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Bir lngiliz ~ırhlıaı 

Mareşal Peten INGILIZ DO
lmlral oar_ıanın inaııta. , N ~!!~ASI 
ra aııuhlne uapmak Sicilgadan Tarablus • 
istediği bir manevraga garba gitmekte olan 

mani oldu bir dOıman vapur kafi .. 

MREŞAL PETEN 

Viıi {i.a) - Mareşal Pe
ten amiral DarJagın lngiltere 
aleyhine ve Almanya lehine 

yapmak istediği bir mınev· 
rayi mani olmuıtur. Mareıal 

Poten izahat istemf ııe do 
evveli kaçamak yollara ıap-
mıı ve bilibare lugiltere 
aleyhinde buJunıııuıtur. 

Mareıal amiral Darlına 
verdiği bir emirde badema 

bizzlt keadiıinin haberi ol· 
madaa biç bir FHnsıı harp 
gemiıiniD yerini değiıtiril· 
miyeceiini ıaylemiştir. 

--.-:-

inailtere üzerinde sekiz 

lesini klmilen imha etti: 
Londra (a. ) - Amiralhk 

dairesi bildis-iyor: 
Sicilyadan Tr bfuıgarbe 

!itmekte olan bir düşman 
gemi kafile~i lagiliz donan- · 
ması tcrafından tamamfln 
imha edilmiştir. 

Üç ltalyan torpidusu ile 
beş nakliye vapuru batmıı· 
tır. Vapurl•r ağzına k dar 
dolu bulunmakta idi. 
''""'~"""""""""'~""""""'""' ............. ~""'~"'-""' 

GARBİ MA-
KEDONYADA 
DOŞMANPÜSKÜRTOKOÜ 

Atiaa (e.a) - Garbi M • 
kedonyada dtişmanla tema1· 
lar olmuı ve düşman kuv· 
vetleri püskürtülmüştür. Şi
mali Arnavutlukta bir boğaı 
diiımanın eline geçmişti. 

o 

Japon yanın 
Tuuana şehrinde bOgOk 

bir uanaın çıktı 
Tokyo, (a.a) - Tokyoya 

300 kilometre uzakta bulu· 
nan Toyana ıebrinde büyOk 
bir yangın çıkmış bu yangın 
neticesinde 820 ev yanmıı 
ve beş bin ki,i sçıkta kal
mııtır. 

--
Alman tauuaresı Yugot;JJ ...... v 

dO&OrOldO Elçis Ode ad 
Londra (a.a) - lugiltere Odesa (ı.a) - Sof)anın 

&zerinde ıon 48 ıaıt zarfın· Yuroılav elçisi Mil noviç 
da 8 Alman tayyare.i dltl.. lıtaabula ritmek Oıere Ode· 
rllmlt tir. ıa a elml tir. 

RUZVELT 
Kanada Baıvekilini 

çaua davet attı 

V •ıington (a.a) - Birle· 
tik Amerika Cümhurreiıi 
Bay Ruzvelt Kanada baıve· 
kilini Beyaz sarayda çay iç· 
meie davcıt etmiştir. 

Maltaya atıla 
boinbalar 

Deliler hastaha-
nesine düştü 

Kahire (a.a) - Dilıman 
tayy1releri d6n Yany ya bil· 
cum ctmiılerac de hıHr çok 
Azdır. Maltaya yapılan her· 
ruzdtı İH bombal1r deliler 

Amerikan limanlarında 
terciha tamir edlleoık 

Va\!inğtou (e. ) - Ame• 
riko bahriye nazırı albay 
Konlu gazeleciler toplanh-
81Dda ı;öylediği bir natukta 
demiştir ki: 

Ameri\rnn limanlarını ge· 
lecek lngiliz harp gemileri 
tercihan tomir edilecektir. 
Ve ilk olarak Malaya gemisi 
tamir edilecektir. İki Okya· 
nus filomuz da zamanında 
h ıır bulun cakhr. 

Sahil muhafaza gemiluin
den bir kıımını lngilterey• 
devredilmesini düşüntıyoruz. 
Aync iaı• edilmekte olan 
72 petıol remisiue top t11i· 
atı konac k ve bu gemile· 

rin biriı:ci grubu 9 ay, 
diğerleri iki sene ~zarfında 
ikmel edilmiş olacaktır. 

--o--
a bi Trak a
ın müdafaası 

Ancak· Tlrkiue ile bir-
likte, uapılabillrdl 
Loudra, (a.a) - Yunaniı· 

tanın lagiltere atcıemiliter 
mu viui albay Konteleon 
M kedonya ve Garbi Trak· 
yadaki kalelerde bulanan 
Yunan askerlctinia göster-
diği ıecaati sit yişle andıktan 
ve b zı mevkilerden çekilit 
hareketlerinin askerlik İcabi 
olduğunu izah ettikten 
sonr Garbi Trakaya mlidı· 
faa ının ancak Türkiye ile 
birlikte mümküa olabilirdi 
diye söz.üoe nibsyet Yer· 
miştir. --o--

--llJB--
iki iaıe gemisi Marsll. 

uaua gidluar 
baıtaaeaine dtiıerek haHr 
yapmıı ve baat.Jardın biri ' 

