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4 ı 
~ill;uerin hü
r!l'et ve istik-
llllerj ile oy-
l\a!11Dasa çok 

•yi olur 
-------o-----

- irkıç 1rüadür be p 
ti1a t h Y•ııyoruz: Milletl~-
1111,,~ .~t, hüriyet ve istik
~'lld~ 1 

e oynamak istiyenler 
t~blik .'•rhldarı" için çok 
'- elı bir · · · '•ttld oyuaa ımşmış 

1>,,_
111 

•r, ktndi kafalarını 
~or~ Parça edebilecek 

llQr b' 
,_liltı,;. 1

' uçurumun de-
t'~ltrd •ıe •tlamıı buluaa-

V ır. 

l•te:t•ıuıı, bayrağını, , milli 
• '• b •çi, •aıuıunu korumak 
•-, .. c:•ıını feda etmeg· e ka-

"•r . 
d'iil blf aıiJJetlere hiddet 
dıt, 1 '1raııet etmek liıım-

1'liklil 
"aet , ve hürriyetine kıy-
top,1k~teıa aıilletlerin ~ aziz 
'-tılık ~~ kiralık bir ev, 
•lı1tıt 11 dükls:in ödlinç 
"'"~dd ve verilir bir araa 

1 

ditı ~ eı bayrakları isten
'dildfi~ın Parçalanır,• arzu 
~ ... '•kıt ayaklar altın
d'iild~•r1ae11ir bir paçavra 

ır, 

ı a ...... 
•tfıa ıuf 'Plıraııak istemiyen
t.bu b• hı ıarılmalanndan 
tGıa .,; ft.y olur mu? Bu
•&aa •nl,rı dUıman teea -'r ile .. 
b '-tolıl ugrıyan Elen ve 
taıad,11 ~lırın yaptıkları da 
1) •bırettir. 

' ott11111 11l re Ilı Sovyet Rusya-
~iı .,.~~illerde bizimle yap
) •'Qı b 
' il, b• uıın de Yugoslav· 

llıi te ır doıUuk ve ade
..._ c:,,G 

•ı İte ~ Paktını imzıla-
~'•let11a alkanlarda haniİ 
t ''l'i•i1a· •nlbu idame ve 
't,ft, ıaa de iblil etmek 

"'1Hit, r oldufanu göster-

ilt So•l'tt 
''•t •e d Ruıya bugünkü 
• •l~'lllıl lirlist hareketi ile 

1' a,,,211
1

'
10 ebedi dostluk 

~lltal'Ot erini lrızın mış bu· 
• 

ıı, ~lııeıiJı 
)a Y111a, ,1111

b Yugoslavya 
dı 'dıtıl 1111tı11a her türlü 
L it k Yttiıtirmek için al
lll('ti ••• ,,. b 
~ il tıı ' u iki memle-
.a "'••tı •lleviyıtını büsbilllln 
'41t, '•dir L 

tı~t ece.: ve canlan
ır, 

t ıı. tı,.. le 
""'•' r 1 '-' ı, b, 1 •nın beyannı-
t '"d,111 "•kilinin ve baıku-
'" ..... ı.ıı 1 • • , l'ttai h uı erı Elenlerm 
~:•ıt bir le •rp cephesinde 
1ııı'l>•ı1ıa,.. Uvvet ve ti dd etle 
"•at I'• c 

•tiy0... •n attıklartUJ 
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Al.MANYA 
Yunan ve Yu

goslivyaya 
ilinıharp ede
rek ordularına 
ileri hareke
ti emrini 
vermiştir 

--.. --
BU SABAH BELE GRAD 
ALMAN!TAYYARELERI 
TARAFINDAN BOMı

BILANDI 
--ım--

Alman iddiasına göre 
alman orduları Şar

ki Makadonuadan 
ilerlemektedirler 
Ankara (A.A) Bütün Al· 

man radyolarinın bu sabah 
verdikleri habere göre Al-

man orduları Yunan ve Yu
goslav topraklarına tecavüz 
etmişlerdir. 

Almanya hariciye nazırı 
Ribentrob ecnebi matbuat 
mtimessilleriae Atina ve 
Belgrad hükumetlerine ver
miı olduğu ootala11n birer 
ıuretiai vermiıtir. Fon Ri
beatrob ıu beyanatta ~u
Junmuştur: 11 lngiltere Av
rupaya karşı yeni bir cina· 
yet işlemeğe hnırlanmışbr. 

lngiliıler harbı Avrupaya 
tekrar geçirmek üzere Bal
kanları alet ederek Yuna
ailtın ile YugoıJavyayı ken 
di emriae verdirmiıtir. Bua-

larda bu iti k1tbul etmiı-
lerdir. 

