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ı --- SUiKAST 

~;~~ S O N D A K 1 K A A~.~V~~!.0• 
ikHt davuıı;• d6n :de de· 

uapılan Hindistanda Almanyanın Yabancı tay- vam edilmiıtir. Verileaml 

' 

-- 1ade üzerine KorDilof kalk-lr I &skerİ Ve İaşe J ta) yay~ yareler Ve h. Müdaf•aaameıini okada 

ti Bu mlld•faaaıo hlllıHı•a 
~118 merkezi Bağlılığı tedbirler 2ö,. ı.eadiıi n Pnlof 

Yeni Dolki (a.a) - Berlin (a.a.)- ltılyanıa Tokyo [•.•] - Düa g4tce masuniyetleri.al iıpat etmiı 
''Jlarıa çok umumi vali biadistınıa bir barbe girme.lain ikinci ,.,) leveç ile Tokyo ara11nc!a bulunuyorlar, bu dava bir 
'bir kararı ile askeri ye iaıe merkezi bt· döaümü huebiyle dün r•· bir y•bancı uçık uçmuıtur. ıulllaat davası deill taıaif 
~ 

1
•• dal maıı· liae getirllmeti için bir ko· uteciler toplantı11nda uzun ineç hü\sücneti bana pro· edilmiş bır ıalkaat tertibi· 

it 1~ rla&ade miıyoa teıkll etmiıtir. (Bu uzadıya milaakııalar g. ç· teato etmiıtir. Bunun bir dir. Bo:nbırna malaiyetl 
~~hı •ttltindea komiıyoau nakliye "'maliye miıtir. yolcu tıyyer~ıi olması ibti· açığ11 "nulmuı, ıuika1t• 

•e rıyyur ve iıte ve 11ir kollardı Bu mönakaştlarda Al maliyle bundan ıonra bu ugradı denilen hedefe re· 
8. Mlmtız bulanacaktır. Bu komisyo mıa· ltalyıu bağlarının 11 ğ · gibi tayyarelere bir kuru ıiace bomba olm11ıaa de· 

~ '-laaıebe mü- aun birde iuılat bBroıa olı.· lımhğındın konuşulmuıh:r. ıılu 1op atılarak gösterilt o ğil yarılanmasına bile im· 
~ .. hiı memur· ckk bu bilto rtindiıtıu ve --o-~- yol• 11pmıuı ateı edile· Kin olmıyın bir aeHftde 

~ '' edilme1l lıtltere ile temua memur ihtiyatlı dil cektir. lagiliıler bu bat ilı· ballamııtar. Bomba deaileD 
.. ~ d, bılkımız olacaktır. . tüne mıko&hılı maya dOşt· bu paket ktıçülr, b&ylk 

kil memıun --•-- Vaşıagton (a.a)- Am< • mişlerdir. misket t&aaelerhıi ihtiva el· 
~ •t111rıur. • • A rlkan gazetecilerine deri --•- - miyoıdu. Ba neticeyi T&rk 
~ ll •• bilh111a y enı hır l ı. muharebeleri hakkında ih- 1 mütebb1111ılırı meydana 
L_ llaaliyeya aid • • tiyatlı bir dil lrullanmale 1 Si vastopo a çikardılar. :z.tea Abdar• 
""'• •• e.nı'rler man'rhezı!Detı taniye edilmiıtir. f ~ Hu··cum rahman ile Slileymanna l •• 
4 llluınıııa ço· Moıkova (a.a)-KaleııİD Ba tavsiyeden Jıpo ' deleri .. birbirini tutmuyor. 
~ bualardaa ctpbeslude Alm•alar yeni fifosunea henilz mabvolm Loııdra [Rıdyo 8.15] - Her ikiıinin auikııtçı adım 

'••da haber· bir hezimete uğradı. yıp başka tar•fla,. çeki. Düa gece yaruaa duğıu la bir ar da görlllı.aemlıler 
'\t, ve bazıla· 18 batarya 11hra topu diği mınaıı çıkarılmakt ııeıro!unan Sovyct tebliğle· bu bapdaki iddialan• ha· 

'-ı~ 1111•• kavra· 6 batarya havan topa 13 dır. de Almanl1rıa Ha~k~ft~ yali olduğunu ıöylemlıtlr. 
' Çtlıınektedir. tahrip edilmfş ve 1850 Al· ---o--- yeni tarruı1ara sıeçtık.erı, Şahit Vomarjıklnia tSovyet 
~ lçiadlr ki m•a 6ldlirülmüıtür. Mısır Sivutopolda barbia devam ufaletile temaıta bulaa· 
1 '•11aıııa, bal· ---o-- ettiği, Ruılarıa. düşa:ıaııı madığıaı, müddeiumamiala 

'-tt lcolsylaıtır- 8 ( • t KıyıJarıDda ,>iiskUrttüklerl, SıvHtopotu bu ı•hidia ıfıtdnlai ıuküt· 
t.~ •ttilcleri emek- U garlS 80 • Berlia (ı.a) - Bııkuman t1kı1tırmak içia Al~anların le karııladığıaı illve et· 
,, ~•lıbu'e geç· d eller danlık batı Emıı1rda bavn oüyük kuvvetler yırdıkları mittir ve demiştirki : 
tt, •t&11 milleti 8 S aıeydanlarına hücum ede 1ildirilmeketedir. - Miiddei11mami7e ıo• 

ı itt '•1iıH kanua Sofya (a.a)- Şimal do· rekyerdo bulunan nçıkla11 ---o--- rarım : Yalancı berber Si· 
-._''tı1aa karıı öz ğuda tiddetli ıoğuklar ol bombıhyauk ateşe vermiş S • d leym•n lataabulda aamaı• 
__ ,t'"'••iı, mite· muıtur.. Vara• eyaletinde tir. urıye e lu bir ıabit olaD.ıı~Rom•••· 
'••ttır kılmak yağmurlardan ve sellerden --•- - J •ı• kiye neden laanmıyor ? 