Nevyork (a.a) - lngiliı 
mtı .. adeaini bımil iki i•ı• 
sıtmiıi Ne'1yorkta Marıilya

6lm reket ~ tml tir. 
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iSMET INÖNO TÜR -- Şeh·r Haberle i ,,....,...;/....,,.........,. 
HAVA KURUMUNA 
ŞER F V Dl~ ~ Kubıli 0 ht • H va subayı 
Ankar , (a. ) - Rei icambur ismet 1 • f I" •• 1 

ön6 bugün Türk hava kurum Jna şereflen· a .,., azar ıru- o ma 
direrek hava okulu teaiııleı:ini tetkiki bu· nü yap aca istiye er 
yurmuılardar. Milli Şef ge ıı 'e gidiı erin· 

Şehit Kabiliy ihtifali, 20 
Nis D Pazar rünü y pılacak

br. Bu soritle balkı• bu 
ibtif le daha f azl iştiraki 

de pilot mektebi talebesi tar fından ıelim· 
laomıı ve kalabalık bir h lk kütleıi tara
fından içten sevgi tezahürleriyle alkııl D · 

mııtar. Kurumdan ayrılırken Reisicumhur 
kurum baıkanı Erzurum n .ebuıu Şükrü 
Koçaf'a, rördüjil intizam ve m8kemm li· temin edilmiştir. 
yetten dola11 takdirlerini ifade bayurmu1- ihtifale mıahsu olm k üze-

Yüksek okul talebesile 
lise mezunlarından llizumlu 
evsafı haiz ol nlardan hava 
ıubayı olmak i tiyenlcre aıa • 
mi kolaylık gösterilmesi 
Maarif Vekiletinden şehri· 
mizdeki alikadarlara tebliğ 

edilmiıtir. Judır. re hmirden 12,40 t ye Kar· 

•• 
PORTEKiZ SE:FIRINI 

Kabul uyurdu ar 
Ankara {a.a) - Reisicomh 1r İımet İn· 

önü Çankayadaki köıkleriadc Portekiz s -
firi Françeako Taleroıu ki bul etmiıtir. 
Sefir itimatnamesini vermiştir. Ba mera
simde Huiciye V ckileti Umunıi kitibi bil· 
yiik el~i Namaa Menemencioglu hazır bu
la•maıtur. ___ ._ __ __ 

Tütün satın ınlacak 
Toprak mabsülleri oflıince mOstahıilden 

t&t&n m6bayaa edilmeai ticaret vekaletince 
muvafık 16rOlmü1tür. Hiikümı!timizin müs
talııilleri himaye için aldığı bu yeni karar· 
Ja t&tila fiatJ~ri müstakmr olarak muhafaza 
edilecektir. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Yaş kurd layı nasıl 
ütüleme i? 

Bu ıeac ıapkalarda ve elbiselerde kur
dele pek çok kullanılıyor. Evde buluoan 
kurdtleleri yıkayıp yenileştirmek mümkü -
d&r. Fakat yıkanan kurdele yaşken ütüle
nirse ütii lekesi olmak ibtimnli v rdır. 
Kuruduktan ıonra ütüleniac buruıuk 
kalabilir. Bunun ütille medeu yeni gibi 
olmaıı için yerine çare şudur: 

Bir maden suyu veya kol lDya ıiıesini 
gayet sıcak ıu ile doldurmalı. Yıkanan ve 
Y•t olan kurdeleyi şişe üzerine ı rmab. 
Micelli Ye sıcak yerde kurdele iitülenir 
ve yeniden fark11z olur. 

Krem şantiyı nasıl 
hazırlamalı? 

Yaz aylanna ( Krem şıntiyi ) denilen 
varulmuı kaymak bir çok pastal r~, don· 
durm lara kullanılır. Bunu, h zır vurulmuş 
almaktansa, tczeliğinden emin olmık için 
evde hııırl mak ea iyi usuldür. 

Sa tın alınan krem müm tüo olduğu ka • 
dar soğuk bir yerd~ durmau, e9İD en serin 
yeri nereıi isu or da durduktan sonra tel 
ile vurmalı. Ynrım kilo krem için telle 
çırparken arnsır çiğ k yo mamıı ıüttcn 
kahve kaıığı ile dört beş kaşık ilave 
etmeli. Krem liyıkile kab rınca az r azar 
75 gr1Jm toz şeker koymaıı telle k rıştır· 
mala ve ıofray• çıkacağı z m ca k dar 
ıerin yerde tutmah. 

y dan 12,20 det Manisa

dıan da 12,30 da birer tren 
tahrik edilecektir. 

lzmirdeu ihtifale ittirak 

etmek üıere Pııı:ti, Halkevi, 
birlik ve cemiyetler z farı, 

izciler gideceklerdir. Askeri 
bandoda Me11emene ride· 
cektir. 