Almanya aylardan beri 
bu harekata ıahid olmuı ve 
Balkanlarda sulhun idamesi 
için yaptığı bütün gayret· 
ler boşa gitmiı ve şimdi] 
buna bizzat Führer cevap 
verecektir. 

YUNAN KRAi 
Ordu1arımız lngiitcreyc 

ders vermek için ileri yürü· 
mektedir. 

Avrupa kıt'aeı lngiliz 
kıtalarından tamamen tathir 
edilmiştir. Bunun için logi· 
liılerin Avıupaya tekrar 
ayak baemasıne imkin bı
rakılmıyacaktır. Amerika 
radyolarının bildirdiğine ve 
bahar aldığımıza göre şim
diye kadar Selaniğe iklyüz 
bin Jngiliz Hkeri çıkarll· 
mııtır. 

Ve ha kıt'alar bütün 
sevkülceyşi noktalarını tut
muş buluom ktadır. Hitler 
orduya bir emriyevmi ve 
Alman halkına da hitaben 
bir beyanname neşıetmiıtir. 
Alman orduları lngiliz kuv-
vetlerini tard için emir al· 
mışlardır. Notanın bir ıu· 
reti Atinadaki Alman elçisi 
Yunan başvekili Korizise 
tevdi etmişlerdir. Yunan 
baıvekili ltalyaya yaptığı 
gibi yeni düımana da mu
kavomet edileceğibi kat'i 
ıurette bUdirmiıtu. Alman 

Amerikanın 
Yugoslav ve 
Yunauistana 

Yardımı 

Vaşington (a.a) - -~-
merika biikô!Detinin Yugos · 
lavya ve Yunanistaua yapa· 

cağı yardımların yolu temin 
edilecek ve her türlü mal-

zeme Akdeniz tarikile değil 
Mısıra gönderilerek oradan 

Yunauistau ve Yugoslovytı 
y-- naklolunacaktır. 

--o,--
Yugos avya · 

hükumet mer
kezi başka bir 

. . 

yere nakledildi 
Nevuork 5 (a.a) - A

~merika radyosunun bildirdi-

ğine göre Yugoslav bükii-
imetfüin-Belğiaddan başka 
bir yere nakli baıvekil ge
neral Smoviçe emredilmiştir. 
86tün Yugoslıvyada askeri 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

--.. --
ja~on ordusu 

büyük bir 
mailôbiyete 

uğradı __ .. __ 
Çonking - Londra rad

yoın 8,15 resmi tebliğ: 

Merkezi Çinde japonlrrn 
yapılan ıiddetli bir hücumda 

Japon ordusu büyiik bir 
mağlubiyete uğramıştır. 

--o---
161 Numaralı 
Yunan Tebliii 

--111!----
Atina - Londra radyosu 

8,15 Yunan tebliği: Devriye 
ve topçu faaliyeti olmuş ve 

ltalyanlardan yeniden 400 
den fazla esir ahomışhr. 

2000 metre irtifaındaki hif 
tepepe de zaptedil..Jştir. 

askerleri Şarkı Make-
donyaya yürümektedirler." 

Atina (A.A) - Atiaa, 
Selinik ve daha diğer bü
yük şehirlerde umumi bir 

galeyan ve heyecan büküm 
sürmektedir. 

Belgrad bugün sabahle· 
yin Alman bombardımau 
tayyareleri tarafından bom
bardıman edilmiıtir. 

Sovy tierBirl 
2i il Yugo 
avy arasınd 
hır dostluk v -
ad mi tecav·· 
paktı imza
lanmıştır 

Akitlerden biri bir t 
cavüze uğrarsa dii 
tirit dostluk siuaa. 
tini mu haf aza edecell 

Moskova, (A.A) - Y 
goslav hükumeti ile Sovye 

ler birliği hükumeti araıı 
da dostluk ve ademi ~e 

vü:ı paktı dün imzalanm. 
tır. Pakt Moıkovada h 
ciye komiseri Bay Molot 
ve Yugoslav elçisi tarafı 

dan imzalanmıştır. Pak 
şu maddeler mevcuddur: 

1 - iki akiJ tarafınd 
birbirlerine her türlü te 
vüzden çekinecekler ve 
tiklil, hükümranlık ve b 
tünlüğüne riayet edecekt 

2 - Akidlerden bi 
tecavüze uğrarsa diğeri d 
luk siyasetini muhafaza e 
cektir. 

