
(He r gün çıkar azete) 

Sof ya 
tekra 
bomba
landı 
Londra (a.a)-

Kablre resmi 
tebliğ : 

Sofy da itayya
relerimiz a heri 
bedefJere ta rruz 
etmişlerdir. De
miryolu mer
kezi. depol rı ve 
bilümum tesisat 
bombardıman e· 
dilaı iştir. Mühim· 
matlg dolu ilti 
ıira v2gonlarda 
müthiş ıofilakler 
olmuştur.~ 

Britanya tayyareleri ayrı· 
lırkea demiryolu depolarının 
her tarafında büyük yang-ıo
lar çıkmıı bulunuyordu. 

Tayyareleı· imiz ayni za· 
maada Kozan ve Cam iba· 
lidaki Alman askeri tabnş · 
şilt merkezlerini bombala
mıılar ve mitralyöz ateşine 
tutmuşl rdır. 

Pror.aia da 
yal oları 

e~ ani r 
1 giliz 

Kuvvet r· 

t lng"liz 
rele ·in°n 
va faa i 

Y _ Çekilmediği gibi ge. 
ha. nidon takvige &dil-
et e miş bulunmaktadır 

L~ndra, (a. ) -Alman ve 
it lyan propagand 11 faali
yetine devam etmektedir. 
Bu pr<' pag ndacılar utanma
dan İngiliz kuvvetlerinin 
Yunan toprakl randan çeldl
diğini neıretmektedirler. Bi
likis Balkanı r ye"i t k
viye kuvvetleri gönderil
miştir. Tobrukta ise endişe 

edecek hiç bir şeyi yoktur. 
Kıtalarımız bur d i terlerse 
çıkabildikleri gibi her za
man kendilerine deniz yoluda 
açık bulunm kt dır. 

Kahire, ( a.a ) - lugiliıı: 
bava kuvvetleri umumi ·ka
rargAbını tebliği: Sirenaikte 
düa bütün gün ve evvelki 
gece di\şm ına h va mey-
danlarına, kıtaat tecemmil· 
IHine ve motörlü nakliye 
koli rına bomb ve mitr 1-
yözle dev mlı hücumlar y • 
pılmışhr. Bu akınl r ı:ı tice · 
sinde bilhas!a Tobruk cep
hesinde düşmana ağır h sar 
ve bir çok zayiPıt verdiril
miıtır. 

Eladen • Derae: ve Gam
bota askeri bio lar tahrip 
edilmiı ağır infilikl r vuku 
bulmuı ve dağınık bir h ide 
bulun o t yyarel re t m 
isabeti r kaydettilmiştir. Ne-
ticeleıin t..,m tderıuatil 
teı biti müm üo olm m kla 
beraber bir çok has r vukua 
getirildiği t eyyilt etmek~ 
tedir. 

Malt da düşman tayy re· 
lcri adeya bir kın yapmı • 
lardır. Oıduya ait ıenis 
bioalarUe ıivil rnül lerdc 
bazı hasarlar vuku bulmuı
tur. ÔJü ve ya lı dedi 
zdır. 
Siren ikte k ybedilen 4 

tayyare müstesn olmak 
tızere tayy reJerimizio bepıi 
bu harek ttan salim n dön· 
müşlerdir. 

Berlin, (ı.a) - D. N. B. 
bildiriyor: lngiliz tayy releri 
Şimali Almany da bazı bn
camlar yapruıılar, infilik ve 
yanıın bombaları atmıılar• 
dır. Ikiuci kiıi 6lmDı v• bir 
çok kiti y1ralıamııtır. 

ULG R 
İ Ü ·ro Ti 
ı Ynaosıavua He diplo-

matik münasebe-
tini kıstı 

Sofy (m.a) - Bulg r bü· 
kumeti Yugoslavya ile dip
lomatik mün ıe'bntu:n kes
miştir. Bunun sebeplori fUD· 

lardır: 
1 - BuJg ristan t r fıu-

1 dan hiç bir sebebiyet veri meluizin ay başında hudut 
müfrezelerine yapıl D t arruz. 

t 
2 - Açık Bulgar şehirle-

rine bomba tar k sivil hal
, kın ölümOn~ ı bcbiy l ver· 
ı diiindon. 

3 - B şhs eb p Bulga· 
riıtand buluu n Yugosl 
elçisinin t hrikçi unsurlarla 
müaasebctt bulunduğu d • 
iıtalıo b yana m 1 r16 vaıi· 
yet teyid etmiıtir. 

1Düşm tayya-
r teşe kü eri ------
Şimali ırıandaua çok 
vahıiuana hücum. 

ıar gaptı 
Loodro ( .a)-Ingiliz bom· 

bardıu;ıaıı tayyareleri Kiyel 
deniz üslerine hücum etmiı
lerdi:. logiltere üzerinde 

uç n düşman tayy relerinin 
dördü düşürülmüştür. 

Şimali lrlıınd üzerine 
düşman tayyare toıekküllcri 

hücumlar yepmıtl rdır. Bu 
hücaml r çok v hıiy ae ol

muıtur. Zayiat miktarı faz· 
ladır. T fıilit bilihere bil· 
dirilecektir. ---o-...._ 
Kral o is 

Türk ateıemiliterinl 
kabul attı 

Sofyıı (•,•)-Bulgar ajan· 
sı bildiriyor: 

Kral Boria dün öilcden 
uonra kendisiue veda eden 
Türk teşemilt ri biubııı 
Üfkeri kabul etmiotir. 

------o-----
Pa mercka 

Bı ği ·n 
Yı dönümü 

Nevyork, ( a. a ) - T ı 
aj usı bildiriyor: P n Ame· 
rikan birliiinin yıldönüwil 
teı'id edilmiıtir. 