trea.ler birkaç Hat iakıtu Havaları 021 iZ l!..ornilof devam ederek: 
''liılt1111arı1rımıııa uiramııtır. k 1 - Mahkeme ıabltlerl· 111•rctı balkı· - .. -- Kuşatan ayıp arı ala celb edilmeıiae lüzam 
'~il içla ıe•· p •f•k h Viti (a.a) --:- Suriye fev· ıörmtdi. Ba da ıöılerimi• 

bı, •ureu. ası ı ar. Uçaklar "••ede ~onserı ~raaıııı"- •oğru oıdutuau ıö•t•rİJO' 
t~'1•tllc uıolle· hlDI kı•m b rın 1Urıyede ugradıklau dedi ve aleyhindeki biti• 
~· '''" demolr Kahire (ı.ı) - Ber a- uyıpları tes1üt için buraya iddiaları reddetti ve bera• 
~ttl ? kemde diin yapılan taarrı ı 1 • t' · d · il" 
ıa. ••de ovaa. y&fltl b k d 1 ge mıı ır. ıurıye e ıasr ız· atini iıtedi. ~ uıüne a ar o an taarruz · 4500 ı 20'"'0 

t 0 erın yara 1 ve " Reiı ıözll Pavlof a Yerdi. 
'~ : · 1atırla Londrv (e.a) - orta ::;•H:~ ~~:::ı~~~:· !~::k verdiklerini söylemiıtlr. MiidafaHını Ruıça okam•· 
'-Ildır. •dar bil· pasifikte ı&k&aet vardır. J I •ı ııaı iıtedi. Reiı reddetti. 

~ k için havaları kuıatmıılar· a OD ar I er •1... gerek lMidnelin ve gert P • Bu m6dafaa zabıt kltibl 
1 i)AKKIN mercan denizinde açık d~- dı,.. Fakat Fraı:ısıılar logi ı• tarafından okundu. Pawlof 

ESiDiR aiz mabarebeai olm•mııtır. lizler~en yardımcı _ala~ı k ıyor bu m&dafauında bakikaba 
• BtUlia harpler de deutıal· bn buyük hücumu puıkuıt- i ld İ •t .. ı d' Çunkiocı (a.a)- jıpo~- doğıcaiıaa em Do a aaa, ~ ı• • tılarile olmuıtur. muş e.r "· 0 b 'k bbl 

~ llıJZ Bar kıç ay evvel Tob· lar şimalde bütüa kuvvet- biç i~-.·~ı Htı t~ıe ı 
h ınaııız kıraıının kar 8 l 1 •• ş b J - - etmedıgıaı, miiddeıamaml· ~d •• • ruk a11ı~ 11va1h ise eni enoı ansı aya ~gru su- nin d lileriaia biç bir kıy· '• ( \1. kem da oyle 11vaşıyor, Bu- rerek llerlemektedır. . el d - b d 

., '·•) - lU deşl Hindlıtanda raya ıimdiyer. Buraya şio:- y k 1 ~:!;o; :~~:;:;bm:a~:·:y: 
'd, .... 1 zan· ) I .1. diye kadar beş tharruı ya UD&D lr& I h b N ll 
''it ... •yoluaua Yeni Delbi (a.a agı ız pılmııt:r. Berhikem çevresi • katına ita ea: aı ere 

g.1 lıaıuıları kuahnıa kardtti o,ta,ark · 6 kilometre kale ıeklinrle Amerıkada karşı yaptığı hizmetlerde• 
~'1• rideD taa Hindi.tına gelmiıtir. telinde yayladır. Buradan N k dolayı 8. Göbelı awakıta 
h~t~• •Bulrı· Bnkreı Ukranyada Al· berkeıce lngiliı deriyeleri k evyl orj .(ad. ) - Yuaan bir aiıan ıöadereceldar, 

'llllıe din- mıa kanualarının tatbikine çıkar, Romelin ordularını na 1 0 'J üa Nevyorka demiıtir. O da beraetlal 
bıılıamıft•ı. tıclz ederler. aitmiıtir. iıtemiıtir. 



(HALKIN SESll 11 Haslflll 
Ttrlr tarihinde büyftlc fan A • k ) ı B d 
.,. 16/ıret kazannııı Türk merı a ılar 'c:. e h i r H a b e r 1 e r i oş sall 

Kaclınlarıncla: SÖV}Üyor ... ö&hibi 08 
l§evim Bıgel V•ıi•ıı toa ( .... ı - DA~~ITMA Ekmek Kumı..ı. aı•• 
.. ___ -•- • (Saa Fraaıiıko Kronikl)ga• ull Salihia dılf,.r.,t 

-41- Ya.ıoan: H. Türkekal zetaıi yazıyor: iŞLERi Meselesi nada Hhibıiı b•fl 
. -··-- - ··-·····- . ···-··· ······--· Kolonya ve E111nıde ıi · Parti kanalile idare edil· Din de yazdıi'ımıı ıibl sandal gör&lerık 
Sen n•redHin, ben aenin vilferin ııhr11p ve fell~ et mekte olan daöatma birlik- lımirde ekmek çeıneal ea kllm!ı ve 1aad~ldt• 
yanına gelmek, seninle içinde kalmıı oJduklarını • G fotografh '·bDvıye 

lerinia teıkili iti hakkında iyi dereceyi bulmuıtar. e· . ; bir bir durmak iatiyorum düıüamek za,kli bir fey de- buı·dıy bar bot tlıe •• 
· t db' 1 1 t tirilea 2700 ton .. ..._...~ . . fiildir .. Llkıa difer IAlman 1eaı e r er a ıamıı ar. .. .. lebi r6ril mlıtar. 

