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Balkan arı hayalile işg l ve 
tesis ve paylaşmalar Q yeni hükümetler 

bura-
yapı-

Orl 1 ••• Fakat italv bile bu pilana bir hayal 
bir 

' 'lld,., 
rile ba ·ıyor ve harba mas n z 

• 
gır-

Jı•~ tdiy - Harp efisi teb-
,. Or • 

r"ıot.,ıe,' m 
a ~ - tt ~l'l Şİ•alinde, NaY-
.. ~· 
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Yeti r•fuıda Müttefiklerin 
ğe hiçt r ltar görünm,iyori 

dar ilerliyecekler Rumen 
petrolJarını doğru akacaklar
dır. ltalyaya ise o zaman 
bir işaret verecektir. Ital
yanlar Arnavutluktan cenubi tı ı~ lln fllyet sağlamdır. 

le b·ebebi de şimali Nor
b1ıl~ bir Alman havai 

~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~-

tin t 11 t!ıaınası ve Ingi-
~llit ?.Yare dafi topları 

MÜ T TEF l K E 
tııa11~ ılın el eridir. 

• •e \l ar,, radyolarile saç- Elli 81 ılb, !d11rnıa havadisler 
~Yle~~ ça!ışmaktadırlar. 
lııet lderıne göre N or- G O 
"•'l.:rhJc. harp etmek
~ •n eçlllİ•tirler 1 ·ı Cillı~ y • 

r• fı 't~k llQç iddiaya karşı 
8· L Cevap şudur · Londra - Loudrada bu-·~•ııı . 

aP,ıı •d,11 ar bu serdettikleri lunan Norveç HariciyeN.bay 
~~lll•k e kadar az emin Çemberlayn tarafından ka-
ti "Gttadırlar ki, tayya- bul edilmiştir. 
4ııı t•k·llaadiyea Norveç Kahire - Hiik6aet çok 

0'•1,, IJ) etmekte onun ciddi tedbirler aJ.ağa de-
t tt, ~•lı1111aktadırlar. vam etmektedir. 
•t~ orYeçte bulunan 
~l ~ lls.Jter Ye zabitleri • Süveyş kanalı mütemadi 
it, 

0r~•çe ııakledilmiş- bır kontrol altındadır. Sü-

ij 
· veyş petrol gazı çölde yer-

••~ 

.:·~~ ~ illi Pı ngo 
-t,' ~~::r,,, 7 (Radyo} - Mil-*; 342 03 
eri ~ti ~Q ~un, ikinci tertip : 

lQ d fıdesi bu sabah sa-
lir• ~ıı a fi lk 
• 1 ı,. lltın1 • evi salonunda , 
rı '\t . t, 

e'~ 'ldtd no ya ey t e Bankalar M&t-
~ ~~ , . 

0 
7 ,~ it btılıı esailleri ve halk 
"' lt"(a~,'Q, tırnuşlardır. 
~ ,, dır · · tı nuaıaralar şun-

a ~1lio 
b"' bin 
fe ı• 

isabet etmiştir 
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altı istilıkamlaranda saklan
maktadır. Sokaklarda hiç 
kimse silah taşıyamaz. Polis 
her .zaman eYlere girib ta
harriyat yapmağa selabiyet
tardır. 

Londra - istihbarat ne
zareti tebliğ ediyor : 

Otuz altı saattenberi, Al
manlar, Balkanlardaki vazi
yet hakkanda saç a haber
ler ortaya atmaktadırlar. Ba 
haberler, esasen, 24 saat 
sonra gene Berlin tarafmdan 
tekzip edilmektedir . . 

Bunların hedefi malum : 
Balkanlarda kargaşalık çı
karmak. Balkanlılar bu Ber
lin radyosunun saçmalsrına 
kulak asmazlar. Göbelsin 
gayretleri boşa gitmektedir. 