Harp Portekiz tloa e. 
tine bügOk zarar

lar gaptı 
Londr ( .e)-H rp Por· 

tekiz ticaretine büyük za· 
rarla vermektedir. Yabancı 
·.-.purlar Liıbona uğr1ma
mıktadır. 

5•bib, Neıriyat 
Amiri ve Ba~ 

Muh ufri 
SIRRI SANU 

Senelik 7,5- Lira 
6 Aylık 4 ,, 
S YJSI (100) PARA 

___ .., kuvvet 

o 
us ura 
iş2al 

r 
Atin ( .2) - Başkuman

lığn: resmi tc:bliği : 
AroQvutluk cepboıiade 

mahutli tosrtuzlar olmuı •e 
ltaly nla r ğır zayiat verdi-
rilerek ta dedilmiotir. 

He.vn mubarebeleıinde 10 
düşman tayynrcsi dütürlU
müştür. Şimali Yuaaniıtaa· 
da dilşm nd n dördü zabit 
olw k üzere 100 etir aha· 
mııtır. 

Selaı;ik körfezinden Ar· 
cu:ıvutluk y n yoluna doğru 
ilerleme yapılmış ve ,Koza
naya yakl şdmış ve ku•vet
lerimiz Kilusura keçidini iı· 
gal etmişlerdir. 

Girid ada mda Kaadiya 
şehrine yapılan düıman bi· 
cumund bir tayyare düıü
rülmüştiir. 

---o--..... 
Sovget.Japon paktı 

hakkında 
Berlio (tw..G) - Bir husaıi 

muhabir bildiriyor : 
Alm n huiciye nezareti 

söı.cüsü Sovyet· J pon pak
ti hakkında söz söylemek

iten imtina etmiıtir. 

Mısı Başvekili 
General Vey
ve ıle görüştü 

G•neral V eyu•l 

Kahire ( .a)-Mııır bıı
vekiii ff liıCJyin Sırrı paıa 
orta tark lnıillı orduları 
bışkum ndaaı geoıral Ve
v el ilo görOım&ıt&r. 
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HARICIY 
MIZIN iZ 

iL 5 

ATI 

Ankar , ( . ) - Cümburiyet Halk Pıu
tili grubu umumi heyeti dnn ıaet 15 te 
reiı vekili Hihoi Oranın re isliğindc top· 
landı. Cclıenio eçılmaınnı n üt -akip kür· 
ıliye gelen H riciye Ve kili Şükrü Sara
cojJu, bizi yakından, uzaktan alilradar 
eden siyasi hadiselerin son inki11ıf safha
larını izah etmiş Te bu ıneyaada b zı 

hatipler tarafıad n sorulan ıuallcre de 
cevaplar vermfttir. 

Grup umumi heyeti bükünetin beyanat 
ve izahatını tamamile t svip etmi~tir. 

Bana müteakip ruznameye geçilerek 
Trakya ve lıtanbuld:an An rlolu içerisine 
geçmek iıtiyen ve bir kira evinde oturan 
kim.elerle ef tabipleri ara ında kira ve 
kontrat yüıüoden çıken meselelerin gittikçe 
biylimekte olduğun hükumetin dikkatini 
çeken takrir okunmu§tur. 

Hükumet bu mesele etrafıod tetkik t 
yapacağını ve kim.1enin mDğduriyetine 
meydan vermiyectk kanuni tedbirler ittih ı: 
edeceğini grup umumi heyetine bildirmiş· 
tir. Ruzoamede başka madde olm dığınd n 
riya1etçe celıeye nilıayet verilmiştir. 

-------·------
ISTANBULDA ÇI 
MAK ISTIYENLE 

.. 
lsta11bul - Kendi arzu1arile lıt nbuhı 

terkedip Anadolaya gitmek istiyenlerin 
beyanname müdd~ti dün bitmiştir. 

Kazal rda verilen beyanDameler yarın 
öğleye kada: vilayet makna:uu~ göDderihni~ 
olacaktır. Ba beyannameler bugün vilayette 
yapılacak bir içtimada tctL.ik edilecek ve 
kaç kişinin Aaadoluya geçmek istediği 

anlaıılacaktır. Bey nname verme müddeti
nin uıatıhp uzatılmıyıcığa heniiz malum 
deiildir. 

_DOKTORUN KÖŞESi_ 

su çıç ~Gı 
Su çiçeği, tutulduktan 011 beş gün onr 

meydana çıkan kızıl!ard gorül n kırmıu
lıktan ıonra vllcuttı ufak ufak kebarttlar 
yapan bulnııcı ve geçici hafif bir hast lık
Evveli detidc uf k su topltınmış kab rtılar 
olur, ıonra geçici kırmızımtrak bir rekle 
toplu iğne baıı , yahut içinde parl k bir 
madde baılıyar k nohut kııd ar büyür. Bu 
parlak madde evveli bulamr, ç bucak ku
rur, yahut ılyab bir kabuk bdice gelir. Bu 
kıbuk sekiz günde düşer ve oralarını 
kıııyan çocuklı:.rd bir yara izi bırakır. 

Su çiçeği ıık ıık olur ve f kat v6cutta: 
Yilı, koll r ve b caklar, rka, çlar ve 
hatti ığzm zarı, göılcr'n bcysıı ve kızl • 
rın dıı teoa ül yerleri de çık r. 

Su çiçeği 3 4 güo içinde biribiri rk • 
ıınca vücudun bir uolıh:nud çıka ve 
ayni yerde, h k, su toplemış gibi pıul k, 
bulanık olur ve kuruy rak işini bitırir. 

H11tanın iyi ol cAğıuda şüphe yoktur. 
Fakat baz~n b st~hldarla d.ı auşabilir. 

Su dolmuı çiçek yeri yara ve ganıreo 
olur, kan akm !arı nek he.t .zam Dlllda 
geçici böbrek iltihap! rı görülebilir. 

