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Salllb, Neıfiyat 
Amiri '' Baı 

Mu\ıarrftl 
SIRRI SANLI 

Senelik ?,S Lira 
6 Aylıh 4 " 

Telefon: 3503 

A idare: l:mir1inci 
~ - B. •oltaluada çdtar elyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR SAYISI (100) PAR 

, KISA VE AÇIK 

Kömür derdin· 
den sonra bi de 

su derdi 
çıkmasın? ----k'•111 merhametsiz cil-

telerindea olan karlar 
•• baıltran tesiri ile patlı
Y•n IQ b 
d 1 

oru ve kurıuaları 
O ıvı 'I 

' 11 0 pek çok evlerin 
OD OQb l tf itilD IUIU! kıldık• 
'" ıntlfamdur. Tabiatin ve aae,,· . 
llllll) •ann bu cilve vo zu· 

d 
•rine birıey deaemeıae 

e ı .. •~ k 0ra11lır geçtikten ve 
e;'•11•lardı doaaa buzlar 
b ·~•rık ııkır ı kn akmai• 
k 11 •dıktaa ıonra bu halin, 
b aaapaaya 11atleriode bir 
,1;:akha~ olduğu hıber ve-

••rdaıez ıularıa keıil
feaiQe yıidırım gibi yetişti-

1 halde paraları verilmiş 
:ı ı~at~eria takdmasnıda 
kı teralmıı tehir ıuıuıluk 

: •ta11a1 bir kal daha art· 
'lllılrtıdır. 

bi Etki saatlerdeki küçük 
lı' . arız.• dola!ısil? ıu1. rın 
etilınesınJe göaterılea ııti· 

~tele şirketin bir menfaati 
tateUUyor1a e111ea iki haf· 
tıl kadar ıudın iıfifıde ede
~)'•11 bazı abonelerin bir 
ti atla de memurların ye-
h11aeaaeılnden dalayı tamir 

•• tecdldine vakit balamı · 
.. hçl•rdaa da istifade et 4 

:•riade bir beiı ve zarar 
~laıemeUdir. 

cli~rketin ba noktayı da 
&ınlt •t nazırına alacağını 

etmek lıtiyoruı:. 

Sırrı Sanlı . 

k~asınıboian 
Veeahatın 

llluhakemesi 

r 
-----o- ... 

Loadr ,(~.a) - H riciyc 
nazırı eden v m kam r • 
ı.mıda şu mühim beyatt bu
lun uştur: 

R sy ve merikad r Y"· 
pılauş ol n konu m I r hak-
kıod dominyonlar& m liim t 
verilrı:ıiştir. 

Holland um son lı rplerde 
aldığı cesur r rl rd n d ı-· 
1 yı faıl sile m maunuz. ( l· 

.. k;şlar) 
-Rusyy • göndcrdigimiz 
mühimmat - doh~yisile hükll f 
metimiz bülüa-- mesuliyetil 

Güz rinc almış bulucm kt dı; 

--o--

. kdenizde in· 
giliz tayvare-

• • 
erının vao· 

tıkları 
Kahire(•.•)-;;:Bombırdı

rnın ~ ervisine mensup Ede· 
aiz tayyarelerinden lkiıi 
Libya • aahilleriade dliıman 
gemisiue raılımıılar bun
hırdau birini batırmıılar di-
gerloi h111ra uiratmıılar • 

Bir müddet ıoara bir mnb· 
ribiu sakat geminin borda· 
ıına yanaıtai• görlilmDştür. 

Gine Akdenizde bir de
nizaltııı bir Alman deaizıl
hsıua hücum ederek i1abet 
ctiirdiği torpil le Almı n sıe-
misioi batırmııbr. 

M lezy d ki durum 1939 
dmn beri müt.. ddit def atar 
t kviye edilmiştir .. y~~~: 
t&o gönde ilen heyeti eef :r --o---
-~e gencf:kurmey k .!.!!- J 
vermi1tir. Bu suretle lmnn-~ Amerika ılara 
ı-nn t rruz Jıi .u, . h fta no·· re Almanlar 
geçi ·tirilmiıiir. -

Rusy y gid rken Alman·- • tt ? 
rlftn·Ü kötü prop g nd yagi-,, ne vazıye e 
rişmek .. far tına h~çırmıy .~ Nevyork (ı.ı) - Ruıyada 
~ ki ruıı tahmin tcniştlm .. • Almanlar çamura 11plınmış 
Bunda ald n dım:-BüiıüD bir vaziyettedirler. Alaıınlar 
içia Rusy d ik n Türkiye ilkbahardan evvel biç bir ha· 
ve lr udaki elçilerimizi Ruı- rckette buluaımıy•caiı mu· 
y ya dıwet eltim. bakkaktar. 
• Türkiye h kkmda Rus Almanlar tıyyıred cibe· 
devle-t - damlariyle konuşur·:. tinden o kadar 11kııık bir 

KARISI VE · {kcn d•ima doıslç _ liı_~ ~'!l~ durumdcdırlu ki talim de, .. 
FINDAN C:HAT TARA· lıudılar. Bu görüşaı_e~..l!_ relerini aıaltmıılırdır. Bu 

RIDV OGULAN ~Türk hükümeti buluns!l.<!!... yüzden kazalar faıl~lıımıı-
Çeıaıeni AN ., t!!., b~n!an duy ydı m.,m·:ı br. 

de R d 8 Ovacık koyün- ... uun olurdu Nakliye işleri Almınyada 
delik 1 

1
9 •n adındaki genç - Bu husu t 'fürk bükü-- çok fena gidiyor. Ruıyadaki 

aaekt:: ıyı boğarak öldtir- metine:ıaıım ğele;-izabat'I Alman ukerlerinia ekserisi 
Rul aıaznun ve mevkuf :Ankarıdaki~ mümcssilimi"L hastadır. 

