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• 
.Cüınhunyetm 1le CümhuTiyet eseTlcrinin bekçisi aııbahlan çıkaT siyasi gıuetediT 

• 

u u LE Tİ 

Çocuğa lazım olan nedir? 
Çocuğa öz annenin sütü, anne bakımı, 

anne yüreği lazımdır! 

Çocuk E•İrgeme kurumu 
umumi merkezi 

·--------' YENi ASIR Matbaasında huılmııtır • 

ltQlyanlara 1-.:a.rşt oldurlu gibi Alınanlara karşı da kahrauıanca dövii.ı:meğe başlıyan Yunan ordurunun karlı dağla.rdaki 

1 giliz,. Y nan 
v~ y-ı ~o lav
lar gafil ~v
lanmadı ar ""C harekatından iki intiba 

coaıı:: c c: ı=c:cccc:ccccccr~~===cccc··c::::ce~======n:ccc::a::::ccccac·cccc:c::: : cco 
AlmııtL .,.. BulgaT t471yaTecileri bir anıda 

Alman 
'tecavüzü 
karşısında 

--u--
8a11ıanıar mih11er 
faJıalılıümünün mezarı 
Olaı:a1ıtır .. 

ŞEVKET BİLGiN 

~ lliilün Alman radyolannın birlik!' 
dt.•dikleri malfuııata nazaran Almanlar 
..:;:. sabah erkenden Yugoslavya ve Yu
ttf "lan hudutlarını tecavüz etmek su
~ ·~·le hu iki Balkan memleketine bir· 
·~.harp ilan etmislcrdir. 

l'tı' ı~anada yapılan muht~cnı nırı a~i
İi '~. nzerinden daha iki balta gecmeden 
t \ 0 Pakta dahil bütün memleketler ta· 
~ ~dan toprak tamrunlılığı sözde ~a 
ı.u~'- edilen Yug"oslavya, istikl~ine ve 
d··. "?ı.ran haklarına sahip olmak ;,ıo. 
ı::• •çın, NazU.min ali\ıncti farikasını 

kil eden hoyratça bir teca\"Üze uğra
~tı_r .. f!u yeni tecavüzde, şimdiye ka
~ ıstilıi kurbanı olan memleketlerr 
~· tatbik edilen metodlan avnen 
te rar edilmiştir. · 

~?.n Rib~entropun Belgrad , e .\tina 
\.. umeflenne tevdi ettiği nota haki 
""'Üeri tahrif etmek bakımından ~o;·n· 
lıı hayret bir vesikadır. Filhakika Al· 
1-anya, bu notalarında tecavüzünii !ıak
~ ~iisterebilecek makul bir sebep gös
/"'•ın~tir. İleri süriilcn mevhum id· 
lalar hakikat bile olsa yer y-üzünde 
~iyet ve siyasette ahliık mefhumla
;;;" kökünden kazıyan Almanyanın ya
uı:~ğı sayısız masebaklar karşı.sında is
tt" a) ve emniyetinin tecavüze uğnya· 
-. IOndan endişe eden memleketlerin 
tı~ru müdaiaa haklarına dayanarak it· 
~ ettikleri tedbirleri tabE o::önnek 

trodır. 

~~tındi Alnıanyayı harekete geçırten 
•Pleri tahlil edelim : 

li;,.~Un, daha düne kadar düıiistlü
) den hayranlıkla bahsettiği Ymt"l"lavba lliçin harp ilin etmiştir? 

\'dil ııakta sadakatsızlığı için mi? • ıa.:1ısa Alınanyanın entrikalanna alet 
\a k istikli\l ve hükümran haklarını 
ılıetınek istemediği için mi? 

lllilı çlü pakta iltihak keyfiyeti Yugosla\ 
lt •linin arzusuna uymıyan bir şeydi. 
Ilı~ bir milletin iradesini hiçe sayarak 
llelJıı dderatiyle oynanabileçeğiru ~: 
Aı--:•~ büyük bir gafletti. Asıl garrh, 
Jııı;ıntar kendi hatalannı idrak edeıek 
l •n tabii mecrasına girmesine mu~ 
ı,,~~t edecekleri yerde Yugoslav mil· 
~1?Urı en tabii hakkını kullanmak su
li 1Y!e iiçlü paktı reddetmesi.Un mrsu
ııı~tıni yine ona yüklemek istemisler· 

il\' 111roslav inkılabı hiç bir mille le kar-
1-thaı.ınane niyetler taşımıyorcl~ı. Sı~p
~ IIırvatlar ve Slovenler tarihle~ıne 
iııqJ.t eden bir jesti mahkum cder~en 
aıı:• allerine hürmet edilmek şartiyle 
d "il. sadık kalmaktan, koltı'julariyle 
~Ost feçinmckten başka hiç bir şey dü-

alDiyorlardı. 

Almanya, '\"'u
nanistan ' e Y t -

goslavyaya no
talar \. erdi 

---<•--
Güya Jngilizleri A11r11· 

padan çılıarmalı için 
Yunanistan 11e Yugos· 

la11yaya harp ilôn 
ettiğini bildirdi .. 

Londra, 6 (A.A) - Bütiin Alman 
radyolarının birlikte \•erdikleri nıahi
mala nazaran Alman orduları bu sabah 
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Bulgarların askeri sevkiuatından 
bir görünüş 

~cc::~..r..r;...o-.o-J'"'.AOOC:cc:cccı 

Kitlerin begannamesi 
-----<O>---

Yunanistan ve 
Yugoslavyaya 
neden taarruz 

etmişler? 

---~iliz, una 
ve Yu2'oslav 
kuvvetleri 
birleşiyorlar 

---c•--
Vç müttef ilı lı111111etin 

her şeyden e1111el Arna· 
1111tl11ğ11 İtalyanlardan 
temizlemefı istiyeceği 

anlaşılıyor. 
So!ya, 6 ( A.A) - Zora gazetesine 

göre Yugoslav - Yunan ordulan kuv
vetli İngiliz cüzütamlariyle birlikte Yu 
goslav - Yunan hudutlarının Arnavut
lnk kısmında telaki için yeni mıntakada 
tahaşşüt elmjşlcrdir. Burada müst0 rek 
plan mucibince hareket cdeceklerdiı:. 

İLK İNGİLİZ TAYYARELERİ 
YUGOSLA VYADA 

So!ya. 6 (A.A) - İngiliz kuvvetleri 
Yugosla\.'}'a hava Jru,·vctleri tesisatını 

tesellüm etıru,.terdir .. İlk İngiliz tan-a· 
releri Yugoslavyaya geiınıştir. 

VUGOSf..J\V YOLLARINA 
DİNAMİTLER KONDU 

Budapeste, 6 (A.A) - Macar Orsay 
gazetesi ilk sahifesinde Yugoslavyanın 
umumi seferberliği, Yugoslav - Macar 
hudutlarının kapatılması başlığı altında 
nesrettiği haberlerden Tuna, Draya üze
rinde motörlü Yugoslav tümeninin yer 
aldığını, Yugoslav arazisinde köylere ve 
yollara dinamitl~r konduğunu bildiri
yor. 

DEMİRYOLLAR ASKERi İDAREDE 

Lozan, 6 (A.A) - Tribun dö Lozan 
gazetesine göre evvelki gece yarısından 
beri bütün Yugoslavya demi.ryolları as
keri idareye intikal etmiştir. 
ICJ'9'~==caacc.cccoz~===========o=r 

Arnavuttukta vaziget 
----co>----

,-uııarılılar sün
gü hücumu ile 
mühim bir te

peyi aldılar 
---«•-

Alman de11let reisi hüs· İtalyanlar bermutat 
nü niyetinin boşa gitti· esir 11e mühim malzeme 

ğini iddia ediyor! terlıedip lıaçtılar .. 
Berlin, 6 (A.A) - Hitler biri cenup Atina, 6 (A.A) - Yunan başkuınan-

cephesi askerlerine, diğeri Alınan mille- danlığının 168 numaralı tebliği : 
tine hitaben iki beyanname neşretmiş- Cephede keşif ve topçu faaliyeti ol 
tir. Bu beyannamelerinde lıitler harp- muştur. 400 den !.azla esir ald•k. 

f Somı 2. ci- Sahifode 1 KORFUYA HUCUM ETrİLER 

B. Hitler Uç cephede 
harbe mecbur oldu.. 
Yugosla11ya 11e 
So11yetler .. 
Berlin, 6 (A.A) - Alroan resmi teb

Jıği : ihraç edilen İngiliz kıtalannın '!i· 
male doğru ilerledikleri ve seferber 
edilen Yugoslav ordusuy)e muvasale te
sis ettikleri anlaşıldığından Alman or
dusu bir çok noktalarda Sırp _ Yunan 
hudutlarını aşmıştır. Kuvvetli bava te
şekkülleri Belgrad kalesine, kışlalara. 
a•ker! tesisata hücum etmişlerdir. 

İtalyan muharebe tayyare teşekkülle
ri de cenubi Yugoslavyada askeri he
deflere taarruz etmişlerdir. 
İNGİLİZ, YUNAN VE YUGOSLAV
LAR GAFİL A VLANMADIIAR 
Londra, 6 (A.A) - Royter ajansının 

diplomatik muhabiri bildiriyor: Bitler 
yeniden bir darbe indirmiş ve itiyadına 

::: :::::: :::::::::::::::::::: 

Yunan - Alman harbı 
~---C<O>----

Almanlar dün 
sabah Trakya 
ve Makedonya. 
ya hücum ettiler 

YUNAN ORDUSU VATANiNi 
PLAN DAiRESiNDE MÜ· 

DAFAA EDiYOR 
sadık kalarak en zaifi vurnnıştu.r. Bit· Atina 6 (A.A) - Yunan radyosu ile 
!er Yugoslavyada ve Yunanistanda h,.. neşredilen bir tebliğ bu sabah (dün sa
sımlannı hazır bulacaktır. bnh) saat 5,15 te Bulgaristandaki Alman 

Ed~ıı ve general Sir Con Dill'in Ati- kıtalarının Trakya ve şarki Makedonya 
nada bulunması lngiliz hükümetinin va- hududundaki Yunan kıtalarına hücum 
ziyetten haberdar olduğunu göstermek- ettiğini, Yunan ordusunun vatan top-

[ Sonu 3. CÜ Sahifede J [ Sonıı 3. cii Sahifede ] 
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MuzatfeT İngiliz kıtalan Afrikada yÜTÜyüş halinde 
'::::::en:: :::c:c::::c::::::::ı 

Ege denizi teh-
likeli mınta-
ka olmuş ••• 

In~ilizle.- dün 
Adisabebaya 

girdiler 
Bir Alman ııanı: Bitaraf Libyada 11aziyete tama-
11apıırlar ancalı riirlı men İngilizler hGJdm •• 
lıara sularını talıip Mih11er fı111111etleri 

edebilirler- durduruldu.. 
Beriin, 6 (A.A) - D. N. B. ajansı Kahire 6 (A.A) - İngiliz İmpa· 

bildiriyor: Eı~ denizinde barekita in. ratorluk kuvvetlerinin Adisababaya 
tizar edilmeoi l&zımdır. Bu bölgede ce- gİrmİf oldukları resmen bildirilmek
re~ edecek harekat deniz nakliyatını tedir. 
tehlikeye aokmuıtur. Bu mıntakalarda * 
•"YJ;isef~r eder vapurlar imha edilmek Kahire, 6 (A.A) _ Orta tarlı: or-
tehlikesme maruzdur. dulan kararııalıının reımi tebliğh 

Alman büküı_neti .ttalyan bükümeti Habeıiatanda imparatorluk ileri müf-
tarafından tahdıt edilen hatbn prkma, rezeleri dün alqam Adisababaya var
Tiirlı:iye kara ıolanna kadar bütün tar- llllflardır. 
ki Akdenlıti tehlikeli mıntaka addet- Daha cenupta ordumuzun ileri hare
mektedir. Bitaraf seyrüsefain T"ürk ka- keti devam etmektedir. Aldığımız esir 

Yugoslav - Alman harbı 
---·co:o----

Yugoslavyada 
ha-ıı yerler Al
man hava taar
rı.zuna uğradı 

---«•--
YUGOSLAVLAR · BULGARLAR 

ARASINDA DA BiR ÇAR· 
PIŞMA OLDU 

Berlin 6 (A.A) - D.N.B. ajansına gö
re Alınan hava kuvvetleri bu sabah Yu
goslavyaya karşı harekete geçmişler, 
laşlalara, tayyare meydanlarına_ ~e di
ğer askeri hedeflere hücum etmışlerdir. 

Atina 6 (A.A) - Y>lgoslavyadan he
nüz hiç bir haber alınmamıştır. Yalnız 
Belgradın bu sa hah erkenden Ahnan 
tayyareleri tarafından bombardunan 
edildiği öğrenilmiştir. 
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ıırımnmı 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Yunanlılar ars
lanlar ~ibi 

dayanıyorlar 
--o--

Atina, 6 (A.A) - Şiddetli hücumla• 
ra rağmen muhte~em bir surette muha
rebe eden Elen ordusu bütün bat iize. 
rinde Alman taarruzunu tutmağa mu· 
vaifak olmuştur. 
strum~da dfö;man çok büyük zayiat 

''ermiştir . 
Berlin, 6 (A.A) - Alman kıtalan 

Struma ırmağı vafüsinde ~ok şiddetH 
bir mukavemet ile karşılaşmıştır. 

Trakyada devam eden Alınan hücu· 
mu hakkında müsait haberler gelmek· 
tedir. 
YUNAN KRALININ BEYANNAMESİ 

Atina, 6 (A.A) - Kral Elen milleti• 
ne hitaben neşrettiği beyannamede za• 
ferden emin olduğunu bildirmiş ve de
miştir ki : 

•Mücadelemiz ağır, fakat ~ 
olacaktır. IDç bir düşman karı;ısında 
boyun eğıniyeeeğiz .. Hiç bir fedakllrhk· 
tan çekinmiyeceğiz .. 

