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~ vE AÇIK Ruslar muka 

8iraz insaf s O N D A. K ı K A vemet·ediyor 
d ı• Moıkova (a.a) - Leaia-e e ım. graddan blfdlrildiğlae 16r• 

~ F••k~lida ~maalarda '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Almanların yaptıkların 7ıp· 
~'"•iımıı lçiu fe•kallde legal deg"' 1•1 Tazmı·nat J d takları ümihiı hücumlar il• 
ttt t Jlkıellıleriae r8tDı y a DOD onan- insancı bUyilk ıayiat •• 

~:·.k ! •• tı" ..... ~ok lrmı.br•ac~a·-. ~kir al .. ma isteniyor ma. ı nerede' mühim miktard m~lıem• 
• .., • D .,. • ' urmelııten bııka bır fa1· 

ttlatle lıab,oraa. Hlldi · Vaılnıtoa (a.a) - Ame " Mekıiko (a.a)-Mekıike LondH, (a.a.) - Koray dul olmıyor. 
::ı l»• tedblrlerl, millet rlka Fr1111 b&kümetlle de bandarah bir 11raıç gemi- deniz harbinden ıonra jı· O.stü;h llarruılarda ba 
-..!~lılrlaldara ıalaıı ba iil Martlailıı: lromi1erl •mi· ıiain 2 denfıalta tarafındın poa donaama11 bir dtba lun•o kıtaluımıı ytlı'erce 
~ıl ıama• •• bıdı11• ral Roptrle m&ıa1rere ede· torplllenmul Ozerine Mtk- görOnmemittir. Amerik••· Alman &16ı&e0ıt6aden ıeç 
._ ı •tlatmak fçia ittibıa cektlr. Bu ıekil Lavalın sika Almanya ~• Japonya hl~r. bir dıba jıpoa a-emi- miı, ganılm afmııhr. 5 09• 

flıt llat11ar ediyor. Yolna eıaerjlılai d&ı&rmtııttir. nezdinde proteıtoda buluu ler~n• •• ~alım~mııt.ardır. ~ıD yetter ilerilemede de••• ,_ •ı l••ıl• etmek •eya Amerikanın 7alaıı ad• muştur. Tazmiaa almaı ve edıld~a-ıue gore J•pon fılo· edtyor'ar. Almanlar 8n• 
-. ~ sok fakirleri mahra· komi1eriyle anlaıacağını milli ferefini yerini getir ıu Hıod denizinde ve Pa.· itçmek lıtlyorlarıa da ıor
~ht lçtacle J•t•tmak için Amerika• hariciye nazırı 1 

me11e yeni tedbir alacığı ıifikten takviye almayı bek foklarla karıılıııyorlar. 
iU... pa ima etmiıtlr. G6r6ı.ııe tn bildirmiştir.. Hyor. ---o--

t. Gıı•telere bir ı6ı at· ler petrol a-emileri d~ dahil ---o-
'1,ıı ıamaa ba tedbiri•. olmak Bıere 140 bıa ton· J k hat 

;ı. •e f~ID ahadıjlDI bu Jak remi. domaama Ve ıtra 
... lllrhlrlara •• makıatla te)ilıı: me•lıileria lairalıamui yarıldı 
t'hı ferlldljial takdir ıaretiyle ceryan etmekte 

t' ~·• lciı laıaf aecHr bil dir. Londra (a,a) - Kerçi 

--111-

Ata ürk 
bayraeı 

Almanlar4 
~ünde4000 

ölü vermişler 
~·• la11• •• Mii111e11" f ---o-- RumeDler tarafından .İfgali 

ıf ıh._• llleı•allyet korkaıaaa R 1 haberi Loııdrada teeyyüt 
~-...... birçok yotıaı- : us ar etmemiştir .. 

Sivas (a.ı) - Atıtllrk 
bıyr ğı S ivuta şeref le kar· 
1ıl11adı. Tokatta da atleti r 
geceyi sabahı kadar bay· 
rak bs ıında geçirmiılerdir. 
Sıra ile nöbetlerde bulun 
muılardlr. Sabab1eyin coı
kua tezahüratla yola çık· 

mı şiar dar. 

Londra (Radyo) 8 15 -
Moıkovcadan bildlrildiii•• 
ıöre merkez cephealnde 30 
Alman tayyareai ateıler 
içinde yere dnımOıt&r. Oa 
Almaa uçıaıadaa mlrek· 
kt'p bir grup hücumu plı
kürt61m0tl0r. Mahalli m•· 
biyette olan bu ıanılarda 
faaliyet aaemlidir. Moıko• 
91\ radyosu Harkofta ma· 

'- •r•a balaadalrlar1aı faz ilerliyor Kerçteki dorum hbli .,;ç.k ıaıl&Ulk •e aç ı&ı · 'ı . keli deiildir. Zira buru 
il 11ıl•~e• •ataadaıla· Moıko•a (a.ı)- Lenın ancak denizden idare ulu· 11~ .. rarıaa çahıhlrluıaı ırad cepbealade 'io•yetle r 

'~'Jorıaaar. ilerliyor •e d&ımaa• ağır oabilir. Timoçeakoaun Uk· 
ıa ı • k ı d. · rayaıda taarruza gedlo ı ••ıell ı.taabalda ce aıır ayıp ar ••r ırıyot. "" • 

~, .. ' · H r d 'lk h 1 ~ 16rınlyea biç bir fınacı lımoçenko lutalara uko fe ütmaıııa ı at arııını 
' 111aa11111br .,Baic.ılınmı ctpbeıiade defam ediyor yaraldığı bildirilmektedir. " " . - --o--tQ ''••fı boıak klklrt Ye· Pek çok tabrabat yıpıyor 

1t llllı.. •filln maddeain 
1 
Bir beaaba ı&re 150 ala) B 

~tı tqpit edildi. Fakat 'yok edilmiıtir. eş V8J; UF 
4 ~•h balmak mlmlıı&a .---o--- b t d 
~•ldir.,, .. Şa •eya ba de- Jandarma a ırı 1 