Tahı~z Sevım Bıg.-, bır merkezleri balkının dr ayni Teikllibn aokua göı6lea Avuıtralya mabıaludu~. H&viyet c&cd• 
kaç dılrıka Hlrla dardu .• llhrabı çekmeleri muka.J- bızı kııımları peyderpey Baadaa aoara bar1çtea ıelyalıda 36 acı 
G6ı~ail kocaaıa a ceıedi derdir. Buau biz l ıti aruz tımamlaamakta ve mahıl- bu!dıy retlrilmiyerek yerli sayılı evde otar 
lıerıne yıfılaa toprakla·a Barbarlığı tecviz et~iyt n lelerde yeniden dtfterler bugdayla yapılacak ekmek- fa otlu Ziya ô 

~ 
•• mermerden yapılan 11~- devrimizde böyle bir iıtek tutulmaktadır. Parti refı ler Hrfedilecektir. ait oldap anlııı·--·-~· 
cluk111aa dikmlı olduga tabii garip görünür. Fakat vekili B. Ekrem Oran bu -•-- kikata baılaa• 
laılde ıoa de h mevzu üzerinde ehemmi· A • L 

.. rece eyecrı a düny.ayı iatibdattaa kurtar- v mevsımı· dalın elektria ·"" 
lçl•de ıa ıoıleri ıöylemeğe m ·k id b ki yetle durmaktadır. 15 Ha· mutemet B. J..,., 
laııl d . .. T n aaun gerçe eı· ıir .. a tarihine kadar izmir· Jd• 

,.
1 1 

•• meıl zarureti vardır. Mih ge 1 oldnia ve Ziya 
.senıale çok baalık et· verciler bizi ithım ediyor. de birliklere dahil olmamıı . . her nmaa olduill 

medım, uzun ömür süre Jar. Fakat a1al tıbri ikim- tek kimıe kalmıyacığı te· Vah vekili B. Nura Ata· aaadalla eYvelki • 
medim, ıea ~enden vakıt- dir? Banu araıhrm:t dıba min edilmektedir. yın riyaaetiade v~ zira.at lak avına çıkarak 
ılı öldDa. Yıa• beal dul dow 1 ---o-- mtld&ril Rtfet Dıker ıle döamtdiii aalıtal 
otlu• Otamiıi ökıDı bara~ gıu 0 

mu ~ı? Bom~a Gıda orman ~~rkeı ttfi y&kıek ıı balıkçılar dı bl 
k k de bışk•larını oldürmek ıs · m&bendııı Ce•at Maruflu ilk 
~p ara topraklara s(ı· tiyenler bomba ile öfdür6- • avcılar cemiyeti reiıi Muı- da bir ıabaın b: 

dın." lecelder~h. Maddeleri tafa Barutca otla avcılar ~a~t-:_ oldu.ta• 
Caab~raş ve titriyen bir ---o---- --~-- cemiyetinden Dı. L&tfii rıaı ~oylemıılerd:-

1eıle bagud : H k ':" Rahmi Serenden milrekkep Zıya Ôzbıt•' 
11 "S d . ? B Yu • • al a dıgıhlıçak pey· . - • ··ti ıa ... en nere eıın . en nanıstana . 1 d w • olan valayet av komııyonu avına Çlll 1 1 • .. 

• • Dır er ıg,tma bırllklerl . , N mikdarda alkol l• Haıa J•ına $JC
1mck Hının- . . dila ıçhmı ederek onlimllz· 

1 b' ' yardım ızuına verılecek fıılerı lddi d·ı . tır 8' 
e ır da ·m·lı iıtiyorum .. :, . ve bıkkılludan temin edile- dek~ av mevıimiain Aiuı· Hrb~ e o;d~~t.~ ,,, 

Muarıo etnfıı.ıı çevır· •r•• k• cektir. bu fiıleri hafta so· toı ıptidaııadan kiaunun- 1 d •'' 
mlı olı nlarda bir harl•ket ur 1 ye n na kadar b11ırJanıcakhr. ni gıye1iae kad1r, Löluşe, . a n;tı~e~iidT a: 
rörlilc ii. Hepsi d~ baQra- Loadra (a a.) - Anm p.yairleria 94 kuruşta pera· Kaz ve Ôıdek sıibi muba- ıe~e k& -

0

6 
~::..~ 

rıoı oah~rioc eğdiler. uf kamaruınd bir ıuale ce· kende olerak cıtaJmuı te· Hr kaı avcılığının da oa m m D g ' ecll 
1·1 l k ~ ki kata devam acıa ı rJantar yrı. bakoaıı- vap veren ikti.ndi harp aa- arrür etmiştir. beı Marta kadar devamına di 
1 1 r. 

