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" ......._ SESiDiR 
~ llSESI HAKKIN' s , ....... 

'"-Ur derdi 
~~~~K~a~r~a~d~e~n~iz~d~BD~M~ü~t~~~f~ik~l~e~·~A~lm~a~n~la~r~a~ 

· ~•-.::1•1n, rın., ••ıt- çıkarma Davranıyo Piyade lazım 

O N D A K ~I K A 
~ • ._ C:llerin barna in· . . , 
1 

lll61!lth&n fiati dO· Berhn (a •) - Sıv · J o Kahire ( .a) - Tebl i ğ: Kahire (•.•) - Roytcr 
'-41)orduk. Hele ka- polde Raıiuın bOcamfara Tayyarelerimiz Sireaıilıto ter muhabirine göre Rorncl 

b11 ıe b l 1 plıkürtlilmOttlir. Ruılardan kHa kuvvetlerimiıle işbi r kuvvetleri elıdene iki ~bü· 
~ L ' es 0 anca ·ı 1 t 8 d ı· -· t · t · t' 1 ' .. t. .. - Al lll6lll& b İ 1 1• mevzı er a ınmıı ır. ura • •11• emıo e mış ar. yı ne· cum pus..ürtülmuıtur. · 

~ I re o u acaa I . b b 1 1 1 O L • • 
O IQltt 1 d liman teaiı erı om alın· t ce er a ıamıştır.. al'a maalar perışan halde rıcat 

~ Jl,, ın ~ Y~•: • mııtır. Rot.arın Sivaatopol· büyllk muvaffakiyetler tc- etmiılerdi •. [Şimalde bir 
-~ di1e 6°c1~

1 0 
dB •:· clı 15 ve 16 bazlraada de· mini derdeıttir. Bombar ı Alman kuvveti EAkromada 

b ~, · 111 
• 

1 aiıdea yaptıkları çıkarm•· mınlanmıı iki ltalyan uç• yeıleımiıtir. Mıny sabaaıııa 
, ~ t•ld' ki dan baıka çıkarmaya daha ğ& düıürmüıtBr. 14 ve 1 S bücam edip orada kuvvet· 

~ ı_ glrallr 
1
' t sağa L art teıebbnı "tmiılerdir. Bu bniranda Bingazi Der ne lenmek için romele çok pi 

"illi ıa ııı Hroea 
fi ~ d r ' '' kö çıkarmada da lnaaa dolu ve uire bombalaamııtır. 17 yade Jiıımdır. Düı .naaıın 
~ 8 ~ '''-1or, ''ı::::•flat~ bir va par batarılmııhr. Bu- açığımız kayıptır. 3 pilotu ıaşez top1arı tükeamlıtir. 
'' .. ~'~tan 9 b kt aunla batan çıkarma va- ı•idır.. ---o---
' b~ ls 1, f 1 da~u aa parlarınıa Hyııı 6 olmuı- o---

ııı,~ ır • ' . . tın 
''t 'llıitt~rtttlı balyalar, · __ 

0 
__ _ 

~..... boı, çıkll. Ba sonra 
Fırtınadan 

B. Şü rü 
Saraçoğlu 
Söz söyledi 
Ankau, (ı.a) - C. H. 

P•rtiıi Meclis grubu umu
miheyeti d6a Hat 15 te 
toplandı. Ruıaamade haıl· 
ciye vekilinin umumi be1· 
ete iubatı vardı. 

Hariciye vebili Şnkrl 
Sıracoilu ıon haft•larda 
memlekimiıi uzaktan •• 
vakından ilgilendiren aiyaal 
bidiıeler hakkında umumi 
heyeti tenvir ttti. 2 ıaate 
yakıa ıllren bu iz.h•h m&· 
teakip toplantıya riyaaetçe 
ıoıı ter ilmiıtir. 

Abloka 
Ediliyor 

~ "'·~ b,1.dı,.mı1a11- Sovyet ceuhe 
t ._ L llQJır "Ok cld• 

OY lll•t'· r • d k• 

Hukuka 
Riayet Boyaoı Ayrea ( a.a ) -

Kahire (•.•) - iki gfin Alman masl hatgüurı Ar-
lcum futmuıod n ıonra j ntin hariciye müateıarıaı 
açakl rımız ye iden faa li- ziycret ederek Almanları• 
vele bışlamışhr. Düşm D B rleıik Amerik ve Kana
piyadtSİue ağır g•yıp!ar daya ait bOtQa Atlaatik 
' rdirmi tir. 11billeriai abloka edecek-

e •t._ 1
' çok cezri ted 510 e 1 Stol&iıoım (ı.ı) - fsv ç 

,,_ '~:·~·ka~:~;!., yd:~ Alman kuvvetleri toprakları nıtüodcn uç a 
~ '11t11a ve bu ıaretle hveçin bit .. 

1ı' '''• •k · zeagi >ler Sovyet budadu (a.•) -:- raflağnu iblil edea Almı t> 

-·---
RUS 

'• 111 '•lır m&ıtesaa- Almaa · Raı barbioia uçaklarının hueklha• d ~ ır 
'''rtıı''• R6iebilecek 309 DCQ rilnlhade bByü\s yıpılıa protctloyı cevı p 
t" ~-•deıa hareket, fa bir Alman taarruıaaan ari- oluak Almanya böyle b , 't ''•a b · d b 1 B h , . •ıı iyet bek ııa e u uouyoruı. 0 .t · hareketin tekrarlınmım .. :; ı Mu t 
I~ ~ rekdletler Almanlar lehi ı t için ııkı emir verdiği 1 8 yeme 

lerioi bildirmiştir. 
