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Atiao, (a.a) - Yugoslav 
resmi tebliği: Düşmanın Mo· 
rov vadisindeki ileri b re-
itı durdurulmuştur. Mub -

sara edilen düşmn ın bir 
kısmı esir hnmıştrr. Arn -
vudluk cephesinde değişiklik 
yoktur. Esir edilen Alm n 
t yy r cilerinin if desine n -
z ranViyanadan havai ndıkl 
rını ve cvelcekrahn s r ynıı 
bomb ıdıman için emir l 
dıklarım söylemişlerdir. 

Atine (Londr r dyosu ı. 
8.15)-Resmi tebliğ: 

it lyan c phesinde az fa 
Jiyet olmuş ve düşman pa 

r şütçüleri atlamış da ihn
ta edilerek hcp~i esir edil-
miştir. 

Terazi in bir gözüne 
düşmanın bügüklOöO ü 
dr erine de şerefimizi 
kogarak çarpışacağız 

Atin ( .a)-"Me j Dn
neD,, gazetesi yazdığı bir 
m k lede ezcümle diyor ki: 

"Giriştiğimiz müc dele 
h yale kapılmıyacağız. ıt l 
y y yardıma koş n yeni bir 
düşm nımıza Avrupad biç 
bir devlet muk vemet ede· 
memiştir. 

Bunu biliyorduk ve on 
göre d vr nıyorduk. Tru.i
nin bir gözüne onu ve diğer 
gözilne de erefimizi koya· 
ra vaş dev m edeceğiz. 
Belki bu bir deliliktir. Fa· 
k t Yun n huibi b p böyle 
d lice b rek t ve cftHtkAr-

ekuluri 
lı,;ui 

y L 
AY-

Pire mıntakasına 
maginle attı 

Atin 1 ( a.a ) - Yun n 
emniyet nez retinin tebliği: 
Alman tayy releri sab hın 
ilk saatlerinde Pire mınt -

k sında muhtelif yerlere 
mayin tmışl rdır. Mayinler-

de birisil ebre düşmüş ve kıl 
b stahkları h stıuıesi civ • 

rına drı m yinler oblmışbr. 

Koz o şehrine ablan bom· 

balard o ekiz kişi ölmüş ve 

kırk ki i yaralanmıştır. 
--mıı--

N 

Londr , ( a.a ) Betlin 
üzerine yapılan hücum b k
lund tafsilat gelmiştir: 

Berlln üzerine yapıl D hü
cum! r k uvvetli bir y ışığı 

ltuıd ve çok iyi bir b v da 

y pıhmıştır. logiliz t y 1 re· 

leri pike uçu ile bütün 
bomb larını şehrin ıncrkezi-

uc taıeğ ı:ouv ff k olmuş 
lardır. 

Bomb lar b şhc bir gar

la diğer bir m rş ndiı: g . 
rın düsmllştür. Berlinin üç 

yerinde büyük y ngınl rm 
çıktığı te bit edilmiştir. 

Bir lngiliz avcısı bir Al
m n bomb rdım a t yyare-

:, hıb, Neıriyat 
Amiri ve Bat 

Mubcrriri 
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ahramanca mukavo. 
met edigo ıar 

Atino (a. ) - Yun n kuv-
v tleri bütün cephelerd 
kahram ne bir mukavemet 
ğösterm · t e ve ayni z m n· 
d düşman büyük zayi t 
vermektedir. 

iki Alm o t yy resi dü
şürülmüştür. 

--o---
ile ela i .. 

n 
• 
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B YRAGI 

1 

tor k 
ÇEKiLDi 

Adi -Ab b ( . ) - Haile 
Selfi iyeoin s r yuıa Habeş 
impar torluk bayrağı dün 
büyük bir mcr simle çekil
miş ve lngiliz sub yi öyle
diği bir nutukta şehir dahi-

w 
>---

a: 
:::J 

acar ral 
Naibinin 

Bey nnamesi 
Bud peşte (a.a) - Macar 

kral naibi Horti bir beyan
name neşrederek 1918 se• 
nesinde Yugosl vyaya ilti
hak eden Macar ekalliyeti
ni n rşideu vikaye için or
duy emir verdiğini bildir• 
miştir. Bu h reketin Sırp 

milletine müteveccih değil

dir. ---
Amerı deniz 
a rı yollarını 

değiştirdi A 

V şingtoa (•, )-Harbiye 
nez roti denizaşırı yolları 
nı değiştirmiıtir. Harbiye 
nez reti bütün nakliye ge
milerini kullanmağ baıhya· 
cck ve y i amanda 10 ti· 
lepte kiralayec ktır. 

--o--
2ar ıt ları 

2e i çekildiler 
Almanların da çekilme. 
ıeri gag i varit değildir 

Ankara (a.a) - Bir hususi 
muhabir Berlinden bildiri· 
yor: 

Bulgar kit larıaın T6rk 
bududund o epey bir mesafe 
geriy çekilmişlerdir. 

