
.. 

esi 
Schib, , NefFlyat 

Amiri •e Bat 
Muhıırriri 

SIRRI SANI.1 
Senelik 7,5 Liro 

6 Aylık 4 .. 
SA YJSJ (100) PARA 

(Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

VERMEZ PAATI Mi::CLiS 
GURUBUNDA 

Ankara (a.a) - C. H. P. 
Meclis ııubu dila, 17 bazi .. 
ran 941 salı günü saat 15 te 
reis vekili Seyhan mebusu 
B. Hilmi Oıaaıa riyasetinde 
toplanmıştır. 

ti\• 
~ ~IDİJetler, leteklıüJler, devletler ve milletler için de atılacak adımlar, yil· 
~ '~llliia• •eya kiHOlüğüae göre ölçmek )izımdır. Çakıllı, dikenli, 

Ruzaamede hükumetçe umu· 
mi müf ettiılikleria devamı, 
ilraıı veya tadili busuıuada 
ne fikir beslediği ve Ttırki
yenin birçok viJiyetlere ay
nlarak idaresine devam edil
mesi yerine, hususi idareler 
teıkilitı baki kalmık üzere 
yeni teşkilita lüzum görülüp 
görülmediği hakkında Dahi
liye vekiletiae tevcih edilen 

Sı lı ~e uçurumla bir yolda da ~üz. muntaı~~ ve elektri~ ~mpulları ile 
'"~ 1 l>ır bulwarda eğlenceli bir gez1ab yapar gıbı do1aşmak ıatiyenler çok 

-..,1 lal Jaralarlar, ya elbiselerini paralarlar veyabıJd tepe taklak yuvarlanarak 
~'ı'-t1ı''· 8Qauala beraber hayatta bazan dikenli, tehlikeli ve uçurumlu yollar-

bir ıual takriri vardı. 

;~'- IDttt,uriyetiade kalıyoruz. O zamaa ae yapmah? - ~ork.up dönmemeliy.iz?
~ ~1 111•11!-0 halde bareket etmeli?-Lizım ~elen tedb1rlerı aldıktan ve ıt"ap 

h 'hl~ 11l1ılcıvemet ve taarruz ıilihlan ile ıiJibtaadıktın sonra büyük bir ceıa' t-.ı, ........ 
~~lıtlyah birleıtirmejil bilen leriaılir ... 

Dahiliye vekili Faik Öz· Dahiliye Vekili 
trak ba mevzu ile hükiime- FIK ÖZTRAK 
tin ötedenberi meşgul oldu· medikçe bükiimet tarafıa-
ğuau, ve bütçe müzakere· dın bu huıusta tedbir aba· 

maıımn muvafık olmıyac:a· 
leri sırasında arni bükümet ğıoı izah etmiı ve umumi 

~ Yugosliv kralı 
...--...r.. 

Amerikan 
Bombardıman 
Tayyareleri 

--o--
Vaşington, ( . ) -- Dqa 

beyaz sarayda R!lzveltın 1"•· 
ya1etindc Amerika harbiye 
ve bahriye nazırları bir top· 
lanh yapmışlardır. Bu top
lanbda Şimali Afrikaya 
gönderilecek olan Amerika 
bombardıman tayyarelerinin 
hava yolile gönderilmesi 
hakkında görüılilmüıtür. 

