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! Telgraf: iKDAM l•tanbrıl GÜNLDK SiYASi HALK GAZETESi Son Telcraf Matbauında 

Bekleneni yap
tılar, Balkanları 
kana boyadılar 

~~ ....... ="T""-.. , , 
Almanya 

---··-~ Yugdslav 
toprağı 
Alman te
cavüzüne 
uğradı 

Y-: Abidin DA.VER 
fE5) alkanlara harp değil, 

lg} sulh getirdiğini bir naka-
Yunanistanda 
büyük tezahürat 

rat gibi tekrarlayıp du
ran Almanya, bir defa daha sözün
ıie durmadı. Dün sabahtanberi AI
lnanya da, İtalya gibi Balkanları 
•leşe ..ermiştir. Bu hareket Maca
ristanın müsaadesi ve Rom~nyanm Elenlcr zaferi kaza-
ıiaveti üzerine Alman ordusunun • 
Balkanlara girdlği geçen sonbahar- nacaklarından emın 
danbeti bekleniyordu. İlk merha- Almanya Ynnanista11a harp ilan 
~e. Romanyanın işgali olmuştur; etmiş ve Yunan hududunu tecavüz 
ikinci merhaleyi Alınan nrdnsunun etmiştir. Yuanlılar Makedonya ve 
liuigaristana ıirerek Yunan hu- Trakya cephelerinde mukavemet 
d.utıa~ma dayanması teşkil etmiş- etmektedir. Bitler ordusu şiddetli 
tır. Üçüncü merhale 25 Martta, bir mukavemetle karşılaşmıştır. 
l'ugoslavyanın Üçler Paktını im- Yunan - Alman cephesinden gelen 
z~Jamasilc başlanııştır. Eğer, U - 27 haberleri sırasile neşrediyoruz: 
Mart geccs~ Yugoslavya, Mihver Atina, 6 (A.A.) - Bu s"balı saat 
;:oYunduruğu.rm sert bir hamle ile beşi çeyrek geçe Alman Elçisi Ba,'l-

0Ynundan çıkarıp atmasaydı, Al- vekil Korizis'i ziyaret ederek Al-

• 

Yugoslav 
ve El en
lere harp 
i ı an etti 
iki devlete 
uzun birer 
nota verildi ~ 

N o ta 1 a r ı o m etn il 

• 

Yunan Kralı Majeste Jorj Yugoslav Kralı Maj~te Piyer 

Bal kanlara 
tecafJÜZ eden 
Nazi ordusuna 

H itlerin 
. ' em r ı .. 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

1 

Ankara, 6 (A.A.) - Bütün Al
man radyolarının birlikte verdik
leri malılmata nazaran Alman or
dulan bu sabah erkenden Yunan 
ve Yugoslav hudutlarını tecavüz 
etmişlerdir. 

Bu sabah erken Hariciye Nezare
ti salonlarından birinde Almanya 
Haridye Nazırı Von Ribbentrop 
ecnebi gazete muhabirlerine )'ıer 
iki hükfunete verdiği notanın birer 
ıruretini tebliğ etmiş \'e bu notalar 
ayni zamanda ayni salondan tel
graflarla Atina ve Belgrat hüku-

metlerine çekil~tir. l s f/ •ı Notaların metinleri aşağıdaki OVge er 1 e 
telgraflarda bildiriln;ektedir: V / 

ALMANLARIN NOTASI 1 u g o s a 'V g a 
Berlin, 6 (A.A.) - D.N.B. ajan-

sı bildiriy<ır: a r a d 
Alman hükumeti Berlindeki Yu- S l n Q 

nan sefaretine aşağıdaki notayı 
vermiştir: 

Almanya, İngiltere ile Fransanın. 
harp ilan ettikleri gündenl:ıeri ih
tiliılı muharip memleketler arazi
sine münbaslr ve bilhassa Balkan 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

bir pakt 
yapıldı 

ı, 

1 ltalga da Yu.] 
goslavyaya 1 

karşı harpl 
ilan etti 

İngiliz kuvvetle
ri Yugoslavyada 
Belgrad ve cenubi Yu
goslavya bombalandı 

Almanya dün sabah Ywıanista· 
na verdlği lıir notanın aynini Yu
ioslavyaya vererek bu nıcmclekete 
karşı taarrıtza gcçnıistir. İtalya da 
l'ugosla\ !arla lıarıı haliııc!e~ir. Yu. 
coslavya ile telgraf. teleioıı ınt:ha· 
beratı kesildiğinden muhorcLc 
lıakkında geniş tafsilat alınama· 
m.ıştır. Anadolu Ajansının \'erdiği 

haberleri sırasile neşrediyoruz· 
ALMAN TEBLİGİ 

lnaıı ordusu, Yunan hudutlarını IDe.-amı 4 üncü savfada) 
teçmek ve bıı kahraman ınilleti __.,· _,M"";, • ..,,,,.,,..""";;=_...,...._.. .._,...~=---""' lngilizler 

Mer'iyete. giren 
paktın metni 

Berlin 6 (A.A.) - Alman ordu
ları •başkumandanlığının tebliğı: 

arkadan vurmak için 6 Nisana ka
dar beklemiyecekti. Bir hafta ev
vel, yalnız Yunanistana tevcih e
d.ilınesi mukarrer olan taarruz, Yu
&'.oslavyanın Alınanyaya karşı yap
tığı isyan üuriue 6 Nisan sabahı 
lıem Yn&oslavyaya, hem Yunanis
lana karşı çüte bir şekilde yapıl
llıııtır; tıpkı 10 l\fayıs 1940 sabahı· 
llolanda ve Belçikaya olduğu gibi. 

Bu sütnnlarda, Almanyanın Bal
lı:alllarda bir harp unsuru olacajiı 
fikrini daima ve ısrarla ileri sür
d" • ?&iimüzdeıı Yngoslavya ve Yuna-
~staua karşı yapılan tecavüz, bi
:tım için, asla bir sürpriz teşkil et
~eıni§tir, Hadise, yalnız bizim için 

, 

I
Adis-Abe
.baya girdi 

lngiliz kıtaatı Mu
savva yolunda sür
a ti e ilerliyor 

Trablusgarpte 
vaziyet düzeldi 

Yunanistana ihraç edilen İn.giliz 
lnt'alan şimale doğru ilerlcdığin

den ve sefert>er edilen Yugoslav 
ordusu .ile muvasala temin ey !ediği 
<iğrenildiğinden, Alınan ordusu te
~ekkülleri, bu sabah, mukabil ta
arruza geçmişlerdir. Alman ordusu 
teşekkülleri, birçok noktada Yunan 
ve Sırp hudutlarını aŞITll§lard!r, 

Sabah saatlerinde, Alman hava 
kuvvetleri, Sırp tayyare meydan
larına hiicum etmiş ve kuvvetli te
şekküller Belgrat kalesine hücum 
ederek kışlaları ve askeri ehemmi-
yette tesisatı tahrip "Y !emişlerdir. 

Ayni zamanda, İtalyan muhare-

.. e .. ı h gı ; bu hnlısız taarruzun kur-
. ~nları Yunanistan ve Yugoslavya 
~Ç~n de, İngiltere ve bütün dünya 
(.•n de, bir sürpriz olmamış; bila
d •s sonb.ahard~nb~ri seyri adım a

-
Yunan oıdıılar; karşısında ilerliycınıycn Alınan kıtaatını n taarruz etliği ycı·ıer 

Kahire 6 (A.A.) - İngiliz ve im
paratorluk kuvvetleri ileri cüzü • 
tam ]arının Adis - Aba baya girmiş 
olduğu resmen bildirilmektedir. 

1 
be tayyareleri teşekkülleri, Cenubi 
Yugoslavyada asker' ehemmiyette 
lıedeflere muvaffakıyetle hücum 
e~lerdir. 

Ankaraya göre 

t un ~·P edilebılen, tasmim ve B a 1 k a n l a r a 
1 
eaınmut1e yapılmış bir suç olmuş
llr. 

Şarki Akdre
niz ve Egede 

1 
Geçen Biriaciteşrinde Ynıı.anls- harbi Almanya 

b.11.na saldırmak suretile Balkanlara • • Türk sularına kadar 
L::i ilk g-etirmiş olan İtalya da, , g e t i f m 1 Ş t ı r 
. aç saat sonra, Almanyanın pe- olan mıntaka hare-
~~deıı Yugoslavyaya taarruz et- h • d ıştir, Mihverin peyklerinden Ro- h k t b" ıı kat Sa a S 1 1 Ç j n e 
~a~~a, Macaristan ve Bulgaristan Bu are e ır 
ıı•nuz harbe iştirak etmemişlerdir. • d 'oJ • 1d. jı Almanların tehdidi ~ unJ~dan Romanyanm değilse de, siirprız egı Jr 
la 8•arıstaıun ve bilhassa Bulgaris-le~ da bn maceraya karışarak el- - Berlin 6 (A.A.) - D. N. B: 
)' •ıııı ve memleketlerini kana bo-. Alman radyosu Y.u-. Resmen bildirildiğine göre Yu
o~Yacaklannı tahmin. etmek yanlış t nanistanda cereyan eden as -
lı; ın.u. Hele 

0 
Bulgarıstan, mubak- Da D muka veme ınl keri harekat dolayısi!e ~ark! 

,/k, bu işe burnunu sokacaktır. 1• ti raf ediyor Akdeniz havzas.nda ve Ege 
.aktile Balkanlann Prusyası de- Denizinde harekat,. intizar e -

~len bu memleket, bir harp unsu- Ankara 6 (Radyo gazetesi) dilmesi ı.l:ıımdır. Şimdi hare-
li olmak bakımından hakikaten Yugosl;vya ve Yunanistan, .Alman kat mıntakası olan bölgede ce-

1 
alkanların Almanyasıdır. Sene- taarruzuna uğramışlardır. Bu_ su - reyan eden harekat ticari de -
•r~ b b" .. k ortagı da / · kl' at tehl'ke k .t,·ı."eo eri Balkan barışı için bir retle Mihverin uyu nız na ıy mı ı ye so -
-~'<en olan Bulgaristanın Ege de- muh:ı.rebe ateşini Balkanlara ge - muştur. Bu mıntakalara gide • 
t •zi kıyılarına inmek için,Yunanis- tirmiş oluyor. cek vapurlar, mayn vesair 
~na, Makedonyayı ve Büyük M'h .. bu Balkan hareketi bir. harp vasıtaları ile imha edil • 
"arpt .k b ·•• · ı verm · z 'bu -1

- hl'k 1 ~ d 1 l . e ay ettigı yerleri almak .. . teşkil etmeıniı;tır. ıra • ro""' te ı es ne ... anız ur ar. 
et'~. de Yugoslavyaya taarruz ede- suı:pbı;ıbz rdanberi bekleniyordu. Alman hükumeti 4 Şubat 1941 
eti b .. d h b' son a a İ !ı • unun ıçın e, ar m inkişa- . İ Ut e ıı:arsı muvaf- tarihinde talyan hükumeti ta-

" 111 beklediği muhakkaktır. Dün Mıhver ng erey. 'arka do" rnfından tahdid ve tıİyin etli -
"UI ' . t eld edemeyınce ş 6 laıt·gar radyosunun, Bulgaristanın 1 fakiye .e .. d eye mecbur kal- len hattın şarkına isabet eden 

ıp ettiği siyasette devam ede- nı yayılıp ışı 1 a;rı. bundan başka mıntakayı seyrisefain için teh-
Ceğ· . I 1 Bu harp ıçın 1nı bildirirken mecbur edildig"i mış ır. - 1... yoktur. 1 Jikeli mıntaka ilan etmış· tir. 
lak · sebep aramaga uzum h dirde harbe gireceğini söylemesi kuvvetleri, struma vadi- Bu m.ntaka Ege Denizi de da-
' Iınun en büyük delilidir. Bu mec- . Ydunan eke İtalyanlara karşı hll olduğu haıde Türk sahıline 
Qtt:r· sın e, evv hen7 e-f' ,,, k' k 1 k Ş· 1Yet için bahane de hazırdır. gösterdikleri mukavemete ·• yani '·ur ıye ara su arına a-

1 11tıdi Lıgiliz, Yugoslav ve Yunan bir mukavemet göstermektedirıller. dar bütün Şarki Akdenizi ihti-
'" . . d da burada karş a- t ktedı·· Cer~yan t ,Yarelerı, tabıatile Alman ordu- Alman ra yosu ' h k·t müş- va eme ,. ' e -

1'1ıııa üs olan Bul ar to rakl şılan mukavemetin . are a 
1
. t' mekte olan harekat dolayısile 

hoınb lı k g . P arını külata uğrattığını it.ıraf etmış ır. bitaraf seyrisefain, Türk 'kara 
il a yaca lardır; ışte, o zanıan • •· sularına inhisar edecektir. Al-
• IılgarJar, işlerine geldiği giin, ta· .

1 
Alınan düşmanı olduğu man hükumeti, yukarıda tayin 

•ttu • dıkl tamamı e d k' t . za ugra arını ve harbe icbar . . b devletin Mihver boyun u- edilen hare at mın akasında 
~dıid ıçın, u - . . . t . k 
.,, ıklcrini ileri süreceklerdir., ,, vurulmuş olmasına rag- seyrısefaını anzım etme 
.. ., rusuna ··" ·ı h f d 

l:oslavyadan toprak istiyen Ma- men harbe iştirak eımiyecegı umı , hakbını mu a aza e er. 

~~:'.~~-n için de, ayni mülahaza oluo~bilir. .. Ü yf d ) '- J --u. Yalıua Bomanyada ıııillet, (Devamı 4 uııc &ll a 
1 

Arnavutlukta 

Yunan ordusu 
• 

yenı zaferler 
ediyor • 

temın 

MUSA VVA YOLUNDA 
Harbum 6 (A.A.) - Bazı haber -

!ere göre Musavva teslim teklifini 
reddetmiştir. İngiliz kuvvetleri Af; 

maradan Musavvaya doğru ilerle -
mektedirler. 

LİBYADA 
~ Kahire 6 (A.A.) - Şarki Trab -

400 d f 1 
1 

lusgarb harekiitından bahseden İn . en az a giliz askeri sözcüsü bu mıntaka . 1 d hakkında çok nikbin olınak için se es 1 r a ı n ı ' bepler mevcud olduğunu söyle -

Paktı imza eden 
B. Molotov 

Londra, 6 (A.A) - Mookova 
radyoou oon günlerde cereyan eden 
miiılakereler neti.cesmde dün Mıos
kovada bir Sovyet - Yugoslav mu
ahedesi imza edildiğini blldlımiş
tir. Muahede Sovyetler Birliği hü-

'Devamı C iincü sayfada) 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Yugoslavya~ a 
kayıtsız şartsız 
yardım edilecek 
Londra 6 (A.A.) - Resmi rnah

fillf'de bu sabah bildirildiğine gö
re bir tecavüzün kurbanı olan Yu
goslavya, Yunanistan gibi, İngil -
ııerenin kayıdsız ve şartsız yardı -
mına mazhar olacaktır. 

"""-----------· J miştir. ------------------------------------~ 
·2000 metre irtifaın-
da bir tpe işgal edildi 
Atina 6 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Keşi1 ve topçu faaliyeti olınuş -

tur. 400 den fazla esir aldık. 
Atina 6 (A.A.) - Atina radyo ~ 

su matbuat nazırının şu beyanatı
nı neşretmiştir: 

! Cepheden alınan telgraflar, ka • 
lı1ı bir kar tabakası içinde cereyan 

(Devlllll 4 üncü sayfatla) 

Bulgaristan va
ziyetini muha
faza edecek 

Mecbur kalırsa harbe 
müdahale edecekmiş 
Ankara 6 (Radyo gazetesi) -

Bulgar radyosu harp karşısında 
Bulgaristanın vaziyetini şöyle izah 

ediyor: Bulgaristan şimdiye kadar 
takip ettiği siyaseti takibe devam 

ederek harp dışı kalacak, ancak, 

mecbur kalırsa harbe kanşacak • 
tır. 

