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ıtllraf, Av- o SUiKAST 
~~bllblar bi- S N D . A K 1 K A DAVASI? 
.... İÇİD De · Ankara - Sq\kaat "da· 
d' Japonlar Bomba Hitler-Musoli vuına dü .. d• devam edil· 'Yorlar? • v • •• •• • di. Moıkovadanlgelmiı o1a• 

~~.· <• •)- lniçreDİD Ile~lıvor Yaemuru nı goruşme~ı hukuk Mütrb111111 ba cel· 
~ 

1
1 lloatar raıoteai Çaaluor (a. )-Birman· Lordro (a.ı) - Son 24 Tokyo (o.o) - Guelo· aede jbuır baluada. S..t '1•• raıeteıinia b•· ya cepbeaiade J ıpoalar ile· uat zarfında Alman tayya leria yazdıklaaına göre bir 

9
,
3o da Pavlof ve dlter 

t,~7·••••betile makalede rl bareketlarine devam edi 
1 
relerinin lngiltereye yıp güa zarfında Hitlerle Mut• maıaunlarda1a Abdarrala• 

•de "•111 durflıt ıiyHe• yorlar. Aldılsları tık•iye bkları hücumda 125 toa, ıolinl aruıada bir m&likıt mın ve S61eymaa getirildi 
'~· lllethı duramundaa kav•etleıi aayeıiade Çin ; lngiliı tayyarelerinin şehir · yapılacıkbr. (Ba mülikattı Pavlof, Abdurrabmaaıa lilk 
ft bııırhk'kuvvetiadea hududuna atksen kilometre 1 ~ri üzerinde yaphkluı bü J ıpon elçtsi de hazar butu tahkikattaki ifadelerle mıla 
~·••lıtıada~ bab d k yaklathkları bildiriliyor. 1 camda 250 f O!! bomb.1 aial· aacıktır. keme deki ifıdeleriaia ltat• 

• l••itlem 1~ 8~1• Luyo ıebri alevler içla- 1 dığı bildirilmektedir lngil· ---o--- mıdığıaı ıöyledl. Relı 111• 
, .... 

1 
eme11 ~ ıçıa d k . · huı t Abd b 1 • ,,~ ... ı olduğua lb' 

1 
e yaama tadır. Şebar da tere üzerinde 17 Almaa UI a arra mıaa ı 

"• "'"'•Dyo bua .. ı::•:D bı öaceden Çialiler tor•· \ t•yyueıi dBıürüidBjıü de Mareşal Gö- diyeceğini ıordD: Abdar· 
it ~ olamaze Til k' fıadan boııltaJmışhr. Salı bildir;Jiyor ' • • ıabmaa, Ômer beadea ar· 
,ı._•tt,t etme•i ~·ht'ı ıyel~el g&al geceıi Jıpoalar L11- _:_____ rıDglD taV• rılırken keadiılnde gaJrl 
.... ,. 1 •• ma ID h • . d b il 1 t b'.. b ti d f L ... ı •ttlrm kt di yo ıe rıaın ıı mı ı e e . Ak h 1• d • • • 11 ._ ı er vır ı, •••• 

---• e '· riae bücam ~tmiş1er ,e 10 8 10 e 1 Siyesi bına açık b~r ıey ıBylem~ Q -- ıırblı birlikleriyle karıılıı . ç• k -o- di, ben :Pavlofla f g&rlıll• 
llYret ve mıılardır. Çinliler 12 J•pon ın uv- Stokbolm (•.ı)- Mare· ğiümll l~ıba ..... .a,ıc .. 

'-er•• • • tıyyaraaiai tahrip etmişler· ti • ııl Göri ıı g, Alman Hnıyi medim. 
V JI IStıyor dır. ve eri iaia harp sonu imıtita ile Pavlof •e Kornilof b1 

lı t~''•ıton (a.ı) _ Ea· ---o-- Çuııking (ı . a) - Bir · meıgal edilmemesini veber çok ıöılerden ıoara Ab• 
t ••i . h . d k. J d b , f d • d ... oot ııtlhıalltı reiai M. 8 m ınya cep esıa e ı •pon şeyden ö11ce zaferi kaıa· &ura manın :i • esıa ea 
~- harp iıtib1rlitllllD ey az sara V • İ erleyişini durdurmak İçin ncak va11talar1 çoğıJtmı· Zlt>t ~ve Hpt (olmıdıjı• 

ho dıtDlıu fakat fazla d •• •• i Çiıı kuvvetlHi g .. lmektedir. ğa gıy ret etmesini ta niye iddia ettiler. Abdurrabmaa 
'i •t ,, eaerji llıım ol a 2'0ruşme 1811 kunetleıio •rkadaD Jja etmiıtir. cevaben : 
''b:, •a1ıemiıtir. Ameri V•şinıton (a.ı) - y eııi ~o~ k.avvetleri. uğr~?1111 --••-- ilk ifademde ber .. ,ı 

'tı t t,ıJe nazırı nakli· Zelında bwıvekili Beyn ıbhmıhade endııe edıhyor. Fransa ıö1ledim. 339 ve 340 ta-
ı. ' 111la içia bııhca li· nrayda reiı Ruuelt tara- --•-- riblerinde Üıkübe :ıtdere~ 

