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& m a ew 
' N.,r~at Mfltliırü ve Baımuharriri: Sırrı Sanlı) (Senelik 1,5 6 aylılı 4 lira) (SCIJ'ı•ı 100 para) -

h ~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~Lo~~da19 
~,'l'iirkgenç- S O N D A K 1 K A Mayı~ -~ -

llıe gidece- 1 lrayramı 
t.!olu göste. • 
-çqlıitab 1 • 2 Mılyon as· Almanların Almanların 

e erı k 10 b. b.. ·· k f • k ·h • ı..... ........ • e, ın uyu za erı tan ı tıyacı 
~ -·llZ Z 1 t k Berlin (ı.•) Almıa Lond .. (a.ı) - Röytere 
~.. 1 1111· 80 baıkumandınlığı tarahndıa g&re Almanlar Roı taarru· 
:."'l'fll llrlf&t fır Londra (a.a)- Royteria yapılan neırfyatta eıclimle ıuau durdurmak içia hker -b .. , . • Anupa muhabiri bildiriyor: şunlar deniyor: Kırımda J ·i•yorlar. Almanların tan 

11 il llUIUZllrl Sovyet budadooda H11ko· I yeailmiı dBımaaı takip"edi ka ihtiyacı vardır, fakat 

t fuıa ceaubund11 ıon turruz.1 yoıuz. Kıtalanmız Keıç bulamıyor. iki taref1n ka· 
18 Jlr8118 daa evvel Ruılar Harkof boğazına varmııtır. Hllcum 1ıpları bltfiktgr. Fakat Af .. 

il tıa 100 kilometre uzak lar1mız 6ç Sovyet orduıu maalarıa ki dıbı bliyüktlb. 
1 btlllZ o1am demhyolu 6ıtnade idi- ; nun bnimetiyle neticelen· Raılar Ha.kof tan 400 k5y 
~ ler. Ruılır1n plinıua göre miıtir. 149 bia eıir, 1119 ıldıkluını ı6yliyorlar. 

~ ~~•rı ( -- bıdeflerl ikidir: top ve pek çok mllbimmat _ .. __ 

ı.~·•laa•ıı M~İ~) - Gum- ı - Zlrorıod ile v01. 1 aldık. Bu harpte dnımıaıa 1 Yuno~ ... lav 
"' 19 M 1 1 $ef lımıt I r•n ara11ndıkl [bıilreyi. 1323 açığı kayboimuı 21 ıı:: -
t c •• ,lllı ., •• ıtadyomaa· 2 - Traasilvaaya ile vapuru bıhralmıı 13 •ıpu· K 1 
ı:• tı,, . 91 Spor bay. Siıorne araaındal&i bölieyi ruda hasara uğramııtu. 18 1 
~-· ... ;:~d:ı !Drk genç· almaktır . Ruıl rıa hedefi ' ---o--- Amerikada 

lll'tlırdır 1 
itapta bu· Ukrayaadaki Alman ordu· T• k 

la.1c e · ıunu kuıatmakhr. l~OÇeD O Nevyork (ı.:ı] - Yugoı· 
~ &.,111~ •~lerl !.. Bu malc11tla kuvvetli • f) A t • fıv krala P•yer temmuıdan 
, ._aa ola •• dejerli ••r· meydan muharebeai Rus 1 8S e m Ş . , evvel Ameriyı ıidecelr, 
~ tt 1 ılılerl• ıeaç· umaiıaa kadar sıitmi tir.! Berlin,(e.a)- BerJia rad Ruıveltin ylizbııiıi olın 
ı...'-.?0' • laa7ramınızı Ra.lar timdi Harkofua 

1
100 yosuna göre Harkof cephe 

1 
ciluaaa misafir olacaktır. 

~.,_''1o lç,a araaııda kilometre cenubunda D ıiodeki Sovyet mubarebele Onu Amerikay da•et ede1; 

--o-;,,_-
Londra (•.•] - 1939 da 

T&rkiyeyi ziyaret edea I•· 
llliı ıporamat&rler kalllal 
,9 Mayıı bayramı mlaaı .. 
betiyle bar•dalri HallreYIH 
<utlamaia ıitmiıler •e laa· 
tara olmak Bzere bara1a 
birer kart defteri bedlJ• 
etmiı1erdlr. Bu deftere bll 
evi ziyaret edecek ıporc•• 
er imza edeceklerdir. 

Geaç ziyaret çileria ita· 
1ıada bulaorn Vaaderler 
fllrklyedea 6viicl bir .uJ 
ile bahHtmiıler •e ba ka· 
Bb&a 7akıada TBrkl1•JI 
ıiyaret adeceğiDİ ı6ylemiı· 
!erdir. 

Loadradoki T&rk Hallı· 
evinin her gllnldl ıiyeretcl 

ıeri artmakta, buradaki 
fllrk talebe111le laıllla 
ıeaçleri aamimilletlerial tala 
vlye etmekti, aiyaretçlleıla 
111111 dı Kilıadea gine ut ... 
maktadır. 

---.-.-.o----~-''lıer11111, ılıia iyi 7e· neçe kıdar ilerlemi lerd~~ rinin muvaffakıyetsizllğia· bu geaç yüzbaııdır. 
ti, ~ •- •t •e lradar dik- R 1 D h .1. 1 den dolayı Ruı kumandanı ---o--- ( 

,.. •ıdıiuıuıı farlred' us ar oaeç ne rlDIG 10 Timoceako planına ifliı tt c h d n2ilizler Al-
' ~_'la"•aı H 1 ı luy111ndadır. Buradan cephe miı göıüyle bakılmaktıdı , ep e e 
~-~ta.ı.,1~11 ;cı ~rı•.•ı, Azak denizine dotru UZID ----- • N 1 man zaferini 
~ •tı•ıı • ev et maktadır. Öyle 11aıhyor ki e er 
.ı.:-~· ı, ... ı ••taaıa ıele· Almanlar Har kof ırk11ı:ıda iki o ci cephe Ol nasıl tefsir 
,......... 1 •e kadrltli b . . uyor 
""~ • lto,mık . 1 on la tankla lkı mıfyoa Berlio, (a.a)- Halen do d• ? 

