
(Her gU ALKll'i SESi 

a ista -•• o -
talyan~ d ay ılan sı-

e e 1 vı lngilizl r 
ı isku derigege vardılar 

tala dık a b 
~t ltrt, .... t - d k'I · B ak "it t ... oprığın üstun e çe ı mı~ cyr , 
() ~ ~•lb toprağın altında gömülmüşse dem; 
() 'il 11 Parçasıdır, düşm n ram olmıy cıtk; 

•t•1t P•rçaıını ellere beo çiğntmem. 
~ 
Sı111, boy,, laıe açan güllerini b ğlarımın, 
Aıl1a1 

111 
tek karııında dinelir tek kemiğim, 

~il !Ilı •huna koydum yücelen dağlarımın, 
ht•rken ele geçmeı "Vatenımdu!,, dediğim. 

s_ıa 
'<'il~' lttibi bu arkın şu sınır) rda biier, 
bGt~ t•tibinıizin en başı ord belirir ; 
ı\lt1 lllın savletine göğsümü ettikçe siper, 

16
t hin akının şiddeti bir demde erir. 

b 
8~~~•11dıkça bu bayr ebediyetlere dek 
\ted·~1tııeı başımın üstün t k gölge ~iye, 
ş,,e~.1~liıne vatan hükmedecek, ün v .... rccek 

111 doğduğu, şahlandığı tek ülke diye. 

Nurettin ART AM 

, ahire, (a u) - DHsiye 
1 

öu!erinde en şiddetli muha -
4 

rebeler devam etmektedir. 

Adisababamn 225 kilometre 

şimıı:I şorkiı.ıhıde vuku bu!u-

ı; n bir mub rebede İtal· 
ynnle.ı· h ziwet uğrablmış· 

lı rdıı:. Ha im boğaz geçid-

ı ri k Amil en tutulmuştur. 

"--
m ya_ ... __ _ 

Şimali ga blsindekl 
deniz üslerine hü

cum gapıldı 
Londra (e. ) - Hava ve 

emniyet nezaretlerinin teb
liği : 

Hava bombardıman tay-
yarelerimiz Almanyanın şi

mali garbisinde bulunan de
niz üslerine hücum etmiş· 
lerdir. 

,--o--
1 g•lte e 
•• 
Uzeri de 

I~ Yuna-m~iy;l! 
-·~zırııkıarını ta.1 1 Uf ak mikgasta hava 
~.~uanıarın sulh- faaligeti oldu 

--lil!!!!l--

-~1 ıetmeğe bile .i:.!inu••~·.!;~:~~'::' k;m~ - 0 ---

• arı UOktur. 11 neşrettiği resmi t bliğ: Londr ( . ) - Bugün 
ll ita~ Bir çok Alman tayyarele· lngiltere üzerinde ufak mık-

I ~-.. b~af aza etmek ri, Egin ve Meg ra mm ta- yasta b va faaliyeti olmuş· 
ı.. CleQll ~tize almak katarın hücum tmişlerdir. tur. Bazı mın~akalara bomba 
''1 'et dır • Zaferi Diğer bir Alman t YY re atılmışsa da b s r çok az· 
~lt.I' •cek rnodern gurubu Hell s yolcu vapu· 
"•tı, ~e bllh&ssa rurıu bombalamış ve bom· dır. 

~~c, ..... hlUselllh ve b 1 r v pura isabet ederek Londr ( .a) - Kombaç 
Q •••z olrnak bir çok yolcul rın yaralan- kralı 65 yaşında olduğu hal-

ltt, ~•ktlr. maınoo sebep olmuştur. de dün ölmüştür. 

Londre (a. )-YuDa.nist n
d u tnhliyc edilen sivil in· 
gilizler Iskenderiyeye vasıl 
olmeşlardır. K dm ve ç ,_ 
cakl rd 11 mürekkep lngıliz 
Je r biç bir pıınik olmnd n 
Yuaon bükemttioin yardı

miyle Pareye gelmişler ve 
bu.a.iau da vnpuılarla Is· 
lıenderiyey hareltet etmiş
lerdir. 

-- --
Sidne de 
hm hiır 
1 tı yar. 

•• mu-
op-
dı 

Sidney (a.a)-Bütün p r· 
tileri temsil eden mümessft
ler askeri veziyeti tetkik 

için bir toplantı yapmışlar
dır. Kurmay boşkanı söyle

diği bir nutukta bilhassa 
ıuoları söylemiştit : 

"Almanlar imparatorluğun 
kalbine yaptıkları hücumda 
muv ffak olamamışlardır.,, 

--1111!11--
b ZI Sur~yede 

ebemmiy tsız 
Hadiseler oldu 

Vişi ( .a) - Suriyede bazı 
ehemmiyet!iz hadiıeler ol
muştur. Muhtelif ırk ve din-

ler arasında vukun gelen 
mahalli k vg 1 r olmuştuı. 

Cenubi Lübnaoda asayış 

iade edilmiş ve iki jaadar
ma yaralanmıştır. 

Doiru değilmiş 
Berlin (a.a)-Bir ispanya 

eırtyat 

Amiri ve Baı 
Muh rriri 

SIRRI SANLI 
Senelik 7,5 Lira 

6 Aylık 4 ,, _ 
SAYISI (100) PARA 

IŞTIR 

gıliz B şve
beyanatta 

bul du 

Londra (e.a)-Y akınşark 
bv li hakkı da başvekil 

Çörçilden izahat talep eden 
Av m kamarasına Çörçil fU 
beyan ttz bulunmuştur. 