'-'•1 tdı •ıkerl ıjllaılar hadan kabul Colanmuıtur. A """erİkadakı• p l l d annemi ve babamı g&rmlt-
'' lcarır •ermiıtlr. Bu görllımeye huıuıi ..:.aa fO es 0 80 tnm ldemiı 5,e ;ığlamıia, 
----- bir ehemmiyet verilmekte mihverciler v t• bıtlamıştır sonrada ~PaYIO ir dir. • azgeç 1 bana birçok iınıtlarcla lla• 
Ilı 8DV&da --o--- Buenoı Ayre1 "•·• ,, - Vaşington (a.a)- Ame· luadu. 

tir M ) Ameıikıdan çıkaulmakta rikan aıkerinia Franı ı Tıoçkiıt bir faıiıt • ol• 
• llbl Ümit. 8 taya olan 880 Alman ve ftılyan müstemlekesi olıa Kale · duğ'uau ıöyledl. Beade oaa 
·~ d v •ıd• a•• ajınını götOrecek vapur do?yaya çıkaralması dol~· diyorumki, bu oalarda l,blr 
t egı ır ucum Rlyoba beklenmektedir. y111yle Fraa··-~aın yapmagı komiaiat ıibi değil bir Raa 

~-t::lci~2 ( a.a ) - Bir- Mata (•.a) - Perşembe - --0--- llarar verdıgı protestodan gibilbarek"t ediyorlar. Bea• 
;ttıdı •lu daram ümit.iz Maltaya yıpılaa hava bü· Almanyanın voı geçtiği aalııılmııtır. de Türk gibi bueket lecll• 
-.,-.:·.Her ıey dDımanın camlarıada b11ar ebmiyet· ---0

