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Valimizin 

S O N D A K 1 K Aı ~~!~~~.~!o .. , 
mühim beyanatta bulaada. 
laıe ve ticaret iılerindelsl 
bükümlerin t•lbilıe çalıııl
dığıoı, hükumete ait baba· 
bah Ağuatoı ıonuaa kadar 
ıermiyeıılerin:bugiinkl fiyat 
tan istifade edemiyecelrfo· 
rini, iate iş\erinia ·hılln 

nemnua edecek bir ı•lrJe 
giuceğini ıöyliyerek laal· 
kın bük iimetin karulannlla 
bükumete yırdım etmele· 

' .... .. 

'•ıvekilimi
ıin oarti 
tlırub'unda 
~beyanatı 
~ "'-•ra, (•.•) -Cam ha
~ litlk Paıtlıi maclİI 
~) '••mi he1eti baglD 
l,,~ıt 15 te reiı •ekilı 

, IDebaıu Haıaa Sa 
' teiılitiade toplaa 
b ' Cel1eria ıçılmasıaı 

~-~· 4iacl Hhif ıde-
~E AÇIK 

gllra~oilu 
~iikUmeti-

Yedi hücumj·Kuba veDon! Avustralya 
-·bir anda nehri kıyıla- ordusu nasıl 

Londra (Redyo 12.30)- d lar t• • ? 
Raıyadan bu ıabab gelen rıD 8 S8V8Ş ye ışıyor• 
haberlere ıore Doa aebıi ---o--- - ·--o---
boyuaea şiddetli mubare· Loadra (Radyo 8,15) - Kembera, {a a)- Avuz· 
beler cereyan etmektedir .. Sovyet tbliğine gör9 Rus balya harbiye nazırı Am(• 
06ımaala çarpıımalar de kuvvetleri ağustosun dö - rikan subaylaraaın Avuı
ediyor. Ruılar StaUngrad dOdde şiddetli dövüşmeler trılya subaylarını talim et 
yola &ıeriade yeni mevzi y•pmışlardır. Kyanıka ve tirdiğini ve Avoıtralya su· 
ıeriae çekiliyoılar. l'ribauıka civarında drş- baylnınıu da Avustralya 

Ruıl1r Almaa ilerleme- mana telefat verdirmiıler· ordusunu yetiştirdiğini te 
ıiaden iıtifade ederek SO dir. Bu ıebirler Stal ngta· bııüz ettirmiştir. 
60 tankla mukabela ve m6· dnıgubıada Don nehrioio --0---

dafaada buluaoyorlar. Bu de garp uhilindedirler. 
cepiıede AtmaDlar birbiri Almanlar balen şim-.li 
ar~ a11nda11 yedi biicum ~afkaay• doğru ilerledik-
yapmıılard1r. lerini ve Koban nehri kıy· 

Alman sırrı 
keşfolundu 

--C--- l•r1na vardıLluıaı bildir· -·-
Almanlor 
Arazi 
Kazanmıyor 

-o-
Moıkova(Rıdyo 12.30)

Ceaukta da Alman taarru· 
zu yavaıhyor. Almanlar hiç 
arazi kazaamamııtır. Kaz k 
lar b&yllk ceaaret ıöıteri· 
yorlar ve it ıörüyorlu. 

--.. ~ 
Almanlar 
Durdu 

·--
Londra (Radyo 12.30)

Dlia gece Rualar AltDaa· 
ları Don Hbilınde i!durdur· 
durmuıtur, Ruılar Almı n· 
l1rı arkadan vurmak İÇİD 
yaptılıluı çevirme maaev 
raaı muvıffaluyetaiı kalmıı· 

nektedirler. Burada müda· 
f H baliade bu'uaaa Rualar 
düşmana mühim zayiat ver 
dirmektedirler. 

Almıaları yeni kuvvetler 
ıetirmeğe mecbur ediyor 
lar. Doa 1abiıleri Ruıluıo 
elindedir. Raılar buru'• 
yıpılan lı öprüleri tamir ede 
rek ihtiyat kuvvetlerini ge· 
çirmektedirler. 

-----

Loadra, 8,15 (Rıdyo)-
4.lmanyınıa en mühim uçak 
luındao olıa ve teşkilih 

gizli tutulan bir uçığı hı· 
ınil bir pilot yakılıamıştır. 
81J pilotun uçağı tahrip et 
memesi için lagiliz hyya· 
recileri pek çevik davran 
mıılardır. Şimdi bu uçak 
htkik olunmakta Alman· 
luın ıurı meydana çıkmak 
tadır. 

Çinlilerin ye- T k--:0d___ k 
• f • e au esev 

nı z~ erı olunanlar 
--~--

Çunking ( •.a ) - Ç c 
askeri ıpıciisü Çin kuvv~ t 
lerinia Sincuaaıa doğu vr 
batı kapılarına vardıklaunı 

ve Jıpunların ricat balirı.de 
olduklcranı söyliyor. 

--.... o---

-----
Bükuş, (a.a) - Resmi 

kararnameye göre Roman 
ya bük ii meti 15 geaeralı ve 

18 albayı tekaiide ıevket
miıtir. 

-----

~ bro2ram1 
~Çoilu t.nkümetinin 
~~ •der etmez millete 
~ '1dıraaak için aldıiı 
~•tı ~eclbfrleria aaaıl 
~.~tlceler doiarm•i• 
~ •ıaı l&rmemek ve 

~- ' 111aemek i~i11 İDHD t_ır_. __ ------
~ tlotma llör ve ıoa ve memlelu.te na11I ha1ırJı 

'••lı&r o im Hı il· ve . devamlı bir feyiz, bere 

150 Tayyare Harp siyase.-
meydanı tinin 3 

---o---
· lleaalekete 1erbe1t ket ve uyaaıı devreai ) a Londra ( a.a ) - Ame· 

'' te1aba •decıii fe· ratmLI' iıtedlfiai herku rika lnrilterede 150 hy· 
t..relıeti ve banua kolayca takdir edebilir. Fa yue meyda 1hğı teıiı ede 
llallletlala rahanda kir düşm&ı, ticaretin ıabıi cek ve bu meydanlard• 