-Her hangi bir müzake· 
re veya izahat bu mıntaka· 
daki nazik v ziyeti işgll 
edebilir ve müttefik ordu
larının muvaffakiyetlerine 
zarar verecek neticeler do
ğurabilir. 

Muhafazakar bir mebusun 
son hadiselerin v humetin· 
den b bsetmesi üzerine 
Çörçil. "Bu hadiselerin ve· 
h meti ve sairesi hakkında· 
ki nisbet ölçümüzü kaybet
miyelim,, demiş ve alkışlan· 
mışhr. 

--o--
Mil i üdaf aa
ya 1,5 milyar 

sarf edilecek 
Vaşington, (a.a) - Milli 

müdafaa işleri için yeni fab
rikaların kurulması ve eski· 
lerininde · tevsii için 1,5 
milyarlık masraf yapılacak· 
tır. Ve bu inşaattan sonra 
iıtihsalit iki misline çıkmıt 
ol caktır. Ve 2 milyonluk 
bir muharip orduyu pek 
kısa müddet zarfında teçhiz • 

b.. ~ Dün Art Ard Korent bir tı-.a_ .. •a 
\b ..._ h 11 tııilletler sava· kaç def hücuma uğremıı 

1 

damının Berlini ziyaret 
edeceği hakkında çıkarılan 
şayialar doğru değildir. . ..-~~~~~~-

etmiş olacaktır. -----
\, bt ofd '~kesin almağ ve h sar çok •zdır. Düşma-
~~-~''ta uıu ibret verici nın 3 tayy resi düşürülmüş-
~-- ~ lll&t~tk zaruretinde tür. Metern da Polinos ve 
,. •b''etr 11 hakik•t bun- Loyz ki Andaros b ata ge-

~: llliU,~~· mileri batmlmıştır. Bu g -
ıt ~'••t 111 etrafını, bü- milerin h ot g misi olduğu 
tft'd"'•tı, ktıyarı düşman· evvelce düımana bildiril· 
t\~eı' ~Gt t en o milletin mişti. 
1~tl\ liiitıd 'llllldiyen sulhun --- -

'>t bıııı tb b~bsedip du- Eski Yu2os av 
~~4:•'-ı.d~ ~ıt insaciyet 

~I -•b -linıc~~Y•de bir kor- Elçisi ve memurları 
~ t~ı~·•aia~ .. :-:ı:!:~~ Almangada bulunugor it. ''t it, 
~~I ''llb Berlin ( a) - Eski Yu· 
~ :.' ""''- .~e atık un çok ı ı ·ı·k k" 1 "1''i ...,tl gos av e çı ı r ananın e -

ACI HAKiKAT ! 

11. "l t. •nıani ve rok Al d b 1 k " qı T yevm m oya a u unma -
'" t ıeyd' F k t Sulh - B k elı"mdekı"ler ne kadar güzel. deg· ilmi ? .,... 

11
• a • tadar. Elçi ve elçilik memur- ' 

---'~4-=6:.aı.&;......_.._.._..__"--'...__-.J..J...-u.--1;'------~ı_..___H - Güzel olan topun seti, barutun kokusudur. 



SAHIFI!. 2 

lstaubuldan göç ede
cekler hakkında 

lstanbul - istekleri üzerine hükümet 
tarafından Anadoluya meccanen sevkedile
cek olanlara biletleri bugün tevzi edilmeğe 
başlanılmıştır. Hk kafile vapı.,rla Perşembe 
günü hareket edecektir. Bu vapur loğuıa
larla hastalara tahsis oluoacı:ktar. 

Samsunla Sivas bavalisine gidecek olan
lar 11 Mayısa kadar sevkedilmiı buluna
cakbr. 

iki kafile 12 bin kişidir. 
-----.-----

İD 'Rİ' T AHLI YELER 
HAKKINDA 

Bir mülk, tabibinin muvaf.ıkatı olmad•n 
ıiren, mukavele akdetmiycn ve icar br.:deli 
vermiyealer hakkında bir ay zarfında mü
racaat edildiği takdirde viliy et merkm:inde 
vali ve kazalarda kaymakamlar tarafından 
idareten tahliye muamelesi yapılmakta 
olduğu malumdur. 

Bu muameleler hakkında ban şikayetler 
olmuı ve bir kısım kazalarda yanlışlıklar 
1aplldıiı anlatılmıştır. 

Din •alimiz Bay Fuad Tuksalın reisli
ğinde toplanan alikadular badema her
hangi bir yanlıılığa meydan bırakmamak 
için idari tabliyelerin ne ıekilde yapılma11 
icap edeceği hakkında bir tamill\ hazırla
narak kazalara gönderilmesine karar ver
miflerdir. 

_DOi TORUN KÖŞESi_ 

BAHAR NEZLESi 
NEDEN OLUR? 

Bahar neılesinin husulünde bünyenin 
oynadığı büyük rolü ıöylemiıtlk. Bu aezJe, 
en ziyade, nefes darlığı, yarım baı ağrısı, 
ıiımanlık ıibi arızalara müstait olan insan· 
larda buıule ıelmektedir. 