Bu h•bor Arjaatiade 

büyük bir heyecan oyan· 
dırmııtır, 

-.-..;m---t'iı,~ huıuıta neler cereyan ediyoua da baha· bı ldirmiştir. Moıl:ova (ı.ı) - Alman 
...... 1ı.u. neler ı.,a ve •tn• maı oıu,or. --=-- ,., birçok ıbtiyatıannı bu.. Failler 
~ t, '•bırıızhkla ôi' Sivaıtopolda Sovyet hı va b ok n laran ve gece ..., 

111. tôrfJJek iıtiyor. kuYvetlerl ve Harkofuo Caretkar gündüz dö96fmelerioe rığ· Aranıyor "o(SI HAKKIN ceaabaadaki Ruslar teb 1- men Timoçcnko tarafındın Stokbolm (•.•) - Bubi 
SESiDiR keli vaziyete girmiılerdir. Denızaltısı ellerinden c ın n yerleri iı· ma valisi auikaıt b.klnn· 

)_ Bu hareketler ve hazırlık- tird d muv ffak olamadı· da yeni bir emirname aeı· 
'(Q)eleri lar • Alman kuvveti 5JO Nevyork (•.•)-'dir deş · lar. rodcrek ıuikaat faillerini 

,,, bin tahmin ediliyor. Ortada man denizalbıı b:nlerce ---o--- bugüa ihbar edecek olan-
tı lldı bit lııkikat vardır ki bu kitinin gözil öııüade lir 60 e· y h lara meauliyet tevcih etmi· 
: " ('·•) iki blly&k ordunun da bir· Amerikan vapuruna batır · ID 8 U • ycceğini 'e fakat buhaberl 
~-~'~t~t - Afmı• biri erittiiidir. Almanlar mııtır.. dı• mı•tralyo•• z ııe ciktireoler hakkında ai-
t "''•b an batııan· Sivutopolı 7piyade tümt ni Amerikan uçakları hı leriyle beraber karıuaa dl· 
'' eler 1 bi ı • zile ceği llildi:ilm'ıtir. 

--ittir e m ıe ve 150 tank 18rmD1lerdir. rekete gelerek deninlh}'• &feci ı)e - .. --
~~ .;, .. ~ı.~01~:!: ---- bombala~:":.:._ öldü~üldü Öldürülecek bir 11-
'~tıı:~· •dilmiı ve And içtiler 
, ·--~:~·· Ba ... Aalrara •• a.1- Ba yıl Amerikalıla- Nevyorı.(::)_ Royte- mana karşı. ~in tııı 

·-.: c:,,~.,- halan~D, topçu ahı okulunun me- zaferi rin Stokbolm muhıbi~indrn kUr'UDB dızııeoek 
~- l'ot, 

1 Afııka zuaları Ulut meydanınrla flD 24 Mayıu kadar Vılnoc!e V 
''"''•i ro~la 'I b.er Zlfer aaıtlaa çelenk koy· kalmıı bir kaç gün öcce Loadra, (a.a) - Hayd· 
\'il b eaı mıı· muıtardır. Vaıifelerlri ıe· Vaıington (a.a) . --: Stokholma gelmiı olan bir rihla halefi l iıe baılamıı 
L --... , .. 't•un eden rtfle lf a edecekl•riae dair Amerikan harp a-emılerı p ı ı .. ı d' .. · .. 9e ne•rettial bir beyana•· " " .. rı b . d b. o oay ının soy e ıgıne go v • 

'\" ltı 11 mev· aad iç iılerdir. Alaııyon .. adaların a .:r re 7 20 mwyıı ara11nda Vıl mede, bundan ıonra Bo· 
-- l' ht111ııtardır. -o- harp gea_ı•11 bıtırmıı ve dıg noda Alman 1 ontr6 ü al· bemyıdm öldnrnlecek !her· 
~-,, ol>r111t ceaa· er yedisıai huara uğut· tındaki Litvaoya poliıi t • bir Aiman mukabilinde bin 
~ıı._~tll ç&J kale· Sarsıntı mışhr. Bunun üzerine mu- rafından 60 bin Yahudi öt· Bobemy h karıana diz'le-
'd, ' \'e doia BBkreı (a.ı)-Biri 1300 buebe baılamııhr. 15 h • dl ı ülmiiştür . Erkek kadıu ceğici kaydettikten ıonra 

~· il._ toprak ka· kilometre ye diğeri 600 bııiraaa kadar batın ge çoluk çocuk her gece Po- Haydrihi öldürenleria, ni-
~~dltı~ltfetin ş& .. kilometre uzakta olmak milerin sayı11 atmışı bol· mada civarına götnrülmek bayat perıembe rlinllae 

~... b&ll11 et- Drere clUa burada iki yer jıpoafaran zafer iddiaları t~ ve ora~a mitralyözle bi- kadar me~daaa çıkarılma· 
d•tlldiı. ıanıDtıll olmuttar.. doiru değildir. çılmektedar. ııaı lıtımııtlr. 



Tarlı tarihinde büyük ıan Manifatura 
oe f6hret kazannııı Türk Ş E H İ R 

~~n~rın~n D6n viliyette vali veki· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l 
ıi B. Nuri Atayıa uilliğiıı-

m Big de bir toplantı y•pllmı~t.,. 
-•- • Bu toplantıda h tlka sa 

.47. Ya.aan: H. 1"ürkekul hlac•k 124 bin Iİr•lık ma 

Ekmek 
Muayenesi 

Sıtma 
Mücadelesi 

······ · · ··· ··- -· ... ·· nifatura etyHınıa en Hlim ---c--- ---o---

Dış 
Ticareti 

Çarın lauıuai baf yav~ri bir tekilde na11I bılk eJirı e Belediye riyaurioin em· Belediye ııhbat itleri lariliz ticaret lıO 
Nilıolayel4 Sevim s;~~nin ieçecrii, suiiıtimılJeria ön- riyle muhtelif fınn1ardan tnld&rl6ğ& ııtma m&cade- yonu yıptığ'ı 2300 

6ulanduğa daireye une DHıl ftçileceği, görül- ekmek 11ümuaeleri ah11a· le1iae bDyBk bir ebemm!• izim 1atıııaı• 
· 6elmifti.. müıtür •e bazı euılar tu rak / belediye kimyahaıu· yet •ermektedir. MBcadc- ; uyandırdığı meıa•~ .. 