.~ )' ' laıt111zhktaa, Şa ••· • Bcrlia (•.•) - Almu 
~ \t ~, 111allar çBrBmei• ylı Mekte hı uçaklara çarıımba güllL 

~"'thar.,. Gibi bıberler M 11• 1 • Kerç bogaıında S vapur l 
~··ka abuli karıılaya• ua ım erı remörk&r ve bir batakç ı 
''ı ~ için pek acıkh mah· Ankara - Jandarma iemiıi batırmışlardır, 
\ htlere katlaaan fakir ıubay ve gedikli erbaş okul: _ -u-

Suriyede 
Manevralar 

---o---
930 Ölü 

Loodra (a.a) - Emtoİ vıffalsiytlio devam ettiiial 
yet neıulığıoın neşriyatını te Al~anların. i~i~~I bıt· 
göre ıeçen ayda logilt ere hna bucum edaldıaını ill•e 

1 k 1 d 930 ederek bir Alman rruba· 
!e_ y9a9p9ı an al ı n adr a Ö oun 4 giln ç1rpı1madaa 
olu yar ı vu ır. Jen OOO Al '"ldü . . ıoara 4 man o r· 
lcrdeıa 11 i hf nk edilemı d..... .. bild' • uguou ıra yor. 
yecek kad r parçalanmıohr. 

----o---
Papanın 

Hitabesi 

---o--
Batırılan Ja
pon gemileri 

Mclburn (a.a) - Teblll 
Hakkında Molluk aduında Japoalı· 

raa S biD tonluk bir ıeml· 
Berlio ( •.a ) - SlyHi ıi ile 2500 tonluk iki ge• 

~ 'tt. halli ••taadaıları Jarınıa bütila teııdlitiyle 
~•ııtr etmekte• hali 1 Ankarada~yerleıtirilme1l do 
~. 'Jor : Biraz iauf ede-

1 
laylıile ııoaflıra •• dera ·~ 

~ llataaleketiD aaaal aıU y111 artın bu okullaran ög 
ıı.a., lll•kıatla bup ekoao . retmea kad1'oıu da tezyit 
l~t k d i edilmektedir. "'it aya a1 arma • ça-

mahfiller P pıoın nutkunu misi bıhralmııhr. Uçakla· 
Loadra (•.•) - Taymi ı ki 

tefsir ederken diyor ar : rtmız Anbov ade11 rıhtımı· 
ılD ıuıiyedeki muhabiri lo-•-.:••ı blraı daha derin Fransada Ya· 

•elim. 
•su nutuk bir kilise nı ateı vermlı Y eai Brltaagi ı iz maaevraluına dogol-

F 1 d . 1 1 ddmeçidfr. Katölik ruhiyle ya adaıında Rabaal lima 
'°" Sırrı Sanlı 
"---~-----
(kdeniz e 
bir hava 

h d. • ı . cu IUllll arın • ııt U l t u 1 iŞ erı ettiklerini yazm•ktadar. aöylenmiı ve ıiyasi bir va- oın• ve uçak meydaa••• 
Vlıi ( a a ) - Dıbiliy --•-- ıiyet ihdasına elviritlidir." tıarruı etmftlerdlr. 

naıarlıiıaa bığlı Yahudi iş • - --o--- - .. --
leri bu •ekllettea ahnarab. Mihver H k f h tt 
b•ı••""etl batıaam•ıtır. Tokyonun ar o a ı 

l\1tıııı. J d k• İplomatlarJ Moskovı, (•·•> - Har-t::'Dışması a ponya a 1 Tekzibi kof bıtlnu )'lr•b So•yetler 
~- dra (Radyo 8.15) - • b Lizbonda Tokyo, ( .o) -· TcbJiğ: bu ağır hücum ile Alman· 
' l•ce Akdeaiıde 13 yeni 811§ 9 mı.ıyı ıta 1 düımao deolı ların Kırımdaki taarruıaıa 
~-. aıllerl ta1yare1i Tokyo (a;a~ - ~apo~- ~bbon ~ı .e) .- . llıJya alh ı t nfuıdan bir yolcu çovirmck için mDnevıa de• 
~'hlı sif6hlarlı pençere yada mllli barhil temıa içıo dalu müttefıklerın d ı plomat vı puru battığı . bu denini· ğildir, diyorlar ve bunaa 
~ • •ht ederek 15 da· 7eni bir parti. teıekkül edi farını. ~•şıyaa tren buraya hsının d a J ıpon olduğu tabii bir t!arruz o\duia•• 
~ devam edın çupıım• yor. Bu putaola başkanlı gelmıştar. Buoluı al~cak doğru "değildir. Bu vapor ve Ruılar&D.muharebe aetl• 
~tıar. bir çok dOımaa iı•a Moıoyoto ıeçmittir. olan beş vı pur beklenıyor bir ıeraeri torpile çarpuak ceaine kadar kuv•etleı 
~ 1•1erdea "dlltlrlllmlt· Parti Jıpoa ıiva1dial ~bir Vapurlar 20 mıy11ta gele batmııhr. • a-öıterea bir hareket •••~ 

,araya toph1acıktır. cektir. iaau ili•• ecU1orlar. 