Nezlenin sebepleri araınJda baharın da 
b&yfik tesiri vardır: ilkbahar aylaranda 
birdenbire canlanan bir çok nebatlarıa 
bilhassa arpa ve buğday aaaıfından olan 
otların çiçekleri üzerindeki sarı toz par· 
çacılarının kuruyup havaya karıımaıı ve 
iıtidath iaianların bu hayayı teneffüs 
etmeleri, bahar nezlesinin hasıl olması için 
en mühim bir sebep olarak telakki edil
mektedir. 

Onun içindır ki bu nezleye bazı hekim
ler: (Kuru ot nezlesi) de demiılerdir. An· 
laşılıyor ki nebatlara ait bir takım tozların 
buran yolile, bütün vücude yabancı albiimia 
tesiri yapması hastalığın hasıl olmHında 
belli başlı bir imiJdir. 

Bahar nezlesi, fasılalı ıurette nöbet aö· 
bet gelen bir nezledir. Şiddetli burun 
akınhlarile beraber nefes darlıkları, bütün 
wiicutta fenahk, kırıklık halleri, baı ağrı
ları ıörDlebilir. Nöbet zail olunca bütün 
bu 11kıntilhr da kaybolurl r. 

Nezle uzun ıaman ıürerse burnun için .. 
deki ince zarda ufak tefek arızalara s bep 

1 olabilir. 
(Astbme) dedikleri nefes darlığı haata-

. hiı ortaya çıkmazdan bir çok seneler önce 
bazı insanlarda sık sık bahar nezlelerinin 
nefes darhğı baliDe inkdip ettii'i görüt-
mBı tür. 

Bahar nezlesinin tedaviıinde en es ıh 
nokta: Bünyenin 11lah1dır. Şahsn fena tesir 
pphğı arı )aşılan yabancı alliümi-n terden 
J•pılmış bir çok ilaçların kullanılması ve 

. laaıtanın yavaı yavaş bunlara abştırılmıısı 
1 l.lnyedeki hassasiyeti izale ederek, sade 
bahar nezlesinin değil, bu sınıftan olan 
diğ~r hastalıkların da ortadan kaldırılma· 

~ 11aa yardım eden güzel bir tedavi tarzı 

t .. kil eder. 

~ 
Dr. Nuri IRG!NE 

(HllktN S!slJ 

-- Şehir Haberleri .... 
ZABITAMIZIN FAALiYETi 

Yangın 
kadar 

uerinde uapılan umumi taramada 15 
haneiberduş ve sabıkalı bulundu 

Evvelki g'ce Emniyet rıo yatacak yerleri bulun• 
mGdürü 8. Scit Özıürün madığından yanıın yerleriıı.· 
emriyle yangın sahasında de yattıkları anlaşılmıştır. 
reımi ve sivil Emniyet me- Bu gibi baneyiberduşların 
murları tarafından yapılan yangın cahasmdan temizlen· 
geniş bir t rnma 15 kadar ' meıi için eeaslı tedbirler 
sabık h tutulmuş ve bual - aluımııtır. .......... ~~----
IKIÇEŞMELIK 
Be ediye mın

• • taka amırı 

lkiçeşmelikte oturan aske
ri ailelerinden aldığımız bir 
mektupta; lkiçeşmelik bele
diye mıntaka amiri B. Meh
met Kayralın kendilerine 

karıı ıösterdiği azami tes
hilit ve yardımı memrıuni
yetle bahsetmektedirler. 

--o--
'Yaralamak 

Hastane yokuıunda Davut 

oğlu amele Arif Giir 11rhoş
luk saikasiyle Mehmet oğlu 

Ahmcdi sağ memesi altından 
hafif aarette y raladığnıdan 
yakalanmışhr. 

§ Alıancakta H•lil oğlu Is· 
mail idaresindeki kamyonun 
arkasından geçen Ali oğlu 

Ha1a~ı dıvara sıkı~brmak 
suretile yaraladığından ya
kalanmıştır. 

-----
Dövmek 

Karantinada Şükrü kızı 

Hacer kısk nçlık saikasilc 
Ahmet karısı Hamideyi 
dövdğüünden yakalanmıştı r . 

--111--

Y ardımseven-1 
ler umumi 

heyeti 
--1111!1--

Halkevi salonunda bugün 
ıaat 17 de lzrııir yardım se
venler cemiyetinin umumi 
heyet toplaııtısı yapılacaktır. 
Bu toplantıya bütün üyelerin 

1 ittiraki rica edilmektedir. 
--o--

Gelınıar, Gidenler 
Manisa mebuau B. Hüsnü 

Yaman ve Trabzon mebuıu 
bayan Sa!ise Abanozoğlu 
Ankaradan, Giimhuriyet ga· 
zeteıi tahrir müdürii B. Fe
ridun Oıman lstanbuldan 

ıehrimiı~ gelmiıler, Aydın 
mebusu Dı. Ş kir Şener 

Ankeraya, devlet limanları 
umum müdür muavini B. 
Hamit Saracoğlu lstanbula 
ve Aukara sıtma mücadele 
reisi Dt. Asım Manisaya git· 
miştir. 