~·~ bit edifmjştir. ıiode tahlil ettirilmiıtir. leye ıebrimizia muhtelif y6ldilr. Bu mall• 

Se9 im Bire R\.11 Çuı Bu defa mın fatuular Fmncıl~rın bu ekmeklere semtlerinde •e bu arada j mine baılaamı;tıt• 
lwaaofua buıuruna çıkar1 bütün dü:ıkinlardı 11 tıla · buğday unundan bııka un Karantina ile GBıelyah 62 kuruıtan yapıl•r 
lacajıaı itittiği güaüa ge· e1k ve manlfatural ara fiatı katmıdıklan yalnız ,bağda~, arHıada hummali bir lfu- 1 tıı fıatleriai aorlll• 
ceıici sabaha kadar uyku· ııı ve kaliteıini gölterea yın kepeği ayrılmadan un , llyetle devam edilmektedir lizımdır. ~ 
ıaı reç•rdi. ctikelter konulac&ktır. haline getirildiği anlaşıl· Karıntinı ile Güzelyah ---

Erteai günü Hrayıo Viliyet utıılana giıll auıtır. Bu aebep1e kepek·' araıı11daki bütüa hnuzlar, K )b Ç 
baıaıi b•ı yaveri NikoJ • bir kontrol teıkilitı taraf•a· lc!r ekmeğin may•ıına tuir ' çukurlar, ıu birinkitileı i iZi B 
yef Sevim Bigeaio bulun· dan •ıkı ıurette mürakabe yapmaktadır. ' 11kı ıekilde kontrol edil- meSSl•)ı• daia dairenin kapnını vur-

edilmesini müaaaip gi>rmü, EKMEK KARTLARI mclltedir ,, 
daiu uman zıvallı kadın · B J il 1 ,. 
J•iı ve fevkalide beyeca· tür. En l:ı.Oçük bir ıuiiari Temmuz ve Ağuıtoı ay j Bu 1ena ıöllt pede ıiv· .eyae m e -_,, 
aıadaa dolayı ideta tit i· mıl milli korunma kanunu farına · ait ekmek kartl. ra riıineklerin artmıı olmaaı, me1ııll bay Re: o 

O da bükOmleri d•areaiade takip düa iaıe müdlrlüğüace tea · \I evlerdeki bıvuzlardan ile· vazye lıtanbal8• • yr" 1 iti ,. 
Sıd .k oda bizmetçiıi edilecektir. tim ahamııtır. Bu def ak i geldii2 DttİCHİDe venldıi· ze ıe m' r. v· • .-

EKMEK MEVZ k ti d . ._. 1 '-t K t dun seyahati O kollarını ovu1or kendiıi ol UU ar ar a l1JI ay 1• ır. 11 ından icabında e• 11bip'e· · ı.t' 
E'- v b'll 1 k ü 1 d h lk ı . . • larlD• yıpalıc•• t11elli etmeie çtlıfıyordu. -.mege ı e kuııtıraa ar ya ın i n er e a raadeu yaz menımıade ha· . ı1ıı S i 8 d v b' l'kl i t ı· 1 delert sevkiyat ev m ige gir emrini ve iyi buidıy ualuını h· agıtma ır ı er ne eı ı.ıı \ vuzlarıada ıu bulundurma• 

Yerdi. ıarruf eden bazı fırnıculu edilerek bu birlikler eliyle malın rica edilecektir. dard1r. 
Yaver aldığı tat;mat bu!unduğu bun'• • cna halka ~eğıtılacıktır. v 1 Bir m. ilcıdele ekibi Ka· ___ ___... 

izeriae öaüae bık1rak b.- verildıği y.uılmııtı. Viliyet .. lzmı~de halk. d•gıtma rantiaa ıle Güıelyalı ara · Okul)at 
r.aı •idi ve Çuıa keadi- dün fır:nları 11kı kont ol b11lıklerınln teşkıli ta am ·lıındaki evleri kontrol tt· 
ıia: beklediği"3i söyledi. altında bu'uadarmuı ve J nmıştlr. Y•pılaa tetkike melde ve izım gelen yer· Kampt8 

Sevim B'le oturd~ğu b · ı · b b b 'k d bl l il ıe rım zıo " emen ütün nızaran •• n ağıtma r· lere mazot dö '· mektedir. Ş b . i · okO .• 
udir üzerinden k"lktl, ar- f 1 ü t . . t' . . . • k' e rım ııa t v 
k b' b . ld ırıD arına m ı erı v.uıye ın· lıklerıoc gırmemış ımae 0 -- • • t kkülleri ', 
Ruın~ b ır barmandı G• Mı .. de aivil memurin göade J kalmamıotar Eğer birlikler ---,,.- ızc~ oıe. kea I•~ 

eusıı em eyu ı. OZ· ·ı . . . \ M hkum oldu reaıne gıre kd• 
leri mahmurdu. Oda ka I· rı mt1hr hariciode k•lan1u V•rsa a rında kamplar 
aındaa dışarıya çıktı. Ar· Hemen bütün fırınla da hemen mtıhıllelerindeki bir Bundan bir m&dddet lardır. 
L 1111dan d b dün iyi ekmek çıkarıldıgv ı . ._ - I k d j ------
a a •t yaver hu.lere mur caı:.t a ay e· evvel Meıarhk bışında il· b 
yiiri5yordu. görül,?1üş~ilr. Eğer fmocıla.r dilmeleri lôzımdır. ban Yamın adında bir ço· Jki Ab 

Cuiye evde Otami"İD biluıuyetle cılııularu verı- -~----- k k tt•v. 
45 

d 
y • J b Jd cu a'lg• e ıgı ya· 

y• ... 1n a lnlmıfh. lezı c ulu gerıye ahnıcak· stan u an şında MustAfayı karnından Arası '!!il., .. 
Sokakta kıpının öoüa· hr 1 

111
" ,. 

