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ltiıac- Gençliği 
't l ~~t ••tif n Tü, k . t•ktil. · Tü Cü h · · · 'l ~~ı· '4qtf, r ıı ı ını, r m urıyebnı ı e-
ttu hlliıa Y la ve müdafa etmektir. Mevcudiyetinin ve 

•~ılle:~~lle temeli budur. Bu temel, senin en kıy
"t~ek . ır. istikbalde dahi, seni bu h zineden mab-

~İita lıu~:Yecek dahili ve h rici bedh bların olacaktır. 
~: ••~ife 1 ve c&mburiyeti müdafaa mecboriyctine dii· 
~t •e )e •tılm k için, içinde bulunacağın v ziyetin 

'CG, Çak ili Şeraitini dOşüomiyececeksin . Ba imkin ve 

~hllriyet~Gııit bir mabiy tte tezahür edebilir. lstikl 1 

~il Rörnılll 111~ kaıted cek düşm al r, bütün dünyada 
•t t ile , .elllış bir galibiyetin mümessili olabilir. Cebren 

~ -~lttirıe tıı. vatanın blitüo k leleri zaptedilmiı, bütün 
q gır·ı · tt köı .1 aıı~, bütün ordul rı dağıblmış ve memle· 

~' dtb, esı bilfiil iıgal edilmiı ol bilir. Bütün bu şe-
'de . eliaı d . >,Q ıktid ve aha v hım olmak lizere, memleketin 

hı; 'l İçjlld •ra s hip olanlar gaflet ve dal 1 t ve hatta 
~il:ttıf,,~1 b~l~nabilirler. H2tt hu iktidar sıııbipleri 
~~ let. 'Nf·ıerırıı, müıtevJilcria siyasi emellerile tevhid 

~) ;alllıGı 1 l~t Yokıulluk içinde, zaruret içinde h rap ve 
~l 6rk . 0 -bilir. 

t ~ ••tildil' . ~t 12 b ıoıa evi Adı ! 
~t l l'Gtk :~ Ve ıerait içinde dahi v zifcn, Türk iıtikl -

d'llı•tl aıburiyetini kurt rmaktar. Muhtaç olduğun 

bll 
~~~k "' ç 't -t. •i • ...... Mu Ilı,~ 1 23 . li piy ngo bir halk huzurunda çekil-
. Q~ı 1 llıG Nııı11 Çocuk miotir. 

S r,,k:•,:dbetil tertip 50.000 lir yı 139233 No .. 
'tD• ili f ,ı ' ind P Y ngo • 20.000 lir yı da 170175 No. 

kalıbıbk ı -Devamı 2 inci sahifede -
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To ruk sen mda me 
zii taarruza geçtiler 

Kahire (a.a) - Tobrukt 
huruç hareketleri çok mu· 
vnffakiyetli olmuştur. Sel
lumda kuvvetlerimiz mevzii 
taorruzl ra geçmişlerdir. 
T obrukt il.H defa huruç 
hareketi y pılmış birinci de
f d 17 zabit ve 430 skcr 
esir edilmiştir ve Sah gün-

ü huruç hareketinde de 
k:smı azamı ihılyan olm k 
üzere 1500 a ker esir alın
mı ştı ·. 

Almanlar, Tobruğ geti-
rilmekte ol n 400 kişilik 
kendi esirlerine ate~ çtık
ları g ibi bombardım nda et
mişlerdir. 

181 m ral . 
bliği 

Atina (B.a)-Yuııan baş
kum ndDnhğının 181 numa
ralı resmi tebliği : 
Yugoıl v cephesinin bek

leaımedik kibeti ile ve ar
ka d n t eh dit edilme i üze· 
rine as erlerimizin tuttuk la · 
rı b t bozulmuş ve seri çe
kilme hareketi yapılmışsada 
M n tırd n ilerleyen mo
torlu Alm u kuvvetleri ricat 
hattını kesmeleri üzerine 
askerlerimiz dağlık mınt -
kaya çekilmiş ve bu yüzden 
i şe güçl6ğü ile karşıl n-
mışhr. 

Epirde iki mi Ji it ly n 
kuvvetlerinin oud ne bD
cumlarına karşı munt zam 
çekiliş e nasında düşm a
d n esir bile hnmışbr. 

Geri izi vuran bol Mih
ver hava kuvv tlerinin t ar
ruzları netice inde 20 Ni-

nd y lnız bu mıntak d ki 
kuvvetlerimizin Alman kuv
vetlerine teslimi olmasını 
int ç etmiştir. 

Bu teslim oJm b disesine 
k d r Italyanl&r topr ki rı
mız girememişlerdir. 

Brest limanındaki mum 
harebe kruvazörlerine 

h cum u pıldı 
Londra ( a. ) - lugiliz 

lP.yy rcl ri Brest limaırııQd ki 
muberebe kravuzörlerine hfi
cum etmişlerdir. ....................... " 

: Cu y t ; 
f ç cu 1 i 
ı Sizin bayr mıoız bUtün ı 
ı t:evinç günlerinin eb neş li ı 
ı ve cu feyizlisidir. Hiç bir· : 
ı b yr m günü sizin bu b f. ı 
ı t ız kad r v tan için ı 
ı ümit dolu d ğildir. : 
ı R. C. lamel lnönO ı 
·~............ ..... ······ 

h e 
ş uz 

v yı 

de ·ı 
bilmez 
n hu

dir 1 
Milli bikiıtıiyet bayramı 

ve 23 Nisan Çocuk b yr mı 
münasebetiyle dün Cümbu
riyet meydanında At türk 
heykeli önünde y pılan me
r simde v li B. Fu d Tuksal, 
müstahkem mevki komut nı 
tüm general Hakkı Akoğuz, 
parti müfettişi G lip Baht i
yar Göker, belediye reisi 
Dr. Behçet Uz, parti viliiyet 
idare heyeti baık nı avukat 
Münir Birsel, şehir m eli i, 
C.H.P. vil yet ve k za hey
etleri reisi ve zası daire 
müdürleri öğretmenler h zır 

bulunmuştur. 
