
S11u1i), Ne,riyat 
Amiri ve Bat 

Muharriri 
SlRRI SANLI 

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

(Her glln çıkar lyast gazete) HALKIN SESi MAT8AAS1Nl.>A liASiLMlŞl l.k 
--~------............ ımg ........... . 

TURK KADINI İŞ BAŞINDA •• 

·~·ı .. • 11111' .. 
~~ İçi 1 ıoren, tarlada kocuınl!l yardımına koşnn Tü k kadını şimdi de yurdu 
't Ribi ; hud.ud boyuodı.t, vatanu her köş esin ~ ve noktasında '1Hazarol,, kumandasını 

~~itil 1~~ bı~ işaret bekliyen kahraman Türk ordusunun da bir öz hemşire, bir siya
dtaaa f ~· 1 •ııl vatanı ve meşkur hizmetler görmeğe başladı. 
' ••ı ~ ır Y•vrularıaa 23 Nisanda sayılamıyac k kadar çok elbise, çorap, ayakkabı 
lt ta'~e tevzi eden şehrimizin yardım severler cerniyetiı:e mensup çalışkan ve 

""'' te '. lcadınluı bugfia ordu için kahraman Mebmedcilsler için, sargı vesair ınhbi 
'-''t.11~1• Ve tedarik hususunda yine bir müsabakaya girişmiş gibi bulunuyor. 
~ ~-d ••er ve hayırperver cemiyetin bu yeni faaliyet ııahasında da büfün şehrimiz 
lt.t,d,~~ törd6ğ6 yardımlar ve hizmet t~~difleri Türk kadınının böyle vatan ~e mil· 
'dlr, ~ •lika .ve hassasiyetini gö~termesi dolayuile her türln htkdir ve tahıinin 

•tıııa hamiyetli Tiirk kadıa ları. 

~d·~er Bai· Maltaya şimdi-
' " d "' . k d ~~ .. ı· ogru ye a ar 

~ •• ~Yorlar 600 hava bücu-
)'tk ( a--- . )d 

0 ti)'•: '·•) - Taı ıjınsı mu yapı 1 
'•tt --o 

~l '4 J> • Malta (a.a)-Pazarteıi gü· 
-.
1 
'-hıbı,·'eııa Kıbire· nil Maltada 4 defa alarm ''k •ne göre lagi· 

' h kıtılarının Hab-\ ... 
dı1a SQ aıeydanından 
t,ı.. kiloaıetre a-ar· 
~ "ta ·ı . '"'•bi 1 

e batı şima· 
\ letı... deki müdafaa . .., Ilı 
~ echur etmiıler-

~ ~.t,ı,,. . . 
.. ~ ltl11 i la2ıhz kuv-

S'--~ :•~i hareketini 

işareti verilmiştir. Düşman 

tayyareleri yaptıkları hücum 

neticesinde sivil emlike çok 
zararlar yapmışlardır. 

Italya harbinin bışlangı

cındanberi Maltnya 600 de· 
fa hava hücumu yapılmıştır. 

---o---

Hambur2 ve 
Brem ende 

büyük zarar
lar yap dı 

---o---
Londra, (a a) - Düri ge· 

ce karanlık basmadan logil
tere üzerinde beı Alman 
tayyaresi düşürülmüştDr. 
Hamburg ve Bremene yapı· 
lan hücumlarda deniz inşaat 
tezgahlarına büyük çapta 
bombalar atılarak yangınlar 
çıkanlmıştırr Emden ve Ro· 
terJıımda hasar çok mühim 
dir. Bütün bu harekattan 
yalnız dDn tayyaremiz üıle· 
rine dönmemiıtir. 

'Havai adala- Bütün dünya 
rında manev- meseleleri etra 
ralar yapılıyor fındav:örüşilldü 

--o---
Londra (a,a)-Hevai ada

larında 40 bin kara a!ikerİ· 
nin iftirakiyle büyük ma· 
nevralara başlamıştır. Ma· 
ııevralara mühim miktarda 
tayyare ile topçu kıtaları da 
iştirak etmiştir .. 

--111111--
Arjantin bari-

• 
cıye nazırı 

evyorkta 
Nevyork, ( ı.ı ) - Yeni 

Ar jıntin hariciye naım Liz
bondan Nevyorka gelmiştir. 
Buradan Boenos·Ayrese gi· 
decek olan nazır ziya
retinin çok mühim olduğunu 
söylemiıtir. 

--Bil--
Polonya Başve
kili yaralandı 

Londra, (a.a) - Polonya 
başvekili bir hava hücu· 
munda evinin yanı bışına 
düşen bir bomba parçaaile 
yaralanmiş ve ufak bir ame
liyat yapılmıştır. General bir 
çok harplerde müteaddid 
defalar yaralandığından böyle 
ufak bir yaraya ehemmiyet 
\'e•memektedir. 

--.. --
Sovyet elçisi 
Berline gitti 

Moskova (a.a) - On gün· 
denberi Moskovada bulunan 
Sovyetler birliğinin Berlin 
elçiıi Berline hareket etmiş· 
tir. 

---o--
Vaşington (a.a) - Avus

tralya basvekili B: Ruzveltle 
bir saat görüştükten sonra 
guetecileri kabul ederek 
demiştir ki: 

Bütün dünya meseleleri 
etrafında görüıtlik ve bu 
göriişmcler çok mühim ol· 
muştur. 

-----
8 • HITLER 

Amiral Darlan
la görüştü 

AMiRAL DARLAN 

Londra, ( a.a) - Berlia· 
den bildiriliyor: Bay Hitler 
Fransız baıvekil muavini Dar 

lan tarafından kabul edilmiıtlr. 
Hariciye naıırı Ribentropta 
hazır bulnnduğu bu milll
katta neler görüıiildlil 
malum değildir. 

