
' Amiri ve Bat 
Muharriri 

SIRRI SANLI 
Seneıik7:5Lira 
6 Aylık 4 ,. ------SAYISI (100) PARA 

(Her gün çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAA!\ NDA BASILMlŞTJR 

bir istikbali kurmak 
derslerin dan 

için 
istifade 

uzak ve 
BdBlilll 

gakın mazinin 

-
~ MA z. İ ı 
·~-~-----

~~~~r;;::;;;:;:::__~-~. ~""i{.}i 'f )-~ -9 ~ 
L.~· ~~< ,:-:.-~~ 
c~~Ç'f~ ~ ,.. - .....-: ~ 

;d\~~~ 
... "\ / VllDl1J,.;' ~ .. _-_::,;;,.::. 

t , ; ·_, ~- '-' 
"'- ~dler · · k • · · b · · öı. '\ltı d ıç111 olduğu gibi milletler için de uıak. ve ya ın !ft Zl'Dın ı ret verıct ve g 
latikb,

1
''•1erle dolu hadise ve hatıralarını hakiı.at göı ü öııüade bulundur r k ona göre 

f:'ttd~ haıulanmak en biiyiik bir vazifedir, . . . • . 
ı_)i, r hayatta muvaffak almak, devJetler beynelmılel vsuyetlerını hatasız hır surette 
etltlt~ •ttıelc için tarih tecrübe dide ve olgun muallimin irşa.Jınden her zaman istifade 
'-•~ .~~ .. tını kaçırmamalıdırlar. Aksi t kdirde temelleri çürük bir binayı haricen süsle· 
SQ it 1 beyhude yere zahmet ve masraflar ibtiyır edilmiı olur. ---- ---

~}'etler Birli- AFRIKADA 1 AK 
' 'i yüksek ıtalganların zagiatı Harbige nazır.ı 
~eclisinin 380 bin kişidir Ankaraga geligor 
lif' k Locdrs, ( .a) - Lord lnır Bağdat ( . ) - Irak bar-
l' 8?8n kamımuınd.re hükumet söz- biye n zırı B. N ci Şevket 

~ '108~ 8· ST ALIN 
t ~İtJi ... 0'•, (a.a) - Sovyet-
:~ it,~ riikıek halk şurasının 
'•. t •rı ittihaz etmiş-
k l ...... 
~ cıtbiıe 

1
8· Molotofun halk 

d~~İıt:iet reisi ve huiciye 
~~~~'le bulunması nazarı 
ll, '- •lı11arak talebi ve,.-ti 110111· y 
lld,ll ••erler heyeti reisli-
t,li affolunması. 

tt·ı· •lk ._ . 1 b . 'iicı 11onıı11er er eyeb 
~ l ...... ~ 8. Stalinin tayini. 

1 Q~i•trı°'!etler birliği halk 
'''ri11e etı heyeti :ikinci rc
"''-i Pttolotofan tayin edil 

'J4Q~k 
~ '10ı'~• (ı a) - 8. Stalin 

b,·t01• OfQn yerine Sovyet-
t . •ti h 
' 1•lit· alk komiıerleri 

--._.,t 1 9•ıift:1inide eline al-
~' ~~i "1olotof ikinci reiı 
''''- tiye lıomiaerliiini mu

•tllle 

cüsü Lord Mont beyanatta ziyaret için buradan Anka-
bulunar k ezcümle demiş- raya hareket etmiştir. 
tir ki: Yunanistauda umumi 
zayiatımız 11,500 kişidir. 
ltalyanlarm Afrikadski z -
yiatları ise 380,000 kişidir. 
Bunlardan 200 bin esir 179 
biDdc ölü ve yaralıdır. 

Almanlar Yunouistauda 
bire karşı altı miıli t yyare 
ile hücum etmi~lcrdir. Afri
kada ise böyle değildir. 
Burada hav kuvvetlerimiz 
düşmana çok faik olerak 
bulunmaktad1rlar. 

--e-

B. Ruzvelt uf ak 
bir rahatsızlı 

ge _ irdi 
V şingtotJ (a.a) - Ame

rika cümbarreisi B. Ruuelt 
inide midesinden rahatsıı· 
lanmış ve deret'esi yüksel· 
miştir. Bu yüzden gaıeteci· 
ler toplantı:nada baluomak
tan vazgeçmiştir. 

Doktor vaziyeftc tehlike 
olmadığını ve birk ç 

gün içinde tamamen iyileşe
bileceğirıi söylemiştir. 

----~ 
•BASRA 

Bölgesinde sOkOnet 
hüküm sırouor , 

Kahire (a a) - Habbiya
niyede Irak topçu faaliyeti
ne karşı Inriliz tayyareleri 
faaliyetlerine devam etmiş
lerdir. Basra bölege1inde 
ıftlfftnet htikOm sürmektedir. 

----u--
HA Ş IM
PA ATORUll 

Adisababada güzbin
ıerce halkın gaşa se. 

dalarile karşılandı 

Adisababa - (Londrn rad
yosu S. 8,15 ) Habeşistan 
imp ratoru Haile Selise pa
ur gtınü Adisabab ya gir
miştir. lmpBPator yüzbinlerce 
balkın "Yaşa" sedalnriy1e 
karşılanmış ve doğruca bü· 
yük saraya gitmiştir. 

imparator Hararda lngiliz 
kumandanı ve oğulları tara
fıodan karıılanmışbt. Habe
şiıtan ikinci defa olarak 
kurtarılmııtar. 

_._. ...... ._Kıli!m.Bn-.:zillDllUZ~DSE~mB------

H ıciy 

limizin 
v ki

izahatı 
---o--

A11kara - Cümburiyet Halk 

Partısi meclis grubu dün 
6-5-941 sah günü saeıt 15 te 
gtup reis vekili Hilmi Ora
nın riyasetiade toplandl. 

Kür iye gelen Hariciye 

Vekili Şükrü Sarıçoğlu son 

dünya siyaseti hadiııefori ve 

bunl r hakkında bükfımeti

mizio görüt şekifleri etra

fında verdiği iıcahatle grup 

umumi heyetini tenvir etti. 