Biz :Müttefiklerimiz bii1-ük kaynakla· 
ra malik olan İn~ltere ve Amerika ile 
yanyann harp ctmek~cyiz ve ~?~?Sla-:· 
ya ile el ele harp edıyoruz .. Yuruyecc· 
kimiz uzun yolun ucunda zafer bizi· 
bekliyor .. • 

1 ıllll 

İind 11 ~_a_vada kahraman~a bi~ lı.amlenin 
llıa •_tlıgıni yapanlar, felaketli hır harbe 
ittt'1 olınak arzusunda tamamen samimi 
t er. Fakat Almanyanın maksadı Yu
~lavyayı parçalamaktan ibaret oldu· 
r 

1
" 0 anladıkları zaman, esarete ve şe

t~ . llli*e katlanmaktansa ölümii tercih 

Dahili emniyet nezareti bildiriyor: 
ra ıulannı takip edebilecektir [ Sonu 2. ci Sahifede ] 
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~kle_rini açıkça beyan ettiler. 
il llZiyeı sarihtir: .. 

Ilı •rlin Yugosla,·ya11111 mih\'erc ıti
, al ızlığını üçlü paktın kölelik ruhuna 1'l'an ' t' Al llıa etmis olmasını alfetme~ış '.r.. : 
r: n Ordu,u hiir Yugoslav mıiktını dı· 
h•r .h•dbalıt milletler ka!ilesine katmak 
"sıı-1 h · · F k t bu •eı., · ~ arekcte geçmıştır. a a . 

ler· rki taarruz stratejisinin b<'kledık
~ 1 rıetice~·i vermemesi kuvvetle muh~ 
uk';ldir. Zira bu harbin başından beri 
faar •fa olarak Almanya beşin·i kolun 
liıt 'Yetinden hiç endişe etmiyen, istik· 
kt '.~ hürriyeti uğrunda her f, ·dakilrh· 
dl? ~oıe alan bir nıilletle karşı karşıya
da · Vuı:oslav birliği, simdi h~r zaman. 
""• ". daha kuHetli, daha mükeruneldir. 
r,~~ •nı şükrandır ki geçen ı:iinıer zar-

a \' uguslav ordusu seferberliğini 
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Balkanlardaki Alnıan ordtılan ba§ 

lm1nandanı genenıl Liri 

Düşman hava kuvvetleri Korlu ada
sında bugün bombalar ve mitralyi;z ate
şiyle hücum etmişlerdir. Hasar ehem
miyetsizdir. İki kişi ölmüştür. 

.llfÜllİM BİR TEPE ALINDI 
Atina, 6 (A.A) - Atina radyosu 

matbuat nazırının şu beyanatını neşret
mıştir: 

, - Cepheden gelen son telgraflar 
şimal cephesinde kalın kar tabakasiyle 
örtülü 2000 metre irtifaında bir tepenin 
şiddetli bir süngii hücumunu müteakiP 
zaptedildiğini bildirmektedir. 

Bu tepe üzerinde harekat hafta!arca 
sakin geçmiş ve sonra tekrar caiilan
mıştır. Bu harekat topçu ve piyade kı
taatı tarafından müştereken yapılıiUştır. 
Cuma günü kuvvetli topçu baraj ate
şinden sonra derin kar tabakasuıa r~ğ
men piyade hücuma geçmiştir. :MUhtelif 
birliklerin harekatı tam muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. İtalyanlar nevmidane 
mücadele etmişlerse de sonunda çevril
mek tehİikesine maruz olduklarını gö

[ S""" 2. tj Sahifede ] 
Ahnan iddialarına Tağmt'ft Ege cleni::inde ve bütün denizleTde lıô.lcim olduğu şüphesiz bultıııan lngiliz donanma3nı"dan 