---o--
S hhiy~de 
Imtıhanlar 
28 Nisan Pazarteıi günü 

saat 15 to, 30 Niıan çar
şamba güuü saat 10 da li
mon ve şehir baktriyoJoji 
müessesesinoe, 2 mayıs cu
ma günü saat 15 te mem-

K k leket hastanesinde gaz ve 
ama taşıma emoviyoloji ve cerrahi kı-

Bozyakada Selim oğlu Ha- sımlarından imtihana girme-
11.nın üzerinde bir kama bu· miş olanların imtihanları ya-
lunarak alınmıştır. pılacakbr. 

fELHAMRA SinemasındaBugün i 
:Eşi görülmemiş bir zenginlikte güzelliğine doyulmaz nefis ı 

fb~r p~~i~~nm (1) HATI LA E İ i 
ı(lagilizce),Yar1.1t1ınlar:Robcrt Taylor-Greer Garsoıı·Ley AyreıJ 
: (2) Ç tlatırc sına gü!düren bir komedi şaheseri ı 

il ~Y a~ala!~!!!~~~!~~ üçA !öbr!~f !!~~!ı~~id~il~r~::~::ıJ 
:(3)Ökıüz Ördc·k Tabii rr11kli bariltülide nefis canh resimlerı 
ı4Foks Jurnalda en son ve en mühim harp h berleri ve Modat 

w - TELEFON: 3646 

i Tayyare Sinemasında f 
:Meşhur :rejisör Frank Carpa tarafından vız'ı sahue edilen : 
ıen bfiyük siocu1a artistleri-Jean artbur-Jameı Stevvart-Lion1 
ı Barrymore tarafından temsil edilen Fransızca sözlü ı 

! Para Beraber Gitmez i 
ı Ayrıca: Euarengiz Katil (Fedakir Köpek) ı 
ı Matineler: Eararcariz katil 2 - 5,15 - 8,15 Para beraber ı 

'tmez 3,25· 6,25- 9,20 Paıar ıDnleri 12,30da illve aeaaı f 

2s~~ 

Lise 1, ve ikin~ıt 
talebesine dlP' 

Ankara, ( a.a ) - Ma.rif 11• 
tebliğ edilmiştir: · . · 

1 - Re~rni ve buıuıi liıelerı~i~ 
ikinci sıbıf talebelerinden asker .,di 
sözlü imtibar.larıoa girmeden )ıe re 
)arından ayııfıp başka ıebirle 
bulunan tale:be halen bulun~u"1~,ıt 
kalardaki liselerde bu dersıa ' · .... 
hanlarına ahnacaklardar. Bu. 1 bit 
girmek istiyen talebelerden bıÇ . 
aranmıyacaktır. Yalını talebel~': 
dıkları notlar fotoğraflı bir kiJI d 
rak mensup o\duklan okullara g~ıt 
vekilliğe de mal6mat verilecektıf· 

2 - Durumları bu şekilde ol•~ 
leıia imtibanR girmek üzere bO 
yere en yakın lise müdürlükleri•' 
müracaat etmeleri Jizımdır. 

·---------------~--~-----___,., 
FA YDALl BiLGiLERi: 

Sofranıza daima ince dilidlıe•~ 
1

• tP· 
havuçla inc:e kıyılmıı mayd•D0 '1ı 
saire bulundurur, havuçtan yedi• ... 

• • t ı,ab•ı yer, maydanoz ve1aıreyı e , 
gibi yiyecaklere serperacniı belll aıı" 
açılır. Hem midenizle barsaklarJ• • 
yeti düzelir. (Havucu iyi çiğoedl• 1 

Her kadın bil~e ,,;ı 
Yaldızlı m•d~oi tlfya, m~ıel• P ,a 

kaları zamanla siyahlanır. Bual•r 
mizlenir: 

1 
ıf 

içine bir kaıık amonyak k•tı '° ıı 
suda bu halk ları iyice yıkaınaJı, ,ıı. 
Pırıl pırıl olunca yerlerine koYo' 

§ . b••' Şoıonlanmızı ııla1' katlı bır 
rek ovarsıaız yeni gibi parlar· 

Yeni aldığınız çora!ları ilk d•~ 
den önce iki nemli bez aratınd•1,ri111 
hem dayanırlar, hem de reak 
müddet muhafaza ederler. 

§ ··i 
Eldivenleriaizdeki yağ' lekeletli•· 

benzin vesaire ile temizleme1i;
0 

I• 
çlkıa bile eldivenin rengi atar. 

1 1
,p 

bayat ekmeğin içile oğarak telll 
1 

Benzinin saf olllf' 
madıeı nasıl ani• 

ipekli elbiselerin umumiyetl~,ıo 
içinde yıkanıp teaıiılendiği ıdl' 
Satın alınan beazizıh1 saf olup ?,ta 
anlamak için bir kaç damla isP',, 
malı. Eicr beıuin berrak k&h' t•,> 
bulanırsa içinde yabancı madde 



•tt k ' ~ 41 
•titri d 

ltet lr e daha ziyade 
~dı, fitt ~.betti. Harp br;şla
,,,,,11 . ın haş1amaai!e Po

~-i~ b •nbifili ve dünyaya 
~ •vaıı old.. ıun yayılması e .. . 
lk_;•l~ ... ,., 
~~dt Almanya ile 
~ tiy1d llllinısebetlerini da
'•ıaa1 e ~rtırdılar. Nihayet 
~ ........ h·ı-ı· 

llı&t 1 
• ' onları da-

lti, ey•lrluı olmaya icbar 

'•lk ı,b •ıaı,,, b' 
'' td ıtıraf olmaya «. b , .. d'-
"'llL •ger bir sebep 

)et ftlat •talar etrafında Sov-
lı._ ·- Y•11ın Al ~t,,,,. • manyanın. 
• teaı,1 

1
' Y•Pbiı teıir idi. 

