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SAYISI (100) PAR 

(Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi M A. TBAASl DA BASILMIŞTlR 

MERi ERLiN 
Limanlarında el konu- .ebat ilinde alakada 
lan gemiler hakkında 

1 
sızlıkgösterilmekte i 

V şiııgtoıı ( .a)-fogilte- Brrlin (a a)-Ruzveltin g 
renin V şington büyük elçi· zetecilcr topl ntısında de 
si Lord Halıf keıa d dahil riye fa liyetlerinden babı 
olduğu bir görüşmede Ame- mrsi Berlin mahafilinde al 
rika JimEnlıaıoda el koyu- k dllrsızhk gö!lerilmekted 
lan ecnebi gemiler hakkın- Hitler nutkunda harp m 
da bazı kararlar ittihaz e· takasına girecek her gemin 
dılmiştir. torpilleneceğioi bildirmiıt 

Birleşik Amerik hüliume --0
---

tinin ihtiyacından artan hzl JAPONYA 
g'"milcr Ir. giltereye v~rilmesi 

Almanlar Sel-i INGiLIZ kara tfeştmlmışhr. e vüz eder 

lumdaı ileriye 1 Ortaş rk umu- Çıkarılan haberler çok 
geçemed'ler mi arargahı- m balagalı imiş 

Kahire - Loudra radyosu t bJ• v • Helsinki, ( a . a ) - Ofi 

---,/:.'t---

s. 8,15 reami tebliğ: nın e 12"1 aj Dil bildiriyor: Milşterek 
Mı11r topraklarına giren Kahire ( .a) - Orta şark Alman ve Finlandiya manev-

Alman motörlO kuvvetleri umumi karargahının tebliği: ralara hakkında ve Alman 
ilerliyememişlerdir. Bu kıta- Alman iıtilisı üzerine Yu- kıtalaruun Norveçe tr osit 
lar elan Sol!um ctrafınd nan hükumeti gönderilen olarak geçmesi dol yısile 
bulunuyorlar. Sahil boyunca lngiliı kıtalarınıo garl çekil· çıkarılan haberler çok mü-
yapmak istedikleri hücum· mesini istemiştir. Ordumuz baliğalıdır. 
lar da püskürtülmüştür. Termopilde düşmanla tem s Londra, ( liii.a) - Royler 

Mııırda sıcaklar artmış ve halinde idi. Düşman çok ajansının diplomatik muha· 
kumlar ısındığı gibi kum fır· fazla tayy re kull ı;ıyordu. biri bildiriyor: Fi landiyaya 
tınıları da dt vam etmekte- Ati'u"'nırı ıı·macı Pı'reye Al- k 

a Alman askcrleriı in çı rıl-dir. Sıcaklardan motörler man ta\lyareleri kuU nılmız 
~ '1ığu~d n Lorıdr d hiç bir 

J mrnıtf .. bır hale getirmi~ti. Bu yüx-
AI 1 Öl h b. 1 k ,.. r:ıey bilinmiyor. Finlandiv man ar ç ar mc 12 ışı den tahliyeyi uçık plajlar- y ~ 
d • 'ld' }ar ile Atmarıye nrosında mev· egı ır ... · dan yapılmıştır. 

Habeşistandn kuvvetleri· Bu geri çekweği dumdar· çud anlaşmay göre Alm oy 
miz muvafakılyetle harckôt· larımıı düşmanı o; 1 mış ve Fiol ndi} der. N(lrveç ban· 

Londr (a.a)-Deyli E 
pres gazetesinin Nevyo 
muhabiri bildiriyor: 

Birleşik Amerika, Holla 
da, Kanad ve logiltere 

rı\lnnda bir ulaşma yapm 
lardır. Bu ulaşmaya göre 

ponya bu hükümetlerden 

rinin toprağın t c vüz ed 
p ifikteki üsler müıter 

kulhnnlacaktar. 

ÇİHLILER 
M kavemet 

AN UDA 
edigor 

Tokyo ( . ) - Japon b 
riye i Şeteyenean adası 

çıkmışlardır. Burada Çinlil 
anudane muk vemet ctm 
lerdir. !arana devam ederek bir ga- ileri barakttlerini yava 1 t- sit olarak sker geçirebilir. 

rh:onu kimilen esir almışlar- mışlardır. Yuneniet~ndaki :::::::~.=::::;:_::~~!!!!::!!!!!!!!!!!!!!~ 
dır. Cenubi Hebeşistanda askerlerin.izin yüzde sekseni i ASKE 

. hafif yağmuılar başlamıştır. bütün teçhiz Uarıle beraber 
Bu >'Özden yollor boıulrnağ yeni fael m h llere a ldedil- •• EN 
başlamıştır. Aoıl yağmurlar miş bulunm \. te.dırl r. 

