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19 Mayıs b!tec< e>km!~? :.:.~~~ıı. ::.a .. ;ı·t~:-ı.:~: 
bayramı ern a.I - fi UD dedirler. 

-----· - ye ıöre Alman orduıunaa O& Jeael i•ZetHi Amerl· B a d d ' ki ba ... 
4- '•ııa - laer Tlrk •atan buılnkD harruıu b&y&k Ankara (ı.a) - Ebedi kan ayanıada iıtibs~llt hık ıOnle~d~ ~.;~ı:ırerlerle Raı 
Ş '''•• bll4fii lbl • Eb di taarruıu b11nlımak için Şefin yardoaa kurtarmak kandı ı6yleacn ıoılerdcn lar ara•ıada ılmdiye kaclar 
~'-lıla Sam~ona .;ık dir. Mımıfl Almınyanın için buıO~ de ıt,kakları A.merlkahlınn ~arbı 942 iÖrGlmedik derece 111ın t.lr 
'-il t~ta •• kurtalaı ıavııı· bUyllk yaı taırruzaııu ban• kıpdhyaad •

4
n
0
11nL• daıkg.•11•1.~~ de bitirmek aımıade oldu· doıtluk blkOın ılrmekt•· 

'- ••ılaa ıeçtlil kutı J ıl cepheden yıpıcıiı ~Hlll ıta yum 1 glD •t 115 iu niyetiadedirler. 
: .. 1• 23 llncB yaldöa&m~-ıdeğildir. Genel l.urmay ! bir kBtle, tıı\cil etmiıtir . __ 0 ___ dir. 

• Sovyetlerin Harkoftakl eh•· I Bur•~· bır çok bllyilk n G d. • ___ ..... _ 
'-tı8•a&n&a kuhiyeti 'Ilrk reketleriaden memnundur. lıordıplomatik •ardır. . an ının yeni kalede 
'· bı•de dai h 1 Salibivetli mabfHlere aaıe 1 23 yıl ev•el ebedt ıefe s•• ) • 
,..... mı •e H 1 ,1 

6 Ü ' 'lk d 1 .. OZ erı s ti •• "Ok b6 ili- L• L bllyllk taarruz deniz talf• g Defin I ay ID lil pu ovye er t,,1 -w yu• vır aeye 1 ı 1 w b d b' 
-.: •ıulıcak ve cidden 

1 
razu ile bııhyıcıktar. Ba 1 Aattbgüı klia ın~ eb . ır l~tu~ Yeni ~el~l (•.•)-:-G.ıı· Stokholm (a.a)- C•m• 

l&ı '11 derin olan [19Mayı• gllnkü taarruzda bir tebtd 1 at r a "a rıne ~· h , dl dcml~tır kı: Mecus.ı mlh· erteal •el pa11r nbalaları 
ı,~ 9) T&rk kurtuluı ve dOI yoktur. Bolıevikler en 1 o:ıa HyiılH ıu.ada. Torer llimaalu arasında bır mü· Kerç •e . Harkof bılıele· 
'-tıU&bınuı bıılaajıcı olarak bOyük hıtayı Doneç böl· Hat .o~a Parti renel se" ıakereye mü11a.do ediyo· rlnde kınla mubarebıleı 
t,~~ ••1falaraaı yıldııhyı· f Keılnde yıpmışhr. reterının nutkuyle bııladı. rum. Onların bır aalaım•· olmuıtur. 

at, 1 Burada bir kapı açmış - --Q--- ya vardıkl~rını ıörmekle lld tarafıa da blyl• te• 
~, t'Q bOyllk i[lh, Tllrk t tar. Bu kıpıaın iki tarfını Martİoİk mesut olacıgım. lefata •ardır. 
'lf~ 1 

&zerinde beliren ve 1 tutan Almanlar çenberi hı 1 °-- 8 . 15 mıyıı ılaleri• .. 
,, '•• bir çok kudretlerik kil etmiıtir. Harkof harb Müzakeresi 1 Ruslar yer So•yetler Kerç• dlftlldea 
'•tı'ı'•rjilerln temel tııı b~yle olmuıtar. 320 tııık ıoara yeni kıle1I eller.._ 

tal Vııinsıton (•.•)- Harf· ) ''•lbt • ıörmOı •e bu bu ıuratle Amanların ellDl a ıvormuc tatm•i• maYaffalı ....... 
'-tı' ta itibarea TBrk mil ıeçmiıtlr. ciye nız111 Hul gızetecile· y &ardır. 

••ti '- re: Martiaik milıakereleri · --C--
t't •IDıada zaten mt• Yeni Alman ıillbluı . w. . Bu meaele al'•• Sıw-
t,,,ıa'tanaa lııablliyetle mü- karşıııade biç bir kovvet • 1•11 ~evam ettıı~aı k ıöy:e· Moskova ( a .a ) - Moı· Jetlerin elindedir. 
ı,~ 1~lc ve menan olarak dayaaamıyacıktar. BagDnl.ü ;•ıtır. 8~ 

1 
m~ıa Aere ~r koya radyoıaa g&re Sovi· SoYyetler bir hafta ipa· 

~, 33ı>tarı lnluliba ıblmış harpler b&y&k taarrazutı k 180111 amı~~ 1 1 e me~ • yt:tle Harkoftı bilifuıla ele Almanlardan 300 •ı1 
~- •ene gibi k11s bir bir iıareti deiildir. an ma~~ 111 aruıa • 1enl yerler zaptediyor. Al· almıılardu. 
't••''dı dBaya alaıla11 --•- cereyao e ıyor. 