Saat tam 1 O da valimiz 8. 

Fuad Tuks 1 y vrularımızın 
ve balkın bayram) rını kut
lulamıı ve küçükler "s ğol,, 
mukabelesinde bulunmuşlar
dır. 

C. H. Partisi adın bir 
nutuk şöyleycn iş bank sı 
müdürü B. Ha kı Erol bil
h sa demi br ki : 

K hr m D ve ş nb ordu
muz, çelik ve yılm k bilmez 
bir irade ile vat nıu hudut-

l 
. 

rını beklemektedir. Hürri
yet ve isti lal uğrunda ea 
çetio imtih nl rı muvaffakı

ye le geçiren ve biç bir 
1 fedakarlıktan çekinmiyeo 
- Devamı 4üncü sahifede -

A TAY
YA E ERi 

Yunanistanda blr:çok 
1 mıntakalara bomba attı 

Atia ( . } - Emniyet 
Dez retinin tebliği: 
Düşmen t yyareleri Pire, 

Enik, Migar mıntalarına 
hücum ederek deniz vaııta
ların hasara uğratmıılardır. 
lnsaoc zayiat vardır. Bir 

Alman tayy re i Ege deni
zinde bir aday düşmüş ve 
tayyarenin üç mürettebatı 

esir lınmıştır. 

Korent mıut k 11 da bom· 
b lanmış ve diğer Alman ha
va filosu Milos adasına bem
ba tmışlardır. 
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Amerika tep de ltrn ğa kadar ilihlamyor v .... iliblau
dmyor! .. 
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Göztepe tramvay du-1--ş h. H b 1 • 
rak ·yerinde lbrahim e 1 r 8 er er 1 --

karısı F evziyeyi vurdu Öiretmenlerin SPOR HABERLERi 
Dün· Göztepede tramvay durak mahaılıi .. •ıı • k A Ankarada Gençler irliği 

anünde feci bir yaralama vakası olmuttur. SiCi eri ve 8· ve Deminporln miBi kiime 
Alıancakta Yıldmm Kemıal sokağında letçe gözden karşılıışmalarıaı yap.acak 

3 numaralı evde oturan bavrı gazı işçile- ob.n Altay ve Altınordu ta· 
rinden lbrahim, ötedenbari araları açık geçirildi kımlarımaz bu sabilhki tren-
buJ b k · · hk Je Ankaı·aya hareket e:tmiı-

uaan ve oıanma ıçın ma emeye Öğretmenlerin 1939-1940 lerdir. 
m&racaat eden karısı 25 yaşlarında Fevziye yılına aid talim ve sicilleri 

Takımlarımız. maçtan bir 
ile kardeıine rast gelmiştir. lbrabim bu vekilet tarafından tetkik gün evvel Ankaraya varmıı 
te•adllften istifade karısına barıımalarını edilmiştir. Te:kik netice- balu:r;acaklarandan dinlenme 
teklif etmiı ve böyle yalnız başına gezme- sinde vaıifeleriode üstün imkininı bulacaklardır. An-
meıini söylemiıtir. Karı koca ara•ıada başarı gösteren 35 öğretmen karada yapılacak olan mil-
ıeçen ağız münakaıası neticesinde lbrahim takdir edilmiş ve 77 öğret- sabakalardan ümitli olmak-
bıçağını çekmiı ve Fevziyeye saplamıştır. men de teş~kkür olunmuş- la beraber sporcularımızın 

Çok derin bir yara alsn Fevziyenin sıhhi tur. 577 öğretmeniıı de de· iyi intibalar bırakarak av-
vaziyeti ağırdar. lbrahim tutulmuş, yatalı vam hususunda gösterdikleri det etmelerini temen~i ede-
hastan~ye kaldırılmı•tır. intizam siciJJerine işlen- . ., rız. 

mittir. ___ .. __ _ 
Altın fiyatı 

latanbul - Bir afba fiati 28,20 liradır. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Tahta bitinden kur-
tulmak • • 

ıçın 
Sayfiyeye gidilen evlerde bazan t•hta 

biti bulunur. Yaz gecelezi bu pis böcek
lerle uğraıarak uykuıuz kalmak çok iizucü 
bir haldir. 

Bunlardan kurtulmak için t hta biti olan 
odanın pençere ve kıpılarnu kapadıktan 
sonra blit6n hava girebilecek aralıklara 

kiğıd yapııtırmahdır. Bundan sonra oda•ın 
ortasına büyük bir tepsi, ve tepsinin orta
•IDa bir mangal koymalı. 

Odanın havasının kuç metre mikibı ol· 
duiunu hesap ederek metro baıına 30 
pam kükürt ve 20 gram kuı·u iÜhercele 
almalı ve ma11galda bunluı yakmalı. Kuk 
sekiz 1aat odayı açmadan bınllmah. Sonra 
peaçere ve kapıları açarak güzelce hava
landırmalı. 

Beyaz hasır~ şapkalar 
nasıl temizleni:r? 