Ruznamede görüşülecek 

baııka madde olmadığından 
celseye nihayet verdi. 

- . ' 

MISIRDA B. Eden mü 
Müttefikler ve bim bir nutu 

mihverci er söyledi 
---o--

Durmadan takvige kov- "Atlantik denizini u 
vetıerı getirigorıar seneden fazla Brita 

--o--
Kahire (a.a)-Mısırda ge

rek mihver ve gerek müt
tefikler durmandan takviye 
kuvvetleri getirmekte ve bir 
taraftanda birisi diğerinin 
takviye kıtaıı almasına ma
ni olmaktaduler. lngiliz tay
yareleri her gün mihvercile
rin i şe ve askeri tahaşşüt 
noktal rını bombalamakta
dırlı:r. 

Biogazi mihverciler için 
büyük bir ehmiyeti haizdir. 
Biogazi, Trablusgarptan bin 
ikiyüz kilometre dahe kısa
dır. lo~iliz tayyareleri Bin
gazi limanında yeniden bir 
çok gemiler batışhr ve yol· 
lar tahrip edilmiştir. 

Kahire, ( a.a ) - Baıku
mandan Veyvelin 4 Mayısta 
ne~rettii'i bir beyannamede: 
Müttefik ukerlerio yalnız 
Girid topraklarını müdafaa 
etmek değil, vakit gelince 
Yunauiatanın istiklalini kur
tarmak için yürüyeceğiz. 

Demiştir. 

--1111--
Sovyet 
Ordusunda 
Yen°likler 

Londra (R dyo) - Mos· 
ovadan bildiriliyor: B. Sta

lin Kızılordu akademisinden 
ve harbiye mektebinden 
mezun gençlere hitab~n be
yaD tında orduda geniş 

tadilat yapıldığı, yapılan 
değ ıikliklerin modern bar
bın tecrllbelerine iıtinat etti
ğini bildirmiıtir. 

ga hükümeti mu 
halaza etmiştir" 

Londra (a.a)-Avam 
maraınnda harp vaziyeti 
kında cereyan eden 
kereler esnasında 
h -diselerioin bir taribç 
yapan B. Eden eı:ümle 
miştir ki : 

- Yugoslavya harb 
ıır d jildi. Ancak hiik 
darbesinden sonra Yur 
ordul naın baı:1rlan 

için hamle ve gayret s 
miştir. Fak t bu gay 
çok g ç k lmışb. 

8. Eden Türkiye la 
re münas betleri bak 
şunları söylemiştir : 

- Türk devlet ada 
nın düriist dostluğu ·v 

-D•vamı 4 üncü ıalai 
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işçi kadınların küçük 
çocukları hakkında 

lıe giden fakir halkın çocuklarını emin 
•e mazbut bir yerde muhafaza için C. H. 
Partisi viliyet idare heyeti reisliği tarafın· 
elan çok bayırlı bir teşebbüse girişilmiştir. 
Şimdilik Eırefpaşa, Gaziler ve Kahraman· 
lar mıntakalarında olmak üzue fakir halk 
yavrularını barındırmak için Kreıler ihya 
edilecektir. Buralarda çocukların iaıeleri 
temin edileceği gibi eğlenmeleri için de 

1 bir çok vautalar bulundurulacaktır. 
Halkevi tarafından Kreşlerin hazırl~aması 

için timdiden faaliyete geçilmiştir. 

--o--
lhtikirla mücadele 

teşkilatı 
Ankara-lbtikir vakalarının ıüratle ta

kibi için fiat mürakabe teıkilitlnın geniş
letllmeaı ve buaua bütün viliyet merkez
lerine teşmili kararlaştırılmıştır. 

Ba maksatla ticaret vekileti 65 kon trol 
' memuru alacak, buular vilayet merkezleri
\ •• taksim edilecektir. ,, ________________________________ ___ 

:-DOi TORUN KÖŞESi_ 
. 
;Kalbde damar çatla-
t ması inf arktüs 

Damarlarımızın sertleımeıinin tansiyon 
IJiksekliklerinin feliketi bir neticesidir. 
•Maamafih her zaman mutla~• tansiyon 
1ylk1ekliiinin neticesi dtğildir. Diğer bazı 
lbaıtalıkların meseli şeker bastahiının gene 
lılamarlarımız üzerinde husule getirdiği ma
lrazi tagayyilrat ta bu müthiş arızaya sebep 
l:>labilir. Böyle hastalasda bazı mütekaddim 
-ıımetler •ardır. 

ı Y&rürken birden vukua gelen göğüs 
~ancıları ve tıkanıklık. istirahatle bu araz 
larur. Harekete geçince gene ba~I r. Gö· 
r&ate iman tahtası denilen kemiğin arka
ıada birden bi11edilen şiddetli bir ·sancı 
le baıtabğın başladığı görülür. 

Bu sancı hazan adeta bir bıçak gibi 
iuolunur, bazan da adete büyfik bir çivi 
aplanır gibi bazılarında da tabirleri veçbile 
tleta beLonarme olmuş gibi şidddli bir 
• evca görülür. Hastanın rengi sararır, 
otak terler döker, nefesler sıklaıır, nabız 
ayaflar ve o zamana katlar yfikseklerde 
olaıan tansiyon da birdt:nbire düşer. 
lasta büyilk bir ızbrap içinde kıvranır ve 
ıaalesef bir çok defa, akabinde ölüm 
ıki olur. 

(RltkiN St!si) 

-Şehir Haberleri mmıcw-

Güzelyalıda kurutulan batak
• lıkların 

gençlik 
yerıne spor ve 

yapılacak sahaları -------
• Güzelyalı mıntakaıında 
bulunan küçük su birinkin· 
tileriyle ufak batıkbkların 
küçük sai mükellefiyeti ka
nunun da denize açılan ka
nallarla ve suların denize 
akıtılmak suretiyle kurutma 
ameliyesinin bittiğini yazmış
tık. 

Münferit ve sahipli bulu·I 
nan bu yerlerin beden ter-

' biyesi bütçesinden kif i mik
tarda tabıiıat ayrılmak is
timlik edilmesine karar ve
rilmiştir. 

istimlak muamelesi bittik
ten sonra bu geniı sahada 
ha11rlınacak proje ile mo· 
dern spor sabalerı tesis edi
lecektir. 

