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B. ao•afıncla (Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

~~A VE AÇIK 

EKMEK 
DERDi 

Birçok malze- Son Dakika 
me 1300 esir R 1 K 1 • u ar a enın 

Alb y Knoks 
Diyor ki: 

lngiliz 
dett 

lira har ~·~~~ ve Novopet---o--
ıı ıız ı açıkıızıarın 
kılıklarını çıtııll ! 

--o--
•Memlekette 1>ugday ve un 

itala ranı yoktar" dedik, 
Jİ•• diyoruz. ekmtk ılma 
ıorluiaoa ihd11 eden 
ekmeii• bay•••lar• yediril· 
mealaden ileri sıeldiii 11ani 
kawvetleamıktedir. Zira bir 
mabarririmb dBn alııım bir 
••k'•••• t•hidi olmaıtar. 
Karpyak•••• Alaybey m••

kliacle turlıtik yolda 129 
•••uah fara•da te•zl•t ya· 
pdarkea celtban• ltiri izdi· 
M• Jlrarak fmaaclaa çık· 
makta olaa ekmeklerde• iç 
.... alauıbr. llr mldtlıt 
_,. inal ••a• ı•l•it. yi•• 
~ ekmek kapmıfbr ! 
F--. B. AUala: 
_ ha ek••tl•I aldaa, 

-----..:0...-1 .... ahpanaa 7 
........ laiddıt• 
.._ ul " k•rr• para

.... ,...~ .. sitmek latemlı. 
ca ilı aralınacla ka•· 

......... ekmeli ala• 
m ~ ... 1a1cam etmlı, 
b~ kiti dltmlt, •• altta 

• Wı lb•• ... ,. .... . 
..ıt-t·••rllmit. .. .. 

teelsia ıclllmlftlr. 

~ ••a•da Ala1IM1i• 
•-merl ba ek .. k m .. -

1 ,..... ••1mak ••• ,. 
eclı •••cat ~11vaalar 

Wr kepek illtlyaç cıt
ta•lim etmiflırdir. 

lra oalarıa kanaati•• ıör• 
laa~raaı te•lit edea ek· 

kepıktea acaz olma· 
a mebal haıı klmıeleria 
JY••lanaa ekmek •ermek· 
dirler. 
F11r11aca Ali tliyor ki: Bea 

al zamanda• tlalaa ılya· 
• alıyorum •• ekmek 

10ram. Fakat ha ltah· 
" •edea ileri ıeldiiini 
••1orum. 

Sını s..lı 

ıvekil 
il karada 

~.,. - Baıvekil Dok
lt.111ı Sa1damıa camar
lltıı Merliadıa haraya 

ltekle•l1or. 

Kabire-Reami tebliğ:(a.a) 

lutalanmız düa de birçok 
kartı hücumlara raimen 
Gazahnıa 25 kilemetrc cc· 
aubuada Alman ve ltalyau 
kollarına hOcum ederek 
menilerioe girmiştir. Düş · 
maD kendiai m&dafaa içio 
ber cins ıillblarıaı kullan· 
~ııbr. Fakat karşı koyan 
birliklerimiz bir çevirme ha· 
rekctile düımaaı Jandıo 
vurduk. 

Etrafındaa ve geriıiadea, 
yeni Zeliadahlar tarafındın 
ııkııan difmaadan birçok 
top ve cephıae •e 1100 
esir ahamııbr. Gazalıaıa pek 
de müstahkem me•kiiae ya· 
pılaa taarruzda düımıa 200 
eıir •erme;e mecbur kal· 
mııter. ----
Bir Japon ge. 

misi hasara 
uğratıldı 

Vaılaıto• (a.ı) - Filipia 
adalan lıtllade tali bir de· 
recede bir bava ıavaı1 ya
pıldı. Jıpoalarıa 4 tayyaresi 
dltirlldl, tayyarelerimiıin 

Jıpoa gemilerine yaptıkları 
bir blcumda bir Jıpoa re· 
miıi b11ara a;rataldı. 

-o--
Avam kamara· 
sında sualler 

Loadra (a.a) - DO• top· 
lanaa A•a• kamarasında bir 
çok hatipler Jıpoalar tara-

fıadaa batırılan lt11iliı ınh
blarıaıa aasıl battıktan etra
fın•• ıuıller ıorulmaşlur. 

Bahriye biriad Lor u Alek· 
saadr liıım gele• ce•apları 
Hh i6Di akdolunacak hafi 
celsede verec•iini ıöylemiı· 
tir. --o--
Ruzvelte fev
kalade sala
hiyet verildi 

ta zelzele 
oldu 

Ne•york (ı.a) - Koarre 
harp zamanı•• mu11ıır kal
mak kaydiyle Reiıi cumhur 
baJ Raneltle feykalade ıc
llbiJıtler yerilmeıiae karar 
yermlıtir. 

Zarar 

ku aldılar 
--o--

Moskova (•.•) - Dün ge
ce Sovyet umumi karagibt 
tarafından neşredilen fev
kalidc bir tebliğde Rus or· 
dularının Kılenia ve Novo· 
petroık ıcbirlerini Alman· 
lardaa geri aldıklar1nı bil· 
dirilmektedir. 

Tebiiide Almın 9 uacu 
tümeninin imha edildiii ili· 
ve olunmaktadır. 

.____ .. __ 
Bitlere karşı 
10 milyonluk 

bir ordu 
-o-

V aıinıton (a.a) - Reisi 
cumhur bıy Runclt Hitlere 
karıı 10 mUyonlak bir or• 
danan baıırlanacaiını bil· 
dirmtıtir. 