de bir uray uabcıı duru· . PıRIN ~ YAGLARI Gelen san 'atkirlar bıç•kla ağı~ ıuu.tte yar•: - Arkad•t 1 
Yor, e ra ını 1tı11rı: r GD Dan Tı'ç ı " t ka·ı t' "" • " t f k '-1 d lamıştı. Aslıye mahkemesi nezaye aı'diyor•Od• •. , .. 

r.. ve e ıı:- --- suçluyu yışını naıui itiba- k ' mürekk ep bir bölük çerçi- • ı b' · d · · -Aman ar .. ~ 
oen ge ~ n ır emır 9 P rı- Akıllara beyıet veren ra alarak 3 se11eye maka· d Ç,. 

veliyordu . aa yağlarnuo utış1 ve ııak b 1 . 1 b k h b'- pııabulvarıD a 
S.: viaı Bi~e sokak kı üaer erıy e fiyü tö ret I bil 20 gü:a bapıo mı alın aile bıhçesiae. ,- t 

li ıerbest o!duğ1.1 bildiri!- kazua~·, Çinli saı.'atkirlar: a.tmı"ştı'r. - Orada o• ı p111 111a ö JÜado gö ıü lünc · y '- k ı " P 
mıştir. ü11ıe aıit i zey YUNG TIRY05U ve ---o--- - Meıbur uıt• ıeı t bit Hl duyuldu: t7ayağiatı h a~ kında . veki- b ,_ d Ô ·el•' 

- Hnırol. m'f ur OllUyucaları auz an: Imtı·hanlar Fetbl tretlr 1 
Y ver derhal Sevim Bi lettea beaüü :~mir gelme· BN. MELiHA VE kitiden mürek~'ı'-

renin ön tıwafı • geçti V<' m'ştir. Bu gıb i yığlu hık BN. LEYLA Okull1rda mezuniyet heyeti var. Jııt~O 
bir kıyıda durmakta ol~n nada upılıcak muamele· Rumabınede Ali Ulvicia tmtibanlara devam edilmek· "NURIYE yO •" 
Hltanat arabasınıD önüade ye:dair dcıı •mı r beklenmek- yazlık bahç11iade aan' .t { ttdir. Bu de: vıede luz lise· or•da imif . . A~, 
darda. ıedir. kir Nur ttin Guıçdur tiyatılıi uta k11mından 90, liıe erkenden bır ~ıd' 

Sevim Bige etrafına biı SADEYAGLAR ruıunda çılıımık üzere lnımındııu 64 t.lebeoin ~ iatler ucuz Is• 
0öı rezdirdi Sokakta bı'r Halen iımire ıade y•aı 1 b ki ._ 1işlidir • · ""• hbnbuldan geldikleri ve mezun •o muı e eame"- .... 
çok inHnların durup ken g tiulmemııtir. Ş bıimizde ite bıtlımık üzere olduk· tedir. Liae kısmındaki 60 d 

diline tnkmıkh oldu«uou k 1-·ı d v l 1 ı. b ı b · ~ BASMAP .ı 6 te Ki o H e y:tsıı 1U maa Jarı bıber alınmıştır. edebiyat fU ui ta e e11a- uLvır 
16rdü, feracuini kavuıtu;. ._ ALI 

İm•inaııdır. Bu aall'atkirlau dinle· den kırk b"ti imtihanlara 8 
da, ylıiiaii biraz d hı ört· JAZLll 81 Bu haftanın 90D gilu· mek ve tama~a etmek fır· girmiştir. Fen luımıadaki mık mecbııriyetinde kaldı. 
H.uke1 fıııldaşıyor, kulak· terinde nebıti yığlar piya· satıoı haçırm ma:lıarını sa - 22 tılebeden de 19 talebe 
ha kulai• bir ıeyler ıöy sova çıkaulıc .. k ve kiloau yın 0 1 uyucularımı:ı:a cb,m· imtihanlara dıbil olmuıtur. SANATKAR ili( 
li1orlardı . Mutl.ıka bu Tür~ 110 kur.ıştan perakende miyctle tavaiye ederiz. GENÇ VE J\ 7i'l 
kadıaıoın eodımını, güzel ola:ak sat lacıktır. •• :: •"'ıftf'·'IJ'r 
liğini bırbirleriae ani tı· :: K •• ıt •• k -M• O 

1 d k •. u u rp a r = .. :.. Blüyrü&k Sbal"ı•· ~:, JOf ;:rabJBID İÇİnt> bKflıa sarhoşlu 18 icragı ;.: .. p 

kimse binmemişti. rezalet --- (3) ~~ 
- \rkı !U vıu- Auruör 319 ·:okak 18 ~Açık Hava .Tiyatrosunda!! ·r~İepıtiMİt•~,.~ 

Bıçak taşımak •iyılı evde Hu b oğ'u :: ISTANBULDAN YENi GELEN :: ı •• ı.: ... ,ı 
Tepecik 1165 ci sokık Y•ıor Öıcey~.•0 •• Salim g YENi TIY A TRO E i~(Mll ,1, 

ıs ••yıh evde Meb'.Det oğlıı oğlu Abınt:t Oıu.mur gtce r~msillerİDfl h11şladı Bu ıkınm 4 t!CÜ temıil il. 21 30da% ı· Her ,,,~ ı1 
Tedık Türkkorkmuın üıe· s at 24 ten sonra sarhoş]: "Şoför Kız" 3 Perde VodYil ı ... SAH N ~ 
rlado bir bıçıtr bulanarak olarak bığırıp ç•ğırdıkla :Pek yakınd• CEHENNEM Piyeai teınıil edilecekhr .. t _,. 
mlhadere odiJı:nittir. rındao y.akalanmıtlardır. 