Borçlu ölürse 
Müeccel Ye faizli bir bor

cun faizınia borçlanan 

ölmesinden ıonra işleyip 

iılemiyeceği br.kkında tem

yiı muh kemes heyeti umu· 

miyeıince ittihaz edilen 
tevhit içtihat kar rı Adliye 

vekaletinden Ş"lbrimiz mlld· 

deiumumiliğioe teblii edil· 
' miştir. Bu kuara ' göre, 

terekenin ifHiı kaidesine 

tevfikan ta1f iyı si hali müs

tesn olmak üzore borçlunun 

ölümünden so ra da faiz 
münk ti olmıyacaktır. 

__ .. __ 
Vinç çı arıldı 

Gllmrük önüade bulunan 
Dem g mark lı büyük vin· 
cin dün şoför lbrabim tara
fu dan Birinci .ordoaa gcti· 
rilhken deniıe yov rlandı· 
ğını yııınıttık. 

Limanlar idaresine ait bu· 
luaaa vinç denizden çıkarıl· 
mıısa da bazı akaamıoın bo
zulduğu görülnıüıUir. 

Gümrük idaNıinin işleırlni 
kol yhkla görmekte olan 
vinç tamir eltiı ilecektlr. 

-- .-
Gidenler 

ŞE:hrinıiıde Orman iıletme· 
leri h kkınd tetkikler ya· 
pan Oı..uanlar :amam müd&ri 

B. Fahri Bük, dün Ankaraya 
iİtmiıtir. 

ömü ~ geldi 
Bugünlerde şehrimize kaYJk 

vesaire vaaıtalula günde 40 

~ ....... 660• ...... -.... 50 bin kilo odun kömüril 
ıRAŞİD RIZA TİY TROsu: gelmektedir. Köm&r fiatleri-
: Bu Akı~ın ı nin düımesine intizar edili· 

ı Ha kevi de ı yor. 
ı ı -----
ı 2 nci temsil ı B I d • R • • 
ı BOB STiL ı e e ye eısı· 
ı Vodvil 3 perde ı • f • • 
ı Yerier numaralıdır. Gi· ı m Z te iŞ etti 
t şe sabah 10 ~ n itibaren ı Belediye reisimiz doktor 
ı Rçıktır. Temsıl tam 21.30 ı Behçet Uz bugün sabahleyin 
ı da başlar. Alsaacak ve ı h. d bT d t tk•k t 
ı Güzelyalıya otobüs temin ı ıe ır a bı 1

1
n d~ e 1 a 

. . . : yapmış ve c e ıye işlerini 
ı edılmışhr. - · · · t• ...................... ~ .. gozden geçırmıı ır. 

ı IMATıNELERDEN İTİBAREN ı 

~ ELH A Sınem sı d i 
iYaknı tarihin merak v ibretle: dul~ s bif-:,Ieri .. ~?lta!l.~a-: 
ı mit devrinin en gülünçıü bidı elerı v Tur fıhmcıhgı· ı 
ı niu en SON ŞAHESERi t 
ıK 1 V 1 R C 1 K A S Ai 
ı (Türkçe Sözlü - Türk Musikil!) Yar. t nlar: S it :Hı1lide ı 
ı Talat· Yaşar - R.Kemal • Necıle) Dıkkat: Ay Dogarken: ı 
ı Jeanette Mac Don11ld-Nel on Eddy.. : 

Se nıler-2,15-4.30-6.45-9 da ı - TELEFON: 3646 

! Tayya e Sı eması~da i 
ı Esr rengiz memleketlerin harik larını .. Alev saça Volkan-: 

Yanık içi ilk tedb r 
l rı .• B ita girmemiş ormanların cehennemi muhitinde aı- : 

ı lan, kaplanlarla, tim1ahlar rasınd beyaz bir kadın.. ı 

ıoliuyanın 311cü 1 Z «b lngilizce ı 
: süper filmi • BDZJ ar SözlO t Elde hafıf bir yanık olursa, yaaaa y re 

90 derecelik ispirtoya batırılmış pamuk 
koymak için iyidir. ispirto, sa toplanma· 
ııaa mani olur. Biraı ıonra pamuk kıldı· 
nl111ah, lwıılca nıç yapılmamalıdır. 

ı 2 y d ) f'ranıııca ,,,, : (). arının a ın rı S6zın ı 
:Mati eler: 3 .. S,40 • 8,30 Cumartesit Pazar ıBal ri 1.45de: 

baılar El illnındaki matine ıaatlerl muteber delildir ı 

• 

RIK ı 
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(120) Y ı-:~ : Halıl Ze~lı l 
,. ~ 1 

Ameri a umuoıı 1A 
kiri Alman ca uslıJ». 

Aleyhinde 1. 
Nazi htıkômeti ise rayretli aıoı•Y I 

amerikaya mii tkilit çıkarmakta de••JSI 
yorl rdı. 