1
15 Mayısta başlıyacakllr. 1 Geçen hafta imparatorlu 941 ihtiyat yoklamasına başla acaktır. Yöklam ya biz 
- - - -- 1 efradının tahliyt i en güç nüfus cüıdam ve bütün v s iki askeriyesiyle birlikte g 

ı A MERJKA 1 şerait dahilinde Y pılmışhr. necektir. Yoklam giinleri doğum doğum ıaA-ıdadır. 
Düşm nıo çok cğır h va mükellefin güoünde gelmesi mecburidir. Aksi takdir' 

Flllpl·n ve sı·ngapo" ra av hncumlarıoa karşı don oma- kanuci muamele y pılacaktır . 
.. , mız ve g"milerimiz çok bil- O 

el Ya bombardıman yük bir soğuk kanlıh 1 ce- _O'!~-- ----y~~A~~-~~~---
U 'ı tellerini mubıf za etmişler-

332 331 330 5151941 den 10/5/941 gü üoe k dar taggareleri gönderdi ı d~~napistand•a dönen kuv- 329 328 321 12151941 de 11151941 " ,, 
--o--- 1 vetluitniz kendilerin adctcc 326 325 324 19151941 den 24/5/941 " " 

f k ti k d 323 322 321 26/5/941 den 31/5/941 " " Vaşington (a.e) - Birle· ai uvve er ışısın a 
ı · h" ı 320 319 318 2/6/941 den 1161941 ., ,, şik Amerika hOküruetl Fili- metanet erı ıç arsı mamış · 

tır. Askerlerimiz kuvvci ma· 317 316 315 9161941 den 14/6/941 ,, ,, 
pin ile Sing pur adalarına 314 313 312 16/6/941 den 21/6/941 " " avcı ve booıberdıman tay- ııeviyeleri çok yükıek ve 

ş yavn takdirdir. yucleri i'öndermiıtir. Ayni _:_8 :..._ _______ ------

zamonda Filipin adasına da HADJSEL 
bir nakliye gemisi kcr gön· 
dermiştir, Bu as erler topçu 

piyade ve 11ir kıt lardan 
mnrekkeptir. 

logiltere 
üzerinde 8 düşman 

tauuarasi dOşOrOldü 
--o,----

Londra (a,a)-Çarşamba 

gln6 Inıiltere Oıeriade hiç 

DEN: 
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IAHIF! 2 (ifXtRIN SEslJ 

MiLLİ ŞEFiMiZE • •+emaıe - • 

H ık 1 b 
"' Ş eh ı r H a b er 1 e r ı 

a ın sarsı maz a2-
lılık vesevgi:duygularıiBELEDIYE MEC ISI NiSAN . 

---·----
Ankara, (a.a) - Milli Şef ismet İnönü 

tarafından Cumhuriyet Halk partisi teşki

litına ve halkevlerine imzalarile hediye 
edilen fotoğrafların Erxurum ve Mersin 
•Hiyet parti idare merkeıleri binalarile 

Nevıebir, Dikili, Kavak va Kozalak balkev
lerinde şeref mevkilerine merasimle taliki 

hakkında aldığımız telgraflar bu toplantı
ların Milli Şefe halkın sarsılmaz bağlılık ve 

sevgi duygularını bir daha teyit ve izhara 
vesile olduğunu bildirmektedir. 

--o-·-
Selinik ve Gümülcine
deki vatandaşlarımız 

Ankara, (a.a) - Hariciye Vekaletinden 
bildirilmiıtir: Selioik ve GümüJcinedeki 
konıoloılarımızla aileleri efradının ve bu 
konsoloıluklar memurlarile ailelerinin sıb
hatları hakkında vaki istiliime cevaben 
Almal\ hükümeti Ankara büyük elçiliği 
vaııtasile konsoloılarımızın ve konsolos
hane mem»rlarile aileleri efradının tama
men ııbhatte bulunduğunu"' hükiımetimize 
bildirmiştir. 

--o--
8. M. MECLiSiNDE 

Ankara - Büyük Millet Meclisi Refik 
Canıtezin başkanlığında toplanarak ruzna
mede mevcut bazı maddeleri müzakere ve 
taıvip ettikten sonra cum günü içtim 
etmek ilzere dağılmııtır. 

_DOKTORUN KÖŞESi_ 

ÇİLEK 
Eeaki hekimlikte çilek vücudu tazeleyip 

ferahlatan, mideyi düıelteu, idrori bollaş
tıran bir iliç olarak telakki edilmiş, şiş
manlara, nikriıli hastalara, zayıflara, 
veremlilere, sitayişle tavsiye olunmuştur. O 
zamanlarda, görülen bu faydalarından 
dolayı, meyvanıo kendisinden başka çilek 
nebatının kökleri de kurutulup saklanırdı. 

icabında bu köklerden 20 gram miktarını 
bir litre suda çay gibi, hışlamak suretile 
iıt• h açıcı, idrarı döktürücü .ve ishaJi ke

ıici bir lliç hazırlanır, yerine ve icabı a 
ıöre haatalaıa \•erilirdi. işte bu yüzden 
çilek, eski hekimliğin ted vi bahsinde, 
mnhim bir yer tutmuş ve uzun zamanlar 
bu yerini muhlfaza etmiştir. 

Bununla beraber, bazı kimselerw bün· 
yeıindc çileğe kaışı bir tabammülsüzl k 
mevcut olduğuna, ötedenberi, dikkıt edıl
miş ve bu insanların, çilek yedikten 
bir müddet sonra, vücutlarında yer yer, 
kaııntılar ve kurdeşenler hasıl olduğu 

görülmüştür. Fakat bu hal, çok nadir 
görüle• bir bidiıe olduğa için çik.ğio pek 
büyük olan kıymetini azaltıp düşürecek 
bir kusur ve mabzu. teşkil edemez. 

ŞurHı muhakkaktır ki, dün olduğu gibi, 
bugün de çilek, sofralarımızda, bazan yaş 
ve taze bir meyva ve b z n mis kokulu 
nefis bir reçel halinde daima iştaha mızı 
açın daima baş köıcyi işgal eden en 
ıevimli bir yemiştir. 