.~ 

--~-- (t-IALKUl .' SESi) -- , ..__ 

ı .. ıvastopo . •• ünd~ yı:~ta 
ı o 

it iÇiNDE \gemiler •. • r nız .:. o · 

I~ KADIN !f •• • 
D nu, ye· 20 ı n e •• 

Y zan: BAHA TAN SEL Nakleden : Vi-Nu 
-4- i 88 sene cnel, Sinııto - fkiiçii k Ruı kalesi, bir tüılii 

oldu Demek b ~f saudeo ber palda, fgeae ~öyle barfJ l ele geçmiyor, h eyacaa V• 

·•, ber ball Hhte imiş. ateılerinin ~etrafa alev)~t m.enk arttıkça arlı}. or 1u 
~t 1- • Ot k O 1 w k h · - 'Btlb11u hhnbuldakı be· ' •ııkınçtık beaı kapladı. mı 1 reı ııçtıg•, ııca aztran. gu11-- k - h ' r o k 
0dtııaa biç bir ıey diıünmekıizia, deli lerinden biriydi... lBüti:n ydacınk. çob imi ~t · ş5,1. t •· S ' ·, ar ı a a nıo ıva• opo 
tlaller yağdırayordum. Avru_pacl• olıduğu gibi.. it- b . d k' la d 

~l ? B cep eıın e ı savaş r a zı 
-.. '' Suadiyeye aiçia gidiyordun .• ütllo tanbulda da merak 'f6 be- haber almak i~ia, gfc e 
~lllelı bıhaae1lyle nerelerde ıürtüyordun? ye can ·.son dereceyi lnr41muş• yarılarına fikadı; f encrlt', 

· ~' oldaiunu ıöyllyerek geceleri kimlerde tu. Herkes b6yük ?~oir sa- allerinde (Ceredei Havadis) 
' ~dı,, cevap 'fer.. ! bar91zfıkla Si.-aı.~opoldın matbaa1ı öaü ıde bekleşi p 
~ iıl'llittim. Hili güzel kalan göıleriııde, g~ecfok bavadis)_eri :bels li- durdukları görülüyordu .•. 
~' b,kikat arıyordum. Fakat o, 1e11iz, li·~ IHıkliyordu. (Çi',bkll Türk· Acaba Ruslarla yıpılc n 
ı, t· terle, ~mültef'.kleri Fra1ı•ı :ı bu sanşın Hbebi ne i~i? . 

lhiyerek devam ettim: lngiliz ve l•.alyan orduları Bu nn.şın Hıl nbebı 0 

s.:~•lerı dol•ıbm .. Kimseye dara verdiği• OD •Y evv ti dört yllı •par· zamankı dR~s .. çarl~nnı~ 
l t,1uauyorlu bile .• o halde bu parıalan, ça gemh"; Je kırıma aakeı ç" oh ımaııhd keiv etlnı,, ~· .d~rı 

1 

1 

,,Halkın Sesi'' nın 
Anketine Gelen 

cevaplar: 
--P!.'11-

Zehlrliuan 
Çiçeklerden •• 

Fantazl zibaiycti dünya 
yüzünden kalkmah ve yok 
edilmelid;r. Başımıza gelen 
oeiilar b"p ~fantn.ı yüziin· 
dendir. Düu asil Türk ulu· 
ıu : ua anaları t zgib baı· 
ları11ıda şık1r, ııkır bez do· 
1'urke·1 vurd saadd içinde 
vüıüyorl!u, bugün bu zehir· 
leyici HHu çılğıı..lığı aramıza 
tokulduğu fçiu bir çok zor· 
lı2klua kaışılaşıyoruı. 

Onnun içia ben ıabaen 
Lüksün eu başta ve iinde 
geleu düşmanlarıadarı biri· ' b b d b 1 d ? ı. ' UIUSUD • eme eri 1 ı. 

• 11 ediyeleri nere en u uyor an karmrar •, Sivaatopol kale i- R b' · · N 'k ' 
ı... ••ti • • - b k . u ı çuı ırıncı ı o' ;ım. 
~ 0 cı b1r bllıilale yüıume • tı... nı kur;atmışlar ve burıd bu emeline bir an . evv ~ı Gü~topuk H•y•ti 

, ~•dar... Ru.s'.arla çok kanlı bir u k vu,mıık i~in, ortaya bi, 
'"' o unada ona acım~~' r~bat öl~s~ı...İ v•1ı• tutuşmuşlardı. Faiut (mu~addu maLamlar mc, ı 
b~ llıundı. Fak•t kendıııni oyle aevm1ştrm ar .-dan aylu geçtıği 'hal .. e eleı.ı) . atmııtır. Bu ?1ese ıe 

~ •e lberb ı metime ralebe çalıyordu. 1-ıir ltürlü bu müıtabktm ae ı~ı? . ~udnste hırıata~ la 
'~.. '•elen beri aldattın Her aüo her aa t k 1 · ı ~ ff •-ı 1 ra aıt kıhıe ve mezar gı bi .. ,:ı . • t • • a eyı •.maga muva •• o•· . k dd ı 
~ 

1 
"1İedia Sen bayatımm her safh111nı lnıl• 1 d' O 1 bır talnm mu a eı yer {'I 

~ 'bıak· • . . · mamıt ar ı. zaman ar 1 • urdu ki boralara aınlıı• 
llt ,1 ı ben aenln biç bır ıeyial bdmıyoıduır J, &ih ve as•~eri kudret bale- . ' h k t ı·kı • 

Avrupa treni 
başladı 

~· dQ" d h' B ık· ••Ki il · l d ~anben em • o ı e., cıldit l'UDu • ı.. e 1 m e." 11111 e mından Avrupahlardın çc k lıem de ortodokstar tan 
f ~~d · Yalancı. Yalancı!. Ölecekıın.. Ve ben geri buluDaa Ruı ordulu ı· f d il t k .. idın 
t~ r ~ •• , b'l . sı 1 •n an m f eu e .. 

''e ile adla anacağımı ı emıyorum.. >Y "· aın, lcıgilizlerin ve Fıanıız · edilmektedir. 

lstenbul - Diia haber 
verildiği veçhile Anupı 
-ıoovaoıiyonel treni busıüa 
tHşlamışhr. 

