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S bib, Ne1111at 

Amiri ve Baı 
Muharriri 

SIRRI SANLI 
S enelik 7,5 lira 
S Aylık 4 
SAYISI (100) PARA 

(Her gün 91kar siyasi gazete) HALKIN SESJ MAT8AAS!NDA BASILMlş·nR -----

... 

~~Gpıldı buıün artık hakikat . 
.,. t etti bunu bütün hadiaat: .. ,.,.,, 
ıı\ 1 eden lıurtara•alı bir yurdu 

'•IQn, yılmaz bir ordudur, bir orJu. 

~lerde, arsalarda ve av· 
)~il yapılacak korunma 

tleri sığınak değil 
• , sıper olacaktır 

~;---- 111111111111----

~·rıııaa karşı mızın bizzat kendi bayatını 
~tact.' ~ tıa•mesi çer- korumak için kaıduacaiı ıi· 
~~' ~.,)'et makamı perlere dair krokiler de bu-
teı'•ta, ~•r:ruıa .. Hava lunma\i tad1r. 
•• "' t'd '!1 alınması Kazıl•cak olan siperler her 
~, 'İp'tl bırlerin alan- hangi bir aebeple binaların 
~~ ~'-•ı '~ lcazdırılma· yıkllma•ı halinde enkaı al· 
'd~'d•,. 'ı'''•rın ııll· tında kalmamHı için evia 
. ' ~ir b 4 maddeyi bahçe kı•rnında olması li-

&,01, ' 0 tur dağı· 1 ıımdır. Bir evio ve batti 
~ •d• . balkı· - DeHmı 2 inci ıabifede -

"'-la ı-alı 
Ld (t t~bliii 
---~ ·•) l'' t,bu.::- ıs nu-
·~~, I• : Oç düı-
~---d, tayyare.inin 

da ~'YYareler
d~ -.: &lm&ı ve 
' ı._.._' •dilaıiıtir. 

t.rd ~~YY•releri 
~llliıtir. 

tt\lte ·k· Qll 1 1 
~ ( , batladı 
. 
1 ~~~ • - Ko ak 

'~0Qaba1:,İııfil1k çet· 

~ bir 't~ll bir iıi ' c.ı ,, .. C>,h.. " evinde, 
"tai .... ,. 
t '-d, P l•zetui 

· ••t" ;'-aıııtır. 
' telefat 

Binbaşı Ceyms 
Giritten Kahirıue döndO 

Kahire ( a.a ) - 8. Ruz
veltin oğlu Ceyms Ruuell 
Giritte Yunan krahna reisi
cumhur Rm•eltin bir mesa· 
jini vermiıtir. Ceymı Ruz· 
velt Giritten buraya dönmüı· 
tür. 

----o--
Fon Papen An. 
karaya döndü 

Ankara - Alman sefiri 
Fon Papen tayyare ile An· 
karaya dönmüıtür. 

--... ---
iuautara Kralı B. Çör. 

çill kabul attı 
Londra (a.a) - logiltere 

Krah Majeste Altıncı Jorj 
dün Bapekil Çörçili kabul 

't ~!!!~-!!!!!!~ etmlıtir:_ -"--"" ---__ 

~ ?llbıncı askerlik şu· 
'tk ll§k~ iv d • 
'1tb 'hli)etJU "tA) gJft 80 • 

\\,:) otualu er ile ehliyet.iz kıH biımetlllerin 
)' '-tı,, 1 :• evk edilmek &zere acele tube-

P•letaiı iİı •d takdirde baldarıad~ kanuni 
• tunur. 

AKDENIZDE 
YAPILAN 

--o--

ÇINLILERLE 
JAPOjLAR 

---o--
Harekat esnansında hiç ı Arasında çarpışma 
bir lngiliz harp ge. 1 devam ediuor 
ml·sı· zarar go" rmemı· etı•r Şaoghay, (a .a) - Çinin 

ı 'I dört eyalt.tiode Çin ve Ja-
I Kahire, ( c.a ) - lngiliz. ponlar arasında çarpışmalar 
donanması Akdeoizde faali
yeline dt;vam etmektedir. 
Birıgızi iki ~efa bombardı
man edilmiş ve harp fgemi· 
!erimize hiç bir zarar olma
mışbr. 6-12 Mayıs arasında 
harp filolarımız tarafından 

12 dü~man tayyaresi düşü · 

rülmüş ve 6 taneside hesara 
uğratılmıştır . __ .. _ 

RUZVELT 
BUKREŞTE Nutkunu 15 gün sonra 

BirçoK üniversitelilnr söuliuecek 
tevkil edlld•ı V aşıngton ( a.a ) - Sıhhi 

bazı sebepler dolayııiy)e B. 
Bükreş (a a) - Romanya 

ünitersiteai bugün kıpanmı· 
yacaktır. Birçok üniversite· 
liler tevkif edilmiştir. Ders· 
lere yeniden baılanmışhr. 

---o---
Macar.Hırvat hudutları 

Budapeşte, (a.a) - Macu· 
Hırvat hudutları yakında 
teıbit edilecektir. 

Runelt nutkuuu yarın ıöy· 

lemiyecektir. Taymi• gazete
ıinio V •şingtoa muhabiri B. 
Ra:ıveltin nutkunu çarşamba 
günü toplanacak olan P•n 

Amerikan kocgresinde deiil, 
önümüzdeki oubeı gün için· 

de söyliyeceğioi bildirmekte· 
dir. 

• 

devam etmekt edir. Çinliler 

~imalde iki tümen ile hücum
larda buluomaktadırJar. Ja· 
ponlar her cephede faaliyete 

geçmi~le rdir. 200 bin kişiden 
mürekkep demir çenber git -
tikçe kapanmaktadır . 

-----
Maltaya yapı· 

lan hücum 
Malta (a.a) - DDşman 

tayyareleri Malta üzerinde 

hücumlarına devam etmiı· 

lerdir. Haur vardar. 