3 - Muahedenin fe 
ni bir taraf ,istea;e bu f 
için bir sene evvel dl 

t rafa m•lümat verecek 

haber veralmediği takdirde 
dostluk muahedeıi beı ı 
daha kendiliğinden 
mış olacaktır. 

4 - Muahede i 
mftteakip mer'iyete girec 
tir. 

Mu11ddak 
aradda teati 
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Ol2ayı tahta parça ı gİb • sal
lıyan su yığınları içer·sıne attı 

renge boyamıı gibi karartb. 
Ônce bu kara bulut güme· 
sinin ıerptiii ince su tane
leri, kıyıda babasını bekHyen 
bir melek yavrunun talibine 
ağlayan, meleklerin göz yaı· 
Jarına benziyordu. 

Nihayet bütüu tabiat; göz 
yaılarını göklere ver"rek 
bir çocuğun, bir kadının ve 
bir zavallı adamıa bedbaht· 
hğına ağlamağa başladı. 
Uğuldayan rüzgir masal 
devlerinin ağızluından püs· 
kilrttüğü merhametsiz nefesi 
andırıyordu.. Dalgaler git
tikçe büyüyor, gittikçe ka· 
barıyor, fırt.na gittikçe şid· 
detleniyordu. 

Bu esnada dümeni fırla
yan Olgayı sevki tabiisiae 
koymağa çılııan tayfaların 
öteye beriye koşuşanlardan 
bazılarını 2üverteyi aşan 
dalıalar, nehrin büyük dal
ralarına ıürüklftyor, lakin 
bunlar iyi yilzücü olduklaria
dan kendilerini kurtarabili
yorlırdı. 

Bu v•ziyet karşısında şa-
11ran lbrabim kendini çok
tan uuutmu, yağmur altında 
barınacak yer de bulamaya
cağını hatırladığı kadınla, o 
kadının kucaiındaki yavru· 
yu düşünilyordu. 

Ağlamaktan i. apakları 
Hncıyan a-özlerini silmek 
için cebinden mendilini çı· 
karırken, sreminin ıslak tah
taları üzerine dilşen bir çı
kını gelecek bir su hamle
ıinden kurtararak, bu çıkı· 
yı kahnca bir mantara bağ· 
layıp, ayrıcı muşammaya 
ıardığı kurşun kalemiyle ya-

ıılı bir kiğıdı da ilive ede
rek Olgayı bir tahta pu
çaaı gibi sallayan su yığın
larının içerisine atll. O bu 

iıi yaparken rüzglrın uğul
tularına karııan ıealıiİ du· 
yuluyordu. 

- l .. b ... ra ... bim!. a .. a .. aola 
teb ... li .. ke!. 

- lbra .... himf .. 
O bu seslerin nereden 

geldiğini anlamak için dra· 
fına bakarken kemide ken-

dinden bıışl:ca kimseyi göreme 
di. Bu ıırada Mahmut Ka
raturp geminin gübeşteıine 
tırmınmıı lbrahime bağm
yordu: 

- Gel lbrahim çabuk 
gel. 

Ne yazık ki vukubulan 
milthiı bir sıdameyle gü· 
peıteahı kopması lbrahimi 
bir tarafa Karaturpu bir te~ 
rafa fırJath. 

Oa lbeı aeneden fazla 
maYi Tuaıaıa coıkun dal· 
galarına tabammfll eden 

OJg , bir kayaya çarparak, 
birer tahta parçası halinde 
köpüren dai ~ibi su yığın· 
lannın ar ıına arıştı. 

. . . . . . . 
Sabah y ki şıyordu. Bu· 

lutlar yükselmiş likio Tuna
uın coşkunluğu hala dev m 
ediyordu. 

Rusçuk kascb sının nehir 
kıy111nda bekleyen Halmiş, 
çocuğunu boğçasındaki bez· 
lcre, çamaşır) ra sarmış, si· 
per aldığı bir ağacın altın
dan uıaklara bakarak. gö· 
zükecek gemiyi bekliyor
du. 

Fakat genç kadının bek
lediği koskoca gemi yerine 
ufacık bir karaltının sahile 
doğru ilerlediği görillüyor
du. 