Ruıvelt müttefik ordula
rı• bii tek kumanda etra
fında birleımeleri için lizım 
ıelea çalıımalara bıılandı
iını ili•e etmiıtir. -----........ _ 
Ruzveltin 

teklifi 
bir 

Vafi•ıton (a.a)J-Reiıi 
camlaar ba1 Ruıvelt Kong· 
raya g6aderdiği bir kanun 
projesinde askerliıe b.şla
ma çağının 21 dea 18e in· 
dirilmesini istemiıtir. Bu tak· 
tirtle amerikan ordusu 2.-
400 000 iu11rı kazaaacakhr, 

---o---

Londrada bom· 
bardımandan 

ölenler 
Loadrı (a.a) - Neırrıdi

len bir tebliğe göre bir ay 
zarfında yapıl n bomb11dı
maD neticesi olarak 1-4 ço
cuk, 36 kadıç ve 39 erke· 
ğia öldüğü bildirilmektedir. 

--1m--

Mehmedcik
lere yardımlar 

-o-

Vaşington (a.a) Harp 
meydanına giderek geri ge· 
len Amerikan harbiye na%ırı 
albay Kaokı beyanıbnda 
şunlara şunları ıöylemiştir: 

- japonlar bir e bir er .. 
den ibaret •mür ttebath kü
çük taht !bahir koll•aıyorlar. 
Bu tabtelb birlerin uzunluğu 
13 metr dir. tahtdbab , .. 
lerin ikiıcr topu vardır. Bun• 
lar bir gemiye yükleflerek 
ıevkedilir ve or dı kaydırı
larak denize indirilebilir de
recededirler. Bunlar bir aua 
gemiden 100 mil uzakta bu· 
lunnyorlar. 

Albay özü e devamla: 
"Yüzükoyun kapanmış olan 

Yokubama gemiıini yiizdü· 
riilebilecek bir halde gör
düm: Japon baskıuıudaa 
ıoara Japon tayyareleri ııı:a· 
çarkea bir talum şaşırtma 

-Dcoamı 4 üncd •aiti/ede-

--tim:-
Yeni harp 
ilanları 

Kambcra (a. ) - Avuıt
ralya p1rlamento u Japonya 
Macaristan, Finlandiya ve 
Romanyaya b11p ilin1na 
karar vermiıtir. 

2Gemi battı 
Londra,(a.a) -Amir•lhk 

daireıiaia tebliği: Britanya 
deaizaltı1arı Giritteki Kan-
diya limanına ğir rek i 
gemi batırmıılardar. 

Londra, (a.a 
maliye nuı ı d 
marasında bt-y 
nen ve yeni yı 

rı.flanr. ı lcartıla 
milyar loğili~ ii 
kr dinin açılma 

tir. Nazır barba 
aınd•n bugüne 
içia yıpılan um 
rifio 8 milyar 300 
lirasına bığh 

bunun güode 11 
giliz lirası tuttuğ 
etmiştir. 

Londra (•.•) -
gazeteai Ameri anı• 
girbe girb girmul 
siyle btituo Amerl 
naklaunın .eferber lala 
getirildiğini ve Am 
milli birliğin tee11lı 

bulonduiu ebemmiyetı. 
detmektedir. ----

Pirinç v 
bulgur 

Ankara - leıe miat 
hiında kurula• kom 
gıda maddelerinin me 
ketia iatibllk mıntaka 
göre tanzim ve te~ıiial p 
ıip tutan yeni bir kar 
me bazırl•nmııtu. Belll 
mantakalarda fiyat yiU., 
mcsini önlemek iıtila 
kifi derecede karııl•1•W 
mek için mevcut piria~ 
el onacakhr. D&adea iti 
baren bulgur içhı de l:.eyaa• 
aamc verilecektir. 

Halk yuc1ımiylc TÜRK 
gençliğini keaatlıadırmak 
yolunda çıhııa Ha•a kura
muna üye oluauz. Kwrltaa 
bayramı bunun içia •• ılıel 
\,ir vesiledir. 

Ekmek tevzii yoluna 
ceye kadar ••• 

• • 
gırın-

Aile reisi - (hid-
detle) ben 
leye kadar 
kıııaa ~a 



ponyarıın f 
Büyük 

Emelleri 

• • 

-5-

aponyada ca
sus teşkilatı 

1 -o---

t Japoul•r Aıya ıiy .. etin 
arat Te•dikt o ıonra A11a 
illetleıi a aırnda kendi it b-

11.ari de propaıanda 1aptır
aak v AYıupa devi tlrri 
~rde de k ndilen icylıi;,
' •eki ccreyar.Juıo içy6.ıtinü 
Wlm,)k için iıd~ cuuı b s· 
t&Hihn• 1 za rlrd&ıer. 

l A~iral Z t. ıuıro ile Tokyo 
".mnaytt m.Udurii 1 omto işe 
ti•it•U~r a t~ıkilita gır e• 
>salı •j •IH batmalı. içuıcse r. t.·• bire mür•c••t dhle : 

l o ato J po"y•ddd kah 
• •·•~·d·, b;.,Jartta, çnyl n -

19rde .•eıat r ırı ce miieHt-ıe 
J•riude çaiıı•a ÇıuU yll' but 

l•poo ~ızluın eCDf;b feri., 
ıttda1ıt etautıiai Ye ••boelere 
J 1•1ımılanaı meaeden bır 
'91Dlr•••• aqrettf. Sehep 
•larakta ba ıibi oyunlanD 

1alallk •• diıipliDe uygaa 

....... İl•• ılıterdi. Jı pon 

.... ~•riala Çta toprakla-
'nacla öllade bofuıduklan 
... aatla Japoa delikanblaı ı· 
\na Çin kızlar •• kadınlarla 
1
iwrlhlrlae •armaımalaraaı ma-
wafak hulmayordu. 