'-:t•iı 'ıılııi teıeb- teıebbilaiD fevkalide hım· birıler ce ıçaklar buluna· 

~'~~ itimat, ber r1zln leleriadeu mahrum mmt.t- caktır. 
~~. _ ~ 111 Jalı&ı bir ka· lerin zeaıia devletleri ola- _ -•--
I~ •ldememek iıtldat mıyautıaa artık iki, iki o•• 1 d 
,,,~tlerlaia bi~ mil- daha dört eder gibi riy•zi len er e 
~ı, Jllıaelteceiıai ar- bir katiyet e kabul etmek-
~ .... , •• kalmamııtır. lijimiz zemanı gelmiıtir. var 
,,'• .terakki •• iti- Ba ıon korkaıç • ., kınJi Londru (Radyo 8,30) -

düstürü 
-o-

Londra, (a.a) - Miıter 

V aadrvelı b&tDa demokrat 
lara h11p ıiyaaetiai benim· 
semeye davet ederek bu 
siyasette bu üç noktaya 
ehemmiyet verilmesini ıöy· 
lemiıtir. 

1 - Amf!·ikanıa müca
deleye dev•m etmesi. 

ini istedi ve ı6ıllaii mala· 
rukata uaklederek dedild: 

ilk el koyduğam itler• 
dea biri de köm&r ibtl1a· 
cıdır. Bunu •t•i• yakan 
emniy t altına aldık. 

Valimiz ıöı&ae detamla 
tariıtik yolların iaıaataaa 

devam oluadafandaa bıı· 
hyarak buala•111 Dertltrcl• 
ae miktar olduğu Yllair 
yollu hakkıada iaahat YU• 

mlıtir. 

---o----
Almanlar 
Kafkaslarda 

Berlin (a.a) - Düa Al· 
maa ucakları Kaf ka11n ıi· 
maline kadar karmakar11ık 
bir halde ricıt eden Raı· 
lar• hllcam etmişlerdir. Bu 
rada Sovyetler gruplara 
aynlmıtlardır. Uçaklu lnı 
g:up1arı takip ediyorlar. 
Sanı tayyutlerimiz Ba•ü 
demiryollarına da hBcam 
ve tahrip etmişlerdir. 

Büyllk Don aeh i dır ... 
ğitıde Alman teıekklllerl 
bir çok tank •• yl~lerc• 
top t•hrip etmitlerdir. 

Leniagrad cemabaada S 
ıimeadifer iıtaa1ona barap 
edilmişUr. 

Hindistan 
.işleri 

Loadra, (8,15) Radyo -
O ün gece Gaadi bir be1aa 
aame neıretmiıtfr. Neroa 
bu beyaDnımeye [ltiraa et· 
mittir. Zira baaan alba•a 
Japonlarla aalaımak ma· 
nası .. klı olduiana ıl1le
miıtir. 

En mühim 
Taarruz narada? Jlkıe\'. tepHİDe beapleı ceaur ve renain Dlia 0öetı Loadra !civarını 18111 ' .. 6 -

)1 etlerin hep bu millet •e devletlerln ae de· bomba atan .. bir dDtm•o 

2 - Müddetin aındu
iona bakmıyarak sebat gös 
terllaıeai. · Loadra ( •·• ) - Yeal 

ı,, •1-~ı oldukları mek oldDjaau bize pekili tayyare kafilHfadea 6 ıı 
·~ SaraçoiJa hl·, sıö.termiılir. d616rülmü1t&r. Jasaaca • za. 

' IJll d~•lıt, millet Srrrı Sanlı ylıt tardır. 

3 - Harp ıoara11 bey Zelaad baı•ekili e11 mlblm 
aelmilel ıiya1et pllnının taarrruzaa Paıifikte olacı· 
kurulmaıı. iıaı aö7lıml1tir. 



Sılalaat •e içtimai 
Mrıa11enet vekdleti 
N.,rqatından 

Avcıların a a p-
Te şebbüsü tevziatı leri . azaltıl~ 

••6e,in f bGıına 6elebile Evvelki sabah Foça kı- Yabani domuzların dh- lımire yeniden 125 bin Ankara (a.a)- TiCi 
,c•• lra:ıa 11e arı~alara zuıcıo üç kilome ı re mesa• raımıza ı.-rarlau mılfamdur. liralık manifatura tıyaıı 1ıe Yeklletiadea teblfi elllllll' 

------
Ö~dürüp deni

ze attılar 

lıarıı alınacak teabiıler feıiade Hacılar Hmaaı mev Hük ümetimiıin ziral·m•h· tirilmiıtir. Hen&z tevzi edil tir: · •• 
Bebeiia ilç duıt Y•flD- kiiade bir cuet bufonmuı- ıulitımızın artması için sr<- memiı 94 bia liralık ma· 25 May11ta 1•2•t

1
•"1 .. 

tlaki kardeıleride b bek tur. Cesette bir kutıuo ya- niş çahşmalu y parken lı nifatura eşya11 da tevzi• aeıredilmit ola• teblıj rl' 
lçia ;teblikeli oJ.oılirJer. ruı ~öıül~Dı, keyfiy~t mir avcılu ctmiyeti aıaı bazır bir vaziyettedir. . bir k11ım 1erbeat d6visl•.,. 
Akılları ermadiğioden oyun Foça cumhurıyet m6ddt1· 1 da geniş bir prograaılı yt.- Bu cemaa 219 b D lna· yapılan mübadeltler• t•t ur 
elıua diye bebeğin ığşına umumiliğine haber verilmiş ni bir teşebbüı hazırlamış· lık iki parti manifatura eı· olunan primler ilı• e~i 1,, 
li•• para lboncuk faaulıa Ye . mü~dei.u~umi bidiı • tar. Elde edil<cek hıyva· yaıı belediyece lımir hal· ken devlet primli c16tıl af 
taaeıl 1ıibi ıeyler ftılnıtır· yerıae gıtmışhr. rıatho yeni bir ıelir kay kına tevzi edilirken kaza• tasfiye olaaaıaca itbalAtaJ' t 
•aldarı bunların bü;lik ııe Y~pııa~ ilk tahkikatta nağı yaratmak makHdiyle lara ait kıımıaı da kaza· Bıerindeki clöflZ prlaal 1,, 
fu boraıaa11 tıkadığı bu <•.••~ınh6"Y•tl toıblt •~il, ncılu "Av &ıünleri Tlrk lardaa ır•lecek mutemetle~• kihilo de koldırılacıit il' 
ysclea bebeklerin öldüğü ımrştır. ~u Foçaaın Çıne ııoonim şirketi" k&rmuıln· belediye iaıe büroıu te1lim y•n edilmiıti. , ~· 
rlr&llyor. IBunlara amelı· mahallesındea çoban Ali dır. T ıkil bazırhldua ve edecektir. Taniye vaıiyeti t•

