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lngiltere ile. Milli Şefimizi 
Irak arasında .llYIETLI HEDIYELEI 

- .. --
Londra, (a.a) - Royterin 

diplomatik muhabiri bitdıri 
yoı: T ~rk hükfametioio logil 

tere ile Irak araaında tava11sut 
ettiği hakkındaki~ haberler 
teeyyüt t:tmittir. 

Londra (a.a)-Taymiı ga· 
zeteıi buılia Irak hakkında 
yaıdığı• bir makalede ez
cümle ıunları demektedir : 

"Reıit Ali ıDratJe mağltlp 
edilmedildiği takdirde Al
manlar bu vaziyeti sükü
netle kartılayacaklardır. Al
manJuıa maksatları benzin 

~ kaynaklaunı ve lralu ele 

!UiiK--KADiNi:-··ı lngilterenin .~=~~i~~ ve Türkiyeyi Ç<~ 
b..!_. BASINDA 1 :: Belegrad elçisi Berlin (a.a) - Yarı reı· 
1 :~ mi bJr kayaaktan bildirili-

~? s. ... ı., Cemıyetl Himi Reiai Ba. Mc•hibe ı Romada yor: 
~ ~ lradı•lanaa hitaben 111 bey•nuımeyi ael"et· : -•-- Iraktaki meseltılerin iaki-
~ ._ _ _. : Vaıington, ( a.a ) - Ro- pfı Berlinde bilylk bir ali· 
~ ~ : maden bildiriyor: lngiltere- ka ile takip edilmektedir. 
~ ~ta•;••• her Türk ferdiadcrı gündelik itleri ı nia Belgrad elçiıi yaaında Beyıat (a.a) - Irak bilkü · 
ıi.~, L. ~Jlk lanetler beklediği gücl~rdeyiı. Biiyl~ ı 100 kader lngiiiı tebaaıı meti Almanya ile yeniden 

~• erkek, blth Tilrk milldine şuur ve hamle ı olduiu halde bupa Romaya ıiyaıi mliaaaebetleriaia ida-
l!""l ... ,.ı.. ı muvaaalit edecektir. lagiliz· mewine karar vermipir. 

lra.haı laer blylk glade, erkeiinin y•aındadu. ı Jer nezaret altında · bala•- Kadls (a.a) - Aabirede 
'ltir. : malda beraber harp uiıi Wııu bikümeti tarafıaclaa 

, ~ -.ıe11 J•itlea meJU- koımak fırıata gelip ı deiildirıer. uepedilen bir teblifde Mı· 
r~ ı --• ıuın Irak badi•eleri lzeriae 

...... ~ S•••ler Cemiyeti,. Sizlere mflli mldafaa: TOBRUKTA Batdad bllkümetine bir me
~ • 11•1111 basta bakıcı olmak, aıker baıta- ı .. j z6odererek bu memle-
~~ .... ~ lllalatelif •enbleriade çalışmak, ordunun ı l lbıarcllır 50 taık ketle lagiltere araıındaki 
..:.._~1tİ•• •alu•eyi l:aazırlamak ve dikmek için An- ı lr b tt 

1 
ibtilifıa bir an &vvel hallini 

.... ...... illı tecrlibelerlle mavaffaklnyetli imkanlar : ıll B i ar ve itbfak mli•••ebetleriDİD 

....... '• relaa..r olmllf baluamaktadır. : Kabire (a.a) _ Royteria hali sabıkına avdetiai bOtila 
~de laaaa benzer imklnlar vardır. B&tlia T&rk ı bab ç611ndeki lngiliz ileri kalbiyle temeDai ettijı bil-
'1."-a.rceaalyet hayabna yararh, milli mldafaa hiı- ı kuvvetleri nezdindeki muba- dirilmektedir. 

Bağdat (a.a)-Bağdat rad-
olmıya claYet ediyorum." · ı biri yazıyor: yoıaoa ıöre lnfiliz tayyare· 

Yardım Sevenler Cemiyefi ı Tobraktaki Britaaya kav· 
Himi Reiıi ı vetleri ceman 3000 dlımaa 

MEVHiBE INONO ı a•keri eıir ahamııbr. Alman-
.......... ................................ lar ve lt11lyaular lnıillz kıt-

G. Çolakoğlu 
ıı IJ8t ırkıdııı 
ınlı-aı 11kırıl-------
Hanya (a.a)-N .. redilen 

lliı tehliide Atiucla AJ. 
manya •• ital1a ile ifbirliii 
yapan ye bir hllıc6met ku-
ran ıeaeral Çolakof lu ile 
diğer bet ıenual orcludaa 
tardedilclildui bildlrilmiıtir. 
Y11u11 bapekili T •uderoı, 
Epirdeki Yaaan kavvetleri
DİD iclaraiaia Y ••i Zellada 
kamaadaaıaa •erilme•i laak
kmdald emir, bu kamaacla11· 
lana dialemiyerek dlım••· 
la aalqbklarıaı haber Ycr
mqtir. ------

alanaın ıiddetH makaveme·· 
tinden bayerete dlımllf gl· 
rtlntiyorlar. Diitman taarru
zunda itbirliği nokıanı bariz 
bir ıurette ıörilmekte idi. 

Kahire - Londra radyoıu 
S. 8,lS re.mi teblii: 

Tobnak ialeriade ıiddetli 
çarplllMlar devam etmelrte· 
dir. dlfmaa taarruları ala· 
klrtillmlf ve milavercileria 
SO taakı tahrip edilmiıtir. 

