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Milli Şefimiz İnönünün 
p rtimiziıı lzmir viliyet id -
ri heyeti ile merk z kaza 
idare heyetice ve halkevine 
kıymetli imzal riyle hediye 
buyurduk) rı resimlerinin t • 

lik merasimi dün C. H. P. 
viliyet merkezinde ve balk
evinde y pılmışbr. 

Parti merkezinde sııat 17 
de yapıl n merasimde v li, 
şehrimizde buluna• parti mü· 

B. RUZVELT 
KA ADAYA 

GIDECE 
--o--

Oktava ( .a) - K a da 
B şvckili B. Ruzveltin 15 
Mayıst Kanadayı ziyaret 
etmesinin muhtemel olduğu· 
nu söylemiştir. Ruzvelt in· 
gihz V alii umumisinin ko· 
n ğıu enecek ve K o dcd 
bir k ç gün kal c ktır. 

Kuşlar 
gibi 

w 

uçacagız 

V ata al rının 
toprakl rıada şe
refli ve namuslu 
inıanler gibi yü
rilyebilmck için 
temalarında da 
kuılar iibl uç· 
mağı bilmek ır•
rektir ... 

fcttişi Jst nbul mebusu 8. 
Galip B li iy r Göker, bele
diye r~isi Dr. Behçet Uz, 
C. H. P. viliyet idare heyeti 
reiıi avuk t Münir Birsel, 
belediye mecliıi az )arı ve 
knza idı1re heyetleri reisi ve 
azaları buluıımuşl r. 

C. H. P. viliiyet idare hey· 
eti reisi vukat Münir Birsel 
bir nutuk ir t ederek, par-

-D11Vamı 4 üncü •ahi/ede-

Ribentrop 
1 Ciyano 
Mü•ikatı 

--o--
Brca, ( a. ) - Romad D 

gelen bir haber gör Alman 

hariciye naz1 ı B. Ribentrop 

ile ltalyo h riciye D zın 

Kont Cienonun bir görüşme 

yap c ki rı tahmin edilmek· 
tedir. 

-l?Z!!:D--

go 
bi 
me 

A 

av 
a 

eş re 
-

Londr ,, ( a.a ) - Royter 
bildiriyor: Yugo lnvy kr !ı 
Piyer halka k rşı neşrettiği 

bir J,cy ııot\mede: "Yugo • 
1 vyed u ayııldığıoı, fakat 
mcml ·kete muzaffer olar k 
döaeceğini ve mücadeleye 
nih yetine k d r devam edi· 
leceğini Yugoslsv bayrağının 
şerefini kurt rdığı ı bildir
miştir. 

--o--
Adis babada 

Norm 1 hayat 
b şladı 

Lotıdra (a.a) - Habeş 
prenslerinden biri Habeş 
v tanperverleriııe iltihak et· 
miştir. 15 gün ıüren işgal· 
den sonra Adis • ab bada 
normal hayat hışlamıı, kah
ve ve dükk nl r açılmıştır. 

6 ay ıigara B!kıntııı çeken 
Adis babad ıig ra bollan· 
mışhr. 

--o--
mira) Darlan 

Par·s 2idiyor 
Vişi, (a. ) - Amir 1 Dar· 

lan pek yakında Pariıe 
gidecek ve orada Alman 
makamlarilc görüşmeler ya· 
p c ktır. 

S bib, qıiyat 
Amiri ve B ı 

Mub rriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 7,5 LiTa 
6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PARA 

Bayan Mevhibe lnönü 

Ank ro.- Cumburreiıimi· 
zin refikalım Mevhibe lnönil 
Y rdım severler c miy tinin 
daveti üzerine ordu sıhhiye 
depolarınd v zif alan ba
yanları ziyaret etmiş ve 
yurt müd f ıında aöıter• 
dikleri yiikıck alakadan do· 
1 yr kendilerini tebrik et· 
miştir. 

Yuna emni
e 
• Dl 

eza eti
tebliii 

-.--.-o--

Atin , ( . ) - Düşman 
t yyareleri Pire, P traı, Ei· 
riboz, Akrinon ve Girıd 
adasına bomb lar almıştır. 

Alman tayy releri Atinaaın 

bir dı mahallesinde bom· 
bal r atmış a da zayiat ve 
basar azdır. Batan balta· 
h ne gemisinde bnlunan 
hasta bakıcı kadınlarla bazı 
doktorlard ölmüıtür. 



SMIFE 2 

ISTANBULDAN 
GIDEC:KLER 

Istanbul - Arzularile Anadoluya geç· 
mek iıtiyenlerin hükumet tarafından mec
canen ıe•kine iki, üç güne kadar başlana
caktır. İfk parti Trabzona k dar deniz 
yolu üzerindeki şehirlere sevkedilecektir. 

Zoaguldağa çıkarılacak olan kafile ara
sında Ankara demiryolu üzerinde bulunan 
yerlerde yerleıecek olanlar da buluna· 
cakbr. 

•• 
Orta okullar ve lisele 
de imtihanlar baş adı 

Bugün orta okullaun ıon sınıf talebele
rinin de•let imtihanlarına baılanacak ve 
14 Mayıı Çarıamba akşamına kadar devam 
edecektir. 

Liıelerde dün bitirme imtihanlarına baş· 
lanmııtır. lmtihanl r S Mayıı akşamı niha
yetlenecektir. 