IMa§»ıetli bir güriiftÜf • 
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Ccllat başıya haber ver! 
~~~~~~~~-x.x~~~~~~~~~ 

i te ta Jıendisi!- Serez be inin ye ven ni öldü· 
ren Kara Ali me ana çılımqtı! .. 

-
.Maksat ticari değil, 

t~tbiyevi ... 
-()--

Okul koopera
tifleri gayesini 

urtazn paşa böyle <'Ok basit ldatl bir tipik görünüşünün bütün husu ·yelleri- • 
tedbir kullanmak suretiyle- gitti7'i her ni haüi muhafaza ediyor .•. 

h. _el" 
_....;;...-cu--

yerde bUyük bir şohret kazanmış. el'! Aynı hain bakışlar. Hiç d -işmi~ en 
müşkül görünen meseleleri hiç zorluk o pervasız, küstnh v ziyet.. Züt rengin
çekmeden halletmeğe mu,;affak obı ış- de korkunç bir yüz ... 
tu .. Netekim ÖZiye gelmeden <.'vvcl d Murtaza paşanın yanına giren ou 
bumda vaziyet çok kflrlŞık kol ylıkl mlith" herif işte tA kendisi, Me tan-
düzeltilemiyecek d reced berbat bu- yin ye-enini oldilren, S rezde kona-
lunmakta idi... tesliven ve Gi11end ınıı fıdeta bir çıl-

Kalenin muhafazasına ın gibi seven genç çin ene .•. Demirci 
yeniçeriler hiç kimseyi dinlemiyecek M 'tlonun o -ıu Kara Ali .. 
dM"ecede azgınlıklarını art+.ırmışlardı.. Kara Ali arndan geç n bu uzun sene
Murtaza paşadan evvelki muhafw ken- 1 r zarfında acaba nr.sıl b"r hayat geç·r
tlılerine eksik tayin veri~ or ve maaşla- · ve sonund Murtnza pasanın hizmE?
rını da mağşuş akça ile tesvi~e ediyor üne girmeğe ne suretle muvaffak olmuş
bahanesiylc pek fecl bir surett oldur- tu? .. 
müşlerdi ... 

Böyle çok karışık Mr zamanqa Özi 
muluı{ı:tlığma tayin edilen Murtaza pa
şa iş başına gelmesini m ite=ıkip o1anca 
sürntiy]e derhal faaliyete koyuldu .. Müt
hiş vezir malvetinde calısan mütehassıs 
bir ccllMıru da Öziye getirmişti.. İnsan 
öldürmesini san.at ittihaz eden ve bu 
meslekte büyük bir rilsuh ve meleke 
peyda etmiş olan bu cellAdın paşa ile 
birlikte Öziye geldnni duyan yeniçeıi 
zorbalnn bUyUk bir korkuya tutuldular. 
Memleketteki bütün az.ılı eriller bilyük 
bir pani uğrıyarak hiç birinde hilkü
mete karşı kafa tutmağa zerre kadar 
bir mecal kalmamıştı . 

Bu vaziyette serseme dönen }'eniçeri 
fısilerinl birer birer yı.kalatmakta Mur
taza paşa hiç te güçlük çekmem.işti ..• 

Yakalnnan suçlulann ce?.aları hemen 
tertip edilirdi. 

özi knlesinin bedenlerinde bir çok 
zorbalnr, boyunlarına vağlı ipler takıla
rak derhal sallandmldılar !şte bu gibi 
seri ve muvaffakıyetli icraatı padişahın 
da kulağına gitmiş oldu u i~in, dördün
cü Murnt bu sefer zihninde tasarladığı
çok milhim bir işin üasına özi muhafı
zını memur ctmis bulunuyordu .. 

Murtaza pa~ karşısındo duran ulak
n icap eden şeyeri ö~ m· old -un-

d n ('] çırptı Ve ir ,.·v · n n··b tci 
n I re· 

- Bu ad n zu ·1 ı G tür 

-c Bitmedi>-

lngilizler dün Adis
ababa ya girdiler 

( Ba .. tnrniı l. ci Sahifede ] 
mütemadiyen artıyor. 

Eritrede Asmı:ırn • Musa"-va yolunda 
esaslı mnnialan temiiliyerek Musavva
yn ileri hareketimiz de devam etmek
te} iz. Condar yolunda ileri hareketimiz 
muv Hakıyetle devam ediyor. 

Londra, 6 (A.A) - Askeri mahfil
lere göre Trilblusgarp cephesinden ge
len son haberler tatmin edicidir. Alman 
lar ve f talyanların T rahlusta güçlükle 
topladıklan tanklara rağmen lngilizler 
vnziyete hakimdir. General Vevel ordo
'unun ve vaziyetin lcabettirdiği tedbir
leri alacekbr. 

Kahire, 6 ( A.A) - Orta §Ark tngi. 
tiz karargahının tebliği: 

Libyada ,arka doğru Deı-liyen düı
man kuvvetleri tevkif edilmiştir. Kıta
l nmızm tııh idi giicl" Ü;: devam et
mektedir. Vaziyete kuvvetli bir surette 
hakim bıılunuyoruz. 

6 BiN ESiR DAHA AUNDI 

ra e e azla israfa lq· 
tırılmıyaı:alı, • terse 
lıo peratife girecefı, 

·ster e 9·rmiyece 
---<>-

Pren ip itlb riylc okul koop rntifınin 
talebenin içtimai terbiyesine hizmet 
eden içtimo,i ve terbiyevi bir teşekkül 
olarak mekteplerimizde yer nlnınsına 
rağmen, bqzı okul kooperntiflerinin ter· 
biyevi gay<'lcri ıhmal ederek daha zi
yade ticart gay,eler takip ettikleri, bir 
taraftan talebeyi fazla israfa alışlıracak 
şeyler satarnk, dığcr taraftan şuııa bumı 
faizle para vererek hisse sahiplerine 
mUhim karlar teminini iş edindikleri ve 
okulun sosyal gayelerine Ia:z.ım gelen 
hürmeti göstermedikleri görülmüştür. 

Okul kooperntifle.rine ticari bir gaye 
verilmesi bu kooperatiflerden beklenen 
terbiyevi ve ic;timai ga~ elere ay kın bir 
hareket olduğunu ve bundan dogacak 
tehlikeleri ehemmiyetle nazarı itibara 
alan faarif vekfıleti okul kooperatifleri 
hakkında li eni bir yasn hazırlamıştır. 

Bu yasaya göre okul kooperatifini 
altıkndar eden bütün işlerden okul mü
dürü ınesuldür. Bu sebeple okul müdü
rü okulund kurulacak olan koopera
tüin yalnız ve yalnız sosyal ve terbiye
vi gayeleri istihdaf etmesine nzami bir 
dikkat gösternıeğe mecburdur. Keza ko
operatifin faaliyeti esnasında <la bu ga
yeleri ihmal tmcmesine son derece iti
na gci6terecektir. 

Yeni yasa, kooperntit yazılmak için 
talebeyi serbest bırakmıştır. Okul ida
resi kooperatiiın gayeleri hakkında ta
lebeyi lnzım geldiği veçhile tenvir ede
rek onları kooperatife girmeğe teşvik 
edecek, fakat kooperatife girmek icin 
k ndılerini zorlamaktan. tehdit etmek 
ten ve utanclırmnktnn son derece sakı
nacaktır. 

Kooperatife gönül ho luğu ile gıren 
talebe ynsay:ı goro { ~ Ü}' lik i~ ril
mcsi l ~ zım gelen iştirnk · esini t :!,rin

de d tamamen serbest bırakıl caktır. 

bunu istirnhat n .. Kenöl i lyic ır
lanmalıdır. ~ta bul an kalkıp bu ya 
gelmek için kim bilir ne kadar 7. hmet 
lcr cekmlştir .. A:vnı zamand:ı c Hat ba
şıya hab"r ver .. KC'ndiınıi «>imdi örmek 
istivorum ... 

Eritrede: Asmaradn ileri hareketi
miz devam etmektedir ıı .. ri "ollarımız 
duanın şarkında bir baskın netiçesin

de bir ltalyan taburunu csİT ]mışl rdJT. 
rada alınan esirlerin yckOnu beş 

hıne yaklaşmıştır. Bunlıudan ba,.ka biT 
ok lınrp lev zımı, lokomotif ve vagon 
le geÇrilmiştir. Kooperatifin idare ve işletilme i talP-

Ha stand : Şiddetli muhud> ler- ~ye bırakı.~. Bununla b rnber b .. u 

Nöbetçi nefer basını e di Sonrn ula
ğa işaret edip ikisi birlikte paıınml'I 
yanından avrıldılar. o..ıac;ında yalnız ka
lan Murtaza ·pao:;a duyduğu derin bir 
gönül ferahh •ı içind" v nidrn dü ün
meğe koyuldu ve bu tlhni mt>sgu1iyeti 
ar <ııneta kendi kendine söylenerek: 

- İ'!te bizim icin, hiç beklemedi~imiz 
bir sırarla ikbal ve saadet müjdeelsi aya
ğımıza kadar geldi diye mmldanmn;ı;n 
b sladı. Miic;kül bir va7.ivettP kalan 
hünkar etrafını saran muhataramn iza
lesi için bizi yanına c;ı:ı.ğınnawn mecbur 
oldu .. Yarın abahtan tf'Z.i yok .. Buradan 
hemrn hareket etmel"·1im. Yanıma faz
la adam almak hiç 11.\zım gelme-z.. Kim
seve habrr vermedf.'n ve kıyafetimi teb
dil ederek yola çıksam d~ha ivf ederim 
gıbi geliyor bana .. 
Yanıma sade bir tek adam almalıyım. 

Bizim cellat başı Karn Alivt yanıma ala
cak olursam ba~kı\ hic kimseye ihtiva
cım olmaz .. Kara Ali tek basına yirmi 
ceW dın gördüğü isi mk iila görebilir ... 

Murtaza paşa kt'ndi kendisine böyle 
sövlendrr,i sırada od:ı kapısı birdenbire 
açıl rak içeriye gavet irt y pılı, uzun 
boylu. korkıınc vüzlii hir ndam girmiş.
ti .. 

Aman varnbbı! İ.şt ta kendisi!. Ara
d bir kaç sen ge r fil i,.in bovu biraz 
d ha uuımı,. vücudu blr pnTÇn cl:ıha 
bü •ü:verek ı!"rbüzl ·ş .. Ec:ldd n ocak 
isi gibi müphe.'11 bir sivah 1°ke halinde 
fn .. kolun:ın bıyık kıllan enli yanakları
nın her \ki tarafın dohu bir canavar 
ku.,'t"u u eklinde al bildıııtine u1.amış ... 
F l 1 'ir'n hu n wi ' 1 kl r r"'lnnen 
G 

den sonra kıt hınız Avq nelırl merin. e~e ve ıdar~ın her fhnsında ~ .. -
de m1 bir müdafM mevziini zap- be, oğretmen ve ıdareciler tnrnfından ır-
t tmı 1 ·r. Diğer b'" ün mmtab.larda sat edil~er, o~ul idare ve ~etim 
ileri etimiz muvaffakıyetle devam heyetlerinin kontrol ve nezaretlen nl· 
etmektedir - tında bulunacaklardır. Şu kadar ki mü-

ALMAN RFSMl TEBLtet : dilr. ile öğretınenl~. bu. ~ontrolü tale-
Berlin. 6 (A.A) _ Alman re11mi benin t~bbüs kabılıyetını kırmıyacak 

tebliği: Şimali Afrikad muk vemete ve ~esuliyet duygusunu azaltmıyacak 
teşebbüs ec1en düşmanı takip ederek şekilde yapılacaktır. 
e 'y}er aldık Muhim miktarda malza- Yeni yasa kooperatiflere iştirak his-
me ivtinam ~tli1c. sesine mukllbil talebeye temettü hisse-

avv e im o mı or si teminini düşünmediği gibi talebenin 
i$irnk hisselerini kendilerine geri ver
meyi de uygun görmemiştir. Londra, 6 (Radyo) - Hartumda neş 

rcdilen resmi tebllğ : Musavva şehri 
teslim olma~ reddetmiştir. 

---------
A na utlu ta ' ziget 

[ Başta nfr 1. ci Sahifede ] 
rerek alelacele mevkilerini et.rketmiş
ler ve küçük bazı müfre7:eler çevrile
rek bir subayla 69 İtalyan askeri esir 
edilmiştir. 

rOH1 1 MAJ..ZEME DE ALINDI 
İtalyanlar mühim mikdnrda mitralyöz 

havan topu, otomatik sil~ yiyecek ve 
cephane bırnlonışlardır. Yunan kıtnları 
tepeyi işgal ettikleri zaman Yunan ba
raj ate "yle tahrip edilmiş sıra sıra di
kenli tel hatları bulmuşlardır. 

Merkez bölgesinde Yunan tank top
ları İtalyan tankları üzerine baraj ate
si nçnrak düşmanı ricate mecbur etmiş
lerdir. Yunan topları iki tankı ağır hn
sara uj;-at~lardır. 
Bombardıman tnyyarelerimiz cephe 

gerisind İtal ran ~e Uslerinl tesirli su
rt-tt!" 'l)C'mhrdunan etmi lerdir.• 

Yasada kooperatifin uğraşaaığı işleı· 
tesbit edilmiştir.. Her okul talebesinin 
adedi, sermayesinin mlisaadesi nisbe
tinde bu i.ş}erle uğraşacak, bu arada 
okulun mübrem ihtiyaçlarını daima ön 
pl5.ndn bulunduracaktır. 

Kooperatif kurulan okullarda himaye 
heyetleri ile Kızılay gençlik teşkilatın
dan baska mali teşekküller tasfiye edi
lecektir. 

:: 1111111111 n11111111111111111111111111111111111111111111 ı ·:: - -§ İki Y eclek Suba y ~ 
~ çağarılıyor- E 
§ İZl\ıiR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ-§ = KA 1LIÔINDAN : = 
§ Aşağıda isimleri yazılı iki yedek § 
§ subayın yerli şubeye milracaat et-§ 
: mesi ilan olunur. : 
§ 1 - Sanayii harbiye teğmeni 327 li § 
§ Mehmet oğ. Arü Nezihi (49018) § 
: 2 - Sanayii harbiye teğmeni 319 : 
§ lu Halil Şahap Bılgi (491>76) § 
:mıııııııııım 111111111111mı1111111ıııınnnıı111111 :; 

:········-.· · ·· · · ·········· · ·· ······· ···· ······················· · ············~······· · · : çnntası eksik olmazdı. Ne yağmur, ne 
rüzgiır onu tutamazdı Kahvt>sıni !çer 
içmez otomobiline atlar ve V,Ö'Zu"n kay
bolurdu. ecmiyenin hUlyalı gC'u ri ar
kndan onu tnkip ederdi. 
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ir Fırtına Gecesi 
AZAN : ve YILDIZ 

-1-
Bunun manası d1ye kadar raı>tı-

ğım i e ila\•eten b · -·n de bana teret
tüp ed ce · idi F kat hu d fa nn ın.n 
kararına muhalefet R :fikten gel~i BE?
nim. birincisinden daha yıpratm mun 
znm bir işe mahkilm ~lmPme lt?ham
mül ed mivordu V h:mu övl~ektPn 
c- kinmedi - füna sa cetin oldu_ :t .. nk--t 
Refık raleb çaldı. Bakışl nnı ondan 

na b!'nden ona çevirerek HUnt:üı: ha-
nı h"ddetini Mic pt!>dPn bir sesle: 

- P ki ~lum' ded.ı Bi~ni tut~lıı~ 
!el k h nım. veva b",. b .. lr..ası M'Plih:ı 

bu ~ en b slm ~~· i<' n ' rntıhnı r Hak-
kın ·ar Büsbütiln b k v çın .. 

Bu sözl rin ne m k ntlı> c:öylendiğını 
R fik f arketml'mi e dn benim içın n:ak
sat sarihti. Anne h nımın her sözil al-

tmda bunu hissetmeğe dört seneden be
ri kulaklarım alışmıştı. 
Köşkte oturma gelen Uç pansiyo-