Tobrak civarıacla dltmaa 
2 bin metre llir ara açma;a 
muvaffak olmupa da clarbal 
dlfmaa kuvvetleri tarcldedil
dilii ıibi arada kapablmıı· 
br. Toprakaa deaiı mlbaa· 
kalib açakbr. Alaua eairler 
dealı yoliyle ıönderilmekte
dir. , 

---o--~ 

Cebelüttarikte lngiltereye 
Sltll lltaı tllllfll- ı 41'1111lrl tlllll .. ti 

, __ 

~ 
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Ankara - Baıl11 aMı 
mız telgraflardan, MlDt 
lnönünla Parti •• Halm 
leri için imzalariyle lledl 
ettikleri fotopafilerİll Di 
bakar, Çartamba, Çapil 
ve Turhal kaza •e TlllJ 
merkezlerinde Parti•• 
evleriae taHk edlldiji lir 
nilmipir. 

lerinia Bafdat lıeri••• 
laıarak attılrlar1 bey••• 
lerde ıehrin maka• ... • 
devamı halinde .. ava 
bombalaaacağa llildirllmlftlı 
Irak blkümeti Baitlat 
balandığa takdirde bati 
tabaHına ait i»ltlba evleri 
top eteıine tutalacafam 1111· 
dirmittir. 

llrl 11,lllllnll' Vaıt•,ton (a.a) - Nieaa 
ı.o..lra (a.a)-Cebelltta- •JI zarfaacla iaıiltereye 414 

rakta ,..hlea slftl llallna laarp tanar•i teılim edil- lt8rp _ .. 1940 claa beri içtiilm laep bu 1&np,. 

...,_ yapalMakbr. lllltir· .. y •ili i-• kaaı ile hem aarlaOflllll, laem barapl. 



cw stsıı 

Anadoluya Sevkiyat 
Devamediyor 

~-Şehir Haberleri_~_ 
Hükômetimizill 
lar hakkında 

lıtanb11I - Anadoluya meccanen gitmek 
iatiyenlerin sevkiue devem olan maktadır. 
Bugün de Trak vapuru ile .Madanyaya bir 
kafile ıevlıolunmuştur. Ancak, Mud .. nyaya 
16ndeıilmeleri için 460 kişi beyanname 
vermiı olduiu halde kafileı io yalnız 27 
kişiden ibaret olduğu görülmüştür. Ba 
vaziyet karıııında deniz yolları idaresi 
Trak vapuruna paralı yolcu < a almıştır. 

Beyanname verenlerin çoğu un lstanbul
dan ayrılmak iıtemodikleri görülmesi üze· 
rine deniz yolları idaresi mecc :ıni yolcuların 
Mudanyaya ve Bandumaya nakli ıçıo 

haıaıi vapur tahrikinde sarfı nazar et
miıtir. 

Yine bu akşam Aksu vapurile de Kaııa
denize bedava yolcu kafilelerin den biri daha 
•evkedilmiıtir. 

--o--
Yani DahlliUB Müsteşarı 

Yardım sevenler cemiyeti 
perşembe günii tekrar 

toplanacak 
lzmi1 yardım sevenler ce- hakkiyle ifa edecekleri ta· 

miyeti idare huycti dün öğ· bii idi. 
leden sonra Halkevinde per- Mcml!uniyetle görüyoruz 
ti müfettişi 8. Galip Bahti· ki münevver bayanlarımız 
yar Göker. C H.P. idare he· kendilerine terettüp eden 
yeti reisi avakı t Münir bir- vazifenia ehemmiyetini müd· 
sel, Sıhhat müdürü cevdct rik olarak şimdiden geaiş 
Saracoğlu ve Halkevi reisi mikyaıta faaliyete geçmiş-
Hüıeyin Hulki Curar.ıın da leıdir. 
i\tir .ı kiy1e bir toplantı yap· lzmir yardım sevenler ce· 
mışlaı dır. içtim ada müstah· miyetlnin seue1ik kongresi 
kem mevki komutanı ile as· münasebetiyle Bnşvekiliwize 
keri hastane .sc r tabibi ve çekilen tazim ve bağhhk 
Kızalay Reisi de bulunmuş· telgraffanna doktor Refik 
}ardır. saydam aşağıdaki cevabi 

Bütün memkkette Türk telgrafı göadermiştir. 
Yard1nı sevenler cemiyeti 

kadınlarının yurt işlerinde 
lstaabul - Yeni Dahiliye müsteşarı B. 

Ali Riza Çevik Ankaradan şehrimize gel
miftir. 

_ DOITORUI IÖŞESI _ 

uhdelerine düşen ananevi va
zifelerini baıarmak hususun
da şimdiden hazırlaamağa 

başladıkları şu anda İzmir 
kadıalarının da kendilerine 

lzmir merkeri azasının top
lanbaı vesilesiyle izhar olu· 
nan duygulara teşekkür e· 
der, ba1ırh çelışmalarnıda 
muvaffakiyetler dilerim. 

Baıvekil 
Doktor Refik Saydam 

Eski arkadaş nargile 
-4-

lasanlar, tüt6nü içmek için, yıv•ş yavış 
zamana ve ihtiyaca göre, bir çok aletler 
icat etmiılerdir. Taıtan, topraktan, ağıç· 
taa, lfile taşından yapılmıı çubuklar, lüle· 
ler, pipolar vardır ki, zamunın arzu ve 
zevk(ne uygun olarak, bunların insan başı, 
hayvan kafHı, kule, biaa gibi türlü türlü 
16116 ve oymalı şekillerde yapılmıt olanları 
baglln m6zelerl s&ıliyen tarihi eıya arasın· 
dadırlar. 

T&tUnüa keyif ve z.,vkindon hoşlanan 
oadaa vazgeçmek iıtemiyen insanlar, onun 
flhbat üzerine fena tesirler yapmasından 
korunmak için tütiia içme vasıtalarını, tü
t&aüa zarerlı tesirlerini mümkün olduğu 
kadar izalı edcek veya ortadan kaldnacak 
ıekilde yapmıya çahımışlardır. 