--o---

adına ıayıa baıvekil tara- heyetçe bu izal:aat taı-
fındaa izah edilmiş olduğu· vip edilmiştir. Ruzaame• 
nu,, bu izahata ilive edile- de müzakere edilecek bat· 
cek bir fikri olmadığını ve ka bir madde olmadıitadu 
dünyanın siyasi durumu riyaaetçe cebeye aibayat 
muayyen bir vaziyete gel- verilmiıtir. 
~~~~ ~,.......--.~,~-----""'--,._.,....___.,. . ...,. ...... _......,,_,., __ ~_. ~.......,...,,,., 
Belçika Kralı Cenubi Afrika 

Başvekilinin 
Beyanatı 

,. ----o---
Londra (a.a)-Ceaabi Af

rika birliği baıvelrili mare
pl Smakı bir nutuk ıö1IB
yerek ezcümle demiıtlr ki: 

Bir iaşe gemisi 
batırıldı 

''Harp ıoaa ermiı deiil· 
dir. Halen barbın baııada 
bulunmaktayız. Miicadele
miz hürriyet içindir. Allala 
insanı eıir olmak için deiil 
iDHD ribi Y•t•mak içi• ya. 
ratmııtır.,, 

Kahire (•.•)-Simdi ifşa 
edildiğine göre. Yugoılavya 
kralı Plyer son gtialerde 
Mısırı ziyaret etmiı ve Mı
ıırda lagifiz büyllk elçiıi 
Lampıoaua miı•firi olmuı

tur. 

--o--
lngiltere 

Ozarindı hava ı aanuetı 
Londra (a.a) - lngiliz ha· 

va ve emniyet aeıaretiaia 
tebliii: Dlln lagilterenin prk · 
•• ıarbiae bir kaç bomha 
ahlmlf• da l:aaHr yoktur. 

D&a ltir tl&tm•• tanareai 
dlıllrllmlftlr. 

Londra, ( a.a ) - lngiliı 
hava nezaretinin tebliii: Bir 
Alman torpido muhribi ile 
dört bin tonluk dört iaıe 
ıemisine hBcum edilmiş ve 
bombalar bir vapurun gl· 
vertesine dtıımüı ve gıri 
renkte dumanlar yilksel· 
miıtir. 

Nevyork (a.a)-Hollanda 
daki üsra kampında bulu
nurken cenubi Amerikaya 

diğini, bu kanunlar• ıör• 

iıgal edilmiı bir memleket· 
te kralın ıelihiyeti olmada· 

kaçmağa muvaffak olan ve 
--o ıimdi ingilteHye gitmekte 

ŞBMID hakim bulunan Belçika kralı Leo
poldün Brüksel civarında 

ğını ileri aürdüiüıall, Almaa· 
ların buaa kızmakta oldap• 
nu, çünkü onların, bir it 
birliği yapmaıa bile, hiç ol· 

mazta kralın düıüaceaini iı· 
bar etmesini iıt•dikluiai 

te~eleri bir esir gibi yaşadıiını, dai-
ma Almanlarla anlaımayı MOtteflklBrin elinde reddettiğini, Belçika kanun-

Kahire (a.a) - Suriyenin )arı haricine çıkmak iıteme- . söylemiıtir. 
cenubunda Vişi kıtalanna .................... - .... e .......................... ,. 

ait yeni mevziler Hptedil· i lzmir yerli Askerlik Şu- i 
miıtir. MiUtefik or~~ları Ş~- ı be • d • ı 
mın hikim tepelerını ellerıne : sın en. ı 
almıılardır. ı 1-J36 ili 312 dahil gayri müılimlerdea hiç aıkerlik ı 

-•-- : yapmıyanlaran ıevk edilmek üzere 23-6·941 paıarteıi rB 1 

Kanada 
Başvekili 
Vaşington (•.•)-Amerika 

&ni•ersitesi Kanada baıve· 
kiline fahri doktorlak uava· 
DIBl Yenaittir. 

ı nü saat 9da şubede bulanmaları. ı 
ı 2-Yukarıdıki linci maddeye bedel vererek hiç aıker- i 
ı lik Y'-pmıyanlar dabi ı dahildir. 
ı 3-Elinde, askerlik yapıpta \'eıikaıı olmıyaalar vaziyat·S 
ı lerini tashih için keza ayni gllade ıabeye m6racaatlan t 
ı ilin olaaar. ı 
: 4-Gelmiyealer balrlnada aakeri mlkellefiyet lraauaa- t 
ı aun bu buuıtaki ceu meddeıi tatbik edilecektir. ı ......................................... ~······ ........ 



IAlllPl2 

Robin 
Nasıl 

Moor 
Batt -----

C'peto•n (a.a) - Robin 
ooran kaptanı 8. Mundey 
raya muvaıalatında aşa· 

~aki beyanatta bulunmuş· 
r : 
- Sabahın ilk ıaatlerin· 

kaptan köprüıünde ııö· 
tte idim. Bir ara karşımız· 

i11ret verildiğini ve ge
mizin bilviyetinin ıoraldu· 
ğunu gördüm. Vapurumu· 

ı ~ Amerika ve isminin de 
'>bin Moor olduju cevabı

verdim. Yine iıiretle bir 
. pdal göadermekliğimiz iı· 

ı 1 ~ildi. Denizaltıya yaklaı· 
cım vakit gemiye ve ha-

1 µleye ait enakın gösteril-

~ esi talep edildi ve deni· 
ı lbaıa kumandanı bana şu 
ı ali sordu : 
1 Hamuleniz araıında mem· 
i ıetimio diiımanlarıaa ait 
1 Lıbeme vudır. Yiımi da· 
' "'•ya kadar vapurun uza 

ahraca;.m. Deniıalh ku· 
JIDdınından m6hletia 30 
kikaya çıkarılmasını iste-
iim zaman kumandan va· 

ı rumun mt;vkiiai tayin ede-

Jr kurtarılmakbğımız için 
1 :,yar vapurlara telıisle im
: \t iıtiyeceğini vadetti. 

llbin Moorun tahlisiye aan-
1 llara denize indirildi De
r 'ralbdan vapurun tam he
r f teıkil ederek olduğu 

lrde bırakılması ve vapu-

1 ait bütftn evrakın tealim 
J 1 Umeai emredildi. Mütea. 

iben denizaltı hedefe bir 
( ,'Pil ve 33 obüs attı. Ro
l 

:a Moor 17 dakika içinde 
r 

th. Denizaltının kuman· 
1 nı telıiz va11tasiyle s b· 
1 ~llarımı:ıın bulunduğu mev· 

civar vapurlara bildire
J 

ıii vadinitekrarhyarak bia 
bir miktar kara ekmek • J tereyiğ kutuları verdi. 

pk kemiiimden yaralı 
