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RIKA. HA BiY NAZiRi DiYOR Ki: MEMLE TIN MÜDAFA· 
ICABI OLARAK INGiLIZ Fi LOS·UNU T KVIYE ETME LIYIZ 

ttıerikan filo unun bir kısmı, kapalı zarfla aldığı 
irler üzerine mechul bir semte h · reket etmiştir 

' 

Uyan•ınlar ! 
-3-

lF UYKUDA VE ZAFER SARHOŞU iKEN ... 
~~~~·aamıa1~~~~ 

,:• •e batti lngiltere gaflet uykusunda değil, 
d:rkeılerin derin uykularının heı:yanh dalgaları 

~il d~!• hldiselerine karşı gözlerini ve kulaklaranı 
: . •ıar taraf, milletlcrioi, ırklarını, istikbal ve 

'cı'' •11 tehlikeli bir uçuruma fırlatan mağlübiyet
-:1111 çıkarmak, intikamını almak için geceyi gün
hk~lll geceye katarak çalışıyorlar, ağraşıyorlar, 
Pi 1 Yer altlarında en müdbiş icıdlarının tecrübe
ıı torlarclı 
''•t . 

•e eararkeı aykusunda, bu zafer ve azamet 
da en ziyade nazan dikkati celbeden şu · nokt• 

,llltUaiaa ve acıklıdır: 
~ londra hükftmetleri Hitler Almanyasının ne 

• heyret veren bir faaliyet ve fedakarlıkla 
~' derece &ğrenemişlerse, bu•un aksine olarak 
•eti de Fraaıa ve lngiltereoia memleket milda-

' ' ne kadar çalışmadıklarını, ne derece nıes'uli
._:b.ı aıucip olacak bir şekilde uyudukluını günü 
.._. tı ıaatına ve bütiln tafsilit ve teferruatı ile 

1tti. 

~le l•çen bazı vesikalarla öğreniyoruz ki Al· 
~~ı:ıenaleketleriad~ dilnyaya sezdirmeden pek bü-
1'l rla •eırul olurken kendi laududları haricinde 
;:ıeketlerin dahilinde gene gizli ve alikadar-

~b eden nasıl memleket müdafaası hususunda 
't lldıtını mllkemmel bir Jekilde haber alıyorlardı. 

ler· . d k 'ti . •cı ers ve ma ayesedea sonra Fransa11ın 
'-t, 'Qı bazırlıyao ba:ıu Amilleri de yarın ki baş yazı

lllıya çalııacağız ... 

SIRRI SANLI 

VALiMiZ 
~iliye Müsteşarı Oldu 

& ____. 
~ ttlaeın Aykut 

t ~111lir valisi B. 
''-rı,;.lailiye Veki-

"• tayin edil
tde 
' ç,~t bir m-ddet 

-~•.ılca11 ve çok 
"-

111 dahiliye 
)'li-.· tayininden 
itt~den ayrıl-

\ ) 1 llllteesair ' . ~- ~e eaki fır-
ti 1 Avni D.o

llJiaları da 

o derece memnuniyetimizi 
mucip olmuştur. Valimize yeni 
vaıifelerindede sonsuz mu
vaffakiyetler temenni ederiz 

Fransız 
Şama 

Elçisi 
Gitti 

Adana - Franıanın An· 
kara biiyllk elçiıi Masigli 
$a•a gitmek iiıere buradan 
ı•ç•iıtir. 

lngiliz tavyareleri Kiel kanalını 
harabeye çevirdiler 

Laodra - Harbin başlangıeındanberi lngilizlerin Alman
yaya karşı yaptıkları en mühim hava hücumu dün olmuş
tur. 

Kiel Kanalı lngiliz bombaları tarafından çok fena bir 
hale girmiştir. 

Londra - Yeni tayin edilen Amerikan Harbiye Nazırı 
çok mühim beyanatta bulunmuştur. 

Bu beyanat lngilterede çok büyük bir sevinç uyandır
mıştır. 

Amerikan Harbiye nazırı şöyle demiştir : 
"Amerikanın müdafaası için lngiliz donanmasının rolü 

çok büyüktür. lngiliz donanması daima faikiyetini göster
mektedir. Ve onun için Amerika Jogiliz donanmasının tak
viyesine yardım etmelidir. 