·····" v 
lua il •r111 ecalıat Al- verecektir . Fa mObf m mesele Almau 
lene: H•••glliıi olduğu söy · u · ~ d tekr rl rını ki generalleıi ile Nızi partisi 
kı-e)e 1'

110 Sayının mub."' · k 1 ·ıt k ·ı · 1 1 · d k - r 
111 

diin b 
1 

. _. ger ogı er ve gere ı crı ge en en ara1111 ı i aa-
teıa hk f e r mız •&u Rus hukümetl ri tem~uz; l•ır.mamaılıktır. 
•clilaal~~- •ın91iaadcı devam 041 de ueoredil n d klaras Bu generaller Hitlor parti 

":::0ff0mı 4 
4 

A yoalıa Türkiycye verdiğimi% liderleriaia aılfai 11rarJa f•-
- ne .. •Glaifed•- teminatı ıuıwaktayı:r;. tewekledirl•r. 

~. ' .~~ 

Beril• (•.a) - Alman bı
ıını Allllıalar tarafından 
ba11 ••hıetler yapddıiıaı 
iddia ede1a Molotof aot111nı 
hıkikıtl•tı tahrif edıa ıey• 
taacı bir ııaıaevra ıaymak
tadar.I 

. 
Çinlilerin üç 

cephesi! 
--o--

Çuak'king (a.a) - Çia tıb· 
llği: japo11lara bil1&k uhalı 
taarruz ettik. Aynı ıamaad• 
dütmaaa Uç cephedea daha 
taaruz eyledik. DüımıD ka· 
çark en bı:ıı ılmendif er köp· 
r6leriyle atarejik mühim yer• 
Jcr aldık. l Düşmandan 3509 
ölü ve yaralı vardar. 

Bu l'HC!teler Sovyetlır ta· 
r1f11dın teri ahaaa yerlerde 
.. ... ...... ....~,, .. _ ... _ ,.. _ - · ' - ~ - ...1 - ----;;;;;;o,;;---iiiiiiiiö;;;o;;;;;;iiiiiiiOlii5iiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiliı;a;i 

Romanyasabık 
Kıralı Karo) 

sahnede 

ahaliye k,,,, yıpılaa vılııi
yıne bırelcetıeri batarlıtmak · 
tadu. 

Ayı• l•aıaıada 1940 da 
Baltık aı,aılıketleriade ve 
eski Polo11ya topraklaraada 
Sovyıtlerha tatbik • ettikleri 
tııyik uıııUerlai kaydediyor• 
lar. 

Folkiıe Beebahter "bu no
ta oıerind, Alm•D aıkerle
riae dlte1a vazife bOtlla bu 
yalaacıblc ıiıtemiai kökün· 
dea yık1ııai• çahımakbr,, 
d:yor. 

BırliD Lokal Aacıyker, 
Sovyıt llota11nda bu memle· 

ketla iç polltikııiyle Uğill 
bir aııae,rı 11ımektedir. 

Makııt So•yetler rejimin· 
den bık1ııış olan halk kütle· 
leriad• ~lmaayaya karı• kla 
uyııdırraaıktıdır. 
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f ... Jaoonyanın 1 Nakliye sefer· 
t Büyük f leri .Yo!una 
i Emelleri i gırdı --o---

(YazaitH;lil Zeki Oıma) Ankara _ Kırdan kapı· 
- 22- a 

1 

ıııa Diyanhılnr • Yolçab, 

A "deall Arakı" Konya • Boıdai - Edtrae· -IUI 1 V8 Babaeski · dembyolu hatları 
-o-

1932 yılı baııada idi.Ara
ki ırubu bu mılsHt için 
çabııyor. Hükümet itlerini 
ele almak için geaç za
bitlerin inkılip programını 

olıaalııtarmııtl. 
Nlbayet tefrikamızın yu· 

karı kııımlaıındı yazdığımız 
lakılip yapıldı. Bu inkılapta 
siaznlar, sreaeraller, kuman· 
d•nlar : öldilrüldil. ÇüsıkO 
bunlar Araki prenıipleriac 
muhalif idiler. Onlu hentiı 
Aıya idealinin tatbik aaa· 
tl•ID ,ılmadıiı ısrarında bu· 
hıauyorlardı •• 

dlln iılemeğe açılmııbr, 
Malatya • Çetinkıyı hat· 

taaın açılmaaına çahıılmıktı
dır. Çamhbeld baıı yarma
lar kar fntnıasaıulau dolmuı· 
tur. Yol amele1i bu Ylrma
ları açmıja çahımakt•dır. 

lstanbul poıta11 dlln 14,25 
de, ekrprea 111t 21 de An· 
karaya ııolmiıtir. ona bura· 
daa kalk•• bazı trenler za· 
mıaıadı b1reket edobllml§· 
dir. · 

latınbuldau ADkaraya ve 
Ankaradan lata11bulı hueL 
ket ettirilmekte olan koıvan· 
ıiyoael trealctiniD yaruıdaa 
Ilı••• muht•ıneldlr. 

lllLlll' iillll) 

.. 
erı--b 

Bir fabrika Pi s d s tış· 
gü de 100uuı .. ların tetkiki 
luk temin etti dev medivor 

- --- --
Flat mürakabe memurlau 

düa de piyasada Ll\da mad· 
deleri perakende ve toptan 
aatlcılırmnı kontrol '1 tmiıler• 
dir. Bazı yolsuılukl r göı Üİ · 
milttür. Bunlar takip c:dil
mcktedir. 

Manif.dur eıyası ı ... tan
ların kar h dleri teıpit edil· 
mlştir. Komiıyon bunları 
hemen ilôn edec ktir. 

~1111----

Viliyette teı kkül Clea 
faal komite dün de çalııma
larına devam etmiştir. Bı· 
yıadırda büyiik bir döktıaı· 
bıne ve demirhaaonlo mü· 
düı il dOn viliycte mOrac:aıt 
ederek pulluk, uç demiri ve 
saire imali için Bıyıadırda 
bir fabıikaıı bulunduğunu, 
kendiılne llizumla malzeme 
vcırlldiği takdirde gDnde 
UlO adet pulhık imaline ha 
zır oldutuau blldlrmittir. 