Bu ıuretle şimdiye kadar 
sıtma meobaı olan bu saba 
badema gençlik hareketle
rinin belli başh faydalı bir 

Güzelyalı semtindeki ba· 
taklıkların o civar halkına 
yaptığı mazarratlaıı gözö· 
nünde tutan vilayet makamı 
11tma mücadelesi mıotakası
itbal edilen bu sabanın esaı· 
h temizlenmesine ve su bi-
rikintilerinin tamamen kal- merkezi haline getirilecek· 
duılmasına karar Yerilmiştir. tir. 

----------------1-----------~ 
19 MAYIS 
BAYRAMI 
Bugün sabahleyin Vali 8. 

Fuad Tukıalin reisliğinde, 

belediye reisi Dı. Behçet 
Uz ve C. H. Partisi viliyet 
idare heyeti reisi avukat 
Münir Birselin de iştirakiyle 
bir toplantı yapılmış ve 19

1 
Mayıs spor bayramı prograu 
mı üzerinde görüşmelerde 

bnlunmuştır. 

-----
Bıçak tl!lşımak 

Kemerde Lile sokağında 
Kasım oğlu Hıyrinin üzerin
de bir bıçak bulunarak alın· 
mışhr. 

§ Güzel lzmir vapurunda 
Musa karısı Saimenin fizc· 

rinde bir bıçak bulanarak 
alınmıştır. 

1 Pitpızarında Yusuf oğlu 
sabıkalı Bekirin üzerinde bir 
sutalı çakı bulunarak alın
mıştır. 

Sustalı çakı taşımak 
Karantinada Hatay cad· 

desiPde Mustafa oilu Sey
fettioin üzerinde bir bıçak 
bulunarak alınmıştır. 

Bıçak teşhiri 
lsmetpaşı bulvarında Yu-~ 

ıuf oğlu Necmi kadın yü

zünden lsmail oğlu Hikmete 
üıçak teşhi r ettiğinden yaka
laamışbr. 

Sarhoşluk 
Kaı aotana Hatay cadde

sinde Mustaf 4 oğlu Seyfet
tin sarhoş olduğu halde re· 
zalet çıkarC:lığından yakalan
mıthr. 

Hırsızlık 
İsmetpaşa bulvarında Hüı· 

nü oğlu AH Riza Mehmet 
oğlu lsmailin iki dirhemini 
çaldığından dirhemlerle bir· 
likte yakalanmıştır. 

Kız kaçırmak 

:Ski arkadaş 
-5-

§ Mimarkemnlettio cadde· 
sinde Cemal oğlu Hüseyin 
Çelik kadın yüziioden lbra
bim oğl11 Yusufa bıçık teş · 

Keçeciler caddesinde Be
sim oğlu Oıman ötedenbe· 
ri ıeviştiği Sabit kızı ipeği 
kaçırdığından yakalanmıştır, nargile bir ettiğinden yakalınmıştn. 

. . . fELHAMRA Sinemasındasugün i Tiitün dumanının zararlı teıırlerını bu • . 
ti it k b- b-t- t d :Bugün muazzem ve muhteş~ın bır aşk, kabrsmanlık ve fc-% 

"ı~- e akza ?18
d.l'kvebyla ubs u 1~

0 . b~ı •
1 

aka ı dakirlık fiimi, Rogers Rangcrsin cibaoşumul ueri ı 
a wrma , ıım ı ı raz aya ı srı ı 'e i - ı (N th t v ~ 

olunabilirse de, SOD zamanla da bu bu- : P;11:;:s) Zafere Doeru i 
'.8ta llboratuvar bayvar.ıl arı üzerinde tec- :{Tabii renkli) Yaratanlar: Speocer Tracy ~ Robcrt Young ı 

• jbeler yapan hekimler v rdı:-. : Jurnalda en son ve eu mühim harp haberleri ı 
' Bualardan birisi, tütün içilirkf a köpek- ı Seanslar: her gün 2-4-6,30 ve akşamları 9da başlar : 
11de kalbin hareketlerini dikkatle tesbit ı Cumartesi ve Pazar günleri 11 ve 1,30 da başlar ı 
~lf, içine pamuk parçası k umuş bir ağız- !Di~kat: Haf~a~ın. bütün günlerinde ilk seanslı.r UCUZdur.ı 
~. tecrübeleri tekrarlıyarık pamuk por· • _!~tlar: Bırı~~~~!2_5, koltuk . 30 kuru!~· .. ...J 
llDıa tlitüa dumanındaki muzu madde· TELEFON: 3646 

'\ topladığını ideta dumtnı tem.izle~i~ini : Tayyare Sinemasında : 
ba suretle onun zararh tc11rlerıoı az ı ı 

t ortadan kald11dığını söylemiştir. : lmperio Arjantinanın rakibi - Madrid sahneleri yıldııı ı 
rıtanü herkes kendi zevkiae göre, türlü t altın Y_.C billür sesli ~~tr.~lita Castro'nun ı 
il k·ı d .. t · ıa. tii ın. . t ı Y arattıgı lıpanyolca sozlu, şarkılı, danslı ı 

ıe ı er e"' ve c;r u r u ıçme •aıı •- : J ı 

r•• kull•nm•ktadır. : SEV L BERBERi ı 
1 lmbekl ~lltün~n nargilede kullanı.labil~- ı Şen - ııefe, musikili ve l&ks dekorlu büyük opera filmi ! 

bir ıeklı bahnde bulu uyor ve hryakı- : Ayrıcı: lnıilizce ıözlü ( Havay Geceleri ] : 
çok boıuna ıidiyor. : Matiaeler: 3-5-7 vo 9,15 te.. Peışeoıbe, Cumartesi vei 

-Sonu •ar- ı Paıar ı&nleri 1,30 da illve s.•a.a.•.ı - .... --... 