.. llfJaDllllDlll ,a:, D •
1
1lr Hker toplamıı!ardır. Y ~Dİ ğuda yapılan ltY&flarda iki Çunkiug (13.30 radyo) e ıyor 

'-tdı:d•• •lıılllrh 1 ro~., kale elia Nuıların elinde- tara:fında gösterdiği mukı· Çunkingte J apoalaraa ıelc- Londra (Radyo) 8,1Si-
'- lett '• lca••etlf çal ıı aa dir. v•mtt itibarile Anılo Sak .. I cekte taırrazlarıaı 4 iati· Alman kumandanı H•rkof 

g 1or11ı . 0 manı- • ıonlaı cıa ikinci bir c pbe lcamettea yapıcaklardır. taarruıunua öa6ae ıeçmek 
~~ı. ı.' ••r ı . . Tayyareci ibdaeı döıiiaülmektedfr. Düıman Birmaayaya ku9 Ruı kumaadaaı Timoçea• 
>ttı of..., •maa ıyı alı• -·-~0--- ti t' '-t d' S 1- b •- t• l 1 ,:"t -vı11, ı . k ve er ge ırmea e ar. an aonun are•e ıae enıe o· 
~~~i· bıııa~·a•a fl:;::;: ampı . Tecebbüs aeb,ir üıtllalde mübimB kuv· mık içia Hi ceaahıa• ,ık 
._ •rp fıci 1 .

1 
Okteva [ • .a ) - Hava Y ut er top anıyor. ınaya leamek mak11dile hareket 

ıa "•L a arının mı • S ti • . k 1 ·ı· A i )al afllıı 8 f d ._ korıfe•aa11 devam edfyor ovye. erıo bar ÇO agı iZ Ve mer • ediyor. 
tL. oıqlataJ ıer a • acıa . D k H k f 
.,.,,'- •t11111 ırthf Ö• Bu konferaaı burasını tay· El• d kan kuvvetlerinin sıöaderll· iia a ı•m ar o aa 
~'~"-- "'•· Hup ~aıl:, • yarecı kampı yıpmııhr. Bu 10 e diğiai Runelt ıöylemekte· Doueç ıehri llzeriade, 30 
,...~~ Olıı darhlr •e 

1 p:. rada binl11c• tayyareci ye· Moskov., (ı.a)- Royter dir. ldlometre ceaubaada •• 
~--'•d'lc11dlar Bınlade tiımektedir . bildiriyor: --C-- Kerçteki çarpıımılar aetl• 
.::''el, •• ıiyad• abl•k J Hukof Ruı ileri hare ceafnde 150 bin Raı aıke· 
,~ı>, ••r1111taluıaı blı· aoonyanın ketlal durdurmak için Al· Büyük vapur tiaia esir alıadıtı•• dair 
~~ ~:~ ŞıııraalanL tiri& hedef İ manlar karıı bDcumluda bir bavadiıl Alma•laalar 
tjı.. ''~ ~Yıalarıaa karıı buluamakta ve pek çok b& ttl bet alla ev9el kerç laak• 

... t, • 11111 bir çıtlaJaD Çaaldag, (•.•) - Yun• tank kullaamaktadır. Ruı· Amlterdım. (a.a)-Om· luadada 9ermiılerdl. Ba •• 
~ V,1"'1• '• ı•ffıf kahaıı aanda b r Japon kıt111EÇia larıa luı tecrllbeleriai yap· broı adlı b&y&k yolcu ·npu oaua ıibidir. Bu: balı••• 
.... • t, ~•111 reniı zamanla· lileria bir bllcumo ile da· mı' olduklara tank ınat ra dOn batmııtır. Tafailit Almanlar 90 taakı blrdea 
~- ~ •r ı 1 öılmııhr Jıponya hedefini ıilahları çok iyi ııeticeler k ateıo atmıı, ıovyetlerla bir 
:... 'tadı •mı11a arıaı yal· • ' vermektedir. Alman tıak· yo tur. ı l .. ı laılı111 11 1 l 'k· heaBz ıçıi• vurmamıı iıe kcıimde 36ıini ve bir ke· 
, .. ~" nsı Q l d Hi d' d . d .. Çi 1 100 t k d y· t t'" ")• lbırifet fı11atı bi· e n ııtaa an zıya e= IJ arınıo me reye • ar ıya ro ve ıimdede 16ıini imha etmlı· 
.. '--., '•fıra Def ti •w olacağı zannediliyor. yıklaşmaaına müsu.do edil ferdir. Dün akı•mld Ru 
oııı'~ ile b re e •ı· mekte ve bu mesafede:blr· • J s ~lli1aı •luaıı. Mubak· den c.teş edilerek tanklar SIDema Br tebliiiDde: Almanlarıalffar· 
~~'•ı,,~ . ili k6tl fınat 19 Mayıs imha edilmektedir. yasak kof iıtihkim•na dayandık· 
~~ _t,_ .,,_'•• •e k6tii ab· p• U ~umi kı aılte görr, Jarını, kanlı hlicumlarla I•· 
~fi: leriaio yalancı ıyango Almanlar yıpacıkl ıı bil· Atina, (a.•}- Atin• po ıanca ve mılnmece b&ylk 
'-.:_ lat, llldaldarı•dan çok N yük t ırruzdın ba Harkof liıi butılık b11ebiyle tiyat ıayiat verdiklerini, Rula• 
~· 111DID tutabile· umaraları taarr~zay)e meaediJmit olu· 10, bar, ıiaema ve emaalf llD iç makabil blcama ile 

• ._._, 
4 

- 2 inci Sahifemizdedir - yorlar.. Ruılar tıııbbiiıl yer!eria lrapatılm111aı omr· p&ık&rtDld&lderiai hlldlrD· 
.. cü ııbifedı- elde tutuyorlar. etmlıtlr. mektedir. 
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Hububat ve f 19 Mayıs Talilileri Çok terli' Tdrlr tarilıinde büyik ,an 

.,. 16hret ha%annııı Türk 
Kadınlarından 

ISeVi~Big 1 
-23· Ya.zan: H. Tiirhekul 

bakliyat Pı·yango duH n yenler Ateıli bHtahk 
işleri erdiil ••kit çiSk ter 

