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giliz bombardıman tayyareleri Roma, Milano 
üzerinde uçuşlar yaptıktan sonra 1 orino 

ve Cenovayı bombaladılar 

BRUK LiMANINDA DEMİRLi BULUN N t iTA LYAN HARP 
MiSIL 2 DENIZA LTI INGILIZSI TAYYARELE l~~~~~~r::or:-

- Sovyet Rusya Balkanların vazi· 
., yetıle çok vakından alakadardır 

~ ~ . . -
Şinıal cephesinde Fransız pıyadelerinden 

bir keşif müfrezesi 

PH EDEKI VAZIYET 
~-d .. 
~-.i,'• - Cephedeki vaziyet şudur : 
'-. t•1-amen tabliye edilmiştir. Nezaretlerin büraları 
~ llaldedilmişlerdir. Fransız radyoları Fransanın Pa · 

ls !ka şehirlerinden işlemektedirler. Almanlar Pari
• ,~1 Yakınında bulunmaktadırlar. Cbato Tbicri şeh
'1- 1tlardır. Fransızlar kahramanca dövüşmektedirler. 

'
111

1 adım adım müdafaa etmektedirler. 

----··----
,ı memurlarına şimdilik 

"'~ izin verilmiyecek 
İ~ "e~~İ :- Devlet memurlarına bir müddet için senelik 

"atJe ~1Yecektir. izin almış olanlara da vazife başlarına 
'
1 b'ld' ·ı k · ı ırı ece tır. ________ .. ____ _ 

it .\L YA NEOPOLDA 
-.! ~lfSIDAT YAPIYOR 
t''•fı Stefani ajananun bildirdiğine ıöre Jtalya Neo· 
'Ytıc 118 talıaşidat yapıyor, Roma şehrinin müdafaası 

' tedbirler ittihaz olunuyor. 

----··------
~ .. SUVEYŞTE r, - Sn l,ti \IVeytten Yunan ve Yuıealav vapurlannın 

ile •üıaade edilmiştir. 

Londra - lngiliz tayyareleri çok büyük bir faaliyet sar
fetınektedirler. Ve çok muvaffak olmaktadırlar. Roma ve 
Milano üıeriaden uçtuktan sonra lugiliz tayyareleri Torino 
ve Genovadaki askeri noktalarını bombardıman etmişler
dir. Bu uçuşlar Londradan kalkan tayyareler tarafından 
yapılmıştır. Bu logiliz tayyaıelerinin hakimiyetini açıkca • 
ispat etmektedir. 

Londra - Afrikıdaki logiliz hava kuvvetleri, T obruk 
!imanını bombardıman etmişlerdir. 1 Httrp gemisi ile iki 
ltalyan tahtelbahiri batırılmıştır . Mısırın hiçbir .tayyare mey
danı ltalyran tayyareleri tarafından bombalaomamıştır. 

Londra - Maltada ne şredilen zayiat listesi şudur : 
"30 ölü. 30 yarala 5 asker yaralı. ,, 

Paris - Italyan tayyareleri Adeni bombardıman 'tmcğe 
teşebbüs etmişlerdir. Bu teşebbüs tamamen akim kalmıştır. 
Bütün ltalyan bombaları denize düşmüştir. ltalyan tayyare
cileri yaptıkları hücumlarda daima çok yüksekten uçmak· 
tadır. ~imdiye kadar uçuşları biç muvaffakıyetli olmamıştır. 

Paris - Fransız hududunda Victimille köprüsü ltalyan
lar tkrafından tahrip edilmiştir. 

Paris - lsviçre sosyalist mahfillerine gelen haberlere 
göre Sovyet Rusya, Balkanların vaziyetile yakından alika
dardır. ltalya harbe girmeklt-, Balkanları Sovyotlere bağla
maktan başka bir şey yapmamıştır. Balkan-Sovyet müna
sebetleri mükemmeldir. l'akında Sovyet Rusyanın ltalyaya 
kaışı ciddi bir hattı hareket tayin etmesi beklenilmektedtr. 

