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~ t'• d~~ı:'•şGtçülerinin İngiltereye indirilmesine gelince 
~ ~tlı, b:ı ezilmeğe mahk6mdur. 
~ i~· P.,, Yiik fırsatları feda ederek harpte devam et

j 1~•eı ıı:•• tarihinin bu en feci anında m&cadeleden 
ltı ede t, edecektir. Fakat buna rağmen biz harpte 

1•ab:. Zafer bizim olunca herkeı harpten hisae-

Sofya - (Utro) gazetesi yazıyor: 
Istanbul ve alelumum Türk matbuatının, Ankara hükü

meti ve MilJi Şefleri hmet Inönünün etrafında bütün Türk 
milletinin yekvucut ve bir kalb olarak toplandığıaı teba· 
rüz ettiren yazıları Türklerin gipte edilmeğe değer birlik
lıerini göstermt.ktedir. Böyle zamanlarda bu kadar şuurlu 
bir birlik gösteren Türk mileti ne kadar mes'ut ve bahti
yardır. 

Lendra - Alman tayyareleri şimdi lngiltereye karşı akın 
yapmağa başlamışlardır. 10 dakika evYel neşredilen resmi 
bir tebliğe göre, birçok Alman tayyareleri lngilterenin ce· 
nup sahillerinden uçmuşlardır. 7 tanesi düşlirülmüştür. Bi
rinci defa olarak sivil halk arasında zayiat kaydedilmek
tedir. 

Resmi tebliğde bildirilen rakkamlar şunlardır : 12 ölü ve 
37 ağır yaralı. Bazı bombalar bir şehrin sokaklarına düş
müıtiir. Hiç bir askeri hedefe isabet yoktur. Almanların 
hedefi logiliderin kuvvei maneviyesini kırmakbr. Fakat 
buna kat'iyen muvaffak olamıyacaklardır. 

Londra - Hitler ve Mussolini sulh fartlarını tespit et
mişlerdir. Bunlar Fransaya bildirilmiştir. Bordoda bunun 
hakkınd• bu ıon dakikaya kadar hiç bir resmi tebliğ neş
redilmemiştir. Fransızlar aslanca dövüşmeğe devam et
mektedirler, Her yerde Alman ordusuna mukavemet et
mektedirler. Mütareke şimdiye kadar tatbik edilmemiştir. 

Londra - Cephedeki vaziyet şudur : 
Almanlar garp sahillerinde ilerliyerek Cherbourg'u işral 

etmişlerdir. Orta kısımda l.11ar harbi devam etmektedir. 
$arkta Almanlar lsviçre hududuna vardılar. Majino hattın
daki ordu hattan çekilmeğe baılamıştır. Hareketleri ıizli 
tutulmaktadır. 

Londra - Fransız Dahiliye nazırı radyo ile bir emir Ye

rerek si'9il halkından olduğu yerde kalmasını talep et
miştir. 

Paris - Bordo şehri Alman tayyareleri tarafı.dan gün
de 3-4 kere bombardıman edilmektedir. 

Londra - lngili.z tayyareleri Al .L an yanın Ruhr eyaletin
deki şehirleri Hamburg ve Brcmeni bembardıman ederek 
askeri hedeflere bir çok bomba isabet ettirmeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

~ondra - Şimali Afrika Fransız orduları başkumandanı 
General Noges ile Suriyedeki Fransız ordusu başkumanda· 
nı, Fransa Almanya iJe muhasamatı kesse bile barba de· 
vama karar vermişlerdir. Müstemleke orduları İngiliz ordu
su ile elele yiirilyeceklerdir. 