111
, f 

Hnttl amerik lılar araıında bu c• -,,11l 
·ı d'ğ' ko' bckesioin sır :ına erı eme ı ı d•· 

oyunun kaybe Jildiğioi zannediyorl•' ~I 
Fakat bay [-lardi, N vyork ııı•b~10,1 

müktedir biki mi cesareti i k ybe~: .. tıl. 
Bu kıymetli b llkuk ad mı hem ıGJ d•'' 
önünü almak hem de amerikao • 
dünyaya göıb rmek emelinde idi. , 0 

·ı1aıe•• Biıleıik am lrikanıa merkez ı . 01 
V aıingtoadaki htikümet adaaıı•~f•~ 
fikrini açıktaı ve onlardan 111u••d 

l • 
ve ıallhlyet aldıktan sonra fU 1° 
natta bulundu: f 

"Memlekette bir casus ko111plo;;,,.• 
cut olduğundr n vatanımızın mok• rJJJ 
hazırlamakta olduiu teblikeni• eb~clJf• 
tini amerikan halkının bilmesi ııs:: .,sf~ 

Bu )&zum itibarile amerikada b
1',t1 İ ~ 

bil eaıuıluk teıkiJitı için hük6111 e 
etmeli ve aya'.t dayamaiıdır. 

Öyle bir te:Jkilit ki halkıaıııı •'bili 
' muzun iıtikliliai tehditten bu ~ar• f 

mücadele aurutiyle bizi bu bell111~ bi• 
den himaye etmelidir. Binaen .•l~YIOS'
iti sonuna kadar takipten bah 1 

YJI." il~ 
bJıe 

8. Hardi Nevyork federal 111• :rP' 

iıi ııfatiyle 20 haziran 1938 de 1,ıo•o{an ylizlerce alm n casuıund•0 kil 
sekizini mahkemeye ıevkctti. öte · 
hepıini serbest bıraktı. 1ı•• 

Bu on sekiz kiti de Amerik•0, f 
. . it•'' rın aykırı hareket ettiklerıaı 

)erdir. . ıi•ll 
·Bunlar amedkan ordusun• aıt b''

rruları, hafi ı liinatnameleri, ~· f,,ı~ 
rakı, amerikan bahriyesine ve 

1 
1111 

dair suları bılfiil ç lan ve çaldır 
mürekkepti. 

Son• 

,. . 



K ~ 
~n bir parçadır aslan Mehmetçi~ 
'- )old, •cı~ acı inleyen kaya, 
ft.t ~· d •glardı 1ana her yaya; 
~'t ~ 11 

•1a çatlayan ateıti n~bir, 
" Y~j~ 'l döktüydü üıt8ae zehir. 
l(IL Yosunlar demirclen agw dı 
•• "'tc, ii • 1 ~~tlrlar •t~ne yıldınm yaj'dı, 
~tııt •ılatta yıllarca seni, 

•eıt bozmadın büyllk gölgeni. 
Seni ne sel al :la, ne de fırtaDa, 
yıkılırken d6nya, gökler ıutına; 

H6rüm" diye durdun hem de delik·deşik, 
~ttaı 8•nden bir parçadır aslan Mehmetçik!.. 

~~'t•tı 1''! ~ken zulmün sesini, 
tbi ı,, erıttı son gölıc tini .. , :il •Jtı~r rüneıtin bağrı ada yurdun, 
')''ia Yllv nı gCSkhre kurdua. 
~ı.,1, ta Yiikıel ki aeniıı her hraf, 
~Gıık,'lür6yün ardındın saf, saf, 
~dQ: tn daha çok hızla ileri, 

111l kahraman Muhmetçiklui! .. 

~ reçen glinleri dlişün arknd ş, 
ır aslan "Meh:netçik" olarak &avaş 

~ırı dolu göjıünde ay yaldız vardır, 
••• fa yery&zü, aı6man dardır! .. 

lstanbul: B. Şarbalkan 

uvvetli bir 
ma-
• 

Rentıre 
ki Si 

Amerikada çok kuvvetli 
bir röntgen makinesi yapıl· 
mışb. Bu makine milli mü· 
dafaa işleri için imal edil
miftir. Makine 10 santimet
re kalıobğrnda bir çelik lev
hanın arkaıınndaki şeyle:ria 
resmini iki dakikada çek
mektedir. 

Yeni makine duyarları 30 
santimetre kahnbğında be· 
ton ve ayni kalınlıkta tui
ladan bir huıuıi odada sak
lanmaktadır. Makine hususi 
vinç marifetile kald11ılmak· 
ta ve kimse tile dokunma· 
m•ktadır. 

-o-

150 asker se
ferber eden 

ada ar 
ingilizere tibi memleketler 

aıker seferber ederek yar
dımda bulunuyorlar. 18 iaci 
asırda keıfedilen T ooga ada 
larıaıni meıkezi Nio Fo • U 
kaıabaıınıa nufuau 700 kiti· 
dir Burada oturan Sılot 
Tubu iıminde yerli bir lrra· 
liçe harp ilin edildikten 
sonra seferberlik ilin etmi11 

150 asker ıilih alhaa alın

mııtar. 

Bu ukerler iyi talim gör· 
müılerdir. 

Tonga adaları, loglltcre· 
de "diin1a cenneti,, 11ımile 
anılmaktadır, Ada aakinleri 
güzel v6cuda Hhip olup 
biç hastalık •u acfalet gör
memiş inaaulardır. Adaluın 
iskelesi yoktur. Vapurlu, 
bu yilıden ıabilc yauaıamı · 
yıp poıta da adalara sandal 
veya yhüclUer va11t11ilo ta· 
t• amaktıtltr. 