Bükreş - Rumen hükümeti bütün vapurlara emir vere
rek seferlerine nihayet vermelerini em·et.niştir. 

Belgrad - Sovyet ticari komisyonu burada beklenmek
tedir. 

Paris - Rumen gazeteleri Fransızlar.o mukavemetinden 
sitayişle bahsetmektedirler. Bir gazete şöyle yazıyor : 

"Fransız askeri dünyanın 
en iyi askerlerinin biridir. 

lngiltereye dayanıyor. ltalya 
harbe girmekle Almanyaya 
hiç bir yardım yapmış değil· 
dir. Harp ne kadar sürerse 
Müttefiklerin zaferi Almanya 
için o kadar ezici olacaktır. 

Londra - Başvekil demiş
tir ki: 

"ltalya Mısırın açık sehir· 
lerini ve limanlarını bombar
dıman edecek olurra Mısır 
Italyaya ilanı harb edecektir.,, 

MISIRDA 1 ITAL YANLAR ______ .. _____ _ 
Kahire - Buradaki hinlerce ltalyaolar tev"if edilmıştır. 

Bunlar Nis ve Marsilya şehirlerine gönderileceklerdir. 
Iskenderiyeden şimdiye kadar beı bin çocuk çlkarılmıştır. 

------.. ------

l. 

Fas ve Mekneste ayaklanmalar 
Paris - Karablankadan alman haberle!e göre, Arap 

Milliyetperverlerinin merkezi olan Fas ve Meknesi şehirle
rınde Cebelüttarıktan gelen muhacirler münasebetiyle, bu 
mubacerete sebep olan ltalyanlar aleyhinde bir ayaklanma 
baılamııtır. 

lngiliz ordusunu idare eden dört Mareşal lngiliz kralının 

kardeşi Gloucester Dükü ile beraber 

"""""""""""""" .. """ ...... ~ .......... 
!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI i 
i aga tta, Herkes Muvaffak Olabilir mi? -E ve!!İ 
lıııı -28- ı:ıı YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 U::ı .................. .. ................................ .. 

FIRSAT 
Hayatta gözü kapalı gez

mek kadar felaket olamaz. 
Fırsatları kaçırma hali saa· 
detin, muvaffakıyetin, ener· 
jinin düşmanıdır. Uyanık 
duranlar hayat yollarını iyi 
görürler, istikballerini mü
kemmel hazırlarlar ve saa
det tacını giyerler. Hele 
fırsata ganimet bilenler ve 
onu vaktinde yakalamasını 

gözü açık insanlardır. 
Fırsatı kaçıranlar onun bir 

daha geri döomediğıni göre· 
rek sonunda pek çok piş
man olurlar. Giden fırsat 
geri dönmez, kaybedilen 
fırsat bir daha ele geçmez. 

Onun için vatandaş, uyu
ma, uyorken bile daima ~ir 
gözünü açık bırak, gaflet ıle 
kaçırdığın fırsata sonra çok 
yanaraın. Fırsat fakirliii çok 
fenadır. 

Hayatta zorluğa uğrama-
mak ve onu yenmek ister
sen daima firsah kolla. Yal· 
nız şu şartla ki; ahlik, ka· 
nun ve umumi adetler daima 
rehberin olıun. Baıkaııaın 

zararına elde edilecek •e 
seni na meıru vaaıtalar kul
lanmağa sevkedecek fınatın 
hayrı olmıyacağını da bilmen 
lazımdır . 

Bu söylediklerimi yapar-
san saadeti avucunun içinde 
bilmelisin. Zira sonradan 
"eyvah bu olabilecekti, ben 
neye gafil davrandım" dtı
şüncesi çok acıdır. 