DÜN YAPILAN MİLLİ KÜME MAÇLARI 

lstanhulspor Demirsporu 1-0, 
Beşiktaş G.Birliğini 3-2 yendi 

. ' 

Dü.n yapdnı milli ldhne ~··• lılıı ıatma.. (Jılapma 
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Celaleddini Rumi Kimdir ? Balkanlılar -
Harp ediyor: 

l.. Yazan: ZIYA ŞAKiR 
-47-

Pederleri (SultanühUema) vefat 1 Bu merhalede, genç alimi şu 
etı.ği zamoıı (Cenabı Mevlana) he- vaziyet!& görüyoruz ... Bir taraftan 
nü< y:rmi dört yaşında idi. Haiz ol- kendi ,i Seyit Burhaneddin'in ders 
dı;ğu kcıuiliıt dolay&Silc, pederinin ve terbiyei maneviyesine devam 
yiiksek makamına geçmekle, zerre ederken, diğer taraftan da hafta
kadar tcreı:oüt etmedi. Ve o m:ı· nın muhtelıf günlerinde, Konya
kaıııın bihakkıa ehli olduğunu da, nın dört m•drcsesiıu!e ders veri
pck kısa bir za.man<la gösterdi. yor. Pederinin müridan ve til.iba-

Sırası geldikçe arzetmiştik ki, ı nıııdan maada, yeniden binlerce 
(Sı.ıt~nüliılcma)nın vdatıru!an bir talebe yetiştiriyor. Ayni .:amanda, 
sen:! kad::ır sonra, cnun !tadık nıi.i- 1 .}v.!deri SuJtanüJitlema'nın progra
rit ve talebesi (Se)·it Burhaneddic) 'mını takip eıierek her cuma günü 
Kon) aya gclnıiş_ ilk muallim ye 1 Kony:ımn en büyük cami.inde va· 
ıniircbbiligiııi drr!!hle eylediği 1 izler, na>ilıatler ,.e serbest dcrsler
Ilaı.reti l\tcylfınU'ya, uzun seneler ı~ halkın za!li.r ''e bittn tcrbiye;ile 
refak l eın,;._ıi. iştigal cd!yor .• şöhret;, günden gü-

Almanya mutat bahane ile 
Yugoslavya ve Yunanistana taar· 
ruz etti. Herkes bu mücadelenin 
nasıl neticeleneceğini hesaplamak
la meşgul .. Nanemolla ile hu mev
zuu görilşüyorduk da iistad cüle
rek: 

- Diller bu sefer yanılıyor. de
di ve il.ive etti: 

- l\fotörize lan'Vetlerin, lop, 
tayyarenin lıiikmedemiycceği ülke 
silaha sarılınca bütün hesaplar 
altüst olınıya malıkuıudıır. Alman
lar bu sefer yepyeni bir vaziyetle 
karşılaşacak: Çünkü Balkanlılar 

harbediyor! .. 

Hiilii kabak tadı 
Vermedi mi? 

Bir senedir tenı~il p;(iivı gibi Ö· 

nümiiıe sürülen bir mevzu var: 
•Edebiyatla yeni ve eski münaka
şas". Eksik olmasın bir refikimiz 
(galiba sıkıldıkça) bu mevzuu ele 
alıp karşımıza çıkıyor, bu oııket 
ve a;rni eşhası sahnede görüyorUL 

iKDAM 

Amerikaya mühim 
siparişler verilecek 

-------~111-------~ 

Amerikaya yapılacak ihracat 
işleri daha kolay başarılacak 
İskenderiye - Amerika arasında ı Bundan başka Amerikaya yapı

muntazam vapur seferlerinin baş. lacak ihracat işleri de daha kolay 
lıyacaJm• yaznuştık. Amerikaya bir surette başarılacaktır. 
sipariş edilecek demirlerin bu ka
naldan g?tirilmcsi kararlaştırıl -

• mııtır. Bu itibarla Madeni Eşya 
Birli;;i bugünlerde Amerikaya mü 
h im mik .arda demir eşya sipariş 

edecektir. 

Bu vapurlarda memleketimiz i -

çin ayrılan yerlerden istifade et. 1 

mek için alakadarlar İskenderiye . 
ataşeliğimiz vası\asile teşebbüsler- \ 
de bulunmuşlardır. -Sağır, dilsiz ve 

körler toplandı 
Kömür fiatına 
yapılacak zam 

23NİSAN 
Bayramında 

Çocuk bahçeler:nin 
açılış merasimi 

yapılacak 

1-NiSAN- 1941 

lll~\%r~a~ 
HARP 

Ycuanı 

l'r•I. H. Şükrü s,,,,_ 
A lmanya, dün sabahtan· 
~beri Yugoslav)·a , .• Yu· 

nanistana harp ilin et· 
miş ve taarnıu da ceçın~ş buhınu· 
yor. Bu devletlerden bir.ncisi ile 
daha bir hafta evvel ittifaJ.ııanıe 
iıma edilmiş ve doslluk bağlorl 
kuvvetlendirıloıişti, Yunanistan ile 
ise, doğrudan doğruya hiçbir ibti· 

Şehrin muhtelif yerlerinde laflı ve pürüzlü nokta yoktur. ael· 
çocuk bahçelerinin inşaatı de· grattaki ihtilil ve inkılibın aınil· 
vam ediyor. İnşatı ikmal edi · leri yavaş yavaş daha iyi tevazzuh 
len Çocuk bahçeleri, 23 Nisan : ediyor. Nitekim avakip ,.e netice· 
günü merasimle açılacaktır. !eri de kademe kademe, fakat pek 
inşaatı henüz başlamıyan bah- büyük sür'atle inkişaf ederek ev· 
çelerin tanzim planları Bele - veli. seferberliğe •·e sonra da bat· 
diye imar işleri müdüdüğü ta. bin çıkma>ına müncer olmuştur. 
rafından hazırlanmaktadır. Sakıt hükfunet ve başındaki ri· 

AK.saraydaki Çocuk bahçe - cal Yugoslavyayı haıp dışında ıu· 
sinin inşa~tı ikmal cdfüniştir. labilmek için merkezi devletlere, 
Valikonağı karşısındaki Çocuk bilhassa Alınon)·aya azami müıııa• 
bahçesile Kabataştuki Çocuk şat göstermişlerdi "° bu siyaset 
bahçesinin inşaatı yakında ta- Avrupada patlıyan boğuşmı)'a ıe· 
maınlanacaktır. kaddüm eden zaınanlardanbcri do 
Şehircilik mütehassısı Prost Belgrat ricalince takip olunmakta 

Cemiyet son üç ay Kara ve deniz nakli- Çocuk bahçelerile yakından ~~·b~:~~~a:~am~=·~;~v~~~:ı:~ 
içinde azalanna 695 ye Vasıtafannln mas- mümkün olduğu kadar çoğal. sına rağmen Kral Aleksandr'ıP 

Se~ it Curh ncddin bu es!lada, ne gcn!şliyor .. ar:ı!i Konya \'e hat
Sul!::nillCı!eıııadaıı öğrendiği yük- ta Anadolu ufukları bu haklı şöh· 
sek ilim ve hikmetleri kinıilcn rcte dar ;<>Hyor .. otuz yaşını henüz 
sevgili talebesine öğretti. Ve bil- ı:~çmi~ olan genç ilimin karşısın· 
hassa, Sultaniıhilemanın ( faarif) da, Selçuk Sullanının mağrur başı 
adlı eseri üzerinUc, çok tevakkuI 1 ü.ı_ ı.u.ı.rıeıJe eğiliyor .. SuJtanüJ
etti. Bu kitabı ı aştanbaşa birkaç uknıa'nın hayırlı halefi, gönüller 
kere ııı<z talcb t .e lıatmetlirdik- ı sultanı olarak kalblcrde saltanat 
ten scnra, ihtiva ettiği ince V1' de- ı sürüyor .. ikametgUhından medrese
rin mau:ıları, ınccden inceye takrir 1 sine, medresesinden camiye gi«Jip 
eyledi. 1 gelirken, yüzlerce talebe, mürit 

(r.raarif), üç ciltten mürekkep, ve pere;tişki.r tarafından takip ed.i

Nanemolla bugünlerde devam 
etmekle olau bu nniden bir anket Marsilyada katlinden sonra N aiP ı 

meşgul olmakta, sayılarının 

g"rmüş· ı· d" af he ed·ı· tıımasına ga_vret etmektedir. 
v • ıra ver l r 1 sap 1 ıyor Prens Pol, memleketinin dahili ve 
- İmaf yahu! .. Biz bıktık, onlar 1 Çocuk bahçelerinde çocuklar 

mensıır bir eserdir ... Sultanülüle- liyor ... 
ma; bu biiyük csorinde, [B•n, Al· Bu vaziyet, (Hazreti Şems)iıı 
laha dedim. Allah da bana dedi) zuhuruna kadar devam ediyor. Ve 
diyerek Cen~bı Hak ile rnükiıleme onunla ilk mülakat anından itiba
tarzında, (tevhit ve ittihad)a dair ren, Hazreti Mcvliinfı'nın vaz.iye
çok yiiksek hikmet ve felsefelerden tinde yeni bir tahavvül hıısule geli· 
balı.etmiştir. yor. ilmi hayatı, üçüncü merhaleye 

bıkmadı. Yeni nizam gib' her şe i Sağır, dilsiz ve körler Tesanüd Maden kömürüne yapılan vasati I hoş vakit geçirmiş olacak, bah- harici polilika>ını yeniden bir nıu· 
kendine yontarak haklı gı örünm:k Cem. iyeti itzabn dün Eminönü Hal Y_ üzd_e_ 25 z __ am __ mın vesaiti nakliy __ e çel"r vasıtasilc şehrin muhte • ayene ve tetkike tibi tutarak maZ" 

k d 1 1 d 1 d k k l 1 lum Hükümdarın sokaklarda öl• 
htiycn iddialar ''e ortaoyununu an-1 e:"'ın e tıop arımı~ ar ır. ı e ıger oınur ya an vası a ar u- lif yerlerinde geniş yeder elde 
dıran bu münakaşalar artık isin la- Içtimada ilk olarak Cemiyet Re-

1 
zerine yapacağı tesirlerin yüzde edilecektir. dürülmesini intaç edecek kadar bn• 

• · · M h d T t" k .. !ık f 2 3 .. · ;;· · t k D sumel ve adavet celbeden tcıncr· 
dını tuzunu kaçırdı. dedi ve ilave ısı e me am ur uç ay a.. ·. u geçmıycceoını yazmış ı . e- t 

ali t k k ki . al k" küz ve Sırp unsurunun Jıakimiye etli: ye raporunu o umuş ve umum ruz ve ara na ıye vasıt arı o· 
tarafından kabul cdilmış' tir. B. unu mür sarfiyatı tahsisatı üzerine bi. cemal Sahı· r ve faik.iyeli prensipi yerine l{ral· 

Bu kitap, Hazr.-ti Mevlanıi'nın er~iyor. 
- Bir meyva ağacı ne kadar kıy. e müteakip Cemiyetin faaliyet ve necek miktarı hesaplamaklıadır - lığı teşkil eden diğer Hı.rvat v 

lizeriade, çok biiyiik tesirler lıu· Bu merhale, onun ,·arlığında, 
sule getirmiştir. ÖJle zamanlar ol·/ ikincisinden daha büyük teslr gös· 
muştur ki, yalnız günlerin uzun !eriyor-. O zamana kadar, pederi 
saatlerini değil, geceleri sabahl:ı.ra ! Sultanülıilcma ile mürebbisi Se
kadar da vakitlerini onun müt:ıle-/ yit Burlıııneddin'in z.ilı.idane, abi-

metli olursa olsun, meyvalannı ı k n 
n,esaisi e'.ırafında alınması lazım !ar. 1· u·· b ı· l e s ı· s oven unsıırlarla anlaşma ve o • 

vaktinden evvel dökene onların 
gelen faydalı ve esaslı tedbirler !ara idari birtakım haklar tanıya-

çürük, kurtlu olduğu bellidir, dal- Haber aldığımıza göre Devlet "I 
hakkında fıkir teatileri ve mu" naka- . ---o rak memleketi müştereken yütu • 

da kalanları müstesna ... Bu edebi· Demiryolları Idaresinin 1·ömür sar şa.lar yapılınıştı.r. 15 N ı· san akşamı mek siyasetine temayül etti. Bu sn• 
yat giiriiltüsü de hu kabil hir fiyatına sarfettiği para bir milyon d _ .. ı.i:esai raporuna göre Cemiyet retle uzun görüşmeler en so"'· 

asına h:ısreylcmiştir, dane ve mültekiyi.ne te.>irleri al-
ş~Y- hem bu münaknş:ı lc'ZZelini lira artacaktır. Bu artış yüzd~ 2 f t" t d d la il• hemen hiç bir taraftan gelir mem- ransız ıya rosun a Hırvat lideri !Uaçek arka aş r . 
kaybedip halıi kabak tadı vermedi nerccesindedır. Denizyolları nak - İ biJ baı olmadığı halde kimsesiz ve yer 1 k kabineye alındı. dari geniş 
mi ya? liyatındaki ar~ış nisbctinin yüzde ya p 1 a c a d kr'b " 

siz yurdsuz 18 köre, sa "'ır ve dilsi. muhtariyete nail ol u ve ta ı • 
* \ tında lı.alnuş, (İmamı Gazali)nin 

C 'b M ı· · ilim' h ancak şeriatle telif ettiği tasavvuf ena l ev ana, sa . a.slll1 

gen~lelerek, bir taraftan edebiyat ~:ed~~ı~ aş"'.a';'nş olan Cena~ı 
Jl.I. K. " ikiyi geçmiyeceği tahmin edilmek- · t iııı· 

ze maddi manevi yardımda bulun- tedir. Memleketimizin ilk operet san - e5ki Avusturya • Macarıs an 

ve ş:ir, diğer taraftan (la>avvuf) v a, ılk mulakat anından ıtı- -----------
ilmiı.de de çok yüksek derecelere b~rcn ~a:ueti Şem'l'de dayanılmıu P O L 1 S 
k d 

.
1 1 t . t' hır cazıbe buluyor .. ona kapılıyor 

a ar ı er e nı~ ır. tık . " 
Ş .. d d'.. k lru ar manevıyeti üzerinde bir ta· p f ı f ur e, cıı sev ıgı ve en ço o - ı 1 .. ' • • • t 

iui:u (&ıütenebbi) ismindeki Arap• ıav~ul başlıyor. eynırı az o 10 -
ıairi olmu<lu. Tasavvufta ise en Dikkat etmeli .. bu tahavvülü ya. 1 b k k 1 
büyük zevki meşhur Bağdatlı iİlim pan ve SultanülUlema ile Seyit e Satan Q Q 
(c.. d) ·1' ı· Bıırhaneddin'in zahidane telkinle-

uaey t e onun ma:ı um ve . hk • ı d 
maktul talebesi (l\lansur)un eser- rıne ~alebe çalan zat, (llıızreli Şem mo um o u 

. seddın)dir ... O Şemseddin ki .. (Ba-ı 
lerınde bul'."uştur. . . . • ba Kemali Cündi) gibi bir şeyhin Sultanahmette Akıbıyıkta bırk-
(Şam)da iken .<Mulııd~ıru Arahı) lıanikahmda, (Şeyh Fahreddini kal Ahmet, Osman adında bir müş. 

tarafıaılan kalbıne serpılen tasav- Iraki) 'b' bü "k b' tas ıf !eriye 55 kuruş azami fiat konan be 
vuf tohumları, bu iki zatın eserleri .. g: ~ ~u. ır mu avv · · 60 k Ü 

. d .. , ti f . . t' ,.e murşıdın mıilW..atile kemal kes· yaz peynırı uruşa satmış, c r-
sayesıa e sura e eyız v~rıruş ır. I betmiştir. mü meşhut ı.ertip edilerek dün ad-
Gndan sonra da artık Cenabı l\lev· ı· il · t· A ı· b' · · 
ı • ., h ~ . b' Hayatının uzun senelerini Ara- ıyeye ver mış ır. s ıye ırıncı 
ana ntn as~as runu venı 11· nıec- . · ahk · d · . . • f •

1 
. . bıstan, Iran ve Türkistanın ilim ceza m emesın e muhakemesı 

raya cırmış.. tasavvu a enunın k . ıl Ah 25 l' 
h

. b" h d t ta best mcr ezlerınde dolaşmak ve en yap an met ıra para ceza-
ıç 11· u u numyan ser se· ilkse' k •1. hk' edil · d' .. 