Önümüzdeki perıembe k •td • Fakat b&yle .,acatte• 
alin& Ankarada iaıe mDı· ce ı ı melr, 1l1manlardı b~ l 

dea ~abuk mtıteellİ' f.1' 
Sala Cirayın naıı gömiil· teıarhiıada memleketin ha J O "-

b b b 1 . d . ıinlrlilerde olar. 
Jikten sonra aıker ve u at iıti H itaaı ve aahş· Ankara - 19 Ma111 fe•kalide pıyaoıoıu üa aer1r ı 1 k ılt 

1 k J lr . • . • ilk b ter emeye arıı, Aomatunlar kanlarının uını mBıa ere ey eme evinde çekılmııhr. Stadyumdalu b&yBlr reaç ayra b 1 i lilikl,. 
.. b' k . t 1 . b l'- k 'd d i tan ya ut ı n r ıon damlasına kadar uzer~- ır 

8
om11kyon

1 
op a· mını takip eden bınlerce • .: eıı e HDHlll a aerı tolmaktar. ~ 

lı•rp edeceklerine dair aaca 11 tar. u om ıyonoa evinde toplaamııtar. D h ki d• 
ancl if!iyorlar. yapacıiı top{aatalarda 11· 50 Bin lira 366952 numaraya isabet etmiıtir. Bu 

1 
• ka ça arıDr ~ · '- ·ı ter eme yer ye 

---..·~ mır mınta.a11na temıı ey· bilet Ankaıada ıatalmııtar. Ki . · il & d faıl• 
Safa Giray mütemadi lemek üzere bet kişilik ... 20 Bia lira 165957 aumarah bilete çıkmııtar. Ba 

1 
m•

8
•1 Y 1

1
• :•A t 

l.cell aa.udüzlü çılıtmala ·b' t bibi b' b t' d er. U tir OıuauD .u • ıa ıye H ır eye ID bilet lataab~I a sah)mııtar.. ancak bir cilt beki 
r1aa ratmen ancak yirmi bulurı ması münasip gartU · 10 Bla lıra .. 112954 numaralı bilete çıkmııhr. Ba h .

1 1 
aı• 

bl b J b ·ıı H D · ma ıuı ı iç a ıp 1 • er azar ıya ı YO ' · ep müşlür. avet edılen mu· bilet Tokattı 1ah)mııtar. ki 1 
.ini de muk·mm·l bı'r IU bh 1 b 6 .. s B' L K 1 rliame e D ar... .. .. ..- • ra u ar çarıam a i na ıa ira azanaD ar K 

1 
k 

1 
d ~oıı 

rette siliblandudığı gibi, AnkuRya hareket edecek· 305755 118761 29008 181580 ° tu ka tank• 
ltallm Ye tnbiyelerint de lerdir. 2 Bin Ura Kazananlar Hyenlir kp~ ~· .. tu~,I~ 

kmal ediyor. --- 0-- ' 255756 131781 21978l 152958 331855 272836 çuçıp ' ur uga M' 
Artık Rusya üıe.-ioe f " l 236592 19109 176689 le koltak'arıaı• alb• .,., 

ecl hı·, kaza 28423° ak aibi t . r döker ... 11ldmlacak bir duruma Biner Lira Kaıanaalar • 1, ıeldiğiai ve bunun da bir B ğlar arasından Tur 021361 089422 141382 337003 339518 391091 altaadan çok terleıD• f 
rla ve aa&t mesel ıi ol· gudlu kasabasına gelmekte 062629 130543 135963 053295 149504 63JOS fl ıOnde bir kac dt: 
duiunu ileri ıürüyor. . olau bir araba devrilmlı l8S124 346751 305110 023111 172201 079237 yun iç1rıiae yDıde 

Yalnız aylardan beri içinde bulunan lbir ad•m 240377 036819 384501 29539 368017 077471 beıe kadar niıbeU• 
uylıuıuı ve bummali çahı· ile dört çocuğundan ikiıi 377646 200896 'l20757 290640 356084 177365 karaıhrarak oauıl• 
maaı neticeıi otar k akıi ölmüıtü r. 004384 322947 239122 022698 026146 380473 mek hem kolıy olaarı 
tali bu kahraman Türkü - -o--- 267914 038903 256533 102503 de pek iyi gelir. i~I· 
Yere ıeriyor, b11ta düıü· Yaralamak Bazılara awaclır•• Diier Kazananlar 911 
yor. Sonlan 8736 vcı 4425 ile nihayetlenen 80 bilet be· çok ter cıkararlar. fi 

Sevim Bige yine parlak AtsanC1kta Çacuk bu· lüıü peln:iyade call 
ıer yüz Ura. ıııl 

lıaıal aüae•inin tiyı h bu· t neıinin y nıudan Ahmet 1 lnun doatfuuua • , • ... 1 K B b Soaları 673 ile nihayetlenen 400 bilet yüzer lra. ._ k. . Af' 
utlu la öıtüfmt .. e h 11 uh- oğ u amil "'Y~H ıa ııoa Sonları 464 ve 714 ilu nibayetleneD 800 bilet elli· ma.tan çe ıuır. t 
İJDI görerek '),...ı c. ~recede it l-ıi ıi '<Jctle gitmekte ikea f' terlemiye kartı türll 
meyaı oluyor e Sefa Gi- ıüraUe gelen 272 uyıh ~er s'::İarı 53 ile nibayetleaen 1000 bilet onar liH, toılar Yardır. Fakat •• 
rayııı bışmdaı:ı fJir J.~d ta amyonu ıı 11d .meaile Ç' r \ Sonlın 4 ,. 7 olıa biletler de lklıeı lira kı:ıa•· ıi, çok ter1lyen elleri ,ı 
ayrıh::ıamDk s\lt t :yle hu pıldığını iddia etmiş ıuç u mıılardır. gen ıııldarlyle ted•'1 

ikinci kocuıaıc ve trm !h dis yi miiteıddp kıçtığıo ------- mektir. Röntgen 1118~' ı 
fikriD uygun bi• k hll· f dan suçlu aranmaktadır. Z h• ) • H ızları b !l hdniyi P' 