Bir zamanlar tütila içien çubuklar1n ga· 
yet uzun yapılmaıının :ıt.b:.?plori bu mak
ıada bailı olıa gerektir. 

Şark memlekettcriade çok kullanılmış 
olan nargile ise insanların pek itinalı ve 
pek ıtlılu ıekillerde bazırladıidarı bir tütün 
içme ileti halinde, uzun zamanlar mevcu· 
diyetini muhafaza etmişt r. 

Bir çok "Tömbeki" tirya"ilerinin eski 
bir arkadaşı olan nargileyi içerken, tütü· 
ala t,Jomanı ağzına gelmeden önce, hususi 
bir boru ile billib bir kaptaki temiz sudan 
ve uzun bir marpuçtan geçmek zaruretin
dedir. 

Bu tertipleri haiz olun aırgil~yi icat 
denler, damanın dulaşacağı bu uzun ve 
karııık yollarda, geçeceği Lir su külleıi 

içinde az çok tasfiyeye uğroıy'p tcm1zlene· 
ceğini cliitibınüı ve belki de bundan bir 
temizleme rn'lkndı göztmiılerdir. 

Zaten İDHnlar, zaman z•m• a, tiitüa t s
fiye etmek ve on .1 zararsız bir bale ge· 
tirmek içia b!rçok ilaçlar kullnnmıılar, bu· 
DUD için bir haylı da uğraım1ş, yorulıııuş
larclır. 

Bu iıte ben8t tamamen muvaff•k f>lım!l· 
chklan ı&phcs:z ise de, sliıge~ taıı 1 kumaş 
parçaıı, aa !ve pamuk gibi bı.zı cisimterin 
içinden reçeo tOtün dumanını ' b vi oldu· 
;a mu11r maddeleri bıı citim1er züericdc 

düşen vatani vazifelerini 

INGILIZLER 
400 ton üzüm 
satın aldılar 

---o---
lngilizlere ıa'·ılau 4000 ton 

üzümüa derha teslimine 
başlanacakbr. Hu üzümlerin 
tüccarlar arasın da tevzii Hı· 
tesi esasları hazırlanmıştır. 

Liste Ticartit vekiletince 
tasdik edildikten ıonra mu· 
teber olacak ve teslimata 
başlanacaktır. 

Halen piyasar.la 4700 ton 
üzüm buluo duğ11 tahmin e
dilmektedir. Bunun 4COO 
tonu, ihracat birliğinin müı· 

bet çıhşmnlarİJ le satılmıı 
bulunmaktadır. 

--m:--
Gelınıar, Gidenler 
Ödemişte bulunan parti 

müfettişimiz B. Galip Bahti
yar Gökcr şehrmize gelmiş, 
Manisa mebus ı B. Yaşar 
Öıııy MaDisaya gitmittir. 

Mezarlıkta 
Bir ölO bulundu 

---o---
Giritli 56 yaşlarııı da Ah· 

met oğlu Cemal, Kema&lpa
ıacın Ulucık köyü civarrn· 
daki mezarlıkta ölü olarak 
bulunmuştur. Hidise hak
kında müddeiumumilikçe 
tahkikca t ya pılmaktadar. 

Ölüm 
Mak Andres Forbeı kum

panyası memurl rından Bay 
Fch'"i Neder müpteli olduğa 
rahatııılıktan kurtulamıya· 

rak dün gece hayata gözle
rini yummu~tur. 

C nazesi bugün Sa.lbanede 
Tramvay caddesinde 503 
numarah haneden kaldınla
rak öğleyin Keı:ueraltı ca-

miinde dini meraıimi yapıl· 
dıktan sonra Anri kabristana 
defnedilecektir. Kederdidc 
mileıİlie t•ziyetlerimizi ıuaa· 
flZ, 

f ELHAIV.lRA Sınemasındasugün ! . 
:Buglln muazzem ve muhteşem bir aşk, kabı·amanhk ve fe-: 
ı dakarlık filrai, Roge s Rrıogersio ciharışumul eseri : 

ı (Nrthvvest z f Donru : 
: Pasaage ) 8 erte :-. ı 
:(TRbii renkli) Yarat&rıhu: Spencer Tracy - Robert Young • 

1 
ı Jurnalda en sou ve en mühim b tup haberleri ı 
ı Seaıısl ıır: h~r gü, 2 - 4-6,30 ve akşamları 9da baılar ı 
ı Cumartesi ve P ,.zar güuleri 11 ve 1,30 da başlar ı 
:Dikkat: Haftanın bütün giioleriode ilk ıeavslar UCUZdur.ı 
; Fiydllilr: Birinci 20, Balkon 25, koltuk 30 kuruıtur. ı 

-•....,..-..-ı•-www ;qm-~~~~ 

----- TELEFON: 3646 -----i Tayyare S nemasında i 
: lmperio Arjantia;ınıo rakibi - Madrid sahneleri yıldızı : 
~ albn ye biHfır ıeıli Estrelita Castro'nun ı 
ı Yarattığı lspınyolca ıözlii, ıarkıh, dansla ı 

