
(Senelik 1,5 6 aylık 4 lira) (Sayı•ı 100 para) 

SONDAKIKA 
Belediye rei
simiz eeldi 

Libyada yeni Garipbirharo Ruzveltin mü 
olaylar hadi.;esi him beyanatı 

Load:ra [Radyo 8,16~ - Londre [Radyo 8.15) - LondH8.1S(Radyo) -
Kuv,dlerimiı maya t r la · 1000 hyyare ilelryıpıl D V19iaghnda111 blldirild iğ. 
luı r> ın ceaupunu zapt içio akında Felem~a'k kıyı!arı • tıl göre Bay Ruıvelt. 8 . 1· 
ı:ı çhkl111 boılukluda yn da d~c ize iameğe mecbı r .ru istau, Romanya ve Ma-

- almağa ç•htın dllıman ka· .,130 bir tiyyaremiıia aı t · cariıtana kartı illa haı p l 
~ 1_ paaaaa diit f ıBlecektir. retttbıb liıtiklerJe su fü.· '"'arını imza etmiyerek ı u '"Urumu\ Röyterin bab11leriae gö:e tünde tam üç gtin kaln:ıı- ~eyanatta baluamuıtur. 8.-
h... mihvercUer Libya harbire ıar, bana gören mihvere • timle hup beline ıirea bu 
~llltayı 300 den faıl(teo k ılrmüt !er ku rhrllmılanaa gito. e• ııilletler deiil, bu millet lt· 
~ ler, fakat levazım yetiıme\l mif, bunları kurtarmak İ\ D ti idare edea v~ Hitlerio 
Çıldı meaele1iyle alikadar oldu· ıeltcek olan lnıili:ı gen i· caıyilıi altınd• balaaaa dip-

' (t ı) B tu içla uçaklarımız da bu lniain av1aaması için lu ıomati;;ıdu. -
' - . - ., ... 
\~•fJlr S d b aoktaya ehemmiyet Hr ınilretteb•tı yem fib ' flul• 
' ey am u• 
L' hıy 1_ mektedirler 1 mıı'ardır. 
"" ı a m:urama - - -o--- N itekim bu kartarn a 

amellyeafade S Alman o o· 
tö . il kurtarıcı lariliı tayya 
relerine ahı açmıı iıe de 
aaaıla muvaff.k olımalm ş· 
lar. lagiliz müaettebab ~ • 
au• ç ekılerek Londra g • 
tiı 1 mitlerdir. 

... -.-... 'te111u eı •tıdakl 
~Ç11111tar: Ric'attan İs· 

,., ıayıa tıyelt.· 
tifade eden 

Ruslar 
\,, 

ti ~ • kurumana• 
~\''ıltayı düaya• 

~'•lı ıihalerlnde -----
~ lllaıuıyor. Tilrk Londra (Radyo 8 15) .-

ı1"brauaa t&ıeriade Birçok Almaa kıt•ları tao l. 
'- it& 1 milletleri larlarla ihtiyatlarını Kal • 
. ~o'fa d&ı&ad&ren ala cepheıiade ateıe ıı-. l· 
'"' ''• •illhı iaıan m•ıtar, ayni zemanna cc· 
"'c~l •okuyor. aap cephe1iae de taarraıdı 

IKENDÜST· baluamuılarH d• p&ılliir · 
'tı~:ısı . tillm&ılerdlr. 

lla •ra teknik ihli· K1:ıil Yaldııe 16re Al· 
't11a,;11aleket içi eden maaluıa bıırada yaptlkt. rı 
t., f l•rttar. BaaaD rid'at hareketi aetlceainde 

~ tıa bavacılı· RuslH biraz daha ilerle· 

-----
Boğulanları_ 
Toolarken 

·---
Kahire (a.ı) - Siren&· 

ı l lcı avcılaıımız cf •a iyet le· 
rine devam ediyorlar. Mil · 
tercilerin pike bombardı· 
maa uçaklarının yıph1ıları 
6 hucumu . önlerniılerd ı r . 

uçaklarımız dOımaD 111a1' li· 
.. '~•ik okullar miı!erdir. 
" dl" yeleriae hucum ederek ~u 

~'-il l•r tu,ftan --o--- ııakliyelerdea yiy kiıi öl· 
)'tl ''••da tekniı- N • d 

s,:tlr11aete matüf eVml &ne dtirmftılerdir. Ayni gece 
'lah..._ lla ba ı~h&ıtea d f Akdeaizde bit nakliye ge· 
. .,, mÜ 8 88 miıl batırdık. Bu ıemi nü 

tlttı1n, havacılık Tokya {a.a) - Çaçeo rettebıhnı bir haata•e i• 
q .. 11a, .... le•- t h i J ı t f d miıiııia topladıiraıda .. ıör · 

.. ' - 11e gay · ıe r ıpoa ar ara ıa '-D d k 
~ 1••ri1ade duraca· çevrilmiıtir. Ôa Jıpon lu t- 6 · 

· -.~:•rdea çiri ola· aları ıehria kaleaine r.1ak- ---o---
,,, •lcette biç bir ıa1mııtard11. Bu kaleyi 200 Zehirli gaz 
\i; 1~•1111adaa : ıe· bin kiti nevmidaae mllda· V . t ( R d ) 

---·--
lngilizlerin Ankar• ıellrlml•• •it 

bir çok menalar laakkı••• 
yeni akınları mabteHf •eklletlerle tımaı 

--•- edeD belediye relılmlı B. 