Farukun 3000 ~~; 
nı çalan Mersinli ~ 
paralarla~ be~a~ . 
şehrimize getı~ 
lstanbullu çe)ep Faruk'un Bat., ~ l, 

Emniyet otelinde mi11fir bulundugu ., 
yastığının altındın 3000 lir•11111 .:.'ti 

Mersinli Selim Afyon K a rabisard• yr 
mıştır. I~ 

3000 lira Selimden alanmış ye . ,1. I 
sahibine verilmek üzere lzmir emD•1~ 
dürlüğüne gönderilmiıtir. Selim de _ __.,...., 
Afyondan f t hrimize getirilerek 1 

teslim edilecektir. 

--o- f 
Fuarıınıza Macarl• 
iştirak edecekl~~ 

Fuar komit eıi reisliğine gelen. b•;_,; · 
tupta, Macaristanın bu aeneki Izmır 'it",# 
resmen iştirak edeceği bildiriJ.-• "1' 
Ayni mektupta pavyonda satışın d• 
lacağı haber verilmektedir. 

--o-- , 
Ziraaıt müzesiıı• 

su bastı ~ti 
Belediye fen heyetine, KiiltlP"~ 

zir•at müzesinin mabzenindea ıu fıf ı,ill 
ve elektrik tcıisatınııı da bozaldui0 

rilmiıtir. ~ 
Mtiıedeki vaziyet tetkik ediler• 

eden tedbirler derhal alınacakllf· 

--o--
BORSA HABERLERi • ..-. 

14·30 kuruş arasında 397 çuv•I ~ 
9,75 kuruştan 10 tun nohut, 30 ~ ~ 
50 toD siıam, 42,50 karuıtaa 10 bı• / 
zeytinyağı satılmıştır. ~ 

FAYDALI BiLGiLERi: J 
Köpüren bal nas 

ıslah edilir? ı-ıı-"' 
Ekseriyetle bal Nisan ve Mayıı •Y 

1
,tit' 

köpürür. Beyle balı yenilecek hal• • ff 
mek için bir kap içeriıine koyu•~,.,.~ ' 
soiuk su dolu bir tencereye y~rlet~_,ıı) 
tencereyi ateıe oturtunuz. (Baıa • "4 
usulü kaynabnız, yani ateşte kay1111•• 
balı da kaynatmalıdır. k•P" 

Balın üzerinde basıl olan köpBil! ,lif 
ile aldıktan sonra, kor haliade bır 

·e~;~;.; .. \;:;=: olk-•-
• • 

ması ıçın •'f'' 
Haıır kanape koltuk takımlara ~t•' 

itina ile yıkanmalıdır. Hasırın dalıD• b,t 
kalması için iptida kolların koltukl•'r '°'~' 
tarafına kuru 1abun sürerek o••.• .,,r 
ıonı ı bir kova kaynar su içerisine .b:rilİI" 
dak amonyak karıştnmılı, bu ıu ıç ki•" 
bir sü~ger hatırarak ıılatmah, koltll 

0 
ti• 

güıelce yıka01alı. Bund•n sonra ıbk 5 ı.•-' 
çalkalayıp leıniz bezle kurulamalı ,e rtJd' 
cereyanı olan bir yerde tamamile kurll 
bırakmalıdır. 

Kollardaki kılla~ ,, 
Yü:ıüntleki mıkiyajı çık.rtınak .. lç•;kt'' 

kolay uıul vazelini y&ıün&ıe ıurd 
ıoara pamukla silmektir. . ..,,~ 

Kollarnnıdaki kıllara kökünden ~itır •"' 
kabil değildir. Geceleri yatarken bır P 1ıol
pa111oğu şu Joıyona batırdıktan ıoar• lıl'~ 
larınııa sürünüz. Yüz gram ıtll ıuYo• 1,~. gram olaijeali su, yarım damla aıD011 .fff 
Bu loıyon kıllan ıoldurur '\'e yavıt Y 
d6k•r. • 
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lfUR KAHİNLERi Hü asaları bir yı ık ataş rı. kırk 
mi1yo liray buldu 

~ti· -3-
~ 1111 •ldı'" 
, ' lı.._ gı •nda anae· 
'- ._.,ı keıe .. · ,.. '\tirc1· cegıae ye· 
'•b 1, 

"-rbi b' 
ı. leı/ ır kaç ay Ar-

ltbitı •ıae gitti. llirgün 
Jw._ erle beraber ye-

\ --q .... 
i"-ek' 1'~ bir kartal 
""- bıraz uzakta 
· i '- 11 lıaUıaDlardan bir 

"•eta h ~l ' ••alandı ve 
~Ilı, ~ 'İ• fırlath. Bu 
~''Jdı.''1 Aınphiaroıun 

~•diaed 
~et e. Pek miithiş 
•ı "-l lıııaeden kral, 
Çi~ ••kerlerioin ba • 

· '''' ·ı 'tlı bir arabada 
Hrtıt~ tt~erken, korkunç 
ı" 611' •ıitti, tam ara
\tı te ~d, tozlar havaya 
1 toPt klt •lamıyan at
--~te' 1•rııı kaymaıile 
~I •çılan uçuruma 

bit111:': Facia bu ka· 
dı, Kralın oğlu 

6 '~:rdiSi ıöztı tuta-
B •naaına aıdür-

.. q"' 
' b,l~d lal~rin en methu-
t'Jr •kıdir. Delfide, en 
~ lllibet il ~· ''Pıl Apo onun 
1•1erı lllııta ve oranıa 
llıa~ ~' de, Apollonan 

ıara.-
1)·~ ••tiltQi' . olan Fayton 
.'ter ~ f~ı. 
lı ~U llıınlerin yalnız 
belf· '•ibet ettiii hal
et k 1 

beynelmilel bir 
bet '1taa11ı11tı. Her ırk
"'1-r ~lletten en meıiaur 
tid' '11ıandanlar ora-

~~tıt~:~lı iltikhallerine 
"''~ • 'il, dı, .. d '-f •çın e, Apollo-
. ~.u ... '1t11ıdan bil yük bir .. ı, .. 
~ '-•1a Ollllnde muazıam 
\ ~ l•l daima ateıli ola· 
~L lçı,;'duralurdu. Manga
~ı.,: defne yaprakları 
~-b· 1, 

mııtı. Mitolojiye ıöre, Apol
lon, Dünyanın merkezini 
bulmak için iki kartal uçur
muş, biri ıarka biri garbe 
doğru uçan bu kartallar, 
dünyayı dolaşhktan ıonra 

Parnoa dağının tepesinde 
yani Delfi mabedinin bulun· 
duğu yerde birleşmişler. Ml
bcd orada inşa edilmiş v~ 
en tepesine de ı ki altın 
kartal keykeli dikilmiş. Par· 
nas dağının civarındaki ke
çilerini otlatan çobanlar, 
hayvanlarJD tepede bir nok
taya yaklaşınca hallerinin 
değiştiğini, garip ibtiliçlar· 
la titrediklerini farkederler
miş. 