ner ba ka b ka insanlardı. Birisi, ya
pılan bir ameliynttan yarı kötü'"Üm ka
lan ync:lıca, sessiz ve hal\ık bir bayandı. 
Sinir hastalığına tutulmu..«> bir gazeted 
vnrdı. Köpekler nrnsmna bir k vga, iyi 
bir gurub veya devrilmiş bir araba gl>rse, 
mütemadiyen tekrar ederdi: cAh, hasta 
olmasam ne mükemmel bir yazı mev
ruu '> tl'cilncil pansivoner otuz ya.~ nn
da bir delik lı idi Daimn ac le işi VOt'· 

rh. D"lma kosar. daima anbulun c:ık 
ahvelerinden birinde krndisini bckli
nler olurdu. 1n.ıziliz c;por kumrışınılnn 

bir elbisesi wırdı. $mıka gim ezdi. Kolu 
ltında kağıt dolu mnroken 1 ır evrnk 

Tesadüfen odasında bir sant kalacak 
olsa, yazı mnkin siyle bir şeyler vazd:ğı 
veya radyoyu islettiği duyuluı-du. Dans 
bnvalarına. parmaklıı.riyle camlara vu
rarak refakat etmek fdeti idi 

Bütün buruar, kendi hayatlan, itiyat
lariyle, sanki d ima bu evde yasam*" 
lar gibi ora~-n yerleşmlşlPrdl. Her hiri
miz gUndelık işim.izi bu kadroya uydur
muştuk. Bir kaç ay geçince btitiln bu 
kalabalığın mevcudiyeti teşldl:ıt altına 
girmiştl Buhranı atlatan. faknt uzun 
ve fnaliye iz n kah t devre'iinc rnah
kt1m kalan B. Hulki bütün c.\ikk:ılini 
b3hçeye hasretm~. ~ bahtan akşanu 
kadar fidanlanndan b" ka kov:tısı ) ıık
tu. Yalnız ciçeklPrindPn ve seb7elerin
d n bahsed<>roi Bund~ ba ka bir e31 
gördüiü yoktu. Kumanda mevkiinı kuv. 
vetle ic: nl e mis olıın k:ll'L"'l her c;py .. ne
ıı:aret ediyor emirler veriyor göı.ünd"n 
bir şey kaçımyordu. Necmh· ic:siıı:lii!ini 
uracfo burada dolaştırıyor ke!ldisine 

gönül verecek erke •i bekliyordu. Bu da 

-B L E 
Dün yapılan Milli Küme macları , 

ltaygalip. A.ordu as
kespor ·beraber kaldılar 

----~~~-x.x~~~----~-

A.ltay o· ı Harbiyeyi yendi .. Altınordu • asfıe 
Spor JıarşılıJılı dörder ayı ya tdar 

Şehrimizde milli küme maçlarnın dün 
cievam edildL Çok müs:ıit bir ha\'ndn \'e 
Cumartesi günkünden kalnbnlık bir se
yirci önünde cereyan eden maçlarda Al
tay 0-1 Harbiyeyi yendi. Altınordu -
Mnskespor maçı. 4-4 berabere bitti. 

HARBlYE - ALTAY 
Takımlar hemen hemen Ct•martesi 

r,ünkü kndrolariyle çıkmışlardı. Bugün 
Hnrbiye dnha canlı v atak oynıyarnk 
Altayı müdafaaya mecbur etti. Ve Al
tay güç halle dcvre)•ı gobiiz ve berabe
re bitirebildi. 

İkinci de\ rede Alt v vaziyeti düzdt
ti. Hele 16 ıııcı dakik da bir de gol ya
pınca ünıitvar oynan.akta devam etti. 
Fakat oyunda çcık asabı bir hava esivor
..Ju. Eğer vaziyeti iyi i lare etseydi Har
l,iye beraberliği Lemin edebiliroi. Altay 
la müdafanda Aliyi ovnatabilseydi dalın 
kolaylıkla kazanabilirdi. 

MASKESPOR - AI.TINORDU 
Bu oyun çok daha güzPl ve heyecan

lı oldu. Kn.ı:şılıklı sekiz gol atılması se
yircileri heyecandan h yecana süriiklc
mistiı-. 

Evvelki gün hiç bir gol nüıınıyan Mas
kesporlular diin k~ılnnnda znif bir 
müdafaa bulunca dört gol atmı,.lar, fa. 
kat Altınordu muhaci:n hattının güze] 
oyunu karşısında da d rt gol yemekten 
kurtulamamışlardır. Altınordu muh;.. 
cim hattı &idi ortaya ve Hamdiyi sol 
açığa almak suretiyle isabetli te,kil edil
miştir. Mııskesporlular Harbiyeden fena 

netice almakla beraber daha kuvvetli 
bir takım intibamı bırakuuşlardır. 

Oyunun 11 inci dakik.-..sında Mnske
spordan CelUI müdafaayı g çerek ilk go
lü altı. Oyun mütcvann cereyan eder
ken 21 inci dakıkada M skespordnn 
Ömer ikinci golü atarak Altınordu~u 
müşkül bir vaziyete oktu. Ej!er Mas
kespor üçüncü golü rı tabils ydi Altın
ordu için f cna bir netic~ mukadderdi. 
24 üncü dakikada Sait 40 metrc..:ıen çek
tiği bomba gibi bir c;utla firikikten ilk 
golü altı. Az sonra Maskespor kalesine 
çekilen bir şut fazharn çarparak heder 
oldu. Devre bu 1-2 netice ile bitti. 

İkinci devrenin seki inci dakika ında 
kornerden gelen topu uzun Sait kafa ile 
Maskespor kalesine soknr"k beraberli"ii 
temin etti. 

14 iincü dakikada Maskcspor kalecisi 
sakatlanarak dört da1<ika oyun hnrici 
kaldı Bundan sonra Mnskesrıorlular üç 
dakikn içinde iki gol atar.ik 2-4 galip 
vazivete ~eçiverdiler Oyunun bitmesi
ne 15 dnk.ikn kaldığından Altınordu için 
ümit kesilmis sayılamazdı. Fakat tam 
bu sırada Saide yapılan penaltıyı hakem 
görmedi. Daha müşkiü mevkide bera
berliği ten1in eden Altınordu bu pc-nal
tı '·erilseydi kazanabilirdi Oyun. Altm
ordunun ma21\ıbiyctivle bitecek sanılır
ken 40 ıncı dakikada SPit ücUncü, 44 ün
cü dakikada Hamdi döro1'ncU golü çok 
güzel ve tutulmaz şutlarla yaparak ta
kımlarını 4-4 berabere ~etirdiler ve oyun 
bu netice ile bitti. 

ünkü at yarışları 
en er raha, 
şan ati r 

1lkb har nt .)arışlarının dördüncüsü 
<>ek çok kalabalık bir halk kütlesi huzu
rund yapılın. br. Ko ul r göze ÇRTpan 

ygun bir dıspilinle idare edılmiş olma
ma rağmen koşu atlarının m hdut ol
ması halkın b~klediği heyecanı tam ola
rnk yine karşılaynrnr.mı!ltır. Bununla be
raber 4 üncü haf ta koşusu geçen hafta. 
kine nazaran daha çok alakalı ve merak-
1• olmuştur. Koşu trenlerinde yapılım ila
veler ve v gon fazlııJı":ı halkın memnu
nivetini mucip olmuştur. 

Romansın en kuvvetli rakibi olan ve 
bu haftanın ko!!ulan üzerinde büyük te
rir yapacağı bekleni1en Yatağan ilan 
edilmiş olduğu halde koşuya girmemiş
tir. 

T hminlcrimiz tahakkuk etmi~ 'ıe fa
vorilerimiz istisnasız birinci gelmi!!lerdir. 
Çıft bahiste, Yıldırım ve Yetiş üzerine 
oynıynnlar 19,50 kuruş kaznnmuılardır. 
ikili bahis yatağansrz ancak l 20 kuruş 
vNmiştir. 

Koşuların neticeleri şudur: 
BiRi 'CJ KOŞU· 
1200 metre mesafeli ve 5 00 lira ikra

miyeli olan bu koşuya 3 tay iştirak etmiş
tir. 

Startta önü tutan Elhan kolaylıkla 
ve çok rahat olarak yanşı bitirmiştir. 
Plaseliğini beklediğimiz Sel uk ta ra
hat olarak ikinci gelmi ... tir. Resmi neti
re şudur: 54,5 kilo il Elhan birine, 5 6 
kilo ile Selçuk ikinci ve 54,5 kilo ile 
Birsen üçüncü. müddet 2,24 dür. Elha
nın ganyan ve plasesi 100 kuruş. Selçu
ğun plasesi 140 v rmiştir. 

iKi CI KOŞU: 
2000 metre mesafeli ve 25 5 lira ik

rnmiyeli olan bu ko§Uya 4 at iştirak et. 
miştir. 

K~uy Yıldınm önde, ergis peşi 
sıra, Sidi Bernni ve Sevim gerilerde ola
rnk haşlandı. Sevime güvenen jokeyi, 
kılo faTlcını unutıuak Takiplerinin ken
disinden f 50 - 200 metre ksdnr Açılma-

gri otomobilinin volnnında duran Adnan 
Saper ol gerekti. 

Bu daimi geliş g.idi5 arasında hakkiy
le ç~l~ iki kişi idik. f. tanbulda bukuk 
tabsıline devrı.m eden Refik ve ev i !e
riyle derslerim arasında zamanım\ tak
sim etmiş olan brn. Rerik Hürmflz ·1s.n1-
mın lH.".llru idi. Onun se?'E'fine vakıt va
kıt tebessüm etmeğe tcnezzUl ediycr
du. <?n.un !çin, icap etse, ça1ış-naga da 
razı ıdı. Zıra onun yüksek 'Lir mevkie 
çıkn1ası ve haşarı çocµk!u~t•ndan b:>ri 
anneslıı!n kendisi için beslPd:ği biitün 
cmcllen tahakkuk ettirmesi 1 izımuı. 
Çocuğundan yona onu kııdıran bir 

tek şey vardı: İstiklali. Onun :laha ziya
de kenrli h<lklıniyeU nltında kalmnı>mı 
isterdi. Delikanlının bnna ~stcrdıl:i 
dostluk ta onun canını sıkıym:du. Yalnız 
kalmak için bize mümkün oldu~u kadar 
az fırsat bırakırdı. Bu fırsatı buldu~u
muz wıkıt ta, beni şu veya b•t işe, '•eya 
sadece odama göndermek i~in ortaya 
cıkıverirdi. Hiç &üohe iz Ref:J~'in yanın
d bulunamamak beni üzüvoı~u. Çün
bi hiç bir e wlencem ve islira"ıat vası
tam yoktu. Fakat Refik it;ln bu ayrılık 
hakiki bir mnhnımiyet teı:ıirini yapıyor-
du. -BlTMEDl-

sına meydan \ermişti. Koşunun bitme
dne 1000 metre kaln hücuma geçen St'
viın. yavaı yuv Takiplerine &t"J:.ulm 
ve Nergisi gcçm'stlr. Fnkat ~evimin so. 
kulmııkt olduğunu ören Yıldırım son 
hamlesini yaparak Sevimi oldukc;a aç
mışhr. Sonbra do;;ru muv zi ol n bu 
iki rakipten favorim~ Yıldının tf'krar 
Sevimi nçmış ve birinci gelmi!ltir. R~ 
mi netice şudur: 56 kilovla Yıldınm bi
rinci, 64 kiloyla Sevim ikinci ve 5 3 ki
loyla Nergis üc;üncüdüT Yıld.ınnun gan
vanı 580, plasesi 115. Sevimin pl" eai 
115 kuru bmıkmıştır. Müddet 2, 30, 5 
dir. 

OCONCO KOŞU : 
2400 ınet~c me afeli ve 750 lira ik

ramiyeli olan bu ko uya 3 nt i tirUk et. 
mictir. 

Y tağnnın girmemesiyle rakipsiz k -
lan Romans koşuya telassız ve cmni
vetle geril,.rde ba lamıştır. Tnşpınar ve 
Sıpkamn 200 metre kadar açılma.sına 
müsaade eden Romans ko unun nla
tıncla hücuma geçmi;p ve kolnvl lda ra
kiplerine yetMp Taşpınarla 100 metre 
kndar oynaştıktan sonra başı tutmuştur. 
Rundan sonra Romans tene:zzuh gezin
tisinde imiş gibi Davudun ok avııılım 
ile rı-hnt bir birinr:ilik: H. Sait de 630 
lirn k zanm1c:tır Resmi netice udur: 
5A.5 kiloyla Ro~anıı birinci, 60 kilovln 
Ta<ıpınat ikinci ve 60 kiloyla Sıpkn 
\irünc.ü ["elmi ı .. rdir. Cnnynn 115, pla
se 100. TMpınar plaııesi de 100 kuruş 
vermi"tir. ~Hiddet 2,41 dir. Bu rekord!! 
Roman~ın kendWni hiç sıkmadığını açık 
ca r.ö termekted1r. 

DöRDUNCü KOSL : 
2000 metre mesafeli ve 500 lira ik

ramiyeli olan bu koşu)! a 3 tav iştirak 
etmiştir. Startta önü tutan favorimiz 
Yetis. buhranlı anlar geçirmeden kolay 
bir birincilik nlmıştır. Koşunun sonları
na kndnr Yetişin peşi sıra Relen Ayfer. 
!On metrderde Ruvanın sıkı hamleriy
le ikinciliği de kaptırmıştır. Resmi ne
tice şudur. 54,5 kiloyla Yeti!l birinci, 
5 6 kilo ln Ruva ikinci ve 54.5 kilovla 
Ayfer üçüncü olm tur. Y ctişin ganya
nı 1 AO. pla~i 100, Ruvanın pla si 
140 kunı 'ermiştir Müddet 2.45 tir. 

BE 1 'CI KOŞU: 
1200 metre mesafeli ve 3 70 lira ik

ramiyeli ol n bu koşuya 3 nnp t yı i · 
tirak etmiştir. 

K~uyıı b 1 nmca. t hminimiz eÇ

hilc K. Osmanın Sahraya birinciliği 
verdirmek istediği anla.ştlmı tı. Sahra 
önde. Tarzan pcşl sıra, Heçin de Tnna
nın hamle ve hücumlarına müdah le et
mek ·e icabında birincili •i almak üze
re Tarz nın kuyıuğu beşinde ko"uya 
ba landı. Virnjtan sonr sıkı tutml\k is
tiyen Tarzan hemen h"'cuma gcc;tl. Fa
kat Sahr nın birincilivinin tehlik~ e 
dli§tüğünü $?Ören He~tn toparlanıp Tar
zana ıokuldu. Fini h 'i çok m ükcmm<.'1 
olan H eçin yerinde bir müdahl\le ile 
Tarz.anı üçündilüğe kadar dü i.irdü 
Resmi netice $Udur: 5 3. S kiloyl Hecin 
birinci, 5 3. S kiloyla Salna ikinci ve 5 5 
kiloyla Tarzan üçüncüdür. füddet 1,28 
dir. 

N. RUÇ. 

Al an 
Tecav··z·· 

şıs n 
-o-

alJıanlar mih1Jer 
tahaldıiim ·· 
olacalıtır .• 

[ Baştar Jt 1. n Sahıf de 
ikrmıl ederek strntcjik bakmıdnn 01\ 
(aa a en elveri i bir hat üzcrind 
lanmıştır. Yugo lav ordusu İngiliz· 
nan ordulııri le teşriki mesai cd 
~eni Şark cephesinin temeli tıhnıs 
caktır. Alman ordusu, nskcrlik 
mından ıntidafnnsı imkansız olan ;)e 

ri belki ]·ola) lıkla isgnl edecekte 
Fakat km'"\ etli bir Ballmn c-eph · 
teessiis etmesine \ c zamanla bü}' 
sine mani olamı;sncaklardır. Ömim"' 
ki her dn ika, her snat hür insnnb 
ınukndderatı bakımından hn ti 
elıcmmi)et ta ımaktadır. iiph ctıni 
nız ki harbin bütün selrİ üzerinde 
tesirler y p bilecek obn B ikan cep 
sini takı. h c lıususund İngiltere 
Amcrilm kendilerinden bcklcum l 
dımlnrı ri ckilde ~ npacnkfordır. 
ınmılnr ne ordularının ne de ha\n 
\etlerinin yıldırım hücumlarında 
bcst olıımıyacnklardır. 

Bnlkanlar bugiiııc kadar A1mnn) 
he lemisti. Bundan son.r bu kbpıyn 
paıınıış mıznrb le b.nl.ılabilir. Afman 
mıı en çok eheııuniyct vcrdiğı hl 
Jar artık tehlike h mm lıudutl 
içine girmistir. 

Balkanlarda Alman hareketinin 
sız nvakıbı peyderpey kendini ·· 
cektir. ilk is <ılıırak bazı askeri nılin 
kitlerin fosa\ \'ur ettikleri gibi, şiınnl 
Yugoslav ordusu AJmanhır.ı i gale 
