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a.ılfARP 
kanlarda! 

aı;--0-
4!"'\ d 11Y•, Dihıyet, kur· 
~~ içi ' 11 kuzuya ıaldır· 
ı;:'•r • do~udutu maaalları 
t 'f,,: .erek Yugoslavya 

1 
~ ,111~••tına h&c~m etti. -.,t b 1 llıaıılları ıöyledı, 

"- bir~ defa kuıııındaki 
~it 11.ıu olmadığı anla

- ~11.:•tikıniyecektir. 
11~ 1'fıa:olr.•klaruı da Hker· 
..._t •• ••lı gılr'ınkemiı mektep

' •t •r 1 Y•ıını çok
lltıı b" b 

i.~latıD ır ayli yaıh 
a;..._1, ı.İ, ıenç luz ve ka-
" bıa d ize de ıilib veri· 
~~ .,._

1
,_• d6i&ımeğe. ıan· 

~lbıt •ddeı vatanımızı 
._ '--tar.i • lroııcajıı." di· L ~ha •lcları Yunanistan-
~ b:•• •c:aebi ı•ıeteci
bt "'•ıılr''~. bir beye can ve 

• •çınde bırakmıı· 

ile ~-'•ilca 
"t '' la& hariciye nazırı 
t... •ı.11,ı:~k Amerikan ga
~ ~~ ıfade ve neıriya· 
t1...."0al,;lırı1 Yunıniıtan ve 
~·~ i ~•ya yardım yetiı
~lta çı11 Amerika hlikü-
~t -._;• ... •eri vaııtalara 

· "ru anlaıılmakta-
'1'11. 
s,,~011 diplomatik mii
~d ,,1: •on Moıkova·Bel
.. ~ l lllıııına btlyfik bir 
~t, 1 elaenııniyet atfet
~u.:•b en ıelibiyelli dip-
ı ._dırı lltıu alenen bığar
'l'Qt •r. 

1tt 
\a..~t. 1. R•ıeteleriaia kul-
~lı 11111 

da Berlini ıoa 
1 .. ç'~ '••da haklı bulmak-

t..:'•lıa ~ı.lctır. 
~ ba 1

••11 : ltalya müı-
~ '•ı~ ~11 

d&nya adetçe 
V ~lça ir dGtnıaala çar· 
~'lat le fakat kahraman 
' ~ h ~~111 •aldarmaıındaa 
"\--,111lı11yıya en zehir-
b • •rle b&cum etmek· 

'"'~--,;Çile ıöyliyelim : 
t..' "~ •, Yunan cephe
\ '>i ,;t d6knıekle lngil-'• ~--iı:1•rında ve Afrika· 
-., lç,~ P edemiyeceğini 
~•h, Yunanistan yal· 
~ it,~ Alaıanyaaıa müt· 
~" ~ Yıyı nıathlp ede· 

f '' ~~•ıt baaıl ettiiiai 
1 
in etaıiı oluyor. 
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-~tlar Blrllilnde 
~-ltkasına karıı 
'' lratar gapıldı 
~ ~•i, ; (ı.ı(-Sovyetler 
"-._'-,, 5 b&y&k ıehria· 
~ ,,~ te~likeaine kartı 
" ~' •rt ınanenalar ya· . 

B. Eden Britanya O~dularını Teftiı Ederken 

YUGOSLAV iNGiLi~ Almanlar ye. 
Tayyareleri Yuna~ ve Yugoslavlar iden bin kilo-

:--·~- 1 gaf il avıanmadılar metrelik' bir 
Bulgarıstanın .. v~ Ro-1 Lond •• ~(:>=. Royt•r ce he a tılar 
manganın hukumet 1 ajansının diplomatik muha· p --o ç 

1 merkezıerııe bügük ~~~ ~;:d;!!~~ ~~~~:mi:•:: Londra, (a.a) - Oli Fraa· 

1 h 1 1 b b d 
itiyadın• udık kalarak en sız ajansı bildiriyor: 

'B ırıer n om ar 1 Almanların Yugoslavya y • zaifi fUrmuıtur. Hitle.r Yu· ile Yuuanistana tecavüz 

man Btmlııardı·r goılavyada ve Yunaoııtanda 1 •1 , "d IOOO k' 
y hasımlarını hazır bulacak- etme erı e~ yenı en ı-

lometrelik bir cephe açmıı --.. -
Sof ya (a.a) - Bulgar ajab ıı 

bildiriyor: 
Taarruz eden Alman kuv· 

vetlerine hiçbir Bulgar askeri 
iştirak etmediği bılde Yu
goslav tayyareleri açık Bul
gar şehirine hücum ederek 
ederek Sofyaya bomba at
mıılardır. 

Haaarlarıa tamirine baş· 
laamıı ve ba hareketin Bul· 

gar elçiıi va11tasiyle Belgrat 
b&kumetine protestoda bn
lunmuıtur. 

Bükreı (ı.a) - Yugoslav 
tayvueleri 6 Nisanda Ro· 
manyınıa üç ıehrine bOcllm 
ederek bombalamışlar üç ölll 
ile üç kiıiain yaralanmasına 
aebeb olmuılardır. General 

Antenesko bu huıuıta her 
türlü tedbirlerin alındığını 

beyan etmittir. 
Yugoılavya şimalde Al

manya Macariıtan batı şi
malde ltalya. doğuda Ro
manya ve Bulgaristan, ce· 

ııupta ve batı cenupta Ar· 
navutlukla sarılıdır. Balada 
Adriyıtak lnyılarnıda ltalyı 
ile bir nevi deniz hududu 
ttıkil eder. 

