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Selanik ve bir kısım Balkanların topografik vaziyetini gösterir harita 

Yunanlılar vatanı kah· ·----·-------" Yug-oslavya, taarruzu 

tarrıanca müdafaa ediyor Almanyanın, cesaretle karşıladı 

Strumada Hitler kıt'a. 
larına ağır zagiat 

verdirildi 

Yunanistana 
_verdiği not_a_ 
Yunani~tan Avrupa ca

miasına karşı mes'uliyet 

altına girmiş 

lngiliz tayyare
leri Yu2oslav

yada harbe 
başladılar 

-----· ·---
A~Kf RI VAZIYET 

Almanlar . 
Yugoslavya ve Yunanis· 

tana hangi noktalardan 

saldırdılar? 

Nişe doğru yapılan ta
arruzun hedefi nedir? 

LIBYADA INGILIZLER YA· 
KINDA iLERLEYiŞE 

GEÇECEKLER 
Balkan cephesindeki harelcat hak • 

!tında gelen haberler henüz pek az 
olmakla beraber askeri vaziyet hu -
laseten ıu sureti~ toplanabilir: 

Bugün aaat S,30 da bütün Yugos· 
lav hududlarına ve Yunan garbi Ma. 
kedonyasına karşı Almanlar taa~.ru · 
za geçm41erdir. Bir habere gore, 
Bulgaristanda tahaşşüd eden Alman 
kıtalarının asıl kuvvetleriyle Sofya 
mıntakaaından Niı ı'stikametinde ve 
tali kuvvetlerle de Meriç - Karasu 
araaında ilerledikleri anlatılmakta -
dır. Bir kaç tümenle de Struma va· 
disinden Keren istikametinde taar • 
ruza geçilmiştir. 

Evvelce de söyled'ğimiz veçhile , 
muhtemel olarak üç Alman tümeni 

Hitler, Ribentrop ve Alman kumandanları ile birlikle 

Bitlerin yeni 
beyannameleri 

Ribentropun 
Beyanatı 

Harpten Ingilterenin Almanya balkanlarda son 

mes'ul olduğunu söylüyor taarruzu niçin yapmış ? Bütün cephe boyunca 
muharebeler şiddetle 

devam ediyor 
Almanlar, ıngiliz ordu

sunu Yunanistandan 
YUNANISTlNDA HALK VA· kovanaklarmıe 

B ı d b b d 
ve bir kısım kuvvetlerle Rumen Yu. 

e gra Om ar tmanına goslav hududundan Belg ... d umu· 

da şehir hasara ug"' radı ıni is.tikametind.e .ilerl~?~.e•İ m~ht-;- Yunanı'stan ve Yugoslav. 
1 meldır. Ayrıca ıkı motorlu ve hır pı-

yade tümeninden mütetekkil h 'r 
Az zamanda İngiltere 
Avrupadaki vazigetini 

anııuacakmış ? 
lARPERVERANE NOMAYIŞ· u v ITAL YAN TAYYARELERi DE 

CENUPTA FAALiYET 
kuvvetle Macaristandaki Liıenıs ıeh- gaga kartı bU"Snünı·ge. 
rinden de Belgrada umumi bir taar· y 

ru~r.:~~i,:;~~ı,r.ayrıca Avusturya Yu. tı'nden bahsed'ıgor E Ylp'YOR 
Derlin, 6 (A.A.) - Yunanist::ın-L R daki Alman elçiı;i, Yunan hlikünıetine 

he Atina, 6 (A.A.) - Bu sabah mat a~ağıdaki notayı te\"di e;·lemi~tir. 
kiı~i c~yrek geçe Alman elçisi b:ışve- Alman)"3, Fran<a ile hnrbz p-iri>ti
'h l<orizisi ıiyaret edeı>ek Alman ğindeıı beri Balkanların harp dışı 
:ıı ~~tinin notasını te,·di ı>tmi$tir. · :ı ağın bildirmişti. Alman zafer 
Yun Ori2L.;, {'(çiye verdiği cevapta, kıtasının faaliyetiyle Avru pa kıta" 
old ~ll hükOmetinin diğer t::ıarrıızda İngilizlerden tathir edilmiştir. Eu ~u-

GOSTERIYORLAR g?ılavya .hudud'!nda 12-13 ~e'.'li~ . 
. . hır ordu ıle de şımalden Zagrep ıatı- Berlin, 6 (A.A.) - Hıtler, biı~ Berlin. 6 (A.A.) - Bu sabah er -

kenden, Alman hariciye nezareti sa
lonlarından birinde hariciye nazırı 
\"on Ribı>ntrn • ce~Pbi gazete muha-

Ankaı n, 6 (A.A.) - C'ri!leıı haber - kametın' de ta•rruza aeçtikler' ö" • • h " "·k~rleı·ı'ne dı'"eı·· 
1 ·· Al ı . ,. -1 • h"k" - 6 

6 cenup cep esı .. s ~ , " ı 
ere gore, . man aı ı ugos U\') ~ . u u- renilmiıtir . Alman milletine hitaben iki beyıın -
m~t mcı· ·c.zı olan Belgrad şehrı.nı tar- Atrno.n ...... Yugo V)' ve Yuna-. us.nı~ n rıt. lı'I iiiı ~ n bP.V ıınam.le-
ynı-elerlc bo1~balan11şl:ı.rdır: 1st_~~yon , nistana büyük kuvvetl~rle taarruz -Devamı 3 üncü sahifede- - DEVAMI 2 NCI SAHiFEDE-

Uırn k r(·tle ar'tık hiç bil' lngiliz a'keriııin 
kıslnlaı', demıryolu Ye şehrın dıger ba- ettiklerine fÜphe yoktur. Almanlerın -----------------------
zı m:ıhallerincic hasar olmuştur . D. N. kuvveti hakkında gelen malumat da 

da<( gibi. bıı Y.~ni h::ırruz -~;ş.ısı'!l- buna tebean Yunan hükfımetinin bi
di-.~ kendıni mudafaa edec~gın• bıl-

· .. nştir taraflığını terkederck Alman\'anın 
&'t,Atina."G (A.A.) _Yunan radyo- dlism::ınları olun garp devletleri :ıra

' ı~ sında ser alması, Almanyaya karsı 
-ı1>W1'edilen bir tebliğ, bu "abnlı hareket ett iğini •3çıkça göstermisli;'. 
~ ~co SAHiFEDE ) (DEVAM! 4 NCO SAHIFEltE ) 

s. Rusya 

Yugoslavya ile 
anlaştı 

Mu1hede b'!ş yıllıktır v ~ 
derhal tasdik edilecektir 

~n Moskorn, 6 (A.A.) - :\fo>koYa 
ıı;.dl·o.fü, şon gilnlHrle cereyan erlen 
y tiz:ıkerelrr netice.•ind<' Sovycil,,rlc 
<!~fosbv.,·:ı :ı~'\sı'lda beş s<'ııo mücl
lla e ~lr do~lluk ve ademi tec:ıviiz 
ııattı ımza <'dildiğini bildirmiştir. 
~e· }ı, Sovyetlcr namına kom:•~rler 
1' "'' ve hariciye komiseri :\lolotof, 
~ Ugoslaryn namına Yugoslaryanın 
ll 0~kova elçi,; G:ıbrila\"iç ile albay 
g 0lken, alb·1y • iniç w :ılb:ı; Dra -
~aviç imza <'tmişlcrdir. 
•aktın metni sudur: 
l - iki akid ·tar:ıf, 1.ıirbirine k:ır

~~ h<'u türlü i<'CllYilzden içtinap erle -
tak Ve yekdiğerinin istikliil ve mülki 

Il. Ajansının verdiği haberlere göre, bunu göıtermektedir. 
Almanlar. Ytıgoshı\· tayyarelerind~n Yugoılav hududlarında vaki taar
bazılarını havada \'C y~rlerde tahrıp ruzların en mühim ve en ehemmiyet. 
etm!~lerdir. lngilizler de. Yugo~ıa:·ya- \i~·, Sofyadan Nişe yapılan taarruz
dakı hava meydanlarını ı~gal etmışlu dur. Bu tllarruzun hedefi, B<'lgrad-

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) Niş • Oaküp istikametindeki iki de -

,. 

miryolunu biran evvel elde etmek 
ve Yugoalavyayı ikiye bölmektir. Bu 
ıuretle ı-'malde Belgrad ve Zağrep 
mıntakalarında, cenupda da Oakiipte 
hareket yapan Yugoalav ordularının 
birlikte harekeline mani olunmak is· 
tenmekt~dir. 

Yugoslav kurmayınıu. hu vaziyeti 
tahmin ile kuvvetlerini gen4 mikyaı. 
ta bu bölgede toplamış oba ger.,k
f r. Burada harekatın çok şiddetli ve 
kanlı olacağı tahmin edilebil<r. 

Romanya, Macaristan ve Avustur
yadan yapılan taarruzlar o kadar e
hemmiyetli değildir. Çünkü Yugoa
lavlar bu cephede Sava nehrinin ge
riaine çekilmekle taarruzu durdura
~,"lirler. Tuna ve Sava arkaıına çe -
kilmek de kafi gelmezae, Yugoslav -
lar daha cenupta kat'i müdafaada 
bulunabilirler. Arazi vaziyeti, ken· 
diJerine bu imkAnı vermekt~dir. 

Yuna.nistana yapılan taarruza ge· 
lince; Strumada Yunanlıların, ltal • 
yanlara karıı göaterdikleri kahra • 
manca mukaveme~~ göstermeleri 
muhtemeldir ve göstermektedirler 
de. Alman radyosu, bu cephede Yu
nan mukavemetinin hareki.ta müt -
külita uğrattığını itiraf bile etmit • 
tir. ınarniyetine hürmet ey!iyecektir. 

let2 -Akidler<l<'n biri üçüncü bir dev 
iı ~arafından tecavüze uğrarsa, di -
d:rı dostluk siyasetini muh'3fazaya 
~P~ka,:n ve toprnk biltünliiğüne ri:ı • 

Yugo•lav kralı Maje•te 'kinci Piyer, cülusunu miiteakip 
hi.ssa alayını teft.i, ediyor 

ı Bundan sonra görülecek inkişaf • 
lar, Balkanlıların banş içinde ya , a • 
ınak isterken, harbe ıürüklenince is

- Devamı 2 inci aahifed" -

.... --· U44'2 • 

Bestte Amerika 
Alman gemi ve tesisatı-'Yugoslavyaya yardımını 

na hücumlar yapıldı.. nasıl hrzlandıracak? 

Bir kruvazöre tam isa-
\"a~ington, 6 (A.A.) - Musavva ve 

Habeşistan zapledilinee, Amerika hü
k(ımeli, Aden körfezi ile Kızıldenizi 
harp sahası liste,;inden çıkar:ıcak ve 

b ti k d d'ld' lııı \'aziyet ııetice~i olarak Ameriknn e er au e 1 1 ''ı~pıırlurı Port,aide ~adar yitmek im-
kıuııııı bulacaktır. 1 ııgoslavyayn yar

Londr:ı, 6 (A.A.) - Ha\'a Nezart•ti ılım bu .<uretle dalın slir'atle temin cdi-
1>ildiriyor: IebileL·~kli r. A nıerik:ı ıı vapurl:ınnın 

Bre,;t deniz iisslinde Ş:ırnlıör•t \'e AkcieniZ<' ge~ip ı:reçmi)·eceği mııliim de
Gn:ıyznav gemilerine kıırş ı hücuma ge- ğildir. ~lııam:ıfih Amerikan geml!eri -
çen tayyarelerimiz, bu gibi meYkiler • nin Jllısıra kuılar gelme~i. malzemenin 
de ~imcliye kadar hiç kullnnılmnmı$ J.ıunclnn •onrn lııgiliz vnpurl::ırı ile nak 

CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ı leılilmesi muhtemeldir. 
~~~-'-~--~~-

r Adia-Ababaya doi<ru ilerliyen lngiliz kuvvetle~'nin bir kısmı 
1 s AR t.T ı.ts=t Arnavudluk cephesinde Afrika cephesinde 

ar ol:ır:ıkt.ır. 1 1 
),· ~ - Akidlf'rden biri. muahedeyi M 0° o D ....... o DA"' n° 0n ~IS\ 
~r Rene evvel bozacağını bildinnezse ~ ~ U U U 'IS' 
~:ıhede k('ndiliğinden beş sene için -------------.... -------------

r l>tVSAMl .. NCOSAIHIFEDE\' Altay kazandı, Altınor-
ovyet er du berabere kaldı 

Bir hadise Y ı ı b. t ı ·ı· ı Ad. 
Evvelki gün, dilencilik yaptıfı ııö- Unan 1 ar lr e- ngı 1Z er 15-

rülen 1\'r imayı yakaladılar, beledi· , 

Son taarruı" iyi 

karfılamadı1ar 

~İd:::·ı.~r=;~ı;:z~ö~?;~~!~r. Sonra ne peyı aldılar Ababaya girdi 
- Bu bir dilenciden ziyade bir 

'k 3 G maluldür. Dilenmez. B<r köşeye otu-
lstanbulda Beşı taş -2 ençlerbirliğini, rur ve hiç ıeı çıkarmaz. Gelen geçen 

lstanbulspor da 1-0 Demirsporu yendiler bir şey verirse ne ataı yoksa ağzını 
IJ açıp da istemez. 

a/kan harbine /ta/ya Dün Abancak ;ahasıııda :IIilli Kii • lıaldc, hııırn nıli,aınaha gösterrli. D'yor. Bu cihet ayrı .. Fakat aaıl 
da • d' B [ • t m0 nı(isnbnkalarıııa devanı edildi Sa- :\[i,afiı· Ilarlıiyc takımı, bu oyund:t: mesele, bu malulün belediye mınta-

gır l, U garıs an ha, ,:eyirci!erle c!olnıu~tu. 1 kenclisin<l~ıı bıklcnilcn nıetnııeti gös - kaaına sevk tanıdır. Sokaklar dol -
bitaraf kalacag" ını 1 Birinci mn~; Altay - llarbi;-e ta • \eremedi. Sert har;,btlerde bulundu. du. Çocuklar toplandı, malul, ite ka-

kımları arasında vapıldı. Altm·; misafir takımın sert ornnıı· ka götürüldü. Böyle şey olamaz ve 
bildirdi 1 Hakem; Bay :\rustafn Şenkal çok na mukalıele etnıccli. Daima topia uğ- ol!"amalıdır. Nizam var, kanun var. 

R. • • d zayıftı. Billıa~sa ikinci de\•rede misafir raşlı ve lnı ;uretl<> htlıf!ı t('k golle ka- Kım olursa olsun, halka İyi muamele 
ı.- ad~o ıa:ı:e~esı!'ın h.u m~".zu ~- 1 takım muhacimlerinden biri Altay ka- zandığı galibi~ eti hak "tti. etmek lazımdır. Böyle hadİaelerin 

..tı~;eırıyatı ıkın~·. aahıfemızın • \ lecisine topla aliıkası olmadığı bir sı- Takımlar şöyle dizilmişti: teairleri çok fena oluyor. 
adır. 0 1 racin aynklarınıı bir tı>kme salladığı - Dn•mı 2 inci aahifede - ** 

, 

Düşmanın tanklarla hü
cumu püskürtüldü 

Atinn, 6 (A.A.) - Atina rad~•ıı,;u, 
matbuat nazırının aşağıdaki beyana
tını neşretıni"lir. 

- Cephed~n gelen son telgraflar, 
h..lııı bir kar tabakırn üzerind~ ccıe
yan eden şiddetli süngü muharebe -
,inden ~onra, kuvvetlerimizin ~i·n:ıl 
cephesinde iki bin metrelik bir tepe
yi işgoa! ettiklerini bildirmektedir. Bu 

-Devamı 2 nei Sahifede-

ilerleyiş devcımdatirr, 
Musavva teslim 
olmıgormuş! 

Kahire, 6 (Radyo) - lngiliz umu· 
mi karargahı tarafından neşredilen 
hususi bir tebliğde, lngiliz kuvvetle• 
rinin Adia-Ababaya g<rdikleri ve 
şehr: zaptettikleri bildirilmektedir. 

Hartum, 6 (A.A.) - :\Iusa\'\'ava 
doğru ilerlemekte olan İngiliz knain. 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 
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Milli Küme 
- BAS TARAFI 1 NCI SAHi FEDE- ti. 

Yugo:;lm·yu \"c Yu- Ingiltere ve Amerika Bu iki dc\'let sı -
.mıistan, bu :;auah nırdaş olmadıkların -
.\lnrnııyanın tmırnı - yardırn için hare- dan, birbirlerine kar-
zu na uğ'ramışlarctır. :;:ı taarruza geçmele-
Hinnennleyh harbi kete geçti leri imkiını yoktur. 

Mahşerin şimdi
den tanzimi 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

na•kanlardan uzak .. O\•.nıtlel' tartıfın - Dini kitapların bahsedip de bir 
tutmak i. tediğiııi bil elan Yugo:;lavyanııı çoğumuzun vicdan ve hafızasında 
diren mihverin e,· -Balkanlardakı· i..;tiklal iııe ve tama _ yer tutan uhrevj mahş•r gibi, bu harp 
\ela küçiik ortıığı, nı iyetiıı., hürmet e - b"ter bitmez, dünyamızda da bir 
:<onra da büvük ort:ı- h b it ı dil~c-ği zikrolundu - mahşer ve mizan kurulacak, v~ mil. 
gı ate i B;ılkunlar.ı ar e a ya ;{una göre, So\'yetler letle r, • omuzlarında taşıdıkları 
g~tirmiş oluyorlar. • Yugo:-;)nvrn ile :ıliı - cf 'al defte rl«>ri j) .. tarih muvacehesin. 
Almam·anın bu k.ı da 1•ştı• ak ettı• lrn!->ıı kalamıynca - de hesaba oturacaklardır. 

rnrı, evvelil F on Rib- r ğ'ını gost2rmektedir. Yer yüzünü oynatacak olan o hen. 
l)(>ntropuıı Berliıı - l\ Ianmııfi h Yugos - gamenin ne müth 4 bir tablo teşkil 
deki be\·anatındaıı lıl\·yanın So\-yetler - edeceğ,.ni tahayyül eylemek bile 
:ınlnş ı lm ıştır. Rib - Bulgaristan bitaraf ıleıı nrndcli .rrmlım insan kafasını saraayor : 
bentrop b yanattıı Lekleme~i val'it d, - Bir tarafta kılınçları ellerinden 
bulunul'ken: Hitleı- kalacağını ilan etti/ ğ:ldir. Sovyet racly'l- al ınmış. bileklerine kelepçe vurulmuş 
de sarktak! aı>kerle - sa bu . nbnh şbyl:.- d~- dünya kundakçıları, biraz ötede bu 
l'iııe giiııliik bir t.' - mişti r : harpte ölenlerin kemiklerinden ku-
mi rnnm' ile harbi M•h M c Yugoslavyanın rulmuş korkunç ehramlar, daha ile· 
açmış buluınıyordu . 1 ver' a- kat'i kararı, harbe ride kardeş, evlad, baba ve kocala-
Al man notası, ıwni karışmnmak, ayni za rını kaybPtmiş perişan ve sefil nileler, 
zamanda Belgracl Ye sum Mı·ııe+lerı· manda ~ u lhu ko ru - beri c:hette e lleri ceplerindP, mide-
Ati ırn hiikfımetleri - " mnk idi F akat Hit- le ri ve avurtları boşalmış; yıkık fab. 
n(.' de tevdi clili\·or - ç· · · kt lerin emrindeki kı - rikaların dıvarlarına dayanarak diş 
du. B itleri n giinllik uzneme en talara Yugo:-;hnyay:ı gıcırdatan işçiler, öbür tarafta cep. 
emri ve notalar u - girmeler i için cmi~ helcrden ger iye dönmekte olan or-
zundur . Bu ıı h.rd.ıı Çekı·nmedı· n~rilm işt: l'. > dular, daha ileride yanmış şehirler 
tnnr ruz sebepleri j - Sovy<-t radyo u, bu ve hara belerinde dumanlar tüten, 
zah edilmektedir. F n- • on ciimlel"ri ağır a- yanmış insan etlerin iri kokusu yük. 
knt bu izahın h iç kim I ğıı·. öyliyerek \'ermis selen bir meden"yet .. 
• eyi tatmin tnıediği SOVYETLER N DE ALMAN tir . Sermaye, elden ele geçmiş, toprak 
·iipho-izdir. H i!ler. TAARRUZUNU iYi KAR· Bulgarların bu kurumuş, istihsal atalete uğramı~. •i. 
B:ı lkanlar harlıınde har p karşı ındaki rn. caret durmuş, d t'ni2lerde gemiler 
de me ul.!yeti l ııg!l - ŞILAMADIKLAR 1 AN· ziyetiııi Bulgar ra<l - kalmamış, sanayi harap olmuş ve 
tereye yukletmekte - )"O:>ll bugiin Şll :;u - nihaye t dünyanın mühim q~r k(smı-
dir. Yunnniıümı \·c LAŞILIYOR r<>tle anlatmıstır: nın is. çalışma, ekmek ve kaznnır.a 
Yugo.c;)avynnın me - c: Bulgarist:m Hal- gibi bütün bir hayat organiz ıuıyonu 
.. ulh·etleyi de İ ngiltere)e uymaktıı·. rnnlar clnki yeni harp karş ı:.ıııda sim - davılmış gitmiş olacak.. 

Halbuki b u d2vletler Avrupa harb in. diki .<J nsetini tnkip <'dec.ek, hurp dı - Bundaki mahşeri mahiy,.tin, nasıl 
<!enberi t itizlikle hitarnflıklarım mu - ·ıncla kalacak ,.e hılciiseleri dikkntle bir sosval vr ekonorrı"k t ekevvün o!a. 
hafazn etmişler, ancak Yunani:;;tan ta- takip ~decektir. Bulgnrh•tan eğer mec- bileceğ ini soranlar da bulunabilir. 
• ~nuzdan sonr a l ngiltereden yardım bur eclilir::t> harbt> knrı ·acak \.(' Hulf"a- Biz, malum ve muayyen isimlerden 
btemistir. Bu da nıahdud tayyare yar. ristnnın :-clfımeti için na~ıl kahram:ın- hiç birini vermeden ona nasıl b :r şi. 
chmlnrııın inh isnr etmi~tir. Eğer :oı. en hııı·bi'd<:ceğini cihana gci..tcrecek •

1 

fa, nas ı l bir çare , nasıl IJir kurtuluş 
gliııl~rde Yunani:;tana l ngiliz a~ker · tir.• yolu bulunabileceğ ini düt ünüyoruz. 
leri gelmig. e. bunun .:11b.?bi Almmıya - l\Iacaristanın nıziyeti hakkı~da biri Elbette .ki dünya bir cBasühndel
nııı Ihılgadstnnı i~gnl etmiş olmasıdır. beyanat yapılmam ıştıı·. Telekıııın ha - mevt)) "' kavuşacaktır, fakat :>ndan 
J;u vnzivct te J:nllrnnlara harbi g~tfre- zi.n ölümü, vnziyet

1

in bdiıj hi r . if,a~ie i-1 son~a başlıyacak olan yeni dünya ve 
nin, k inlin olduğunu ortaya çıkarnbi - dır. l\facarlaı~ da hulgarlar gıbı ıcıs_-a1 1 yenı h~y~t. nas~l olacaktır? . . 
lir. altına nhndıgından, Almnn harekatı Bu <ı vısı yerınden •oynamış ıhhyar 

Bu laarrıız 1Hr ür pdz teşkil etme - karşı ında tasdpkfı r bir Ji:;nn kullan- küreyi. adalet, emniyet ve beşeri 
mistiı. 1\1 ihvcrin bö) le bir hnreketi. maktad ırlar. 1 saade t cazibesi içinde bir muvazene 
sonbahardan ber i b~kleniyordu. ~f ih - 1 ngilterede taarruz beklenmekte ol- ve istikrara bağlıyabilmek, şüphesiz 
\'('!"geçen onbaharda lngilter?yi i:;;ga: duğundan bir ü rpriz uyandırmamış -1 ki kolay olmıyacaktır. Fikrimizce 
edemeyince, hu teş0bbiis nkim kalmış. tır. Loııdra radyosu Yugo::.lavy:ı ha -1 türlü türlü tahrip vasıtaları. çeşid çe. 
mi h\·er ha l'bi nalkmılarn yaynıağn ka- berlerini , ·e rdikten :ıon ı·a Yugoslav mil sid ihtiras ve kinlerle bir kaç yılda 
rnr veı·m iştir. l':ğE.-r fngilter"ye kargı li nıargıııı çalmıştır. .. yık ılan bu dünyayı yerc'den kurarak, 
h:wa hücumları b:r ıPtice ver c>ydi, lngilt<>re Yugo,;J:w~ n~ a her ttirlü onu, muhtaç olduğu daha ileri bir 
huna liızum knlnııyııcak, mihvel' Hal - :nırdımttı:ı l.Hılmrnc:ığ1111 biltlirıligi gib ı . a Jienk ve nayata kavuşturmak, her 
kan la rı miicndele ·;z olarak niifuz ,.e Amerika d:ı y~ırclımcia bulumıcağmı halde tahakkuku uzun yıllara bağlı 
htıkimiw!ti cıltına nla 1)ilcceğinden emin- t2min •tmiştir. bir gayre te muhtaçtır. Dünyayı bu 
di. İngiltere mağlup olmayınca, mihver Amt'rika r i. icumhu ru Ruzvclt ve ıikib etP düşürenlerin cezası ne kadar 
uzun bir harbe hazırlıııımnk lüzumu - Hariciy'.! Nazırı Kordel llul, \·aziJ·eti ağ ır olursa olsun, insanlığın mukad
ntı duymuş \·c, garpta tayyar e \'e tııh - matbuat ve rndyolar \•nsıta..;iyle dik - deralı. bir sefale t uçurumuna doğru 
tclbahirlcrle ha rbi iclameye mecbur knl katle takip etmektedirler. gitmektedir. Bu sebebledir ki, lngil
mıştır. Almam :ı bu lrnrarı \·er irken, lialyan radyoları bugün öğl Y·' l;a tere ve Amen·ka, harpten sonraki 
masum milletler iizeı inden yürlimekte dar . ükfıtle g .. çiı;;tirdiktcıı ~onr•ı, 1tal- dünyayı dütünerek şimdiden tedbir 
hiç bir mahzur görmenıistir. rnnın ela :eni sav:ıgtu eriki ile i~ bir - almak, olan hazırlamak cihe tine git. 

Hu yeni har)l için. ba ·ka bir ::-;ebep ı:ği yap-.cağını :söyl mistir. mişlerdir. Bunun da bir zaruret ol-
a ramağa liizum yoktur. ---- duğundan ve mevzuun, en küçük bir 

HARRlYE: Bedri. Rasim, • lünir. Altınordu mukabil hücumda bcrn -

Toplar konuşacak 
Suphi, Abdi. Yaşar, Ali, ş·rıhiıı, Hüsa- berliği temin etmek için muvaffuk ola
mettiıı . .Mehmet, Kemal. nıadığı gibi yine miR::ıfirlerin seri bir 

Af, TA}': Fikret, Yahn1, )luhnr - ııkmını kesemedi \'C sağiç .l\lnskcspo -
S 1, h •dd. Ö ::..~ · '-' ı·tın ı"kı·ı1cı· golüı1u·· ka~·dettı·. Amerikalılar, ,:ki aya kadar hııt· rem, a a ~ m, mer, ~,urı, ı unus, .,, şŞ· 

Bnsri. Sninı, 1lya:s, Tnhsin. Altınordu birdenbire mağlOp vaziye be girecekler ve o takdirde artı~ aa· 
