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~E AÇIK -------liYO Sovyetler 

lcrıtlerl S O N D A k 1 K A ikinci cephe 
6 
--- istiyorlar 
";••delıl baıiran p ropa gv anda Kadın ne ka- Bir kaf ilenı· o 1 Stok-;;-;,:-·(:•.>- Aftoa 

s::~•rea yıllık rad d •• 61aded gııtte1intn Vaıl•ı· 
~ .. ' leretlerlnia 40 nazırı . ne ar guzel m ukad de-atı tondan öjreadır" ine a6r• 

'' Jlktettlfeceii ~ • La.~ d&amektedlr. dı•yor? J Stokholm (a.a) - ine~ 5ovyetler birliği Auupada 
~~ .. •isi allkaclar . o ursa limanından çıkan 1 laakliye ı klnci bir cepbe ıçılm .. ı 
' • I»• lnllaıta be· Berha (a •) - laıiliz •e Vııinıton (a.a) - Raz · Jea mlrekkep bir •apu· için lagiliı ve (Amerika• 

~'~rleri olmadı"ı Sovyet propaıaadr11adaa 
1 
velt kıdı~l•r1n laarbe olaD kafile1jndta ıacık Udti bükDmttleri lüıuiade tici· 

.... r bahaadt.D Alma•y•aın pro· blımetlennden babıederok far1llter ~ detli bir baıkı ~yapmakta-• 1 • • ~ ., eye ••rma5 a ma• d M 
~ tıııı• l•lıml•I r. paırand• •Hırı Giiblu Al 1 demlıtır kı: kodı•~ .. h· nff•k olmuılordır .ı '!· oıkova Sowy.ı E cap-

hı~ -
1 

• ıae maa deaiıalhla11aıa yok dar ıBıel oluna olıaa er• lıe1ine la6aderilecek ılllla 
-,., b cret ytUraelti· 

1 
el ildiiiue dair olaa haber· 1 kek ile mii11vi ıayılmHıD · ----o--- ve mühımmatan Alma•r•· 

.. -.. 111 •mami ma ,•eri yafaalamaktadır. dı bir beiı yoklar. Gele 40 Milyonluk ~a batadaa tıarraı edecek 
l... --.

11 
•••ıelercle ya- Amerika ve laglltereaia cek sene harpte çahıaca~ nüttefik kıtalar ellade ela· 

~-- ·~ .. 
1 

j0b8

1
• 

1
blnlerce t~nk ••

1 
y~ı k•dıalarıa aded. 4 mU1on kuvvet ba teıitli olıcaiı flkrlacle· 

'- VOJ e olmHı çok 1 Derce gemı yapı ıcaıı , kt . d. '•fından elr ok baklnadaki haberleri mil· o .aca ır. Vaııngtoa (a •>., - Bay ır. - ..... -o----~I tcli111aekte~ir. ç 
1 
balliah buluyor 98 diyor ---0

--- Rvıveıt ı.s. 19 ve :tO yatını 
~~"• la Ilı : ki: e• t •• • bltlrenlerıa ukere kayde-
;"Plıtı ,: 1~1111;•· ı "Baılıc• harp gtmlıl n lr umeDID dilmeriai emreimlıtlr. Duo· 
'•ltlerı .:•a bi~: .. •· tank y•pmak uçaklana ıa imhası laraa mikta~ını 2 · 3 milyoa 
lflıtiad • d aa ranua olur. Bana rendi L d R 1 tahmin adıyor. 60 yaıına 

Rus taarruzu 
devamda 

~'•••ti •. ıur Bil kendini aldatmak derler. . on ,. (•.•) - ~· '' kadarlarlı beraber ba ye· Moıkova (ı.a)- Tel»Ui 
...._ '• era tllkranla Halbuki bu aldatmalar harp bır taraftaiı Har~ofta ıler· 60· 40 mılyoaa baHi ola· 21 may11ta lutalarımıa Har· 
.~~. ~ldetml!e• biç ıamanrada bU &k ha'a lemelıte iken dııer hrd cakllr. kof iıtilrametlade taarraı 
~it de •~madıgıaa ıö· olur." 1 ta!J lime gpt&ala cenubaa --••-- -bareketlerlae det1m etmlt· 
-:"\ ~1~11, •rta halli da Alman cepbt1ini Jı ya• lerdir. lzyum Braganko1'a 
~.~ u' Y•remiyectii ----- ınıılar, Almanların 16 DC Hastahane illikametlade bir çok Naıl 