-----
Arnavutlukta 
işgal devam edluor 

Roma ( a.a ) - Evvaf ce 
Arnavutlukta terkedilen top

rakla110 işgallerine devam 
edilmektedir. 

-

lngiltereye ıidişi bütün dünya matbuatı ve •İyaıi mahf,l/erini ciddi aurette meıpl · 
eden Rodalf Hea, Bay Hitler ue arkadafları ile bir arade. 

B Hess hak- ~et• pek muhte~eı .oıarak bir yan1ı11ak buıaadutu •a. 
• dığer yüksek naııler ıle an· nılmaktadır. 

kında eD SOD l•ım•mazhk halinde bulun B .. Hes üniformayı 111,iı 
A makta ve belki de çetenin bulunmakta idi. Kendiıiyle 

gelen malumat diğer iHSIDa k rşt İsyan et- görilşilJdüğü zaman akli mt• --o-- mekte idi. lngiliz mabfille- likatini kaybetmiı olma· 
Londra, 13 (a.a)- lngiliz rindeki kanaate göre, Al- ıı katiyen kabul edi· 

mahfillerinde B. He11in ha· manya iliğine kadar çürii· lemez. 
rekti sebebi hakkında balen müıtür. 8. Hessin paraılitle Bu huıustaki bütün tel· 
elde mevcut yegine haber- yere inince bidayette niçin mihıer tamamiyle yalandar. 
leria Berlinden gelenler ol· bir Hbte iıioı vcrmiı oldu- Sanıldıiına göre Bay Het 
dutu bildirilmektedir. Maa· bilinmemekle fakat bu me- lngiltere üzerinde muhtemel 
mafill ••nıldıjıne ıöre B. aelede pek muhtemel olarak Sonu 4 lacü Hhifede) 
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15 MAYIS 1941 
----·----

HAVA Ş BiTLERi 
IHTIF ALIPROGRA 

--o--
Toplanma zamanı ve yeri 

A - ihtifale iştirak edecek ve askeri 
•e mülki erkin, üs subay ve subaylar, 
memurlar, kıt'al r, mektepler, teşekküller, 
müesteseler, ticaretha eler ve halk çelenk
lerile ıabab saat 9 da Cumhuriyet meyda
nında gösterilecek yerleri alacaklardır. 

8 - Toplantıya otomobil i!e gelecek ve 
ıehitliğe otomobil ile çıkacak elanlara ait 
uabalar ikinci Kordonda "K 11 b ıı Brrsa 
Hrayında olmak üzert"" bors ı sarayla bü
yük Kardiçah hanı arasınd .1 yolun sağ 
tarafnıd göıterilecek ııraya göre yer ala
cak ve alayın geçişini bekliycc~klerdir. 
1 htlfal alayının tertip v«J harıeketl 

A - lhtif•I alayı Cümhud yct meyda
nında "ııığıdaki yürüyüf ııraaın göre" 
tertip edilecek ve iaat 9,30 d ı meydandan 
hareket edilerek Birincikordc1n, Gazibul
varı, lımetpaıa bulvarı ve Ikiçcşmelik yolu 
ile Kadife kalesindeki şehitliğe gidile
cektir. 

B - Şehitliğe otomobil ile çıkacak 
olanlar; ihtifal alayı Borsa sarayı önünden 
geçerken alaydan ayrılarak orada bekliyen 
otomobillerine binecek ve Iı bankası öaüa
den Birincikordon, Hükumet meydanı, 
Babribaba yolu ile Kadife kuleıiae gide· 
ceklerdir. 

C - ihtifal alayı geçeceği yol üzerinde 
halk tarafından 1aygı ile karşılanacak ve 
~apkalar çıkarılarak selimla11 acaktar. 

Şehltllğe muvasalat vcı merasi
min yapıllşı 

A - ihtifal alayı; .. Kolbaoı şehitlik ka"' 
pııına gelince,, duracak ve yürDyüş sırasına 
göre ıebitlik içinde gösterilecek yerler 
işgal edilerek merasime intiıı r edilecektir. 

B - Merasim tam ~aat 11 d~ lıtikl"'I 
marıile başlıy cak ve marı biter bitmez 
merHİm komutanı h zır bulu oları bava 
şehitlerini ve bütün şühedayı selimlamağa 
davet adecektir. 

C - Merasim komut nını bu daveti 
üzerine kıtaat komutanları kıt'alarına 
"dikkat,, kumandası vererek selam vaziyeti 
aldır~cak ve ıiviller de ş pkularını çıkar
mak ıuretile resmi selamı ifa edeceklerdir. 
Bu ıelim ve ihtiram vaziyeti bir d kik 
devam edebektir. 

D - Tam bu anda mera1im yerindeki 
bayrak yavaş yavaş yarıya kadar indirile
cek ve bayrağın ini ini bildirı:ııek için Ka · 
difekaleıioden atılacak birinci topla şehir· 
deki bilumum devair, müeHtsat, ticaret
haneler ve limanda bulunacak olan ıef.in 
dahi buna imtisalen bayraklarını yarıya ka
dar indireceklerdir. 

Yine bu anda sefain, fabrikalar düdük
lerini çalmakla, yürüyüıte bulunan halk ve 
bilumum yeaaiti nakliye bulunduklara yer · 
lerde bir dakika tevakkuf etınekle şehit
lerimizi selamlayacaklardır. 

E - Bir dakikanın hitamında merasim 
komutanı "nhat., kuın&ndası verecek ve 
bu kumand üzerine merasimde bulunan· 
lar rahata geçmekle beraber merasim ye· 
riadeki bayrnk dahi yerine çekilecek ve 

bayrağın çekilişini bildirmek için atılacak 
ikinci topla yarıya kad r indirilmiş olem 
b6tün bayraklar yerlerine çe1' Herek, sefa in 
ve fabrik düdükleri ıusacak. tevakkufta 
bulunan halk ve ves iti n ki iye harekete 
r•~ecektir. 