Hiı iııci ıfrıTe: te dü~ınesine rağmen iyi lıir oyun ile dece toplar konu§acakmış .. Dun,, 
Oyun misafiri ·rin vurıışiyle başladı. oynamağa başladı ve 30 uncu dakikada da insnnların susup sadece top, t~ • 

Ünıer akını kesti. Al tavın mukabil hü- 18 çizgisi dışında bir firikik kazandı. fek, bomba, tayyare ve gemilerıf1 
cumu. topu misafir takım snhasına ~o- Said, :serbest vuruştan istifade ederek konuşması, muhakkak ki kulaklar~" 
türdü. Sekizinci dakikm·a kndar tek ka cidden iistaclane bir vuruşla topu mi- içinde cehennemi bir alemin dos· 
le oynıymı Altay, misafir t:ıkınuıı mii- srıfir takım kalesinin ağlarına taktı. ması demektir. Harbin sona kadsr 
dafaasını yarmak imk:\nını bulamadı. Bu dakikadan sonra devre sonuna insan ağzına kiL=d vurarak sözü st1· 

Onuncu dakikada misafirler sağdan kadar oyun tamamiylc Altmordunun dece bu müthiş, bu korkunç ı.·e e~· 
hlicuına geçtiler. Fakat kaznııdıkları liakimiycti altında geçti, fakat başka salsiz canavarlara bırakmak, hadd~: 
kornerden istifade edemediler. Bu da- gol çıkmadı ve misafirler 2 - 1 galip zatinde insanlığın kaydedebilecd' 
kikadan sonra misafirler Altayı sıkış- olarak sahadan ayrıldılar. en büyük fedakarlıktır. Fakat ne Y~ 
tırmağa başladılar. On h"şinci daki- }kinci devre: palım ki, gene insanlığın ~aadetı 
kada ve misafir' 'r lehine veril.,n iki Altınordunun birbirini takip eden nam ve hesabına buna ihtiyaç ..,or· 
firikik wemerc"·' g-eçtikten sonra oyun hücumlnrı ile başladı. Fakat misafir d_ır. Vebali, vakt .. yle çok söylüyenle• 
mütevazin lıir ş..>l\il aldı takımııı knlccisi harikulflde bir oyunln rın boynuna.. . . bugi.iıı 

Otuı dördüncü dakikada 1 h·aı; sol mukabele etti \'e bu suretle Altınordu- Onlnr susmasını bılselerdı, 
açıktan gelen bir pası vole ile karşıla- ya gol fırsatı vermedi. Dokuzuncu da - toplar, tüfekler k ... onuşmazdı. 
dı. Fakat misaf:r takım kal •ciı.:i, ağ - kikada Altınordultılar kornerden gelen 
larıııı pl<.njonla kurtardı. n \'re gol - topu. bir kafa darbesiyle ağlara taka-
"ÜZ gecti. rnk beraberliği temin ettiler. On beşin-

/ l:inci dı' ıTc: ci dakikada misafir takım kalecisi fe-
Takımlar. ayni hızln onma ginliler. ııa atladı ve göğsünden vuruldu, faknt 

Top saııb eler içinde kaleden knleye ha- beş dakika sonra tekrar oyuna giı·di. 
\•al:! ediliyor, her iki kaleci birbirine Yirminci dakikadan sonra misnfir ta
rekabet ederce.sinP güzel oymıyor ve kını, Altınordu müdafaasının uyu -
gol çıkm:ıı;;ına mani olu) orlardı. Hu şukluğun?an istifade ederek hücuma 
ınermıda misafirler. hakemin zaafın- geçti Ye Ömcriıı ayağıııclaıı çıkan bir 
dan istifade edert.'k ç.clm !erle karışık şutla tekrar galip vaziyete girdi. İki 
bir oyun oynamağa ve maçın normal dakika sonra yine misafir takımın $Ol 
seyrini hozmağa başladılar Bu hare - açığı dördüncü sayın çıkardı . 
kellere hakem göz yu nımağ-ıı ve bu su- Tekrn r mağlup vaziyete düşen ,\]
retle oyunun norımıl vaziyeti, bozul- tınordulular; Saidin gayretiyle hücu
mağn başladı. ma geçtiler \"e tewıli eden hiicumlar ne 

Altny. on altıncı dakikada soldan ticesinde yin<? Snid küçük Aliden aldı
aktığı mıda l lyas hesaplı bir cıntla ğı lıir pası rnle ile kar:-sıladı n~ ildincii 
tnkımınıı, oyunun ~·egane sayrnını h('- golü kaydetti. 13 üncii dakikada lzmir 
diye etti. Bu gol Altayı daha fazla· ça- takımı bi.r firikik kazandı. l\lazhar, 
lısmağa ı.:"vkctti v~ oyun tamamiyle topu çeldı. Top ortadan kaçan Ham -
misafir t:ıkını "aha-;ı dnhilinde ornaıı- diııiıı ayağına geçti ve Hamdi bir pinse 
mağa l.ınşlnrlı. Altn,·, birbirini 'takip ile fakımıııı mağJUbiyetten kuı·tardı. 
eden iki korneı· ve bir firikik kazandı, iki dakika • onra cin oyun bitti ve tH -
fakat i:-ıtif:ıdc edemedi. kımlar clöı der golle berabere kaldılar. 

:10 um·u dakiknda mi:-;afir üıkım nıu- Yolı ı1'wl mii.wıbcıkaları: 

· Kadın yüzünden 
Gün geçmiyor ki, gazetelerde k": 

dın yüzünden öbür dünyayı boyl• 
1 

mış bir zavallıdan, yahud da h11.' 

gözü yaralanıp parçalanmış bir ~ı : 
çareden ve onlarla beraber hnP11

11 haneyi boylamış bazı bedbahtlard11 

bahsedilmesin.. ıı 
Bu hadise, bazılarınca «kadırı• 

1 
bir nifak ve şikak unsuru oldu ğ" 
şeklinde telakki edilebilir. Falcat "". 
kikatte bu, kadına nisbe tle, her c.~: 
miyette , her devirde daha müte1'• 
mil, da ha akıllı, daha mutedil oldıl 
ğu söy lenen erkeğin , henüz kadı~ · 
dan çok iptidai olduğunu göster'd~ 
Erkek yüzünden kadınlar arasın 

1 
bu gibi cinaye tler işlendiğ i ;>ek ' 
görüldiiğü halde, erkekler, dişi de~·te 
yi (mayayı) görünce yekdiğerlert11 
saldıran güreş develeri gib;t ks 

1
1

, 

yüzünden hiç durmadan yekdit,er e 
rini g ırtl aklamaktadır1nr . 

• 
hacimleriııcl e ıı biri, o anda topla hiç Pamuk ıııen ... ucat fabrika~ıııın voley Şiire dair 
bir alftkası olnııy,m Altay kalecisine bol takımı. diin Ka~şıyaka kuliibiini~n . . A. . ıet' 
bir tekme sallad ı V"' kaleci boş dakika kapalı ~ahasında, ha_rı:ııyaka '!ençl.ıl\ Yer>, yetışen şaırlerle ~obst1\,~ 
kadar oyundan ç ı ktı. 85 .inci dakikadan lnk!mı ıl~ karşılaştı. Ze\'k ve alnka ıl ·1 1 çatmAa~k "?.oda. old~ . ~en bıle, s~1 i~ 
sonra ıııiı-ınfirler hiç olmaz a beraber-ı l~ıkıp eclJ!cıı hıı oyun Karşıynka gcııç-: I v.e kagı.d uze~~nde ınfıc~r eden b ıeıı' 
!iği temin etmek için çalıştılar, fakat lık takımıııın 6 - 16 \•e 13 - 15 üstiiıı - tıpe ep ıyce hucum etmış olan kı'I 
mll\ af fak ol:ınıadılar. liiğiyle n. ticelendi. sahiplerindenim.. bİ~ 

.41,Tl.VORDU - J IASKESPOR flisiklet ya11şlmı: Şairler üzerind~ki tenkidler4 6• 

.Jiaçı, n ny Ferid Sinı;;ııroğhı kusur- Dün Kiiltiirpark bi •iklet vuluıııl.ı hassa serbest Ve?ı·nle yazılmış, l< 
,;uz idare ı>tli . k:ılabalık bir seyirci kütlesi öntlnde ya- çük ve dağınık mısraJ arClaki mıı"~ 

::\Hı~avi bir km''' _t manzara~ı arze- pılan 60 kilometrelik y:ırış, çok :ılaka sızlık üzerinden geçiyor.. .. il 
den takımlar birbirlerini y.eıımek için ve heyecan uyandırdı. Hu ko .. uya on Bunlardan biri geçenlerde şo> 
azami gayı·etle <;Jılıştılar ve oyuncln nltı bisiklet işt!rak etti. Neticede: Al - bir ş iir yazmış : 
ze\·k ve a liLka U\ aııdı rdılal'. tnydaıı lsınail Buta, bir saat 55 daki- «f>rıı ktn. . 

Tukımlıır. ·ö~ ı diz.ilmi ti: kada ko uyu birinci olarak bitiı·di. Sa.balıi<ıtı akşanı.a kadm· uywıoı. 
.ll.'1.Sl\.BSPOR: Hefe t. M.?lih, C'ihacl. İkinci Ahmet Rodo. lu (Altay}. üçiincu Can sıkınf?.~ından biı: ~ulam> 1 

İlmıhinı, Re~a<l. O:nıan. Kenan, ,\h - Cevdet (Liı;eden) dördüncü .Jak Bin - Vay efendım, senmısın bunu~' 
met. Celiıl, Adem, Omer. basat. biô'şinci Kemal (Altny).. zan, s~zmisiniz buna . r.=ir diye ; 

.1.f.TIXORIJL': Necati, Ziya, ~eref. Bölgcrruzin tanınmı:' koşucularııı - Muhnrrırler sarılıvermışler kale~t 
Ali, Cevncl. Said, Hamdi, ~Iazhar, Said dan Altaylı Ba) ram Adıvar ve .Nihat şairi de, şiiri de batırıp ~ı~ak~Y~r19 
Ali, .M uammer. .\laııh:::ılı koşuva iştirak etmemislcr _ Fakat unutmamak gere hr ı , ,.., 

· ı c Eı f. b · A • a .. lliı iııri d ı'ıTf': cliı-. l~u ko~uculnrımıı 12:> Ye l'lll ki - ~~. mana a atn-ış-ş~·r .nı ~' 
. Hisavi şerait dahilinde başlıynn o- lometrelik kosulara i:::tirak edecekler- şaırın karnındadır ) demışlerd ı r. ı1I 

rnnun beşinci dakiknsındaıı sonra top, dir. " · sıl ki Arapça için «Arapça des il jif 

lzmir takımının kalc:-i önüııd..- dola·- İ. 'T.L.YJ:(![, J\TAÇT,ARI uydur uydur, söyle» diyorsak, Jııt 
mağa ,.(.'her an için t~hlikeli olmnğa İ:ıtnıılıul. 6 (Hususi) - Bugün y:ı- İ<.·cn de «şiir değil mi, uydur u)" 
uaslnclı. Dokuzuncu dakikada orta· mu- pılan milli küme maçlarında İstanbul- yaz» demek lazım. . , 
hacim Ccliil, Allınordu imleci. i ile km·- :;por 1 - O Demirsporu, B.,~iktaş ta 2-!': «Acı şoykr llaliık, faka.t gaçcl>- _, 
:;ıı knrsıya kaldığı halde topu, anıta Gençler Birliğini nuığlfıp etmiştir. Behçet Kemal bile şiir yazdı1'l, 

sonra bu gençlere de ses çıkarınıı111 

Dikknte lfınktır ki. tnarruzdnn bir /" '\ lakaydi ve müsamahaya tahammülü 
kac sant CV\'~) Yugo--lavya ile J! u:;y:ı - olmnd?ğından şüphe etmemek ge· 
nra.:ında bir saldırmazlık ınıktı imz:ı- ŞUBEYE ÇAGIRILAN rektir .. 

ıanmıştır. SUBn YLAR Orhan Rahmi GÖKÇE 
attı .Jfoamnfih ayni oyuııcu ih; dakika *·----

lngiltereye hava taarruzu ' 
• yapılmadı 
Londrn, 6 (A.A.) - Hava "H!Zure_ 

tinin tebliği : 

1 zmir askerlik şubeıinden: 

Aşnğıda h•mi yazılı iki y~rlck ,.;u
ba.rın rcr li şube.re müracaat c>tm<>si 
i l fın olunur. 

sonnı seri bir hareketle topu nynğına I I lıyız. 1 " 
geçird i YC t:ıkımıırn ilk golü hediye et- YEN NEŞR YAT ç l M ~ 

Arnavudiuk cephesinde ··-·-·-·-·-·---·· m 
-Bıu tarafı 1 ~~i ıah.~fe_de - Askeri Vaziyet 1939 harbı· mm: .._,.: • 

cephede haftalarcln ~uren :-;tıktınE>tten • • 
sonra t krnr harekilt bnşlnmıA, Y•t - -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- TU-RKIYE iN 1 1 1 
nan piracle ve topç u ·unun miişterek tiklil uğrunda yapacakları savaşta • G l TERE TT · 

Dün gece İngiltere üzerine hiı· bir 
akın olmnmı.ştır. Ak::ıam üzcı·i .rıırbi 
lngiltcıredc bir ınnlınlle bombnl:-r 
.ıtılmıstııı. JI 'lı;ar ve zayiat yoktur. 

l\l nnşta bir düsman tavyare">i dli -
şü rü lm ii tür. 

Londra, 6 (A.A.) - !fava •:c da
hili emnivet nczarederi nin t bliği: 

l\iüııfc;·iden uçan liir diı.şman tııy
ynrc~i, 1 koç~ nnın şnrkmn bombala:· 
atmı,.tır. Bir kac ölii \·e yaralı \'1lrdır. 
lllı"ar azdır. Şarki lngilterede de bir 
vere bombalar at ılım. sada, nl' hnı;;nr, 
;ıc de in.!;".lnca zayiat kaydedilmemis.. 
tir. 

Dün akşam Bı+•tol kanalınclıı iki 
dii.şman tayya resiııin hava dafi ba
taryaları rnrafındnn dii.,iirülclüğü 
"imdi te bit edil mi ·tir. 

ı - Sanayii hnr biye t('ğmeni 

327 li Mehmet oğlu Arif Nezihi 
('19048) 

2 - Smrnyii hal'biye teğ'mcni 
:nrı ltı llalil Şah1p Bilgi ( 1!)07G) 

Amerika 

Türkiye ve Yunanistana 
yardım edecek 

Vaşington . 6 ( A.A.) - R uzveltin 
Kız ıldenizde Aclenin harp mıntnks ı 
hnrici aclcledilmesi hakkındak i beyana
tı. irn~i mahfillerde Balkanlar, bilhas 
~a Y~rnani:-;üın v -ı Tiirkiyeye malzemc
ce yardım ynpılma mı temin . uretiyle 

h :ıı eketlcriyle htı muvnffakıyet kaz'fl-, ne kadar kudretli olacaklarını dün- FAKI VE. eu·· YUN K BRITANYA BUGONKO PROGRAM ıe< 
ııılmı!":tır. f'umn günü topçumuz mez- yaya gösterecektir. Son galebenin , S pı·ogram, 8,03 Ajans haber 
kur tepeye karşı şiddetle ateş ac;mı~. daiına doğru ve haklı tarafta olma- f MPARATORLUGU 8.18 muzik, 9 ev kadını,,konuşnıı\., 
kalın karn rağmen piyadel"rimız sını dileyelim. 12,30 Program, 12,33 Fasıl hl') JF 
harekt>te ge<:miştir. lüt\'\'etl t'rinıİi: AFRIKADA: Ulus gazetıesi neşriyat miidlirii ar- 12,50 .Ajans haberleri, ı :1,05 Fnı:;tl ı' 
tepevi muhtelif ) erlerden vnpıla 1 Habeşistanda dün Avaş nehrini ge 

1 
kadaşımız ~ Himtaz Faik F<!nik bu ııam 

3 
'>O 1<ııt 

tııarruzlarlıı i g-rıle baslnmıslur!iır. çen lngiliz kuvvetleri 150 h·n nüfus-

1
nltında esaslı tedkiklere, tarihi araş- yeti programının devamı, 1 ,:... 