Çileğin, bizim içio, diğer bir meziyeti 
de yurdumuzun bir çok yerlerinde yetişe
bilen yerli bir mahıul olmasındadır. Şu 
halde bu güzel yaz günlerinde, cazip ve 
mllıte1na bir meyva olan çik klcrio, ıofra-

DEVRESi TOPLANTILA-
RINA NIHA YET VERDi 

Dün öğleden sonra dok
tor Behçet Uzun reisliğinde 
toplanan belediye meclisi 
1941 senesi blltçe ve karar· 
namelerini müzakere ve ka
bul ederek N is n devresi 
toplantılarına nihayet ver
miştir. 

Bu münasebetle doktor 
Behçet Uz bir nutuk söyli
yerek Belediyenin bir sene
lik icıaahndan bahsederek 
ezcümle demiştir ki : 

Bir aydanberi devam eden 
mesaimize son verirken büt
çemizin varidat ve ma raf 
kısımlarını milvaıeneli suretle 
hazırlayan ve bunun için çok 
hassas surette çalııan bütçe 
encümeni arkı d ıılarıma bil· 
hassa teşekkürler ederim. 

Bütçe, en ince ve küçük 
teferrüatıoa kadar çok güzel 
hazırlanmıştır. 

Belediyenin yeni yıl büt
çesi 1,400,000 lira üzerinden 
tRnzial edilmiştir. Mülhakat 
bütçelere 2,062,00 liraya; 
mezbaha ve otobüs b6tçele· 
riyle 2,388,000 liraya yük· 
selmektedir. Yeni biitçemiz 
iki buçuk milyon liraya yak
h.ımış bulunmaktadır. 

Bunlar hepimizic. de pek 
çok istediğimiz imme hiz-

metlerine hasredilecek fay· 
dalı işlerimizdeodir. Memur 
ve mü!lahdimlcr için bütçe-

de ayrılan m ıraf, umumi 
masrafın yüzde dokuzunu 
geçmemektedir. 

K rarlarımız kimilen hal· 
kımızın ihtiyacından mülhem 
olmuştur. 

Muhterem ark daşlarım ; 
Bize her şeye rağmen 

umran ve refah şkiyle yü
rümek, koşmak heyec nını 

aşılayan cumhuriyet ve inki
lap ruhunun güzel es rieri 

üzerinde bir kerrc d ha du
rurken hepinizi hürmetle 

selamlar, verimli mec it1iı

de1J dolayı teşekkürler eder, 
celseyi kapanm. 

Beladiyc reisiain nutku 
alkışlarla karşılanmış ve bun
dan sonra turist otobüıle

rinden biriyle Kadifekalesi
ne çıkılmışhr. Kale gızino
sunda belediye reisi tara
fından vilayet, parti erkanı
n , vilayet daimi encümeni 
ve belediye meclisi azaıı 
şerefine bir ıiyafet verilmiş
tir. 

Ziyafette valimiz 8. Fuad 
Tuksal, puti müfettişi B. 
Galip Bebtiy.cr Göker, Tun
celi mebusu Haydar Rüştü 
Öktem, p rti viliyet idare 
heyeti Reisi avukat Münir 
Birsel, viliyet daimi encü
meni, belediye meclisi aza· 
lar1, belediye daire müdür
leri ve gazeteciler bulun• 
muılardır. Geç vakıh ka
dar devam eden ziyafet çok 
samimi h sbihallerle geçmiş
tir. 

--llllCI--

VALiMiZ 
Foça Bergama kazaıa
rınıda teftiş ot tiler 

Vali B .Fuad Tuksal refa-
r tinde vilayet ziraat müdü· 
rü olduğu halde Foça, Ber
gama ve Menemen kazala

larınd ki zıraı vaziyeti 
tetkik ederek şehrimize dön
müşlerdir. 

es'ut 
lanma c 

ş 
Ş hdmizin maruf tüccar

ı rından bay Ahmet Arpacı 
cğluouu kerimesi Beyan Mu 
zaff r Arpacı oğlu ile Izmir 
ddterdnrlığı kazanç: vergisi 
hesap mütchQssısı değerli 

maliyeciltrimiz.deo bı.y Se
laheddin Aydının ııişınl n-
1 oma töreni dün akşam 
akr ba ve dostlarının huzu
rund icr edilmiştir. Yeni 
nişanlılara sonsuz sa dctler 
temenni ederiz. 

f ELH A Si em as ndaeugün J 
ıEşi görlllmcmiş bir ze gi61ikte giizelliğioe doyulmaz nefis ı 

:ve zengin (1) HATI LA E 1 : 1 bir proğr m ı 
t(logilizce) Yar tınlar:Robeıt Taylor·Greer GPJr~oo·Ley Ayreı: 
: (2) Ç tlatırc&1ıno güldüren bir komedi ş heseri : 

f 3 Palavracılar At Yarışlarında Fransızca f 
:Yaratanlar:Amerikanın üç şöhretli komikleri Ritz kardeşler: 
ı(3)Öksüz Ördek-Tabii reckH barikülade nefis canlı resimlerJ 
ı4Foks jurııalda en son ve en mühim hup h11berleri ve Moda2 

TELEFON: 3646 

i Tayyare Sinemasında i 
ı hnperio Arjantinauıo rakibi - Madrid ımhnelcri yıldızı ı 
t altın ye billQr sesli Estrelit Castro'nuo ı 
ı Y ratbğı lspanyolca sözlO, şarkıh, danslı ı 

f SEViL BERBERi i 

İIOŞANMA SIT I 
VE TEDAVIS 

a;s:sse ._,;;sa d 

(1) Yazan: Halil zeki 
Amerikada alup yürüyen boş••~ 

tahğının önüne geçmek üzere Det• d' 
rinde Pastor Apelbof bir sağlık Y~ 
du. Bu yurtta bı>ıanma 51 

kPpılanlar tedavi ediliyor. 
Bu illet Amerika birleşik büki'ııP' 

o kadar Heri gitmiştir ki Amerik~t 
ları dahi bunun önllae geçmcaı• 
Bilhassa Holivodda ! ,ı 