i SEViL BERBERi ~ 
: Şen - neşe, musikili ve lülrı dt I ... orlu büyfik opera filmi : 
: Ayr~c•: lngilizce a6zlil [ Havay Oeeelerl ] ı 

~~~~~~~~~d~~~~~~~~~~~~~~~:~-S-7 r~ .15 •·· Pe~emb~ Cum•rl•~ v~ 
bırakmak aueetile, az çok te1Uizlendiii ve 

- ·----
Ankara (a.a) - Diinkii Ret-' -

memleketimizde mısır yetittirt'~ 
yiyen he.lkı ilgilendiren mBbilll 

neıretmiı tir. dtft 
Bu kararla, geçenlerde bl~bi 

ça•dar ve yul.ıf için olduğa 11 ' 

tan fazla olan mısırlara el "~ 
Diğer kararlar gibi, baaund• 
yeıi memlekette mühim kitleleri' 

. d• teşkil eden mısırların fevkali ., 
da devlet elinde olmaııaı t'f,,.
ve kendileıind.en mısır alao•0 

.-. 

ihtiyaçlarını gözönüade tutaıakt• 
Bu makHtln Samsun merke' ,,. 

Izmit, Bandırma, Adapazar, d8S1 
koca ve Çarşamba kanıları id•~1 
rı dahilindeki tacir ve müıtak•~~ 
hükmi ıabsiyetlerin ellerinde b b 
sır miktarını beyanname il• 

istenmektedir. " 
Şehir ve ka !abalarda bey•ll~:. 

ramamenil! neşri tarihinden d• 
gün, köylerde y~di güa zarfıO 
tir. dl/ 

- Deva~:n 4 üncil Sarf• 

20 
--o--

RANDEy() 
KAPATJLOI 

İzmir emniyet müdürliiB 1 
şehrimizin 1940 senesine ait ~~ 
vakaları hakkında bir iıtati:otl' _.ı 
mııtır. Bu istatistiğe göre; f clt ~ 
yirmi ev kapat ılmıtbr. Buafar 1 
ııyaka, ikisi Keçecilerde. altı~:. 
mıntakaıında, dördil Kııraot~ 
sında, biri K• mer ve biri • 

tadır. ~ 
Hanlardan başka yine ı•ç••d 

ııyak.-da bir gaı.iaoaun da 11 

karer verilecektir. 

YUNA ISTAtJO 
Hariciye melli te 

mız sıbba!..ı-
Ankar• - Hariciye vekile 8~ 

tiği bir tebliğde; Atio• bl1f, 
elçilik er inı ve memurlarııı101 ,;ıı 

'le• ıolosluk mcmurlannıo ·~ .1~· 
afiyette bulundukları bildır• / 

------- ----
FAYDALI BILGl,!-!_R:_ ,ti 
Beden hare~ ;tı 
Sabahları ynpılan hareket~~ 

cudua incelmesi, gaıelleı~•, ,r ,J 
maladır. Sıhhatin düıelaı••~ i"' 
bazı hareketleri de yapaı• ,Jı,t 
Boıün tarif edilen iki b•' caifl'' 

gayet iyi iıletir, kuvvet1•
0 ~ 

kabız olanlara çok iyi gelir· ,.~r,.ı 
k ••• AJ 

1 - Sağ brafa olma 1' ,.1 

mah. Ayaklar1 bir dol•P f'1_,,..,., 
ıokarak istinad noktaıı ~ .. _,..,,; 
baştan yukarı uzatmah. D1

'
1 (ıf':.J. 

2 - Belden yukarı kı•rıt•• ~ 
yerinden oyoa-:nadan) ba••f' 
n:c:fei vermeli. Beş defad•" ~ 
beşe çıkarmalı . ~/J 

1 - Arkasız bir ıa11dal1;, r~-
mab. Ayakları bir dol•P ·~; J 
ıokarak istiaa d noktası b ,-. ' 

d6nerek sağ elle yeri taatdl~; 
veya kaldırarak nefes ..... Jtl r:. 

2 - Ayni bereketi ıol ' 
tekrarlamıb ve aefeı f 



~!3 HALK.iN SESi) 6 Mayıs 1941 
tsl{ı ___ y_U_N_A _ 

··'~G B itlerin nutku 
etrafında HUR KAH 

babasının katili olduğunu 

söylüyerek k odarmak iste
diler. 

P ra etmedi. Türlü söz
lerle kraliçenin ağ:ıınd o la· 
kırdı almnğa uğr oanlar, eu 
sonra gayet güzel bir ger
danlık çıkararak, krehn sak· 
l ndığı yeri ,!:Öylerse onu 
kendisiue hediye edeceide
rini söylediler. 

Kr liçe. bu rüşveti knbul 
ederek kocasının saklandığı 
yeri ifşa elti. Böylt!ce Am
pli ro!I tekrar vazifesinin 
başın2 getirildi. Bu vaziyete 
kimin Eeb~p olduğuuu öğ
reniocc miitbiş bir hiddete 
kapalarak oğluau çağırdı 
ve şayet kendisi Teb bar· 
binde ölecek olur a, Ölüm 

-Sonu var---
Borçlu (Hoc ı. d ) R~gıp 

Bilgin ve Halil Bilgin ifr s 
idaresinden: 

Müflisin masay kayıtlı 
Akdeniz mahallesinde Ata 
türk caddesi birinci ve 

ikinci Kordonda tapunun 
317 kütük 77 pafta 972 ada 
7 parseliode knyıt1ı eski 
67178 ve y~ni 50 t j no. 
210 metre 50 stıntim murab
bah deponun müfli e ait 
üçte iki hiss ~si ve temnmı 

31500 lira muh mmen kıy
metli hisseleri acık artırma 

suretile satalığe çıkarılmışbr. 
Bir dt fay mahsus olar k 
rtırm 91 22 Mayıs 1941 

tarihinde müsadif Perşembe 

günü saat 15 d.c lzmir üçüncü 
icra ve iflas dairesi oda~ 
sında yapıl caktır. 

Şarl·uamesi 6-5-941 tari
hinden itib ren herkesin 
görebilmesi içiu çıldır. işbu 