Dövmek 
~ ~)ltedea geldin?. Hayatim• nedea kar ışbu? lar1a ber bakımdan çok İşte b~ tarihlerde Ruı 
f " ~ .• D• •• 1 C t 

"~- ~r ıey ıoy e.. evap ver... üıtün ordularına kartı bu Çu i, Nıkola, oıtodo l< ! 
b'tı, hetun bot• çıktı. Bana cevap Yerecek kale öoüade ~gölterdikl r Rumi ı ıa hamisi 11fatanı t -

11•l,t 
1 

duvara doğra çevirdi. So11 ne.fesinde bu çok sert ve çok yam ı a ıcınar k ortaya atıldı; kato 
• ' •urmak korkuııiule gözlerini bile benden likle ı in Rumların b \darına r müdafaa herkesin bayı et 

ı ~~ 1 ve takdirini üzerine çıkmı . · cec•vüz ettikleriı. i id <1 iı et 
) tce öldü, bakilcali ooiıliyerek.. ti. o,mıolı devleti bu hu· 

• h. H1.118sa Siva1topoluo·I 1ı 
I' - S O N - •ydau beıi bir türlü zaph.· mıta imparotora ber türlü 

ı, temh;ah verdise de pı • a 
'Ömür ihtiyacı dilememiş olmHı, Türklt ri. e tmed;. So:ıunda ~da Rus 

Fran11zları, llngiJizleri çok uı Türk devletleri harbt 

Karşıyaka lımetpıı• cad
desi 18 sayıl evde oturut 
.\li oğlu Ahmet Akar 
Rımaıen kızı Remziye 
Karıt rcıyı cadde ortatında 
dövdüğü görülerek merkeze 
götürülmek iıteairken po· 
tisi iterek &uçmak iıtemiş 
ve polis tarafından yeka · 
lınarek hakkında meıbut 
zabıt tutulmuştur .. 

--•-- üzüyor vca neşelerini kaçı · tutuştular. 
~.ı, ...... Vıliyetlerin höuür ihtiyaçlarını Uımıa rayordu. Hatta verdikltırı ,,:\ ızmir AskerUk şu .. 
·--:~'! olan kontenja.~ Jiıteleri iki ; güne l< • zayi•attan (ve gördükl'"ıi l gilizlerin F ıanıızlar ı 11 besı"ndBft 

11 •,~ ~bQ tutlkindeo çika~•k!•~· lsta~bula ~O şiddetli mukav~metten P'- k ve ltalyaaların da bu sava• 
. '· s bin ton ı.madmı komua u tabııı ıedıl. u11nmış olsn müttefik (or- ~· kuı,maları d;kkale de· c .. nlı ve canıız nakil 
d, t,,bul mahrukat ofiıi ayrıca odun ve odun dulu, bu işin içinden sı y- ~er bir hadisedir. Çar bi- vuıtalarnan yoklamalarını 

ııt.•~•:"lm..._t•dırik edtcektir. rılmaya çoktan razı olmuş· rirıc ı Nikol• harpten bir yıphrmayanlar •ı•iıdakl 
~------•1-m:ı-----~J müddet evvel boş buluntp tarihlerde bchembal tıube· 

S• d ı lardı ama, artık dön mele· (agiliz1erc 0Jmar lı devleti ye milucaat yaphrmaları 
ıoemasın a _J riı1e imkin kalmamıştı, oi pıylışmık teklifind~e b~ liıımdır. 

itibaren gayet ZeDfİD b'r projram ı Çünki bu İş LDİbayet onlar luamuştu. logilizler İmpau Y apbrmayan1ar bakkıa• 
iki blly&k filim birden ı için mutlaka bııarılmı11 la toruo bu teklifinden feuD da kanuni muamele yıpı• 

"' 1 - lzmirde ilk defa ı zım gelen bir ıeref m ı e· bılde ürkmiişliırdi, ÇOn~ ü lıc • ğı ilin olunur. 

I~ \ ı'~akızı Altın Arıyorj lesi oıtayaı dikilmiş duru• O lmanla devletinin yıkd1ra• 12 6 942 
ljctı! lııce,, Aaa Sotbern _ Levvıyres : yordu. Bir · arahk Fra111ıı 11 bubasına meyeana gel~ 13 6-942 

"Qlıı ı parotoru O~nacü napolyo o cek olan büyii" RuıyJ, 15 6 942 
bl .;y•UEQIUNÜZeAriae~K ı·na·ııı·zca ıı da bu muv:fhkıyetaiılihlo- Hindistan ve Akdeniz İÇ İ D 16 6 94_2 ____ _ 
''le. ~ re çok ıioirlenmiş ve r B iı· btıyük bit tehlike demekti. ıoya şahsi darrınhğı varda. 

•: ~'llrence • Olivier - M. Ot,eron ı zat Sinıtopol bat p cepb ' duadıa dol yı lagiliıler ~ütün bunlar yetmiyormuı 
d,, 'lb S•kııı2,30-6-9,30d• C.erteai puar : ıine gitmeğe k.arH fv\: nniş Ruıl, ra kaışt dit bileyip ~ibi Ruıy• Çıranın makad· 

1111i1en Aşk: 4-7,30 da. ı ve battA bu kararını da duruyorlardı. Fransızlara det makamlar meselesinde 

) d b Abd l id b · ı ıceli L ce 0 zamanlarda Fran· utolikJerln aleyhinde baJ'e• 
)ıı. d Tel ı pa it• ü mec e t ıızlar bDtün dünyaya yııy· \C et etmeai Franıızları b&ı· - qre sinemasın a 36·t6 ı dirm' ıi üzerinet lıtaabı.alda m ıya çılı•hklan hürriyt da· 
~ f k d' · i v 1 k · · ., blltün çileden çıkarm•ıtı. ' t, 2 ı en 1110 ıg1r ama ıçın v 11nıa imparatorun kar•ı k dü h 

1111 
zen~~n proğram logiliıce ıözlii baıul klara bile baılaDmı, . ., itle bu müştere ımaa-"QÜYUK DANS :: tr. Fakat bu sey&al habe geJmeıiae çok kızıyorl rdr. hkıar Uıerine lngilizlerle 

il Eıuen vaktiylo Nepolyon Freauzlar derh:ıl anlaııp 
''"•ı: 4 40 - 7 'lO - 10 • rinin Anupada y pbğt dl· Bonaparho Rusy• s~fdin· birleşlikr, ve Oımanhlara 
~ ' lnriliı~e ıözlü i dikodudın çekinen iogiliz de uğradığı l:!ozğunluğun yardım k ,., verdiler. Ba 
Yİka G ) • ı ler, imparotoıu bu cinaye· çısını d hala unutmof de tarihlerde Oımaalı de•le-

't ~. go ece erı : tiade4 v• ~ geçirmişlerdi. ğillerdi.. Diğer t•r ftao ti tı İD hariciye 1 arızı da 
'•i •t»ıı: 3,30 - 6110 - 8 50 ı Evet harp bütün tiddetile Franııı ımpıratoru Üçüncü Mustafa Retit pııa idi. 