F - Bunu müteakip bir tayyare ıubayı 
taHfıadan •e b lk partisi b ıkaaı Bay 

- De•amı 3 ilneO Sayfada -

(HALRIN s!sı) 

- -Şeh·r Haberleri_ 

Bahç er e, ars la da ve av
lılarda y pı aea korunma 

yerle i ~•iınak değil 
olacaktır • 

sıp r 
~~~~ .. lil!·-~~~ 

-Başt rafı 1 nci .sahifede- evin veya m'11hnllenin müsait 
bir mahallenin topr k vazi- bir yerinde bcfacaktır. 

' yeti ayrı ayrı binalar için Pasif koruanıa talimatoa· 
siper kaımığa müsait değil- mesine göre; her ailenin 
se o t kdirde müşterek ıi- evinde bulundurmağa mec-
perler kazdml caktır. Bu ıi- bur olduğu ilk sıhhi tedbir 
perle mahallede vey ma- m•lzemesi ıunlardır: 
hallenin civa ında sahipli l - Bir miktar tetirtiyot 
veya sahipsiz rsalnra veya ve alkol._ 
boş buluaan b ı:-r hangi bir 2 - Pamuk ve sargı bezi. 
mahalde k zı l ıc@ktır. Bu Her ev ş•ğılı melhuz yan-
müşterek siperler baki.ıuda 

1 
gının l evsiine ınednr olabi-

maballelerde mn:ıtaka ıabıta lacek blltün çıkıa. tı ve ilivc-
ve belediye amirleriyle ma- ler kaldırılacaktır. 
h ile mümessili ve C. H. P. 2 - Ev çatJSının veya 
ocak idare heyeti reisinden tavan arasıl!ıD müsait bir 
müteşekkil heyetin nezareti yerinde ve icabında kolay· 
altında ve bu heyetin ten- hkla alınabilecek tarzda ko-
sip ettiği mahalde kazıla- nulmak şartile çuval, torba, 
caktır . Şehrin pasif korun- Sl'ndık veya tenekeler içinde 
ma imiri emniyet müdürü- üç beş torba kum bulundu· 
dür. Binaenaleyh emniyet rulacaktır. 

teıkiliitının bir cüzü olan 3 - 1 uznu sapla veya 
karakollar bu işte halkımıza paçanalara sarılmış kınca, 
izahat vererek rehberlik ya- gelberi, 1 kürek, bir veya 
pacaklardır. iki de su kuvaları buluudu-

Bu mtıdd"'ye göre her va- rulacaktır. 
taodaş kendi nefsi için si- Gerek vilayetin halkımıza 
per k zdıracağına göre: si- dağıttığı broşurler ve gerek 
perlcrin ev sıhipleri tara- bizim verdiğimiz şıı izahat, 
fından mi yok.a kiracı ta- b va t.arruzlarına karşı pa-
rafından mıt kazılm sı ica- sif korunma tedbirleri hak-
bettiğine dair bir tcreddüte kında kafi izabıtı muhte-
mahal yoktur. vidir. 

Vaziyet ıudur: hava taar- Haber aldığımız göre, bir 
ruzlarına karşı p11if korun- iki güne kadar ha)kevinde 
ma talimatcamenin çerçe- valimiz Bay Fuad Tukıal 
vesi ne giren her şehir ve t ı 11ıfından bir konferanı 
kasabada bütün vatandaılar l' C'ı ilt cektir. Bu konfercns 
siperler kazmağa mechur bülün halkımıza açık bulun-
olduğuaa göre, kiracı vey durak cak ve hoparlörle 
ev 1ahibi diye bir tefrike şebtin her tarafına neşredi-
mahal yoktur. Herku bu- lecektir. Bu koafercnsta 
lunduğu yerde kendisini halkımız pasif korunma 
vikaye için siper kazdıra- mevzuunda karşılaşacağı 
cakbr. Mecburiyet bütüo müşküUer hakkınd alilıa-
vatandaşlara şamil olduğuna darlardan sualler sorarak 
göre; .ıgünün birinde bulun- cevaplar alacak ve bu ıu-
duğu mahalden diğer bir retle tereddüt ettiği bir 
mahale taşınsa bile orada ııokıa varsa bunu da hal 
da kazılmış bir siperi ya edecektir. 

!EL A Sınem sındaBugün i 
ı Bü~ün ömrü boyuncıı _düny medeniyetine binlerce ve ı 
: binlerce harikül.iidelikler hediye eden cibanıumul mucit ' 
: THOMAS EDISON'un bckiki hay tını takdim eden : 
ı Emsnlsiz bariknl r şaheseri : 

i DISON'u GENÇLIGI ! 
ı Başrolloerde , yaşı küçük dehası büyük sandkir Mickey · ı 
ı R oney t rafınd o hayr alıklar içinde k 1 cağıoız güzel· 1 

l : liklerle dolu em alsiz bir fı)m ı 
f ı Seanslu hergün 1.30·3 ·5-7-9 cumamartesi, pazar 11 de ı 
:Dikkat: H ft n1n bütün günlerinde ilk ıenaıslar UCUZdur.ı 
ı Fiydl r: Birinci 20. Balkon 25, koltuk 30 kuruştur. ı 

BU HAFTA 

i Tay-y re s·nemasın a TE~~r?N:f 
ı Douglas Fairbankı Jr - Jo n Bennet'in 
: Y rattıkları e UlS isiz, fevk ltıde maccrnl r dolu ık filmi ı 

iYEŞIL CEHE EMi 
i AgrlCB: Şk Urbanı FEı?J~1~DEL f 
ı Matineler: 3 30-6-8 30 cumarte1i gfinü 2 pazar gfiuO ı 
ı l de illve Hanılar.. ı 

ı~· 
t4Ma1'' 

b'~ undra satışları ·ı~ 
kında karar -vet1 