Vlliyet makamı bu teklifi fhrBC&tÇlf&r 
not etaıittir, Bu m6e11ese • • • _J 
ile çıhıılmcıi, sıibl vlliyetiıı hır i ğı ıu re 
dlier yerlerinde bu lı• t•llp heyetleri 

Arakinin 
Rüsofileği 

buluDaalarla da tem•ılara 
--o--- devam olua•caktlr. Bu ılln ... t lSte tnccar 

Beledı•yenı•n ı h blrlikhıri biıı.sıad• ihracatçı Vlllyet n er yerinde pul· 
• lok imallılnde alllr•lılmr bil- birliklerinin idare heyetleıi 

Arald proaramının bir yenı sene y&k bir h111aalyet aölter•. mBıteıek bir toplantı yapa-
, ...... dı rllıofilek teıkil mitlerdir. caklardır. 
••i1ordu. )JÜtçeıİ du toplacbda biltçe ve 

Fakat bu rDıafUikte bol· lıtaabul _ Ye•i Jal bat-I --•-- hesap vaziyeti ıörUtlUe· 
.. ,lklik hariç kılıyordu.Bol· çaai 12 mllyoıa lir• olacak· Hıfzıssıhha cektir. 

TORv~ 
TRENLERi 

- -o·--
Ankara,(a.a)-Bazı ad 

retler dolayiıile Toroı sif 
katarlarının haftada iki ı' 
iobf11raaa karar veri(mltd 
Bu sebeple Hıydarpaıı f 
Aokaradan çarşımba gll 
Suriye iıtilrametiDe ve •-' 
dan Ekbez hrdat iıtaı1' 
auodan cama srünü, A11kaıt 
dan dn cumartesi·giall ti• 
darpışa iıtikametine barıkl 
eden Toroı katarları ve b., d 
larla buluımak tlzere iık" t• 
deruadan pertembe 9• Tof Si 
rak kaleden cuma gtlal il' 
reket eden katarlar 14 ti 
klnua tarlhiadea tarlhtacli 
kıldırdmıı,hr. ---
50 iman 
Tevkif edilcl 

--· 
Nevyork (a.a) - Koıt•

kada pıtrol ıtoklarıDI ~ 
etmek iıtiyea bir ııb" 
meydaaa çıkarılmııtar. cJ 
lak ve bozıuaculak laf~ 
dın 50 Alman tevkif .., 
miıtlr. Bualana ara11au W 
çok it adımları Yad1r. 

,..iklere meyyal RuıJar bi- tir. Bllt~ede •ıa1DI tHırrafa Yeni pay tevzi talimıtn;. .. 
le ba f111lda yer alamıyor· dikkat edilecek ve bazı Meclisi metine ıöre t&ccar ara11nda --o,--
lardı.. ma1r.flar ıc.ıdırılacıkhr. Villyet umumi bıfıııııba mOıtakim bir paylaım• ya- D • )) ....t 

R&ıofilek cereyanını orto· Blıtçeye fıkh balkı nıah· mecliıi diln ııhbat mlldlhfi pılacahtır. eDIZ JO &ı: 
tlokaJiti kabul edeD Ve be- rakat tomİDİ İÇİO daimi tıb• DÜD reİıJiji•de aylık mutat Jbracıh alakadUI odkeDÜ bu umum mo••du··~ 
JU Raılan benimaeyen Sa- .ı.-~ L .. --ı-... a...... p•1 i;r1eriac cıaa om ıe· I' 

naa manııovlçtir. Sava Hlen toplant11nn y•p1Dtf ve vili· re birlik umumi kitipliii 
J. _.;a yetimizin 11ğhk İflerial aöz· ih deg"' I• ctı• poauar... 6 blit6n kuru meyve racıt- '.I' 

Jıpoal1r milli emel uğ- doıtane anlaımılar Y•pılıa den geçlrmiıtir. çılanndan 939, 940 ve 941 1 
..1 L b · diki • ı ı Ankara - Denizyolan i nan .. a aer oyaya ıır era bu an ııma ır oDUD taıak --•-- yıUaundıki ihracat rakamla- ~ 

•• feclaırır••t• yaptıtııarı ıçia ıark protram••ı detı,u,•m•· Bornova genç- rı•• ıstem_i_ıti.r. _ reai umumi mtidıra ıb"~':.ı 
Sı•aaıa da Budasıaı bıraka· yecek idi. _ _ Kemal Bayboranın Mlaar 
rak ortodokıloğan lıaaını Çüakü o. bey•Z Rualarla ı•k k ı •• b •• d lit vekilliğhıde bir vazif•f 

d 1 U U Un e P ttu··nku·· .. kabul etmHİ kanaati mani- Harbindeki kolçak or \llırı- azar 5 nakil ve yerine mall1e Ol"' A 
dır olsa rerektir. aın kondiıindı11 ayrılmınca- -o- kaiUerinden Halimin ta~ lla 

Sayanın fikrince JıpoD ğı kaaaatindo idi. Be.ten terblyeıi mükcUe· maçl r kararlı mııtır. ~ 
ıempatiılae dahil olan Ruı- Fakat Rus ruhu ilo J•poa fiyeti kanuna gereaiuce Bor· Ba pızar glinü yapılıcık 
lar a11cak Rus kanı taşıyan, ruhu araııadıld uçunı112un 11ova geııçlik ı klObü aza11 olau futbol lik maçlar1 şun· 
dljer milletlerle kan kırı· ne kadar dırin old0 iuuu yeni esaslar dıhilinde ç h· lardır. 
pl&htı 0Jmıyaalerd1r. Sava bilıe idi bu ilıoııte kapıl- ıabilmek için düa sait · yir· ikinci takımlar arasında 
DanailoYİçin bu nıztriyeıiao maıdı.. mide nahiye müdtirü Nımık Hat 11 de Demirspor-Alta· 
Arakl de iştirak ediyor. O ÇüHli biz biliriı ki R.... ıevgiain riyazetiode toplan· nordu. Hakem Mustafa Bay-
da Raı oilu Ruı ol11nlar luk 110 kadar birbirine llUt· mıı, dilekler konuıulmuş ve ra. yan hı kemler Alieddin 
ukkındıki meylini Hklama• halif olıa tehlike ID••da yeni ıenede yapılacak iı· Ka11cova, Mozaffcr Koral. 
ja IOıum görmiyordu. birleıirler. Babuıu• Ruıfır lere dair faydalı kırular ve- Birinci takımlar 1rasıada 

Ar•ki a11I Ruı kanı tııı· biliyorlar ki ••rı ırk boı,,. rilmiıtir. Yeni yapdaa iati· aaat 13 de Alhnordu·Kırıı· J•• eıkl ve iyi Raılar hık· vikliie değil bıyaı ırklı anı. habatla idare heyeti bııkan· yaka hakem Ferid Sim11r-
luada baıka bir kanııt l»oa· cıdele açmak iıtiJ0'· hğıaa ecı:ıcı Oımao Acun oğlu. Yaa hakemler: Alied· 
IHliiai ıöyliyordu. Bu ıe· - Sona vor - aıihklaıı ıbidin lber, Mıh· dia KH•novı, Oımıu Eren· 
beptın oalara 11Ruı oilu mut lnceoglu, doktor Turan · 

-----o--
Makineli ziri 

at iıleri 
Aok r - Ziraat Vekll,f 

tar fından it1etilen zi;J 
makinelerini kullaamak ıt! 
yeni bir kadro vncade ,, 
tirilecektir. 