SAHiFE 2 (HALKIN SESIJ 15 llar.tr " 
TiJrlr tarihinde b4yü/, ,an s k h ı PEKLiK 
ve ıöhr.ı ka%anncıı Türk e er asta·ıı c: h. H b 1 • 1 

Kadınlarından 1 v d ~ e ı r a e r e r 1 111111 zı"I .. " I~ .. ıgına çav ar ı r• 
m;;::.:~-Bıgelj unu Hava1 şehitleıllk okulların aa 6 •• m11 

-19· Ya.zan: H. Tiırkekrıl -•- rİ İhtifali t:: tjJj ı••tfc•1•tln ..-rı 
5.oim Biwe, ıevincind•n •enet •ekiletiain teıebbU Buglin 15 Mayıı, hı•• Nüfuıu 10 biaden aıa· bula••• macldel• ~ 

· · ··-···· -··· j Sıhhat ve içtimai mua . - rare: laıa•ı• l•it' 

Aaöına •ı6mıyacak bir ıli üzerine t6ker haatıhinıa ıehitlf"rini anmak ıOaBdtlr. fı olan kaza •e lkBylerde- zehirllclir .•. Fakat -" 
hale ,eliyor.. müpteli olanlara ekmek Türk göklerini dOıann alnn ki ilkok&illar b"flDd•• iti· ıak ba ıılalrll 
~·~ kutluı mukabilinde her larındaa masun kılmak yo· barea yaz tatili cle•reıiap arHı•tlı•, l•ı•• 

Heyet Kazana döadüiü ıüo L iifaı batına (125) 1., lunda can veren aıiz •• glrmlıtir. bmir merllezlle yecek, •kıi••, ııd• 
uman bu haberi Sevim gram çavdar unu •erilmui kahraman ba•ı ıehitlerlal Ôdemiı. Ber1ı•m• Tit1 •e ıeyleri ayırır, o•l•rl 
Bireye m&jdeJiyorlar. lıle hakkıadaki koordinasyonkı anmak ve hazırlanan ihti· Meaemea kaıaları Ukokal- ltaralı1r, ıellirli ol• ..... 
rla d&zelmeie ve yeni bir rarı çıkmıştır. falde bulanmak üzere bu farı 6 laaziranda tatil de•· rakmaı... lf 

rBneıin doiaceğıaa ibtimıl O gün önce yürlllüğ~ sabah saat 9 da halkımıı resine rireceklerdir. Şurı11 rarlptir ~ 
veren hamiyetli ve ylikıck gire~ ~u kararın lımirde Cüm.ba.riyet meydanında bir Orta okullarla . Ji1eler lilrll ma•deler lacı 
Tatanperver olın bu bOyiilı tatbıbıae unu bulamımuın leımıştır. mld&rleri dün maarıf mi• içeriıiacle •ı•i•1• 
TO k k d b it benüz baılanamamıthr O adan Kadifek, ıledeld d6rl0iü 11ne ilriaci bir top· onların zelalrlem• 

dl r L ~ 1
.•1:_ deı f a 

1
1 a~~ --C-- . hava şehltliiiae ıldildt •• lanb dabı yaparak imtl· aıahr Nllaa•et llefİ 

D uerı ı " e a o ara11 .. . · ı 
teb - d. Ü su··merban - aaat 11 de toıea• ııtlkllı hın ,u~ıerial teıpit etmiı· ıaktaki m•clielerl Hıum e ıyor ve y re · . • 
iine ferahlık çöküyor. He· marıı~e bıt1ındı . Pıogra· fer •e lmtibınlHdı bala· •• k11dretl pek *1' 
mea yine bıba11na uıuıı bir kın tevzİa tı ma g re: aacak mtlıne7yiıleri HÇ· Pel&Hlr çelr•• i•ll• 
Dl •-t k d 1 1 - lıtiklil martını m&· miıle dir. o maddaltır kalı• •• up yazara ua arının -o- ı.. •-
alg T t f d k b 1 teaaıp merHl.n •Omutaaı· • birikir 

anrı ara ın aa a o ş· J' k d S · -- - - • J 
. .• . . . ım ıye a ar ümer aın d.aveti Bıerıae bir da- Zat•• 0 m•••,I• 

ldıldıgıaı v. Şah Ah mel- bank yerli mıllır pazarında kikılı~ selim ve ıehitlerl Kahveler ıeblrli 
0

• .. ıar &I• 
a~uaua yerıne K1rımh .es· ,hiç mıl "almıyaalara geçen anma Yakfui ıeçirild•. hmir g6mrllkleriade bulu· kaha b1r11k o•l~rı 
luden hın olan Safa Gıra· \ay sonunda verilen numa 2 - Rahat fıareti 6ıe· 28 bi 1 L h • L ı. L L dar 111 

i ·ı • · · 1 . . nan D çına aı Ytaıa Dlra acıa •• yın get rı ecegıoı ve vanof ralar mukabıhade pamuklu rioe merHim yerindeki bıy b 1 d 1 lı ,.. 
1 6 

d ? 
ile olan muameleyi bildiri· / teniıtına cuma gftnii baı rak yarıya çekildi Verilen dava ana 

6
m ~ambı 1~1d ~I •· mıBu • Lt a•la;. 

· en cur mege ıı a •• arı a aoa •J• 
yor. lanılacıktır. Bu ıibi pa "ııret üzerine ıehrimfıdelrl ö rı.ı n h · · n de vıpılaa 6••-'I M' y f b b ._ ı ıu muı ve ~e rımıı rum· ı 

ır11 usu ta u _ e- mu.lu mensucat bir taraf bütün bayraklar dı yarıy• rUlder bat muılürlo;n bua· lerla aetlceleriad•• 
ııretten fr.vkıl de mutc.- 1 hn yerli mallar puarnıdı, hdirildi. 

1 
i . lik d k ııldıiına 16re, k•P• ~ 

husiı oluyor, hemen Sı.ıfa diğer tauft.:n ıehrimizin 3 - Bir hava ıubayı, .r çın ~ 1 ar ma am· aakta birike• maddrı 
G·ırı. · t d k k ı d b ik. i d d - 1 · . lar neıdıade tetebbüslerde •- d 1 Y• zıyue e ere ea- a ı ı yer n e agıh a· bava kurumu ve partı adı ra aaa amat1• · •' 
dirinin tekrar K 1ZID hın- t caktır. aa 8 . Nuif inan ve Kıı bulunmaıtur. edildiii Taklt biraS 

lıfı~a i de edil ceiini müj- ı ---o--- liıetinden Ba. Süreyya Kı· --•-- oldui11 la~lde, .1~• f' 
delıyor, •D•tlerce b ' b•ıa •• f . • 1 • ramaa birer nutuk •öyledi. Gardenparti- baraar•• ıçeri••• • 
•ererek konuşuyorlar. Eski U U.-. iŞ eri ı 4 _ Hazin bir marı edi:diii vakit laiç 
yanlış hareketLıiodeo pek 1 düzeliyor çalındı ve müteakiben bir Sİnİn yerİ dejildir. p 
çok nedamet gctirmiı ve manga asker ban ya ah t Bir taraftaad• ,1 
hakiki bir milliy tperest ve ~ lımirde nüfuı dairesinin yapıldı. llkokulları koruma ce· çekealerla bıruk1•'1 