___ _,.___ v 
Dü b h 1• . . B c-ııreıı:ı!ıl n sa va ı muavını ay ı;. fiı-

çınkay nın reiıliğinde topJao•0 f 
F. - '- b k . k dtı'' , ıat mura"a e omnyoou uD t~ 

fiatlerinin teıbiti işini müzakere .1e -
B ~ıt 

u müzakerelerde sabşa aııe tPf 
kundurad imal eden firmanın d'tıı' 
fiatinin y zılnıaaı mecburi tutulıo0ş.tb' 

Komisyona müracaat eden b•'1 1 ~ 
ve toptancı firması lüks emteaa•0 "ı 
ibaret bnlunduiuoun tesbit eoilıJJe~ıe 
binde bulunm oılar ve aatış fiatl•' 
hadlerinin tayinini iatemiılerdir. bO ı 

Komisyon gelecek toplantıııad• ~ 
etrafında gö :üımelerde bulun•'' 
eden kararları alacaktır. 

P. T. T.-İvıeoııırl• 
kursunu bitireO~ 
Poıta telgraf ve telefon uaıu~ ·ııeı1 

1- - - - , d ••'' J agunun memur arı arasın • lı t f: 
mesaiJeri itibarile şef olmıya liy•./ d 
rer..lerden ayrı lan 48 memur tıb•• 0 f 
bir sene olan ve Abkarada buruo' 

0 
memurlar kurnandan ba sene pıeıO ti 

f ff 
tur. Bu memurlar posta telgr• 'lı '!' 
hizmetlerinin ber ıubesinde şeflı . 
bilgiyi bu kurıta tatbiki ve 0•1•'

1 

ikmal et~iı 1: ulunmaktadır. . rAa~•1 

Kurs dıplomaları kendilerıoe ad 
vekile ti ve posta telgraf umu?' ~ao'1J 
erl-inı huıuruada tevzi edilıP•f• ,e fı ~ 
vekili Cevdet Kerim Jnced•Y1 ~0ıl 
telgraf umaıı:ı müdürü Kadri .~~ 
tarafından yeui vazifelerinde ıoo' i 
temenni edilmiı ve lizıaı gele" 
verilmiıtir. 

--o-,._ 

Milli piyango~8 
Mayıs içi bıt 

• e 
yango . tertıp ,s o 

Milli Piyangu idtresi, 19 M~, bu 
Bayramı mn1ıa1ebetile fevk•1 ,, fi 
tertip etmiştir. Tam biletler 2 '•f'''' 
biletl~rin birer lira olması. ~\;, 5 
bin lir Jık bir, 10 bid liralık 1 pif' 
ralik dört ikramiye bulunııı•51 '1 
büyük bir rağbet kaıandırsP1~uı;• ~ 

Haber aldığımıza göre, ~y~ı~ f~ 
iki bin liralık, 60 tane 500 ht• 

vard1r. ·r•'' i~ p 
Sah~ ha1ılitınıD 3601000 ooh li''fl 

olarak dağıtılacak ve 201,0 
li müdafaaya verilecektir. 

--o-- 'ıJ'~ 
ihracat lşle~r.ıi j 

Ankara 13 - Ticaret fC ıcoııf 
ihracatta bulunmak iıtiyeolot! rıJİftff·, 
terilmuini alakadarlara bil~;io>iıd;ıı 

lıtınbul 13 - Bualln ıe,;çreY~ıe' 
m ny ya, Romaoyay ve 11 

60d•'1 t' 
liralık ihi'ilcat yapılmııtı:· G b•b~ 
1 r ar sanda zeytinyağı , ta;t 
dır . ________ _.-, 

FAYDALI BiLGiLERi_ ıi 

Yumurta k.ı.b~Jıtif
dan çam şııda 16 ~·b:~~ 

t far•" ,,r A' 
Evde kullanıl o yı.ıur 8 yı~' 111 

atmıyarok top! malı ımaıı~ 0 t ~~l ~I 
yumurta kabu~larırbir tD! ~oı ''ıl' 
yarak camatır kayarken ıç f'' 

Bu uretle kay~Y•n çarıı' 
beyaz olur. 



~s 
. C:-e __ b_e_l_ü_l_a_r_ı_ğ_ı_ı _l _r_ı_S_M~(H~A;~kı~: ~s;~S;L_4_1_h_ii_V_d_Ş __ -h-. ti -ri i-h-ti_f_a_li_p_ı;-:....;;.·;-·r-:-~-• 
.. A - Baftarafı 2 inci •ahilede - 9 - Bir deniz müfıeıi 
~~PTJ NEDEN K··oLAY Müoir Birsel tarafından birer hitabe irad 10 - Halk partisi heyetleri, tetekkllt. 

edilecektir. ve müe11escler mllaıiıleri " ılfa· 

DEÖJLDJR ? Hitab.Jerden soara bazia bir marş çala- be ııraıile,, 
nacak v~ marı biter bitmez bava kıt'asıa- ll - izciler 

,_ - 2 - 1 fark taHfı yalçın ve dik dan ayrılacak bir manga asker tarafı ı:ıdan 12 - Kız ve erkek lise, muallim, orta 
.. l•ç. 11 altında boia- kaya olduğundan ber tOrlü havaya üç defa ateş edilerek meraıime ve saıı'allar okulJarındaa birer ırap 
~ :.,•Jı. lıpanyayı fethe- taarruz ve ihraç tebllkesia- nihayet verilecektir ve bet dakika iıtira· .. Maarif idaresinin tertibine 16re~ 
~' •plardır. AraplH dea tamamiyle masundur. h:attan sonra da geliı sıraıile şehitlikten 13 - Sporcular 
-~•t, :~ lcaracla bir mai- c~belüttarığın CD zayıf nok- çıkı 'arak avdet edilecektir. 14 - Kurumlar, birlikler mlime11illcri "'n., lı ıradddarı zaman tası ıu meselesidir. Çünkü Cumhuriyet meydanında toplaı;tlya gele- "alfabe sırasile" 
~ -~el ' 0

•••• kadar mil· burada ne nehir, ne de ceklcre yer gölterilmesi, ir.tiumın temini, 15 - Halk 
~"- ' 1•• için Arap kaynak bar dır. lngilizler ibtıfal ahıyınıa tertip ve taDıi :ni, harekete OTOMOBiL KOLU 