Alm al rın da bu hare· 
keti yapm sı g yri varit de· 
ğildir. 

edilmişse hariçte de ayni 
nizamın teminini rica etmit 
ve H beş rüesa ı da dahil 
ve b riçte nizamın tatbik 



SAHiFE 2 

Devamsız1öiretmenle 
te ziye edıl ce 

Öğretmenlerin mazeretsiz of rr-k devom
sızlıkları görüldüğü takdirde sür t le tecıiye 
.edilmeleri kararlaşmıştır. Bu g ibi öğret
menler hakkı ad takibat y pı l cakbr. 

Dev•mıu: öğretmenlerin maaş) rı kıstel
ye9m ıuretile k silecektir. 

Bu hususta bir t mim yapılarak elCulJ ra 
~önderilmiştir. 

Tamime göre: 

1 - K bu1e ~yan mazc2'eti olmadan 
derse girmemek veya girdiği halde sınıfta 
dersten baıka şeyle meşgul oJmak. 

2 - Disiplin kurulu, öğretınenler kurulu 
ve satın alma komisyonuııa mazeret.iz 
olarak dev m etmemek. 

3 - Bir ay içinde üç defadan faıf 
okula geç gelmek .. gibi hailerde kararan 
tatbikine geçilebilecektir. 

KÖŞESi_. 

Gripin tedavisı 
Bu ke~ifler, şimdi, başka b · r keşfe mün

cer oluyor. Gripin tedavisi. Grip hastalığı 
1'18 aenesinde harbi umumiden daha 
fazla telefata sebebiyet vermiştir. 

Grip, pek nüfuz edici bu mikroptan 
ileri gelir. Bunun mikrobu, mikroskop için 
pek küçüktüt. Sağlam dol•şau bir adam, 
mikrobu b şkasına aıılayabilir. 

Bu düşünceden mülhem olan Rokfeller 
enıtitüeü doktorl rından ikiıi enfltienza 

mikrobunu üretmek için müsait bir a:emin 
bulmuşlardır. Bu zemin de y!lmurtaları 
•ııhyarak kuluçkay koymakbr. Daha ka
buğundan çıkmadan önce civcivden bir 

serum çıkarılarak insanlar insanlara şirinıa 
etmek grip haatabğına koruyucu bir te ir 
yapar. 

Rochester üniversitesi talcıbesinden ve 
basta bakıcalarından iki bin kişi Amcri
kada ırip bastalıiı lıüküm sürdüğü bir 

sırada bu serum ile aşdanmıştır. Su aşı, 
önümüzdeki Hazirana kadar muteber ola
caktır. 

FAYDALI BILGiLERI: 

KUGLo-: 
Üç bardak un, bir buçuk b rdak maki

ne~en geçmiş ceviz, bir buçu~ bardak ince 
toz şeker, ayni bardağın üç ceyreği tere
yağı, ayni bardağın üç çeyreği süt, beş 

• (HiLidN StSll 

~-;~Şeb r 

Belediy-.. 
"°tç ı 

Paz rtesi günü sa t 16.30 
da toplanacak ol n Beledi
ye meclisi çalışm 1 nn ha

zırlık oimeık üzere bütçe 
enciimcni hararetle mesaisi-

ne devam etmektedir. Dün 
belediyede toplanan bütçe 

encümeni, d imi encümen 
tar fından hazırlacaa yeni 

s ne bütçesi üzLtrinde tet
kilderde bu

0

lu12muştur. 

Sıhhat auinleri 
lzmir Meml(:ket hastanesi 

hemşirelerinden 8 yap Ham
diye Aroz Heybeliadn an • 

toryomu hemşireliği!lc ter
fian tayin ohııtmuştur. 

---<>--
Ge l r 

lzmir mebusu B. Mehmet 
AJdemir Ankr r:ıdan, Zir t 

b nkası müfetti1ı1lerinden B. 
Necati Dormnıı lst nbuldan 
şehrimize gela işlerdir. 

ıt-

Çi en v 
ms 

Tenzilat nisbetıeri 
bildirildi 

Mu mele vergi i kanunu
nun 91 inci madde i hük· 
müne göre bazırl n n iptidai 

maddeler teuzil"t cetveli 
h kkınd ki Vekiller heyeti 

krarınıo meriyete girdiği 

şehrimizdeki lak darl ra 

tebliğ olunmuştur. Tenzilat 
nisbctlerine göre A. gru-

buna (Ambal'' jsız satılan 
çimentoların il~vesi ve bu 
mu mel t için b:rı zii"tın sıfır 
olması) ytJİ cetvelirı J. gru

buna d•bil !r"ğıttııo mamul 
masur lerm teozilfit nisbet-

lerinio de yuzde 43 olmını 
muvafık görülmüştür. 

1 hve • e 
ı uhut ve arpa satan-
, ıar hakkında 

Tahmislerde ve bazı diik
kanlard halen satılmakta 

olan kahvelerin arpa ve no

huttan y pıldıklan halde de
ğerlerinden çok f zla fiatle 

s taldıklnrı nlaşıimıştır. 