Bu yeni kararlar ihtiyl 
kuıılayabilmek maksada' 
mebnidir. 

R•n adırıı veriyordu. Cilt ve:zıhrc9i Ha.talıkları GögliH v Arif Günn, :iı· 11~ıat ıs drı Göztepe·Ateı 
Bolıevlklere kartı müca· Müt~h11t11ı tiıare beyeti müteh1111lıkla· hakem Muıtafa Balöı. Yan Zayi 

dele açmak Arakinia pıen· DOKTOR rına dı Rctıit Akbey Mab· hıkımlor: Muıtafa Bayra, J 
ılpleriDdın biri idi. Onun saıı·h Sonad Karmen ıeçilmitlt.rdir. Faruk Kantaroğlu. lzmir Dumlupıaar mektf" 4 
baııtiaca Japonya ile biaden almıı oldatüm ıı~ ; 
So.yetler ansındı ne kadar ikinci Bevler So. No. 79 ı Gary Grant • frene Duune • Geil Patrlck.. ı dctnımcmi zayi ettim 1•~. la 
ı Elhamra sı·nemasında ı ı Tarafnıdaa yar talmış ~atın_ bu.ı sin maınn~· def .. atl~ görü· :. ıini alacajımd&n uldtl ... 
t ı ı 10 k k b 1 1 1 11 ce lü br..kmü kalmadıjıaı ı'lla e4' ~"""'''.ıv-.."""' .,_ '""'"'~' .... --""" ----~ .... -~ .. ""' · p pe ço eg nı mı~ o an ag ız aoz • u 

ı 9 2oci kioun Cuma r&oü MıtiaelerdcD ıu:aren ! f 1-llk Göz Ağrısı Jevglll Karım i rlmG .. u.. cıdcleılndı -~ 'r 

IRobert Yung ve Helen Gılbert, ı ve lmporio Arıı•••iua'o•• ycııil'I• rakibesi Estrelllta : 11yılı evde Ali ojla,.. ~ 
: Tarafından beriküllde bir ıeldld~ temıil cdilea... ı ı Castıo'aun lıpanyolca ıöılll v ıarkılı ı durrıhmaD Sııer 

1111 
j ViYANA AŞIKLARI f; 2· G c Gü 1 i i , 1! 

1 lıtaabulda ıörOlmemiı bir muvıffıkıyet kn lllP cısiı birı : Bu emıalıiı t 1 bOyQk proğıaml B u G o N ı. Dr. Fahri lııa 
eıer. imparator Franıuı Jozof ıımıo!adı ğlencoler, ı ı T • d Tel. ı 
Yalıler, lükı VO •ık dİ)'lfl Viyıaayı l11vir eder> em11lıiı : : yyare il 1 masın a 96116 b ~OD~:.ı:··~:ı~.bb::.~ .. ı 

·ı Mı filim.. . J ı Matineler: G. Gnlleıi: 2-5·8 1. G. Airm: 3.30 · b.30· 9.30 ı Roatlcen u Elekll'tk teda•lıl 
1 S..•ılar: 1-3-S-7-9da c•uaırleıl. puar llde bııl11 ı : CumartHi, pa11r sıüalcıri 12.30d" ilive Hansı. . yapılar. Uıhıel Berl•r Solıı•111 

' e ,,. !.11'0N 1HI n ı oaı-.ı::a "4C ~•LUMWWAllili ıssı 1 3e:!!l!rus.a -= 
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llz~kdOi 
harp sahne 

tetk • nrn 
----111111111111----

Yazan: f 
M. ŞEVKi YAZMAN 

d:
0•r Koagaa diiımesio· 

e•lrl 
1~1111 baradau getfre

sı,:' •• şimdiye kadar 
cıaQ'::• ~in Hiadiıtanıaa ve 
'•tJ 

1 
Çını yığdıkları kuv

R.a., 1 J ıponl1rı11 cenupta 
yQ l•n. şimalde Çinlerin 
ı..,•~ııı eyaleti istikametinde 
lllekt ete geçmeleri beklen· 

•dlr. 

d :ıı •uretle Raııgooa .. Man 
~ .. Yunnan .. Çuakiag 
ta._ :claki yol bam b•ııadın 
olQt. • orta11adıo 1'eıllmlş 

•• '1•ı11ıafih gerek Blrmınya 
l•rılrıı Siyam • Bfr.maıı-

f.:• Çl1a .. Birmanya hudut
a.a;.ıolı dağlıktır, yolıuzdur, 
Ptlı orclalarıa barıkih aa 

J aa •leaittir. · 
tlt ''••larda buralara pık 

'•••lılerdir. Bu 11bcple 

şimdilik bu mühim starejik 
yolun kesilmesi için Çin Hio· 
diı.t uınd n ve Hon n - Yun 
n c isti'.ramet!nd ta rruz 
edere yolu kesmekle iklif 

etmel .ri ve Birm nya içeri· 
ne doğru h r ktita bundan 
sonr.sya bırakmalı da kabil
dir. 

Bu şim iye kadar iki tu .. 
fuı burcya yığdığı kuvvetıc:
ri~ mikd rıo bağ·hdır. 

Her halde J porıl rm en 
kısa bir zamında Çin il 
Birmany dıba doğruau Çin .. 
Hindistan ar sına girmej'e 
çıbşac kları muhakkaktır. 