L d (R d 8 ısı _ Reıet Lıbleblcioila lımlre 
OD ra 1 JO , dö 6 

~ • b k 1 Dm f· ~rıtanya ava avvet u Ve ıu ııları dımlıtlr. 
iia_ Belç~'!_a hav•l!_~~lun .. _ lımirlilerla tazim•• 
,-epmııtır. Hedefleri lima. bıjhhl&. dayıulannı • Cim• 
Ostapd. FranHda Haveı burreiıimiz ulı Mllll Şe-
imenı ile tayyare meydan- flmiı lıı6118.ye arzetUm. mi• 

1 arı idi. tehH111 •• memaan olar•k 
Ostand elektrik te1isatı lımirll.eıe aellm ve malla• 

• hrip edil'Diı. tayyue mr Y betler hı.in iblliıaı emir laa
leolenndek binaler ate ı yurdular. 
ılmıı ve alevler fçiade bara 
cılmıı~ır. her iki taraf altı
,., tayyare kaybetmiıtir. __ .. __ 

MihailovAç 
Durmıyor 

---
Zehirli 2az 
mukabili 

Vııtarton (ı.1.a) - Ja• 
poı l ırıa Çia harpleriade 

--C-- zehlrll ı~ı nıkallenclıklaraa• 
Loadra (Radyo) 8.lS - daa Amerika blklmeti Jı· 

Yogoılivyanıa [rarbiadelı.i poayaya lhtarat balaa•rak 
\Ubailoviç

0 

çeteleri faaliyete ıaıe devam edillr16 Am•. 
ievam edıyor. fakat bu fa· rlkaaında aJaea makabele 
~liyet yoıoılavyadaki Bal· edeceiiai bildirmek •kHa· 
ıar lntalarandaa ziyade ıaldajaaa B. Raavelt 1,, .. 
ftalyanlara kartı yapılmak· tecllere ı6ylemlıtir. 
tadır. --o----o--~ 1111"'•cıhjın en faa ediyor. aııag oa ~ yo -

'•dl b Bag&nk& gazetecıler f kon• G 
· 'I, la& •v• en· --o-- feranııada reiılcumhu, Rlı rantı 
~ ... 11.1 ., kam_.•t bu c::anghay teh- veit J•ponı.,.. __ Ç•n r cep_· Tankları 

Deiiıen 
Çehre it, f.t ir oaem ~ lıeleriade zehirli geı kul· 

~ ti, 
1
•• karamu dit altında lanmakta olduklanaa dair L d ( ) _ Lib 

1 ~it 11 
da bava · itimad edilir malOmat ald ı- h 

0~ ~· a.a 
1 

G ya Bera (a.a) - lıwıçrede 
'1t .. ,1 dtYlet iıi h•· Ş1Dgbıy (a.a)- Birçok ğuu ıöylemiı ve ıunları ili- ;•P k;• a b: ::aera ,;a~~ çık•n Demokrany .. ıaıeteid 
ti~~ •ıtarıcatındaa eyaletlerde bubıa yaniden te etmfıtir: aa ar•. y kma;.•

1 
• •· diyor ki· "'1000 lnılllı laom 

-lltı 'tle takip edİ• aletleamul ÇankİI: f de en l a Hal olmayan bu h a• yet temıa etme te ır er. , b w•i I I f eUaa 
~~,, Şıflmiıta ;ya· diıe rayaadırmııtır. Şuıg· reketi tatbikte Jıponlar ıı· Bu tanklar Alman "mermı· a uçaı Ye yer 1 1 
"\ t, '"d•aa kuvvet bay b.tıya doiru ilerle · rar ettikleri takthde bunu lerine mukavemet etmek olan Kolonya ıehrl yula-

t, ''taba, iyi yilr&· melde olen Jıpoa kuvvet- bize kaııı yıpılmıı adde- ıuretile baıüak& tankların den kalkmııtar, o sini 
._ ferinin tehdidi albnd• bu . derek miıilleme here ketle- ea mllremmell oldaklarını ıehrln çlrld• bir çelare an 

11t6 ._bifede- laamaktadar. ı riae te•eull edece;iz." iıpat etmiılercllr. ıtmekteclir .• 
\). 

' ""..., u 
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[HALKıNsEsıl--------------ZABrf ft 11 
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Ai e f aciasın- ı Ş eh ı r H a b er le r i 1 
--- da suçlu _ - HABE~~ı 

ig 1 kur.cun.• Kömür 1 Temmuz Anafarta •'' d•k 
• ~ 973 numar1h ıo J 

.37. Ya%at'I: H. Türkekul hhnbul - Fatihte Sina• Meselesi Kartları köfteci hmail ot,~· 
····-·······-- · ·· ·· · ·· ··-- --····-·· ı ğa mı baJleaiode Tuı ıucu· mln dnkkiaın• ·~.-

h l ·ı ·- - d ., lzınirin muhtelif iıleri, - ---- os"' .. ) Komutanız buraya gelsin a 1 ıoasıgıa a il eaile bir· ralc gelen e ,ı 
l'kt K ı · · bilh.aaa halkın kömür ihti· Temmuz kartları bızır· .ı f ltonu,alım. Saray ;,g'lli· 1 e ~ma llmnı de 40 ya· Mehmet Deae bdııl 

d b d k Yacı üzeriado bilyüklerimiz lanıyor, yalcuıda lımJre ge· " ıe miz altındadır. Sultan şın a 11 a ım oturma ta· oğlu Nüsret f"lft!o•ttı• 
d F k t b ve ılikadar makamlarla lecektir. Kartları dınıtma 

multan yoktur... "· a a • u zat son za· • kiad• çarak .1, ~•~ maniada l!kJi bir bl?h!'l!D tem11luda bulundum. Gı· birlikleri tevzi edecektir. Mehmet Gültor ı d 
Çıvuı ve iki nefer ko gc? cirmeğe başlan ıt ve şu rek hava gazı fabrika11nın Her dağıtma birliğine iic· larrı mtlaakıt• oJ 

•aıa koauıa bahçeyi gı ç· fikir bir fıkri aabit baliaıde ve gerek diğer aanıyi mi- retli bir kitip verilmesi de Mehmet o~de b•.bır ' 
tiler, 1arayıa _iç avlusuna kafuıa uplıDmııtıı: e11eselertn maden kömürü ihtimal dahilindedir. duğu bıçığııı tı1~tıf• girdiler.. "Beni bir 2üa ztbirliye· i~tiyıcı temin. edil.mittir. ---o--- ğiaden yakal••ııı ~..'.. 