•at 1 b 1 müsbet bir ıekilde halk --•-- miyetinia yarıa akıam Hat. mikroplan• peklik _.. .. aascver o muş u unan . . • ., 
S f G . M' y f biıınetlcriai görmesi ıçtn kcvınde verıfmek &zere ter· yealeria banakları•, 
ı • ıray ırza usu un K } o• 

ellerini öperek bu sefer nüfus ttşklliu d r ği~ecek, iZ arımız tip eylediği rardeapartinıa aiapıtıe dabı aı 
eı'-i b t 1 tt k ' vazife bışına dıba hal efe.. At ) d lttanbul Şehir tlyatroıanun yiae tecrübelerle ' 

11 a a arıoı unu ur ca J • • • JC &r 8 . w. 
bir tekilde çehşıc ğını ve manlır getııılec c: khr. Ş e-h· ı ~ . . Hılkeeınde •erectgı tem· mııhr. ki 
ta · ı bi T- k h rimi~ia muhtelif yerlerinde Beden terbtyeıı atıcılık ıilJer dolayiıile orada ya- D4mek olayor 1,a 

m maouıy e r u ru ı -f b • '- b ajınlığıı:ıın talebe için hı· 1 . k 1 çıkenlerl• kendll9' 
ve azmiyle uğra~ıcığını ou uı ıu elerı açılıcı., 6- • _ pı muına ım in görü eme- b'' 1 ıblrl 

d d 1 kümet konıiının alt katın· . ırlamış oldugu ahı muıa· mittir. Ayni gudenparti Yaş ı .e 0 11 1 lr t•f 
•• e _lyor. _ _ _ • . bakaluının ikinciıi dün . ~ol•.J la•aılıc• 

Muza Yusuf bu haberi d cufuı mudurlügüac bır Kü'tü k I' d yarıa akıım Şeh1r r11lao· rlld1r. 
Te S11fa Giray ile olın bu ' daire verilecektir. 

1
' rtpar po ıgonaa aya- ıuada Tetil<cektir. 

pı mıı ır. 

mBlikatlarıoı kıı:ı Sevim J Nüfus daire iudc hıl1ea 22 Çap mavzerle yapı 
Bigeye uzua tıf.silitiyJe ya- büsl! Ü muamele edilOJcsi, lan bu müubak•lara luı 
ııyor Ye fU fikri de d er- J würacar.llua b m .o cevap liıeıinden on bir, llıı mual· 
meya ediyoı: 1 veıilcnesi ve kayıtlana ye · tim m~ktebinden onbir ve 

.. itte ıevgili yavrum, nilmeai temin edilecektir. ticaret Jiaeıi talebesinden 

---o---
Defterdar 

geldi 
tekrar Kazın abılici çok altı kız iştirak etmittir. Askeri nı: f e1iai bitiren 

•icdanh, v tacscver biı bü- 'fzmİr Halkına Battan nihayete kadar defterdar 8. Mümtaı Tab- Yardımte•e•l•r e 
kiimdara dıhı kavuşuyor.. • .. ı~vkli_ ve beyecınlı gtçea ra~ bug&nden itibann vaıi eyhk mDıildi ail• t• 
Ben keodiıiyle uzun uzc. MU JD E bu musabakalarda kızları- fesıııt~oaılıyaçıkbr. Defter· larıaı batlamak -4' 
dıya konuştum, düşün cele- Ç o kaya Aile bahçe- mıı ci~den parlak bir mu . ~ar mua~iai 8. ~alit T~lı• •ermlıtlr. Mımaa•~ 
riai öiıendim.. eiode 9 Mayiı Cumaıhıia· vaffaluyet lıaıanmııtır. h de vazıfeye çırırılmıthr. ber aldıiımııa ,t 

Ba zatta da millet.ever· den itibaren her aktım •• •• • Ma111 perıembe ,. I' 
Hila ve vatanperverliğin musiki üıhtlırındaa Kanu lstan bul gu~ruklerı Baı ahı ıaıiaoıa ıttt_;,ı 
ço~ kunttle Lıöklet?1i~ ol· ci Fethi Öğrdea ve arka- ••d•• ı•• .:C. •• d • ~lzll&li .•ktam 1 
duguna kanaat getırdım . . d.1şlen tar fıodao icrayi m U Ur ll X UD en. rılecekbr. ~ 
Eter kendiıi tarafından bir san'at olunacaktır. ihale gür.ıü : 26151942 Cemi7etiD 1ıkı• 11• 
teklif vaki olur ve ıeni Ayrıc Zt Dgio varyete· Mikdarı Ot ğeri faaliyetine daltil 

0 -~ 
zevceliaine almak iıterse de müşterilerimizi ea1en· M K.N. Kilo Gram Lira kr. Eşya cin1i mlıildi toplaabl•r:,' 
hemen muufaklt cevabı nı direcektir. 1083 21295 00 25000 00 Demir oto 1111 tlmlıde blylk ılA ~ 
Yer, o vakit yine eıki mü Fiyatlud ucuzluk vardır. · akaamı d1recıiıaı mabakk• 
cıdelene baılar ve bu se- Yukarıdaki eıya 1549 11yıh kanun mucibince mekteyiı. 
fer iaıaallab muvaffak olur ederim ,, 26 S 942 de saat 13,30 da kapalı ıarf uıala ile Htıla· F br• 
tarihe soyumuıuo ebedi ve ')evim Bige mektubunu cıktır. Kanuni vuikala.ıa ibr•zı ve temiDat ile teklif Dr. a ı 
bOytlk namını yadigir d bitirdiği zaman ıuincinden mc-ktubuaun 11tıı g&nü 1aat 12 ye kadar verilmesi '••h Me•lek .. e) 

miı . oJuu_un. Gözlerinden hemen ayağa _kalkıp. takırlilia olunur. Satıı Sirkeci Reıadiye caddesindeki Glm· Ro•tk•• • 1'
1

