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Tirlr tarihinde büyük ,an •Dle o)er : 

11e f6hret kazanııııı Türk ıı ş e h ı· r H b 1 Peklik . Kadınlarından H kkındaı - a er ı e"I' i - Neden "' 
ISevi~- ig 1 -·- Aroalar ı Çimento ib-

____ ..,,, 
_20 Yazan: H. 1'ürkekul . Adnltara - R~ımi g•· laaaaıa peklii• 

- · · · · ·. ·· -- ı:ele e memlek tın sıhhati Biçiliyor tikarı maaı için dört t•'' 
S . s· S f c· lıfe ılgili bir koordinasyon --•-- ---o--- Biri rerek 01i!td•'. -• 
.. e"oım . '1

1 
e aka b ılroyın k r rı neşroluamuştur. Bu · pır 

... e cear o mayı a a etli . . Vi iyetimiıin her yeria· . Taıçılardı 76 11yıh dik tlan, gerek cin• 
/lı;i oatan v ·ıı t • karu• göre kının bulun• d '-lada teim .. ato tlcaretı' J•· dan yetiıecek lrad•' 

e mı e aever dur n büt- b k k~ e arpafarın hasadlaa bıt· • .,. "' teıriAi meaai ediyorlar 'bük ~ bu~ ub u -' ve laumııtar. Amele tedarikin· pın taınamıt tacirlerClen 8. ek yemeki. ikiaclti ~ . ---·~ 1 mı ı• ıı ar ugucder Hilıeyia "7/orlvlarıa 200 •-u yemekleri baımıtlll' 
ı ib ·b de güçliik çekilmekte ve 1. • 

Safa Giray ban Kazını t ar n keş ~nn içinde o:ak ipi bulunmamaktadar. ruıı Hblması icap edıa lacthü baraaklar ıe6 
tabtaaa tekrar c vdet ettiği toz v~ omt~ıaıe "bkinia, 0 , .k makinesi ipi te· çimentoaua beher torbaaını olmamak. Dördaıc 
zıman aklını bı•ına almı• mevcu arını ner • eyan . i . i 1 bb 350 kuruıtaa utbjı dth kuıa adaleleri t• ...ı 
"'ahi il' •• d ... d 1 yı name ıle balaadukları ye· aua ıç n yapı an leşe üı· f' t ü k b 1 dıle'er· klite ,.a• 
• ıaıa ea ve iince e· . ı - t t' ıı m ra a e memur arı • 

1 ı, P
1 

• 110 e n bü ük ilik' - . er muıpe ne ıce verme· d ti' 
rladea ııyrıl ü t bit Y m ıye amı· 1 · tt 1 b . tarafından tesbit edilmif ve ca\c in ar kuYre 

1 

mıı, m ı • · b'ld' ki d' m ş ıu an yıpı an u ıp· Çarların aleti olm '·t d rıac 1 arece er ır. · ı k t• il kendisi Milli koraama mlld mak ... 
'" an ı K r d J k' . lerın meme ete i• ır me· . ... . 8 •• u11lılıımıf, damularında . nı ay ve_ ev et ınınl ıi timdilik imkia11ı ld deıumuaıilıııae teslfm olu u ıartlar I•,. 

hareket eden kanın Tür'~ harıç olmak uz.ere beyan· • 1 l \ 
0 

u narak hakkında tevkif ka· tabii ııörllolr ama 
• lib' 1 gu an ıtı mıı ır. kaaı oldutuau ınlamıı bü nameye ı tutu •n bütün rara verilmiıtir. tutuluacı İDHDll 

llıa m&teklmil, bir ~aha toz ve komprime kioiolere ---o--- 8. Hibeyia Zorlnlına gelmez. Halbaki P' -
•• mJlliyetserer olmuştu. btıkümetçe dtğer fi atla :el vapur mubakemealae düa öğleden kartilmaaıa ıarh. o~ 

idareyi eline ılır almaı konulmuıtur. Bunlar beyan· •o!Jfa bıılınmıı ve muba den ıeldliiaf aallı• 
ilk iti Şıh Ali zamanında n•me tarihinden itibaren Seferleri keme buı aoktalına tıh Dl aöre koruamaktı•··· 
iıtlfa eden beyleri birer bi· 15 gü içinde 11ha ahaa · kik~ için p11art11i güoü e Az yemek pılslil' 
rer tekrar makamlarına ge- cakhr. laciraltaadıki gazlııolu talik edilmiıtir. bep olur. Fakat çok 
tirmek oluyor. Şıb AU ile Kııılıy ve devlet kioini bP yax meVlimlade tıkı fi· Ma11u11 ceza eYİae röa de pekliie maai 
çahımıı •e ıhliklırı tefea .. hariç, her türlü kinin ma· d ho;ıtrolil altaııda bulun· derildiğl gibi mağuasıada Meseli in11a çok 'I 
ı&b etmiı bulunan ricali de litıda bugünden itibaren durulı~aktır. meYcut 260 torba çimen beraber ba yeDl 1•' 
b&k&met itlerinden uıak· edilmiştir. 1 H ııran tarihi ııde foci· toya el konulmuştur. rin çoğu et, yamart•• 
lııhrıyor. ---o--- rıalhoa vapur 1eferleri bat· 1 KiLO PiRiNÇ 100 fraacola bulunduiU • • 