m. Denizaltıdan bana bir 

'gJ verildi. Denizaltı mü-
' e .tebatıaClan biri müıteaaa 
j 1 f 

1
aak iiz:erc hepsi iyi ingi

a ce konuşuyorlardı. 13 gün 
r 

na bir İngiliz gemisi ta-
tı ından kurtarıldılr. 
~ . 

LI -- -D 1 

f ! , Esrar satmak z 1 

lı 
1 

ı l~amazgibt Fahri oğlu 
ı, 1 ~bmet esrar atbği bab!1r 
d c . ımıı ve fi:ı.eıi aranmış 
bt untigram Eesrar buluna-
nı 

1 
~ ahnmışhr.e 

A ınııunı mmmıımııınalRt 

~ ' ;: f>iş Tabibi 
Y• ı - ızaHer HUenu Levent 
BL • 

1 dalarını milstakil olarak 
J ''aci Beyler ıokağuıda (10) 

av ıl da her gün kabul eder. 
cel ı J ve Zührevi Hastahkları 
1 ~ ~ Mütehassısı 
I'',- DOKTOR 

- ~ ! +alih Sonad 
acl Beyler So. No. 79 

(lllLllN nsıı 

----Şehir Haberle • _ 

1941 FUA ı Kokluca civarında 
Hazırlıklarına devam i kuru otlar tutuştu 

adı·ıı·gor Dün Kokluca civarındaki 
U kuru otl ruı tutuşmuş ve bu 

1941 lımir fuarında lımir yüzden inhisarlar idaresinin 
vilayet pavyonunun geçen 
enelerdekinduı üıtün ola

rak tanzimi muyafık görül· 
müş ve bazu lıklara baılaa· 
mıştır. Viliyetin bir aene 
zarfında elde ettiği verimli 
neticeler pavyonda grafikle· 
rle göıterilecek ve istilııalit 
rakamları ifade edilecek· 
tir. 

Pavyon, dekoratör bulu
nur bulunmaz bazırlanmağa 
bışla11acakhr. 

Romauya hikiimeti, lzmir 
belediye reiıliğine ıöader
diii bir mektupta 1941 iz
mir enternasyonal fuarına 

resmen ittirak edeceğini 
bildirmietir. 

Fuarda mevcut Romanya 
pavyonu bu sene zeagin bir 
ıekilde tanzim edilecek ve 
Romanyada istihsal olunan 
maddeler teşhir olunacakhr. 

--im--
Denizden bir 
ceset çıkarıldı 

Bayraklı ile Salhane ara
aında dün bir ceaet görül· 
müş ve sahile çıkarılmıştır. 
T efea1üb etmiş olan cesedin 
üzerinde bulunan nüfuı cüz
danından mağrukun, Aydının 
Yeni mahallesinden İbrahim 
oğlu 325 doiumlu Ramiz 
olduğu anlatılmıştır. .._._.., __ 
Gelenler, Gidenler 

lzmir C. H. Partisi m6fet· 
tişi B. Galip Bahtiyar Göker 
lst nbuldan ş ebrimize gelmiş, 
Tunçeli mebusu B. Abdur
rabm n Sami Erkmen Mani· 
ıaya, Ege nuatakası polı.s 
müfettişi B. Emrullah Kara
doğan ve Ticuet odası mü· 
fettişi 8. Muhlis lstanbula 
gitmişlerdir. 

Ekmekler 
Hamur 
Ekmeklerin bı zı fırınlarda 

hamur halinde çıkar1ldığı 
görülmnştür. Bu h"uıusta be
lediye tarafından icap eden 
tetkikler yapılmaktadır. 

Baha
rat 

deposu 
Her cins baharat, Tava· 

Jet eıyası, kumaş ve mobil· 
ya boyal rı, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer eitler fiatler normal 
kalite kıtradır. 

barut depoları büyük bir 
tehlik atlatmııtır. 

Tahkikata göre, m'eçhul 
bir yolcu tarafından ahlan 
yanık bir sigaradan otlar 
tulutmuş ve ateş kısa bir 
zam nda teve11ü ederek ln
hisarlu idaresinin barut 
depolarına doğru ıiiratle 
ilerlemeie başlamıştır. Ateş 
barut depoıuna yaklaıtığı 
esnada itfaiye ve zabıta 
kuvvetleri yetişmi~ler ve 
yangın derhal ıöadürül
miiştür. 

Hırsızlık 
Evlenme dıireıi önOnde 

Ş6krli oğlu İbrahim kanepe
ler üzerinde uyum~kta olan 
Hüaeyin oğlu Cemilin on Ji .. 
raaını çıldıiındao yıkalaa
mıştır. 

§ Çorakkapıda Salih of· 
lu Ômer ve Maıtafa oflu 
Rifat; Demir Ali karııı Ay· 
şe ve Ailıeyin kızı !mine· 
nin evlerine s.irerek hırsız· 
bk yakacakları sır.da yaka
lanmıılardır. ___ .. _ .... 
Kız bozmak 
Çorakkapıda Servili ıoka· 

ğında Arif oğlu Emia Ôıcan, 
Halil kızı Cevriyenin rizasile 
kızhğını bozduğu ebeveyni 
tarafındaa şikiyet edilmiı ve 
suçlu yakalanmıştır . 

--o--
Tehdit 

Gaziler caddeıiade Ahmet 
oğlu H&seyin Ha aa kızı dul 
Haspiye münasebatla bulun
masını teklif etmiş ve red 
cevabı almasından muğber 
olan ıuçlu tehdit ettiğinden 
yakalanmııbr. 

Fagdalı Bilgiler 
Sarmısak suyu 

Romatizmadan muztarip 
olanlara baıit bir il ç : 

250 gıam 90 derecelik iı
pirto içeriıitıe 30 rram 
sarmısağı doğramah. Şiıenin 
•i zıoı ııkıc kapam h ve 
altı hafta öylece mubaf•za 
etmeli. 

Bu müddetin nihayetinde 
i pirtonon re11gi altın Hrııı 
gibi olur. Bir ay iSğle •e 
akşam yemeklerinde yarım 

kıbve fincanı ıu içeriıinde 
beter damla içilmtdidir. 

Bu illç kanı gayet iyi ta • 
fiye eder. 

Dr. Fa Işık 
fımir Memleket baataaeıl 

Ro1atken mütehaH111 
Rontken 9e Elelr.trık tedulal 
fapıhr. ikinci 8e7ler Solr il 
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============================~' 
Halk tekrar he1ecanl

1

ÔÖ1iıor, herkes h~~aı: 
rıuor, kadınlar, hale kızlar: -Hagdi Mamıt··· 

---- 111111111111---- r.tcaıif 
debıetine rağmen Bu nira, öyle bir nira 

idi ki, arbk Halilin bir daha 
ömrünün sonuna kadar ci· 