247,3t2 kilometre murab· 
bıında arazı olup ntifuıu 
1937 aeaeai aıyımında 15 
milyoa 400 bia kift idi. 

tır. 

Eden ve general Sir Con 
Dillin Atioada bulunması 

logiliz bükümetinin vaziyet· 
ten haberdar olduğunu gös
termektedir. Yakında baş 

gösterecek bidiseler lagilte
renin bütün tedbirleri vak
tinde aldığını meydana ko· 
yacaktır. 

Hitler kaçındığı şeyi, yani 
iki cephede harp etmek 

mecburiyetini kabul etmiıtir. 
Hakikatte bu üç cephedir. 

Çünkü Alman kuvvetleri 
Trablusta da harbe ıirmiı-
)erdir. 

Yugos iv or
dusu 1,250,000 

kişidir 
-11111--

Londra (a.a) - Royter 
bildiriyor : Yugoalavya harp 
ıamatı ında bir milyon iki 
yüı elli bin kişilik bir kav· 
vet çıkaracağı anlaşılmıştır. 
Ordunun techiıah çok mU
kemmel olup 75 lik Fransız 
toplarına maliktir. 

Kilometre murabbaıca 62,2 
nllfuı düomektedir. Ve hu
dutlarının uıualoğu 3056 
kilometredir. 

bulunuyorJar. 
Macarlarla Romanyahların 

bu hücuma her fiz İftİrak 
etmemişlerdir. Bunluın ka
rışmaları mihvercilerin ta
lebine bağlıdır, 

---o----
Yugoslav~ordu
suMusolini kuv 
vetlerine son 
darbeyi intli

recektir ....._ 
Londra (a.a) - Royterin 

diplomatik muhabiri bildiri
yor: 

Hitler Yunanistana yaptı· 
ğı hücumlar mihver ortağı
nın düştüğü ümitsizliğe bir 
çare aram ğa koyulmuş bu
lunuyor. Hitler Libya ve 
Mısıra yapacağı bllcamlarla 

petrol sahalarına yol açıacı
ğtnı z nnediyordu. Yugos· 
lavların sinir harbına boyun 
eğmemeleri Almanları şa
şırtmıştır. 

Yugoslav askeri korku 
uedir bilmiyen bir askerdir. 
Subaylarla erler arasındaki 
arkadaıhk çok mühim bir· 
rol oynayabilir. Bu ordunun 
Arnavudluğa hncum ederek 
Mu110Jiai kuvvetlerine ıon 

lerlemek isti. 
yen Alman 

kıtaları 
durduruldu 

--cı:ıo--

Almanıarın 10 tankı Ilı 
6 tauuarusi tahrip 
edildi ve bir mlk
dar esir alındı 
Atina (a.a)-163 numara• 

h Yunan resmi tebliği : 
Ea modern harp va11tala· 

rı ve tanklariyle mücehbe• 
ve ağır bombardıman tayya-
relerinin iıtirakiyle Alma•• 
lar üst üıte mevzilerimize 
hücum etmiştir. Belen bil· 
gesiyle Struma vadiıinde 
askerlerimiz mütearnıa çe• 
tin bir muharebe vermiftir. 
Bu kanlı harpler olan de• 
vam etmektedir. Arnavut· 
lukta ltalyan cephe.inde• 
ayrılan küçük bir bava kaY· 
vetimiz yeni cephedeki 
askerlerimizle işbirliği yap· 
mış ve düsmana ağır zayiat 
verdirmiıtir. 
Alman topçularının ve pike 

tayyarelerinin ağır hücumla
rına kahramanca mukavemet 
etmekteyiz. Yalnız bir meY• 
zimiz diişmüıt&r. 10 d&ımaa 
tankı ile en aıağı 5-6 dit· 
man tayyaresi tahrip edil
miş ve bir miktarda eıir 
ahnmııhr. Harekit icabı 
olarak bazı mıntakalar tala· 
tiye edilmiıtir. Dliımaa bir 
miktar ilerlemiş.e de dur• 
durulmuştur. 

--ııııııı:-

INGILTERE 
Yunanistana 

bir ordu 
2"Önderdi 

Londra. (a.a) - Dlia rece 
Londrada bir resmi tebHi 
acşredilmiıtir. Bu teblitd• 
uzun zamandanberi Balkaa• 
l,flrda Alman tazyiki devam 
ederken son günlerde Bal• 
garistana Alman aıkerleriaia 
gelmesi üzerine kahramaa 
ve müttefikimiz Yunaniıtaa~ 
yardım maksadile Britaaya, 
Avuıtralya ve Yeni Zelea
da askerlerinden mürekkep 
bir ordu gönderilmiılir. Ay• 
ni zamanda hava kuvtetle-ı 
ri de takviye edilmiıtir. 

darbeyi indirecektir. 
Ceeneral Veyvel Yunan~ 

tana gönderilen Nil orduıa 
nuo miktarını gizi tatma 
muvaffak olmuştur. 

Askerlerımizle tayyarele 
rimiz Yunanistan• yetiıtl 
gibi Yugoılavyaya dı ya 
maia baıladıjımız yarda 
lar bir sel halinde dıta 
etm .. ktedir. 



ive taarruz 
Kalaramaalarcla Maıtafa otla Etem •ar

k ullraılle fflıeyia lranıı ikbalin evi
taarnı ıttljiade11 yakalanmııtır. 