1 
_, "ks idik .. k ı-•· Y a ımlerin ve muta,avvdla- sına ma um mış, ye ı gun 

ma uınua, yu e çe yu se~- . . "dd ti d d"kk. k 1 tir ıın muhıllcrınde bulunmakla ı;..,. mu e e e u anının apatı -
• çirmiş olan (Hazreti Şcms)in, en ma9'na brar verılm ştır. * son misafir olduğu (Baba Kem.ali Otomobil bir tramvay 
Seyit Burhancddin'in. (Cenabı Cündi)n[n hanikalunda mazhar durağına çarptı 

Mevlana) üzerinde husule getirmiş olduğu irşat mühimdir. Ve işte Şoför ?.1urat ECe'nin id:ıresin-
oldnğu tc·,ir, çok mühimdir." Genç (Hazreti Şems)in, (Cenabı lUevla- deki 2099 numaralı taksi otoıno
alim, iktisap ettiği irfan ku\'Vet ve na)ya mfıliıki olması da, bu mühim bili köprü üzerinde durak yeri 
kudretine rağm•n, ilk muallim ve irşadın neticesidir. kaldırımına çarpmı4, bir teker
mürebbisinin öniiııc ikinci defa ola. Bu iki büyük şahsiyetin birleş· leği fırlamış, camları kırılmış, 
rak diz çökmekte zerre kadar te- mc ,; gibi elıennniyetli bir hadiseyi kınlan camlardan şoför Murat ba
reddüt etmemiştir. Ve ayni z:ıman· kaydeden (:Sefııhat)dan öğrendiği- şından yaralanmış ve tedavi al. 
da, bütün ilim müktesebatının, ye. mize giire; (Şcyb Fahreddini Ira- ı ma alınmıştır. 
ni bir mecraya dökülmesini de, bil. ki), ilim , .• irfan kuvvetilc rulıwı- jiletle yaraladı 
yük bir mcınnuniyelle kabul eyle- da tecelli eden yüksek hisleri man- Şişlide oturan Halil, Muzaffer 
miştir. zum olarak kaydediyor, Şeyh Ke- admda eskiden tan•dığı bir kadını 

Seyit Bıırhancddin, o zaınaoa ka· mal ile Hazreti Şems'e gösteriyor- ~ece yarısır.daıı sonra bir erkekle 
dar yalnız zahir ilimlcrile meşgul du. beraber br mııhall.,bici dükkanında 
olan sevgili talcbc•ini ulümu şer· Şeyh Fahreddin'e mürşitlik eden görmüş, buna hiddetlenerek jilefü 
iye ve edebiyede kafi derecede ol· Şeyh Kemal, bunları büyük b:r yüzünden yaralamıştır. Halil. hu
gıın bulunca, artık onun manevi dikkat ve ehemmiyetle gözden ge- ı: eden sonra kaçmak isterlren dü. 
kudretini yükseltmiye ehemmiyet çiriyor .. ilim ve {ılııl müridinir. erek yaralanmış, her ıki yara! 
vermiştir. Bu; (Cenabı l\fevliinii)· •gösterdiği feyizden büyük bir gıı- Beyoğlu Belediye hastanesine kal· 
am ilim hayatında, ikinci merha-ı rur hissediyordu. . iırılarak tedavi altına alınmışlar-
~~ ~a~ d~ 

maktadır. Ayriyeten basta azalara atkarlarından ve bize Garp opere- paratorluğu zamaaında haiz oldu· 
tini ilk defa getirip tanıtan B. Ce-rgu· hukuka benzer sali.biyetler al· 

meccani doktor ve ilaç temin et • T •• ı f ı • 
mekte ,,e J,,azılarına da mesken be- · Ulle Se er erı mal Sahir' in 25 inci san'at yılını dı. Dahilde bu anlaşma ve uzl•f 

1 ted
. kudulamak üzere Kanunusanide ma hareketini hariç ile olan ihh· de i vermek ır. - __ __,, _ı · ı tertib olunan jübile ışıkları mas - li.fları tesviye faslı takip etti. it,..· 

Cemıyet son üç ay içinde muh - Tesbı"t olu an s atler JııP 
taç azalarına 695 lira muavenette n a keleme zamanına rastladiğından ya ile pek had bir safhada o 
bulunmuştur. Bu paranın 450 lira- k a b U 1 edi)dİ san'atkarımıza iki yüz lira gibi münasebetler bir ademi tecavüS 
sı yevmiye beş liradan üç aylık i- cüz'i bir para temin etmişti. San • paktı akdi sııretile düzeltildi. .ı\l· 
aşe bedeli, 120 lirası muhtelif ta - Tünel seferlerinde tahdidat ya - ati seven ve hakiki san'a&Arı hi - manya ile de sıkı iktısadi bağlaJ' 
rihlerde doktor ve ilaç ücreti, 95 pılması için tramvay, tünel ve e - r::ayeyi bır boı·~ bilen alakadar ma kuruldu. 
lirası muhtelif tarihlerde nakdi lektrik idaresinin hazırladığı ra - ! karriarın bu kere B. Cemal Sahir Avrupa müsaraa.sının başianı•51 
yardımlar, 30 lirası da üç aylık por Ankarada kabul edilmiştir. Bu jübilesini tekrar etmeyi kararlaş- Yugoslavyayı bu dıırumda buJdU· 
·nesken ;'cretı'dir. tırdıkları memnuniyetle ögr· enil • Memleketin hakiki muhabbet "

0 

~ itibarla bu sabahtan iüibaren tü - ·ı t 
Üç aylık mesai raporu okundu.k- miştir. teveccühü şüphesiz demokrası • 

n<>l şu saatlerde işliyecektir: Cemal Sahir ı'übilesi 15 Nisan yani İngiltere ve Fraasa tarafıııd• 
tan oonra, körlerin kôşebaşfarında - n 

ı 8 - 10, 12 · 13, 16,3-0 - 2v,30. Bu sa- akşamı Şehir Tiyatrosunun kome. idi. Fakat coğrafi icaplar, iktıS•• 
dilenme erinin ve bazı çalgıcıJar 

1 
• • .. • . ıi-

tarafından kayve, gaz.no ve ben- at.er harıcıııdc tunel sekrlerı ya- dı kısmı bın~sında yapılaca~tır. ıli amiller Garp ile her türlü a 

ılın akt 1 
Prog a da bız t Cemal S hırle kası fil1 olarak ke>ilmiş olan b11• 

zeri yerlerde keman çal<lırılmak P ıyac ır. . r m za ~ 
.;uretilc istısmar L'<lılmelerinin iln· ı ----O--- Refik Kemal, Mehmed, Kadrı, Şev memleketi daha ziyade Mihvere•• 

l..1ye, N,•.ı.rt ve aı·kadaşlarmın oy- lere meylettirdi. Maamafib bit 
lenmesi içın icap eden makamlar M'll' p· b .. Fransız oyuncu ""'PU b••p 1·,.ı·od• " d ı ı ıyango ugun nıyacakları cÇardaş•, Şehir Tiyat- .-- ~ , 
nezuııı e te,el>!nislcr yapılması kıı. I 

l 
ı ed Ank~ rada çekiliyor rosundan Hazım, Vasfi, Bedia ve bir aralık Belgratta bir temsil ,,eı· 

r<:J.r a~t rurr. ], vPzn ar ve muha- 1 u. e-
. li A e<l'I k · . • . . . . Mahmudun iştirakile cSaz - caz>, diği vakit bütün seyirciler sab• 

sıp ğe vni tayin ı ere lçt=aa il p b t t b " Mı ı ıyangonun eşıncı er ı Muhlis Sabahattin Operet Trupu • de söylenen Fransız milli nıar..-
nilıayet Yerilmiştir. · üçüncü çekilişi bugün saat 17 de ı nun •Kerem ile Aslı•sı ve Dün· Marseyyes'i beraberce tekrar etil· 

Sokakları sulama projesi Ankarada Sergievinde yapılacak - büllü İsmailin •Dirilen ölü•sü gibi Prens Pol, memleketini badirt' 
Yaz ayları yaklaştığından Bele - güzel pac-ıların bulunması bu sizce hahiki Hükümdarına, ceP~ 

diye temizlik işleri müdürlüğü so- tır. müstesna geceyi bir kat daha zen- Kral İkinci Piyer'e her türlü rebi~ 
kakların muayyen vakitlerde su - Bu çekilişte 64,828 numaraya ginleştirmektedir. ve taahhütten liri teslim etmek ııı• 
!anması ıçin sulama projesi vücu.. 749,520 liralık ikramiye tevzi <ılu - ---o- yetinde idi. Fakat Bulguistaıılll 
de getirmiştir. nacaktır. Nöro Psihiatri Cemiyetinin Almanya ile anlaşması ve Alnl"JI 
- 8 tane 20.000 liralık büyük ikra- ' aylık toplanhaı ordularının hu memlekete girJllı:sl 

· iK BA- Tu"rk No"r." • Psı'hı·,·at·ı· cemı'yeti hükfuneti daha utan Alman ta'" 
23 NiSAN cocu ·~AMI miye vardır. 842 numaraya da • ' ' • da b -•·I~ 

Bayramda yavrulannızm ba)'Tamlık- mutat aylık içtirnaını Bakırköy Ak- yik ve talepleri karşısın ır..,. 
!arını 11'mr!orken ~lilletin yardım ve 34,520 liralık teselli mükafatı ve - Hye ve Asabiye hastanesinde Prof. Uzun mukavemet ve müzakeredeJI 
çef'~atile Y"-l'lY•n çocukl•n da sevin - rilccektir. Fahrettin Kerim Gökay'ın başkan. ~onra Üçüzlü Pakta iltihakı y;y•' 
diı-mek için Çocı.:k Esirgeme Kurumu - d · tti fakat h - 1

•
0 <1e' 

M·11· p· İd · 23 N' lıg"ı alt.•nda yapmıştır. na a ımza e ; u m ..... nu yardunl•rın:zla kuvvetlendirmiz. ı 1 ıyango aresı ısan .,. "' ç Aklı' ye Doçentı· Dr. +L - -.n Şükrü' .. leye mülhak iki mektup ile Yuıı Anne Kanile Yaı·atu.. ocuğunu, Çocuk bayramı münasebet?ile zen- """' .-Sütıle Beslemeli, Yüreğile Sevip Bak - &ksel, tecrit etmiş olduğu yeni bir lavya Üçüzlü Pakta kendisind_ • 
m

-•·• gin ve mütenevvi ikramiyeli fev • ı 'ltibak tm' lan .. _ -•ıs = Meningoenccphalite virüsi hakkın- evve ı e ış o ..... c-
kali.de bir piyango tertib etmiştir. da tebligatta bulunmuş, hayvanlar tan, Romanya ve Bulgaristaıı~; 
Bu çekilişe aid biletler bugünden üzerinde yaptığı tecrü'belere ait daha imtiyazlı bir mevkie nıal 

C""* Eatrseme Jı:arama 
Genel Mcrked. 

----'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!!!!!l!'!!!!!!!!'!!"'I itibaren satılığa çıkarılacaktır. preparasy<ınlar göstermiştir. oldu. Sırp uaziııiııde askeri b"':~ 

J;DEBI ROMAN:14o 

ÇOBAN YILDIZI 
da aramadığı yer kalmamıştı; pan- ~alı kadife şapkalı bir genç kadın 1 miş, aylarca hemen bir arada gibi 
danlı! ) cktt· Onu Um alabil.rdi?. vardı. Faik bekleme yerinde Sadi· yaşadıkları halde niçin ona dikkat 
Macide hanım hastalanarak evine yeyi görür görmez şaşalamış, ta - etmemişti? 

meşgul oluyorlardı. 

Bu sükilt, gün geçtikçe büyüye. 
~ek •bir tehlike halini alıyordu. A
na, kız açıkça konuşmak mecbu -
riyetinde idiler. Sadiye; bundao 
başka çare bulamamışt;, 

üt ve nakliyat yapılmıyacaJ<. ~ 
liklitl ve bilua!Jıtına tamameıı ıı• 
ayet edilecek. 
İmza keyfiyeti tahakkuk eô~ 

etmez Yuı:oslavlu bn imtiyıııl l 
üzerinde ısrar ederek bu cibetl~ 
tebarüz ettirdikleri halde .AlJJl 1 
hariciyesi bu kayıtların. nıao•;. 
olmadığını ve malzeme ve Y 
ralı treni ile askeri treıı . at~ 
sanda bir fark aramanın ÇiD i 

Yazan: Mahmut YESARi 

gitmi~, Sadiyeyi hizmetçisiz bı - nımamazlığa gclmiş8. Sadiye, ev. Ya. Nigar, ondan vazgeçemiye -
rakmamak için, komşularından veli\ onun telaşını, yanında bir ka- cekse? Her şeye rağmen onu se -
Anber nineyi göndermişti. dınla yakalandığına hamletmişti. viyorsa? .. Nigiıra sormağa da çe • 

ÜÇÜNCÜ KISIM 1 Sadiye; o halta içinde bir yere Anber nine; kendi halinde görü- Fakat tünelden çıkarlarken, Fai- kiniyordu; ondan alacağı cevaba 

1 
davetliydi. Vacid p~nın hediye 

1 

nen bir ihtiyar kadındı. Sabahtan ğin yan yan yürüyüp, kendini si - •pek emniyeti yoktu. Nigar, belki 
- - ettğı inci paııdan!:fı takmak i.>tı- alqama kadar, sigaranın birini sön per ederek şapkalı kadını göster - J de hiddetle, hakikati inkar edecek, 

Nigar; son günlerde, çok asabi 1 yordu. Liı.kin bütün konsol gözle • dürüp, birini yakarak, çatlak sesi· mek istememesine rağmen, Sadi • likayd görünmeğe çalışacaktı. 
olmuştu. Küçük bir vesile ile si • 1 rini, el çantalarını, sandıkları, hat· le, eski O}naJs şarkılar söyliye söy. ,. iııd µ.ındantifin o bdının boy- Nigarda masum ·bir aşk hasta -
nirleniyordu. Faik, altı aydanberi ta çama~ır bohçalarına kadar ara.. liye mutfaktan çıkmıyordu; Sadi· nunda sallandığını görmüştü. sından ziyade şeriki cürmü kaç -
görünmemiş•i. Sadiye, kızını tesel- dığı halde pandantifi bulamıyor - ye: cO k:ıdıncağızın da günahına Sadıye; Nigara bu vak'adan hiç mış, bütün günahı tek başına yük
li ediyor: .Gelir, muhakkak gelir. du. Nigôıra sormuşlıu: ı giremem!. Salonun kapısının önün bahsetmiyordu. Bu, Nigarın ilk lenmeğe mecbur kalmış bir müc
Sen hiç merak etme!• diyordu. Fa- - Nikar, gayet tabii bir sasle ce- den geçtiğini bile görmedim.• di - aşkıydı. Hangi zemin üzerinde te- rim hali vardı. Sadiyenin dudak. 
kat Sadiye; kendisi de, kalben bu ·vermişti: yordu. nebbüt ederse etsin, ilk aşkların 1 !arını kilidleyen endişelerden biri 
teselliye inanmıyordu. Faik bir da- _ Ne çabuk unutuyorsun anne? O günlerde, eve bir misafir de çiçeği; ayni şekil, ayni koku, ayni ve en korkulusu da bu idi. 
ha onların1 evine gelmiyecekti!.. Geçen hafta, Fikriyeye göstermek g_elmerniştL Peki, _kim almıştı!. .. Bü renktedir. Sadiyenin tereddüdü, Nigara da 
Gelemezdı... için getirmiştin. Sonra keridonun !u~ bu ıh:ımallerı berta~af edın_ce Sadiye; kızının Faiği unutmasını sirayet etmişti. Ana ile kız arasın· 

B<'ş ay evvel, bir gece ziyafetten iizerindeki küçük sedef sigaralığa Faıkten şuphel:nmek ıcap edı • bekliyordu. Boş, kuru tesellilerle daki, için iı;in kaynayan, fakat iti
dönüşlerinde, biraz fazla sarhoş ol koydun. Hatta ben sana: cAnne o- Y?rdu. Buna hıç ıhtımal veremez- Nigarı avutması da, biraz zaman raf anından korkulan bu açılmak 
duğu için Faiği bırakmamışlar, sa- raya koyma, unutursun!. deme -ı dı: kazanmak fikrile idi. Nigar, genç- isteyiş, bu gizli tereddüt, daha ne 
lona bir yatak sererek yatırmışlar. miş miydim?.. - Onu kim bilir, yine nereye at. ti. unutabilirdi. Nigarı, bu çıkma- kadar devam edecekti?. Artık fazla 
dı. Ertesi sabah Faik; erkenden, Sadiye pandantifi oraya le.oy - tım? .. Elbette hır gün, bir yerden' za kendisi sürüklemişti. Bütün ka. konuşmaktan çekiniyorlarmış gibi, 
ki>1seye giirıinmedcn çıkıp gitm~, duğunu hatırlıyordu: çıkar, dedi. bahati kendisinde buluyordu. Fa - karşı karşıya geldikleri zaman, el-
ve o günden sonra da hiç uğrama· - Evet. Orada olmalı. Bir ay sonra. tünelde Faik'e te- İk'e neden bu kadar fazla itimad lerine ne geçerse, kitap, gazete, di-
~tı. Bu ümidi de boş çıktı. Salonda sadüf etmişti. Yanında küçük si - göstermiş, kör körüne emniyet et- kiş, hemen başlarını eitfp onunla 

Gece, yemekten sonra; Nigara 
neler söyliyeceğini, meseleyi nasıl 
açacağını düşünürken, Anber nine, 
ayaklarının ucuna basarak odaya 
girmişti: 

- Hani kısaca boylu, gözlük ta
kar bir bey vardır. O, geldi; ha -
nımlar evdeler mi? diye sordu. 