ı• : Ba emir yalnız oyuncu 
• lraalara deiil mleı1eıe •• 

1 
Wpleriaia de boıaaa ritmedi. 
Nllaayd patronlar amirala 
• mlracaat ederek kızlearın 

I
Japoa aılı~rleıiyle temaı et· 
.. mek ıartiyl• itlerine de
wamlarındaa hiçbir mahzur 

~te•Jit etmiyeceii iddiaııDd• 
:ı •uıaadalat. Amırald~ zat~n 

l llaD• bekliyordu Razı ••• t-
M lar daire1inde bu luz••rın 
1 •••'•t icra ~tmelerioe mo .... 
'atle edildi 

~ l - u luz)., 111iıl1 oyur 

~ ••• 01 • • C• lııır •e mull 
~ t• ıl , 6v ı yec .. kler; 

ı 2 - J pon tebe.ııtJdaa 
ı oimıy• ,.•ar bu tebiıyetı kabul 

ı 
• "'dec k l .. a; 

~ 3 - Jıpoa milli emeHDe 
tl•i' p•op•r•ttda y•pıırc&k"' 

•tar, 

~ 4 - Milıterilerine Yatan· 
• parvtmaue vo harbçuyaue 

1 l .. Yilıatta bulunacakler, 

,. S - Bu ıartJar dairt sinde 
' tahtm•İI kabul etmiyen kız
, lar ••attan meııaedilecek-
J ler; 
1 6 - Gençlerle barba git .. 
' ••lıri için bu kızlar hıra· 

l ~ ...... tnirler icra edilecek, 

1 la mesele bu suretle ka· 
:. rarlaıdıkba .onra amini ve 
... ıyet mDd&r8 şöyl.a hir 

1 
karar daıa •erdiler: 

(intll iUll) 17 Uacl K ••• ıttf 

-
eh i r Hah • e rı Beş•ktaştaki 

Cinayet 
l OOITORUN IÖŞESl 
1 Grip, in lin ve BreHll 
J takalarına ·karıı ıı 1 tha ' t nasıl 

ol cak? 

Dl• öğled n sonra birlik
ler binııaında şebl'iaııiıdeki 
ithalatçı biıhldrri id re be
yetlerfoi İftirnl iyi milhim 
biır toplan tı yapılnnş ve b 
tcp1antaya birlikler umami 
katibi bay Atıf lnaa ıiyuet 
.,ylemiı ir. 

Toplaotn>u1 mc vzuu teıiıi 
k.uarfaştıraa milr.ıc at bu 
roları meı"leai tir. Bu muı a· 
c at bibol. rına ithalatçı bit 
ııl! ıe i tarafeuf\a o ıtbal ulu 
nı,,ca itb IH malJ.rJı•uı 

) ürdo yiı ibeşinıu rerilm• aı 
aıuh rrcıdir. Ala& •hla• b. 
uçt ~' ieti ıd :&derı 1J.1ıı111111u 
y ı.c e tİrmıteş1111 bi:Jı~ leı 

em•ıue tt r <t deceld~rdır 

h ıur,.tl 1 u~"Di kHiplt:

rir ı ' Olıhyt'.ti ı lhodaı: fa•li 
)' t g3at·e ce~ otu, mü • 
c t.ilt oJ •H ıo t mtİuelı • bu 

:~n.ıı c.ok ' lı.o ıtb Jit t:D>tt! .. •ı 
Tıc u .. l ~ luıletiuia veaıit • 
i ti) .e rulıui!C••t ed .:.ıııleu: 
vtr·.cc• ı.ıir 

f ür c at bürelan kural· 
rn• ı ıthcl t eıy 11nuı mtım 
!ekd iç.nde iyi bir tekilde 
tevzii .ıe m tuf bir teşe tıbüı 
tür. Bürolar yakında faali
y t sıösterm~ıe h·ıhyacak 
tar. Ha aoretlc merkuzlerde 
toplaaan malların vurdun 
diğer yerlerine de 1evki 
mUmkün olaC'akbr. .................. ....... 

1 - Tokyocaa pr(lpagaa· 
da ve cuuı lluraiara açıla· 
cak, 

2- Bu l&uralarda bi.,lerce 
kıı, hatta ıkek y1:ti1tirite 
cek, 

3 - Bu lı u~ıluda liıao, 
Bnda& ve Huialiyanbk ve Müı 
lümanhk feJ t fe leri, yüh~ek 
ao•y• te h1ıyatı , adabı nıoa· 

feret, J poo millt «melini 
bilh .... Aıya ı;y•ıtti öğtc· 
tıl cek, 

Az ıam11a ıo ı ra bo in a 
lurn iyi h f'tıcd r verdiii 
gö üı r ~ J po 11fzadeltı 

ruıe de t şmdi kuulaştuıl 
dı. Burı.ıdan binlerce aj•n 
yetittirildi. Adt'ta bir ıilih· 
ıız ordu 9ficuda ıetirildi. 

Japon milli kahramanı 
GBGBIBr 1 rallçısi Legli 

Bo kursların ilk yetiıtir· 
diği ajınlard•n biri en zeki 
ve metin tabiııthsı Leyla tdi. 
Leyli bu metr.neti, ciddiyeti 
ve ceaareti ile bcr ber gü· 
zclJiği ı ye inde ja;pou as
keri iıtihbEırat ve casa! teş 
~ilitını idue eden rüf.lla ve 
ıubayların y•lrnz nıızuı tak· 
dirine mazh..r o1mı k a kal· 
mıyarak o nl .. 11tı hemen de 
yüzde ekı runiu kalbinı 
fethetmek )•el ou bqlmuştu. 

-Dev.un ~•• -

MW 

Çalın n SO bin 
li bulundu 
Aydın poıhbıoeainde 50,-

000 liralık bir hnıızlık oldu· 
iunu tclgr f haberlerimiz 
arHıod• y•zmıthk.Bu husus· 
ta aldığımız m limat şudur: 

Zını t bBDk ımın mfıbıücü 
taş1yao ve içinde beıer yüz 

~ ve bitter Jirahk evrakı nakdi· 
l ye bulun n 50,000 linlık üç 

to•bo 12 ııüa eıvvcl Aydın 
postaban~si varmıı ve Sut· 
t i h :tara göıJdctilıncsi lizım 

&t.ltıı~ bu p •'"''" ç.ılıo'1l1Ştır 
p ... ral n M r b wc ciıu M!» 

