten 
sonrı:. yanında general Gord olduğu hal
de kaleyi ve modern silahlar sergisini 
dolaşm1;1tır. General Rumingo ş,erefine 
verilen öğle yemeğinde hazır bulunduk
tan ıonıa Akşam Sevilyaya dönmÜ§tÜT. 

---*·----
Rusyadaki 

Alman esirlerinden 
haber alınamıvor .. 
Berlin, 11 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Sovyetler eline düşen Alman esirleri 

hakkında haber almak için yaptığımız 
bütün teşebbüsler boşa gitmiştir. Bey
nelmilel Kızılhacın teşebbüsleri bile ne
tice vermemiştir. 

~akineve 
\·erilirken 

Hint fıongresinin 
Neırettiği lıarar .. 
Yeni Delhi, 11 (A.A) - Hint kongresi 

icra komitesinin bugün neşredilen kara
rında şöyle denilmektedir : Komite İn
giliz harp kabinesinin tekliflerini kabul 
edemez. Hind'stan müdafaasını Hintli
lerin mesuliyeti dışında bırakmak bu 
mesuliyeti hiçe indirmektir. Teklifler 
açıkça gösteriyor ki kurulması istenilen 
hükümet müstakil ve hür bir hükümet 
fl'bi işleyemiyecektir. Hint milletinin 
gerçekten mesuliyet alınası için en esas
lı şart Hintilleı'İn hi.il'riyete kavuşmaları 
v~ hürriyeti muhafaza ve müdafaa va
zifesini Üzerlerine almalarıdır. Hint mil
leti müdafaa yükünü pek haklı olarak 
ancak mümessilleri vasıtasiyle yüklene
bilir. Bunun için de tam serbestlik ve 
tam mesuliyet verilmesi lazımdır. Ko
mite İngiliz tekliflerinde Hindistana ile
röde istiklal verileceği hakkında sarahat 
bulunduğunu kabul etmektedir.. Fakat 
yine bu tekliflerde bulunan bazı tahdit
ler hakiki hürriyetin bir hayalden iba
ret kalabileeeğini de göstermektedir. 

Kongre her zaman Hindistanın hürri
yeti ile beraber birliğini de ileri sür
müştür. Bu birlikte açılacak her hangi 
bir rahnenin bilhassa istikbalde bütün 
alacaklılar için zararlı olacağına kaniiz. 
Bununla beraber komite her hangi bir 
bölge ahalis'nin birliğe zorla sokulma
sını düşünemez. Bu prensibi kabul eden 
oınite muhtelif eemaatları müşteır-k ve 
milll bir hayata hazırlıyacak şartların 
yaratılması için çahşılmasını lüzumlu 
görür. Bu prensip bazı değişiklikler ya
pılmasını da zaruri kılmaktadır .. Bahsi 
gecen değ'şikliklerin bir takım yeni me
seleler çıkarması da tabiidir. İngiliz tek
lifleri en geniş ölçüde bir i.ş ve irade bir
liğe muhtaç olduğumuz bir günde ayrıl
ma teşebbüslerine yol açacak ve zararlı 
ihtilaflar doğuracak mah'y~tedir. 

BULGAR KABİNE i 
Sofya, 11 (A.A) - D. N. B. Yeni Fi

lof hükümeti bugün öğleden sonra te
şekkül etmistir. Başvekil Filof evvelden 
deruhte ettiiii maarif nazırlığını bırak
mış ve yeni kabinede hariciye nazırlığı
nı üzerine almıştır. Eski kabinede dahi
liye maliye ve nafıa nazırları olan Gob
roski, Bijinof ve mühendis Vasiliye( ye
ni kabinede nazırlıklarıru muhafaza edi
yorlar. Kabineden ayrılan nazırlar sun
lardır : Haricriye nazırı Popof, harbive 
nazırı ge. Daskalof, tiearet nazırı profe
sör Sogrof z!raat nazırı Kusef, Demir
yolları nazırı Gorolof, adliye nazırı Mi
takof .. Kabineye giren yeni nazırlar har-

Parti 
-*

Genel Selıreteri 
istanbulda •• 
lstanbul, 11 (Hususi) - Parti genel 

sekreteri Dr. Fikri Tuzer bugün şehri
mize geldi. Şehzadebaşında kurulacak 
bin kişilik talebe yurdu binaaının inıası 
işile meşgul olmaktadır. ___ ................. __ _ 

Antalyada 
Antalya, 1 1 (AA) - Korkuteli ka• 

zasının 1 2 köyünün iştirakiyle bir birlik 
kurulmuştur. 

Birlik bu köylerin tarlalarına akıtırıla• 
~ak suyun tevzi kanallannı yapacaktır. 
Birlik valinin nutkiyle faaliyete geçmiş
tir. 

Antalya, 1 1 (A.A) - Finike wa 
merkezine · fenni tesislerle içme suyu ge
tirilmiıtir. Bu münasebetle yapılan tö
rende vali hazır bulunmu§ ve bir nutuk 
söylemiştir. 