Karı koca bağını çözmeğe k•' ~ 
çiftler, yahut kocalarından ayrıl~ 
yen kadınlar, ayni suretle yakayı 
zulmüoden kurtarmağa çalıi•0 f 

•daha doğrusu evlenmek yüzQodeD 8~ 
doçar olanlar, evlendiklerinden bii~t,I 
maolığa maruz kalalar, bu felik' 
kayı sıyırmağa uğraşanlar, buli5• d 
mağa çare arayanlar soluğu bu ıt• 
almaktadırlar. . P~ 

Bu şifa yurduı1dıki tarzı ted•'1 oı' 
riptir. ıtadyumun doktorlarıoıD ç ,d 
mütehassıdırlar. Oalar müracııt I• 
ayırmaktan ziyade birleıti;me, ar• ot 
soğukluğu izale ettirmek yolunu t 
darlar. ,ıs 

Verdikieri iliçlar hep siair bı•t 11, 

verilen şeylerdir. Bir asabiyet tt';~, 
leri kuvvetlendirmek için jima•• ;; 
takviye için sporlar, asabı yabt11' 
perhizler gibi. 

' Aık bir illet midir? vitİ 
Bu suale verlen cevap: "Ted• dJ' 

bir hutalık,, hr deniyor ki boı~• S
yetinde bu bastahğıu bir nevidıt· lı~ ~ 
tahğı da tevlit eden bir kıık•Dç 
nirdir. .... 

Bu iki saik hatta birbirine b ,.~ 
mıı olan genç evJilerin bile •:.~ 
maktadır. Bu saikler öyle bir 51~ ,ı~ 
eder ki ber giin, her saat sahiP e 
tir, buhranlara garkeder. 

- Sona 

Dahiliye müste 1 
Samsun valisi ~ 

Ankara - Da biliye vekiletl t•1i• 
Ethem Aykut Samsun valiliğine eıtef 
muıtur. Dahiliye vekileti 01 bll 

bir kaç namzet var dır. HeuOı t'i bit 
lerin biri hakkında vcrilaıİŞ k• 
yoktur. 

--o...----

Pirinç çuvallar! 
da bir öliı~" 

ıt•~ " Jstanbul - Ayvausaray çe 
1 
ô-

smda bir kaza olmuı. Haaıaı• 
0 

ti 

Selim, birdenbire üzerine dOte,lı 
piriç çuvallarının altında k•I•' 



4daını_n_y_li_zÜ .. korkudç 

çimde sarardı: 
bi-

---~~~ .... -~~~ 
ICoc,,, -3-
' '8 °aıuz silkti : 

~tle b 11 •d•ııı bütün güven
li; ttt• •na geldi. Onu mi sa
._ hiyını. Nasıl olur da son-

' ;raet ederim. 

'''dil-· •.kat onu burada giz· 
.. 1•111 Ö'" • Çok , w greııecek olurlar· 

: dönebileceğimi umuyorum. 
Dönünce ilk işim ıiıi ziya
ret etmek olacaktır. Adım 
lvao Moyveçtir • 

Bir haç dakika sonra a
damcağız izbeden dışarıya 

çıktı. Atının sırtına atladığı 
gibi doğru dfüt nala kalk
tı. '1t i•r cezaya çarpa-

l\ö116 c . · · Köylünün karısı içini çe· ç.k,,,,,k ebıadea çubuğunu kerek : 

1 "' lJ Y•ktı ve dedi ki: - Allah vere de muvaf-
tt '-Pt

111 
.. •lıaı ki kimsecik- fak olabilse! 
'i•aıııı öğrenmesin! Dedi. 

l~· * 
,__ 1 ''•t .. 4 ''•k •oııra yabancı u-
'ııı. ev aab' 1 . . ,.. leld· ıp erının ya-

' ı. N"ıl .. 4-:-- leıelcıyı uyudunuzmu? 
1 hıaad kür ederım, Um-

~' eli:~ d~ba iyi uyudum. 
•,, ihr radıın. Iıtirabata o 

~·"' a_11~~•cıın vardı ki. 
1~ ~ teı. ~~nkii uyurken 

t ' Ne Y •ııtaıediniı! 
'c'~tilb? oldu ki? Neyi işi

' b. 
'lti~ Qlt ı· 
~ . Q· 1Ylret daha kabul 
~~ ,~._ •l1bayla dört tane 
~et. ileri! 

~llal,a ~., 
'""t ._ Yilıü korkunç bi-
' ı.. '•rdı. C\l • 't- •ldar mı? 

'di~ c:.•et B 
~ •k 6• u sabah idam 
~ h'Pıablere iken gecele
~"-ıı ıa'lleden kaçan bir 

dt1ı.,, '6P görmediğimi 
.. ~~ ~.k. 

••rc1~· .Onlara ne kar
' 1-1 ınıı? 
" 'Yır d 

Koc sının ağz.ıadaa da: 
- Ben de bunu dilerim 

Ver 1 
Sözleri döküldil. 

* . .,,. 
Kazak lvao Moyçeyi ta

nıyarak saatlarca arkasın· 

dan koştular. Bir çok kur· 
şun ıttılmr. Bereket venin 
kurşunlardan biç birisi ona 
çarpmadı. 

En sonunda sınara vararak 
öteye aştı. 