Beyaz hasır ıapkası olanlar yı.z için 
bunları temizleyip yeni haline sokabilirler. 
Ü%erine vernik aürülmemiı biltün beyaz 
hasırlar bu surttle temizlenebilir. 

Bir limonun ıuyu içerisine toz halinde 
klkllrt karııtırmalı. Bu pomadı bir fırça 
ile .. pkanın her tarafına sürmeli, gölgede 
karatmalı, sonra iyice fırçalamalı. 

Dlier bir tertip te ıudur: Soğuk ıu içe
riaine manyezi karııbrarak bir hamur yap
malı; bir fırça iJe ıürmeli, kurumağa bı
rakmalı, ıoara fırçalamalı. Şıpka kar gtbi 
beyaz olur. 

-----· 
Milli Piyango 
-81.:ştHafı 1 nci sahifede-
kazandı .. 

10 BiN LiRA KAZANANLAR 
233571 202154 

S BiN LiRA KAZANANLAR 
276081 118142 289720 172999 
27797 218090 

Sonları O 150 ile biten 30 
bilet ikişer bin, 6615 ile bi· 
ten 30 bilet ~iner, 0898 ve 
9186 ile biten 60 bilet beşer 
yüz, 925 ile biten 300 b!let 
yüzer, 76 ile biten 3000 
bilet omu ve 9 ile biten 
30.000 bilet ikişer lira ka
UlDmıılardır. 

iKRAMiYE iSABET EDEN 
YERLR 

50 bin lira büyük ikrami
yeyi kazanan bilet tam ola
rak Ankarada ıatılmıştır. 

20 bin lira kazanan bile· 
tin yarısı Aydında. yarııı 

F ethiyededir. 

İki adet 10 bin liralık bi· 
let)er de yarım olup Ankara, 
Antalya, Adana va Tarsusta 
satılmıştır. 

5 bin liralık ikrcmiyelerin 
birisi lıtanbulda satılan tam 
bihtt, diğerleri Ankara, 
Konya, Antakya, İuönü, 
Emird~ğ, Ayvalıl:, Lülebur· 
gaz, Erzurum ve Bayraruiçte 

yarımıar olarak sabl•:ı bilet
lere çıkmıştır. 

---o---
Hırzızlık 

Karantina 21 ci sokakta 
Ali oğlu Mustaf Hayrı karııı 
Nebabatılfi evde buluamadığı 
sırada içe:oi girerek bir kol 
saati çaldığıcdan yakalanmış 
ve saatte elde edilmittir. 
§ İnönü caddesinde Recep 

oğlu Ekrem ilya oğlu Alber
tonun dükkanında meşgul 
bulunduğu 111ada içeri rire
rek bir caketid çaldığından 
yakalanmış ve cakette elde 
edilmişti. 

§ Eşrefpaşada Ali oğlu 
Yaşar Mehmet Alinin boş 
evine gırıp hırsızlık yapa-
caaı 11rada suç üstü yaka
laomıfhr. 

Kazaen 
Yaralamak 
KoDak önilnde Ahmet oilu 

6 yalında Haıan tramvayın 
basamağına atladığı sırada 
mlivazenesinı kaybederek 
dü§wüş ve sai ayağının par
makları yaralanmiı ve hasta
neye kaldırılmııtır. 

Kız alıkoymak 
Eşrefpaşada Şaban oğlu 

ld .... Ali kızı Hatıceyi evin
de aTakoyduğu ıikiyet edil
miı ve suçlu yı.kalanmııt ar. 

Kama taşımak 
Peıtemalcılarda Ali oğlu 

Abdullahıa üzerinde bir ka
ma bulunarak ahnmııtır. 

fELHAMRA Sinemasındasugün i 
ı Eşsiz zengin proğrıtm, 2 bilyiik filim birden ı 

i 1 - KIVIRCIK PASA i 
: Türkçe Sözlü Tüıkçe Muıikilil 

Çiçek vazolarının su- f 2cı
1

:
011

8i/°AJ~;:· K:~·b~id:m J 
yuD& biraz ÇİVİt atıDJZ ı Yaratanlar: Mayrna Loy - Villiam Povell ı 

%Jurnalda en son dakika, Bardiaoın ıngiliz do11anman tara-ı 
Evdeki vazolua çiçekleri koym•zdan ı fından mütbiı bombardımanı ve Modallir : 

e•vel su içerisine biraz ç.ımaıır çividi L~eanslar: Adam kayboldu 3-7de. Kıvırcık paıa S-9 da ı 
atmab. Su mavimsi bir renk alır ve bu TELEFON: 3646 

::!:;:;~;!ıe;~:,~zun müddet taze kal- i Tayyare Sinemasıııda i 

Basit bir tutkal 
Evde öteberi yapışbtmak için yapılması 

lluit bir tutkal: 
llık ıu içeriainde gom •r•bik eritmeli, 

Wt iki parıa keıme ıeker illve etmeli. 
Ga1et t1i 7apıfb~a• bir tutkal elar. 

ıMeşbur rejisör FraDk C11pa tarafından va1'1 sahae editen ı 
ıen büyftk sinema artistleri-Jeaa arthur· Jımes Ste•vı1rt-LionS 
l Barrymore tarafından temıil edilen Fransızca sö:rlü : 

1 Para Beraber Gitmez i 
ı Aynca: Esrarengiz Katil (Fedakir Köpek) ı 

ı Matineler: Esrarengiz katil 2 - 5,15 - 8.15 Para beraber ı 
ı gitmez 3,2S- 6,25· 9,20 Puu ılbaleri 12,30cla illve ..... ı 

(126) Y a.xan: Halil ı~ 
Turru özür beyan etti. Makul --

yahut mütaleası kabul edildi. ~ 
Başkanlığa Mister Simson udi i. 