-*---
ALMANL4RA GORE 

İngilizler ilıinci cepheyi 
Amerilıaya bıralııyor 
Berlin, 11 (A.A) - Amerikan Genel 

Kurmay Başkanı General Marşa! ve harp 
malzemesi dağıtım dairesi aefi Hopkin
sin Londra görü~meleri lngiliz gazete
leıinde Amerikanın Almanyaya bir ta• 
arruza hazırladığı tekilde gösterilmek• 
tedir. 

Berlin bu mütalaaya iştirak etmiyor. 
Maiskinin ikinci bir cephe kurulmaSJ 
için ısrarla tekrarladığı istekler Londra· 
da cevapsız kaldığından Beyaz saray 
bütün nüfuzusu kullanmak. lüzumunu 
uymuştur. Bu Amerikan faaliyeti lngil• 
tereyi batıda daha büyük faaliyete oev• 
ke maruftur. 

Anlaşılan İngilizler bütün teşebbüsü 
evveUI Amerikalı ortağa bırakmak isti
yorlar, şu halde bütün bu müzakereler 
yutturulacak hapı yaldızlamak için ya
pılmaktadır. 

----*----
Japonyanın Anlıara 
elçisi Sofyaya gitti .. 
Sofya, 11 (A.A) - Japonyanın A:D· 

kara büyük elçisi bu sabah Sofyaya gel
mi•tir. Elçi general Oşima ile görüşe· 
cektir. 

biye eski Sofya kolordusu komutanı ge. 
Misof ticaret eski nazırlardan ve Sob
ranya ikinci reisi Zaharyef, Ziraat Sof· 
ya valis! mühendis Petrof, Demiryolları 
Pornikteki devlet kömür madenleri ge
nel müdürü mühendis Radoslavof, adli
ye devlet ş(lrası ikinci reisi Tartof, ma· 
arif umumi Atibi profesör Josof .. 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

Şahane sesli büyük Yıldız 

Alice Fa:;"e'in 
B.ETTl!' GRABLE - JOHN P AYNE - JACK OAKİE 

ve 5 orkestranın iştirakiyle çevirdiği muazzam bir filim ... 

l~ALLO!! BROADV A" !! 
Gayşedici bir musiki ve Nefis şarlalıır .. 

İlmen gölünün <;.imal ve cenubundaki 
eephede, keza Smolensk cephesinde hiç 
bir önemli değişiklik olmamıştır .. Volk
hof şehrinin bir noktasında Almanlar bir 
Sovyet grubunu imha ettiklerini bild:. 
riyorlar. Kırımda harek5t şiddetini mu
hafaza etmekte ise de bir gelişme oldu
ğuna dalr bir haber yoktur. Buradaki 
Alman uçaklarının Kafkas sahillerind' 
l:manlara çok muvaffakıyetli hava ta
arruzları yaptığını Bedin kaynakları 
bildiriyor. 

Berlin, 11 (A.A) - Radyoya göre Al
marılar Kurskun şimal kesiminde Rus 
hüeumlannı püskürterek düşmana ağır 
kayıplar verdirmi.şlerdir. 

bildirmiş ve İngiltereııin bu vaziyet kar- j~jöi;;c;,;;c;,;;c;,;c;,x;;;;;;;;;;;;;jiöQö;;;;;;cj~ j 
d ı=a:ccc:c:cocoı""".cc====Qcccc:cac şısında tekliflerini yapmaz an evvelki 

AYRICA : Matbuat U. M. Memleket jurnali .. 
SEANSLAR : 1.10 - 3.10 - 5.10 - 7.10 - 9.10. Cumartesi, pazar 11 de 

Kahire tebliği 
Kahire, 11 (AA) - Britanya orta 

şark orduları kararglllıının tebliği : 
Düşman bugün pek az faaliyet g(;s

terıniştir. İleri çevrede yürüyüo;e teşel> 
büs eden düşman kollarını bütün gün 
kuvvetlerimiz topçu ate ine tutmuşlar
dır. 

vaziyete döndüğünü söylemiştir. 
Fevkalade İngiliz murahhası Pazarte

si günü (yarın) Hindistandan ayrıla
caktır. 

----*----
HIRVAT BAYRAMI 

Budapeşte, 11 (A.A) - Hırvat istik
lfılinin yıldönümü münasebetöyle amiral 
Horti Hlrvafü'larun Budapeşte elçisini 
kabul etmiştiJ'. Elçi amiral Hortiye Re
nomh· nisanının büyük haçını vermiş4 

tir 

Kco.rdinasyon 
Heyeti başuelıllin 
reisliğinde toplandı 

1 
Ankara, 11 (Hususi) - Koordi

nasyon heyeti bugün saat 10 da baş
vekfilette başvekil Dr. Ref!k Sayda
mın reisliğinde mutat haftalık top
lantısını yapmıştır. 

B~..r~..r.l!ı'"~.r/.ıQ"..r-co"'..--H 

rURKÇE sOZLU 

3 AHBAB 
ALTIN 

VE TAKLİTLİ BtlYOK KOMEDİ .... 

ÇAVUŞLAR 
ARAYICISI u 
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