11 
il '- - J loatlaH H Elektf ıe•ıı e oper, muvaffakı· ıa•u oynıyıcıgı ge ıyor. rik nhı M6dlir16iBadedir. Şartnameler a•ılıa fOm· ,.,.ı ••. llrl• .. .,,~ 

1etiae Ye 11ihiıaa dualar -Ark11ı~r- rlktea para1ız Yerllir. IS 22 5226 " •• T1Llf0P' 
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Defterdalıiından: 
Malaammen Bedt-li 

' oıorse baıkasına ka -ı 
ıacak dluı karısını 

1 GI TER NIN iAŞE 
SiY. SETi 

~--o---

Bundan do yı neıar le birde Profeı&r Drammoa· 
Çatalcıaın Yakuplu kö .. dua şübeıiyle)uün ıebette buruaan fpiıirme ıer•lıl ili•• 

50 00 yüade iıleaen feci bir ci· edilmiştir. 
nayetia mobılıemHiae dün Oıada hıyıah ahnmış çorba ve et lraru aebze ba .. 

Lira Kr. 
laıaatlu •· Tlrkotla ıolsak 772 ada 220 00 
t __, 52.50 metre marabbaı 41 tajh 
d11s1ıı.. . 
ltıp;1 m. Emlal»ey ıeblt Nlıım ıokak 
IJO U. S panel 243.SO mıtrı mara&· 

öldürmüş 

la) laaı aamara111 anı 
kl,rı m. Salrııh ıolrak 830 ada 3 

'18 Parael 99.50 m2. aumara111 arn. 
kıs-rı m. yeal mektep çıkmazı ıokalı 
794 acla 23 paraıl No. 153.50 m2. 8/1 

başlanılmııtır. Ve Hadi•e· lık toı.u iİbi yemekler buırlanıyor. lıkaadlnavya mem· 
25 00 ala ıaçlu Arif akli bir bub leketlerinde Amerikadı, lt.Jyada, FranHda gıda nıe .. 

i 
. b L h selelerioi tetkik eden müteba1111 ~aşçılar bu ıubeala 

raa ıtç rmıı •e u uu ren i . . . k d' ı . . meta 11ne ııtır e ıyor ar. 
153 00 11na91ada k.aruı Safıyeyı Oıtı halli ~aileler iç iudc böyle mütehauu •tÇılar 

or!ada hiç bı~ ıe~ep olma· tutulmuıtur. Bu suretle h urlanın yemek liıtelerl bll· 
dııı halde çıfte tle vura· yllk m11ğaul•ıda tec.üba mutfakları, ea kalabalık :ıo• 
rak 61dlbmOıtiir. kıklarda açıl n lokaoblar, koı:ıferaaılar tecrübeler:gibl 

bt lajlı ., .. 
lıaaarbe1 m. 1517 iaci Hpıtçi ıokak 1024 00 
~~ ada 2 pa"el 5120 M2. 83/2 tajh .... ,. Okunan tahkikat evra- aeıir ee ilin vuıtalan her tarafa yayılmaktadır . 

kından dı Arifin bir f filui Bir çok aile kadınları nrışhrma m~rkezleıiyle te• 
llrıacl lıaraatlaa M. Halil . Rifıt P•t• 154 00 ta bit halinde kendisinin, mHta buluauyotlar. 

~ '24 •ela 3 parıel 309 m2. 172 
'tt ta}h anL f ••lte1 m. piyade çıtrmaıı ıolıak 350 00 

4S9 ... 17 panel 435 m2. 59/l hjla ..... 
~•llrlteJ M. 1512 iıci Mıaraklı ıokak 2SO 00 

ölerek kar111aın baıkaları· OaJara akıl öJ-retiyorln. 
aa kılacağını dli16ndllitiaiı Memleketin birçok ıub 3leri birbirleriyle daima mi· 
ve bu ıarlp dütüaceaiad~ a11ebette bulunuyorlar ... Bir ıeyia ~yerine kaim" 'olaa 
doğurdağu kı ıkançlık tui- denilen maddeler hıkkıad ıiddetli bir kontrol (tatbik 
rile Safiyeyi öldürdüğü aıı • ediliyor. Bu gibi maddeler ancak fen komitesinin 'mu• 
faıılmııtır. vıfakalı ile yapılabilir. Bu ıuretle bu lnı aacık ııda 

Katil : kıymeti mevcut olduiuna ş6pbe edilmeyen maddeler a.~13 ... 7 par1el 116 metre m11rab· 
..... 59 t• jh iane 
Uaaarbey il. 1507 lacl Demir Mıh· 
llletsllr ıokals 1438 ada 18 pınıl 55 
'-2. 7 tajb ar1a. 

"- Ben, zihnen malfı satılmıştır. • 
42 00 bir adamım. Beni bir dok Sivil bılk için hususi lokantatar açılmJfı bunları• 

tora muayene ettiria." ıdedl bin yüzü geçmiştir. 811 lokıalalarda &ilnde !215 

~•11r1N1 il. Hlcum ıokak 1404 ada 100 00 
P•nel 100 metre metre murabbaı 

!1·1 tajla araı. 