-----------
• 
iaşe Müsteşarının 

Tetkikleı·i 
latanbul - Şehrimizde bulunmakta olan 

iaıe müıteprı Bay Şefik Soyer bugiln 

Ticaret odasına giderek muhtelif iı1er 
etrafında izahat almıştır. 

FAYDALI ilILGILERl: 

Elbise ve ayakkabılar 
uzun müddet dayan
ması , için ne yapmalı 

Dikkat edilecek en mtıhiın nokta kir
lenmiş ve lekelenmiş bir elbiseyi dolaba 

temizlenmeden asmamakhr. Henüz: lekele

necek bir elbiıeuin lekesi eskimiş bir leke
den daha çok kolay temizlenir. 

Kirli kravatları benzin içinde yıkamalı 
kurunması için gölgeye asmalıdır. Kokusu 

zaif olunca üzerine ince ıigua kağıdı ko· 
yarak ütülemek lazımdır. Kr vatta kalmış 

olan benzin yağını kiğıt hu suretle çekmiş 
o!ur. 

Şapkaların temizlenmesi ele icap eder. 
Bu pek kolay ve çabuk olur. Bir kap içe· 

riıiae konulan kuru kepek at eşte k ı ışhra 

karııtıra ısıtıhr, ve bu sıcak 1 epek şapka

mn ilıtüne (tepesine ve kenarlarına} serpi

lir. Kepek bir iki dakik bıı:akıbr, ıonra 

ıilkilir ve şapka dikkatli ol r~k fırçalanırsa 
ıapka tertemiz olur. 

Fazla terliyea bazı kimacluin teri ıap· 
1 

1 : kaı;ın meşiainden geçerek füt kurdeliisıaa 

1 : kadar çıkar buna mani olmat içi , nıeşin 

ile fötr araamn yirmi Hillim uzunluğuuda 

ve iki parmak eninde bir parça sünger 

' kiğıdı koymak çok feydalıdır. Şapk nın 

' ö.11 kısmına konulan bu kiğıt teri çeker ve 

' ıapkaaın üstüne çıkmaıınc mani olur. Yal-

nız araınra bu kağıdı doğişt'rmek lazım
dır. 

AyakkabılarıD içine kabp hoymak biçi· 
minin bozulmasına mani olur. 

Kalıp yoksa içine biçim vuilmi~ gaıtte 

kliıdı koaulmahdır. Sık giyihıeyen lustrin 

ayakkabıları arada bir gayet h fif zeytiu-
1 yaiına batuılmıı bezı.s silmek sonra fan ile 

ile parJıtmık deriaia yurnutalı: ve parlak 
' l olmaııaı temin eder. 

(HlLKiN stsı) 

--Sehir Haberleri~ . -

Y . ŞHAD iNi 
SU Y .. AR HA 

iŞ YEDEK 
1 D 

---- lllllllllHI ----
Pasif korunma kanununa 

ek olarıık kabul edilen ka
nun ıehrimizdtıki alakadar
lara tebliğ edilmiıtir. Kaqu
nun hikümlerine göre: Sefer 
halinde bütün sefer müdde-

tince ve f evkalide hallerde 
müddet ve lüzumu vekiller 
heyetince tayin oluaac k 
zamaal rda h va haber ver· 
me tcşkilib d~biliadeki va· 

Pamuk 
Ze·iyatı 

Pamuk zeriy•h hakkında 
Ticaret Vekilı:-. ti tarafından 
ynpıhtn tetkikli.lre göre bü· 
yük bir hızla ekim işine 

baılamıı olan müıtahıillerin 
gayretiyle pamuk rekolteıi
nin geçen sene lerdekine na· 
zaran bu yıl dah fazfa ola
cağı •e iyi kalitede pamuk· 
alınacağı anlaşılmııtır. 

ZABITA 
Paı r yerinde Ahmet oğlu 

Sdılmış; R sih kızı Medi
hanın ccbindc.2 62 kuıuş 

parasını yankesicilik ıuretile 
çalıp keçarkcn y kalanmıı 
tar. 

§ Basm hane meyd nında 
Mümin oğtu Hüseyin; Kizım 
oğlu Celal ve Nuri oğlu 

Refi~ia otomobillerinden iki 
adet kontak nahtuını çal
dığınd a ın btarla birlikte 
yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelikte Mehmet 
oğlu Hüseyin sarhoş olduğu 
h ide lbr hirn kızı Sıddıka· 
nın evine ta rruz ve hadise 
m b iline gelen bekçiye ha
karet ettiğindeıa yakalan· 
mııtar. 

§ Karşıy k da Ali oğlu 

zifelerde bulunm k üzere 
yedek ıubaylardan yaş had
dini aşmış ve 1076 ıayılı 
kanunun 22 ncl maddesi 
mucibince yedek subaylıktan 
affedilmiş ola.ılar, hizmete 
çağırılabilir ve hizmette bu

lundukları müddetçe sub y 
elbisesi giyerek rütbelerine 
ait üniformaları taııyacak
lardır. 

Beled ye 
Mec isı 

Belediye meclisi dün og· 
leden sonra belediye reiıi 
doktor Behçet Uzun başkan
lığında toplanmıştır. Vefat 
eden azadan eczacı 8. Faik 
Enerin ha!ır sına hürmeten 
iki dakika sükut edilmiş ve 
bilahare Karşıyalı:a otobüs 
ve tramv y ve mezbaha 
varidatı görüşülmüştilr. 