Bükreş - Göring'iu kar· 
deşi buraya varmıştır. Bu 
"vaziyetin,, hedefi Rumen_ 
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ister g 1, ister ağla 1 
uıııuıııııınıııı 11111111 

Hızırllyas Yeti' ı 
Ben balık avı meraklısı

yım. Bahribaba civarında 
köşemde balık avlıyordum. 

Bilmem ne oldu oltam bir 
türlü gelmiyord , çektim göç 
halle çıkardım, oltama takı
lan torbayı açtım, içinde ma
kine ile yazılmış bir kağıt 
ve birkaç taş parçası çıktı. 
Bu kağıdı okuduğum zaman 
şaştım, aşağıdaii tuhaf di · 
leği gördüm : 

(Ey Buyük Hızır //ya:r Balla) 
"Bugün senin, günün sen 

bu gün istediiin kimseye 
bir şey verirmişsin. Herkeı 
senden birşey istiyor. Her· 
kesin bir dileği var. Acaba 
benim istediğimi sen yapar 
mısın istediğim şey dün· 
yayı kana boyayan ocakları 
yıkan, yuvaları yakan kıp 
kızıl alevler içinde memle
ketleri baykuş Yuvası hali
ne koyan (Hitler ve arka
daşlarının ortadan ka lkma
sıdır.) İşte dileğim budur, 
Babacığım.,, 

Sen de sayın okuyucum 
buna: 

l•tart Böl, ister alta _111111_1111111 ________ _ 

1 

y 

hükümeti nezdinde bir taz- · 
yik yapıp kendisini Roman
yanın en büyük silah fabri
kası olan ve eski Çekoslo
vak mühim silah fabrikası, 
"Sokad,,ın bir şubesi olan 
"Star~ka,, fabrikasının idare 
meclisine kabul edinilmek-
tedir : 

Romen heyeti şimdiye ka-
dar kimseye bu müsaadeyi 
vermek istememiştir. Görin
s:-in kardeşi de son bir gay
ret sarfetmek üzere Bükre
şe gelmiştir. 

Paris - Fraıısız gazetele · 
ri Alman ve Italyaoların 

Balkanlarda yapabilecekleri 

auıuınıııııı 111ımıU1111 ıuımı uıuııımıımaımıııııuı-1111U1aıııııı -

Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir 
111111Dınıııııııınıoıuıa 

Çok çocuklu allelera 
yardımlar dUfUnUIUrken 

Dün sabah, Gaziler cad
desinde, Kemer sokağında, 
15 numaralı bir evde s kin 
olduğunu söyliyen Bedri İm
rak adlı bir vatandaşımız 
matbaamıza gelerek şu yolda 
derdini yanmıştır: 

"Ben iki aydan beri bir 
ey bulmak mecburiyetinde
yim. Evi bulacak adama sim
sariyesini ve bulunacak evin 
iki aylık kirasını peşinen 
vermeğe hazır olduğum hal-
de beş çocuğum olduğu için 
kimse bana evini kiralamağa 
yanaşmıyor. Çocuklarımdan 
ikisini mektebe gönderiyor 
ve hepsini yetiştirmeğe çalı
şıyorum. Fakat ne çareki 
çocuklarımı barındıracak ev 
bulmakta akla, fikre gelmez 
zorluklar karşısında kalıyo
rum. Bu zorlukları gidermek 
için sevgili yavrularımdan 
bir kaçını sokağa atacak de
ğilim a... Rica ederim, bu· 
nun için bir şey yazınız.,, 

Çok çocuklu ailelere yar· 
dım için hükumetimizin bir 
çok yeni tedbirler almağı 
düşündüğü bir zamanda bu 
Vatandaşın bizi son derece 
müteessir eden bu şikayeti
ne bir şey ilivesine lüzum 
ğörmiyoruz, çünkü bu dert 
yanma kendiliğinden bir çok 
bakikatları beliğ bir surette 
ifade etmektedirl 
Halkıns .. ı 

Hakkın Saaldlr 
----~-ııımwm--am 
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hücumlardan bahsetmekte
dirler. 