Tabii Amrikan askerleri ancak Amerikanın istiklali teh
likeye dtlştüğü sarada çarpışacaklardır. Fakat bunu bilme
lisiniz ki Amerika pasif kalmakla kendisini milessir bir şe
kilde müdafaa edemiyecek. 

Bu resmi beyanat Amerikan Senatonun askeri komisyonu 
nezdinde yapılmıştır. ve umumiyetle tasvip edilmiştir . 

Amerikan Harbiye Nazmn böyle bir nutuk söylemesi çok 
mühim addedilmektedir. 

Londra - Macar Adliye Natırı Belgrada gidiyor. Bu ıe
yahata eheuımiyet atfedilmektedir. 

Londra - 191' da Stokoinin Çekoslovaklar tarafından 
istilisı esnasında 3 Macar askerini öldtirmüş olan Çekoslo
vak çetecisi Bortua bugün idam edilmiştir. Bu karar Bu
dapefte adliyesi tarafından verilmiştir. 

Roma - Hindistanın sol cenah partileri reisi tevkif edil
miştir. Bu zat, Hindi.tana istiklal verilmesini taleb etmek
tedir. 

Lendra - Temmuzun en üçüncü gününden itibaren 
biltün endiistri ve iaşe matl deleri hükumetin nezareti 
altına alınacaktır. imalat ve iaşe bir sistem diresinde 
idare edilecektir. 

Cenevre - lsviçrenin Fransa hududuna bazı Alman 
kıtaları gelmiştir. Bunların hududu mahafaza maksadiyle 
geldikleri bildiriliyoraa da her halde endişe uyandır

maktan hali kalmamıştır. 

SURIYEDE BAZI SUBAY
LAR T ~ VRIF EDIJ~DI 

Londra - General Vey
gant Şama vumıştır. Suri
yede Peten hükumeti aley
hinde ceryanlar çoğalmıştır. 
On beş yüksek rütbeli za
bit verilen emirleri dinleme
diklerinden tevkif edilmiş 
lerdir. Diğer bazı zabit ve 
neferlerde Filistine geçmiş· 
lerdir. 

---o--

Hazırı~ta d~ıam adlgor 1 

Loodra - Yeniden 150 
bin asker kaydedilmiştir. 

Bunun beş binden fazlaıı 

' 

fen erbabıdır. Aralarında .. 
büyiik mühendisler, makinist- ı 
ler ve kaptanlar da vardır. ----

Hariciye vekilimiz izahat verdi 

BALKAN 

Ankara - C. H. Partisi 
B. M. Meclisi grubunda diin 
söz alan Hariciye vekili Ştık
rü SHaçoğlu son haftanın 

siyasi ahval ve hadisatı hak
kında parti grubuna uzun 
ve etraf h izahat vermiı ve 
birçok hatiplerin aynı mc•
zu etrafındaki mütaleaları 

dinlenmiş ve sorulan sualle
re hariciye vekili tarafından 

cevap verilerek, hariciye •e· 
kilinin beyanatı müttefikan 
tasvip olunmuıtur. .. 

ONFERANSI 
Vaşington - Rumen hükum~ti Romada Almanyanın teı· 

viki ile bir Balkan konferansını içtimaa davet edecektir. 
İçtimaın çok yakın bir zamanda akdedileceği söylenmek· 
tedir. ........ " .. """"" .... " .......... " .... "" ...... 

!HAJATTA MUVAFFAK DLMANIN SIRLARI f 
ı İ aga tta, Herkes Muvaffak Olabilir mi? -Eıat! 1 
:cıı• -41- ıı:ı YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 ııııı "":.""" .. "" " ...... "" ...... " .............. " . 

Kin Ve Eskileri Unutmak 
Hay.ıtta muvaffak&yetin 

şartlarından biri de kini ve 
eski zorlukları unutmak ve 
daima yeni hadiseye, teşeb
büs ve çalışmalara hazırlan
maktır. 