Bo ıuretl Çin tecrit cdil
miı ve lagiliz! re Amerika .. 
laların D çok Omit brağhy • 
cakları büyük Çin ordut rı· 
nın organiıyau uy düşmüı 
o!ur. 

....: SON -

1ayyare 
Gemileri l 

........... 
1923 

A..._ ~ıkl b&yUk zılzcled 
llliılıı~ kl•deki t•yyaro g~
~•rap 

1 
°11•ııılmaz bir laale 

illa hyo 111••1 &zerine K•i•· 
'•it•ı ~•re r•mlıiihıllue if .. 
.. ı 3 _ .;;•r •erilmlıtir. Ge· 
ri111111tir. 38 de hizmete 

1935 -3 
tı, .. 11.,. d6 Yılında ISa1ebe 

1 ı11 e"' • 
.. r ı&ıe k Y•nı b ıtaa ta· 
d11r. •lir~ 

2 
'2• 26,900 ~ton· 

293 ın1r 1

1
1 
.. 3 adidir. 10 tane 

120 lilc t:•r top, :12 tane 
tepQ 22 YY•.re karıı koyma 
80 tıYJ lnılcuıali Uifek 60· 
93 •rai ;~•2 tatu. boyu .. 217,
•etredır 3' 

4 çekuıı ıu 6 5 
• • 1928 d I 

liraafttir M e hizm tel 
lrlıi old~- ilrettebatının k ç 

•ıu aı ı-3- Ak . • uaı da2ildir 
42,00Q bl •ıı: t.:8q ıemi d~ 
ttlae icra: t~ıaluk bir nıuha·I 
1920 de k•zorü. ol11ak 12-.. 
laalcle K IZ•ğa ukonuldug .. nı ' •ı• ·ı .. tea dolayı i ı e ayai ıebep. 
•iıti. 1923"1••tı t•til edil. 
1'ayJ•re e . ~en itibaren 
1925 t• ~ 111~1111• çevrilerek 
3- 1927 di;:•ze. indirilmiı 
llllttir. 2690() hızaıete rir· •.s llallclir toadur. hür,ti 
2 taıe ıio 1~1~•ue,203 lük 

Ilı topq 2ı ta!yareye 
• 50 laYv ID•kıaah tü· 

le ,,.,are taı '1 
e •hp&ltn ır. • ta. 

vardır. Bo-

y ZI : ABiDİN DA VER 

yu 232,55 eni 28, çe tiği su-
6,45 metredir. c.1937-38 de 
esasla tamir görmüş v uçuş 
aiiverıesi uzatılmışhr. 

4- Ryuzyo: 1933 de hiz· 
mete giren bu ğemi 7100 
tondur. , Sürııti 25 mildir. 
12 tane 127"1ik tayy re kar
şı koyma topu ile 24 rn ki
ncli tüfek bvc 40 t yyarc 
tııtr. Bu gemiy .de 300 ton· 
luk bir yalpa kesme cihazı 
konulmuştur. Mürettebata 
600 kişidir. Boyu 167,2 eni 
18,5 çektiği su ~4,36 metre
dir. 

S,6 .. Sorya ve Hiryu; 
1934 ve 1936 d kızağa ko· 
uulmuş; 12-1935 vo 11 19-
37 de denid iadirilwio olan 
bu ğemiler 1938 de hizmet 
girmişterdir. 10050 toodur
lar, aüratları [30 mildir. 12 
ta e 127 lik ~tayyare k rşı 
koyma topu ile 24 m ki eli 
tüfek ve 40 t yy re taşı'rl r 
Boyl&rı 210 etıleri 2050 çek· 

tikleri su 5 metredir. 
Soryu m vi Dragon, Hi.ryu 

uçan drmgoa demektir. Bu 
iki gemidcde 300 tonlu 
Speryy ı aip csm~ cihazı 
vardır. 

7 ve 8 K~nyu ve Syok•· ı 
k.u.: Bu iki gemi 1938·de kı· 
7.ağa konulmuır 1939 da 

9 2iacf Kiaua -,~ 2 

--··- -22- Yazan: Gönül Emre 
Istanbul - H lkah Zir et 

rr_ektehi gece ~bekçi i !Ali Şu cephe garip şegdi 1 BOtün gln kıuıııua 
oglu Mehmet, müdüriy"t bi- .., 

::.:::: ;~~::1::~~::,:ş,~~~.ı çArpıştıaıınız ve ~~r~ak !ırnağ~ boğust uıu. 
ben•İo koy rlten bir te11ekG I muz halde, gece cokunce ınsanlıgmıızı tekrar 
~,en%~" şr.;:~ ~ş, D~::i~ ~~~: hatırııuor vo birbirimizle şakalaşmak istiuoruz 
veni ve ikinci k t düşeme· Bu nefer asıl vak'anıa J • ı i · d ir hikayeyi anlatacaktım. 
e DJ v "mü üdy t kısmını kıhrıaıaMıoııa hemşehrisi B yakmıştır. u sefer kecdisi bize bl-

imi~. rer kahn sıgara uzattı ve 
Mehmet muhtelif yerlerin- Ne iıe fsözü uzattık yi· yakmasını unutuık şöylece 

den Y r 1 ndığınd D Bakır- ne.. devı;am etti: 

böy h ıt ne ine kaldmlmış · Bu 11rıd, içeriye bagka - Harbin c:n kanh ve fa• 
tır. Ilf aiye yagn11n genlıle- birisi girdi. ci b. günlerinden biridir •• 
aıe ine mrmi olmuıtur. Bizi giilüı:tııeycrek selim- Göklerden ateş ve ölfım ya· 

-~ -- tadı. ğıyor, kan gövdeyi aöt&rü· 
Ayığı hlfifçe topıJhyor- · yordu •• 

yakkabı 

Fiyat arı ucuz 
ması lazım 

lstınbul-mij akbo btıroıu ayak 
k bıcıl ra bergün 125 paket 
bakır çivi tevzi etmektedir. 
Ayakkabıcılar bir muhtekir 
elioe düşttıeden doğrudan 
doğruya,maliyet fh,tıaa göre 
çivi saba alabildiklerinden 
ay•kk bı fiattarıaın ... bir mik· 
tar iadirilmeıi zaru;i görül· 
mektedir. 

i•ıe nıüdürlüjü emrine 
verilen 35 'ton iaşıat çi•İ•İ· 
nirı tevziine de bugihslerde 
b şlanacakt1t. ----
Bir ka iın ya
narak feci şe

ki e öldü ---
Islan bul - Eyübde Yeni 

m hıllede:Çeıme· ıokağtnda 
5 nuın r11.h evde oturna·Ha. 
v; r.dınd, b2r kadın -dün 
odasında ısınırken• mangala 

düşmü~, vücudunun muhtelif 
yerle i ağır surette yanm:rP· 
tır. 