bittin Çoben 5dınd "' biıioın 
Ç•lı11ğ ı aaı ı ş ı ıaııştı Evv".ıCa 

bı· c•n•Y· u. ııa • H·oc bıı 

pı ... tabu M.,b.H ı . Ç ban 
puahua tthnC• Aydaodw Ç ı 
VUf • Öp U•Ü CIV~flo<!a be 

b rıık ed. o ~h "ı ı ı.o;ı.ı.ı • 

.., v İ••c.: ( it lf 13 000 h. • yı 

Au Y ılruı.z.. 11tıı m•t .,. J•D 

pu~IGr eraaı~da mı 9CUt z,.,f. 
f• ı I• biı pua tcrb• ıu ı , .... 

wışt er Bund.,n •0111 • AydıD 

e<•D ayrıhıuıtar. F•kat Gazi· 
aült ptc tututmuı •• 50 bia 
liradan 16 bio 782 lira11 6ze
•İr ele bulunmoı l3 bin lirada 
da Aydında berber Ali Yal 
m•ıın eviDde ele 2cçirilmiş· 
tir. 

Aynca 2000 lira Aydıaın 
Taba.dereıl keaat1ada ıUp
rüntüi6kte lnamea yakılan 
torba içir.de bulDımuıtur. 
Başka bir yerde de 4972 lira 
ele reçiriJmiıtir. 

Elli bin Jiradın 218 lirayı 
ıuçıu Mubiltinin Aydında• 
k11çtıktaa ıoara Afyonda 
ıaıfettiji anlaıılmııhr. 

Gerek Muhittin •• gerek 
beıbu AH mevkuf bulun· 
makhd1rtaı. 

Y ~nkesicilik 
Kececiter eıki mahkeme 

öııüu d9' lımaU oğl u Veli 
adlud•ki şabııı fu. uudao 
ekmt:k almakta olan 41i oğ· 

lo Sc;yfıaia yaokuıcilitt ıu

re:bylö cebınd., 87,S li'•••nı 
çnloığwda yakalanarak 
tahkikata bıılaomıştır. 

Zina 
Keçccıler K&lhan soka· 

ğıoda otaran baıan kızı 21 
)'Aşında bl'ticc ile Mehmet 
oğlu Abmedio zinada bulan
duk:ları haticcnia kocaıı şa· 

kir şikayet etıni~ ve suçlular 
yakııılaaıp ıuç zabıt varakası 

yaıpılmıştar. 

---·o------
Evvelki ıece Beıikteıta 

henüz mahiyeti anlaıdmıyan 
bir ıebtpten dolayı 60 yat
larında bir kahveci bıçakla· ı 
narak ötdür&lmnıtür .. 

Cinayetin kurbanı Beşik 
taşta Viı ezade mahallesin· 
de Cemi yanında ] 11um•· 
ralı kır k bvesiuin yıllardan 
beri muıtecirliiini yapan 
Mekmet çavuş adıad bir 
ibtiy rdır. 

ihtiyat k•hveci evvellır: 
gt:ce ieç vakit mütlerileıi 

tamıu.neo dağıldıktan sonra 
ı.ab .. eaani,. Önündt1 bir kaç 
kıtı iıtı uıu •~0111 ltm ttir. 

iSn mnddt t r.oura bo kah 
vey y.e u. evlP.rde oturan 
b 00 ıa ... ,,,,. ı r ıbtıy .. r k•h•e 
Cİ ID : . 

.. _ Y'"' om!. imdat. Beni 
vu d ul ... · ,. d y f .-r fat etmek· 
t oıoug" u duymuıtudat. 

M bfD r Ç \ uıuo lta lı 
tim aıo• •ut•a komfulrrı, 
ı•••l•ı ibtiyarab kanlar içia· 
de yeı de ya.tmakta olduiuna 
g6ro•Üfler dir •• 

KahnciDİn lkibetladea 
poliı haberdar edilmif, ıe· 
len memurıar tahkikata baı· 
lamıılardır. Fakat karnı:ıdaa 
derin bir bıçak yara•• almıı 
bulunan Mehmet çavuı bu 
eınada ifade veremeden öl· 
mDıt&b. 

Diier taraftan cinayet 
tahkikatına el koyan müd· 
deiumumi muavini de ma· 
halli vak•aya rlderek icap 
eden tetkiklere baılamııtır. 

Dlin Beılktaıt• cinayet 
tahkikatiyle m~~rul olan 
miiddeiomumi Cı•it ve Tev· 
fik adlaraada iki reaci vaka 
il~ alikah bulmuı, kendile
rini neıaret albna almııtar. 

Hadise fail ••1• f.illeri
ein bagünlerde taayylia et
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Cilt Ye Ztihrevi Haatahklar1 
M6tehasıısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiocı Beyler So. No. 79 

uapmak ıazıdır ? __ .. __ 
Evtcli evde ve yatakt• 

istir•hat etmelidir. ~tlf 
yükaek ise p ebriz yapmallct' 

Süt yoiart ıhlamur çıy tt• 
11ıire gibi şeyler yemeli iç 
melidir. Dabildea 11k .. ~ 
ıblımur içmek pek iyidlt• 

. b 
Ayaklara 11cak ıuya 101:111 

Buruaada ıomoııollo yajl•'' 

dau damlatmahdır' ifa~ ol•· 
rak kanin aıpirtn piramicl•• 

ve bilhHaa ıon aeaelerd; 
ırip mikroplanna kartı ço 

müe11ir olaaiu anl•t•1'' 
ıtiafamit mnrettebatıacl .. 
ültraıeptil r&byızol tıbltl' 
lerladen de ıiiade bir k•f 
ta11• almalıcltr. · 

Böylece ne ıl• urfl_, 
ateı dllt•r alavali am-11' 

dOselir. oadan ıonra 1•~ 
terketmek Jlmmdır v ... it 
olarak ateıi bir ırlp b 
hafta kadar lıtirabatı IC'P 
eder. 