gayri menkulün h.ızinei ma

liyeye ipotekten mütevellit 
borcu olan (49151 lir yı ve 
vergi borcu olan (1455) lira 

(45) kuruşu ki ccman (50606) 
lira (45) kuru,u Rşmak ıu· 
re-tile s bl c lctu·. 

Aksi b ide satış geriye 
bıra.kılacakbr. Yiizde iki 
buçuk delliliye meşteriye 

aittir. Fazla malum t alm k 
istiyen taliplerio 93212553 

üçüncü icr ve iflas id r • 
sine oüracavtlsrı ilan olu 
nur. 

v 
Dibekbaşı Süv ri ın bal~ 

lesi H cıo mao okağında 
nezaretli beş od , mutb k, 
kızm · har.namı ve her iki 
t rafda b hçesi bulullan 22 
numarala mükemmel e ce-
le kir lıktır. Görm · isti· 
yeıılerin Adliye icta d ire
siode mübaşir B. Hüsııüye 

tlnrı. 1-7 

lımh Meınlckct bıuıtnneal 
Roatkcn mOtebouıııı 

Roçtkcn ve Elelı.t.rll~ tcd '-'lııl 
ptnhr. lldncl Deyier Soknk 

;ı~ No T l f'ON 2SG2 

Ege ds l n bit et birer 
mihver devletlerinin eli c 
geçiyor. Ank r radyosucun 
verdiği habere n zaran ln
giltere y lnız Giridle Kıbr1-
sı müdafaa edecekmiş. Böy
lelikle, günün me eleni b -
tine gelen Ege adalarının 

Türkçe i imlerilc bugün kul
latıı lan Fransız:c şekillerini 

nşnğıya dercediyoruz. Bu 
adaford n Sis m ve T şos 
müstesna diğerleri meşruti

yetin ilanında biz.im eski 
Cezairi Bahri Sefid vilaye
timize aitti. Vilayet merkezi 
Rodos, S \uz, Midilli, Limoi 
olmak üzere 4 sancaktan, 
bunlnra bağiı 18 koza \'e 19 
nahiyeden ibaretti : Eskiden 
Kıbrıs da bu id ri teşkilata 
dahildi Vilayetin meri·ezi 
Sultan H midin son devirle· 
rinde kah Sakız, kah Ro
dos olmuştur. 

Ege adalarıoıo mesküol -
rı, bizim idaremizde iken 
- küçüklü büyD lü 24 ta· 
neydi. Anadulud Ment~şe 
sanc ğınıo sahilindeki dar 
burun da bu idari teşkil ta 
girerdi. 

Ege adal 11 Şunlardır : 
Semadirek Semothraki 
İmroz lmbros 
Limni Limoos 
Bozcaada Tenedos 

Bozbaba Aiatrati 
Midilli Lesbo (Mytilini) 

Yonre Moskonisi 

İpsaro Psara 

S kız Cbios 
Knryot Nicaria 

Furni Pburnes 

Batoos Patmos 

Lepıo Lip o 

LeryC'z Leros 

Kalimooz K lymnos 

Ostropalya Astropali 

bt nköy Ko 

incirli Nisiros 

Sömbeki Symi 

Uya ki Tilos 

Her git Cb rki 

Rodos Rhodea 

Kerpe Karpatbos 
K ıot Kasos 

Bunlar , yuk rıd b bset .. 
tiğimiz T JOZ ve Sis m'ı da 
ilave tmeli. 

"Ulus " 

Sinir a bin e 
Raduoıa 

Biz bu yazımızla, yab ncı 
i tnsyonl rı diolemiyelim, di
ye bir propaganda y pmak 
istemiyoruz. Söylemek işle
diğimiz şudur: 

· Bilakis, onları dinlerken, 
her yabancı i tasyo uıı yapc
pebitecc.ği geniş şayı cıhğı 
da hesaba katmamız ve Aoğ
ru olduğuny kaa t g tire
bıleceiiaıiz h v dislcri eç
meıniz; bunları da dostları

mıza tekrarlarken çok ihti
yatlı davranm mız lf zımdır. 
Yediğimiz yemeklerin bile 
taşl rını ayıklarken, fikir ve 
bavadıs gıd mızda bu ibti
yab~göstermemek çok b talı 
bir şey olur. 

Y b ncı ist syonların en 
büyük kontrolü en büyük 
s nsörü gene kendimiz ol
m lıyız. Buna bir k ç defa 
dikkat ettik mi, işlerimiz ko • 
layl şu; maksatları çabucak 
tefrik etmek imkanlarını elde 
ederiz. 

ZateO: bütün radyo dinle
yic.lerioin şu veyıı bu • t -
yoo hakkında şeğı yok ra 
tebellür etmiş kana tleri yok 
mudur? F kat bu k n atler
de de notumuzu verirken y-
rıc dikkat etmemiz ve 

Londr ( e. ) - Sabah 
g ıetdcri B. Hıtleıin nutku 
etrafında aycı derecede ali-

ka göstermektedirler. Nut· 
kua bir çok yerleriDde _aı-

kınb ve i abıyct aliimi mil
şabede edilmektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi B. 
Hitlerin nutkunda Balkaa 
taar.ruzuoda Alm o orduıu-

bun duçar olduğa zaiyat 
hakkındaki sözlere temH 

ed~rek hu kadar geoiş bir 
t arrazua 6 - 7 bin ölü ve 

yaralı olmasına inaoılamıya

ceğını ve olaşılan B. Hit-
lerin geoer l Vavelin ıark 
seferindeki zayiaıodan daha 

fazla zayi ta razı olmadırını 
yazmakt dır. 

lerin üzeriode durmamız ge· 
rektir. 

Sözlerimzi hulasa edelim: 
Bugunkü fili harbin vasıta· 