--o--
Mısır Başvekili 

Kab re (a.a) - Mısır baı• 
vekili Ruzveltiu oğlu Ceymı 
Ruzvelti kabul etmiştir. 

ı. belltl , Çın Fırat nch· 
l...~t tırıni ,. dıd •çarık Falca 
\ ._ •ıt ''•ııadaki ara-

RUZVELT 
Avustraıua Başvekilini 

kabul etti 
SÖZDEN ÖNCE İŞ iSTENiYOR ! 

. .. ''d 1 bırıkmıılar-
Vaıiogton. ( a.a) - Bay 

Ruıvelt iyileşmiştir. HaJsiz 
olmasına rağmen dün Avus
turalya baıvekilini kabul 

ederek gör6şmüştür. Halide 

öğle yemeğine alıkoymuştur. 

--o--
Tobruk civa
rında 30 esir 

alındı 
Kıhire, (Londra radyosu 

8,15) - Resmi tebliğ: Tob

rukta keşif devriye faaliyet

leri olmuş v~ düşmandan 30 
eıir ahnmııtır. Sollum mıu· 

takasında bir düıman tankı 
milıadere edilmiıtir. 

Harp faciaları tiyatro ıahnclerinden muharabe meydınla11na intikal ettikten sonra i•· 
sanl~r, gilzel sözler dinlemekten ziyade aslanca, kabramanc döğüımelerden muzaffer ça• 
kaalart alkışlımığa heves etmektedirler. Bugün kadar sağlam iıin beliğ ıöıleri unattar• 
duğu bir zam öriilmüı değildir. 

Onun için y•ı•yacak milletler bugiia biiyük bir azim, imaa ve cesaretle it baı••• yartl 
k orlar. 
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TEKIRDAÖLI Bi
RiNCi GE~DI 

-----·----
Edlrae - Her seae anane teklinde ya· 

D Kırkpınar yağlı güreı müıabakaları 
ıeae de Saray içinde yapılmııtır. 

••ıçiler Atatlrk heykeline çelenk koy
aılardır. Edirne valiıi gtinün manasının 
e Atattlrk aeılinln gücllnii tebarüz ettirea 

aatak ıöylemiı, büyüklerimiz sevgi ve 
JSI ile aaılmıılardır. 
Adalı Halil pehlivanın kabri ziyaret 

erek çelenk konmuıtur. 
Yapılaa gilreılerin neticoıiade baıta 
eldrdatlı H&aeyin birinciliği, pehlivan 
IJI& Mutafa ikinciliii kazanmıılardır. 
eklrdatlı Hnaeyla iki senedenberi yağlı 
ret biriacilijiai muhafaza etmektedir. 
iaciye verilen kemere bu defa da Nhip 
attar. 

Glreıçilere umumi müfettiş, parti mtifet· 
, vali huzurunda organizatörler tarafın· 

aa meraıimle altın cep saatleri v~rilmiıti·r. 

--o--
Amerika mallarını 
Süveyş yoluyle 

gönderecek 
Ne•1ork Ticaret ateıeliimizden Ticaret 

eklletiae bildirildiğiae göre, Biletik Ame· 
• &lk6metlae 4 mayııtan itibaren sn-

.,, kanalına b~r dört günde bir vapur 
ferlerine mlaade edilmiıtu. 
sı •• ,, kanalı ıeferlerinde bilbı11a inıaat 

..ızemeaiyle tıbbi maddeler terci)ııa nık-
dU.cektir. 

--o-·-
Eı-1 Yunan Baıvekll muaıini 

Aıırlkaua gidiyor 
Aakara - Bir müddet evvel Ankaraya 
lmiı olan ealri Atina valisi ve Yunan 
pekil muavini 8. Koçyıı ailesiyle bir
le Meraiae gitmiıt:r. Oı~dl\n Amerikaya 
decektir. 

li._DOITORUI KÖŞESi_ 

Jalıklarda insaıı beyni 
keşfolundu 

-2-

(AXlkiN Sisi) 

...-Şehir Haberleri_-_ 

Bir senelik 
ihracatımız 

---o---
1940 seneıi zarfıada (iz· 

mir limanı dahil olmak &ze· 

ze) blHün Fge mıntıka11 li
manlarından dıt memleket-
lere yapılın ihracatı dair 
ıebrimiz ticaret odası tara· 
fındın bir iıtatiıtik hazır· 

lanmııtır. Bu istatistiğe gö· 
re; 1940 yılı içinde yabancı 
memleketlere 30 892808 Ji. 

ra kıymetinde 188 milyon 
845374 kilo muhtelif cins 
mahsul ve 103418 hayvan 
ihraç edilmiıtir. 

--:mı--

Gelanıar, Gldenıar 
Sivas mebusu B. Mitat 

Şlikrü Bleda lstınbuldın, 

lzmir mebuıu 8. Sadettin 
Epikmen Aakaradan ıehri· 

mize gelmiıler, belediye reiı 
muavini ve futbol ajanı 8. 
Suat Yurdkora Aakaraya 
gitmiştir. 

--o--
Mal istiyorlar 

Şeıhrimiz Ticaret odasını 
Romanyalı bir firma tara· 
fındın gönderilen bir mek· 
tuptı incir, fındık, nohut ve 
zeytinyağı ihracatı yıpan 

müesseselerin adresleri iste· 
nilmiı ve kendileriyle iş yap· 
mak arzuıu izhar edilmiştir. 