(HALKIN SESi) 

"Ulus,, 

Boş er 
zıya lar ve 

ahriple 
F alib Rıfkı At y 
Korku, §İmdiye kadar l!e 

cemiyetlerde iyi bir t rbiye 
vazıt sı telakki edilmi~tir; 
ae de tetbiş ile, bugiloe k -
dıır, milletler h k ve toprak 
fedakirlığın katlanmıılar
dır. 

Yıkılan yapılır; harap olan 
tamir olur; ölenin yerine do· 
ğor: fakat yangın, t brip ve 
kıt~ı babraları muharip mil· 
letler arasındaki ve nefreti 
her gün bir z d&b derin· 
Jeştirmektedir. Mağlup ve 
g Jip gcler:ıJer, nib yet, bu 
sene, öbür sene, üç ıe e 
soura bir kıta veya bir 
diloya üstünde beraberce 
yaıamağa mahkum değilmi
dirler? Bu harbin bot yere 
ziy alannın me uliyetini, 
kim bilir k ç neslin masum· 
ları, k ç türlü ödemek mec· 
buriyc:tinde k lacaklırdır • 

Bir bat d n dönülm k 
için, hiç bir zam n geç ka~ 

lınmış değildir. Topyekun 
harp nazariyecileri, görüşle · 

rinde ve hükümlerinde esa· 
sen bir hmbet olm dığını 
itiraf etmelldirJ r. Ve bu 
harpten evvelki beynelmilel 
kaidelere dönmenin ancak 
faydalı olacağını düşünme· 
lidirler. 

Harp, mub ripler arasın· 
da bir hesapl şmadır: bu 
besaplnıma menfi vey müs
bet netice verebilir. F kat 
nibıd bafaraklığ , sulhtan 
sonraki işbirlikleri11e, z ruri 
teaanütlere mani olmaz.Boş· 
yere tahrip ve katil iıe, be· 
saplaşmanın müıbet veya 
menfi neticesi ilzerinde biç 
bir tesir yapmamakla kal· 
maz; ıulbu11, milletler ara· 
sında, harp devrinin n sıl 
ve ae zaman bitec ği ma· 
liim olmıyan bir kin devri 
halinde detauuna seb p o
lur. 

-o-

Bugün · ii ve 
yarınkı 

Yu2osli ya 
A. Ş. ESMER 

Acal:ta Yugoılavy , S~d
koviçio imzaladığı üçlü pak
ta dık kalsaydı, netice 
bstka türlü mil olac ktı? 
Çok şüpheli. H tt ~ netice
nhı. ynı olacaiına şüphe 
yoktur. Yugoılavy nıo mu· 
k1adderab bak~nıd ki karar 
çoktan verilwiı hulunayor-

,du. 
Ôylc ol · ydı, M cari tan 

ve Bulgari tan mihv r ordu· 
lanna kapılarnu açmazlardı. 
lu11da11 ıarfınızar Yugoılı•· 

17Niıan 1941 

Aüh ra - Askere alın nl nn işkri i resmi vekaldaıme 
ile t kip edeceklere verece leri v<.kaletnamenin noter 
huzuruod tanzim eddebiJeceği gibi fevk 1 de baUerde 

hakim, jandarma, poli ve ems H devlet idnTesi measuplan 
huzurunda d t nzim edilebil ceğine dair Millet Mecliıine 

verilmiı bulun n kanun leyıh~sı likalı encümenlcrdeo 
g çmiştir. 13und n başka sif b ltında olanların lcyblerine 

açılmış hukuk d vrıJarıuıo fevk iade ha in sona ermesine 
kad r görülmemesi ve bu gib:ı~r hakkında yeniden hukuk 

dt.vaın açı\am masıD dair katıun layıb sı dıı M clis umumi 
heyetin~ sevkedilmek üzeredir. 

---- 111111111111 ----

LL s 
Ankara - Büyük Millet M< clisi bugün toplan rak arzu. 

hal encümeni in bir m zbabısı ile Erzincao yn sar ıntııın· 
dan z~rnr görc:.nlcre y· pıl ca.k yardım bnkkınd ki kanunun 

dördüncü rn ddesirıe bir fıkr ilavesini kabul etmiıtir. 
Bundan soıır Devlet demiryollaıı umumi id resinin teşkilit 

ve vazifesine fJİt kanunun 32 nci maddesinin tadili hak
kındaki l nnunun da birinci müz kere ini bitiraıittir. 

ö Fİ I 
D 

A ~ ANUNUN-
TADILLER 

Ankara - Meclis Milli Müd faa encümeni örfi idare 
kanunuDda y pılacak tadili rle bu kanun ilave edilecek 
hükümle.re d ir olan 16yıh yı müzakere ve kabul ctmittir. 

s zl 
Keçecilerde Abdülkndir 

paş h nıada Hü eyiu oğlu 
Mustafa Şimıe ; han katibi 
Ahmet oğlu Mehmedio ban
da bulunmadığı ~ırada kur· 
ıuo su borularını ç hp 320 
kutufa lımail oğlu bakkal 
Sülcym na ıathğı tesbit edil
miş ve suçlu borul rl bir· 
likte yakalanmıştır. 