İnsanların çahıma ve it 
saha•ında elleriae diiıen fır
aat bazı adamların başına 
konan devlet kuıuna benıer 
ki bu kuş her zaman baıı
mızın etrafında dolaımaz ve 
batımıza konmağa heves 
etmez. 
Bununla beraber muvaffak 
~lmağa azim etmiş enerjik 
ınsanlar hayatın her safha-
sında muvafık fırsatın ıulau
runu bu nazlı kuşun kendini 
göstermesini beklemeden e•
vel de icabında kendi ken· 
dine fırsatlar icaduaa baka· 
rak "behemehal muvaffak 
olacağım,, telkioini kafala-
rına ve ruhlarına yerleıtir
melhlirler. 

(Devamı •ar) 



• 
• 

SAHiFE 2 (Halkın sesi) 
. ' ...................... ................................ ~~~~~~ ....... ---~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı~~!~ SONRA ALIN~ RADYO ,urım!~I 
Bağdad - Diln burada ışık söndürme tecrübekri yapıl- -' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mışhr. Binbaşı B. Haşim'inin yaptığı beyanatta, Irakın tehli-
ke halinde her an memleketi müdafaaya hazır bulunduğu
nu söylemiştir. 

Londra - Vaktile Italyanlarla tefriki mesai etmiı Ha
beş zenginlerinden Ras Hayro Roma hikCim~tioin emrile 
bu defa idam edilmiştir. 

Paris - Cibutidcn alınan bir habere göre Fransız So
malısı ile Habeş arazisi arasındaki köprüler berhaYa edil
miştir. Somalıdaki Fransızların vaziyeti pek mikemmeldir. 

Londra-lagilterede bulunan 600 ltalyan diplomat ve 
gazeteci bugün lngiltereyi terketmişlerdir. 

Londra-5500 tonluk Helce ltalyan vapuru yakalanarak 
Hayfaya getirilmiş ve orada mürettebata tevkif olunmuıtur. 

Paris-Garp cephesindeki son vaziyet - Alman pek çok 
zırhlı ve motorlu kuvvetlerile Parise karşı yaptıkları tazyiki 
arttırmak için her vasıtaya baş vurmaktadırlar, düşman bu 

sabah Roen yakınında ve Marna 41 kilometre mesafede Ye 
Ren istikametinde beş fırka ile Şarka doğru tazyik etmek
tedir. Tazyik kıskacımn obir kolundan Fransızların gös· 
terdiii şiddetli mukavemet ve mukabil hücum sayesinde 
Almanlar def ve tevkif edilmişlerdir. 

Gaz Maskesi ile Tedavi 
İngilterede Slongh şehri 

hastahanesinde üç ayhk bir 
çocuk bronşitli zatürreeye 
tutulduğu halde garip bir 
surette kurtulmuştur. 
Çocuğu kurtaran zehirli 

gaz maskesi ile otomobil te
kerliği iç lastiğinden yapılan 
derme çatma oksijen muha
fazasıdır. 

Zenghı hastahanelerde böy
le muhafazalar vardır. Çok 
pahaJlıya mal oldvğundan 

ikinci derecedeki hastane
lerde yoktur. 
Çocuğun ağır hasta oldu

ğunu gören asker babası 
kendisini Slongh hastanesi
na getir. Nöbetçi doktor 
çocuğun kurtarılması ıçm 
yegine çare içine insanı a
lan oksijen muhafazı oldu
ğunu anlar, fakat hastahane
de ve hattıi bütüo şehirde 
böyle birşey yoktur. Maaha
za doktor gaz maskesi ile 
otomobiJin iç listiğiııden bir 
oksijn mahfazası yapmak 
kabiJ olduğunu vaktile bir 
tip gazetesinde okumuş ol
duğunu hatırlar. 

Birkaç dakika içinde bu
nu yapar. Maskenin vida 
mahalline lastiği takar. Di
ğer ucunu da eksijen silin. 
dirine rapteder. Maske ço· 
cuğun ağzına geçirilir. Çocu
gun vücudü de bir battaniye 
ile sarılır. 