maaıa etr fanda p e:rvat e - - -o- -- a ıre 2e ı- em D rayı y parlar. .. I• 
ribi dö.milyoı. O ou h a rt r · f H 1 k k h k d Tabaalarnı ~ok ter f 
mak içia mevcut k ut.rıe lirl ırsız 1 yor amyon em a ını ıi de pek ııluatah bit 

11rfecliyor, f.k t mu dd -1 loö nü c ddesi 596 No. k 0 1 · } dir. Oaa kuıı iık•'~ 
rata11 öaüne kim dur ~,ilit ? 1ı e vde K cıri oklu Ziya f8 8DlyOr 8Şlf m1Ş ar i içioe sünger klt•d I 
Bir perşembe güilu a ıamı •etli Tuncel tarafıadau -o- [R] adıoda bir kt dıola yanlar •arsıda taS.~i 
alaturka s •t ikiye doğru A bdi oğlu şofö r Abmet Toprak mıhıulleri ofiıi ı •vvdlki gece yarıaı [otel altına y6ıde bet alıb•,,, 
Safa Gitayıa ruba T •aranın . Yıldmmın 20 lir sıaıD ça tuafıadcn civar ve orta aramakta o!aa Hakkı De.· Hit kromik mıblBll 11 1 
rahmetine doğru uçuyor .• hcdığun idd.a edilmit ve Anadolu viliyetlerindcade I mirel ikinci erkek liıesi itince insan bir ıuaı•t 
Ha ikiaci felaket üzerine bıklnrmda tabkik&ta b1ıı · alınacak hububatı aaklet· civuıuda üç meçhul ıabııa tberd

1
en kurtular, t;~bıol 

znıllı ve t liıiı k dın feııa 1 l . ttc:a tüı6De uğramıf, mlite• •ı ıynıcı 0 

b ld k lb. mış ır. mek üzere lı...ııu de mevcut . 1 H '-k bl d ı.. tekı ar ıürtr ' 
a e • ındcn v~ bey· _ - -<>-- -- . aavıı e Ati ıatn ce o eaı • /~ ' 

aiaden •orulmuşı Jöoüyor. ~ luımyo~lardan bazaları kı:•· 280 .. liruıaı ve yauıdıki -Sonu ~~~I' l 
Keadioi kaybediyor. B ıın ·• Bıçak tatım~k lauacaı!lu. Kamyon sıbıp kadını alıp iİtmiş\erdir. LOKMAN tt~ l 
da bulunan cariyeleri ye y lerinin liatik, benzin ve Zabıta hemen hbklkata .iLLE 8 S: :t; :5ifiP' l 
bilhHH en Hdık ricalin- Çor~kkapı Hıcı A'i yığ ihtiyacı tahdide taU bıılamış ve dabı ub .. b A uhuouı" ~ 
dea bulunan Koocakoğlu cıddeauıde 1026 sayıla ıo· tutulmıkıııın temin edile- olmadan üç m11auna tut- R'4~~ ı 
onan bu feci t•liiae göz kak 6 uyıh evde "'tı.ırur cekti muıtur. FERAHLANDI ı 
J•tlariyle mukabele edi· Mehmet a • ıu Ali Hora11n· r. Bu ıabısların kundıracı ISTIYORSANI l 
yorlar.. t - .ır --9'1-- Ali, Salih Dalgacı Ye Maı• l 

Safa Giray için muhn· hoıo uıeraade bıçak bulu- f l k 
k d d"l · r &SU ya ÇI &• tafa Dolamba:v oldullluı 

tan bir cenaze alıyı tertip nara müıı ere e 1 mıı "· anlışılmııhr. Paraların bir 
ediliyor. Bili iıtiana bütüa § Kemerde Sürmeli ıo· ,.ılmıyacak kıımı da ele ıctçaıiıtlr. 
Kaıan Dlkealndeki halk bu kakl 1241 ıokak 65 No.h 
kahraman Tllrk içia ağlı· ; evde Yeşar oilu Hüseyin -o- ihtikar İşleri 
yorlar, matem tutuyorlar .. Batar üıerinde bir bıçık 1941 .ı1eneai msıbıulü fa· Manifaturacı Mehmet 
Aıker ve kum ud olar da bulunarak müsadere edil- ıulya ihracının menedildiği Kimil laceoğlu yilkaek fi 
ona, toprağın ıotuk ve ka· mişti r . bildiri lmesine rağmen mü · atla batma aatmak İ•ledlji ,.

1 
ra çakoruu• t rkedip dön H•de lmAk iize e bau t•· manif duracı Oımın Korik tııM 
dikten ıonra ıebrin u~u- Bahçevan ve bir cirleri resen Ticaret ve.isi!- He Mustafa Namlı mauif•· vl 
mi meydacı~da Koıcakoglu • 

1 
_ liğine müracHt etliklera iÖ tura eıyaaıaıa üzerindeki MAGAZASIN A KOŞ" ti 

tarafından soy~en.en he? . ' l'ÇI aranıgor rülmüştür. Vekiletten R'e · etiketleri deiişlirerek yük- içinizi açıcık 0:1,ı•= 
c:anh nutku dınhyorlar tVe Y 1 b' d 1941 seneı·ı k f d ki k t latif kokulardan b• , . . . . eo ır yazı a se ıat y•z ı uı, u •· 1.ft' 
~11pıl de ateı kesılerek S t: bıe b bçuı yetıştırc h - f 1 a ihracına . . M ff c· b' ~lzmirKııı TDr• 
L 1 d 1 1 h 1 mı su u aıa Y aıyecı uza er ımH ır ~ ' . /.1 
aaa arının ıoa m asına cck bnbçevan a ayvan ara .. d d·ı ... d k k L k-. d il'- Yıldııı Sevıı, . ~ L d T '-1 k 1 ·Lı l b' d l'k 1 .nuaaı e e ı meyecegın en pı et auon agı ını y m;· ' ~it 
•• ar iha ü ve Ilı• i · bakacak ır e ı anı ara l f 1 k't ,_ f' 1 tt .. 'ddi .1 lııfıı BahaıÇ~fçC» 
leri için harp edeceklerine ' nıyor. Talipler matbaamıza müracı~t ıur~ 1~led. ivla. 