Ted vi edilmek üzerelHa
sc:ki ba.st ~e ine kaldırılan 
Havv , bir ruüddet sonra 
ölmüştür. 

Kıız ı de kedıran cesc
dici muaycuc cdeu adliye 
doktoru Hikmet Tümer gö· 
mülmeıiae izin verwiıtir. 

den ize indirilmiş terdir, Hiı-
•mt:te girmiş veya girmek 
üzere olmal ra lizım gelir. 
Bnolarnı 12000 tonluk ol· 
duklarından baıka malemat 

du. Iıte böyle bir 11üade bi· 
Emekli bahriye ıubıyı ba- ıimkllcr akşama kadar çar-

nı ıeleJI bq yeni adımı şu pışıyorlar, kan dökl1orlar-
şe~ ilde tıkd\tn etti : d 1 ı. 

- Bu, beııim çok iyi ve Tam güneıin batıcaiı bir 
çok eski bit arkıdııımdır. ıı~ .. da ıüngü süngüye çarpı• 
Kendisi de 7

•y11i hHbin ba.. şan bo iki neferin elinden 
şıodaa soauııal·kıdar içinde aasılu ıUibları yere dlıü· 
bu!uamuşlar. 

Keadisiaiıı!de bir çok ha
ttraları~vardır. 

Sıra•• gelince onları da 
dinliyeceğiz. 

Yeni ı•1•n ı~t söze ka .. 
rışh v !emtldi bahriye su
bayına bitap ederek dedi 
ki : . 

- , Su methur rece bas· 
kıaı :aıf ıttnı mı? -Dedi. 

Muhıtıb1 tta: 
. ~ Hıyar! Henüz ııra on• 
gelmedi. .. 

Dedi. 
Vo ıöıe tekrar f U ıekil

de başladı : 
-. Evo ile diyordum ha 

şu bizim Mehmetçiğin f era
gat ve ilicenıphiını göste· 
ren eşine Dtdir tesadüf edi-

yor. 
Bu sefer birbirlerinin Gıe• 

rioe atılarak boğuımığı ve 
bu ~retle birbirlerini bık· 
1 mağa çıhııyorlar. 

Altalta üllüsta o kadar 
dövüşüp duruyorlar il bltaı 

ötedeki derin headefi ıör· 
miyorlar Ye her ikisi de bi· 
tap bir bılde bu beadeiin 
içine düıüyorlar. • 

Şimdi hikiyenia ötııiai 
olduiu iibi neferin ağııDdıa 
anlatayım ve sözü ona bara· 
kayım. 

- Öyle bir dütmüı&z ki 
ki ikimiz da bayılmııız. 

Be11 kendime aıııcak sa· 
bıh rU:z:girınıu •el'inllii ile 
kendime gelebilmiılm. 

- Devaan ••• -

Izoıir Gümrükleri 
dürlÜiündenr.: 

Başınü-

Cinsi Kilo Balya Lira K. 
Pamuk bıhlt •i• 745 8 2956 52 

Yukarıd• cinsi gösterilen sahipsiz cııya ile sıümrDk leva· 
zım ve ııtlı servisi ilin tahtasında yazıh e11ılar 12·1·942 
güoil saat o beıte ileai müzayede ile satılacajtadaa talip 
olanların kıyuıetlerinia yüıde yedi buçuk niıbetiade poy 
akçeleriai •Yni gün saat 12 ye kadar Bat mOdiirlük •ene• 
siue yatarın•ları yıtırauyınların müzayedeye iştirak ettiril· 

miyecekleri ilin olunur. 5575 
__ z 

:YENi SiNEMADA 
üy1lk Şaheser Lorel • Hardi Türkçe 

ı 
ı 

yoldur. iug· iz "IYD ki rına • 
göre Koyru Sorymnurı eşi- ı 
dir. Syokakunun bir t yya · : 
re ana gemisi de olduğu ı 

ACEMi AŞIKL R VE 
SON YARIŞ 

: 
ı • • 
f 

-Sonu var-

da ıöylerıiyor. ı "(Bütün Roukli) 
:seanalar:2.3()-5 30·8.30da .. Cumarteai, pazar 9 da. 

: 
ı 
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ltomanyasabık Tayvareleri ve 
Kralı Ka ol tahtelbahirle-

sahnede ri d var 
,__.-o--

-Baıtırafa l inci sahifede -
Banun için kral Karolun 

kendini unutturmak fikrinde 
olmatlıiı ve Aritadıki hür 
R•men komitesinin idaresini 
bltıl ettiii hakkında ahaaa 
h~erler Londra Rumen mah· 
fllleriado hayretle karıdan· 
,.aıtar. 

Loadra Rumen mahfilleri
•• ıöre kral Karolun Ame· 
rlkaclaki mevkii nt1 olu11a 
el,aa, laKllteredeki hfir Ru
acoleri kendi davaııaa ka· 
Jı11amıyacakllr. Çünkü Ka
ıol Romanyıoın feliketiaden 
•t1ıl ıaydıuıktadır. 
Remıayada loglliz garan· 

tl•lai reddedea Atman ıa • 
rıatlıfıi kabul eden kral 
K1roldur. 

ilin 
Uıık Atliye hukuk mıh· 

kıaeıiadea: 
Utakıa Aybey mabılleıia. 