1 
" 

yat yapmak 2o~ olduğua - Akkuladır ve bir şahll meç topl•Dhları yapılmış, idare - --- edilerek itballt prhnlerldi' 
tlaa kartalmaları d• ~k9l •y ~:I tarafından öldilrülmüş· 1Dediıi riyuethıe Kemal T k b il v ıimdidea bir mikdar i•; 
olmaz. r. Peliôo, murahbll azalık •e an o ugu rilmui imklDIDID b•••' ı•· 

B b 
'-1 Katıl uaumaktadır. Bnı ı d • itla• • e• ere bu kılan müdii: !üğü lzmir Avcılar Alman resmi aöı.:üı6 ga göra!mlt •• it' 

lal•lelderi giydirılırken kimıeler şıbit sıfatiyle dia cemiyetinin senelerden be· diyor ki: bmız da ucuzluk •• i••.-
tlikkatliılilr odilire p•r· lenmiıtir. ri reialiğiai ifa etmiı • olan Stokbolm(aa)VoronejdtRuı lik rayeleriae biım•t • ,.ı 
malsluı kırılabilir. Parma· --o--- Muıh fa Barutçuoğlu ıe~il· lar hiht aarraz kabiliyetini cek olan atıiıdakl k• 
sı• uaa kolun bir yerine Tapu mitlerdir. Hi11edarl11, c•·' mubafeza ediyorlu. Rusla· ahamıtbr: ı .J•f 
takılar anne banua farkına · t ı d 1 h d lı b ) G k A eri••.,. mıye e _menıup a~cı ar ır. 

1 
rın cep e e_ ar e ı6rd6iB - •r.'.. m ek•'' 

•armazıa kolu gecirmek Memurları Teştbbuıü takd1r eder, tank fazlalığı hayret Yeri- ve gerek dııer m••
1 

il' 
için zorlar bu esnada par muvaffakıyetler dileriz. 

1 
ci mabiyetttdir.. Burada lerden yapılacak ltll•11~ 

•ak teııine döner ve k•· Aydın tapu fen memu- --•-- yaziyet pek karıııkhr ye baaa mlteferri ticari f' 
nlar. rn Kemil Yeğitcam Istar- lmevz:lor elden ele creçmek- met ve maameleler k•'1.-

Bana meydan vememek bul hpu fen memurluauca Orman • ı b 111•.,,.. 
1 1 

• tedir. •i' olarak ya aacl ~-· 
C • çocoja kollu ibir ıey lzmir guruba t.pu fen me· • """ 

1i1clireceii zaman av9eli morlarıodan Ahmet Güıer Yangını KARA DENiZ RUS kdlere dönmek ııer .,., FiLOSU bayaa edilen d6viıl•' .. ,,, 
aaae kolun ağııadan ken· Aydıa hpu fen memurlu- CI ılr• •il•! iki par mı İl ıaı 

11
, ç lr· :una tı yi n 

0 
dil m iılord iı. . Bo' ao•~ aı ~ ~ a ı •çam k & I Kar ad en iı Ruı donan. ~·den ta~: a l'.mite • olf' melı çocuğu• elinin bu yılo Beıyol koyu aruıada mHıaın durumu auik bir tıace tabıı edılmekt 'S' 

parmakların !aruıaa alıp --•-- Kuıkaya me•kiinde bir or· 
1 bıl almıştır. Ba doaınmı· primlerin niıpetl yllıd• 

malufaza ettikten ıoııra Dövmek m•D yangını çıkmıt ve bal 1' 111 hilii müqim bir kuvvet indirılaıiııir. t•ll" 
elbiıenia :kolunu çocağun K . . lua V yretiyle ıöadürülmüş olduğnu ber liade tastik et· 2 -· Tenıilih prİlll 11, 
lrllu•a reçirm•lı'dı·r. eçecılu Aaafarhlar tür. Devlete ait olan ba ı mektedir . t 2 S 942 üal Wf' t 

" caddesi 573 aayıh dül(kit- orm•nda 300 çam •i•cı 1 Karadeoiıdeki Ruı do· 
111katı . B' 

1 ı .,b tici' 
Çocuk biiyüyü p yürü· d it- ft . M b • 1 k b • ca ır. ıaaeaa •ı ı~•i' • o ecı e; met og u 11men yaDmış ve nı ag•ç aanma11 için iiç ıılr: lnl·ıb· el•"" 

meye baılayıaca daha fazla H- · · d-kk d ı d üt 1 . . ı ızmet •e muaaı .... useyının u itıın a şa- ar ya 1 gın an fi eamııtar. mışhr. . . _ 1 d• .,.. 
kazalara ma•·•z kain. Açık · k b ı K d" k d' • akredıflı muo•) •• ır _ .... ,,,p ıçere ae r oş <ılan --C-- - ea ı ea ıaı . , . 11.- v 
pencerelerden merdive1ıler- M h t ~ı H- . babrmalr tarıbten ıtıbaren • .Ji,,.. 
d 

e m ~ og a ustyın ve K k ' k d M • 1 )lr•• 
•• düıer b•şını .8özüoü Hayrettin oğla Nıyszi kupa 8 UÇU 2 - Ta"ıfııı bir lima· ca_ ovıı er •.e 