Kinli olmak iyi birşey değil- , 
dir. Bu suretle eline kirlı 
birşey geçenıiyecegı gibi 
aksine olarak zararını bile 
görerek teesürün bile arta
caktır. Zira kin ve garaz 
kendini yemek ve sıhbatının 
üzerinde müesser olmaktan 
başka bir netice vermez. 

Kinli insanların yüreği 

daima üzgüo, ruhları daima 
tazyik altındadır. Kinli in· 
sanlada sinirler de her vakit 
faaliyette bulunur. Bundan 
baş ağrıları, hazımsızlık, baş 

dönmeleri ve daha lıtir çok 
rahatsızlıklar doğar, işlari 
de yürümez, fikirleri de işle
mez. 

Mazinin ve acı günlerin 
üzerinde duranlar, olanlarla 
meşgul olanlanlar, halin zor
luklarına kartı duramaz
lar. Enerjileri eksilir, muvaf
fakıyet kuvvetleri tezelzüle 
uğrar. Onua için eskileri 

daima onutunuz. Millt kin 
müstesna, ıahsi kinleri orta
dan kaldırıniz, çoilnkl cesa
retiniz ve sDkAnetiniz elden 
gider. 

Hayatta bir çok zamanlar 
muvaffaka yetıizlikle karııla
ıırsınız. Her akıllı ve d&ıln
celi insan yalnız releceti 
dütünmekle hayatta muvaf
fak olur. 

Unutma, bir iı adamı için 
çok kuvvetli bir deıtek ve 
bir yardımcısıdır. lnıanın 
tabiati bir ağca benzer, onan 
da müteaddid kökleri var
dır. insan doğduğu zaman 
bir çok ibtimallarda kendi
siyle beraber duğmuıtur. 
Hiç kimse yaradılııında mu-
vaffakıyetsizliğe mahkum de
ğildir. Herkeste iyi inkişaf 
etttirilmek şartiyle kencliıiai 
muvaffakıyete götürecek ka
biliyetler ve faziletler zaten 
mevcuddur. 
Şn halde en sön yapıla

cak iş, oturup muvaffakı-
yetsizlik ihtimallerin dllflae

rek kederlenmek detil, ut
raşıp didinerek kabiliyetle
ri11i inkiıaf ettirmelidir. 

(De•amı var) 
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Balkanlara Sarmamasına Karar Yerlldl 
Belırad - Başvekil ve vekiller ve parti liderleri dün 

akşam uzun bir koauımada bulundular. Bu konuıma Bal
kaalara dairdir. Romanyanın Yaziyetini tetkikten sonra 
ateıia Balkanları sarmaması için Bulıaristan Ye Macariıtan 
ile dostane temaılara ve bunun lSnline geçilmesine karar 
Yeril eli. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:._./ 

HOLLANDA HINDISTANI lAmerika donanması hafi 

ISI!~L~!:!~. !ind!s~n~~di ~~~Y!:!~I ~!!~~~~rik~~.~~.!~!!~rnt?.!~ın ~!?!~ _____ .. ___ _ faza Ye mtldafaaya ıiddetle karar vermiştir. Bu geniş mlls- Bundan batka Amerika donanmasının btıyük bir ~. 
temlekedeki müslim ve gayri mllılimlcr yartlarıaın iıtikllli Amerika sularını terk etmişlerdir. Bu gemilerin kao:ı•11~ 

Balbonun cenazesi harbin 
sonuna kadar saklanacak 

için beraber ölmeğe ve sonuna kadar az:ımla çalışmata and larına birer kapalı zarf verilmiştir ve bu zarfları a•cl 
içmişlerdir. Bütün gençler silahlandırılmış ve ameleyede denizlerde açmaları emri de verilmiştir. Bay lstimıoD0~ 
silah dağıblmıştır. ihtiyat zabitlerinin hemen hepsi silih geceki beyanatı ile bu gi:ali hareket ile alikadar g8rt 
altına alınmıştır. Ba kıtanın milstekil bir hüktamet şekliade Zannedilirse Amerikan filoıunun bir kısmı Inıiliı b• 

Roma - Ôlen mareşal Balbonun cesedinin harbin sonu
•• kadar arkadaşlariyle beraber Afrikada muhafazasına 
Ye laarbin sonunda mera!İmi mabıusa ile ltalyaya aakline 
karar verihaiıtir. 