~bilir: ~r IÖyle baliıa e-

l' a.ı 
l!..~•aı lcılll•r• benden 
'"W.i'cı1a1a1 relecefine Balkan 

~~-~t ~11" olıan1 
"ılı ~ .h~lin devamı 

1 ....... b bı ıdt ~ .._ Q6 ... 
•i da~i ~ Y&lc devletler mra

' d,,,~••et muvazenesi-
11 ı. 

~la, ....... 8111c 
~ •etle . •nlıların kendi 
~~l~~e bitaraflaklarıaı 
~""'i

ı,ti :rt •on aylarla hi-
~t. ~I •teriyor ki ıarSJI
: a,,k, llııııya ile lngilte-
-~ • '-ltrd 11ııııııı..._ taa.k• • da kmrıılaş-

Y4ZAN: SADRI ERTEM 

dırlar. lngiltcre Akdenizdc 
kuvvetlenmiş; Afıikada za· 
ft:rler elde etmiş, ltalya 
Arnavutlukta mcnfantı bili-
fıDa ateşe soktuğu Yunanis
tanda dayak yemiş ve Yu
nan üsleri logiltereuin eline 
geçmiştir. 

Buna mukabil Rumırnye 
işgal olunmuş, nihayet sara 
Bulgaristan g .. lmiştiı. Gö
rülüyor ki B lkanlarda ar· 
tık bitaraflık gitgide ~fsıue 
haliai a lmabtadn. 

Balkaoların büyük blok
ların mücadelesi esnasıc da 
harp sahnesi almış olması 
kendilerinin felaketine se
bep olacaktır. 

Buna nasil karşı koyabi
lirlerdi? 

Balkanların, bitarafhğı 
teıkil edecekleri müıella h 
ltuvvetlerle muhafaza edebi
lirlerdi. Balkırnların bilbaasa 
organize bava kuvvetleri 
bulunsaydı, Balkanlar tari
hin en müsait ş:utları için
de istiklalle-tini koruyabilir
ler ve kendilerini ateş hat· 
hndatı dışarıda tutarlardı. 

8alkanlard ... ki hadiseler 
bilhassa bava kuvvetlerinin 
bir millet hayatındaki ehem
miyetini tcbı.rüz ettiren 
müstesna bir misaldir. 

-Son-~hazırlamakta-

lllll SESi HAlllN SESiDiR 
~e ·ı il meyveler, bilhassa 
Çağlalar 

.b... sıtma 

memlekete 
aşılıyor 

"'' llıttb ()· Ofi~ı,,;•nııza gelen ve Y_ana yakala çai'la badem ve 
"'" •ıar 'il yaka yırtan bır arkadaş diyordu: 
.""'& ley d v ·ı ,__ ~· b~ tgı t bizim çocuk beş kuruşluk çağla bad~m 

~. '-\,ı ~l~, tamamen yemiş, derken o akşam bir gas
L ~ htı Q '•nı bış gösterdi. 
~-.a. tı11ı • • 
~ladtıa ~ırmı d~rt saat devam etti, fak ot çocuk da 
"- t,~i feçtı otuz altı ıaat baygın yattı. Bu buhranı bir 
\~ ... ,fil p tıtti. Tam on gün her gün ge!ml.k üzere sıtma
~, ilatide'b:tti. ~ihayet bu hal zavallı yavrunun imtihanla-

"t- •, 'lti~eıuıe ve sınıfta kalmasına sebep oldu, dedi 
Qo . 

~'''•Qı bii '-.; ' tıat tlln bunların mes'ulü evlidını daimi kontrol 
~ -4,, ~6''111.yan biz ana babalar mı, yoksa mektep kapı· 
~..!'taıcaa, ıe başlarında, adım aıırı dükkanlarda ycıil çağ· 
~? ..... r.,_ 
b.. . l!luaıde eden selihiyettar makamları mcı· 

'~'""&\: ~~i illi ' llleı•uı olan ebeveyn mi, belediye mi, sıhhiye 
~ ~lil ·,:.•r•y• tama ederek mahsulüaü yeıil koparan 

~ 1~ti-.ı· 1
' Yoks onu satan aabcılar mı? 

t, t •tce b l 
\ b '~•t Un llrın her biri!ıde az çok moa'uhyet var• 
._ ~ 6)1ilt f ''~laıt umumiye ile alikadır olmaları itibar He 

~ '"'-tı •:uf~ Belediye ve sıhhiye organlarına •İl oldu
ht" "•rdılc. 

tbiy~tı. . 
dıldcat ıulıarıoı çekeriz. Zira : 

HALllN SESi HAKKIN SESiDiR 

Sovuetıer. Birliği 'siga. 
setine dair ' 

Falih Rıfkı ATAY 

Bütün bu .iym ve izab!ara 
ancak şu mantıki bükme 
varabilir: 

25Niıaa 1941 

Sovyetler birliği Uıok do
ğuda Japonya ile Birleşik 
devletler ve lngiltere· arasın· 
deki ihtiJaflard , jljponyo 
aleyhine müdabelede buluo
mıyacaklerdır. Fakat Sovyet
ı~r birliği Çin vnziy<:ti ile 
Blakaaını muhafaza etmek
tedir. 