Londra - Buraya gelen ve sabahleyin verilen lıaaberle
rin aksine olarak en son havadise göre, Almanya ile ltal
ya, şimdiye kadar Fransaya sulh şartlarını bildirmemişler· 
dir. Fransız hükftmeti bu şartların bildirilmesini dakikadan 
dakikaya bekliyor. 

sini alacağı gibi Fransada zaferden hissesini alacaktı. 
Mussoliniden bahsederken demiştir ki : 
8. Mussoliniye Cebelftttarıktan serbest diihul hakkı ve-

rerek Italyan donanmasiyle büyük okyanuslarda döğuşmeyi ve 
karşılaşmayı çok arzu ederdim. Bundan çok mesut olur
duk. Donanmamızın öğrenmek istediği bir nokta vardır : 
Böylece ltalyan doaanmasının hakiki kudret ve kabiliyeti
ni de anlamış olurduk. 

B. (!örçil şu sözleri ilive etmiştir: 
0 -lngiltere pek iyi bilir ki müşterek dava için Fransa 

uhdesine diişeni ödemiştir. Şimdi lagiltere de kendi hesa
bına düımanıa darbesini karşılamak için kalkanım kaldır
maktadır." 

SOVYETLER AMERiKA YI 
PROTESTO EDiYOR 

Vaşingron Sovyet Rusyanın Amerikaya verdiği siparişle· 
rin geçiktirildiğinden do ayi Moskova hükümeti Amerikayi 
protesto etmiştir. Buuıın sebebi de Amerika hükumetiniD 
geçen baftadanberi Sovyet Rusyaya ihracat yapılmasını 
mennetmiş olmasıdır. 

.......................... .. ........................ .. 
!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI i 
l agatta, Herkes Muvaffak Olabilir mi?-Evet!İ 
:ı:ıı -32- ıttt YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 ıııı: .................. . ............................... .... 
Korkakların Hagat Sahasında Yeri Yoktur 

"Hayatta korkak olanlar, 
ölmezden evvel bir çok def
alar ölürler. Fakat cesur 
kimseler ise acıyı bir defa 
tatarlar:,, 

Şekispir 

"Asli ümitsizliğe kapıl
mayın, her şeyin yerine bir 
şey konur, ümitsizlik kon~ 
maz. Çüllkü cesaret mahv 
olursa, herşey de mahvolmuş 
demektir.,, 

Göte 
Korkaklar ve çekinğenler 

için hayat hakkı yoktur. 
Zira miskinlik teşebbüs, 
azim ve enerjiyi kökünden 
kasır. Korkaklar hiç bir iş 
göremezler. Böylelerin beyin
leri de donmuş ve ltahaccur 
etmiş vaziyetdedir. 

Kendilerini istila eden şüp· 
he ve endişe bulutları daima 
onu ölüme 1'e mahve sürük· 
ler. Tuttukları iş ileri git-

Romen Kabinesi 

B. TATARESKO 

Bükreş - Bütün nazırlar 
istifalarını tarih zikretmiye
rek Krala vermişlerdir. Kral 
yeni bir kabine teşkil ede
eektir. 

mez. Hep oldukları yerde 
syamakla da kalmazlar, yavaı 
ya•aş erirler ve mahv olur 
giderler. 

Kanları uyutur, istidad 
ve kabiJiyetleri söner, birçok 
müşkiller arasında bucalar
lar. Endiş kurtları onların 
•arlıklarını yerler,. bitirirler. 
Teşebbüs kuvvetleri ortadan 
kalkar, muhakeme kudret
leri yok olur, müvazeneleri 
bozulur. 

Ölüm böyleleri için bir 
nimet, hayat İ9e dftşman 
kesilir. Çünkü hep cesaret· 
leri mahvolmuştur. 

Madem ki yaşamak, u;raı
mak, ve didinmek dünyasın
dayız ye mademki idraki
miz, düşüncemiz ve irade
miz elimizdedir. Neden ken· 
dimiıd uçuruma atıyoruz ve 
neden korkuyoruz. "T alebna 
vecdena,, denilmiştir. 