ğerlerinden bu kad•r ku•
vetli ve korkunç bir 1eı 
çıkarmaz, avurtları bu kadar 
geaiı bir h•vayı alamaz, 
gırtlağı böyle bir 1eıle taz· 
yikine bir daha dayana· 
mazdı! ••. 
Herkeı kolaklarını tıka· 

mıı, gözlerini yummuı, ka· 
(' 

pamııtı .•. 
Senelerdenberi bu mey

danlarda en tehlikeli batım· 
larını gözlln6 açıp kapayın
caya kadar en azılı pebli· 
vanlara: 

- Peı! .•. 
Dedirtmiş, en iri kıyım 

inıanlara, bir kaç el en1ede 
hadlerini bildirmiş ayı b(I ğaa, 
ilk defa olarak karıısında 
ıöılerini kırpmadan, yılma
dan durabilmiı bu delikan· 
laya son derecede tutuluyor, 
biraz evvel kollarını kırarak 
yendiği arslan kovalıyan 
Bekirin bu genç pehlivana 
bir miıar olamadıiıaa hay· 
retler içinde kalıyordu ... 

1 te nihayet, Deli Memiıi 
halkıa orta,ına kakmıı, iı
kemleler iiıeriade yere vur
mağa. belki de iri omuzlarını 
balmumu gibi topHğa ya
pııtırmağa bir kaç HDiye 
kalmııtı .. 

Karılan ıandalyalar üze
rinde tekrar kapıımışlar, 
vücutları baştan baıa kan 

içinde kalmıı, fakat çok 
fena Yaıiyete düımüı Memiıi 

yere aeremedea, omuzlarını 
topraia diktiremeden halk 

ve hakemler Üzerlerine b& • 
cum ederek, bin müıkülatla 
onlara ayırmıılardı ... 

Burunlarından soluyan, 
alınlarından zeytinyağla ka
rışık su gibi ter ıızan bu 
iki dev yapılı pehlivan tek
rar meydanın ortaıına geti
riliyorlar, bılk ise, yavaı 
yavaş eski yerlnini ahyorl•r, 
yine meydanın kenarlarına 
ıaralanıyorlaruı •.. 

Ayı boiaD, çok ani bücu
milc Deli Mcmiıi çok fena 

bir vaziyete dOşürm&ş, fakat 
kırılan sandalyalarıa parça· 
1 ril vücudunun mobtelif 

yerlerini çiıd irmekten, öte· 
ıiai berisini kan Çl!DIİJ a 

çevirmekten başka bir ıey 
yapaa1ıauş, b tiin gayret ve 

baıtıramamışb... ~·· 
Böyle çok ani vırt•Y1 tl• · 

lanı bile kıpırdatmad•0 d~o•' 
tan . Deli Memiş. ~oy ,_. 
ortHıaa getlrilmelerıle, ,,,e· 
havlile farlathğı nir•~10' ,tJ• 
teakip, HıliJin nıerıodetill' 
ması, ayı boğaaı i 6' ıl•"' 
den tuttaiu gibi b•' 
dırm111 tiir oldu •. • ı•' 

Halk tekrar beyec••• aı•' 
liyor, herkes baykır•1°'' 
danlar, hele kızlar: P 

- Ha1dl Meınitl··· ı~' 
·Diye bağırmaaı•k. ıftj' .... ·~baılarıadaki 6rtülerı -'' 

larına takıyor, çocukl•' fır~· 
vinçlerinden havalar• 
yordu... c,or 

Davul zurna tc>kr•' blf 
maja, ortalığı tık~' ~1ot1 ~ 
beyecaa boğm•i• ÇS h 1ıof' t 
Deli Memiı de bltlll oi'-1 
vetini kullanarak •Y' b ,,.,. 

iri iÖYdeıiaia bOtlill .;!.ıfJI' 
malarıaa raim•11 d ,.,,,r 
üzerine do;ru kal 1 

başlıyordu... . ,rİ' 

Bira% evvel balkıD '' Jıl' • • ... p 

ıine ıiiıerek ıayıııı btıt8' 
yaların kırılmasıD•• 1,,,,ı' 
Deli Memiş tarafd•' ·-fJ~' 
ümitsiz çırpınmalar içet• oll' 
haykırışmaıın• ıebedP 

0
1'ft' 

b., • 
muvaffakıyeti 1 ts-'' 
unutulmaf, ıimdi geofdof'~ 

• e 
mıaın omuzları nser•~,o-4' 
kalkan, korkudao 11 '~ 
bir damla kan kıl~'~ı " 
boğanın ıu hali, ibt•~, te~ 
b• • 1 e b• ıç aevmıyea er __ .,ı 

etmiş, dokanmuttd• ,el•""". 
Ne de 011&, ıeoel~8'Jli,ılf 

bu meydanlud• J 11• lı~ ... t' ,. 
diyen baba yıll ısııfı ''' 
gibi avucunda o1

111td•"''' 1, aelerdenbeıi bu tJJeY tdıt ~' 
Köroğlu gibi ait• 

1 el•' , 
pehlivan, o güa• lı" ,,ı-' 

'lero 
defa olıun sırtı ~ 
miı bir inıandıf... 16' ,.d 

b tıt ur 
Fakat iloihı 1 fl'ı~ı 

bnımıyor, he ii:ı J,~ili' ıl 
dokuz olmaııa•r ,,e~ 1ı 
başında çocuk dell ,,J61 r 
çağda buluam•••"'1ııl~ı 
omuzları üzeriae . b'''..1• 

'bl ~p· 
hasmını, bohça gı ~ ,-· ,,., ' 
toparlamıı, ve 0 tl•'ı 
~etile, halkıa fert• 

tı .. 
sıacla yer çaloı•t '/ 

-Sond 



,, 
•• 

t 
\ llıethü 

~Sif• 1 şehrı 
' ır Ve 

~lhiti an 
............ ---
hıı 

tbri ı .. 
'' ki zoıuı edip mimarına hürmet 

. 'dcıtad,)Orutoıak bilmiyen doktor a•yın Behçet 

~- i S l~ezeo nazla nice canlar ve cananlar 
'1 '•hr •dt Cii 1

' kılarlar lzmiri cea11et. 
f,h,& leç, Aykut; bugiin de Fuad Tuksal 

1 '6tbe~etef aaay'la ederler ruzü şeb himmet. 

~ft,1l ~~kit hep isardan nümayandır 
>tltaı:z ~'Yor daim Ziya paşayı bimancnt. 

'ftrrrı~e deryaaınıa bu belde inciıi 
.~t,11 i b6tüo arza, cihan& en iiyük zinet. 
'\\' ''•111 ~ he)~ 

1
. seyreyleyin Kült6r denen parkı 

lh.ı e ı G . . f 
1-"'ltt ~ •zı veur etra a bir baımet 

'11 c,d:, ~ey~•alar bu yanda incirin altı 
n,ta b Yı bır g6r ki anlarıın nedir hizmet? 

t :tıt~i ı''' ilem, edip zahmet iÖrün izzet 
'ti 11llir · · , , t)Je 11 şıf olsun, bulun 11bbat. 

tıllı'~i)G 8
'b. İ1aılf deme yalnız ıcbirdir bu 

\tı ~ir,, t~rıb! Ôviln Türklük ve en fahret. 

)cılJ,,1 •li ve destanı hamiyyettir. 

16 t\11, 