1 10
."

11
_ ıkat a H ıgıüdıd 

1
811 

e ... Çiç~lr Demeti, 
d · ı ı t 1 i 1 kaybedılmemeaı bı ır mıı· mı ı orunma m e uma· 

• • ıç yor ar.. [ ge ı a tr. . •1.... ·ı i ı d. • ; ; ; 8 1 ? 
A ._ tır mı ıaıne vera m ı er n. • - . - - - - • - raaıı var- · 

t 
' ' 
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li Petronun Kızı IMP.mur süsüıDünkü bay· :HALKllSESI HAKKIN 

l L 1 Z A B E T v rm k ram asıl sEaıoıa 
----- Bayı .. h S .. lh:ın ara geçti? Modabelisın-

dan halisi demlıtl. Giriıeceiimiz bir la&ldimet dar- ııa rl• Veyıcl Şükrü gıytt 
..... k. aldbetimiz bu olacaktır!. ldhoı olarak V ıfiycyi dö· ----

ral kartı ı•Yirmlı. aıkaııadald reımi göı· viip karakola Ketirilea Vey- 19 May11 gençtik ve ---o--
•el keudiı" a;ln icra memu · ıpor bayram1, yurdun her Halk dafıtma cemiyet· 

dawamııı kaıaadıiauııııa rHmidir t demiı ra ıBıü verdiğinden h11k· yerinde olduğa gibi lımh· hrinin yazlfelerlDdea biri 
larıada tahkikat baıtaaıl dede dftm blyük bir ıevk de hılkı ikh11ea ıevketmek 

' de, EHıabet Çarlık tabtaDda oturmuı ola· 
•dllmi. LHtok da ıöiıl•d• kordon •e ni· 

mıştır. lçiade kutlaamıı, gençlik bilhusa moda beliıındaa 
---o- gıupları patlak bir g çit modanın biıe tahmil ettlil 

'-1.b• lau•makları yaaıadı duruyordu. 
lalklmet preaıHe bu karta takdim ettiği 

"'-ı J•pllmıı :•ı maY•ffakiyetle neticelen· 

Sa h J k re•ıı:i yapmıı, b.eden terbi- faıuli mHrafludan kurtar· 
r OŞ U ve , .. ,,, hueketıerı çok güz ı mtk için aıami gayreti de 

dövmek olmuıtur. _ • 11ıfedecekleriili amaıız. 
Bayram muaasebetıle Umarır ki, oalar keDdl 

il Anafartalar caddesiadı 
~ "'•• aaa reımiaia ö11ilıa ie 11atlercı diı çö f ariı oğlu Necati TekiD 

-a., •• : Ey Meryem •••.. lı1111 Deferlırı Mer1hıli Zekeriya a1rbo, 
~ llııl dılllıaalafardıa baılı aıık olarak bir halde Hatanlye caddui 
'lflıl•I ııçı1im 1 ? ! " karı111ndaki tatlıcı diikkl· 

t"••nrdı. Her gllnlall bir bııka 'gllzel deli· .una giderek bili aebt p 
11•a•cla reçirea Eliıab ... l 11bbıtani p k k11 tathc Hüseyin Hüıaü oğlu 

ıh..""! ı,l•dı b11:1111ıtu. Uaaumi bir •HP ihtllilioe Tahıin Balkanı dö1dükl~-
lıı~ tt. rioden yakalaomışlardar. 

A•utar1a ile olan bir muahede t edil ---o---
' ~ l1npaıatorlçı muahedeyi imza atarken lımi • 
~ lıeUmealni Eti... diye 1azmıı ve tam döı • 

'-aıde kalemlai hokkaya bıhnDca, kalemin 
Domuz; 
Avla ı 

~~.::••11lar mlrıkkepleria içine atılan lifJerdeo 
~I kıldıtıaı 16rmllf, bu411 uiarauılug• hamle· Avcıl1r cemiydi domuz 
'" .. i ltarakmıı •• muıbedeyi imıalamamııh .. larla mücadeleye devam t t 

il •acılı, alta ay ıonra o andaki ıinir buhra• ı mektedir. Camıovası ua. 
R11 -· Y•bıtakt•n ıonra tamamlamııb , hiycıine bığh Keler vt 
~1.ttıa • · . Ç•m köyleri civaunda ter• 
''•lı poıtreıiai.taınımlamak ıçln, onan ıçkiy t 1 0 k 1 ~ •d, •ilde dlıkl•lliüaden, biımetçilori bilbuuı p :ı.uoan 5

1 :~ 
0

; 
11

•
1 ~o 

~L llıtl olanları bayıltıacaya kıdar döğdüğiic - zev ı geçm 1 ır. ımu tı 
~••ildir GI ı bl t •1 • d L· • • k otuza kadar avcıoıa iştlral 

L • ıe ı.me çı er1a ~n uHll', en tt•• · b J K 1 ı... Ço
111 

• e ıgı u av ara e er V• 

l'P-. 1••dıtl bir bun aeferinden ıebe kalmı~· Çam köyleriain b6lüo av 
t,1111::oriçe .. b11au öireadiii zaman kıııa dilini kn cıları ve Cama ovuı aAhi 
''ttıa.' daılıtmıı •• cellida da yirmi kırbaç vur ye müdürü 8. Muhırremd 
~~.''t.et . ittiralc: etmiı yapılan çt.tiı 
•t1ı.ı.t bıç evlenmedi. Kıı kard.ııiaia ojlu Petro.. a•larda tend6f olunan ılı 
••••dili~ etti. Ve bu rence Sofi d' Anb. it Eer· büyük domuz öldürülmüş 
' '-• ıa' bır Alman prenıeıi aldı kf bilibare Rua· tür. 
'~ lir ikiaci Kateriıaaaı olacaktı. Cemiyet önümüıdcki p 

1 l 1762 de ildi. 21 yılı dolduran saltant zar gücü Bulgurcadan Gö~ 
~~·• tıraflaraDı• bir mukabil ibtilil buırlım• ığıç çiftliğıae kıdu olaa 

"• ile aju bir lıtlbd .. t devri olarak gtçti. dağlarda dö t sürek &\ 

~ -Soa-Y _•_P_•_'•_c_•_k_h_r_. -----