Bu suretle bir kaç gün 
çocuk tedavi edilmiş
tir. Acak süt vermek çio 
arasıra maske yüzünden alın
mıştır. 

Maskede hararet çoğaldığı 
zaman lastik yüze konularak 

VEKİLLER HEYETİ 
Ankara - VekiJJer Heyeti 

dün öğleden evvel Milli Şef 
İsmet İnönünün riyasetinde 
bir toplantı yapılmıştır. 

16 gaşından büUük 
alanlar 

Ankara - İş kanununun 
üçüncü maddesi mucibince 
sanayiden saydan işlerde 16 
dan yukarı yaşta kız ve ço
cuklarla kadınların çalıştırıl· 
malarma 17 Haziran 19-41 
tarihine kadar devam etmek 
üzzre ikti at vekaletince izin 
verildiği birdirilmektetiir. 

Yeni 10 Parılıklar 
lstanbul - Yeni bronz 10 

paralar bu sabahtan itibaren 
piyasaya çıkarılmıştır. 

Nuf us sagımı 
Nüfus sayımı hazırlıkları 

ikmal edilmek üzeredir. ya
kında mahalle cetvelleri de 
hazırlanacakır. 

Bn. İna~et 
İkiçeşmeiik cadaesinden 

kaçan 15 yaşında İnayet 
dün meydana çıkmış ve kız . 
cağızın vidı izdivaçla kaçı
rdarak kirletildiği anlaşıl
mıştır. 

hararet tadil edilmiştir. Ne
ticede çocuk kurtulmuş ve 
iyileşmiştir. 

Oksijen muhafazaaı çok 
masrafhd11. Bu mahfaza bu· 
lunmıyan yerlerde ciğerlerini ı 
üş .. ten ndamları gaz mas
kesi ile kurtarmak mümkün 
olduğu artık sabit olmuştur. 

~"""-::D=--=i:--K-=---___:_-=-__;:_ 
KAT! •• 

Prefesör z T .. SUNGUR Temsilleri 
Bu akşam 9,30 da Veda temsıli şerefine dördüncü 

büyük proğrama ilave olarak 

Harunurreşldln Uçan Sandığı 
Fiatler: Koltuk 75, Salon 50, Balkon 40 kuruştur. 

ELHAMRA 
t rl . ı 

Gışesi Sabahtan itibaren 
Açıktır 

r ·Sfi:AMET-GiSESTl 
f Birçok vatandaşlarımızı seıimet f 
f v .V.e sadete kavuşturdu f 
f Ne dogru ısım! 19 Mayıı fevkalade piyangosunun enf 
f~üyük ik!amiyesi olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirke-f 
fh a_m~lesıoden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)ef 
ferdırdı. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400. 
t T elefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f 

~···~~········~··· ... ~~··~ 

Sovyet Rusya 
Berlin, (Alman ajansı) ...:. "Frakforter Çayton,, ıazetesi

nin berlin muhabiri, Suvyet Rusyanın umumi politıkası 
hakkında raıeteıine vardiii bir haberde Türk - Suvyet 
Rusya münasebetlerini şöyle tebarüz ettiriyor: 

ve lürkiye 
"Suyyetlerio Türkiye ile olan münaıebctleri do•t 

ademi tecavüz paktanıo imnıındanberi Suvyet Ru•1 
bu imzaya riayet rayreti saynsindc normal bir 'baJc1• 
ediyor. 

Fransız harp usullerinde-:!,:'~ 
Nevyork - Bcrlinde askeri mahfillerde söylendiğine rö

re Franıızların kendilerine mahsuı bir mulaarebe usulleri 
vardır. Bu da çekilmek birdenbire saldırmaktır. Nitekim 
Orjlezo köyti yanında Fransızlar çekilerek Alman motorlu 
kıtalarını içeri aldıktan sonra l)u motorlu kıtalara deiil 
onu takip eden piyadeye hücum etmiş ve bu motorluları 

himayeden mahrum bırakmıştır. Fransızların tank ~ti 
dedikleri bu manevrayı tatbik ederken bir tar• 
ateşli 751ik toplarla, bir taraftan mitralyözlerle, bft' 
tikleri zaman lngilizlerin hava filoları da AlmaolarıO 
ne yirmi metre kadar inerek adeta bir insan tarlı•' 
gibi biçiyorlar. 