He~ iki kahve fi~ti üzerin

den satış y parak b lkı iğ

fai edenlerin takip edilerek 

ccz landmlmEııı kararlııştırıl
mışbr. 

- --o- ---
23 19m • 

s 
23 Nisaıı ve 19 Mayıı 

bayramları için şimdidea 

liıım gelen tertib t ahn

mıştar. Her iki b yr m için 

zengin progra.ml rda hazır
lanmıştır. 

-- i-__.., 

Çekirge mücadelesi 
Karşıyaksoın Örnek kö

yünde çekirge ç.ıktığı vilayet 

zirad müdürlüğüne bildiril· 

miştir. Çekirgelerin derhal 

imhası için lfı:ım gelen ted
birler ahnmışhr. 

---o---
Bi 1'0 k e 
Ha ında 
İbrac t ve ithalat birlikle

rinin tesfoinden şimdiye ka

d r başarılan işl~r hakkında 

Ticaret vekaleti tarafından 

bir broşür çıkarılmışbr. Bu 

husud şehrimizdeki Rl"ka
dar müessıeııelerindeD de ma
Jiımot istenmiştir. 

o 
17-35 kuruş arnsınd 

488 çuv 1 üzüm s&tılmıştır. 

yumurta, bir tatlı k şığı biı(arbonat dö MATINELERoEN-İTİBAREN-l~ w1 ssı 
sut, rendel~omiş bir limon v"y• portakel ı • 
kaboğu. : .. LH S em s ı 

Tereyağıaı bir kap içeri inde ezerek 
beyazlatmalı, içint: yumurt larm rısı, 
ıeker, bikarbonat, limon kabuğu: süt, c ·
viz, uıs atılarak karışhrm lı ve vurmıh. 

Diğer bir kapta telle köpürtülen ve 
ıertleşen aklara en nihayette ilave ederek 
karıştırmalı ve yoğlrını.oış k 1ı p veyn tep

- siye dökerek fı~ında pişirmeli. 

----·-------
Tırnakları etrafı · .. 

daki deri) 
Tırnakların etr•fınd 11i deriler makasla 

kesildikçe sertleşir. Bun mani olm k için 
ayni miktar kolonya ile i1İseriııi k rışhra
rak ıeceleri y«tarkeaı bu deril re ıftrmeli 
•• dibe doğru itmelidlr. 

iv akın tarihın ıncr k ve ibretle dolu s hifeleri .. ~?lta!1. ~a· : 
: mit devrinin en gülünç'ü hadiseleri ve Tür fılımcılıgı- ı 
+ !!io en SON ŞAHESERi ı 

li~ür~çe xzlül- !k ~•ikili) ~ratanlar: ~it~- lide ~ 
ı Talat - Y şar - R.Kemal - Necile) Dikk t: Ay Dog rkcn: ; 
: Je nette Mıcc Donald-Nelsou Eddy .. Bugün son gii üdür.l 
ı S ansler-2,15-4.30-6.45-9 d ı 

TELEFON: 3646 

i Tayya e Sinemas a f 
: Görünmeyen can v r, z bıta kuvvetinden ve mitralyöz} r-: 
: dan korknııy rak de~a oal rl ediyor. Si2 de her halde ı 

f Göriınıı eye ad n av eti! 
: FilmindP bu c u. varı görmeyi ibm 1 etm~yiniz : 
ı Oyoıyaolaı: Vinicnt Pıice - Nan Gra.y : 
ı Aycıca: Viy na Kahveai (Revli) - Matıoeler: 3,15 - 5,15 ı 
t 7,15· 9,15 hı Cumarteıi. pazH rDnleri 1,15 d baılmr ı 

11Ni.laJI~ 
• 

(115) H 1i1 ZekJJ. 
;.;.m--..-..-~a~ ~ 

Çünki bu gidiş bu d mın t m biif ur 
mükafat alacağı bir anda vul:ubuloıb't I 

d . b" 1 Hatta ne içi gittiğine sır ıç 

brıp de ortaya ~ürmemiştir · Jd•· Y 
Bu cev pt n Turrunua canı rıkı 

1 
ui bir kaç kç lık karşısınd mıyun· t ~ 
düşündü, düşüııdü, düşündü, oib9 Y" 
kar r verdi ve söylendi: .,, ~ 

- Gudcnbergin 1936 du kaçın;~ l 
bir sebep yoktu. O başka yerde e ,dl 
ş bilirdi. Onun kadar usta bir feıı 

pek kolay iş bulurdu. kelJ 
T urru bu suretle zehiu yorıır.d 

1• e 
adt.mtn Bristolda ~liminyum ha 1~ ı~ı· 

b b . J D 
muavini sıfatiyle çt lıştığı a u~n ,t• 

M iyetine M k inimli bir h faye 
Filadelfiya trt nine bindiler· ıdot° 

Turru, bu nr dığı damı bu ,J• 
gördüğü zamon k ndini h•yrettpD 

dı. . felU 
Bu onun z nnettiği gibi gelh 

adam değildi. , 
Bu muntazam hatlı bir çehreyeJ 

b' pe açık alaı, karısı p ~k güzel, ır 

kü;ük çocuğa olan ufak tefek, 

bir çocuktu. b. A~ 
Bunun y6züoe b kınca mert '{)/ı' 

k h olduğu manssırn çıkardı. . 
1
., 

Amerikab ki oc ğın olanca kalbıY ,ttİ· 
Onu altı 9, at müddetle istin ta~ S 

isticvab onun y tak odasında ol _u. 
"fb _t .. üldll• dan s r.. nra tcwlu aney go ur b""' 