J pon telgrafıadaKİ "baş
ka istikametler" ti biri ile, 
Moskova telgrafındaki "hıır-

Iımire gelip de ye:- yüzünde hakiki bir cennet köşesi 
olan (h:mir belediyesi K dife Kalesi gazinosu) nu görmi
ye• leri Izmire gelmemiş, lzmiri görmemiş sayabiliriz. 

bfo sirayet etmesine mani 
~ak lizımgelen;yenı bölge
f leri" ti biri, iıter istemez, 

Moskovanın bİitilİi-dikkatini, 
Balkanlar ve Akdeniz har

binin inkişaflara üzerine tek
sif otmekte ('!lduğunu teba
rüz ettirmektedir. 

H lbuki lzmiri ziyaret edip de şehrimizin her köşesine, 
her noktasına nazir ve hilıim bu fer hh ve gönül açıcı 
tarihi ve şairane mevkic çık ular bütün İzmiri bütün güzel
likleri ile birlikte ve ayni zamanda görmüş . ve temap 
etmiş olurlar. Müstecirhıin ·gayret ve nezaketi bir kat dalla 
kıymetlendirmiştir. 

SON SÖZ: Bu litif ve müstesna yeri görmiyenlerc ha• 

Bugün gazetemizde neşro
lan ve Tokyodcıı gelen D. 
N.B. telgrafına göre, mösyö 

Matsuoka "Bita fhk p kbnın 
hiç btklenaıedrk bir şekilde 

ortaya çıktığını,, ve şu söz
leri ilive etmiştir: 

"Moıkovadan geçerken 
gördüğüm hararetli kabulden 
dolayı, 8. Stılin ve Moiotofa 

teşekkürlerimi bildirdiğim 
strada böyle bir paktı akti 
bahis mevzuu oldu " 

kikaten acıcar .. 

VATAN: 

Brest Litovsk 
1 

Havası 
Ahmet Emin YALMAN 

Yogoslavyadaki miras kev
ğaları yüzünden şu veya 
bu bükümet bir günlük 
beyliğe kavuşuyor. Fakat 
Yugoslav milleti, ukubetin 
sonuna ermesini ve istiklal 
mücadelesinin mükifatıaı 
görmeği tam bir imada 
bekliyecektir. 

Muğla da 
Yağmu 3lar 
Muğla (a. ) - Feyizli yağ

murlar devam etmektedir. 
Dün öğleden sonra Karabat 
lar yaylasına 25 dakika dolt 
yağmış va bu yüzden tüt&n 
fidaolaranda ve bağlarda lıa 
sar yapmııtır. --
Güner köyün. 

Bu beyanattan da bir ma
na çıkarmak icap eder!e, 
teşebbüsün Sovyetler birliği 
tarafından alınmış. olduğu ve 

den Haticeyi 
f Fırsatı kaçırmagınız f kaçırdı •• 
ı lzmir Enternasyonal Fu- ı Cumaovasın bağlı Giael' 
ı arının yarattığı zengin zen· ı köyünde oturan ve altı ço 
ı gin bir neşe içinde yüz ı cuk b bası olan Sivaslı Ha· 
ı binlerce müşteriye malla- ı fil cyni köyden 18 yaıınd~ 
ı rınızı tanıtmak, firmanız ı Haticeyi ~çırmıştır. 

mihver merkezleri seyahat
lerinde tertip edilmif bir 
planın tatbiki gibi dolam
baçlı bir mahiyette olan dığı 

ı için en büyük reklamı : -
ı yapmış olmak fı11atıuı ka- : 20 dakikda 2f 

neticelerine varmam k müm
kün olur mu? 

ı çırmayınız ! : .. 1 k 
: 20 Ağustos 20 Eylül : OtOmObl 8Z8 

lzmir inhisar ar Başmüdür
lüğünden: 

Alsaacakta Y prak Tütün Merkez depo und mevcut 
9629 kilo ı karta çul açık ubrma suretiyle satılığa çıka
rıimııtar. 

Beher kilo Çuhm muhammen fiatı 12 kuruş tamamının 
muvakkat teminatı 86166 liradır. 

Bu ıskaı w çulla, ıo şartname ve numunesi levazım şube
mizde görülebilir. 

isteklilerin 7 /S/941 tarihine müsadif Çarşamba gllaü s -

at 15 te Başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilin 
olunur. 1515 

Avrupa yüksek sa 'atla 
mektebinden diplomalı 

(Kazım San güder) 
Kemeraltında Meserret oteli karşısında (67) numaralı 

mağazasında en ıon modaya uygun kadın - erkek elbiseleri 

dikmek ve mevıimin modern komaılar satmak ıuretiyle 
m&şt.,rilerin memnuu et~ektedir. 

a artist 
Stokho!m operasının met· 

bur artistlerinden Yuıi Bo 
crling Birleşik Amerikach 
turne;e çıkmıştır. Daha U• 
konserlerinde o kadar ı&h· 
ret kazanmiş ki birçok ti~ 
ro ve radyolar şarkı söyl~ 
mesi için kendisine teklif 
lerde bulunmuşlardır. 

En or jinal teklifi otomo 
bil kr h Henri Ford yamıtl 
tır. Ford, artiste şarkı söy 
leyeceği her dı kika için b 
otomubil vereceğini vade 
miş ve sözünde durmuıtal 
Böylelikle bu lsveçli oper 
mgannisi, Fo!'d fabrikal 

meleleri hu:ıurunda ıöyl 
diği 20 d kalık bir ıar 
için 20 otonıobil almıştır. 