Bu defa hükümct işle lıyacaktır. KURUŞ larda fraacola, karii 

rini daha vakıfane ve mü- Hırsızlık --•- - Oiia akşım Moae oğlu ve eımeleri olur•• ' 

del bbiraae çeviriyor, balkın B d M b t Al' Borsa 'imsarları Dıol Sedeler adında bir i~lsınab b,eklik ve~İ~~;,··~ 
iı erini adılet daireıind ı:c• a e ıııe ı Şı- . . . . ,_.1 şı ae ze er, 1emıf ) 
16rDyor ve ılmdiye kadH fak Mehmet adında 9 ya- Ticaret vekileti~deo. ali ~uıevı pırıncnı •• oıuau 100 ae pekhğe mıni ohırll'' 'a 
yapılan zulümleri tamir ite şıadaki çocuğun göılerini kadarla~• ıelea bsr emırde uruıtan Hh!kea tutulmuı Humi yoluad• ol-'~~-
uğraııyor.. k•payıp cebinden 6 kar- borsa sım11rlarından alıcı, ve milli koruıama mahkeme lar mide butahiıll•• 1_' 

Bir g6n busuıi bir eğ· o esini çalıp Aluncıkta Hü l h:m. •~hcı ılımıyac~klau •İ.ae t.e~di olunarak 15 da ıak butalığı•a .tatoll~ '> 
leace ve ziyıfette beyler· seyiae utarken yakalın · bıldırmar. Boru, em ar dıi kıka ıçıade hakkında karar ın da çoia pekhk ç 1~ ~tı 
d t siıde simsarları alıcı t• en bir kıçı müaHebet mıı ır. ve 18 9erilmiştir. Suçlunua 100 Miiımia bar111ıl bı• •I 

t
. k h § Alıa kt · tıcı diye ikiye ayumııtır. d '-I ı 1 

'' ıe uere mer um Cao Ali- nca • memıı ve lira ağır para ceıasiyle mab un a pea ik bat ıc b 
dea ıöı açıyor, bu zatın Muıhfı Ağının cdındaki Bu ıu rctl e, bouadıa kıyıth kuaıi1eline •e yıkalanıo ehir. Vikıa müımi• •,. 

1 Ş hl ı H rM b simsar miktaı ı artac.khr. • b d• ıon zaman ard• pek müfit 1 ı ar 1.11nın, L e me· • 4 
• utahklarında arı 

bir milliyetçi olduğu ileti din, Mushfanın bir takım --C-- pirioçlerin musaderuıne ka da ishal gelir, flkıt iti 
1 1 Dolandlrlcll k rar verilmiıtir. 8 liİr6İerek Iİlayİfferde bufu efYi Afilli Ç' ip Hlerkc.D 1 ---o- -- Jik fÜlllcrİ İıbal i D J'f 

nuluyor, bu arada da Se· yakalanmıılardır. dea d b ktur . Çoraklupıda oturan Ha p a 
1 

ço "' Yİm Bigenia ıdı ihtiramla M ~ Bornon_da •şığı çay lil Diamerikaa kumpanya· ulluk ve uç ciier yoııun olur•• ,, 
aııhyor. goç • ea ıokagıoda oturan ııaıa katibini •dol d k d peklik gelir... . Atik 

Bo
"y)e t ş-ı. - aa ırara emı•rı• b t 1 ki b' r.O va ınstver ~e Utiruye ve Armutlu ıoka· . w 11 a ı arıa ır 7 

bıllıçı bir hatunun . b • d Ak.d T 1 b 5 hr .. ını ıldıgıadaa yaka· ı. b t 1 • dı tşı u· gıa a ı e ~e at ı ı· 
1 

t -o- f •er u a ırıa ' lf 
ıuamadıiı ve fc.vka 1 le gü· ş ndaki Yunus adındaki,\ u:ı~ış 11

' • I . d . . butalıklannın ilerlelll 

ı Jı w § Ker, l d 1 t ımır e Ztraat lvekileh . d b"b k baıt•"' 
e ıg ile uğmeD müctHtm şabıslcır tütüa mağuuıoda ,,. cı e e sme P• b b 1 uceaın e, o re ır 
namuı bir kadının benzeri ıkco evlerine meçhul bir şa bolvarında Talitın tütün ~·~ ,101 