Gripler zati1rre• Ilı bP• 
rek lı11t11lıkluile:ilıtlllt ~ 
Çok dikkat etmelidir. __ ilk 
btf güa urfında ~ • ..,.... 
iyHeımeı •• ateı d~~ 
ederse vicutta itlaallt -~ 
tığı anlaıılır. Şa tak~ 
Yazlyeti• dalaa elıem11lr· 
kespettiii aalaıı IHak ,,, 
röre tedbir ahnmaladar. 

SAYIN MUŞ; 
TERILERl&tr-ı 

Y aa11a dolayiıile il•"~ 
olan dl1kkiaımıa ye•ld 
i111 .. ıaa kadar • mavakk•~ 
blk6met koaaiı karı••!•:.ı 
ı&merbaak yaaıada il. ~ 
kaDdta ticaretbaneıine •! 
lettiiiml muhu~r•m 11111·

rilerime arz eylerim. ıJ 
Milli Pıyaago Bilet 

ve Pal Bayii 
·Ali Kemal 8e~ 

1ELHAMRA Sinemaııoda12 lci k60 
ı Cuma m•tinelerden itlb• 
: ölmiyeo aık fıl•İaia hakiki kahramam, emcalıiz artlfl 
1: Lauretıce Olivierin Greer Garaon ile I 
: BirJikte çcvirdi~i ikinci ıaheteri, senenin muhteşem fildl 