--- yorum vo edeceğim. Ke 

~~t,d •le 61çlilerek yapıl· ıizdir. 3 mlitecvviı dBıman yeni tayya- Rusyadaharp nilof bağırdı: 
~~~ ~~ru;•ı~:!:i:iD::: l•Jyue:_ dB.::rDlmBıtdr. releri gayreti -Dfevamı 4~cü 11fhllfeclı 

\tt, •diyor. Çinliler ba A t ... 11'11.,,to~•rıııdo meni ol- )maO de- Berlia (1.0) - Alm1a· Moıkova ( ... )-Bo 808• 0 ogr& 8f 
•r. yanın Dornuye fabrikala- 11e Ruıyada 1 mayıs 11keıi &)1Ddl 

h '---o-- :ı İzaltıJarı nada yeni int• ettikleri töreni yapılmıyacakhr. L d ( ) D 
Q•ııt 'ft t• 1n. t 1 • ' OD ra a.a - la ~ Berlia (a a) Al çı mo or u ayyare erının So vyet tezahürleri geri 'ft b 1 •-ı 

anlarda · - man A d . d R h ıı e o unan uçıa ıra 
' • deaizalhlarİ şimali ~Ameri· . p enıı e ve us cep e- bıraktırılmış vo 1 may11la Roıtokqn bombarclım 
l 1 ka :ıahillerinde 3300 to sıade 11vııtı bulundukları da çalııalması emredilmiı. t' . d • d ;;,,, t 

~ 
Çete era • D zaman ae [k d d • )° • De ICHln e agra ••• 1 

tutarında 6 ticaret gemiıi a ar . erer 1 tır.. batı ıösterlr fotogrıflar. 
'ltıı yenı• bıtırmıı ve birial d b ve mükemmel bir ıılib ol- __ 0 ___ 1 d e 11•· d '-1 - mıı ar ır. 

ra uğratmıılırdu. U• arı ~oriHm6ştür. Bu eu··yu··k ---o--te ,J b• tıyyarelerıa gerisinde mü-
~ -., .. ır Laval lngil- bimm•t, mermi v• •İr ıe .. - Manevralar Uçak kazas 
~ -~~~ (•.ı) - Mihver zım taşıyan depolan oldu-
~~ı.,, ••••don çik1a ba · tereye meyal ğu gibi kunetli mitralyöz- Stokbolm (._.) - Buro kurbanları 
~l(l s.,IGre ıarki Boına· Vişi ( a .a ) - L•valın lerle de mBcehh '!z bulun- bölıeaiade büyük m nev· Melburn (a •)-· Birle 
._"-•~ 

1 
• 1•ra karıı dura· Almanyanın duyguıuaa uy· maktadırlar. ralar için bazırhklar giiı n · ordular baı ku:Oı•cl 

,ll,ç~, Y••iden!mlbnr ıun harekette bulunmak ---o--- lüyor. Ba hazırlığa göre Mak Aıtür, kumandaal 
~t .raadıucek .ı.: elinden gelmiyec t ği ve A Kral Boris Stokbolma yapılacak bil- la biriaia bir Amerik 

\ ~ •ıllblar •• teslim mika ile iyi geçinmek için yük bir tıırruı müdafaa gazeteciıil~ beraber bir 
. •btıli rörlle cek · ' böyle bir harekette bu1umı Sof ya (a.a)- Kırat Boris edilecek ve pasifik korun- çak kazası netlceılade 

l ync•i• anlııılmaktadar. dün Sofya) ı dönmüıtllr. mı tecrübeleri yıpılac~ktır. diklerini bildirmektedir. 



SAHiFE 2-------------- (HALKIN SESi]---------------- 1 Mayıı t94ı 
Türk tarihinde büyük şanı ·pz &1 :Ekmek k8 
ve fillıret kazannııı Türk HALKINSESI :t~~l"I c: ehi r Haber 1 eri • • • t' 

Kadınlarından R _ ._, _ ları iŞi ID 1 

1~:;:!~~~!.~;~~ M;::.:li l!~nzi!~tı~::~ K:~:::ı, o~r- 1ı;::::i 
Se.im Bige devlet iılerine -o- b•J J • J --o--
kaıııtırılıyor fikirleri ve Mersinli de etki zaman· l et eri yara 1 V&r Evveli herkese k•~ 

görüşleri ç->k iyi da 3 fırın vardı. Aı.i fırın kaJdırıJdı DDa aabah Konak iıti rilmedi. Buglia belk• 
karıılanıyor llmadıkları içla kapatıldr. kametiadea Alsancağa doğ yarında tevziat de\falll 
~·~ Nihayet Parti ocığıaı t~ş- Deniz ve kara yolcu· ru gitmekte olan bir kam· cek, fakat kartlarıı• 

Sevim Biga Yuıdf Mir· ı ki d t ·ıı· f b e ıiki ile biri buraya, Mer- u ana a enzı ı ve oar yon PaHport iıkeleıi önün- alamıyaal•r ugüa il 
zaaınsarayıada bin bir itiaı b'I ti · k ld ı t M.. k E d ? tinli ile Çamdibi merke· ı e erı • ırı mış ır. u- de önilnc çi aa mine a ıa· cekler. 

1 ile bilyBtülürken. onun ter k J V k'I' · 1 F b k J tini teş'dı eden biiyük yo· aa ait e ı ı awua a • da bir k•dnıa çarkmamak ikinci olara tef &
1
• 

itiyeai için de pek büyü~ un kenarın bir uri f1r•n ri Engin 1bu buıusta de- için direkıyonu ıola k1rmıı murları aumi kol•f1' lld 
dikkatle ve ihtimamlar suf · ı k b't•• 

yıph . Mesiolide bir bakkal mışt r İ : vapur halatlarını bağlam•· bulunamadılar. lıe 1 
olanayor, tahsiline ehem· M ı ld ., h ı ıd1· ıtükkinnıdan Jıaıirden re· • fım o ugu veç i e aa mahıus 

11 
b•ba., tabir kırtasyacilık karııtarı b~ 

miyet veriliyor. En uza~ 6 k•' '~te 