Meclis gelecek içtimaını 
önümüzdeki Pnzartesi günü 
saut 16,30 da yapacaktır. 

Gelenler, Gidenler 
Sh·cs m busu B. Şükrü 

Beldağ Ankar y , Aydın 
meb'u!u B. Nuti Göktepe 
Aydına gitmişJ~ı·dir. Maarif 
Vekildi baş müfettiıi B. 
Ethem lstanbuldan şehrimi
ze gelmiştir. 

Kahve müs
ah illeri e 

Yerli kahve istihsal ede
cek müstahsiller Zirad 
v~kileti her türlü kolaylık· 
ları göstermek suretile yar
dım edecektir. 

Yardım, sevenler umu. 
mi hogeti toplanıuor 

Ali idaresindeki arabııınnı l:zmir yardım sevenler ce· 
Cemal oğlu Bilgeumr çarp- miyetitinin umumi beyet top· 
tır11ırak hafif surette y ra.l o· lantlsının 25-1-1941 Cuma 
maaına s bebiyet verdiğin- sa t 17 de Halkevi salonunda 
den yakal nmıştır. yapılocağı haber ahnmııtır. 

!EL A RA Sinemasındaeugün i 
• Eşsiz zengin proğı m. 2 büyük filim birden ı 

i 1 - KIVIRCIK AŞ i 
t Türkç Sözlü Türkçe MuaikiliZ 
ı GüıeHiğiae doyul.ıncz nefis, mer kh eşsiz bir filim ı 

i 2 - Bi dam Kayboldu : 

1

: Yar tanlar: Maynıa Loy - Villiam P\Jvell : 
%Jurnalda en son dakika, 8 rdianın ıngiliz donanması tara·; 
ı fından müthiş bomb rdımanı vu Mod J r : 
1. Se_!!!.!!!!,: Adam1;21!eyboldu ~-7de. Kıvucık paşa 5-9 da ı 

TELEFON: 3646 

i Tayyare Sı eması ıda f 
ı EsrareDgiz memleketlerin harikalarını .. Alev 111çan Volk11n-% 
Uarı.. Belt girmemiş orma )arın cehennemi muhitinde as- % 
ı lan, •planlarla, timıilblar arasında beyaz bir kadın.. ı 
:Dünyanın 3ncü 1 Z cı b logiliıce ı 
t ıftper filmi • 8DZI f Södü : 

i 2 • y &rlDID . ll' adını rl FrS~~ı,~ca i 
ıMatiueler: 3 • 5,40 • 8,30 Cumartesi, Pazar iiiuleri J ,45de: 
t baılar El illnındaki matine Hatleri muteber deiildir ı 

• 
(124) 

Zira ba teş ekkülük kökü yine fi 

kaldı. Bu kök yine büyüyecek, belP., 
kuvvetli filizle yürütecek, amerik•ll 
sanı mütkül mevkiye koyacaktır. 

Bunun için ben bu şerait alt111d•., 
ifayi vazife e lemiyeceğimden dol•Y1 1 

ya mecbur ke:lacağım. 
Salonda g1irültü yine canla~dı~ a 

bakimin silkü t çanı da bunun oau
0 

madı. • 
Efkirı umu niyenin galyanuu göt• 

heyeti salonu terkederek udalarıo• ç 
meğe mecbur oJdo. jtl 

Halk zabıta mın müdaheleı1yle d• ~ 
Fakat bu dağılanların her biri birer 
savuruyor, birer mlltalea yürütü1°''1ıo 
runua ctrafıan toplanıyor, onu11l• 
mak için fırsat arıyorlarlardı. . b•' Tnrra adliye ıarayından çıkıncı 
mobile bindi ve gözden uzaklaıtı. . ti· 

O gün Turru istifanamesini ve~'°~• 
i'tifaname pelt ıumüllü bir ıeydı. f 
ton dahiliye rezareti bunu Nevyork 
ral hükumetine gönderdi. · 

Turrunun istifaıının geri veriloır,t 
tedbir ittihazı11ı da tavsiye etti. f• 
tık Turru katarını vermişti. Bu k• 
dönmemeğe do azmetmişti. 

Milyoner Genle' 
iş başında 

iki gün 1011ra Turru bir dıvetP• 1' 
mııtı. Mister Simıoaun ıatoıuod• 1 
cak olan bir toplantıda hazır :~f 

N·ıısterDÇSi~SöDii iiıôs'D• .... 
8. Turru Miste Simsoau11 ıato• f' 

olan davete icabet ettiği aaın•0•, tP 

N ç1er•ı 
büyük aalonurau evyorun gen btf 

verleri, bilhassa zeDginleriyle 

dolu gördü. . d•' 
.~ ıll 

Davete biraz geç isabet ettıg SiY' 
kes onun gelmesini bekliyordu. 
11üz açılmamıştı. 

S• . f. 1 • • iı•• 
Miıter ımıon mıaa ır erını ., cld 

onlarla bu mesele hakkında fikl 1,ı 
leri yapıyor, herkes Turruaull 
bekliyordu. 