0ıadaki kugışıhğı ve cekler, öleceğim; 0 vakit 811 vıpur tabııı edılccek- y b § A1ri siıedl•f,t i~ 
uı aıkeıleriuia tefeılt te- çocukluımın hali ne ola- tir. Bu vıpur kömür hıv- BD2'1D aş- Kadir oğlu ser• ~t· ıı 

lltlı ıuray11 buraya aaldır- r ca~ ?,, z11iyle ıımir araaıoda mı- ) aydın:beri ıefdlı's \ ~ 
dıklarnu görilnce bir köşe- Kemal geçen gece t vin den kömürü nakliyata ya · BDVICI tu Avram kııı ,ti• 
ele durdular. de böyle abuk Hbuk ıöy· pıcaktır. -•- dul Sariaa Ao1~, Çavaı :b•ğırdı : lenirken bir ara oda1tna H.lk ihtiyıcı için de A11nıöı 305 ıokak 103 rında buıule f'. b• 

- Kimıiniı, ae oluyor? girmiş ve kapıyı 11 ka•ından kok ve sömi kok göaderi- 11yılı evde oturur Mehmet hk yüıüadea t•f ol 
Bu rür aes urayıa du· t ıürmelemiştir. Bu va ~iyet · ie~ektir. ~u~u EtibAnk t~- Fevzi luzı 27 yııınd.l Sa- bıçakla Sario•Yı #' 

va larında akiıler yaptı. iç tea şüphelenen ve teliıe mın cylemııhr. Kış mevsı · adet ve Aziz Oğ. Fadilin ğından yaralad•l1~, ~ 
kapıda elinde kırbaç bulu- 1 düşen kuııı Zt bra d• ka· mi için lüzumlu stoklar mihtecirea oturmakta oldnk raladığındaa yılı•; '' 
••• bir Ruı ZAbiti seıia 1 pıyı çullanarak, ı çmak iı- yazdın temin edilmiş bulu· ları ~evin ocak bıcuının § KıbradJ•ol•:~ ~ 
felaiğl tarafa bakh. temi~tir. Fakat buna bid· cakhr. tutaıtuğu ve az ıonra ~ha- keaaruda ıu ılıO ~d 

Çıvuıla iki eri görünce 
1 
cletlenen adım ''asea ıib· Odua kömürü mevzüu ne sakinleri tarıfıadıa ıön· aıra beklemek ~ ' 

oalara doğru ilerledi. Raı· : nen malul olduğundan bir- üzerinde de Ö.lemle durul· düıülmüı olduğu ~ve evin den Halil &ıııı iOJ •14 
ı;a ıa ıöıleri ıöyledi: 

1 
deobire hbıncuını çd.ip mvş, mesele buıuıi bir ala arka taraf k11mında mut· Ahmet cğlu Ibr•b ,İ ~, 

- Ne iatiyouuauz, ı ı kıpıya ıhı etmiştir · ka ile tetkik edilmiıt:r. Bu bıh ocağnua beton 11va11- leriae hakaret edft ~-
de kimıiniı? 1 Kurtun kıpıdan g• ç· buıuıtaki te1ebbüılerimiıin nın arkuına ocığıa inııa- birbirlerini bıfı dı • 

ç,vuı Ruıçı biJiyordu tikten ~ıoııra kıdıoın a(ll müsbct ~eticelerine iDtiz .• r 11 aruında konulmuş ığaç baılarındaa yar•1' '•p 
cevap verdi : omuzunu d l ' etmek lazımdır. Odun ko· dilergin bir lc11mn11n · yan· dan ya'-alıoOJ•tt•'~o t.ı em ı ve aeyrıne r. ü . • . . , 1• • • •ı 

8. b f d d k d mur temını ıçıo gere tı ı b et 
- ız ıaray mu ı ız evım e ere •pencere en lt db' 1 - ti 1 k mıt oldugv u ve bııkaca bir § Şeb A Ol y·~ 1 .. _ . _ e ı r c::r sura e • ınıca • • 1 

bol~r6adenıı.15omut~nımız sokıg• çıkmııtır. Kurşun tı r. mahallin yanmadığı ve da evde buluaoı.' 111 't 

biıı buraya gooderdı, ıul· bundan ıonra k r ~ı evin • d ocakta yanan ~ÖJ>Ür ate· yan tab~lı. Cor1°~~9 'ıl il 
taaımıı Sevim Bigeyi gö- penceruiaden içerı rgırmiı ş hır iÇ. n e ŞİDİD teairile huıule geldiği meşbul abır ş [ç•l~ır;Q 
receğiı. ve orada oturan Istanbul bazı etyalarını ' 

Zabit onlar eliyle işa · Müddeiumumi muavinlerin- Kı s fası anlaşılarak ıuçlular hakkın- arıamılstadır. 1 ~· 
ret ederek: d en y • ub Şekip Muıluoğ· d hhıia kılınan meşhut § 1 .... cadde' ~ ı 

A k d 1 1 Y 
· d en,. z11 plile C. M. U ligine nooub b"'ıi111 ' ~ 

- r ım an ge in, ıi · unun yazı ınuasına 1 p· azın sıcak gllnlenn e Y " • • • lımonua a 7 AIİ 
· k ı 8 1 b · t d · · etvk edılmııtır. k k rao,.. 4>-zı omutaıun yanına götü- anmı ştı r. u ıuret e müc- ş e rın or aaın • serıo, mıs aya11 opa e "~ 

reyim. rim kurıun kendi kendini kokulu bir kır bıv sı te · ---o--- hemi gören gc'. •' 'b 