İıdiyene verilir, eıbabına 
tevessül eden Tanrı ve şansı 
yardım elini uzatır, iste., 
çalış, uğraş, ara ve bul. Ne
den miskete ve korkaklıta 
yüz veriyor ve onu, ruhuna, 
kalbine sindiriyorsun. Dün
yada mevcud insanlar hep 
hu sayede ilerlememişler mi
dir? 
Gördüğün ve işittiğinmes'· 

udlar ve zenginler hep bu 
yolda yük selmemişler midir? 

Öyle ise vatandaş korkak
lığı ve miskinliği bırak, cesur 
ve müteşebbis ol. Korkma 
abl, durma çalış, kendine 
feyizli ve parlak bir istik· 
bal yarat. Bu, elindedir. ira
deni bu yola sevket. 

(Devamı var) 



.. 

:.. 
SAHiFE 2 (Halkın sesi) 19 HA~ / 

---------------~-------~~-----~--~---.!~=:..-==~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ ı 

SO HA ER!~ 
...................................................... 

f !'Lf!ru SONRA ALIN~ RADYO HüL!!i!!!I 
Fransız donanmasile hava 
kuvvetle~inin bir kısmı düş
manla çarpışmak üzere 

Fransadan ayrıldılar 

Nevyork - P'ransadan aJınan haberlere göre Fransız 
donanmaları Fraasız limanlarından uzaklaımışlar •e Fran
zız hava kuvvetleri de Afrika Hhillerine gitmeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

Nenyork - Amerika hükumeti kendi donanmasına men
suk 10 torpido ile 10 torpil arayıcı gemiyi Müttefiklerin 
emrine vermiştir. 

Londra - Loran 't'e Alsasda Fransızlar ~iddetle muka- . 
vemetlerine devam ediyor. 

Loadra - lngiliz parlamentosunun bütün fırka reisleri 
Ye iziları Çörçilin çizdiği yoldan yürüyeceklerini •• so
nuna kadar mukavemet edileceğini bildirmişlerdir. 

işçiler Reisi ile Loid Corçun cesaret verici sözleri cali
bi dikkattır • 

Nevyork - Hitler sulh şartlarını Bordodaki ispanya se
firi vasıtasile Fransız bükümetine tebliğ etmiştir. 

Londra - B. Eden Avam kamarasında lngilterenin son 
beş hafta zarfında silih allına aldığı kuvvetlerin evvelce 

dört ay zarfında silahlandırdığı kuvvetlerden pek fazla oldu
ğunu bildirmiştir. · 

ÇELİK KRALİÇESİ 
İngilterenin en mühim çe

lik fabrikası olan ŞefiJd fab
rikaıı bugün 22 yaşında ve 
Barbara Benett adında güzel 
bir genç kız tarafıedan ida
re edilmektedir. Maiyetinde 
300 den fazla işçi çalışmak
tadır. Babası üç sene evvel 
vefat etmiştir. Genç babasi
le birlikte çalışmış olduğun
tlan çelik fabrikasının ida
resi onun için çok basit ol-
muştur. Fabrikayı emsalsiz 
bir surette ve işçi ve ame-

lelerin memnuniyetlerini mu· 
cib bir şekilde idare eyle-
mektedir. Günlük vazifesi 
hitama erince evine giden 
ve trikotaj yapmakla vakıt 
geçiren bu kız evlenmek 
arzu.ıuodadır. Onun bu ar
zusuna vakıf bulunan lngiliı 
asıJzadeJeri etrafında dolaş · 
maktadırlar. Fakat o ancak 
sevdiği bir erkekle evlene
ceğini söylemektedir. 

Tauuare bombar-ıman. 
ları ne kadar benzine 

mııoıur? ... 
İngiliz tayyarecilerinden 

Hovart'a göre tayyarelerin 
benzin sarfiyatı fevkalide 
yüksek miktarlara baliğ ol
maktadır. 'Yüz tayyarenin 
beş yüz kilometrelik bir se
fer yapmış olduklarını sık 
sık okuyoruz. Bunların kaça 
malolduğu hakkında en ufak 
bir tahminde bulunabilir mi
siniz?.. On gün müddetle 
106 tayyare uçurtmak içiu 
bunu yapacak milletin hiç 
olmaz ise beşyüz tayyareye 
malik olması icab eylemek
tedir. Her bir sefer için ta
yiat yüzde 15 - 20 arasında 
hesab edilmektedir. 