Her şeyi in kir etti. Bu suretle te"' 
disini ve hem de ailesini felaket 
casuslerını d kur tnrmış oldu. iı.1'i 

1 d sııtl Mücrim bu baıına ge en en 
surette meyus görünüyordu. v•§' 

istintakta casusl rdau mevkuf b i1''" 
fir ri Lonkof ki ile lreland fe r 
t nıştığını söyledi. · roiıti· 

Çok zaman Lonkofskiyi göraıedd 
nün birhade çıka gelen bu rk• kt•" 
evinde bir kaç şişe bira boşalttı şl•'dl• 
r iki ark d : konuşmoğa dalıJJl y•f' 
koouşmaler vntanları olan Alaı30 ,

1 'd• .$• 1 1Bu esn da idi ki Lonkofski . 
0 ~~i 

'şt•· gizli hafiyesi olduğunu söyluoı t pe~ 
kadaşlan V .eo" İD ooa va kıt vak• ilı'e 
mahrem evrak getirdiğini de d" 
Gud nbergio de vatanperveraoe 
rını uyandırdı. ,, . t• 

Q13dan sour ele geçireceği 
planlarnn vermek vadini aldı. _, 

Sona oaf 
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11 IDUharebeleri 
ıtraıında 

'-1,, F ıli\ı Rıfkı ATAY 
'- L llıerald ıı .. .,,bt . ~r, Balkan-
t•tp s11un geçen se-
ı hi, Cephesinde old -Ydd ugu 
tı .. ırun harbi inki
'• aoateri 
ti, t.L· P göıteremi-
y Qıat 

aı.Gd f arızları ile 
ıd' Elıo~ö:~ Şartları kar
~· ııın,~61,;te .. kıtalarıa 
1' d,, il Ugrıyacakla-
t ' IOJh L 1•11in IDUa1;avemet 
~'ii teessüs edip ede-
~ •d,:~ Derede teeHüı 

1Ytce'" · tdeb·ı R1 ve nerede 
~•d11811 1 eceği, Yugos· 
' llQıı d latltltt Y•r 1011 ile 
~it ~ ltalyınlara .... ,. 
~ 'l ıye taarruzu 

'" /\l'1rııra orduıunun 
')tıltb~•ıa aıücadele
~&tlel~ 1~ •yrılamıya
ltar, ' 1 6st6ne sap· 

Lastck ve ten ... -
ke tevz at 
için esaslar 
tesbit edildi 

-----
Ticaret Vekaletine bağla 

iaşe müsteşarlığınca lastik, 
otomobil liıtij'i ve~ teneke 
tevzi tı işleri etrafında yeni 
kararlar alınmıştır. Alınan 

yeni kararl ra göre otomo· 
bil lastiği ihtiyacı bundan 
sonra doğrudan doğruya vi
layetlerden alı1Jacak motörlü 
vasıtaların miktarıne. ve ih· 
tiyaçl•rı esuıoa göre yapı

lacaktır. 

Teneke tevziehuı d01 bu 
işlerle uğuşau, tenekelerin 
teklini değiştirerek·piyasay 
arzeden umumi ve baıı mü
esseselerin hmıusi fabrikalorı 
yolu ile yepıloıası kararla~
brılmıştır. 

--o---
ııuaı at ıı teçhizat 

nizamnamesi 
Ankara - Emniyet t~ş

kilib memur ve müst•hdem· 
}erinin bazı fıkra ve mad
delerinin değiştirilmesi ,hak· 
hındaki nizamname Vekiller 
heyeti tuafıudan tı:sdik e· 
dilmiştir. 

VAKiT: 

Asım Uı: 
Almanya yarımadayı isti

la edemezse, lngiltereoin 
maksadı husule gelmiş bu
lunccak ve bundan sonra 
arkası kesilmeksizin hıgilte-
re ve Amerikadan Balkan-
lara getirilecek kuvvetlerle 
harp burada müzminleşecek
tir. 

---o---
YENi SABAH: 

SOVYET 
Nümayişleri 

Hüseyin Cabit Yalçın 

Sovyetler Birliği 
lavyanın ezilmesine 
bir seyirci kalacak 

Yugoslavya ile bu 

Yugoı· 
likayt 
idiyse 

ademi 
tec•vüz misakıoı hiç imıa
lamamah idi. 

Bu misak icnzaladıktan 
sonra Almanlar Yugoılav 
topraklarını çiinerken biraz 
da Sovyetlere tecavüz d· 
mişler sayıla bilir. 