Çok geçmeden •mulma
dık bir hadi!c bu adamın 
gerçekten masum olduğunu 
meydana çıkardı. Ooa Rus· 
yaya döomek izini verildi. 
Moyçev Rusyaya döndü ve 
ıöz ver miı olduğu gibi ilk 
iş köylünün izbesine gitti. 
Kendisini ele vermemekle 
canını kurtarmış olan bu iyi 
yürekli adamm elleri bir 
daha öptü. 

-Son-

ı ~,.. edimi 
~•iıa· ç •d, ,_ Dünyada Neler Oluyor? 

ı h~ nı •Öylünün el-
' s· •l•dı. 

~, ı ız. Çok · • 
)Q '•k~r 1Y•ıirıiı. Nasıl 
lı tıı,.. edec .. · · 
11j ..... C egunı bilcmi· 

~·-- l llllıoı k ııelli 1 urtardınız. 
~'~ ÇQ11ltütle. ~e~mediniz? 
ı..! lb•kı.. •ızı olüme göa· 
·~"d ... ,. d b,.._' b1,,k•c: •aunı aıa p 
-h~ '~ tr· .ınak iıtemedim! 
'< h ı •ız b' ,\ l? 1 lr CHUSSU· 

ti, 4-~ k 
~'•etle itiraz et· 

~.,d. "·· .. ~ıı,.,, ~ 0Yle bir büküm 
~, i •lı, lltılc ben masu· 
.ı_. lhiı b· Ytınhı ederim. 
""'Clllrı. ır ift· 
'td ""· Q ıraya kurban 
~~•tı,'~. Yurduma daima 

'r ': )•tıılldz.ınet ettim. Hi
'~o•· ılar! 

1\ SQ ıç ••dece . 
"• • lleri1a· •• 

)i•c, . ııe ınaaıyorum! 

"~ ~~ t '~~'"ttıi;:e'd'~r ederim. 
, ~,, 11

t ınan bir 
\~ .. ~'ki 1~1•taıak ne iyi? 

...... ? tınıd· 
\' l 1 ne yapa-

~ ot, d 
~'ld'1i'1 G~llleceğim.Müm
~ l b0)l adar çabuk sı· 

tı )•h 'Y•t•i11n. Eğer 
~ •nc:1 L· 't 0111, oır illkeyc 
'~•ta ~•ın maıumluau-h e 

Çöp tenekesine atılan 
boş diş macunu tüpleri 

hviçrede şimdi her şeyden 
iatifade edilmesine ç lışıhyor. 

Y spılon tetkikler her sene 

ablan boş diş macunu tüp· 
ferinin 37 milyonu bulduğu· 

nu, bunun 370 too kalay et
tiğini göatezmişlir. 

Bir hilo kalay 8 lsviçre 
fıengı hesabiyle bu mikt r 
aşığı yokarı 3 milyon lsviçrc 
frangı, yani bir milyon 250 
bin lira tutmaktadır. 

Bu rakam aalaşıhnca şim· 
diye kadar her sene bu ka
dar mühim bir paranın nasıl 
sokağa atıldığına herkes 
hayret etmektedir. 

Başka memleketlerde lsviç· 
rede olduğu kadar çok diş 
macunu sarfedilip edilmedi
ğini bilmiyoruz, Fakat mu
hakkaktır ki sokağa atılan 
tüpler, lsviçrenia küçüklüğü 
göz önünde tutulursat her 
tarafla birkaç milyon etmek· 
tedir. 

Bunu ilk hesap eden Al
maaya olmust daha harp 
baılamaıdan evvel diş ma-

l!Bll--Dm---·~ 
Ufukl r bağlanırken si.ile bacaların 
Y oll r dökülüyor pek büyük bir k file. 

Yar1a savaş yolundat bomba taşırken yarın, 

Dünler, gabi bu günde dolaşacak her dile. 

K ğuı gıcırtıl rı onun içli sesisidir, 

"Türkilm ne mutlu bans!n diye coşar bu kadın. 

Yarın s vaş yolund va:zifeıiai biı, birt 

Fazlasile yapm11ğa durm ı, koşar bu kadın. 

Türk kadını unutma At türküa sözünü, 

Türk k dını koş, haykır hakimdir dünyaya Türk. 

Türk kadını batırJa "düşmanlar.o gözünü 

Oy,. diye hıykırmışht gür seıile Atatütk ! 

Aslan gibi döğüşen kardeşinin her ı man, 

Aldığı yaraları silecek sensin elbet. 

Böylelikle göklere işte çizildi vatan, 

Bizler berbir dilşm na baş eğdirdik nihayet. 

Mehmedin yarasını, Fatmanııı eli sarsın, 

Siperde gürültüler bir ninni gelir bize. 

Erlerin b ş ucunda Türk kadını sen varsın, 

Beraberce döğüşüo, eş olua derdinize. 

Göğsünüzde albayrak. kalbinizde im n var, 

Iaönünüo yoluad h p ber ber ileri. 

Hedefiniz sarp, yokuş yağs da yıldırımlar, 

Bir dakka tereddüt yok, döamek yok a la geril .. 

Burhanettin 

Şarbalkan 

............................ ~ .. •c.•4' ............ .. 

Yer güzünde bir cennet köşesi: 

iz iz l 
Kal sı 1 

Si 
• 

azı 

Kadife 
ou 

lzwirc gelip de yer yüzünde hakiki bir cennet köşesi 
olan (lzmir belediye i K difc Kalesi g zinosu) DU srörmı
yenleri lzmire gelmemiş, lır.airi görmemiş sayabiliriz. 