Yalnız yüz tayyare 500 
kilometrelik sefer için on 

, günde takriben 2.000.000 
kilo beqzin sarfeyler... Bu
nun da herhalde çok mühim 
bir rakam teşkil eylediğini 
kabul eylemek i~abeder. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden: 
1-Bu yıl deniz gedikli erbaş orta okulunun her üç smıfınıda 

talebe alınacaktır. lstanbuldan iltekliler doğruca Kasunpaşadaki 
mektep müdürlüğüne diğer mahallerde bulunanlar askerHk tube
lerine mi.racaat edeeeklerdir. 

Iatidaya şunlar bağlanacaktır~ 
A--Fototrafh nufus cüzdanı veya noterlikçe musaddak sureti 
"yaş düzeltenler veya taaailıı. ettirilmiş nüfus cüzdanı 

kabul edilmez.,, 

B.-Beı sınıflı ilk okul şahadetname.si veya orta okul taıdik
ıı~meai "~oğruda~ doğru.ya sınıf geçmek şahadetname veya tas· 
d!knamenın ÜHı:ıntien bır seneden fazla zaman geçmemit olmak 
lazımdır. ,, · 

C-0.ıerinden bir •ene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 
O-Gerek kendisinin gerekıe ailesinin Türk ırkından olması 

kö~fi ahlak ve fena şöhret sahibi olmadıklarına ve mahkumiyet~ 
lerı bulunmad1tına dair hüsnübal kağıdı. 

2-Biriaci ıınıf için yaş 12yi bitirmiş ve 16 yı bitirmemit bu
lunmak ikinci ve üçüncü sınıflar içinde birer yaş farklı bulun
mak lbımdır. 

3-Bu ~•şiara ait boy ve ağırlık hadleri mektep müdürlOtünde 
ve aakerlık şubeleriadıki askeri liıe ve orta okullar talimatının 
71 matitlesi özlerine uygun olmalıdır. 

<t-Isteklilerin bu ıartlardan mada deniz hastahaıaeainde yapıla
cak sıJabi muayenede aağlam çıkması ve yapılaeak seçme sınavıa
da lr:azanmalarıda lazımdır. 

'-Yukardaki şartları haiz talebelerden birinci sınıfa kayt olun
mak iatiyenler l hazirandan itibaren ve ikinci üçüncü sınıflara 
kayt olunmak iatiyenler - bu sınıflane 940 tedrisatı erken batla
yacağınd•a - hemen evrakile birlikte mektep mildOrlütfine m6ra-
caatlari ilin olua11r. 7-12-l.f-19-21-26-28 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:._./~ 
isviçrede heueaıı ALMANLARIN ÜÇ HEDEFi NE iMiŞ ? 

Berlin - Gephelerde muharebeler devam ediyor. Fransızlar mlidafaada bulunuyorlar. 
Fransızlar verilen kararı kabul etmezlerde harbe deYam ederlerse Alman ordusunun Uç 
hedefi vardır. Bunların biri lagiltereye karşı ylirürnek, ikincisi Bordoya hücum, 8ç6.nctııll
de ltalyan ordusu ile birleşmektir. Muhaaarada olau Najino hattı tahrip edilecektir. 

HARP ON SENE DEVAM EDEBiLiR 
Zurih - Fransanın uğradığı felaket Londrada bftyük teessür uyandırmıştır. Yine 

bu kanaata göre Führerin mütareke ıartları pek ağır olacak, Fransızlar bunu kabul 
etmekten ise Fransanın tamamen İfgaline kadar harbe devam edecektir. Harp bunuala da 
bitmiyecektir. "Deyi Miyel,, gazetesine ıöre ise, eğer şerefli biranlaşma kabil olmazsa 
harp ihtimali 10 sene sürecektir. 