--o--
VATAN: 

(HALKIN SESl) llNiıaD 1941' ______ ,, 
ar tagii rük .. z ı 

mız bara a ça ış-ı 
i ad m 

SURIYEDEN 
G L CEK 
EYVALAR ·ki buçuk mil- tı 

yonli~ayı b ldu 
n 
---o--- --o--

lstsnbul-Şf>mseUin adın· Ankara-DenizyolJırında-
--llli.l!il-- da biri hakkında yaşl rı kü· ki nakliyat zorlutundan do· 

çük kızl rın 'barlard ç hş- layı ~uriyeden yurdumuza 
mal ı için bunların uüfus itb l edilecek Nereociye 
cüzd~nlarıoda t brifler ya- meyvalarının Meydanı Ek-
pıldığı iddia idle tahkikat mez yolu ile gönderilmeıine 
yapıımıştır. ihbar ve iddia- mecburiyet basıl o,duğ'u an-

Geçen senenin son ayla· 
rında bir buçuk milyon 
liraya kadar düşen Istanbul 
gümrükleri varid b geçen 
Mart ayı içiade 2 milyon 
350 bın lirayı bulmuştur. Bu 
miktar 1940 senesinin Ka
nunuevvel 8}'ında 2 milyon 
209 bin, 1941 senesinde 
Kaounusı:ıni ayıuda 2 milyon 
800 bin, Şubatta ise 2 mil
yon 900 bin lira idi. 

y göre Şemsettinin 20 k - laş ldığından bu a:iıülü mah· 
J dar genç kızın nüfus cüz· sulleria bu yol ile ithal edil· 

d nl rında tahrifat yaphğı nıesi VekilterHeyetince tas-
ı anlaşılmış ve takibata baş- dik •dilmiştir. 

1 
laomıştır_. -m-- --. .. --

Bu ayın bir haftalik vari
datı is · 640 bin liradır. 

---o--
Yapağı 
tesb·t 

f·yatı 

dildi 1 
---e--

Ankara (a.a)-Ticaret ve
kaletinden tebliğ · edilmiştir. 

1 - 29 sayılı koordinas· 
yon kararını• birinci mad
desinin verdiği salahiyete is
tin11den ticaret vekaleti ik
tisat velıiletiyle müştereken 
memleket dahilindeki işlen · 
miş naturel yapağının 1941-
42 mevsimi azami fiatlerini 
aşağıdaki şekilde tesbit et· 

' 

Kadın çorapları stan- 23 Nısan ço
dard nizamnamesi cuk bayramı 

Bu büyük bayramınııda 

mer'igete girdi milletie yardım ve şefkatine 
m.lb.taç çocukları sevindir· 
mek için Çocuk Esirıeme 

Kurumu yardımlarını:r.ı aay· 
gıyla bekler. 

Yeni ipekli kadın çorabı 

tılandard niz ınnamesi dün-. 
den itibaren tatbik mevkiine 
girmiştir. 

Istenbulda bulunan 14 
çorap fabrik sı, dünden iti-

baren yeni nizamname mu
cibince üç tip ipekli k dıu 
çorabı yap:nağa başlamıştır. 

ay makamlar 
arasında 

-----
Dahiliyede ye
ni tayin ve 

n~killer 
Dahiliye vekaleti mensup

ları arasında yeni tayinler, 

miştir. 

1 
2 - Bursa ve lstanbul 

havalişinde kilo başına ku
ruş olarak. 

Bursa mericıos yerli 170, 
yarım ham kirli 150 vesai-

Ankara vali muavini Bay 
Dilaver Argun hukuk işleri 
umum müdürlüğü şube mü· 
dürlüğüne, Trabzon nüf uı 
müdürü Ramazan Dinç Eru· 
ka kaymakamlığına, Salihli , 
haymakcımı Necati Vardar 
Şarköy kaymakamlığına, So
ma kaymakamı Necmettin 
Güneş Salihliye, Silvan kay
makamı Halil Mümtaz So
maya tayin edilmişlerdir. 

nakiller· ve ııakleo tayinler 
yapılmışhr. Bunlara dair 

kararname ve tebliğ dün
den itibaren meriyete gir· 
miştir, Yapılan değiıiklikleri 
yazıyoruz. 

re. 
3 - Memleketin bütün 

yapağı istihsal mıntaka1arın· 
da azami fiatler yukarıda 
ikinci fıkrada tcsbit edilen 
htanbul esas fiatlerinden 
lstanbulda fabrika veya tcai
ret deposuna kadar nakliye 
masrafları teo:r.il suretile tes· 
bit edilir. 

4 - Kendi bankaları için 
müktezi yapağılarıa temini 
maksadiyle Sümerban1ıt teş
kilitı mübayeatta bulunacak, 
faıla!ı ticaret vekaletine 
devrolunacaktır. 

5 - Milli sanayı ihtiyaç· 
luı tatmin edildikten sonra 
ihracata tahısis edılecek 
miktarlar vekalet tarafındaııı 
tayin olunacaktır. 