1 

mınlar de kaybetmeld; ber Harkoftada Kraıtaroea• 
\.c,:::• cidden temayBı 340 Tank . ---o--- devamdır. da da top aealeri l1ldlli1or. 
~-.. •a medeni mmeuer Almanlar __ .. __ 60-120 kilometreu1ı 11ır c•p 

'd 'dı yer almııhr. f ı• bede miıtbit maiaarelteler 
\J,, Q b6yUk gBn6o ebedi ' ıyor Lehlileri Denizaltılari- cerya11 ediyor. 
liti tı~kutıanmaaı ve ıenç· Berlia, (ı.a) - Sovyel· _ -•-

''ı' ııQı•iınd• k6pc oı.,.k ıer çok tequkede ol•n ce Okşıyor le kaçırılmak 
t\,-~•ı için bu ıilaUn nup tarafJa11nın tebliketinı Londra (a a) Ta1 • t Afrikada 
,~ılı •e ıpor bayramı izale içia Harkofta harbi · b' ld' i . Polonya IS enen 
• '~ lıab1alOade pek bl· kanetleadirmektedirler. Bu ~1

11011 

1
1 

".yor : Alman 
. ._ ıaı 1 d 340 t ,_ f 1• lt ı e yen nııa.n çerçiveıi Jt ı · 

il.: ' ııbet •ardır ra • IDll 111ıye e • i d . b' l' .. i 1 1. a ID a T k • • 1"'1._ ı_ ' di iÇ D e lf tr li flpl matı ~ vıye ...... ı 
:-• •Q\ııl bıyramıa genç '· - · -
~,,'-lale bOt&a T&rk mille· ---o--- Bzere Alman hllkumehain -•- LoadA (a.a) - Afrika· 
~--u .. olmuıaı cıadan T'f yen teıebblbte bulunduğu Londra (ı .ı) - (Dey· ya Aımaa reaerıllerlH•• 

l •deriı. 1 Oy& Ç&re bıkkındı bıberler gelmlı· H Sktç) g•zeteaine. ıöıt Ne•ln ıelmiıtir. Bu kam•• 
Sırrı Sanlı Pariı (a.a) - Profea&r tir. Hazırlanın projeye g~ Amerikan bllkümetnıindt dan reldiktea aonra ltaruı 

~ --~-- lerden biri tifoya kartı bir re Polonya umumi valiliğ i Martinikte bulunan, 250 takYlye edllmiıtir. Mltteflk 
ıürum keıf, etmiıtir. Bu keı· ikti11di ubıda serbest ola 1 F h d L Orveç a fi i c d t Ob 1 d milyon agiliı liralık raa· fer buraea ·~· •• an• 

l V • a eıayu e ecr w e er t cık ve Polonyanın idare . ıız altınının nakline mani v•tlldirler. Sllihlerl de iki t,,.,. J • bulunmaıtur. Bu ugurda 50 ıine daha fazla karıııbile· 
~~erver eri yıl çahımııtır. Bu keıf tifo kt' olacak tedbirleri ılmııtır. mlıli artmııtır. 
~~ ( ) N tedıviıinde b&yllk bir iakı· ce "· Vlıinin bu altınları nakli --•--
.. ~ ra a.a - orveç 1 ' · t p •• ••ı 
~·h, mmı b.1,.mı.,. •P y•p~~~:~~- a1raşutçu e- ıçın gaaderectğı deaiıaı 30T. 
l. '~tiyle Naıilere mey • • f talar yakalauac ktır. IC&ret tre-
);~'-rc.ıına bilyBk nü Halkevınde rın muva - Nakledilecek altınlara misi deni.e 
~'ı:: 1•pmı.ılar. Bl~'çolr b• t•• f akjyıetsİz)İğİ ceaubt Amerika açıkların· • • 
,.._,_ da mıllt re11mler lr OreD dı Fransız deniıalblann· IDlyOr 
!'\ ~' Oılo tep11lne bil· Londra (ı.a .) - BugBrı Moıkova (e . ı) - Prav dan alacak Venezilella ban . 
~ lr ineç bayrajı aç· Loadra Halkeviade anemli da ıaıeteıioe aöre .Almon d I 

1 
A lk Vıııanıtoa (a.a) - Ge-

~dar. Bayrafı• etra· bir tören yıpılıcakhr. lar Harkofta Sovyct ordu- ı •a 1 vapur ar mer anın lecek cuma ılal Am.U. 
~ ıaa,11ı bir de ateı Sporcular da ittir k ınun ark11ına paraı&tlerle v.eneı&ella h&kllmetl ~·ı· hlarıa mllll ılaldlr. .. 
~ ~•rdır. Bir biaa •• edecektir .. Tilrk ıeacliiine lameğ~ çıhımıılarıadı da dındekl teıebbllıB netıce · Kinde 30 yeal .ticaret Ye-

~tirllı fıhrlk111 ber· Ye terblyeaiae dair fillmler ba havada iken imba edil- ıinde hareketten ahkoaul· paru cleıtlılhta• 
"illdi. ıltterilecektir. mitlerdir. mqtur. l•cllrllecelııtlr.J 
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k ıan. Birbirini döımık il c:. h • H a b e r 1 e r İ 1 
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Kadınlarından 18 uaralamak 
3 

d b• Havaıa 11çakhi1 

~m Bigel Keçecilerde Anadola Daiıtma 1 yaşın a ır tlkiyet edilecek d ...-.. ,_ c:.;.: ___ .. _ otelinde yatar 11bıkahlar· • k t •• Z varmadı, ama Afi• 
-22- Ya,.;;;,H. Tiırlıelral dan Vanlı Ali ofla Bekir, Birliklerı ıza ecavu calarımııdan Bıya• 

. ··········· .. ·-· ··-· ··-·· Nam•ıiib Kahraman ıo· Halk daiıtma birlikleri Tirede Mehm•dler k&· ha, ı•çea yıll.,ıa , .. 
it•• Çarı luonol Ka~anı kak 12 ıayıda H&ıeyia karİllma•ı baklıındıki karar yOnde Ahmet oilu Mehmed ılmindea ıözll k 
;, .. ı için ordularını ha-

0ıilu H&ıeyla •• i•lçeıme· name diln •iliyete ıeldi. Gloı&r, bir ukadaıly~e olacak ki, ıuetaye •• 
.aı larlten Safa Gitay Ja ll~te 88 nyıh evde lımail Halk daiıtma birlikleri dlln birlikte h .nail Artanın e•ı- dlii bir mektupta, ç 
Jrırmatlan çalıımaktanır. Q~f~ Mehmet Tek adındaki denbul iıe giriıti . lzmir ne ıirerek karııı lmhaaı lediıiacea ıililyet 