Sona 
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'14.GtNOT iSTi ··J-A 
lARININ YER 

•• 

YELLER ESiYOR 
laııır tamamaRUıktırıldı, arazi tas-

1 \ '
1
•• Bdllerık akilmeğa baııandı 

p ~.ı 
'' Otd •rııızda11 evye} 
~r •e:l•rın• karıı •ııl· 

' ııau11 J ••nalın ve Fran
. "1,fü,~ :'.c•. franga mal 
,de Iİ~d. 19hhkimlarının 

(HALKIN SESi) 

ugosliv 
hı so 

Falib Rıfkı ATAY 

ot hıt ı )'eller esiyor. f 
\a'•lı · tllıın en büyiik l 
'- e1.'ı'~.blıirıılnrı Alsas l 

kadar münferit tabyaları 
yarmaların• ve bianetice 
Fnnsanın üç hafta gibi kı
sa bir müddet zarfında in· 
hidamına aebebiyet •ermiş
tir. 

Asıl Maginot hattı. lsviç· 
rede kiin iBale civ rından 
Fransız-Belçika hududunda 
kiin Langvy - Montmcc:!yye 
kadar uzanıyordu. Bu iki 
mevki ııra11nda müstahkem ı 

hat, devamlı bir tabk'f; 
1 

ıilsilesi halinde, Frıınıanıo ı 
ıar k hudutları boyunca im- 1ı tidad ediyor;iu. Hat fevka
lide kuvvetli istibkiml rdan • 
mürekkepti. lstihltiim!ar yer 
altındı, 3,4·5 metre kalınlı
ğında betonlar ve çelik lev
halarla kaplı bulunuyordu. 
Erazinin tabii manialarından 
iıtifade edilerek yapıldıkları 
ozaktan istibkimları farket
mek kabil olamıyordu, 

Bugünkü harbin n ınl olsa 
mukadder olduğunu bilen 
Yugoılivlar, ğer v ktinde. 
şimdiki uğr dıkl rı fedakar
hklann onda birini ltoly c 

1 
Yunan müc delesi lehine 

e •ilde bulunuyor· ! 

-·-ı. '.~ıy~ 1?14-1918 har· 
U i ttdderi bu 'k. 

li'ıl ed· ı ı 
•11ı1,tı llıce Maginot 
~ı,,:• Ytknn1lar, bu 

t ~ttıır'' çıkardın top· 
~- Çele Olleri Ve biuler
~ııı,11 te •air malze-

~•lır~=y~ nıldetmiı· 
'"lli . 111

1• edilmiı 
' iau1ı1c'' teaviye et· 
'ide d~rnl•rın bedmi

' ıle ''•ti . 11 
binlerce 

' t Yı, "I •f ,, . " man çı -
1-r b:• etmiılerdir. 
'' t.. •tııide zeri-
' ~ı,,J,'•ıa beıiemeğe 
ftaet hr. 
'll"'"••)ı •tb, Almanya· 
• ~ille.... '-Relecek bir 
'tt' ""'" . . 

, •
1
• 8ıa •çın inıa 

-Sonu var-

Hariciue Vekaletinden 1 

tebliğ edilmiştir: 1 
Romntiyadn bıren neşre· l\ ~~'••ıı~ .. rıı&ıtahkem 

~ tııa, onayal&. olan dilen bir kararname muci-
lt~dııa ~~ ~•rbiye na- hince ecoebilerin milli i ti-

i ~•ttı ll•not idi. Jı- sat nezt!retinden Yc:rimiş bir 
iı~f'tıe"~ bQ. zatın is· müsaade olmadıkça Roman-
ı· 1• •ıınot batta yadaki cmhik, hukuk ve 

~ 1lıot menafiine ait tesarruf mua-
' 
14'19İJ~111 rütbaıiy· melelerinde bulunamıyacak-
•e b1l •rbine ittirak ları; böyle bir milsa de is-
(1tıc1,, rııubareb~ue tibsal edilmeksizin yapılacak 
~~'ftı rııiUeesairen tasarruf muameleleri ile 
~tt._ ' normal idare muameleleri 
~~d •o,, b '- 1 d d k "- lltlırı • Franıanın ve aa11a ar a mev u ıy-
'-•itte, "1 .. 1a tahkimi m~tlere müte ilik tasarruf 
~rı o) "rrııau,. har- muamelelerinin hukukan ba-

~I ~1lll '»tıcı, 1929 ıe· tıl addedileceği; Romanyada 
ı\ etdetı 'e Çetin mü- ikamet etmekle beraber 

't~:·~•iı,~~11'• bu hat- orada bu gibi emJik, hukuk 
ltı llııd111 kF 1•nıız par. ve menafie malik bulunan 
t~ kıa1Qı k0P•rrxıııtı. ecnebilerin ise, Romanya 
~ •6 ••ırıı iaıuı araziıinde tedavüle çıkar· 
'tı,~ 'lll&ı •e 1939 tılmıı bulunan bilümum tDh-
ıu '"•ta !''diii zaman villerle nama muharrer ol· 
"Q, ••••• 
~ ~ 1 tamam-

. ' ·ı~,, h 
mıyan kıymetli ıenet)eri ha· 
mil oldukları takdirda bun
lar hakkında Nisan 941 ni· •t, ~lıdaıd Qdudundan 

~:ı llDa L 
'«O'lletre 11:adar heyetine kadar Romanya 

~ uzanıyor· sefareti ile konıoloslukları· 
\1 h,lltyıaı 
d,'1'tiıao~' EFrıDlız
~ ikiı.c· bathnın 

t.~., t '-ıGıta~Jr •e hatta 
ı·-.ı~ tt11ı • eaı bat 

''dd· •tler • fakat 
" 

1
• Beı ''-' Şi111,1 çı11:a. hu-

... t11ı, - denızine 
b ~ ''~ ihmal et-
')11 •• - 8 1 . -, lada Ptt e çıka 

'-it '"d,11 •ain ot is-
i~ 1~b),1;,01ı. zayıf ve 

na bir bcyaoh&me vermek
le mükdld oldukları; ayni 
mükellefıyetia bu ıibi es
ham, tahvilat ve ıenıatleri 

mevduat olarak kabul etmit 
bulunan bankalara da şamil 
olduğu Ankaradaki Roman

ya sefareti tarafından bildi
rilmiıtir. 