: ALTJN HALKA p,ide AND % Pıejadice ,.,, 
:Seaoılar: 1-3-5-7-9da camarteai puar 11 de b•r 
! Heriüa ilk matine ucuz ıeanı 
~~~~~--~~-~ 

Milli ko unmallıuaün BAHAitMEÖ•lliEGI Taggarı•I 
kanunu iDeanna Durbin - Kay Franci 

Ankara -Milli korunma 
kauununda yıpıl c•k gerr.k ı Ve Atk Ve Şöb1et 
li tadillere aid ç•hşmalH ı H A R R Y B A U R 
bitmiı 3 m ddcye aid tadil : Matineleı: 4ık ve şöhret 1.30 - 4 45 - 8·~ 
projesı Parti umumi b~yetiae ı Babar Meleği 3.00 - 6.15 - 9, 
16uderilmittir. 1 ı Curuarteai - pızar 11Baleri 11.45 de illve seaa11. 

--------------------------------~--------
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Pasifikteki 
Amerikan 

EKAR 
VERG Si 

şidde 
beler 

v P s e-h· y··u .R .. K 
azaltıldı j 

A ııkua, (a.ı)- Bü}•ük M. 

•• 
Usleri Siagapur (a.a) - Jıponlar 

Kedabda hücum• kalkmışlar 
ve ağır kayıplar pahmsıına 

ıu xi kızaomışlardır. Keda
bın ceuubuoda güç bir ra · 
xi içinde şiddetli çupışrna · 
lar devam etme ledir ve 
vaziyet karıııktır. Dün Kc
laobda bezı faaliyet olmu~ 
tur. Buiün Peo og bombar
dıman edilmemiştir. Fakat 
İobda kısa bir tehlike işare· 
ti verilmiıtir. Hong Kongtaa 
başka hiç bil· haber gelme
miştir. 

---- : 
NEDEN 
KORKMAZ 

--o---- Meclisinia bugünkü toplaa-
hl nbul - Yolcu trenle· ı 

rioio iıletilmcsiode y pılaa ........... +•&• -~•• .. .. 
lahditlerden aonr denizyol· Yazan: Gönül Emrel Uzalc - Şarktaki JepoD hıında bekirlar vergisi bak-

~Olbbardımaaları ve a•k•r kındakilkanun teklifinin ruı. 
ç.lıırmıları dolayısiyle P11i· nameye alaDmaınna dair olan 

1 rı idaresi de bnı v•pur -5-
ıeferlerioi muv•k' ateu kaı- Alnını kaşıya 
dırmağ karar vermiştir. fllrteki Amerikan adaları ve takrir liyibanın bütçe en· 

~lllerikın üsleri bahiı mev- cümcnine gelmiş olmaıu do-
llau olmaktadır. Banl•rdan layisiyle geıifalıamıı ve bau 
!olcyoya 1450 mil meHfede devlet daireleti bütçelerinde 

Düad D itibaren tatbik rak hafızasın 
olun n k ı rn göre lstaııbul-
Bartı , Jıtaubul - lzmit v~- yokladı 

talalaDan Guam adasındaD değişikhk yapılması bak-
~lıaetmfıtik. Baraıı şimdi kıadaki kanun layihaları 

pur seferlerinin haftacla bir Riza bey durdu.. lılaldı· 

l•Poa1ar tarahndın iıgal müzakere ve münakaleler 
güae indirilme ine kanır ve- ğını sakhyaa gözlerini •tuı• 
rilmişlir. tur ak: 

'dilınfş bulnauyor. icr11ı kabul edilmiı, ıtağıllar __ __ - Ne yazık ki, dedit ay~ 

ı.. d hakluodaki kanuaua biriaci 
q•••İ adHllllD babıın a 

tt L 100 il m•ddeainde 1aıılı mliddetia ıııııu adalar .. aa 2 m 
-._ f •- d uıatılmaaına ve askerlik ka-ıa ede balana11 va se a a· 
llt1a •- ııuauoua 39 ve 61 inci mad .. • japo alar kırk ıealı H· 
~ fçi•de dört def• çıkarma deleriaia degittirilmuine 
'ttlafMlı&ade buluamuılarn TOrkiye :Almanya araıında 

Mohsi 
Kalesi 

g 
\ ı d imıa olanın ticaıi anlaıma-•a•affak olamamıt ar ar. ,.t .. lfilıte datılmıı 98 ya· larıa taatikiae •e ecnebi -•--
~-~ olaa bu adaların aı· memleketlerdea srelea tec· Tok)'o,(a.•)-Domei ajan· 
~ &nemini aalatmaClaa hiıataa g&mr&k resminden ıının Kovloondın bildiıdi· 
~· lnııca 1922 Vaıl•ıto• lıtiınaıı mllddetiaia uıatal- ğine göre HoDg Kona-da 
~iı kocaferaaııddıa "•"· ma11na karar verilmiıtir. Mogıing kaleıi fiddetli top· 
~ek rerektir. Bu koafe· faliyetl neticeaiadı tab•ip 

~· yalaıs deaiz ıilAlala- Karısını öldür- edilmiştir. 
~ talaaidi deiU llir takım Ada1na doğu kıımı ucun· 

tirı t.bkim edilmemeıi tlü ve üstüne da bulunan bir ~ok uketi 
~•rllilaı••ıb. Ba lıaıar· -

L' lire Amerika fi••• kaoanıP a•ladı tesisler de topçu ateşi al-

Kurban deri· 
eri hava 

kurumun undur 
Halk yardımile Türk genç· 

liğini kınatlandırmak vad· 
fesinin ç rçİiesioi geniflete
r ek köklü bir hınacıhğıa 
bütü mevzularını kucakh
yan bir çalı~ma pliımıa el 
koymuş ola bava kurumu 
kurban bayramında bütün 
vata daılardan kuvvetli bir 
alika beklemektedir. 

---o--
H rsızlık ·''"•11Dda Alaıkada Pa· 311.. tına alıamıı ve bunlara ciddi 

La ....... Ye Havai adalarında ---o-- huarlar verdirilmiştir. lkiçe melik Çukur çeıme 
:"'t lıtanllul - Bıakırliöyünde mevkiinde, bakkal Cemil 
it..: Japmakta ıerbeı ikalı· l I f . 1 b" hal ölümüne ~ebtp olmuş· - 1 ş-k ü - k t 
·"''- Fakat Filipin adala· bira i e acıaıı o muı, 11 og u u t uuıı gece va t 

~ G d 
adam yedi senelik k1r11ını tur. dükkinına anrJhlar uydur-

uamda ve al11ka •D S'lib · k b d tabancı ile yurarak öldür- 1 aeaıne oşın za ıta mak suretiyle içeri giren 
l..., ~lira yanmadaııaa o· memerlarile koro .. ular ci..ıa- b t f d 100 k t 
~ '-aDaD AluetaD adala- miiştllr. ,. ıuız ara ıo an pa e 

laueket 
1111 

karmıya· 1 Ba feci ciaayet etrafıada nayetia vukbulduğu odaya ıİiara ve tütün, 5 pıket ji-

ld " ı mıluA mata nazara• girdilderi .uman Mehmet lct bırag-ı ve Hirosinia ça-
Japoaya ile Gaam Uo • ııımı y 