8
t,111,rill' 

•ini dolap mas11 köşeleri· ve tabakları kırdıklanadan Meselesı• maaa iltica etmek, mub~~aalıı da 
11

e ,a~l•'d-' 
•• çarparak iıio idercc1ıi· rı1larında çıkan kavga aı. 3 - Tetlim olmak, ten ıtıbareo güm kk••"' 
•e röre az çok büyük teb- ticesin<le Hüseyin Niyaziyi Vışiugton, (a.ı) -Hoa· Berline göre bu Ruı)çe1'ilecek mallar b• tıt" 
likeler geçirir sakd kala- dövdüğü. dın yakalanarak duraa. bük üaıtti ile Biıleşik filosu biriıi 11ğar olmak ibe· yeni hnıilitlı pirhsıl•' 
bılir. adliyeye verilmiştir. Amerı~ a araauıda imzafa·l ı re 5 krunıör 6 biiyük ve bik olunacaktır. 

Yerde dolaklarda öte· nan bir anlıtmaya göre 11 k ucük muhrip 38 deniz· --o---
de b~ride ne bulurıı atız 20----o--- HondurH kaucuk mahıu- alh ve bir çok topcekerle 8 H et 
l•rıa• lıkm•iı• meraklı o?- Milyon liinü 1946 yılına k•dar A· bücum boılarıodın milrek· • aşın 
daldarıadan para düğme merikaya utmı,t1r. keptir. Ş h • •zde 
it•• ıribi ı•yler yutarak asker 5j(ih M•kıiko, (a.a) - Mek· Mühim bir kuvvet teı· e rımJ ılf" 
botulmalara ve her evde ıika ile ~merika araaınd• kil eden bu filonun ha len Devlet denil f' •' 
L 1 • b altında yapılan bır mukavele mu· baranauğı liman kalmamı•· üdD u••''l Jı1f 
111a uaaa ir takım iliçları ib' b"t- k k b .,. umum m r m 1.,.. 
1atara'-< ıebitlenmtleri ibti- -•- c l~ı:ce pu ula Hauçbu mba - hr. Mevcut Kaffaa liman· Haımet Dülgen Jtt••"" 

1
. •u lJ ve er ar ur 11• lrrınıa bir biıİiİDde Niko· · · · ti 

ma ı vardır. Çocuk bildigi• ç ,_ · ( ) ç· k d ı•-ı k k 
7 şehrımıze aelmıı ~'· .un.ıng-, • •. - ın ıoın a evve. " auçu hyef ve Sivutopoldaki • miı ıulf atayı bila faıla b b b t ki A '· t J , ar ıye naıırı ır demectu· 1 0 arı mer1 11 aya •• 1 

'• tes' t 1-t N · 
miktarda .:yutana Öıt b . ıı· r. '- M k 'k -k . ııa yoa ur ve ovro· "" .:: de ıon be, şıene içinde 20 cı.tır. 8 11 • ~u ümetı ıiı&li gibi b•zı limanlar da •~BASMA HA "" t 
Oaua için upitia ıubfata milyon Çin aıakerinio ailih de kauçu~ t.•h.didı anlaş· Alman hava taarruıluı ı~ ALI ULVU~l~sııı~ 
r
1
ibi ;ea zararsız görülen altın• alındığını söylemiştir. masına gumıttır. rnenzıli iç ndedir. YAZLll BAHÇE ~.J 

i içlar bile cocu~ la. ın ye· B ı I •• t l o9P" 
tlttmiyeceai yüluek nflu- u •ovvttlerdeo 11 mil aşe mus eşar DIKK T 1 . N TKA~ R NU~t ,,,. 

• youu kur askeridir ve bun SA A O~Ş., 
da daha iyiıi kilitli dol•p· luıo 9 mılyonu cepheler· Jıg~ l kalktı v·· d d • ı GENÇ VE ARK~ .1111111111 

lerda ıaldıamahdır. UCU 8 gı 8 • BU 'l/'şa.r.t 111" dedir. lU milyon aakt:r de A k T t t Ar.. r--Arkaı11 var- 1 o ara - ıcare ve 1 1 ---=-::--:~--=-----::---..:..ı_. __ i_ın-=.g_ö,_m_e_k_ı_e_d_i,_. --- "~ıeu iaıe. mü•tt>c .. ı ğı teı · ruha ~ifa Ana do o . 4 
BOtOn lzmir musı·kı· meftunnlar kıl.trnd.ıu bütün memurı. - y •• "'iJıJ' l 1 ,. vu .felerioin hitam •bul- .. - Boyle ıctlo oerey~ ı{Ö y du{t ,1 

BAHRl8ABA BELE Dl YE SAHiL PARK GA llNO- duğu buğüa tebliğ edilmiş· gıdıyo5r1u k?I b b K d' Mil 'kal "'",. 
SUNA DAVETL r - ıca ar aah mı, ea ome ı ıı ~ 

. .. IDIRI ar. ıioit leri yatıştırmak için ıo # 
Sahıl park g.tıınosu bu bestekir veBanço 8. ŞevkP.t .. luğu lsmetpışa bulnnııda '-il d 

~1~ fedakiılı.ı Türkço 6üt6oor isi nboldan ııd • MUBAREK MiRAÇ ı (ÇAN KAYA) Açık ban Yani Galan 'o'' 
fll·mlerdea Kıvırcık p lşt, ruı şler ve Sahil park gnı , M b k M' guiaosuada •lıyorum Te y U N 6 T 111 Y 'ff 