liğe de Mister Albert tayin .c1Ud fi 
Bir çok milyonların genç, dfll'ti 

evlitlarının iştirak ettiği bu •·~~~ 
parasız, pulsu t çalışmağı ve .. 1 ~ 
çok zaruri masrafları bizıat od 
ühte eden bu yürtsever geuçler t 

harıkalar yarı.tmağa, mucizeler g&• 
muvaffak oldu ... 

- SON 

ikinci kitaP 
Amerlkada tehlike •, 

ne zaman çaıııdı. , 
Y•kında tefrikaya baıh1•r_tt 

mühim eserde bu kahramu. •• 
lerin hiç bir menfaat ve icret be 
ve bilakis ceplerinden mBthif it 
sarf ederek yı ptıkları harikalld•• 
hizmetleri ve geçirdikleri akıll•" 
serıüzeıtleri 1>kuyacakıınız. 

Anadoluya get1ec 
Jıtanbul - Ista11 buldan Aaadolllf' 

)erile geçmek istiyenlerin nakli•' 

bidnde baılam ılacakbr. """' 
Deniz yoliyle yapılacak •• a." 

Tırhan. Akıu ve Ankara ••P"' 
edilmiıtir. Müteakiben de tr••ıeıJ-
yata baıtanılacaktar. ~ 

Batla n•kiyabn 11 Ma,..t• 
m•ıı muhtemeldir •. 

---·-------
Askere eidell 
dımcı öğretoıe 
Saat heıabile dera &creti ol .. ,_ 

öiretmenlerclea talim Ye aa•••f " 
dile ıilih altına ahaanlar ., .... 
maaı ve7a ücretli vazifesi .ı-; 
ı ık erde bulunduklan aaadd• 111• 
ücret veriluıeıi kararlaıbrılllllf 
okullara tebliğ eclilmiıtir. 



4NATLAR ! ALIN BE-~İ 
il ı.m• --- -
eı.fe z' · . D.a.. ıncırıyle köstekleımış ayaiım 

~•ted ile vakta kadar yerde çırpıaacğım ? 
O eyıe fırhyacak kaburgamdan yGreğim; 

•11 bir il 
l~İlllde . ~ il ilıt&mde çırpınır bulacaiım .. 
a, 1 ılabfqmak arzuları artmallf 

' •• t, . 1 Jt,h _ m yerınde taııyıp ağartmalı . 

'( e,';'1. or!üldü gitti, bedeuim örtülmeden: 

lllL._•Yiıo; topraktayım; göaıBlüyüm ölmeden! 
....,, E ·ı h - • Gen.·· Y ı i lar! Olmedi bu etiniz: 

ç1~ 11
• bir çift kanat halinde birleıiaiz, 

lJ11a:•ıı beni bu üstü açık mezardan .. 

F,,d 1llll yok tayfadan, makineden, rüzgar~an; 
••11 lk 1 • ' C.ıt ye ea er, demır paylu, at atlar; 
•, icara toprakta:. nlın b~ni kanatlar ! 

Muhamen B. 

lJlb'-r'o, Lira K. 

•el. 
2 

1 1499 anca demirhane eokak 1445 
lJ111._ 'oP•rıel 130 m.m 58 kapi 8 tajb ar1a 76 00 
931~ '1 ıehitler caddeıi 1421 ada 9 par1el 

lı11a._,~·'11 74 kapı 78 no.la tlükkin 2000 00 
1426 1 1513 no.hı k&çük sepetçi sokak 

~ ~ ' 4• 4 pırıel 59 m.m S taj no.Ju ar1a 20 00 
) ll24 Y•lcd boıtanh yalı cAd. 1788 ne.la sakak 
t ~:- 3 öar1el 310 m.m 6 taj no.lu arsa 155 00 

>s '-ı.91a billrkoğla aokak 354 ada 3 par ,eı 288 
ıc_,_ 1 llo.lu ana 40 00 

,
6 

65 ,~• donanmacı yıldırım kemal ıok~k 
~-.: 32 parsel 7 m.m 3 taj no.lu dükkin 240 00 

~ l"J 'h 
1 
~ 11 ey111aniye çorak ve Yüzbaıı basan 

,, ~Pi ~o;ıc 1.so ada 15 .parsel 100 m.m 13 
~il tal ao.lu hace ve araa 120 00 

,
8 

4S 'd'l•lca •laybey 1694 no.Ju ıeıai ıokak 
'••' 27 P•r1el 66 m.m 23-27 taj no.lu araa 66 00 

)g 1354 Y•lca boataah 1809 acu ıeref ıokak · 

S-u-~da 8 parsel 182 m.m 16 taj no.lu arsa 54 00 
145 lla e lelaret ıokak 695 ada 3 parael 
~Ptt ·lll 36 kapı no.la arsa 21 00 

Saı 134 111 ltaıaırlı caddeıi ıo. 1730 ada 2 parsel 
l ~-~ita 82 kapı ao.la araa 46 00 
lt Pt •r arla ıoseıi çıkmazı sokak 1883 ada 

İlti&lti "el 150 m.m 5/3 kapı S/3 taj no.lu arsa 75 00 
~·~-.., •lleymıaiye oıman zati dede birinci 

~ IS 'le.:' ;akak 159 ada 26 parsel 242 m.m 
~ap,6 

1 1 ta j no.lu hane 250 00 
-. . ._ S ~lrııL ıokak 1729 ada 5 parael 321 ,50 
l~i'cl •pı 9 taj no.la araa 48 00 

S-. lSQ ,~illeyıııaaiye oıman zati dede tokak 

'ı.ti ~~ pa11el 91 m.m 27 taj no.lu hane 70 00 
IQ~'lc •ıaııye ikinci hacı mevlit perakendesi 

~ --·"- ,_1097 ada 1 pır.el 2847 m.m 29 taj 
l"''"i ••e ve bahçe 600 00 

Se, 4 .._:e 993 no. ikinci burç sokak 1633 ada 
,,,~ ~ 182,SO m.m 9 kapı 19 !ajb a11a 

S ,~• 1 •l•ybey 1664 acü hakikat ıokak 
iL '-.ı11 ,