* ,, . 
Nasıl bakmalı? - Hasta y l kts yatmalı, 

yahut ateı dOıilnc ye kadar odaduı çı -
mamalı, hutayı keşınmaktau menetmeli, 
çiçekler Ozerine talk toıu e!ımeli, ğzını 

dıı tenaıGI yerilli (kızl rdt) Eıl· sık teruiı;
lemeli, hafif amel illcı veı meli. Çocuk 2S 
ıtın ıoara mektebe ıldebilir. E•ln ve tya· 
nın f•nni temizi meıi faydaaııdır. 

ehir Habe 

LIS V~ OT o . ULL R. 
1 
ŞEKLi 

L R N PIL-
SB Dl 

111111111111-----r 

Oıt okulların üçüucü sı· ' Talim taame mucibince ilç 
nıfındon belg~li ol o t lebe- devre notunun ortal maıı 
lerin fmtihanlerı da Tilkilik ile devlet ort okul ve lise 
orta okulund yapılecakbr. bitirme imtihanlarına girmek 
Bu t Jcbeler sı!ııf imtib da- hakkını k zaoan Kültür ve 
rınıı t bi tutulmadan doğru· Ege liselerinin orta ve liıo 
d a doğruya devlet ort kısmı son sınıf talebelerioio 
okul imtihanların alınacak- imtih nluı ikinci erkek liıe-
1 rdır. ıiade yapılacnkiır. o~nim 

Lise sınıfları dın belgeli orta okulu son sınıf talebe-~· 
talebelerin imtihanları, 2 nci leriain imtibanl rı Karat ı .. 
erkek liseısiudt~, 2 nci erkek orta okulunda ic:ra edile· 
liıeı:inin ıınaftarınd n belge· cektir. 
!ilerin imtihanları da 1 nci Kuşıyak ~ ız liseıiadeu 
erkek lisesinde yapıl c ktır. belgeli talebe, hmir k;z 
Hu L< ıi okullar, ba gibi bel· lise inde, kız liscııfodcıı bel· 
geli t lebclerin (her sınıf geli talebe de Karşıyaka 
için ayrı ayrı olm k illere) muatliı:n mektebinde imtih n 

.. adlarını gösteren iki liste P-dileceklerdir. 
ile bclrelerini maarif müdür· Şebrimizd _ki Jiıe ve oıta 
lüğüne gönderileceklerdir. okullar müdürleri, dün öğlc-

Hususl okulların 8 ve den sonr maarif idare!linde 
11 nci sııııflarrndao devlet mnarif müdürii BP.y Halit 
orl okul ve lise bitirme Ziy Kalkaucınm reisliiinde 
imtibaul rına girecekler hak- içtim ederek imtihanlara 
kında ıu tekilde mu mele it asları les~it etmiıler-
yapılacaktır. dir. 

• 
ıze F ikE ı{~ i 

• e• •• n ze m 1era ı uş u 
Vdatıuı teef~ürle yazdığı- Lim n mlldürlilğüae it 

mı:ı: Tilkilik eczanesi s bibi buhıoau büyllri seyyar vinç 
ve b 1 diye daimi eucüaıe~i şoför lbrr.him tar fından bi-
ız sıod a B. Faik Eaerin rinci kordona nakledilmek 
cen zesi düa ihtifaUe k ldı· iatecirken makineye arız 

rılmış ve l bc:di ifrtirnh tga~ ol n bir sak thk yüzünden 
hına terkedilmiştir. denize yuv ılanmıı, çof6r 

Cenoze mcruiminde parti güçlükle kurtulmuştur. 

müfettişi B. G lip B htiyar Bir k ç sene evvel Al-
Göker, belediye rcİ!l Dı. m nyııd n gç;tirilcn bu vinç 
Behçet Uz, pôlrti bsşksnı lim ulnr idaresinin cu büyük 
•ukat • Mül!İr Birsel ve vinçi olup on tonn yakın 

belediye meclili azaııı, mes· ğarh~ t hamuleyi kolaylık· 

lekdaşlıuı ve müteveffanın 1 kaldarm•Jkta idi. 
doatforı bulunıınışlardn. Ltm .SJlar id r sinin b&tao 

Belediye reh,i Dr. Behçet motör ve ydkerslilcri çıkar· 
Uz, merhumun mezarı b gm· m ğa mnhıu fat üzerindeki 

d ısa bir nutuk nöyJiyerek büyü vinci akşama k d r 
memleket hizmetlerinde i teblislye itiyle meıgul ol· 

yorulmn g yretle i den b h· muşaa da vinç benliz de 
setmiştir. nizden çı anlmamıobr. 

ı , MATıNELERDEN · rrıBARE"N) ı 
ı S" s d: • t ._\ i 
tYaknı tcrih n er~k va ibreti~ dol~ s bifeh:ri .. ~~ tn!1.~a; 
ı mit d vrİ':'lic on glilüaçlü badısnl~rı vo Türk fılımcı!ıgı· t 

.. cin en SON ŞAHESERi 1 

i VI C Ş ! 
ı (Türkçe Sözlfı • Türk Musikili) Y r t nlar: S it · Hıtlid e ı 
ı Talat • Y şu - R.Kemel • Necile) Dık t: Ay Doğarken : ı 
ı Jeanette M-.c Douald- Nelson Eddy .. 
ı Seonsler-2,t5-4 ~0-6.45:-9 ~-*w--=----=---

TELEFON: 3646 

i Tayy e e s da ! 
ı Görfinmeyen c&nav r, z bıt uvvetind c ve mitralyöz) r·ı 
ı dan korkmıyu k deta onlarl ediyor. Siı de her hdd~ ı 

!Gö ·ünmeye d n av eti 
ı Filmiode bu can v rı görmeyi ihmal etmeyiniz ı 
ı Oynıyanlar: Vinıent Pıica • N n Gray ı 
ı Aycıca: Viyan Kalıv ıi (Revll) - Matiu 1 r: 3, 15 ~ 5, lS J 
t 7,15· 9,15 \e Cum rteıl paz r aO leri 1,lS de b ılır 

1 

(119) Y z n: 
,. 