Çıv1Jş ve erler itaat et· e le v1Jrmiıtir . a effüs etmek ve bir kır Buğday yakalamak iateıo~,t ~i 
1 

tifor... 1 Diğer taraftan kapıyı safau yaıam k htiyenler kalayımamış f~ ,. lı~,1 
Rus ubiti öııde, muhı· açıp · dııarı çikan . Kemal Mcza~ lık b şuıd > üluek Gelİ yor ıonra yıkalaOJ'~ 1 ~, 

fızlar ark da olduğu halde k rısıaa hucum etmış ara- mcvkıd~ KRIS T L Vıliyette buğ'day ıtoku aA~~ ~lı 
iç ulondı em=rler veren 1 rında bir boğuşma hışla - :•~ç~ı . k yapılacıkhr. Y aun Iımire IZMIRIN Y~ f:.Ô ~ •, 
Raı murabhu heyeti mu· mıştır. Bu ::boğuşma 11ra· m!~ıdu~:~ gaııooıunı oı· ilk posta olarak :t700 tona ~:RıNi~~MAtl: 4~,; 
hafızla~ıaın komutanı olan ı ında t b~oca t_e~ra~ pat· Her şey latif, leziz vo buğday geliyor. Bunu 2 nci • • .~ ' 
Yorgıaın yanıaa vardılar. la yarak çıkan ıkıacı kur· ucuzdur. parti takip edec\.ktir. Alı u 1 vııJ .t!t ~. 

Komutan bu gelenlere şun Kemalin L e r. di kalbi- 1 b b19.e'?.. 't~ 
~orda: , :: 11plaııw•ı ve ö:dü ı müı- ı: Elhamra Sinemasında l e a y ,_, ~ıl' 

- N ııs lltiyo11unuz? ur. . eııı•' ' t,~ 
- Sevim Biieyi göre· V ak,ayı müt~ıkip yara- ı Bugün matinelerden itibaren Htrikülide 2 nefiı ı Temız. hav:da b11 ) 

cegv iı h kıdın hatlaı•eye kaldı- ı zevkli harika 1-Almıncı sözlü : Jık Tıyatr21 5 d' d .. ' · ı K d' k tam ıaat ' .. ıL)r ") 
- Sevim Bigeyi ne ya· ra m• ştı r . en ı urıuaa ıs d• "' • d BENJ AMINO : SANATKAR l" O 

pıcıkıız o, şimdi bizim l ile öh'o Ket1ılin cesedini : ev 1g1m 8 10 GIGLI : GENÇ VE ARI(~,.,- ,\ı 
eıirimizdir Bış murabb a ' muayene ede tabibi adli f 2-İngilizce Sözlü : """""""'"""""t"~~ '' 
ıımızla blıİlkte bim •••• ' Eover K r n defnine rub- ! Andy Hardy KELEBEK ı • BUŞA .,Ji ~ 
haradan ayııldılar. Ne ıöy· :~::::!:i!.· ...... ~.... • M' k R L . St : Bır e ı~ ....... • ıc ey oon.,y • ev11 oae • • , t' 
le1ia, beın ıiı kiınıiaiz, ön- S t ) k R d G ı ~ 
be ODU bıber veriu. a 1 ı a yo ıseınılar: Sevdiğim kadın: 2-5-8,10 Cumartesi, pa-: ecesi•' lı ' 

B •• --.._ : :zar 12,30da A.H . keleb~I&: 3,25- 6.30-9,30 ı . (IJ.) f~ 1 
aş çavuş cevap verdi: ---- Vodvıl J r ' : Yedi lamoaı ı bir Radyo1 Jt 

- Biı nr1y muh fız :satılıktır . lstiyeal t rin id : : Sl•nem&SJDd& TeJ. : Yazan : J. '~~ '' 
~~1üiü0~udyeonri1z, 1~0umraudtaab 1 ınne1 z· !~~~:~!! .• '!~!:~!!~l!!ı .. ! : a yyare 36·16 : y ARIN il\"" ~ 

• : 4 Haziran perşembe günü matinelerden itibaren ı J N 
anlamık için bizi ıultanı· raz. : Türkçe ıözlü Arapçı şarkılt : Yatak J •: 

mız:._ r;~~~~d!~ıtan mu ita. ord~i~~~= .!;:bi~.;.~~ı:.,ı:~ i 1 -M es, ut günler A ~J=i::ı:~p i Vagonlar kOı~~l~ ~ 
yok. Burasını biz ltgal ef • Sonra kaaalı bir çarpııma : 2 K ı•t E 1 • ! 1 Gayet tık vodf Je" V, 
ti". Siz de ç buk yerinize olur. Kendisi bur ya gel- C rme 1 8 V enıyor • y . p.ı. l '~ 

ı 
. O L V 1 : aıaa . ·· /.JA •ı 

döaün, komuta ınıı teılim ıln, koauıalım, meseleyi • yoıyan : ope e ez ~ t''/ 
obua. Eğer mukavemet ona etrafiyle anlat lım.. :Matineler: K. Evleniyor: 3 15 - 6 45 - 10.15 ı Büyük Bale of 
ıö•terirae derhıl ateı açı· -Arkası var- :M. Güaler: 4.30 8 de.. ı Zengin f · 
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.. 
A 

YAZAN: Hikmet Feridun Es 

1

8ir yavru ya-
1narak öldü 

DENiZCiLiK: 

Yeni Harp ------
birer kere daha doıaltıktaa ıonra iıpi 

' lllıa1atfımadan bıbntmeie bııladılar: 

• laf açılmııken ıiıe bııımdan ı•çea bir 
••lrHıaı aalatayım .. ,I 
biri itıraz etti: 

l l. taıım ıiı de .. Ba Harda iıpiritiımıya inanı· 
'('-rın bepıl m111ıf... 
t' 
~t, dedi. Ba beaim bııımdaa reçea bir hı· 
'-tı11mda bakınız ... 
~11e ı6yliyarek garıoaua ııcak meze ohıraılc 