Halbuki lzmirı ziyaret dip de şehrimizin ber köşe in , 
her nokt sına zir ve hakim bu fera\ıh ve gönül çıcı 
tarihi ve f ir ne mev ie çık ol r bütün lzmiri bütün güzel
likleri ile birlıkte ve ayni z marııd görmüş ve temaşa 
etmiş olurlar. Müatecirinin gayret ve nezaketi bir kat daha 
kıym tlendirmiştir. 

Gece gündüz gazinomuz açıktır. Servisler gayet muntazamdır 
SON SÖZ: Bu l tif v müstesna yeri görmiyenlere ha

kikaten acınır .. 

Avr pa .rüks sa 'atlar 
n diulomalı 

Sa güd ) 
ekt bi 
(Kazı 

l Mayıı 1941 

UAT 

"Ulusu 

Or e u emrın 
adınlar 
--o--

F alib Rıfkı AT 

Artık herkes biliyor 
harp, mnd f satıbl 

tam bir müdafaa hacmi 
Hae koymuştur. Tayyar 

b rbi hudutsuzlaşhrmı 
Buoa karşı hudutsuz 

müdaf lazımdır. Her ı 
her mahalle, her sokak, 

ev, ve her vatandaı 
cephedir. Türk kadını, 

bu bereketile bu cep 
kuvvetlendirmektedir. 

Filhakika hudutları 
şimdiye kadar, gerek bi 

sıta gerek dolayısile 
müdafaaya daima biz: 

etmişlerdir. Fakat tehlik 
büyüdükçe onların vazif 

de artmakta ve büyüme 
dir. Bunun için evv 

Fraos da mevcut olan B 
cour kanunu gibi bir kaa 

ihtiy ç yoktur. Eğer bir 
olursa, bütün Türklert 

ve cinsiyet farkı göz 
mcksizio, memleket m 

faasında vazife almağa 
onuo maddi ve manevi 

şamasın " hizmet et 
kendilerini zaten me 

hissederler. Bu mecburi 
onlar tahmil ed D ye 

kuvvet, Türk olmak b 
tidir. 

Türk kadını şimdi 
müdef a emrinde sıoırl 

ve şehirlerde bekliy, tı o 
lar için muanam bir 

emeği stoku halindedir. 
kadını nüfusumuzun ka 

sini ve kudretini nrtırmı 
Bunu şükraul n hm. 

Güaüa birinde icabed 
Tilrk hanımı bugün a 
için hazırladığı sargıl 

kompreslerio k ndi yar 

d seracağını bilmekt 

Çünkü kendisi de her za 

olduğu gibi o ukerl 
yanında mev i alacıktar 

Sargı sarmasını bilen 

ler ic hında nasırlanıp 
mir ve sil h tutmasını 

biliyor. Bu fazla bir şey 
ğildir. Çünkü Türk ka 

evladını, ide lini miid 
edecektir. 

- .. --
BORSA 
16·35 kuruş sra11nda 

çuval üz6m, 44 kuruşta 

bi kilo z ytinyağ ı 

ı:pııtır. 

1 
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RADYO 
~ w 

GAZETESINDEI 
Balkanlardaki aıkeri ba

ı.kitın ıon inkişaf(au lngil
arede hafif tertip siyasi bir 
uhran buıule ıetirmiı gi-
idir. 
Yoıoslavya ve Yunaniı

ınıa mağlübiyeti üzerine 
.allran vaziyetinin Avam ka · 
HH11ada izahı için B. Çör-
11 baıı mebuslar tarafından 
Hylk edilmittir. Başvekil 
a huıuıta m6zakerenin te
irini iıt~miıti, bundan ıon
• da vaziyeti etrafla surette 
ıah eden nutkunu söylemiş· 
f. 

Gerçe bu nutuk lngiliz 
flrlrı umumiyesini tatmin 
tmiıtir . Gnetelerhı neşri
rabndan, lngiliı kıtalarının 
r'ananistana gönderilmesi 
&ebepleri anlaşılmış görül
Dektedir. Fakat hükumet 
'••m kamarasında da izı-
ıat vermeği kabul etmiştir. 
Mliıakerelerde B. Çör.çilin 
11lr senelik izahatı görüşü· 
ecektir. 

Hükumetin hattı hareke
ti tanip edilirae ki edile
cıii muhakkaktır. Bir sene
deaberi takip edilen yolda 
devam edilecak demektir, 
Ba münasebetle bOkümeti 
tenkit yolu ağır ıöıler söy
lenebilir. Fakat avam ka-
marasının itimadından son
ra biitlhı milletin Çörçilcı 
muzahir olacağı şilp)ıesizdir. 

YENi ALMAN 
HAREKETLERi ? 
Balkanlardaki barckitın 

tHfiyesi üzerine Almanya
aın atacaiJ yeni adımlar 
dünyayı alikadar eden ba-
11iı mevıuudur. lspanyauıc 
tazyikine bakıllllca, yeni a
dımın Cebelüttarık, şimali 
Afrika olması da yakın bir 
ihtimaldir. Başka istikamet-

te de hareketler h•zırlandı
iına dair emareler vardır. 

Şimdilik bu mesele bakkın
d• kati bir ıöz: ıöylencınez. 
Fakat, Almanların bir taraf
tan ıiddetle taıyik etmekte 

oldukları Vişi hükümeti ile 
ispanyayı diier taraft o A-
merikanın da tazyik ettiği 
ıBrOlmektedir. Amerikanın 

ı Viıideki .lçiıi Libi Alman 
, laıla anlaşmaması içia Ma-

reıal PetEın ile amiral Dar· 
, Jaa llıerinde bir teş~bbilı 

te bulunmuştur. Vişi hükil
metiain Almanlarla anlaştı. 
iı takdirde iaşe meselesin
de biç bir yardım b ldeaıc-
mesi icabettiğini bildirmiş· 
tir. 