~- il 11118 İaaıine izafet büyük sarnıçlar vücuda ge· geçirilmesi, yürüyüıü, şehitlikte yer aöıte- 1 - A•keri ve mülki erkin, üı ıuba1-
""dit, 'J•yı İntihap etmit· J tirmişlerdir. Bilba11a 1900 ıilmeıi, merasimin idaresi Tayyare komu- lar, subaylar, memurlar. 
~•lilitler 'k• senesiude gayet büyük iki tanhğına aittir. Bu işler için Merkez ko- 2 - Halk psrtiıi, bava kurumu, bele-
t. 'tı1a1 l 1 ı aıır evtel sıırnıç inşa ~ta:ıiılerdir. Buo• mutauhğı ve Emniyet müdürlüğü Tayyare diye heyetleri 
~i~lert 'P•nyolJardan zap Jarda 5 milyon galon su kemutanlığına liıım gelen yardımı temin 3 - Teıekküller ve mliuaeıeler mi· 
lı..~ .... ..._;•aıaa bu dehliz- vardır. S ıınuçların methal· edecektir. me11illeri 
~'-•ti•• vaaıtası olarak l t>ıiude süngülü ingiliı nö lhtlf al alayı 4 - Kuramlar, birlikler mlime11iUeri 
~- ı:hdır. Hili lngiliz betçileri du. ur. YA YA KOL 5 - Hususi müe,ıeseler, tir ketler, ti· 
-.._,~_ ,_ lılaıları da bu S 1 Ik" b b d t_ .... iarf - on- - ı sıı.vari ıa ıtai ele iye memuru caretbaneler 
~ ''41.ı 1 

•de ediyor. 2 - Polis müfcezesi 6 - Halk 
topları"•• btıy&k çapta· ltfaİyekurSUD8 3 - Belediye zabıta mifrezesi 
': ''Pılaeak bom- 4 - Askeıi muzika 

\it., t • •tılacak mermi- 810 kiti deıam .etti 5 - Çelenkler 
h.....~ b::"•dea aa•rula- 9 
~llllta '•llallr bombalar bu lzmir itfaiye mnkeıinde 6 - Askeri ve mliki ·erkin, iiı 
~ ... , ra teıir edemez. 810 kitinin İftirik etHii it- Jar, memuri• 

subay· 

1 - Otomobil ile ittiri k edecekler çe
lenklerini otomobillerine alabilirler. 

2 - Yolda alaya iıtirik etmek iatİJ•• 
cekler yaya kolan; otomobil ile iıtirik et• 

~~ilı laıiliz m&dafaa faiye teıkHitı kuraları bit- 7 - Bir piyade bölüili 
~i_ lt.11 bıı zeminliklerde mit •e kursa devam eden- 8 - Bir bava bölüjü 

~'-~~•lalilreden maıua lere ıehir itfaiyesinin gelme-h....' ::ır. diii taktirde yangınların na-
~ lh rıfıadaa lıpaa- 1 d 1 '.'111111 ~~"" Si ıön ih Ü t CC?ği öğretilmiı· 
~u.. -...aa..... e !ehri ve ıa- tir. 
~~. ~tarııa çok ya
'-aı~S '-ilk• ••bili de an· 
~~ 1l&alrtadır. Bina· 
,, C.bellittarık her 
'it.~. ~d•Ue bombardı
-;'4" ._

1
billr. Fakat yer 

4.-._~ı'~•a lagiliz top 
"-~ ~ ı." ıibl bombar· 

'İ 0 
Yta iıklt ede-

S.. '-.ı. '' ı...~ ~ llylenea deh· 
-.._ ~ lae' biri llç, dört 
.. ~~. 1 kilometre uzua • 
.... ~ l t. ·~leriade renit ... .._ •.•. 
'-.. ~ ''-itlı '· Her biri SO L"• iiadedir. Deh-

"-'-• 0-., llletre f•ııla 
~"ı~•c:erelere top· 

~•Uıtt l11ai1tir. 
•rılc kayaHDln 

~~-............_..;.-

-~ 

-----
Otomatik 
Telefon 
Mnhaberesı başladı 

Şimdiyekedar yakın kaza
lardan ancak Çeırne, Urla 

Ôdemiıle ıehirler aruı tele
foniyle görüıOle biliyordu. Mü· 
kilemeye açılan Aydın, Na
zilli, dokuma fabrikası ve 
SelçukJa da otomatik telefon 
görüımeleri temin edilmittir. 

--.. --
izmır orrdu malOllar 
cemıueti ralsllilnden 

l 5 mayıı perıembe günü 
Hava ıehitlerimizin ihtifal 
ıiinüdür Her sene olduğu 

gibi bu aeae de ıebitlerimi· 
ze bava kurumu tarafından 

ıaat 8,30 da şehitlikte ya
pılacak merasime biitna ot-
du mal6ller birliğinin de iı
tirikleri rica olunur. 

9EY
LUL 

Baha
rat 

deposu 
Her cins baharat, Tuva

let etJHı, kumıı ve mobil· 
ya boyaları, Karpit, Kara 

MATBUAT 
Hülasaiarı 
.""!"'!'~-------------"Ulus,. 

Kadınlar ve topuakün 
harp 

Falih Rıfkı ATAY 

Milli Şt!>fimizin, Türk ana
lığını, eşliğini ve ev hanim· 
lığını bl\tün asil vasıfları ile 
temsil eden muhterem refi
kası, kadınlarımızı vazife 
başına çağırmııtır . 

Bu davet, miinferit yar
dım hareketlerine bütnn ıe
bir vekasabılar kadınhğtnın 
ıeferberliii mahiyetini ver
mektedir. Pek muhterem 
bayan Mevhibe lnönünün 
dıvetini ve miealini tı kip 
etmiyen biç bir kadın, ana, 
eş veya genç kız, çatısının 
albnda vicdaa huzuru ile 
oturamaz. 
Kadın ıiyi, tliphesiz her 

memlekette faydalı bir yar· 
dım unıuru h~tkil eder: 
Türkiyemizde iıe "fayda" yı 
"zaruret" kelimeıi ile deiiı· 
tirmekliğimiz yerinde olur. 
Eğer taassup devirlerinde 
köye barem girebilmiş ol