---o,--

Fiyat müraka
be komisyonu 

Viliyet fiat miirakabe ko· 
misyonu bugun toplanmış 

ve P.yak kabı fiatlarıaı teı· 
bit etmiıtir. 

--.. --

Yeni bir ihra
cat birliği 

--o--
Ticaret vekileti teşkilit· 

)andırma amum m&dllrl&jin
dcn alakadarlara bildirildi
ğine göre, faaliyet 11b111 
biitün Tlirkiyeye ıamil olmak 
ve merkezi Gaziıntepte bu
lunmak üzere Aatep fııtıiı 
ihracatçılar birliği kurulmuı· 
tur. 

Birliie her ne ıekilde 
olursa olsun dahil bulunmı · 
yanlar, birliğin ~iştigal mev
zuu dahilindeki maddeleri 
ihraç etmekton menedilmiı· 
lerdir. __ ., __ 
Palamut 
ihracatçıları 
Dlln öğleden sonra top· 

lanın palamut ihracatçılar 
birliği idare heyeti, palamut 
ihracatı hakkındı göıOt· 
melerde buluamuıtur. 

--o--
Çekirge 
Mücadelesi 

Evvelce çekirge g6r1Udllili 
haber verilen Karııyıkanın 
Örnek köyll ile Menemenin 
bazı köylerinde çekirgelerin 
imhası icin ehemmiyetle mtl· 
cadeleye baılıamışhr. 

-----
Tapu ve kadastro 

umum mOdlrO 
Tapu ve Kad11tro umum 

nıüdürfi bay Halit Ziya 
Türkkan şthrimize relmiş 
Tıpu ve Kad11tro muame· 
litnu teftiıe başlamıfbr. 

• --.. --
Belediye 
Reisimiz 

Mi illi Şef imizİll 
F otoiraf ları 

Ankora - Ge= lneboi:-ve ~ 
alının telgraflar, Milli Şef laönBalD ~ 
fotoğraflarının parti ve hılkevleria.l• ~ 
mevkilerine sevgi ve aaygl te ... 
araıında aııldığını bildirmiıtir~ 

--o-

8. M. Meclisincİe., 
Ankara (a.a)-Biiyük Millet mecffll ati 

toplanarak Türkfye-Almıayı ticaret .. '
deleıeri ve bunlara ait tediye anlat~ 
nın bazı hiikümlerinin tenihine, 1' -'. 
Yunıaiıtıa araıındaki kleriaı aallf 
nın temdidinc ait liyibalarla villyet 1 
leri kanununun bir fıkrııının tefıir~ 
miiııkereleri yıpmıı ve tasvip eyle .~ 

Meclis buadıa ~onrı asker!. 111• ~ 
uıulüne kanuo liyıh11iyle dıbıhye 111 

)arının temdit ve ordu ıubaylar b•~ 
terfiine ait kanunların birinci m618 
rini yapmııtır. 

Meclis bugüals& toplantısıad• 
edilmiı olan bir kınun liyihaaiyle 
mldıfaa b&tç 11ine 5,5 milyon karı 
b&tçeaine 8 milyon •e toprak lllA 
ofiıiae S milyon, d&yunu umamiy• _. 
ıinde demiryolları iataıtına ait bo 

10 
poliçeler karşılığı adile açılan faal• 
yoa lira fevkalide tahıiıat verU111I: j,.I. 
daireler arısında 3570000 lirahk 111 • 
yıpılmııtır. 

-o--
SEVKIYAT 

V AMEDIYOR ,,_. 
latanbul - istekleriyle Aaadohl~:.,. 

. cekleria trenlere ıevkiae devam 0 f#'..' 
Bugln de Haydırpaıa yoluyla 5'1~ 
Arifeye, Adapazarı iıt11yonlarıa• 
olanlar te'fke dilmiıtir. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Meyvalar ve dit~ 
Meuvaıarın dıııer azerıı• 

uok tesiri vardır 
--o--

Yaz geliyor, yakında meyvalır 
cıktır. Meyva iaaaalına ııhhati ~ 
biiyllk bir rol oynar. 'Hıımı kol• 

Yalın balıiı bir müddet Avrupa sula- Belediye reisimiz doktor . ıırl~ 
15 33 k t 450 1 U d · 1 'flicudun mubtac olduau vitamı• n .. kıldıktan ıoara tekrar yola 91kar ve • uruı ın çuva Behçet z, &a yenı yapı · • 

id b'll . • 1 1 'b üzüm, 5-8,50 kuruıtan 318 makta olan kanıliz11yon eder, kına tazelik verir. Mey•• -AAI 

BORSA HABERLERi 
oı a 11 ı erıne vııı o ur ve nı ayet yaılılar, yoraun olanlar iır-ia be• ,..-~ 
lr çuval incir ıatılmııtır. iaıaıbaı teftiı etmiıtir. • "' 

• ilaçtır. 
Baaa makabil Anupı ııbilleriace yu- fELHAMRA Sinemasındaeuglln i Meyvalır1n faydası yalaıı buDd~· 

"-,..•daa çıkmıı olan yılıa balıkları da ı BBtün ömrli boyunca d6nya medeniyetine binlerce ve ı deiildir. Meyvı diıler •• diı ıtl~;,...' 
merikaaın ayni mıatakasına ıeyahıt ı binlerce harikiHidelilder hediye edea cihaaıumul mucit l de de bllyllk tesir yapar. Mey•• 