Bu karaltı yaklaştıkça bü· 
yüyor, lakin yaklışhkça ya· 
vaşlıyordu. Görülen manza
ra H lmişte dehşetli bir 
ürpe me uyandırdı. Takribeu 
bir çeyrek s t sonra yakı
nındaki karay çıkan bir 
adam sabah şafağının yar· 
dımiyle eğaç altında Halmi· 
fi görerek ona doğru koş
tu ve elindeki mantara bağ
lı bir ıslak çıkıyı H lmiıc 
uzatarak dedi ki : 

- Affedersiniz.. bu ibra· 
himden düştü .• onu bulama· 
dığtm için ize getirdim. 

- Neden gemide yok· 
mıy ı? 

- Evet.. fakat olga bat
tı .• ben o)ga tayfalarından 

-Sonu var-

atates zeri
yatı 

Avrupa ya patates 17 nci 
asırda Parrncntier tar fından 
getirilmişti. lptidalan halk 
patatese şüpheli bir nazarla 
bakıyor, bunun zehirli oldu· 

ğund n, bıat lıh getirdiğin· 
den bahsediliyordu. Yalnız 
Frans kralı 16 acı Louis 

p tatcsi faydalı bir sebze, 
telakki etmişti' Hatta 1784 
senesi Ağustosunda verdiği 
bir ziy f ıette şu yemekler 
v rdı: 

iki pat tes çorb sı, pat • 
tes tava ı, patates e 1 tası, 
pat tes lokması, patatesli 
börek, p teles likörü! 

Avrup h iki 150 sene 
evvel p tatese karşı bu ka· 
dar muhteriz dnvr nırken 
şimdi Avrup nın ht1r tara· 
fında kabil olduğu kadar 
çok p tate11 yetiıtirilmesiae 
çahıılıyor. Patates ziraatı 
flmdf bupton •VV ikinin bir 
miılinden fııJadır. 

anılmıyacak 

şeyler 
Bir Amerikan gazetesi 

inaaılmıyac k baı:ı v katarı 
toplamıştır. Bunl rdan bir 
kaçını yazıyoruz : 1 

1 - En f zla uzun boks 
m çı 6 nis n 1893 tarihinde 
yapılmıştır. jack Burke ile 
zenci boksor Audy B rveu 
arasındaki ba maç 7 saat 
19 dakika sürmüştür. 110 
ravund tutan bu maçın ga
rip bir tar fı ıonunda ma
çın hükümsüz addedilmesi· 
dir. 

2 - Amerikada Charles
varth şehrinde 7 yaşında 
biz çocuk ihtiyarlıktan öl
müştilr. Bu çocuk 4 y şında 
genç bir adam olmuş, sa
k h ağarmış, ihtiy r bir 
ad m halini almıştır. Öldü 
ğü zaman çehresi 70 yaşın· 
da bir insandan fazla karı
şıktı. 

3 - Dlluyada hastalık 
rekorunu Henry Smyth dın· 
da bir Amerik h kırmıştır. 

47 yaşında olan bu Ameri· 
lıy 148 defa ameliyat ya· 
pılmış, h11ta 200 saat ame
liyat masası üzerinde kal· 
mııtır. 

Şimdi sıhhati yerindedir. 
---o-,--.... 

"Timsah" Tank 
Amerikada ş mdi "Tim· 

sob., adı verilen yeni bir 
tank yapılm ktadır. 

Bu t nk hem k rada, hem 
suda, hem de bat khk yer· 
)erde yüriiyebileccktir. Bu 
tankı bir vapurdan denize 
indirmek k bildir. Tank ken· 
di vcs itiyle, aatte 16 ki
lometre katederek sahile 
gidebilir. 
Tankın karada sürati sa· 

atte ancak 7 kilometredir. 
Buna mukabil top ateşine 
mukavemeti fEvkalade imiş 

---o---
Yer,yüzünd 

c et 
Avuııtr&ly nıo 5000 kilo

metre şarkında Hovve dmp 
da küçilk bir ad verd1r bu 
adanın yeryüıünde dir cen· 
net olduğu bildirilmektedir. 
f kat bu cennet herkese • 
çı değildir Ad d 150 kişi 
vardır. Bual r müşterek- su· 
rette çalı makta ve heaılatı 

aral rıad taksim etmek· 
etmektedir. Yüıelli kişiden 
hepsinin busuretle kfiçü bir 
serveti toplanmıştır. Ada 
hıl~ı hariçt n geleleri ka
bul etmiyor. Ada çok mün· 
biltir. Bu sebeple burada 
oturanların her illn bir iki 
1aat çılıımaaı kifi g lmckte 
imiı 