Dr. 
bmir Memleket haataneal 

Rontkcn müteba1111aı 
Rontken ve Elektrik teda 
y apıhr. ikinci 8ef :cr So 

1, o TBLEFON. 2541 
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RADYO 
vrwwwwwuıwm~ 

G AZE TESIND El 
Günün ıiyaıi manzarası 

ıudur: Berlinden verilen bir 
haberde mihver devletlerınin 
artık Balkanlarda muharebe
ye aihayetlenmiı nazariyle 
baktıkları bildirilmiştir. Fil
hakika Yugoslavya çoktan 
teslim olmuş, mütareke yap· 
mııtar. Cenubi Yuaaaiıtan
claki haberler müphemdir. 

Almanlar on gll22denberi 
lagilizlerin Yunaniıtandaa 
~ekilmekte olduklarını bildir· 
enekte iıeler de bu haberler 
teyit etmemiştir. Bilikiı ln
ıilizler faik kuvvetler karşı-
11nda m6cadelerinde devam 
ediyorlar. 

Mibverciler ellerine geçen 
Vuıoslav ve Yunan toprak
lannı payla.ıırlarken B. Eden 
Avam kamarasındaki beya-
natında Yugoslavyanın tam 
i.tiklilinin yeniden tesiıi 
buıusunda lagilterenin kat'i 
azmini beyan etmiıtir. 

Balkanlardaki askeri va· 
ziyetin taafiyeai üzerine Al
manyanın Garbi Akdeaizle 
meıgul olmağa baıladığı gö · 
r&lüyor. Burada Franıa, is-
panya ve Portekiz mevzuu 
bahistir. 

Viıi ile işbirliği yine gü· 
nün en ehemmiyetli mesele· 

ıidir. Bu defa Almanya ile 
en ııkı surette işbirliğine 

taraftar olan Amiral Darlan 

hatta Amiralin Şimali Afri
kada bir çok benzin stoku-
nun Almanlar ve ltalyanlara 

teslim ettiği ve mihverin 
hunu Libyada kullandığı 
ötrenilmiıtir. 

Söylendiğine ıöre Amiral 
Darlan ba yardımı Petenden 

aizlemif ve ihtiyar Mareşal 
keyfiyeti haber alanca hid-

det etmiştir. Bu sebeple 
ı Petenle Darlanın arası açıl

mıştır. Şimdi Petenle, Hari
ciye ve Dahiliye nazırlıkla-

rına başka birer şahsiyeti 
' getirmek niyetindedir. 

Yuaaniıtandaki askeri va
ziyet hakkında etrafile ve 

tamamile aydınlatacak ma
hiyette hemen hiç bir biber 

1 gelmemiştir. Yalıuz öğleden 

ıonra neşredilen bir Alman 
tebliğinde Alman kıtalarının 

ı Lamyanın cenubunda meş
: bur T ermopil mevzilerine 

: ıirildiğini ve logiliz kıh la
rını n cenuba ç kildiklerini 
~ildirmiştir. 

italyanlar d Epirdeki aı
kerlerden başka garbi Ma
kedonyadaki Yunan lntala-

rıaıa da teslim oldokla1101 
bildirmektedirier. lngiliz teb-

iğinde bundan bahis yoktur. 
, auakiı lngiliz-Yunan ordu-

1 ıuaun mevzilerini muhafaza 
~ 'ttikleri ve ıol cenabın y -

, 1 ·ıldıiı hakkındaki haberlerin 
· ~oğru olmadıjı bildirilmiştir. 

[HALKIN SESi] 

ADYO-
Alma a ın bir INGILIZ 
taraft gözle- SOVYETLER 

rı yokmuş MÜZA ERESI 
---o---

Berlin (a.e )-Yarı resmi 
bir kayaakb n bildiriliyor: 

Almanlarm Ç nakkale ve 
Karadeniz boğazlarının koat· 
rolünü istediği hakkındaki 
baberlel' bugün Alm n hari
ciye nez retinde düımanın 
bir şaşırtma manevrası su
retinde tavsif edilmiştir. 

Bir suale cevaben Alman 
hariciye neıaretinde denil· 
miıtir ki : 

- Bu b berler Almanya · 
nın ispanya üzerinde tazyik 
yap' ığı nevinden haberlere 

dahildir. Bu gibi haberler 
çıkarmakla Yunaniıtandaki 
elim hidiaelerden nazarı 

dikkati başka taraflara çek· 
mek ve ayni zamanda yeni 

aafalarda yeni karıııkhklar 
ibdaı edilmek iıteniliyor. 

--o---
Bulgarların 
işgal sahası 
Sofya, (a. ) - D. N. B. 

bildiriyor: Balgar kıtaları 
Meriç nebril Ostruma ara· 
11nd ki i•rbi Trakyayı ta
mamen iıgal etmiş bulunu
yorlar. Ksvalaya bugün 
gireceklerdir. Gelecek gün
lerde Pirlepe, Manastır, 
(Bitole) ve Resneyi itgal 
edeceklerdir. 

--o---
Habeşistand 

italganıar motemadi
uen ric'at ediuorıar 

Londr , (a.a) - Deaaiye 
önlerinde kıtal rımız ltalyan 
kuvvetlerini zorbyarak ricat 
ettirmektedirler. ltalyanlar 
ricatl rı esnasında kendile· 

rini büyük tabrib t ile koru
maktadırlar. 