1 ~•betleri eoıile hep ibret. 

• •lı; '•t •y • n 'd' • 'kb l ~ '«12l li " •crır ummı ı ııtı a 
1~ .. 6dıda11 1 · · h" ·· · • f t '~ Qtı6 d zmınm ıç gormeaın a e 
')ltrrı· e Halıkın Y kubu ıeydadil 

11 
liirke bu beldeyle bir nimet. 

--ım-

Bir lhtiuarın cezası 
affolundu 

Ankara (Huıuıi)- Kaçak 
rütün ve sigara kiğıdı kul-
lanmaktan ıuçlu 112 yaşın

da Ahmet oilu Muatefa 

Yaşana aczinden doleyı do· 

layı mahkum olduğu 21 lira 

para cezaııoa kalbedilmişti. 

Muctafa Yaş no ibtiy r ve 

kötBrüm bir halde bulua

ma11 dolayısiyle, teıkilAta 
saaiye k nununun 42 inci 

maddeai mucibince lcre ve• 
killeri heyeti mahkumun ce .. 

(HALKI SÜ~I J 
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Kralhk bav kuvvetlcriniq 

leşi alt1Dd bu gemi k fi
Jcleı i darmadağnı edilmiş, 
henüz mavn 1 ra binmış bu
luoan askerler teşe tutul
muş. rıbtımlu, erz k ve mü· 
himmat bir t raf fırlabmış
tı. 

Amerik nın t nınmış tay· 
yare inşa tçılarından binbaşı 

de Seversky, gecenlerde 
Life Amerik o mecmu ıında 
çıkan bir zısınd bu b hse 
temas ederkıen şöyl demek· 
tedir : 

Eğer Hitier muv ff kiyet· 
fJİıliğe uiramışr , bu mua
dil malzemeyi elinde bulun
durmayışından ile gelmiş·İr. 
Bombolar,Londrada ve İngiliz. 
adalnrının ş ir şehirlerinde 
korkunç, fakat ingiltereyi 
am n getirmeye kif yetsiz 
gelen b s rlar y pmı 1 rdar. 

Ve, gecen Büyük harpte 
çarlık Ruşya b vacılığı as
larından ol n ve bugün ise 
en mükemmel Amerik n t y· 
yareci sıfatını üzerinde taoı-

BAHREYN 

; yan de Sevcrsky şunları da 
ilfive ediyor : 

Hitleıic PoJony da, Nor
veçte, Fr11ntmd muvaff k 
oluşu kendisinin bu herek -
ta uygun tayy re tipini: lu
sa ıeyir saboh süratli bom
b rdıaıan tayysre1erioi elin
de bulundurm sllidan ileri 
gelmiştir. Fak t İngiltere 
üzerinde, krallık ava kuv
vetlerinin sık sık bombar
dım oları yüzücıdeu ~ullaoıl· 
maz bir h le gelen yakın 
ha üslerinden havalanan 
tayyareler. süratli İngiliz av 
tayyarelerine karıı kendile
rini müd faaya kadır olma
dıklarını göstermişlerdir. 

Bütün bunlar, logilterenin 
Napolyon verdiği endişe

lerden beh eden Talleyrand
nın bir ıözünüD inceliğini 
b tırJabyor: 

Nıpolyou, İngiltereyi dü
şünurken yemek ve içmek
kesiliyor. Ben, oaun aklını 
d kaybededeceğinden kor
kuyorum.,, 

·-SON -

PETROLLE 1 
istihsali da 181,000 tondan 

1,115,000 tona çıktı 
-----

-1-
lr , Suriye ve Filistin 

şimdi h rp abneıi olduğun
dan Y kın şarkt ki karada 
bulunan zengin petrol h -
vuzlarıoın istibı latından is
tifade edilememektedir. Bu-
DUD için denizin ort sında 
bulunan B hr yn ad ların
daki petrol m dealerinin 
ehemmiyeti fevkalade art· 
mışbr. 

Çünkü İngilizler denizle
re bakim bulunduklarınd n 
bu adıl rd n bu dalardan 
iatihsal edilen petrolleri em
niyetle naklediyor) r. 

Babreyn ad ları Arap Su
udiye devletinin Baara kör
f eıi bilin den otuz kilomet
re uzakt ve mahfuz bir 
koyda bulunan sekiz ada· 
da mUteşokkil bir grup· 
tur. 

Bu ad l rın ea mühimle-
rinin isimleri Mao m , Sitra 
ve Muharradır. 

Y kın zam na kadar bu 
d&nya vakayii raıınd bir 
ehemmiyeti haiz değildi. 
Söumüş volkanı rın üzerin
de topl nan kumlard n te
şekkül eden bu ad 1 rın 
ebaliıi Araptır. Bunl r inci 

avı ile geçiniyordu. Adala
rın ıiy si ehemmiyeti de 
yoktu. Bir Türk mutasarrıfı 
olan Elh sanın önünde bu
lunduğundan ad lar Türk 
hakimiyeti ltında idi. 

Geçen umumi b rpte İn
gilizler lraka taarruz etme
ğe karar verdikten onra 
Bahreyn ad larını işg'I ede
rek burasını Yakın Şark 
harekitı için başhça üs itti· 
bu; etmişlerdir, 

Umumi harp bittikten 
sonra Babreyn adalarının 
ehemmiyeti k11lmamışbr. Fa· 
kat birkaç sene sonra bu 

d lardan Man mada zen· 
gin petrol madenlerinin bu· 

lunduğu keııfedilmiı, adalar 
tekr r dünya politikasının 
dikkatini celbetmiotir. 

Bahrcynde petrolu keşfe· 
den Holmes isminde hir İn
gilizdir. Bu ad m lngiliz p t· 
rol irketlerlerinin dikkatini 
ve beh sus lngiliz-lran p t-
rol ıirketinin dikk tini cel
betmeğe çalışmış iae de mu-

vaffak ol mamıı ve nihayet 
Amerik hl ra mür c at et· 
miştir. 

-Sonu Yarın-

HIL PA K 
AÇLD 

lstaubulun en yüksek sozel!:ıde ve h nendel rinden mü
teş kkıl bir z heyeti icrayi ahenk etmektedir z heyeti 
mey ınd ht nbulu kr liçesi ı bibinin se i ve ko· 
lombi5UJID en eğerli mugauniyclerinden bay Durdane de 
bulut ın kt dır burada temiz hava, enfes mü:ıik, ve mflte · 
ne i meşrub t v m z lerle muhterem halkımızın çok 
m mnurı kllhtc ğı mubakk khr. Koşunut. 

18Haziran lMl 

D TORUN KöŞESI 
~~~ 