.pul.uk ve uç de· ada peklik olmaıı d• ~ 
1616lmediği de ileri 'ürü- şıbıs girip bazı eşyalaıı 1 mağuaunJan lbııbim üç mırı ım~hne devam edll· racij'eria ve pıakre•• f• 
iiyor. O kadar metbedili- çılôıklarından fail aran· boı çuval ve bir çuval ıu · mekl.ed~~· deainlo iyi iılemcdilı1e;f 
yor ki Safa Giray idela maktadır. aam çıldığındaa yakalan· Şım ı1e "adar 1500 !ayı hazmın yoluacl• 
kalaktan itık oluyor ve mıştır. Oliver pulluğu ve 5 bia H· m11ındaa ileri relir· / 
nihayet bu kutlu hatunun --••-- paa uç demiri yaptmlmıı· -Sonu Y•''~t..~ 
keadiıiylc izdiuca 1111 lzmir Halkına tar. Bunların nereye göa· LO~MAN ti»"' 
olup oımıy•c•ğıuı •orduru· M.u .. JDE Bahar eğlencesi deriıtceği vekileu :ın so- '~"---~"'" .--
yor. Bu alışımı ıçio ilk o"ul· ru1mu~tur. Of O Ok OIOltlf 

Beylerden biri bu iti Çınkıya Aile bahçe- lau koruma C€!mİyetiuia ba ----- r ç ' üıeriue alıyor ve Sevim Bi •İnde 9 Maylı Cumutcaio . zırladıiı b•hn tğltncesi y Muı\n yazan ve ·~-
renin kaıarını anlamağa den itibaren her akıam 1 Şebi'. gazinoıu•~·. ••rile unanistana çlilük yıpan lkiç•t"., 
mur ediliyor. muıiki üshthmodan Kaau ctkhr. Bu gece ıçın fevka· ÜzÜm-Jncİr eaki ,eyblerdea l(ad•'_,ı 

Sevim Bige babruıudan oi Fethi Ôğrden ve arka· 1 lide bazırlıkl r:y•pılmııtır beroi:unua aıilye . ı~~ 
aldıgv ı talimat ve uıu üıe .ı Gece çok g" l '·t' •- 1 aışl rı tar frndan icrayi uz:e ıeçece-. "· -o- yapalta mubıkem••1 aıfı 
rine bu izdivıc m mnuı:i- ıu.ı'd olun calchr. ---o--- Yakındı lılanbuldaada •inde ı&.ıçu aabit olOI 1 ~ 
yeti razı ofduğur u, Türk· Ay11c Zt.Dgia varyete. Kalbı· durmuı Yunınistıoa hareket ede· ay 15 gün hapsin• ~" 
IOğlin ilhı ve Kaz~mn Ruı de wüşt ıileıimiıi eğlen- Y cek bir vıpurlı; Yuaın lira 30 kuruı •i•' P' ~' 
lstUiıandan kuıtaulmu• için direce tir. Be rgamada Öıbey lföyil hıl\non tevzi edilmek üıe· uu:ıa mabkumlyetill' 
her t6rfü fedaliirhğa bo fıy ti rda ucuzluk vardır. bılkındaa Hasan oğlu Hü · re mühim l miktarda 6ıüm ur vcrilmimltlir. 
JUD eğeceğini bildiriyor.. aeyin Ôıbck değirmende ve İttir göcduilecehtir. :;-:,~ 

Sıfu Giray bu haber· r~k meml k~tinin iıtiklili u.n öğüterek kna merke · Kızıl•y cemiytti gönderi Dr., Fahri it) 
den ıon dbtce m .mn uD •. ~urt r cıgını üın,lt t~ 1 ııne giderken ah üzerinde lecek üı6m ve İt cirleri lımlr Memlel:et b••*';~ 
olu~: .. akıllı mfge biıhyor. Sevım Bı- bayılmıı ve ölmüıtür. Mua- kooperatifler biraiiinden 18• Roatkea mOteb•",, İ 

ve çok hami geyi de resmen iıtiyor. yeneaiade kılp durm11ın· tan almııtır. BuDlar latan- lloaUreal n Elellır:, ~.-
Jetli hatunla itbirliii .ede· -Arkası •11- daa öldliiü anlaıılmııtır. bula iÖnderllmektedir. rap~"· .,! 1;;l.~7o?i· ı't' 
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ltatiJ Marifetini B il dır H y t oaha-ıAnk r be e- Sırava girme 
Ballandıra Au att !.. lı ığ r· ı iyesi ha - 1 usulü 

ıc.~:"•lıda Çalrırbeyli köy&odeo Veli oğlu SüloymMD b. i" mu se ke e i lıtanbul - latHbal ..... 
61ı1, u PHHıaa tama ederek tabanc• kurşuniy • 1 b 1 T' eç dlyeıi, balkın nakli va11ta-
ltlı.~lllelde maıaua Oımaa Ôaahn mobıkemesine düo .t u ıc ret ve H Ank r - Hayicı ıaru larıoaa ve Dmum1 yerlerde 
~111aıı ağırceza mabkemeaindo baılaamıştır. 11 yı od sı toı>tan eşya fi· 'iy il gıda ıtııdd terinde giriı ve çıkipada ııraya 