1 en ıonra tekrar vatanları olan Aurupa ı THOMAS EDISON'un hakiki bıyatanı takdim eden ı v•etleadirir, bozuk ve hııta ditl•~:~ 
• dö a. ı ı Emsalsiz harikalar ıaheseri ~ d ı tı,,,."' a Duyor ar. ;.. mı eni tuzlar ve vitımialer e d 

la kad•r uzan meHfeyi ve k•rııık ••Y•· i EDJSON'un GENÇLl~J f Mu•l•um sıırellemeyH yiyeat•pt1:;1 
ı-lılıtıeri' yapabilmek kudreti itibarile bıhk ı Baıroll"rde, Y•t' küçük dehası bil yük saaafüar Mickey ı uıun mtiddet muhafaza ederler• ti"'~, 

cak inıaalı mukayese edilecilir. Hele ı Rooaey tarafındın hayranlıklar içinde kalıcağnnz güzel· 2 va yiyenlerin g&zel, beyaz diılerl b ~ 
laabldırıaın yapbklan devri alem seya• ı ı liklerle dolu emsalsiz bir film ı görlllmektedir. 

ı Seınsl•r bergün 1.30·3·5·7·9 cumamırteai, pazar 11 de ı .... 
ti dalıa çok karıııktır. Onlan denizleri ıoikkıt: Haf tının biitün günlerinde ilk ıeanılar UCUZdur.ı Meyvıyı iyice çiğnemelidir. .,..• 

laat üzerinde dolaımıyorlar. Fakat çap- ' ı Fiyatlar: Birinci 20, Balkon 25, koltuk 30 kuruıtur. ı dı,ler, diıleri kavveleadlren ••1' 
,_., .... yolculuklarını da hiç ıaımıyorlar. BU HAFTA mevaaıa eti ile tem11tı buluıarJal'• ~ 

Demek ki inıanlar puıulasıı oldukları ıı Tayyare Sinemasında TE~~r60N:f dit etleri için en faydalı meyval~ 
•• Jlrld&klerf 1olları tekrar bulmak mqt, •e ıeftalidir. Dualarda 111 

ı Douglıı Fairbankı Jr - Joın Beanet'ia ı d l lr ..ı,.. ••111 bir aiıın koyuyorlarH, balıkların eler diılere fııla be111 ı ver .. • 
ı Yarattıkları emıalıiı, fevkalade mıceralıt dolu aık filmi ı ·------

tle•iı dlpleriade baaa benıu aiıınları ııYECllL CEHENNEMıı Meyvalarıa batlı veya ekti okt"'• 
u ve ba hal hafızalırile, zekllarının 4W' ler içi o kadar ehemmiyeti yo 

Ye teıelıll kabiliyetini isbat eder. t Oyaıyıa ı ııtediiiai ıeçebilir. piıtrilmiı 
....:..o.~~~~~~~~~~~~~~~.......L ...... ...-......... .___J...._llllU._.....lll._.L&ll~ ... ı.&lll.L..-ILIL.UlAl.JLAl.D.Jja..._a.ı.........-.~~.a.....1.~~.u....ıL..-.1:....._....L.~· 



ğ 
OLAY 

~ • 
sından biridir. Şimdi bunun 
yerine yeni. bilyük b rpte 
en çok tecrübe gören gene
ral lord Gort t yin edilmiş· 
tir. 

Malumdur Li Alm ol r g -
çen sene bu mevsimde Fr n
sadaki Fraa ız - logiliz cep· 
besini y rdıkla11 :ı man bu
radaki logiliz ordusun ge
neral Gort 11 um l!da etmiş 
ve lııgiliılerin Dunke:que'dcr 
gemilere binmelerini idare 
etmişti. Cebellüttar1ğın ami
r lı sir Dudley Norbtır. 

Ask eti kum nd aıu da ge
ner&I Mak Forh>oedir. Ce· 
bellüttar1ğın tic re~ lim nı 

etrafındeki s b de biıçok 
sivil logiliz verdır. Buolor· 

d n on beş bin k dın ve 
çocuk şimdiden burasını 
terketmiştir. Kalan erkek 

siviller de bir harp vukuuo
d mecburi hizmete t bi 
totulac klard11. 

General Lid.l"'l'den evvel 
1939 senesine k dar Ceb · 
lütt rık kale~i başkum nd -

nı bulunan general İronıide 
de en meşhur logiliz gene

rallerinde o Geçen umumi 
harpte Rusyanın şimalinde 

bolşeviklere karşı h rp et
mek üzere kar ya çıharılan 

logiliz ordusun kum nd 
etmişti .. Daha sonr logiliz 

impar torluk umumi erkanı 
harbiyesinin rei i olmuştur. 

General M k Forlone 929 
senesinde Afgan orduları 

Hindistaoı istila eder eu te
mayüz etmiştir. 

CebelJürtarık modern çe· 
lik yağmurun muk veme.t 

decek kudreti haizdir. Bu 
kudreti kayaların içioe oyul· 
muş dehlizlerdt.n ileri geli
yor. 

Yekpare kay nın için ga· 
yet mahirane oyul n bu 
dehlizi ri vücud getirenler 
Tarık bin Zeyy dıo lsum o-

-Sonu v r-

aha
rat 

deposu 
Her cins b barat, Tuva

let eşyası, kumaş ve mobil
ya l;oyaları, K rpit, K r 

boy , Zoçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler norm 1 
kalite ckı!lradır. 