Y meklerde madenler 
bulunmazsa 

Madenlerin vücudumuıda 
gördükleri işler ü:ıerioe bay
(ice belki canınızı ııkacak 
kadar- yazdığım için, altın

dan başk , toprakta bulunan 

her madenin vücudumuzda 
d bulunduğunu bilirsiniz. 

Artık pek uzayan bu har· 
bin, istilaya uğr mış mem· 
leketlerde sebep olduğu gıda 
mahrumiyetlerinden ileri ge
lecek vücut ı katlıklarıaı •· 
r ştırırken madenleri yiae 
batırlam k zaruridir. yemek
lerden aldığımız madenlerin 
hepsini tekrar saymak, ta
bigi, pek uzun bir it olar. 
Bugünlük baılıcalarını batır
la tacaiJm: 

Ek ikliği en ziyade çocuk
lar üzerine, yani memleketin 
istikb lioe tesir ettiii içiD, 

viicuda lüzumlu madenlerin 
en mühimlerinddn biri çelik· 

tir. Çocuk doğduktan ıoora 
aanesinin südünde bu madeai 

pekaz bulabileceğinden an
nesinin karnındayken, aune• 
sinin kanınd n çekerek ken· 
di k r ciğerinde ondan bir 
hayli toplar ve doğarken bu 
ihtiyat çelikle dünyayi gelir. 

Fakat ihtiyat no kadar çok 
olsa oaun tük neceği bir güD 

gelir. Bundan dolayı çocGk· 
)ar uzun bir zaman yalnız 

aune ıüdüyle kahrlaraa kan• 
ıız, cılız ve kuvvet.iz olurlar. 

Onun için çocukları daha 
memeden kesmeden, önce 

beş veya alh aylıktan batlı· 
yarak, bergün ot ıuya ile, 

1 
marul iıpauak. ve lilına gi

bi çelik madenleri bolca zeb-

1 zelerle de beılemek llzım 
i olur. 

- Son• oar -

DUnyada Neler Oluyor? 

Donan hayvan
diriltiliyor! 

Son ilmi hidfoe, Ameıi· 
kad Dr. Raif Uilırd•io do
nup t ölen bir küçük deniz 

domuzunu diriltmeıidir. Do· 
muzu dondurduktan ıonra 

üç gün bir buz kutuın içe· 

rind tutmuş, ıonra buraya 

hareret sevkiyle tedricen 

buz.u söktürmeğe ve yavaı 

y vaş eritmeğe başlamıı, do

muz h rekete gelerek ıaDki 

kendisine biç bir ıey olma· 
mış gibi canlanmıştır. 

Bundan evvelki böyle tec

rübeler, kurbmğlar)a, sojuk 

k nlı b yvaularla yapılarak 

muv ffalnyetl~ neticelenmiı

ti. Şimdiki tecrübeler iıe sı

cak kauh hayvanlar lizerin· 
de yapıldığınd n ilim aha-
ıDd büyük terakki elde 

edil i ti 



[ SAHiFE 4] 

ADYO 
8AZETESINDEN 
ıJaydaaın şimalinde logiliı 
,..etlerinin Beyruta doiru 
fi hareketlerine devam et· 
eri anlatılıyor. Beyrutun 

diye edilmiı olduğu da ha· 
verilmektedir. Mercii 

1111daki mukabil taanuza 
ea kuvvetlerinin Şamı 

'ili etmeleri de Loadra ha· 
rleriade bir kaç günlük 
• mesele olarak ıöateril
tktedir. 
Almaalana Suri1edeki va
reti deiiımemiş olmakla 
nber Beyrut açıklarında 
~mu tayyaJ'eleri laıiliz de
!t kuvvetlerini bombardı
la etmiılerdir. Ancak Ber

baaun Suriye muhabere-
" iıtirak manaana ahn
ımaaı ilzam geldiğini hil
ımektedir. Berline göre 
IJJUt civarındaki hareket 

f \r nerede görül&rae lngiliz 
ı ... Yvetlerine taarruz politl
'hl•ın tatbikinden ibarettir. 
ıokaa Almanya Sariyede 
raau Ye lngiltereyi baıba
~ &ırakacakhr. 
Diğer taraftan lngiliılerin 

1 ~i7ede FranaızlarJa muha
J beye ıiriımemiı rörinmek 

1 
temeleri neticeaiz gibi gö· 

talyor. Çlnk& Fran11z mu· 
' aYemeti gittikçe artmakta· 

r. lnıilizler Fraa11ılarla 
lvllımek mecburiyetin de 
almaktadır. Suriyede baki-
i bir harp mu:arası vardır. 
• Fransaaın lngiltere ile 
arp halinde bulunduğunun 
•iki daha bariz bir delili de 
'raaıız gazete ve radyola
ımn tiddetli neşriyatıdar. 
lasiltere aleyhindeki bu aeı-