1 
lılaci kaTaatlaa M. Nnmiye aokak 30 00 
753 alla 9 pıuel 204 m2. aumarHıı 

"•• ~~acı lsuaati•a Mabdea yol 1764 ada 113 00 
,.,MI 568 metre m11rabb11 aamua-

Demiştir. \ b:n öğüa yemek veriliyor. · 
Mıh,eme ıuçluriu.:1 ald"i Mektep çocuklarına mekteplerinde yemek yemeleri 

durumunun teeptti içia h. tavsiye ediliyor. Bu yemeklııJr iııe aezaretiala .emriyle 
bibi adliye muayene ett _ iki kaptan ibarettir. Grıraitü r lü et ve puding sııda kıy• 
rilmeaiae karar vererek dL· aıctl takribea bin kaloridir. Yemeğ'in fiyatada ebvea• 

ruımayı talik etmiştir. dar : 5 peni. 
Eğer talebeııia aileıi yemek fpırHını veremezse o 

uman bu parayı iııe nez .ueti veriyor ! 
-Son-Esir kedi! 

---o---

ltı..,.. lngilteredtEi uirler ara 
~lılacl karaatlaa M. Naımiye ıokık 30 00 ıında bir de kedi vardıı . Maden kömü,ünden 
~3 ada 11 parael 207 metre murab- O•kar •dandaki bu ked Mangal ko··m:;ru·· 
I ••marHıı ana. Almınyaaıa Bismark ıul. u 
klaci lrara•tiaa M. Mabd11 yol 1754 25 00 h11nda idi. Bu zırlbı Batu htanbul - Mıdca köm1. li tozundan manııl kömihl 
ttlı 6 pırHl 168.50 metre maral>bıı kon ıoara Couak adında~ ı yapılmış tecrübeier iyi netice vermiştir. 
•-.ra111 araa lagiliz torpitoıu miireth • Maden kömiirli tozundan iki ne•; mangal köıııilril 
llıi•ci lıara•tlaa M. Dere kenarı 1774 14 00 bah tarıfuıdan kurtarılmı~ v•pıtm11 otup birisi 3 kilo •ğırlığıadadu ve 12 Hat 
•.tı 20 pırael .. 93.7S metre murabbaı ve ArlnotabıJ tayyare gt. urarmık•ıııo yınmaktadar. Diğer 1 kilo aj'llhğ'ındadır 
'
1 
•-.,aııa araa miıiae verilmiştir. ve 6 saat yine kararmadan yanmaktadır. 
isi• ı lr • M N D Fiat 6,5 kuruı olan bu kö uiiıüıı be.- malbıdı yan~ 

l.. c •ra•tıaa • um iye .. ıre 28 35 Bu ge ,. i batt.ktan ıonı. 
••• L •- 175~ d 2 9 ..lığa ı tı i~şılınıştır. ara •O••• ;, a a 1 panel 18 Oıkar bir tahtı parçıu 

'-2. •am., ... ı .,.a nıuioe ç•"m''· orada buıu Mektup ve telgraf ücretleri 
~~, .a_ narak kartanlmıı, c~bel&t- Ankara - Mektup ve telgraf ücretlerine yıpılaa 

-·---i '1~ J•ztlı emvalin pefİD para ile mllki· tır1"• nakledilmlıtir. Oıku ı b k b f 6 5 9 ıam arım tat i ine cum günü aşlanacaktır. Telir• · 
42 tarıtliaden itibaren 15 glia mllddetle oradan lrlandaya go-türü ı k ı· · d 3 k ı. ı b d b •1 L 1 lınn · e ııncaan en uruı, medup arın ıe ir a ili 

• •O•a m111t111. mliştnr. Şimdi orada bulu 
t...;:"' 21·5-942 tarihine m&aadif çarıamba gilnü Hat aayor. v ya h rici olduğune bakıl.nadan 8,5 kurut ahaacalıt· 
:'it T-11 1 i b lır. Şehirde otumııtik telefon muh•vcreleri 10 kuruıa 

-.:. ... p er • mu ammen bedelleri illerinden ---------- k ı kt d 
,wdı L- ızmır Askerl1k 'U· Ç.l-SJJI m-&m;iar,~ ..... ~---.. h .... çak teminat akçe1i yahrarak yevmi mez ' y _ -• ••--• 
... il EmlAk m&dlrl&ilado m&teıekkil 1atış b . d • 0 

• d ı 
...... a mlracaatları illa ol•nDr.. 2503 asın BD: ı nemasın a ı 

:-:-:-~~-:":""-".'"'-:'"--:'~--.~--------~------~~ 

~ . 325, 326, 327, 318 do ıv ARIN Matineler den itibaren2emufıiz ıabeter birden: 

'"E HALKINA MÜJDE tumın ihtiyatların senem ; 1- Brodvay Ç lgınlıkları ! 
yoklımalarına bışlanmııtu. ' • 

fı~:-1 Sahil Park Gazinosu Bu doğamlu erat hor giln : Lınc Turner . Joaa Blondel ı 
~ la tlibeye mihıcatla yoklama· : 2 PARA HIRSI ı 
~l1ılr fedalllrlıkfarla ıetirm•i• mavaffak o~- larıntnı yıpfırmaları liıım· : • ı 

•ı Tlrklyeala tek yddııı ~• 111 knliçeıl dır. : Lyan Barri - Heuri VVilcoxDa ı 
~ ı~ IAJ•ı IOZEJJ(I S(llR Gelmiyenler haklcındı :sonıltrr: 2 30-5 20-8.10 8. Çılgınlıkları: 4 - 6.45% 
_, 'fWI il n kaaunoa . ceza hükümler ı : 9 30 C arteıi - Peı. r 13 de ı 
~~ ta•ı•mıı arl&achıları ile birlikte 15/5/94~ tatbik olunacaktır. •y teı. ı 

l ...... itibare• lio111erlerlne bıılıyacaktar. i yyare sinemasında 36·16 ı 
I'-... 'fENI SiNEMADA : 329-332 dOğUmlUl8- ı Bugün ıualloelerdeo itlbrrea Pariı bayatını ıanu ı 
f ~ • ı eden menim~n en hakiki Fraoııx filmi.. ı 