ten merkeplele gelen ek- ıoa sene -zufında yolcu edilen =demirlerden birine çüncüsü ağar İfÇİ ı. • ı 

yerlerden bilginler gelirli ki d' e• 1 t 
ne er itekaka tevzi edili- nakliyatı gerek Damiryol· ciddetle çarpmıştır. noksan geldi ıyer ıı.,1• liyor, bilhuaa düaya t.rib ı " ~ "' 

Ye Türklük idealleri bak- yoı. Çuokü ekmek klama· tarı ve gerekse denizyolları Kamyon bu sademe ile çok ağır işçi kartsıı 'ili. 
L d yınce ıonra lı:miri poyl•- vuıtılarıod• ikinci pılina parçal•amıı, kamyonda bu· Hatti güalerdeaberi aıa a bu güıel ve mü de.- k Çf»c 

cnak lizım, hıtti boı dön- bırakılmı~tır. Her iki idare luaan ~ beş kiıi muhtelif, arkuıDda dol•şar• •-ı· 
•• ıultana iubtt ve malu · k 'b d delı'k k•ybeten fabrik• " 

1 ene ı t!:nali de mevcuttur. e gGnüa en mühim me- yerlerı'nden yaralıamıflar- t 1ıı mat veri iyor, esk\ ve yeni t • 'Qe 
Tirk tarihi okutuluyor. · Yeni yı pı an fmn• un seleıini teşkil eden köLDür dır. Emine de bıfıf yara. çilerindea, bir sa• tııcıı, 

verilmiyormuş! Bu mesele) i bububat ve malzeme nak· lıd r. işini ıörmek, ye\fıDİ1 · d 
Sevim Bige on sekiz k i)e 

yapna ıeldiği zamın mü· matbaamız kadar gelerek liyatiyle meıguldur. Bütün -•-- olıun kıybetmemo f tıt 
kemmel muhakemesi ve derd yanan birkaç liişi di- nakliyat programlarımız çok ıiar itçilik hıkkındıll ~,·A 

yorlar ki: ziyade artmış olan bu D k- Ekmeklerı·n kata bile mecbur k•1' C'\ ıörDtil çok kuvvetli bir kıı • b ~~ 1• "Farzedelinı ki, bu fın- ıiyah kuşılıyacak şekilde oldu. Büyüklerimiznı 
olmuıtur. ' f N •? aiyetiae rag" mea kOdilı 'i Yaıuf 9Mirza ve bükü DID t~ııci atında biraz da tanzim edilmiş bulunmak· evı T OloQ 

aokun olsun. Her hıfde tadır. Eğer eskiden oldu· murların meıuliyet k0' 
metin ileri gelen general ----- dd r ,., ti~ 
leri ve devlet ricıh Sevim halkımız için bir kolaylık- ğu gibi yolcu nakliyatını iki gü• dür e'-m•kler ıiyle olan {tere üt u. j ''t 
Bigede aördü'-lerı· ı' ktı'dara tır. A~şım fabrikadan dö· birinci p~inı alıcık olur- .. " ~ meleleri ortalığın şılı 8n., 

6 
tL k k b t fazla bıklıh çıktığı için f • • ld lı I hayran oluyorlar .. e bu '-ı- oen ve e me u amıy•n sak eşya nakfJyatını baş ar· ını mucıp o u. 'lrt 

" il r b .. bazı kimseler mide rabat-
llD bir devleti bıch bı•ıa• ırne e ve,. anraiıe zahmet· nıamak v111iyetinde kala - ---o--- efe 

" ., t N J ı b f ı 11zlığından da ıikiyette bu ldue ed , .. ;!•-L.·ı~ b , 1.. gel· ır. e o uru o sun u ı · cığız . Bu sebepten d'!!aiz KaA 
2
.., ıt ıa, 

"_ıs;., ' "" rıa açıl 1 • 1 • • • lunmaktadırlar. d ğini tealiL'l ediyorlardı. mı 1' ış ernesı ıçın de ve kaudı yolcu nakli t!~ 
Y uıuf Mirza kızının bu ona da un verilmelidir " yatanı arttıran teoıilli ve Rivayete göre evvelki ) ht• ed 

Mcrsiuliyi biz de biliriz f t 'f 1 . kk gün ekmek'erde yüzde 75 ıy&CI i d olgunluğunu göz öaünd~ H k' . uar arı ~ e ıne muv• ı- i• 
ı ıkaten böyledır ve bu t tb''- k" d k 1 raddesinde bakla uau var- Diin akfam şehriOI 11 \ 

htarak bıyı~ı onu, hu balk b'ırkaç ıeaedı'r sıkıntı ten a tıs; mcv ııa en • • d B d ·y•' il 
k ı. ir iğer rivayete ba- tb kutaıı müıaviri yapmıı gibidir.Bir çekmekhdir. Ü .nit ediyo· dırmak mecburiyetiade al- ma aacı ~•e I• ~ .. 

k d 1 t · ı · d d k kılarsa f.brikalar buğday rin iştiıakiyle bir to~ 
1 

.. ço ev e ış eruı e onun ruz ki, b ?leuiye ve iaıe mü 1 • ti ,. 
d l A 

•• k ı• • 9e baklayı ayn ay11 öğüt- > •pılmıı, lzmir vlliy• 1, ~ı 1 rey Ve müh iHlDI alır mÜrİyetİ bu mühim dilrği tatur ısesı Q' 
d :ı ü 1 · · · d tüklerin den p açalda hak rioe verilen kiğıtlır• ... 11 İd 111 ace erıaı tanıp e er- göıönüne ılır da bu zav.ııllı 
d' t J b • ıııhğa meydan verilmekte, ıi işleri görüıütmüıtur· ~,. ı. balkın bu müşkül mevki- a e esı .. 

Sevim Bige, bıbHı Yu den b irin evvel kurtırı!- g6ıel kariştırlmamakta ol Manisa Asliye f-ltJ~ 
ıuf Mirzadan müuade ala masıoı kiil oha bu fırınıu Aydında duğuodın bazı fmnlarda .akimliğindeıı: 