Siıle yaralamuk 
Bacada Felaml otla Hlıeyia ıarhoılak 

ltllibmle AH otla Veliyi tiıle yaraladıtı•· 
pk•••amııbr. 

Tabanca taıımak 
ICarp1ab Yapar iıkeleıiade Ali otla 

•1a heriade bir tabaaca bulanarak 
... .,.br. 

Bıçak taıımak 
Kemer Kltatbane ca•d t sinde Hamıa 
la Recep ve lbralaim ojlu Refik'ia ize· 

• bir bıçak balaaarak alı amııtır. 

Çakı taıımak 
.. lçtfmelik cıdcluiacle Hl1tyla otla 
llafa•ı• lıerlacle bir ıuıtafl Ç11kı bala· 

.... _ ... _,.__ ahamıfbr. 

Esrar bulundurmak 
t..etı-fa balYuaacla Nari otla Belriria 

ade arar balaaarak allnmııbr. 

Sarkıntıhk 
Alaaacak Şelaitlerde Slleymaa ojla Şa

eYlelllllek makıadile Ahmet kaıı Llt· 
la lal•e ıeçerek ıarkıatıhkta balan• 

1111rmclaa yalralaamııhr. 

Tehdit 
Namaıılhta Mutafa otla Ali ıeçimıiı· 
Jkladea lrarııı Saadeti 611mle tehdit 

Mtllilatl•• yakalaaauıtır. 

HIRSIZLIK 
Allaacals Nebati yağ fabrikaıında lımail 

Ka11m, Numan otla Selim ve Şllkr& 
lbrahlm Nebati yıt fabrilraııaa ait 

adet Yarlli çalarak ıatarlarken yakalan· 
u.atllarclır. 

._ooıımı IÖŞESI_ 

Saç dökülmesi 
Umumiyetle iaualarıa deriıi iki b&y&k 

aJllclır. Yaih cildler. Kura cildler. 
Yath cUdler amaml7etle ıaçlarda çok 

H._..ıs yıpar. Eıuea kepek aeailea ıey 
clWlmlıcle kallaaılarak eıklyea ve dö· 
• llmlf lalc•yrat ile ifraı olaaaa 

.. IUd,aa tetekkll eden ıe1e derler. itte 
m1J--· ls•pekler karayaau adeta saçların dip

llllll ... • birer kabuk ıibi durur ve ıaçların 
rı!Mlllllell~·•lae ve oralardaki deveraDa mani 

•• uçlar da dökllmiye baılar. 

la •beple baflarında cok kepek olaalar 
-.1u1ıaı ıık ıık yıkamak mecbariyetiadı· 

r. Abi takdirde uçlar gitıide d6kll· 
• CUcli kara olanların iae bıı yılramaları 

•Jr•lr olmahdır. Çiakü cildin ifraı 
krem ıibi yai madde11 bunlarda 

, aı ifras olanar. Onu da ıık aık yı· 
nk ılderlnek o zamaa clld b&ıb&tla 

Ye bundan da uç d&kllmeıi vaki 
Yatlı cildliler haftada iki defa temiı 
aabaalartle 11çlar1Dı ydıamahdırln. 

ıktaa aoara iyice kurulamab. Ve 
çok elaemmlyet •ermtlldir. Yıkan• 

••• ellerle, parmaklarla •ılan• 
ı atmalı •• l7lce aa•alaa•armala .. r. 

DÖRD0NC0 HAFTA AT 
YARISLARI 

Dördlaci hafta at yarıı· 
)arı dlln Kızılçulludaki ıa• 
hada yapılmııtır. 

Birinci koıa: 1200 metre 
meıafe 500 lira ikramiye 
olan bu kaıuda Elbaa bi· 
rinci, Selçuk ikinci, Biraen 
&çllnc& ıelmiıtir. 

ikinci koıa: 2000 metre 
meuf e 255 lir• ikramiyeli 
olan ba koıuda Yıldınm 
birinci, Sevim ikinci, Nerıiı 
lçiiac& ıelmiıtlr. 

Oçtiacil lroıu: 2400 metre 
meıafe 750 li ra ikramiyeli 
bu koıaJ• 3 at ittirak etmlı 

ve yarııların en heyecanh11 
bu koıu olmaıtur. Romanı 
birinci, Taıpıaar ikiaci, 
Şipka BçtıacBIBfD kazan· 
mııtır. 

Dördlncii koıa 2000 met
re meufeli ve 500 lira 
ikramiyeli olan bu koıada 
Y etiı birinci, Ruva ikinci, 
Ayfer 8çlac6llt8 kaıaa
mııtır. 

Beıinci koıu: 1200 metre 
muafeli ve 370 Ura ikrami
yeli bu koıuda Hecin birinci 
Salara ikiaci, Tarzaa lç&acl 
gelmiıtir. 

Gözlük satan- Mübayaa edile
lar muayene cek pamukla· 

ediliyor nn fiatları 
--'Ow 

Sıhhat ••klleti tarafında• 
ba11rlaaıp ıoa zamanda B. 
M. Mecliaiace taıdik edilen 
yeni bir knu ı macibiace 
memlektimbde balaaa11 161· 
l&kçlUer, balaadakları mahal· 
lerdeki Sıhhat mlldllrltlpne 
mlracatla fenni ehliyetleriai 
iabat edip birer rabıataame 
alacaklardır. 