Oeucre gazeteai Alman 
planını izah ederken bunları 
yazıyor : 

Almanların Balkanlarda 
ilk hedefleri Yugoslavyadır. 
Evveli Mariborayı işgal et-
mek niyetindedirler. Sonra 
Macaristandan Banadaya ka-

Yugoıli•yaya ve Yuna~is~~
na ineceklerdir. Ve Selanıge 
ilerliyerek Bulgar ordu
su ile birleşeceklerdir. Baııı 
haberlere göre Italyanlar bu 
planın tatbikine pek güç gör 
mektedirler. 

Journal gazetesine göre, 
Müttefiklerin Akdenizde al
dıkları mühim tedbirler ltal
yanları büsbütün şaşırtmıştır. 
Almanların planları suya düş-
müf, bulunuyor. 

ltalya harbe girmekten 
vazgeçmiştir. Esasen Alman· 
ya Balkanların büyük bir 
kısmını kendisine ayırıyord• 
ve ltalyaya yalnıa Yunan sa· 
hillerini verecekti. Almanya
nın hedefi de Yugoslavyayı 
ve Bulgaristanı birleştirmek 
ye merkezi Söfya olacak 
olan bir SlaY devleti teşkili 
idi. 

~ .. HH ...... HHH .............. ft .. Hft~ .. H .... H 

!HAYATTA MUVAFFAK OLMAHIR SIRLARI f 
1 aga tta. Herkes M ova ff ak Olabillr mi? -Evet! i 
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Hakiki hayat savaşının kUçUk bir örneği olan 

mekteplerde muvaffaklyet ve 
mağlublyetler hakkında 

Şimdi bana sorabilirsiniz: ı - Esasen Amerika gibi 
- Hayatta muvaffak ol- bir ilim ve irfan diyarında 

manın sırlarını öğrenenler. böyle mühim bir kürsüyü 
muhakkak surette arzu et- işgal etmeie, ba kadar sa· 
tikleri muvaffakiyetleri elde yısız kitap satmağa muvaf-
edebilirler mi ? Bu derece fak olan profesör Ye muhar-
mühim bir zaferi kazanmak rirlerin muvaffakıyet ve za-
için "bayatta muvaffakiyet ferlerinden şüphe etmek 
sırlarını., öğreten dört beş büyük bir safdillik olur. 
kitap okumak, Amerikada Bunlar arasında istedikleri 
pek çok ehemmiyet verilen mevkie ulaşamamış, tasav· 
bn yeni hayat bilgileriai öğ- yur ve tcbayyül ettikleri 
renmek kafi midir? senet ve şührete nail ola-

Hiç şüphesiz büyük bir mamış olanlar varsa bunu• 
merakla sorduğunuz ve kar- kabahat ve mes'uliyeti bil-
şıb~ını daha büyük bir sa· gilerinde deiil, bildiklerini 
hırsızlıkla beklediğiniz bu lizım olduğu gibi tatbikat 
sualinize cevap vereyim: sahasında tecelli ettirmeme-

- Eğe~ bu öğrendikleri- leri, bizim eski bir tabirimiz 
aizi sarsılmaz bir azim, de veçhile "ilimleri ile amil ol-
mir bir irade, gittikçe artan mak" yolunu bulamamaları-

dır. Zeki, oduğunu hemen 
bir sai, her gün kuvvet bu- kavrıyan bir talebe tasavvur 
lan bir sebat ve bir aşk ediniz ki haşarılığı, devam-
ile tatbik ederseniz muvaf- sızlığı, havailiği yüzünden 
fak olmamak için hiç bir mektebine, maarif nizamna-
sebep yoktur. mesinin devamını mecburi 

İhtimal ki siz bana şüyle kıldığı müddeti dikkat na· 
bir ikinci sual daha irad zarına almağa lüzum görme-
edeceksiniz : den, devam etmemiş ve se-

- Bu biJgileri Amerika- nenin pek çok aylarını so· 
nın en büyük kürsilerinde kaklarda, sinemalarda, şura-
öğrenen profesörler, bu hu· da, burada okul firariliği ile 
susta yazdıkları kitaplardan geçirmiştir. Bu talebenin, zeki 
milyonlarca satmak muvaffa- ve istidadına rağem sınıfını 
kıyetini elde eden muhar- geçmesine ve hakiki haya· 
rirler bizzat muvaffak olmuş tın ekseriya küçük bir nü-
insanlar mıdır? munesi olan mektepte mu-

Birini sualinize benziyen vaffak olmasına imkin 
bu ikinci sualinize de cevap var mıdır? 