l>ii<ımnn bir miiddet nevmiclan" :-:ıu - lu ~dia-Ababaya girmişlerdir. tırmalara, dünya \'e T iirk neşriyatına, şık program (Pi.). 
kawmt>t gıblerdikten s<ıııın ('"nil - Lıbyada, :Veyvelin planı sayesinde vesikalara istinaden nıiihim bfr eser JS Pl'ogram, 18,03 Radyo caı o.rl\~ıı 
me tehlike-ine maruz buluııclu~uııu Alman ve ltalyan ilerleyişi akamete 

1 neşretmiştir. rası, (ihrnhim Üzgü& iılaresıı:ı1• , 
görmüs \'{' ricnt etmiştir. Bu haı·ek<>t- uğratılmıştır. Habeşistan İli: bir kaç 1 Dış politikamız ve Türk _ İngiliz it- d h t• 19 l ~ 1\l 
tı: bir . ubay ile 89 nefer esir cdilmis- güne kadar nihayete erdirilece~ine tifakı ile başlıyan eser büvük devle- lS,40 ra yo incesaz eye ı, ' :ı • 9 
tir. Dii~man miihim miktnrda harp göre, İngilizlerı·n şimalde tekrar ileri tin vasıflnrı, nna mah~ulle.r, otarşi, zik (pi.), Hl,30 Ajans haberleri,~~ 
le\ azımı, mitralyi.izler, havan top - harekete geçerek yeni zafe rle ?" ka - abluka, Ersatz, miibaelele, harbin şans- Konuşnrn, (zirant takvimi), 19,v. t 
11rı. Yi) ecek ve mühimmat lmııkmış- zanmaları biiyük bir iht/ mal dahilin_ Iarı ve biiyiik Hritanya fasıllarıııa ay- rı:::ık şarkı ve türküler, 20,15 rad>

0 ~I 
tır. Pi~ adem iz tepeyi işgal edince, , de görülmektedir. rılclıkt,;1n sonra imparatorluğun miis- zetesi, 20,45 Müzik: Klarnet solO·c· 

· 1 h · rı · · R "b b \linleyici istekleri, 21.30 koıııl~:ı · L.~pçt~muzu.n nt: ıy ~ t~ rıp ec ı ~.ış 1 entropun eyanafı teml~kelcrini, A_kdeniz, Ccbelüttarık ~l Aii radyo orkeı:.trnsı, 22,30 M 
1 

ı 
:-ı~:o ~.ın~. dık .... n lı telo l'gu hafüm go -

1 
ve Suveyş ve bogazları . l\l ontrö konfe- ~· (P 

rul~ustur. ( . BA~T ARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) ran::ııııı, lngiltıercnin müttefiklerini. haberleri. 22.41> dans miizigı 
. ( umn günü diişman merkez ceph e- l.ıırlerıne , Alman ordusunun, bu !":a - pasifik okyonusu ve Amerikayı, petrol ~3,30 yıırınki program ve kapan~ 

Bu suretle d ii n gece tahrip edilen 
dtişman fayyare aded i üçe çıkmıştır. 

" 
izah ed il mekted ir . 

ELHAMRA Sineması 
sındc trınklnrla bir h iicumn kalk - hah erkenden Yu~an v~-. ~ u~osl.av işlerini vesaireyi izah etmektedir. Tn- ·--------------~ 

-. mışt~!-. . .'r ank daf! topl~rımı z dfürnrn- h ~du~llal'llıı tecnvuz ettı~ını bıldır - mameıı teclkiki mahiyette olan bu kıy
,.. n~. gorunce baraJ. ateşıne lıa lanıış . nıış '.e Lu devlet~c~·e ver.ıleıı no~al.n- metli eserin fiati 125 kuruştur. Her 

du n~a~ı geri çekılmiştir. Yunnn top- rııı ?ırer uretlcrını tevdı cylemı~'tır. münevverin, her vatandaşın böyle bir 

23 NİSAN 111' 
Halk. altanatının kurulduğu g\ 

diir. Bunun için Çocuk Bayrnrtl1 ~ 
bunu takip eden Çocuk H aftns1Tl 

l~!·ı .. ıkı tankı tahr~p etmiştir. Cum~ Rı~e~1trop , .mezkur notalar!n bırer c ere sahip olması Jazımdır. 
ıyun u tayyarelerimız de cephe gerı- :suretının aynı sa londa Ye aynı zaman 
sinde diişmanııı iaşe nıerkez lcı ini tc- da A tina ve Belgrad hiikfimetlel'İnc 

Bugün 
::.'ıiehtnbının ııuranur güzel liği dünynda eşsiz ol :ı n g üzel 1zmir imizin 
şfü dolu nefi~ m~htaplı geceler i başlarken , senenin en nefi , en hnri
kulade Aşk - Musik i - Şi ir ve n ihayet bir sözle (AŞIKLARIN F İ L:\Ii) 

olan bUyfik 

Ay Doğarken 
Harikalar şaheserini, mü te. na bi1· sinnm:ı hafta ı olarak sayın müş
ter iler ine takdim eder. Bu emsalsiz snnnt \'e giizellik fil minin baş 
rolle r inde l~yaz perden in daima eıı büylik ril imle r in<le takdim ettiği 

eşsiz bülbüller i 

irli surette bomba l amıshr. de telgrnHa çekildiğini bildirmic; ve 
Atinn, 6 ( A.A.) - 161 mımaralı demişt ir ki: 

Yuııaıı r•smi tebliği: .- İngiltere . Avrupaya karşı yeni 
Keşif ve topçu faaliyeti olmu~hır. bır cinayet işlemcğe hazırlan!111~tıı·. 

400 den fazla esir aldık. · Balkanlara mühim miktarda lngiliz 
Atina, 6 (A.A.) - E mniyet neza- askeri çıkarılmı tır. İngilizler Dun-

ret in i ıı tebliği :· kerk ve Andersler ricaılarınclan son 
Düşman ta:n·nı·cleri Korfo kiivii- ı·a ku\·vetlcrin i cenubi Ş'!lrki Avrupn

nli hoınb:ırclı~an etmiş ve mitr:ıl~·öz sına geçirmişlerdir. Atinacln kör bir 
atesine tutmuştur. H asar mii h im ·de- hükumet, Belgrndda diğer bir hüku
ği l dir. İ ki ölii vardıı•. met İngilizlerle elbirliği ynparnk , 

Almnnyaya ka rşı toprnklarını bir i-
leı•i arazi olamk ku llanmak iizere 

Hollanda kumandanının İngiltere eline vermiştir. Almanya, JEANETTE MacDONALD NELSON EDDY 
Biitiin &·\·i~cıı lcri so nsuz hay ranlı kln ı· içi ııcle bımkncaktır b ey anah 
J URNALDA - En son ve en m iihim l/ A R P haberleri Londrn, 6 (A.A. ) - Batavya mec -

her iki hiikumeti aylarca mantık yo
ltıııa gt)tirmeğc çalışmıştır. Simdi ar
tık hunlar a Führer cevap verecektir. 
Bu sabahtan heri İngilizlere cev'3p 
,·ermek üzere kıtalarımız yüriiyüş ha 
!inded ir. Az bir zam anda Çörçil. ln -
g ilter enin Avrupa kıtası üzerinde ya. 
pacağı bir işi bulunmadığını anlıya 
caktır.> 

!isinin içtimaında Hollandn başkuman-
Sf:AXS/.AR - Her gün 2, 15 - 4,30 - 6,45 - 9 da .. Cumar tesi ve Pa za r danı Bareıı Şov beyanatta bulunarak, 

10,15 ve 12 de başlar icabında Çine askeri kıtalar gönderi-
DiKKAT: Haftanın her günlinde ilk seanslar ucuzdur. Salon 20, ı lcbileceğiıı i, taşkil edilen paraşütçü kı-

Balkon 25, Koltuk 80 Krş. tasının talimlerini yapmış bulunduğu-

•••••••••••••••••••••• --- nu söylemiştir. 

Varlık Çocuk saltanat ı tes'icl ed ilir. , t 
185 inci sayısı dn muhtelif kalemle- Çocuk esirgeme kurumu uınur1'' 

rin yazılnriyle \'e zengin bir şekilde merke~i ~ 
çıkmıştır. Tavsiye ederiz. , ______ .... ..__,_~--:<' 

TAYYARE Sinemasında Teı. 36-
46 

2 Nisan ı !}·11 Çarşamba gününden itibaren 
•11111111111111111111111111111111111111111111111uıuı11111111111111.ııu111111111111111111111•• 1 : - -: : 
; TÜRKÇE SÖZLÜ - SlZLI - ŞARKILI ~ 
i DOKTORUN AŞKI ,. --.. --. 
: ............................... . ................................... 
JIÜJmss ı LI,,J.;Rt : E1\l1NE RIZIK - -SÜLEYMAN NECİB 
OKUYANLAR : MÜZE YYgN SENAR - MUSTAFA ÇAGµAıt J 

AYRICA : Gayet g ül ünçlü ve musikili ÇİNGENELER 13P.~.siı 
.MATlNE Lg R: 1,45 - 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cunııır 

Pazar 1,15 te başlar. 
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7 NiSAN 1941 PA Z ART ESi ( ANADOLU) ( SAHi F E 3 ) 

.! ............................................................................................................ .. ; 
• A " : 

~[zmir Levazım Amirliği ilanları ~ hikaye 
----İİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijji; 1 Baganıara Tavsigemiz 

Evlenme ilanı 
• Bu dolandırıcıya çattığını da bir ta
lih eseri! • di;c düşündü. 

. . -: ................................................................................................................ . 
Çatalca Ömer li köy. SA. AL. Ko. da n : 
1 Tahminen b ·her kilo,;u kırk kuru~tun 55-GO ton 'ığır eti pa • 

znrlıkla satın alınacaktır. 
2 
:ı 

lhale.<i 14-4-941 pazaıtesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
T-al iplerin belli gün ,.e snatta kut'i teminatları ve kanuni \'~ s i
ka lnriyle birlikte Ömerli köy satın :ılma komisyonuna ı>;elm<'. 
leri 1\ 7 

Çatalca Ömerli köy Sa. AL Ko. dan: 
:ı - Taliplerin belli gün ve Rantta kati teminatları , .e kanuni ı·a"ika -

zaı lık usuliyle satın alrnacaktır. 
2 - ihale 14 ni<an 94 1 pazartesi ıı:ünü saat on ııltıdıı yapılacaktır. .. ., 

Simanızın ırüzelliğin i artıracak 
1941 ıeneai Bukle li altı aylık 

Ondüleniz i zevk in ize u ygun 
ve itinalı bı'r fek ild" 
yaptırmak is terseniz 

ENVER f ALAVSON'da 
TECRÜBE EDiNİZ 
IZMI R T\EÇEC/T,ER: No. 80 

TELEFO.\': 2800 

k' Bay 'o:ıman Cevat gazinonun az 
v ul~batık bir köşesine oturmuş kah
t'esın ; içerken, yandaki masanın üs
~~nde duran şehrin yegane gazete
~ne ~özü ilişti. Mıı,ııdıı kim>e otur
d ad ıgından e lini ıuzatıp gazeteyi al
f 1• l~temiye istcm iye çevirdiği 'ahi
kelerın serlcvhıılarına göz gezdirir
! en küçük ilanlar sütununda, cev
aenıneter. başlığı altındaki ilanlar 
~a<ında şu "atırlar gözüne ilişti: 

~ ır~seRiz, güze}, hassas ve ~enevi 
en b_ın liııa iradı olan bir gene; kız, 
•ddı ve 25-·15 vasları arasında bir 

Temsil başlamak üzere idi. Salon hın 
cahınç dolmuştu. Ilay O~man Cevat ko
lalı rnkasından başını zorlukla etrafa 
çevi;·erek sık ~ık yedi ı~_uımıralı locaya 
bakmakta idi. Fakat butun localar ol
duğu halde ora•ını işg~I edecek güzel 
peri giirünmüyorclu. btrat ında otu -
ran bir çok kişinin ele hep o boş locaya 
baktıkları zehabına kapıldı. Acaba ya. 
nılıvor muydu? 

Nihavet ~alonun ışıkları yavaş ya\·aş 
,ıöndü. Tem<ii başladı. Birinci perde -
nin sonunda elektlrikler tek rar yanın
ca bir çok göz tekrar o locaya dikild i. 
Yine boştu. Bay Osman Cevat heye -
caıılanmağa başladı. Etrafında otu -
ran 2;) ile 45 arasında bir çok erkek te 
a'·ni heı·ecanı geçirmekte olc1uklarını 
z;tnnetti. 

Talipelrin belli giin \'e <aatta kati tem'natl:ın ve kanuni vesika
lari)·l<' i,i r likte Ümı;rli köy "alın almıı komi•yonunıı müracaat • 
l:ırı. 7 10 r - ' EGE Mıntakası.J!aQ-cıla-~tk . . k .ekle evlenmek arzusundadır. Er-

r.egın zengin olma" ,,art değildiı' . 
{-azete vasıta•iyle vasisi adre•ine 
at V. a4 rumuzuna yazı ile miiraca-

edilmesi.• 
c Osınan Cevadın birden bire kalbi 
cİarpm_a~a başladı. :'>fua;.·yen ;-aş h~
, Udu ıçınde bulunduğunu memnunı
~etıe müşahede etmi~ti. Kendisi pa: 
\'a,,ız. sayılamazdı. Şimdi de bır evı 
~ bır de ufak bil' irat getiren bir 
Mtliği vardı. Hatta ehriıı ileri ge
~"nlerinden biri ,..,.,·ılabilirdi. Ya~ı
z ın il er lemi" olma İna rağmen gü -
. e.ı bir ada~ •anlabilirdi. Relki bu 
•.ı:ı bit· fırsattı. Derhal karar \'erme'. 

Yeni artist otn{uŞ ve baş artbtin 
gözüne girmeğe çabalıyan. bi_r genç 
kız kosarak onun odasına gırdıı ve kar 
•ıki lokantanın gar,onuııa emirler ver. 
~lekte olduğunu gördü. Ba' artigt : 

- Temsilin nihayetinde bir veda zi
rnfeti ı·ereceğim. Lokantaııızın en gü
;,eı yemeklerini \'C en güzel içkilel'İni 
sofra ra doldurun •cap ediyordu. 

. hGazinodan çıkıp evine gitti . Böyle b' Valde yazılması icabedeıı t-aı-zda 
lır nıektup \'azarak vazi\·eti hakkın-

Ga·r~on yıldırım gibi odadan çıktı. 
(;enç kız, heyecan iç İnd e : 

- Bu ak8am ~erefinizc verilen tenı -ca • . . . 
v ınatumat verdı . Bir kaç sene ev -
z el Çektirmiş olduğu bir fotografı da 
,:atfın içine koı·arak mektubu ııo~ta
iı~ attı. Cevab·ı hencanla bekledi. 
;!~ı ~aç gün •onra ·~öyle bir mektup 

' . . 
sil ümitlerin fevkinde bir ııetıce ,·er • 

nı •
1
'.' ermek lütfuncla bulunduğunuz 

k a uınat ve içtimai durumunuz ve 
c u{a~nğınız yuva hakkındaki düsiin
de erıniz bizi tatmin eder mahiyette. 
~~~- _\'a•i ·i bulund ğum Baya~ biı 
aı·/ 1 ve :enıpati e\'lenmesi yapmak 
nı ·~sunda bulunduğundan fotografı
nı z an o l duğu gibi <izden de hosla
lı n lıo lanmı.rncağı me.<clesi kalıyor. 
, Unun iç in kPnclisiyle göriismeniz lii 
·llmuııa kani lrnltınm·orum. 
t fleh ri nıiz lıeleclh·e · tirnlrosuncla 
ı ~lll•i ll er vernıeğe- gel mi~ olan sa -