8 P•rıel 85. 75 m.m 14 kapı 22 taj ... ~ , .. 
::ıı-~ ;~Yaıulye 193 ncü ıkincl kiremitçi 

36 00 

43 00 

\ :-._, •da S parsel 49 m.m 29 taj ao.la 

"-t' 50 00 
~it.~ ~eYınaniye 456 ncı klmil p•ı• caddesi 
'r le 1 •da 45 panei 1949 m.m bili ao.lu 

~ ~ Y•ıılı emvalin mülkiyetleri16-4-941 ta:ad: 
9iı tlia ID&ddetle müzayedeye koaulmuıtur. lhalele1'i 
l' 'rila' ~lipltri ille mlbadif perıembegtiaü ıaat 14 dedir. 

~~ 'kçe; lllolıammen bedelleri üzerinde ylzde 7,5 de· 

~' lllil 1 
Y•br.,ak ye•mi mezk6rda M. Emlik midir-

~. teıelclril sabı komiıyonuna müracaatları ilia 
1421 

A LAR H~V 
K UVVETll NO . SANLIÖI 

VE NETiCELERi 

Balkan devletleri 939 h r
binia başladığı gündenbcri 
kendilerini ateı hattının dı
şında tutmıya karar verdiler. 
Fakat Balkanlar bugün, 939 ' 
senesinden harp başladığı 

zamankinden ne kadar farkı. 
manzaralar arzediyor. Deği
ıeıı manzara, Balkanların dıı 
politikasıoa ve iç rejimle
rine bile tesir yapmıştır. 

Balkonların hakiki men• 
faatı bitaraf kalmaktı, ger· 
çek olarak da onu istediler. 
Çünkü dünyayı tahrip et· 
mekte olan harbin mahiyeti 
harbe takaddüm eden ıeoe· 
lerin Balkanluda husule ge
ürdiği vaziyetler, harbia 
başlamaıından itibaren inki 
şaf ıekli, Balkanların 11en 
büyük devlet politika cere
yanları Balkanları bitaraf 
olmaya ıevkediyorda. Şimdi 
bunları kı!laca tahlil ede
lim: 

Harbin bünyesi: 939 har· 
binin bünyesi 914 ve ondan 
evYelld harpler mukayeH 
edilmiyecck bir busuaiyet 
arzetme'ktedir. Daha evvelki 
harplerde Avrupa devletleri 
koloni harbi yaparlardı Bu 
harpleri yapmak için kıta 

Hariciue Vekaletinden 
tebliğ edilmiştir: 

Rumanyada ahiren ntşre
dilea bir kcraroame muci
bince ecnebilerin milli ikti
sat nezaretinden verimiş bir • 
inüsaade olmadıkça Roman· 
yadaki emlik, hukuk ve 
menafiino ait tasarruf mua
melelerinde buluaamıyacak
ları; böyle bir mnaaade is
tihsal edilmekıizin yapılacak 
tasarruf muamelc:leri ile 
normal idare muameleleri 
ve bankalarda mevdu kıy
metlere müteallik tasarruf 

muameltlerinin hukukan ba· 
tıl addedileceği; Roınanyada 

ikamet etmekle beraber 
orada bu gibi emlik, hukuk 
9e menafie malik bulunan 
ecuebilerin ise, Romanya 

araıiıinde tedavüle çıkar
tılmıı bulunan bilumum tah· 
villerle nama muharrer ol
mıyan kıymetli senetleri ha· 
mil oldukları takdirda bun· 
lar hakkında Nisan 941 ni· 
hayetine kadar Romanya 

sefareti ile koaıoloslukları· 
na bir beyav:aame vermek
le mükellef oldukları; ayni 

m6keJlefiyetin bu gibi es
ham, tahvilit ve senetleri 

meycluat olarak kabul etmiı 
bulunan bankalara da şamil 
olduğu Ankaradaki Roman· 

ya sefareti tarafından bildi· 
rilmiıtir. 

Y~ZAN: SADRI ERTEM 

içinden veya dışından yar· 
dımcılar tedarik ederlerdi. 

Harbin sıklet merkezi dai
ma büyük devletlerin arazisi 
haricinde, kolonilerde, yahut 
yen koloni mıntakalannd 
cereyau eder. Nihayet koa
lisyona dahil olan büyük 
Avrgpa devletleri de hudut 
boylarında doğüşürlerdi. Fa
kat bugünkii iekilde ana 
vatanların tahrip mevzuu 
bahis de2'ildi. Bugünkü harp 
tamamen metropoUer ara
s oda cereyan eden bir tah· 
tip muharebesidir. 