~ •tine bir yamuı l• kırılmıı, ıucuktaa biı 
~ Oadıa ıoara ikiyeaiae baıtadı: 

...... ~ t ••ae evvel, yazı "geçirmek içia htanbul 
' Hıel bir 11yfiyede küçük bir köık :tutmuş· 
''•••a iıter1eaiz benim 11yfiyeaia, güzelliğio 

1 

de •tadan ıuynadaa, baYa11adaP pek istifade 

1 
!oktu. Çlakü •ıabableyia 1eklz vapuruil 

~:•ıordum. Akıam dı ha•• karardıkta11 •on· 
~ •l1ordum. Sayfiyeye ~tııınmamııdan mem· 
\. l11a. Çtıakü gilade 2 buçuk ~1aatim yollarda 

1 li,tta bizimkiler uyfiyedeı. döaüoceye k•· 
._, beyoğluada bir paaıiyoa tutmağı bile dü-l, .... ~yle ya .. Bekir ada.mdım. Böyle bir pan· 

._ ,1' lııaıe gelirbi. 

1,'•larda bir 11bah 1ekiz vapurunu kaçırdım. 
''~"••ki Yapura kıldım. Canım aıkılmıı iık~ le.· 
ltf,~' biaerkea ba tım yanımda çitlembik g i :>i 

,, l I l&ıleri zeki zeki parl•yaD kırmızı dudak fa· 
jll ~t ~ Çi11 tııtup da bükihermek ii11ini uyan Jır uı 

it. •dı11 ... Hiklyelerde ve romaı.larda !:anlatıl.an 
• :'1Uyeyfm: Bal&tı, güliim1edi ve geçti V ap l 

'•rtoıi11e çıktı. ~Tabii bende arkHından, .. 
~it,~'çip oturdum. O bllyük çantHındaa, k6çiik 

~ı,1~. ~ılrardı. O "um•t• baıladı. Arasıra göı· 
t,~ ''•ıae tıkıhyordu. Oaa kendi kendime bır 

-t ~ lllııtaaa .. Ç;tlembi'-: bınım ... " 
'''- 6Pr&ye reliaceye kadar vaktin laaııl geç. 

,1tıa•dıru bllt .. Halbu'd ben her güa yapılan 
t~PQr Yolculuklarında bek sıkılırdım. Vapur· 

~ı,~11 Y!ne bıaa balup rBIDmsudi. Likin köp
~t •l1iıada 01111 kaybettim. Aradın bir h•f tı 
'•~ Hca fıimden erken çıkmıştım. 

~tıı ile köye döııllyordum. Na gö•eyim? Bi
\ ~ile hıaım vıpurda deiil mi? Aman!.. Bu 

•'tııaaı ıtçtim. Vapur bi:ıim köye geline!· 
~•le hoı vakit geıirdik. hkeleJen çakhkt D 

~~1'• dUıtüm. Bizim evden ilerideki beyaz 
~ ._ .. 1ordu. 
'• ' '•ıt relmek için her rDn lıöye biraz t r· 
\İ ~•Jız lsötkDn etraf•ada dolaııyordam. B.a

>"J1ııa Çitlembilr b aımla deniz keaırıoda ...... 
\,1' l1iden iyi1e bir aıioıhk baılamııtı. ~ i· 
\~il~ •rlcadaı olduk. ismi MBjıi11dı. Döıt ı y
\,4 bıyataadaa ıoara kor .. ıınd•n ayrılmıfh .. 
lıf, ~ d•yı11aıa yanında oturuyordu. Yazı ge• 
.. ,.' ıayfiyeye gelmiıti. 

lJtl11la 11 k 11 k buluıuyor, tenhalarda do. 
t 'lcı. köyde dedikodu dmamHı için ıon 

~:~'~ ~diyorduk. 
t IJgin bana: 
~:~• bizim köıke gelir miıiD? dedi. 
'd,d' İaanmıyoıdum: 

._-.,,, 1t1 •alamadım Mtijgib? 
~ 1, '•le ıazllaü tamamladı: 
,~, te :blıim k6ıke rellr miıin diyorum. 

lıhıı bul -
Cebıeoin T avşenlı kö· 

yür.de oturan Alinin 3 yaş· 
Jar1adaki kızı Nnmiye ev· 
velki gün evıerinin mutft 
ğıada oyaulcen acakta ya 
nan ateılerden eDtarlsi tu 
tuımaı feçi bir ıekilde 
yaamııtır. 

Tedavi için Şiıli b11h 
auine getirilen Nazmiye 
yareluın tealrlle öJm&ıtür. 

---o--
Sarhoşluk 
Keçecilerde 1304 ouma• 

ralı ıokaktı oturan Ri11 
oğlu Ahmet Hamdi Gük a 
ya suhoş olarak metreııi 

Recep kızı Fatma nan oG 
sına girerek 'am va çe· ç·
velerini lurm•k ıuretiyl e 
izrara sebebiyet verdiğ'' ı 

dea yakalanmıştır. 

Bıçak taıım~k 
Fevzipaıa ~ u1varıncla f. li 

oğlu Abdullah Altankan a· 
dıa fizerincle bir bıçak bu 
uaarak ahomııtır. 
---------
Saçları sarartan ve 
kızıllaştıran 2 tert · p 

Bıı yıkandıkhn ıorıra 
uçların rengini açmak içiD 
kullaa1laçak iki hrtıp V .ı: r· 

dır. Birısi Hçları 1arart ı r 
diğeri lnııllaştuır, 

60 gram papatya ile 
60 hrım kura soğanın :ur 
gibi olaa dış kabuklarand •" 
alarak bir litre ıu ile ate· ,e koymıh. Kaynama,1• 
b.1şlıyıncı iki dakika dıhı 
kıyn tmalı lsonra indirmeli 
ve yarım saat öylece bara< 
mıh. Bir tülbentten ıfi ı · 
rek uçllnı bu ıu ile çaH : 
la malıdır. Bu teı t ip saçluı 

sarılaşhrır. 
Kızılleştıran teıtibi de 

Gemilerimiz 
YAZ AN: ABiDiN DA VER 

-3-
Ve 40 ton akaryakıt alırlar. 