l>lltr 2üııleti 12,SOde ilive seann vardır : devam ~diyoı, fakat bu N.1 polyonun R s Ç111 Niko· -Son• oar-



SAHIFE4 • --------- ------(HALKIN SESi) - .....:... 

Türk Ü derleme he)ret• 
Ankara (a.a) - Maarif vekil eti tarafı<ı dın her ıe · 

ne ol uğu gibı bu yıl da memlelı.tt halk tü külerini 
d ;rlcmek üzere mutıhau11lardaa bir beytt tf Şlil edıl• 
di. 

Bu b&yet yanluıoa aldıkları derleme aletle ile bu· 
giin Aakuadan bueket ttliler. Heyet bir buçuk ay 

kadar ~ürec~k olan uyıb tinde ltparta, Burdur, An 
talya, ve Muğlıuıu kua, 'nahiye ve köylerind~ çalışı· 
caklardır. 

---o---
Ateşemiliter hizmeti 

Ankara - V aıife ve memu iyetle yabancı memle
ketlere, yahut yabancı meoıleketlerde bir yercJea diğ '!1 

hir yere 16ndeıilen aaketi ahşelerin berab :rlerinde 
ıBtlrecekleri veya ailelerine teı fık edecekleri biımt t· 
çileraea yalnız biri için ikinci boluamadığı taktirde 
blriacl mevki fİmeadefer ve ikinci mevki vıpur bileti 
ile meaaup olduğu 1thşenin yevmiyesinin altıda biri 
yeYmiye olarak verile ceL tir. Buna dair olan layiha m ec 
Hı ruznımuiae ahadı. 

-----
Hu~usi okul 

lerine 
öğretmen-
zam 

Aakara, Maarif vokileti haıuıi Tür", ekalliyet ve 
1abaacı okullarda çahıın idaucilerle öğretmen ve diğ 
•r m&ltıb:lemleria maıılarına yabılaD pıbılhhk zıı:n 
mıaıa da diier mHt ve ücretlilere yapılan zamlar gi 
bl YerıideD iıtiına11 balllnnda bir kaaua projui hı· 
ba111Jamaktadar. 

---o---
Türk-Alman 

ticareti 
lstanbulda 
Zelzele 

•• 

Kiğıdı olan- Ak • enizde AkdeJll 
far 5 güniçin- batan donan- Muhat' 
de beyanna.. malar devalll ,/ 

1 K bire (a.a) - Oıta Londr• (•·'..-
me verecek er lşarlr laırillı tebliği S1a radyo'° tar1~4 

Ankara ( R. G )- El . 4 iÜ ı içinde Birlefi1' dev- bir haberde ısd• 
ı · d gızete ve kitıp Jetler hava kuvvetleri mcr- beri Akd•D ~ 
::~~dıe bulunduranları ifgi. kez ve doğu Akdeniıde de- olan harb~D. 
lea~iren bir lranr buııüa aiı barakitıaı ~eıleklemiş- elliği bild•;:~ 

1 • azetede intitar et . lerdir. 15 bnıran 1ababı Rom• if 
re mı g • · M l Af · k d ld ~ tılaO' miştir. Bu karara göre tüc· ıttesı a ta .ve ' 1 a • batara ~11 

11 
biti 

car ve mileueaeler elinde bulunun torpd uçıldarımıı kruvaıorde • 
bulu111n ~ağıtlar b&kümet· ltılyan donanmasına hücum 11nıfına ve ik• • 
ç e sahn alın•cık ve mit· etmitl?rdir. bucumlar r~11 ~ de Ermiı ııaıfıll 
buat umum müdür Dğli ta· (ılara 11abetler kaydedılmıı tur. 
rafından rızetelerle mec· ve yangınlar çıkar~lmıthr. lt•lyaalar• ti 
muılar ve kitaplar için tcv Treuto llnıfıadaa bır kru- futa harp •• 
zi o\unacakbr. flZÖrde bombalarla yanlıın miıl isabet : 

Kiğıdı, olanlu bey an· çıka~almış ve bu krovaı8r Roma bu 111a .~ 
name ile beı gün zarfında torpıl uçakları tarafından harbin en blYı,J 
en büyü!&: mülkiye memu· batmlmı•hr. bir kruvazöre haya mub•'' 

b. d t d · ı YI•' runa bildireceklerdir. ve " eı royere e ua- mekted r. d•' 
betler kıydoloamuıtur 1 s röre 70 , ••• c 

Rusya ya bniraa 11babı Pantellamın lıep bir kaftl• ~ t 

açıklarında kruvaıC>rlerden ka dönmeie le Taarruz ve deltroyerıerden mü,.1c. tır. 