~LLAHIN CENNE_T_I -, rın UDklaması i 1'" AŞK ve iHTiRAS i 
ı 

• hmir Askerlik tubesia .. ok Holmesin ve Bas-.: den : ı Bıırollerde: G•by Morl y Elviro Popuco·Armınd ı 
329 330 331 332 do· ı Bernard · Victor Bouch .. r ve D&lio lagiliıce ıöıll ı 

iter Villerin köpeği l t0~10 İ~IİY•111 ·;·~:2 yıllık i2-TEHLIKEtl SEY AHA Ti 
..... k&A fa· t sı•rkte : yo tla~a a~ı - d 't'b pı- :Ayrıcı: Renkli Miki- Matineler: Tehlikeli Seyabat: ı 
91 ı zar uı ruaua en ı ı aren 3 15 6 8 45 A k lh · O- ıo ı 
---------------------- yapıl.acıiı teblii olunur. ı - - · 1 ve brH: 4.3 7.15-



SAHIFE4 • --------------(HALKIN SESi)--------------

=; ~ :~~:R-A-~~to~T~E~LG~R~A~FH~.A~B~E~R 
şırmış bir kan ı çar-

vaziyett dir pışmalar Azerbaycan-' Ekmek ve :Maliyeci 
Cenevre (a.a)- Şimdi Moıko•a C(a.a) - Raı dai isyan fırıncılar nlan 

FraDH bir ço" Beyoelmi- tanklanDID delip ıeçtilsleri Ankara (R.G) - t,.. letanbul - vuı,et ,, murl 
hl meselesi 6nlade . duru· Gedikten R111 kav•etleri Aserbaycanıada çıkan ka- belediye, ekmek m11el11I 
ror. Fraaaa iki tardıa ida· binci ve 8ç0DCI Almaa m8 rıtıklıklar hakkında ıene· lıeriade deumb teftit •e Aakara - il 
,. edilmek rlaOa mHele- dıfH hatlarına doira iler· ıaldea ıoralaa ıaallere bar· takiplerde balaamaktad1r. letl IHldllh , • .ı 
aidir. Bitin bu baditeier &emektedir. Almaalarıa "ri biye aaım ıöyle cevap Vali bu laaıaata beJaaatta lnada1d kaaaaa 
karı111a~~ Fran111 .. baııaı catı .lo kadar aeri olmaı· Yermiıtir: . . bulanarak, tlmdiye kadar Jeri eldiye• !tir 
dilıls rıbıdir. Martıaık b•k hırkı m6bim miktarda top -Kabile reıaleu •o ba- mlteıddit teftitler ıirlp 11te •erildi: 
l11Ddaki Fran11z Amerika• veaalr (malzeme terk et· 11 meafaatpereat tıh11larla hemea bemea biç bir :fına ~2 - MallJ• 
mlaHebıtlna da11 bir ke- miıleı d ir. ~caebi propıtaadHı yli· maalenf me•cut olmadıjı- teıkil"baa dalad 
llmedea bııka bir 1•1 ner Ke rçteki zaferdea ıoa· ıladea Azarbaycaada ol- 111, m1teaeb1:tib olmayarak maııh •• lcretll 
redilmemiıtir. Beyaelmiiel ra Aluıanlarıa Harkof ~Oze dakça geaiı bir iitiııt çı· yine ekmeiia tarbııaclaa mall1e lilametl 
Mltabitler ba duraıau ma· rin~en taarraıa reçecek karmışhr. Ba hyaaı baatlr· vılaa yeya ekmetl bamar clıkla•ı tart•t-
•afık balayorlar. Meselede lerı 11 nlı1ılmı1hr. Hukof mak içia lran oıduıuaaa çikararak maayyea tartıyı bet aeae ur.fa• .. _..,... .. _ 
t.alaaaa ea 6aemli darama ıokaklanada ıidddetJi mu klfi reldiilai, fakat Raı ancak ba aaretle balaa 17 11lr mall met 
Amerlkaaıa iıtediil 7 pet· berebcler oluyor. ordaıu•aD yardım5 ettiiiai fmaa dladea it.barea aa takip •• •eki.-
rol r•miıi FraaH b11 re- ---o--- ı6yliyeD , .... ,... Ruı ba- •erilmeyeceğial .a,ıemlttlr. dofradaa dot11ı1• 
mllerl te11im ederae bita- F . k .. k •• t reketi::ıia lraa Bılerine ta· Yllnelr fiatle kaçık ek· lttlrlk deralaf9 1 

rafbk badadaau açmıı ol· e_J a u ur 1rruı ıekliade yapılmadı . mek ıataalar da tlddetle 53 - 52 ı.cl 
maıııdaa korkuyor Fran· satanlar ta• t1111 da illve etmittir. takip edilmektedir. rellice riayet 
~11 b•t••li iki g&a ••vel c ,baa Baaiaia, Aaer· ---•--- b•larla mail it 
Mareıal Gariaı ile ır6rlt · kin olunuyor bıycaodaki iıya111 oldakça Bayrak .,1e, •••• , '·rt:: 
tli& dojra deiildir. G6 ııe•it diye tenif etmeti J• lrıdar laıpllH ~ 

· F Kemılpıııda barcıları dıa ltrt _.. ,.,-
r1aı raaHda deiildir. dltlrıte d~ter. Ko•USU ,_ 

Ceaerre (•.•)- Marti verilen k&kihtleria matluba --o--- y ıtır para ceı.,. 
ailr 6 8 1 • b kk d mavafık olmadıiı ve bun· laadırıllrlar. 

1 r ıme era 1 
ID • farın Plitia vapuru flDlfl Sovyetler ---o--- _ _..... 

••tr oluaan teblli Ameri Erziacıa (a.a) - Bay· -
kaalarce ••him olarak te- nanda 11lındıktaa ıoara va· H k f rak d&11 Hat 14,30 da Re- Şu••pbe 

ııflarını kıybettiii bıkkın- ar o 
lllrki ediliyor 6yle zaaae- d k' llıi ti 0 . i •• fabiye atletleri tarafıadıa •kA t 
diliyorki FraDHDID Ame· a 

1 
' ye er dıeuae 9

• Onünde hıllııa COffUD tezahlrleri şı aye 
·L liyet ziraat mli iirl6j8a6D ı rıııada hüi&&m•t daireıı'. Loadra (a.a) _, fl•a• aota1ıaa •erdiği ce- .. 