Nihayet bu bale, dağın 
tepesinden intişar eden bir 
gazın sebep oldu;unu ve 
insanlar üzerinde de ayni 
tesiri icra ederek, asabı ga
yet gerıin bir bale getirip 
dimağın çalışmasını kamçı
ladığını anlamışlar. Mibedin 
orada yapılmasıDın sebeple
rinden biri de budur. Ayni 
zamanda :ı.ehirli olan bu 
ıaıdan fazla teneffüs eden 
birçok kabinler. bir saralı 
gibi ihtiliçlar içinde ölmüş· 
lerdir. 

Zamanıa, mibed ve ki· 
binler, Korosüs gibi sayth 
zeagialt rin oyuncağı olma
ğa başladı ve yavaı yavaş 

eski itibarını kaybederek 
tatibe karışlı. 

Çeviren: İlhan Taner 
-Son-

~~ 
~Q 

~-------------;--"Ulus" 
~~~~-ı:.aı .. ~--~ 

Dlsi,linli sıhhatli 
genÇlik 

Düny• bugünkü kanlı ve 

alevli buhranı atlatbktan 
sonra meıut sulh ıeneleri 

gelince, o zaman da ~ene 

beden terbjyesi mükellifiye· 

lstanbul - Yerli mallar pazarlarıcın senelik sahşları 
büyük bir terakki ile 40 milyon liraya bulmuş. bu suretle 
pazarlar piyasada D zım bir rol oynllimeğa başlamaşlardır. 
Sümerbank umum müdürlüğünün beyanatına göre Konya, 
Gazientcp. Tr~bzon, Diyarbakır, Ereğli ve Antakyada da 
birer yerli mallar pazarıkurul caktır. 

tinin, her türltı ihtimallere 

h•:ıır bir gençlik yetiştirmek 

vazifesi dışında bir başka 

hizmeti daha olacaktır: 

Sabuncu hanın'Bi 
dak0 

yangı lu 
baba oğ 
bıçakla 
yaralad 

Bu hizmet doğrudan doğ

ruya istihsafde randımanı 
arttırmaktır. Daha şimdiden 
bir çok fabrikalarımızda işçi

lerin, beden terbiyesile meş
gul ofmaJarıodan ~onra ran

dımanlarının artbğını bize 

bizzat fabrika 1ahipleri söy· 
mişler ve bundan dolayı duy-

dukları memnuniyeti gizle
memişlerdir. " 

Bed~n terbiyesi mükellefi
yetlerini, büyük disiplin çer-! 

çevesi haricinde ferdi şekil
de mütal~a etsek dahi bun· 

dan""başka bir neticeye var

mamız imkin dahilinde de
ğildir. 

Mademki, beden ierbiyesi 

ve spor vücuda kuvvet ve

rir ve ııbhat iberinde mn
essir olur, o helde sıbhath 

bir işçinin, mıriz, yorgun ve 

yurgon bir arkadaşınden da· 

ha fazla randıman vereceği 
muhakkaktır. 

Jstanbul-Sabun cu banın
da\ i yan~ında y nan ve 
yaralı olarak hastaneye kal· 
dnılan Dora da bugün has
tanede ölmüştür. Tahkikat 
neticesinde kazaya, Doraımı 
ihmııli sebep olduğu teıbit 
edilmiştir. 

Kadın bo2uldu 
Ödemişin Göre köyü hal· 

kından Hüseyin kızı Hatice 
adında 40 yaşında bir kadın 
merkeple Ödemişten Ada
gide nahiyesine gittiği sır -

---o,--
lstanbul- Düo gece . Ga

latada Ahmet adında biri 

15 yaşında oğlu Sabriyi 

bıçakla sırtından aiar olarak 
yaralamıştır. Hadisenin se
bebi Sa brioin, babasının 
ihtarlarına raimen kahveye 
çıkması ve iskambil oyna
masıdır. 

--.mı--

Esrar bulundurmak 
da Menderes iizeriade köp-
rünün yüz metre mesafesin· Keçecilerde bir bırıızb 
deki sudan geçerken mer- meselesinden kaHkoJa geti 
kepteıı düşmüş ve sular arı!· rilen Hüsnü oğlu Ali Riza 
sında kaybolarak boğulmuş- 5 · 
tur. Bilih~ıra merkep tc bo· nın üzerinde aautıgra 

esrar bulunarak alınmıştır. 

· ğulmuştur. ------1111111!'~-~~!!!!~~~~~ ---
HALKIR SESi HAKKIN SESiDiR 

Biraz insaf ! 
Aldığımız bir mektup: 
Kemeralb müstesna olm~k üzere lımirde ve Karııyaka 

da ba:ıı tatlıcılar birdenbire t thlarıua yüz par• zam ya 
tılar. Buna sebep olarak şekerin kilosuna on kuruş za 
bindirildiğini iddia ediyorlar. · Halbuki bir kilo şekerde 

c::...., 
şöyle böyle otuz kırk tabak m~ball:bi .ve sü~l~ç çı~makta 
dır. Bu gibi zamlar biz müşterıler uzerınde. ~yı tcıar ya 
mıyor. Eskiden her gün çoluk, çocuk bu gıbı yerlere d 
vam ederken şimdi baftad iki veya üçe indirmeğe merh 
kaldık. Tabii bu gibi müesseseler· koasomaıyondan ziya: 
ediyorlar, ve ayni zamau~a da yavruların gıdalarına 
çekmiş oluyorlar demektir. 

cu.~ 
~·...., 

as 2 = Mezarbkbaşı eski ınabk~· 
me caddesi şek erci karşı· 

HlLKIK SESi HAKKIN SESID ~~ ~~· relen hediyelerle 
~'tel· 1' hazine milzeıi ha
~ -.. t'° Bayülc mermer av· 
~"' ,... orta11nda, vene 
~ ı,, n'Cayak vardı. Ki· 
tltti' t)finin ıeaç baki· 