Keyfiyet alikadar Türk 
vatandaşlannın ittil.lına va· 
zolunur. l 3 ~feı ınıa et-

~t~lllı ~ıern•,ıe,dt Dr. Fa 
~1 .\ıırı,ll t\rbiyesinin 

Işık 
'tP.çttektdularw~ın 

sufetmiş olsel;udı, eğ r 
ltalyan mağli'ıbiyetlerinl
den ıonra böyle , bir 
Balk n muh rcbeıinin za
ruri olacığını anlıyııra 'l; ona 
göre aıkeri tertiplee-de bu
lunsal~rdı, hem kendilerine 
hem Balk nl r hüriyet kav
g sına d ha ne kad r f y
d alı ofarl rdı! Memleketle
rin e a büyük felaket sebep-
leri, büyük buhranlar sıra
ınıda halk birliği, karar bir
liği sahibi olmamalarınd ve 
milli hazırlanma devrini te-
reddilt içinde geçirmelerin-

--
TAN: 

Alma a ırı 

Uzun bir harp için 
hazırladığı bügük 

plan nedir? 
Yazan M. Zekerya Sc1tel: 

Almanyanın ilk hedefi ln
giltereye karşı bir Avrupa 
birliği çık rm k ve bu kı
tada artık b rb nib yet 
verildiğini iddi etmiı ir. 
lkitıci hedefi de, Afrikayı 
zaptederek Avrupa kıtasını 
yaşatacak bir müstemleke 
elde etmektir. Bu ikioci ı•· 
yeıini de tahakkuk ettirdik
ten ıonra da bütü&ı emeli 
lngiltere ve Amerikaya dö
nüp "Ben avrupa h rbini 
bitirdim. Afrıkayı da avru· 
panın .:müıtemlekeıi ol rak 
kullanacnğuıı. BeDİm artık 
devam kaim mıştır." isterse• 
niz sulh yilpahm,, diyebil
mektir. Demokrasiler aulhe· 
yanaşmadıkları takdirde de 
uzun bir harbe girmektir. 

-- --
YENi SABAH: 

Servet· ve 
Almanlar 
Hüseyin C bit Yalçın 

Alman istilası karşısında 
vatanı müdafaa için dikilen 

kuvvet ancak nurla, im eh 
ve namuslu gençlnin ruhu· 

dur ve göğüsleridir. Onlar 
ırklaruun temiz kanını ec

dad , topr ki rını, dedeler 
namusuna kurtarmak için 

a lntm kta tereddüt etmezler 
Onlu y lmz vataoıu müda-

ıa l'.t ' Belçılca 
•uı d •. 

•nıune 

lımb Memleket baataDcli 
Rontken müteba11111 

Rontkea .,,. E•ektrlk tedavlıl 
J•pıhr. lklnel B•Ji•r Sok•lıı. I fausmı CJmreden Yaıifcnin 

\ o 'l"r • N. ı.s.c2 aui i duy dar. 
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cu-- HURIYET 
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DA 

--o--
YUNUS NADi 

Şimali Afrik dn Süveyş 
üz~rİI!de mücedcle bile Ak

deniz hakimiyeti bakımınd n 
zaten büyük bir ehemmiyeti 

haiz iken Fr tısız müstemle
keleri üslerininde ray lıa-

ıışması da.hcı v him ucfb lor 
giırecek veçhH k rıştırabi-

lir. Dediğimiz gibi Fransız 

üsleri ve Fr nmz h rp gemi· 

leri mütareke hükümleri 
d iresinde kaim k veya 

Mihverin istif desine geçmek 
b krm.larınd o Fransanın v -
ziyeti ile sıkı urelte ala k -
d rdır .. 

---o---
VAKiT: 

Yuna ısta d 
• 

nı v zıye 
-----o--

Asım Us: 

Almanya, Amerikanın la
giltereye yardım kararı ver
dikten sonro Atlantik har-

bini kazanabileceğinden fÜp· 
belidir. Onun içic bütün 

kuvvetiyle şimdi, Avru pa 
kıt sıı:ıd o oora Afrikayı da 

zaptetmek ve A de izden 
I giliz donanmasını çık rm k 

gayesi üzerinde ısrarla harbe 
devam ediyor. 

Balkanlar, iıgal edilince 
Almanyanın · Avrupa kıtası 

üzeriDde hakimiyeti tahak
kuk etmiı olur. Bundan son
ra, hadiseleri Akdenizden 
lngiliz donanmasını çık rm k 
ve AfrikEyı zaptetmek i ti-

kameti üzerinde inkışıfını 
bek!emek lazımdır. 

Fakat Alm n kuvvetlrinin 
tekrar Liby yı geri almış 

olm 11aa rağmen, bu yolda 
muvaffakıyet kolay değildir. 
Zira Ameriknnın g :nileriui 
Kıztldenizden Süveyşe kadar 

göuderm si v Habeşistaı:an 
t maıucn zaptedilmiş bir de-
receye gelmesi, lngiltcrenin 
~frik kıtasiyle Akdeniz 

llzeriadeki bikimiyetini kuv
vctlendirmiıtir. 