~·~ kıııler, fudardl ak' ~k11ykat1ar ıeıriade 200 den fazla da- dövm&ı •e ln11 13 yaııada bnaa lırarıı care ıclo Raı Çarı lvaaof bu ıoa ıulaoıun • ç ı ıçme •· jrıtma birllirl karulnyar. Sabriye Artanı zorla kaçır· Terlemek biç •
11 barelretlerl do yiae c anı ıerkeo ar.al~rıad_a. çık.. Parti kanoliJle kurulan mııtır. Saçlnlar araaı1or. bir ıey deıiildir. tfıl" 

ları Hsıtaolylv ıDaü ıilnfi · ~ .. ı•da bırbırlerıaı da~- bn birlikler her mahalle ---•-- naana laıumladar, 1 
ne öfıeniyor, diılerini sıı· dükleri ve bıçıkla hıfıf aiifuı miktariaa ı6re dı iı- _ _ ) l ma1aydı, İnHD yaı 
cırdatıyor, .Sulm Bi1•1• ıureıte yaraladıklırıadoa tılmı•tır. B&t&a •illy•tı• UÇ top 80 l miadı mllhita faıl• il •• Safa Giraya k1111 kini k J ı d " b ı 111 

ya a llnmıı ar ır. 580 birlik olacaktır. _ Villyet fi at m&~aka e tiae karı.• lıreadi!' _.. arta yor. _ - ı d - 1s1rr Artık Kaıaaın bu sefer ---o--- Bnı yerlerde daııtma komiıyoaa dün Öi • en edemeıdı. Sotaı• 
her ne babasına olursa ol- BIÇlk İl'lm~k birlikleri faaliyete batlamıı ıoara toplanarak muhtelif cada muhafaza içi• 
ıua bir la evvel kendi 'I hr. Hatti pirinç bile da· iaıe m•vıularını tetkik ey· niyet tllrlO tiri& fi 
mllk&ae lliveıini düt6aü· Tepecik tenekeli ma- tıtmııtır. lemit ve karara baılamıı icat ehniıtir. Halbak 
1or, oaların tamamile di- halle üçüacü ıokak 8 n7ıh Bu birliklerin e.J biiyllk tır. 11cıia karıı, v&cacl•• 
•llmoden, •e milletini dDze evde olnraa Raııp •ıila ıolil hariçten ııetiıllecek ve Çiftçi mallarını koram•. di keadlaa icat etıalf1 •• koyarak uyanmadan Y ışarın üzerinde bir bıç•k meml ~kette yapılacak mad· heyeti dil. saat 16 da top· ğu terlemektea batk 
iıtili ve zapt iıiai tamam buJuamuı ve ahnarak bık· deleri daiıtmak, fakat da· laamııtır. men biç bir va11tallll' 
lam•k istiyor. kıa~a mua~ole y•pılm!ıtır. ba hemliıi de iıe yarmıyan Yeni ıeçilea ılraat oda· tar .. laaaa terledlkç•,ı 

Bu defa borp mecliıini § Tepecık Slımolı • 0 fükı •e faatui e11aaın 11 idare beyeli din akıam daaun baraketiadı• .. 
ve bOtih komutanlarını da kakta dolııaa Karııyıka revaçtan lialdualmaaı vaıi · 11at 17 de 8. Haydar Ar- bir ıey kay&edea '' 
urayına daHt•e.tiyor. Oo Alaybey Gilnaydıa ıokak la1idir. . yalıa riya11ti altıaaı ilk ce mabitia fHla il~~ ~ 
lorla uzaa uzadıya konu· 2 uyılı OYdo otuınr Muı· Bug&ae kadar ııuetecı· toplontmnı yapmııtır. karıı •icada. tabıb• d 
ıuy'>r., fHıdr yürütmelerinde t&fının üzerinde bir bıçak lerin moda yilıiladen ·mo- ---o-- keti deiiımeı. Buacl• 
llaı'ua11yor. ~psi do Çı r bulunmuı, alınuak bak- dacı yapıalaran modapereat G (d• ka ter, in1aaa viicıdl 
ı. ·~olun. dü,un~olerlne lı· kında muamele yapıhıııtır. J;ilndea ıiklyet eden koca vali e 1 miılemek içinde •••• JıJI 
tir•.< ~d:~oı . ~ıuı~ evvel § Atlsn Mınaatırh olup lır1n derdiae bu birliklerin s· üddetteaberi Aa- Cilt terledikçe a,abr• Kızı ül!,e11bıa albakına M ·I '- b d ı k li • 

1 
d ır m . 1ıı11• 

L ~ J · eıaı ıa ışın t\ o 
1 

P •
0

• dtJva bul cıııaı ümıt • e· k d ve lltaabalda bu- v&cudu temıılem• r;anr ~ •rıyor H . 31 No d" oturur Halil · ara a · • B 
Saf.ı Giray c. m Bige ~ · . rız . lunmakta olan vahmıı · dım eder ... 

. ' ~ - . . oalu Ab.iurrahım KoçmıD ---o--- k- B 1 beraber ıle bal a}·larıra geç.rdıkten d d k.' ~· . bil~ b('p l Fuad Tuk1al düa • ı•m uaua • kol• 
ıoara ciddi tedbi: e: al • lD • 

1 

,,,, • 
1

''. Manifatura ıehrlmize avdet eylemiı ve terinde inuna •• 1 I• 1 mıiı' ve öace, kesel rioi fuardda Akaayakltar il aıuAıcıl: viliyd erkinı tarafından dlii filpbHlıdlr. F•b~' 
• ua a oturma A o aa ı d w t k lemenia bııka hiç . doldurma!it D beş Luş ey i b il . d T ' agı 1 aca kuıılaumııtar. ,i 

d6 6 . l t ._ . t • ,.e s mı ı esıa e •ı ıçeı · atı11 olmaa• yalaıı ı ~mıycu :mı 1 e ıı;; ır acır· 
9 

d 
1 1 
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leria eli aclen l:.an 1 l:url 11 • me ıokak numara a ı· ımır vı ıye ı emrıne ve- J ıalatmuı renııai . bl 
m•i• azmediyor. Oıduyu dlC!paıa okulu öfıetmeale rilen 60 bin metre mani· ·Soorcu ar •• çabuk eakltm••' •• 
t .,_ b 1 K t 1 ıiad<:a Muıtaf• oğlu Emhıe fatu ıa eşyuıaıa tamamı A k d sa ba zamanda ca• 11 eası.e •§ ıyor. ı ı arı . . . . H D ara 8 
bizut S f G fr11 y tdti bıçık ç ekti§'indea yakalan-

1 
halka tevıı edılmıttır. a· ıeydir ... 