~b' .. lzmir Halkın~ 
~amra Sinemasında ı MüJDE 
.. •kşam saat 21,tSde: ISMETPAŞA BULVAR! 
~ ISTANBUL BELEDiYESi : Çankay Aile bıhçe 
-=-HIR TiYATROSU nun. ıintle 9 Mıyiı Cumarteıin 

den itibaren her akııa 

h 0Ç0NC0 GECEI TEMSiLi : muıiki iht tluıadan Kanu 

dün ıehrimiı bJtyrakluı memleketimizin yetlıtirdiii 
mııla donaomıı, aaat 14.30 mamuliltao baıkaısıaı tevd 
K•Dç atletler, ıporcuJsır İz· etmiyecekler. Biıl bllh11a 
ciler ve mükellefler ıtad- kadınların bitmeı. tüktD• 
yumda yerlerini almağa mez moda çorabından ve 
başladılar. beı on h•ftadan fazla yafa• 

Ba ıırada orılerinde bıy mıyan ve fakat 30 liraya . 
r1:1lslan olduğu halde kız aatılan ayakkıplar1adaa kar 
ve erkek tal be ile muhte· taracaklardır. Ba dilek bal• 

hf mn 11e1cleıde çılıı•• kın dileğidir: 
oeden terblye.i mükelld· HALllH SESi =~~~Jr11 
lcri gö undü ve atlet elbi· 
ıeleriyl e yerJe ıini aldılar. 

1 ö re ie valinin belij 
outku ile bıılandı. Mekh p 

tiler ıdıua ikinci liu tale· 
buhaden HAlit bu out1'a 
cevap verdi. Bunu talebtı. 
Dİıı ğeçit resrui takip etti. 

Kıılarıo yapttklen bt· 
den ter biyeıi oyunlarnı ı 
beden hrbiyesl müke!lefle· 

rlnin göıteriıleri takip elti 

Oolar halat çekme münbı 
kuını mükellefler, bayrak 
yarışmı kıı muallim mek 

tebi takum, Balkan bayrali 
ıauııuı yüo meosuc t t .. kı· 

oı kuauonılardır. Kazanaaı 

ızmır lskırlll şu. 
basından: 

Merkez kaıı:ada balona• 
unlı ve c•n111 nakil vam• 
talaranın sayımı ils.iacl bir 
ıliaa kad1r tehir edilmlf • 
tir .. 

• • • 
DAVEf 

Yedek topçu .aıtejme• 
Tacettin Ôıyalçıa (48309) 
acele aıket lik ıuboalae rel· 
meal lizımdır. 

KRiSTAL 
lıra mükafatlar dağıtılmış, 

lımirio tam 16beiiude •• 
en ıon Kııılçullu kıı VI: btf yola aazıı Meıarlıkbııı 
erkek tclebeıiala milli oyur meydanında epiy ıamaaclar 
rı görülmü§ ve çok trtk yoni inı• edilmekte bulana• 
Jir olunuştur. ______ , ____ g6ıel bmiriu biricik .. KRlS· 

ızmir askerlik ıu
beisnden: 

TAL" hızntııa nihayet ilk· 
baharın Kü\lcri ıibi içıçmak 
için ıçı\mııhr. 

l f!' l\SA HAZRETLERi • ni Fethi Öğreten ve arkr:ı ıl ! daştuı tarafından icrayı 
l~ KOMEDi 3 PERDE : HD

1

.at olunacaktır. 

Sivil lise meıuularındım 
barp okuluoa bu ıene dr 
talebe ahaacaktır. lcteklile· 
rin a1kerlik ıubesiae hemen 
müracaatları ili, olunur. 

Dr e Fahri Işık 

Çuıı ortasında en ka· 
labıhk bir yerde bahçeleri• 
latif çiçekluinden. k~rlara• 
u efiı kokularından ve t•· 
mi:a: haya11ndaa istifade 

et~ek iatiyen vataadaılarıa 
bu açık baYa ve bahçeli 
gızlaoyı koıarak ııliı•tıla· 
rıaı dıiıtmai• koıacaklar1 
tabiidir. Seniı ma•taıam 
ve hert•Y ucuzdur. 1 • S 

l ltf~ a.. ıa•t21, tSde bwılar-Gite her riin ıaatl 1 t Ayrıca ıt.ngin varyete 
l ~la •• a~ıkbr .. TelefoDla ayrdan yerler ancak ı de müıterilerimiıi eğleu 

• L • direcektir. 
,.. •• ar malıafaza edilir. Otobllı, vapur ve + .~, t ı ... d ! fiyatlarda ucuzluk vardır 

~ .. • • ıımı,ıı.. ' lzmlr Askerlik $U· 

1111lr Memleket butaaeal 
Roatken mütebaaa111 

toatkea n Elektrik tedaYlı l 
• ıh. lkhıcl Beyler Setlrala 

f ,, 

EGE HALKINA MÜJDE 
325, 326, 327, 32 8 do· 

iumln ihtiyatların senelik 
yoklamalarına bıılanmııtır. 

Bu doğumlu erat her gün 
tübeye müracatla yoklama· 
lannını y•pfarmaları lizım· 

t sinemasında ~~ı6 i besinden: 
I_ l '411aatlaeleıdea itibaren Pariı bayatını ta;;r;-ı 
I ı 1 •• meHimia ea hıkiki Franııı filmi.. ~ 

İ~ "SK ve iHTiRAS l 
,•rde: Gaby Morlıy · Elvire Popeaco·Armand : 
4 • Victor Boacher ve D•lio loa-iliıce ıöılil : 

~. HtlKELI SEYAHAT: 

BBIBdiUB Sahil Park Gazinosu 
Çok büyük fedakirhkla:lı getirmtj'a mun!Jık ol· 
duğumoı Tthkiyeuia tek yıldııı ve ses krahçe1I 

BAYii MOZEYYEI SEIAR 
• lealdi Milli- Matineler: Tehlikeli Seyahat: ı 

6 - 1.45 Aık •• ihtiraı: 4.30-7.15-10 ı 

dır. 
G elmıyeuler bak"ında I __ _ 

kaaunua ceıa blikümleri \ Aynca taaıamıı 
ıatbik olunacaktır. • ıerine baı1amiıtır. 

arkadııları ile birlikte 