(HALKIN si!sl) 

Bağdad tar-ihinden 
kan 1 bir ahlfe 

1 aa ---o----
zami figatıar 

lrek hadiseleri bahi m·cv
zuu olurken, OsıD nlı t ri 
hiui bilenlerin dim ğınd 
Bağdadda feci vak yie se~ Az mi fiyatı rın önceden 
bebiyet ver n Bekir p şa tesbiti, malı müstabsilinden 
canlanm kt dır. müsteblike getiren unsurl r 

• için de emrıiyetli ve f k t . ,,. 
Birinci Mu6taf nın 

5 
it _ normal bir k zenç v detmek-

D tında B ğd dda Bekir tedir. Çünkü bunl r, malı 
Subaşı dında biri vardı. kaça sııt caklarını bilerek 
Çok para toplayıp kuvvet- istihsalin müşteri i olacaklar, 
lendi. Maiyetindeki 12 000 taleplerinde bütün manrBf-

zeb aoketile i yan ~tti; ~ farı, malın uğııyacağı tehli
Bığdad valisi Yusuf peş yı t keleri heseb kntnccklardır. 
ve ona sadık olan) rı öldür· Kar bütün sene için değiş-
dü. Düşmeni randan birioi · .. d 
d f b 

mıyeceğıo en hiç bir nor-
e ne te u~ey, ıp bir kayığ 

koydu ve Dıcıeye yfizen bir mal bir kir ümidiyle malı 
meş le halinde hverdi. saklamak ietemiyecektir. 
Kendi kuvvet ve iktidHına Böylece istihlak pazarına 
güvenip Babıaliden B ğdad her ı m n mal auedilecek, 
valiliğini istedi. H Ui bu· erken davran nl r için de 
nunla da kalmıyarak, cevap ileride ileride. yüksek bir kfir 
beklemeksizin sahte bir fer- olmadığından talepler ocak 
man okuttu. Sözd vali 'ht' ı ıyaea göre ol caktır. 
tayin edilmiş oldu. Zaruri maddelerde azami 

Diyarbekir v liıi H fız 
b fiyatların tesbitf, yalnu: anor· 

paşa: .. ~ zalim Sub şıaın 
teakıh ıçın göuderildi; onu m 1 kiirJ rın önüne geçmekle 

d• d B kalmayıp memlekette ı'stı'h-yeo ıyse e, ekir lr n 
devi tine sığındı. Muh rebe- Jik bay tının d tanzimini 
nin devamı iki devlet rn· kolayl ştırır. Şehirlerde sabit 
!unda ç taşmayı mucip ola· gelirle yaşıyanl r h yatl rını 
cağınd n, bl~aır sezen Hnfız bütün bir mevsim için takar-
paşa, Bağd d v liliğinin Be- rür etmiş fiy tlarlara emni-
kir Subaşıy verilmesini yetle intibak ettirebilirler. 
1 t Dbula t vsiye etti. Padi-
şah da Bekire vezaret rüt- Türkiyede bilh ssa yiye· 
besile beraber valilik fer- ceğe ait istihsal maddeleri, 
manı yolladı. memleket ihtiyacın y.!lecek 

Bu vukuat dördüncü Mu· hacimde olduğundan bunları 
r dıa cülfJs senelerinde ce- f ıla karların mevzuu olm k-
reyan etti. Ir n ş hı ise 
Bekir paşanın dehalet edi~ tan çık rm kla hayat p h..ı· 
t bi olm sınd n spnra, gene h ğı meselesinin mühim bir 
Osmanlı hizmetine geçme- kısmı halloluaac ktır. 
sini çekemedi. Bekirhı oğlu 8 şka memleketlerd ki az 
Mehmet bey de lr al giz· bir miktara çokluğ müı v • 
lice muhuebeya girişti. 1033 t n t \ssim için çekilen gfiç-
hicıi tuihinde, lran askeri lüld re ve ag" ır m sr flar 
buduau geçti. Be ir paşanın 
istediği imd d d göoderi- lmtı nm ktan kendi mcsele-
lemediğinden, Mehmet beyin mizi b şarmah mümkündilr. 
de ih neti inzımam ederek, Ancak burada azami fiy h 
Bağdad kol yhkl Iranın teıbit edilecek m ddclerin 
eli e geçti. , Bütün sünni nevileriyle bunl rın fiyat 
h li hılıçt o geçirildi. Bekir hadleri nzerinde dikkatJi ol-

p şad d d , h zinelerioin m k lizımdır ki bunda is • 
yeri soruldu. Söylemediğin- bet olecağına da intiz r ·ede· 
den hafif ateşte kız rtalarak biliriz. 

işkenceye tabi tutuldu Oğlu Hükümet bu tedbirlerle 
Mehmet bey, şahla birlikte birlikte ve icabınd Milii 
bu manz raya ş hid oldu. Korunm k nununun k ndi-
Nlbayet Bekir paşa, Y ph- ne erdiği keniş s lahiyet-
ğını buldu. Nefte bulanıp leri kullanacakbr. Bin en-
ateşlcnerek bir k yığa indi-
rildi; Dicleye sahverildi. aleyh az mi fiy tın t tbikı.ıı 

güçleştirecekler, aıami ceza· 
Hain oğlu bu f ciaya d 
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1 YENi SABAH: 

OVYET 
ALMAN 

asebetleri 
Hüseyin C bit Yalçın 

Malüm olduğu üzere, Sov-
ye tler b 'rliğinin siyasi aki· 
delerinden en mühimmi em· 
peryalizı:n düşmanlığıdır. Bü· 
yük Avrupa devletlerinin 
idaresi altında bulunan mUs· 
temlehelerde Sovyetler bir· 
Jiği her şeyden evvel yerli 
halkı ecuebi ecnebi hakimi
yetinden kurtormağa teşvik 
ve bu hususta onlara yar• 
dım etmeyi ilk vazife bil· 
miştir. 