ALMANLARIN 4 TAARRUZ MERK 
Nevyork - Amerika t\jaosınm verdii'i habere göre, 

Almanların tebliğlerinde ve hususi haberlerinde doiruluk 

bulmak zordur. Zira Almanların iddiasına göre eğer haki

kat neşredilir, yahud doğru malumat verilirse Almauyanın 

muharip düşmanlarınm gözü 
dar oiurlarmış. 

BerJin mahfillerinden öğrenildiiine göre, Alman 1 farının dört merkezi vardır. Boalar Albereii, Aniy•' 
Ye Snooz kanalıe ır. 

müttelıkler lehine-
•• num 

Kahire - Bir ç9k mebuslar Başvekili ziyaret ederek, 
Mısırın Italyaya harp ilan etmesini taleb etmişlerdir. Ka
hire sokaklarında Müttefiklerin lehinde nümkyişler tertip 
olunmaktadır. ltalyanların, lnriliz donanması demirli bulu-

nan 1 kenderiyeye karşı bir hava taarruzu haberler' 

yetJe yalanlamaktadır. Mı~nr Ayan mecliıi bu gece 

içtima aktedecektir. --.--• 
KISA RADYO VE TELGRAF HABERLERi 

Nevyork - ltalyanın Mısır hükumetine vermiş olduğu 
notaya bugün cevap verilecektir. 

Paris - Bugün sabalaa kadar ltalyanlarıD batırılan ve 
müsadere edilen vapurlarının adedi -47yi bulmuştur. 

L 
ş 

NY ANIN KOLON 
R D 80 B LA 

Londra - Bu s bah lnıiliz tayyareleri Ko1oın 
askeri mevzilerine karşı bir hava taarruzunda bulu 
dır. Londra - Fıansada bulunan 17-45 yaşları arasındaki 

Belçikalıların seferber edilmesine Beiçika hüku 'lleti karar 
vermiştir. Yakında 200 biu kişilik bir Belçika ordusu Fran
ız askerlerini., yanında yer alacaktır. 
İstanbul - İtalyrnın barba girmesi üzerine Avrvpa eks-

l Suni domız kılı DOKTOR 

Suoi ham maddelerin keş· saçkıranıır 
fi çoğnhnoktadır. imdi de Geçenlerde saÇ!ı 

presi badema işlemiyecektir. 

"İzmir" vapuru 
istaıbula gitti 

Çarşamba günü lstanbul 

ekspres seferini yapan lzmiz 

vapuru bugün sabahleyin 

7 de lstanbula hareket etmiş 

ve bugün de lstanbuldan 

Etnisk vapuru gelmiştir. 

lzmir - Istanbul arasında 

Pazartesi ve Çarşamba gün-

leri muntazam ekspres se
ferleri devam edecek tir. 

KUltUrpark Sinemasında 

Bugün ve yann ucuz siuema 
günüdür. Büyük ve küçüklere 

Hususi 15 ve birinci 10 ku-
ruştur. 

Oğluma karı arıyorum 

Seanslar : 1-3-5-7-9 da 

• Zayi 

İkmale kalan talebe için 
Açllan "yetı,urme ders

hanesi tedrl ata 
başhyr,, 

Alsancakta ikinci kordon-
da devrim Ana okulunda 
açılan "Yetiştİı'me dersha
nesi" 17 hazira6 Pazartesi 
günü tedrisata başlayacak
tır. Kayıt ve kabul şartları 
her aile için müsaittir. Ka
yıtlı öğrencilerin derı1 saat-

larını ve günlerini öğren- ' 
mek ve kayıt muamelelerini 1 
ikmal etmiyenlerin de kayıt- 1 

larım tamamlamak üzere mü· 1 
racaatları talep edilmektedir. 