HITEER MUSSOLINI iLE BiRLiKTE •• 
Münib - Führer ve Mussolini birçok Alman ve ltalyan müşavirleri, generaller hazır 

oldukları halde akşam kararlarını vermişlerdir. Bu müzakere es!lasında sarayın önü l:aalk 
ile dolu idi. Karardan sonra Führer Muısolinin sai elini tutarak balkona çıktılar ve 
ahaliye parlak istikballer vadettiler. Bundan sonra Fübrer Mussoliniyi istasyona kadar 
teşyi etti ve burada vedalaştılr. 

SOVYET RUSYA ve ROMANYA DOSTLUGU 
Sofya - Sovyet Rusyanın Sofya elçisinin Bükreşe tahvil edilmesi ve siyasi münase

betlerin düzelmesi Romanya mahfillerinde mem3uaiyetle karşılanauştar. Buradaki kanaate 
göre, Sovyet Rusya artık Romanyanın samimi bir dostu olmuştur. Bu dostluğu idame için 
Romanya kabinesinin de değişmesi lüzumu hissedilmiştir. 

ınnımm ----------

Ankara . İzmir Hava Berline gö e, harbin üçüncü 
ve dördüncü safhaları 

Nevyork - Amerika radyoso Berlinden şlinları bildiri· 
yor: 

0 Buradaki askeri mahfillerin fikrine göre, Almanya bü
tün kuvvetlerini henüz harp sahnesine atmamıştır. Parisi11 
ve Maren ve Sen şehirlerinin istilasiyle harbin ikinci saf
hası tamamlanmıştır. Üçüncü muhasara da olan Majino 

hattini cebheden tahrip etmek ve dördilnci de lngiltereye 
hüciim olacaktır. ___ .. _, __ _ 

Deniz Bauramı 
li.leniz bayramı 1 Temmuz 

Pazartesi gfinü tesit edile

cektir. Bayram için bir proğ-
1 

ram da hazırlanmıştır. 1 

B. Ahmet 
Güzely.ah Belediye mıntı

ka amir vekili Bay Ahmet 
liyakahna mebni asaleten 
tayin edildiiini memnuni
yetle öirendik. 

Sel erleri Kaldırıldı 
Devlet Hava yolları An· 

kara-lzmir seferlerini de kal
dırmıştır. Fuar zamanında 
bu kaldırılan seferlerin tek· 
rar başlaması muhtemeldir. 

Amerikaua 1111 
gönderiuoraz 

Son hafta zarfında lima
nımızdaa yalnız Amerikaya 
bazı mallarımız ihraç edil
miştir. 

Yeniden Amerikan vapur
larının sıelmesi beklenmek· 
tedir. 

Sümerban 
Pazarları 

Yerli Mallar1 

•• • 
muessesesı 

Nazilli basma fabrikası mamulatı satış ilinı 
Manifatura ticaretiyle meşgul bulunduklarını mahalli vilayet ticaret odalarından alacak

ları vesikalarla is bat eden tüccar ve esnafa , aşağıda yazılı 

Sümerbank Yerli Mallar Pazarları 
Merkez, Büro ve şubeleriaden ya bizzat veya tahriren müracaat edenlere satış yapılacaktır 

Satış mıntakaları taksimatı aşağıda 
gösterilmiştir : 

1 : İstanbul, Marmara havzası, Çoruh vilayetine kadar Karadeniz sevahilindeki 
vilayetler tüccarları 

İstanbuldaki Merkezimize 
2 : Ankara, İzmir, Adana ve Mersin vilayetleri tüccarları - Mezkür vilayetlerde 

bulunan şubelerimize 
3 : Yukarıda yazılı ~iliyetlerden gayri mahallerdeki tüccarlar • Nazilli fabrikası 

nezdinde!Ii satış bürosuna müracaat edeceklerdir. 
• : Nazilli satış büromuza yapılacak siparişler İş bankası vasıtasiyle tediye şartlı 

olarak da gönderilebilir. 
Alakadarlar müessesemiz merkeziyle, büro ve şubelerine ya bizzat gelmek veya 
mektupla müracaat etmek suretiyle matbu şerait ve sipariş teklif varakalarımızı 
talep edebilecekleri gibi ay.ni şekilde siparişlerini de yapapilirler. 