ıça taşı ............ _ 
F evzipaşa bulvarında Dur· 

b ba oğla Niyazinin üzerin· 
de bir bıç k bulun r k alın· 
mııtır. 

ya lıuruluşundn bir siyui 
teşekkülün, mihver laı ftu· 
dan tasevvur edilcrıı nizam 
içinde yeti yoktur. Fakot 
mihver bu hedefine vaı m k 
için b şka bir tibiye t tbik 
cimeği düşü üyordu. Viy • 
n da imz 1 u n paktta, red· 
dedilmesi üzerine, mibv r 
d ha seri ve d ha zecri bir 
yoldan yürümüıtür. 

Bunuola b raber, bu ş rt-
1 r ltındo Yugosl vyanıo 
istikbali daha müemmendir. 

Çürıkü mihv~rin kaz na-
cağı mu• kk t zaferler bü
yük b rp içit de görüldüğü 

gibi, Snbist ııtn ? m mile 
işgal altın aham sı gibi bir 
netice ver e bile, Yugos· 

1 vya mukadder tını İogilte· 
reuin, Birleşik Amerikamn 
ve hatti bir dereceye k d r 
d So9yctler bit liğinın mu· 
k ddcr tana bağlamı bulun
duğundan ha müc defeden 
dab ku v tli. daha toplu 
ve d ha ziı1dc olı r fı çıka

bilir. Bunun on büyük örr.ıew 
ğine Yngosl vy nın k ndi 
tıuih eayf larındn t sadüf 
edilir. 
-D•amı 4 6nc0 •alıilcdc-

ı Haricige Vekaletlndan 
1 tebliğ edilmiştir: 

Rom oy da hiren neıre
dileo bir kar rn me muci
bince ecnebilerin milli ikti-
at nezaretinden vcrimiı bir 

müsaade olmadıkça Roman· 
y daki emlak, hukuk ve 
men fiine ait t arruf mua
melelerinde bulun mıyacak· 
1 rı; böyle bir müsa de iı· 
tihs 1 edilmeksizi yapılacak 
t sarruf muameleleri ile 
norm 1 id re muameleleri 
ve baukalard mevdu kıy• 
metl re müteallik t sarruf 

muıımelelerinin hukukao ba· 
bl dcledileceği; Romanyada 
ik met etmekle beraber 
orada bu gibi emlik, hukuk 
9e meaafie malik buluoan 
ecnebilerin ise, Romanya 

arazisinde tedavüle çıkar
tılmış bulun D bilümum tah· 
villerle nam mabarrer ol
mıy D kıymetli senetleri ha-

mil oldukl rı takdirda bun-
1 r hakkında Nisan 941 ni· 
bayetiae kadar Romanya 
a fareli ile konaoloıluklan· 
na bir beyancame vermek
le mükellef oldukları; ayni 
mükellefiyetin bu ıibi es· 
ham, t bvilit ve senetleri 

mevduat olarak kabul otmiı 

bulunan ha alara da tamil 

olduğu An karadaki Roman· 

y sefareti tarahndan bildi
rilmiıtir. 

K yfiyet alikadar Türk 
vat ndaşl raoın ittillına ••· 
ıolunur. 1 2 

Işık 
bmir Momlekcıt aataoHI 

Rontkeo OlÜtebaH>•ı 
Rootken " Ele~trlk t•d••f•I 
apılır. ikinci &e7Jor Sokak 

• No 'l t.. ,;()JY. 2542 
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RADYO .....,,,. 

GAZETESINDEI 
Dlnya siyasetinin en mü

him nfh111 ıöylece icmal 
ve hüJiıa olunabilir : 

Yagoslavyanın ağır bir as
keri mağlubiyete uğıadığı 
artık lagiltere ve Yugoslav
ya tarafından teslim edil
mektedir. Bu mağlubiyetin 

ıebebi evveli Yugoslavyauın 
eski rejim zamanında harp 
için maddeten ve manen ba· 
zırlaıamamıı olmasıdır. 

İkinci aebep, lagiliz erki· 
nı harbiyesi ile baılamış 
olan müzakereler nihayet 
bulmadan Alman taarruzu· 
nan batlamıı olm111dır: 

Yagoılavyada senelerce 
mihvere taraftar bir siyaset 
takip edildiğ'inden biç bir 
hawlık yapılmamııtır. Yu· 
ıoılavya maddi ve manevi 
bakımdan da baurlıksızdı. 
Yugoılavya harbe ne için 

ıirmiıtir? Bu suali efkirı 
umumiye sormaktadır. Ordu 
ve halk üçlü paİltı hazme
demiyerek 26 Marttaki in· 
kıllbı yaptıktan ıonradır ki 
Yugoslavya bazırlanmaia 
baılamııbr. 

Mibverciler Hınatlarıa iı
tiklllini tanımıı bulunuyor· 
lar. Yeni Hınat devleti ba
ıına kral Aleksandr'ı Mar· 
ıilyada katleden tetbiıçilcr 
ıetirilmiıtir. 

Bu Hırvat devleti kurulur
ken Macarlar da Baaah iıgal 
etmiıtir. Halbuki buralarda· 
ki Macarlar, ancak bir ekal
liyet teşkil ederler. Anlaşı· 

lan Almanlar Banah Mı cu· 
ların barba firmeleıi için 
vermiılerdir. Ve Macarlar 
harba girmeıle11e bu eyale· 
tin Romanyaya verileceğini 
ıöylemftlerdir. 