T 

ULUS: 

Balkan ,arda 
har mesuliyeti 

F Hh Rıfkı ATAY 
Bütün bu maceraların, 

lngiltere ve Amerikayı mağ· 

liıp , etmek için çare olma
dıklarına şfiphe edilemez. 
Bilakis it ly kendi başına 
Balkan belasını açmamış 

olsaydi, başka yeri rdeki 
müdafaasını Dbelki daha iyi 
yapardı. 

Bundan sonraki hadise· 
ler de ancak mihver müş· 
külatını rttır cak, ne lngi· 
liz dal rının istila edilme· 
sine, ne Amerikan, sanayii· 
nio ç laşmasına, ne de Afri· 
kc f ütuh tının tam mlanma· 
sına mini olacaktır. 

--o--

Radyo g.uetesiae göre 
Yugoslavya barba guınce 
Romanya petrol menbaları 
tehlikeye dilşecek, Balkan
lara Alman sskcri nakliyatı 
güçleşecek, mihver sanayii 
havadan frol eca bombala· 
nacaktır. 

Mele~in para
sı ı' aşırırken 

yakalandı 
Mimar Kemalettin cadde

sinde Ahmet kızı 18 yaşın· 
da S tı, Must f kızı Melek 

tıcı, Cemal kızı 20 yaş1nda 

Melek Özb yat mağazadan 
evlerine giderken Sata Me-
leğin cebinde ve bir zarf 
içiııde bulunno dört yüz elJi 

kwuşuou yaokesiciiik ıure
tile alıp ark dışına vermiş 

ise de cürüm üstünde yaka
lanmış\ rdır. 

-o--
Samsu vali 

a i liğil 
Münhal bulun n Sam un 

vali mu vinliğine in göl kay 
m kamı Ahmed Baha Bey· 
oğlu t yia edilmiştir. 

Manısa Oteli 
Keçecllerde Lale Si
neması arşısında 

KUŞADASI OTELİ 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi sok ğınd Salih 
Gızoı f abri sı kar,şısında 

Bu Oteller lzmirin en 
temiz ve en ucuz otelleri· 
dir, lzmire geleu bütün 
misafirler bu otellerde 
m11afir olurlar. 

Glim ükta 
' s·nın fib ~ 

h zırlaJI 

-------Bir müddetten~ 
rük ve inhiıArlar rt 
t rafından bazu)attl 

buluxan yeni güoırP f' 
tarifesine mabıu• ~ 
rihti (repertuar) ik&r' 

muştur. J 
Bu fihrist eşya • 

rine alfabe sırasile 
edilmiş olup eşyaoıo · 
rük ithalat umuoıi ti 
tatbik şekil ve •"" 
göstermektedir. 

--o----
Recep K~ 
pe terfi e 

lzmir devlet de:lt'* 
sekizinci işletme 11 dJ 
murluğuaa terfilO. ut 

. ııbYı 
aasül diıpaa.erı pi 
muru Recep Koçıt• 
edilmiıtir. -------A 

Ama JSt 
Abdülkaw 

Beledıue mı 
uuıusigi gara. 

b'ri•" 
Keçecilerde 1 6 

lediye mıntak••• ,l 
d 'leO Hasan oğlu 1 . ... 

Abdtilkadir SeY~0,; 
diye memwu t{u t~İ 
duaıan& hakaret ' ti' 

'f s11r• çıkı ile de hafı tt'' 
ralamıı ve tutulıP" __ .,,,,,. ---

ISTA N P 
Tramvauıarında 

biletçiler ç•!! ... 
lstanbul (Huıu• 

vaylarda kadıO 1,,t kullanılmaıu kar•' 

tır. 40 
70 Kadar: ka 

1 

alınmıştır. 

lzmir Aslı, 
Şuh -sinde ___ _,,,,,,. 

• ıı:ıi 1 
Aşağıda ıs erli 

yedek subayuı ~il•' 
müracaat etıııe•~·t• 

1-Senai bar 
1df' 

327 li Mehmet 
Nezihi (49048) ·f'_ 

2-Sanai h•'bŞ~ 
319 lu Halil 
(49076) 