ları top, tüfek, tayyare, taak' 

ve saire ise, ıinir harbinin 

en büyük vaııtaaı, ı•yia ve 

rad~du~ l 
Bun karşı en bilyiik aıı, 

ber haberi milli birliğimizia, 1 
kudret ve kuvvetimizin, ıe
ref ve istiklale olan bığlılı· 

mızın mihengine vurarak 
karşıl maktır. 

her seferinde tekrar haber- - Dev mı 4üncü sahifede -

HALKIN SESi 
öyle ş 

v he 
Aldığımız bir mektup: 

d 
m çok ayıp 
günahtır 

"Geçen gün lzmir bulv..rınd n gaçerkerı kıyefeti düzglin· 
ce bir satıcı önüme geçti, elinde tatmakta ~olduğu ufak 
kolonya şişelerini göstererek: 

- Bay çok Kuvvetli ve çok memnua ol cağın bu kolon· 
y lcr yeni çıktı, hem de uruz.dur, bir defa koklayın, gene 
almaylD, dedi. K pah ve zarif bir ~işe içinde uzatılan ıite" 
oin k pağını kokladım, hakikaten enfesti, hemen bavaıe 
düştüm fiyatı de uzuz olduğu için kelepir mal bulmuş gibi 

, üç dört şişe ldım. Eve geldim, bir tanesini açbm, elime 
bir z dökdüm, renginden sarfınazar halis Halkapınar ıuya 

vcs ire ves ire ... ,. 
Artık bu hainao açıkgözlülüğe likadarlar ve halkımaı 

Vi1Ayeti11 nüfuau bizim z -
manımızda 300.000 k d rdı. · . 

istediği man yı ver in .. 

HALKIN SE 1 HAKKIN · SESIDI 
Bunları ı 30,000 i müslümnn, 
3.000 i yabudi, mütvb kisi 

rumdu. Müslümanı r ht n
köy, Midilli ve S kızda ya· 
sac 1 rdı. Yahıız S kızd ki 
~ 

müılüm ular lst nköy, mi· 

dilli ve Sakızd y rl rdı. 
Yalnız Srkızd ki aıüslüm 1.1-

lar rumc konuşurl r; diger
lerinio na dili Tür çeydi. 

Bu ad lar, F tih ikinci 
Mehmcd, oğlu Beyazıd e 

Kanuni Süleym. ıı z m nl -
rındn Osm nh ülke.1io~ ka · 

tıldı; meşrutiyeti t ~ ib ederı 
harp ve rnuabedd J!e Ce

zalr'i B bri S fid Yiliyeti 
daiıtıldı. 

Yer yUziinUn en gönlil acıcı cenneti: 

ızmı bele igesi adif ek lesi kır gazinosu 

,. 

Gece gündüı açıkbr. En temiz havayı, en aefiı maaaa• 
rayı en leziz mezeyi, en ıojuk. birayı orada buhır1uaıı. 
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GAZE TESINDE N RADYO-
B. Hitler nutkunu söyler-

ken 8. Ruzvelt te bir nutuk .t 
aöylüyordu. Bu nutuk Bay BELF ASTA UZVELTJN BR ~ST'TE ALMA~ 
Hitlerin nutku kadar uzu.o dl ' 
değildir. Fakat ilk defa ola- z yia t üh. m Bügük oğlu gOzbaşı Bir bomba ile 400 Sakız adası ıf. 
.~:\~;;:~:\~:.~:!~::0b:~~- deiildir Cegmis Kahire golunda Alman subagı öldü gal etıaıı, 
ıetmektedir. --o--- --o-- ---o-- ---o,,.....,,,, 

8 R 
• tıfl 

• uıveJt nutkunu, müte- Lo~drm, (• a) - Dün ge· Londra, (a.a) - Ruıveltin Nevyork (a.R) - Nisan Radyo gaıe. de 
veffa reisicümhur Vilıon evi- ce Belfast üznine yapılan büyük oğlu Ceymis refaka- ayınd& iDgiliz bava kuvvet- Midillinin şim•110 ~ 
nia müze olarak açılması bava hücumunda ınsanca tinde bahriye binbaşısı To- lerioin Brele yaptıkları bir bir limana AID'

10 ı,ıt 
miinaıebetiylc söylemiştir. zayiatın evvelce zannedildiği mas olduğu halde Kabirede hücum esnasında atılan bir çakmağa baştad•~,,d' 
Ruzvelt, Vilıon zamanında kadar yüksek olmadığı bil- beklenmektedir. Ceymis Ka- tek bomb&ile 400 alman su- da verilen bab.et b• 
Amerika halkının demokıa- dirilmektedir. Atılan büyük birede karargAh kuracok ve bayı ölmüştür . Bu hadiıe dün ahnan bıt t 1 
·ı Kor~ntint.ııl otelinde bu mıa- ••' 

11 eri müdafaa etmek için miktarda yangın ve yüksek Vaşingtondan talimat ala- evvelki akşaoı ·d• 
la b 

takada bulut an kocalarını pı 
ar e girdiğini h•tırlatar k infilak bombalarının hususi caktır. iki ltalyao tor 1..tl"' ıiymrete gelen subay karı· •• r 

ayni uğurda yeniden çarpıt· ve ticari baıı binalarda çok --o--- ları şerefine tertip edilen ile bir AlmaD 
11 

.,, 

maia milletin hazır. olduğu- hasar yaptığı ilive olunmak- T k • bir balo esnasında vuku sinin Sakız ad••' t 
DUBbildirmiştir. tadır. e zıp bulmuıtur. biç bir muk•'~~:ı 

irleıik ~merikada harp, - -- Ed•ı• _ __ ıızın adayı ıb 
eadüıtiriıi Amerika bahriye 1 •