Üç ay içinde rahutaame 
almıyaa ıazllkçiUer derhal 
ticaretten meıı.olaaacalr ve 
badema ehliyeti olmıyaalar 
da ıözliik ticareti yapam•J•· 
caklard11. 

--o--

---o---
Hii\6metçe ibd11 edilen 

pamuk mıhıallla&a mlba· 
yauı hakkıadaki kararaa· 
meye ı&re, •h• alınacak 
pamuklara cinslere ı&re bir 
ıataı a1mı fiata tayia edil
miıtir. Hilkiimıtia alacajı 

birinci nevi Clevlaad pama· 
tu için 6Q kıuuı, birinci 
nevi Adana parıaağu içia de 
50 karuı fiat e1aı tatul
muıtar. Diğer neviler için 
de ba eıaılar dahiıiade bir 
fiat teabit edilecektir. 

1~ Mayıs genç- Satılık iki ev 
)ık bayr &mı Balhkayuda Sucu ıok•i••· 
Her yal 19 Ma11ıta b&tla da acele acuı utılak 56154 

yurtta tekr•rlaaan 19 Mayıı No.lu iki evi ıörmek lıtiyen· 
ıeaçlik bayramı içia bu (er ıokak karıııında bakkal 
ıeae ıimdiden hııırhklara lbrahime mllracaat etsinler. 
baılaamııtır. 5 - S 

Spor hareketleri ve jlm· 

11aıtik ıealikleriaiD ba yd Dr. F·.-b n· l•ık 
ıeçen aeaekilerden daha 'J" 
parlak olma11nı temin mak· lımlr Memleket butaaeıl 
Hdile Maarif vekileti bitin Roatkea mltebauıaı 

Roatken •• Elektrik tecla•lıl 
mektep idarelerine bir ta· r•pıhr. lklael h1ler Sok"la 
mim ıaadermiftir. t • N" T f!L HFON. 1~1 

ı ı ·BuGUNDEN iiıaAREN 1 1 
f ELHAMRA Sinemasında 
ı Mehtabın auraaar s&lelliii diln1ada ~ııiz olan ıtııel I~· 
ı mirin ıiir dolu aefiı mehtaplı ıecelon baıla!ken, ıeaenıa 1 
ı ea aefiı ve aibayet bir sözle (Atıkların filmı) ola• b8yDk ! 

1 AY DOGARKEN f 
1 

jaanette Mac Doaald-Nelıoa eddy ı 
Jaraalda-En ıon ve en m&bim Hark haberleri i 
Seanıler-2,lS-4.30-6.45-9 da 

TELEFON: 3646 

i Tayyare Sinemasında 
ı 2 Nı ... 1941 Çuıamba rlatlade11 ltilaareD 

1 
ı 

1 

ALMA 
CASUSLA 
AMERiKA 

(111) 

Bilim bildinaiı bir ı•Y var ki api 
aia ahanıada J•Dİ doktoran Al,,,..q 
gittitl zamaa doktora• karısı bl 
leriai Vilhılm Bahalreye dakmlfll· 

Bu adam Avrupa vaparaaaa ıi7atl 
•d' 1 ı. 

Koc11111ın yakaııaı metreıi ola• 
r'oıtan kurtarmak için onu• yarduDl
.etmiıti. Ve Atmaayaya kaçınlmaıılll 
mitti.~ 

Nitekim Vilbelm bu meaelede 
oyaamııtı. O, Gribli bir karnulıkl• 
ve bir daha bırakamamııtı. 

May111u onunca akıamı, Brem•• 
nua hareketinden yirmi dakika •~ 
helm geminin ı8varlıinin kabineli•• 
ve demiıti ki: 

- Kaptan ıiıe llylemeHJİID ki 
mlretebabadaa llriıi baaa meçal 
remlye biadiklarİDİ •• dektor G...-~ 
akıam l.a ıemiyle biletals yolca 
laareketiae aeaaret edeceklerial 1 

ler. ld 
M•ıelede Geıta poaaa parmajı o isi: 

anlıya• kaptaıa hiddetlendi •• eledi 
1 

- Vilhelm ben b&yle oyanlara ••• 
mam. Eter Gribi ba ıemide il• b' 

&bu ıemlyi hareket ettirmem. Zir• . 
Jete katlaaamam. Şimdi f "deral i.ull 
ıefi bay Turroyu da haberdar ederi• 

Vilbelm cevap verdi: 
- Kapta• d&rt tarah aradım. 

haklan blylklllillae yemi• ederi• ki 
gemide detildir. 

B&tla baalan &ireamlı olan tarro 
meD ıemiıinin tekrar relmuiai .. 
lıkla .. bekledi. 

Gemi relir gelmeı iki bafiyeai• 
tiyle remiye gitti Ye Vilbelmi al~ 
knce ona oa bet bia dolar ceıa ,_.-· 
onu iıtiataka çekti. 

Vilhelm pprauıtı. lfadeıiai • 
karııbrdı. HiUlıatea ıuaları cllyeb~;.1 

- Gribli11 kayboldufa ıece mı~ 
kiıi ıelip beai kabinemde balclalar• 
lia gemiye bilet.iz ve kayıbıı 
timin· etmemi ricacada bulaaclalar. 
Karel Fredeİik ve Hermaaı taaı,.P: 
madıiımı ıorcfalar we keadileriai• .. 
rla huabına İl ı&rdlkleriai ili•• 

Federal ıalnta ıefi Turro 10rdu: 

- Son• ,,,,, -

I oOKTôRUN. ŞAŞKı 
ı Mllmnıillerl: EmiD R111k - Slleyman Necip .. ı 
• Okuyanlar: Mibeyyeu Seaar • Mutafa Çailar •. 