Ameri an umunıı i 

iri Alm n ca usl 
eyhınde , 

blOO 
Bu münasebetle yazdıkları k• 

gr fi rda dec iter ki: d•~ 
"Gribli k çıran Bremen vaporuıı ı 

man b hriyelilerine btıyük cezai~' G' 
ettik, eğer Almaa vapıır ıirketlJİf.I 
dönmesini tenı'n edemezse bu "'.' 
kete b~halıya mlll olac ktar. ~ ' 

• ell Z...ten masrafım temin ederıı•Y • 1-
vppur şirm~frııin bu hale gol?1e~' 1 
kan f ldiri umumiyesini kendı • e 
ayaklandiracakhr. .,e 

Zir Amerik lıl r bu vaziyeti 
11
,f 

k rşıbyorlar. Alma c auslutond•
0 

' 

b b1t.diyor. 
0 

~ 

Blıtüa bu teş~b'oüslere karşı Al111'ıc1ır 
m 1ti biç bir icra tta bulunmadı. 1 

kul .. k bile asmadı. 
11
r 

Vapur Şerburgtan geçerken vıP G 
leri Fraaaız li"DaD reis"ne kaçırıl•~tj' 
bergin karaya çık rıl mıyac k, b•oıd 
vap olunamıyı.cak kadar h ıt• 
ıöylediler, url•~ 

l!ıgiltere s bilinde logiliz ıneıı> JI b 
pur girdiler, Gudenb rgi veP0':oı•f 
nesinde buldular ve kendisine ~11,,: • 
lif ettikleri zeman ~u cevabı al • t1 

- Ben çıkmak değil Alm oy•f 
idi yorum. dlifa~d 

Bu haber Turroyu yine ıos 
Turro duşüudü, düşüudii ki ka~rı ,e 
bir giln evvel hikim huzuruo ~11de• 
if de veren gürbüı ve s ğlıuıı b••t•I' t 

neden b ıta oldu, y hut n ııl ~j I 

Al Ca usl t! tt 

ıy tı hkô 
.,,~e 

Amerikan halkı mcmleketı~r~,i 
bu t ehlikeli kasırgadan, bu 5 'I 01-ad 

d.olgHınd n, bu ıaşırtıcı casu• ti'~ 
dolayı pek ço~ kızmıf, bükCıtO~,ff-~ 
kad r mtls m bakirane surette .. etif ~ 
bu derectdc maydau vermek '"b&J fı -~ 
ğan bu halden ve Alman) rıll k ifb 
suİitİmQl etmc:lerioden büyO 
hasıl etmişti. 

Sona 



~il bir s , 
~·a tafe ı J 

v 

2' m 
tı ~•nJ lr ta dolan oğluyum Çekm kları::oı, 

8e, de 
1 ıheunla g6 leri yofoctıjım •• 

~•tı1a •ılablır gibi sıvaş cağım yarın 
fl11lı " • - 1 

le ,,1ı,aında bır subey olacagım ! .. 

V 11 h~r sav 
•l~, 11 1 

8 1 yolunda bir sel olur akarım , 
~•tç•la 0 

ur k6krerim, ıimıek olar çekanm, 
Y 121

' dı • • ' ''•il 1 1 ıısanm meş alemi yakarım, 
~ '

111 
Yuvamda bir ıabay olacağım l .. 

'•111 d c&i-aııı:ioroıuı beni bir yiğit er olarak, 
~~lerd e altı ok v r, yüreğim p k, alnım ak, 
Y•tı1a ._'11 YÜceliiin tahtl .., rını yolarak, 
y illa Yuvamda bir s~bay olac~ğım ! .. 
lltd111!ı 

~il•ekıı':•n bakacak hangi k bpe mevcuttur ? .. 
Vlee~ d ilyoa aıl n b6lü1.1meı tek vücuttur f. 
~..... e vatın bi • . . . ·ı 

·•ta ' ' 1 · zım, cıs nımu: geçı mcı sur, 
tı 1 Yuvamda b!r ııubay olacağım L. 

lstc:rnbul: 8. Şarbalkan 

11~ada neler Amerika Birle8ik dev. 
; llYor ? letıerinde en tanın. 
:~ıutı1~ alBYi bin Am~~~. ı~ .. ,;~1'! .... ı. 

M.. ıS&kllkten lerinde Galup en!ltitüsü, 
nr818blll Amerikada Cümbur reısı 
~' uor 1 , Ruzveltten mnada kimlerin 
td,")•d, Yapıl n en çok tanındığı bıskkuıda 

Ylik an tecr .. b' k . 
L~'UL L •ek irtifaıadan ır an et ·~.mışhr. Vculen 
1( ıa_" Qir 1 cevaplara gore başta Amc· 
bt ~il oldn'!i• bile ııör· rika birleıik dev) tlcri erki· 
. ' ili, klbga. anlatıl· o•harp reisi ve yeni Ameı İ· 

t' lOQo rltın kOçük kan ordusunuo organizatörü 
~- t,ltl lbttre ylikıeklik· jorj G. Marsal geliyor. 
ita 'dit. •11ıeıı gör61ebil· 1Vi~ci, silahlanın ğı elir.e 

ij,,, i , al 11 Villiam S. Knudsen. 
0d, )ıce tQ k Bundan sonra ııra ile '" lo k·ı •• eleamiı 't f,,k~d~ ouıetre mesa- Hariciye Nazırı Cordcl Hull, 
'Pli •lınektedir Maliye Naz111 Morgenbu, 
'~ '