1 l7atta Fraaaızlar mihver 
' levletleriaia matbuat ve rad

olarıadaa bile daha ileri 
• 'İtmektedir. Hüliaa gerek 

tropaganda ıabaıında gerek 
J ~yaaet ve askerlik ıabala-

lancla lagiltere ve Franıa a
iS uıada hakiki bir harp maa-
1 :aruı vardır. Iıte lngilizlerin 

ı1açınmak İdedik leri ve Al-
naayanıa ihdas etmek iıte-

1 ~iii vaziyet te bu idi. 
8 Almanyanın bir harp ham· 

1 i yapacağı gibi bir ıulh 
Mmleai yapecağı da tekrar 

1 'adilip duruyor. Ancak ıu ka
ı :,lar var ki bu ıulb hamlesi 
' tllriltere ile akdedilecek auh 

- -•Hına alınmamalıdır. in 
a ıJiltereyi clııarıda dırakacak 
; lir Avrupa ıalhu, daha doğ-
1 1111a Avrupa nizamının ku-

1 l)flllduğunu resmen ilan etmek 
·ıuretiyle yapılması beklene-

• i/illr. Ea muhtemel görülen 
• ~amle pe budur. Hatti bu 

'11etelede Almanya ile Sov
ı lletJer birliği arasında da 
f4 ~lzakereler yapıldığı Ame,t ~~kaa kaynaklarından bildi-
- Jrllmektediı. 

~ : Bir _F_r_a-nsız 
.11ıtrouıri batırıldı 

Kahire, (Loadral radyoıu 
S.15) - Reııni tebliğ: Suriye 
çaklanacla bir Fraaııı dea· 
oyeri babnlmııhr. 

[HALKIN sisi] U8Haıiraa 19'1 Ü 

• 

HUKOMET.MIZ BU YIL Kahire, (Lo~dra .ra_d~ 1 8,15) - Rcamı tebl•i· pt-
- ver kuvvetleri Sellooı0 ~ 

iCABINDA MAHSUL SATIN ALACAK rinde tutmalarıaa ,.~ 
Britaaya kuvvetleri ":O-
ve ha kim tepelerd•. ~ 
maktadıılar. Şiddeti• 111 ~ 
rebeler devam ediyof·. ~ 
taaya kuvvetlerini• ik• ~ 
dan muzafferaae 1•P: ~ 
hücum Mııırda blyl~ 
ıeviaç yaratmııtır.. _.f. 
kuvvetleri bazı miib.illl sa'IJ' 
zilerde zaptetmiılerdlr. ı' 
harbinde ea aoD ıiıt•;dı""' 
kiaelerle teçhiz .... ~ 

Ankara (ı .a)-39 viliyetimizin müıtahıil 
ve bütün halkıaı alikadar eden bir kordi-

liyetleri de vardır. 
Mllbayaaıı lüzumlu görtilen maddeler 

nasyon heyeti kararı, yarınki resmi ceride· 
de çıkacaktır. 

ilin edilince, bunların sabipleri beı gün 
zarfında mahalliu en büyik mlllkiye me· 

Bu karara göre, hükumet 941 mehıallln
den buiday, erpa, ywaf, çavdar, mahlüt 

•e mıııra 941 mahıul baılaagıcından 942 
baılangıcına kadar iıtediği zamanda el ko
yacak ve banla11 mubayaa edecektir. Ka
rarın bu mahsulün tamamına_ veya bir kıs
mına teımili, bu itle tavzif edilen Ticaret 

murlağaaa bildireceklerdir. Karar, bazı 
kimıeleri mecbariyet haricinde tutmakta
dır. 

Meseli, ellerinde buğday, çavdar, bua
luın mahlütu veya mıs1rdan bir tanesi bu-
lunur ve bunun miktarı 500 kilodan apğı 
olurH, yahut bunlardan ikiıinin veya da- ...... 

Amerikan tayyareler• 
vekiletiııin göstereceği lüı.uma bağlıdır. 

Mahsulün parası toprak ofis tarafından 

ha fazlaıının ağırlığı 500 kiloya geçmene, 
arpa ve yulafta yalnız bir tanesi veya her roller oynamııtır · 

Nafi;VeJd~ ödenecektir. 
Bu viliyetler arasında Denizli, lzmir vi· l ikiıi birden 500 kilodan f aıla d1:iilae be· 

, yaanıme vermeğe lllzum yoktur. 

Saydanın zaptı 
hakkında 

AMERiKA 
Yakında mühim karar. 

ıar verecek Londra ( a.a ) - Royter 
ajansının Saydadaki impara-
torluk kuvvetleri neıdiade Vaıington (a.a)-Umumi· 
bulunan muhabiri bildiriyor: Jetle iyi haber alan V •ting· 

Saydanın zaptı hazırlıkları ton mahfillerinin dün izhar 
o kadar mükemmel ya· ettikleri kanaata göre, pek 
pılmııtrr ki şehre girerken yakında, belki de bu haf ta 
biç bir ıokak muharebesi içiade büyük inkiıaflar vu-
olmamış ve pusu aleti açıl· kua ıelmesi pek mahtemel-
mamııtar. Bütlia aıkeri he- dir. Bu mabfilleriD fikrine 
defler topçumuzun iki riln röre, Alman konsolosu ve 
süren ıayaaı dikkat derece-
de iaabetli bombardımanı Ajanlarının memleketten 
neticesinde tutulmaz bir bale çıkarılması Hdece mGaferit 
getirilmiıtir. bir hareket değildir. Fakat 

Sayda öile üzeri teslim bir seri tedbirlerin ilkini teı-
olmuş ve akşama doiru ma- kil etmektedir. 
ğazalar tekrar açılarak çarıı Ayni mahfiller, bu fikir-
lar yeniden canlanmıştır. A- lerini teyiden ıu ciheti kay· 
hali sokaklara çıkarak mülk· detmektedirler ki, Ruzvelt 
lerine veya mallarına bir za- hafif rabatlı:ıhğıaın tama• 
rar olup olmadığını anlama- miyle geçmi~ olmasına rai· 
ğa çalışmakla meıgal olmuş- men muhtemel olarak blltü • 
tur. Umumi bayat ta bit aey- tün zamanını biiyiik ehem-
rini almıı bulunmaktadır. miyetlte meselelere tahıiı 