(Devamı var) vereyim: 
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1.eazi yea karımın, sizi talı-
kir edeceğim, diye savur
dotu küftirleri işittikten 
ıonra bu derece i.zansızlılıı:, 
ahmak rösteren bir kadını 
insan na1ıl ıeYebilir? 

Ben, dislerine kapanmıı 
ba sonradan görme yeni 
:ıenıini biraz daha özmek 
içia. ona, kar11ının yanında 
s6ylemit oldai• diğer bazı 
sizleri daha hat11latmak be
Yesiaden k

0

eadi111i alamadım 
Ye detlim ki: 

- Dalla beş on dakik• 
•~•el, on beıinci yıldönümü
aftzü bir bal ayını, bir nişan
blık bayatını yaşamak üzere 
kendisine yeni . bir relin mu
amelesi yaptığınızı ve bunun 
için ona yeni bir gelinlik 
almak istediğinizi unuttunuz 
mu? Sizin ıözlerinize kolak 
verebilmek için, sizin karı
nız kadar safdil ve budala 
olmak IAzım ge!iyor. 

Siz. litfen ayağa kalka
rak biraz ken.linize geliniz 
Ye siaia her siıthllze iaa· 
nan karınu:ıa yanıaa k•§•· 
rak ba eaayi aldatan kompli
•aalarıaıın kendiıine ibsal 
ediaiı;. 

I• ıea s51.li111 üaerin• 
mllyoner birdeıaltire yerindea 
fırlıyarak ayaia kalkmıı Ye 

16.zleriai rö.1lerime dikerek 
lıtaaa ıu ıuretle teaiaat vcr
•eie baılamııtı: 

- Efer benimle beraber 
ya9amağa tenezzül ederseniz 
ber arzunuzu yerine ıetir

meğe çalışacağım. 

Ben bu riyakar adamı bir
den bire kapı dışarı etme
den önce enunla bir az da 
aJay etmek hevesinden ken
dimi alamadım ve enda• 
sordum: 

- size "evet" diyecek ol
saydım, muhterem Ye muh
teşem refikaıuzı ne yapar· 
dınız? 

- Bu gayet k•lay ve ba
sit bir şey! 

(Devamı var) 

Mıntıka 
Valilikleri 

Ankara - Başvekalet müs
teşarı B. Vehbi Demirelin 
riyasetinde toplanan komis· 
yon yeniden ihdas olunacak 
mıntıka valilikler ile yiliyet
ler muhasehei hususiyeleria 
vaziyetlerini tetkike baş
lamıştır. 

--o---

(Halkın sesi) .............. .. .......... 
i Şehir haberıerı i .......................... 

zabıta haberlerl 
Kemer Kançeşmede Zeke

riya ojl• Bekir biliaelıteb 
lbrahim oğl• yoiurtçu lıma
ili bı,akla sağ bacaiından 

hafif surette yaraladıiından 
yakalanmıştır. 

( Cepheye Gıdenlere 13 Emir Italya Yine Meydan Oku1 ~ 
lngiliz askerlerini boş za•anlarında lıaona vakit geçirme- Rema - "jurnale d'Italia,, gazetesi, elin •eırettİ~lt~ 

§ İkiçeşmelik '16 cı so· 
kakla Os•an otla Mfişteban 
pis suların kapısına akıtan 
Hüseyin oğlu Mnıtafa Ye 
karısı Hüsnüyeyi taşla başın· 
dan 16 fÜD sonra tekrar 
muayenesini icap ettirecek 
derecede başlarındanan ya
raladığından yakalanmıştır. 