"-"'•ııua Karaot köyüne gider en Sülenmıaı gö:dü- yıtlarrndaki drğişikleri göı betb ngi surette o'urı ol- girilmesi aıall•la tatbiki 
"ita, lt~denberi •raları açık ofduiu içia bıçak çeke ter D bir endeks b zırla· ıun y pıl c ibt!k ~." kaıı· ctn.fında tecribe mahiye• 
'' laerıne hOcilm edince h.1 attığın rattığını ıöylemiı mıştır. Bu endekste 1913· ıılama ve mucıbsız f t tiade bazı tedblrler almafa 

"'lllitllr ki: 14 1eneleri fiyatları 100 y0kıeliş1 riae m ai olm it, karar vcrmiıtir. 
'1' OıerCme relme; dedim, fakat hamle yıpta, tabın olarak kabul edilmekte vt icabında fili h rekete g ç Bu hafta cnmarteıi , • 
.. laf ıtlrlp bir el ateı ettim. Tabancanın namluıuyle bu~~ ~n. ıonraki ıcnelerdeld rek ucuzluk temioi~e. ha pa1:1r günü bu uıul Boi~· 
'-tt1 r lıaç defa da •urdum. ÔıdB, belki para var, dıye degışı~hklcr ~un cu.aı~D dam. t~şehbüslere guışmds ıçı otobüslerinde tatbik 
~. '' •radım. 2177,S lira çıktı, alıp köye ifÖlürdüm, göıterılmektedır. htati!tı~ ve ıbtıyeç m ddeleri stok· edil cekti . Yolc11lar otobll 
~:- •erdim, ıoara jandarmalar tahıdkatta beai Yl· 941 yılının temmuz ayıne 1 ra yapmak ve bu gayeler alla hareket ycriade birer 

lar •e puayı meydana çıkardılar. kadar olan fiyat temevvüç le kooperatif teaiıi veyahut numara alarak ııralarını 
0 , o--- " ferini ihtiva etmektedir. mevcut kooperatiflere işti bekliyeccklerdir. 
'1lc. Normal neneler addedi· rak etmek ve k rıılığı bu· ---o---

Cilll& çeşidinde şikayetler ec 1913- 1914 e göre z a mak üzere y•nm milyoıı Ekmek darlıg"'ı ua-
bir ve hububat 100 e 1299 !ir ya kad r istikru y p· ---4,11 bayva 1 gıdam ddcleıi 997 mık için belediye meclisi pan fırıncılar 

~.,,, •rı - Bilb111a Ankaıada ve lı:mirdc Snkil· aeb ti gıd maddeleri 2069 abut ettiği bütçe mllv ze. 
~-.~ lıtanbatda Bafra ive Ye~ice ıigaralınnın bu m yv l 823, fazladır. 19 o tal'm toamuiyle reislik lıtaobul - Bu aal»ab 
~ ... d•iı hakkında tikiyetJer alınmıı ve bu fçeıitlerin m ddeden ib ret gıda mıc makamına alihiyet vermiş saal 10 da viliyette mu· 
,.. & ' 11 lraldırılıcığı ıeklindo bııı fayialann dolaş delelioin y .. k tliş y u t ti. vin Ahmet Mekinla riy11e• 
"tı,11'e•ilaıiıtir. Glimrilk ve inbi1arlar vekileti bu 1261 dir. Bel diye reiıliği bu 111 tiode fım:cılarıa y•phklara 
'--•• ~: k.ıt'i ıurette tekzip etmektedir. Piyasaya her Kahve, çıy ve tütün is lihiyetini bilbuıa odun, yolsuzlukları inceleme lçia 
~il,... ııbi bu çeıitlerlcrden verilmtkte İH de bah ıyoi senenin 100 niıbethı ı.- 'bl d bir toplantı vıpılaca\ıtır. 
''' .. Çt iti !iOmür, d ve y•ğ gı mı ı ı. ~•ıı, f erin kaldırllacığı fa}'iHı Dzerine bazı va göre 2147 yi bulmu~lu deler hakkında t tbik tuav Topl ııtıya bölge ıaıe mi• 
"• , 1 rca f11la m6baayath bulunulm111 bu hıl.., ae · 

111\lıtar. deniliyor. Hayvatıi iptidıi maddeler vurundadır: dürü ile belediye iktiıat 
---o--- de yükseliş 1274, ııebati i ı KALORIFERLI APA RTI· müdürü ve teftiı heyeti 