~'t :~•••ndan seçilirdi. 

sanda No. 485 Berber Erdo· 
ğacın Ost katında Bay•nlara 
mahsus 9 yhk öndülcı mmşı 

Bu bakımdan memleketin 

hangi yerinde bir gençlik 

kulübü 1.çıldığını duyanak, 
oraya taze knvvet ve sıhhat 

aşılandığını görerek memnun 
oluyoruz. Gürbüz; yavuz ve 

disiplinli evlitlartmızı, yurdu

muıuu, şimiıin, raudımaın· 

mızın, iştibsal~mizin garanti
sidir. 

• • • • iZMiA : : 

ver yUzUnUn en gönUI acıcı cenneti: 

ızmir beledigesi Kadit ekılesi kır gazinos 
, .. ~/.tün. bu renç kız-
~te 1

1
' 1• Tualyah bit 

de d 11 .. ~ olup kaçınca, 
~-d, 'ı ıtirildi ve o ıa· 
~, ıa sonra kabin kadın· 
' tfl• ~~tı 1 Y•ıını geçkin ol· 
'\i._1 lltt kondu. Evveli. 

"" tr, senede bir defa 
~)~tte bulunurlardı. Sa-
~llti iizerinde kahinin 

'' 
1 

hareketler, etrafın· 
' '11ilfiUeri tarafından ta
l .. 'dil• 
~ı_ ır •e bu sözleri ma· 
~ buıuıi ıairleri tara· 
~td 11 ltıanzum olarak ya· 

l, s. 
,._ -·-••rı her rln bir ki· 

manikür veaair mevaim tu
valdleri müteba~ııı bayan 
Samiye tarafındıın yapılmak· 
tadu. Fiyatlar rekabet ka
bul ctmiyecek d11rccede eh· 
vendir. Bır tc~crObe k6fidir. 
1-10 Telefon 2818 

Kiralık ev 
Dibekbatı Süvui mahal· 

lesi Hacıoıman sokağında 
neıaretli beş oda, mutbak, 
kızma hamamı ve her iki 
tarafda bahçesi bulunan 22 
numaralı mükemmel ev ace-
le kiralıktır. Görmek iıti
yenlerin Adliye icra daire
sinde mllbaıir B. Hüıaüye 
müracaatları. 3-7 

ı Enternasyonal Fuarı ı 
: Mellarnm:ı enteroasyooalt 
l fuarında. bir milyon alıcı- : 
; ya tanıtımı. ı 

• • 20 Ağuslos 20 Eylül f --
9EY

LUL 
Baha

rat 
deposu 

cıı:: ı 

H~r cins hahaut, Tuvı..· 

Gece gündüz açıktır. En temiz havayı, en nefis man3 
rayı en leziz mezeyi, en soğuk birayı orada ·hulurıunuz ... 

yüksek sa 'atl·a1 Avrupa 
mektebinden diolomalı 

~~•lıaa bakmaia baıla-
h. ı, 

u'lf' 
Dr. Fahri Işık ıeı eşyası, kum&, ve mobil-

' 
l M l k ~ L t 1 \ ya boyaları, Karpit, Kara 

(Kazım San güder) 
Kemeraltında Meserret oteli karşuıında (67) numaı 

mağaza11111da ~n ıon modaya uygun kadın - erkek elbi••I 
dikmek ve mevsimin modern komaılar satmak •aretl: 
müıterilerin memnun etmektedir. 

\ıı._ tde ilk kllıinlerin ne 
\~~. ~""it •te batladıkları kati 
~-._ 'ıiliamlyor. Tra•a bar-

•ııada mllt•t yapıl· 

1.m r em e •~ u.a" an•• 
Roatke11 matebaıı111 boya, Zaçyağı, FILIT ve 

Roatken n Elektrik teda•1•1 diier aıitler fiatler normal 
yapıhr. Udnel IMJl•r Sokak d 

1' tıc Ti:t..L!FON. 250 kalite ekıtra ır. 



RADYO 
GAZE TESIND E 1 

IRAKTA VAZIYET 
Irakta lnrilizler ve lrak

hlar araıında muharebe de
vam ediyor. Mü1ademcleriu 
henüz bava harekatına iobi-
ıar ~ ttiği anlaşılmakta ise 
de ber iki taraf daba geniş 
aıkeri harekat için hazırlan
maktadır. Bu bidiselcrin 
Arap memleketlerinde bü
yük ve heye~nlı bir alaka 
ile karşılandığını söylemeğe 
lüzum yoktur. Mısır, Irakta 
harp başlamasından endişe 
duymakta ve lrakıu lngil
tere ile anlaşacağını ümit 
etmektedir. 

Diğer taraftan, Suriyede 
Irak lehine ve lngiltere aley
hine nümayişler y•pılmıştır. 

Maverai Erdüade Emir 
Abdullaba ve bu memlekete 
iltica eden Iraklılar askeri 
harekita bazılanmaktadır. 

Irak hidiıeleriude ltalyaa 
propaganda teşkilitıuın iç 
yüzünü gösteren bir keyfi
yet ıudur: Arapları Türkiere 
karıı kııkartmak için balyan 
radyoıu Arapça ... neıriyatında 

t Sadabat paktına rağmeo 
Türkiyeain bir islim memle
ketine, lraka karşı lngiltere 
ile iı birliği yapmak niyetini 
bildirirken, İtalyanca neşri-

• yatında ise Irak hidiıelerinin 
Türkiyede lngiltere aleyhin

\ de akisler uyandırdığını ıöy
l'temektedir. 

Balkanlarda mskeri hare
kat nihayetlenir nihayetlen
mez mihver devletleri yeni 
meselelerle karşalamışlardır. 
Slovanyanın ltalyaya ilhakı 
Yugoslavyad1. derin bir te
essür husule getirmiştir. 

Hırvatistan da parçalan
mıştır. Sırplarla sıkı bir iş 
birliği yapmadıklarına Hır
vatlar şimdi piımandır. 

Sırplara gelince : Bulgar 
radyosunun neşriyatı da gös
teriyor ki Almanlar Sırbis · 