1 Kemerde Mahmut otl• 
Hfiseyia Mehmet oilo Hak
kının damında bulunan 8 
tayugunu çaJıp bunlardan 
üçünli satarken yakalanmış
tır. ___ .... __ _ 
Ege ressamla
rının zaferi . 
Yüksek ve çok büyük bir 

san'at aşkile çahşarak lzrair 
halkına ve dolayisile egeli
lere altıncı resim sergisini 
su.nan san'atkirlarımu: hak
kında ne söylense ve ne ya
zılsa azdır. 

Bu bedayi meşheriai gö· 
rüpte heyecaaa tut•J•ıya· 
cak bir in.san g6sterileme1.. 
Bu zevatı• iııce rulı Ye 
mimtaz hassaıiyetlerinden 

ve fikirlerinden doğan tab· 
leları ıeyrettij'imiz zaman 
milli g•rurumuır: bir kat da
ha yükseldi. Onun içindirki 
bu yüksek rahlu san'atkir
larımız öntinde saygı ve tak-
dirle eiilerek kendilerini 
aleccn teltrik etmeği bir Y&
zife bildik. Bu ıüzide res 
samlarımııın hepsi başlı ba
şına birer kıymet ve birer 
şöhrettir. 

leri için cepheye ıidea lngiliz artistlerine Londra h&k6- bat makale ile Müttefiklere hücumda de••• et .. 
meti 13 maddelik bir emir tebliğ etmiştir. Ateıli bir protestodan soara ezciimle demiıtir ki: . 

Bu artistlerden cas•s diye şüphe edilmemeleri i,in paa• "ltalyanın bu denizlerde eıir gibi laapsedilmesi iı.t•01 

talon giymemeleri ve bu 13 emre dikkat etmeleri taniye Halbuki ltalya milli hürriyeti ye iıtikllli için esir oh•~ · 
edilmiştir: ise kurban gitmeii tercilı edecektir. Bu lıaürriyet v• 

1 - Askeri işleri ayne• ko••ımayınıs. lil içia ltalya her ,eye it.asırdır. Her fedakirlıia k•1 

~ - Yerleri değiıtirilen askeri kıt'alaruun yerleri bak- caktır. Her şeyi röze aldıracakbr. lngilteryi bu bıre. · 
kında sükütft muhafaza edinis. meçbur eden ltalyanın Balkanlardaki iktısadi tedbirl•'1 

3 - Yabancı erkek yahucl kadıaları• yanıtıda askeri Halbuki Inıiltere bu tedllirleri tlalıaa •Yvel Ye ela~ I 
harekita dair söz söylemeyin. bir surette itt laaz ettiği laafde bu suretle daYraam•51 

4 - Memleketin dahili işlerine dair ki•seye bir şey yaya hayat sahası bırakmamak maksadına mehnidir • ., 
söylemeyin. ------.. ------

5 - Inıiltereain ask.eri k•vvetlerinia ehem•iyeti•i azalt-
•ayın. 

' - Bazı ufak ••Yaffakıyetsizliklercien dolayı Iaıiliz 
kuvyetlerini muvabeze etmyin. ' 

7 - Evinize gönderec:ğinİE melituplanla laarp hareki
tma dair bir §ey yaz•ayın. 

1 - Mektuplarınızı laerkesia rörebileceii bir yere bıra~
mayın. 

9 - Uünderecatı ne kadar sa•imi olursa olsun elden 
mektup göndermeyin. 

10 - Umuma mennedifen askeri mıntakalara girmeyla. 
11 - Evinize döndüğünüz zaman harpte g6rdüklerioii:i 

dostlarınıza söylemeyin. · 
12 - Verilen emirlere karşı itirazda bulunmayın. 
13 - Düşmanlar aleyJıindeki emir hakkında dostlarınıza 

malumat vermeyin. 