1 
d . 1 ıyor öğrenilmiştir. 4 

nazırına göre, üç ay sonra ngı tere e Bcrlin (··>-Yarı resmi Hükôınetiıni- ...... ~MA-~TsiJr 
her memleketi geri bıraka- 21 J d k" k 1 kayaaktan tebliğ edilmiştir: 
caktır, Amerika bugün Al- aşın a 1 iZ ar Yabancı gu:etolcr tarafın- zin Mısnrlar hak Hu·· LAS A 
many k d t · d • d d o sorulan suallere ceva- P 
etme:tedi:. •r • 11•'e ınşa or U emrın e ben hariciye nezaretinden ında Kar arı ---0

_,,.,, 

INGILTERE • IRAK Londra (a:a) - logilterde bildirildiğine göre Alman -Baştarafı 2 nci sahifede- -Baştarafı 3 ,.ctı 
lngiliı Irak harbı devam 21 yaşını idrak eden genç bükümetinin Rusyaya tek- Hükümet beyanname ve- VAKiT 

ediyer. Gelen haberlere göre kızların kayıt muamelesine niıyenler gönderilmesi içio renlerden tacirlerin elinde I k glOI 
mücadele başlıca tayyare baılaomsşbr. Hiikümet bu Sovyet bökümeti tarafından bulunan mısıra el koymakta- ra gaft ~ 
k 1 

. gençleri harp gayretleri i,.in · t ·ıd·-· b kk dır. Sebebi tacirlerin e1aseo dO 01111 UVvet erı arasındaki mÜsa- ~ mezunıye VCrl ıgt a ID- so" n r 
demelere inhisar etmektedir. en istifadeli bir şekilde ne- da Anglo ·Salsson kaynakla- mııırı ticaret maksadiyle V 
I relerde kullanabileceğini tet- satmak üzere toplamıı bu- • 
ngilizler elli tayyareden kik etmektedir. rından ortaya atılan haber lunm larıdır. Müıtahıillere Ya::an: Aııo>. y/. 

ibaret olan Irak bava kuv- --•-- v kıalara uygun değildir. gelince, bunlar ikiye ayrıl- Ahmet Eoı111 
b' 

•etlerinin yarısını tahrip B Bu meselenin ne Alman mıthr. Irakta b:1tlıY•
11 

t 
ettiklerini iddia ediyorlar. Ü.kreş elçimiz ne de Sovyet hükümetince Mısın yemek itiyadında an evvel oib•Y' i~' 

Dij'er taraftan Iraklıların lıtanbul - Bükreş elçimiz halledilmiş olmadığ1 ılive ol~ayıp eken müıtahsillere yaloız iki tar•~orif' 
petrol mıntakasına hakim 8. Hamdullah Supbi Tanri- edilmiıtir. ibtiyaçl " kudar tohumluk Türkiye, lr•12 • 1ıo~ 
oldaklarını bildiren habı..rler över yakıııda .Romanyadaki .... v ............. ••••"- bırakılacaktır. Bazı taraflar· tistin gibi lr•": IJ'r 
de gelmiıtir. vazifesi başına gidecektir. Z A 8 J T A da olduğu gibi mısırı gıda memleketlerİll. ' 

Baırada bulunan Hint kı- __ _,...._________ olarak kullanan müstabsille· faatleri icabi~ırd·' 
t ı i 

1 
•ıRA K ... c ................ u•••• re ise, buğday ve çavdarda Akı·ı takdır ı.ı1 

a arının 1 ma ·, yeni Baödat 11"" 
• ·k • Evu· taarruz olduğu gibi, küçüklü büyük- • 
11ta ametinde hareketine lrakıa lngiltere ile ibtilif Jü . nüfus beşına ayda otuz ateşin şu .,ey tl,r' 
dair bir haber mevcutsa da b ı· d v Ç kk d M y ı kı·ıo mısır bırakılmaktadır. komşu ınewle~le'~ b a.ıne üıtügünü yazmıı- ora apı u agHa ı ıo· 1 

unu teyit eden ba•ka bı·r tık. - d S ı Bunun bariciodcki miktarlar et.mesi ihtiııı••· / b b Y ~agın • ü eymaa oğlu ~ 
a er ahnmamııtır. Irak Oımanh devletiııden lbrahim araları açık bulunan toprak mahsulleri ofisine sAtf: ' 

lnsrilizler henüz Irakta eyrıldıktan sonra 1919 ile karısı Zebranın nyn otur- teslim ve peşin para ile alı- YENi SA •tı.ı 
kuvdvetli bir vaziyette bulun- 1922 araaında lngilterenin duğu evine bıçak!~ harruı nac ktır. HitlerİJJ ' .. ıt, 
ma ıkları.n:laa derhal pı·yade mandasında kaldı. Sonra Ofis Samsua ve Çmrşam· . C•" ,_ k ettiöindeo yakalmnmıştır. H- yıo &Uvvetlerıle bir teşebbüs müsta il bir krallık haline 6 bada mısırı 7 kuruı on pa· use 
yapacaklarını pek sanmıyo- geldi. --1111- radan, Akçe koca ve Ban· Sinir barbİO~e f 

ruz. Basradaki kuovetler;nı· Suriye çöllerinin şarkında Tabanca ııa uaraıamak dırmada 7 kuruştan satın u mnık bir rub e 
• • b' · k 1 U al caktır. Y aloız bu fiatler y l•t•

0 
• ..ıı 

bir miktar daba takviye ızım şu vi ayetleri yayla- yapmalıyız. ·-'" 
e~tikten sonra belki cidd·ı ıının cenubunda, lran kör- Kemer yavru sokağında iyi dökme mısır fiatleridir. köşesinde t•~ ... 1 