Denizler lagilterenin elin
de, kara Avrupasında Al
manya mütemadiyen biribir
lerioi tahrip ve takip ile 
meıguldürler. Almanya İn
giltereyi denizlerden, lngil
tere .Almanyayı karalardan 
kovmak gayretindedir. 

Bunun için h rp bünye 
itibarilf) Almanyayı ve lngil· 
tereye karşı karşıya çıkar
maktadır. 

Bu hali ba21rlıyen !ebep· 
ler vardı. B'llnlard ıuı biri 
harp son~esınd11ki Balkan 

politikaudır. Büyük harp 
sonrasında lngiltere artık 
Balkanlurda bir siyaset bazı 
kurmayı lüzum görmedi. Za-
man zaman lngiltcre ile 
Fransa arasında geçen re· 

kabetteo Balkanlar mütees· 
sir oldu. lngiltere Alman
yaya müsaadekir davran
dıkça Balkan politika11nda 

Almanya yer almıya başladı. 
logiliz ekonomisi de Baı .. 
kenla11 terketti. 

Ottava imparatorluk kon
fer.:?usıadanberi Balkanların 
Almanya ile olan ticaret 

münaaebl tle ri yüzde 50-75 i 
buldu. Balkanlar bu ekano· 
mik faaliyeti daha ziyade 

de artırabilirlerdi. Fakat 
nazi Almaııyası har be hazır

landığı ve fabrikaları muha
rebe faaliyeti ile meıgal 
olduğu için Balkanlar tica-

ret;ni yüzde 100 e çıkara· 

madı. 

Bu ekonomik faaliyetin 
politik tesirleri tabiatile 

oldu. Balkanlarda Alman 
ıempatiıi bu ticaret unsur-

ları ile birlikte politik bir 
şekilde girdi. 

Harbe takaddüm ed.ttn 
günlerde Balkanların vazi
yeti bu şekilde idi. Bulkau-

lar bu h•ld- ikf:D Aaman
yayı çemberleme politikası 

m•.vdana çıktı. Sovyet Ru!ya 
ile İngiltere ve Fransa ara· 

sında Mos'ıo·H:da rı. üzakere
ler cereyan etti. Anlaşma 

temin edilemedi. Anlaıma 

Keyfiyet alikadar Türk 
vatandaolaranın ittiliına va- ] 
ıoluaur. 1 S 

temin edilemeyince Balkan

larm İngiltere ile beraber 
-Sonu var-

MATBUAT 
Hülasaları 
------------------"Ulus,, 

Yugoslavya 
hadıselerine 

dair 
Falih Rıfkı ATAY 

Üskfibe giren Bulgarlar, 
şimal eyaletlerini işgal eden 

Macarlar, Dalmaçya ~abille· 
rine yerleşmek istiyen ltal-

yanlar, hep birden, ti İUir· 
ya'cılıktan baş!ıyan cenup 

slavlığı kurtuluş idealini bes· 
~emekte ve mabkfüniyet için· 

de feoe bulmak tehlikeainia 
şuuru Makedonyadan Slo-

venyaya kadar her tarafta, 

Yugoslavya halkını, ayni ml

cadele rubu içinde kaynat· 
brmaktdır. 

Malumdur ki 4 knıur mil

yon hırvatla 6 küsur milyon 

sırp, Yugoılavyanıa hakiki 

meşaedini teşkil ederler. Bir 

kaudandırlar ve bir dil 
konuşurlar. 

Gerçi b1ryatların uzuD müd

det Avusturya - Macaristan, 

sarplarao da Oımanh impara· 

torluğu idaresi altında yaıa

ınış olmaları, aralaranda, bazı 
kültür farkları busole getir· 

miş ve tam merkezi bir ide· 
reye tibi olmalarını zo_rlq• 

tıran bazı hususiyetler v6cat 
bulmatına ıeb"p olmuıtar .. 

Fakat kendini müdafaa 

edebilir ve inkişaf edebilir 

bir cenup sla vhğı devletinin, 

parçalanmalar değil, birl91-

melerle hakikat oiabilecejin 

iaaumıyanlar, aacak pek ki 
çük :>ir zilmreyi teşkil etmit 
lerdi. Bu müthiş faciadan 

sonra da aynı halidevam edi 
yor. 

-Devamı 4 üncü •altiletl• 

-----
Pamuk heye 

dün akşam 
geldi 

P~muk fiatlerinin artınl 

ması hususunda Ankara lıl 

k ümetimiz nezdinde teıe 

büslerde. bulunduktan v 

müıbet neticeler elde ettik 

ten sonra latanbula ıeç 

B. Hakkı Balcıoğla ile 

Turgut TürkoğJ~ndan mit 

şekkil pamuk müıtahıill 

heyeti dün tehrimiıe ı 

miştir. 

Dr. Fahri 
lımlr Memleket baataanl 

Rontken mütebaoı•ı 
Rontlreıı •e Elelııtrtlr ted• 
rapıhr. ikinci Beı.l•r So 
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RADYO 
G AZE TESIND EN 
Düayanın siyasi manzarası 

şadur: Yunan kralı ikinci 
Yorgi ile hükümetinin Ati
nayı terkettikleri dün Atine· 

·da nef'l'edilen bir beyanname 
ile Yunan milletine bildiril
miıtir. 