tanda şiddetli mukavemet 
Ye sabotajla karşıl•nmışlar
dır. 

Sabotaja karşı Belgrad 
radyosu dün akşam neşret
tiği bir tebliğde diyor ki: 

Halk arasında Almanların 
18· 45 yaşları arasındaki 

Sırpları topbyarak amme 
hizmetlerinde kuJlanacakları 
rivayetleri dolaımaktadır.Bu 
rivayetler yalandır. 

Diğer bir propagandada, 
köylülerin ihtiyaçlarından 

: ' fazla zcrriyatta bulunmamasl, 
1 zira fazla mahsulün Alman

lar tarafından müs dere edi
leceğini söylemektedir. Bu 
da yalandır. Bu gibi yalan 
haberleri neşredonler askeri 
mahk•melcr sevkedilecektir. 
Almanlar Sırp iktisadiyatını 
ihya · etmek arzusundadırlar. 
Ve hüıaü niyet 1ahipleriuia 
yardımına intizar ediyorlar. 
Bunun için tenbelliğe ve 
ayareliğe müsaade edilmiye
cektir. 

RADYO-
8. Eden 
him b.,r n 

söyled" 

mü- Sisam Midilli Sellum ve Tob
k adaları'da işgal rukta sıca ve 

Avustralf 
Başveiıi! 
Diyor 1'1 

--!1!11--
-Baştarafı 1 nci sahifede
kiyenin hak ve menfaatleri
ne kar~ı her hangi bir te· 
cavüze mukavemet azmi 
bende derin bir tesir y.ııp· 

mıştır. lngilter~ ile lttifakm 
Türkiyenin h arici siyası:. tinin 
esasını teşkil ettiğine emin 
bulunmaktayım . 

B. Eden lngiliz-lrak ihti
lafına Türkiyeniu tavHsutu 
hakkında demiştir ki : 

- lrakla aulaşmak için 
ş&artlanmız Irak kuvvetlerinin 
Habbaniyeden çekilmeleri 
ve lnakta lngiliz kuvvetle
riyle mubasasamatı• terki:. 
dir. Bunlar yapıldıktan son
radır ki lnğiltere muahede
lerden mütevellit haklarının 
müzakereıine razı olacaktır. 

"- 8 Şubatta büyük Bri
tanya kuvvetlerinin Bingazi
ye girdiğibde Yunan hükü
metinden bir nota almıştır. 
Bu notada Yunan. hükümeti 
Alman taarruzuna maruz kal
dığı takdirde mukavemete 
devam edeceğfoi nihai zafere 
kadar bizimle yanyana çar
pııacağını bildirmiş ve böyle 
bir haf tehaddüs edecek 
olursa büyük Britauyanıa ya
pabileceği yardımı sormuş
tur. 

Bu nota bir istimdat iş -
reti değildi. Yunanlılar hiç 
bir zaman yardım için fer
yat etmemişlerdir. Büyük 
Britanya bükümeti Biugazi
den ileri bar!;)ketia durdura
r k Yunanistacın imdadına 

koşmağa karar verdi.,, 
Biz kazançlar temini için 

değil, gaye için harp ettik. 
Büyük Bıitanya Yunanista
nın yardımma koşmasaydı 

bir daha dünya yüzünde 
açık alınla gezemezdik. Biz 
yaptığımıza niiidim değiliz. 
Yunanistan da yapbğıaa na· 
dim olmaoııştir. Topraklan 
istiliya uğr{jlmışhr. Fakat 
istiklal ve kurtuluş güneşinin 
yeniden doğecoğına kanidir. 
Büyük Britanyanıo vazifesi 
Yunauistauın bu ıstırap gün· 
lerini mümkün olduğu kadar 
kısaltmak olacaktır. 

Irak isyanı hakkında 8. 
Eden demiştir ki: 

- Raşit Alinin bir bükô · 
met darbeıile idareyi eline 
alması lngiliz-lrak ittifakın
dan müteveJJit taahhütlerin 
ibliliae bir vesile olamazdı. 

Basraya asker çıkarılacağı 
ve muabedeuiu abkimına 
tevfikan miı11akalituı iade 
edileceği Bığdat hükume
tine bildirilm ' şti. Irak askeri 
liderleri evveli muahede hü· 

edildi mi? kum fırtınaları 
--o--" ----Beri in (a,a) -- D. N. 8. 

Ajansı Alman kıtalarının 
Midilli ve Sakız adalannı 

işgal ettiklerini bildirmiştir. 

Radyo gazetesine göre 
şimdiye kadar Semendere, 
Taşoz, Limni, Midilli ve 
Sakız adaları Almanlar ta
rafından işgal edilmişti.· . Sa
kızın ltalyanlar tardaodan 
işgal edildiği bildirilmiıse 

de bu bab:sr doğru değildir. 
Alman nakliye gemileri Al
man askerlerini ltalyan tor
pidolarının himayesinde ola-

rak taşımaktadır. Sisamın 
işgaline dair bir haber gel-

miıse de henüz teyit edil
miş değildir. 

---o---
Yunan 
Donanması 
Hanya (a.a) - Yu:ıan fi. 

lı>su hılkkında aşağıdaki 
rHmi tebliğ neşıedHmiştir: 

Yunan denizalhaları lsken
deriycye giderek fogiliz filo-

suna iltihak etmişlerdir. On 
muhripten üçü batmışhr. O.a 
üç torpitomuzdan ikisi lshen
deriyeye vasıl olmuştur. 

kümlerinin tatbikini kabul 
etmişlerse de sonradan bunu 
reddetmişlerdir. 

Bu husustaki hareketleri 
ni hiç bir: surett mazur 
göstermek kabil değildir. 

Büyük Bı·itanyzı Türkiye 
ve Mısır hükumetlerinin 