saydı, bırp zamanla rı, ya 
ordumuzu yarıya indirir, 
yahut rıç kalırdık. 

Köy kadını en ağar biz-
meHere kadar, hiç bir iıte 
erkek yoksulluğunu hiıaet· 
tirmez. Eskiden, k .. pı eıiiin
den sonra, ıehirler n&fuıunu 
yalnız erkeklerden ibaret 
aaywakta biç bata yoktu. 
Köylerde ise eli orak tutan 
herkeı, y•f ve cinı farkı 
olmaksıııu, vazife lbtihde
dir. 

mek iıtiyecekler otomobil koluaua arkuı· 
na katılabileceklerdir. 

eder. Hastanelerde, miiesse- t 
seferde, işletmeierde paaift 
korunma teıkilitında çahıan 
her kadın, aynı zamanda 
cepheye bir aıker tasarruf 
edecek, ve topyekün harp 
ıistemiain, bütün memleketi 
kaplayan müdafaa mekaaiz
maıında tamamhğ ve aksak
sıhiı temin etmektir. 

Topyeküa harp siıteminde, 
hiç kimeae vazifesiz değil
dir. Fakat bu vazifer. öğre
nilmek tilim ve tecrübelerle 
tekemmül ettirilmek, ve bil
ba11a, bir ıiper vazifesi gibi 
candan ve ciddiye alınmak 
lizımdır. 

Şeşhirli ve kasabala kadı
na. köy kadınını örnek ver-
meliyiz. Köy gibi, ıebir ve 
kasaba hizmetlerinde ve ib · 
tiyaçlarında, mukaddes aaat 
çaldığı zaman, hiç bir gedik 
açılmamalıdır. 

K11labahk nilfuılu garp 
memleketlerinde bile kadın· 

llar, fabrikalarda amele 
açıiını kapamıılar, umumi · 
menfaat mleaaeseleriade ve 
ve iıletmelerde genelkuru· 
maya zarariı tecil mecburi· 
yetleri.ııden kurtarmıılardır. 
Türk kadını, biç' bir memle-
leket kadınındaa ıeri kal
maz. Elverir ki onları teıki· 
li tlandıra bileli dl. 

Gelenler, Bldıılır 
Aydın mebusu B. Nazmi 

Topçuoilu Aydına titmif, 
Adana emniyet mildir mu· 
vini B. Y aıar Barıı lzmire 
gelmiıtir. ---
Eve taarruz 
Eırefpaı• caddeıiade AH 

oğlu balıkçı Hayri; IJir km 
meselesinden Haıaa oifa 
Hlseyinia evime taarruz et• 
tiğinden yakalanmııtır • ., --··----
Kız kaçırmak 

Keçeciler 1309 cu ıokakta 
Hakkı otlu Arif Hikmet bir 
aydanberi niıaalııı SaHla 
kızı IS yaıında Makadd..S 
kaçırdığı tiklyet edilmiı n 
suçlu yakalaamııbr. ---

Hırsızlık 
Karııyakada Henglm IO• 

kağıada Salih otla Mutafa 
ve karııı Cemile; Cemil ka• 
rııı Şefikaaıa 31 kalem 
mücevlıerabnı çaldıklan ti· 
kiyet edilmiı •e 1apalaa 
tahkikatta mearuk mlce•la•· 
rat elde edilerek ıaçlalar 
yakala nmııtır. 

·--------1 

1
HALlll SESi HAlllN SESiDiR 

1 
BiR DiLEK 

Aldıiımız bir mektupta: 
Kemeralta camii içinde bulunan belilardaa biriala kal• 

laıulmıyacak bir bale geldiii cihetle zorluk çekildljl 
bununu tamiri için ne lizımaa ve baagi daireye aitıe llt• 
fen bir an evvel yaptırılarak o civar balkının ıtluabtl .. 

k11rtarılm111 rica ediliyor. Evkaf mtldllrl&ğllnla dikkat 
ıarlarnn çekeriı. 

boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diier aıitler fiatler normal 
lr• lfte ekıtradır. 

Harp zamanı şebirleı imiı- I 
de d•bi kadın biımetiao 1 
blt&a ulOnO vermek iceb 

HALlll SESi HAllll SEllB 
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RAD.YO 
: GAZETESiNDE N 

Bay Hes laiİlteıede harp 
iri muamelesi görecektir. 
lngiJiz baıvekili 8. Çörçil 

ı hidiıe hakkında kııa bir 
ıtuk irad etmiı ve neşre-

, len tebliğe bir ıey ilive 
miyeceğini, fakat ileride 

. ylenecek sözler olabile ce
: ni bildirmiıtir. 
ı He1, ltkenderyede doğ· 
J ııt bir Almandır. 

Iraktaki vaziyet hakkın
! ı yeni malümat gelmemiş· 
J •• Yalnız lngiliz kaynakla-
1 Iraktaki harbın çökmek 
ı ·ere olduğunu söylemekte-
rler. 

ı lngiltere, Irakın Sovyct
ı r tarafından taıunmasına 
r ehemmiyet vermez ıö· 

f ınmeİdedir. Bu hadise çok 
1 rvelden başlanmış bir te
; bbiiıün ancak tahakkukun· 
ıa ibarettir. 

ı lngiliz bakımından vazi
' tt ehemmiyetli değildir, di

H taraftan ise Berlin bu 
ldiseye ehemmiyet atfedi
>r. Bunun da sebebi, Sov
!tlerin bu kararının lagil
reye karıı bir hareket ad-
11dilmeaidir. Sovyetlerin ta
dıldarı hülnimetleri lngil-

ıre, lnıilterenin tanıdıj'ı 
ilkümetleri de Sovyetler 

1 ınım111maktadırlar. Bu vazi
;t Almanyayı memnun et
ıektedir. 
Yugoslavya hükümeti hak· 
ıada Moıkovanın verdiği 