Maya dökllc&ler 
lngiltereye ısrnulıumış ve daha t.vvel ıularamııa 

gelmi~ olan iki mayın dökücü remimize de Si.,,ihiıar 
ve yüzbaır Hakkı adlara vetilmiıtir. 

Bu gemiln motörlüdfir ve Tronycroft tnrlblıraada 
yarılmıılerdır. 

350 toadurlar, sllratle ri l 5 mildir. 
Yuzbaıı Hakkı 18 mıut zıferinia kınaılmHıada 

en büyü~ imil olan kabuman denizcilerim'ıden:bırldir 
Şimdi bayatta değildir. O geçen biiy&k harpte Nu1ret 
mıyo gemiıiniu ıüvarİli idi. Nusret ile S '•rihiur bota 
18 mart geceai 1ababa ku,ı karanlıkta maya h tlara• 
mızı geçerek Boğnıa logiliz mıya tarayıcıları tarafıa• 
dan hmızlenmiı olan luunıaa gizlice 18 rlıadar •• ,. 
dökmüş s?nra dönmOılerdi. 18 mut glln6, laıllı Fr1a• 
11z doıııamuı, Boğuı zo lamağa teıebbüı eltili ıa• 
man, bu ~üçük mayn hrluıaın içine dBımlt ve fraa• 
ıızlann Bouvd zubluı, lı gilizlerin hreaiıtible ve Oceaa 
zırhhluı bu maynlere çu parak bıttıklan rlbl ıeae la
kiliıleria iafıekible muharebe kruvaz&rll l de çok aflr 
bir yara alarak batmakta o güç16kle kuıtalmaıta. 

lıte, buglla, Cumhuriyet denizciliği aza• 1eaeler la• 
mi uoatul..nuş olan meçhul kıhr•m•uı yüzbaıı Hakkıaıa 
adını yeni bir mayo gemisine vermek ıuretiyle ona lrar 
şı şükran duygolarıaı gö.stermek kadirıinHlıtınc!a .. ba· 
lunmuttur . 

Ağ gemiıi 

Boğazlar deniz üıieri hnp tlimanlara •ğızlanaı de• 
a ulh gemilerine kartı korumakta ku\Jaaılan •i ı•· 

aıilcıi~dcndıs mahtum bu1uaan donanmamız, g !Ç"D bl· 
yük hupte, bu iti bir (takım uydurma vaaıtalarla •• 

111 f denizcilerimizin fedalcirlığı ve bilıiıi ile baıarmı· 
ya çıhımıt''· Cumhuriyet deaizciliji ileri mlhim doaaa 
aıaları vuıtalırından olan bu gemilerdeode bir taaı il• 

mar lamıı ve od• gelerek biımete glrmittir. Adı 'Aı. 1 
dir Takriben 700 tondur. 

Donınmamııa ıon iltihak eden Murd Reise de it• 
ondan evvel gelen öteki yeni gemilerimiıd:a vatan hlı· 
metinde Jıaıuılar dileriz. 

-Soa-

'

0

dso= gr•m yıprak bılin c' e Milli korunma kanununa aukırı harekat 
kınayı bir , litre ıu ile l iı lkiaci beyler ıokagındı fmacı Muhittlaia f ırıDıacla 
çeyrek ıaat kayaıtmalt. alakadar memurlar tarafıııdao yıpılaa kontrelda undaa 
Süzmeli ve yıkanan ıaçl rı yapılmıı puta kurabye ibulunarak meıhat ıaç 11pb 
t!k•mıJ~dır. • n yapıldığı ve Milli korunma müddeiumumilltiae ıetke· 

Fuar açılmı
yacak diye!. 
SAKIN ÜZÜLMEYlNIZ 

Dillere destan lzmir L ı· 
ıı Kolonyasıaın bakir cev· 
berlerlni dOayada miıli ol· 
mıyan bir enletle ruhlara 
bığıılıyı J 

E. GUREL 
ızmir ıoıonuaıarı 

dilmiştir. 

§ Karantinada Remzinin dtUıkiıında yapılan koat• 
rolda undan yıpılmıı pasta ve karabye baluadapadaa 
Milli korunma müddeiamumiliiiae EıevkedilmiıHr. 

§ Boraovada Rüıtü ve Nazmi ıdındaki ııbıılaı laar 
mandan çikardıklan arp1ılardan 62 kilo ça•al içi•• dol 
durup kaçırdıkları gör&lerek yakal1ıamıılardar. 

ızmir Askerlik şu. 
besinden: 

m1larıaı 1aptaıma1aalar1 

reımi ve baıaıi hizmetlere 
alaalar Hkeri mahakeme-
1 eı e verileceklerdir. 

Yoklemaluını ) • phr- Yoklamalar yakında ao• 
mış olsun, olmasın muvaz· na erecelltir. 

Size yüz fuu neş' eıi ai zaf hizmetini yapmamıt Zıbıta ka'fvetlırlala 
ve bin ceaaet meyvesinin o!ınlarla ihtiyat eratto11 umumi koDtrolllndea ••••I 

le ı;vk~Dİ ov:riyor. N 20 emsaline hizmet teveccüh alik•darların her ıl• 61· 
a· zmılr şn•~D!JZar! o. , etti,.i bıılde bakıya kalan- leden ıoara 1ub11• mln· 

, 'll,~~tlbe Allah ı ılnaa .. . 
ıt~ ~ 1 

•lay etmiyorum ... Seaia için bahçe 
1'•1urım ... 