~illi Piyango 
[Baştaraf 1 inci sayfada] 
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Kazandı 

Frenginin 
BEŞ GÜNDE TEDA vısı 
FrenginiD be' gllRde teda

visi •sulünü keıfeden Ame· 
rikaaın Kolombiya üniYer1i
teıi profesörlerinden doktor 
Hareld To•as Haymaa'ıa 
keşfi bütlin dlnyanın dok
torluk Ye ilim muhitlerinde 
bOyük bir laidise sayılmakta 
ve tıb mecm•aları bunuala 
chıldi s•rette ••şfll olmak
ta4ırlar. 

---o--

Eter Italya Alma• 
Tarafına Geçerse 

·-______ .. _______ _ 
lnglllz Donanma•ına Bir Z•l•r l'ır••11 

Vermlt Olaoaktır 
Londra - lngiliz gazeteleri, Italyanın baş kaldır 

Nerveçteki vaziyetten aldığı ilham ve cesarettendir. . 
linde neşriyata devam ediyorlarlar. "Taymis,, gaıcıtetı 
şunu söyliyor: bl 

"Eğer ltalya diplomatları mielletlerini Alman ke5• 

hesabıoa barba sokmak sevdasında iseler, lngiliı: doO 
ması için mükemmel bir ziyafet hazlrlamış olacaklard~r· .. ~ 
miinasebetle ltarbin her tarafta d aha çabuk bit•esı 
hiz•ette bulunmuş olacaklarını bilmelidirler. 

-----ff' 
81 SOVYET GAZETESi 1 
GILTEREYE HAK VERIYO _____ ...... .._....._ ___ _ 

Moskova-Sandikatlana mireYvİ' ef kirı elan Pr•d 
tesi Akdeniz tedbirlerinden babsetliyor ve lngiltere•İ• 
yan Iİ•aııları için ittilıaz ettiği bu tedbirlerdeki iı• 
söyliyor Ye lngilteremia de Sovyet Rusya ribi Balk• 
ihmal edemiyeceğini ilave ediyor. -- .. _____ _ 
ltalya lacağı Payı Bilm• '-1 

1 • ! ~ stıyormuş •• ~ttt 

· J 5 ıer bi lira 
~.m~~.-,.: · kazananlar: 

Süveyşte · yeni 
tedbirler 

Kahire - Akdenizdeki 
gerginlik dolayisiJe Süveyş 

Sofya - lalya devlet adamlarının ve Italyan gaıet ıl ~~t 
nin son giinlerde kullandıkları lisandan da aolaşılıY t'
ltalya, Fransa ile anlaşabilmak için kendisine ayrıl~ t~ 
payıo adının,.,,Habeşi• ve mukadderatının tayin ve t•• ~ .. , 
talep etmiştir. ., , 1f 

_____ .. l~.ı. 

l 1'1' 
•tııa 

~~;!il!~~ 1793 6768 
3393 20052 

40104 
1000 ner lira 
kazananlar : 
1252 
3632 
7167 

12,84 
1S783 
17915 
23735 

1431 1465 
4148 4624 
7876 8507 
1~849 13459 
15816 17822 
20635 20911 
23884 24649 

2537 
6198 
9445 

13789 
17554 
22325 
24845 

limanının kesbedeceği ehem
miyete binaen bazı yeni ted
birler alınmasına karar ve
rilmiştir. Ve Kahireden Si· 
veyıe katlar ikinci bir şi· 
mendifcr battı daha temdit 
edilecektir. 

uıımımııınııı111U11111MKYlllUMI ''SM ---
26141 
3371, 
367G5 
40870 
45602 
49588 

30754 31257 
34314 34690 
37502 37,09 
41158 4205, 
46323 46695 
49929 

32132 
35211 
40448 
42793 
47585 

Son rakkamları (8) le ni· 
hayetlenen bütün onda bir 
biletler 1 ref> lira amorti a
lacaklardır. 

Kısa Tel2raf H berleri t~~ 
atıı,t 
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