1 rak memlalu tte bir kadın işletilmu:ine yudım eder. "Atatürk Lisesi,, t.le· ekmek dıba iyi çıkmış ve ManİHnın Karaoil• ~ 
hıreketiııia yaratılmuıoı HALKIN SESi HAK 1( iN besioden mürekkep bir buıla11ndı da yenilemiye· yünde oturan Ahmet c 
teıebbih ediyor. SESiDiR grup bugün Aydına, gide- cek derecede siy•h, ığır Nazmiye tarahadın k~di 

Başıaa toprıdığı bir çok cek bahar bayramı tatilin• ve y•ş olduğu görülmüş Çıl kHasanın Haoı• 1 
hey kıdııı ve kızlarJyle bir ( it orad.t gtçirecı:ktir. tür. köyiindea Kasım oğltJıti 
ilkte komiıyonlar hılinde ne ra ınava .----------------- mail aleyhine ikame '~ 
çalııarak yoluul çocukları- f ) • j • Elhamra Sinemasında ~ boşanma davasının icr• 
ma okutturulmuı ve yetiş pur se er erı :'=---------------------- hnaa muh•kemede: 
tirilmeıiyle devld hesabına ı Bugün Matinelerden itibaren 2 büyük şıbeıer ı Müddeialeyh lsıııail ·~ 
miibim kanaçlar elde edi· --o--- ı birden birbirinden güzel ı mıoa göoderilea dafet~,ı 
Jıceğiai ortaya atıyor. Bu Haziranın ilk gününden !1. lım~df: ilk y 1ld1z y a2mUrU ı de ik•metgıhı mtçbul 1'' 
aaretfe az zamanda çok ve- itibaren her giia lnciralh ~ Lioda D.unel • jobn Pıyae ı dığındaa bili teblii ' 
rimli nericeler eld~ edili na vapur seferleri başlıya ' ı çevrildij'i anlaşılmış o.llJ'1~ 
yor. ctkhr. !.2- ızmirde ilk defa _ilk Gençlik :ı la bu kere dıvetiyeoıO' 

Göıtrpe vapur iıkeleıi t bl'" · hkedJ 
tamir ettirilecek ve bu iı ı Mickey Rodney - C ~cilia Park er : nen e ıgıne mldı .. o" Fakirliği yüıünden bir 

l&öıede mühmel kalmış olan 

ita çocuklar arasından bir 
çok kudretli de.Jet adam · 

ları çıktığı gibi, bı,plerde 
laarilı•lar ibda eden ku· 

aad•nl1r ve kahramanlar 
a yetiımiştir .. 

Sevim Brgeain sade bu 
teıebbüıü bile onun namı 
•ı ilelebet Türk taribl~rin 
lle aadıracık mDbim bir 
e1erdit. 

-Arkası var-

f Seanılar:l 30 -3.10 .4 40 ·6 25· 8 9.30C. arteıi-Pazar12: karar veri im it 0 ug ., 
keleye de vıpurlarıo uğra· yevmi muhakeme tayı ~ 

tnll1 ternin ediltceku, !.Tayyare sinemasında ~~116 :ı hn•n 29 s-942 taribio' 9, 
H er güa sabah ve ak Hdif cuma günü ıaıt ı• 

şım bar vapur lociraltına ı 2 büyük proğram bütüo yurtta oldu iu gibi : Mınis• asliye hukuk ~ 
ikiıer sder yapJC•k, cu- t lzmirde de çok rağbet kazınan ı kemesinde baı:ır bulu~ &( 
marteıi ve pazar ~ü "1leri : 1- Türkçe söılü Atapçı 11rkıh : veya bir vekili k•auoı I f 
seferler autlınJ.caLtır. : KJZIM DUYMASJN ı dermesi aksi takdird• 1 

F"" b J k : : yabında mubalıemen~~ /, a ri şı : Umumi anu ünrioe 2inci defa ı vem olunacağı teblı'o•I 
•1111lr P.!emleket bubne•I : 2-logiliıce ıöılü % kımıa• kaim olmak ~ 

Rontkea mütebaH11ı : MUMYA'DJD• ELi: ,• keyfiyet 942 • 667 '~I lhntlcea .,.. Elektrik tedaTl•I " h•• 
1 (Lı 1 B 1 s 1r L doıya ifıdeıile ilin °

2
_.j, 

rapı"· • ne •J er 
0 

•• ı Türkçe: 1,50 5 8,10 - lngiliıce 3.50 • 1 • 10,10 ı •• " • Tıtnro~. u J 

Dr 
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- rHALKlN fSr Si]-

• 
1 

t p• z ruıın ekmek 
karreleri üzerine, evvelce 

Torak Mahıulleri ve Ti· pımuklu kum ş almıyanla· 
cuet Ofıaleri tanfından 

1 
r•, kumaş vert:ceğıoc dai. 

halka tevzi ulun cak ikin-, olaa lu r rı aolt1dık. Ani · 
ci p rti erzak değıhmı h · dık amma biz bu kararda 
zırh hl n sona: rmiştir. Hr n öoemli isabet görmedik. 
gi müessese tve bak llara Çünkü ekmek kuta mu· 
ne miktar erzak tevzi edi kabili m Difdura fişi 1 -
leceğin d ir listeler (hnır· c•k o•anl rın numaraları 
f anmıştır. Bu eefer ki tev · ifan cdndiği gün gidip la· 
ziıtta evveli h ~t ne, mek c ğıoı almaz111 bu imek 
h~lcr. v~ diğer mü.usese h kkı k~ yboluyormuş ! 

t6ıt) lerın ıbtıyaçları temın lolu Bu Lar r verilirken 
•ıı te11/ıuıeçiğim! nacak, bilahare mutemed "los nlık halin denilen bir 
•ltti12ı •z Y•zıyo· bak 11 ra tevzi t Y pıla forsimıjor .. ardu·. Bu forsi 
ti! e d . cakhr. . _ .. _ 1 i. 8 ıyi ça- D . , . aı11Jor goıonune a ımo•mış 
,. •b.. . oızyoll n ve aBeledı- t o" 1 1 k b ı· ! tO .. en. , • ır. 'I e y ıuSBıı ı a ı 