Sadiye; Anber ninenin tarifin • 

den bir şey anlamamıştı: 
- İsmi ne? 

- Sami mi? Rahmi mi? İşte öy· 
le karışık bir isim. 

Sadiye, istemiye istemiye güldü: 
- Saib Rami bey mi? 

Anber nine dışsiz çenesini çarpı
tarak, başını salladı: 

- İşte o1 İşte o! 

- Sen ne cevap verdin? 
(Daba var) 

·ıet 
bir muhakeme tarzı olacağını 1 ıi-
sürmiye başladılar. Esa>en eski "ba 
kiımet ve Naip Pol de istekl< .• 
mukavele altına imzalarını k•~. 
muş değillerdi. Behemehal Mat> ij 
oka'nm Berline geldiği giin h~ ı-"' 
halledilmiş ohun di~e yapıl•'.~11 
rarlar karşısında m:ılum 'h1' b,11 
şartlarla yeni iılemc ilt hak• ~~ ~· 
etmişlerdi. Seriinin i111za aka ;pr' 
deki tefsirlerinde ilıtirazi k•l'

11 ~·· 
hafifletici şekildeki (cvilleri •• 11' 

yii yakından takip eden crt~pi' 
Sırp nnsnru tarafından dat a~· 

d 
.•.• tı 

indirilmesi zamanı gel ıgırt 00ın 
. d' 1 b' . d•1~· metta..r ı ve )o'a nız ır J3D tıö--

ölümünden başka hiçbir k~:da) 
(Devamı 4 üncil ı•1 



1 KD A M SAYFA-~ 

.~~~----~~~--=~~=--ır GüNüN-:ı y J [ Yugoslav 
7 - NiSAN - 1941 ----- --

fSIYASi··ASKERÜI . ugos avyanın toprağı 

"" ıcMALl-J Kuvvetı• Nedı·r?. (B~ı;;a~~~~yfada) 
Y ı ls t Rusyadajapon bal .kçıları Son Alman taarruz~ BerJin, 6 (A..A.) - D.N.B. ajan-ügos a vya ya ovye Yugoslavya ve Yunanistan: dun 'l'!na gelen ilk hıl'berl.,,-e göre, Al-

d J sabah saat beş buçuktanberı, e - ~ man tayyarecilen Belgrat üze~ine 
v e r i ı en nota- MÜ da fa a manevra- Panama an .~:m e· peydir beklenen v: hesaplanan Al- y d yaptıkları akınlarda fevkalade mn-

ketlerine donuyor man taarruzuna ugramış bulunu - 1 ugos)a V 0r USU geçen vaifakıyetıer kazanmışlardır. Se-n } ll m e t fi i ) ar 1 yap ili y Or yarlar. Ne Alman hariciye nazın bir civarında bulunan ta:ııya.re mey 
k · l Tokyo, n (A.A.) - Dıomei ajın- Rihbentrop tarafından Yugoslavya ha pt de kudretı"m" go""stermı"şti danlarile kışlalar ve •bu meyanda 

.,., ) D N B Al Mioskova, 6 (A.A.) -: Ar aIJJe .. ının bildird\ğLne göre, Panam .. ada ve Yunanisbana verilen nota, ne f e hafı <>erlin 6 (A.A. - . . : - aık d bır'·~ gün - mu . ., alayı kışlası müe;sir &u-
man hü.kı'.ımetinin Yugoslavya hak askeri mınt asın a · ~,. oturan 000 Japon balıkçı ve tucca- de Hitierin emri yevmisindeki iza- rette bombardıman edilmi•tir. 

10 kındaki resmi deklarasyonunun devam eden manevraların mevzuu n, Panama hükllroetinin_ koydu~ hat tatminkar olmaktan çok uzak- ""'· "' 
düşmanın Jı:uvvetii ibuz lor~nlar~a tahdidat yıüzünden iş goremedik- tır. payı, ı kale alayı, ı hassa to~u ala- ~;;..man tayyaresi düşürülmüştür. 

lt\etni sudur: sinde getırecegı il f "l yı, 2 silvm topçu grupu, ı ağır topçu Bertin, 6 (A.A) _ D.N.B.: 
İn • ve tayyare himaye ler·ı· ı"çın· Boenos-Aires vapuru e · A k ... h • • 1 gilterenin gayri sabit vaziyeti 1 akt Bulgar radyosu, dünkü neşrıya- G mu arrırı- alayı, 3 ağır topçu grupu, 3 hava defi Alman sav•• tayyareleri Tuna tankların ihracına mani o m ı. panamadan ayrılacaklardır. · di -. 

Ve adalarında inhılalin hergün da- f muvaf tı sırasında, Bulgaristarun şun - topçu alayı, yekiinu: 57 sahra batar - mıntakasında d;;,,,.,an kıtaatı nak. 
h Manevralar, müda aanın .. - sı·y--' mahfillerde kaydolundu- d z yazıyor 39 da" ba•·--· ·-.--a ziyade sarahat kesbeden ala - · B mu ""' ye kadar takip ettiği siyasete e - yası, g -,~ı, ~7 obüs batar- leden bir trene muvafia:kıyetie hü-
""' l . A da b" fakiyetile neticelenmiştir. u - g"una göre Panama hükılmeti, bir vam ederek harp dışı kalacagı· nı, k yası, 8 uzun batarya, ıs ağır batarya, . ...,: eri. Inc;iltereyi, vrupa ' ır -•-1 l topçu - cum etmişlerdir. Alman tayyare-
ltere daha Alman aleyhtarı bir cep dafaada kayaklı piy""" er e müddettenberi Birleşik Amerika- ancak mecbur kalırsa harbe karı - 4 suvari bataryası, 17 batarya (bölük) !erinden atıfan bombalar tam isa-
h tayyaresiz işbirliği ya.pm~:;:r.dıor. run \P<viki ile Japonyaya karşı ln b Almanya diln sabah YugoslaV7a ve kale topcusu, ı3 hava defi bataryası, 

e tesisı ıçin gıttikçe daha ziyade d d m.;n. ıçııı ..,. şacağını söylemiştir. Ya ız, u ikişer bölül<I!i 3 ışıldak grupu, ı ölç- betle hedefe is~bet ederek mütead.. 
Bir bölük, diiomanı ur ur.. .. .. ga="dostane bir vaziyet alm!§tır. b . t' ı· de Yunanistana birer nota verdikten son- d nevınidane gayretler sarfına mec- ...,. '" , • • mec urıye ın mahiyeti ma um - 'Yle alayı, 3 bava def! makineli tüfek it vagonları ve d=ıiryolunu tah-

b 42 saatte 130 kilometre yurum...,.- ---o- ra ordularına bu iki memleketi isti!A 
Ur bırakmıstır. Bu son Alman te- - ğildir, bölii~ü olmak üzere 196 batarya ve 17 rip etmiştir. 

~ t". 

1 
• • emri verdi. Alrnanyanın hiç te kolay 

!€hbüsünün mevzuunu, Balkan ya- ur. ~ Nota arın metını İtalyan radyoları dün öğleye ka ilerliyemiyeceği bu iki mıntakadan bil- bölük. İNGİLİZ KUVVETLERİ 
tırn adası teşkil etıniş~ir. O Balkan . dar bu yeni taarruzdan ·bahsetme- has.a Ytıgoslavyamn vaziyetini ııözden İstihkam: 2 kazmacı alayı, 2 köprü. YUGOSLA VY ADA 
Yatım adasında ki, orada Yunanis- "'~c~"~ok mühim teminata _mukabil, (Baş tarafı 1 inci sayfad t) mişler, ancak öğleden sonra, Al - geçirmek faydalı olacaktır. cii alayı, 1 demiryolu alayı, 1 muha - Sofya 6 (A.A.) - Emin bir mem 
tan, İngilterenin ihtilafı genişlet - ;ırgosıav devıeu, kıtamızın{e~~~':::.t1';:'.; yarımadasının harp d!ı]ında kal- manlarla işbirliği yapacaklarını bil Bu barpçu milletin askeri ve coğrafi bere alayı, 1 teknik taburu, 1 giiver - · badan alınan haberlere göre İngi-
""ek " · · t" . k b Avrupa devletıerı ı e und ki il" d" "şl b d y lavvaya ··1· cd. cin taburu lı"z ku•~•et! . Y \ h k ......... canıyane sıyase ının ~UI' a - ~!ffiın~. h.i bir şey t:ıahbUt ması husus aı arzusunu an ırmı er, unu a, ugos J vaziyetini hu a:;;a ıyoruz: . • ,.. erı ugos av ava .. uv-
tııdır ve İngiltere, şimdi de, bütün ışbidıJ~deıç=~· buı~u burada müıa- eylemiştir. İngiliz sefer kıt'aları- resmen iliinılııırp etmek suretile Yugoslavyanın Zırhlı birlikler: 1937 de 120 kadar vetleri tesisatını tesellüm etmiş _ 
Balkanlara al.eş veqneği istihdaf ~~~~Y~~n~k icabeder iti. Almanya ve .1- run imhasından ve 'bu kıtaat ibaki- teyid etmişlerdir. Hududları: tank vardı; 0 vakittenberi bir hayli !erdir. İlk İngiliz tayyareleri şim-
•de il · Y l · Y 1a~ay1 Uçlii palda il- N Fr d tcl>- D k d d"' artmış oı..a gerektir. diden Yugoslavyaya gelmı·ş bulun-~ neme erıne ugos avyayı mu·, talya için, ugos .,, . ey vesinin -0rveç ve ansa an ün gece geç vakte a ar, un Yugoslayya, şimalde Al.manya, Ma -
tı b" ,,_ 1 1 ·· kt d" ' u ıc•bet.ıren yegwıe ş ' · A kıt' İ ,,.;. 1 Jandarma: Askeri teşkilata tabidir. maktadır. ır a;d o ara< gornıe e ır. ıw~a 0 ••- . . ! k dı menfaati idinden oonra vrupa ası n,,.- sabah Yugoslav hudud arına ve caristan, batı şomalde İtalya, doğuda M 

19 . y ·go lav devlctıru, oır en . t th" d evcudu 1938 de 467 subay, 17,490 er- İTALYANIN tT , .,... HARBI' . 39 yazın'"8.Thberı, Yugoslavya, . " ' h atın herhangi bir yeru liz kıt' alarmdan tamamen a ır Garbi Trakya ile Makedonya an Romanya ve Bulgaristan, cenubda ve baş ve erden mürekkepti. '.ı...tll' ı 
lngiltere ve Fransa ile anlaşma ha·· ,ç:n, 1mu a,:; mani olmak maksadıyle 1 edilmış" tir Bu 9Utetle ve artık hiç- Yunanistana başlıyan taarruz hak- batı cenubda Arnavudluk ile S?nır - Hudııd muhafızları: Aynı· sene 8,596 Roma 6 (A.A.) - İtalvan rad _ 
J;_ , - genış cmes - . d. . -t bır iş . k ' d ı· İ . 
'<I!Qe tek taraflı bir siyaset, yanı G.gcr Arupa devıetıerı ıle urus ~ bir İngiliz askerinin Avrupa ıt a- kında esaslı malumat gelmemekle daştır. Batıda Adriyatik kıyıları a - kişi idi. yosu, talyanın Yugoslavyaya kar-
rıU h · ht : ak ve aynı zaıuan 'mk•- b "d ı ·ı b. · d i hududu teşkil h '. P ~sız olarak Alman aley ar~ )b'""'"""' k:zanı~üden kurulmuŞ biı· Av sına aya.k basmasına .. ':. "" ıra- beraber, Bulgaristanda tanaşşu e- ta ya 'e ır nevı en z Ordu mevcuda: şı arp ilanı hakkındaki resmi dek 
b_ır sıyaset takip eylemiştir. Bu ve- ı Yug_,,,_.,.aya Y d kati mevkilıl.i temin kılmaması suretıle bu tun Avrupa den Alman kuvvetlerinin Niş u - eder. . . larasyonunu neşretmiştir. 
Sikalar, şunları isbat eder: ~~.~.~1,ç~:t~:":ur:tle, mevcudiyetini sır! devletleri Avrupa barışın~n. en .. e- mumi is1ıil<ametinde ve tali kuv - 247,342 murabba kilometre genışlı - Kara ordusunun hazır mevcudu 1938 Bern 6 (A.A.) _ Romadan İs _ 

1 1939 d b b sıstemıu mil ld t ek gıbı muş l l d G d l\' · ğ'ındc bulunan memleket.in nüfusu de 1 mare~al, 10 ordu generali, 40 tum- ,· . .. - y?.zın a, yani mu asa- versailles sistemine ve u . . min zunanmı e e e m - vet er e e arbi Trakya a ,erıç d 
15 

il 
400 

k" di general 119 1,,,,.•neı·aı 3 041 v»•ba··ı ı \ ıçre aıansına gelen haberlere go-
lt\at l d. kendileri.ne brJ.kını olma- k b' nf t t . tmiır;:1er J9437 sayunın a m yon ı..;;ı t • ı .. ' . -~- ' ' ., ~ ~ İ .. ... . . F' ın başlamasından daha ene, !etler:\\::.' karsı istıbM'.ma nıeeyun tere ır me aa emın e ··-. - ve Karasu istikametinde taarruza Kilometı·e murabbaına 62,2 nüfus dü _ .2,539 usttegmcn, 2,;,22 teğmen, 9,88ö er-. re, talvan hukılmeti, kara, denız 

ı ransa, yakınşarkta bir Fransız se- !arı • illete karşı tarihte misil gö_ dir. geçtikleri anlaşılmaktadır. oer. Memleketin hududlar: aşağı,laki I baş_ ve_ 115,000 er olmak Llzere 134,122 \'e hava kuvvetlerinin Yugoslav _ 
er·ı h • t" ' ı· . d'' .. .. olan bır n1 . b" y h,:~.1-" ti " ,,, kışı ıdı k eye ı ~•CŞ1\.l ın1 uşurımuş ve ü.l iş bir şans verilmiştı. Buna ı ınaen unan •u.!t\.Ume - Yugoslavyada Belgrad un1umı uzunluktadır: ı B 

1 
· yaya arşr Alman kuvvetleri ile sı-

derhal Yugoslav g~nel kurmayı i!e r ;!:~~bu şansa, Beıgı·ad,da bir suikast nin bitaraflığı terkederek bidayet- istikametinde hareket etmeleri 290 kilometre kad~;i';.':~C::~.ıkbu~:~bm~~~~~~ıa:: la i~birliği halinde hareke~ geç -
t~rııasl geçmiştir. Fransar.ın Se - çılar zümresi, abdalca_oldugu kada~-ı te gizlice ve faıkat sonra gittikçe muhtemel görülmektedir, Motörlü =:n;~ ile 323 • ve diğer muhafaza teşkiliıt:nı ilave et_ mesıne karar vermiş ve bu karar, 
laniğe yapmavı aüşündüğii bu te- uiyane denebilecek tblu· . ~CV~Pol:;:ı. vr~ daha açık bir surette Almanyanın iki piyade tümeninden mürekkep mek icob eder. resmen ilan edilmiştir. 
Ş~bb"" '·· . · d k F "wlkü tam seW.hJye erı • . . l 'rd İ Macaristan ile 623 > 
. ııs uzerınde Edgrad '' ı •ran iv d~ devleUerine devamiı bir emnı- düşmanları yanı evve emı e n- bir kuvvetle Belgrad umuml isti-

557 
• l Hava ordu

5
u: 

S~z l"cis; ile Yugo~lav gerı.e: kur - ~:1ave' Yugoslav -milieli.ne bir ~tlkbal giltere lehinde vaziyet alması anla- kame')inde taarruz ederlerken A - Romanya ile tümen çıkarabflecek bir askeri kudrete 