-Ark111 var-
(Şam ı 111lfu magaHzı cı- • ·ı ı 
varında) Telefoa: 3263 ları ve 942 ihtiyat yokla- ı cıatlara ı ia o aawr. 



SAHIFE4 j--------.......,------(HALKIN SESi)--------~-----

M:~~ep:~ı p ~.~~-. ~~:r ok::;~~~: RADYO TELG :iAFHABERL 
buabuıa a:j'u yüllıek tabıil müe11eselerfade ;bulunan 
talebeden ıubay olamayacaldarıaa dair okul ıdue (b e· 
yeti tarafından ve ilen kaHrla okuldan çikarıLu>lu ç•· 
Yatlukla kıtalara snkolunacaktır . Bu talebo rr. uvaıı . f · 
Jık biımetlerit den baıka a1keri.,mellteple. de nn ccanen 
okudukları mtlddetin yar111 kadar hzla hizmete Ubi 

tutulacaklardar. Bualardın isteyenler ·12 aene hiımtli 
taahhiU etmelr:tartiyle gedikli erbaı yetiıtirileceklir. 
Haleo•ıillh altında bulıınıalar hakkındı da bu bilküm • 
fer tatbik olunacaktır. 

---o-- -

Açılacak aşhaneler 

tahsisatı 

-
Hav d kuru- Esirleri söy-

1 

Bu ge 
mu kurultayı letmek için Batına ~ 

ıd Berlia ( a.a ) - Şimali Loadra, (•·•) ~ 
BCı t.. Afrika muharebelerinde dör llık daireıiai• : 

-B•ıtarafıtfnci 1abifede- dBncO laıiliz tugayının bir D&ımaa 'd•'r4' 
PARAŞÜT VE PLANÖR ıtiol&k emri ele geçirilmit· DID Madaııarkıt 

Sıyıa arkadıılaram, d6n tir. Burada Hirleria ifade· 
1 
Savareze biicdlll 

JA harbi hava vuıtalatının lerİDİa ahndıiı mtlddetçe İngiliz 11ffı bırP 
kallanııında biiyiik değiıik · keadi lerine yemek ve sa bir hafif krut•:,. 
ilkler yapmııtır. Paraıüt bu verilmesi, iyi bir muamele Hra uj'rattık!~~ 
harpte şııırtıcı tesirli i ıler ıasterilmesi yazılıdır. Japon tebhl . . 
g6rmüştilr. Bu 1ebep!e tıy· lagiliz bııkumaadanl ğı ısılı ı zdır .. laıil•• 
yarelerin yanı batında pı· bu iaaaniyehiı emri ıeri ae biç zayiat ,,,, 
raıütdi yetiıtirilmui ve 81 almadıkçı ve keyfiyet lo gi Düımaaa yarıJ• • ..M Ankara - Bakılmak ilzere memleketimize gönde· .,. b k W 

_ . keı i aakliyatta pliııörler· liz makamlarncı Almı 11 •t mat vermem• t 
rUmeleri dUıuatllmütkeu 10nradaa 1arft anar edılen d . t •f d d'I · bOtB kumandınhg·ına resmen te· dan fazlı tafllll ea ıs ı a e e ı ıne11 n 
Yaaanla çocuklar içia ayrılaa tabıiıahn öaüaıl\zd e. ki bazırhalardı yer almakta· yit edilmedilrçe eair edilen miyecektir. ..-/_ 
kıt meniminde bııhca ıebirlerimiıde açılacak aıbane · dır. lasıiliz ıubıy ve askerlerine ---o ıtS 
Jerfmize 11tfedilmui alAkafı makamlarca dıba mla11ip . Türk bava kurumu pli· ~ . buiran glinii ö~lede~ MukablP 
16rülm61tlr. n&r ve paraılltc&l&llte ça . ıtıbarea yemek •erıltme11 iJ 

---o--- hımaluıaı aıtumııtır. emredilmiıtir. BilmİS 
Uçmıyan tayyareciler MıLLETıN YARDıMı ---o __ _...,,, 

Toprak ve ıu timdi bı Zaferle Romı, (ı.ı) •"· 
Ankar1, - Bi fiil "uçucuiukta istihdam edilemiy t · vaaın .emrine girmiıttr N • ) • Marmarikte ibr 

ceji aalııılın bava aubıylariyle mevcut bava makine Ttırk bancılığıaı teknik. etJCe eDmlŞ bayı karargibıodd 
aabaylaraaıa kara orduıuadaki em1ali nHıplın geçme· eleman bam madde ve H Berlin (a.a) - D. N. 8. len bir ordu glO 

1
, 

mek t1rtlyle terfi edebilecekleriao dair bir kanun li· nailıme bakımından kısa aj•aıı bildiriyor: Tobru1r, riade klfi derec:• 
yilıaıı hazırlaumııhr. milddet içinde iıtilılile lr~ Elgadle ve Birelbakem mıt ~abacıya k• 

vuıturmak kararımız mille- muharebeleri mihve.-ia za edile~ ıubay •• • 
tin yardımiy'e ~ geıçekleıe · feriyle aeticelenmiıtir. Göl barakılmatırı •• ~ 

__ .. __ 
KÖY OKULLARI bilir. muharebeleri geaiı 11haya iıtirahıtte• 111• 

Son yı lı n ç dıımalarıaa yayılmıthr. meleri aıln ıık•J' 
Ankara, (a.a) - Bllyük M. mecliıi bugnn ·yaptığı ait rakamlar btitüD mille· 8 Jk ) d mektedir. Ah•

toplaabda köy okulf&rlDl Ve t!Dltİtiilerinİ tetkiJitJaD• tİD bu d i vaya 909 kadar a an ar a daaJıiı ile yaptllll 

dırma kanu:ı liyihaaını r. müzakeruine de•ım e tmiı ,. aüfcız ettiğini gö:duir. Ke- Amerikan lııma &zeri•• f' 
24 iacü maddeye kadar kab ul ctmiftir. rumua el attıj"ı teıebbiiı· muımelere ıo• 