,, 1:ukı,r · ye kooper tıfioe de mühim Bi . - ·ı- · 

i~' 'Qd aıatma· mikterd pirinç, bulgur, fa· .. r ınHn o gbua f o.~ iDi 

t • t, b 'Q •y11lmız 1 w • • gormcmeş y11 ut evH:& A 
Qeıa d · su ye, y g ve peyıur ven . .: . . 

iY ' 11tıı 1b e aıatma· lec kt'ı 1 -d- I" w" dehk yazunden gıdıp bak· • 'd ,,oru r. 11şe mu ur ugu 
ı ih aı. tarı.fından mıh llelerdekı kını kull uamımış olur. 

o f )ot,() \'trdig'n be· mutemed bakhallano da Sun da o dolayı bu b btan 
•''' ~. ~ Yuııcıkl rım ıayı 1 arttınlac ldır. m brum mu olmaH liizım? 
b8f hy ·~illa sen gi· E k d w t b Bizim L~kararımnc bu 

•çılb· •za gı ımıo u· 
ak ta'hbe ı. sıkıyor güı;l rde baş! necalih . •" rdm tcktlık vardır. 
kor·1 loQ ! 1.rn artık __ __ Ümit ederiz ki buııun 

Ü rPt! ~i~cıı~'Yıyo, Kü- böyle olduğunu Sümer b nk 
·~i~ ''t 'Yor amma 1 S Zil amirleri de hkdir eder de , a 'ı•y l• Gyijlc o~, beni B ımıbanede otunu vt hiç olwazsı bu gibi b k 

~ ij'lllıQ ag beyim evlerine cinsi müauabct s bipler ine üç günlük bir 
ıcı Yor. t · • · ı ı · " - ıneyd n bır kırl r. Çüo'-u-• ~ se . cmını ıçın ev erıne gotur· H. 

'ı 1ı,0tdıııo nere· dükl ri Şiiknn Sül ymanın büınü niyttle yopıl n her 
•lckı Uaı. ,,Gök ve Abmedia b zı ~e~yafan- şeyde fevkaladelikler de 
td· trJe beraber 1ıı çı ıp bitpaz rantla t ,. göıö üae hnma11 iktize 

.. ili d •Yor.,, dedı' ·oı•• t • kea y kal nmıştır. eder. 1 ,il \ " 
1 

•lrnıdıa ? ·ye .. , 
opl•' ~ok; .. otururum 
ti ı o h 1Utiir:ıdcsin, e t'' t~, ... • de Allaha 

ıo · ... b • 1dtt· enı acv-
ltı1ı" ı beni biç 

ı.,- "Ot LI f'l'1' . l~~p iti-

Hayvan 
ı 1 ı 2' 

Bor novada oturan 1 Cema· 
in başı boş bir ~oyununu 
Ali Elmas çıl r k .kuru ça• 
ya getirip keııip v el ilıİ 

satamıdığııı n Ç•y atıp 

derisini 15 kuruşa :s t nk 
yaktı! nmı tır. 

Çocuk kederlerinde öy· 
le huia bir ey vardır i 

Düoy y gelmek rçi 
kimı ye müracaat etmem'ş 
olan bu y vrucıldıua baş· 
kalıunın kab b ti i ) ü -
lemek doğ u mu ? 

Uzun uzu düşündü \ c 
bir sa t onr Tunaoın 

od SID girdi, 
Kollarını açtı. 

Göğsüne abl n yavruyu 

derin bir muhabbetle uzun 
uzua öptü. 

Senelerce, Tuna, bu de 
ğişikliği, anneıiue yazdığı 
mektuptan dolayı öldü s n
mıştı. 

az a 

su deposu 
Hilb fımet civ rıud güzel 

lzmir harıı k pusundaki şı-

z a 
diki 

t Mayıı 1942 

sı yüzde 
verdi 

AaluH-Türkiye Merkez BankHı bl11edarlar umu
ni heyeti yıllık toplanhıını bugün yapmıthr. 

1941 yıh bil-nço, kar ve zarar be11pları iaceleae
rek kabul edilmiş ve idare mEclisinde mi1li ve ecnebi 
bıokalarJa iaıtiy .azla şi r kt:l eri temıil "dan ızihkhn 
ıııüab 1 olan yerine yeniLri nçilmişl~rdir. 

Banka umumi heyetince kabul edilmiş olan teklif 
mucibiuce yüzde yetmiş ö:ienmiş her yüz liralık bi11e· 
ye 7 lir d•ğıhl cakhr. 

---o-----
Devle operası lstanbulda 

lıtaobul - Ankara Devlet opera11 heyeti Eminönü 
hılkevi sosyal yardım şubesile kız:ılay menfaatine kon· 
serler vermek üıere bugünlerde htanbula gelecektir. ----
Kum ş 
Sat şından 

Biri i1Cİ kordonda Kula 
nensuc h Türk Anoaim 
şirketinin sahş mığ z sın 

.oür ca t eden bir ut iki 
buçuk metre kumış alm k 
istemiş,, mağueoıu sahş 

memuru hmail oğlu Ş ,rif 

bu miktard kumaş ut · 
mıyacağını ıöylediğind n 

cürmü meşhut yıpılerak 
Şerif milli korunan mıh 
!!eme ine vcrilmi tir. 

C"'rey n eden muhake· 
me neticeıinde mağu aın 

7 güıı lupdılmuına ve 
suçlu para cezuı öı:leme • 
~c mı.h ün edilmiştir. 

E'elediye 
Meclisi 
Kapandı 

Meclis kıpaamazdan ev• 
vel Kültürparka lımir en· 
tern ıyonal fuarı ve türizm 
idaresinin son toplaıntuıoı 

yapmıQtır. Sonra: eski be· 
tediye reisinin anıtının yeri 
münakaşa edilmi~ ve bu 
yer de b~ledlye rciıi tara· 
fıodan tayine karar veril• 
mi~tir. 

Mecli• bışkan bay Re· 
ıat Leblebici oğl..ınun bir 
nutku ile kapanmışltr. --··--

in önü 
Lisesinde 

Bu baft iki Nefiı şaheser birden 
-Türkçe söılü-

: 
ı 
ı 
ı 1- D IR MASKE 

Joan Beneltc · Louis Hıyvvart : 