1 • c
ıs NDE 
---o---

Auk. r ( .a ) - Büy11k 
Millet M clisi bugünkü top· 
1 ntunnd devlet demiryol· 
l rı ve Jimanlau tc':aüt san· 
dığı h kkuıd kı kanunlana 
bazı mcddeleriai değiıtiren 
kanuni Türkiye - I• k ara
sınd ki V 4':terian moksve-
1en mcsinin t sdis:ini ve or
du subaylaıı h yetine mah
su terfi k ilUDUüUD birinci 
maddesinin tc.dıline ait ka· 
nuı:ı l~yıh lorırn kabul et
miştir. 

Meclis Türkiye ile Belçi· 
ka Bulg ristaa, Finlandiya, 
Hollanda, lsvcç, laviçre ti
caret ve t~diye müddetleri
ıı in uzatılmasın ve ısvıçre 

Finlandiya t ic ret ve ediye 
nlaşmdariyle 25 Temmuz 

1940 tarihli Türk-Alman hu· 
su i anlaşmasına mütedair 
notalıırın tasdikine aıt liyi
h 1 rın birinci m.Dzakerele· 
rini yaparak tasvip etmiıtir • 

Bundan sonra Antakya, 
lskenderun elektrik mües
seselerinin belediyelere dev
rin4e ve viliyet idaresi ka-
nununun tadili ve vazife 
görmekte olan memur ve· 
müstehdimleriu filen vazife 
gördükleri müddetçe ber 
haogi bir t bsil müessese· 
se~ine aıli t lehe olarak 
dev m edemiyeceklerdir. 
Ancak muhtelif fakültelerde 
ilmi yt:ırdımcı ve asistau bu· 
lun nlar veya orta öğretim 
müesseselerinde yardımcı 
veya yabancı ekalliyet okul
larınd öğretmenlik yapan-
larl d ire vo müesseselerin 
kendi memurl rı için açtık· 
ları kurslar ve okullar bun
dan müstesnadır. Halen yük-
sek tahsile devam edenlerin 
her sene sınıflarırıı munta-
z m n geçmeleri ıartile mek· 
tehi ikm ilerine mensup bu
luı:ıdukl rı dcire ve müe11e· 
selerce müsaade edilebile-
cektir. 

Meclis Cuma günü topla· 
nacaktır. -------
Kuşadası 

ayma kamı 
Şehrimize gelen Kuıada11 

kgym kamı S. Ethem, dün 
valimiz B. Fuad Tuksah zi1a· 
ret ederek k za işleri hak-
kında görüşmüştür. ,_ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------- -----------..,-
arşıy a 

den 
B 1 diy 

ri a ~d 1 
müdürün· 
or? 

Karşıyaka vapur is clesi ıahilinde bulunan kanepelerin 
kıı münasebetiyle kaldırıldığı m limdur. Artık yaz gelmiı· 

tir. Bir çok vat ııd larıo h v ldıkl rı bu yerlere yine 

hıaepclerin koydurulması r ic ediliyor. 

K rşıyak Belediy müdürlüğünün dikkat nazarını çeker 

•e ba husust hallumıını dileğinin yerine getirilmoıinl lu
tufl rıadan bekleriz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



RADYO 
-----=-=~ 
GAZETESllDEI RADYO-
Radyo gazetesine göre 

Yagoılavyanın mihver asker· 
leri tarafından işgalinden 
•onra ıimdi Almanya ve 
ltalya bu iıgaldcn doğıtn si· 
yaıi meselelerin halliyle meş· 
galdurlar. Bu vaziyeti taafi
ye içia mihver devletlerinin 
Viyanada bir içtima akte
decekleri bildirilmiıtir. Al
manyanın Balkan yarımada· 
ııaın tanzimi hakkında ne 
dltladüili malum değildir. 
Ba yarımadada bulunan 
memleketlere bir nevi iıtik· 
ili verilerek bepıiai Berline 
INıilıyaa bir plin takip 
edilmektedir. 

Kanada Başve-' Yunanistanda 
kili Vaşington- Plllnlar muntazam bir 

dan döndü surette tadil edildi 

Yeni Yunan Atina üze 
Başvekili mil- büyük bit 
letine bir me- MUHAREBESi 

saj n şretti YB 14 AlmaR 

Hırvatistaaın bududları he· 
alz çiıilmemiıtir. ltalya Hır
vatiataaa ait olan Dalmaçya 
aabllleriai beaimıemiştir. 

Yagoılavyanın şark ta
raf Ja11 Balgaristana verilmek 
iateaiyor. Bulgar radyosuna 
gire Bulgu kıtaları Pirot, 
Çaribor~ ve Üıklp şehirle
rine girmiılerdir. Bulgarlar 
ve Almanlar Üıküpte miiş· 
terek bir geçit resmi yap· 
mıılardır: Loadra radyoıuaa 
gire Dedeağaç ile ytiz kilo· 
mebelik bir ıabil boyu Bul
gariıtaaa bırakdacaktır. Bul· 
gar radyoıuna göre ise Ma. 
kedonyanın ' itı•li tamam
laam11 olup timdi Bulgarlar 
rarbi Trakyanın işgaline baı
lamıtlardır. ltalyan ıtefani 
ajaa11 Bulgarların bir kaç 
glade İıkece, Gömülcine, 
Deduğaç, Kavala, Sere&, 
Drama ve Dimetoka ıebir· 
leriai iıgal edeceiiai bildir
miıtir. 