••p aalıtma lıa pıılnı ka- badiıeye el koaulmuıtu. Moıkova (•.•) - Roy· ae bıralnlmııbr. oıdaıa c1 .. ıerl 
L d Kükürtlerdea 10 par · ter bildiriyor : Eıiacaa _ Refahlvede f i i ye pi 

pamaata ar. t hl'I 't' .1 . b 1 M 1 iT' k ı mi ett ı mart --o--- çaıı a ıb e. uı mfıık u,• a• ardeıı ım~çea oHnua Atatürklill miHfir kaldıiı m•• birlilrlerl•I• 
rıa matlaı a mun oma kuman Hıadıl&i aıhlar ar ev 6alhıde verilen bayraiı 

1 1_ ,.. 

Ç k d •• •• w k f L memaan ua •• ocu UCU• dıfl aalııılarak HtlflDID O a • yapbalall taırtuıda alaD atletler 8 30 da Şu iJ t' I •k 
.. meni viliyetçe allkad11la- Afmaalırıa ilk Cmildıfaa ttbıi budutlın~a relmiıler • meıra:.ıo ~·tlt• •• k ••ıd•• · · · · · b ı ı d o . . maDyıyı •• ı .... ı rUr en 0 U ra bıldırılmııtır. Bu klikiirt · .t uı•ı ~ar~•.t ar "· üt· •• ba1rarı Su ıebu atlet- Rumea ordaları it 

Beykoıa baj'lı Ali Ba· lıui utııı çilıaranlar : bık· man mibım ~bu me11feye leriae tealim etmiılerdir. danı Aatoaeak• il' 
hadir k61üade dOa bir ka- kında tahkikata bıılaamıı· ablmııhr. Amaay• - Vilayet ha meleriade R-,.ıı 
dıaıa ölümli ile neticelenen hr. Lüzumlu muımele ya· Moıko~a (•.a)- Royter dadunda Amaıya atletleri Hftarıacla blkllll ~ 

Pılacakhr Mareı•l Tımoçeako ordu· d ·•-ı t atr l,ir çocuk dUtlirme faciası · tarafı adan ah Ha bayrak Ya aa fi• J• ...-.~ 
1 t Ayrıca reçea ıene Su· ıuı Harkofa tyaklıımakta- T k t ti ti • t 1• maa aleylitarı pı'_ o muı ur. . . d o a a e eraae 11 ım 

Ba köyde oturan Salıh riyedea gehrllea bir puh " · edilmek lzere yola çika- lara aibayet ,., 
adıada birinin kanıı Zelib•, kOkürtüade aranan enafta --•-- ralmııtar. temittir. 
tedarik tltiii bir ebe •a••· oım•d•t• aoı., ...... k ıbaat Kırım -----~~ 
taaiyle çocuiunu d6tiirmek Yeklleti bualuıu uttuıl· 
İ•terlren ~ıma,tır. mamasını bildirmiıtir. Hareketi Hatay oteli 

Beykoı adliye ve j•a· -o-
-o- ~ hadisesi dermaıı b,u facia etrafında 

tablrikata bıılamıı bulat• 
maktadır. 

Büyük bir 

Buğday Londra (•.•) - Tıymi· --•--
lıaıir• buğday relmt ıi ••• askeri m11harriri IOD Mitleri 11fatiyle otele 

beklenmektedir. Toprak Karım llareketleıindea ba· relen •• otel ka1aıu a pa
mtbıOlleri of11i lımir ıu· blı ile diyor ki : ra halim edea Naırl Çola· 

y8D2'1D beal emriade pek a:ı buğ · Ha•• yollaıiyle aıker t111 8600 ve Alial• 300 li· 

Sof,. (. ) S f dıy bulunduğu için mer· aakliyaıı yapmak temia rauaı çılm k •e em•İy•tl 
, .a - o yaya . . • . 

yakın ayırma ıarında ur· kndcn bujday ııteamııtı r , edildlii taktirde Alman aı- ıalıtı~al etmekle maınua 
aıçh ıııonlana p ti Yakıoda m111r uau kanıık kerleıialn vazife kolayl•t•· Keç ,cılerde Hatıy oteli H· 

Jlıladea tiddetli :ı amaı~ ekmek çıkaulmıııi• haıla caktır. Fakat Aıak deai. bibi B&tir Koıkut ile otel 
flD çıkmııhr. Haaa: 

1;:k DKaktır. ıiaden Hazer deaiılae ka· kitibi kardıti A!t&lkadir 
mlbimd r. dar olan çok ıo•iı arazi· Korlludun ıebrlmıı H1iye ---o-- ızmır askarllk ŞU• bİI bu gibi YHılalatlı it ikiaci ceza mabkemeıinde 

l lr ff gıli ve elde tutulma11 m&m cneyaa etmekte olan ~ma· lçialıl aç•C•~ 
Çlı aıa Sineması b8isnden: k&a detildir. Karadeaiı- hı kemeleri IOD• umittir. latif kokulard•" 
GGıelyahda H•lk putııı Sivil li1e muualanııdan deki So,yet donaama11 tala · AptOlkadir bir Hae dart ~lımirKaıı, 

i»ahçeılade "Açık Han" harp okuluna bu 1eoe de rip edilmedea e•vel buıa · ay laapse, Beılr de 8900 Yıldııı, 51 
aiaemaaı açıhrof. Ej-lenceyi talebe ahaac&ktır. letek:lile- lara mibveria Hker aak- lirayı ödemeye mabkim, lt1i 1• Ba~ 
~ok ae•ea bu mubıt içiu ria aaktılik ıobeaiae hemen letmui de mlmk&a driil· edilmfıtir. Beıir ce11daa Çiçek 
blylk bir fıraabr. mBracaıtlara ili olunur. dir." bera.t etmqtlr. 