arar, Almanlarca bir hata
ın tashihinden ibarettir. 
·arı reımi Alman ıöıcüıü 
ovyetleria Yugoılavya bak
ında yanıldıklar1nı ve ıon 
ararla bu batanın tamir 
dildiğini bildirmiştir. Maa
ıafih Berlin ıözcüsü Sov
ıtleri Yugoslavya hakkında 
ldanmakta mazur gürmüş
ilr ve hatti Berliain bile 
ldaamıt ve Yugoslavyayı 
çlü pakta liyık sanmış 
Jduğunu söylemiştir. Berlin 
özcüsü bu noktadan iki 

ı memleket araıında aörüt 
1 °irliii rörmektedir. . 

laıiliıler, lıak kıtalarını 
J labbaniye tayyare meyda-
! ıından Bağdadın 50 kilo
~ Htre yakiııinde bulunan 
r \lot ile Ramadı gölüne ka-
r lmr çekilmeğe mecbur et· 

ıiılerdir. Irak kıtaları lagi· 
k: iz as~~rlerinin ile~i . hare

l f :etlerını durdurmak ıçın Frat 
: ıehrinin bendleriai açuak 

zı ~lot ile Bığdad ara11ada 
Jı e takriben 30 kifomotrelik 
le ıir 1ahayı tamamiyle sular 
dl ltında bırr.kmıılard1r. 
hı Fakat bu kifi bir tedbir 
m leiildir. lnsiyatif lngiliılerin 
A liade oldukça, lagiliz kıt· 
ih larıaın bir maae9faıiyle bu 
V, müdafaa hattının kıymetini 
a ılçe iadirme1i mümkOadür. 
~u Bağdatta iki piyade ve 
av( •eni teıekkül etmiş, fakat 
cel ıenUı tamamlaamamıt bir 
r= ıaotörlll kıta vardır. Bu kuv-

[HAlkiN Sisi) 
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il ve 
·zahat 

Hariciye 
verdiler 

vekili 

Ankara (a c) - C. H. P. 1 yeyi alikadar eden bidise-
Meclis grubu umumi heyeti ler ve vak,alar hakkıadeki 
dün 13 mayıs 111lı günü saat izahatı umumi heyet tarafın-
15 te grup reis vekili Trab· dan dikkatle takip edilmiş· 
zon mebusu Hasan Sakanın tar. 
riyaseti altında toplanmışttr. Bir saat devam eden bu 

Ruzaame Hariciye vekili· izahattan sonra muhterem Bat 
ain vaziyet hakkınde umumi vekilimiz Refik Saydam ıöz 
mahiyette izahatuıdan iba- alarak hariciye vekilinin tza-
rettir. Bu main tla hariciye batını hülisa ve teyit eden 
vekili B. Şukrü S raçoğlu beyanatta bulunmuı, umumi 
ilk söz olarak kürsüye geldi. ve ı6rekli alkışlarla içtima 
Hariciye vekilimizin Türki- nihayete ermiştir. 

---------------------------8. Hess hak- VIŞIDE 
kında· en son Bugün nazırlar mec

lisi toplanacak gelen malumat 
---o_....-

(Baıtarafı 1 inci sayfede) 
hava hareketi dolayisiyle 
daha emin bulduğu için Is· 
koçya yolunu tercih etmiş 
ve iıkoçyada yere iamiıtir. 
B. Hessin vazife ile gelme
miş olduğu ve her hangi bir 
kimseden her hangi bir 
kimseye her hangi bir me
saj getirmediği sarih surette 
beyan olunabilir. 

He111io aileıi hakkında 

----o--
Vişi (a.a) - Amiral Dar

lan saat 18,30 da Vişiye gel· 
miştir. Amiral Datlan der· 
bal maraıal Peten tarafından 
kabul edilmiştir. Yarın 11bah 
bütün bük6met ızasıaın işti
rakiyle bir nazırlar bey~h 
toplanacaktır. 

Siyaai mahfillerde sanıldı
jına göre bu toplaatıdn ami
ral Darlan B. Hitler ve 8. 
Von Ribbentrop ile yaptığı 
görüımeler hakkında me11i 
arkadaılarana malômat vere
cektir. Toplanh sonunda bir 
resmi tebliğ neşredilmiştir. 

--o--

AMERiKA 
3Y oldan birini 
seçmek mec
buriyetindedir 

Vaıingtoa, (a.a) - Bah· 
riye nazırı Knoks bir top

lantıda demiştir ki: 
11

- Amerika şimdi önün· 

deki üç yoldan birini seç· 
mek mecbur;yetiodedir: 

1 - Mütccavizle boy öl
çüşmek. 

2 - Dünyanın diğer kı· 
umbrından tecrit edilmek. 

3 - Teslim olmak .. 

Biz birinci tıkkı kabul 

ettik.. Mütecavizi korkut

mak veya mağlup etmek 

için icap edea fiddetle karıı 
koyacağız .. " 

Kafileler meselesine temas 

eden nazır şunları söyle· 

- .. -
d "'' Kahire, (Londra rı tb· 

8,15) - Resmi teblij: d• 
yanın Sollum mıntak•1111,f 
iıtikıaf hareketleri yıpılOI 11 
tar. T obrukta vaziyet . 'tit• 
günlerde daha iyileflllıf~ 
Burada kum fartınaları id•' 
manların levazımlarıaı 

me ettirmemiıtir. 
111

a· 
Habeıistanda yenidtO. İf• 

bim mevkiler upt~dilııJ~,ı, 
Hindistanda 20 geO ı1" 

bir amiral ile 30 bhı it• 
esiri bulunmaktadır. 

---o--
Türk-Bulgat, 

münasebetf et• 
hakkında 

----- .,, .. 
Sofya (a.a)-Bulg•' •l 

11 bildiriyor : dff 