... dımirci oğallırındaa 
Hıııa oilu Nurullah Kfıea 
taıafılldıa, karııı ayal ma · 
hıllıdea çıkmak Mehmet 
kl11 Nazife Kfıen aleyhine 
a~ılıa ltoııamı dına1ının, 
•lcldıiıleyhıaın m halli ikı· 
.. t1ih1 meçhul olmaııadıa 
lllaıa yapılın davet ve yi· 
•• lllaan tıblii olunan &•· 
1•P kararı üıcrino mıhkc· 
••Y• ıılmımiı olmasından 
4elı11 gıyıbnıdı icra kılının 
••kakemui ıoeuadı: MOd • 
•utevlaa Nazife Kişenin ni· 
kl~h koc111 olan N urallab 
ICfteai ihmal ile ahllkıaı ••np alıftı kadınlarlG dG· 

· flp kılktağı •• kocasının 
ajaıaa yllzlla• söğlp haka
ret attlii ve evinden efy•· 
larıaı alarak kaçtığı ve bu 
aıkple iki ta•af ara1ındı 
ficlclıtJi geçimıizlik mevcut 
elup bundan ıoara birlikte 
J•tıaalarına imkia kalma· 
tlıjı ve balen de nerede bu· 
laaclaiu belli olmadığı 11bit 
el4afaadaa medeni kanunun 
134 acü maddeıine tevfikan 
tarafların boııamalarına ve '5 aci mıddc muciblace 300 
'611 iddet ıaüddeti bekle .. 
... İD• •• 142 uci madde 
r•r•iince de bir seae ev· 
leame1nen mcmuuiyetino 
23·12·941 tarihinde karar 
••rilmiı olduiu t bliğ yeri· 
•• pçrnek üzere ilin olunur. 

------.o ..... ---
Londra (ı.a)-Londradaki 

Yugosliv mahfillerine göre 
Yuğoılivyının ele geçiril· 
meıi güç bazı bölıelerinde 
Sırplar tarafından tayyare 
meydaaları vncude getiril· 
miıtir. 

AlıeaD haberlere g8re bu 
meydaalar ıeneral Mibailo· 
viçin kumındaıında bulunan 
çetelerin iırıl ordaıuna 
kartı yapbldıuı hilcumlarda 
kullanılıyor. 

Çetelerin iııe haıuıunu 
ae ıokilde . teaıia ettikleri 
hakkında tafıilit vermenin 
mümkün olo.uyıc•i• •tikir· 
dar. 

Fakat Yugoıliv deaizal· 
tılarıaıa yıloız kendi müret· 
tebatlara tarafından ve ıa· 
bildcı gece itlndGı aobet 
bokliyea bası Sup vataa· 
penerleri hrafında11 biliaen 
üılore gidip ııeldikleri bilia· 
diiiae &"Öre bu İ•fel mese· 
leainia ao ıuretle halledildi· 
ği anlaıılıbilir· 

Lizbon radyoıua111a bildir· 
diaiac göre de1afzaltılar 
ltalyan limanlırını11 yakın· 
larıaa kadar gelebiliyorlar. 
Bandın dolayıdır ki ehem· 
miyetli birer liınıu olan 
Briadizl ve Bari liıu•ıalarıaın 
kullaaıtm sıad•0 Yaz i•çil· 
mittir. --o--.... 
Kocasııııboğan 

-Vecabatın 
muhakenıeıi ----Baştarafı 1 pcl sahifede -

Celse açıhac• evteli Ve· 
c:ahatia velciHerlodeıa B. Ha· 
lit Tevfik söz ılmıı, ınaktuİ 
Rıdvanın boynunda ıörülea 
a11rın bir ilet katiı ile bu .. 
ıale gelebilecei'iai •öylemiı 
ve bu huıuıta rapor veren 
Çeıme hükumet tabibi Safa 
Adalıdaa da jı;ıbat •hnma· 
1101 istemiştir. 

Doktor da r•P0'11ıaq izah 
ederek biıinci derecede mü. 
le bariz· vııiyetlo boiıua ol· 
duğunu, bilahare kı11111 de· 
vcrauı henüz durmıd,ıa bir 
taı darbHile buıule getiril· 
mİJ olduğuau söylemiş, ıııık· 
tulün iple boğuhııık 3Uretile 
öldilıüldüğliaü fakat her:Oz 
tam men ölmeden bahuıdu· 

Albn Pi• yasası f ğu bağ kuleıioe gcıtirildiii· ni vo üzcriae atalan cnkııın 
Baıln altıa piyasaıı ıöy· ölümü tacil ve itmam ottiği-

letllr: ni kabul eylcnıek liıım ol· 
Reıat - 2850 dujunu ıöylcmiflİr. 
Hamit - 2725 Muhakeme. fıkı mıbıl-
Aziz - 2650 Haclı keılf yapılma•••• ka -

".•1
111:•:1•1-=2:6:2:5::::··:: rar verilerek başka bir gil· 

iil • u no bırakılmııtır. 

Milli • 
uıyane:o biletlerinizi 

f lliilltiN 1111) 

• 

ZAFER 
BiZiMDiR --.. -.-

Loodra. (Radyo)- Baıve• 
kil Çörçilin muavini ve v•· 
kili •• devlet nazırı B. Atli 
Avam kamaraııod• harbin 
umumi nziyeti hakkında 
uzun beyanatta bulanmuı 
ve doaıiıtirki: 
"- General Vavella uzak 

Dojuda J•poa Hldıraılanaa 
karıı koyacak kuvetlerinio 

. kurmay heyetinde Amerikalı 
Avaıtralyah Fel mc kli ıu
baylar buh.ınıcakbr. Cenup 
Paıifiktcki kuvetler general 
Vavelia kuaıandaıı altıoa 
verilauştir. 
Ruı cepheaindeki İliki· 

ıaflardan bah1etml1 ve bun• 
Jarın bllyuk muvaffakiyetler 
olduiuau Hitlerin geri ç0· 
kilmo"'IOrunda olduiunu ıöy· 
lemiı ve ıözleriae ıöyle de
vam etmiştir. 

,. - Amerikanın bizimle 
beraber barba ğirme.i~hue
kit neticeıiaia lehimizde 
olacığıaı dıir hiç bir tüp· 
beye yer . brakmamıı1u. Ja· 
poaya lbuıuıi durumundan 
lıtifade ederek Hoog Koagu 
vo bazı tayyare meydanla· 
rını ıııal etmiıtir. Bundan 
oralardaki kuvetleri ~meıul 
tutmak doğru olamıı; her 
yerde ayni dereced~ kavetli 
olmak mDmkUn değildir ... 