1 
Aynca: Gayet ılll•_ç~I · Maılkill Ciaıeaeler ban . 
Matlaıler: l,45-S,15- 5.15-7.15- 9.15 te .. 

eamart•I. aleri l 15 •e r 



TUNA A 
DALGALAtcl 

•c------ı• ıl[ Dü. ada ] 

• (No.25)•-Hll!~~~!!!'!~~-

ta· 

Yazan: A.Fuat Tu§saven 

önllnden gerken siyahlara 
bürilnm&ı bir kadının sahil· 
de bekled ğlni ve kucakta 
taıınan bir tabutun onun 
gözlerinin önünden geçtiğini 
gören tayfalar, ıiyahh ka-
dın lbrabimin karıİı,.ölen 
İEe bir gece evvel sa-... 
bahlara kadar yağan yağ
ınur altında babHını bekli· 
yen yavru olduğunu anlıya'":~ 
rak hıçkırıklarını zapt ede· 
mediler.:' 

3 
Otuz ıeno, fırsat buldu· 

ğu Akşamlar Tuna boy
larında dolaşuak dalgaların 

lisanını tercümeye çat.şan 
Halmiş, bir nisan alışamı 
o dalgalann arasına lu.rışıp, 
otuz sene evvel sevdiği a·· 
elamın gittiii meçhul diyara 
kavuıtu .. 

-BiTTi-

uUlus" un 
makalesi 

-o-

Ankara - Ulus gazetesi 
"Balkanlar muharebesi baş-

lamııtır" baıhğı altında 
Falih Rıfkı Atayın bir ma-

kalesini baı sütununda neş
rdmektedir. Falih Rıfkı 

Atay bu makalesinde Bal

kanlar vaziyetinin bir tarihçe 

ve tahlilini yaptıktan ıonra 
ezcümle demektedir ki: 

"Mihver için bu yaz bir 
ıey yapmak l.a ıımdı. Bu şey 
lngiliz adalarına yapılma% 

hale geldiği içindir ki bu 

hırbıa kat'i neticesi 6ıe

rindc asla m juıir olmasa 
bile mihver ordularana bir 

meıguliyet sahHı bulmak ve 
bu fırsatla ltaJyayı bir ihti· 

!ilden mümkün mertebe 

kurtarmağa çahımak ic; p 

etmiştir: Harp hareketlerinin 
inkiıafını bekliyelim." ---
Amerikanın 

Yardımı 

V aıington ( a.a ) - Ruzp 
ve:ltin Kızıldenizde Adeain 

harp mıntakası harici adde

dılmesi hakkındaki beyanatı 

ıiyaıi mahfillerde Balkanlar, 

biha111a Yunaniıtaı: ve Tür

kiye malzemece yardım ya 

pılma11aı temin saretlyle iıah 
ecUlınektedir. 

plinlar1aı bozmakta olduju· 
na bildirmiıtir. 

Harp en çetin safb11ıaa 

sıirmiıtir. Son galebenin da

ima bal&h •• dalma dojru 
tarafta olmaıını dileriz. 

~ ..... ..-.~ 
[ Neler ] r\ • ....................... 
L2~ o~J MiLLİ ÜME MAÇLARINA 

DEVAM EDiLDi Baiıran DÜN DE 
Bisikletler 
Danimarka, Avrupada f:n 

çok bisikleti olan memle
kettir. Mevcud bisikletlerin 
miktarı bir milyondan fazla· 
dır. Şu halde üç kişiye bir 
bisiklet düşüyor demektir. 
Buna mukabil bisiklet hır
sızlığı fazladır. Her sene bir 
çok bisiklet çalınmaktadır. 

Bir bisiklet meraklısı bu
nun önüne geçmek için dü
şü müş, taşınmış, nihayet 
küçük bir alet bulmuştur. 
Su alet bisikletin iki teker
liği arasına konulmaktadır. 

IKüçük bir anahtarı vardır. 
Bisikletten inen anahtarla 
bu aleti kuruyor. Kendisi 
gelmezden evvel biriıi bisik
leti çalıp yürütecek olursa 
bisiklet tehlike işareti veren 

dürtükler gibi bağırmağa 
başlamaktadır. Bu suretle 

çahumlf olduğu aulaşılmakta 
ve derhal htrıız yakalanmak
tadır. 

Sahibi gelip iizerine bine
ceği zaman gene anahtarla 
makineyi bağırmıyacak hale 
gelmektedir. ---a--..-
8 Kiloaiırlığın
da çağanozlar 

Birleşik Amerika balıkçı· 
lar birliği, çağanozların adet
leri hakkında tetkiklerde 
bulunmak üzere Alaska sa
hillerinde bir seyahat tertip 
etmiıtir. Alaska sahillerinde 
ve denizin dibinde yaıayan 
çağanoılarıe ağırhğı sekiz 
kiloyu bulmaktadır. Bu ça· 
ğanozlarıu yakalanması ko· 
lay ve tehlikesiz değildir. 
Zira çengelleri pek uzun ve 
kuvvetlidir. 

lhtimalki bunları avlamak
taki zorluk yiiıüoden Ame· 
rikahlar çağanoz avını bu 
giine kadar ihmal etmişler· 

dir. 
Amerikalı balıkçılar, çığa· 

noz: avından senede bet 
milyar dolarlık bir gelir 
elde edeceklerini hesap ve 
tahmin ediyorlar. 