--o--
Al TIN FIYATI 

lstanbul-Dün, bir altının 
fiyatı 25 lira 35 kurus, bir 
külçe altının Jiyatı ise 2 li· 
rn 30 kuruştu. 

Açık bulunan Kayseri va
liliğine Zonguldak •aliıi 

Halit Aksoy, Zonguldak va
liliğine Gaziantep valiıi Ca· 
vit Ünver, Ga:r.iantep valili
ğine Erı:urum valiıi BBrha-

nettin Teker, Erzurum vali· 
liğine Sinop •alisi Fehmi 
Ural, Sinop valiliğine Çorum 
valiıi Salih kılıç ve Çorum 

valiliğine de lstanbul ·emni
yet müdürü Muzaffer Aka-

lın yeniden •e naklen tayin 
edilmişlerdir. 

Hatalarının bir 
pilinçosu 

6 - ihraç edilecek ycıpak
ların lisa1ı sıaın ticaret ofi· 
sine verilmesi tekarrür 
ettiğinden 1941 42 mevs mi 
imtidadınca lis ns t lebinde 
bulunm1aması için 2/13477 
sayılı kararnamenin tatbikine 
aid talimatn menin 3 üncü 
maddesi mucibince alaka
darlara tebligat yapılacaktır. 

7 - işbu kararnamenin 
2 ve 3 üncü maddeleri mu
cibince tesbit edilen fiat 
badlarınd•n faılasıoı temine 
girişenler hakkında ınil i 
kotuuma kanunu hükümle
rine tcdikan ce:r.a tertip 
edilmek üzere kanuni taki-

=== "rayyar ciCasus'' ==== 
-- 1 tek P • d " ---==-- ,, ı am eşın e ----

ASRI SiNEM A Bu haftaki proğramında bu iki filim se
yircileri bir merak ve heyecan kaıtrgasına tutacak barikl· 
iade fiiimlHdcn başka umumi talep üzerine pek çok bei•· 
nilen "Saadet Yuvası" iLE "Londra Kalesi,, de bir hafta 
daha gösterilmeıine devam olunacakbr. 

Ahmet Emin YALMAN 

B. Hitlcr, hadis lerc ha
kim kalae1k yerde bu bar-

• 
bin baıındanbui hep arzu 
ve prenıibiae aykırı karar· 
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-
RADYO 
GAZ E TESIND EN 

Dünya efkarı umumiyesi
ni bu kadar işgal eden bal
kanlarda artık topların gür
lemeğe başladığı bir sırada 
ıöz diplomasisinin değildir. 
Buna rağmen yiae propa
ganda faaliyet ~ mücadelesi 
devam etmektedir. Meseli, 
Alman menbah bir haber 
farki Makedonyada külliyet
li miktarda Yunan kuvvetle
rinin ıilihlarını bıraktığını 
bildirdiği haldi ] 67 numa
ralı Yunan resmi tebliği 
bu haberi Yalanlamakta ve 
Yunanlıların mukavet ettik
lerini bildirmektedir. 

Bulgar radyosunun da 
verdiği bir habere göre Ma
kedonya ve Trakyada bulu
nan Bulgarlar mihver lehine 
tiddetle çarpııacaklarını m -
reıal Görünge bildirmişler. 
dir. 

Mareıal Göring cevabın
da "Makedonyanın zaptedil
dikten sonra müstakil bir 
eyalet olacağını bildirmiş
tir ... 

Zora gazetesi diyor ki : 
"Sırbiatandaki harekit es-. 

aaıında işgal edilen yerler
deki Bulgarlar Almanları 
birer halaskar gibi sevinçle 
karıılamıılardır.,, 

Belgradın hava bumbar
dımanında pek ziyade" ha
rap olduğu malümdur. Bu
rada yeni nazırlardan Slo
venlerin reisi Koleviç mak
tul dilşmüıtür. Halbuki Bul
gar radyoıu bu nazırın gü
ya bir harp jandarması ta
rafından Hırvat olduğu için 
öJdirüldüğünü iddia etmiş
tir. Görülüyor ki bir ölüm 
haberinde bile propaganda 
gayreti kendini göstermek
tedir. 

Yugoılavya ve Yunaais
tana karşı açılan harp ya
kın ve uzak memleketlerde 
akisler uy•ndırmıştır. Kızı
Jorduaun fikirlerini neşreden 
Kızıl Yıldız gazetesi Yugos
lav mukavemetinin Alman
yayı Britaaya adalıruu isti-
li teıebbüsüDden feragat 
ettiğini, taarruza ugrayaa 
Yugoslav milletinin ıstıra
bından Sovyetler Birliği bal
kının samimi hislerle elem 
duyduklarını k ydetmiştir. 

B. Ruzveltin muavini de 
beyanatında demiştir ki: 

6' - Demokrasinin kur
tulması için bütün varhğı
mızla çalıımamız., Ingiltere
ye yardım bahsinde biç bir 
fedakirlıktın çekinmememiz 
llzımdır." 