k• ı mabı·yetı· ve ç'"'re Aliyi karııınııı ölüsil üzerine lmdısı •ikiyet edilmiı ve 
•dalan ara1111clakl Bo· vı aa D " - & v 
.a tarzı Qudur· kapanmış ag-lar bir halde yapılın tahkikatta failleriu 

'
',.aaıadı Formoııda ya• v • 

v_ ·ı B k k .. Ü d H bulmuc1aıd1r. Hüseyin oğlu Ali •e Meh· ••1•calrb. Buama ile- IMlb, • ır uy D e U• ~ 
~lllerllıa Havai :adala· ban tokağında 12 numar1h Mehmet Ali zabıtaya ilk mtt oalu Osman olduğu 
qdır l~lteredı HoDf evde otura• Mehmet Ali verdiii ifadede knııını öl- teıbit ~dilmiş ve haklarında 
4a J•pmık kararanı ıdıada .. ir tılnıtır. dtirmediğini, onnn bir kaza- tutulan tahkikat evrakiyle 
l t•laldmıttıa vaııe· Mehmet Ali 7 aenedenheri ya kurban gittiği ıöylemifse adliyeye teslim edilmiıtir. 
Stappara kadar çe· evli balandafa •• 2 çocuk de bu iJfdHıaın bılih1ra - lkiçeımehk Dolephku" 
d b 1 k S uydurma eı.ı.-.u anla.!lalmıııı:- yu mevkiiade oturan Meh· 

' il. ı bibi ola 1 o aa arııı •· ~ 7 
"' oilu Halil, Galip oğlu Mu-

'rika lnfiratçılana aibadaa ıoa gilalerde ı&pbe tır. 
f ammir adındaki çocuklar 
•ti ylıladea ba etmeöe baılamııtır • Hltliıeye müddeiumumilik Lı • evlerine yakın oturan Muı· 

~n ta 1940 ıeaeıia• Bu sebeple karııı ile sık, el koymuıtur. Müddeiumumi lafa karısı Zeyacbin kuru-
t.bldm edememiıtir. ıık kavaa eden Mehmet Ali, muavini Edip beraberinde k - ı -
Gaam Havai adala· .. , S h ma uzere av u una aatıgı 
l~ ayni menu lzerinı..e eai • at\liye doktoru En~eır Karan bir yüo f1tnilayı çalarak Mus-
~uu mil asajaadakl ile m&aakaıa1• tutuıunca İf oJduiu halde cinayet yerlae tafa oilu Jamaile sattıkları 
t, Ha•ana cenap bı· k b" b" büyüm6f, karı oca ar ar- gitmiş, katiliu sorgusuna anlaşılm1ş •~ suçlular yaka-
J '• 750 mil uzağın· leriae karı• ileri ıeri söyien· yapmııhr. lanarak fanila elde edilmiş 
01ı•atoa aeae •.bavain t bk'k t b ı t 
L~' ve 2100 mil uca- miılerdir. Adliye doktoru, koc.- 1 ve • ı ·a a ı anmış ar. 
~l ç f_ L• bir adam Ol b tarafında öldürüldüğü la• • o· k •• take adaları birer oa; aHgl • t f 
_, d M h t Al" bu esaıda ta- şılao Senihaoıo gömülmesin~ • • ı eniz üasü ola.tak e me ı • 
t}Grara tahkim edil· bancasıaı çekmif, kuı•ın izin ver.niıtir. : lstınbuldı dekrasyon ma-% 
'lir. bir el ateş atıniştir. Ciaayet etrafında zabıta : gazası nam ve beubına : 
~i Pasifikteki Sitka Çıkan kurşun Senih nın ve adliy ce tehkiktaa devam : olm k üzer Güzelyalıda : 

il 'aa Kodiak aduıaa bış1na iıabet etmiı ve der olunmaktadır. : (Şu e) guinoıu~da : 
S .a da Dııtch harboar ı sab bleyın • 

"' : nat on buçuktan yarnııD : 
~ lJQ~ Ahıe~irı adılatın· ı · E SINEMAD j : kadar • 
~ •ıkaya doğru uza· i y İ • • : 
,,ı' 11 ~ ve dooiz ve : t Damgalı gümüş : 

erı 1937 de kurul· ı Türk Ordusunun Büyük ancvr sı • • • 8 v ı : Yani tatlı t kımı ve 2ül- : 
. ıır.,lardı üslenen • z -F RE DOGRU . d b h d le • A • • n ve u ur aD gibi eşya : 
illi( '-•etleri Tokyoya ! • : ve Beykoz malı şişe takım-: 
\L Qıesafcye kader • Ve Yurdda Cumhuriyet Bayramı ı : ları ve sair ı 
ıııı:l•du. • -----------r . ı Hepoi Türkçe ı f Antika e~ya i 
"ahri Işık Salahadd.ni Eyubi ve Bozasl n : satın alın•c ktır. : 

'-~•leket baatanetl • Okuyan: Mihıir Narettia - Müzeyyen Senar ı ı Satmık istiyenlerin mez- ı 
e1:1 1aüteba11111 ı· 2 5 5 15 8 15 C . 9 30d • 

1
-.,. Elektrtlr teda•hl ! Seaaılaı: 12.30· .1 - . • te. umartesı, pazar . •• kür gazinoya mfiracıatları.: 

-.~ .... Be1ler Sok•~ 
ILIFON' 1JCJ 

ni günün böyle bir •kıamıa.ı 
d serseri bir mermi ile, 
Hasau ile Musof, üzerlncle 
durduğumuz bu tepede ı•· 
bit olmuılardtr .• 
Şunu da tebarüz ~ettirme• 

liyim ki, Ç1111kkale ııf eria
de bu bataryanın çok -· ml
bim rolü vardır. 

Bak unutuyordum, diye 
ili11e etti : 

Ayni bataryada buluaa• 
bir nefer, bana Satihter kö
yünden Mushfa ÇlfllfU• 

aşka gelerek aralaalar ıibi 
gükrediğini ve 300·350 ki· 
loluk bir mermiyi tek bışı· 
nı kıldmp lopa yerl•tth· 
diğini söyledi. 

Mebmetçikteki kuvveti •• 
yurd müdaf aaaındaki öhoes 
v yenilmez imanı dütla .. 
350 kilo bu .. 

t:•• 
Cümhuriyet Halk pattiai 

reisi Nizım bey, beni emek-
li bahriye biabaıııı Hakkı 
beyle tanııtırırkan şunları 
söyledi : 

- Arkadaı ;Çıaakkale 
harbinin baştıogıcın.lan ıo· 
nuna kadar içinde bDlaamat 
ve bu aradı projektör ku· 
maadanhğı vaıif Hini ifa et
miştir. 

Keııdisinden çok eatere• 
san vak'alar va menkibeler 
dicıliyecek ve hayretler içtra-
de kalacaksınız. 

H•kkı bey: 
- Brlmem ki hanriıiadea 

başlamalı? 
Dedi. 
Ve alnıaı kaııyarak laah

.zasını ;yokladı. 
Sonra ıözleriae töyle bıı .. 

)adı: 

- Size şaheser bir ead
rek ateş hidiıui aakltcle• 
yım: 

Bir gün, düşman, •uaz .. 
zam donanmasının ıay11ıe 
bataryalariyle sahili dö•l1or 
ve bir ihraca hazırlanıyor• 
du. 
Ateş o der ce şiddetli •• 