JU ar, ıav ifa bedbalıt lıa- zır ğı parlimento müateıa 1 Ayni ıuretle nebati yığ karar veamiıtir. ------=~ 
dıaın titroyiıiai, vikııdaaun ı demiıtir ki: da yıkın günlerde iıtfyen- ---o--- IZMIRIN YEGANS 

ihtillçlara :a görmek i temi· ( - Tüıkiyedea Ege l~ro bakkallar tarafından Kaburgaları ve· ba- YSIEZRINBE~SIHMAE9~ 
yorlardı... (decizindekı adalarara yiye· kıloıa 148 kuruıtıa aahla· s 

Murabbaı heyeti reisi cck göıuhrmegi temin için cıkhr. cagvı kırlldı Ali Ulvioi~ 
Petrofan dibiade Sevim lazım ge!en tedbirleri 1- - - -o---
Biıenia söı! :i i ren m ğa gayret ediyoıum Gı · Cumaov111nda bir yapı le babçeS 
keadiıiae tercüme edea 1:-ir,da madpeleri b t uf bir içki aleminde IJiDde çalaımakta olan ame-' 1 
ııt ba ıon sözleri anlattığı kontrol altında bu adalara . . .. leden Yusuf demir yıkılın Temiz hava em••• 

P Tarcoıa Kabrat lrnyün- d it d k 1 lak Tiyatroda bO 
Z.amaa ~trof h bııını eğ· dıgıtal•c•ktır. Buııuala be den izzet Kaplan ve Muı· uvarın a ıo a ·-· mıı ve tam 11at 21,5 d• ... ım'!l-J 
miı ve hıtti elleriyle yü- raber lsvcç tarafından ile· t f y 0-tilk T. · A ~ orada bulunan dıı r amele· • R NlJ 

' ırenıa srı SANATKA 
ıilali kapatmııtı.: riye sürglen projeye uya- mezarlık civaraLda çardak ler tarafından kurtarıJmııtır. GENÇ VE ARKJ\O ... 

Sevim Bigf: inliy~relr, rak Ege denfıiadeki ad l ı· kahvede yaptıkları bir içki Yaıufan iki kabarğ111 ve .......,..,_ .............. ...., .......... ,, 
ldeta mmltı nevinden ola- rıııda yiyecek y•rdımı yapı· ilıminde Ş•ban oglu Ali 11ğ bıcığı kuılmııtar. Za· BU AKŞ 
rak yine ı&zlerine ıu ıu- lan bplgeler aruıaa konu'· Eğilmezi bacaklı yaralamıı vatla adım lımire ietiril°?'' Deliler 
retle devam etmeğe baıla· m111 için flagiltere bükü- lar ve tutularak adliyeye ve memleket baatabaaeaın· 
dı.. metia n yaptıgı tef.elife be· verilmiştir. de ted"vi altına abamııtır. Doktord 

.. Gtlzıel ve iyi kılph H· n6z cenp gelmemiıtir. B&y&k halk dkO 
••.••m, beni bunda koyup Dumlu pınar gemisinin ı Elbamra Sinemasında ı .. 3 Per • 
ııttln, g&rmiyor muıun le• Yunanistaada d11ğıtrılac k : S " Vd 
ala Blıea ebedi dOşmanı- gıda m ddelerir.ıi •t.şıyırak : matinelerden itibartn Ha.ıikillide 2 ntfiı ı Büyük Bale ~ 
mıı 0

1
!•• Moı.k.of pıdiıabı- bu hafta lstınbaldao bue· ı zevkli harika 1-Almıaca ı6ıJ6 ı Zengin p oJI!. 

•• • ıne veralıyor. Ne ya- k t . b :g d • d BENJAMINO : J • ffa pıyrm? Ben yalnız bıı•m• e etmesı mu temeldir. : ev ig.,, ım Ka ID • zmır '1 
onı karıı duramadım, öıü· Bu yardımın ne derereceye GIGLI •: M•u•JPP 
me yardımcı kiti bulımt· kadar genişletebilec .. ii me ı 2-lniilizce Sözlü 

.. m. Eier dia ve dilimiz ıelcıiae gelince; ba cinı· i .A,nd·y Hardy KELEBEK : ISMETPAŞA stJ&-
lllr olaa bir padiııh elıne yet 1.;,ndi ibtiyıclaranıa ı Çankaya Ail• 
tat1ak eılilaeydim bu kcdar müs adeıi niıbetiade Türk ı Mickey Rooney - Leviı Stone ı ıi de her akt .. 
kayıSu çekmezdim. bükümeti tarıfıadaa ıeıbı·t ıseınılar: Sevdiiim kadın: 2-5-8,10 Cumarteai, pı·ı kia &ıtatlarıacl•• 

evim Bisıe bir müddet edilecektir. :zar 12,30da A.H. kelebek: 3,25-6.30-9,30 ı Dİ Fethi Ôjret•• ' 

lalaıiir bürr&r •ğladı, ıon· 'T Tel. ı daşluı tar1fııdd,.. 
,. yiae batını yukarıya Müsteşar bu busu!lta ı a.yyare sinemasında 3&16 : aan'•t olaamakt,•L 
kaldaruık ilive elti . Türk hükümetinia göster- • 8 h f 2 . w 1 . . 8Gy6k fedakir ı• 

Sewıili lpıditıbı~ be- diği fiilen teyit ettiği ali • u & ta•• zens;~a P· ogram ııgdııce ıözıli : tirtttiimiz aab••f 
alm acı ailamılarımı' işit - kıyı taktirde anmıştır. i BUYUK DANS ı Bıyan Nariye 
•••• 6ıiiaün karanJıd lıab· •• , ............. •••• .. •• • S . 4 40 7 'lO 10 i ala iştirakile pro 1 
rl•i ~çıp beni yanına ıha· Satılık Radyo i eınıı. ' ın;iliz~e ,;ili : da fevkalade yell 

••, aeain kabrid b11nı bı n ı ._..... : ı ş• k G ) • ı pılAıtar. ıi• 
talatı aaray ve cenııet ·: Yedi Jambah bir Radyo: 1 : 1 8 go e Ce eri : d yrıca ~1~•,~--ı.I ' : tıl kt 1 • 1 • 'd : 3 e m&ıter1 er _.... elta• sa ı ar. ıtıyen er1n ı a· ı Seansı: ,30 - 6 10 - 8 50 ı d. 1_ • 