ıailture Haricige nazı. 
rı Londraua döndü 
Loadra (a.a) - Hariciye 

aazıri bay Eden ile general 
Sir Coa Dill lngiltereyc gel

itlerdir. 

[HALKIN SESi] 

RADYO_: 
~---------·---------~---------~---------~------~------·~--~-.--- . . 

-INGIL Z 80 
BALA INDAN 
Berlin operası uandı 

Stokholm (a.a) - Afton
blade gazetesinin Berlindeki 
muhabiri yazıyor: 

lngiliz tayyarelerinin dün 
gece Berline yapbğı akın 
evvelki akın kadar şiddetli 

olmuş!ur. Bir çok yangın ve 

infilak bombaları Opera bi

nasına düşerek yangın çı

karmıştır. Y ngın bu tel
grafı gönderdiğim dakikada 

hfili yanmAkt dır. Unterden 

liuden caddesindeki devlet 

kütüphanesi de hasara uğr -

mış ve bazı kimseler ölmüş
tlir. 

---o--
İcra Vekilleri 

Heyeti 
Ankara, (ı .a) - icra Ve

killeri Heyeti düu 

saat 16 da Başvekalet bia&-
11nda Başvekil Doktor Refik 
Saydamın riyasetinde hafta
lık toplantısını yapmış ve 
ruzaamesine dahil meseleleri 
tetkik etmittir. 
wıuıııuıuuuııumuııııııııııuıımmıuıınuınunwnmmııııı 

Hükômet kona 
ğının tamirine 
devam ediliyor 

Almanla ın 
z yiatı çok 

mühimdir ----Berlia (a.a}-Berlin teb-
liği : 

Alman zırhlı kıtaları bu 
akşam Hınatistanın merke
zi olan Z gre be girmişler· 
dir. 

Atina (e.a)-Yunan kuv
vetleri Almanl ra karşı mu
kavemetlerine de.vam edi
yorlar. Yunanlılar düşmana 

fevkalade ağır zayiat ver
dirmek ttdirler. 

Atina (a.n)-Öğrenildi~i
ne göre lngiliz hava ku9-
vdleri Yugoslavyaya karşı 
barekitt buluıtan Almoıı 
kıtaa tına ve bilhassa Nişin 
batı şimal ve batı cenup 
bölgelerindek~ kıtaata çok 
şiddetli darbeler indirmişlor
dir. 

Berlin (a.a) - Yarı resmi 
kaynaktan bildiriliyor: iyi 
malümat alan bahfillerde dün 
siliblarıoı bırakan Makadon
daki Yunan kuvvetlerinin 50 
bin kişi olduğu bildirilmekte 
ise de bu rak m kat'i değil
dir. 

---o--
Atinada alarm 

işareti 
Atina (a.a)-Dün öğleden 

sonra Atiaada saat 14.19 
da bir alarm işareti veril
miş ve 46 dakika devam 
etmiıtir. 

--o--

!Amerika Dani- Eritr ve el'. 
marka arasın· b şistaıı 

da anlaşma italganıar ric'at -------1111--
Vaıington (a.a) - Birle

şik Amerika - Danimarka 
anlaşması mucibince Groea • 
landın ve batı yarı kürresi· 
nin bim~yesi için Groenland· 

ta üsler tesis etmekte oldu
ğu bugün bildirilmiştir. 

Anlaşma dün geç vakit 
hariciye nazı . ı B. Hull ile 
Danim rka r lçİ!İ B. Deke

uffman arasında imza edil
miştir. Dekauffman Danimar-

kıueın Alm n işgr.linde bulun
ma ına rağmen en büyük 

Danimarka memuru sıfatiyle 
imzasıuı koymuştur. 

--o--
Milli Müdafaa ve Tica. 
ret Vekilleri ıstanbulda 

lstanbul - Milli müdafaa 
vekili Saffet Arıkan ve Ti
caret vekili Mümtaz: Ökmen .. 

Londra, (a.a) -
nezaretinin tebliği: 1 
bir değiıiklik ol,dl 
Eritre ve Habeşistı I ~ 
eden düşman kuvvet 1 

rindeki tazyikioıiı 
ettirilmektedir. · ----
YUNANLI" 
veYugosli 
ita ya ları 

niz dö 
Moskov , ( a.a ) "" 

ordunun gaz tesi ..ı--
mayar Vera 1 '
harp v•ziyetini 1111 ki= 
•lbay Popof diyor 

şehrimize gelmiştir. 

Lüzumlü 
tashih 

Harbın sıklet -' 
garpten şarka intik 
tir. Arttk daha ı..ıa 
terenin istiliıınd•• 
ihtiyaç yoktur. 