Bütün dünyada soıyalizm 
bin sıuı teşkil için ilk adı· 
mı emperyalist devletlerin 
nüfuzlarını kırmak ve muh
telif memleketleri istiklille
lerine kavuşturmak teıkil 
eyleyecektir. Soyyetler bir• 
liğinin şimdiye kadar bari· 
ci siy set sah ıında taarruz 
ve istila fikrinden nefret e
derek her tarafta sulha mu· 
haf za için gayret sarfettiği 
inkar k bul etmez bir ha· 
kik ttir. Bu meydanda du
rurken bugün Sovyetlerin 
büyüK bir hırsıcaba kapıla
rak Iranı ve Hindistauı iı · 
tili için Almanyanın yan1' 
sıra h rbe giamek hususun· 
d bir anlaım:ı yapması ih
timalden çok uz k gibi g6· 
rilnür. 

Bu k d r derin bir siya
set tebeddülünü muhik göı· 

terebilecek biç bir hadiseye 
ve nişanelere şahit olmuı 
değiliz. Alm~nyanın Ukran
ya buğdaylarına ve Kafkaı 

petrollerine son derece muh· 
taç olduğu mubakkakbr. 
Bundan dolayı Sevyetler 

Birliğini kendi mütecaviz•· 
ne emellcriae kazanmak için 

her türln tehlikelere kalka
bilir. 

O bütün ihtiyaçlarını ken· 
di temin eden koskoca bir 

kıl dır; ihtiyacı harbe dejil 
ulhadır. Binaenaleyh, ortada 

dönen şayiaları ihtiyat ile 
t 1 kki ve vekayiio inkiıa .. 

fını takip ederek bunlara 
gör bir hüküm vermcği 

beklemek ihtiy ta muvafık 

olur. seyirci oldu. Nih yet endi ya d uğrıy c H rdır. 
de Hor s na nef y ve ora d ~~!!!!!!..!~~!!!'!l~~~!!_l!!!!_I!_~~_!..!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!. 

S~SIDIR k tledildi. 

t 
ı Ent rna yonal Fuarı ı 
: n Hazırl uınızl 
ı Cumhuriyetin yapıcı ve ı 
ı y rabcı h mlelerinc öroek·ı 

HALKIN 

eş iyat mız ve halkın dile2i 
dikka az~ r a allı mıştır 
Neşriy tımız1 d~kkat nazorıa lan Karşıy ka b tediye 

Dr. Fa J~ık ı ler il ve edeıı bmir En- ı 
'J:" ı t rnasyoo 1 Fu rı blltüa ı 

müdürlüğü, kış müaascbetiylc kaldırıldığı halka m•bıaı 
kanepeleri tamir ettirerek ve boyatarak bir k ç güne ka· 
dar yine tekrar yerlerine kurdur c ğıaı memnuniyetle öj
rendik. 

Halkın dileğini y rine getiren çalııkan belediye mOdil· 
rünü t kdir ederiz. ha taneel .•• bu 1 ne lımlr Memleket 

-- • --·-·•• ım.-a• ... -. 
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RADYO. 
GAZETESiNDEN 
Şimdi SovyetlH birlığinin 

lrakı, yani Iraktaki Raşil 
Ali h6kumetini tanımağa 
k•rar verdiğini resmen bil
dirmektedir. MalUmdur ki 
Irak 1932 seneıinde millet
ler cemiyetine girdiği tarib
tenberi müıtakildir. Fakat 
Sovyetler birliği timdiye 
kadar bu memleketin iıtik· 
lllini tanımamııtı ve onunla 
ıiyaıi mOaasebete girişmiş
tir. 

SovyetJeria lrakı taaımHı, 
•ier baıka bir zamanda 
•uku bulmuı olsaydı, pek o 
kad•r dikkatı çekmiyecekti. 
Fakat lngiltere ile iş birliği 
yapan dtvletlerin istiklalle· 
rini kaybettiklerine kadar 
verilen •e lagiltere ile ibti
Jlf haline düşen mem 
leketlerle derhal siyasi mü
naaebete girişirken Sovyet· 
lerin bu küçük hükumetler
den ziyade lagiJtereyi istih
daf ettikleri şüphe1i uyan
maktadır. Bu vaziyet Ame
rikan gazetelerinin bir takım 
tahminler ileriye ıürmelerine 
•ebep oİmuıtur. 

Bazt gazeteler Sovyetle
rin bu hareketini Almanya
dın çekinmeaine atfediyor· 
lar. Diğer bazı gazeteJer ise 
Sovyetler birliği ile Almanya 
arasında sıkı bir it birliği 
kurulmaıına doğru bir adım 
abldıiını iddia etmektedir
ler. Hatti banlar SovyetJe
rin üçlü pakta iltihakını 
dahi muhtemel görüyorlar. 

Bilindiii gibi Sovyet gaıe· 
teleri, Japon paktının imzası 
müaHebetile neırcttiği ya
zılarda Almanyanın geçen 
Sonbaharda üçlü pakta ilti
hakı için Sovyetler birliğine 
teklifte bulunduğunu ifıa 
etmiılerdi. Bu ifıa edilişi, 
Amerikan r•zetelerİDİD id
dialarına göre, Seriinin ca· 
nını ııkmııta. Fakat Ameri· 
kan gazetel4..rinin Sovyet -
lagiliz ve Sovyet Alman 
mllaaıebetleri hakkında ver
dikleri bütün bu malumatı 
ihtiyat kaydile karşılamak 
ve öylece kabul etmek daha 
doiru olur. 

Haber verildiğine göre, 
Fraako ile Almanya ara
ııada yapılan bir •nlaşma 
aeticui olarak Alman kıta
ları, 15 Mayıstan ıonra 
lsp•ayadan gc çerck Cebc
ilHtaraka taarruz edecek· 
lerdir. 