ılna .. .-i arasında ~il< iptidai r,Orüşme garanti edecek bır muahedcye ~z.al la..- ~almaz btr şeydir. vusturya - Yugoslavva hududun - Bulgaristanla 536 > I-Ia\·a oı.dusu, hava ordusu kurund..ı.n- sahibdi!"'. 
9 A.' · . d k. olan Yugoslav nazır arı, ·.; Yunanistanla 262 > lığuıa tabidir ve :ıyrı bir teşekküldür. 43 

gustos 1939 tarı hın e vu t.a rını koymuş_ d"'·I . gun. tevkii edil- Bu hal Yunanistanın 1939 Nisa-, daki 12-15 tümenle de Yugoslavya l b ·ı "kl ·· e ı d 7 bön ı 3 h ı 8 ,,_ .. ,. 
gelm· t' Belgrad'a don = erı ' . . . , . Aınavudlukla ~65 > 0 u u . ay. an, u' u . usus ugiUuW vaziyet• 

ış ır. . . . . _ ıniş•erdlr. . . nmda <batı devletlerının sıyası ga- şimalinde Zagrep istikameLınde ta- Yekılıı 3_056 > tayyar~ gı:upundJn, 7 bölukiu 2 deniz . . • 
2 - 1939 Teşrınısanısmde, Yu Suçlular, bu suı·etıe ağır bır mesuliyet rantisini kahul ctmi.~ olmasile sabit arruz ettikleri öğrenilmektcdır. Yu lılyyarokrı gr ı:pundan, 1 olojir bciıuguo 1 - En ınUhi.m mmlaka, Yugo.ilitv 

goslav hükumetinin ve genel kur- yüklenmiş olan bır suıl<astçıfar w~~-, olmuştur. Bu temayül 1939 Teşri- goslav hududlarmdaki Niş genel Sahillerinin uzunluğu da 1,500 ki -ı den, ı balen !>ö ~gomden, 3 pılot ın:olttc- - Bulgar Yunan hududlarının bırl~tiği 

b ... ının arzusu. uzerın , . sı ır. '.d·d tmekten lıd.li kalma.. nievvelinde harp patladıktan sonra taarruzunun hedefi Belgrad, ı ış ve kilometre ı'di. Fakat ayni yılın sonJ.a _ mırrc!~kcptır, 1 9:.ıa de bu ltu\.-vctıerde gil?z ordularıle tem. as bu mıntakada vu-
ttıav .. · e Fransaya ·d· Bwılar ı..ethi5 hareketlerı ıle - N' lon1etredir. 1936 da dcn1iryolları 10.482 bi. He Gıgc~· ha\·acılık ınE:kleplerindcn ıc~~ub ceph~idi.r. Çü.nkii Yunan ve in-
ır 1-. .. k .. h y'et gönderıl - kanları zaraı ı e c h""k' . İ l ·ı t .. .. - . . ... d . 

. ususı as erı e ıış olan kral katillerındcn kaçınmamış Yunan u umetı ta ya ı e mevcu Uskup ısill.kametındekı ıkı emır - rın<la sevkülceyşi maksndlarla 3000 ' 48-t t.o.;,..aı·e vaı·Uı. Ayrıca 278 mektep ku:ı gelecektir ve Ingiliz yardımının gele 
~t.-'~~ ve Belgrada general ~ame : ~ulunan 've ı914'de Sar3ybosna suık~::ıtı bulunan ·ve ınüddeti ayni sene zar- yolunu ele geçirerek iki ordunun kilometrelik demiryolu daha yapılma- l tayyaresl ile depolarda meçhul miktar_ ceii, mühim deniz. muvasala. yolu. da bıı-
~n ı:n genel kurmayından bı~ su ile uınumi harbi açarak bu suretle ıı1~ fında münkazi olan dostluk rnua- müşterek hareketine mani olmak - sı kararlaştırılıruştı. Bu demlryolla -1 da yedek. tayyare ı;ıevc~du, tiava or- radadır. 
L ~Yın gelmesi ile daha sıkı bır ma saniyet üz~rine felfıketlcr getıren aynı tıedesinin uzatLlmasına yanaşma- tır. Yugoslav genel kurmayının . k ı.l • ıs k ı du;:;ur.:..ı .ı ı~evt.:'..•da .,ooo kışıye baliğ ol- 2 - Bu mıntakanın Bulgaristanın batı 
'·l··et l t ıneşhuı' suikastcılardır. I .. I . t' 

1 
.. r~d:ı.n bır ısmı yap mış 0 8 gere - makta ıdi. Pilotlar;.500 kişi idi. O tarih- şimallnden gelecek bir ordu tarafından 

· a mış ır. d y _ Bu suikastctlar iktidan ele alır almaz, mış olmasi e tezahu.r ey emış ır. bu tehlikeyi sezerek kuvvet erını tır. teki t.ıyy::ıre1erin :... .. tl tanesi bombacı, 110 ark:ı.dan çevrilmemesi için, Yugoslav or-
3 - J..Iarbin ilk ayların. aİ ~ _ Belgrad, kati surette .. maskeyi atmı~tLr. Ayni zamanda, Alman hükfıme- bu mıntakada toplamış olması pek Görülüyor ki Yugosla"rya 2G2 kilo - 1 tanesi avcı, l70 tane~i tarassud tayya- dusu.nun Niş şimalind~ tA tunadan i1iba

~os!avyanı.n battı har~ket:, ~g~m- Bir lrnç gün evve_ı, __ butUn Yugoslavyada ti İngiliz yardımı ile iktidar mev- muhtemeldir. Yugoslavyaya Ro - metrelik Yunan hududları müstesna ı resi idı. \:ugo•lavyada biı" tayyare fabri.. ren Bulgar - Yugoslav hududunu da 51• 

,_~ı< ve fıansaya nak _ıya .• .. ı•Yni zamanda butun mihver devletıerı kiine gelmiş olan Yunan hükfıme- a Macaristan ve Avusturya her taraftan Mihver veya peykleri ta- kası da vardır. Bugün 1,000 e yakın tay kı tutması lfızundır. 
~Un olduğu katlar genış bır muza- \'e bu devletlerin müttefikleri tcbeaları- . . . . . . many ' rafından sanlm•e+.r. Onun bu ihata e- \ yaresi olsa gerektir. . 
he t bTh e bu devletlerle na kar<ı işitilmemış bir ıeıhiş başla _ tının daha ılk dakıkadan ltibaren hududlarından yapılacak taarruz - ,... 3 - Şimali Yugosla\-yayı Rumanya, 

ıe ve 1 a ar , b"' '"k b' "ky d h"J" d r· g·ı· k"l • b"' ""k h . dilmLŞ" vaziyetine rağmen, M•hvero ka- Deni:r. ordusu: Macaristan ve Alınanyadıın gelecek ta-fı"ı·ı·, b' hab l a!ıı"ye"' arze- mı«tır. Führer'e hakaret edilm~tir. Al_ uyu ır mı as a 'J. ın e n ı ız tarın se\· ·u C'eyşı u ,•u c em'1ıı -
ır er cşıne m ..... " · b b ·ıı • · b' arruzJara karşı müdal"aa için Tuna, Mu-

d. · _ man elçisi alenen. tahkir olunmuştur. siyasetine ba-"landıgın" ı gôsteren yetı· yoktur. Yuaoslavların c-vnu a fa tutnı::ı.c:ı, u mı e .. ın ne ynnıan ır y .. ,,.,...slav doıwmı:ıasL ,"u """milerde.o 
ı n1a b b b ha- . 6 ""- • ._,._ 0 - ca, Dravan ve Sava nehirlerinden isti-Yordu. Bunu era er, u General Simoviç Ite.lyan elçisıni aı;ı~ça vesikalara da malik bulunmakta~ doa-ru çekilerel ka~ 'i müd:ıfaay:ı ruhta olduğuna ayrı ve çok kuv\'etli ınure.k.k.epcti.ı:; 2.;öO tonluk eskı Dalmaç- tade elrc.ek: mümkündür. 

:•kat. bitaraflık kisvesi altında ya- barbla tehdid ctıniştirak, Almt an 1e~iliğ.ine dır. ge;melerinc arazi müsaiddir. bir deliJd;•. yakkfru
1
voz

1
ö:·ü, d18fı0 ıo3 n1Iuk yeni Dubrov-

4 
_ Me-'-'-etin --c-·;"tan, Alman-

4 or u. . 940 d B lg adda- amele yapılmıştır, Alman uıücsseseleti Daha 1939 Eylülünde Yunan ge-. Fazl~ malumat VC' ta sı a n1e"'.' R yeni mulırib, 2 t~nc aynı tonda inşa ha- ya ve İtalya ile hem budud köşelerini 
~tlıy d ınıensub bil' subaya h are ve ena mu.- ' _ f rt _ Aııı.erlı"k.· uı ı ot! ia li crı, ane 1210 tonluk = ~~ ~~ 

k· - 16 Nısan 1 ~· e r t hırib veya yağma edilmiştir. \'e bu nelkurm.ayı Gen~ral Wcygand'la cud olmamakla bera.ber, Yunanıs- YugoslaYyada askerlik her eı·kek li.nde nnıhrib, 1 tane 2800 tunluk tezg.lh. terkederek Bosna _ Hersek dağlarına 
1 F'ransız elçisi, harbıye nazm Ne 'gaun·· !er zar!ında, bütün Alınanlara ya- temas etmek üzere A~bay Dovas'ı tana Struma vadisinden yapılan dd . . b "d" Nakdı' ··-a ta filotilla !iden_·_. (1938. de Sı.ılitte yapıl- do~·u -1rı·lmek '~b ed-ktlr. di . ~ .. .. b l . • 1 p 1 _ . yur aş !Çın mec urı ır. ~, ,J l>I" .. >;oA. _.. .:;,,.-.: 

c ıle, askerı goruşmelere aş an pılan fena ınuamele, Alı~an ara o on Anka.raya göndermiştir. taarruza, kahraman Elen ordusu - 1 ~'ahtl bedel kabul edilmez. Bedenen as ın:ıkta olan bu uf' gemlniı1 de bilmi~ ol-
lt\~sını istihdaf eden bir mülakat yada yapılan en fena. s~•ınuaınele dev_ 18 Eylıllde Yunanistaııın Par is nun, İlk İ:alyan taarruzuna karşı . ınaları icnb eder.) 6 tane 240 tonluk tor- 5 - Bir taraftan nehırlcre ve daiı-
\r ı t b. genışlik almıstır kel'liğe yaramadıkJarı iı;-in sil;1h altına pilobot, 4. tane denizaltı geınisi, 2 tane lara islinad ederek müdafaa harbi. ya. 
~aprnıştır. Yugoslavya, ~arktaki rin.i hatnk· aı·and ırı"tı"baren haı·ici si.y.:ı.se- ElC'_isi Politis, Yunanistanın İtalya gösterdiği mukavemete benzer biı· alınmıyanlarla medeni haklardan is -
{' t Bu da ı .. a :ın ı •• t d".. b d denizaltı gemisi de tezg.'1hta (bunJar da par~en diğer taraftan da Arnavutlukta-

ansız seferi ordusu başkurnan - . h k"kl temayülü, açığa vurulmuş- ile Tesrinievvelde münkazi olacak mukavemet gos er ıgı ve ura a kat edilenlcrdea askcrlilt veı·gisi alı .. bltıniş olrnalıd.ır.) ıı L.'.lne mayin dôkü- ~i Italyan ordusuna karşı Yunanlılarla 
da~ı ·ı· tın a 1 

"d 1 • tı b"" ··k · t ı · ~ 1 ığı genel kurmayı nezdlne ı ı- tur. Eger bugün Bclgrad'da iktı arı e - olan dostluk muahedesini bir tek Alman kıtaa na uyu zayıa ver- nır. Medeni haklardan sakıt olanlar cü. 14 hlicuınbotu, 4 nc.!hıir gaınbotu, ı müşterek bir taarruz yaparak. Italyanla-
llıacta layık bir irtibat subayı gön- terinde bulunduranlar Yugoslavyaya şare:ı tecdit arzusunda olduğunu dirdikleri anlaşılmaktadır. Alman hem bu vergiyi veril'ler, hem de •efeı·-1 denizaltı ana gemisi (bu gemi ıo tane de rı sür'atle imha etmek ve denize dökmek 
d•r . Se ·· lü akta girmek da>-etını yanı B t 'd" Bö' l b d 1 . d""f d"I . . . ıuz ıayyarc.ı do taŞU".) Dıger bır rnık.ılazundır. Bu, taarrw:u. da, digeı: cephe-

. tl'ıektcdir O zamandanberı., - yapılan uç P .. .. . b '"ğl bildirm.i.ştir. u şar şu ı ı: ye radyosu da, ura a csa u c ı en be. rlık _ve harp zam.anında cephe gerı-ıtaryard1mcı gemi. terdeki müdafaa harbi de•·am ederken 
l.ftı ·· · ailesi itinde duı-ust bır ış uıı b" ş k h · "h · h 1~:t ·· k""l"t dun hi 1 d k il • ı. lesebbüsüne Yugoslavyanın Avru~a. 1 ' ercii ıle g<ıyı• uıü- bir anlaşma rr ar cep esı ı - mukavc;;;J.e.11.Il aren.a ı muş u a a sındeki yar cı ı:met er e u anı - Deniı: lıa\'a kuvvetleri 1938 de 51 d.e- sür'atle başarmak gerek.tir. 
ınu·· · cta\·etını Yvgos a' ı l"d" • ·t· f • · t" ı ı Ask ı·, 'dd · · 20 d 50 Za} {_ı-eti temin edilmiş bulun - . 'b. hareket diye görüyorlarsa, das1illı intaç etmeme ı: ır. u~rattıgını ı ıra e~mış ır. ır nr. ·er ıK mu e~ı en ye niz tayyarcsinden mürekkepti· 26 tane 6 Arn tıuk~-·-· · 
ftl-.L tenasıb ır . . 1 1 ka -lı 5 d. 20 d 40 k . ' - avu ~ Italyanlar atıl-

tU1..ladır. bu, sulh ve teskini ~s~em~yen 1~ ta e~ Teşriniev.~el ;bi.daye:inde, ~ unan / Herhalde, Alman tn .. arru.~w1.~n kadar 30 sene ır. en yaşına a- de mektep denız tayyare::ıı vardır. dıktan sonra, memeleketin ortasındaki 
5 - Fransanın vıkılmasından gaşalık ve ayrılmalaı ç~J...~rnıa~a d r Hariciye müsteşarı Atınadaki Fran Prılkanlarda karşılaşa.cagı muşku - dar olanlar muvazzaf orduda, 40 tan 1938 de donanma mUrettebatı 7,746 dağlık arazide, creduit national - milll 

s .; h db · niyetlerınl takıb ey Jye- · .. tt ı- d A . 50 ye kadar olanlar ordu ihtiyatında k~i idi. kale• denilen ~kilde Seliaıikten Üskü-
l~~a dahi, 11 Haziran 1940 da, sa- edere~ . o ın lekelin buaünkü sız Sefirine Yunanıstanın mu e- 1.9.t, şimdiye ka ar vrupanın h1ç hizmet ederler. Seferberlik ve harp za- be, Üskübden Nişe,, oradan Bosnaya, 
ı. hı_yettar Yugoslav makamları, as o~erını sanınaanhf~~ı;:::n hakiki battı fikler tarafından Selanik'e yapıla- hir tarafında tesadüf etmediği ka- Seferi kuvvet: Bosnadan Adriyali.k sahillerine, Katara 
"i; zım:ımdar k . l k manında, ihtiyaç hasıl olursa 18-20 yaş 

l 
•rı vaziyet yeniden Fransaya gü- . k t' . gÖStermektedir. cak bir ihraç hare etme ya mz mu- dar mühim olaca tır. Yugoslavyada, eli silfth tutar insan ye-. veya Dr:ıca kadar da~...nan sahada canlı 

e.,. tıare e uu . .. .. efendileri f t t eki kaim yacagı" :nı * aEasındaki gençler de orduya alınır, ay kün 3 .1 k" .d B , • 
ı.Se, Yugoslavya yenı"den Fransa- Bundaı1 dolavıdı_r kı gun_ un_.. hale e e_ m. em e . ı - , 0 d u mı yon ışJ ır. unun 2 buçuk ve ınüteşc.bbis bir müdafaa vaziyeti alıp .,. ,, ni vaziyette, 17 yaş1ndakilerle 5 en il k 1 ı· b' 