Cam işleri satılacak 
lat -----

f· ~"-•ı::bn~ - Pııabıbçe Şişe fabrik111 lıtanbul pi 
;ı ~'a •lrı ıüccıciye darJıtıaı gözöııüne alarak halka 
" ' .. ı/ ~'i Perakende aatııta bulunmak \..Zere bir mığıu 
~~•o,' le_,., vera iı, bazulılrlara baılamışhr. Mığne 
I~ tı '•illada açalı cık, Hhtlarda nüfuı bütiyel cüzdaD 

ti, ~ •• tatalacak •e bu cüzdanlara yapılacak k 'yıt 
'dli~•tnin ihtiyacından f•zla bir ıey almaması te 

tcektir. 

tid i m ddelerdo 111 l, m MANLAR reisi iıtirak edecektir. 
denlerde 1616, Sı maddt: · Ankara _ Kaloriferli Bir kıç güıa ö:ıce rıs -
den ibaret umumi endel&e aparlım nlardaki kılorifer· rülen ekmek darlığına H• 

vıutiai yeL:fnu da 1328dir ferin yanıaa vaziyeti bak- bebiyet verdiklorl HD•l•• 
Bn rakam toptan eş) 1 f 1 b kk nda bu top• tt' d b ld' 1' • d .. l ırıocı ar a 1 

fiyatı nnda evvelki ıeof ın a e ıy m~r ııı 1~1 lantıda karar •erilecektlr. 
ferde en yükı ·k ıeviye) 1 madem evve] .bır preoııp Anormal vaziyetin baıladı· 
bulmu olan 1929 senesini aran verecektir. ğı Cumartesi alı:ıamı Müm• 
yekinu olın 1317 deo d ---o- tu Rek gece llat ikiJ• 
fazladır. Demek oluyor k Dövmek "•dar bl1tün fma1an teftiı 
l 94 l yılı, memleketimizd K dd . d etmiı kıp ılı fırınlara da 
28 senedeuberi toptan e~ ~ ra k pı M ca ff esın el açtırmıı ve &koarol etmiı· 
ya satıı fiyatlarının tn P ~ıyr~m ııı uu ,.r me . F d k 

--•-- hılı oldug· u yıl olaıak lu . k d Al' 9 1 k tsr. mnlar a mevcut ar· 

k k k t resı un uratı ı ay ı 1 i llbü ) . t orunma anununa aukırı hare 8 bul edilmek lhımdır. hamtle bar le rak ayrıldığı 0,~ er klm . r em•,• mtevc~t 
. . eamc era •• uo arı etp 

~Saı,"ı_ ---o--- Sıca gölge· " eşyalarını ıstıyen Muzaf etmiıtir. P1111r rünüde va• 
"'Ilı• • ••pıd BHmabane belediye mıntakasıodan f~ri döv r~ . ifrar ~ttiği l linio refakatinde koLtrol, 
'"t4,0~ellado ikamet eden Hamdi oilu Münir eline de 34 d rece şık y6t edılmış t bkıkıta lerioe, devam eylemiıtlr. 
~ıaaı:• •lh yabancıya ait Mayıı ve Haz:iraa k rlları Adan , 7 _ Adanıdıb ı başlauk ıuçlu takip dil Bcyoilu kaymakamhi'ında 
tı'"ı' laüfuılarfyle yeni tedarik ettig· ı altı adet d ip mekt dit. k ymakamıo iıtirahiyle ya· h d büyük yüzme havuzu bı 
\ d, eğiştirmek İltediii ve buııua aalışıldığın bıft içinde h Uun istifı. sı·ıa" h atmak pıl D toplantıds fırıncılar· 

~tlelc altı aüfuı ve dipkoçıalarını bu kar•k kaç el 
1 1 kt Ad L eh pa konuıulmuş y.apılan yol· 

t Yet d'I · '- 1 eı ııe çı ıc ır. Ç k d C b't l k k·ıı i .. ü ül U ~ııa Q ı me11 iizerine aüçla yau;' anmı~hr.11 ki 34 d . b 1 ora •ppı a ı ı H ıuı u te ı er gor t m ı 
't •f ••talar caddeaiode 850 sayılı fırında pioirici ııcı ar creceyı u • bepsiı ıilih athğıadıan ya· I ve fnuıcılara ihtarlarda ba · 

'll k 0 ilu Ahmet Ôıdea 1411 ıokak 55 No.da Ab muştur. <al lunulmuştur. 
~ Ilı Rıbiml.ye birkaç defa yarımşu kilo m ğı ızmı·r AskerUk 'o . : 

'-t ••rdiii anlıııldığındar.ı her iki i h•kkında m ' y . : inemasında ı 
••btı y•pılmııtır. besı·ndan.· ··----------------"!"~~ 

U ıv ARIN Matioeleıden itibareo2emı lıiz şabe1er blrdeD: 

~~ 32s. 326. 321, 378 do : 1 B _. Ç I I ki • ~ HALKINA MÜJDE tu:nın ıbtiyatı un seDem : - rouvay ı gın ı arı i 
le S yokl m ların başlaomııhr ı Lın Turncr · joan Blondel : 