~ 

Manisa Oteli 
Keçecilerde Lale Si
neması kar,ısında 

KUŞADASI OTELİ 
.:. c 1 1 $· .. 

Keçeciler ttac1 Sadullah 
efendi sokağinda Salih 
Gazoz fabrikası karşısında 

Bu Otilıler lzmirin en 
temiz ve ea ucuz otelleri
dir, lımire gelen bütlin 
misafirler bu otellerde 
mııafir olurlar. 

?3"'Em»P;;;;- >* m 

------ - ---
Milli küme maçlarına dün 

Alsancak stadyomunda bin· 
l Jrce halkın huzurunda ha
raretle devam edilmiştir. 

Baştan başa heyecan için· 
d e geçen bu maçlarda Al· 
hy 1-0 Harbıyeyi yendi. 

Altınordn·Maskespor ma· 
çı 4.4 berabere bitti. 

lstenbul (a.a) - Biriuci 
maç lstanbulspor ve Es.i
şehir ıampiyonu Demirapor 
arasında ve Ahmet Ademin 

hakemliği altında yapılmıı

t r. 
ilk anlarda lstanbulspor-

lul nn hissedilecek derece
de bir hakimiyeti altında 
başlayan oyunun birinci dev
resi tek golJe nihayet bal· 
muş, ikinci devrede Demir
sporlulann çok ıert oyunla
rı yüzünden gol yapılmamıı 
ve 1 sıfır ile lstaubu1spor
luların galebesiyle bitmiıtir. 

ikinci maç Beıiktaı ve 

G nçlerbirliği arasında ve 
~amib Gürıoyun idareainde 
olmuştur. 

Beşiktaı çok düıgiln hir 
oyuo çıkarcrak 3·2 ile Genç• 
lerbir1iğine galip olmuıtar. 

Mitlerin Ordu Vaşingtonda 
Kuvvetile Yugoslav elçisi 

--•:-- radyoda bir 
Elinde tutmaga 'mecbur nutuk söyledi 
olduğu muazzam saha 

faaliuetlni balta,. 
ııuacaktır 

Loıidra (• a) - Royter 
bildiriyor: Tecavüzü.o ıon 
lurbaoına lagiltere tarafın· 
aın bütun yardımların ya
pılmasına karar verilmesi 
harbıa yeniden en mühim 
safhasını açmııtır. Hltler la
giltere karşısında elinde 
3000 kilometrelik sahil bu · 
Jundurmakta, bundan deniz 

harbı faydalanmakta iıe de 
Alman kıtalarının bu uzun 
1abilleri müdafaa etmesi de 

lazımdır. Löftan vakası Al· 
manlara yeni ve daha geniı 
,1arbeler indirilebileceğini 

gö~termiıtir. Balkanlarda 
demiryolu münıkalitı hiç 
bir zaman iyi olmamııtar. 

Şimdiki Almanyanıa Garp 
ve Şark cepheleri arasında 

---
Vaşington, ( a.a ) - Ya

goslavyanın Vaıingtoadaki 
elçiıi radyoda bir nutuk 
söylemiş ve eıclimle demiı· 

tir ki: "Yugoslav milleti 
milli vakarını muhafaza içia 

her türlü çareye bat var• 
muıtur. Ve en ıonra da 

taarruza maruz kalmııbr. 
Yugoslav millet keadiaiai 

yalnız hi11etmiyor. Blylk 
Ameıikan milletinin yardı· 
ınındaa emin bulunmaktadır. 

lstiklilimizi ve blltinllil
müıü korumak için mite· 
cavizlerle ölünceye kadar 
çarpışacağız. Allah sevgili 
memleketimizi koruaun." 

mesafe daha blylkttlr. Hlt· 
)erin ordu kuvvetiyle elinde 

tutmaia mecbur olduia ma· 
ezzam Hha faaliyetini bal· 
talıyacaktır. 

Izmir Hususi Muhasebe Mü
clürlüğünden : 

idareyi Husuıiyei Viliyete ait olap Çuıdarlı nabiy11iae 
bağlı Demirtaı köyünün Namazlar tepesinde 300 d6alm 
ve Çandarh nahiyeıinin Kocaçayır mevkiiade 800 dinim 
mer'a üç aene müddetle kiraya verilmek ve icar bed=li iç 
ı ıüsavi taksitte ve peıinen tediye edilmek iizere 1/4/1941 
hribinden itibaren 15 glln müddetle müzayedeye çıkan)· 
mışhr. Mezkur otlakların kirasına talip olanların ibale ta· 
r hi olan 15/4/1941 gününde Dıkili Muhasebei Huıuiye 
Memurlufuna müracaat etmel ri ilia olunur. (1252) 

Avrupa yüksek · sa 'atlar 
mektebinden diulomalı 

(Kazım Sangüder) 
Kemeraltında Meserret oteli karıııında (67~ namarah 

mağazasında en ıon modaya uysıun kadın - erkek elbiseleri 
dikmek ve mevaiwin modern komaılar aatmak ıuretiyle 
mtiıterileriD memaun etmektedir. 