0 
• u are ıu ç gece , . ,, 

Ak Baba ve bir Türke gö- 0 t'ıunuJ° bmubtcşe?1 saz. bt-y : ıiaıL öoümüzdr.ki pnar • miz hava, ntfiı oıuıiki, ıo· Akıllara hayret •• ~ 
all •erdim filimlerioin meş e ın; ı :ı. ak etmışlerdn. akşamıaa yuıi p ızartui ~ ğuk bir•, iniz ve ucuz me yete ve Akord11' 
la . • B I zmırıa ea havadar ve ' • :zeler uyeıinde hem vücu· S A p f: 

ur muıınnıyuı a. bun ferahi b' t ~ _ ı i'ec siner tl dığnu uiı: d d b d A 
Ydmaz ile • Sıhibioio sesi olan Sabı;rpcebne . oşeıı • milletimize bildiririm. • um~ gı •.. em e ruhu·ı Telepatiıt 91-i 

. . ar gaı1aoıuna ! . ! ma tıfa buluyorum. Hele EMiN ATA · 
•aıa•niyeleriadea bayan muaıkı meftunları davetli· $ lzmır Müftüıii • varyete numaraları beni s h ..,isd•·· 
Ne i Ö b d' • R Ç 1 b' "'I • • ae rm a JIH ve meı ur ır. dS-4 • · t: e ıoıı u • mcatediyor ... 

' 



... ~ J -----------( ) ı ;ık Ay E: HALKIN 1{S!SI -------------- S At•ıtoe 
ti 0811 aranıuor! • • fkincİ Cephe IZMJR HIKf YE!] 

a;r'r Yudum Su Bakuköy butanesiadeo meseles1· Yt zan: Halid Ziya Uıakhıil 
• • bir d eli k•çmış Ş t bir da· ık• • 

biline luı çtığı 1tr:laşı lan bu Amıterdam (u.ı)-N ev- l SIMB 
-.... 1 - . 

YAZAN : REŞAT NURi 

Q -------~----
"- elecek bahara seninle 

del şi ddetle raamakta york ndyoıunun bıl di rdi· 
im iş V ne göre Sovyet hükümeti 

Şimdi beni bi r vebiaı z derb•I ikinci bir c pb eoia 
dir a ldı, del i olması o ~ a açılma11n ın A 'Derika ve 
d ar a lda yıkın ldmıclere lagilteredea istemiştir. 

----
Her devrin 
kutuoları 

uıthyor um ki ıpışıp kah· Vışiagtqn (•.•)-ikinci V&rmlŞ 
iL......, &. -- 1 yorum. · cephe hakkında mütalia _ 4 _ 

•le bir seyahata eid ceiiz 
~ ._ .. rla lııva çok rDıel baba, beai ıeJEm•i• zö· Tıkılam blnhm dolu ba· Jiirüten Amerikan miite· Bea onlara 11k ıık te· 

....., p la? Hmajıada ayak ko1acak h111ııları ikinci bir Dar· •lci tu 5 L- b-' udüf ettikçe haklHıada 

...., " • " ... evia. 6yle, araut1 111sanlar.. yer ltulunmıyaa ıu traroway lurk b•diıesi vukua gel· 
~..- 11ıolı it b b •- i · bir meı ham et diyar cicili· 
~,._ • a, ea yürlme& ıbyoram. Geçen ıeae · bııh giderken binmek iıti· meıinia öa6ae g <' çcnek için ııildim ycgiae dayıa•a• 
'-._,, ~•raaaa ate t•rafıadaki ince yoldaa deaiı ke· yen .•• tekerlelılerin ara· üıtUa kuvvet ve bazırhklar derin bir b3rmet oldutuaa 

, c•lttilıı:. Geaa 811• yaparıı. 11nda can vermek tt1blike· ile ikinci cephe işıain ya· dikkat ederdim. Oalau i•· 
~, \' lıel •mm•.. ı'oi göıe alan adam, aalnn pılm111aa taraftardır. 1111lıktan ba topr•fı• ma~-
''i, l.ioralaram dlı• korkayoraaa deiil mi baba? •. balt•naden kaçan deli ol ---o~- luklüğuadan ııynlmıt bir 

''-1to,.' Ptrçı b11ta olda diıe çlr&kliii• mi atrldı m111n? E k• ... , lek bıvatl•a ylkaelmiı 
,._, ,

1
11•? B•a ı••• eıklai ribi ylblyebilirim. Demia Manavda 70 kuraıtla 5 S 1 zaman lörürd6m. 

"'-...... 
11P ta 16rmell1dia. Piyaao çaldım. Karaafillerl kilo erik alaa ıu adamdın hika• yelerı• O yaıımda baaa ta•••· 

~-- ~ ffattı havaıda kBpıfi yıkadım. Artık iyi olu· da mı oOpbe etmiyeyim? . vuftan babsedealer olm•ı· 
...._,tU •ba .. G&recıkıia bir ay ıoara ealdaiadea daba Bir kaç hneai yetmiyor} Dnn nkı Ya~an Hk~ri tu bir yaşlıamıt adamıa 
,._

1
' dıbı t•a. dabı J•ramaı bir . kıı ola· muı gibi beı ıit• rakıyı 1d.evlet ada~ı Tem11tokles ı. oğlu bana bıbaıınıa kitap· 

1\ 'I devirip te meıe tabağındaki bır bfkiyesıni aa1atmııtım launı anlatmııh. 
"-.."~1•di ..a B d k'J · d- ü Hatta banlardaa bfrlıl 
~ ..... ,ı, lrıH, kumrel 1açla11aıa luvraauarı körpe bıyuı hıyarı puro ·' yer e e 1 nın ~f ~ce 
~ ~tldiılJ laarelerJe OJDIJOr, lllllD, ftffaf JIİIÜae diye Dteılemiye çılışkn şa bakımından bize benzedik· blıl ce alıp bıaa kadar rel• 

.... P••beJik veriyordu. adamın akıllı olduöunu leriai gösterir diğu bir iki miş göatermiıti Şıfa'i ıerif. 
tl.a"' ç. • El ynıaıle ıtbel •• mi· 
·-..t,l•cek balHra ııaiale uıak bir yere aeyabate kim iddia edebil ir? bikiye raıt ieldim. Anlata· zebbeb b ir cilt içinde bl· 