Bulrar kralı Boriı 19 Ni· 
ıaada B. Hitleri Balkanlar
daki kararrihında ziyaret 
ederek bir mfllikat yapmış· 
br. Kral bu ziyaretten ıon· 
ra Sofyaya dönm&ıtür. Mü· 
lika ha Bulgaristaaa bırakı • 
laa toprakların iıgali mese
leıiyle allkadH olduğu söy· 
leaiyor. Bir kaç glin evvel 
Giring Makedoayaya muh· 
tariyet verilıceiini ıöyle· 
miıti. Ba takdirde Seliaiğin 
de Makedonyaya verilmesi 
muhtemeldir. Belki de Ma
kedonya doğrudan doğruya 
Almanyaya tlbi olacakbr. 
Avuaturya-Mcacar imparator
laiunun Selaaik &zerindeki 
uki emelleri mılümdur. 
Avaılurya Sclinikten Ak
deaize çıkmak istiyordu. Çaı 
biın riyaseti altında yapılan 
birinci ve ikinci Balkan it
tifakı bana mani olmuıtu. 
Şimdi k&çlk Balkan memle· 
ketleri ortadan kalkmııtır. 

----
Alman yanın 
Tokyo elçisi 
Tokyo ( a.a ) - Berliae 

gltmiı olan Almanyanıa Tok
JO elçiıi ıeri dliamliıtliz. 

----o--
Oktava (e. ) - Amerika 

Comhurreisi t rafından Va
şingtona davet edilen Kana 
da baıvekili Maknezkin Ok · 
tavaya dönmüştür. 

Milli Ş fim zin 
Kıymettar 
HedEyele:ri 

- Baştarafı 1 nci sahifede -
tililerin değ'işmez genel baş- 1 
kanı ve Milli Şefimizin bil· 
yük ve kıymetli hediyelerin· 
den duydukları ıürur ve~ifti
harı izah eylemiş ve bütün 
hayatını millet hizmetine has· 
retmiş, memlekete her saha
da şeref ve muvaffakıyetfor 

kazandırmış irfan ve medeniyet 
yolunda ileri hamlaler temin 
etmiş olan bllyük Şefe mil
letin cand•lD bağlılıklarını 
ve kara günlerde olduğu 
gibi taribi mühim zamanlar· 
da milletin ıuur ve iradesini 
tam bir kudretle temsil ede
cek Şefin etrafında biitün 
milelin candan sevgi ile top· 
)andığı ve partililerin bu 
kıymetli iltifatları ile mem· 
leket ve millet işlerinde her 
gün daha fazla bir kudretle 
çalışacaklarını beyan etmiı
tir. 

Bunu müteakip parti mil· 
fettiıi B. Galip Bahtiyar 
Göker, vilayet ve kaza idare 
heyetleri reisliği odalarıa· 
daki resimler üzerindeki bay· 
rakları kaldumııt11. 

Bundan sonra davetlilere 
limonatalar ikram edilmiı ve 
merasime son verilmiştir. 

--ım:--

Bir Ineiliz 
filosu 

Cebetottarıka aeldl 
Cebe16ttarık, (a.a) - Üç 

zırhlı ve bir kaç kruvazör· 
den m&rekkep bir filo Ce-
belüttarıka gelerek . burada 
bulune!'l Ark Royal tayyare 
gemisile diğer harp gemile
rine iltihak etmişlerdir. 
-~"""""-""-""-~ 

Bir kalp gü
lira •• 

muş 
Ahıveriı esnasında ltir 

gümüş kalp para veren 
doktor Mustafabey bulva· 
rında yapıcı Kemalpaıah 
Ahmet oğlu Muıtafa Sabri 
ya\ralanmıı parayı Ali Rıza 
oğlu bakkal Maıtafa Cew
detten aldığını söylemesi 

tahkikata batlan· 

--o---
Atina, (Londra radyosu 

8.15) - Resmi tc:ıbliğ: Kuv
vetl~rimizin yeni mevzilere 
çekilmesi muvaffakıyetle ne
ticelenmiştir. Makedonya 
cephesindeki htıt yarılme
mıştır. Aime.alaıın adedce 
çok faik olmasına rağmen 
plinlar muntazam bir su· 
rette tadil edilmiştir. 

uDHamızın doğruluğu resi dO~ 
S8U8Sİ0de harbi her. Kahir;;:>

0

.- ~ 
ld k "" tt hava kuvvetler! ... ~ tf1 ha e azanacaaız rargihıuın tebbg• . ı5 

ltalyanlar iki noktada kuv
vetlerimizi hciz etmişlerse 
de ağ'ır zayiat verdikleri 
gibi yeniden bir miktarda 
esir bırakmışlardır. 

iki Yanan hastahane ge
mııı Alman tayyarelerinin 
hücumuna maruz kalmıı ve 
gemilerden birisi batmııbr. 