· k k · . mıı:ıtar ber aldığımıza göre ~u Ankara - ş~hrimiıde.. ti•''' edıyor, ıı ıı cmt oyuc- Y • ı ' Buılarıaıa bil 
ları, at koıul rı torlip et· ---•--- h • ftı ıoound• dabJI 500 ki yükıek okullar ap?rcu· fnla terler ... Ateıli ~ 
liriyor, civar Türle bükü· Hırsızlık bia metre manifatura tş· lan ile maç yıpın.ık ~zere hklırıa böyle f.sl• 
metlerinden ve Kmmdaa Y111 te•zi ediJ~celctir. Bu lıtanbuldan ve Üoıveraı~ey~ mek, çok dıf• hıyuh 
en iyi cinı Arap atlariyle Eırtfpıfıde oturan Ha · mallar lıınire getirilmiıtir. menaup bir. sporcu kıflluı tt' 

. 1 d b me ar... / ıilihlar ıetirtlyor, ı•h rin HD adındaki kitı ayn ma · Maailatuncılar araaıa an ııelmiıtir. ilk mıç uıı&n -Soaa ••' 
etrafına hendekler kazdm· halleden Hayriyeuiıı eviıı- ayrılan bir komite yeni mca- Siyui Bilgiler okulu Vo· AN t16~ 
yoı, bOliH gece güudüz den bir bakır tepıi çaldığı nifaturalıran tenii itini tel· leybol tıkımı ile y.4pılacak· LOKM 
hızırlıklara devam ediyor, iddiuiyle yakaleitmııtır. kik eylemt kttdir. tir. 
miidıfı• tedbirleri ahyor § Bumahınede Kimi• ---o---
da.. lin kilit1i buloaıo ıu de-

Bir yandaa da Sevim po uadan 7 adet ıu bar 
Bige kadınlık alemini ba dağı çılandığından fail U•n Yangın 

---o--- .I~- " 
Auhuo11•~~ 150 Gemi 

ıuhyor. HHta bıkıcılar maktadır. Gaziler caedeaiade 33 

yetiştiriyor.. § Dolıplıkuyuda otur•o numaral düklciada arpı V•ıington [•.•] - Har· , 
Blltiia ba tedbirler hı· M t f d d ._. k" . A · temiıliöi yapan Konyalı Ali biye nazırı, Parel Harbor .... 

UJ a a a ID AKI lfl Y 6 • • .. 1 r.1 

FERAHLANDlft~ı 
iSTiYORSAN battı 

raretle devam ederken Çu . b il d Z '-' oğlu Adem Öz ıyıce son· b11knuadanberi 150 batara ..... 1 aı mı ı e en eqra ve . ~. k . ,,, 
1 

.ı 92 ı i IW tanof ta orduluını bun- d . 1 . . deımedıgı yanı sı5 •tayı dıjıaı ve buo a·~aa ı • Q ..._ 

lamakla m•ıııoldDr.. Safa Rüvey eaın. e~ erıoe• ıue· tıbta parçıları ara11na ala- Amerikaya ait oldnfuan :::> \) J '1 
Giray Çarın bu buırJaa. rek para kıbrıt veaaır~ çal· rak dükkioıada yanıııa anl•ı•lmıtır. r"' l'.:-J -...... 
maaıadan ve Kazanı saldı · dağından adliyeye verılmiş- çıkmuıtıa ıebcbiyet vermiı Otto ( a.a ] - Kanada \J ~~ 
racajından haberdar olu· tir. ve bu yaoguıda 2 bin lira iııut teıgihlıraauw 10 bin :::: 
7or, her gece sabıillara w I z r.ar ve ıiyan lolduğu ve tonluk bir gemioiu inıuı ~ ~ ) ı 
kadar Sevim Bige ile karıı 329-332 dogumıu a. tahkik.ta C. M. U. likçe ol 80 iüade tamamlaamııtır. /A~ \ O'I)'~ t 
kaıııya geçerek tedbirler ki konmuştur. MAGAZASINA 1' ı1ı. ı 
pllDlu d&16aGyorlor. rlft UO amaSI § Halkapıaor yüo mea· lzmir lSk8rllk ŞU· 

1 
• • • k 11• 1,ıı· l 

f b ik d Ç1DlZI açıc• .. , \ -Arkası var- lımir Askerlik ıuhesİn· ıuut • r uın • yangın d latıf kokulardan b• 1

1
c 

den : çıkmıı iıe de t!ulıala aira beisft en: ... lımirKm, T&~k Jt1 1 Dr. Fahr" Işık 329 330 331 332 do yetine meydan •erilmeden Si•il liıe mezunlarıoda• Yıldm, Se•ııı• ;..J 
'••lr Memlelcet b .. tan .. ı iumlu ihtiyat eratın yılhk ıöadüı ülmOttür. Yangının bırp okuluna bu eeae de Jııiı, BabuÇfÇ~ J,j 

Roatkea aaütebaHua yoklamaları 11 5 942 pa- elektiıik telleıhia kontak taleb~ ahnacakbr. ldeklile· ~Çiçek Do111• ' 

Roatlıı•u n Elclatrtk tcıduhı nrteei ailaüadea itibaren yapmaaıadaa çıktığı ve u- rin a:k~e~r~li~k~ıJuUbLet=i~a~e~b~e~m~e~a~E:S:EES::=~~ fa,ıJu. Urh.•el Be1ler Sokalıı 6 k f t 
~l~J~~·~!~L~~~o~~~~1J~1~1~Dy~a~p~ı~la~c~•!i~ı ~t!eb~l~ij~o~l~u~a~u~r.'..._~~ra~r~ıa:....!p~e=-~a=ı~o:.:.::m~u~ı~u-r_.~~ıı.=.;=-= 



' S ---------------(HALKIN SESI)--------------- 19 Mayı• 1942 

li Petronun Kızı Siııemay :ıee - 50 uruşluk i Almanlar 
l L 1 Z A 8 E T it b vahşil l. yoktur Diyorlar ki: 