~ 2- V ADiLER HAKiMi i 
• r: 11.30-2 30-5.30-8 30 .. , i -Son-

ş 1 suyu depo a yerile birlik 
te ir hktır. t liplcrin hın 
ıçiode 8. Haydar milr c t 

• CENE AUTRY • 1 
~ ........... ~---. 

l8 ·Nisan- 1942 Saladan itibueo 2-Filiaı Görülmemis mu· 
vıff iyet kaz oan Büyük Filim T6·kçe Sözlü Arapça Şarkılı 

~~ . n t\zize Emir n 
ij Fılminde 'Q 
~ ~&:::t:::S 

A!yrı-: iN ADAMA BJR 
ADAM Jon Mak Brovn Bob Baker Fuzıy 

Knıgbt (Seanılar:l2.15 2.15-5.15·8.15 



SAHIFE4 ı ----- - --------- (HALKINSESI) ---------------

Istan bulda bir aile faciası -
11 GRAFHABER 

htanhu i - Eyipte bir aile faciuı olmuıtur. Ka~ ı- R...., ADY O TEL 
11adaa şüphe edea Komorburgazh Cemil adında biri, 
A"şama efe gelmeyeceğim 11 diyerek evinden çı kıp git· 

•• 

( 

o 
k 
ıt 

i }' 
k 

mit, civarda evini göıetlemeğe başlamışhr. Az ıonra 

kıraıı Gülizar e~dea 'iıkmıı ve akıam saat dokuza 
doğru yanında yabaDcı bir erkek olduğu hıJde eve 
d6nmilıtür. 

Bir müddet aıoara da Cemil yanındaki anahtarla 
lupıııaı açarak eve Egirmiş ve Güliıarı, ~Bartınlı Mtb 
mıt iımiade biri olduğu so nradan anlışılaa doıtu ile 
beraber bir odada ev haliyle yakalamıştır. 

Cemli bu vaziyet karş11ıada kamasını :çekerek hü 
cam ederek ve Mehmedi ö l cfürmOş, karasını da iki ye 
rlade11 ağır ıarette yaralamıştır. 

Cemil, hadiıe mahalUae yetişen poliılere teılim ol
muı ve ,,Namuıumu temizledim,, demiştir. 

---o---
Esrarlı bir ölüm 

lıtaabul - Kadıköy müddeiumumiliii diin mahiyeti 
itibariyle oldukça esrarla bir ölnm bldiseıiaiD tabki"a· 
bDa el koymuıtur. 

EYvell&i akşım Kadıköyünde Sarayardı me•kiiadeld 
tarlalardan birinin hendtğinde alnından kan ııua bir 
ceaet gör6lerek keyfiyettea mıbıJli mtiddelumumiliği 
haberdar edilmiştir. 

Hayri iımiııdeki ö!üaila Hadımlt.öyü baş öğretmeni 
olduiu ve Üıküdarda Sılı~akta 18 sayılı evde akr .• 
balarının nezdinde bir müddetten beri misafir kaldığı 
an atılmışlar. 

Tabınca kurıuau ile bu akibete uğradığı anlaşıJau 
Hayriaia bir tiaayete kurban gitmeıi ibtimıh üzeıinde 
uarulmaktadır .. 

Asker aileleri için •• 
htaabul umumi meclilinia ıoa toplantılarında uku 

aileleri için sı•yri aaft iradı olanf ardıa dahi yardım 
puaaı almai'ı kararlıştum ı ştır. 

Muhtaç asker ailelerine yardım için beyannameye 
tibi kazanç vergiıi mükeJleflerialn buhran, fevkalide 
:aam ve müdafaa vergileri dıbi ı olmak üzere 941 mali 
yılı kıııaç vergileri üzeriııdea ılınan yüzde 5 yardım 
paratı tıhıkkukahna gene 941 mali yıla için yüıde 5 
daha ilivesiyle yardım par .. ı aiıbetınia yüzde ona ib· 
liğı, gayri safi irat esa11 üzerinden knuç vergiıine 
tibi mükellcflerdeo srıyri ufi iratları 500 liradan ikı 
hin liraya kadar mükelleflere bnhran, fevkali ic um 
ve müdtfıa dahil olmık üzere 94 l mıli yıh kıunç 
Yerıileriaio yüzde oa nisbetiade yar.:fım pı,.111 tuba 
•e bu iki vergi ıeklindea 19~2 mali yılı için d e yüzde 
8 niıbetiade yardım puası tuhı isteniyordu. 

Birmanyada-J A k 
ki durum 

1 

çı 
Tokyo (•.a)- Birmaa· Muhabere 

ya mu\ıareb ,.i neticelen· Namazğibtan T . B im · 

Anadolu ajansının SUiKAST Orta 
Raduo hüllsaıarı DAVASI? karg 

---o--- -Baıtarafı lnci 11bifede- 1 Çuar-KiO~ 
Kambera- Bışvekil mü 110 halde evvelce Türk h Çinde i'~ 

aıeHiler mtcliıiade ıimdi- gibi neden düıüamedi,, de laklar çıluııat 
ye kadar tSO j apoo nçığı· dl. lldaci celsede: Süleyman J • pon Is• 

.o"yle- bu: gibi adamlara b(cevap iışe depol•. auı düşürüldilğüoü 
veremem. Bea~bakkımı mü yangınlar .,, 

miştlr. • H p• 
Berlia _ Doğu cephe· dafaıdan aciz bir haldeyim muıtur. o ~ 

ıiade merkes kesiminde Nerede kaldıki oalaraa mü· kezinde ve 
düş ranıa müstahkem mev· dıfaaaına yardım edecek ıinla şimali• 
"ileriao taarruzlar yapıl· beyaaatta bulunayım. bu hareketi•~ 

13 1 P 1 f K l'lofta ce Şı'IJoda bulO mıştır. eıya po u tren, n o ve ora • 
b kerlerl.aia k• birçok lokomotif hıHr• va en : 

uzrablmış, depolarlarda yan Silleymıaın cevap ver- pek çok oto 