~.. ahil Park Gazinosu Bu doğumlu erat b-er gÜ-ıı ı 2 PARA HIRSI : 'i,laa &yiik fedakirhklarla getirmtğe muvaffak ol- şübeye mü11cıtla yoklama· : • ı 
'»ı Ttbkiyeain tek yıldızı ve ıu kraliçesi luıaını yıpfırm ları liıım· l Lyon Barri - Henri VVilcoxon ı 

BAYAI M .. ZEY EN SENAR dır :se nılar: 2 30-5 20·-8 10 8. Çılgınhkl ra: 4 - 6.4sı 
'h,t ft U Y .G lmiyeuler h klrındı ı 9 30 C ute i . Pazar 13 d t 
~,'dtıbınmış ukada~ları ile birlikte 15/5/942 k u uo ce:ı:a hO ünıl .ı ·r ı 

Q • b k ı kt masında 'IU~ı16· ı •n itibaren koı: serlcrine bışhyacaalu. l t i o un•ca ır. ,,U" 

~NI SiNEMADA : 329-332 doğumıuıa. 
~LLAHIN CENNE_T_I -r .!~~ !8~1.~~8!! .. ; .. i 

Bugün m tın lerden itibııren Paıiı hayatını t11vir ı 
ed n meniru~n n hı iki Fran ız filmi.. : 

ŞK ve iHTiRAS • • 
ı 

Başrollerd : Gıby MorJıy Elvire Popuro·Armaad ı 
Bernard • V ıctor Boucber ve Dalio lagiliıce ıöıltl ı ,~k Holmesin ve Bas.] de329 330 331 332 do i 

~er Villerin köpeği · gumıu ihtiyat eratın yıllık f 2-TEH 
la ! yokl malara 11 5 942 P - :Ayrı~; Renkli Miki- Mıtin ler: Tehlikeli Seyahat: ı 

IKELI SEY AHA Ti 
'llÜkafat Sirkte ! nrlesi gününden itibaren ı 315 - 6 - 8.45 Aık ve ihtiras: 4.30-7.15-10 ı 
-----------------• yıpılacaj'ı tebliğ olunur. 



- ------------( l6Ma111 ''~ SAHIFE4 ~ ------ -------- fHALKIN SESi)- ::ff-1 

1942 Yılı Menemende va· : AO'y'l OTELG- Af HABERLE pılacak olan Kubilay 
ihtif a i rogramı.. d 

11-s-9•ı PAZA.R Şehitler ihti-ı Son durum :yeni bir '.:"-J 
A - GiDiŞ • •• l . Londra (•.•) - Eo ıon muhare~ 
1 - Her yı l Menemende yapılmakta olan Kubilly fail toreD eri haberlere i~he, doiu cep· ) 

lbtlfıliae büt&a halkımızın iıtirakioi temin makıadiyle --•-- besindeki durum ana bat- ~e.rlin. ( a.• ; 
laa yıl ibtlf•l ifliali 17 mayu paıtr i&nll olarak teabit ltrı bakımından fU 1ekilde tebhtı: Şımalde bl 
edllmlıtir. Ankara (ı .a) - Bugün b&llH edilmektedir: filoıiyle tiddetli 'ı 

2 _ Her yıl olduğu ıibi bu yıl da lzmlrden Mani· yurdun her tarafında ban .. Almanların Timoçenko rebede h••• •• d••1~ •a •• m&lbekabnd•a Mentmene buıuıi trenler tabri" ıthi tlerimiı için ihtif•ller, d 1 ın Harkofa doara •etlerimiz 9,100 toll ...Jı 
d l T k i 'kt·ı • or u arın • . ·ı bl ta.,... edilıcetindea halkımı ı bu treni . rl o Menemen e saa yıpılmıt llr ah a • ve 1 ilerlemeie.iai durdur- bir gemı ı e • ,.,, 

k d k · · ı .. , ı · · 0 aa · .. b t lm•t""' 14.30 da yapılacak Kubiliy ibtifa ıi oe iıtiri e ece • medeniyeh ıç n iO ı.. erımıı· mak için yaptıkları &mitıiı ıemı aıar a ırı oal 
lerdir. de cıalarıaı feda ederek tefehb&ıler timdiye kadar blD tonluk bir f 8 fi 

lzmirden fili , ManiHdan bir ki .:eman iç tren tah· kahnm•ahk ve fedıkir- *kim kılmııtır. • Almaal1r ıur•lt• yaralaamıt ~ 
rik etlilecektfr. Banl1rdaa birinci trea saıt tam 12 20 lıkla en a1il örnekler veren iaa n •e malzeme bakımın- lle•ler içinde kalllll, 
&te Karııyaka lıtasyoauadan , ikiAci tren H~t 14 30 dı 9atan evlitları bBylk aayıı dan kayıplar veriyor. laıilterenla c••:, 
Baımahıaedea, Oç&acil tren 12.18 de Mıaıaadın ha- lle aaılmııtır. Timoçenko ınhla kav- larıada Almaa 