-•-- Bir •iz lıa'tg Lıl 1 ıaa• -o- -o-
Petro dl7e Çarlar talıbaa otaraa bu çocajun ıı~d• A~uıtraly~~ı~ kabil~ Anluua - Ewniyet mü· Berlin (• a) - Almıa 
~ kııa •• ılalk ıeçti. Af •e zi1afet baılıca •ıuetlerı cden barının aei1t d8rl0ğlhı&a blldirdij'ine gö· tebliil : 

dl. 61dD~Bldüiü ç ihelle Darvia re, Hat•yda Tireli bir ıa· Kerç yarım adaaıada 
'--larda çok ılrmedi. Bir au çiçeji çikardı. tcbrı bapiahaneilade HDe · b11 ha,fıodan ılltillen elli hezimete atratdan dit· 

8i, illr ıe•eılade yltaja dlıtB. Bu haatahiı lerce yatmıı olan yerli bir kuraıluk banknotla bir kıç manıa ierl kalan luıımları 
il• hı•a almık içi• camı açtı. Bu seferde Avustralyalı mabkOmiyetini kitinin dolandmldığı a nla- 2öıterdiklerl &mitsiz muka
lllt•lda •• 1730 da oadört yaıında · &ldü. bitirdikten ıonra kabilui· 

1 şılmııtar. Memlekette teda- vemcle raj'men imha edil· 
' torhık mecllıl topl•adı. Çarlık makamını nia yanına dönmllı •e va- 1 viilde bulunan en küçük aıek yolundadır. 
S\-dı•ı da•et etti ; Sa : . taadaılar1a~ ~aıılecak bir klğıt para bir lira'ık old u· Harkof keaimiadc kartı 

idi. Petro•ua blylk kardeıı haaıa kliçiik [kızı haber vermııtır. 1 ğuna yurddışlarımızıa mü . hucumlırımız neticeafade 
\ Soa Karlaacl dlka11adaa dul kılmıı- ve ev- Yerli Avuıtrılyıh ha- teyıkkız bulunmalara li . iki taraf zırhlı kuvvetleri 
.::•mıttı. Aaaa lvaaoya bir ~mildclet lmpara· piıbaaede yatarken pence~ 1 zamdır. arasında muharebeler ol· 
~ ılala ••HJltİ altıad• blkDm ıllrdll. Soara reden bir akıım beyaz in- --•-- muı, Ruılardaa 56 tank 

lalklmetle biti• idareyi '" eline •ldı. Ve aaalırın ıinema dediklere J tahdp edilmiıtir. Diier 54 
• birlal ele ıaltaaatıaa . ortak etti. ÔJilrkea bir yere :gittiklerini ıard&- Amerikada tank bava kuvvetlerimiı, 

1ı.!~•l dotardata •• beal\z Betikte buluoaa oğ ğilnü ve fikrln~e d6ny~ f ı• t tarafından muharebe dııı 
~ .... "'• etti. Ba çocak altlncı lvan adiyle ıun en zevkli eglenceai .. . aa ıye edilmiıtir. 

' illa edileli. Llkia bir sene ıoara, 1741 de ~emı d"enilen ~eın~ oldu .

1 

Vı§İagtoa [ a.a] - iki ILMEN VE LAPON· 
·~' JlatU&Jilı, Petroaua kızı Eliıabet altaocı hını gunu ıoylemi.ştır. . l{iouauenelden 10 mayıH YADA 

iL."" _ •• babuı•ıa tahtına oturdu. Bu ıözlerı dayan kabı· kadar 120 ticaret gemfıi Umea sıölil . keıimlacle 
~t • le efıadıadan 20 kiti me· · · d'I · Al b •-·ıı l ı PetroY•• bır ıabıb erkenden iiryBı tüfek k d- k D . . ı 1ıa ve teahm e ı mııtlr. man ava ttı•• er J • ._1_ • :r ra • uşere ervıne gıt B . 5 - d b ı· d b 1 dD .=-N• tal&mıı imparatorluk sarayına airmi• k b 1 ö ._ ir gemı 10 gua e ya ıiiyDı ı ıa e u uaı• ı• 

,... • • "' me ve u neıney g rmer; 1 k .," 80 " d k ı ı · t li i ..,._P•rator11 keacliıiae bak•a ebemmiyehlz bir için yola dfizOlmOşlerdi. pı acı_ tıs.en gua e ya- maa ta v ye enae a r P 
.:".•llırla bit daireye kapayarak hilkDmdarlığı1ıı Bu vahşiler, Darvhı p~m•ga . bıılaamııtır. ~S edici darbeler iadirmiıler• 
• ~I. Fakat hıldkatta ba clretklr uray baıkı ıebtioe varmak için 650 gudce bır remi yıpılacıgı dir. Lıpoayada yeni lal• 
,.~Ll L b b L k d d ı k d 1 1 tı camlar aetlcealacle ıraıl • •• ramaaı ce ra eato • ıada bira ım kilometre i dığlık ve y•I • ao eıı mıı r. 

"il L 1 40 " d 8 ft ---il---- llHaDClmll Olmaftar. '"' lavettı ba adamıa biımetlni mıbrem mii· çın yo u gua e Y r J• 
•• L. •-ı ' b'I · 1 b b' T b)•"" t Muharebe bıttıaıa ı•· .... •batılık lnvanlan ıeaerallik payesi ve 1 mıı er, ıe re varınca ır e 128 

1tdi Lı• raLI JıL ' b' t b . 1 il '"d ıiaemaya kıpı ğı ctmııl11· rileriade MıcH kıtalırı, ı..._.: vıı v e r• muazzam ır ı 111a e o e . . • • • b 
-Plı ., .. ,.,1 F ' b 1741 d d - b' k dar. Vab,ıhr, ılk anlarda Ucretlerı g&alerce devam eden lr a ı. ., ıac , • e yız ıgı ır me - i d k 1 1 b d B ı T1•t• d b ~ L k k 1. 1 1 ı nemı ıa ıev a mıı ar, mubare e aetice1ia e o • 

• mea möıya uto a ıymel ı llt ara f k · ._ k A k p t id · · 
• lair . . • l\t öpüımela ve "uca · n ua - oı • a· ıevık çetelerıadea mlrek· 