. ,, trehınemi:ıe m6raca•tlara • . . ' . ıreceatır. ~ 
-Arkaaı vır- •••• .. ••••••H••tt•••••: ICumartesı pazar güalerı 12,50de ıllve aeanu vardır ı Fiyatlarda ucoıl• 



----------------- (HALKm ISESl)---~-------------11HaılH• tKI 

Q f l Haksız mal lzm_ir Askerlik ŞD- 1 "Halkın Sesi" nln 
p O y O n kazananların b~~!~~~~:.a. ı•ph•· Anketine Gelen 

q l z E T E C I lmalları mil sa~ m•ş ol••a, oım ... 11 m•vez- Cevaplar: 
d d•ı k 11f hizmetini yapmamış -- --- ere e 1 ece olanlarla ihtiyat erattan -----

.. - 3 - -Dftnkü nüıbadan devam· emsaline hizmet teveccüh KENDiNi LÜKS VE 
lt•ll• matbaacı olan babaııadaa rivayeten ---o ettiii b•lde bakaya kılan- iSRAFA KAPTIRAN· 

..::'•• Nıpolyonaa imparatorluğa zamanın· Madde 10 _ Tahkikat ları ve 942 ihtiyat yokla- LAR KÖRLERDEN 
U lı ıazetelere tahsisat verilir ve impara· eıraııada tahkik memuru m•larını yıptarm,yanları FARKSIZDIRLR .• 
' lıırdeıteri bu ıneteleri yaıı iıteriyle tırafıadaa IOzam görülene resmi ve buıuıi hizmetlere Haayaltı ölçllıOz ve 
' •llkıdar olarlarmıı. Ba ıazeteler her alikaaın mal ve alacaklın· alanlar aıkeri muhakem~- dnıüaceaiz adım atanlar 

:• tarihte bir defa halk etmeie mavaf· oıa haczia6 karar verilir. lere verileceklerdir. sonunda çok defa aefalıtle 
~le kahraman" ıerefiae parlak k11ide .. Haciz kararları vazifeli~mab· Yoklamalar yakında ıo· kaaıılaımıılardır. Genit yol 
aQ IDlf. lıcemeye, [tıpa :dairelerine aa erecektir. , • ve ıeaİf kapı laHn)arı 
~Pırt ıtalyadaa Pariı gııetelerine yaz· ve (icap edenlere tebliğ Zabıta kuvvetlerının mahve sllrllklemiıtlr. Bence, 
b luuıaı rideremiyordu. Keadiıi doğ·u· oluaur. Haczedilen malların umumi koDtrolilnden evvel lükı..,te budur. L&lıcı bayat 

, it rııete çıkarmayı kafasına koymuştu .. ne ıuretle idare edilectği alikadarların her g6n öğ· ve efYa ark11ındaa lreı••· 
~ iç itleri debıetli boıaktu. Fırkalar birhi· ve bu mallardan alikalı i c leden ıoara ıubeye mllra- tar bayatla zevk ve ıaade· 
L~b•ıiyet idaresi in narından, köıeaindea .1 1 . ç'ı ı' için .,fliıu cHtları ilin olunur. tini hakkiyle aalımıı yara• 
-,., d B b . 1 . •- d' d aı eı aıa ge m ... •L 

1 or a. oaıpart u ıı erı ••D ıa en d 1 . d _ tıklar deiildir. Onlar, ıal 
• el& ı .. •- • di M ) k i mun a ayn muı ıcıp e en una göre tabı oldugu mab ~ ıe temiyecerlae aanıy . em e el mikdarı ta in ve [bu mı 1- . . . adım ikriıini göremiy•• 

~ 1lrtarabilirdl ve parlak muzıfferiyetlerı 
1 

'd Y. ezaret va keme milddeıumumııınedırl • köre pek benzerler. Bir 
'tıl b'I lr k k ana 1 areaıne n va adli iaıire tevdi e H• k :dl, ••a• baııaa reçe ı ece te umarı.· ıifeli mahkemeye aittir. ler.~ olur önlerinde açılan çu u• 

~., bi k • • I 1 d bi b' . lıtea el çektirme, ve~ i Ciimburiyd ~mnddeic· ru veya uçurumu g6rmlye· 
4ttı ımet etme ıçıa ta ya • r arı ar· ltt emrine alma: . • . rek içiue yuvarlanırlar •• 
' ilci ıaıeteaia iımi ltal11 ordaıu poı- Madde 11 - Tıbb ik mum111 v~ya ~dli lmır a). o vakit akıllara bıııaa r•· 

l'Ordaıaadaa 16rllea fra1111dır. r~c~ tabkıkat ıcra e~me.l • lir amma it itten ftÇmlt 
rcle çıkın firler m&nh11ırın Nıpolyonun memurunun göıterecı ği ' ü 11zın evrakı derhal ıddırı· b 

1 i ı.aı ıam liıerlae tahkikatı em .1 bk · a unut. 
111 L.. q • Her zamaa yaıı yaımağa vakti ol· name ı e ma emeye verır. Şakir Yurtsever 
~o~ R•ıeteleria baıuaa bir mld&r ile bir emredenler tarafından alt- lldoci ; fıkrada yazıh 

)QatlftQ kalılına eli işten çektire- merciler hkibat icrasn a 
~·•ırı, . 'f . N 1 'f b ö 1 d" bileceii 2ibi banlar, bağ ' ı lüzam akrmezlerse cvral 1 uankBSiGlllk: ..-~ Yazı esı ı po yonaa ıı a en ı 1 e ı 1 d ki kil t f • 

ti .... 01•rılc verdi·ı fikirleri makale halinde bu ua u ara ve • ara rn muameleden lıaldırırlar. Bu Keçeciler caddesinde 
.~~t.. g daa ırekilet emrıaede ual .- takdı'rde tahkikat sır11ında 
,,.. h ı Mehmet oğ!u 16 yaııada "Ilı• aıbilirler. Askeri ı• ıa ar .. .. bd' ı k Poıtaııadaa ıimdi elde tek tllk aüs· • ahamış butua te u er en· Necati, Ali oğla lımall 