, dejll mi? Şu kandu• acı dtikbi· yım : yükçe bir kitib ... Şaraaaaa 
a\ •tte Nevla.. nında, alacaÖ'ı mantar h · PJurarch' ia rivayetiDe burasıDa bakmııhm pek 
'~ ltlaait. kıııaın ince bileklerini ••uçlan içine banlı iıkarpıninio brş katlı göıe eski Romınıa tanın .. uıılıyamımıştım ıimd\ blll 
t't 'ttı''-rdıa ıtleri Hk def .a ıöıleriae bakmağı ıua· olmasını kifi gömiyerek mış bir adamı karaaını bo· bu kitabın mahiyetini bil• 
~- '-ıı· · Ne,iaia bir kaç menim ömrll kalmıı olduğu alta katlısını arayan baya· ~ ~mış. mi yorum . 
..__,,,'1ordu. Kınnın ıarı benekli kır menekıtJerıoe 1.ın aklından zoru )'Ok .no? Doıtlarıadaa biri bu ba- O genf ı:rkaedıı bir 
~t fi~~ llıluiae ber balnııada oaa mu11llit olan . Tramny ve o~Omobılle . teketi tenkid etmiı ve de· gün gene bana koltutaaua 

...._ tı •ardı : rıa vızır vı:11r 2ohp geçt• ğı miş ki : altında bışka bir ~itabla 
&. ~ • 1 k b' dd b geldi: - Sana banada 
·'ftıııı • ..._ •tiaa ölecık .• Blitlin ömrümü aevriıiae •akf et· 90 11 e . " ca _ eye ş - Kadın g&z.eldi, 'iffet 
tL.. •• t d k - b göJtermek isierdim fakat 
-~ı, .ı. •ıe, aüıel aözleri, bir zaman ıoara buı•fe· J•ıın • 1 cocugunu e şı ubibiydi. Sanki boııyıcı k ııı:t • • ~ b k b hemen götür6p yerİDe ko-

a, P• .. ak ilıım aelecek.. oı oyverea u baba 9 ' Y• oe vardı ? L ~ .._ li • yacıgım. Bab1tmıD llau•r! 
1 "I, . l1rit doktordu. f allat onda bir cloktordan ~Danın akıllı oldujuaa ~ i aı Romalı ıu cevabı ver· oluua it pek fena olar. O 
,,. lai, p ı·t•L L d G ıı· . . k IDIDll? i b •-•t b k ' ö t ı.... •-ı ~ o ı ıaacı ra11a var ı. ıaç ılaın al sene- m ı : u •I • ı ımseye g ı u· 
: -.,,~~iılerde, ıBrıllalerde ıeçirmiıti. Maamafib o it PJij: ilk ait:ii~ tua - Ş1J \ yakkabıma bak. mez: ... 
~ .. t ,, •ııı:te ıebıt edecek bir adam deiildi. Çok dü~ ·ı lt .. ~ t rkça~· d~ ın a •. GDzeldir, biçimlidir, uıh Ba kitap da elyaz.t1iyl• 
' iller b h F ıp a ıı a oza onea, ıon· k f k •e güzel ciltle kiç&k bit 

"-ıa, 111 • ir a lilu vardı. aıla olarak okumayı ra da vücudonun her tar•· elinden çı mıştır, • at risalecikti. Kutupl1ra dair 
tt.4'' t, ~~ya seviyordu. fıada :ıu baıneciklui bı li hangi nokta11oıa ayaj'ımı bir emer ... 
\ ''•ıttt'' er ıltlada politika bayabnı adi, hatti mü ren ve· gDalerce bunün "cı 11kllğını ben duyarım, ıcıı Beu o zamıaa kadar 
-.!'•ttı. ' dıdlkodalar1 l&zamıuz ve aefil görmt ie ıı.nı çeken ~u ıenç kaıııı göremeıein. kutuplardau b•hsedene te-
:''et f~~1•tının bu ikbci oafbasında bay Himit bıç olaı.~za ~ar tabtaıı nok Bir talebesi Sokral'• sadüf etmiştim. Arkadaıı· 
~.~ '-& kır bavHiıi olda. Ara ıara eıki mealekdaşla· aaa degıl mı? aormuı : ma ıordum: - Kutaplar 
ı""\t? ••lıııa ede di "ld 1 . d •. t' k Ağ'aıtoıta mahalle ara· - Evlenmek mi, .,ekir ne demek?... O da pek '•·• li,, d r . are en ., .rgış ar~e Df ye ıınd•ki araada toz topra.k iyi bilmiyordu anlıya hildi· 
~ "I İtjL ~ıy ıa ev•el rubJuı deıııtlrmelı. lnıanlar içiade fotbul oynıyaa şu kalmak mı iyi ? gine ıöyledi . Her devri• 
..,.._ ••tlar t ı i it d d k · • •- Sokrat'ın cevabı •u ol· k t ı °'t. 111 eı r a ıD a yaıa ı ça ıyı, m1111t ola· çocualara akılla deaeb ıır Y u up ırı varmtf ... 
'-," mı? muı : fşte bv kıtapta oalabh· 
''-\~ \~•rilıullde bir doktor olmak, ia11abk lberhıde lıini ıücünü bırakarak - E~lenen de piım•D yor batta resimler var. 
l.a ... ı •t ' •nıeliyat yapmak isterdim. Kı Jp denil 18 otuı alta ıaattanberi pol : r 1 olur, evlenmeyen de... -Sona oar-::-

' .......... Y•t•i••• koparıp atmak, hayal den il ~D ma1111odao kalmıyaııa şu ' Eski y uaan~atand• bir En derin patroı 
ı~ı,._,1•bıı•ı kaıuhnak. kaf~dula~ın k•f.•!uının ı .a l kuaduracı~ın oglu geD~ral 
!\ ~, d •r IDcak o zam•• me1ut olabilirler. Bu ı•rail ··~ oldugune ıtımat c .. ıı olmuş~ Arıatokrat .bir aıltı kuuusu 
~''' Oiıa, Y•ııyaD, 6lea bir İDHDID Hadetiai dü mı? nio Oilu, gencrabn ulı o ı 
\ ~l't~~ li~r çocuk bir karanlık ilem gibi doiuyor. Deli olmHı o kadar y~ılin~ vurmuf. O da ~de· Peprol kuyole ıaın de-

'lı~ı,, laerrak meıılui yat'•I yanı yanıfor. Hayat ~kla yıkı~ kimselere rast· mıı kı: . . • rinlı~leri memleketlere 16· 
\.. içinde bir ıobra,ıae beasiyor., lıyorum kı... - Benım aılemın ua· re d•ğitmektedir. En derin 
l ~ _ Soau var _ Bunların arasında Bı- leti benimle beşhyor, seııin pettol !kuyuıu Keliforaiya-
\ ~-)L - kır"öy batanesinden kaçanı 1 aileain asaleti aeainle bit da Kern-Kinllidedir. De-

~~ra Sinemasında ı.uım.k ne güç, ne gaçı • '. mir. rinliiı• 4s21 metreyi bulur. 