4 reket edecektir. ANKARADAKI MERA vetler kollanarak ıaııııa 6500 toaUltoluk el r 
B - DÖNÜŞ . .,, SiM hücum etmlıtir. limoçenko remiıi batırmıılar ı . 
Birinci tren Meaemeaden aaat 17 18, ikinci • tren Ş e hrimiıde Ulus mey · nan kullandıiı bu uı&I Al ----0--

18.58 de lımire, &çlac6 tren 16 50 de de Man11ıya danında yapılın l6rende mınlarıa ııeçea yı:ı kallıa· 2 Gemİ 
laareket edecektir. . . . . . Büyük Millet Mecliıi reiıi dıklın yıldırım harbi uıGI · 

De•let demiryolları 8 ıDcı ııldme müdllrı1eh ba Abd&lhalik Rendı, bııve· lerine benzemektedir.Fakat Batırıldı 
tirene fıtirak için Menemene gide~ek olan~ara geç~D kil Dı. Refilı Saydam, Ve· 0 ırmın Sovyellerin tutan· 1 
•••• oldaia iibi bu sene de tea.ıılitlı tarıfe tatbı~ killer RiyaaeUcilmhur umu· mut olmalarına kurııhk Loadra (a.a) - · 
edecektir. Meaemeae ridiı 9 e dö 3 &1 için 3 CÜ me•lu mi kitibi, Gümhariyat Halk ıimdi Harlrof öoladeki Al ••cıları Cberboarf 
hllet lcretleri Bumıhaaedea 35, Karııyakadan 24 v~ Partiıi Genel sekreteri, maalar pıaige uiramıılar · randa üç himaye ı• i 
lla•iNdıa Menemene ıidiı ve döa&ı için ll cü mevln Mebuslar Genel ·Kurmay, dır. b6cum ederek ~ ikiıl• 1 
39 kuraıtur.. . . . . Milli Müdafaa ve diğer••· Birkaç nokıtadı AlmaD tırmıı biriDİ de la•••' 

Gerek hareket 1aatle11 ve ierek bılet iicretlera 8 cı kilttler ileri gelenleriyle lar 0 kadar çıbuk çekil· ratmııhr. lariliı afCI 

iıletme mld&riyeti tarafuıdaa rnetelerle ve iıtuyon· Ankara vali ve belediye miılerd11 ki ~ile toplarını De btpai Balerine dlS&I ... 
larda kara tahtalarda illa edıleetktir. . reiıi, Gardıoa ve merkez de malzemelerini sıör6re- dir. 

--o----~ 3 - ıımir Parti, Hılkevi, birlikler. cemıyetlerle komutanları buır bulua· memiılerdir. Kerç yaramıda 
aHları ve izciler Ba1mıhanedea kalkacak huıuli tren mu•tur d R ı ı bl ._. 100 Gra..t 

w k M ... · na a us ar yen r çe.ı· Jllı" 
Ue hareket ederek Bayraklı ve Turana uırıyara t· Top =atıımık ıuretiyle • 1iı yapmıılaua da Almıalar 
••m••• ridecekti~. Karııyaka Paı ~i, Halkevi htekkül· verilen iıuet üıeriae lbıy· ber kauı topraj'ı pahalı Peynir 
lerl lıalan •• iıcıleri Karşıyalrı ııta1yonuadan kalka- raklar yarıya iadirilmfıtir. ödemiflerdir. i• 

lı b i t b' "l d' htaabı, - Şabr .a ca aıuı aeae ıaece er ır. Bu inda töreae' ittirak eden Leninarad upheain&te d 
111

1111 
4 - Aıkeri beado tam saat 12.40 ta Ba1maaedea bütün kıtalar · okullar ve • ıine mabıuı gı a 

L k t d k ı t ı M 'd ı . tir bııka bir Su yet hBcumu ar Hını 3000 teoek~• aare e e ece o an rtD e eaemene ı• tcea · bılk selim rumi if• ve ıü · 
ı . d · ·ı i devam etmektedir. Alm111· · k ıtur 5 - Menemen okulları i.dnci evre öğreacı tr kut etmiı, bu Hygı sn~ uta . . . peynır oamu · 

lj'retmealeriyle iiçtrlik dı ı i halinde törene kablıcak· d b .. lar ıkınca müdafaa b tbna aeke daha 11rnı · •• -
eaauın a ütua taşıt va· k'l 1 1 d' aBfus bıcına .,aı9f'' 

lardır. ııtaları ve halk bu!u11duk · çe 1 m 1 er ır. "' 1 ~ 
6 - lımi'1 Mani11 •iliyetleriyle Foç•, Dikili ve lan y~rlrrde cdurmuılardır. Modıkon H(•.•k) -f Rboy· ıectktir. Bu buıu;•• 