....._rı Yanında yer almağa mütemayil nin filiyah t::ımamıylc sarıhtu. er böyle bır ilıraca faal hır surette 55 e kadar olanların da geri hizmet rn yonu az ço- a un ve ter ıye görmi.i.$ harbe devam etmek mümkün olabilir. 
btııundug"'unu Fransız elçisine te - ı -Bütün Yug~sl~v ordusunun s er. müzaheret de edeceğ'ini bildirmiş- terinde kullanılm:ılart milınkündür. tür. Yugoalavya umı..ıml seferberlik i- Yugos.ıav ordusu kabıı:-aman bir ordu-
l'rtiıı . . be.rliği ilin edllmıstır. . Yuf1.anistanda harbi Avrupa k1t'a- lan edi.ııce, iyi tallın ve terbiye görnıüş dur. 1914 - ıs harbindekinden daha iy1 

etmıştır. İ T Genel kurnı•J' subayları, tıor. 
1 1939 

d El 6ına nakil için son bir gayrette ıbu- Askerlik daireleri: 1,200,000 ib\iyatım, jndarma ve budud milcehhezdir. O zaman, Yunanistan bi-
t" Bu Vesikaların lisanı çok sarih - y 2gosla:g~r~usu ile irtıb>t ajanları o- 2 Kiinunuevve a en ge· ı ıunmak maksadile Al manyaya kar- biriikleı ile beraber 165,000 kişl tutan ha tarat kaldığı için hiçbir yardım görrnc-
ır lVI h t b"d \" d b u d B Igrad'a gelmiştir. neJkurınayı :Jo"'ransız genelkurmayı . b' h ihd t k .. Yugoslavya ali> askerlik dairesine zır ordusuna ilave edebiilr. Yapılan he- den Alman_ Avusturya_ Macar ve Bul 
ti · u asama ın ı aye ın en e - larak son günler e e ubay- .. .. .. 1 k şı venı ır cep e :ıs e me uze- aynlmı<>hr. Bunlann merkezleri aşa _ 
c' Almanya, bütün ku"Vetiyle, mu ı 3 - Yugosla_v Genel kudrme,·ıalyrnessı· ile, ile asken goruşme er _yapma ar- re. oldugun· da artık bi,,:bir ~up·· he , .ab ve tahminlere göre, seterber!igin gar orduları tarafından çevrilmi~li. Bu 
ııa 1 t a gon · h lemıştır ..., ' ğıdaki ıH"hirlerdedir: i\k 4 8 gun·· u· içinde 250 000 k•o::ıiyi sild.h defa Yunanıs· tan müttefı"ktı·r· ın· üt ._. samatı mevziile•tirmeg"i istihdaf .larının Yunanıs anak'tta bulunan İngiliz zusunu""' ar ey · k l t ~ - ' ' ~ • g ere, 
""\terk '!I • 1 Yunanistanda bar a 4 Kanunusani 1940 da, General a mamış l. .. ... . ı _ Novl Sad: Romanyaya ve Ma - altına alabilir. Yuga.lavya hıazardakı 16 evvel~ Yunanistan mli1e, sonra da Ar-
l'L en ve Balkanları harbın fe - 1 . e Yaan 0 rdUsu ile temas ıe- ı· El ge e!kurmayına Se- Bu hususta Alman hukumetı hu. caristana karşı. piyade, 2 suvari tümenini bir mlslı art. navutıuk: İtalyanlardan temizlenine, 
a,.etıeri d k k · · h kuvvet erı v Game ın en n · ti h · b b l 1 tırarak 32 piyade 4 suvari tümeni çıkara Arııa• tlulc li anlarından y Yi h n en ·oruma ıçın er şe- sis edilmiştir. .. . • ik'e •bir müttefik ordu ihraç susl ehemmıye aız a er er a - 2 - Bosna Saray: Merkezde ve Ar- 'll m ugo;tavya-

Ya a.rekete geçirirken, Yugoslav_: 4 - Son g;mlerde, Alman bYU::ü:::~ lan . k vazı· ette •-·ıundug"unujmışh~. Bu ba.berlere göre Yunanis- navudluğa karşı. bilir. ya yardım edebilir. O harbde, 19H - 15 

'
. ' Zahıren Almanya ıle ı~bırlıgı General Sirnovıç'ın şahsında gk a edebilece_ . y r•~ tanda harekatta bulunan kıt'aların 3 - Üsküp: Yunanistana, ve Arna- Son günlerde Yugoslavyanın 1 milyon senelerinde birkaç defa Avusturya - !\.fa 
l ' a karşı pe Y t 1 kişiyi silfib altında buhmdurdağu söy- earları mağiCıp eden bu yaman ordcmun 

.l aseti takip ediyor fakat perde hükCımetınin, Almanyay lz..,,; bildinmşl ır.be ber Alman hük:" u·. ,genelkıırmayı Belgrattaki genel- vudluğa k•rşı. lenruğine göre ordu hazari mevcudu .. _ bu defa da, kenclisinden sayıca üstün 
~ tınd d h d b A k ' ıkacak harbta asker ve ma Bunun a ra • .1 . t'b t · . t:i A 4 _ Zagrep: Macaristana, Alman -t'tl a a a o zaman an eri l - ~oa ç krediler açmak suretiyle . . tinin bundan kurmay ı e ır J a a gırmış r. - (eriye iblağ edi1ıniş demektir. kuvvetlere kaQI çetin bir milcadele ya-
.. anyanın düşmanlarının yanıba - g~ndderme:n:eri için ingiltereye ve A- metı y;unan sıyase . merikan ha·berleri Yunanisıtanda yaya ve ~alyaya karşı. HUiasa, Yugoslavya, ilk hamlede 36 pacağına i!iPhe yoktur. 
"llda "h · y.r ım e 1 ğ" dair red sonraki in.kışafını beklıyordu. 

0 
k" .. 1.k bir rd . d' 5 _ Niş: Bulgaristaı:ı.:ı karşı. tiıı sarı surette vazıyet alıyor- merikaya müracaat et ı ıı;ıe. • to'" 1940 da Fusolı.l'da 200.00 , ışı ı o unun şrrn ı- 6 - Mostar: Adrlyatik sahillerinde, 

. ed"l deliller elde eylemışttr. 26 Agus ~ ı ı..ul d ğu t 't l 
• ı mez y lawa Alman- . . N V R'b den hazır" un u nu eY'ı eye- ı·ı·'v">"a karoı. ~ ""'1rnanyada bu vakıalar bilinmekle Demek oluyor ki ugos .,, • a ~a Alman Harıcıye azırı on 1 - . -. 

tloı:ıber, Almanya, Yugoslav siyasetini d"" nıanla.rı ile işbirliği yapın g r-.entrop, Almanyanın Yunnn hü- mektedır. . . Kgra ordaııa: gru yanın . uı nda ordusunu ıııgilterenın ~. t" bır" taraflı ~!arak I"ngı'l- o .. suretle, Yunanıstan Avrupa ~" . Yola, ezcüınle ınihverle anlaşına .. ve aynı zama r rv ı:x.ı.. 
.. k ~ İnglli'Z kıtalarının kume ıne · k ğ b · .. ' ]" t Hazarda Yugoslav ordusu 18 piyade, ~tıı-~? rnrut ünıidi ile, Yugoslavya ile eınrine verm~~e dve t e•e k ti surette . f vorize etmekten vazgeç- camıasına arşı a Lr ıı mes u ıye 
"•nıa · t· d · · · ı· - · saa e em " tereyı a l · ı· y h""k" •. 0 u··\·ari tünıeninden mürekkeptir. Pi-tUı . s1yase ıne evam ıçın mıs ı go- crcrmesıne ınu · . t . ınde bulundug"'unu d ruhte ~y eınış ır. unan u u- ,, 

'- ltıe-ıo b' 'li bl k b ·· 
0 

• ı'ıtı·r mesı avsıyes t k · yade tü"menlerı" yerın" e go··re 2 3 ,-eya ~t ... ~ ır a cena ı ve sa ır gos- karar verm · . . . Sef" . bı"ldı·rmış· tı·r meti Almanyanın ar ı pasıf kala- ' · lllJŞtir .. . b han doha ıstenıyor:ıa, '-"" n ırınc 4 . d 1 1 2 t la 
lı" . Eger son bır ur . gönder- •un.~ t fta Almanya~ın İn- mıyaca<ıı bir vaziyet ihdas eylemiş- pıya e a ayı, veya opcu a yı 

~i;ı;. ır kere daha, aklıscliınin galip gel- b b günkü kralın Jngııtereye d'd Dıı:ter ara n, o \"!' dig"er yardımcı birliklerden teşek -
&• u, u 1 c3ktU'. Belgra a h t · -

tı 1 ~ 1 \~ nıesu.ı Yllgoslav adamlarının d"gi mektupta bu una 1 ı"lı"z silahlı kuvvetlerinin Yunan ır. . .. . kül eder. Süv-ari tümenleri. her biri 2 
•. -1 ··lek,etlerının ho"kı"k'ı menfaatlarını 1 

elinde oyuncak 0 an g b Al h '-' t ,, Generaller hızbının "hayet orduşltnıı ~ ayak .basmasına hiçbir Buna maen, man Uıı.ume 1 1tLıyJı 2 tu....,.vdan, bir bisikletçi tabu-. •ıtıış ld ld B ı h • da nı t·,pragına · · y · d , .. 
'rıelli rn ~ ugu ~ar~ ı. u surete, za - kr~l, bu mcl~t~iJu; ~slavyanıtı nazilere ;;·urelle müsaade ve m. Ü.sama_ ha e~e- İngiliz_ ~uvvetlennı unan"'stan ~ 
\'tı uı.akeı·e er n sonra, bu sene- ehne a~m.ak ıçın uga ı gUrıü beklenıek_ , - . Yunan hükümetıne ·hız- tard ıç1n Alman kıt'alarına emır 
ti.q . 25 martında Yugoslavya, Viyana.. 1<.a;.-şı vaziyet takınac g . B ldan ~·n:L"cegı d 

Lıçıu Pakta g,i.rdı. ~ bildimı~ktedır. .. uı . . Fü' hrerin muhtelif •beyanatları vermiştir. ~ıman or uınına karşı 
Vh ~ oldugımu ehil! olmak uzere in- zat . l"" k emet kat'" s ette 

ltı1.;ı, ,,·anada aktedilen anlaşmaların ba~ka, başta Chur bu kralın talı- ile bildirilmiştir. her tiır u mu av ı ur · 
ı •vıy,ıtı şudur: gilız devlet adamlarının, İngiliz siyase- Yunan hükı'.ımeti hütün bu ihtar_ kırılacaktır .. , . , . 

lı~ 11 - Yugoslav devletinin hükılmran- ta çıl;ı;;:ını yugoslat~suar~te ilhakı olara.lı 
1
,. azarı itibara aın1a- Alman huk"umetı, Alman kıt ala-

tıillt~•ıı. ve mülki tamatniyetinin üçlü tiıte mutlak ve k:a ı ]arı. ka zy-yen n . t y ·n t" 
2 Azası tarafından tanınması, abı da vardır. mı$tır. Bu suretle, italyaya ka_rşı r~ln .!"unan1-s lana k un·aın nkıtı o lı· 

- y seliimJayan _cev r Belgrad'da bir ca. . b 1 dıktan sonra sad~e In- nın duşmanı o ara gı me e o . 
'iııd ugoşlavyadaıı bu harpte arazi- . Alrn~n hukume ıh, areketlerlne aldır~ harp aş a ~- Al .

11 
t" · l 

t..ı.~~ asker geçirmek veya nakletmek niler zumresının . e halen Yu- . . knik te ekküllerile İngiliz madığını ve man mı e ının as a 
1 Ya im - h h · b' · i kalrnaga v gılız te ş ·11 t" ·1 h ....__ onu il it. pı ıyacagına ve er angı ır etmede.Q. seyırc 'b. yugoslavyanın hava kuvvetlerinin yardımını ka- Yunan mı e ı ı e mu art:ut" ve ... 

tı. ~rji .Yaı.-dıın yapınası istenilmiyeceği- oanistandn olduğ~ g\.
1

' askerleri için bul ile iktifa etmiş o·lan Yunan hü- imha tasavvurund~ bulunmadıgını 
.~:~~. ınihver devletlerinin teminat kb~amı:a~!as:~~ın~~lı~i aıma:ın~ mBü- kUmeti İngiliz k•.t'alarına Yunanis- bilhassa kayrt ve ı~aret eder. Al-

ır m otemyil değıldır. u "h" Yunan topraklarında '~·ttıi' Yenı Avrupa nizamı çerçivesi samaha etmele ın hükarneti Al- tana çrkınak ve bütün mu ım sev- manyanın . ı· d b 1 
""'· 0 ... \'ugoslavyanın Eğe denizine bir sebepten doJ;;rı, Alman b""tün v~sıta l oktalarını tutmak imkii.- i'1dirmek meeburıye .Jll e U un-
r •eç Iind• bulunan u - ku ceyş n • . 'lt .. tihd f llıııe,. elde edecegine dair teminat ve_ manyanın e bu k:lsmında da ıılzam ruru .banşeylemiştir. dugı.t darbe Ingı ereyı ıs a ey-
"'0 . ı. Bu ınahı·e<;. fögoslav hill<ılmeti ıva:1:;,!;".tPı":':_'.,':,. için Alman ıota!arına B'~ka" haftadanber< İngilterenin lemektedır. ltnı r:ıı.ı.sust talebi mucibince, arazi ba- s ~ u. ~ 
~:dan, SclJ.nik şehri ve limaru üze- emir ye.an.iştir. 

~ugoslav b~kimiyetini ihtiva •· 

nlndan, bi- süvari topçu gnıpundan 

\'f' diğer muavin birliklerden mlirek -
keptir. 

Boka Kotorska ile Şibenilt'le iki müs 
!ah.kem mevki vardır. 

Piyade: 53 alaydır. Bunların birl 
1-t~'.";!'a. ikisi dağ alayıdır. Piyade alay
ları 2, 3 veya 4 taburludur. Taburlar 
3. 4 veya 5 böl(Ut!Udür. Bölüklerin b!-
ı"i ~ır makineli tillek bölüğüdür. 

Süvari: 10 alaydır. İki alayı bassa -
dır. Süvari alaylan, biri alır malrinell 
tüfek böl!iğü olmak üzere 4 bolüklü 
dür. 

Topçu: Şu birliklerden mürekkep • 
tir: 22 tümen topçu alayı, 11 müstakil 
ttımen topçu ırruını, 5 ordu topçıı a -
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Yeni 
alınan 

harpten 
dersler •• 

Yc:u:an: H. Dcdkılı, 
Nazi Ahnanyaswın nazariye• 

cileri zannettiler ki AvroÇ,da 
ıniJliyet şuuru ve hürriyet fikri 
inhilal etmiştir. Nitekim Çekos
lovakyanın hürriyetini müdafaa 
etmeden zelil bir şekilde teslim 
oluşu, bu nazariyeyi kuvvetlen
dirmiş gibi göründü. 

Naziler bundan dolayı, Avru
panın küçük milletlerini kolay· 
ca istila edebileceklerine ve esa
ret altına alacaklarına inandı
lar. 

Halbuki tecrübe sahası geniş
ledikçe ve istila dış Avrupaya 
doğru ilerledikçe milliyet şuuru-

nu11 ve hürriyet filainiıı hcnüı. 
tereddi etmediği küçük ınlllcller 
içine girilmiş olduğu görüldü. 
Yunanistanı bu şuur, bir vol

bu şeklinde bir kahramanlık 
feveranile şahlanılırdığı gibi bu
gün Yugoslavyadaki hlıdiseler 
<le bu şuurun volkan iniltilerini 
vicdanlara duyurmaktadır. Ha
yali bir nazariye, bu suretle ilk 

' hakikatlere çarpmış bulunuyor. 
l\lllliyet şuuru ve.hürriyet fik_ 

ri, hata ve ebediyycn, ekonomik 
ideallerin üstünde kalacak ve 
yaşıyacaktır. Bir Avrupa iınpa
ratorluğu hiçbir zaman teşekkül 
etmemiş olduğu gibi, hiçbir za
man da teşekkül etmiyecektir. 
Yeni harpten alınan bu ilk de;:s. 
ler akılları b~lara getirmiş ol· 
malıdır. 



SAYFA -4 

Yunan ordusu 
(Bq tarafı 1 iaci 1ayfacla) 

11ean bükfımetiain notasını tebliğ 
et:miştir. Korizis, Elçiye verdiği 
cevapta Yunan hükümetin.in diğeı 
taaIT\Blllla olcfuiu gı'bi bu yeni ta
arruz kar~ısında da kendini rnüda· 
faa ceceğinı bıldirmiştir. 