kalmaıı arzusu umumi ve kat'idir. Bunların Japonya Ye altında lniiliz donaamasına iltihak edecektir. 
Amerikadan aıami yardım gördükleri zannedilmektedir. --- ••-----

____ , ___ .. ____ . __ Kalbi Yaralı iki Devlet 
Cenbi Şarki 

Ateşten 
vrupanın 

Ko unması 

Berlin - Berner Taibılat gazetesi diyor ki: Fransa iki 
rakip arasında bulunuyor. Bualarin arkasında de iki yaraJi 
devlet vardır: Bulgaristan ve Macaristan. Ba iki hlkGmet 
ikbal saatinin çalmasın bekliyorlar. Onlar yeni Avrupa ha
tasının çizilmesine muntazır bulunuyorlar. Ve Romanyadan 
onlara ayrılacak hisseyi görmek istiyorlar. 

Nevyork - Son 24 saatin en mühim aidisesi olarak 
cenulti ıarki Avupasının Alman ve Italyan ateşinden kur
tul•uı olmasıdır. Bu da bu iki hükümetin Macaristan nez
dinde teşebbüs ederek Romanyadan mutalibatta hulunmak 
itltlasıatlan val!geçmesini tavsiye etmeleri sayesindedir. Mühim Radyo Hülasaları 

Bren - Bugünden itibaren lsviçre borsaları tekrar açı-----------.. ~----- larak faaliyete başlamıştır. · 

2 Muhtekir Mahkum Oldu Cenevre-Paristen bildiriliyor: Mütareke komisyonu top
lanmış ve Fransada işgal altında bulunan mıntaka ile işgal 
edilmiyen mıntakalar arasında posta nnkJiyatına başlama
sına karar verilmiştir. NakJiyat yarına başlıyacaktır. 

Istanbul - Demir ihtikarı yapan bir Ermeni ve hir Rum 
demir tüccarı 2 şer sene ~&rgüne ve beşer yüz lira para 
cezasına ~ahklm edilmişlerdir. 

Kahire - Libya hududunda Moyal civarında bir Italyan 
kuvveti Ingilizler zannederek hudud karakuluna hücum 
etmişlerse de kanlı çarpışmııda1:1 sonra Faşistler ve yerliler 
büyük telkfat vermişlerdir. ltalyanlar düşdükleri a-aftetten 
uyandıktan sonra hinçlarını almak üzere bu defa lnğiliz 
kuvvetlerinin üzerine taarruza geçmişlerse de lngiliı kuY
vetleri ltalyanlara ağır zayiat verdirmek suretiyle posktirt

-----------... .--_____ _ 
Rumen Ordusu Çekilirken ••• 

llkreı - Soyyet !c:ıtaları Rumen topratına iai ve yıl
dırım s&r'atiYle girdikleri için birçok şehirlerdeki htıkftmet 
deayaları kaçırılamıştır. lşğal mıntakasında 60 Rumen fır
kası me•cud elmasına rağmen bu bi1yük kuYvet de aldıjı 
emre tebaa mtilkiye memurları ve muhacirlerle beraber 
çekilmeğe •ecbur olmuştur. Sovyetler ~8 - 2' gecesinde 
Çerneviç, Kişnee, Akkirmanı işgal etmişlerdir. 

müılerdir. 
Cenevre - Mütareke komsiyonu faaliyetine devam et-

mektedir. Dlin Fransanın silihtan tecrid meselesi görOşül
müştür. işgal altında bulmnan ye"'lerdeki silahların bilhassa 
78 lik tobların Almanyaya nakledildiii bildirilmektedir. -------...... ____ _ 

MiLLI KORUNMA 
MÜKELLEFiYET KANUNU 

Londra - Bombardıman tr.yyarelerimiz Kiye) ve Ham
burg tasviye fabrikalarile tümendifer fabrikaları ve petrol 
depoları bombardıman edilmiştir. 