1
1•tka rlar birliği tiyatro hey 'etinin 
;u ay ı n on be~inci f;Ar~anba gilnü Ye
r~Cei(; lem<ilde görü•menizi mU\'a· 

1 k butuyo~um . O gece tiyatroda bu
Unabilecek nıi•iıılz? Riz 7 nu~ıaı-alı 

1(arı i şgal edccel{iz. Birinci perde 
"e ikinci perde arasında locamıza 
;.~r verm en iz i ricn ı- ıl e r iz., ve · 

e.~ 

lıo~ay O~m:ın Cernt o gece belki 
haİ ~_er bulamam dii~üncesiyle rler • 

lMip bir bilet almak istedi: 
ra - l'.ana dördüncii v1>ra besinci · .ı
llıi . koltuklardan lıir nunıaı•a wrıı· 

~ıniz? 

- Rıt aksam i~in n1i? 
-- l-T ny1r 'ayın on be~i için? 

nı;-;-,_o gece için maale,ef bil~tit>l'i -
- •alnı:ıd ı . 

- N'as ı l olur7 
ııu - O gece gala nıüsam2resi oldu -

ll<lan bUtün koltuklar s"ıtıldı. 
- Loca da vok mu? 
7 Maalesef! 

k tava11ı Osman bos y!'l'c nefe< tü -
y~ ~<;mek için gişeden ayrıldı. Bii -
k k h ır ııukutıı hayale uğramıştı. Tam 
a~Jlıdan çıkacağı zam".ln ka,kctli bir 

am )'anına vııkla•tı. Alçak •e,le: 

1• 1~ Rir kolttık bileti mi Mcdiniz ha-

1. Osınan onınzlannı s;Jkti. Adam d~
"lllla : 

ııı - ... Ayın on be'indeki gala mii<a -
eresi için mi?. 
- A ... F.wt.. Acaba siz de \'lir mı'!. 

<I' ~dam d ısarı çıktı \'C Osmanıı ken -
~ ·~~ni tak.ip ctme>ini i:<aret etti. Kar
<lıik~ t~likkftııln ~dıın birine girerek ~en 
~ ~ını lıog lıir ocktı·a <oktu ve kulavı · 
"a : . 

" - Ücüncü •ıı·aıla bir lwltıık lıil~ti 
Pre~·im m·• 
D ı. 

iye fısı ldadı. 
- Pekiı lu ver iniz. 
- 3 lira verec<'ksiniz ! 

ın Nas ıl? nir liırılık lıil<'tİ lic lirnya 
ı •atıyorRunuz? 

di. Bütün salon dolu .. Bir tek boş yer 
ı·ok.. 
· Baş arti~t bir gözünü kırparak: 

- \"::ılnız bir Lo~ r e r V<ll" yavrum. 
n~di numar:tlı loca! Eğ'er lıen bu ca · 
·re\'İ bulma•avdım tiyatro ;·in<> öteki 
geceler gibi bomboş olacağına şüphe 
;-oktu. 

Kızcağızın ağzı açık kaldı. Adanı 
gülerek sözüne devam etti: 

- Ru oyunu oynıyaıılar çok olm. 
Fakat her zaman muvaffak olmak giic
tür. Demek burada bizim tarifimiz.' 
u\·acak Ynsıflu namzetler \·armış! Bin 
li;.,ı hasılat olmu•. Bu ak~am ziyafeti 
bencl<•n olduğu gibi herkes borç larını 
ücli,\·{~hiln1ck için a~·lıklarıtıı rla pc~iıı 
alacak ! Mıwli Eııöıı 

Hitlerin yeni 
beyannameleri 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFEDE

rinclc llitler harpten lngilterc)'İ m e-
1 <tıl tutmRkta, A lnıanyanııı P olony"· . 

Noı·ı·e~ . Holl and a, Rekika •efor e • 
rini hep kencli~iıı i l n~i.liı tnhak~kü- I 
münden kurtarmak ıc;ın yaprıgın ı 

bilclirmekt<'. lngillercnin Yuııanistaıı
da \'c llalkanlaıda ayni planı tatbik 
etmeğe te~ebbüs ettiğini ,.e geı-ck Yıı
nani:-itana, gerek ı·ugoslayyaya kartıt 
gösterdiği hiisııüniyetin lıoşa !"İlliği. 
ni, Yunıınistan:ı İngi liz fırhtları ~ı
knrken, Sırlı istıında cl!t Almanya \'e 
ıııiittcfiklerine kaı·~ı yeni bir suikasd 
hazırlanclığını kıt,l'<letııı~ktı'. Alman 
ordu,unun lngiliz plılnlarını akinı 
bırakmak için hureket<• JF'çnı~k mec
buriyetinde kaldığı izah ed ilmef-tt•
cliı . 

· Hitler, Almaıı o.nıu,unun Yunan 
topraklarında ırunan n1illeiine k1r~ı 
harp etmediğini, fakat iıwili:derc 
\'ardım eden Yunanlıların da tıu d-
han~ün1ul dlt~n1anla htlruber ~·uvıtr· 
!anacaklarını lıe.rnn elmrkterliı'. 

Alman tebliği 
Ilcrliıı, 6 (A.A.) 

tebliği: 
Alman 

Yuııani<taııa ihraç cclileıı l ngiliz kı
talar harekele geçerek ilerle -
tliğinden \'e s c f e r be r bir hal -
de bu lunan Yugo,la\· kıtaları ile mu -
vasahılarını len1ine çulı~lıklarındun 
Alman kıt.ıılan bu "ıbah mukabil taar
nızn geçmişler \'C bir çok noktala rda 
hududu a~mışlardır. 

Sabahleyin ham ktı\'\'cll~rimiz Yu · 
gost:n·yada ask<> r i hedefleri ı·c hava 
mcvclnnlar ı nı lıomba lamışlardır. Bd -
gr,;cl kal~siııe ve askeri mahiyetteki le
<isata hücum edilmiştir. 

l tah·an la;'yareleri de cenubi Yu • 
- On para :ı~ai(ı olmaz 

l>i;-erek adam bil~ti lekraı• 
goslav.yada askeri hedeflere mu\'affa -

cebine kıı·etle taarr uz etmi:;lerdil'. 
·lltı. 'şimali Afrikuda muka\'cmete tcşeb
ı'. O.,ınan f'evat';;cı ac~ cludak Wktü. büs ede~ı dü~~rnıı P_ü"k_ürtii.lmüş ve tıı-

akat üc li rayı da çıkarıp bileti al • kıp cdılm ı ~tır. Ilıı n:ıkt,'ıı ,~:''~~alın • 
~aktan ha~kn bir sey ;-:ıpamndı. Sonra m_ış. muhım harp m,ıiz< nı.sı ıgtınam 

'f:; '(::'"Zi;;;t''"'Bankası -
KURULUŞ TARiHi 1888 

Sermayesi 100 000 000 Türlı: lirası Şube ve Ajan aded i 262 
Zi.ra'i v,.