---o---
Yeni Yunan 
Başvekili 

Atina, (a.a) - Hariciye, 
Maliye ve Milli ekonomi 
uaznı Emanuel Tıuderoı 

beıvekilliğe tayin edilmiş ve 
bugtln öğle üzeri yemin 
ctmiıtir. Kabine aynen kal· 
maktedır. 59 yaıında olan 
Tıuderoı en güzide devlet 
adamlarından biridir. Ken
disi Yunan Milli banliası 

umum müdlirlüğünde bulun· 
muı ve bir çok konferans· 
tarda memleketi temsil et-

--o--
Ati na (a .~ ) - Yeni Yu-

nan başvckil ı millete neşret· 
tiği bir me s jda ezcümle 
demiştir ki: 

"Hükumet'!! ve memleke
tin idaresini tereddütsüı ele 
aldım. Bugü.1 uğrunda kau 
döktüğünüz bu muharebe 
Yuuacilltanı, Balk ani uı ve 
Avrupayı müstevlilerden kur· 
taracak ve c ııııilerin ceza11nı 

verecektir. 
Yunanistan dostlarına ıı

dık kalacaiı gibi btlyük Bri· 
tanya milletiue kartı ebedi 
minnettarhğmı biç bir vakit 
unutamıyacaktır. Britanyaaın 

arkasında Amerika bulua· 
maktadır. Böyle dostların ve 
davamızın doğruluğu ıaye· 
ıinde harbi her halde kaza-
nacağız. 

Elenler cesaretli olunuz 
barbın ıoau çok iyi olacak· 
tar. 

Başvekil sözlerine ıanh 
Elen ölülerirı.den heyecanla 
bahsederek nihayet vermiı
tlr. 

mittir. 

--im- - Çocuk haftasında An
Deyli -r elgrafın kar~ radgosu zengin bl~ 

bir yazısı program tertip ettı 
---o----Londra (a.a) - Gazeteler 

Basraya asker çıkarılmaıiyle 
meşguldurlar. Taymiı diyor • 
ki : 

Bu bar0ket gerek Londra 
ve gerek Ankarada memnu· 
niyetle karııl•nıcaktır. lagi· 
liz h6kumetlnin lngiliz·lrak 
muahedesinin tasdikini te· 
min için yaptığı s<.:tİ hare· 
ket temin edici neticeler 
vermişe benziyor. iki mem· 
leket arasında şimdi dıaba 
normal münasebetlerin tesi· 
si beklenir. 

Deyli Telgraf diyor ki : 
Almanlar tayyarelerle lraka 
asker naklini dDıünebilirler
di. Şimdi Irak bava mey
danları muhafaza altındadır. 
Ve lrakıo ıevkülcen bakı
mından b&yiik ehemmiyeti 
vardır. Almanya T&rklyeye 
taarruz ettiği takdirde bu 
ehemmiyet artacaktır, Irak 
petrol istibıalitıaın ıimdiden 
ıeaede dört milyon tonu 
balduguna unutmamak li· 
zımclır. 

23 Nisand~ baolıyau Çocuk 
Hatfası bu ıene, Naarif ve· 
kilimiz B. Hasan Ali Y&celin 
çarıamba akşamı saat 21,10 
da Ankara radyosunda aane 
ve babalara hitaben yapa· 
cağı bir konuıma ile açıl· 
mıı olacaktır. 

Ankara Radyo Difüzyoa 
idaresi, çocuk haftası m&na· 
sebetiyle zeagin bir program 
tertip etmiıtir. Ankara rad· 
yosunun bir haftalık progra· 
mını yazıyoruz: 

24 nisan 18,40 da çoeuk· 
lara temıil ( inci boncuk ), 
25 niHn 18,30 da Caragöz, 
26 niıan 18,40 da çocuklar 
tarafından koro, 27 ai1&n 
18,30 da Çocuk Eılrreme 
korum Çocuk yuvası çocuk
larının diyaloju, 28 nisan 
19 da radyo temıil kolanuu 
çocuklu için hııırlağı bir 
temıil, 29 aiHa 18 de rad· 
yo kulnbn çocuklarının bay· 
ram ıonu eğlenceleri, 30 ni· 
san 18,45 de çocuk saati. 

naniıtanda asgari 
. dl man tayyaresı 

tür. Bu AlmaDyaoJ• 
za haşlanmasınd•11 

l e• günde dtiıüril eO dol• 
tayyare yeküoU bit 
üzerinde büyOk ili 
tayyare teşekkOll ~ 
ıaumız arasınd• . 
bava muharebe•• 4 
ba muharebede 1 

tayyaresi tahri~-
Pek çok diğer ,. 
yaresi ciddi h•••;;,.ı 
mış ve pek mubt, 
bu tayyareler a.ı 1 
memiştir. TayY•~'tlt· 
yedisi döame111•t 

1 • İO hava kuvvet erıD 

yare meydanl•f111:tif• 
hasar vuku• gelOI 
Nisan geceıi ı,oOI ~ 

1 • • dit 
tayyare eraaııı • 
li altında balo•;,.~ 
meydanların• 1 -' 
lindeki kollar• 
yetli hücumlar 1• 

Libyada t•Y1 

dliıman aakH1•,._, 
aıkeri tahıff&tl• 

111
, 

yare yere iolPe d•"'4 
na h&cumlırı•• c.ıJ 
Ierdir. 19-20 ı;.,1ı 

Bingazi ve G• fl"' 
blicumlar yapıldll / 

--!!! 

Bitlerle 
lini göriit._ 

cekdl 
Berlia ( •·• ) ; 

Munoliai ar•1111 

-- b• me yapılac•I' b 
karılan ıayialafl 
zareti ıöıclt6 