Bı:zı evlHde tek tük ha· için, bu bıfta için kabul 
sarlar ancak gaıülebiliyordu. ettiği davetlerin hem•a 
SolraklHda tahrip edilmiş hepsini ieri almıştır. 
harp mal:ıemesi ve hasara Vaıington (a.a)-Alman 
ağramıı tara ıut mevkileri konıoloıluk ve ajanlarının 
ıöze çarpıyordu. Siviller ara· kapatılmaıı için hariciye ve· 
ınsda ancak 3 kiti , kileti tarafından alınan ka-
ölmüı ve 12 kişi yaralan· rarlar bütün akıam ıazete-
mııtır · leri tarafından hararetle 

Bir çok Fransız subayla· aeıredilmektedir. Bu vazi· 
rıuıa Fraimde bulunan veya- yet karı1tında iki memleket 
hat Almanlara esir dDıen 

araıında pek yakında dip· 
akrabılarına feaabk yapıla-
cağı korkuıu ile harp ettik- lomatik miinaaebetin keaile-
leri söylenmektedir. ceği tahmia edilmektedir. 

• • Amerika Almanyaya ilinı Alman ııaaıınde bulu- harp edecek değildir. Bu 

nan topraklarda şld- Bte:ebbüs Hit~rel:ittir. 

d ti. hO I ld ıngazı ımanı 
e L!ad .. ~~~D~• .!~~~•u 1 Tesisatı tahrip adildi 
8.15) - Reami tebliğ: Maaı 
iberinde ve Alman iıg-aliode 
bulunan topraklara ıiddetli 
hlicumf arda bulanulmuıtar, 
Hollanda ve Alman 1abille· 
rinde iki diliman tayyareai 
tahrip edilmiıtir. Yedi tay· 

üıleriae d6ııme· 

Kahire, ( a.a ) - lngiliz 
tayyareleri d6n Bingızi li
manı ile Libyada müteaddid 
üslere hücum ederek bom· 
balamıılar ve liman tesisah 
tahrip edilmiıtir. Yangınlar 
çıkarmıılardar. Bardiyada 
dliıman kamyonları araaında 
bllytlk iDfiliklar g6rilm8ıt&r. 

Libyada hare
kata devam 

ediliyor 
Kahire, (a.a) - Orta ıark 

lnıiliz umumi kararıihıaın 
tebliği: 

Libyada kıtalarımız Ka
putzoya kadar bir baıkıa 
yapmıılar. Düıman Tobrak 
mıntakasıaa alelicele tak· 
viye kuvvetleri göndermiştir. 
Düşman tarafından yapılan 
aı:imkirane mukabil taarruz 

kendiıine aiır zayiat verdi
rilerek püskürtiilmllıtlir. Ha
rekita devam edilmektedir. 

Habeşiıtaada 15 Ha2iranda 
ıiddetli bir çarpıımadaa 
ıonra Afrika kıtalarımız 
Lockentinin garbında dit· 
man dlimdar kıtalarının bu· 
luadaiu mevzileri iıral et
miılerdir. 200 eıir ahamıı, 

dört top ve 20 mitralyöı 
iğtin'm edilmiıtir. Ay11ca 
muharebe meydanında 150 
ölü bırakmııbr. Aa1ap mıD· 
takaaında evvelce alındığı 

bildirilenlerden baıka daha 
eltı subayla 180 er baı tea· 
Jim olm111tur. 

beyanatı . .,, 
latanbul-Nafaa ~·~ ~ 

aeral Ali Fuat Cebe: 8" 
karaya avdet etmiıt İı• ; 
yaaabnda, Avrupa 

11 
ti' 

mendllf er milaakallb ~W. 
min edecek ol•• v~ 
r& - Sivilinırad atd~ 
köprünün tamir • ,.,,.JI 
oldaiuau, pek,, 'o~f 
trenlerin iılemeı• -~ 
cağını bildirmiıtir· bir.. 

Vekil, baıırlaD•8 ~ 
ıa proiramıadaD d• ti f.,, 
derek pro jea~n. ~·1:.1.,...W leye arzedildıjı•• 

uAmerikadB 
Casusluk ,,;'. ' 
Vatingtoa (a.a) _....tf, fi 

rika hariciye •••,. •• ~ 
mecliıinia harici~• ,.~~ 
nine verdiii 'oır •• ,..--
Amerikada casuı~ wıı ~ ......... 
pncaluk faaliyeti ,,,-.JI 
ne, geçen ıe••Yi 

0 
..,... 

daha fazla 0Jdui0
11 

... .J 
mittir. ,..,.'..J 

Bu keyfiyet, 1,,,,...J ' 
siren ve çık•• d il~ 
kontrolü hakk•D ~f9" t 't 
için iıteaile• 1 ,,_~ 
projeıinin meıak• 

- -o--

Albay Knoks- ,. ·;;..:;....-
un verdigv İ ı·~ J A ket iP.,,~ 

cevap ou ••• ~ •. a) ..... .::z 
Montreal, (a.a) - Gaze· yaı araııadaki .-ı'!"';t 

teciler Amerika bahriye na- aakere aham••• ':..• j~ı.'-. 
zırı albıy Knokltaaı İngilte- baılaamııbr. "~ .. dl' 'l 
renin Almanların karıı11nda dan 40 yaıı•• 1-;,~ 'I dayanıp dayanamıyacağını deniz aıırı 111erll.ı~1t,;~, / 
sormaılar •• Albay Knokı ta d ·ı ki .., • .,-
kafi bir ifade ile ba mu- v::~:c~ta~~rıad• ,f 
hakkakhr, demiı ve ıuaları receklerdir. 
iti ve etmiıtir: Amerikalılar •O 
Akdenizin lagilizler tarafın- RuzvellJ~ J 
dan müdafaasının ehemmi· tJO 
Yeli oldu.ı:.unu taıdik etmekle LizbO ~ 
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