lışırkcn İngiliz - Yunan - Yugosla,; ın 
fehit kunctlcri Ama\·utluk işini t 
yeye mu\'affak olurla bu neti 
mih\C.rin prestijine indirilmiş en ın' 
hi darbe olacnk"tır. 

ŞEVKET BiLGi 

2 Aln'-an kruv 
··thiş ha •• zo •• u 

va umları-

Lonclra 6 (A.A) - Re mi teblı 
Br te Şantlıors Alm:m zırhlısı ile c 
na karşı hava hUcumunc!a tayvnrelP 
miz bu gibi hed flere ~1mcli e kadar i 
defa olarak kull nılan en bUvük çap 
bombalan kull nmıc;Jardır. T nrruzı 
hedefini iki Alman muhar b kruvnzö 
nün bu]undu~ hnvuzla nhtım teşk 
Ptmi~e de diw er askeri hrd 0 AE.'r büyi.İ 
hac:ara uğratılmı~ır. BresftekJ pet 
stokları ya'kılmı tır. Yanı;:rndım çıkıt 
mavi ku:ıl al vlrr kl'<>if sivnh durn 
lam inkılôp C'tmic;tir. 'B r petrol pemisi 
dPn çıkan vangınm alevleri 30 met 
yükselmistir. 

Alman muhnrcbe lrrııvazörlerinin Y 
kınında büYük yangınlar çıkmıştır. A 
man muharebe kruvazörlerini seçme 
güc olduf~ndan tayyarelerimiz hava fi 
senkleri ntmıı:;lardır. Bir trıyyaremiz SO 
metreye kadar inerek gemilere tam ~ 
bet kaydetmi!rtir. Diğ r bir tayyu 
yine 300 mt'treyc inE.'rek muhar'f"bc k~ 
vazörü üzerine bomb., lar ntmı~tır. B 
kruvazörden 30 m'.Z"tre yüksrkJin•nd 
nlevlcr cıkmL'ltır Pilo•ların .sö·dedilttı:ı 
~öre bu kad:ır nlcnktar atılan bombal 
muharebe kruv zöriine- i abet etmemi 
ise ha ikatPD hüvUk tl\li e "rİ olacaktır 

Al ,., • a ıı··,.umıar• 
Londra, 6 (A.A) - Hava ve dahi 

emnivet ncwretleıinin tebliği : Münf 
ıiden uçan bir dilş:mnn tayyaresi İsk~ 
yanın şarkına bombalar atmıştır.. Bı 
kaç ölü ve yaralı vardır. Hasar az~ 
Şarki İngiltert>de de bir yere bombal 
atılmışsa da ne hasar, ne de insanca ~ 
yiat kaydedilmemiştir. Dün akşam B · 
tol kanalında iki düşman tayyares· 
hava dafi bataryaları tarafından dUşil 
rüldüğü simdi tcsbit edilmiştir. Bu stl 
retle dün tahrip edilen düşmnn tn 
adedi ü çıkmıştır. 

HitlBri be ·annamesi 
L Ba taTaft 1. cl Sahifede l 

ten İngilterevi ınesul tutmakta, Alıns~
yanın Polony<ı, Non: oç, Hollanda. :Be -
çika sofcrl rini hep kendisini İngilter" 
tahakkümtinden kurtannnk için yaptı 
ğını bildirmekte. İngilterenin Yunanr 
tanda ve Balkanlard aynl planı t~ J) 
etmeA t ebbUs ettiğini \"e g rck ~ 
nanlstnnn g rek Yugosl \'yaya kaJ' 

öst rdi~i hüsnU niyetin boşa gittlglrt~ 
Yunanistnnn İngiliz fırka) n çıJcarlce 1 Sırbisüında da Almanyayn karşı ycı: 
bir suikast hazırlandığını knvdctJnC~iJll 
Alınan ordusunun İngiliz plAnını ıı c:• 
bırakmak için bu hareket geçınek d~r .. 
buriyetinde kaldığını faah etmekte tol"" 

Hltler, Almıın ordusunun Yunan harf 
raklannda Yunan milletine karşı nrd .
etmedi~ini, fakat İngi}ld0r<; ~ d~,
eden Yunanlıların bu cıhanşUm be
manla beraber yuvarlanacaklnrınt 
yan etmektedir. 



~İSAN PAZA""'TESİ 10.f l rENl A&IR 
-<a::::::: ze_ -

lhnanga, Yunanistan 
ıe Yuoosıavg" Fa no

talar erdi 

JZ 

Balkan harbı 
umumileşivor 

[ Bastarajı 1. ci Sahıfcdc ] 

19 Mayıs gt!nçlik 
bayramı hazır lığı 
şimdiden başladı 

tcdir. Ynkıııdn baş gösterecek hadise- >-
ler İngiltercnin bütiin tedbirleti ,,aktin- Her yıl 19 Mayısta bütiin yurtta tck-

trk l Baştara1• 1. cı Sah.ıJedc 1 de aldığını meydana lı:o~ acnktır. rarlanan 19 Mnyıs gı.-nçlik bayramı için 
t'ııı:~d~ Yunan ve Yugoslav lıudutla- Hitler kaçmdıi:'I şeyi, ynni iki cephe- bu sene şimdiden hazır1ık1a:a başlan-

.\) cca,iiz ctnıişlcrdir. de hnrp etmek mecburiyetini kabul et- mışlır. 
ili saatnan harici:re nnzın tarafmdmı ay- miştir. Hakikatte bu üç. cephedir. Çiin- Spor hareketleri ve jinuıastik şenlik
de ttc Atina ve Belgrada ayni meal- kü Alman kuvvetlen Trablusta d:ı har- ]erinin bu yıl geçen senPkilerden daha 

notalar tebliğ edilmiştir. he girmişlerdir. parlnk -0lmasını temin mnksadiyle Maa-
~MAN HARİCİYE NAZIRlNIN YUGOSLAV • SOVYET PAKTI rif vekaleti bütün mrktep idarelerine 
t E\'ANATI Yugoslavyanm So\•)·ctlerle ademi bir tamim göndermiştir. Bu tamimde 

.......................................... 
: AN.KARA RADYOSU : . . 
: BUGÜNKÜ PROGRAM : .......... ---- ......... . 

SAHll'E J 

T. iş Bankası 
KüÇülı 'J'asarruf hesapları ı94ı ilıramiye pUinı 
~ELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikiııciteşrin tnrllilerinde yapılı 
. 1941 İKRAMİYELERİ 

1 adet 20 O liralık - 2000 Lira 
3 adet 1000 liralık - 3000 Lira 
2 adet 7 50 liralık - 1500 Lira 
4 adet 500 liralık - 2000 Lira 
8 adet %50 liralık - 2000 Lira 

35 adet 100 liralık - 35 O Lira 
80 adet 50 liralık - 4 O Liro 

300 adet 20 liralık - 6COO Uir 
Tür1d~·e ts BANKASfna para yatınnalda l~ para biriktinniş \"c Caiz 
~ olmaz, ayni zamanda tallinizi de dencnıis olursunuz.. 

~ °" ~~bentrop sabah erkenden Al- tecavüz pnktı nkdetmcsi iki memleket 19 Mayıs şenlikleri ic:in öğ-elmenlerin 
bııat 1ıa_:ıcıye nezareti salonlarında mat- miinascbctlcrinin ~tığına atamcttir. ve müdürlerin talebe çalı'il'Tlalanna bü
tl:Thı...... lllumcssillcrinc Yugoslavya ve Yu- Bu pakt inir harbi başlıyalıdan beri yük alfıka ve itina gösternıeleri tt-ınen
"1~a verilen nota.lan tevdi etmiş ve metin hatb lınrckctini mulıafnzn cd<'n ni edi.lmcktcdir. Aynı t:'lmimdc 19 Mayı .. 

• Ya.natta bulunmuştur : Türkiyede tasviphlır bir tesir yapacak- genelık ve spor bayı"f\mında An'karr 

8.00 Program ve memleket saat ayan 
g,03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8.45 
!l.00 E\• kadını • Konuşma 12.30 Prog
ı-aın ve memleket snat nynrı 12.33 Mü
zik : Fasıl heyeti 12.50 Ajans haberle-
ıri 13.05 Müzik : Fasıl heyeti programı
nın devamı 13.20 - 14.00 Müzik PL 18.00 
Frogrnm ,.e memleket saat ayarı 18.03 
Müzik : Radyo caz orkestrası 18.40 Mil-
7.ik : Radyo ince saz heyeti 19.15 Müzik 
Pi. 19.30 Memleket saat ayan ve ajans 
!ıabcrleri 19.45 Konuşma : Ziraat tak
vimi 19.50 Müzik: Karışık .şarkı ve tür
küler 20.15 RadyC).. gnzetesi 20.45 Müzik 
Dinleyici istekleri 21.30 Konuşma 2L45 

Müzik : Radyo orkestrası 22.30 Meınle- ~---------------------•••••-' ket saat aYarl, ajans haberleri, borsalar 
fıatleri.. 22.45 Müzik pl. 23.25 - 23.30 
Yarınki program ve kapanış .. 

hır ":'"' lngiltere A'\TUpaya karşı yeni lır. okullarına mensup tal belerin yao~"'ak
tıı. <:111ayeı hazırlamaktadır. Balkanlara ~~~~ ları jimnastik hareketlerinin sekil vr 

lihiın mikdarda İngiliz kıtaatı çıkarıl- muhalefet etmemekle kalmayıp fafil prorrramları gerek kız talebe gerek er
~tu-. Lwıı.crc tekrar Avrupa kıt.asına müzahcrette bulunacağım bildinniştir. kekler için bUtUn teferrilatı ile tcsbit YEuı· NE~RiYAr 
eı-~ek emelindedir. At.ina ve Bel- 2 birinci kanun 1939 da Elen genel edilnıistir. " ~ 
~d İn&ili.ilcrlc d birliğı yaparnk bu kurmayı :Fransız genel kurmayı ile te- 19 Mavıs vünU okul doktorlan şı>nlik • • • • • • • • • • • • • • 
~:ketleri Almanya ve Ital}'aya kar- maslara gccmek arzusunu i:ch~r ctm's· yerinde hnzır buhınncaklar ve okullara ARKİTEKT- .MİMAR - Bu mesleki 

t!rt üs olarak ltullannuılaruıa müsa- tır. 4-12-1939 do gene .. al Gam Mı Elen ye1ec"k kadar sıhh'i malzeme ile kap derginin ll7 _ 118 inci sayılnn dolgun 
:b etznişlerdir. Aylardan beri Alman- genel kurmayına Yunanistan:ı silah gön- eden ilk yardım vasıtalanru sahada bu- bir şekilde intişa.r etmiştir . 
.,, U faaü}·cte .şahit olmuş Yunanistan derecek vaziyette olduğunu bildirmiş- lundurnt'aklnrdır. 
t:ı~ Yugosl:ıvyayı mantıki 've dostane tir .. Bununla beraber Alman hüküme- ---------

n1:: ~nlaŞtnaya sevkcLmeğe çalışmıştır. ti Yunan siyasetinin bundan sonraki Yu osl ' - iman h rbı 
~un ~u gn;·retler boşa gitmiştir. i?kişaf!annı beklemekte ~~i. 

1ZM1R BELEDtYF.StNDEN: 
Hasan !hoca mahallesi 9 1.3 neti so

lkak .343 adanın ı 37 parselinde 43 sayı
lı dükkan ile Kara Osmanoğlu hanı 

A.NT(MAGNETllÔ 

ELECTION 

""'-~ Fü.hrer bunlara cevap vere· 26 agustos 1940 tn hancıye nazın fon 
;:f~ .. ~? sabahtan heri Alman kıtala- Rib~entrop A'lmanyan~n Yunan. bükü- I 1''1"''1"1:1'· 1 n Sa'hif~c!P ! 
~ .... ıgllız}erc icap eden dersi \"ermek meli tarafından muharıplerden bır tara- Sofya G (AA) - Bt•Jg:-ır ııjansı bildi
}.;,-_ Yil~·üş halindedir. Az zamanda fın fa~oriye edilmesini. şa~m. te:~r riyor: ?.3 Nisan Yur,osfav 'hududuntb 
~ Çilrçll Avrupa kıt.ası üzerinde bu1du~nu Yunan sefirine bıJrurmiştır.. karakollanmıza at,.cı =-1Çı1m1!l, a~kerleri-

j~de 2~47 ve26/48 s~ı od~ann ~------------~~------------~ ve 343 adanın 98 parsclnde 30/32 sa-

~ilcr · 1 1 d rw :t ft Al I gir · ""z rnukabelP etmistir. tıı t._ 'i ıçin yapı acak bir iş o ma ığı- ger nra nn mnııyanm n ız ı,,. trrTf"!OSI .• "'\7LAR 111ıı~~ 
~: olarclt .anlıyacaktır" Uıhlı KUV\ etlerinin Yunanistnna ayak J. l - rı. il\ u' ı c_:ru 1 

i\Jı.iANisTA ~A VE YUGO~LAV- basma<:ına müsaade ve müsamaha ede- B"l'Yrtıt G (A.A) - Politika ~a-zetes' 
y l\YA VERiL'E."' NOTA miyeceğini Yunan hükümetine bitta't her zamankinden 7.iyade müttehidiz b"'.';-

a....ıı llnanistnnn verilen notanın metnı führerin beyanatı ile bildirmiştir.. Yu- h('J "'llttn~ noq-cffifi .,,ablPd~ divor ki· 
~'"illi!'~ ' nan hükümeti bunları kat'iyen nazan D"'vlet blrlrni en haldk1 c;ekli ·le vii-

• AL İ ·ı"'-- ı •r• rut bulmuc;tur. Bütün ehirler halkı ay-"~-~~anya, ngiltcrc ve Fransanm ı ıuara a ınam~ır. . 
·"llll lfuı Uikl h Jftf İtal ·ı 1 b 1 d kta I m Menl clrofmda birl,..smis1E"rdir. Mille-lrıuha c . eri günden beri i ti A ın ya ı e ıarp aş a ı n sonra n- tin sulh i ... inde hür kalmak at'ZlıSll 9nla-
bıası rip memleketle.re münhasır kal- giliz hava ve deniz kuvvetl~rinin yar- '" 
lltn ve bilhassa Balkan yarun adası- dımını lka~1 .. et~klc .. ~ra ctm~~erek c:ılmış olsav'3ı milletimizin dostluğu ka
f!h...·hnrp dtşınaa ltalmas:ı. nrzusunu ilim Yunan hukumetı butün scvkulcey') z:ınılmış olurdu. 
~!~· nolctalarına İngilizlerin yerleşmelerine iB::ikr.eş 6 (A.Al - Roman:\·ada oturan 
~~seferi kı.talan Norveçtcn 1ar- imkfin vermiştir. Bir .kaç haftadan beri Yu~v teb ası Romanyadan aynlm~ 
~ ve Fransanın sukutundan Ywıanistana İngiliz harp kıtalar.mm d;ğill.crdir. Biikreşteki Yu a"Y elçfü.ği 
' İngniiler Avrupa kıtasınclan ta- nakline son gayretle çalışıldığı busuşun- hıç bır 1:~ osla~ te.ban:ımı ~~yarım 
~ atılmışlardır. da hiç bir şüpbe 1mlmamıştır. Bu bu- hn~t ıçın emır vcnms degildır. 
~ SUretle artık hiç bir İngiliz aske- susta Alman hükümeti husust ehemmi- ----
lııı.:,' ~a\'rUpqya çıknrılmasına imkfuı yeti bfüz haberler almıştır. y nan Alman harhı 
A_~'lltllnıaınak arzusiyle bütün aevletler Yunanistanda hareklltta bulunan kı· • U 
bı ~barışı için en iyi çareye kavuş- laların genel kurmayı Belgrad genel f Baı:t.ar,.f, l. ci Sahif edP 1 
~ '<lCCllr. kurmayı le irtibata .girmiştir. 
tar~ binaen Yunan hükümetinın bi Amerikan haberlerinden ?nlaşıldıp- ircsinde mildafaa etti"ini bildirmektedir 
.... aflıgı tcrkedcrek "-arbe mu··dahale et- na aörc 200 bin 'ld«ilik bir Ingı'liz. or· Alina G ( ıl.A) ·- Yunanistan.da fov-
-..ıesı n ,., "' kal.1'1!! bir milli he•,.., .. .an hüküm sür-
"el \'e Al?lnnyanm düşmanları ve ev- dusunun Yunanistandn şimdiden haz!\' J'· 

0ı;nıirde İngiltere ile iş birliği yapmış oldu~u teeyyüt etmektedir. Yunanistan nıC'1dC'rlir. Ninn Selanik ve diğe:r bilyiik 
"'ası anlaşılmaz bir şeydir. bu suretle Avrupa cfuniac;ına kn~ı ~ır ôirler nhalisi büyük nümayişler ya-

yıh dükkanlann yıktırılması ~ana ait 
olmak üczere enkaz.mm kaimcn eabp 
Fen işleri müdürlüğündeki ke§f ve oart