Kralın veliabtı ve hüku· 
metiyJe beraber Girit ada
sına gittikleri biJdirilmekte
clir. Fakat kral ve büküme· 
tin Atiaadan Giride gitme
Jeri Yunaniıtanda muharebe
nin ıoaa ermesi değildir. 
Neıredilen beyannamede bu 
.nokta ıarib oJarak izah edil
.miştir. 

Amerika Cilmhurreisi B. 
Ru.rvelt beyanatta bulunarak 
Balkan muharebesinin bugün· 
kil biiyük mücadelede tali 
ehemmiyette olduğunu ıöy
lemiı ve e1aa mesele lngil
terenia müdafaııdır. Bu mü-

dafaaaıa baıanlacağına iti
madım vardır demiıtir. 

lariltere dominyoalar ef
kln umqmiye1inia umumi 

durumu ıöyle buli1a ettiği 
s6yJeaebilir: 

Omumi vaziyet iyi olmakla 
beraber her halde Fran1anın 
aukutunu takip eden zaman
daki kadar fena değildir. 
B. Çörçil de ıon vaziyet 
hakkında lagiliz milletinin 

iatibaıaı avam kamarasında 
ıöylediii sözlerle bülasa et
miıtir. 

ALMANYA- FRANSA

ISPANY A 

Şimdi Berlin, Fransa ve 
lıpanya meselelerile meıgul 
olmaja baılamııtır. Muhtelif 
kaynaklardan gelen haber· 

lere göre Viti hükumetinin 
tekrar Almanya ile iş birliği 
yapmağa davet edildiği an
latılmaktadır. Şimdiye kadar 

Almanya iı birliğinin sem
bolü olan 8. Lıvalin kabi-

neye alınmaıı hususunda 
ı1rar ediyordu. Şimdi anla-

tılan Berlin amiral Darlaaın 
ıiya1etinden memnundur.Bu

nun için Lavalin kabineye 
girmesinde ısrar edildiği 
ıayialarını Berlin yalaala
mııtır. 

Fakat ıimdi başka bir 
mesele üzerinde ısrar edil· 

diği haber verilmektedir. Bu 

ı da general Veygandın şi
• mali Afrikadan geri çığırıl
, ması mesele1idir. 
1 --1m--
. Mısır Başvekili 

Kahire, ( a . a ) _ Mısır 
baıvekili Hüseyin Sırrı paşa 
lrablne toplanhsından ıonra 
ıazetecilere. yaptığı beya
aatta: 

, . - Hamdolsua vaıiyet f ev
J 1 iallde iyidir. 

Demiıtir. 

R·AOYO·_~_ 
Esas Yunan 

ordusu iyi da
yanmaktadır 

--o--
Kahire, (a.a) - lngiliıle

rin ıol cenahında esas · Yu
nan ordusu iyi dayanmak
tadır. 

Almanlar şimdi münaka
lelerinde hcrh.Jdc miışkülita 
maruz kalmış olacaklardır • 
Çünkü iaşe h tlara çok de
ğildir. Ve bu hatlar her iki 
taraftan da çok ağır hasara 
uğramış bulunmaktadır. Al
manların şiddetli ilerleyi
ıinde görülen hafif ağırlıv.şma 
pek muhtemel olarak az 
çok bununla izah edilebilir. 
Bu ağırlaşma da imp rator
luk kuvvetlerinin yeni hat
larına muvaffakıyetle çekil
melerini mümkün kılmışbr. 
Bu ağırlaımaya belki yni 
zamanda Almanların maruz 
kaldığı ağır zayiatın da ıe
bebiyet vermiı bulunduğu 
bildirilmektedir. Mültecilerin 
verdiği haberlere göre Ro
manyaya geri çekilen bir 
Alman zırhlı fırkası intan 
malzeme olarak yüzde 65 
zayiat vermiştir. 

Yorkşir Pot 
gazetesi 
yazıyor 
--o-----

Londra ( • .a ) - Y orkıir 
Poıt gazetesi yazıyor : 

Türklerin anavatanlarını 
müdafaaya kati surette az· 
metmiş bulunduklarından 
eminiz. Türkler, aon zaman
larda bu tarzda hareket 
ederken h yrıhah bir Ruı 
bitaraflığına s:üvenebilecek

leri hakkında Moıkovadan 
teminat almıılardır. Acaba 
Hitler; eğer Türkiye muta-

vaat etmezse Orta şark 

petrol kuyularına Ukranya 
yoliyle varmağa çahşacağı 

tehdidiyle Rusyanın hattı 
bar~ketini değiştirmeğe te
ıebblls edecek m? 

Bu tehlikeli bir oyun teı· 
kil edecek ve Almanyanın 

petrolden ne derece mahrum 
bulunduğunu isbat edecek
tir. lraka asker gönderilme-

sindeki ehemmiyet yakında 
görülecektir . 

---o--
Yuna Kralı 
Girit adasına vardı 

Loadra, ( a.a ) - Atina 
radyosu Yunan kralının ve 
Yunan bükumetinio Girid 
adasına varmıı olduğunu 
bildirmiştir. 

Bir kısım Yu
nan ordusu 
teslim oldu 

---o---
Bern, (a. ) - Y onanietan 

vekayiinin siiratle inkişaf 

etmekte olduğu görülüyor. 
Bu cümleden elarak Al
man başkuandan!ığı timali 
Epirde harp etmekte olup 
hattı ricatlcri Almanlar tara
fından kesilen Yun n kuv
vetlerinin teılim olduğunu 
bildirmiıtir. 