. ---- -, 
MATBUAT 
HÜ 1 il saları 
"Ulu•" 

Birleşik 
Amerika 
Ve Mihver 

A. Ş. ESMER 
Filhakika mihver ıimdiye 

kadar Amerikanın her ha· 
reketine karıı g&z yummuı· 
tar. Gaz yummamak ve 
Amirilramn harp vaziyetin· 
de bulunduğunu kabul et· 
melr içia bir aebep vardır : 
Japonya 'yı harekete getir
mek d&ıllacesi Malumdur 
ki &çlB pakta, göre eğer 
laıiliz - Alman harbine ü· 
çincll bir devlet mUdabale 
edecek olarsa, Japonya da 
harbe girecektir. Eğer Ber
lia ve Roml görDımelerinde 
Japonyanın harekete geç
meaiae karar verilmiı ise, 
mihver devletleri, Amerika· 
•ıa arbk bitaraf ••yılamıya
cagı aetic11iae de varmıı 
olabilirler. Akıi takdirde 
Japonya harp dııı vaziyeti· 
ai mabafaza ettiği halde 

Amerika,.. muharib addetmek 
içi& paktın suya d&ıtüğünü 
kabul etmek demek olar. 

Yaai Amerikanın ne za
man muharip sayılabileceği 
Blrleıik Amerika hükumeti 
tarafından mihvere karıı ta· 
kip edilen •iyasete ve bita· 
rafhta muaayyir hareketler

de balaaup bulunmadıj'ına 
defil, Japonyanın harekete 
ıeçmefe niyeti olup olma
dıjıaa baflı bir meseledir. __ .. __ 
VATAN: 

Balkanlar 
Monreosu 
Alımet Emin YALMAN 

Balkanlardaki <iüıman teh• 
likui. yarının Balkan birli
fiaia temelini hazırlamıya 
yanyaa bir tokmaktır. 

Fakat ıu noktayı· ha· 

brdan çikumamabyız ki he
pimiz birden yeni yeai fe· 

lalretlerden ancak el ele 
vermek ve yeni köt& ihti-

malleri m&ıterelr bir ceaa · 
retle karıalamak ıuretile kur

tulabiliriz. Y arıa darbenin 
ılcldetine birer birer ve ay-

11 ayrı maruz kalmaktan ise 
m11kadderatımızı şimdiden 
mlıterek bir gözle görmek 
elbette akd kirıdır. 

Ş1111a da emin olabiliriz 
ki bir b&kümet saııdalyasını 
ecnebi ellerden bile kabul 
etmefe teıne bir dökOntil 

llariç olmak &zere Rumen, 
Balıar ve Arnavud millet-

lerini• bllylk kısmı da bir 
Balbn Monreoıu prenıibial 
heaimaemek hususunda bi
zimle beraberdir. 

RADYO-
1 Italyan 
temi eke 
sun da 

müs- INGILTERE Ege denizi teh- l'(AL YA 
ordu- Dahiliye.nazırı- likeli mınta· Yugosli 

• 
ıs yan __ .. _ 

Londra (ı .. a) - Royterin 
ıarki Habeşistaadaki lngiliz 
kuvvetleri nezdinde bulunan 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Son günlerde Harrarı eli
ne geçiren logiliz kuvvetle
rine karıı mücadele eden 
ltalyan müstemleke ordusun· 
da bir isyan çıkmış olduğu 
dün Harrarda ifıa edilmiı· 
miıtir. 

Bu iıyan•, iki mliıtemle
ke piyıde alayı iıtirak et-

miş ve bu alaylara diğer bir 
müstemleke kıtaları grubu 

ve iki topçu bataryaıı ara· 
ııada çarpııma vukua gele-

rek kan akmııtır. Bu iki 
alayı teıkil eden cOzlitam-

lar dağdmıı ve 13 üncn 
ltalyan gOzide kıtaat livası· 

aın maneviyatı tamımile bo
zulmuıtur. 

YENi SABAH: 

Balkanlarda 
Vaziyet 
--o--

Hiiıeyia Cabit Yalçın 

Çok ıüklir ki Yugoslavya
nın gösterdiği akıDlimel 

Balkaalarıu henüz çilriime· 
mit olduğunu ve Balkanları 

m&dafaa edecek hür evlit
ların bili yaşıdığını cihana 
isbat etti. 

Eğer bir gün Bulgaristan 
kurtulabilecek ise bunu mlin-

baaıran Yuıuılavyanın gös· 
tcrdiği karakter metanetine 

ve ahliki buyiiklüğe borçlu 
olacaktır. 

Bulgarların balkanlılara 
sürdllğli karayı Yugôılavlar 
yıkadılar. 

Bulgar komıularımız liyik 
olduklar mevki buldular. 

Artık Balkanları rabıt bırak
sınlar ve onların iılerine 
kanımHıalar. Bizler takip 
edeeeğimiz mesleği kendi-

miz tayin edebiliriz. Ve hür 
vatanluda milstekil yaıama· 
i'a nasıl hak kazanıldığını 

icıp t.de11e gösteririr. 

----o---
CUMHURiYET 

Yu2oslav 
• 
ısyanı 

YUNUS NADi 

nın beyanatı ka olmuş ilinıbarp __ ,._,,, __ .. __ 
LQndra ( a.a ) - lngilix 

dahiliye nazırı 8. Morriıon 
Almanyanın Yugoslavyaya 
harp ilinı hakkındaki fikrini 
ş6yle ifade etmiştir: 

- Olan şey bekleniyordu. 
Bu ancak bir :zaman mese
lesi idi. 