Toprak Tevzii 
ı, Tallmatnaması 

Ankara - Topı·ak tevzii 
1 talima:namesinia bazı mad

clelerinln tadiline dair olın 
talimatname VekiUer beyeti
•i• taıdikiae iktiran etmiı-

rnxttlN s!stJ I 1 Ma111 194!)./ 

RADYO- t 
, __________________ -------- ~---~~~~~~-~ 
General Ç~lak 1 Sovyet • 

arazı-

oğlu Yunanis- sinden harp 
tanda bi hü- malzemesi 
kômet -~urdu l geç~!_Y!:_cek 

Berlin, (a. ) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: Atina rad-

yoıu general Çolakoğlu 
riyasetinde yeni bir Yunan 

hükumetinin kurulduğunu 
dün akşam bildirmiştir. Ge-

neral Çolakoğlu millete hi· 
ta ben oeşreh iği bir beyan-

namede ezcümle şöyle de
miştir: 

Atinanın Alm nlar tara
fından işgalinden, lngilizlerin 

hareketinden ve kralın mem
leketi terketme.siudeo sonra 

barba devam edilmesi bahis 
mevzuu olamaz. Yunan mil· 

Jeti realiteleri nazarı itibara 
almalıd11. Yunaniıtana ener
jik ve otoriter bir hükumet 
lazımdır. Bundan dolayı ordu 

generalleri y~ai bir hükuınet 
teıkilini kararlaştırmışlardır. 
Bu yeni hükumete emniyet 
ediniz .. 

Londra, ( a.a ) - Royter 
ajansının diplomatik muha
biri yazıyor: 

Müstevli Almanlar Atina· 
da da bir Kuisling hükumeti 
teıisice çahııyorlar. Bu hU· 
kumetin başma geçirdikleri 
general Çolakoğlu askerden 

zlynde bir dalkavuktur •e 
aı keri rütbesini kral aileıile 

müdab nekir ııkı müaase· 
betlerine boıçludur. Bütün 

bu sebepler Almanların elin
den iktidarı kabul etmeıini 
ve kral Jor ju tenkit eyle
mesini bir kat daha takbihe 
şayan kılmaktadır. 

---o---
YUNAN SE

F RI BiTMiŞ 
Berlio ( .a) - Yarı resmi 

bir k ynaktaıı bildiriliyor: 

S lihiyetli m hfillerde Yu
uan seferine rtık bitmiı 

nazarile ba!ulıp bakılmıya· 
cağına dair bu akşım soru

lan bir suale, Biitiin Yunan 
topr ki rıoın tamarnile işgaR 

Jile bunun tabii olduğu ce
vabı verilmiş ve mamafih 

Yuonn seferinin Akdeniz 
harbinin aoc k bir parçası 

olarak telikki edilebil~cl'ği 
ka ydohmmuşt ur. 

----cm---
Atlantik hava 

servısleri 
Londra (a.a)-Iogilterenin 

Atlantik bavn servisleri tek· 

Moskova (a.a) - Dış tica
ret halk komiseri Mikoyanın 
im~aıiyle diln neırolunan bir 
emirnameye göre her türlü 
harp malzemesinin Sovyet 
arazisinden transit olarak 
geçirilmesi ya'fak edilmiştir. 

Bu malzeme, mühimmat, 
tayyare, mühimmat imaline 
yarıyan ilet ve patlayıcı mad
deleri ihtiva etmektedir. Di
ğer maddelerin Sovyet ara
zisinden transit olarak geç
mesi serbestir. 

Maamafih bunun için de 
mevcut ticaret anlaşmalarına 
istinaden hususi bir anlaşma 
lizımdır. 

--.. --
AFRI ADA 

lugiliz tayyare
lerininf aaliyeti 

Kahire (a.a) - Sircnaikte 
Benina ile Derne tayyare 
meydanında dü~man tayya 
re tecemmuları pazartesi ge · 
ceai lngiliz hava ku vvetleıi 

ne menıup tayyarelerin tid
detli hücumlara uğraıınıtır. 

Bir çok bomba yerde duran 
tayyareler aı asında icfilik 
etmiştir. 

Bu hücuma gündüıün Be
nina t yyare meydanında 

sıral nmış olduğu görülen 
ve sayısı yüze ya~ ın olan 
Yüokers tipindt.: nakliye 
tayyare tecemmularına ya
pılan hücumu takip etmiş
tir. 

Biog'1zi limanı da hücu
ma uğramıştır. Bir çok infi
lak olmuştur. logiliz bava 
kuvvetlerine mensup av tay
yareleri alçaktan uçarak 
mitralyöz ateşiyle düşmanı 
hırpalamakta devam etmiş
lerdir. 

Son iki güo zatf1Dda Tob
ruk üzerinde üç düşman 
teyyarcıi hav ddi batarya
lıtı tarafınd&n dfişürülmüı· 
tiir. 