domuz kılının suni keşfe- bahsederken .b~~u t. 
dilmiştir. Malümdur ki do- ayırmış ve bmsı 
muz kılı ba~lıca diş ve saç izahat vermiştim. 9° 
fırçaları için kullanılmakta- ra ikincisine geldi. ç 

Bu ikinci nevi ••. 
dlr. dün söylediğimiz gib' 

Sun'i kıl tabii kıla naza- fis derler. Bu bir ~ 
ran bir çok cihetten daha gözle görülmiyecek ,ı 
faydaltdır. Başlıca meziyeti de küçük bir mant• 
sıcağa ve kimyevi maddele- He husule gelir. Ço~i 
re mukavemet eylemesidir. Trikofis kılların t 

Ancak yüz santigrad hara- köklerine nüfuz ede 
1 

rette biraz yumuşamaktadır. lerini tahribe başlat· Iİ 
raftan yara ve çıb•~ 

60 derece sıcaktan hiç mü- "' dana gelir, diğer 
teessir olmamaktadır. ispir- saçlar dökülmeğe 
toya ve yı.ğlara yüzde 50 Böylece bu hastalık 
nisbetinde mukavemet et- mamen ihate edebilir• 
mektedir. Domuz kıh gerek fis'in çaresi eskide:d 
mutfakta gerek sanayide te· sökmek idi. Fakat ·di' 
mizlik için kullanılmaktadır. barbarca bir tcda~~e' 

di en iyi usul r~n. d6 
Mukavemet meziyeti bilhas- ile saçların hepsını 

Zayi sa sanayide çok takdir edil- tir. bat 
mektedir. Bir iki seansda t 

Akhisar askerlik şubeıin- lar dökülür, baş '!,, 
den aldığım askerlik tezke- n F h 1 k kalır. Fakat hastalı~~ 
remi zayi ettim. Yenisini çı- ur• 8 rl Şl yet ve intişar teb

1
' 

karacağımdac. eskisinin hük- l:ımir Memleket Hastanesi tevkif edilir. 
mü olmadığını ilan ederim. Rontken Mütehassısı Çünkü artık bu , 

Eskişehir Karaçay köyün- Rontkenveelektrik tedaviı barınacak ve 5ığıo'b 
den Cemil oğlu 323 do- yapılır ıkinci Seıler So bulamaz. Böylece ti 

Tarihi No. Lira 29 No. TELEFON 2542 tevkif edildikten so:i 
4-8-939 82301 119,4' ğumlu Hüseyin lü dairesinde ted• ft'' 

13-10-932 48847 39,65 (2187) Manisa oteli Ve yeniden her t•'\ı~ 
Göztepe 787 No.lu evden lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh No. 78 zel güzel saçlar ~d 

b 1 d. d v t ı· K ·ı L·ı · k beşlar. EıkisindeP e e ıye san ıgma es ım Hukuk Hakimliğinden: eçecı er a e smeması ar- ~ 

edilen yukarıda numara ve Küçilk Perihan Kebecioin şısında. saçlar gelir. 1ıellİ 
.h. ı kb l . Kuşa -'ası otaJı y aınız meşhur .. ; tar1 ı yazı ı ma uz arı zayı küçilk olması sebebiyle vası a ~ d t " 
· · d b l k nilen hastalıkta ı t lı ettığım en un arın ıymet olarak kardeşi Diyarıbakır Keçeciler Salih ustanın ıazos lık geçse bile ar 1 

•t·b k l d v b C. M. U. muavı'nı· lbrahı·m fabrikası karşısında. ve ı ı arı a ma ıgım eyan Bu oteller ızmirin en- temiz saç çıkmaz. ı,11' 
ederim. Kebecioğlu tayin okunduğu l ve ucuz otelleridir. - Esasen kellik. b 

Milli ~;;;;;o ;i;:;ieriniz~
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