lrakla aı-amızda bir anlaş
maya zemin ıuamalarından 

mütehassis olmuştur. Fakat 
Irak askerleri Habbaniye-

den çekilmeden Büyük 
Britanya müzakere kabul 

edemez. 

HOŞ BiR HIKA YE 
Bundan sonra Bay Eden 

hoş bir hikaye niatmıştır : 
- Şimali Franı-Jada esir 

düşen iki Fransız askeri 
şarki Prüsyada bir kampa 
yollanmıılardır. 

Oradan kaçarak Polonya, 
Macaristan, Yugoslavya ve 
Yunaoistana gelmişlerdir. ve 
bu iki asker şimdi garp çö 
!ündeki kıtalarına iltihak et-
mişlerdir. 

Seyahatleri yalnız kendi 
cüretklirhklarının neticesi 
değildir, Geçtikleri memle· 
kellerde büyük Britaayanın 
ıaferini bekliyen on binler · 
ce milyonlarca insanın yar · 
dımı bunu mümküu kılmış-

----Kahire (a.a) - Sellam ve 
Tobrukta sıcak kum fırtına-

ları başİamıştır. Vaziyet 24 
saattanberi değişmemiştir. 

Habeşistau rla vaziyet çok 
iyidir. Biıhasıa De~siyenin 

şimalindeki harekat Britan

yanın lehine inkiş f etmek
te devam ediyor. 

Bi11gazi limanına tayyare

lerimiz hücumlar yapmış ve 
limanda buı gemileri batır· 
mışlnrdır. 

-----KB--
lngiltere 

üzerinde dokuz Alman 
taggaresi düşürüldü 

Londra, (m.a) - Düo lo

giltere üzerinde uçan Alman 

b~yyareierinin dokuzu düşü
rülmüştür. Atılan bombalar

dan hasar cüz'idir. 

lzınir birh ci icra memur· 
luğandan: 

lzmirde Mehmede borçlu 
Durmuş Hamdiaio lzmir 
K.rşıyaka donanmacı ma• 
hailesi Galik bey sokağında 
kiin 14 numara tajb ve ada 
90 panel 11 de kayıth ve 
1000 lira kıymeti muham• 
menli evin açık arttırma su
retiyle 29/5/941 tarihine 
müıadif perşembe güoii sa• 
ı:.t onbeşte dairemizde sah ~ 

lacaktır. Bu artırmada mu· 
hammcn bedelin yüzde 75 
şiai sürülen pey bulunmas
sa artırma on gün daha 
temdit ve 9/6/041 tarihine 
müsndif pazarteıi ayni saat
ta en çok arhrana 431 lira 
35 kuruşu geçmek ,artile 
ihalesi yopıfo caıktn. 

Amerika agakt• 
~~uor medaniu•t 
megdan muha 

ieri ugor ,, 
O
_,... .... -- ,,. 

Londra, (a.a) _. ıi 
ralya başvekili ftf ell e• 
lediği bir nutukt• 
demiştir ki: b 

Düşmanımız b•~ i: 
karşı aıkerle def 

0
, 

lara, ihtiyarlara ~e ç t 
karşı bomba qe e 

• İD 
yapmıştır. Ma~111 t• 
detli barbarlıgt01 • 

temsil etmiş ,,., bll"da 
bir riyakirbkla . dl 
beklediği yeni oıı• p. 
vermeğe çalrşmışt~tt· 

11 . b-ı- Br• • 
zıes u un . "' 
Hitlerin ölümü tle t 
değişeceği ve bi~J•fi~ 
milletinin Hitlerıo t 

.. be'' usullerine muza ~· 
yeçeği düşüncesini 't 
dan çıkarmağa d•.";ir: 
miş ve şöyle deaı•f dl 

Vazifemiz bir ad• d 
. k d w ·ı eıiller vırme egı D tıb 

malik olduğu tefe•~ue 
ruhu Alman 111 

uzaaklaşbrmaktır. 
rııı Hitlere onun t• ı b'ı 

cesaretli ve iyi teÇ ~I 
miş milyonlarca .. til 
k d- bU 
arşı unyaaıo . " 

tany111 memleketler• b 
yatı bir maaad• el 
Amerika ayakta el• 
Medeniyet için 111eY 
barebesi veriliyor. 

YeşlHJuMift.-adal 
kUVVBt gönd8 
Löndra (a.•)- ~~ 

piyade bazı Portektrı 
rı Yeşil burun ad• 

1 

reket etmişlerdir. ]İ 
Bu adalar Seııeg• 

kar limaınna kart• 
maktadır. 

Ya alalll" 
lkiçeşmelik Şan ;~ 

tapu sicilliğiue sabit olma- Hakkı oilu Te
9 1 

o" 
dıkça satış bedeliniD pay- yüıüuden Ramaza• ı 

Şartname 15/ 1941 deü iti
barea herkesin görebilmesi 
için açıktır. işbu gayri men
kul üzerinde ipotek sahibi 
ale cakblarla her h ogi bir 
bak iddia edeDlerin evrakı 
müıbitelerile birlikte tarihi 
llindan itibaren on beş giin 
içinde dairembe müracaat
ları aksi halde alacakları 

!aşmasından hariç bırakıla- sanı kama ile sol 1:" 
caktır. Yüıde iki buçuk tel- hafif surette yaral• 
laliye müşteriye aittir. Ta- yakalanmıştır. 
!iplerden yüıde yedi buçuk § lzmir vapuruod• 
pey akçesi veya banka mek- larria amele Mostaf~; 

· tubu ahr, Ta.iplerden fazla oğlu Mehmet, Eoı• 0 
malumat almak iıtiyenlerin Hasan vapur aab•'

1 

dairemizin 16239 sayılı doı- kilo salça ve 2 adet)' 
yasma müracaatları ilin o- ıişeıi çıldtklarıad•ll 

tır. lunur. 1665 mışlardır. ~ 

D T) Kl,eslnden ahcız . Çorakkapa Poliı Merkeıd ~ 
e tartı,.. No, 864 Hata• T"hıl11 ONDER Telef~ 