11 ltcrnb ' Ticaret Nazuı J. Jooıon, 
'he iıhıi eler ışıklan BDyarı Ruıvclt, Con L vis, 
~ lıt1, b il pek güç Türman, Arnold, H ıi Ho-

' 'ht llada tam mu-
'· t~ • pinkins ve Ruzveltin •ahıi "t•t. lllı1a edilmezse 7 

''il k dostu Korkon gelmektedir. 
ata ı d,ı. •rabhkta bııa- Bu cedvelin garip t~rnfı 
"tlb Q' .. 
~ tkted· •yı olacağını şurasıdır ki, eo tanınmış 

lle,,· ır. Bir kibritin Amerikalıların rasında ayau 
~t 11lhı b' meclisinden (.ıenat) tek bir Lı '11 ıa, . ~a metre 
~ o.a_ ~bıldığine gö- kişi yoktur. Senator Boranın 

~-. • ._ ölümlinden ıoura, Birleşik 
' 't•iıaa Perdelerinden Amerika kongreeiado çok 
~ '~•ed hhut bir kenar- mütefekkir insanlar kalma· 
)'k•ekı'' tiyaınn pek mıştır. 
~l::tGı,:i~~:uw~Ue tama· Pa e evskinin 

it, eaı ır.ılaııl· 

Talebesı 
Meıhur Paderc:vskioio rar bt 

Amerika ~ehirf erindea birioe 
uiramıfh. Dar bir sokaktan 
g~çiyordu. 
Kapı ıod .. Miı Joa: Bir 

piyao dersi bir liraya., lev· 
hası bulu an bir ~vde:n pi
y no ıeai g liyordu. Çılın~uı 
puça Pader~.skinindi. Yan· 
hı çahyordu. 

Kapıyı çalclı, içeri girdi. 
Piyanoda ayni parçayı doğru 
olarak kendi çqldı. 

Çıkarken habnr verdi: 
- Bestekirı benim de, 

ynnlıı çahndığanı duyunca 
geldim. 

PadereYıki iki ay ıonra 
gen" ayl1İ sokaktan ıcıçiyor· 
clu. Aynl evin kapıııbd.-ki 
1 vhayı okudu. Levha değ'lı· 
mitti: "Miı Jao, Paderevııi· 
uln talobui; bir piy•no dersi 
beı liraya verUlr. ,, 

biltkiA sEst > 

"Ulus,. 
A 

YU O LAV 
C phesi de 

Vaziyet 
Falih Rıfkı Attly 

A keri vsıiyet hcnUz ka· 
ti şekillfflni almamış olmak
la beraber, ha kik~ t odur ki 
lugiltere, kendi şeref ve 
hürriyetini müdafaaya lrarnr 
veren Yunanistana yardım 
edebilmek için, Liby& zafe-
rini yarıda hırekmış ve Bin· 
gazi bölgesini fed etmiştir. 

Yunan istiklal milcadelesin· 
de, iagifiz deniz, bav ve 
malzeo:ı : -rdımının ne bU
yük amil olduğu şUpho g-ö· 
{Üfln"Z. 

Fak t eğer, M tekı ve 
Papagoı böyle bir mücade· 
leyi evvelden düşüoüp de 
ona kar r vermemiş ve ilk 
hafta içinde yıkılmış olsalar· 
dı, İDgiJizlerin Yun. uistana 
dahi yardıınd buluıu,biJme-

sinin ihtimali yoktu, loglliı 
yardrnı vaitlcrinin beıtna 
geçirilen "ımkan d bilinde,, 
kaydı, bir de "im an hu i
ciode,, şartının mevcut ola
cağun gö!t rir. 

lngiltere Balk nluda har· 
bi tahrik etmemiı olmasına 
Balkeolar istikrarının deva
minı kendisi için de daha 
f yd lı telakki etaıesine 

r~ğaıcn, b.trp, İtalyanlar ta· 
rafından açıAE:Uf ve tecavü· 
ze karı ı keodini mudafaa 

eden Yutt nist a, İngiltere 
tarafından "imkiiu dahilinde,, 
her yardımı görmüştür. Eğer 

r cçen id re sırp miJU m~
dafa ıını, bir milli mul(ave· 

rnet bal-ımından teoaik et· 
miş ve italy•n·yuann harbi 

baıladıktaa ıonrı, onun her 
tür iti inkişaf ibtimallerfo e 

karıı tedbirler t, sarleyıp 
vaktinde lmıı o)e ydı, bu· 

güu, Yun o·Sırp lcgiliz El• 

keri cephesi Balkanlar mu· 
harebesinde büabütüu baş
ka bir ehemmiyet hrdı. 

·-------
Türk varlığını zarar 

şahikalarına uOkseıtın 
çocuktur 

Her türlü şefk tteo mah
rum yu t yavrulannı koru
yup yaşatabilme için yıllH· 
dır bu g ye uğruna ç hşan 
Çocuk E,irıemc Kurumuna 
üye olm oııı kurum Hygı 
ıle diler. 

Işık 
Jımlı Memlek~t baıtaneai 

Roatk•D müt~h•Hıgı 
Rontkco ve Ele\,trılr lcdu·lıl 
yttp•hr. ikinci &ayJ r Sokak 
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ir ad m t buton çindeki 
adı? fısı 

• ••• ou ee 
-3-

Fakat .heyecan ve 8evi ç 
birdenbire durdu. imparator 

Tiberius div uda dirseğinin 

üzerine doğrularak bıyretle 
se leri gürfiltüyü dinliyordu. 

Scvinçleriui pek ç buk 

meydana vur nlar, buı gibi 

dondul r, buz gibi doodular. 