~'I••• tı:rçe•e içinde ~mz~h bi~ rumiaı bedıyt! hışmıh ıık sabnclerlai gö ıeıi vasıtHiyle gerek tehir· kep bir dBımaa ırabaaa 
t-.1 ı • maddi kıymıtı yırmibıa rubledir. im· tBace iğıeamifler ve film"• ler dahilinde ve atrtk ;ba· · b t · ı d' 

ç ••• d .. a a. il b t'I il b • . ım • e mıı er ır. 
btloda oıam 1 ıu muaaae e 1 

• ver ea ma so~unu beklemeden köyl 1 ricinde teblii edilecek adli Marmanık cepheaiade 
"'-~ b • bemea be~ku !çia madam L ıtok ile rine dönmek üzere tekt ... r evraktan p ~ıin olarak ah· bava kuv•etlerimiz dlıma• 

-..;.._._ fr ftrtf teılnl edıyorda. Diye yuıyor. yola çıkmışlardır k " ti d · · b bD a.'- t t t .__ L . · aacıa ucr ere aır yeaı aıa eı yu• •ı• ıaa ım 
P ııtok, · bar Frıaıız cerrabıaıa otluydu. Polisler, vahıilerin bı~ . k b ı d b ı k d ı ı eli 
roteıtea oldutaadaa Franaad p ot t nlara k'ld b k t t l . . bır u arn11m . aıır an ı. iaa et er ay etm 1 er r. 

'- , , a r H • şe ı e are e e me erının AL~AN DONANMASI 
, __ ,_t"tlip ''•• N •at hrmanıaıa fesbiadea sonra Ruıya· sebe lİni anlı mık istemiş Bu kar•rntm~ 15 g~o ıon · 

)a Jırleıınitti. Bir aralık bilinmeyen bir 1ebepten ve kendilerini ıo,.guya çek· ra metiyete gıu:ccektır. 
t~: •6r&lm81, fakat bir middet ıonra meafuın miotir.. 

1
----------

~ ~irılmııtı. V1ıhş ıler, aşk 1ahouia 1 RIST AL 
t"'••, prenıH Ellzabetia baıcerrabı tayin edil dcu iğren diklerini ve bh . . .. b _. d 

1..ı·teıa LI • .. .. .. ltmmu tam go egıo e ve 
~ ar yıl, prea1eıe taraflar bir farkaaın tcş dıba f hm goım~ sre tovb e: b 

1 
M ı kb 't l•c:•ll rladlılB çalıımıftı. Birsıüa prensese ett~kleri cevabını vermlı Cf ;

0 
• ~azız. i ezar 1 ~şı 

..--.. 
1 
~•rıalıtt. Bu karha bir tarafında keadi ell7le lerdir. me~ .•nın d•.

1
'P kyt ıabmlaa u 

L alr ı d 8 · d d Eli b yeuı ınıa e ı me e u unaD "'ell rea m var ı. u re.ım e c; za et, 11ç ı .. l I . i bi . ik "KRlS· 
t-.~. llliı bir rahibe kıyafetinde, kendiıi de, ·işken lzmir Halkına gTuAzLe zhmu o r ~b t 'lk-

'• rer'I . "d .. ö t ., i t' " ızooıu Dl aye 1 ı mıı, ı am aaın _a g ı rı mı ı: ıt.t1• .JDE b b -11 • "b' · ı 11.1 u . llrlD gu erı gt 1 IÇIÇOl&K 

-Ark&11 u- ~ için açı lmıştır. 
ISMETPAŞA BULVARI Bu w6jdeli haberi verir 

~ HALKINA MÜJDE 
~ Sahil Park Gazinosu 
~IJ&k fedaklrhklarla getirmıie muvaffak ol· 

'2 Tlrkiyenin tek yıldızı Ye aeı kraliçesi 

'r..tllYH IOZDYH SEIAR 
N' tı•ınmıı arlıadııluı ile birlikte 15/5/942 

ı •clea itibarea koaaerleriae bııhyacakllr. 

Çankaya Aile bıbç~· ken kristal gibi p rlak olın 
tinde 9 Mayiı Cumartetio bu iill ks.t bıhçeli gazino· 
den· itibiacn her a1'ıam ya çıkan her vatıııdaıın 
muıiki üı~atlarıodan Kaou bütUn yorgunluklariyle elem 
oi Fethi Öğreten ve arka· ve kederini erilen oradaki 
dııluı tuıfıadın icrayi temiz hava ve boı manza 
tan'at olunıcıkhr. 1 ranın mukabilliude de bet 

Ayrıcı zt.ogia varyete buıustı bıl1na m~nf•atle· 
de müoterilerimizi ej'len· . . ü \- t . t k deierlı' 
d, kt' flDl S UD U ın ÇO 
ırece "· b 1 d" ' · 1 tt"" fj atlarda ucuz.hık vardn. e e ıyem_ızıa t.y a e asrı 

y fiat liltesı hayrete deier 

Rıdyo gazetuhıe 16r1 
Alwan filo111nun bir araya 
toplıomaıı işi, Breıtteki, 

bup ıemilerinia •• Maaıı 
ışuak ana vataaa ıitme· 
leriadenberi aylar ıeçtiil 

halde elaa tamımlanama

mııhr. Ş utb 1srt ıırblııı 
Kiyelde tamirden bili çi • 
kamamııtır. Tirpiç ve Preaı 

Ôjea gemileri de Norveç 
aahillcrıode kalmııtır. Prenı 
Ojen kruvazörü buadaa, 

evvel bir lagiliz deaiıaltııı 
tarafından torpilleadiil gl · 
bi, yeniden bavadaa bom· 

batdıman edilmiı ve tor· 
pilleamiıtir. 

mahiyettedir. 
Caaıaıa kıymetini bllea 

kibar hıl~ımıııa ba 1edelrl 
temiz havadan iatifad•J• 
koııcıkları tabiidir. 

J 
~mra Sinemasınd_a_ i 
: Qtı a,kşam saat 21de ! 