ı l "'•hDelerdea itibarea Yeni kopya 3 nef•ı : i r ayyare si nemasında ~~~ı'6 ! Manisa oteli 

1 ~lLA
111

mıLE· MECNUN fi 1-NevyorkDamları Altında i ;:;;~n~E:s:~;:ı.?~:J~E.~ 
1 b .. ,... Tlrkçe Şarkılar : % 2 G•• hk"' J C • • 22ao d b S J b Zorerı'a 

~.ır Nurecldia-MlizeyyeD Senar -2- j : - 008 ar ar ennetı •.. . 1 ıy 1 1 

IR 
8 ld : gaıoı fabrika11 karııııada-

KAPf Tıe:tça~luaB;;.,e ı i 3- Asri Zamanlar ! dır. Bu oteller lzmiria •• 
l -3- ı • güzel ucuı ve ııbbi otelle-
!~'\ kONGA ıaıiliıce yaralaDla M.Ro·ı ı BugGa M•tintlerden itibaren 3 Büyük fıl lm : ridir, lçeriıinde ber Uirll 
ıı.lr--ı,,. oaey - J. Garl•ad ı ı C ib11ı Komiği ( Ş11lo ) • 11hbi şeniti ve yazlak daı· 
~!i-SQ k'-•111 ile mecnuıı3.30· 9.1S pemir Kıpı : : Matineler: N: Damluı altında : 3.20-7.10 ~ ları mevcuttur. Mutlaka lı· 

'•• la Ollla S.30cla CumHtu;, Pli"· 12de baııu: ı G. Cenneti: 4 30-8.20 A. ıama1ı lu : S.40-9.30da ; mire ielen. mınfirleria .a l.!1 
•r 2&a8ade ilk sıean1luda 111oa20kuruıtur: % Cumartesi, 1.50 Pazar 12.40da baılar • ottlell~r~-t~gramdaJaıl •!Pll'J 

~~-'!!'!'!!~~!!11111!'!1"'--...oı--~~.;.;;;.;..;,.;~:.;.~;;..-.....,-J• . a erı ıa ııa1111 aad11. 
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Beyni gJ&rçalanarak öldü 
... 

----
lataabul - Ettelki gece S•at 24 Galat•da Yük 

••k kalduımda çok. feci bir kna olmuştur. 
RADYOTELGRAFHABERLE 

Ylluekkıl ihrımda Gayret apartımanınıa 4 &ncB ka· 
tıacl• oturan Eıter iımiade genç bir lnz gece yarııı 
laaYa almak içia •pulmanın balkonuna çıkmııtar. Fa
kat 1111 huta ve emuhiz olduğuadaa bir aralık başı 
•aamlı, muvazeaeıini kaybederek balkonu• eHHD 
alçak olan parmakhlrfanodaa eşağıy• dGtmBttlr. 

Başvekilimi
zin parti 

Almanlara 
göre harp durnmu 

Milli Şef 
Mecliste 

gurubunda · Berli;(.~a)-=- Teblii: Anka;-.: c.:.,...t 
b t Azok denlılnln doiu- ismet laini (dla) ~ S11k11t aeticHinde genç kızın k•fata11 parçalanmıı 

•• feci bir tekilde ölmüştfir. Esterin defaiae ruhu t eyana 1 ıundaki A•man tlmenleri ~ODH aı,ık Millet ~ 
-B.1t' arafı laci •ab fede- inatla ıanıan Bolıevik ut- ıine ıiderek MecH•••~.t1 werilmlıtir. --o--- •• geçen ıabıt ballsasının çılannın mukavemetini kır- irelerinde ı•ç vakte ~ 

T . •• ti • okaamasıaı müteakip ıü mııl1rd1r. meıral olmuılardlr· 
ramvay UCte erıne rekli alluı'u •ratıada kür· Ordunun aert teıkilleri --•- •.:."' · I .ı,e gelen b•ı•eku şu1ıro ue bacam 1ı1t.ı.,. cıretıı T. t VeıP · 

zam &r Sarı çoğlu muharip grup bir ilerleme ile Kaban aeh- IC&re 
lataabal - BeJ.d:ye. muhtelif mur.flana eskiye larle olaa milnasebetimiz riae bi; çok aok.tılardan ı• J t buJM 

aa1araa çoi artması ilıeriae Jeni varidat kaynakları ve dış ıiyasetimiz bıkkın · l d V .
1 

f 1 5 80 JI.' 
Waamaıı atrafıada tetkikler yapmaktadır. Ull ·pliada da iz• bat •erdikten ıonra vdarmı.ı uhı~. oroıı 0 e

1
a- lataabul - Aak•'u.r 

1, •• - ,t bi • · ._ .1 • .._1 k 'k" . bn.•-. . . b . . üıtrı ıe 11 ev ev yapı an b"ld' . T' t ... Is~_. ... a arıa raacı m~v.ı enne 1-.; uruf, ı ıncı mev· u11gmetıaıa eyaonameaıaı . . . _ ı arıyor: ıcare " l9'r.:. 
kllarlae bir kur•ı belediye zammı yıpılmatı DYiUD o1ıumuı ve a'kıtlıamııtar. flddeth b.ar .~uc~delede_, Behçet Uz yakıad• 
•lrllmektadir. Bu zım elektrik tramv.y ve tilael it Söz ıha 13 hatibin takdir ıoara ele ieçıralm ttir. Ha· bala relerek tetki 
letmelui amam miid&rlüiii tarafıadan hılktau tahsil yol ıu m&talıa11ada11 ıonra va teıkillerimiı tarafından bGluaacaktır. 1icar•1 

etlJhcek Ye belediyeye ver lecektir. bük ô ııetiabeyaanamHİ mit firar halindeki d&ımaa kol· likleri ba111&ıada ite tı 
--o--- tefikan taıvip edilerek 11at larıaa hücum edilmiı Ye leri mltaaklp bir 

18,15 te c heye ıon veril· hava meydanlariyle demir- varılacaktar. 