--
Abdülveha~ 

Asri Sinemada 
Mısırlı Abdnlvebıp bu 

ı&aden itibaren Atri Sine
mada pek çok olan meftüa
Jarı karıııında kudretli sa· 
aatını göıtermeğe başlaya-

[AALKIN SESi] 

- AlmantaYY 

RADYO· TELG AF HABE~LERi 1;:i0!:~:.:t~ 
Rodol Hes ya- Bingazi şiddet- l.ibyada dün hücunıl•' 
ralı olarak İs· •e bombardı: hava faaliyeti Avam kafirisı 
koçy!y~ indi ma~ .. edildi çok _ol~~ştur altın asa birş BU 

Londra (e.a)-Batvek~let 
dün akıam saat 23,20 aşa· 
ğıdaki deklarasyonu neşret-
mir : 
Almanyanıo Filhrer mua· 

vini ve naayonal ıoıyıliıt 

partiıi şefi Rodol Heı aşa
ğıdaki şerait içinde lskoç · 
yada yere İbmiştir: 

10 Mayıs Cumartesi günii 
kesif · tayyarelerimiz bir 
messer.şmit yüz tayyaresinin 
lskoçya sahilini geçliiioi ve 
Glascov istikametinde uç
makta olduğunu bildirmiş
lerdir. Bir Messerşmit 100 
tayyaresinin bu vaziyette 
Almanyaya dönmek ıçın 
benzini mevcut olmıyacağ'ın· 
dan evveli bu habere ina· 
nılmamı~tır. Fakat bilahare 
mitralyöderinde kurşun bu
Junmıyaa bir Me11erımit 100 
Glaıkov civarında yere dü
şerek parçalanmıştır. Biraz 
sonra paraıütle atlamış olan 
bir Alman subayı ayak bi · 
leği kırılmış olarak civarda 
paraşUtü ile beraber bulun· 
muıtur. 

Bu ıubay Glasgov hesta· 
nesine gönderilmiş ve bu. 
rada evvela iıminio Hero 
olduğuna söylemiş f•kat 
bilahare Rodol Hea olduğa
nu bildirmiştir. Üzerinde her 
halde hüviyetini tesblt için 
olacak kendisinin muhtelif 
yaşlarda ahnmıı muhtelif 
fotoğraflara bulunuyordu . 

He1i şahsen t.nıyan bir çok 
kişi bu fotoğrafların Hesin 
fotoğrafları olduğu kanaati-

ni izhar etmişlerdir. Bunun 
üzerine buklen enci Heıi 
çok yakındın tanıyan bir 
hariciye memuru hastanede 

kendisini görmek üzere tay
yare ile Clascova gönderil
miştir. 

Londra - Londra radyosu 
S. 8,15 resmi tebliğ: 

Baıvekilet bu sabah ıaat 
2 de neşrettiği bir resmi teb · 
liğde lskoçyada yere inerek 
hastaneye yatırılan Alman 

zabitinin Rudolf Hess oldu
ğunda hiç şüphe kalmamış
tır. 

mıımıınııııınıııııımmıııııımmıımıııııııunıııııımııııınıııı 

lzınir Askerljk 
Şubesinden: 

Anluuada ordu haata ba
kıcı hemşire okuluna iıtek
Jilerimiz: içic kaydü kabülfi 
baılanmıştır. Sartlırını ög
renmek ve kayıtları yapıl· 
mak üıere ıüheye vatan se· 
ver luzlarımızın müracaatleri 

Londra, (a.a) - Amiral
Jık dairesinin tebliği: 10 
Mayıs Cumartesi gecesi ha
fif kuvvetlerimizin kudretli 
cüzütamları kısa mesafede 
Bingaziyi şiddetle bombar
dıman etmiıtir. Gemiler ve 
askeri hedeflere basar ya· 
pılmı~hr. Gerek düşman sa· 
bil bataryalarının ateşi gerek 
dü§man pike bombardıman · 
Jarını mükerrer hücumları 
neticesiz kalmıştır. lngiliı 
gemileriae hiç bir hasar 
olmamış ve mürettebattan 
hiç kimse ne ölmiiftür, ne 
de yaralaamıttar. 

Eve taarruz 
Arap Hasan deresinde 

Mehmet oğla Cem•I ev me· 
selesinden Ali oğlu Musta
fa ve Recep kızı Naci1colu 
evlerine taarruz ettiğinden 
yakalanmıştır. 

§ Turanda Mehmet oğlu 
Mustafa it meselesladca ah· 
met oğlu AbduJlabı bş)a 
başından yalamıştır, 
§ Kemerde Ali oğlu REce. 

bin evinde esrar bulunarak 
alıamışhr. 

Bı~ak taşımak 
lsmetpaşı bulvarında Der· 

viı oğlu Nuri ve Muıstafa 
oğlu Ahmedin Üzerlerinde 
direr bıçak bulurarak ahn
mııtır. 

§ Ceza e~inde CeUI oğlu 
Celil oğlu Ôaıerir üzerinde 
bir bıçak bulanarak alınmış
tır. 

§ Eşref paşa caddesinde 
Recep oğlu Rasim; vazife 
halinde ahlik memuru 158 
sayıla Rafet Kayakırına ha
karet ettiğinden yakalanoııı 
ve mahkemeye tevdi edilmiş 
ise de kendisinin malul 
olmasından beraet etmiştir. 

§ Yeni sinemada Ali oğln 
Salih ; Mustafa oğlu 
lbrahim ve Ahmet oğlu 
Sırrı ya hakaret etti
ğinden yakalanmıştır. 