Malların Fabrikada Sa dıkla Teslim 
Metro Fiatı Şunlardır : 

Cinsi 
Yazlık basma 
Hafif zeminli basma 
Gömleklik ve pijamabk basma 
Hasse 22 numara 

Fi ati 
29,20 
30,20 
36,25 
29,20 

kuruş 

" 
" ,, 19 - 22 

vo teıaı ·r 
Bern - AlmanlarıD l•fl_,. 

re hududunda tahıid•tJ ,it 
tırmaaı burada bir p• 
uyandırmıştır. ~r 

Ahali yalınayak, kuc• 
rında eşya, el arabaları 
rerek yollarda, Ingiltere 
gitmek üzere sahile 1 
m ektedir ler. 

incir ve ozom 
kooperatifi 

1 . . . - ti- t•'' 1 ımır ıncır •e uz .... . 
Hbf kooperatifleri heye1tı• umumi toplabsı bir e 
muzda yapılacaktır. 

Bravo Fedakar 
Yavrularımıza 

Alsancak Gazi okulu 
şincl sınıf talebesinde rıl~,r 
hat, Neriman, Selçuk, 

jao, Sevim, Mediha, ~s ~~ 
man, Necli, Belkis, Er0 il ~t 
Hulki aralarında topladı~ ~t 
10 lirayi bizzat hava k~ •t 
mana rötürmüşl~r .e ' 
kaydolunmuşlardır. ı,t 

--F edakir yavrular k11'
1 
~ 

dan çıkarlarken: "Ba~~ f 
mızın her gün vereceğ1 llıı 
beş kuruşu yiıuiyerek b 
ya getireceğiz ve biı 

nın tayyarecileri, üçacı 
tayyareleri bugtınden k• 
miz itemin edeceğiz,, 
bağırmışlardır. 

Asansör c. H. Pır 
T emıll kalıııı 

muaf takıueti 
Asansör C. H. Partisi 

sil kolunun her hafta 
&illerine devam ettiği 
nuniyetle haber alınd•f 

Bilhassa geçen gün "Ô 
Ömer,, adındaki piye• 
vaffakıyetle gösteıdloıif 
yüzlerce halk tarafınd•11 

raretle a)kışlanmıştır. 

G 1 . . . b ..... eoç erımı.z.ın u 
f akıyetini takdir ile arı•' 
bilb.assa MÔksüz ôınet" 
lünü canlandıran k•Yf 
gençlerimizden şair . 
Tuğseven'i ve diğer b•' 
yeste de büyük bir ınu11 1 •, 

yet ğösteren Behçeti ~.e ~~ 
kadıişlarıoı tebrik edetıl· 

zabıta haberi•~ 
Bornava Selçuk so1'' 

da Mustafa kız sevme1' ~ 
selesinden Aliyi arka 
yerinden bıçakla a;ır 5 ~ 
te yaraladığindan yalı 
mıştır. t 

§ Keçeciler Meaarb~ 
şında Nuri arabaya b•".ı 

- • bıf" meselesinden Omerı 
bacağından hafif surett~~ 
raladığındaa yakalaDlll1 

1 . • 1'" § Keçeciler ~Gazı fb 
rıoda Ramazan oğlu ~-1~ , 
ilim sarhoş olduğu. ~-~ ~ 
lsmail oğlu HüseyioıP ~I' f 
vesine tecavüz ve '~tı'' f 
kırdığından yakalaolJJ1 
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