Sovye -Japon 
paktı 

Tokyo ( a.a ) - Sovyet -
jıpon bit raflık paktının bu 
gün Japon imparatorlu t ra· 
fınd•n tasdik edildiği res· 
men bildirilmektedir. Pakt 
yarın meriyete girecektir. 

-- --

--o--
Londra (a.a)-Dün Avam 

kamarasınd Sovyetlerle bir 

ticaret ve umumi anlaşma 
akdi için yapılan müzakere· 

lerin ne. halde bulunduğuna 
dair sorul n bir suale ceva-

ben h riciye müateşarı bay 
Botler demiıtir ki : 

Bu meseleler hakkında 

şimdiye kadar bir terakki 

kaydedilmediğini söyl mek

le mütees irim. logiliz hü
kumetinin müsait bir fırsat 

zuhurunda iki memleket 
arasında muallakta bulunan 

meseleleri her iki tl'.raf için 
ayni derecede faydalı bir 

tarzda halletmek üzere Sov· 

yet hükümetiyle müşterek 

menfaat meselelerini müza
kere etmeğe hazır olduğunu 

söylememe hemen 
hiç lüzum yoktur. 

--ow 

hemen 

SOVYETLER 
AVRUPA YA 

raten gızetesiain Berlin ma· 
habiri yazıyor: 

Sovyet - J~pon paktının 
imzası üzerine Sovyetler bir-

liğinin Uzakşarktan bilhassa 

Vladivoıtok, Kab rosk , Sita, 
Viçikten bütün kadrolariyJe 

orduları çekerek bunları Bal

tık devletlerine, Sovyet Po-

lonyaııl!a, Besarabyaya sev
' kettikleri anlaıdmaktadır. 

--o---
Bir petrol ge· 
mısi batırıldı 

Loodra, (a.a) - Bahriye 

nezaretinin tebliği: Fevk ia
de yüklü ve 10 birı tonluk 

bir petrol gemisi ablukayı 

geçmek ilzere iken bir lngi· 
liz deniz itası tarafından 
batırılmıştır. 

---o---

(2S Nisan 

Hit e 
ral 

-------~ 
Macar lngilter ye Jı' 
naibı to pido da 

ile 2öriiştü 
--o--

Budabeıte ( . ) - Macar 
a janıı bildiriyor: 

Macar kral naibi Horti B. 
Hitler tarafınd n umumi ka
rargiht k bul edilmiştir. 
Görüımelerd u soor Horti 
Budıpeşteye döom6şlür. 

Rados, • • 
ıngaz 

v T abus 
Lı oları 

Bombalandı 
Kahire - Londra radyosu 

S. 8,15 lngiliz kuvvetleri 
karargibinin reımi tebliği: 

Hava kuvvetlerimiz dün 
Bingaziye hücum ederek 12 
den fazla büyük yangınlar 

çıkarılmııtır. 

Alevleri 50 mil uzaktan 
görmek kabil olmuttur. 

Ayrıca Radoı va Trablus
grap limanlarına da muvaf· 

fakıyetli hilcumlar yapılmış
tır. 

---o--

- Baştarafı 1 nci sahifede -

bir memleket budutlarıoın 

yacı başındı! top sesleri, 
tayyare motörlerinin gürül· 

tüleri kulakları tırmalarken 

sulh perisinin let fet ve 

cazibesinden dem vurmak, o 
memleketin içinde yaşıyan-

1 r afyon yutturmak gibi 
bir şey olur. 

Bu yersiz ve zamansız 
propagand , harp etmek için 
her ıeye malik ve yal· 

nız birlik ve coıaret sil'"bın· 
dan mahrum bedb bt Fransa 

nın brzııaa fel ketlerin en bü
yüğOnü geth miştir. 

Sulhtan babaetmeie bak 
kazanmak için yalnız harbi 

göze almak kifi deiildir, 
harbe hararetle hazırlanmak, 

verildi 
--o--·~" Şikıgo ( a.a ) - S• ~f 

Amerika bahriye aaı•~toll-' 
Knokı 20 seri torP~~ 
lngiltereye tealiuı e 

0 
d "'00~ J~I üzere h zır bulun ug .,.... 

lemiştir. Bu torpitolat el 
de yolda bulunuyorlat· 9f 
lar saatte 95 kilouıetr' 
ate maliktirler. 

T RABLtJS 
LiMANI~~ 
Beşyüz ~~ 

ton obüs atJ 
Kahire, (a.a) -:. 1~~ 

garp limanına logıbs _,u 
masının bombardıaı•~ , ~ 
cesiade yaptığı ıar~'t~· 
kında mal6mat gelaı•f ~ 
bardımaa aeticeıiode,~~~ 

.. JI 
vuzda bulunan uç i•" 
ve iaşe gemiı ae talll 0 
ler olmuı ve bualard• bİ' ~ 
batmıştır. Dördüncllto>İf 
pura obfis isabet e . ., . tat· ,,, 
derhal infil k etoıdış fe ır~ 

Menderek önün e ıtJ'' 
taki vapurlardan d\i ~ 
yükselmiş ve limaod• J 
nalar ateş almııt•t· .,,, 5 

'"•et• Trablaıgarp u .. 
ton obüı atılmıştır. 