Tıberius meseleyi anlaran, 
bepaini öldürmekte hiç tcd 

redpüt etuıezdi. Oaıı fırsat 

vc.:rmemek lizımdır. 

Yeni impar2tor KaJigul 
hürmetle T1beriusa y klnş· 

tJ. 

- Tcrlisiııiz çliwayımz, 

diyerek üstünü örter gibi 
y pli. Bu esaad diğerleri 

de kendilerini tophyarak 

kanepenin etrsfıaı aldılar 

ve bir yaıtığı impar toruıı 

baınıa nef eHiıliktca boğu · 

luacayn kod r bastırdılar. 
Y aatığı bastıra?\ el kimhıdi? 
Doktorun mu? Müstakbel 
impar torun mu? Yoku kö· 

ZABITA 
--- "'-----~-~,,_._ ~ 

§ Alaancak Şehitler mev
kiinde Talip oğlu A if Al
hnbilek kiralık evinde otu· 
ran Mahmut kızı 28 yaşın

d B h.iye Kas cının kira 
vermediğinden evinden at
mak için eve ı ecavüz ve ha
kar t ettiğinden yakaJanmış
tır. 

§Suc~d Alımct oğlu Mu -
t fa Elhan ve izzet ofılu 
K mal Balcı K~zaın oğlu 

Sabri Şıız deyi yumrukla 
dövdüklerinden yakalanm•ı· 
lordır. 

§ Şehitlik ınevkiiade Ra
n iz Ç miı, Adem oğlu Ethem 
Çamiçi bir •c1gi yüzünden 

yumrukla k ıı üzerinden 
dövmek suretiyle yeraledı· 
ğıadın yakal aau~tır. 

----- -- - ---
Bir şeker 
ihtikarı 

Knroıyakad• Aokar pa-
ır.u bal.{kaliyt ti sahibi H 
lit TezeJ, toz f cket iniu kilo· 
sunu elli kuruşt r. şutarak 
ibtikir yaptığı iddiasiyle 
yakalanınııtır. 

lelerden biriain mi? T nrib 
bunu kaydctruiyo:-. 

Öf üm bıibcri Romablıuıa 
rasınd nevioçle karşılandı. 

(K pri) adasındaki sarayın 
kcpı! rı n çı! rr.ok binlerce 
esir serbest bmı · ıldı. 

O tr.rihtenberi 1 Kapıi ada
sı herkesin ürküp kaçtığı 
bir ye: değil, bir zevk, eğ-

lence ve güıeHik diyarı ol
muştur. 

K!ı pri yerlileri imparator. 
Tiberiusun ölümüad n sanki 
düo vu ubuhnuş bir vaka 

gibi bahseder! r. Oıadı san

ki a~atıo y:.:lkovanı hiç iler
Icmcmişt'ir. D.u ve gayri 

muntazam taı yoltard11 gene 

eşeklerle nakHyat yapılır, 

içme aulo11 gene kadınların 
başında taşınır. iki bia aene 

evvelki Romalı çıl1ıınlıklar
dan havada bili bir nefeı 

varmış gibi orada herkes bir 
z vk ve eğlence pışindedir. 

1 hisar ·ar 
Kimyahanesi _ ....... __ _ 
Yangınında suikast 

göroımouor 
-u-

Gümrukteki lohiaarlar kim· 

yah-;nesindea çıkan yaıtflD 

hakkındaki tahkik&t devam 

etmektedir. Hidisede ıuikast 

görülınemekle bercber. soba 
için tahta parçaların mazot 

dökülmüı olmaıı ıayanı dik· 
kat görülmektedir. 

••<-........... ().$ ......... .. 

: Raşit Riza Tiyatroıu ı 

ı BU AKŞAM 1 

f Halkevinde i 
ı 1 oci Temsil ı 

H BIBE TEYZE ı 

ı Vod"il 3 Perde : 
ı Yerler num211ahdır. Giıe : 
: sabah lQ d.ın itibaren a- ı 
ı çıkbr. Temsil hm 21,30 ı 
ı da bıılar. Alı ncak ve ı 

ı Güzelyalıya otobüs temin ı 
i edilmiıtir. ı 
...+o ................ \, ... .. 

Avrupa üks k sa 'atlar 
· ektebi d diplomalı 
(Kazım Sa güd · r) 

Kemeralhndn Mcacrrnt oteli karıı11oda (67) numaralı 
mağazasında en ıon modaya uygutı kadm - ("rkek elbiıelul 

dU:m k ve me:veimio modern kom•ılar satmak ıuretlyl• 
mDıterilerin memnun etmektedir. 
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Yugosl v ordusunun ıi
mald ve doğud Almcr:ı 
ta rrazl rına karşı mu nni
dane mukavemet ctti· i, 
batta Ni le ve ÜskOpte 
muk bil t rruzl rl Alman 
piyade ve motörize kuvvet
lerin ağır z ylat verdirdiği 
görülüyor. Alm nl r Bulg -
riıtandao y ram milyonluk 
bir ordu ile hare ete i ç
meleriue rağmen Yugo lav 
mukavem ti k rşısında bu 
orduyu t kviye m s dile 
tekrar Rom ny ve Bulga
ristan Ozerindcn yeni kuv
vetler ıcvketmektedirler .Bazı 
tahminlere göre Yugo in y 
ve Yunaaiıt na k rşı h re
kette bulunan Alman kav· 
•etleri 60. 65 tümeni geç
mektedir. Bu d kafi gel
mediğinden bu kuvvetler 
mütem diyen t kviye dil
mektedir. Fakat mevcudu 
bir milyonu geçecek bir 
ordunun ikm 1 iıini t nzim 
etmesi v bu k dar ins n 
Bulgari tan üzerinde yiy -
cek temi~ tmesi p gllç 
olacaktır. Hare t ınki af 
ettikçe bu ıorlukl rnı arta
c•i• da muhakkaktır. 