1

TicaYi He r NPvİ Banka Muamele ler i 

Parıı biriktirenlere :?8,800 lira ik •a:ni)·e vrı"<·cek 
lia-aat bankasında 1'.umbara v~ i.hbaraız tasarruf hesaplarında en 

'ı SO liraaı bulunanlara oenede dört dPfa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
l>l-ııa ıı:ör., ikramiye dalıtılacaktır, 

4 A det 1000 Liralık 4,000 Li rıı 
4 Adet t'iOO Liralık 2,000 Liı a 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Li ra 

40 Adet 100 Liralık 1,000 Lira 
1 Oo Adet uO Liralık 5.000 Lira 
120 Adet 40 Urıdık 1,800 Lira 
lGo Adet 20 Liralık 3,200 Lira 

d"t>IKKAT: Heaaplanndaki paralar bir ıene içinde elli rradan aşaiı 
14tllliyenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde yirmi fazlaılyle verile· 

~lct~r. Kur'alar ıenede dört defa, 1 Eylül, 1 8.'rincikinun, 1 Mart, ve 
•ıııraıı tarihlerinde çekilecektir. 

Çocuk esirgeme kurumu lzmir 
merkezinden: 

Doktorumuz 1 Nisan1941 den itibaren sıınl J 0,30 dan 12,30 a kadar 
ha~ta ç ocukları bakacaktır. Fakirler m eccanen, vakitleri iyi olan lar-
d an yirm i h PS ku rıı s tP.bP.rrıı <ı.hnnrnktır . 4 ı; r. · 1 27~ 

lzmir Çamaltı tuzlası müdür
lüğünden: 

1 - Tuzlamızda me\'ct;l :ı bin kilıı topraklı knı·~uıı tozu a~ık artırma 

"ıreti)·le Hatılacaktır . 

2 - Beher kilosunun muhammen lı<'cldi on kuru~ olup nıurnkkat te-
minatı 22 lira ;;o kuru~tur. 

3 - isteklilerin teminat akçaları ile birlikle lii 1 941 s-:ılı ıriinü ""ıt 

on dörtte nıüdiirlüğiimüzcl<' mUteşekkil konıi,yoıl(la haııı· bulun-
maları 1256 

lzmir vilayeti daimi encüme
ninden: 

Turi,tik yollar mıntaka nılidürliiğü için 250 litre hacnıincl~ bir lı·c tn · 
ııiyer ve en az 20 beygir lakatincle ve 7 kilogram tazyikli iki konıpre<ör 

tcıınacaktır. Eyi bir halde olmak ~artiyle mü•lanıcl dahi olabilir. isteklile
rin tckliflel'ini 211 4 n Jl tarihinD kadar · turistik yollar mıntaka müdür -
lüğüıw \'ermeleri. 7 10 1318 

lstanbul belediyesinden: 
Tabinıcle dağcılık kulübü yanında T:ı~k ı şlaya giden yolda ,\'aptıı·ıla<':ık 

topİ·ak hafriyatı, makadam ~o.<e Bordur \'e tı-c!uvat· in~aalı kapalı zarf 
u.<tıii;·le el<siltmcye konulmu~lur. Kı'şlf bedeli 20 bin lira ve ilk teminatı 
1;;00 liraclır . .:\Iukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genci, husu'i ve fenni 
-~artnamelt•ri, prnp ke~if hülıl<3siyle Lıııın miiteforri diğer e\'l'ak ı 00 ku
nı~ mukabilinde belediye fen i§lcri miidii rlüğilncleu wrilecl'ktir. İhale 
22 J !) J 1 ~alı günü saat on lıc:)te daiıni tı nci1n1enrle ,\·H11ılacnktır. Taliple

r ıı ilk ll'nıinat makbuz \'<',l'a mektupları. ihale tarihinden :«>kiz gün <'Hel 
be leci.ye fon i~leri miidürlüğüna miirac aatla alacakları fenni t'bli;-et ve 
~ı.11 )'ıi 1 11:1 .ıit tic1u·pf odnı-n Ye:-;İ ~a.Ja. riyle ·ye 24!)0 ııı.v ı l ı kn nu n hiik u n1lc 1· iı 

l<'\'fikan ihı·uz ı lilzı nı gelen diğ'('r e\·rak il• nıt•zkür kanu nu n tari fat ı tı'e\'

"l'SI 1dc tı.txırJ·y:ıcakları t<•kl!f nıekltıplar ı nı ih :d,-. J!linü snut on rlörd<" kaılar 

dainıi • ncünıc H' \'l'l'lr ' ' ri . 7 1 l l 5 1~ 1292 26:1~ 

Emlak ve Eytam Bankasin
dan: 

KAR Ti•;\'Zll; il, '1\·rli\Ji hi'~~daı·lanmızıı lıt'h<'I' hi"~' itilıari;·Ie 1040 
~t·nt.·· i i~in ,.,.rilnı\· .-ıi hi~s ::-darlar tın1un1i hC'~·ctincC' ka rarlaştırılan < süı 

~~k<en dürt hııru~lıık> ,afi kıırnı $ ıııınınralı kupon mukabilinde Ankara
''" nıerk z ~ıılı mizl" lslaııhtıl \'e lzıııir ~tılıcl<'riııı:zcle 1 .J !111 tarihimlen 
it ibarf1n d:ııi·ıtılat:ığ'ı ililıı olunu1'. 

AL SANCAK 
lat•ayonu k.artı•ında yeni açılaD 

EGE 
hususi ~-la s taha nesi 

S•hibi ı DOKTOR OPERATÖR 

AD ı L BiR 

E 

Her tubeye aid haatalar kabul "e mü· 
telıauııları tarllfındaıı tedavi edilir 

Müessesede her zaınan 
-loktor bulunur. Tel 291~ 

Salihli icra mem11rluğundan : 

ll ıık~ı Emine horçlu :'>tehmed , 
Emin Ctilmezlcı•iıı borçlarından 

1 malınız bulunan isia,;·on arka•ında 
lıir i 7n7 ,.,, difteri ı:ıo metre muralı

[ lıaı birbirine bitişik iki palamut ma
l kazası 1 -8-ı>ll l;ırihiııden bir sene 

miicldelle w 800 lira k ıy m et i mu 
han1n1enesiy le icı-a dıı.i re."ince kirn -
ya \'Pl'ilecektir, 

Bu mnğaznların aı'lırma n iha le 
günii2 1-5-!l4 1 çar~aıılıa günü saat 10-
11 rle yapılacaktır. Tayin edilen gün 
ele yüzde ;·etmiş bc'i bulm'!lzsa ihale 
on gün tcn1rlit onuncu günü ayn i ~a
attc• en çok artırana ihale edilir. 

Talip ol~nlar yiızdc yedi buçuk 
pey akçesi verecekler. ihale bedeli 
derhal veya verilen mühlet iç in d e 
veril mez iha le fes hedil er e k yeniden 
yapılacak satışta hasıl olacak zarar 

/ ,.,,;,. lıdrdi11e•iııdrıı: 
l - Cumhuriyet cadd€sinde 112 

rnyılı E'ki kı~di liyona bank:ısı bina'ı 
ile yan sokakta ı:ı , 15, 17 'ayılı bina
lnrnı l'ıktırılması alana ail olmak iiw
re enkazının kain1en satı~ı, I·~en i~leri 
,\Iiidiirliiğii n cleki ke~if ve şartnnınt•si 
nıııclbince açık artırn1:lya konulmu~
lur. Keşif l>t'deli 2088 lira 84 kuru~ 
muvakkat teminatı 156 lira 66 kuruş
tur. Taliplerin t€ıniııatı h bankasına 1 

yatırarak makbuzlruriylc ihale tarihi 
olan !lA.!J.ll Çarşamba günii saat 16 
da Encümene müracaat la rı. 

2 - S!l9 ~n;plı sokakt;ı a.u a<la 6, 7. 
8 '1ıy ı lı parsellPnlc 40 21, 42 ' Z6, 4·1 
28 numanılı \'~ !JO.ı ncii ~okaktıı 342 
adanın 30 ve :!K pur.<ellerincle 15 •ayılı 
dükkan ile 55 ı !l eski 26 sayılı mağa!a
ların, yıktı r ı l ma.,ı alana ait olmak 
üzere I~nkaz ı nın kai ınen ~at ı şı, Fen iş-
1€ri .:\füd ürlüğiinclek i keşi f \'e şartna
mesi mucibince aç ık art ırmaya konul
muştu r . Keşif bedeli 1275 lira ;;oku
ruş muvakkat teminatı !l5 lira 66 ku
ruştu r. Tali plerin tenılnutı İş bankas ı . 
na y;l\ıra rnk nıakbu~lar lyle ihale tari
hi olan !J..l.941 (.'arşamba günü saat JG 
da l~ncümcne n1ü racaatınrı . 

:ı - Garaj santralcla 6 Nunıarulı 
Deponun Lir sene mütlcletle kiraya ve
rilmesi, Yazı işleri müdürl~ğündeki 
şartnamesi w·çhiyle açık artırmuyJ 
konulmıışlur, ::'ıfuh;ımmeıı bedeli 70 li
ra muvakkat teminatı 5 lira 2;) kuruş
tur Taliplerin t••mlnatı İş b~nka•ına 
yatırarak nıakbuzlariylt' iha'e tarihi 
olan !l..1.!l 1 l f'arsanıba giinü aai lG da 
l·:ncün1 n~ müracaaltarı. 

26:1037 (llll7) 

-~~-~-----------
Salihli icra memurluğundan 
Saı'! .\lahmuddaıı To<ıın 

)fcyJüuc: 
oi\"lu 

Kooperatif lıorrunuzdan hacz0lunaıı 
Çal!ılı anıba mevkiinclcki 12-926 tu. 
rih 2H-:IO numarada kayıtlı tarl:ü:ır
claki h i$<eniz !}0-4-94 1 tarihinde iha
le edilmek üzere açık arttırma ile <ıı. 
tılığa çıkanlmıştır. ikametiniz n'ec 
hul kalnıa•ıncbn keyfiyet ilanen teb
liğ olunur . 

bil'lnci mti~terlclen tah'il olunu•·. Da
h a faz la ma lümat a lma k istiyenlerin 
dairemize müracaatları ilan olunur. 

n na ılan 
İzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıntakalarda Kükürt •alışları 

Ziraat b k la şube ve Ajanlarınca hizalarında yanlı 
an a t1 olan fiatlerle yapılacaktır. 

İzmire bağlı, Karşı)·aka, Bornova, Bıılçorn Yeni kale tımarı, Buca, 
Seydikö~, Torbalı, Te~kör, Bağcıları, ihtiyaçları olan Kükürllerini şir-

ketin (lzmir Kapalı Yemiş Çarşısında No. 47) 
ya~ıhane,indcn bedeli mukabilinde alacakları tesellüm k<iğıdı ile Taş 

iskelede ardi)ed n te~ellüm edeccklerdcr. 

Küçük bağcılar ;,e azamı :ki torbaya kadar olan ihtiı açlarını Kuru 
yemişçilerde Bay Cemal Alişan ardiyesinden ıı.acaklardır. 

Dikkat: ikinci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıyan
lara Kiikürt verilmiyecektir. 

Bağcıların alacaklan kiikiirtler gö~terilen nıahaılerden başka ye r
lcrtle satılııııyacağırnlaıı alclanmam:ıları lfızımdır. 

Satış 
Mıntakaları 

İzmirde 

Alaşebir 
Akhisar 
Aydın 
Ayvalık 
Balıkesir 
Burhaniye 
Bayındır 

Bandırma 
Bergama 
Çeşme 
Çanakkale 
Edremit 
Karaburun 
Kemalpaşa 
Kırkağaç 
KU!$8d;:l:-!.l 

)ianisıı 
.:\l enemen 
Salihli 
S<'fc ı·j h ısa r 
Tire 

7,, 
c 
< 
c 

• 
• 
c 
c 

• 
c 

• 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• 

Cinsi Keçiburlu 
Fiatı 
--. 

460 

B. 497 

• 495 

• 500 
• 510 
< 501) 
c 510 
c 490 
c 5lfi 
c 515 

• 505 

• ;) l ii 

• 510 

• 500 

• 4!10 

• 4% 

• rıoo 
c . 487 
< 187 
c 495 
• 19.) 

• 490 
Turgutlu c c 4fl0 
Urla c c 490 
Ödemiş c c 49" 

Kükürtler'm iz kıır n miihıi rlti (i>O) şer kiloluk torbaıarda satılığa 
~ ıknrılmı~tır. lleyndm ıd şührdi haiz Loıulrada (DANİF.L GRİFFTH) 
'iibor:ıluvıtrıntln yapıl:ın tahlilde kiikllrtlerimizin yüzd( fl!l,51 safiyette 
ıiduğ-u :ııılaşılnıışlır . 