Killtürparkta Ali oğlu 
Hamidin üzerinde bir bıçak 
bulunarak alınmıştır. 

§ lsmetpaşa bulvarında 
Derviş oğlu sabıkah Nuri 
1arhoş olduğu halde araba 
içinde bili sebep ıilib attı
ğından tabancuiyle birlikte 
yakalanmıştır. 

§ Bayrakh Menemen cad
desinde Davud oğlu ş~för 
Hünyin idaresindeki oto· 
mobili Numan oğlu Tahsinin 
arabasına çarptırarak hay
vanın ön ayağının kırılması-. 

Kahire, (a.a) - Libyada 
dün bava faaliyeti olmuş ve 
Bingazi limanındaki gemiler 
bombalanmıı ve yangınlar 
çıkarılmııtır. Efıaıala ve 
Derneye akınlar yapılmıı ve 
hareket halinde bulunan 
motörlü kuvvdiere mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. 

---o---
Fon Papenin 
Türkigeue avdeti 

tehir edilmiş 
Zurih (e.e) - Berlinden 

alınan h•berlere göre, Al· 
manyanıa emniyetle bekle-

diği yeni siyasi muvaffaki
yetler tahakkuk etmemiştir. 

Bazler Nahriten gazetesi
ne göre Almanyanın ırıu 
ettiği şartlar dahilinde bir 

iı birliğine dair Viıi henüz 
11rih bir karar almamıştır. 

Von Papeain Tlirkiyeye 
avdeti de tebir edilmiıtir. 

ispanyada yapılan yeni 
tayialer, ispanyanın takip 

edeceği siyaset hakkında 
Franko ile Suayer arasında 

gizli bir anlaşam•mazhk ol
duğunu göİtermektedir. 

iki 
---o---

Yunan 
fırkası 

Londra ( a.a ) - Yunan 
ordusunun iki tam tümeni 
Giride vasıl olmuştu. Sanıl

dığnıa göre bir çok askerler 
daha gelecek tir. 

Yen iden kaydedildiğine 
gö!e beş aydan daha az bir 

zam içinde general Vevel 
Afrikada 200 ~inden fazla 
esir almıştır. Afrikada esir, 

ölü, yaralı 380 bin ltalyan 
ve yerli askerlerden ibaret
tir. 

Kumar 
Oynamak 
Gazibulvannda Yusuf oğlu 

sabıkalı Bekir Boz üç kifıt 
(ltmak soretile kumar oyna· 
dığı görülerek yakalınmııtar. 

---o--
Noksan tartı 
kullanmak 

Kuantida loöaO cadde· 
sinde Ahmet oğlu Tevfik ve 
Oımaa oğlu lbrabim Meb · 
met kızı Fatmaya noktan 
mazot sathk ları anlaııtmış 

f'O 
Londra, (a.a) - . 

b' 1 parlamento muh• ~r .,_ 
yor: A11rlardanberı dd' 
lorluğuaun muk• 
idare etmii btiyOk ,. 

· ki rı .. adamlarının ilutu 1 

. k' 1 - . ol•• ne teı ıl ey em1! 1ıer• 
kamarasının ınuı• 

lonu balen bulua1110Jo• 
leri ve yıkılouf I•' 
ile üzerinden duED•0 

• be selen bir hır• . 1 
C te•1 

olmuştur. um•r 0 
yapılan bava bilcUID ,ıo• 

. k e • . cesınde müza er il' el 
mülaıık büyük ıof• b 
daki koridorları d• ~• •'6' yet maoıarat• 

tedir. d• 
Avam kamar••10

• d' 
· et•• 

gelen hıaar aetıc d 
oı•" buılar bir kaç zı 1, 

· baıka bir yerd~ ~ 
. d•11 

bulunan ve ııoı 1 11,,ıf, 
bir çok defa ku11•0 

• 

avım kamaraıı010 80 
toplanacaklardır· 'J'İ 

or• 
avam kamara•• ki• 
daha küçük 01111• •ı; 
ayni tertibatı bal 
makta mevcuttur·~ > 

Londra, ( •·• l o•" 
kamaraaıada bU u btl 

bolD 
yet altın asaıı 1111' 
eanaıında bir ıeY 0 .,,ıı• 
Asa baık• bir oı• 
dırılmııtır. 

--~ ---
Dahiliye ~ 

mu ıar•"ır 
Yaş tahdidin• dl st' 

nunun ~on !ı 
Dahiliye ıu;~di 

bir kısmının ta "'" 
ne dair olası k•1° •-'' . b r 
ci madde1in1P tİ 

• ·1111e 
llDID değiştarı ·ı.··· 
daki kanun liY' 111,!J'tt'' 

. ıhO 
ruznamesıae Olll 

LiyihaaıD e0 ' 11dd': i' 
dıg" 1 80D •ekil f ııri' 

" od6' " Nabiye oı . ;çilJ f ti 
tün dereceler• i ıeri t 
mülkiye mUfetl :..,.,11;,ıı 
makamlar "le d ,,c• 
dürlerinin illı ' d'' 
56, bir yuk•'' d•' 
. . 58 buol•' ·t• ~" ıçın , ri ı r 
bfıtün derecele. ı~l' t 
ba i m üf ettiıle'(.,;ıoı' 

Bunlardall f•fd' el., 
devamında ,ıt', 
mafevklerinio ıeti.,ı 
Dahiliye "'e.k~ ;I• :, 
eyhyeceği •1'

1 
i . k'lfe';., )ar, icra ve 1 .,.... 

kaurile dab• 
111 

kadar iıtibd• 