Roterdam civ.rında da bir balıkçı gemisi berhaYa edil-

-Din~ nüshadan deYam-
51-65 yaşları arasındaki 

kadınlar (yukarıdaki vasıf 
vensıralara röre}, 20 yaşın
dan aşaj'ı kız ve kadınlar. 

Şahsi mükellefiyete tihi 
kadınlar aşağıda yazılı biz· 
metlerde kullanılırlar : 

lit işleri, yol ve inıaat iş- aittir. Dört tayyare üsaüne dönmemiştir. 
leri (itiyat ve tahammül kay· Sofya - Buliar hariciye nazırı Moskovanın Sefya elçisi 
diyle), devlet demiryolları ile görüşmüştür. Bu görüşmeye ehemmiyet verilmektedir. 
hizmetleri tramvay, tünel, Londra - Almanları Sanbaft safhı harp zırhlııı Tamlrtle 
otobüs ve sair nakliyat iş· iken lngiliz bombardıman tayyareleri tarafından hücum edi-
leri (ehliyetlerine göre), aha- lcrek bombalar atılmış ve bu bombalar gemide büyük za-
linin iaşesi hizmeti. • rarlar yapmıştır. 

Meslek sahibi olanlar or- Londra-Düo l'ece avam kamarasında iktisat harp nazı· 
duda faaliyet yeri oldukça rına sorulan suallerine nazır şu cevapları vermiştir. 
meslekluinde istihdam edi- Fransanın çekilmesi fizeriae kontrol işleri iyi bir şekilde 
lirler. koatrollerimiz tarafından itlare edilmeie başlanmıştır. Fran-

Şabsi mükelleflere verile- sa müstemlekeleri meselesine gelin~e vaziyetin aydınlaama-
cek vazifelerin tayininde sıoı intizar ediyoruz, mesele birkaç gün sonra tavazula etle· 
bunların yaşları, cinsleri sa- cektir. Hük6met her şeyi düşünmüş ve lizımgelen bütün 
nat ve meslekleri, sıhat, ka- tertibatları almış bulunmaktayız. 
biliyet ve istitlatları göz Lonera - Hava n~zaretindesı tebliğ: Dün akşam tayya-
önünde bulundurulur. relerimiz Almanların başlıca merkez üssü olan Kiyel lima-

On beş yaşını bitirmemiş nını bombardımaa ettik. Orada tamirde olan Şarl J•rj 
olanlarla 65 yaşını tamam- zırhlısını sakatladık. Hamburgtakı bütün askeri müesselerle 
lamış olanlar ve malul ve petrol depolarını, Dayhvavıen, Dasenkivl mevkilerini bom-
sıbatı muhtel olanlarla ba- bardıman ettik. Buralardaki fabrikalar ve askeri depoların 
kıma muhtaç çocuğu olan bir çoğuna isabetler vaki oldu, zarar çoktur. 
ve gebe bulunan kadınlar Roterdam civarında beş tane düşman şilabini hasara 
şahsi mükellefiyete tibi tu · uğrattık. lngilterenin şimal ve gar bine taarruz eden düı-
tulamazlar. man tayyarelerinin bumbalarının bir çoğn ovvaya düşmüı-

Oo iki yaşını bitirmemiş se de bu ovalarda insanca telefat vukua gelmemiştir. Te-
olan çocuklar bakıma mola- Jefatın miktarı henüz belli değildir. . 

ROMANYA HADiSESi 
VE TÜRKiYE 

Sefya - (Utro) ı-azeteıinin öğrendiğine ıöre Tir~ 
yasi mahfilleri Be1arabya hadisesini sotuk kaalılıkl• 1 

şılamışlardır. Eğer bu hadise Romanyaya batka ltir 611 

tarafındaa ve tecavüz şeklinde yapılsa idi Tilrkiye d 
yacaktı. 

Fakat bunun ltomanyanın muvafakatı ve Sovyet. ~. 
ile olması itibarile müttefikler protokolunun ikincı 
itibarile Türkiye bitaraf ve hatta seyirci kalmıştır. guo 
beraber Balkanlılar siyasi mahfillerinin kanaatına i 1'' 
iş evvelce düşünülmüş, taşınılmıf pişirilmif, ketarıl'91f 
ıştir. ____ .. , _____ _ 

Cenubi Şarki Avrupa eto 
Belgr d - Yugoslayya başvekil muaviai Maçik J.I 

ajansına yaptığı beyanatta demiştir ki: . 