-.,._~· Oaları da ancak bir iki kiitüpbıaede hakkın~~ aç~ıa çıkarma .~iL- diliğiodea ortadan kalker. Meıent oğlu 12 baılanada 
~, 8•d&r. Fakat bu gazete çıkbğa zaman rarı, Mıllı Mud•faı Vekılır.· Mahkemece verilecek Recep Bahri karııı Naıire 
r~ Fııaıaya ıöaderilir ve yikıekçe bir fi- ce, ııtea _el çe~t~rme kar~· mü11dere ve ceza hü· iımtndeki kadının cebiadaa 

· rı da adlı lmırh~çe ~erllı • kümleri: 4 Ura parasıile iki karaeai· 
,,11111lıtrrir ol ırak ilkönce JaHlen iımiade Tahkikat nttıccııade Madde 13 - M thkeme ni yankealcilik ıuretile cıl· 
.. •tt 1 i . yapılacak muamele: d onu .. da· d .. d k 1 t "'~ eçm ıtı.. M dd 12 T hkik uruıma ı H • ıgın an ya a anmıı "· 

dı, .. 8• lllyı&ı m6yıüı bir çocukken ateıli bir . •. e ~ a " 1 - Suçluaun haklı.ola· --o--
'•til b aetıcehnea tabkık memu u k • ._ • tf '" b't \. t,ht ııadaaını yıkmak ir ıeye yan- . . • ra •litı• P c ıgı .. 1 0 Darp VB hlklr&t ''• '•ı Yı1unalı diyor ve bu c6mleyi afak evrakı tabkık emrını vcıreu aııyın mallarının mü11dc-

'· tıııa, Yazar:k ıokakludı öaDae ıeleae meı cie tevdi eder. Su lıa· resin ve müebbet suret- Aısancak ıcrafettia bey 
\._ dar ki tahkik •emrini Vf• te . imme biz metlerinden c•ddesi 19 nomara Ali kım 

•leıli çocak pek çt\,ak uılaamıı ve bv ren me.-ci Baıvekil, Vek ı• , ve tekaüt hıkkıudın mab· Meddihı Alkan Sadık otla 
~ Genel Kurmay bış\taaı "'"- rumiyetine büküm verir. lbrabim Alkan Osman kııı • 
· .. ''•dtr111ek içtn onu sevilecek bir hale g-e- ya Teıkilita Eıa1iye ka~t.- il - Beyanname, baki· Sünn kaş, lbrabim otla 
~Ilı oua~n 40 [ıacı. mad~eaı~ e kat hilifı verilmiş ite suç- Hu 11 l:aş yekdigerleriai 
e,, •de11 düılirmemeie batlımııtı... tevfıkan kovayı ~harbıye~ ı.n la hakkında ayrıca altı ıy· darp ve hakaret ettikleri•· 

4-f, ~•ett •e fikirlerladeld iıitikllıi yibUnden emir ve kumandası kedısı· daa iki seneye kadar hı- den yakklanmıılardır. 
tı~ı1 'Piıbı•eye ıJrip çıkmıı, Fraaaada biç ae tevdi olanan zat tara- piı cezası bllkmeder. ---o--

' ) l•ttQrımıyacaiıaı anbyarak ltalya ordu- fıadan ba hususta kendisi ili - Suçlunun beyan· 
:"•••ıtı.. a• ~ .. ı,biyet vernmı, bir aameye derccttiği mallı· Bıçak taıım~k 

, 1 °1dada pak çıbak keadiai göderme- imlr iae tetki't edeceği 'e matı teyit i ~ia verdiği ve- Şehitlerde Sepetçi ıo• 
• -~, •e aibayet kendini Boaaputa aev· ve lüzumunda noksaularıu tikılarıa 11hteliği halinde kak 25 ıayılı evde Mala· 
~ l 0

1 
~t•ıı ı•zeteıiae kapılanmıtı. tıhkik memuruna ikmal et Ceza kanununun hllklimle- mut kızı Emiaenla tızerlncle 

' ~il laea ıe~irdiii feliketlere rağmen u~· tireceil tahkikat evrakırıa ricıi tatbik eder. bir bıçık bulanarak mlba· 
illi ,~'Pırta ikide ltirde itiraz zevkinden lir miitaliaaıyle birlikte kerıdi VI - Suçlunun haklı dere edilmiıtir. 

•111ıyordu. ıiae aallhiyet veren me:· olarak iktitıp ettiği aabit § Kabramaalar 1427 el 
- D••••u • ., - cie g6nderir. olmıyan mılları milaadere· ıolcak 23 No. da HilnJİD 

1- Hakıız olarak m•I- Jen kurtarmak maksadiyle oğlu Hhıkah Nuri Akçıb 
iktiaap edildiiine; giı'cdiği veya ~kaçırdığı tliıerinde bir bıçak buluaa· 

il - Hakikat bilifı be 411ulen Hbit olduğu takdir- rak ahamııtar. 
yauaame verildiğine; de bu dan dolayı da ay· ---------

111 - ~Sahte vesikalar raca bir seneden beş sene.· yazılı mallar her ne ıuretle il • d !! ibraz edildiğiat; · ye kadar ağır haplı cna· olursa olaun bışkaluıaıa 
942 llvaıTıyatrosun B:: vı- Ha1r111 olarak n. Si hükmeder. mülkiyetine geçmiı ol~alar 
~ Cqlllırteai rBaliaden itibaren mem· :: tiHp olunan malların kıçı- Müsadere edilecek mal- dıbt müHder(ıye tlbıdir· 