Berıama k•ıalarındın ve diier yerlerden sıelecek olaa U d d ,_. t" ter ra yoıu 11 o Ctp e- nine çı11111makt•~1'ı' 
. uı mey anın ıaı o- . _ , 

lııeyctler saat 14 30 da Menemende tören m•hıllinde renden ıonra aakeri ve ıi· 11nde muteaddıt [mnkün 21 O 
yer alıcıkludar. •il bir hf yet ıehitliii ıiya· yerlerin ve ıtratf' j ill önemli l(•'I 

T Ö R E N D E ret etmiı ve çelenk koy olın tepeleria zadtcdlldi- Sofya (ı . a)-d 210 
i i b• d riı yıldöaQmln e 

l - Törene aıkeri bındoaun çalacağı iıtiklil mar· muı ı ur. i D ıl ırmittir. 
~umu affetmiıt~ 

11 ile bııtanacaktır. IST AN BULDA .. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; • 

~-:. ~:~:1:: .. ManİH parti teıkiJih adına Parti bit ı !:~ · n~~~f~ ~:,:~b::~ A uhunuzu Veca ha ti• 
reialeri veya teaıip edecekleri bir zat tarafından başıudık i tayyara abidesi FERAHLANDIRMAK klDID jdl 
aatak. 6aüadc yapılmııtır. lbtifıl ISTIYORSANIZ • • ctOt 

B - Ordu a;:mıaa Meatmen kıtuından en geııç hazin olmuş, nutuklar ıöy- y~ -- ıstenı, .... 
bir ıabay tarafındın natuk.. lenmiı ve bavıya üç el ...J •" 

C - Öğretmenler nımına Menemt• öiretmenl«.· ahı edildikttn ıonra ai· r.1 :"~ ':',h~' .!! Ç1: şmenin Q,ıc•,,~ 
111111111 • • de i•ıkı ile eti•• ._J riaden biriıi tar1fındao nul uk. bayet bulmuıtur. Geçit res cı= ~ ::il "' ,..-

-- • -=: kocuı Ridvanı b•' ,, D - Meaem1:nliler a dana puti rtiıi veya tensip mi do yıpılmışhr. r c:I -. 
•9' J / -:::: du\dan aoiaııl •• edeceği bir zat taı.fıadan nutuk. a~ "' - • 

NOT : Nutuklar en çok ODU dakika ıibeceklir.. Basma hanedB r" ~ - ve itıkı H•••''ıd' 
Ba nutukları halka duyurmak için geçen şebe o!• ...... ~ '" 

f .. .. ,,...--. - makamı buaları• I 
"'111 ~ mubakemeaiad• 1'~--' 

daia ribi bu aene de MeaemtD p uti riyıttti tarı ıa• Bau Ali Ulvi oz unıo. r.~ )- l '!:., E ıuiyle ceııla11dı11 
dan lıoparl6r koydurulacıkhr. _.. 1~ _::..~ !:::! iıtemittir. 

3 - Nutuklardan IOD111 teşeldıüller tarafındı n ha· non gazlık bahçasın. .. 
ıırlanan ~tleakler ibideye konacaktır.. MAGAZı\SINA KOŞUouz lzmır 8Skl''' 

4 - Tö renden ıoura Menem~ne dönülecek re ora deki tiuatroda (çioizi açıcık nefiı Ye 
parti ve belediyuiniu h zı rladığı toplantıları İftiralı latif kokulardıa bazıları: belsndan 

1
1 

Bu akşam .. Sıçları Ddın 
edilecekti.-.. d il 3 d .. lzmirK111, Tiirklyt.. s· .11. eı• utaD" vo v per e yarıa . ıvı ıae dl 

TÖREN YERiNDE a'·şam .. ai r Kavak D: v- Yıldızı, Sevgı, Ay h k 1 bO 
" 1: 1 v 8 b Çi .. . 1rp o u aD• 

Bu programın iyi tıtbikic e, ibide önünde berkesin rildi" 4 perde t-ribi ko 'gı, 1 ar ç~ıı, talebe alıaacakt11·,ı 
iyi yer ılma11na Men~~eıı k•ymakamlıinun riy11etinde mcdi. Muburiri Muubip ~Çıçek D"metı, .,,. rln a1kerlik ıab•,I 
teıekkiiJ eden heyet memu rdur. zade Celil. 'I r mlhacaatları ili 

Ml·ııAı oı·vanno bı·ıet1erı·nı·zı· ( Saadet ) "'•••l11d•• aluuı. . Çoralckapı Pollı llerkerl 
5 klrtııı lıle, 16f H-'~ ı.;ı l sıaSJI~ OMDtll 1 alef oaı 