Alman k.ı.t'alan Trakya ve Make
don~ ada Yunan hududunu teca
vuz etmiştir, Yunan kıtaatı aldık
ları emre tevfikan plan dairesinde 
kendiler.ini müGafaa etmektedir
le •. 

But.üa Yunaniatanda fevkalade 
buyuk bir milli heyecan vardır. A
tmada, 5elinik'te ve diğer büyük 
fehirlerde ahali büyük nümayişler
le memleketlerini son nefesle:-ine 
kadar müdafaa edeceklerini ilan 
etmektedirler. 
y~vyadm henüz hiçbir ha· 

lllıer alınamamıştll'. 

HALK ZAFERDEN EMİN 
Atina, 6 ~) - Yunan Kralı, 

runani&tana kartı Alman hücumu 
bakkındaki ilk haberi bu sabah sa
at seki2ıde almıştır. Yunan radyosu, 
bugün dint bayram dolayısile Ati
aa büyük kUiseNnden dini ayini 
neşretmekte idi. Radyo, bırdenbire 
durdu. Yunan milli marşı çalındı 
ft müteakıbea spiker, bu yeni te
cavüz hareketini bildirdi. Mütea
bbeR yeniden Yunan milli marşı 

ve arlrasndan İngiliz maşı. çalın-
mıştır. ı 

Gueteler, derhal llwru&f nüsha
lar çııkarDUflardır. Bütün Yunanis
&ana yayılan luıber, her tarafta bü-
1'tk ve heyecanlı vatanperverlik 
teıaMirlerilea tebep olmuştur. Heı 
,erde •Yapsın hür Yunanistan, 
yaşam ftittefiklerimb:• avazeleri 
lfitilmılf*ir. Hastanelerde, yaralı 
aakeder, ayala kalkarak Yunan 
aullf ınarşmı ~lemişlerdir. Atina 
10kaklarmda durmadan vatanper· 
Yer aleylan dolaşmaktadLr. 

Bir kelime ile bütün Yunan mil
leti, nihai zaferden emindir. 

iCAP EDEN TEDBİRLER 
ALINDI 

M6u, 1 (AA.) - Atbıa radyo
IUDUll apilrer.i, Alınan teca:W2ü ha
bel'İllıl ftl"dikteıı 80lll'a demiştir 
ki: 

YunanktlB, kendi topraklarını, 
Almanyaya tu,ı, İtalyaya karşı 
elclutu gtbi müdafaa edecektir. Lü. 
zumlu bütün t.edafill tedbirler a
bnmlfbr. Memleket, haberi~-
aetle ötremniştir. Kralım'JZa itima· 
ıiımız vardır. Bizi bekliyen zaferi
lllBt llairız. Galip felmiye ve 
memleketimizi büyük bir memle
ket yapmya nmetırnig t>ulunuyo
ns. 
ALMAKTAARKUZU TUTULDU 

Atma, 8 (AA) - Şiddetli bü
eamlara ratmen, muhteşem bir BU. 

rette mulıarebe eden Elen ordusu, 
bütün lıat Wıerinde Alman taarru· 
mmı tutmrya muvaffak olmuştur. 

Struma'da, diifme, p büyük 
sayiat vermi§tir. 

Atim, 1 (AA.) - Şark cephe
linde Yunan ileri kuvvetlerinin 
her tarafta sıkı surette yerlerinde 
durdukları resmen bildirilmekte
dir. 

tNGIL1Z·ALMAN KUVVETLERi 
KARŞI KARŞIYA 

Roma 1 (A.A.) -Ofi: Alman ve 
fngiliz kuvvetleri arasında temas 
bugün Stınmıa vadisinde vukua 
ıelmiştir. 

ALMANLARIN İTİRAFI 
Berlin, 8 (A.A.) - D.N.B.: 

Alman kıt'alan, Strwna ırmağ 
vadisinde çok şedit bir mukave 
metle brşılaşmıştır. Terek.kide 
devam eden Alman hücumu hak-

iKDAM 1 -NiSAN - l!HI 

j ·ı· J Balkanlara teca- Bekleneni yaptılar, H A R r-

kU~J~& 1~~~~'::1y. vü:..::::n~azi Ba•t:~~dı~a~ana . ,,,._ P O~• ~-~~~r:E~:; !ti:.~:t' 
Komiseri Molo\ov, Yugoslavya na. Berlln, 8 (A.A.) - Hıtler cenub cep- (Bap 1 lDCl &aylada) 1 st b 1 D 1 1 o B de ihtilal eı."llasındaki zaruri ve iÇ• 
mıiıa da Yugoslavyanın Moskova hesi askerlerınct apjldakı iUDhik emd . Mi_hver, Balkan_Iard~, ka~a ~O· an u spor emırsporu - e- ı'ti~abı mantıkan ga~rimümkün b•· 
Elçisi Gabriloviç ile Albay Bozhen, &Qııdt!rmııtır: ~ adıgı salaa~ ı genışle. tırk~n Sov~ et zı tecavüzler harir, ilk cünlcrd 

. . A}b D · Cenubu ıaıkl cephesı askerleri, R y ı 1 b d tluk :r af 
Albay Sımıç ve ay ragus.avıç Geçen umumi herbte Selfinık'e İngi- usya, uıos avya ı e ır os ı kt G 1 8 • ı • ... ı ı 3 2 d ı 1 tiçüzlii Pakta sadakat \e bitar • 
tarafından imza edilmiştir. liz km;vetlerı Jhraç eclildığ nı hatırlıya- ve ademi .'~ca~ü~ pa~tı imzalamış-. ş 1 aş e nç er 1 r 1g1n1 • yen ' lığı muhafaza noktalarında sabi 

Paktm metni şudur: rak bilfillere İııı;ilız emellerine hizmet tır. Her ~ı hadısenın hemen h~ kalmak htedi; fakat Almanyan 
Madde: 1 _ İki 8.kit taraf birbi- emrmek u.zerc e\-velil garantılerını ..e- men ayn~ saatlcr.~e vukuu ~~l~ış ya hep, ya hiç diye yapıştığı c 

rine karşı her türlü tecavüzden rerek Yunarustmu kandııını~lardır. Av- olması, bır tesadüf eseri degıldır; Milli küme maçlarına aün de de- Maç, Gençlerin tazyiki devam Yugoslavlan daha faal bir p 
~- ,_.:ı·~ · ı'n ;"tı'kla· rupanın cenubu aarkısıne ıhıaç edilecek S ti b h d t 1 dıkl ecı ·ıd· M""sabak la apıl ed k b·tti B ikt 11 h çekineceK ı;e yeM.&ıgenn ....- - ovyc er em u u oma arı vam ı ı. l u a rm y • er en ı ve eş ~ ı ar sa a- litika takibine mecbur etti. Dab 

Jine, hukuk hüküm~anis:ine, Ye top- ~:1!e~d~~\:~~~ı~~~~~~a::ı~~::~~ Y~goslav.~a ile. bır d~tluk ve adc- dığı Şeref stadında 500-0 e yakın bir dan 3 - 2 galtp çıktıJlr. de Hırvatlarla tekrar anlaştı. · 
rak bütünlüğüne rrnyet edecekler- gen durmadım. Maalesef bu ihtarlarını mı tecavuz mısakı nnzalamakla, seyirci kalabalıgı vardı. Jzmirde giltere ve Amerikanın yardımı ın 
dir. boşa çıktı. Yorulmıyan blr sabırla Yu- ~Iih\·c~in Balkanlardaki t~c~,·~z İlk maçı İstanboulsporla Dem.ır- İzm hakkaktır. Hatta Amerika şimdi· 

Madde: 2 - Akitlerden biri bir Boslav devlet adamlarını, bu nuntakada sıyasctın~ ka~şı. ~oskovakarı ~ır spor oynadılar. ir, 6 (A.A.) - Bugün milli den bloke edilmiş Yugoslav alı• 
üçüncü devletin tecavüzüne uğrar- sulhun tesısı ıle aıfıkadar mıllcuer ara- memnunıyetılıizlık ızhar etmek ıs- Oyun çok hızlı başladı. ilki genç küme maçlarına Alsancak stadında caklarını serbest bırakmıştır. 
sa diğer akit dostluk siyasetini mu- sınd:ı sa~mi bır ışbırlıgı J'npılması lu- te.nıişlcrdir. Alm~nyanm Kara.de- takım, tamamen enerjiye dayanan devam edilmiştir. Altay - Hamiye AlmanY.ada komşu nıcmleketle-
h f t · t hh""t l zumurın ik.nan ~lıştım. Yugo a\y<ıdan d B - J t seri bir o'-·un g-Oster:ivOTlar. 11.k da- karşılaşması 1 - O Altayın galibi - • u a aza e meyı aa U ey e~. . m:ıntığın ıcabctt rdıgı prcn .pıere ıore nız en sonra, ogaz ar~~ emnı~·c "' "' rin iştihalarmı uyandıracak ncşrll"I 

Madde: 3 -Taraflardan bırı mu- tc:ıKu ... undm ış bır A\J"\lpauın ku- mıntakasma ve Ege denızıne dogru kikalarda İstanbulsporlularm his- yeti ile ve Maskcspor • Altınordu yat vardır. Ekalli) etlere yapıJaıt 
ahedeyi bozmak istediğini bir sene rulma n.ı • rfiltten başka hıı;bir ~ey yaptıklan bu hareket karşısında, sedilebilen ~kilde tesis ettikleri maçı da 4 - 4 beraberlikle netice- mezalim bahsi Bul~r ve ıac~ 
evvel haber vermed gi takdirde ıstcmc ""1 11 mcz.kür memltkctın uı;lu Sovyetlerin daha kuv,·etli bir ak- hakimiyet yavaş yavaş tazyik ha- lenmiştir. kabinelerini müşte:ek hareket içi 
· bu ....,,.,ahede ~ sene için mute- pakta ütmakı surctıylc boyle bır teşriki .. 1. 1 ·· t 1 · 1. g r e !ini aldı. Maama!ih dcmirsporlular Terfi ma,.ı ış u.-.. ·~ ıne aının esaslarını ihdasa nihıı~et mu- su ame gos erme erı azım e ırs :r göriişmelere sevkctmiştir. RomaD 
er olacaktır. va!fak olmu~en, 19H'de umumJ harbi de, şimdilik, bu kadarına da şükür. bütün ga) reUerile rakiplerinin sa- Fenerbahçe stadında birinci kü- yanın da Üçüzlü Pakt ahkamı m 
Beş senenin hrtamı.nda muahede çıkaran ayni cınayet wu;urloırı beı.ı·adda Moskova, yavaş yavaş, uyanıyor yı :Yapmalarına mani oluyorlar. Gol 1 meye terfi maçlarına dün de devam cibince kefenin Mihver gözüııd 

kendiHğinden beş sene daha uzatıl- .ı.ırnaarı eıc ec~·ırnll§Jerdır. lıpkı .Polon. demektir. vaü;yetine giren İstanbulsporlu edilmiştir. yer alman tabiidir. Bütün bunl 
mış olacaktır. yada oldugu gıbı a1awt ınsanıarın v~ Ateşin Meri~ ntlisi~.d~ hududu- muhacimler üç mu.hakkak sayı fır- Şişlililer, Alemdarlılardan daha hesaba zaten katılmış unsurlardır. 

Madde: 4 - Mu-ahede imzayı t.ıynetlcrı Almanyaya karşı setcrber e- muza dayandıgı bu muhıın deue- satı kaçırdılar. Siyah-Sarılılar ma- tün ve enerjik bir oyun çıkararak YuğosJavya ansızın yapılan 
müteakıp mer'iyet mevkilne gire- dJlmııUr. Bu ahval ve şcnut dahıllnde de Türkiye hadisekri en ~akın kus talilerini ancak 34 Ün('Ü da:k.i- maçı 3/1 kazanmışlardır. taarruz kaTCısında Bel ...... adı ser 

. • ~u&oslavyadakı .AJ.ınan koıonısmı eler : '. . ·ır ı:ıı· 
cektır. Muahede imkan olduğu ka- bal gerı ça~mata mecbur oıawn. Zır; alaka ile takıp etnıekft•dır. Kahra- kada yenebildiler: Kadir güzel bir Hususi maçlar tehir ilin etmiş ve merkezi na 
dar sür'atle tasdik edilecek ve mu- Alımın sefaretının sivil ve askeri fızası 1 man Türk ordusu, yurdu bekliyor. vuruşla oyunun yegane golünü çı- G. Saray - Beyoğluspor B. ta • )etmiştir. Yunan ve İngiliz ordul 
saddak suretler Belgratta teati edi- üe konsolosluklarımız memurlarına fena Bir tecavüze uğradığımız takdirde, kardı. istanbulspcrluların gayret- kımlan maçı 2-1 G. Sarayın lehine rile derhal irtibatını temin etıni 
lecektir. muamele edılmiş, mümessillıkıerımız ve j bütün kuvvetimizle ,.e sonuna ka· lerine rağmen vaziyet değişmeden bitmiştir. tir. Büyük Britanya adası etrafın 

Madde: 5 - Muahede biri rusça, ~ın:1 =~~e.!':1 ~~Ju 1;0•onyekadallold~ dar mü'=aılt:le edeceğimize, hiç kim· delvrk~ ~itdti. ed ts•-- lspo . A. takımlarının maçı oldukça be Atlantik harbi en geniş inkişafl 
d.ğ · S H t u- da •- & ....... _, man a ıyc · L-d ·· b · l ınc evr e wu.111U aynı ı en ırp - ll"Va -WNnm ve tine mensub sayıııız. kimseler tebcır edil- "enın nrre 1U1 ar şup esı 0 ma- 1 r yecanlı bir cereyan takip etmiş ve arzederken burada yeni bir cep 
her ildısi de muteber olmak üzere mış, zulme u&ramış veya öldıirülmU,· malıdır. ağır baskıyı idame etmiye muvaf- San - Kırmızılılar daha fırsatçu 1 açılmakla iki safhalı ve iki ceph 
iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. tür. Balkanlarda, yeni başlıyan mü- fak oldu. Fakat Demirsponın bil- bir oyun çıkararak maçı 2/1 kazan- harp tekrar avdet etmi~tir. 

Butı.in bunlara timdi de, esasen bat- udelede Türk milletinin temenni- hassa geri 'müdafaasının çok sert mışlardır. Hüseyin Şükrü BABAN 
kında müaait haberler ~lmekte ltalardanberı &Wice Uı~atlarını sılAh aJ si, hakkın haksızlığa, istiklalin esa- oynaması sayı elde etmeler.ine ma. -
dir. ıına al:ın Yugoslavyanın um~ aeter. i .1. ~. f lığ 1 b . oi oluyıor 

berlıgi inzimam etmektedir. ~te, sıkı rete, yı ıgın ena a ga e esı yo- · d 
YUNAN KRALININ MESAJI ve dostane münasebetler vu.ıyetini tesis hındadır. Türkün mert seciyesi., Maç sonunaİska ar bu şekilde de-
Atina, 6 (A.A.) - Yunan Krah .rgım pyret.tn mukabelesi budur. Buna daima olagcldiii gibi, tecavüze uğ- vam etti ve tanbulsıporlular sa .. 