Yunan cephesine gelince: 
Italyaaların Göriceyi işgal
leri münasebetiyle dilo bu
nun neden il ri geldiği kısa
ca iz h edilmişti. Enerjik ve 
ileriyi gören bir kum nd n 
olan gener l P pago zaif 
bir müd f i t mini tercih 
etmekt nae memleketin bir 
kıımını terkederek daha 
emin bir surette muharebeyi 
kabul şıkını terhib etmiı ve 
böylece en doğru kararı ver· 
miıtir. 

Yunanhlar it ly a ve Al
maa ordularnna t arruzları
nı bund n evvelki müd faa 
batlarınd k bul etselerdi 
iki cepheden birinin bir çe
kilme b reketi karşı ında 
karşısında diğ r cephenin 
tehlikeye düşmesi çok muh
temeldi. 

Arnavutluktaki cephenio 
ihtiyari olarak geri ahnm.t· 
11 bu tehlikeyi bert r f et
miştir. Şimdiki Alm n h -
rekatı daha ziy de müd fa 
cepheleri ilerisinde setir va
zifeıiyle m~vazı f Brit uy 
ve Yuosn kuvv ti rini geri 
atm ğa münh sırdır. Alm n· 
larıo dcrh J h re t geç· 
melerinin s bcbi de Yuna
niıtana karşı tevcih için li • 
fi miktard kııvveti henüz 
tabıit etmemiş olnıaiatıdır. 

YENi SABAH: 

Balkan ar v 
lngilt re 
Hüseyin C bit Y lçın 

Harbın Balkan) ra gelme· 
ıinden dolayı lagilterc me -
uJ defildir. Çün fi lngiltere 
bunu iıteyobifmek içi o k fi 
derecede 11keri kuvvete 11 

bip defildir. 

MiLLi Pi 

--o---
Atina ( .a)-Atio jonsı 

Yun n b snıı d n b zı par· 

çalar verm l tcdir. 11Katime
rini11 g zet i Türkiye ve 
Sovyetlcr bir iğinin vaziye· 

tinden b bseden bir m k 
lesinde zcüınle diyor ki : 

Mesut bir ~u1b içind y -
şıy n milletle i harp b line 
girıneğ k rar vermeleri çok 

gllçtür. M 1 sef h rbc gi
rip girmemcf ri milletlerin 

linde d ğildir. Türkler, 
Ro 1 r, lra Afg nistan ve 

lr k; daği r ve çötl r ırası 
g lince h rb gireceklerdir. 

Çünkü cebren yeni niı mın 
kabul ettirilmesi ist oiyor, 

Bunun man sı: Bütnn dün
yanm Alm n çizmesini dille· 

riyle p rl tm sı demektir. 
Bin en leyb, Türkle ve 

Ruslu, istes ler de isteme· 
seler de h rhe girecekler-

dir. Şu farkla ki imdi gi· 
rerlerse kendi istedikleri 

gibi, sonra girerler c ise 
Almıny nıa istediği gibi 

harp edecekl rdir. Şu halde 
neden daha bir k ç at, 

bir k ç ğün veya bir ·aç 
hoft beklemeli? 

Müıterek dfişman evimi
ze girmiştir. Seferberliğin 
dh nşümul olduğunu anhyan 

1 r dü~m n eve girmeden 
harekete geçmelidir. Her ile 
olursa olsun, bütün düoy 
bilmelidir ki biz iyi de yanı· 
yor uz. 

--· 

Nairobi ( o. ) - Resmi 
tebliğ: 

Cimm yolu üzerinde lnta-
J rımız Adi b b vın 170 
kilometre bdi cenubund ki 

Omo nehrine v rmışl rdır. 
Ad mad n ilerJiyen bir kıta

mız Avaş u hri üzerine bir 
köprü ttıktcn onr ce ... uba 

dogru ilcrlen.·iı ve Aşşelcyi 
mukavemdıiz işgal eylemiş· 
tir. 

Adiscbab d ele geçirilen 
büyük mikt rd m lmeze 
r sınd ıymeti 1000 1 gi· 

liz lirası t l dir edilen bir 

plihı yapm lesi h mevcut· 
tur. 

Cenubi Cub d ki it lyan 
kıt 1 rma kum nd etmit 
ohm general Sıatind ilo bir 

liva umand nı e ir dil· 
mlgtir. 

ı 

--.c;ıo---

Loudra, ( . ) - İngiliz 
h va kuvv tleriuin Bres 
lim nın 4 a t dev m den 
bir hllcum yapmı 1 rdır. ilk 

ati rd b v bulutlu iken 

sonr biraz çılmışhr. T y 
yareler bilh ss doklar muı-
tak sm yüzlerce bomb 
tıhnış, yalnız is betlerin 

tem olup olm dığını te bit 
edilememiştir. 

1 
sovgetıer birliği ile a
P nua arasında ticaret 

anlaşması 
Tokyo, (a. ) - J poıı hü· 

kümelinin sözcüıü bir kaç 

gün ~ rfınd Sovyetler bir
liği ile J ponya ar ıcd 

bir tic ret nlaşmoıu imza 
edilecektir. 

anada Baş o ili va .. 
şlng ona itti 

V şington ( . )-Ken d 
b şyekili M kenzi iak Ruı-
veltin d veti üzeril'e V • 
şiagton hareket etmiştir. 

-----o--
A 

Limanlarındaki gemiler 
mosa ere dllec 

Londt (a. )-Deyli Meyi 
gazctcninin V şington mu
habiri bildiriyor : 

r Parlamentonun müdefa 
kar rJarıuı genişletmek için 
ye i kararlar ittib Zl bekle· 
niyor. Amcrik limoolarınd 
bütün 1rcmilerin müs deresi 
için B Ruıvelte s 1 hiyet 
verilt' cck tir. 