Kükürtlel'im .z son cl• rccede faydalı hassaları haiz mıızir maddelerden 
tamamiyle ari "'-' en )'iiKsek ecnebi kiikürtlerlne muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk A nonim Şirketi 

As. Fb. u. Md. izmir silah Fb. Sa. Al. komisgo. 
nundan: 

" .. -

lzmir Sııüh f;ı brik a>ı htiı·~ cı irin me\e· ,J .~al' namesi wrhilc 
(!l.fRI) lira ('itı) ktır'" nı hammc' ix'ıle.li aş-lğıda cins ve mik
tarı ,ı :ızılı dort kalem kosele açık eksıllme ile •atın alınacaktır. 
:llüıı:ıkasa 11 Ni8an,'941 Cuma günü •nal OnlıeBte Halkapınar 
Sili'ıh fabrikasında müteşekkil komi•yonda ~·apılacaktır . 

Taliplerin (261) lira (1 l) kunışlıık ilk 1Rmiııatlarını İzmir Jl[nl 
'andığına yatırarak alacakları makhtız ''' Ticaret odası 9·10 yılı 
vcHikası ve 2490 8ayılı kannnun 2 ,·e :ı uncü nıaclcle'<'ri mucibince 
kap eden ,·esaiki hamilen hel.i edJen giin \'e saa•te komisyon<la 
IJtı 1 u rımn:arı. 
Ş:ırtnııme h<>r gün saat (ı;J elen rıGı ~ a kaılar lzmir S.lah fab
riknsı .\Hidiirlüğü nele gürüle;;ilir. 

Miktarı c 
• 

150 Kilo Sarı va kete. 
100 Kilo Siy::ıh 'akete. 
.ı:ıo Kilo Siyah ~·uglı kö"ele. 
. ıao Kilo S:trı ~abunlu kögele. 

24 2!l 2 7 (ll!i:l) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 
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1 FlKIRLER 1 
Yunanlılar vatanı kahra-' 

müdafaa ediyor ·s o N 'tt.,:- A a E R L E R --
TEK ÇARE 

Kadınlar gibi şimdi erkekl~r de 
yatlarını saklamağa başladılar, la • 
kin kadınlar saçlarını boyuyorlar , 
yüzlerine makyaj yapıyorlar ve bu 
auretle genç görünebiliyorlar, er
kekler ise bunu yapamadıklarından 
ken~'lerinden batka kimoeyi alclat
mağa muvaffak olamıyorlar. 

Vaktiyle kuvvet ve kudretiyle şöh. 
ret kazanmıf, bütijn dünyada darbı 
mesel olarak gösterilen Türk kuvve· 
ti, uzun boylu. geniş omuzlu, iri gö
ğüslü ve çok ömürlü dedelerimize 
ithaf edilirdi. Türk İyi askerd', iyi 
atıcı, iyi binici ve İyi denizci idi. 
Taht ve saltanat düşkünlerinin fena 
idareleri altında bütün dünya her İf· 
te ilerlerken Türk asker olarak bir 
çok mııhrurn" yetler içinde Yemende, 
Arnavudlukta, Trabluıta, Hicazda 
yıpratıldı. 
Dünyanın en mutedil iklimi, en 

münbit toprağı olan Anadolu gençle
ri bağ ve tarlalarından daima uzak 
bulunduruldu, çiftçilikten sogutul . 
du. 

Memleketimize ziraat memleketi, 
halkımıza cı'ftçi vasıfları verilmiştir, 
halbuki ziraat memleketi ve çiftçi 
millet zengin olur. Anadolu iıe fa. 
kirdir; bunun sebebi nedir acaba, di
ye derin dütünmeğe hiç de lüzum 
yoktur, çünkü bugün orta yaşlıları • 
mızla genç.leıf miz doğdı.i'41arından 
beri rahat bir nefes alarak çalışma
ğa zaman ve fırsatı pek bulamadılar, 
ömrÜnlÜz hep harplerle geçiyor ve 
ancak cumhuriyetim.izin ilinından 
sonra bir oooh demek kısmet oldu 
ki bu az ve kısa zamanda da Türkün 
neler hatarabileceğini memleketin 
her Jare.fındaki umran gösler!r, de
mirfbllarımız, mekteplerimiz, fab
rikalarımız, en küçük kasabalara va .. 
rıncaya kadar elektriklerimiz, İmar 
edilen şehir ve kaıabalarımız kifi 
birer bürhandır. 

Ziraatçı olan memleketim,"zde zİ· 
raat sahasındaki ileri e.dımımız da 
vardır fakat bu en müıaid sahada 
gönül ister ki en esaslı mesleğimiz 
bu olaun, devlet dairelerine göste
rilen inhı'mak bağa, bahçeye ve tarla· 
ya teveccüh etsin. 
Köylü çiftçimizi canlandırmak için 

neler l&zımdır? Biri kredi, diğeri 
l>lği lazımdır. On sekiz milyon 
nüfuslu muazzam bir memlekete 
mahdud &ermaye\! bir tek ziraat 
bankası kredi temin edemez, köylü 
çiftçi babasından görüp öğrendiği 
usulleri tatbik etmekle muvaffak ola 
maz. 

HUkumet halktan vergi alamazıa, 
banka dağıttığı ödünç paraları tah· 
sil edemezse memleket naııl imar 
edilir? Millet nasıl zenıı:ı'n olabilir? 

Bizim, bizde çıkmıyan, olmıyan 
bir çok idhalit maddelerine ihtiya. 
cımı.z vardır, bunları temin edebil .. 
m emiz ı;çin zamanımızın iktısadi ka· 
ideleri mucibince İstihsalatımızı ih
raç e tmemiz lizımdır, bizim ihracat 
mallarımız toprak mahıullerimizd"r, 
maalesef bunlardan bir kaçı isti•na 
edilirse diğerleri lüks emtiadır, ya
ni hayati §eyler değillerdir. Biz her 
yerde ve d,.:ma lizım olacak ve pa
ra edecek ıeylere ehemmiyet verme· 
liyiz, pamuk, buğday, zeytinyağı bu 
meyandadır. Zengin olabilmemiz ve 
bolluğa kavutarak rahat edebilme . 
miz için tek çare bu istihaali.tımızı 
artırmaktır, buna çalıtmalıyız. 

A. E. 

Yugoslavya, taarruzu 
cesaretle karşıladı 

- Baıtarfı 1 nci Sahifede -

hlicumlıınla da bir çok bombaların knı 
nızürl~r ciı·:ırııı:ı ılü~tlikl~ı·i gi.ırıilınli~
tılr. 

\'e Yunani.stnna gel mis olan t:ı.ı yare-
] 1 b. k lı ı ı· Pazar glimirniıı gelm~.,i "ciknıedi. ·il • rn ıne;·dana <·ıkncak ve o znmnn ben ıl~ ere en ır 01<nımı ur.ı;·a :.ere~ ır • .. ' 

Katolik kıliscsinde g:ıyot ba,it v,• •.a.' VATAN AŞK <l<'rhııl ıazi!"t•nıi yaparım!. mişlerdir. de lıir mern<imlc nikah mcrıı.;ımi ıc· ve Hizmetçisini de hir vesile ile 'orgu. 
İfalyan tayyarelerinin de cenubi ra edildi ve Rene; Selimıktc Alman ;,ı çı•ktim. Ell"elcc eve girip çıkanlar 

Yugosltıv~·acla bazı hedefleri bombala· casus teskilatının en korkunç ve en 1 v:ır mı idi, ve kimlerdi? dive sonlum. 
dıkları haber \"erilnıektcdir. müthis ca.;u,~.;il . nikahlandı. - --- ~ ııkal bundan da bir netice çıkar:ıma-

Almanlm· Yugoslav hududlarıııı Fnk~t bu ııikiih; mlittefiklcr \'e hil- Karım senı· uakalıgorum casussun dım. Yahudi kızı; e,;a:;cn haddi zatın-
has.sa Entt'liceıı.s .servi" ipin ımıtemli t ela ına,um bir kız görlinliyor; abdııl muhtelif noktalardan geçtiklerini lıil- ' 1 · 3 1 ı 

dirmişler.>e de malUmat yoktur. Dlin bir güne te,adııf etti. Tumb:ınin ~ar • ; • ·- gibi bir ~e;- ! leride bu hizmetçi Meri. 
gece yan,ıııd:ıııberi Yug-o,ıavya ile İt'· kmdn, Sedan cil·arınclaki mühimmat,. ılen htifaclı• edebih·ceginıi zaıınediyo • 
l<>fon ve telgraf muhaberntı kesiktir. ılc>poları bir kaç ':ınt '\'\"el bcı-Jıava C·' !'.ı~ız ınuldı:ıkkba.ktdır. b" b • k k ılu~:.. . l 'k" 1 h" t .. nım. 

rlilmiş, Selanik "''hri nılithiH bir hey«- um.an an ır en ıre agırara. ·o- ~g-uııc en ı ·ı guıı evı·e .. •zme ç. ısı - '.'ia•ıl bir istifııde <lii.s,'tlııli.vor.ıııı'! 
Bu itibarla haber alınamamıştır 1 b ı ı ~! ı '- b k G ı ı k il c:ın, korkunç hir iıfet geçirmist:. ııu~mnga aş ac ~.: ·. e~ı ~ e v~ra :r çı _ti· ,e !n 1 - e JISC· - Ağzından l:lf almıık suretiyle .... 

Belgrad, 6 (A.A.) - Belgrııd şeh- Rene. bir haftalık izinini evinde ı:e- -".uzba~ı. yuzbaşı; memurlarını . 1 ,,ını dıkcn lerzıyc gıdec<>klı. Evde yal- nu kız ayni zamanda Yahullidir .~[a. 
ri, bu sabah erkenden Alman tayyare- drdi. K'arhıııın yanından :ı; nlmak is. ıl:ın bıle şüphelcnmeji'e b'.'~ladım. Ara- nız kalm3k için emirber neferi ele ?ı~ • tüm yn Yahudiler ııarayı severler, Ken 
Jer~o~~;a~f~nc~'t.A~lınbal~::~~~;·~elgrııf [{'miyordtı. Seh.iı gcc~. yedi gün. yüz- mb.~ul:k~ Al !man hcafüt'ı t~şklılatı hb~"ıbınıı l:~'.·~atbi'I rfııbelr yollıdıdım. F~oknrıı lzatlıalı . <li<ine bol bol balışis veı"lllek, arzuları-

lıaşının ev· tam lıir ırrk ,.e n<'>;e için·. u.)u. ıır me are e ça l>;an ır ıeya nızı : ?n.a aı:ıı ı~ı. ·"at ııı m_ıııı· ııı kolııyca ;erine getirmek suretiyle 
Ai2an3gı b_e~ ndi•anytarihli il~ bhildliriyor: ele ealkandı ılıı nukl'Obtın mHcut oldtıgu ıııuhak. ılım ... \Iulazım Pıyerı çagırdım. F.vım~ keııcli•iııi tatmin edeceğim Her halde 

• nı~ıın a ugo~ av\.t tı< udun • ' . k·ıktır "l'ldı V'e ev·mılck· cşvn'"ı bnralıercc 0 It .. h ı · · · · l k ı b'" · Artık vazife bn~ınn dünm~k znnıaııı ' · . ~ · . 1 1 
.J .'! '" ' " :-;uıl e cı·ınııı ız:ı. c etme· ve .vahul oy-daki karakoll:ırıınızn tüfek ve mitral- R ı ı rl kl' v h t tt k ır· b b ı d k ç ı gelnıi~ti. O !(iin erkenden , inden çık- en~yı; <0 un an çe ı. ':~zı .an~ • us e 1 • _ıç. ir şey u ama ı. · a ış.. le bir hadi,:e mevcut ise me; dana çıkar 

yöz ateşi açılmı~tır. A•kcrleriın!z mu- tı ve <loü-ruca P.ııtelicens"servisin hliı-o ctcn.tıe.r.:ıl.ıe. r çıktıla_r ve oı·dugah o_ıııııı· maınız ak,ı bır nPlıce vernıcyın.ce. fc. mak iein ne \,·ııpmak laıım gelirse e. 
kabele etmiştir. Hundan hiç bir ııetic~ ~ ı k lı k b h k ı k k J 1 ı '" k h d h l ı ' "ıın:ı gitti. Konıut:ını nıirııl:ı.ı Rkır; 'e ·ı uyu. .a .ccnııı ennrııH n ·ı ·:ı • rn ı ıınc ım ,. :ı :ıt c; ccaıı an a u rnr ,irgemiyec~g· ime kııt'i olarıık ~öz ve . 
..::ıkmamı~tır. Zayiat yoktur. ı ı ı t d ı t ılı l henüz gclmenıisti. ncpe_er< en ~ırıne o ur ıı ~ıı·._ . . ı ı m.n< ım. . . . . ri;-orunı. E<asen bu mevzu üzerinde 

Bertin, 6 (A.A.) - D. N. B. Afrtıı- Emektar mimla.' ıi"ııoların bHhnnı .lfıralııy yıne cvlenm2 h:ıdıse,ını \;.ı- .. (Fılhakıka_F_rol:ı)nn çok t2d_bırlı lıır ı,urnıımı ,ermi' v:ızi,\·etindevim komu. 
~ına göre Alman ham kuwetleri hu t d "ı t n lı ı ı k ·• edildig·i giiııd.ııberi ~'releri u.nımıı · ı·ı,; ır 1 ; •• • ""tıs_t_ı. . ıı ılı nr a e_ı·_enn~eg\! ıırıır t:ıııını ! • 
~abah Yuııoslırv;aya kar>;ı harekele " K ı k h ı d ı h l · h 