~~':'• ıaa'atkirlarından m&teıekkil :: rıldığına veya t riıleadiğit e lardın üçüacD şıhııların fer. Şu kadar ki çDacl 
~~~ı TiYATRO :: kanaat getirirse bu ıuçlu· mülkiyetine geçmiş ıbısJarın bir ıvaz mulıa· 
~d,t :: ıa,dan dolayı muhakeme· olanlar,. bilinde ve ht.h•llnlyetl• 
liİ '\, ile temıilleriae bııhvor ayr1c• :: lerl yapılmak Ü.zere itıbki· Madde 14 - 13 üacn vaki olan lkti11pları mate• 

;r1ete. Bıle, Müıik • !! kat evralnaı ıuçlunua 11fa- maddenin birinci fıkraaında bet dir .. 



SAHIFE4 

Büyük Millet Meclisinde 
---o---

Ankara (•.•) - Bilyük Millet Meclisi dü 1 Dr. Mu 
h lC G ·rmeain b•,k olığıad ' toklanmıı ve müz ker~yc 

~:~~·:k~~b~.~:;:ı!.m.••bç~ı~:ğ~:~ ;:~:·~;~~~~:;;ı;;~:: Batan tah- Japon fılosu- f Cumhurt 1 
terdir. telbahı·rıer nun kuvveti ı fon Papenl 

t Buou nıüteiıikip N.fta vakili generul Ali Fu . t C ebe duıar 
ı ıoy söı alu~k köprülor i r.ı şatı için gelecek yıllara Londra (a.a) - Bahriye V •şhıgton, (~. a.) - Mid- buuur 
r ıalioı teıbbüdo gir i .. il.nes i bıkkındaki kanunutı tercib . n anarı buaiin Avam Kama- vey ad•ları. da .vuku bulu- A k ( a) .,,,,,,,. 

y 
6 

b' • . k Q ar• •. • ., •• müıt•celen müukeresi lİ ve bu dilek kabul edilt.1\;.k ra11rıda b yanatte bo1ua: aın deniz bu ıae .. ıştır~ cumhur lımet (06• 
• ltabsedilen kanunva münkeresiae aeçilmiıtir. 'DU• harbin baııad•n berı eden Jıpon fıloıu dort zır • Ç k k" k&od•,..1 

a .,. b 6 k .. d" t .. an aya oı 1 "' c ---o--- "aç Alman deniultnt •· h uça gemısı o~ ıgır AlmnD büyük e ç 
ı: tmldığını bildiği fıkat ra ve bet hıfıf luuvaıorle 34 Pıpeni kabul buY°' 
c Çay Ve kah Ve İohİsarfarda kım veremeyeceğini ıöyle· deshoyerden bir çok taııt- d r Kabul eanaıııdl• 
ı lataabul - lnhiHrlar vekili ıet.rimiıe gelmiştir. 
1 lttanbulda bilhu1a kahve v~ çey inhiaarı işleriyle mc:ş· 

k , ı. 1r• ıniştir . Nazır buodın ancık tan ve 200 uçı tan m&te· riciye Vekili ŞI ' 
düşmıaın faydalanacağı ra · ıekildi. oğlu da buır bal•• 
kamların neşri lngilizlere --•-- __ ._.,,,,. 

bağlı mü biç .b~r .,~enfaatt. "t~remeye- Batan A-merik•" 
ceğını ı a re e mış ır. 

eueteleria muhtelif işleriyle meşgul olacığım. Gelecek ---o--- Gemiler nu··ıustJ 

ral olacaktır. Beyanatında demiıtir ki : 

lat nbufda bir baft kadar kalıp vekilde 

1 ay çay ve kchve utııları tarafımızdan y•pılacaktar. Konfede• 
1 --•-- BerliD, (a.a) - Alman V aşıngton (a.a.)"' 

resmi tebliği: Deniz.ltıları- rikının nüfuı.u 1 941 1 Siva touolun batan 2emi rasyon mız Amerikan aularında41 940 vol huır•• ,ı 4 

ı•k b Loadra (•.•) - Polony• bin toailatr hacminde 8 11nda 1,082,000 d: çe 1 çem eri yok •• Çekoılovakya ra11nda diiıman ticaret :ııomiıi ile 940 b.zir.••1• ı9'° 
Moakova (•.•) - Si- Ve ingtoa (• .•) - Ba· konfederuyen hup una· wyrıca bir devriye remilini 133,039,000 ıdi. ,,,tt 
t 1 h b ı d h t · d' - bl t' t ar Hında senevı ' .ıt Yal opo mu aaarasıaın a- tan ticaut •gemi eri h k- şın a ve up en sonra 11- batırmış, ıger r ıcare 

01 889 
bindi: 940 ,-

ıında ber1 ;munffakiyetle kında _beyanatta buluı ao yaaetlarinin hıyati u •ndelİ gemiıini de torpille hasa- bu rakam üzeri•' 
. dayanan Ruı çelik çenbe· Albay Noks 2 • yda hiç bir olacağı bildirilmektedir. uğratmışdu. Kaaada sahil-

193 
bindir. 

riae karıı düıman 100 bin A 'k · · b t · t 
merı an gtmııı a m•· ---o--- terinde bir bahkç. l ge.mı•. t e 

den f ula kuvvetle bü cu d - • .. ı · t' Rus ttell 
ıgını eıoy emış ar. U k kta top ateşiyle tahrıp edılmıı 1- •J' 

ma sreç<Di,ur. Kaymakam za şaır tir 1 • • pı p 
Şimdiye kad• ı bur da Melburn, (c .a) - ~· · . Roma (• a) - Resmi erlDID sır 