"Yugoslavya hiikümetinin istioad ettiği çiftçi parti•• i 

demokrasilerinden farklıdır. Cenubi şarki Avrupaıı f, 
leri aralarında siyasi ve iktısadf yeni bir birlik ıek 1 

malıdırlar ki, onlar için en iyi yol da budur. ______ .. 
Elektrlk lambaları 
Hava gazları için lizım 

gelen amyantın vaziyet do-

layisile piyasada tedarik et
mek mümkün olmadığından 

helediyemiz şimdilik lSOha
va gazı limba1ı yerine elek-

trik limbası koymata karar 
vermiştir. 

İSMET KOLTOR 

ı 

Kızılçullu köy enstitilsü 
mualimlerinden B. ismet Kül
tür Balıkesir Savaştepe köy 
enstitüsü müdür muavinlij'i
ne tayin edilmiştir. 

DOnganın ıı göksek 
hapishanesi 

Dünyanın en yüksek ha
pishanesi Amerikada Flori· 
dada bulunan Miami City 

hapishanesidir. Bu dikkate 
değer hapishane bu meşhur 
şehrin belediye dairesini yir· 
mi dördüncü katında bulun
maktadır. 

Yirmi dördüncü kattan 
firar hadisesi olamıyaeağın

dan pencereler serbest bu
lunmaktadırlar. 

zabıta 
Bornava Havaz ıok• 

Nazif oğlu Yuıuf kad1
' 

selesinden Aziz oğla 
8 

nı bıçakla sağ b6ıt' 
yaraladıiındaa yak•l 
tır. 

§ Keçeciler g!mriilı • 
de Mah•ut oğlu Hft•SJ 
resinde buluna• ot~ 
Ali oğla Sabriye ıarP ~ 
yaralanmasına sehebİ1 r 
diiioden yakalano:ııftı' 

§ Kemer 1140 uı'' .' 
ta Kamil oğlu HnseY'~ı 
veriş meselesinden Ft~ı 
]u Şükrüyü tehdit • 
tabancasile birlikte 
lanmıştır. 

§ Karantina Hat•Y 
sinde Mustafa otlu 
tin ve Mehmed kıll ~ 
ğin evlerinde esrar 
duğu haber alıoaut 
arama emri üzerine 
araştırmada 4 buçu1' 
esrar bulunarak ahi' 

§ Çorakka pı Gaıi 
rında Mustafa o;ıu.1 ve Hasan oğlu şer• ~ 
]ilin 16 adet boş J 
çaldıklarından yak• 
)ardır. 

Dikim ve terzilik, ütücü
lük, ahçılık hizmetleri, leva
zım ve harp sanayii işleri 
sıhf ve içtimai muavenet 
müesseseleri hizmetleri, yar
dımcı aemşirelik, hasta ba
kıcılık, sıhiyeye ait depo, 
fabrika, Ye laboratuvar hiz
metleri, pasif korunma hiz
metleri, resmi ve memleket 
müdafaasına yarıyan mües
seselerde çalışanların asker
liğe çağnlmasıudan dolayı 
boş kalan hizmetler (yapa
bilecekleri hizmetler ve ter
cihan asker olanın aile ef
radı), posta, telgraf ve tele
fon hizmetleri, mem!eket 
müdafaasına yarıyan hususi 
fabrikalar işleri, köylerde ve 
çiftliklerde askere gidenle
rin bıraktıkları zirai istibsa-

taç sayılır. Şanghay - Japonlar ~aghaydaki beynelmilel imtiyazlı 
Hayvanlardan irıza ris- Inıiliz mıntakasını İşial etmişlerdir. işgal esnasında muka- M-u- 1 DE M • ot 

termiyenler orduya elveriıli .. anısa ., bıl askeri hiç bir hidise olmamıştır. .. 
addolunur. Aakara Orman Çiftliğinin so- KeçecilerLile sioeuı•'' 
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Buglin 2 filim ıııir en RIKASl'nın havadar ve yeşillik- Keçeciler Salih 
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