Berlinden gelen bir ha· 
herde Makedonya hakkında 
ıu sözler ıöyleniyor : Al
manya hariciye nuaretinde 
Makedonyanıa tanzimi me· 
11leainin bugllnün meselesi 
olmadığı ıöylenmcktedir ve 
Bulgariıtandaki emellerin 
canlaa.dıralm&11 da harbnı 

ıonuna bırakılm ktadır. An· 
laıılan Almanlar Makedon· 
1ayı Bulgariıtaaa vermeğe 
razı olacaklardır. Naııl ki 
Banah Macarlara vermiıler
dir. Fakat, Bufgarlarıo da 
harba girmesi şartiyle ... 

Filhakika, Sofyadan veri
len bir haberde, BulgGrların 
Yugoslav hükumeti ile ıiya
ıi münasebetlerini kestiği 
bildirilmektedir. 

Şoförlerin 
Valimizden Dllıklerı 
Valimiz B. Fuad Tuk!Bh 

ıiyıı et eden ~taksi oförle· 
riaden bir heyet, kendi it
leri bıkkıadı valimizden di
leklerde buluamuıtur. 

[HALkiN SESi) 

RADYO- .. ________________ .._ ____ ~ __ , _________ ... 
Sellum 
kasınd 
Ji mu 

ler 

mınt - ŞARKİ AF. JNGILIZ HARP Avlonya U 
şiddet- RIKADAKI FiLOSU nında iki ~ 
arebe- Bütün ı alganlar inal- Llbga sahlllerinl bom- liye geJIJ

1 

J.uyor lizlera teslim oıuuor bardıman etti berhava e . ---o - -o___,. , --o ..... -

Kahir•, ( a. ) - Llbya
daki vaziyetin beı ıilnden
beri durgun olduğ'q yahuz 
Sellom mıntakasında dev· 
riyc faaliyetile beraber şid
detli muharebeler devım 
etmiı ve düşm n yüzlerce 
zayiat vermiştir. 

Beyan 
tasnif 

ameer 
edıldi 

lstanbul - D&r.ı viliyet 
makamında vali muaviainio 
riyaıeti altında kaymakam
ların ekseriydile yapılan bir 
içtimadı, lstaabalu arzula
rile terketmek iıtiyenler 
tarafından verilen beyanna
meler tHnif edilmiıtir. Ayni 
zamanda buaların baaa-i 
iıkele veya istHyonlara çı
katılmalarını iatedikleri •e 
bengi mıDtakalara gitmek 
niyetinde oldukları da ayrı 
ayrı teabit olunmuıtur. 

Neticeler Ankar•ya bildi-
rifmittir. Gelecek emre ııöre 
hareket edilecek ve lizım 
g len nakliyPt için tedbirler 
ittihaz edilecektir. 

....... -o--' 

Ikiltalyaiımüf. 
rezesi birbirle
rineateşaçtılar 

Kahire (~.o) - Şarki Af· 
rikada bütün ltalyan asker-
leri teslim olm•kta ve d;ığ
Jarda bulunanlarda toplan· 
maktadır. Mussolini boğazın· 
da 600 kişiden mürekkep 
iki mlifıeze te1Jim olmak 
&zere iken ıinir buhranından 
birbirlerine ateş aÇmışlardır. 
Habetlileria esir aldıkları 
110 Italyan süvarbi lngiliz 
kumandanına tealim edilmit· 
tir. 

- --
Yugoslavya· 
dan 2eleo 
haberler 

Londr ( G.a ) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Yugoıfavyadaki askeri va· 
ziyete dair Londraya en son 
gelen haberler bu vaziyetin 
hissedilir derecede feaalaş
mış olduğunu gö!tcrmektc
dir. H tt" Yugosl v muka
vemeti tek kumanda altında 
muntazam olarak cereyan 
ctmcdiğe benzemektedir. 

HIU ba ez çok genit çele 
b rbiyl dev m edilmcıi der· 
piı edilmektedir. 

_ _._, o---

Kabirede neşredilen bir Kahire ( a.a~) - Akdeniz Kahire (a.a) -
tebliğe göre Habeıistandaki filosu baı kamanlığınıa teb· dairesinin tebliği: "' 
Italyan orduları baıkumaa- liği: Donanmaya ııı• U 
danı Diik Dauıt teslim Docanmamız Libya ıahil- yarelerimlz AvloııY' ~~ 
şeraitini öfırenmek için ge· feriyle Sellanıan ta•k oahili ~:::iy! ;.:X.i~:-:ı.' 
neral Kaningamın kararga- ve Elgazab denizden bom-
hına huıusi bir murahhas bardıman ediimiı ve yerde miılerdir. ' d )ıi 

V ardar üzeria • 1,,~ a-öndermiıtlr. buJun n beş t yyare de tab- bir kı>pr& de borob• 
Dük Daustuıı kumanda- rip cdUmiıtir. rip edUmlı ve Pirle~~ 

•ındaki kuvvetler 40 bini 0 --- rında düıman 11• 

ltalyan ve ı 36 bini yerli Yugos a· vyada motörlü kolları boOI ' 
olmak üzere takriben 80 bin edilerek mitraly6J 
kiıiye yaklaımaktadır ve bu - tutulmuıtur. 