ızmır · AskerUk Şu-
besinden: !T yyare sint'!masında lt~ i 

.~ t ~ ISTANBUL BELEDiYESi : 

v;, t tt~HIR TIY A TROSU 1 
1 1 BiRiNCi TEMSiL ı 

325, 326, 327, 328 do
i~ınln ihtiyıtlaran ıeı:elik 
yoklamalırına başlanmııhr. 
Bu doğumlu erat her gün 
tübeye rpüt1catl• yoklama· 
luıaını yıpfarmaları lizım· 
d1r. 

ı-Bugiin matinelerden itibaren Puiı hayahaı tanlr ı 
: eden mevsimin en hakiki Fransız filmi.. i 
i 1, AŞK ve iHTiRAS : 

~ ~~~~~-G ~~~~ ~&~~~~· 13! 
18 ''• açıktır .. Telefonla ayrılan yerler ancak ı 

• kadar mabafaza edilir. Otobllı, vapur •e 1 
'1 temi• edllmfttir. ı 

Gelmiyeuler bak' anda 
kanunua ceza hükBmleri 
ıatbik olaaacalatar. 

ı B•ırolferde: Gıby Moılay Ef,ire ~opeac~·Armaad ı 
ı Beraard . Victor Boucber ve Dıho bgihıce 16111 1 

!2-TEHlIKEll SEYAHATi • :Ayracı: Renkli Miki- Matineler: Tehlikeli Se1alaat: 1 
ı 3.15 - 6 - 8.45 Aık •• ihtiraı: 4.30-7.15-lf 



Yirmi Oç yıl evvel on dokuzu mayısın 
Siyah bulutlardın göıükmüıtü an11ıı 
Dertli ufaklaıdao yaklaımııh Samıuna 
Gazlerf ıimıekli kavaıuacı yurduna 

Bu yaklaıan ~imdi zaferio tim1aliydi 
Ba iÖzleı kimindi Türkçü Gazi Kemalfndi 
Gözleri ileride alnı •ç• k ve temiz 
Samıan aydınlaamıı coşmu,tu karadeaiz 

O ıertfli iDade sevinmişti Türkçülük 
O zafer kartalını beğeomiıti TürkçOIOk 
o afialerden ıoara uf~r feriki oldu 
Toplaadı bir bııta ilineıin p ~ yki oldu. 

1 Sovy- t er Depolar yan-IB~yan 
o· o lar·ki: mış yardım iŞ bat ; 

Moskova (a.•)- Harkof k •ı • Ankara -
cepheninde bütün yollar . esı mış Yerler nmaml "-
Sovyet bomba uçaklcrınıo Londra (•.•)- Resmen rafıadea diia:6f 1 
ateşe verdiği yüıltırce tan- bildlrildiiiae gö re Roıto - verile11 çay c•S• 
k üzJerce Alman kam kııo bombardımanı ylbila mi reiıi uyı• . ıa ve y 1 D • k fJ d' fıtır• yoaunua alevleriyle aydın· d !D feribot a ~aımar aya tere en ı~m 

1 lanmıkhdJr. Mar şıl Timo 98 oradan Norveçe yıp~- Bn. lao~li• r• 
çenkocun tauraıuau dur- ha harp mılıeaıeıi ıevkı- Kan 1abe11 tıt• 
durmıık içia yedek kuvvet · yatı Jamımen dur.mu, tur. ıarlaaaa rozet ,_ 
feriai hırbe ıokarak Al- Bunun aebebi şehrıa do· t?plaat•da takd 

TURHAN ERTOPÇU maalarla yapbiı karıı ta· iuıundaki bütnn depola· _ı._r·----~ 
=Z!!~----------::-::-:-:-:-:--::--::-- uıuzua neticesi bu olmuı- ıın hemen hemen tama· ı f d il 
Ebedi Şeften Milli Şefe tur. miyı. yanmıı buıuamaoıdır. ay a 

Bızı Alman birlikleri N J y w dili 
--•-- arkadaılarının Omit.izce dCS 8V 00 ı 82 ~ 

A•kara - Bayrak buıınn Ankara atletlerine teollm iillıtll~leri ~·nller• ıoku· Tarif esi Bekleao~ f• .. 
olanmaı •• 11at 18,10 da Dikmendo alınmııtır. Bayrak labllwıılerdır. murlar Mın11• ot, 
ı•c• Dikmende kalacak ve bugün 20 atlet tarafından Hıırkof cepheaindeki ta· -•- ıiae yaj'mııtar. 
Aakauya getirilecektir. uruz bOyOk bir tauk mu· MOnakalit vekildi kö.' şehre biraz dol• 

Oıerlnde .Ebedi Şeften Milli Ş • fe., lbareıl yuılı barebeıl bılini almııtır ve mürdea bııka bor aevl ti- ıede urar yıp,.. 
bı,ralr Mnatoa birinciıi Muatafa Kıplaa tarafından Almanla11n muvafhkiyet· cari etyaaı11 limıalar arı · I I As•ı 
taııaacakhr. Bayıak, diğer erkek ve kız atletler tara· ıi:dlğile neticeJıamtıtir. aıadaa nakli için yeni bir zm r 1 

fındıa takip edildiği hılde D,1ğ başını duman almıı Alman orduıu yeniden navlun tarifesi huırfamıı· b81lftd8ft ı 
marıı ıöyleaiıkea ıtıdyuma ııirecektir. fula miktarda yedek lr.uv· ıır. Bu lorifeye göre, Tir· 

1 
~· 

vetleriyle bir ikinci k~ı şı kiye limıalırı 9 bölgeye Merkez kıı• •• ~ ------
tearnı ı dab yıpmışhr. Bi- ayrılmııtar. Türk kara ıa· caah ve cıaııı 
ıfm ıırblı birliklerimiz dDı- luı Hopıd r. n lıkenderuaa talarıaıa aayım• 

111
, 

maoıo 35 tankını tahrip kadar bu dokuz bölgeye illaa kadu t• ı.tıabul - Kiiiıt ve mukavva itbolilçılorı birliiii etmlılerdir ve 45 lıakıaı idbol oluamuıtur. tir .. 
febrimlıia ibtiyıçlorıaı korıılamak · llzere 3 4 ııüadea kulıoaılmH bale koymuı · Her bölıre için ayrı ta· 
l>erl plyaHda külliyetli mlkdardı kiğıl levziotı yap· !ardır. rifeler leıpit edilmlıtir. Yı 