ATİNADA ALARM bı.naen, tıpkı umumi barbte old .. ıru "'bi 1 •11 1 • f hadan 1 - O galip çıktılar. 
- - nyan maz um mı et erın muva -. 8 ( . bır taraftan lııgillz fırkaları Yunaııista.. Beşiktaş - Gençlerbirliği 

Atına A.A.) - Atmada bu - ııa çıkarken Sırb.lstanda da yine upJtı fakıyetini ister. Bütün sempatimiz, İkinci maçı Beşik.taşla Gençler-
gün saat 15 de alarm işareti ve .. umuml harbte olduğu &ibi Almanya ve hürriyetleri için kahramanca dö- birliği oynadılar. 
Tilmiştir. Alarm, 10 dakika sür - müttefiklerine karşı yeni bu suikast vüşen Yunanlılar, Yugoslavlar ve İlk dakikalarda Bcşiktaşın düz-
müştür. tevlid edebilecek kadar zaman mevcuı onlara yardım eden İngilizlere gün bir oyunla vaziyete hakim ol-

SELANİK BOMBALANDI 9lduğu zannedilmcktedır. müteveccihtir, dugwu görülüvcır. Sivah-Beyazlılar 
Dogu - <:i!nub askerlerı, .Abidin DA VER "' "' 

Sofya, 6 (A.A.) - Atinadan alı- saatınız bu suretle çnlınJitır. Bır yıl bugün iyi bir netice alacaklannı 
nan haberlere göre, Alman tayya- ~vcl arkadaşlar:mwn Norvcç'de \'C ba_ vadeden ahenkli bir oyun çııkan~ 
releri Selanik'i bombardıman et- bda yaptıkları gıbi siz. de Avrupanın Arnavutluhta yorlar. Yedinci dakikada Gençlerin 
miştir. dogu cenubundııki Alman menfaatlarını ini bir inişinde Selim köşeyi bulan 

bimayenlz altına alacaksınız. 1915 aon- (B f ı · · f d ) George, Elen milletine hıtaben aş tara ı ıncı say a n bir şiltle Gençlere l>ir gol kazan-
baharında fimdi aWn mücadele edeceği 

neşrettiği bir beyannamede, Yuna nız ayni bolgede muzaffer bir suı-ette eden şiddetli •bir SÜI'""ii muharebe- dırdı. Beşiktaşlılar daha sıkı oyna-
nistanın zaferden emin olduğunu muharebe eden Alman askerinden dahn sinden sonra Yunan lann şimali mıya başladılar. Daha bir dakika 
bildirmiş ve ezcümle demişur kı: az cesur olmıyacaksınız. Düımanın in- Amavudluk cephesi üzerinde 2 bin henüz olmuştu ki Gençlerin kalesi 

Mücadelemiz ağır fakat anıaru.ı2 sanı bir ıekilde davranacatı yerde insa. metre yüksekliğinde bir tepeyi iş- önünde bir kaynaşma oldu. Miida-
, Hi b" .. nl hareket edece.ksln.iz. Oııun kend.ısine t•ı ~ ~ · · ~ir 1 B oıacaktır. _c; ~ duşı:ıan ~ar.şıs~n- mahsus zorbalıgı göstereceği yerde ken- gal ettiklerini bildirmektedir. Bu ı E'ıuen vırı, ters ~ wruş a e-

da boyun egmıyeceğız. Hıçbl!" e- dısini ııddeue kıracaksınız. cephe üzerindeki harekat haftalar- fiktaşa beraberlik imkanım veren 
dallilıktan çekinmiyeceğiz. Yürü- Yunan topraklarında cereyan edecek ca devam eden süklı.netten sonra bir sayı yaptı. İki dak•ka sonra da 
yeceğimiz uzun yolun ucun<la za- muharebe Yunan milletine karşı tevcih ı tekrar canlanmıştır . Eşref, otuz metreden gönderdiği 
fer bizi bekliyor. Biz, müttef.Jdc- edilen blr muharebe delildir. Bu muba_ ı Bir İtalyan subayı ve 89 nefer e- bir şandelle takımını galip vaziye
rimiz, ~ kaynaklar~ m~ :;; = ':,:1~";v~~~= ı slr edilmlsttr. ttalyanlar mObtm le geçirdL 
ku?retlı İngılt~r~ ve Amerıka B.ır- d.i de Avrupanın en uzak ccnub bölgesin 1 miktarda mitralyöz, havan topu, o· F...şref, Şakir. F.!'yzi bugün bozuk 
leşik Devletlerı ile yanyana b'ı.u- de silll\)arınızın talimi dcğıştırmei;e te. tomatik silah, yiyecek ve mühim _ oynuyorlar. Buna ilaveten Mehmet 
nuyıoruz ve Yugoslavya ile elele şebblis eden umumi düşmana ta~ıdır. mat bırakmışlardır. Yunan piya _ AH daima miltereddU çıkışlar ya-
mücadele ednrnruz IBu mıntat.ada bunun için Yunanıatan- d 1 . b - t hk .. . al p1')'or Ye ancak Ge~lerin talihsiz-• .,, - · ~--'•· e en u mus a em mevzu ışg 

YUNAN H""'""'~.,.;.,.. daki son .uıauız de Yunanistanda Dun. tt"kl . y to ta Uğilc izah edilecek tesadüilerle ıol 
uAuıvu..ı.ın~ e ı erı zaman unan pçusu - Ju 

MESAJI terk akıbetine kaVUfUJ1caya .tadar milt- . . . yemekten kurtu yor. 
jtefikimizle müştereken harb edeceğiz. ı rafından tahrıb edılmış sıra sıra Birinci "devre ayni tempo içinde 

Atina, 8 (A.A.) - Yunan hıükft- Fakat bu cihanşumul dilşmana 7ar<11m dikenli tel hatları ~lmuşlardır. ve ayni haleti ruhiye ile oynandı. 
meti, Yunan ordusuna ve millete edecek Yunanlılar da onunla birlikte Yine Cuma günü merkez ·bölge- Gençler serf ve ateşin, Beşiktaşlı-
hıta-ben bir mesaj neşretmiş ve Al- yuvarlanacaklarclır. Şimalin en uzak 'iinde Yunan tank muhribi oopları, lar d"r°'"' ve aı.-ak ... lar. 

.. .. buz ve karlarında İngilizleri matlup e- 1 l ki - ... ~~· 1U1 ı..ı 
m~ ~eca~zun~ ~arşı orduyu ve jdebıleceğini isbat eden Alman askeri 1- ta y~n t~ arını gonir gormez Beşiktaşın en canlı oyuncusu o-
mılletı vazifelerını yapmıya davet cabların zaruri kıldığı bu anda ccnub baraJ ateşı açmışlardır. talyan 1- lan Hakkıda bile sürantrene fut -
etmiştir. sıcakl:ırında vazifesini o kadar iyi ifa l leri hareketi derhal durmuş ve 1- bolcülerde görülen bir bezıgmlik 

Mesajda ezcümle şöyle denmek- edecektir. Hepimizin bu mQcadelede 1 tal yanlar geri çekilmişlerdir. müşahede ediliyordu. Maamafih 
tedir takıb ettiği yegane ıaye milletimize hür y b b d an ta 1 

: , yet ve Almanlara istikbal ve yaşama . un an -~~ ar ım . . YY3:e e - Şeref 22 nci dakikada güzel bir fır-
Memleketimizin şerefine, hürri- lmklnlan temin etmektedir. rı C~ma ~unu •. h~t g~n~ın~ekı İtal- sat yakaladı ve üçüncü Beşiktaş 

yetine ve tamamiyetine karşı bu As}ter, bütün Almanların dQsQncesi, yan ıaşe uslennı t~sırlı ~ır surette golünü çıkardı. 
veni tecavüz karşısında, Yunan or- sevcisl ve temennileri yine m:tn.ledir. bombardıman etnuşlerdır · Bu golden sonra Cknçler açıldı-
dusu ve milleti, bir kere daha, sev- lar ve vaziyete tamamen hakim 
,:ili vatanlarına karşı., kuvvet V€ oldular. On dakika gibi kısa bir 
t>Saretle, davalarının doğruluğu- müddet içinde bir hayli gıol fırsatı 

rıa tam kani olarak, Allahın inayet elde ettiler ve bundan ancak bir 
ve şeci ve büyük müttefiklerimi tanesini iyi kullandılar. Suat plase 
ı:ln yardımı ile, vazifelerini yap mı bir şütle ikinci Gençler gıolünü ~ 
va davet olunur. kardı. 

Mesaj, Başvekil Korizis ile bi; 
'ün hükumet Azasının imzalarır 
taşımaktadır. 

Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: CeV'det Karabil&in 
BaaıldJiı yer: •Son Telgraf11 

Matbaası 

B~ Dif. lf eale, Grip, Bomatisma 
Nenalji. ~mkhk " Batın Alfllana111 Derhal Kaer 
lcabıncte fODde 3 Qıe abtaabitir. T AKltTI.ERINDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ıSRARLA ISTeYINIZ 

) -· . , - . . ~ . ··." .. · . . . ~~PARA 

Devief Danizyolları işletme Umum 
MHdUrlUOUndeı: 

7 Nisandan 14 Nisana kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurlann isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak

lan nhtımlar 

Bartın hattına 

KarabJla batt.ma 

imroa ltattma 

İzmir .arat hattına 

imıir aralık pUfua 

No&: 

Salı 12 de (Erzurum), Perşembe 12 
de <E&e) ve Pazar 16 da (K rade
niz). Galata nhtımından. 

- Salı 18 de (Çanakkale), Cumartcs 
18 de (thgen). Sirkeci nhtımmdan. 

- Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, 
Peılemhe, Cuma 10 da (Trak), Cu -
nıartesı 14 de (Sus), ve Pazar 9.50-
de (Trak) Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15-
de (Sus). Galata nhtımından. Ay 
nea Carıamtaa ve Cumart.es1 20 d 
(Ana.farta} Tophane rıhtımından. 

- Salı n Cuma 19 da (Sen-ar). To 
hane nhtımmdan. 

- Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıh • 
tımmdan. 

- Carlamba lG de (Bursa), Cum,rtesl 

- ıa de (Saadet). Sirlı:eci rıhtımından 
Pa:r.ar 11 de (İzmir). Galata rıhtı
mından 

Peraembe 13 de (Tııtııuı). Galata
rıhtmundan. 

Vapur seferleri ltakkmda her türlQ malömat apfıcla telefon nu
maralan 7azılı Acentelerimizden &trenllebilir. 
Galata Bat Acentellli Galata rıhtımı, Umanlar Umum 

Mildürliığü binası altında. 42382 
Galata Sube • - Galata rıhbmı, Mmtaka Liman Re-

lsliil binası altında 40133 
Sirkeci " " Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

(2138) • 

Üniversite Rekt6rlüS}ünden: 
Fen Fakültesinde Astronomi Doçentllli açıktır. Namzetlerm yabancı 

imtihanlan O/Haziran 941 tarihinde yapılacaktır. İsteklilerin sıhhat ra 
11 fotoğraf, nüfus tezkeresi 6rneli ve llm1 bilviyeUni ıösteren fiflerlle 
ler tedris işleri Jı:;aleminden latenecektl r .> 

J/Baziran/941 tarihi aJrpmına bdar ReldörlQle münıcaatıan. «2652:t 

-- !kelamın Zabıta Romanı: 14 

[YEŞiL ~~-~=-ER 
bekliyorlar. Bir saat beklediler. Bir 
saat ... 

tı. Parmağile genç kadının dizin -
de bir lekeye dokundu. Ayni leke 
Nimetin sağ ayağındaki iskarpi -
oin üstünde de vardı. 

~ \ HAY &1' YAHl~ININ 
DİREKSİYONUDUR 

İki kadın yanın saat bdar bir 
tek kelime söylemeden oturdular. 
Mihriban hanımın çorap ören el -
leri titriyordu. Nimet bir aralık 
ayağa kalktı: 

- Ben gidiyorum, dedi, hava ka
rardı ..• O herif in gözü kör olsun in
pllah ... Bak, başıma neler getir -
eli! ..• Beni görün<.'e belki inkir ede
cektir. Kocamla arama girmeyi 
ben ona gösteririnl ... Alçak! ..• 

Mihriban hanım cevap vermek, 
ltir şey söylemek istedi. Fakat mu
vaffak olamıyarak baıını biraz da. 
ha eğdi. 
Şimdi evde yalnız kalmıştı. Ni • 

met Yedişehidlere gitmiş, Refik he 
nüz avdet etmemişti. Ah, Re za -
man dönecek? 

Gece Refik evin kapısını çaldılı 
9alDllll Mihriban hanım deh§etle 

Nihayet sokak kapısının kilidi L 
çinde bir anahtar döndü. 

Nimet odaya girdiği zaman ev -
vela karanlıkta bekleyen bu .iki 

batırmaktan kendini alamadı. Jle. mahl{Uru göremedi Sonra yalvaı 
fik: - Rica ederim fU ışığı yakınız .• 

- Ne oluyorsun be! Gelirken ormanda o kadar kork -
Diye gürledi. Sonra hiddetle tum ki ... Bayılacaktım ... 

söylendı: Güçlükle nefes alıyordu. Mihri -
- Burada ışık yok mu? •.• Göz - Jan hanım bir kibrit çaktı. Ve o 

gözü görmüyor •.. Getir şu mumu! lambayı yakmakla JneHUl iken Re. 
- Dur yavrum, dur... Getiriyo- fik sordu: 

rum... - Ömer ağa ile görüştün mii? 
- Hayır, istemem... Yerinden - Hayır bulamadım. Bir saat 

kımıkfama... kapıyı çaldım ..• Galıba evde yok -
Hala ile yeğen bir müddet ka • tu. Ev değil baykuş yuvası gibi bir 

ranlıkta kaldılar. Nihayet Mitıri - yer ... Ya suyun gürültüsü! ..• Kor
ban hanım sordu: kudan öleceğim sandım ..• Gittiği -

- İceri gelsen a ... Karnın am- me de gideceğime de bin .kere pİf· 
madı mı? ınan oldum ... 

- Hayır. Lamba odayı w odada ...arımt 
Bu akşam sofra henüz kurulma- üç shnayı aydınlattı. 

dı. Yemek yemek kimsenin aklına - Nedir o? ..• Esvaıbının üstıüL 
gelmiyor. Sofranın başında Refik- • de bir şey var? 
le halası bir .kibua ~e bırıai J Mihriban hanmı Mimete yaklq· 

Refik lambayı alarak eğildi: 
- Bu kan lekesi! 
Dedi. 

* Bir sabah, bir Temmuz sabahı ... 
Bu hikayenin başladığı sabah ..• 1 
Havada bir sıkıntı var. Gökte si -
yah bulutlar dolaşıyor ..• 

Ankaradan gelen tren buraya ya 
nm saatlik mesafede bulunan kü
çült istasyona demin uğtadı. 
Başını vagonun penceresine da

vayarak trenin bir an evvel istas -
vona varmasını sabırsızlıkla bek -
liyen Necdet Refikten aldığı tel
grafın mlnasını anlayamamıştı. O 
telgrafta Refik: cHemen buraya 
gel!• diyordu. Niçin? Bir fellket 
mi var? 

Refik onu istas}ııonda bekliyor • 
du. Omuzu duvara dayalı, öylece 
duruyordu. Necdeti gördüğü za -
manda kımılıclamadı. Yalnız: 

(DaJaa nr) 

... -... 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 ikramiye planı 
KEŞfİ>ELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Agt11tos, 3 İklnclteıırin 
tarihlerinde 7apılır. 

1141 ikramiyeleri 

1 adet 2080 LinWE =2000-Ura 
1 • 1000 ... = 3000- " 1 " '50 .. = ısoo_ .. 
f 

" IOO " = 2000..-- .. 
8 

" 2SO " 
c:: 2000,- • 

35 " 100 " = 3500- .. 
IO " 10 .. =•000- n 
300 n 20 " 

:::: eooo.- n 

İldısiıi ıiuı is BANKAS iM~ 
Jıt(RAMIYE\J HESAP Ay 

~ -
Erenköy kız lisesi Direktörlüğünden : 

Tamirat açık eksiltme ilanı 
1~/4/Ml tarllılne tesadüf eden Perşembe ıünü saat 15 te i taııb -~ 

lu - Istikül caddeıslnde Karlman matazası kal1JSllldakl liseler muha e ,tJJ 
binasında eksiltme komisyonu odasında ihalesi yapılmak: üzere (2804) ıırıı ,;..ıt" 
kurul lı:eeff bedelli ll:renköy tu lisesi binası dahilindeki tamiratı açık e 
1M7e lı:onulmuıtur. ~ 

Mukavele, elı:&iltme, ba7mdırlık illeri ıeneı, hususi ve fenni prtnıı 
Jl'Oje keşif hülba11 ile buna müteferri eliler evrak, resmi tatil ıf1!1ıer;;il' 
maada her ıOıı sabah saat 9 dan akl9m Hal 17 7e kadar Göztepedeki ı:r 
kız liseıınde ıörlllebllir. 

~uvakkat teminat 211 liradır. ~ 
Isteklllerın en az bir taahhütte 200f) liralık bu ite benzer . iş 7aptı1'iid'.: 

dlllr idarelerınden alllUI olduk~an 1'eflJn1 vesikalara latinaden Istanbul .., 
tine miiracaatla eksJltme tarihinden (tatil ıünleri hariç) Uç IÜJl evvel 
eblboet ve 1141 71hna alt ticaret odası ve kaları ıle 2490 sayılı tanuPU:-
fatma U71Wl olarak hmtaınetçe tayin etilen bankalardan alınmıı temin• r b 
tubu yeyahut Maliye vezne makbuzu :ile ınuayy'!n IÜD Ye saatinde ın~ 
aada tıopluacak elaD ...,_.. plm•ri illn olUDW'-