namesi veçhile açık arttırmaya konul
muştur. Keşi bedeli J 40 lir.a, muvalc.. 
kat teminat 1 O lira .S O kuruştur. T ıiliple
rin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlıuile ihale tarihi olan l 8/4/ 
941 cuma günü saat 16 da encümene 
müracaatlarL 

:2-7-12-16 (767) 

Birimi Sllllf mtltebll!ISIS Debor 
DenılP All Kcanpotla 

Cilt ve Tenas&I hastabldan ve 
El..EKTRİK TEDA VİLEB1 

Birinci Beyler Sobğı No. 55 .• İzmir 
Ellıamra Sineması arlamıcla .sabah
tan akşamn kndnr hastalarım kabul 
eder .. 

TELEFON : 3479 (469) , 
evren sahlık ,..ı~~a 1939 nisanında batı devletleri- bir mcsuliyct cleruhtc etmiştir_ Bunı1 uarak soı:ı da'llla knnlar.na kadar vatan

·<uı ın • ı b' ı İ farını n-~foa aziml-"rlni bildmni.«ler-hu k Y~sı gara!1tisini kabul etmcsiy e maen A manya ngilizlerin Yunanis- <lir Mezarlıkbaşı fkiçeşmelik caddesi 
de heyfıyı;_t-~bidttir. 1939 t.eş:rinievvelin- tandan tardlan için Alman kıtal. rınR '\ T!N AD 1\. NttMA YtŞL.ER 31.5 numar:tlı tütün mUslorat ve pul 
1_.,• a.rp. ..._.n ıkt.an sonra Yunan hü- emir vermiştir. Her türlü muk::r\ emet d kk" 'L" .. tef - +: .. J ıttını ti l İtal A'inn 6 (A.A) - Almnnlann Trat~a hnyilii<i Ü <1nt ı.:utun errua...., e 
.. L e . 1 .c ya nrasmdaki dostluk mu- kat'i surette ezilecektir. r.;y b ı.,_. d t lıkt 
-.;o ı-~-·"---- - ·e ~k,. · "rtna hücum hıı- ir 1.1\.~e evren sa ı ır. 
'11::. . ..:: ..... ~1_ ...... L uı UVL.wuıasına. ramak kaldığı Alman hükümeti Yunan miJletinın l Arzu denl · • • el kil · l'i\J•uuutiştü A b0 r.i duV"•lunca .Atina >0kn~l=ırJnda halk .C erm tçın C erme 
hUk" • İr ... Ylll 2nmanda Afmany:n düşmanı olr.~dıgmı ve Alman milleti- büyük ~ümav. i.,ln,. sr,.,ıorak u2o;.1sın knıl mürncantlnrı. 
t,._ umeti ngıllz yarduru ile Yummis- nin nsl .. Yunan halkı üc muharebe ta- - ~ M -·ft~ K tak 
""111ll ı..:~.-.,_L İ ~ diye b.ağınmşlardır. Her tarafta zafere il\ ıı.,....ıa os 
11 uu,yÜK mikyasta ngili% siya'>eti- snvvurmıda bulunma~ bilh~ssa ka- k.e.rşı en bUvük iilmat ,-ardır ""' 
ı,~ meylettiğni gösteren vesikalara ma· yıt ve işaret eder. 
G!ttir. Yunan topraklarına indirm ğc me.:-
)ı 1939 eylülünde Yunan Genel kurma- bur kalacağı darbe İngiltereyi istihdaf 

general Ve}•gantla temas çin bir mü- edecektir.• 
~ilini An:knraya göndermiştir. 28 ey- Alınan hükümeti tarafından diğer la· 
ft.a.~e YunnniS'tamn Paıis elçisi Politis raft.nn buna benzer bir nota da Yugos
~ı:Ya dostluk muahedesinin bir tek lav hiiküınetine ver.ilrni...c:;tir. 

0 
temdidi nrzusunu bildirmiştir. SO ! 1ÜLAKA'.l' 

~rt ta şudur: Atina, G (A.A) - Alman elçisi bn 
le b~oyJ.e bir anlaşma garp devletleri- fk!bab h~şvclöl B. Koriıisi ziyaret cdc-

'.r ır ~arbi intnç etmemelidir .. • rek Alman notasını tevdi etmiştir. 
!ic· eşrınie:vvel bidayetinde Yunan ha- B. l\orizis ''crdi~ri cevapta Ynnnn lıii· 
ttı~ie .rnüst~ Atina Fransız sefirine kümetinin diğer tnnrruz karşısında ol· 
~ to!fitlcr tarafından Selfuıiğe yapıla- duğu gibi bu tnnrruz knrşısmda da kcn
~ ilırac; hareketine Yunanistanın disini mudnfan cdcccj:ini bildirmiştir. 

ııa.n 
Eınlak ve k.ytam Bankasıııdan: 
~ I(~ tev:il: B. Tertibi hmedarlarımıza beher hisse itibariyle 1940 senesi. 
it "eıiluıcıi hissedarlar umumi he)•etince kannlaştınlnn eyi.iz seksen dört 
'?'utluk » anfj karın 8 numaralı kupon mukabilinde Ankarada Merkez şube
~ l&tanhul ve hmir ıubclcrimizdt' 1/4 /94 ~ tarihinden itibaren dağıtıla-
~ olunur. (763) 

1 ~iliiyet Daimi Encümeninden : 
~ ~ - Kcmalpup. Turgutlu yolunun 48x000 - 51x800 ncü kilometresin
~ "ltlllenfezlerin tamiratile 33x()OO - 34x000 kilometreleri arasındaki (kuru 
ı- ~.sa) s>ct'e inşaatı (716) lira (99) kuruş keşif bedeli üzerinden 3/4/1941 
r~ ~den itibaicn 15 gün müddetle pazarlığa 'konulmuştur. 

~rı ılliplerin; m~alü.m~t- ed_i~mek ~zere ~e~ cün vilayet Dnim\ Encümeni kale
·~ c Ve Pnztulıga ıştırak tçın de ıhal~ tarihi olan 17/4/1941 parşembe günü 
' n 1) de % 75 temin&tlarıle ehliyet vesikn!nnnı hamilen encümene mü-
~n. 1 15 1253 (812) 

lznıfr V afııflar Müdür!iifjünden : 
~~et .ğa mahallesinin Keten çor~sında kain Mum Yakmaz Hae1 Veli 
lltJ·~~dan 416/23 No.lu arsa ihale tarihinden 31 /5/942 tarihine kadar se-

11~1 24 lira üzerinden müzayedeye konuhnu~tur. 
tda a~caı t2/4/941 cumartesi R\inü saat ondadır. Talip olanların vabflar 

UL BELE İYE.. DEN : 
. Şi"luı.nede Lüna park önü ile lskender caddesinde divar hcdim ve İDl1lSl, 
toprak hafri. tTetunr, bordur, ve teferruata inşası kapalı J[arf usulilc ckııilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 15561 lira 48 ku~ ve ilk teminatı 1167 
lira ' 1 ıkuruştuT. Mukavele. eksiltme. bayındırlık i lerl umumt, hususi ve 
ft-nni şartnameleri, proje keşif hülasasile buna mütefcni diğer evrak 78 ku
ruş mııkabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 
1414/94 J pazar.tesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Telip. 
}erin ilk teminat makbuz veya mektupları. ihnle tarihinden sekiz gün evvel 
belediye Fen i~1eri müdürlüğüne müracaatla alacaklnn fenni ehliyet ve 941 
yılma ait ticaret odan vesikalan ve imzalı şartname Ue 2490 numaralı ka
nunun tarifatı çevresinde hazıdıyacııklan teklif mektuplannı ihale günü saat 
1 4 (1,., 'kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

29 2 7 tl 1205 (737) 

izmfr vııayeıı Dcdmi Enctimenl Riyasetinden 
1 - !KaTŞTYaka sahil caddesinin Bostnnlıdan Bergama yolu iltisak nokta. 

sma kadar olan 4.5 kilometrrlik kısmının beton kaplama inpab 1 /4 
'94, tarlhinrten itibaren 17 gün müddetle ve kapalı .a:arfla eblltme
ye çıkımlm1ştlr. 

2 - T'l\hmtni kaşif bede1i 96062 lh'a U kuruwtur. 
3 - Keşif evrakı 470 kuru~ mukııbilinde Turistik yollar müdürlüğünden 

nhnabilir. 
4 - M· V!lkkat t~minat miktan 6{)5 3 liradır. 
S - istekliler ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Turistik yollar mm

tılka müdürlüüünc müracaatla eksiltme vartnamesinde yazılı d\liyet 
Yesikasını :almalıdırlar. 

6 - Eksiltme '7 Nisan 1941 tarihinde PCTJetnbe günü saat 11 de lzmir 
vilayeti daimi encümeni odasında yapılacaktır. 

7 - (etekliler 2490 sayılı kanunun bükümlertne göre bımrlıyacaklari 
nrflarmı ihale ~nünde saat 1 O a kadar vilayet makamına makbm 
mukabilinde tevdi etmeleri ~izımdır. U44 (776) 

(Albnrüya) 

T. C. Ziraat Bankası 
KllPlllaş tCll'ihi : 1888 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk Urasa.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zinıl ft tieart laer ae.t 8-ka muameleleri 

PARA BlRıKTiRENLERE 28.800 LiRA 
DDlUdYE VERECEK 

Zfrut fiMJr..nda lmmbanllı n lbllmm tasarruf beşapQnncla ea a (50) 
lrm. bufnnanll"a aeoede ' defa ~k kur'a lle qaiıda1d plba g&-e tk
nm119 d~: 

' :ı\4et 1MO Unlıık 4JMN> Ün 
1 • IOO m 2.ooo • 
i 111 • LOGO • 

• • 111 • 1.880 • 
100 • 50 • .5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • S.200 • 

DiKKAT : Beuplanndaki paralar btr sene lÇinde 50 liradan aşa!t dllşmJ· 
yenlere lkramiye çıktığı takdirde yQtde 20 fnzlasiyle verilecektir. 

(Kur·aıar senede 4 defa, 11 Ha~inın l 1 eyl\ıl, 11 Birinclkanun 1 1 Mart 
tarihlerinde çekilecektir.) 

Doyçe Oryent bank 
DRESDNER BA K 

t Z MİR 
Aıerkezi : BERUN 

ŞUBESi 

Alınanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat ak~e.Si 

171,soo,ooo Rayflsmarfı 
TBrkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMllt 

Mmnfa şubeleri : KAHiRE VE L~KENDKKJYE 
Her tflrlft banka muamelibm llaı ve kabul eller. 

Denizli P. 2'. r Müdürlüğünden: 
Denizlinin lncder Nam DeYlet Ormanından kesilmek ve 1860 adedi 

Bor.kurt istasyonunda. 160 adedi Çal. ve 5 O adedi de Baklanda teslim edil. 
mek üzere ıartnamede cb'adı gösterilen 2070 adet Çtralı çam telgrnf direği 
kapalı zarf usulile 15 gün müddetle 28/3/941 tarihinden itibarea eksilt
meye çıkanlarak 11/4 /941 tarihine müsaclif cuma cttntt saat J 6 da Denizli 
P. T. T. müdürlüğü binan içinde toplanacak lı:omisyoncn iha~ yapılacak
tır. Beher direk için bedeli muhammen 550 kuruş takdir edilmil olup mu
"Yakb.t teminat 854 lirndlt'. fsteklilcr teklif mektuplanru ihale santinden bir 
saat evvelisine kadar Denizli mtidürlüğüne makbuz mukabilinde vennelerl 
ve fada izahat Utiyenlerin müdürlüğe müracaatları ilin olunm. 

29 1 4 7 12 IS ( 743) 

kolonyasının bir damlasında ~c müracaatian. 14 7 4 ( 61 3) 

1 lst~nlJuJ M_ı~~aJı~ı İfıtısat üdMl'liJğttn en Eczacı Kemal K. Aktaş'ın Sarışın aşk perileriyle 
- Uı:twıt vekü.leu ıhuyacı ıçın 4200 •det tezgah mahemesine ait te-

ferruat cMckik. Tarak, Gücü, Cırcır, Çenücl. iplik ve tanık çekeceği, 
2 çerçeve ve gücü telleri> kapalı zarf uıruUle satın alınacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 60264 füadır. 

4 - Şa~name dairem~en t~aıik edilir. 
- Eksıltrncye girebilmek ıç.ın 2490 sayılı kanunun ahkamına uygun 

olarak 45 19,80 lira muvakkat tcminntın vilayetimiz muhasebesine 
S Yatırılm8S1 

- Yukanda tadat edilen maJzemeyi satmak iııtiyenlerin tcklifnamele
rini 24/4/941 pcrtcmbe günü saat 15 c kadar Sirkecide kain U
rnan hanındaki müdür!üğümüzde teşekkül ctmiı bulunan komisyon 
'<'i,liğine vermeleri lüzumu ilan olunur. ~ 

1 12 17 22 1307 (611) ' 
FOSFARSOL 

KAN, KUVVET iŞ Ti HA 
. 

ŞURUBU 

Sanat ve sevki u~ 

Hilal Eczanesinin Bu esen. Lmıre lelllbol e1nnq" a.&tün firkı;,em. z......,,tilli bkusunc1an topla 

mış bir sanat harikasıdır. (330) 

&1& AEE!U ı znzcıs uıs ı ·' 
FOSFARSOL, Kanın en hayati kısmı olan kmnm yuvarlacıldan tazelirerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. VUcuc1a 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Slıılrleri canlandırarak asabi ~an, uykusmluğu fiderir. Moamıid iDkıbaztarda, 
barsak tembellWnde, Tifo. Grip. Zatilrrieye. Sıtm~ Bel pvşeJditl l"e atleml iktidarda ve kilo almakta 
pyam hayret faicleler temin eder. 
FOSFARSOL'ün: Dii'er biitilo kanet ~ GdaHiğtl DEVAMLI BiR SUKETLE KAN, KUVVET, IŞTIBA 
TEMİN ~ ve ilk kullananlarda bile te.irinl •erilal eösfenaesWir. 

s.hhllt Veklletiabl ftSllll mft,..ı1esilil t..ıbalr. Her taaneele bukmm. 
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En Jıeslıin silah: ayyare 
----«O~ - ....... _~ -··-Amerikada 100 Yen· Alman te

bin pilot iste
niliyor 

--0-

cavüzü n· s 1 
karşılandı? 

Bizim e üç bin tayya- --o-

remiz ue en az ı5 bin B. HitRerin sözleri lıim· 
Tayyarecimiz olmalı seyi tatmin edemez ••• 
Yazan: Şakir Hanm Ergökmen OPJl'et radyosu Alman,. 

Bırl ık Amerikada mu.ı.zzam bir ha- l'<ı &ah 6rı- • • •• 
va ordu .. u ) aratmak iı.ın h•ıınmalı bir arı a Go.d gOlı"Ml1Cr •• 
f.ınli,ht r. ist riliyor. Fabriltaların her illg rıar ne JJOPDJ• 
gün b( vüz t.ı~ yare imal edecek bir ta- CG !aneWHŞ? •• 
kata kanısması kin Amerikan cndüst- Radyo gazetesine göre Yugoslavya 'c 
rı) l'lleri kongresi ciddi kararlar almış Yunanistan dün sabah Almanyanın tn
ve s. ı:ıhiyf'tli insanlar larafıı~dan hazır- arruzuna uğradıktan sonra harbi Bnl
Jan. n bir rapor Cümhurreisi bay Ruz- kanlardan uzak bulundurmnk istiycn 
veltc verilmiştir. mihverin küçük ortağından sonra bü-

V c endiistri mcselesmin bir işc;i mese- yük ortağı da nynı şeyi yapmıştır. 
lcsı olduğu pek iyi bilindiği ~in Ame- Almanyanın bu kararı, Alman haricı-
rikanın her tarafında •11ilvonlarla <lolar 
harcanarak işçi, usta, ustab~şı, t eknis- ye nazırı Fon Ribbentropun Bcrlinde 
yen yetiştirecek mekt~pler nçılmnktn- gazetecilere yaptığı beyanattan anlaşıl