8. Morrison Yugoslavya 
ile Sovyetler birliği arasın

daki ademi tecavüz pakhnı 
çok iyi karşılamış ve demiş
tir ki: 

"Eğer bu Sovyet birliğinin 
ıiyasetinde bir döniim nok
tasa ise, yalnız Avrupa için 
def il, fakat ayni zamanda 
Sovyetler birliği için de iyi 
birıey olacaktır." 

B. Morriıon Hitlerin Bal
kanlarda karşılaşmasını arzu 

etmediği birsiyle karşılaıa
cağından emin olduğunu bil
dirmiıtir. 

--o--
STRUMADA 
Alman kıtaıarı çok 

ıiddetli bir moka vımet 
karıısında kaldılar 

Atina (a.a)-Şiddctli hli· 
camlara rağmen mubteıem 
bir surette muharebe eden 

Elen ordusu bntna bat üze· 
rinde Alman taarruzunu tut· 
mağa muvaffak olmuıtur. 

Strumada dllşman çok bü
yilk zayiat vermiştir. 

Berlin (a.a)-Alman kıta
ları Struma ırmağı vadisin-

de çok tiddetli bir mukave
ıpet ile karşdıımııtır. 

Trakyada devam eden Al
man hücumu hakkında mü
sait haberler gelmektedir. 

---o-.... -
ltalyada Gizli 

Bir Radyo 
Keşfedildi 

Beılin (a.a) - Deutsche 
Allgemeine Zeituag gızete
ıinin Romadaki muhabirine 
göre cenubi ltalyada gizli 
bir radyo istasyonu keşfe
diımiıtir. __ .. __ 
inaHız Tauuareıeri 

Yuaosıavuada 
Sofya, ( a • a ) ~ logiliı 

kuvvetleri Yugoslavya hava 
kuvvetleri tesisatını tesellüm 
etmiılerdir. ilk lngiliz tıyya
releri Yuıoslavyaya gelmiı
tir. 

__ .. __ 
Berlin (a.a) D.N.B. ajansı 

bildiriyor: 
Ege denizinde harekita 

intizar edilmesi lizımdn. Bu 
bölgede cereyan edecek ba
rekit deniz nakliyatını teb· 
likeye sokmuştur. Bu mınta
kalarda ıeyrusefer eden va· 

vepur imha edilmek teh· 
Jikesine maruzdur. 

Alman hükumetine ltalyan 
bükümeti tarafından tahdit 
edilen bathn şarkın, Tiirkiye 
kara sularına kadar bütlin 
ıarki Akdenizi tehlikeli mın· 
taka addetm ~ktedir. 

Bitaraf seyrüseferin Türk 
kara sularını takip edebile
cektir. 

--o--
Yunan Kralı 

Milletine hitabın bir 
bauannamı nıırettı 
Atina (a.a) - Kral Elen 

milletine hitaben neırettiği 
beyannamede :zaferden emin 
olduğudu bildirmif ve de
miştir ki : 

"Milcadelemiz ağır, fakat 
amanıı:z olacaktır .... Hiç bir 
düşman karşısında boyan 
eğmiyeceğiz. Hiç bir feda
karlıktan çekiamiyeceğiz. 

Biz mnttefıklerimiz b&ynk 
kaynaklara malik olan la
giltere ve Amerika ile y11n
yana harp etmekteyiz ve 
Yugoslavya ile el ele harp 
ediyoruz. 

Yürüyeceğimiz uzun yo
lun ucunda zafer bizi bek· 
liyor." 

--o--
Adisababa 
Zaptedildi 

Kahire, ( a.a ) - lngiliz 
imparatorla kuvvetleri Adis· 

ababayı zaptetmiılerdir.Ordu 
temizleme iıleriae devam 
etmektedir. 

Habeıiıtanda:Şiddetli mu
harebelerden sonra kıtaatı-
mız Avaş nehri üzerinde 

mühim bir mü def aa mevziini 
zaptetmiılerdir. Diğer b&tlln 

mıntakalarda ileri hareketi· 
miz muvaffakıyetle devam 
etmektedir. 

Bren, (a.a) -
kümeti kara, d•-" 
kuvvetlerinin 'f 
karşı Alman 
sıkı İf birliği 
kete ıeçmesini 
etmiıtir. 

INGILIZ 
DUL 

Musavvaua 
metre aı 

Kahire (a.•} 
paratorluk ka,. 
ıavvaya 13 kil 
mıılardır. BBtl• 
hareklt mavaff• 
vam etmektedir. 

ltalyaalarda• 
ahnmı11ır. --o__.,,, 
Harbın Balkal 
niılamesı Alll 
bir IBllkBt 

V aıington (•·•) 
mecliıi reisi bey• 
hHsa demiştir ki: 

"Harbın Balk• 
niılemesi Atınallt' 
feliket olacaktır.,. 
~ 

TarabJusg 
Çok &lddatll 

hOcum 

ATINJ\ 
Tehlike ııarıtl 

Atina, (a.ı) 'ıf 
den sonra ıaıt JI~ 
nada bir tıb el 
verilmiı ve oD 

vam etm~~~ 

Alman tllarBiBri dün BELEG 
saıanııı bombaladılar 2 inci dala 

Sofya ( a.a) - Atinadan Belgrad (•·• 
alınan bıberlere göre Alman den sonra B••;,-ı: 
tıyyareleri Seliniği bombar- bir taarraıa 111 
dımaa etmitlerdir. hr. 