., 01-. ,;,ıiphe etti'" '.·~rleı·dn nıııhklif kı· .- . a.rn" .. ' ' an ço ~uıı. e e_'nı.rnrıını. ıer. ıgı ııuıı, ter a e'.·ıııı_: stı .. 1'. e uyan. 
geçınJ:;ler, kışlulara, tar~ar~ meydan- "' "' y 1 b ı t 11 ı ı ı k ı h b k t hıııııa, diger a"keri hedeflere hiıcıını ,af~tl~l"I· g•ziyordu. .:rmı.~tın<ur; ar ara gı !llıyoı a,· ıııı~Jıece .'~l' ııngı ır ·oııı. veya 

Rene·, fı«lr , 'ıneg·iıı~ cıkııı:ı'"ı hıı . lııı evlılık hayalı h_un_a mıını oluyor .. I-ıı '.'~sıkad:ın_, ılıı_çl:ırd:ııı, foto nınkıncle. 
et i•lerdir. ı:elgrad ciı·arında bulu · "" , ' •-t '-- ı l f l .ı k ı · l t kl kk lı ı zll'l:ıııırken. nıiı ala.' m ~eıcıi<•iııi h:ıl~r '"' . ,,.,n, >.un<_an ı4ı ac e eu ·.re ı w.er ı .ıH en, egreıı_ opu u aya ·ıı ı :ırııı-
naı. tay;are m('yd:ınları ik kı~l,ılar ve " " ti ı ı ı s ı ı 1 ı d t muhafız ııla;N kısltt-<ı IJombardım:ın :ılclı \"C komutanını kareılnclı. :ınıs er u;ernu_c ( tırc um .. ' ı '' ta"." 'an c':m·engız nınsn ar _mı ecrıt et • 
d 1 O 

_ Xikiıhıııız h:ı,·ıı·lı olsun viız lın . bat, hıısu,ı t:ıhkıknt. t:ıh:ırrıynt, ıe,ııı- nııs .. lıutun bunlım t~şkıfatın yer altın. 
e i mi~tir. n cltısman tın·are<i rlii · · · h d k ı · "h ı k h · · ki sı '· re thU•tın a ·ene it.~rıne ı sas Ntir - ı n. ı. nııı r•m ictıııı:ı yerıne ıır ·et -
~i.ıriılmü~tirr ı h t ı d F t ) - Tesekkiır ıct ıinı komutanını! met en 'l' v:ı.sı :ıı-a ı:ıs vur ıım. •:ı • nu; .ı. 
• --------·------------.ıYine mühim lıir felaket gcriıdik. Bun. kat hiç bil' netice alamadım. Ilıı itibar. Xıhayeı dli,iırııliim: 

Çorıık ölümüne knr~ı miıcadelede ıarnı onüıw na-ı! ııerec~ğiz, '"ı.n rı~ bil. in dah~ makul, daha >ııkin ko.nusmnk .. - Hu kaılın, h"lih~rn·cla h. ı bı 1 ii-
eıı dt:~erli vasıta doğuran mınenin mirorıım ! ı·c ,·azıyeti nıi.ııakere etmek lııııındır. lı~kten nıııııezzeh, tenııı nı~lu, kıbav 

_ Evet!.. Dıl~man te,kiliıtı bizılt•n - Eı<'~ mı~·nlııyını !. Esa,en 'o•ı o- bır k:ıdı_ıı manzarası aı:zcd•.\ or. ~laka. 
memesidir! cok tedbirli. bizden ~ok kurnazdır. l~r:ık _aldıgı~ı ıhlar~.ın. sonra eRr:ıre!ı· lım lıakıkııl ıı_:ısıl t<•zııhu_r ed 0;e~ ! Ar-

Çocuk esirgeme kurumu umumi Bizi iıdeta parm:ıklnrıııın ucunda O.\' • gız bıl' <'ndişe zıhn_ımı kıır~ştırnıaga tık koca ~ıfalı.ı·~e keııdısıı;c. ~akını ol • 
merkez.' ııatırorlar. Bunun önüne geçmez"t!k ba;lııdı. Derlıııl faalı;·etc geçtım ve alın muş vazıy~tteı ım. KC'ndısını yakın • 

daha korkunç folfık<'llPr~ ~:ıhit olncn • m:ı.•ı icahcden tecl:ıbirin plıinını kur- elan lnkip ed<'Ct'ğim. Bir köllilliğil var-

Xi~un ın ·ı\1~imrhe ııik:lh me-l'a:-.in1i 
:ır:ısııırlıı gecen giınler, miiltefik nrdıı
l:ıı ı ir:n olcltıkl'n ~-etin ı·c tehlikeli giin. 
lerdi. Akdeniz, nııitenıııcliren akın e
den tahtelbnlıirler ;-lizııncleıı cok t..-hli
:,eıı lıir vaziyete ı:irnıhli. Vapurlar 
k .. ile halinde ve 8<'l"İ lorpirlolann hi • 
ı.ı:ı.\ C•i altınd.ı 'e.\ ııhat ~di~orlnrılı. 
llııııa rağnwn deniz h:idisel•ri giin geç 
likç~ çogalıyonlu. Bu itibarla vapur • 
larııı •e~ııhati azalnııR. ona levazımı 
harbİ)'I! ve ia~e me<elesi gılıııin en miı· 
him hi\cli<~•i, şeklini almıştı. 

- nrı•ır 111 rıirrek -.. 

Bu taarruz, Hitler iç irı 
gezinti olmayacaktır 

lngiltere bütün 
tedbirleri alnııŞ 

bulunuyor 
Taarruz karşısında Tür· 

kiye ve Sovyetlerin 
vaziyeti 

Londr.ı, G (A.A.) UöyteriP 
ıi" .ılom:ıtik muhru riri rnzırnr: ~ 

·ııitl~r 'en iden bir ;l:ırbc indirn~ 
ıl;,,aıiın:ı -adık kalarak t>n zıt)ıfı ,. 
ı urmıı~lur. Fakat bu d?fa k:ır-;ı~ıııd1;r kileri hazır bul:ıtaJ,tır. llu iş, IIıl 
i~in 'adec<' bir g~zinti olmı.\acaktır·d 

Eıleııin ıe gcııanl Dill'in Atına · 
1.ıılunma<ı, Rı it:ııwnııın bu tehd;dd•. 
"1 l'k<' haberdar olduğunu \'(' ı.Lzın; .. 
1-(Jlrn bütun tedlıirlerin :ılıııdıı.:ını I!'" 
tt•rir. Z:ımaııla if~a~ı muhtenı~l VJ.1~3111 
l:ıı·. tedbirıeriıı ıw k:ıd:ıı· il·i :ı!ıııdıgı 
~ıtsterect.•ktit'. ı 

llill~ı iıı taarnız.ı germı•k k,1r3
• 

h;ıı·p lızcrind~ Y·Pni \'(' ırenis ul'ukl:~r :~~ 
'lll~ ı· • harp s:ıbtı-ını gl'ııi~l<'tnıı•\ 
ili tler. d:ı i nıa ka~ ıııd ığı iki cephe

1
• 

harbi k:ılıult• mecbur kıılmı.stır. !~9 · S 
ı,uki hakikatte bu iki ceph' d<"lı1\. 
.t•phedir. (.'lirıkü Trablıısgnrpta da I' 
riııleml'sine lıir har"" girişilmiştir. o! 

Vnziı·etin Anknrada ve '.\to,koV3.r 
ıloıhmlİ.ığu vaziY<'tler belli del'ilıfı 
\ ugo,;\m·ya • Ru<; a arasıncla imznl~; 
ıı:ın pakt, bu iki memleket arn~'~·ı 
nıünaseb:ıtııı ~ıklnştığını göst<'mtl\

1
ir. 

Bu pakt, harbin bnşındanberi J!le.ı 
lıir rnziyette durnn Tiirkiyecle te~ı• 
!,ar bir teHir yapncnktır. 

Afrika cephesinde 
( BAŞTARAFI l NCl SAHlFEDf:1~ rı, ı ı ,ubaykı 200 ltalynn mü~teııı r 
ke askerini esir etmişlerdir. ceıı~il' 
tan akan müfrezelerimizden ıl' 
A duanın şarkında Adigrnta varıt1 .. 1 
ııı-. Diğer bir miifrezemiz de 200 e~, 
almış ve ltalyanlarııı elinde bu!~~-ıı 
60 Sudnnlı.rı kurtarmıştır. $imdı İ•' 
alıika, dört taraftan sarılmakııı o

1
;. 

Adi,;-Ababa lizcrinde toplanmn1' 
dır. ,r. 

Asmam valisi, A$mara halk•"·r 
inse.si i~in M usavva limanının tahrı~. 
edilmeden teslimini Musavva kuııı) 
dnnına telefonla bildirmiş, faknl 
nlebi reddedilmiMir. ,> 

Kahire, 6 (A.A.) - Resmi teblı:~ 
İngiliz \'C imparotorluk kuvı·etl 

Adis-Ababa önüne varmışlardır. ı~ 
Kııhire, 6 (A.A.) - Ortaşnrk 

giliz kar::ırgiihı tebliği: d;l 
l.ibyadn: şarka doğru ilerli_ren 't 

nınn kuvvetleri tevkif l'dilmişlir· \ ır 
ziyetc kuvvetli bir surette haki!TI b 
lunuyoruz. ·r 

Eritrede: Asmarodnn ileri hare~. 
timiz devam etmektcdri. ileri kU d" 
vetlerimiz Aduanııı ı,arkındn bul~OJ 
.rnr. Rıırada bir baskın neticr,ı 11 

bir ltnlyan taburn esir edilmiştir·bı' 
A.,mnrad'I alıııaıı esir yekunu -1" 

lıınc yuklnşm14tır. Bir çok h:ırrı Ic'tı• 
zımı, lokomotif ve vagonlar ele ııe 
rilmiştir. bt 

Habe~i-tandn: Şiddetli mu hare~~ 
lcı·deıı sonra kıta:ıtımız Ava~ ne .• 
üzerinde mühim bir müdafaa nıe1 ·~· 
ini zaptetıııişlerdir. Diger lılitiin ~~(· 
t:ıkalarda ileri har<'kl'timiz J!lı~':~, 
fakırc'tle de\'am etmektedir . ..\tr•~; 
kııvvetler;nıiz nral:ırında bu· !iVO ıl' 
mnnılanı htılımnn bir çok <'-ir alıı1 
1'ır~ır.. . Jır 

Kahır~. G (A.A.) - Ortnşark .. 
giliz umumi knrargilhıııın tebliilı.~. 

Libyad.;: Kıtalarımızın tah:tô-" 
ılıı. güçliiksilz d~,·am ctmekte<clir·.~(" 

Habe~Maııda: imparatorluk \~· 
ntlerinin ileri müfrezeleri, cıun vı· 
'"ııı Adis-Ababaya varmışlıırclır. ~·· 
ha cenupta umumi olarak ileri ;;' 
r<kct d-.vnm elmekledir. f,eirlf 
miktarı binleri aşmaktadır. .0 • 

Eritrede: A<nıara •• fusav,·a \r 
lund:ı mtifrezelnimiz manialar! of: 
ı:ıizlcdiklen soıır:ı, Musavv'lyıı ~ıJ 
ru ileı·i hareketimiz :- eniden ıl~' ,I• 
elmektc,Jir. Diğer müfrezeleri!Tlıı)ol 
Dessiye ile Guııdara giden r<a.11 

üz~riııde ilerlemektedir. ~,· 
Londra, 6 (A.A.) - Londr.ı ~, .. 

kcri mahfilleri, 1'rnblusg:ırp cr~0 • si~deıı gelen son haberleri wııııııı' 
ı,:ıı: bulmaklndırbr. Düşman ıle~~r 
; ışı, faik kuvvetler tarafından ,.-ı~ 
rluımlmuştur. Şimdilik lngiliz ktı' 1 ~~ lc'ri vaziyete hfıkim:-.e de tnnrr~\ıı 
nihai olarak durdurulduğu, bO •• ~ 
bir hnl'ekctin tekerrlir edemiYe;'ı• 
hi«i verilmek istenmektedir. GC .ı• 
ı\r t•P•· ra en·el, ordusunun vaziye ı, 1 ,ıı 

icabettiri ' 'C onu yapacak ve lnı 
ır•·len •edlıirleri alacaktır. pil 

TRABLUS BOMBARDIM>- ~" 
Kahire, 6 (Radyo) - Ortn~:ır~ 

rn tebliği: ı 
C'umn ııüııii lngilız tn; yal'•'ırı;ıı~ 

crnub; Afrik1 bil'liği tayy.or ·si'" 
Adis-A b:ıb:ı~·a mue.ssir bir akıt• \,~ • 
mı,ıııı·dır. flava mcydanlarınd:ı pi~ 
raknlal'dn. hanı:arlnrckı ya1oııı g~· 
c:ıknııe. aıe,•ler 6~ kilometredr 1\ı • 
riılmiı,tür. Yerde 4 tayyare .vıı ıır· 
mıs. diğerleri ha•ara uğr1tılJ!lışcııfl° 

Tralılusgarba de ~iddrtli hJ1nr'l 
edilmistir. Depola!' ''e ha. '!k$ ~tf• 
yangınlar çıkarılmıstır. Bir el• 
,nntrnlınn 1snbet ka

0

yrlerlilm! tır 