<iır. On binlerce insan hükümetten yar- mıştır. Bu beyanat sırasında Hitler de 
dım gören mekteplerde, aşağı yukarı. askere hitaben bir emri yevmi ile har
yalnız bir kayıt ücreti vermek suretiyle bi Balkanlarda açmış bulunuyordu. Ay-

ni zamanda Yunanistana da bir nota 
yetişmek imkanını elde ediyor. veril~tir. 

Bunlardan başka, hemen hemen bü-
tün tayyare, motör ve parça imal eden Hitlerin bugünlük ·emri çok uzundur. 
{, brikalar muhtaç oldukları işçilerin Almanyanın harekete ne için geçtiğı 
bir kısmını kendi açtık.lan veya hirna- izah edilmektedir. Fakat bütün bu iza
ye ettikleri okullarda yetiştirmeğe ça- hat kimseyi tatmin edcmiyecek vaziyet
lışıyorlar. teclir. Bitler, bermutat mesuliyeti İn-

Hülasa büyümekte olan endüstrinin giltereye yüklemektedir. Halbuki Bal
işçi, usta, v.s ... , ihtiyacını vaktinde kar- kan devletleri bu harpte büyiik bir ti· 
şılamak için Avrupa ölçüstine sığmıya- tizlikle bitnrnflıklannı muhafaza etmiş 
cnk dl!recede geniş tedbirlt'r alınmak- \'C ancak taarruzdan sonra Yunanistan 
tndır. hükümeti müdafaa harbine karar ver

miştir. İngilterenin Yunanistana yardı· 
mı ile, İtalyanın tanrruzundnn sonra 
mahdut tayyare \'ermekten ibaretti \'e 
eğer f ngiHz askerleri Balkanlara çıkn
nlmış ise, bunun ancnk n.omanya ve 
Bulgaristana taarruz ve tecavüz kuv
, ·etlcrinin talışidinden sonra vaki oldu
b'll nazarı dikkate alınırsa, mcsuliyetin 
kime raci olduğu anlaşılır. 

* ' Bizce mühim ve ciddi olan diğer bir 
hareket te pilot ve uçucu olnrak hiz
met görecek personelin yetl~tirilmesin
de göze çarpıyor. Her şehir ve kasaba
da, pilot ve uçucu eşhas yetiştiren bir 
sürü Dıektep açılmış ve acılmaktadır. 
Büyük ölçüde bir çok mekteplerde, na
zari derslerden zaman kazanmak için 
orijinal tedbirler alındığı görülüyor. 
Binll'rle insan alan bir sinema salonunu
na benziyen muazzam dershanelerde 
U.yyareyi bütün teçhizntiyfo sahneye 
yerleştirerek bunun üzerinde izahat 
vermek ve muhtelif salonlarda muay
yen dersleri devamlı surette sesli filim 
ile tekrarlamak alınan tedbirler arasın
da dikkati ehenuniyetle celbetmektedir. 
Her mektebin her dershanesinde sala
hiyetli öğretmenler bulundurmak güç
lüğlinti en salahiyetli bir zata bir sesli 
filim hazırlntmak suretiyle kolayca kar
şılamak imkanından Amerikalılar isti
fade etmesini bilmektedirler. 
Şimdi muayyen talim ve tah.'iil dev

resinden sonra, günde munta7.ııman 
otuz kırk tayyareci hazırlıCıiyle u"ira ı
lıyor ve gençleri bir çok teknik sahala
rını ihtiva eden tayyarecilikte karlı bir 
şekilde vazife almağa 1eşvik eden ;}an
lar. beyannameler, resimler ve nfişll'r 
nlükayı cc-lbeden bir coklukla gazetele
ri mcmuaları dolduruyor. Gecefori. 
r~nkli büyük duvar afişleri. herkesi 
meşgul edecek kadar güzel bir tertiple 
bUtün büyük şehirlerd<> süs yerine geçe
cek bir kıymet nnediyor 

cSivil hava muhafızları> teşkilatının 
ynkın himnyesinden istifade eden bu 
hareket, epey zamandır. Müspet netice
ler vermeğe başlamıştır. 

On binlerce sportmen genç, pilot, 
Tndyocu, makinist, mnkineli tüfekçi, 
seyrüseferci gibi uçucu hizmetlerde va
zife almak için çalışmaktadır. Bir çok 
gençlere de muııyyen İ§ ve ve güçlerin
den ayrılmaksızın bu sahada da yetiş
mek imkanı veriliyor. 

Eski pilotlnra, bir araya gelerek pi
lot mektebi açabilmeleri için de, mek. 

·tep tayyareleri yapan 'fabrikalar tarafın
dan büyük kolnylıklar gösterilmektedir. 
Fabrikaların yaptığı lı:oloylıklan, mektep 
eayısının Avrupalının anlaynmıyacağı 
kadar büyük miktarlara yükselmesinde 
fimil olacak kadar mühimdir. 

Fnbrikalılar b\l eski pilotlara tnyya
rder. yedek malzeme, mahrukat için 
muayyen miktardn kredi vermekte ve 
crazi ımhiplerine karşı teminat göster
mektedirler. cSivil halk muhafızları> 
teşkilatı, bu mekteplere talebe dağıt
makta yahut taleb~si bulunanlara, ye
tiştirdiği pilot başına mükufot vermek
tedir. 

cSivil hava muhaf ızlan> havacılığın 
cliğer uçuculuk şubelerine insan yetişti
ren müesseselerle de aliikadar olmakta, 
bunl::ırn da yardım etmektedir. 

Şimdi Amerikada, yüz bin pilota 
olan ihtiyaç etrafında devamlı ve ciddi 
ne,.riyat yapılmağa başlanmış bulunu
yor. Bu neşriyatta halkın yardımı ile 
çalışan cSivil hava muhafızları> teşki
latının mesai programının tahakkuku
nu kolnvfo,.tırmak gayesi de göze çar
pıyor. Bu surette hem çok pilota olan 
ihtiyaç tebarüz ettirilmiş, hem bu bü
yük i.ıin lüzum gösterdiği paranın temi
ninde birlesik Amerika halkı teşvik 
edilmiş olmaktadır. 

Tayyarecilik sahasında göze çarpan 
bu fevkalade hareketler, birl~ik Ame
rika, Avrupa harbinin demokrasi zafe
Tiyle bitme'!inc verilen ehemmiyeti an-
1atmağa kafidir. 

Hadi•ı-lt>r bize, yeni harplerin kara
<Jn Vf' dı-nizde müdafna, havada taar
nız. esac;•na davandı acıkça gösteri
lebilir. Hava kuvvetll'!ri ile düşmanın 
maddi manevi müdafaa kudretini par
çalamadıkca, kam veya deniz orduları
nı ileri sürerek muvaffakıyet tı-minine 
kalkısmak imkiinsız görünüyor. Bu mü
\a]ealnr hiç şüphe yok, düşmana hava
da üııtün bulunmak gibi ana bir şartın 

AlmanJarın bu yeni tanrruzıı bir 
sürpriz olmamıştır. Bu taarruz sonba
hardan beri beklenmekte idi.. Mihvcr1 

İn~iltcreye karşı taarruzda Jntl\'nffak 
olanııyacağını anlayınca. harbi Balkan· 
Jarda yapmak lüzumunu hissetmi~tir. 
Eğer Britanyaya karşı taarruzunda ·mu
vaffak olsaydı, Balkanlnrda lıarhc lii
zum yoktu; Balkanlar kendiliklerinden 
nıilwerin eline düşecekti. Fakat uzun 
bir hnrp mecburiyetinde kalan Alman· 
ya, ınnsum milletler üzerine saldırmak 
kararım vermekte tereddüt etmcmistir. 

Bu taarruz için başka bir sebep ara
mağa lüzum yoktur. 

SOVYETLER - YUGOSLAVYA 
Dikkat lfiz.ımdır ki bu tnnrruzdnn bir 

kaç snnt evvel Sovyct Rusya ile Yu
goslavya arasında bir dostluk ve ademi 
tecavüz paktı yapılmıştır. Bu iki devlet 
sınırdaş, yani birbirleriyle hemhudut ol
madıkları için böyle bir pakta lilzum 
yoktu. Fakat bu vesika, Sovyet Rusya 
nın Yugoslavya istiklaliyle alakasız ka· 
lamıyacağını göstermektedir. Bununla 
beraber, Sovyetlcrden her hangi maddi 
bir yardım varit değildir. 

Bundan bahseden Sovyct radyosu : 
• Yugosla\•ya hükümetinin kat'i kara

n harpten kaı,:ınmak ve ayni ~.amanda 
istiklalini müdafaa etmektir. Her iki 
hiikümet arasında bu hususta tam bir 
mütabekat olduğu halde, Berlin bükü· 
mcti Alman kıtalarma Yunanistan ve 
Yugoslavynya girmek emrini vermiştir• 
demi tir. lliıdyo, bu son cümleyi söy
lerken gayet ağır hareket etmi~ ve ke· 
liıncler üzerinde durarak söylemiştir. 

BUi.GARLAR NE DİYOR? 
Bulgarlar, Balkanlarda başlıyan ye

ni harp karşısında, bu harpte ittihaz et
tikleri usul vcçhile •Harp dışı kalacak
larını ve hUdiseleri dikkatle takip ede
ceklerini ve ancak mecbur edildikleri 
zaman harbe karışacaklarını ve memle
keti nasıl müdnfan edeceklerini bütün 
cihana göstereceklerinin söylemektedir. 

l\IACARISTANDA 
Macaristanda henüz beyanat yoktur. 

Kont Telekinin feci akibetinden sonra 
Macaristanın harp dışmda kalmakla 
beraber Alman hareketine tnsvipkür bir 
dil kullanacağı tabiidir. 

YUGOSLAVYAYA YARDIMLAR 
Balkanlara Alman taarruzu epey bir 

zamandan beri beklenmekte olduğu için 
bu emri vaki İngilteredc bir sürpriz 
uyandırmamıştır. 

Londra radyosu bu haberi verdikten 
sonra Yugoslav milli marşmı çalmıştır .. 

İngiltere Yugos]avyaya her türlü yar
dımlarda bulunacağını bildirdiği gibi 
Birleşik Amerika da her türlü harı: 
malzemesi vereceğini bildirmiştir. 
İTALYANLARA GELİNCE.. 
İtalya radyoları hadiseyi evvela sü

kunla karşılamış ve nncak öğleye doğ
ru AJmnnlarln is birliği yapncaklarını 
bildirm~. 

~-----,.,,,_.~-----

.JAPO LAR ~İNDE 
Aciz VAZİYE2'TE 

Londra, 6 (Radyo) - Resmi Çin teb
liği : Japonlar Çinde büyük bir muka
vemete uğramışlardır. Çin harbiye na
zın bu zaferin bu harbin en büyük za
feri olduğunu söylemiştir. 

mevcudiyetini de tebarüz ettirmektedir. 
Biz, denizlerle çevrilmiı ve kara hu

duttan iyice tahkim edilmiş bir Türki
yede bu esasların kolayca ve en iktısa
di olacak bir şekilde tatbik sahası bul
duğu fikriyle memleketimizi üç bin 
tayyareye ve en az on bet bin tayyare
ciye malik olmağa çalıtmaaı iddi.asmı, 
samimi olarak, gütmekte ve bu kanaa
timizi müdalaa ederken en büyük zevk
leri duymaktayız. 

-n----

al a la 
başlıyan man 

ta 119 z isti
ka E leri 

--o--

lı.'GtınanEdaa- trwna va
cr ande emia,;sez !Jiır 
uetaveme! ç;f!is!e~i~G~:1 

A.€ ~ tan r:edyo~u llsın~tnı 
müştc i ... 

Rndyo gazetesine göre, Balkanlarda 
Alman taarruzundan sonraki askeri va
ziyete dair geler. haberler azdır. 

5,30 da Bulgnristandan Yunan garbi 
Trnkyasma karş: başlıyan Alman hare
katı hakkında esasla bir haber elde edil
memiıtir. Yalnız elde edilen bir habere 
göre Bulgaristanda toplanınlJ olan kuv
vetlerin bir kısm: Vardar ve Serez isti
kametinde taarruza geçmiılerdir. 

Yugoslavyaya gelince, evvelce uzun 
uzadıya tetkik edildiği veçhile Alman
lar muhtemel olarak BeJgradm garp is-

Yu..,osıa - sovuetıer 
--->-

Ik· d vlet dost
luk re ademi 
tecavüz paktı 
imzaladılar 

Der ai meriyete ge~en 
muaOfie e osliıova- , 
ın YugosRavlaPa mu

fla& etini, aıaııasını 
gösteriyor-

Moskova 6 (A.A) ..._ Moskova radyo
su son giinlC'rdC' yap.l..:.n müzakereler 
neticesinde dün Sovyetler birliği ile Yu
goslavya arasında bir dostluk Vt' ademi 
tecavüz muahedesinin inmı edildiğini 
bildirmiştir. 

Mu;:ıhedeyi Sovyetlcr namına komi
serler meclisi reisi ve hariciye komiseri 
Molotof, Yugoslavya namımı Yugoslav
yanın orta elçisi B. Gnvriloviç ile albay 
Bozhen ve albay Smiç ve albay Grago
zoviç imza etmişlerdir 

tikametinden harekete g!!çmişlerdir. iki MUAHEDENlN METNİ 
motörlü ve piyade tümenlerinin Maca-
ristan budutlannda Belg.ad istikameti- Moskovn radyosu bu sabah hususi 
ne tecavüzleri tabiidiı. neşriyat yaparak muahedenin metnini 

Avusturya hududunda tabıit edil- biJdinniştir. Neşredilen mnddel<'r ao::ağı
miı olan 12 - 10 tümenlik bir ordu ile dadır: 
de Zagrep istikametine taamız edildiği Birinci madde - lki akit taraf bir-
öğrenilmi~tir. birine karşı her tUrfü tecavüzden içti-

Almanlarm en büyük kuvvetlerle ta- nap etıneği ve birbirlerinin istiklalin<?, 
amız ettiklerine §Üpbe yoktur. Sofya hükümraniyetine ve topraklarının bü
böl~esinden Niı üzerine yapılan taar- tünlüğiinc rıayct ctmeği teahhiit eder
ruza büyük bir efıemmiyet vermek la- ler. 
zımdır. Bu taarruzun hedefi Belgrad - İkinci madde - Akitlerden biri üçün
Nit - Osküp demiryolunu elde etmek cü bir tarafın tl'cavüzüne uğrarsa diğer 
ve bu suretle Yugoslavyayı ikiye böl- akit taraf bitaraflığını muhafazn etmeği 
mek, ıimnlde Zagrep mıntakasında ha- teahhüt eder. 

' reket yanan orclu Niş arasını ayırmalı:- 1.İçüncü madde - Akit taraflardan 
tır. • biri işbu muahedeyi bozmak istediğini 

Yugoslavya gend kurmayının bu bir sene evvelden haber vermezse mu
tehlikeyi evvelden tahmin ederek bü- ahede beş sene devam edecek ve inkız.a 
yük kuvvetleri bu mıntakaya topladığı tarihindt? kendiliğinden daha beş sene 
ve cereyan edecek harbın çok çetin, çok l."Zatılmış olncaktır. 
kanlı olacağı şüphesizdir. Dördüncü madde - Muahede imzayı 

Romanya ve Macaristandan yapılan mUteakip meriyet mevkiine girecek, ve 
taarruzların sevkülceyş bakımından kıy- imkan olduğu kadar süratle tasdik edi
meti yoktur. Yugoslavların bu taarruzu lecek ve mu.c;addak nlish?lıır Belgratta 