----- ler milli yardım ölçüıilne Sermayesi rumi ıarett• I• ~ 
M • h ·ı e• b •• dıfil l'dli°lndan bu Hbada . , rafındaa . bildif,, 

1 VefCI ere il te errU vahndıılardaa ' daha çok Vı: !ına:ton (ab.~)d-:-d~~~da· haıiraadaa itib•'ı 
· · ·ı ·ı· b k ti b ._J • ret d111e11aia \ ıl ır •i• e ,, 

Zl•yafet Müteahhıt 8. Niyazı Eı- ı i' ı are ~ er •• eraı. M • a-iliı aabay •e 
ı . göre Romanya, ıcar11tan rlld' 
aoy Karat.ıta lngiliz lbab· Kıaa umanda çok ıı 

8 
r • t d 

1940 
mek ve ıa ye / 

Ankara, - Hariciye ve· çesi ci.,arıada 11bip (oldu· Cümburiytt büklmeti ve . u ga~ıı an a. ae· --"'""' 
kıl t . t f d f · ı . w . . aeaındeln Amuıkın aer- 41 e ı ua ıa •D ar u er f9 · gw o 2538 metre kare aenıı · her ıamın oduga gıbı ba· . . • · 8 J p0" 

f . 'J 1- 1 • • • • , 6 
• , • mayet&Dln yek UDU 105 mal· 8 re ıae •ert meale o aa mu· 1 lı2ındekı a11a11yle iiıeran· tedbulere ehemmıyctle:dea· d 1 d 1 

t t l 'k · f ti yon o ar ır. 
a aeae ı zıyı e er yırın d~ki binalara .•e bina en· dek ol<:aktır. K11a ıamıa· ---o--- D •z• 
baılaaacaktır. yarın (bu· kazını kız ıalebe yurdu ia- da çok it başarmak ıorua· ( k •• "' eOJ Jf 
ı••) Marmara lı61kla~e ,. cdilnıek, üzere Tüık da olduğumuza vatandaı'a · l ogretmen- BatırılP' 
Alman •• ltalyaa büyuk M•"rif c~miyeti manevi ra en iyi anlatacak olaalar ) • h kk _.,,/ 
ellçileriyle mibdv~r devle~le · eabıiyeti adıoa teberru et· ıiz kurultayla iiyiileridir. erJD 8 I M lb---(•·')/ 
r ae meaıup •ier elçıler . . H b 1 . d A k Vili ti e ara JI 
i f J mııtır. ı e muame Hl iia yeni hiımd ufukları o ara - ye t' 'f f li ti•P ı yı ete çıirı mııtır. . . d 1 b ~ 'd ı f ı Keıı aa ye • 
---------- tıpu dı ıcıın e ytpı mıştır açılmaktadır. LBug6ae ka• uıu11 ı are er, ıon yı • a •• ,. 

lzmlr Asklrl'k Şu. --o--- du ekaikliğhıi duyduğa· larda muhtelif H b~plerle Hollaad j•P',' 
·ı1ı • 1 •t t ı · ı uçakları Dç 

300 1 •ı• muz yeni e1erler bııarhya· ı oaa o re men erın D 11, b8Slftd81: ngı iZ cakunıı . .. intibak ve tetfileriyle alı- ::~ıaa ::!~:;d•~.., 
336 33 .. , • • • Sekizinci kuı oltayı ıcv· kah maaf farklarını yol pa• er. ıır-ı 

333. 334. 335. esırını 1 k b der- rılmıı içine 
338 doiamlutardaa mu•ez iİ l le selim tar çılıımıla· rl a ~r~nı, ve ~H I•• d e ' B •ara ~iratıl111•I ~ti 

f kurtardılar nada bııarılar ·dilerim.,. erını veremıyor at ı. • a bıt...,.ı 
aa biımetiai yıp .:namıı H· y&ıdea ilk okul 6ğretmtD buaan da Is 
kat ( A •e B ) gurubı. Moıkova (•.•)- So,yet Y eDİ bir leriae ~.karıı t mecmaa 4,S tahmin edll111•, •• ~ 
erat HYk edilmek &zere M lb ( 

tebliiine ek : h d• milyon lira tutan bir borç • ara 91 s 6 942 aih& nbableyin a ıse 1 t bli;:,i. 
• Yanın çeteleri bir in · buıl olmuıtur. Maarif ve- raya e • • ~ hmir yeril askerlik ıube· • k Uerl 

aı·lı'z eıir .~kafileai aevkd· Pariı (ı a) ~- Pariate kileti uzun tetkiklerdeo, nıı uvYe ı ıincle b11u baluaaıaları li· • d J d•• 
mekte olan bir Alman ka· Fraa111 göniille rinia bulan· ıonra ilk okul muallimleri• e ıpon ıt•':., 

:ıımdu. . . d k 300 . !d b . 1 ki -d 6 ııaı bahrlD' '~ Gel aıeyealeı bıkkındııi fıle~ı.ne hucum "e ere 1 du1darı bıaaya ela 1 o.m· n.ın. at ıc~ ·;•Dl~ ok . nme- Jıpoa deaiıılt• 
kıa11111D cezı bD'c ümleri· lagılıı ealrini urt1rmıı n balar ahlmııhr. ım ar aı · sıaı e T ın e me ararını ,ı 
aia tatbik olunacağı illı ve beraberlerinde dıi• aö nlmııtır. loaaaca zayiat veımiı bu huıaıta bir ka· b~ılmıı olm• 
ola~ar. t&rmlılerdir. yoktur. nan projesi b111rlaamııtır. dır. 

• A • • • • • ( S d t ) IU .. elnde11 ah l!ız.. Çor•kkapı Poltı Millı oıvaneo bilet,erınızı il 1 h"'" .... 164 " .... , ...... 011•1• 