Balkanlardaki 1•-' 
b • r ye gelince albay P• 

hususta şöyle delll 
lngiliz donacm•11 

lavlarla birlikte A,.ı Dün Istanbul viliyeti tara· A 
k hakim olabilir. 

fından Anadoluya g çme da Yugoslavlar •• 
istiyen Iıtanbullulara kolay- lılar Italyaalıuı d• .... 
lık gösterilmesine dair veri- · d kted 

meğı iişünme 
len tebliğin bir kelime nok- man kumandauhja•11 

sanını tashih ederiz. ıında ciddi bir b ... dlll 
Birinci maddesi 16yle ola- 8 ı· r• Ve bizzat er ıo ..J 

caktır: karşılaşılan güçllikdl ... 
Askeri ve mülki müteka-

ıürmesi manaıız 
itlerleEytam ve Er amilin ailele • 

27 Alman tay- riy)e beraber "Tr kya,istanbul Bulgar aJ 

Şimdiye kadar esash bh 
tamir görmemiş olan bükü 
met kaaığının esaslı bir su
rette tamirine ehemmiyetli 
bir surette devam edilmek
tedir. Dış sıv ları baştan bn 
şa sökülerek yeniden müata 

• d•• •• ••ıd•• lzmir, Anka, Erzurum hariç b• te 
aresı UŞUrU U olm~k .üzere,, is~edikleri yer- DID ır 

Londra, (a.a) - Son üç lerın ıskele ve ıstasyonl rına Sofya (a.a) - "f';ı 
zam bir surette yapılmaktadır. 

Alt odaların boya kısım
ları bitmek üzeredir. inşaat 
pek yakında ikmal edilmiş ' 
olacaktır. 

gece zarfında 27 Alman kadar devlete ait. vapu~ ve Yugoslav büyüyle 
t · d- - ü) - t- 1 trenlerle mütesa••yeu nufuıı y 1 katf ayyaresı uşur muş ur. D· UiOS avyeza 

'it . b. ,_ h . baııua elli kiloya kadar san· b sa 
gı erenın ır nıç şe rıne 

1 
. 

1 
b' l'k kıt larıoın m~ ~ k 

atılan bombalardan zarar az dık denk eşya arıy e 11 ı te bir surette ıştıra 
olmuıtur. meccanen nn~illerinin yapal- Türk bükümctio• 

maaı muvafılı , görülmüştür. oldğu hakkında J!-•~ 
BULDAN BAŞKA YE- 1 tanbul ın 1 s ndıkl nn- fınd n verilen t-~~ 

dan maaş elanlar, tekaüt, kında Bulgar aJ~ 
IST 
RE NAKL DILECEKJ .... E E eytam ve erzmil maaşı alan· berin tamamiyle 1 

lar bu maa§larını gittikleri ğunu bildlrmeğe 
AiT MUA ELEYE 8 ŞLANDJ yerlerden almağa devmn ede- tardır. 

1 

c~klerdir. Dün başvekil f ---- 111111111111 .. 

lstanbul - lstanbulda otu· devlet tarafından meccanen TELAŞ DEGIL MEMNU- liıi mebusnnda 80 ~ 
ran ve başka hiç bir iş ve nakledilecekleri hakkındaki NiYET LAZIM Bulgar lutaları hiq' 
gucu olmayıp da aldığı tebliğ üzerine şehrimizi ter- Radyo gazetesi lstanbul Yugoslavyaya k•'1 
tekaüt maaşiJe geçinen ve kedecekler bugün beyRnna- viliyetinin dün gazetemizde işiire.k etmemek:.,__ 
seferde de bir hizmet de- meler tevziine başlanılmıştır. intişar eden tebliği münase- ---o-• 
ruhde edemiyecek olan Bu beyannameler alaka- tiyle şunları yazıyor: Cienkl 
tekaütler ile itam ve eramil darlar tarafınd n 15 Nisana Şurasını açıkça tebarnz d 
ailelerinin, ayni zamenda kadar doldurulacaktır. ettiririz ki alınan bu tedbir zapte 
Istanbuld oturup Anado- f ' d .,,,,,, 
ludaki akrabaları nezdine Salihiyettar makamlardan tamamen teda ii i ihtiyat te - Cunkiog (a a) 
ailelerile beraber gitmek verilen malumata göre arzu- biridir. Kimıoye müteveccih bildirildiğine gör«' 
arzusunu izhar edenlerin Jarile lstanbuldan gitmek değildir. Bu tedbiri devletin vetleri HankeU 
Trakya, lzmirt Erzurum ve için müracaatta bulunanların ıimdiye kad r aldığı ihtiyatlı ararasında yarı ~ 
Ankarm hariç olarak istedik· derhal sevkleri mevzu bahis ve heaaph tedbirler zilmre- nan ve Han nebr 
feri yerlerin iskele ve i&taa- değildir. Maksad icabında sinden saymak ve hundan kısmında mübilJJ, 
yonlarnıa kadar. Nilfas ba- şehri terketmek istiyeceklc- dolayı tcliş değil, memnuni- olan Cienkiaugı 1 

ııaa ellişer kiloluk eşya ile rin miktarını öğrenmektir. yet göstermek lizımdlr. • mişlerdir. 

DeT) Kl•••lnden alanız.. ÇoraJık pı PoJiı Metlı 
it•rt11ı No, 864 H -• Tah•i• ONDER Tel• 