bır harekete aeç bı.lı'rler. feıinin ıimaliodedir. Dicle Ali oğlu Hasan karısı ile Diğer nevi ve kalitelerin fi- b. h h~ .. kU .... 

6 Y.e Fırat vadisinı"n ckıerı' atlcri buna göre hesap edı· . ır ava M · E d münasebette bulunan bak· 
averaı r ün hükümda- ' k11mı v~ Mu.opotamya Ira· lecekt!r. Ofise mısır te1lim VATAN·. bit• rı F · Abd kal Hmmidi tab~uca ile kar- ' mır allabın ve ... k• •ittir. 1rakan mesaba:ısı edenlerin fi te itiraz etme- Levanten -bık 1 •- k 1 N n1ndnn ag~ar surette yarala· ki d 18" ra aibi ile sa- 270000 kilometre murabbaı, ğc ha~ arı var ır. itiraz ha· 

• bık hariciye nı.zırtoın ku. nüfusu 2,849,000 kişidir. dığındno y kalanmışhr. lıode ofıı kendi tayin etti· Z 
manda ettikleri bu kuvvet- lrallta üç cins birbirinden ii bedeli derhal verecek ve zararsı il! 
le_r ~raka geçerek Reşit Ali ayn saba vardır. Şimalde Çocuk terki itiraz haklı çıksr1a aradaki konullllli ..v 
hukumetini devireceklerdir. yayla etekleri. Cenuba, Iran farkı ayrıca rıonradan öde- ,-

Malumdur ki Reşit Ar köıfezine doğru uzanan Al!lancak zade sokağında yecektir. .,,oı•' ~ 
biikümetini fnailtere tanı~ bunların üzenoden Dicle ve Nebi luu Anr; Memleket Arpa, yulaf, buğday ve lngilizter ıır' ., 

a Fırat k r. Cenupta, iki h · d d v d ravd 0 ra el koym kar .. rına vet ile Al111'
11 te.,,ı-4 mamı!i:!tJ ve b h-k astanesın e ogur ug-u 10 T • ... 1oı _ı,. 

" u u ümeti nehı·r araıında'-ı· du-zıu-k Ye 'd 1 d ü k · kjll Jf' Berli · " günlük rocuöunu sokaöa müstenı cın a ınan tc birler r me un !1.c•" ~ 
nın emriyle hareket Şattelarap kıyıhm ki bura- :r 

6 
• ff k" J l 1 r:0

11 
e'' ede · terkettig~ i görülerek yakalan- muva e ıyet i netice er ver· eri gün; 1,0ı . 

n gayrı meşru bir züaı- sı çok mu"obı'ttı"r. • b il ·,.e ·-• t ı k mı•tır. mıı ve müsta si er gayesini şekilde netı ... ıeı•,,1 
r.e e i ki etrnektedir. logi· Tarihte Mezopotamya et· -.: makul buldukları kararların ıefJeriuin ~ib1•,~,d',..· lı.zlere göre Re•it Ali Ber· rafında medeniyetler dogy - t tb'k' d il · d ld" k r 1 d ., rına inananlar da mev- a ı ın c e erın ea ge ı- işgal etDJe 
ıa en yardım istemiştir. muştur. Garpte ise çöller cuttur. ği kadar müzaheret ğöster• f 

Fakat bu yardımı Alman- vardır. Buradı:ı Bedevi Arap.. mitlerdir. · · ~, S 
J•nıa aasıl temin edecegwi lar çobaDlakla yaşarlar. Bizim zamanımızda Bağ· Mısır iıiadc de tacir ve Yaraıamaa f' 
ta1rih edilmemektedir. Bu Irakta Türkler, Kürdler, dad'da en ziyade konuşulao mütıtahsil!eria ayni ıekilde fAe~' 
vesile ile bazı radyoların lranhlar karışık bir halde türkçeydi. Şimdi de orada hareket edecekleri şüphesiz Bayrakbd~lil t~~t' 
Rod - · d bulunur. En fazla kullanılan türkçeyi bilenler pek çok- addedilmektedir. Çünkü bu desinde Jog ..ııfl ı.I 

_ oı uzerın en Suriyeye ş d i h B ... Jf' / 
doaru Al dil arapçadır. Dfolerden en tur. im i pay ta t ağdad- kararlarla hükumet mısıra ve pansiy00 

_.ill" 
11 

• mın tayyarelerinin d M ı B d rv- I~ uçtakluını bildiren haberle- yayılmaşı süıuıi müslümanhk-· ır. usu ve ~sra ehem- değer bahasını ve hatta ba- Condun i ll ot I ; 
• lik br. Fakat çok miktarda til miyetli şehirlerdir. Muıul ıı yerlerde bundan fazlasını bilini Eo>İO ııJ' ~r 

11 a a uyandırmışhr. An- de vardır. Ku-ll~ıy .. tlı" Yahu· t il · d- b"I kt h k '· ı.ı JJ' 
k h 

.... pe ro erı un yanın en meı · • ı c verme e ve er esin çaı·ptırarsıs ''" ~r. 
ca enüz ba haberler te- hudı·ıere de t""stlanır. Hrı'ı h t 11 • d 'b · k d · 1"' ,,, ... ur pe ro erı arasın a sayı- ı byacı a ar mısırı kendi- yaralanuı•• ,ıı 
_8_1_1_6_t_e_t_m_e_m_ı_·ı_ti_r. _____ · tiyauhğıo muhtelif kısımla- hr. sine bırakmaktadır. diğiuden yılı ;;e 
MJLLJ PJY ANGO B LeTLeRINIZJ ( A DeT) Klfeslnden ahcı:r:.. Çorakkapı Pofif :~ brtııı . No. 864 Hıı111• Tab,f ONDEfl 