Ki2ıtlar dağılıyor 

maktadır. Ş imdiye kod ar 200 259 ton birinci hamur Moıkova (o.o)- Sovytl ai tarif eaia HuiraadOD ili· Yedek lopç• 
kliiıt leni edllm ş bulunmaklodır •. iki ırllnden borl de bıberlor büroıu bn 11bıb barea ıotbikl mubtemoldir. Tacellia Ôıyolçıl 
perakeadecilere 110 tou kadar ambılij kiiiıdı •eril· eıkenden •ı•iiıdaki buıuıi --o--- acele aokeılık ı• 
mfıtrr. . t:bliği aeıretmfştir : 12 Ma- d meai lizımdar. Ayrıca kutucu, z rfçı •• m tbaacıiara da ihtiyaç· yıala Hotkof ç•vruinde t•· Karşı yaka a ---·--" 
lan niıbetinde kiiğJt verilmektedir. Dığcr tuaftau bir- arruza geçen lutalarımız, d 313 331 d~ 
ilk gayri meıru oalışlarıa öoü.. ıreçmak mık11diyle Almon mlldafeo battıaı yar· BÜ'ltma ll , 
kırtasiyecilere ve1ilecek kağıtları ke~tircırck ve ıek i l mıılardır. Düşmuua büyük bı•rıı•g"' 

1
• mu·.· Sil• mlef 

vererek dıığıtmığa k rar vermiştir. tınk ve zırhlı tcıekkülle· 
Buıa İ•tibilik koop . ratif 1 1 çi o yeniden ayn loa y6z rinl D iştirakiyle yaptığı koı • Ahşam Kaı şıyua Alıy · 1 b tttJ 

toa kiğıt Loırüolerdo verilec . kllr. 11 hücum püıhürtüld&ktea bey mobail•sinin dığılma eye Ç8!J~~ 
Bu arada oyakkabıcı l r cemiyetiola mürıcaali üz ıoara kılalorımız bılı isti· birlikleri nahiye mildllıünOn hmir Aıkorl~ • 

rine birlik cemiy le on bin mok ••• •erm ıtır. k m<liı:de ilerleyorlar. 12 baı'ığında topionan mobılle Bışkanlığı• •, 

-·-o- -- Mayıstan 16 Mayın kad'u aile reiıleri tarafındın fil· 313 ili 331 .
1 a Ke ~ mesi kuvvetlerimiz 20 kilomet · pılmııtır. Bu mallede beı il' yriisllm tekıo1"" ergam redea 60 kilometreye kadar birli~ ıeçilmiolir. 16 S 942 ıı&nD '' 

6 ıacı Borgoma kermeoi düo boılauııı ÇHfım~a ileıleıııiıler, 300 •lea fazla 9 da ıcele ~ofo•-' 
ı&nli bitecektir. Kermeo programının bu gfioü ını, me•\üo yeri kurlormıılaı· milraly5z, 700 kamyoa, 100 ları ile birlikle I• 
hılk lllrklllerlne ve belk oyunlarını basredilmlılir. dır. den ar•b•, muhtelif m•lze· Aıkerilk ıabeıl .. / 
ikinci kermes glinünlln pıoırrımı müze ııeıiotilerl, ıey GANiMETLER me ve 147 tayyare tahrip •llotı elıemmiy•tl• 
hık oyanları, Kouk ef lerioin kuoak ve Köroğlu Turruzun birinci dev· tab ı ip edilmiıtir. aur. _/ 
oyuaları, İkili ve döıtla Harınındılı, kız •e erlnk ço ruiode kuvvetlerimi ıu ıra JLERLEYIŞ DEVAM ,1 
caklar tarafındaa dağlı ve harmandalı oyunları ve aafr . ti 1 ımıılardar: EDiYOR lzmir Sicil 1

1
' 

k lk ·ı·b nıme or a 
milil oyuoları ve Hir milli oyuolar, a an, sı • •e 36S lop 25 mıyn topu, Moıko .. (•.a) - M•••· murl•iiandH: il J 

olı aiıaa almaları, çeıltli ıpor ve koıulardan m&rek. 188 ıi per bıvan lopu, 379 ı•I Ttmoçenko lrıhlotı Saim Ş••Y"' dl• 
lleptir.. _ ve oyunlarla ge mitraly6ı, 48413 obüı, 89 önemli .. M" mevziini zap- ua .. auı ile )lmfr, ,J Çarıamba ıı&au Anlikilder ıruiıi heodek obüıü 23284 maya !ederek yeni bir muvdfa· nepnarıad• 871 

çıcektir. bir milyon ı.o.İor t&fek, 13 kıy. t daba kaydelmiıier· kakla 2laumar• '1ı1~ 
--•--- bin el bomb ıi, 90 kamyon dir. da 938aeaeıiad•:ıf-' 

Kab.ve ve çay inhisarı 29 telsiz verme ileti, 39 Bu mevki bir buçuk ... bHcılık .. ııı•. I• 
J 'h cephane ve yiyecek dcpoau. athk sokak mubart besin- imal ve ticaretı11,,'r' 

Ankara - Kahve ve çay iubiurı kanun lyı 111 r 

Buodıa b . şka 1200 den den sonra geri alınmışhr. eden Saim Şeoe .~ Mecllı ruıaameıine ılıadı. ııc 
KabHhane •• ıraziao ııibi yerlerde kahve piılrip fazla eair alıamııtır. ;ı2000 Alaıoalar Hotkof önündeki ticaret uanaı ~ 

k d' · il isi • deo fula Alman 11ker ve iki tank mnhuebeai kay· au hftk&mlerine ~ ıatmakla meşıul olan esoıfın en ı ıı yece eıı çe ıubayı öldürillmüıtür. betmişlerdir. Düımaa ıim· t:a 4420 aum•'.,ı' ~ •lrdek kahveyi kavurarak öğütmeleri inbiuran dııında d 

Ayni derecede 400 bok di cepheye yeni taakl•r •e tescil edil 1 
bıralrılmııhr .. 

Kanan ı haziranda yürürlüğe ~iı cektlr. 215 top, 33 bvan topu, 217 ıürmektedir. 
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