H beşiatanda cenubi Af
rika bava kuvvetlerine men
sup tayy.ueler Uadcra mın-

takas111da dfiımau mevzile
rine ve cephane depolarına 
hü~um etmiılerdir. Nakliye 
malzemesi ta brip etm;şler 
ve düşman beyaz ve yerli 
kıtalarıa ağn zayiat verdi
rilmiştir. Sand~ho f yyuc 
maydanıDdaki binalar ve 
Sfanide yeni binalara tam 
isabetler lraydedilmiıtir. Bu 
barekita iştirak eden tayya· 
relerimizden dördll lblcrine 

Fon .,apenin 18. ÇÖRÇI~ 

soHanmııetnekdlo .. ınfml:sr·ı i ~D~~~~A ~ 
U Çörçil Avam kam•''~ 

muhtemelmiı ezcümle şuaları ıö1le10• ;.'! 
--ı'll--

Y - Aralarında bir ~ 
Zell nda bir Avuıtol; 
tümeni olmak üzere '{fi.. 
oistaDa 60 bin aske~ il 
dermiştik. Bu kuvvetı•11,d" kal 45 bini şimdiye , ",I 
geri alınmıştır. Bu t•hh1 ~ 
ç~k şayan dikkat olall fj 
biyeli düşmanın çok~ 
hava üstüalüiüae '~111il 
kOçiik bir hava kuvve ~ 
tabliye limanını bim aye 

Londra, (a.a) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Akdenizin iki ucuna lCarşı 
Almaaların tazyiki gittikçe 
artmaktadır. Akdenizin garp 
kısmında Fransa ile müza
kereler ıütralı! berdevamdır. 

Şarki Akdcniıde iıe, bil
hassa Türkiye tazyik ctdil
mektedir. Alrnanyanın Tür
kiyeye, lngilh.re ile ittifakını 
bozmaıı için tekliflerde bu· 
lunduğu zannedilmektedir. 
8. Hitleri unıumi karargi 
hında ziyaret ettikten ıonra 
BerJine giden Ankara büyük 
elçisi Fon Papenin Anka
raya Almaat bükümetiain ıoa 
tekliflerini himilen dönmesi 
muhtemeldir. 

Türkiye sahillerine karşı 
olan Yunan ıı dalarının iıg•· 
line uıul dairesinde devam 
edilmektf ~e Türkiyenln sa
rılması tamamlanmıktadır. 

Irana mutad hilifıada bir 
seyyah Qkını vardır. 

--cm:----
ALMANLAR 

bilmeıidir. 
111

,1. 
Dümdarlarımızıa dOt8~ yaptıklara savaş '-il Y~ 

takdirlere Jiyıktır. V
0 

günlerce kendisile dlıer 
matta bulunan kuvvet 
· · ı·oti• zıa nı:ram ve 
bozamamııtır. Üç k 1 
zırhla fırketile bir ço fı 
törlii kuvvetler tar:. 
tazyik edilen kuvve 
Olimpoı d11jınd• G: ... 
ve. Termopildeki oıo 
Jerde ölD ve yaral~ t'f· , 
3 bin kişi kaybetoı•t 1~ 
zim zayiatımız Alnı:, I 
duçar oldukları zayi" 
betle çok kilçükt.Br: d 
mıı bliılzan bet mısh to'• 
kuvvetini durdurıııu~,,. 
huıuda Avam k•111 b• f 
gelecek celsede .. ~• . 
izahat verebilecegı~,,~ 1 

Şimdiye kadar . 1,r.. 
bin kişinin tabliye•• tilt 
mııtır. Daha faıt• fi 

Moıkova (a.n) - Taı ajansı edilmesi ihtimali d!,t.--.t 
TGIJinden bildiriyor: Bir mebus Yun•01

1 
.. '; 

Finlandyaya 
asker çıkardı 

k. ht .. 
"Pıavda" muhabirinin ina· ayrılan 45 bin ıf f,t. 

nıhr haberlere istinaden bil- men üslerine var1ıç0,~ıl 
dirildiğine göre 24 Nis nda dığı sualine de B. 
4 Alman naldiye gemisi Abo cevabı vermiıtir; . ,,ıı 

"Bunların hepıınıD 
veTurko Finlandiya limanla- oı 

üslerine vardıklar• 
rına gelmiş ve esliha, tank, 
topçu vesair techizatiyle 12 
bin kiıilik Alman kıtalar1nı 
karaya çıkarmı~tır. 27 Ni
sanda bu kıtuların kamyon

larla memlekd dahiline ne kli 

ediyorum . ., 

INGl~IZ ~ 
KUM6• 

başlaumıştar. 
__.,. 

ıraktakilQmz 1 
Mısır Kralı ve çocukların 181 

parti liderlerini ıeri için tertıııat 
kabul tti --o-(;ıı i 

--o-----

Kahire (ıi.a)-Mısır kralı ~·~~at (a.a) - I~ 
Faruh, buglln öğleden son- bıldırıyor: ·oi' 1'1 
ra baş•eİdl Sırrı P•t• ile lngiliz hükOıJJtt• ~ ~ 
bir çok partiler reislerini yeniden HiD~ ,,ı 1 
hu11uıi olarak kabul etmiş- çıkaracajı bi~d~';i 1~'/ 

rine Irak b&ku- ib''' 
lcrdir. Yakında bir temer- Nisan taribleriod• ,'Jf ı'f 
küz kabinesi teıkili ibtima- leo askerlerin b•J,,ı-/J 
ileri müstebat görülmiyor. sonra diğer ask' ·ıt•-

1
,_ 

---0-- CIDID yapılmaııo~ 1
, )J·~~ 

lngiliz Kralı Bu vaıiyetİD ılı~~~ 
arasında bir l'ıcİ~~ 

Londra (a.n)-Kral altıa- ması muhteaıe 
cı Jor j dtıa bışvekil B. Ç3r- biik Qmeti lralıl' 
çille deniz birinci Lordu lniıliı kadıu •' ~ 
amiral Sir Dobley Pavudu tahliyesi içiD t•,tl 

abul etmiıtir. tır. 