TİC ET 
Ankara - lhlya ile arıı· 

mızd mevcut olup müddeti 

1941 nene i başında bit n 
ticar t ve seyrüacf in mua
bedeıı mesinin bir sene uz -

tılmssı h hkıad Rom bü • 
yük elçimizle it ly b riciye 

nez reli r ında te ti edi
len oot 1 rın meriyet mev-

kiine kooulmaısı heyeti ve~ 
kilece k r rl6Şlır&lmış ve 

karar yüksek t adık ikti· 
ran etmiştir. 

1 n e 1 giliz ·~e 
ıtalganıarıa beraber a . .,,e 

olmak ıstemiuorıar in. n tıı 

Yeni hatOôkıd~ ---o---
1

1 
Atin (a.a)-Ccpbede esir 

1
1 

edil~n bir mikt r Alm n 
askeri Atio ya getirilmiştir. 

Bunl r bir t~crlt kampın 
evkedilmiılerdir. Alman harp 

esirleri kendilerinden evvel 
birknç ltalyau ubayının yer· 
leştirildiği bir y t khsneye 
girince, b şk bir yere D k
ledilmek rzusunu izhar et· 
mi~lerdir. 

Atin ( . ) - ~oi• 
ğon şimal böfgt~dl 
yesi muntazaoı ~ d,d' 
çok gizli bir şek•1 d• ~ 
mışbr. Ve oralzr 
şey kaim mıştır. 1 ~ 

Göricenin t bli)'el pı 
v ziyet iizerine y•d 
tek bir i~i kaybe 
tir. sketl 

Yeni bat • b'OI 
kımdan çok aıD 1~i/ 

• ral rd A.lmnD ?1 6 
vetleri hiç bir ış g 
cektir. 00,lı 

vad • 
mı 

Atin ( . )- · 
y r leriain Preve~~; 
yaplıkl rı bücUıPtır· 
bir z rar oloı ııı•I ___,,. 

S r ybo n ( .a) - Yu- L A-•L A 
gosl v bükômeti tar fından f' 
muvakk ten yerleştiği S r y-

bosnnda neşrodiJ D bir be- obru Jııl 
y un mede Yugcıl vy y tJ 
mihvere iltib k etmesi için n a p :~J 
bütnn Bolg r isteuıo ve Seli· biİCiJt 
nıgin teklif cdilmi olduğu d'J 
ifşa . dilme(d ve "ecdadı- d e • 
mızın an nelerine uygun ar J(ıl• 
olar k Balk n istikl lini me· Kahire (•· >-;olı11~ 

Alma kıt ve pO 
zar gümm hten ise t arruza 
uğrem ğı tercih ettik. Harbı 

tzu etmiyorduk. Ve Yugoı-
1 vy d hiçbir kimse Alman
yaya karıı muhtemel bir 

harbın netic si aakkrnn h -
yele kapılm mahta idi. Mu-

kevemet etmekte hedefimiz 
Yunan ... e 1 giliı müttefik
lerimiz üze:indeki Alnıan 

tEEyikiui aza tmaktadır,, de
nilme tedir. 

müs it evkulceY~çi
d b rp veroıek 1ıır· 
lcrhii tatm ktad!~tıi ~ 

Alman esirler• 1 
96 

beri ç olduklarıll•ııtt'' 
lerdir. Tobrukl• d~f 
ler ise çhktao ·o 1 

E ·rfet• 1 mışl rdır. 91 

1 
,,ıs il 

~ AlıneP a ne gore ktot· 
kil .. tı çok bo.ıU • j•f' 
IDgiliı t YY rcle~•,o:ıs 
1 rına yaptığı b yeıill 
bomb rdım D s~ut· 

ımımımUHmnıımmııııım ınrnmrnımmmmııımıuııı "' kollar bozulaı~f b•'' 
Almen ilerı 

- . • d jpill ltf ıurata pıya es ..;e' 
leştirilmiş olıD••1 911 

• la scvkiyetıdır· ıol 
d' eO lcr mütem• •Yf 11d•0 

y releri tara 1 t 

S 
edilmektedir;- brlltı /. 

Alm nlir 
0 osııl•~ 

K rşıy k H 1 evinde v -
rilmckte olen eri onfer ns· 
ı~rı den dördthıcllsfi de p"
zarte i günll v rilmi§tir. 

lımirin yetiştirdiği bOyük 
ve mümt z ş itlerde Tok dl 
z de Ş ·kibin edebi h y t ve 
felufesi mevzuu dahilinde 
değerli edip ve şaırımız 
Hüseyin Avrıi t r fıııdan ve· 
rilmiş olan konfer na pek 
parlak olmu ve Şekibin 
yükuek şah iyeli tebatüz t
tirilmiştir. 

Uıuu nüren bu ko~ f raast 
merhum Şekibin ruhi h;ziı 

oluDmu ve koafer nsçımızHil
seyiıı Avoi Oz D füekli v 
b r retli bili surctt alkıg · 

iki hücum y•P
1
,, eı' t 

geri tılmışl•!~o ~~ ·11 
Alm n motor ıı•4 
Sollum civarıo• 1 
lemiılerdir. bsıf~ıı~ 

Brit ny ,ebo,~ 
tnrafınd o wub ,e ~ 1 

iııere tutulaPd•f•' 1 
noktad ki ıııli 111, 1

1 
kad r AlmPP ~'"Jı' 
lngiliz beşkuoıf ııı019 1 
da vukubulac• 0~ ' 

nin sonundall Y ---o ııı' 
lli!'.,ıı~, 

Pirina uaaı ~·r~ 
350 Bin Ur• 

1 

0~rl u ~1 
i• lmak için :,.,,ı~r,fl 
man hcıl rı 1 ~'~~ 

fdC~ot 
1'' 