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K~~r:R vVA~ArrA :nAoYor LGR FHABERlb 
.. u!·~:ı~.~::~.; Gü:~k .;ı.himlar .. km beya·IMuii ~efimi· In·giltereye Ebedi Şef 

Kahve ve çıyan fobisar alhna fikrinin n111l doidu • Tu·· rk neden çok Millt cA 
tunu hatırlattıktan ıonra demiıtir ki : zın ~ 

Bu it göründiijü kadar ba1it deiildir. Çay ve kah- ı. v • Amerikan as- Bayra1' 
Y•DİD gümrilklcrde istiblik vergi İDİ art1rmakla mesele eenç ı2ıne _,,,. 
~:;!:1~~~ez ve bir ta ım a\rıi tesirleri he11ba katmak hitabeleri kerİ geliyor? Aak:;:~,~ 

Ah bıberlorc ör ç~kllmi~ kahveye ö~ülülmüş -Baıtarafı lnci sabifed8- Londra (a.a) - Şimali Samıundaa ·bare~tl 
kiremit touı ve ç y d'Q' bir t kım belirsiz otlar kanı Vaha müdıfauı içi• irfanda kumandıaa ıeaeral atletleri• taııdıkl•fl 1 
bnlruı;br. Bllttın '3ualau kuşı ımak va1.lfe1i bükümc titrlyeu Yatına hiımct iıi Harep laılltere ıelmekte bu aabah aaat 11 
t• J&ı&y<'r. Biz yah ız gumrükleı den parayı ala ım, b lk için ba;1rlanan Tür mille- olaa yeni Ame~ikıa katalı Ma111 ıtadyc:mu•• 
n~ içerse lçıi" fikri l!le büküm tt ve nede yülu k cinin aeıuinde saadet ve rınıııo gelrr ~ıındea buıl miı ve be1ecaab t~ 
me\:Uste lltif t g5remeı. kederinde fellket bulıa, olan memauaıyethal aalcla· ar11ında Milli Şef 

______ temi .. sportmen ablikı Ttırk yor. mittir. 

b 
• k•• } cemiyetinin bugünliade ve Herkes geucrale ıoru- Erzurum ye Sı 

ı-:. nkar~ U"U u maç ar arıaında muuffer kalı- yor: "Nedea bu kadar çok A k 19 r.flı111 
~ y A . k k • r ? D araaıa Ln 

Awakar - •Profesör Sr.dı lrm .. k ı eiıliğinde 1 hnbul caktır. merı an "' crı g ... ıy~r 7umuna kadar 6":,. 
· ü~iveraite!!i ıporculariyJ BDkara büyük okullar mün v· Sevgili Milli Şefımiı .. O da fU cevabı verayoı: 1299 kilometre a1•"'~ 

'Hif gct::"'i~.w i araa. • m ' ne h lini al n tem11hır1u '9porun kankter •e ahlık Bunlu baıka cephelere t · ı di Her 1 
11' 'd ._ 1 1 'li k 1 e mıt er r. 

birinciıhıe b 1lau1. şbr. 40 lıilik bi kafile baliude yül: iiıericdc y.sphğı teıirleri K1 ece" o an ogı z ıta •• kilometrelik bir Ol 
•ek zitacl caUtüdinüu misafiri dün Aa~ara SiyHal ve iaaaolara ze ... k ve aeı'• rıoın yerini tuhcıklardıı. '- b il f"./, 

M f 'h b' .. oımuı ve ıyr• bl~·likler okulu ıporcu1ariyh' Voleybol oyoamıılardır. ile rahımak irin •erdigw ı ıama ı muntanm 1r k 
1 

taralot 
M b L s· 1 bl l'kl k 1 t 1 b l k 11' 11' b •- ti t k'I d An araya u •• ... lba a:ı; yı ıy 11 r ı er o u u a e ea ızan· arzu ve eaerı"lyl kadr tli ilcom au•re eı ı e e· E d • 

O 1 b b b k k d d ... k 1 b d b 1 e taııaa• mııtn. alveu\ er ugün 11 a taa a ııma a ar • veciıelerle belirttikten 100• ce o an u or u enüz .. b' 1111 
m&b1eUf temular yıpılıacıktır. ,.. hmımlanmamııtar. ıoDmeı " met ~· 

Bu ıabab lllanbul ü iversiteai Voleybol tıkımı ile ' E Tfi k 
1 

• 
1 

I ber maniayı aıaı•f• 
Aalrara yiikıck ıiraat enıtitüstı muhteliti arasında Vo· .f.t b"r 1 ıe~t·"" t Alman arın yolunda koımuıtut· 
le1bol maçı y• pı1ıcalıhr. llhuıbul iiaiveraiteal atletizm . · 1 1 ıy e m ım ve a- •ı A ? Parti Geael •' 
hlumlyle Aakar yükaek okullar muhteıiti aruıada atla- rı.bi a~tukl~ua ıu ıöılerle Pi anı Memduh Şevket E•: 
tizm karıılıımuı olacaktı. bıtirmışlerdu: Loadra (a.a)-Tlmoç il• geaçliie bitabil• 

Bunlara büyük bir ehemmiyet veriliyor. Çünkü lstan Spcn, insanın bünye1i· ko Amanları mlldıfaa H· töreninin aç_ılm11••1 

t.al takımında dekatlon 1ampiyonu Suha iİbi milli nin hücrelerine ~•.hşmanın vaşına ilrmeğe lcbu et· akip gözler 1tıd1•111 

atler, Şerif, Vakur, Sılibcttio, Vahit gibi kıymetti ele· ba uu kudrctlerını vermek mittir. Alman "umındanı pııına revrilmiflİ· 
i . b ' "b" d' 1 • 11' t• maalar vardır. Ankara muhteliainde de- tanınmış ıpor· ,an f ıca .•• ~r ar. yı v • burada rolünü oynayama· TribBnlerde 0 -

cular baloauyor. hndaş verımla vataadaı maktadır. sağ kolu Kmm· ayağı kalkmııtard•· 