italar çıkarılmıştır. meyiıiaden bu adam ın ilk yon liıtlii 1~ 1 

Kahire - Haaya, Bin- tahkikatta ıöylediii 'ıözler j nıı buradaki 
i~Zi tek tar lbombılanmış . uydurmadır dedi. Bund~n 

1
1.61 bia dol•' ) 

tır. Tank himayesinde hı· ıoora Abdurrahman soz lıyor. 
reket eden dilşman pilıkür- aldı. 1 
tiilmüıtür. 2 tayyaremiı Sorulan ıuıllere cevap 1 Holl , JJ 
dö ıımemiştir. verildi. Bu arıda Abdur· '4 

Port Aliıabet - Hııis- rahma ltD avukatı Pavlofa y ab1' 
tandıki sivil ltılyanları al- bazı sualler ıordu. Kornilof ) 
mı~ üzere ltaJyanın Guli- ve &Pavlof bazı doıyarın Piza :<•·' 19 
yo'!' ) ezar ve DolijD vapur- Türkçeye tercüme edilme- del Popololld 
l•rı dün buraya getmiştir. miş olması dolıyııiyle tet· A.l~ıa 0 'y 

Londra- Amerikan de kikleriai yıpiDıdıkluıuı ve ge gmace, f 
ıiz filoıu Maltıyayı müda · vakit verilmeaia rica etti· franklık pır• 

faa etmektedir. Bu fiioda fer. 1 bankayı yıt•' 
ı ı ffı hup gemileriyle bera tutulmuş, b&J 

Mıbkeme, m12:aunlaran l .. b dil 
b r bir de uç•lr geınisi var· muvaffakıvetleri vechiyle 1 d~ıe.n yyı bu od 
dır d · il 'd'I mıthr. a · oıyenın tere ıne e ı me- d d b 11ıi 

V .ışiogton - Am,.rikan dik kısı mi rının tetkiki Le, a _ a l u~ot 
ve logiliz kuvvetlerinin mü Abdurrabmınıo vaziyetinin ' mıgı mec 
dafaalarını tamamlamak çin lstanbul ubıkuındın sorul tır. 
Portekiz ve l spınyıdan ge· kk l Üj•t1 DJ8 ması için müze ere yııı -
çccekleri haberi kuvvetle mauna ve mubıkemen!n 1 Lifi (ı.ı),.... 
devran ediyor. k k 1 b 6 Mayna bıra ılmuını a· rali Oşiaı• 

Stokbolm;- Almın Fan· rar verdı. ı lir. Aıkeri 
saaan 150 bia ton et, l 50 ---o--- muıllf t•'' 
ton turfanda ac bıe, 700 bin ! lanmıştır. 
ton yuı.f, soo bia too ot, Too ve uçak 1 

mühim miktard .. ~ıırap, ku· v . ızmir AS 
tıı sütü, buğday, 60 loko yoklugu 1 besı·ndun: 
motıf iıtemiştir. -:>-

1 325 3'.26ı Aakrra- logilizler şimdi 
Vişi bakkınde yine aleyh· 
darıne r.eşriyata başlımış

lardır . Fakat fAmerika be 

V ışiogtou (ı .a) - Ç •'n _ ' 'btif' 
aakeıf heyeti reisi dün 2•- ı gumln 1

1 
r•'' 

.1 8 . d yoklama• 
ıehc\ ere ırmanya uru- _ ıo 

• : mektedir. e.,kumaadan ha ıuile 1ıldığımıı mektup ... 
fif tankların yıldırım .. ıJ hibioe : niiı ka ı arını ycrmemiş\ir. , . . ı 

mundan bahsedeı kea: Çi . ı e .. ub doıa~,, 
_ şu eye aı ı. 

ain top ı ve uçıga olan I 1 pı• 
dumHı ve birdenbire ba- Sefim Bige ladındaki Vitinin Almıaya ile aalaı· 
tıyı doj'ru döameai mınev- tarihi tefrikamız gnetemi- m uı ltalyanları memnun 

ıl' rHiyle elde etmektedir, zin hacmine göre konulu · etmemiştir. 
m Birmanyada muharebe eden yor. F.ızla yazıhrn başka Ankara - Batıda yeni 

1 Amerikan tayyarelerile ka · haberlere yer kalmıyacağı bir ctpbe açılmHı hakkın• 
' r' rargiblarıaıSÇunkiage nak · için mazur görünüz. dı yeni bir haber yoktur. 
ığ !etmişlerdir. Müttefikler Porttkize aaker 

" ızmir Askerlik Şubesinden : 
338 doğumlu ve bunlaıla muameleye tabi bu aeıe 

' •• daha evvelki sene okuldan mezun olan yüksek eb· 
ü liyetli ve tbliyebiıleria se~k edilmek üzere 28 Niaaa 
d 942 ıünü lzmir yerli askerl ik şubesiade baıar bulun· 
ac malara llzımdır. 

Gelmeyenler askeri mab l.cemelere verileceklerdir. 

çıkarması haberi yenidir. 
Amerikalıların lngiltereye 
çıkarması müttefiklerin lı · 
pınyadan geç ~cekleriae 
atfedilmektedir. Bu bidise 
karşısında Fr•nsıı donan 
ıın alacağı durum merakla 
takip olu nuyor. 

.. ( UIDIDI f 
şiddetli ihtiyatını ıoy e· dır. ,'ı' 
mittir. GelaıiY:J. 

---o--- kanunun 

Darlan 
Pariste 

Berlin (a.a) - Viıi hü · 
kümelinin kara, bava ve 
denizler nazırı~ve hilldimet 
reiıinin muavini bayDulaa 
Pariste Flize 1arayında bir
leımiıtir. Kumandan birkıç 
güne kadar Pariae iele · 
cektir. 

tatbik olu0' 

. ,, 
8ugnnıı011' 
f &yatları: 

/ 
Reşat/ 
Hamit/ 
Aziz 
Halk•b,,,,, 

Milli uivan20 biletterinizi ( saadet ) Kl•••lnde11 ah~ıı.. Çoralıkapı Polll 
kartııı .,e, 164 H1111w lıltıi• OllDEI 