kıyasıca idi ki, mevzileriae 
girmiş bulunan topçutarı•ı
zım cevap vermesine laiç bir 
imk " u k lmamıştı. 

Eğer kısa bir zamanda 
mukabele edilemezse, düı
maa karaya asketlcriai çı
karmak fırsatını kazanacak 
ve durum feoalışacakh. Ni
h~yct o zaman bir topça 
yuıbaş111 olan - bugüu aı-
k eri fabrikalar midür anıa· 
~.ini general lsmail Hakkı 
UJker - bataryasını süratle 
in tepenin 

~-lııi 
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ıt , ,.,f lf r e 
dİ)Oı ? 
--.. --

Stol&hotm,ı (•.•) - AlmtD 
••&filleri ı•rk cepbeti"d• 
Rulana J•ptıkları faıiydiD 
oJdalrça bCiyfak oldoğucu 

ir.Abal edl1or. Ru f•li) et bak· 
kılfd& tl)fe d~niy11ı : 

Bu baıekct er t li ebtm• 
miyettcciır Şu vey bu o a• 
aıc ••Y• ~ehriu teı.-i. ed ' I · 
m .. i b ·r fıt.J ifa~e tmu. 
Ehemmi} tli olan .: ld & ı ş 
lamak İçin n 611aıaıp y •r lt nn 
t11tn)m4111 · dıır 

Ruı muln oıl 1ı 5curı b ·ı 
aırbla kav tler iu za aır Lz, • 
riDe bh~ •hııtmiş te1p batuy.a· 
la11 t•)'yareıer kay ıııl:. çıt. ı 

ve bıUıaıa. Alman t•n k IHıDa 
ptbolıti boobalul• hüc• n 
cdra ıüv. Her t r.f.odau 
J•P••ıy"t 

Loodu ,(1ı1.•)-TayıilİS g 
ıeteııaia Sto~holm n.ıub•bui 
JaDyoı: 

Yollardan malaram olan 
a. topraluannda kıflo 
tataamak çok zordar. Al· 
..... , isia her 1erde Ruı 
cet•l•ri taraf.ada• çevraJme 
telallkeai vardır. Bir milyon 
Ahaaa aıkeriaia r ••tınmaıı 
lpa Raa1a1a dlrt bin vagoa 
ıladerllmiıtir. 811 11jıaak· 
lua kolayca •• teılrli bir 
•••lt• lalcam ediH1or. 
Nı,_ Kroaiid razetHine 

slr• 10fak Ru tanklarının 
ileri laanketiai clurdaramı· 
,.cakbr. 

.h v Kooks f 

Uı o ki: _ ,_, __ 
-Bııt.,afJ 1 nci ıahifede - · 
manevJarı yapblıları ~nlat• I · 
mııtır. 

Haıv i adı arıaaa beşir..ci 
kolon ç h~hjıcı ilavcıdr. 
sonra Am rika dc>a1&nm•u
nı ceıurlo2un11 nmı1, d -
" nmuna b•ı tini ~ rhe ile 
bl'I da · ika k rıılath~nı bh 
Ame:ik•u lrrıplaGıt.ıuı ev:rr 
içiude ol n g .. a:ııdui h ılım 

•tm ~i te k hf i.o · ~ t.. ıler ..,~ 

ııo :I• butuoao ~öp ı iı 6ıt. ırıı 

d eu J~auısi itlar etrn i şttr 
Jh poo t&yy • ~ı rın A 

rt.:t \ pı lo U ~lı Hıl :hğt 

t•DR weıdım japo ·•• r b lr 
aığı •İZ y o ı oi r sıı b da 
kuı •v 1Dıfl rd., Hüı sa 

P.a ıfu• fı •o ua ıym tı a 

ıım:tm 1111) 

R zveltin he- ıAkdenizde ye- AbııaO l 
} 1ecan ı nutku

1 
ni hadiseler ItaJyaJI 

V•fİDgtoD (•.•) - VetaD· 1 Londra (•.•)-Amiralhtaa Go·· re 
dt ş ba lf k 1110 kabulftnOn yd· 1 tebliği : Akdenizde devriye ~I 
cıör ümü m81l aaebet iyle ıöz g .-zen kup g milerimizdüt· Berlin(a.•): bİ' 
a.ö y l )'en uıs cOmbur Ruzvt i t muaıu bır i şc gemisiei, bir Doia cephe•• ı.• 
d mııtir "ı: [llOtÖ ı ü • ü ve bir yeh~eııliıini ıiml«"rinde ,,,. 1 d 

- Yôz 11e . e evvel yer i top . t şi.e ba&tırmıtlar, di· •ıılarda dat•',;r• 
biıı millut, sr çil t!" 1 ._.,02. e ğe · bh i şe gerniıHe, bir ya ı.C luyıp1•'1 ~·f 
':. ıt111ı11 yıı ,.. uısun bakhırını ıabhcivu 2eodıiui ve bir AlcıHll bı•• 
tı mıt ve bö)l l• ce nünyuuD üçü• d~ v.- pur u Girit sulana· vaıtop:>l yakl•kl 
ir Lıcu. d öbü. ucu 6 k . da to p wiı ıerdir. 12 bia tılof Gt•dcl• ıl 

n t u\:fJ ı iiiıli hğı d b ü • to ı u J uty h • lyea ••pu· boabal•m•t ••• ~ 
c , ı t: m ü · aıu olmu11tur. ru c • torpılleoerck batini· tcıekkiUeriyl~! .. 

F k &t b ıüo A lm liJ , mı1tır. rebeleriae iP.-~ 
J ponya ve- h•l \'• bu de la · Bır lt&lya toıpidoıucaa 4 Malyon flol 
.. "yonuo Juymetioi ı ı. kat ıaabd kaydedilmittir Berlha (•·•)' 
ed~o t.ır )O•• eapOJıf buıu --~o-- yoıutıa zöre ~ ıı> ybetm mit ti Bu f••u P 

aıfıı. t c ütıııaıu •r~· makt -
dulH . 

----o--
fıikada 

Muharebeler 

auy0.ı.,, . fazla Ruı eıir'_,I· 

j 
M Jb v•:rcite1111 bu bareketi SOIUB11Brl Biri pıar1ad• bol11~ 

Jeai de-jı ıdir. Bunların faali· • - bu e•irlaıe ~ _.Jı 
yetl~rl 1933 seae•iade luıt· Klio Meyd•• M .. laarebui cek temla .~ 
j•DJlf Vl!'l rıttilrçe ilerlemiıtir. Mo•kova,(a.a)-KU• •• , maDlanD kari' 
.8orün bu devletler keneli · tlaa mahuebeainde Alma• bl7lk ıorla""" 
S: t Y• eleıiade inşanları• J•t•· lar 13 bia 118 Ye yarab yer· mittir • 

- - o- - m•'"' dltlhtmek •e ibadet mittir. Almanlar ba mall•· ı Berlia,(a.a) _, 
K·hire (•.•) - IDııhz or· ıibi eo hakh hürriyetlerini rebede iki bin kamyo• 122 kapatalmıı all't.l' 

hı f Nrk UIDUrlll k.u rr•hınıD m f'lD ddiyotfar. Bu korkUfıÇ taak l,tO h•v•a topu ve 250 pazarteli rl•~...a 
t bl ıjı : Gaı; lanı c nup b•- bir ı "'ydir. mitralyöz kaybetmlıtir. çıkıt tqebbi ... i 
h te 

0

b11tlaındaki bölz ede Biz h u16n bürriydi koru Moakova c- pbe1iniu bir dar. Ba çerpıt~ 
kıtal•ramu: düa Alman ve m k İ\oln :aı;ilaha kavuşmuı keaimiodc bir gliade 24 taDk maaa •tar k• 

9 hl t b·ı 186 k rilmittir. .- Jl,I 
ltalyan p1yatle t nk ve ha.. bulunu:fOt m ve hürriyeti le· zu 1 0 omo 1 ••· Alman meisİ~ 
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