--o--
YUN'N 

BAŞVEKiLi 
Elen milletine hitaben 

bir mesaı neırıttı 
Atina (a.a) - Milli hüku

met başvekili Suderos Elen 
milletine hitaben bir mesaj 
neşrederek ezcümle demiş
tir ki ; 

D6şmanlarımızın yaptıkları 
misli görlllmemi, bir adilik
tir. 100 milyon nüfuslu bir 
imparatorluk biıi arkamız· 
dan vurmuıtur. Bu harpten 
galip, Şanlı ve genişlemiş 
olarak çıkacağız. Manevi 
kuvvetimiz çok sağlamdır, 
Etenler sıkı durunuz. Bizim 

hatlarımız kanla yazılmıştır. 
Emin olunuz ki milli günün 
parlak güneşi gecikmiyece-

lıı:tir. O gün Elenlerimizin mil
li günü olacaktır. 

_. rinmO--

AHRA AN 
VE ŞANLI. 
ORDUMUZ 

--o-- , 
- Baıtarafı 1 nci sahifede - · 

milletimiz iıtikbale en bü
yllk bir emniyetle bakmak
tadır. Milli varlağımıza tevcih 
edilecek herhangi bir taar
ruzu bu vatanın iıtihlis ve 
iıtiklili için canlarını veren 
kahramanlara liyık bir ce-
1aret ve şecaatle kıracağız. 
Ebedi Türk milleti ebedi 
olarak hür ve müstakil ya
şıyacak, in1anhğa ve mede· 
niyete ı ref vermekte de· 
vam edecektir. 

Bugünkü varbğımızı ken
dilerine medyun olduğumuz 
Ebedi Şefimiz Atat6rkün 
aziz batıraıı önünde hür· 
metle eğilir ve onun yolun
da yürüyen sevgili Milli 
Şefimiz ismet lnönüne sar
sılmaz bağlılığımızı, minnet 
ve ıükranlarımızı tekrar ede-
riz. 

Y •11110 Milli Şefimiz is
met ln~nü, yaıasın büylik 
Türk milleti.,, 

MiLLi SEFiMI~ ... 
----111111111111 ·----

KÜÇÜKLERi TEMSiL t: 
Bir heyeti kabul buyur~ 

Ankara (•.•)-Hakimiyeti besini temsil edeD 81' 
Milliye ve çocuk bayramı •milli Şef ismet lo6'·ı 
bugün yurdun her tarafın· gı ve ıevgilerioi =•• 
da en içten gelen tezahürat- için Çankaya kötk 
la karşılanmı~tır. Ba müna· miştir. Y anlarıod• ' 
sebctle Ankara da Çoçuk faönü ile baıvekil d 
haftasının ı çıhı törenine Saydam olduğu b•~:Jll 
Çocuk Esirgeme kurumunun ruları kabul edeD "' 
mini mini yavruları t rafın- her birine ayrı ayrı 
dan Ebedi Şefin muvakkat Jarda bulunmaılırdıf• 
kabrine çelenkler koymağa 
baılanmışbr. Yurtta yapılıD 

Ulus meyd nından Çocuk hakkında relen t 
Esirgeme kurumu yavruları bu mesut güoil 1' 
küç6k ve büyük Anafarta- çocukların en g&ıe~I 
lar caddelerini takiben Ço- yaşamaları için ef. 

• • cuk sarayı önünden geçmiş· ve temsiller tertıp 
mişler ve Saman pazarında ve yokıul çocuklıt~ 
dağılmıılardır. ler dağıtıldığını bal 

250 kiıilik. ilkokul tale- tedir. 

Muattal 2emi--ALMAN~J\ W 

ler işletilecek Yeniden genıı •
1
:.. 

--o--- cuma gaçll1 '' 
Vaıington, (a.a) - Deniz 

ticareti parlamento encümeni bekıe_n_ıu~~ 
reisi, Amerikan limanlarında __ 
muattal bulunan her ecnebi y 'J 
gemisine el koymak ve bun- Londra, (a.a) - ı,ı• r. 
ları işletmek hususunda tandaki lngiliz ordO 
Amerikan hükümetine sali- mevzilerine çekil':,. 
biyel veren bir kanun liyı· ıukerlerimizin 111

1111 basını dün meclise tevdi çok yüksektir. .~ b8' 
etmittir. Meselenin enter- yeniden geait bır 
naıyonel ve hukuki veçhe- geçmesi bekleniyor· if 
leri encllmenin gizli ve uzun f 

1 
. . k a:ı 1 • 

celsesinde tetkik edilmiıtir. ne er erının pe 

--o---
Fon Papen 
Almanyada 

Be:lin (a.a) - Berfin siyasi 
mahfillerinden bildirildiğine 
ıöre, Almanyanın Ankara 
büyük elçisi Fon Papen, 
el'an Almaoyada bulunmak· 
tadır. Alman - Tlirk müna
sebetleri hakkında buradaki 
Alman mahfillerinde yeni bir 
mütalea ileri sürillmemekte· 
dir. 

MATBUAT 
HÜLASALARI 
-Ba,taralı 3 nc6 &aiti/ede
YENi SABAH: 

Yugoslav 
Yaiması 

vardır. Almıolır 

köylerde bilhassa ~f· , 
müsadere etmekt• r"' 

. b• r 
Altı aydauberı .. ıP,I 

de bulunmasın• r•f ' 
naa cesareti biç bif 

unutulmıyacaktır · 

---------
Tarabl11Sf 

Limanına ınaıııı ' 
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