Japoaluın yaptıkları bas· 
kını kolaylaıtırmak için da
ha evelden mühimmat de· 
polara hazırlamış oldulr.l•rı
nıda ifıa etmiştir. 

B. AtH Afrikada sıeaeral 
Rommelia Uogiliı ku•etleri 
ön&nde rical ederken bir 
çok hava üslerinide kaybet· 
tiiini llive ctmiıtir. 

1942 Ye Girerken 
B· Aiti Sritanya müdafa· 

aıı için yeni kuvetler vücu· 

de getirildiii .ıi ve bualarıa 
• 

göaüllü olmakla beraber or· 
duaua kumandaaıoa tabi ol· 

duklannı izah etmif ve ıö· 
ıliae ıu ıuretlo son vermiı· 
tir. 

"- 1942 ICDllİ 1941 H· 

aeıino göre çok farklı ola
rak girmfotir. Uğrad ğı be
zımedlere raim n kuvetli 
olan düşmana kuvetli yeni 
bir düşman daıha uzak Do· 
iuda iltihak etmiştir. Bana 
makabil bizimde Amerlk• 
ıibl yeai ve kuvetli mülte· 
fiklerimiz vardır bunun içio 
istikbale emniyetle bıkıbili· 
riz." 

.. 
Am rıkan b. "' 
liiini kviy $ ---V•ıtniton, (a.ıa) - Birle· 

tik Amerika devi tleri bui • 
ciye nazır mu.avini Mister 
Sunoer Vellee yanında mil 
teb&1sıılard n mürekk p bir 
heyet bulunduğu b ide p r· 
ıembe gi1nü açıl cak olac 
P•n•merikau konfer usına 
iıtir&k etmek üzer y kıoda 
Rio De j n iruya gid c k • 
tir. Bu kouferanst8 bütün 
garp y rım kiirr SİDİD mü· 
docfaası ile ilıili meRelelcr 
ve Amerika kıtaıında 'l mem· 
lek~tl riu iktııadi mile s • 
betleri tetkik edilecek v 
gerekli tedbirli alınac ktır. 
Sen Domonik hükiimeti bü· 
tün Ameri a devletlerinin 
birlik Amerika v lngilter 
ile birl~şerek mihvere hup 
açmalarını teklif edecektir. 

Libvada 
20 bin 

lı a 
• Si 

Kahire ( . ) - Bur ya 
gelen dü~mau sirlerhıin a· 
yuıı topyekün 5500 Alm n 
ve 14,700 it ly ndır. Buul r
daa 200 n Alman sub ı 
700 ü de italyan subayıdır. 

Aziziye 
Mahallesi de 
Su uzlu 
Eşrefpaıs mahclleainio 4zi· 

ziye mtballesinde 15 günd n 
beri sudan m brum olan b l· 
kın büyük bir sikıntı ve 
mahrumiyet içinde butu duk· 
larıaden kump ny• ve alaka· 
dar m•kamlarrn bir u evv 1 
tedbir almala ı ricz edilmek
tedir. 

Ha kı emnun 
edenle 

lıtiklil, Er m h Heleri mü· 
messili bay Snleym n Evecen 
müme11lli bulunduğu mııh J. 
lesi h~UuDın k~ndiıinden 
memcun olduğu bildirıhnek· 
tedir. Kecdiıini biz de tak· 
dir ederiz. 

( 9 21ncl 

= 
Almanyadl 
d bili ka 
naşmalar _,,_,_o----

Loadr (a.a) -
Deyli Ekspresin tanıf 

skcri yazarı Mereley f 
bardı Almınyada oıd• 
Nazi p rtiıi ar11ında 1' 
yavaş büyüyen anlaım•" 
h kkında tafailit v~ 
Morol y Ruchard, maf' 
Bravçiçle diğer gencraf 
uzakt ştırılması üzerine 
h agi bir rejim deviras' 
şcbbüaüaü önlemek içill 
Jine ve b şka ıehirlor• 
lis tar fından mitra11' 
konulduğunu yuıyor ~· 
yor ki: 

Ruııyadaki muvıff .~ 
sizliğin geniı1iğlni ~ 
h lkı öğrenmeğe bıılıııı' 
Bcrli de bayvauıt brıb 
oin ve istasyonun yıtl 
ş brin bazı merkeıiadC 
şim 1 ve doğu işçi mı!;. 
lerind bir nevi kuleli ~ 
lcır k zıhmş olduğu ıÖJ' 
y~r. Bu udla beraber b,ı 
bu yüksek subayları ~ 
1 ştırm kla ıker" iıya• 
lenilmenıelidlr. Hitler bl 
c h ümet darbe1i t•~ 
sici ö l miştir. Ancı~ 
mma poliı teıkilleri 

Himlcr tarafından pir' 
milld için iateailea ~ 
tay arelik ayrı bir 

kuvAetioi generaller rol 
miştir. 

--o--
eselenin 
üzü nedit 

Radyo gazetesine 
Ah:ru hariciye nazırı 

Ribbentrobun Mıcul~~ 
y bati bakkıuda iln cllll" 
vardır: 

Alm n h riciye a•;, 
avlanmak veyahut kl -
hr:riciyc nazırı ı iad•!..i 
ret için Peşt"ye git111tr. ı 

H r iki ihtimal do 
yakın olmakla bcrab8'~ 
Ribb ntroba Macarl.t..-ı 
türc:n s bepleria d•~ 
mullu olduğu da bild"' 
tedir. 

lzmir v 
komisyo cı C!l\I• 

.~ 

ürakl 
den: ıs ıgı 

. 1 - Koordia ıyon h y ti arariylc bunir şehri 
hvdutları dahiiiad ki baklalar• ( 13,5 U!'UO Dzeri 
goaulmuı olup bu fıat ecnebi Ulliddeai yüzde 4 ü srı 
çuvablz, dökme n türel b 1 cın bir kilosunun bede 

2- Elleriı:.de bRkla bulunanların Toprak mahaull 
lımlr şabeıiae devrotmelcr, akıl ta diıde Milli k 
kaaunu abkimıuca haklarında ceni tııkibat yapıla 
kadarlar& illa olanur. 

( Saıdat ) Klt••lnden alnını.. Çorakkapı Polb Merkeıl 
kar1111 tıt, '64 t ıd ullıl ER 1' Jeıfoaı 