Ozırlıda 2 beşibirlik ve 7 sarı ura mittir. yolu tesilleri bomb•••am••· ---O-- ..ı 
(bulunan dllancı· Aa,cara (Anadolu) - tır. Amerika elv 

il Büyük Millet Mecliıi, yarın Sal ve doa neblrlerl ara· f:LI 
latan bul - Belediye zabıtası ıehir dahilinde dola· ... t 1 s de toplınarak, 81iŞ itada Atman ve Raımea sinin Milli.,; 

ı•• dilencilere karıı açtığı müe1dekye tiddetle devam vekıl Şükr& Saraçoğlu bfi kıtaluı doiuya doğru iler· f •tefi 
ecll1or. küaıttiain programını din- lemeğe deyam ediyorlar. e cemı .~ 

Ba arada yeniden 8 dilenci daha yakalanarak adli· leyec~kti~. . w. Hava kavvetlerialn Yol· Aakara(anado a)a•~' Sl'_t' 
,.,. Hvkedilmitlerdir. Bunlardan Recep ~kızı Fatma- Tabmıa edıldigıae gıire, ga &zeriae yopta~luı rece Aakara bly&k elci• ,,, 
aı• iiaeriade iki adet beşibirlik 7 taae de .. rı lira zu- Baıvekil Şiikrii Saraçoğla akıaı esnaaıada bir Rua Hara radJo il• reti• '.,,, 

d t 
.. d • ,.,,. 

latr etmittir. programı• a, yur ıçıe. e petrol gemiai batıralmıı ıon a:ıtem bir al•t• ~ 
.. _ Banlar bir ıey mi, 3 - 4 h'n lira da evde Hklı " ıAıbıi te~eb~üı~ere •e ~·~- tır. raya getlrtmiı •• ~· 
Dtmiıtir. Dilenciler bakkıada kanuni takibat• ge- lı servetıa_ ıakışafında amal BByük Don kavaiade iclare~ize bıdiJ• etP"'~ 

çllmiıtir. ohcek butün hareketlere B 1 'ki b y ni aleti k•~ 
geniş mikya •ta müıahir 0 ıevı er 01 yere yap· 

8 
' A ·11 da• I' 1 

--•-- - · • h1.Juı karıı b6comtarı tek- zere mo.ı • a-" 
M•ııA K olac•gın•, hcuetın tama· . .. m&tehaaııı tecılll• I!. 

.l 1 orunma Kanununa meu serbeat bırakılacağını r~rhmıılardır. Rıev bolge- .ı,un ayarı•• b•I..,..~ 

M h l•f ff k t izah edecelr, bana mokabH aıade düım•aın yeni ıaıııt- A ., bitince Milll ~ 
U 8 J &re e tBccarlardan gayri mcıra ma hücumları şiddetli mü· y • ~ 1·te -~,JJJJ 

reamı raayo ,...,;. 
--•-- ıekilde ve ba'k aleyhine cadelelerden ıonra p6ık6r· Amerika lcumbur ~ 

Buca G&I ıok•k 22 No. da ve ayal yerde fmncı vurguoculak yapılmamasını, t6l n&ıttir. •erilecek ve ayai ı• 1 , 
Alt)taa otlu Emrullab Demirli dağ bir ay ıaı fıada 769 bu buıuıta bak iimetle el· Volk->f cephesinde ve Miıter Raıvelti• r••" ~~ 
lrar•e •çtiı çıktıjı yap len kontrold~D aalaıılmış ve birliği edilmesini iıtiyecek Leningrad rönleıiade yap- ayai tekilde alt••"·-~ 
ı~la hakkında meıh11t ıuç zaptı y•pıla111tır. we buna mu2ayir hareket· tığımız bncum bareketlerl Şefimize yerilmek ~ I' 

§ Bacı Üçkayalar 7 No. da fıruı cı Mu.ta fa oj'lu lere karı• •ıla maaamıhı munff•kıyetli neticeler ver· dost iki deYlet r•1',. I' 
H11aa Eraaraçıa fuıaın y•pılan kontrolde bir •y ur· etmiyeceiini, b&"ôınetin mittir. aıadald H•Kİ ltlr Is• 
fı•da 160 ekmek karaesi nokun çı~hiıad•a bakk~nd• yabancı memleketleıle olıa Fh lendiye l&öıfeıiade hı b•lirtlrccektir/ 
sabıt yapılmııhr.. ticaıi mliaaaebetlerinia 2e i~i Bolıevik maya tarayıcı· --o- ~ı 

;;:;.;. --o-- liımesi içia elinden ıeJen il bomba ile batmlmıı Ye Casuslar .,,.., 
Fevkalade kazanç ver- her ,~yi y•p•cağ•D• bildi· bir uçürıcısa de 1aa .. ra 1 recektir. uğrabl:nıştır. yaz sar• ti. 

gisi yok ---o-- VORONEJDE v i t (• •),,, J 
Ekaterl·nofu- Berlin, (a.a) - Aıkerl ... , Dl o• , •••• ~ 

lıtaabul - ADkaradaa :bildiriliyor : .,.. bf'I b'ld" .1• keıı m•bkem• ~ ar ma ı ea ı ırı ıyor : ._ A rtlr• 
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