hatta durduması mümkündür. Buna teati olunacaktır. 
muvaffak olamadıklıırı takdirde cesfe Muahede biri Rusça diğeri Sırpça ve 
ceste cenuba çekilerek ve çok müsait Hırvatça iki nüsha olarak tanzim edil
ıırazi imkiinlnrındniı istifade ederek m~tir. Her iki metin muteberdir. 
müdafaaya devam edebileceklerdir. ------

Struma vadisinde yapılan harekatta 
Yunan kuvvetleri emsnlııız bir mulıave
m e t c:öaterınektedir. A lman rndyoıu bu 
mukavemetin Alman plimlanm boz
makta olduğunu bildirmiştir. 

Harp en çetin bir safhasına girmiştir. 
Son galebenin daima hakl1 ve daima 
doğru tarafta olnuısm1 dileriz. _______ ,.,,,_. ______ __ 

Afrikadaki en 
son are at 

--o--

Japon hariciye nazırı 
Berlinden ayrıldı 

Berlln, 6 (A.A) - Japon hariciye na
zırı Matsuoka dün Alman hariciye na
zın fon Ribberrtropla son bir mülakat 
yapmış ve öğleden sonra Berlinden ay
nlmıştır. 

-------c:,o----

Amerikan yar
dımı artıyor 

----C:>:P..--

İtalyanlar Mmavua li· Amerilıan 11apurları 
manını tahrip etmeden Yıınani&tan ue Yugos• 
teslim eyıemiyecelıler- ıauyaya ait malzemeyi 

miş • Yeniden esir Kızıl denize lıadar 
alındı.. getirecefı--

Hartum, 6 (A.A) - Musavvaya iler- Vaşington, 6 (A.A) - Buradan 
liycn kıtalar bir baskın neticesinde 200 bildirildiğine göre Musavvanın işgali 
İtalyan müstemleke askerini esir alınış- ve Haheşistanın zaptı ikmal edilir edil.. 
lardır. mez birleşik Amerika Aden körfezini 
Asmaranın cenubunda Aduanın şar- ve Kızıl denizi harp mıntakaları liste

kındıı İngiliz kıtalan ilerlemişlerdir.. sinden çıkaracağını bildinniştir. Bu ka
Burada daha 200 müstemleke askeri rar Amerikan vapurlarına Port Saide 
esir edilmiş ve evvelce İtalyanların esir kadar gitmek imkanını verecek ve Yu· 
ettikleri 60 Sudanlı kurtarılmıştır. goslvya ile Yunanistana Amerikan yar-

Merkez cephesinde ricat etmekte olan · 
İtalyan ordusu şimdi kendisine düsman dımı süratle temin edilmiş olacakbr. 

· Amerikan vapurlarının Akdeniz.i geçip 
halkla meskUn topraklardan geçmek geçemiyecekleri malum değildir. 
mecburiyetindedir. Harp malzemesinin Mısıra çıkanL 

Şimdi asıl alrıka cenuptan, şarktan ve b 
garpten İngiliz imparatorluk kuvvetle- ması ve uradan lngili7 vapurları kafi-

leleriyle Yunanistan ve Yugoslavyaya 
rinin tazyikine maruz bulunan Adis sevki muhtemeldir. 
Ababa üzerinde toplanmış bulunmakta-
dır. 

Asmara valisi tclcfonln Musavva ma
kamatına müracaat ederek A5mara si
vil ahalisinin iaşesini temin için Iiına
nın iyi bir halde teslimini istediği ve bu 
teklifin reddedildiği bildirilmektedir. 

Hartum, 6 (A.A) - Cenuptan akan 
müfrezelerimiz Direduvanın şarkında 
Adingrana varmışlardır. · 

Alman va bü vük teh

likelere maruz 
-0---

B. Hi ler etrafa yayıl· 
dıfı~a fıu11veti azalıp 

a alanacafı~ır •• 
Londra 6 (A.A) - Royter bildiriyor: 

Tecavüz.ün son kurbanına lngiltere ta
rafından bütün yardımların yapılmasınn 
karar verilmesi harbın yeniden en mü
him safhasını açmıştır Hitler tngiltere 
karşısındn elinde 3000 kil:>mEtreJik sahil 
bulundurmakta, bundan deni7. harbı 
faydalanmakta ise dt' !\iman kıtalarının 
bu uzun sahilleri mlidafa etmesi de Irı
zımdır. Löftan vakası Almanl:ıra yeni 
ve daha geniş darbeler indirilebileceğini 
göstermistir. Balkanl~rda demiryolu 
rnünakaliitı hiç bir zaman iyi olmamış
tır. Simdiki Almanyanın garp ve şark 
cepheleri arasında mesafe daha büyük
tür. Hitlerin ordu kuvvetiyle elinde tut
mağa mecbur olduğu muazzam saha fa
aJiyetini baltalıyacaktJr. 

ltalya da YuıfOS· 
lavyaya harp 

ilan etmiş 
---o-

Macar 11e Bulgarla r 
Yugoslauya dan yer 

istiyecelıler •• 
:Bern 6 (A.A) - Romadan İsviçre 

ajansına gelen haberlHe göre İtalyan 
}ıiikümeti kara, deniz ve hava kuvvetle
rinin Yugoslavyaya karşı Alınan uvvct
Jeriyle sıkı işbirliği h::ılinde harekete 
geçmesini remuen ilan etmiştir. 

MACARLAR DüSüNF.CEKLER 
Budapeştc G (A.A) - Başvekil ve 

hariciye nazırı Bardof,,kinin riyasetinde 
Macar nazırlar heyeti mühim bir içtima 
yapmış ve Almanyanın Yugoslavyayq 
tevdi ettiği notadan sorrnki vaziveti tet-
kik etmiştir. • 

BULGAR VE MACARLAR 
TALEPTE BULUNDULAR 
Budapeşte 6 (A.A) - Drsug gazete-

sine E?Öre Bulgaristan Macaristanla bir
likte Yugoslavyadan tadilci metalibatta 
bulunmak için Budapeşte hükiimeti ile 
istişarelerde bulurunnktadır. Bulgarlar 
böyle bir teşebbüsün Bulgarist.nnın eski 
tarihiyle alakadar olduğunu söyliyorlar. 

'1 NİSAN PAZARTESİ 

Balkanlardaki asker 
harekata dair Anka
ra ya elen haberler .. 
-~------------~----x~x------------------------

Yunanistan bugün sabahtnn a 
kadar Stroına ccphesirıdc AJrnn 
taarruzlarına büyük bir zayiat v 
mek suretiyle mukavemet etmic;Jc 

«ULUS:> UN MAK.'1LESt 

Ankarn 6 (A.A) - Bu rnbah saat be
şi çeyr<'k geçe Yugosbvya ve Yunanis
tana karşı başlamış ohm taarruz henüz 
bir inkişaf göstermemiştir. Almanlnr 
Yugoslavyanın payitahtı olan Belgrada 
tayyarelerle hücum etmiş ve bombalar 
atarak şehrin bazı kısımlarında hasnrat Ankara 6 (Telcfonhı) - Ulus 
yapmıştır. tesi cBalkanlar muharebesi başlarn 

D.N.B, ajansı, Yugoslav tayyarelerinin başlığı altında Falih Rıfkı Atay' 
bir kısmının havada veya yerde hasara makalesini baş sütununda neşretnı 
uğratıldığını bildirmektedir. dir. Falih Rıfkı Atay bu makal 

İngilizler, hemen v:ıziyete müdnhale balkanlar vaziyetinin bir tarihçe ve 
ederek Yunanistanda bulunan tayyare- lilini yaptıktan sonra Pzcümle dern 
leri vasıtasiyle Yugoslav tayyare mey- dir ki: 
dan ve karargahlarını işgal etmişlerdir. cMihver iç.in bu yaz bir şey ya 

Kara hücumlarında Almanlar Yugos- llızımdı. Bu şey İngiliz adalarına 
lav hududunu bir kaç yerden geçtikle- maz hale geldiği içindir ki bu h. 
rini iddia ef.mi§lerdir. Bu hususta mahal kat'i neticesi üzerinde asla müessı 
ismi zikredilm~ktcdir. masa bile mihver orculanna bir 

Yugoslavya ile telgraf ve telefon mu- guliyct sahası bulmak ve bu iı 
haberatı kesik olduğundan Belgrattan İtalyayı bir ihtilfılden mümkün me 
vaziyeti tenvir edecek habe'r alınama- kurtarmağa çalışmak icnp etmiştir 
maktadır. hareketlerinin inkişafını bekliyeli 
ıı 11ı11111 11ı 11111111111111111111111111111ııımmıııı1111111111111111111111111111111111111111111111ııımı11111111111 

Dün lstanbulda yapıla 
maçların neticesi 

~-----------~----x*x------------------~ 
İstanbul. 6 (A.A) -- Bugiln de beş le nihayet bulmuş. ikinci devrede 

binden fazla bir seyirci kitlesi önünde , mirsporluların çok sert oynamaları 
deV1lm edilen maçların neticesi şu ol- zünden gol yapılmamış ve 1 sıfır 
muştur: lstanbulsporluların galehesiyle bi 

Birinci maç lstanbulspor ve Eskite- tir. 
hir şampiyonu Demir!!po:- arasında ve ikinci maç, Beşikta~ ve Gençler 
Ahmet Ademin hakemliği altında ya- ği arasında ve Samih Cüransoyun 
pılrnıştır. resinde olmuştur. 

ilk anlarda lıtanbulsporluların hisse. Beşikta, çok düzgün bir oyun 
dilecek. derecede bir hakimiyeti altında rarak 3-2 ile Gençlerbitliğine gali 
başlıyan oyunun birinci devresi tek gol- muştur. 
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Almanların te
cavüzü Yuna
nistanda nasıl 

ö'renildi? 
---0---

Atina, 6 (A.A) - Yunan halkı, Yu
nııni!ltana karşı Almaı: hücumu hakkın
daki ilk haberi bu sabah almı§lır. Yu
nan radyosu, bugün dini bayram dola. 
yısiyle Atina büyük kilisesinden dini 
ayini neşretmekte idi. Radyo birdenbi
re durdu, Yunar. milli marşı çalındı; 
aonra sipiker bu yeni tecavüz hareketi
ni bildirdi. Müteakiben Yunan milli 
mar~ı ve arkasından lngiliz marşı ça
hnmı~br. 

Gazeteler derhal hususi nüshalar çı
kannı~lardır. 

Bütün Yunanistana yayılan haber, her 
tarafta heyecanh vatanperverlik teza
hürlerine sebep olmuştur. 

Her yerde cyaşasın Yurtnnistan> , 
cyaşa.sın hür müttefiklerimiz> avazele
ri işitilmi§tir. 

Hastanelerde yarah askerler ayağa 
kalkarak milli marşı söylemişleridr • 

Bütün Yunan milleti nihai zaferden 
emindir. 

Atina, 6 (A.A) -- Atinn radyosu 
spikeri Alman tecavüzünü bildirdikten 
aonra 

0

df'miştir ki: 
« - Yunan ordusu, İtalyan tecavü

zünde olduğu gibi Almnnvaya karşİ Cla 
vatani muvaffakıyetle miidafaa edecek
tir.> 

Memleket haberi sükun ve vekar ik 
karııılamıştır. Hnlk biitün ivmanivle 
müdafaaya ha7.ırdır. Bizi bekliyen 7.a
fere hazınz. Calip gelmeğe ve meml,.
ketimizi büvük bir memleket yapmağa 
azmtmiş bulunuyoruz. > 
Avnı zamanda huduttan da Alman 

tehdidinin vapılmı~ oldui?;ıına dair haber 
J!elmistir. Hu suretle altı Nisan 1941 sa
f:ığında mihverin ikinci azası yirmi se
kiz TeŞTinievvel 1940 geC"esinin hrıdi<>c>
Jerini tekrarlamıştır. 

«Memleketimizin şerdine, hiirri:ı[ptinc 
ve tamamivı>tine knM1 bu yeni fecavüz 
karsısın<la Yunan ordusu ve milleti bir 
l:e~e daha ~evgili vafandaşlarına karşı 
kuvvet ve cesaretle davalarının dojiru
luğuna tam kani olaralc AHnhın inayeti 
ve şeci ve büyük müttE-fikleriınizin yar
dımı ile vazifelerini y::ı-:>mara davet olu
nur.> 
M~aj basve}pl ile bütün hilkümet nza-

sının inı7.alarını fac;ımaktadır. 

YUNAN HUKÜ 11!."TİNİ~ 
REYANNAl\IESf 

Makineye 
\1 erilirken 

lngiliz ve Alman k 
ıeri karıııaş ı 

------co>------

Alman tayyareleri 
ikinci defa olara 
Belgradı bombaladı 

----«>--
Yunan k uvvetleri h 
tarafta yerlerind 

duruyorlar 
--<>--

Roma 6 (A.A) - Ofi ajansı bil 
yor: Alman ve İngiliz kuvvetleri 
da temas bugün Struma vadisinde vıı 
gelmiştir. 

Berlin 6 (A.A) - Alman hava it 
vetleri öğleden sonra Belgrat {i%C 
ikinci bir hücum yapmıştır. Mütend 
teşekküller yeniden şehrin askeri eh 
miyetle tesisatını bombardıman etnıi 

Atina 6 (A.A) -Şark cephesinde 
nan ileri kuvvetlerinin her taraf1a 
surette yerlerinde durduklan 
bildirilmektedir. 

Kahire 6 (A.A) - Buraya gelen. 
berlere ~öre hür Fransız kuvvetle 
keşif kolları Musavvaya 13 ki]oı1ı 
mesafedeki noktaya vannıştır. 

Atinn 6 (A.A) - Atinada bugün 
15 tc alarm işareti verilmi,ştir. A}al'Jll 
dakika sürmüştür. ________ ,.,,,_. ______ __ 

ınnntere dahilige veki 
Bitlerin balkanlarda 
ümit etmediği birisiJe 
karşılacağını söyliyo 
Londra 6 (A.A) -İnigliz dahiHYc

1 zırı B. Morrison Almanyanın Yuşo1s ynya harp ilfuıı haklondnki fildr e 
şöy]e ifade etmiştir: c 

- Olan şey bekl'eniyordu. Bu nrı 
bir zaman meselesi idi. B. MorrisOll 0 goslavya ile Sovyetler birliği nr~ 
ademi tecavüz paktını çok iyi karşı ~ir 
ve demiştir ki: Eğer bu Sovyctler 
ğinin siyasetinde hir dönüm noldno;ı 
yalnız Avrupa için değil fakat ayrt! 
manda Sovyt"tler birliği için de iyi b;J<ıı 
olacaktır. B. Morrison Hitlerin .~~ bi 
k.rda knrşıla.şınasını arzu etmedıgı ~ı• 
siyle Jmrşılaşacağından emin oldLIJ.: 
bildidinniştir .. 
-------------------ıııııı• = 1111111111111111111111il111111111111111111111 ıııı - . Atinn, 6 (A.A) - Yunan hüküınetı 

Yunan ordusuna ve milletine hitabe~ 
bir mesaj neşrctn1iş ve Alman tccavü- -
züne karŞl or.duyu ve milleti vazifele- -
rini yapmağa davet etmistir. = 

Mesajda ezcümle şöyle denilmekte-

Alman tavvare/erı 

Selaniği bombaiodı 
dir: § A . dan nJJJitlf! 

•At inadaki Alman elçisi bu sabah : Sofya, 6 (A.A) - tınn re1c1'1 
başvekili ziyaret ederek hükümeti adı- 5 haberlere göre Alman ıa~a: rclit· 
nn Alman ordusunun Yunanistana hü- : SelfıniiH bombnrdınıan etmı c ııı = . uuuaııııı 
cum edeceğini bildirmiştir. 5111111111111111111111111111111111111111111 