Sabık baıve~il Tof!~aı~· 

"Zora" gaıetesınde 1ı•I•' 
ler ve biz,, baıbklı oı• 
sinde şunları yazıyor: ,ıı' 

miştir: ·ır •' Bulgarisbtnın mı. ı. IJll' 
"- Gönd~rdiğimiz malla· cine, Bulgar milletıo•O• bl' 

rın öbür kıyıya varmHıaı kanlarda cereyan edf: ~it' 
temin için yeni bir mndafaa diselerin komıumuı 'to1' 
sistemini geniıletip tekimül ile doıtluğumazo iblll' ı~ 
ettirmemiz ihtimali vardır.,, mesinden mütevellit •'' 

de inzimam etmekte~ir~ 'f'' --i!m--

INGILIZ TAY· 
ARELERININ 

--o--

Türk siyasetini daııP ,,,r 
kından takip edeo •• 1~ 
lıca eHılarıaa vakıf ~~t~i~ 
biri olduğum içia, 

0
, 

biç bir şey bilicmemektedir. 
H~ssin ailesi her halde Al
manyada bulunmaktadır. Al
man radyosunun Hea hak
kında aldığı battı harekete 
bakılırsa bu hadisenin Al
manlana bir oyunu olması 

katiyen mümkün değildir. 
Londra (a.a) - 8. Hess 

elin hastanede yatmakadır. 

Aşık kemiğindeki yaraya 
rağmen oeş'cli durmaktadır. 
Hess hastanede lngilterenin 
haritalı mecmualarını oku
makta ve çok ta yazı yaz· 
maktadır. Kendisine haata-

Emir Abdullah Manbagmda gaptıkları 
Manciste eardi- zarar çok bügüktOr 
yen muhabirine 

ve Bulgaristan ar•~~~lf" 
doıtloğon bütiln g8Ç • "' 
ve yabancı entrika1•'111 

• ._.( 
"'Ol.,....~ 

kavemet edemiyeceı•11,.,. V" 

salama sığdıramıyo~d i 111,I 
sıkı dostluğun her ılı ••"' 
leketha ıeri menfaıtl•' j/ 

nin mutad yemeği verilmek 
tedir. 

Heıs çok yorgundur. Es
babı ise 1200 kilometrelik 
bir uçuı yapmış ve hayatın
da ilk defa olarak parşütle 
atlamıttır. 

Londra ( a.a ) - Heasia 
kaçma hidisesi etrafında 
neıriyat dev m etmektedir. 
Stokbolmden gelen bir ha· 
bere göre Henin logiliı ma· 
kamlarına ne gibi ifşaatta 
bulunacağı Berlinde büyük 
alika ile tetkik ve takip 
edilmektedir. 

Alman g zetelerine göre 
He11in firar hidiseıi ae ha
riçte ve ne de dahilde bir 
fey ifade etnıiyfHktir. 

BEYANATTA BULUNDU 
Kudüs (Radyo) - Şarki 

Erdtin emiri Abdullah, Mau
ceıter Cardiyan muhabirine 
aşığJdaki beyanatta bulun
muştur: 

"- lrak hadiseleri Irakla 
lngiltere araaında bir muha
rebe addedilmemelidir. lngil· 
tere yalniz müdafaa tedbir
Itri almakla iktifa etmiştir. 
Asıler Nazilere ıimsarhk yap
tıklarından lagiltere muahe
de mucibince haklarının ih· 
Jaiine müsaade edemezdi. 

Bunu ben bir harp telilcki 
etmiyorum. Netekim lrakın 
weıra bükômeti logiliz kuv· 
vetlerioia lraka girmesi için 
bar türlü müzahereti göter
meğo hazardır. Irak halkının 
büyük ekseriyeti iktisadi, 
Hkeri ve içtimai feliketlere 
sebebiyet veren asiler hare· 
kltına şahit oldukt•D sonra 
meşru hükômetin avdetini 
daha sabırsızlıkla beklemek· 
tedir. 

Kral naibi emir Abdullah 

--o---
Lonera (a.a) - logiliz ha· 

ve nezaretinin tebliği: 

lngiliz bompardıman tay· 

yareleri dün gece Ren mın

takaıındaki hedeflere tekrar 

hücum etmişlerdir. Bu bu· 

cumların sılılet meıkeıini 

Manhaymin fabrikalar mahal· 

leıi teıkil etmiı. birçok yan

gınlar çıkarılmıı ve büyilk 

b11ara sebebiyet vermiştir. 

Kolonya, Kobleaz şehir

ini bombardıman edilmiştir. 

Diğer tayyarelerimiz Ustand 

ve Dunkerk havuzlarına hü· 
cum etmişlerdir. 

Yol tamiri 
İzmir • Maııiıa Kemalpaıa 

Bayındır v~ Bergama kaza

ları dahilindeki yolların 

ibaret sağlem e11ıl•'',ti,I 
nat ettiği gözonüne 1 °pi 
ği zaman bu yaıi~'!d•'' 
bariz olarak tecelh t ~ 

Makale şöyle uib•1' 

maktadır. : kJıf ~ 
Bulgarlarla Tilr • i ~'· 

unda dostlilg"' un ve 1!
11 

ı" 
·oı ._J 

şuluk münHebetfer• J', 

me ve takviyesi bogl~ -, 
zamankinden ıiy•~'1.,, . .;_ 
olduğunu ıöyliyebih~,rf' f 
memleketin de d• /ı 
olarak terakki yofollf ~'I. 
vamh ıulh ve aol•!' '';ıJ 
içinde yekdiğerio~•• lı'~ 
emniyetleriai 111

111
:,_.-

temin etmeleri ı 
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Halen bazı kimıelerin tev· 
kif edilmesi Nazilerin bir 
oyunu olma11 muhtemeldir. 
He1in veda mektabu neşıe
dilmiyecektir. Firar bidise
ıi hakkında BerJiade bir 
tebliğ aeşredilecektir. 