l .. ıe ıorluk!:uı da mükem Jzmı• r e lam on ad laubnda 13 _duşt · tebliğ: Berlia (a.a)-tı•rl• mel şekilde önl amf~tir. Do. - S e .. 
N · ıı· k k B man avcısıaı asar& ugra Atlantikte 27 bin toni- deltenberi o~Y dil n•amamız karım sularını nı ı ayma amı k T l · · lT' ' b 

1
re 

kontrol etmekte ve böyle- F · A k h · · b · ayyare erımız ı mor~ latoıu srnıç gemisi olmık liyeti garbe • • ı 
elvz~ t' B'o . ik'ş c ürım ı ıe da düşmın teaislerine t..ıı ar~ ü 38. b' t 'latoluk Ruılar bu bölıed• f ce kıymetli hımuleler a- ge mış n . ır ı g a ıon· . . O b ' l' :ıue ıa onı •. 

11
r 

limen Siv11topola varmak · ra Nazilliye avdet edecek- ruz etmışhr. tomo 1 .ere düıman demiıi bıttrdı. için rıyretlerıo:ıerl 
hdır. tir. bir kıç tam iHbt t olmuş, _ -•-- l u Ruı gener• ..,,Is 

---o--- yangınlar çtkmıttır. 1 mn ö118ae &•Ç 

--
0
--- Italyanlara nını güdüyorlar. Avrupa hatt, bu2ün 

açı! yor 
Japon obüslarinde göre Harbiye o;, 

Zehirli gaz Roma <•·•> - ıtaıyaa rı roıııa 
14
, 

E•irne - Arda ve frhriç üıeriadeki Löprünün Çuak iag (a.a)- l!ir Çia tebliği: Marmarikia muh- Madrid (a.a)-
idıuı bugih sona etmiş bulüaacal hr. Devlet demiryol aakeı; •Özcüsü zehirli gn telif kesimlerinde tiddetli num dün ltaly•Y1 f 

luı idaremizle Bulgar demiıyolları idaresi arasında meselesi hakkında şu de- mohartbeler olmaktadır. ve tir. Bu seyıb•t 
luıulaaa:ı yeni tar"feye göre treJler bir kaç güoe meçle bulucmuıtur. düımanın büylik zubh kuv· maklnadiyle iıed• 
kadar iılemeöo baılıyacakbr. Dü t f d i il id d i d 

• 1man IH ID aD H • Yeller J:.fmıyesiade yaphiı f ea e ar 
Hor iki memleketten ırö•derilck •şyaaıa tahmil •• lam olar.ak bırakılan oblı· kaışı hucumlar pllık&ıtll· sı•hıt f 

tala.liyeai içia ~tlmdili~ Muıtaf.pııa (Sivilinint) dakl fer Ozersade yıpılaa tel· m&ıt&r. , ... 

lıir ırordaa iılifado edılecektir. kıkler zehirli sın me•c~t ltel aa AlmH avcıları lilll .... 
lıtaabal - Arrupı htttıa 111 önilmUıdeki pııarteıi olduğunu göatermektedu. y 

1 
1 ıl!..11 

b&ylk ıayret r6ıterm ' er lıtınllal - ~ 
111611 iıletmeye açılmHı bekleamektediı. Ş r h lmizdeki --:-: 17 Kurtia diiı&rm&ılerdir. kili Dr. Hal6ıl /. 

ltlaallt tacirleri Anapadan mal getirtmek için timdi· Askerı toren iki tayyaremiı daamemlı- ubab ıılarlmiı• dea faal:yete geçmit buluamaktadırlar. 

Devlet Demir Yolların
dan: 

· ) A tir akıam tekrar, V aııagtoa ( •. a - •· • 
.. ı --------- d6amllttlr. uıtıulya lraynarıapa a ıaaa Z • 

haberlere aöre Sidaeyde ayı M adatr a• 
batınlaa bir J ı poa denizal- Balıke1ir bayHD lıHta· d 
t111adı fö'ii bulmaaa döıt DHİadea almıı elclata• a 1 

Malaammea bedeli 21600 liıa olaa oa adet 300 am· Japon erine büyük ceaıze terbiı teakeremi zayi et- • Jle 
•erlik elektrikli kıyaak mıkiaeai 19 baziraa 1942 ca- tlreni yapılmııtır. tim. 1128 111' 
ma glal ••at 15 h Haydar pııada ru biaaaı dabilia· Yeaiaial alac•iımdaa Viıl (a.a) -

4 deki komi•yoa tarafıadaa puulık ıuretiylo utı• Altınpİyasası eıkiıinia h&kml l.almıdı· motorla kola 2" 
alıaacakbr. Burllolzmirde altının ahı iıoı ilia ederim. Aaaamara Umı•• 

811 ite f itmek iıtlyenleria 3240 lira ık kat•i teminat fiyatlara: hmir Yatan oteli oda· miıtir: 
•• kı•aaaa tıyia eltli ' veuikle blrlıkte p•urlıl. ırll•& Ret•! - 3300 baııcı11 lbrahlm ojla Altın 
••atine lrac.'ar komisyona milıac•atları llıımdır. Hamit - 3100 Fu.t Nuri Dıyıaılrh 

Ba ite alt ıaraameler komiayondaa parası z olarak Aziz - 3025 3286 lıtıahal -
.. fltdmaktadır. 11-13-14 3226 Halkalı- 30SO 33,10 karat• yl 

Milli oivan20 biletlerinizi ( Sııdıt ) :~~~·11:.~· ..411··.1~ •• ~ir:~~=p~.r•:a ::.~:: 