~;;;.eıı; ... :~·~oad:~d0:: 300 Alman taııarasl E • is"· 
Cimmlde toplaamıı bulun- t h • dildi rg&Dl 
maktadırı.,. a rıp 8 zı ikra111i)' 

-- -
Fransadaki 
Talebelerimiz 
Viti (a.a) - Ekserisi Gre· 

noble ve Toulouıe 611iverai-
telerine ait olmak ü~ere 20 
kadar Tiirk talebesi bugün-
lerde Pariı • Berliu yolu ile 
lstaabula gideceklerdir. 

istifa etti 
lıtanbul - Karabük De 

mir vo Çelik fabrikalan mti· 
dür& Emekli general Seyfi 
istifa etmiştir. Bu fubrik•lara 
yeni bir m&dür tayin edilin
ceye kadar Sümer Bank ağır 
endüıtri ınbeıi müdürü mü
esseseyi vckileten iadareye 
memur edilmiıtir. 

Muallimler 
mecl sleri bu· 
gün toplandı 

-----o---
Orta okul ve rise öğ'rct· 

men meclisleri bugün okul-
ların~a toplanarak ıınıf 

geçecek talebeyi tesbit 
etmişlerdir 

Ayın 21 nci günti lise 
bitirme 22 nci günü eleme 
imtibanluına başlanacaktır. 
Ege ve Kültllr liselcriain 
orta ve lise kısımlarının son 
ıınıf tolebesinia bitirme ve 
devlet imtihınları ikinci er
kek li csiude )'apılacnktır. 

Liıelerin askeri kampl r ı 
tecil edildiğ'i için askerlik 
deraleriu.dcki ameli ve na · 
zan imtibaalırı 21 Nisandan 
itibaren baıhyacaktır. 

--oı--

Atina (ı.a) - Yugoılav

J•daa buraya gelen bir in· 
giliz tayyare subayı Royter 
ajansı muhabirine Yuroılav 
bava kuvvetleri tarafından 

Alman iıtillsınıa ilk günle· 
rinden beri yapılan parlak 
mücadele hakkında beyanat
ta bulunmuıtur. logillz ıu · 

bayı Yugoılav kuvvetleri ta· 
raftndaıı tahrip edilen Al· 
man tayyareleri adedinin 
300 kader oldujuau tahmin 
eylemektedir. 

ZABITA 

Yara amaia 
Sebeb yet 

Bayraklı Turan geçidinde 

Kizım oğlu makinist Oı
man Ôzdinç idaresiDdeki 
Baoliyo katari ile karııyaka· 
ya ıitmekte iken tren gll· 
zergihında bayrak uçurt· 
makta olan ve trenin gel· 
diğini göremiyecek derece-
de dalgın bulunan Saffet 
kızı 11 yaıında Ayfere çarp-
tırarak bııından ve kula
ğından yaralanma1111a sobe· 
biyel verdiğinden yakalaa.
mıı ve hidiıeye C6mhuriyet 
Müddeiumumiliğince el koa
m,uıtur. 

Ankara - Erı•0~ıf 
llDID 16 DCI ikt• ;d 
sekiıinci amorti k•f ; 
pılmııtır. 94412 ııodl J~ 
bin, 37082 auro•'; l 
lira, 49814, tt25~0' Jil' 
numaralar &çer bı 
zanmıılardır. 

--o_.,.-"' 

MATBlJft 
HÜ~ 
-Baıtaralı J neli td 

YENi SABAH: 

lneilizler, ~ 
ler ve AJJllB 

--..-"; 
HüıeyiD Cabit u 

·çillP"' 
Alman•ar ıulb 1 

•• ~ 
hat rahat, uı00 dJ.; 
sarfederek haıır1•0cl, 

' iO 1 

gilizler atof ıç bfl" 
ba altında, hır• 1 
rinde, mütbiı ~~·it 
ruıu karş111adı tf''' 'fi 
lan yapıyorl•r· 

1
.,1or 

maya muvaffak 0 dıb' 
her geçen ıBo Ut°''"' 
vetli bir hale '/ -· 
VATAN: f 

Almanlar atıl., 
besi gıçirdll• 
-o~~ 

§ Alaancakta Nazif oğlu Ahmet Eoı•0 
of 

lbrahimin üzerinde bir bı- Yeni Aloı•O. tJJt 
çak bulunarak ahnmııtır. para etmiyecei1 4t1· , ... 

§ Kemer 1217 sokakta varsa o da bO ''' 
Ömer oğlu arabacı Muatafa niio birinde Alll''~"' 
bir müı: kııa yllzilndeo Ab· da talihlerini t~;,ıı 
dullab oiiu Rif4ll ıopa ile isterlerse Çın• ,.,. ı 
bıtnıdsn yaralndığından ya· manlarilc vo 0°1

' 

MiLLi PIY ANGO DeT) 
kalınmııtır. karıılaıırlar. ~ 
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