8 ki • kep ikinci bir İtalyan de· e eoıyor aiz kuvvetine to·pil taııyan 
Şıngbay, (ı.a) - Çua deaiz ve kara uçaklarımız 

klagtea verilen bir habere tarafıadaa biicum e Jilmitti 
göre Mar>çuriye b&yük kuv· Bir kruvazöre ilıbet kıy· 
vetler yığmış olAn Jı1pon doluamuı ve bu ıemi ' • 1 

Evvelce iki memleket lıtaabul - Sabıb 8,45 larıa Sibirysyı harruz!.1 yaagıa çıkanlmııhr. Bir 1Bbk81B S 
•naıad• imzalanan 100 mil- te 18 Hniye devam edı!n bekltnmektedir. deıtroyer d~ muhtemel ol- d 
1.0• liralık Tüık - Alm•n şid.fetli bir zelıele oldu. 1 . A k ilk 'U arak inber almıthr. 13 ve dil~ ar kar 
ticaret aalaımuın~ dıbil Bir çok kimıelu evle iu· zmır S er y • 14 h uirandı denlı kav et· ııdl 
olaa 55 milyon yeoı u.ı.,. den f1rJımışlar telişa lra- bas·ınden. !erimiz av uçakla.ımız tara· uıra 
ma, devle~ mObıyaılırana pıfmıılardu. Bnı evlerde • fından himaye edilmiş ve 

1 
..-

ait k11mı ıbtiva etmekte· ııvalar dOşmflf, ufak t, f"k Canlı ve cıasıı aakil bir çok bomba bDcumiyle lıtanbub ıll• 
dlr. ha •ili beı milyoalulr •tY• lurılmııtır. vuıtalarıa ayıa mDddttl öaleamiştir. ~Dadea bi :ı 
lrarııhldı mooayaalara ait Bazı minueferden de iki gün daha görülen lu· Düşnaaıa bu harpte old&rea .• e 

1 
ıl'' 

11~.1• m09ıaları da b•lledil· taılar dütmftıtilr. Nufuaca ıum ilzürine uut•lmııtır. kra .. ıörler batırdığı ve bir katil bırıoc pılı' 
clııı adea bunun piyHada zayiat yoktur. Davarları Aıığıda yazılı günler için zırbh ile bir uçak gemiıl du~uım 111 r: ad• 
miıbet teıirleriae intizam tl b' 1 d 4le ıubeye müuc11tla yaz· h11ara u(rattığı bıkluada bıguım a ~ "-' 

'id' çı ıyan ıaı r arasın a td .. bıçılfl Y 

etme "· b b 1 d R t dırmalan ve yaıdırmıyaa· ve ı diii h•bcrler hulya mıh 0 ugu b 
1 
ı•• azı an ar var ır. Hı • kemedı u u 

Şeh:-•-:--1 0 baaed .. •erileo mılüıaata ~·~.~=:••d~p~:::;: ~:~ sulGdii".:_ __ 
0
__ bacam atmitl _. \ 

Jr JC erJ göre zelzele merkez Batü yaralalllıttır. ld" 
Y olunur. ff M•h · JI Belediye reiıi Rtşıd lıtanbula 112 kilometre § 8fp 1 Ve• Bu ıuçtaD 

11
,, 

Leblebicioöfu, dih mubte- mesafede oJarık buıedil- A k d h . k • J h• d lan m .. bıkelll~ .. ...t 
• D Hl a emııre O U· rın e JD e .,...rJ lif Belediye fa111tiyle meş mittir. 15 1eae a;ır 

hına tale.be ahaıcığıadaa i tit f ul olmuıtar. ---o--- kôm edilm f ' ---o--- talip olarılarıa lzmir yerli · ı" 
Güufyafı, GöJfepe ve Fakı•r halka nkerlik şubuine miracı· BerJin (•.a) - D. N.;e. ıayı bafıfdletıc bd 

K.r.nt . ti · d b Marmıridde muharebe Mib· luadulra~ 111 ıaı ıem e11n e a atları ilin olunur. • •tr 
ZI •~lerde ıivriıinekleri°; ver kıtıluıaın J~fiae cer• oa ıeaeye ill 

mlcadele tedbirlerinin kuv· şeker Vekiletç~~ y&luek mü· yan ediyor. gaıarada lnıi· Katil, baba•• 11' 
••tleadirllmeıi, ıı'- 11 •- ma· ---- - d ._ 1 1 k liı lutalarıaıa ibtilıb keail· öld6rd8ii•d•• " " bea iı, y6kte• m mar e e t ı 
.ot K 1 V mittir. Yeai vaziyet Mih- aynca o u. ~ atılmaaı, havuzların 111 ıy erem MOcıde- rrik ve 11bbı !tuisat fen bL dılJlllr..M 

• • • 'J • ç k - verin takviye almaııaı ko- ma •İlm e ... temi& tatulmuı ıçıa emar- e cemiyeti, ocu esirge• m•muru re11am, ıurvtya Baba ye ., 

ler verilmlttir. n1e kurumu ve Halkevi ta ıa, daktilo, mu•~ele me- Jay!ııtnmııtır. . ~w- ·-- timdi kırk ı••' 
Geçealerde Aakarada Hflarındıa yakında fakh muru yerinde (ıivıl memur) M t • tacaktır 

ikea Belediye relıiaia te- ailelere 11tlfuı baıına, pı · ahnmuı kararlışhnlmııtar 8Z0 yerine . tt'I 
ııbb&ıii Ue Sıhhiye Veki raaız olmak Oıere her ay 30 6 942 akşamına kadu &. 1 mlldilrlili8 p• ... -
letlace fakır halka •eril- yarımın kilo ıeker dağı- bütftn vesaikile ıeraiti •a· t e, ro baılamııtır. s•,.,. J 
meıl kabul edilen 10 kilo hlmıy ' baılaaıcıkt.r. lamak üzere taliplerin cbor Sebze ve ve meyve bab erdeki ıebıe ',pr 
ldala ıelmlı ve dıiıtılm•· ı Yakında yoksul ailelerle aova Askeı lak dıireaine çeleri 1abipleriae verilecek koraamaaıaı• • 
J• batlaamııhr. h11talar teıbit edilecektir. m&racaıtları ilin olunur. mazot ıelmediii için iııe meldir. 

• A • b•J 1 • • • ( S d t ) Klf••lndea ah•ız.. Çorakkapı Poll• llerkeııl Millı oıvanvo ı et erınızı il 8 k.,.... "•· Ş64 Hata• '!"••• oN•ıı '•'•'••' 