Sıat lL.30 da lstanbul üoiveraite1i takınıiyle Ankara o'ıbilmek için iyi ıportmen daa bıchya~ ve cenuba t b' · · · dört •'~ 1 1 . . y OD lflDClll I•' 

ylluelıc okullar muht HU uuınd futbol oya nacaktır. 0 may ç •ı•n. v.e ıyı ıpor~- doğru uzanan bu cephe ılle elleriade b•Y''" 
11 Üainraite takımında Fenerbıbçe, Gılataaaray ve latan men ?1?1ak !ç~u mıddı, 6ıeriude Almanlar üç aok· duğu halde ıtıclf 1, 

bulıperdaa tanınmış oyuncular uardır. kud.rellaı kestcı yıpratıcı tıyı takip ediyorlar: · k M'lli Ştfioıl• I 
ıebıtl rdeıı koroyaa ıh a-ırere 1 ı Meclis he aün toplanacak likh ve iradeli vaa:fl rla l-Rustarıa IOD kaua· lunduklar.• ıeref ıoc•• 

~ beze!ler~k yetiıen vslaadaı dıaı baımak, de mevkı aldılar. i 
Ankara - 1942 bütçesinin Bllyilk Millet Meclisi d - il • 1 1 d d' 2 - Otelin ceaup böl- M t birinci• 

• h · d .. k . .. d . . . ogı'U yo ann ıy ı n e ar. arı on 
amumı eyehn e muu cresıne onüaıüı elu hafta ıph· G k geal alma~; ı w ·ı k TOrk 11 

dasında bıılaaacaktar. Bu ıebeple mecliı ay sonuna lı nçl ~r adbü•l61•rım 1= ~ egı ere~ olıD b' 
w • • una ıııa t a e em- 3- Moıkovaoın merkez aıa arma.aoı 

•adar ber gün ögledea evvel ve ıoara ıçtama edecek· 1 · 1 t bütü upheaini yarmak, · M'lll ş fiaıi•• tir. erı, acı uı, va a~ın n azız. ı e i• 

Blltçe eacümeı>i bütçe üzerindeki tetkiklerini ta· ııknıtıluı ve düş&nceleri Ankarada etmiılir. Milli Ş :fırd ;1 
mam•amıı ve maıbııtaaını haıırlımıı buluamıktsdır. üıll1nde herkese bütün dün raiı almış ve sıeıçl• 

Mnbatada hemen her milli menua temas edilmiş· yıya ümit ve neıe vermek Ser2İler tifaita butunmuıte1t· 
ti için ıiirbüı ciöerleıinilla d bıyrılı r. • Ankara- 19 Mayıı bıy· ao ıonra 

Is tan bul - Edirne bisiklet ~~ıv:etli nefesi ile haykırı ramı müaar:ubetiyle Anka- l~n7''ı olan"~~::~: 
yarışı 

Y ııaauı gençlik ! rada muhtelif ıerıiler açıl- ç vı er e çı 1 

1 
.,.d' 

mııtır. Ezcümle reaim ve Uıeriade dılıa ıD Sizin kudrdli varlıiınız ı 
ve temiz ablikınızda vata.• heykel sergisi açılmııhr. 30 amııhr. Sili"i - Yedi bölgeye menıup 27 bisikletçi latan· 

bul Edirne müsabakaaıaa bıılamış ve birioci merbafe nıa Hilam geleceğini her 
olaa Silivriye varmııtar. Buuya kadar birinciliği Eıki· zaman ıöyl2miı olın Bü
ıebirli Al. kaıanmııtar. yllk Atatürküa ıualı adını 

Babaeski - Ba aabıb Istaabuldaa hareket eden candan aaygı ve ıevgi duy· 
8 kişilik biılklet a-rubu buradan keçmiştir. Babıeakiy~ gularıaııla göklere yüksel· 
kadar biriaciliii Bur11d•n Hikmet kaunmııtır. tiniz. 

11n'tkir iıtirak ttmiı, 140 ____ _. , 

HU tetbir edilmiıtir. p· ePlı' 
H•lk.ııvi 11lonuada Ata· ID C 

tOrk hakkında yazılan eser sinde 
ler aerıide verdırdır. Ata-
türk ve inkılabımız bıklua ____ ....... 

idi. 
Hava yıimurlu ve ıoğuk yolculuk zorluklarla dolu 

Oıbaa 
miıtir. 

Suda Lüleburguda soğuktan yarııı terket 

daki e1erlerin adedi 800 Hclıiaki (• ı) """f1 I 
Almanlarını bir kıdud.,. Bunlarda~ 200 bernbı bataııad• ~' _,. 

lııdarı ınf Ebedi Sefın me· · t birlikl•'' 

---o---
cephesi garıldı uyosından babaotmektedlr. ;;:im~:.ç~kadar ~r-,~ 
Londra (•.•) - Röyte tıkviye için bir kaç eydaa de topçu ateıim•'' ff 'J 

10 k t k•• •• l rin asket! mubıbiri yazı· beri çıhımıılardar. Alman· tülmüştlir. Alaı•0 •'-fi 
UrUŞ 80 OmU S8 mlŞ yoı: Timoç 11koaun tarruıa ların mütbit miktarda ıiliba lutaluı bombardıııtb,,-~ 

Eırdpııada 482 inci ıokık 16 11yılı evde oturaD hakkındaki haberlere göre malik olduklarını d• llabul ları bimaye1lndo 1t1;' ~ 
Ye kömürcülük yapan Mehmet oglu Hüıeyia Merttürlc 100 kilometre gaoitlikte ve etmek lizımdar. Buau11la ve karadan yıptl»~ ı1f 
Oımaa oğlu Ali Tutuıtuya kömürün kilosunu O!J ku 20 . 50 kilometre deriilikte beraber Ruslar ilk btıcumda uruzlarda d81111••1 fi 
raıtan 1atmak suretiyle ihtikar yıptığıadıa yakalanmış li r Alman cephui yanlmıt bütün eorelleri karmıılır yareaini dOıtırdOk / 
ve adliyeye verılmiştir. tar. Almanlar ba cepbey) dar. ölü verdik. ~i 