tt1 tt,, '·ı.~ aboaman . Hollanda müs tüm••İaİ imh• etmı,ıerctır. • • tımenıeri pı.11.1,ııımı,tır. 
'•tlaıa yalnız bir --0 --- gemısı 19 mayıata kırk 20 ma· 

aa- •!aralı lr ı . t ) k ) • H B 1ııta 65 Alman açaim tah· 
,,, tel almHıaı em e e eri er 2ÜD erhn (a.a)- Almı•ya· rlp ettik. Bizim kayıbımıı 

tı,,,'Yoraı. L d ( ) H 
1 

~ın alekıaadr bonyor1ı adh 23 tayyaredlr. 
Lıl •_tla hbaakaka OD rl 1.a - ol aD Bı• r gemı• .,. lıaala•• gemlıi taarruza ui Kerçia doğusuncla ma· 

. çok •ataadaı· a. m6atem1eke Dllllfl bey• F ramıtbr. akat biç bir bı .. barebeler devam. etmekte• ., •••ıili radyola- nahnda Amerikadaki Hol· Vafiaıton (•.•) - De i d. • 
1 

tara u ramamııhr ır . . ~"'••i l•çmeie lrHar la ada miıtemlekelerini ki aiı gila6 mlna1ebetiylt Cep11enln baık• lıı:ealmle • 
.. ele aıreaiyo çlltmemekle beraber Uıak denize indirlltD gemilerhı ----- !irade 6nemli bir •• ,. olma· 
.,,.. k el L • adedi 30 dur. Bu gemileriı Ruslar mııhr. 

t1-:''-lıtt'ı . ı•r a a euemmıyet •ere· 
" ) 1 IDtıde radyo ceiiaf Japonlar Hollaadada bir kıımı 60, bir ll11mı dı --o--
.,,·~.. •••ıri•'••İ .. ı..d., çok ""'"'""' 36 ıı••d• ı.m •• ı •••• ,ı.. ilerliyor Rus uarolası -a.. ır lökı llati yerliluin de o derece atf Bu gidişle her gün bir ı•m Londra (Radyo 8 15) -

tıı...L_ ''•~iın '•• yapmak im'-laı ao .. ,,•ım k Kubiıef (a.ı)-Novooro ~,.., 
9 

ye retin artbrmış qlaca;1111 • • u t Marrıal Timoçenku Uluan . . . • 
~"-tı 'me1dH n · ılylemlıtir. tedir. . r•d• vulyctl elde tutayor. , ile R.o.nıkıye L~kı ''"11

•· 

'-b •deı emla ola- ---o--- --C-- Din SoY et mevıUerinde 1 eh bır çok keııf açafl9rı 
rı,,. yaıı1oraı. tabldm't 'yapılmıı, Harkof , yıpılmııttr. Rira . Viaıma 
s,,., Sanlı Bu ıremi n ·~- Almanya ile iıtikamtllade hücum denm aruıad• A_lmoal•• çarpıı· 

~~ Jf 1 ediyor. Diıman hllcumlart ma teıebbllıBnde balaam~t 
fi. -·l fırın- sıl battı a yanın pııı.üıtliliyor. Oç 11;ad• ~,.. d• püık&rıııımıııı.r-

' ., Viıl (a •: - Madagu &r8S1 ınih1ercilere 15 bia kiti r.Ruı mDdıfaa komat••· 

1 
~ lıı. , 11n yok! k•rı• m&dafu11ada Froaoa -•- kayık nrdiriımitllr. lıiı•ı• porola11 • llah1a 

1 ~~- 3 remi, 2 dealraltı11 ,. ı Moıko.. rodyoıa Hor- 1 doiru ilerlemedir.. Fakat 
~ '-.Belediye Tef yardımcı kruvaı&r kaybet Berlia (•.•) -:- FranH l&of cepbesiade tiddetln Hıl hedef Ah•• ordaıaaa 

~ .. ,· ·~. llaek Sçlkaran betmiıtir. Deniıalttla11nda• Amerika mllaHebetlerid• atbiıat, Sovyetleri• IHbe yok etmektir. 
~ • ..a Fran11z baaıaıada muhtelif dıairu llerlediklerlal lıı5yle- -,••--

~..., tra1 .... eidcli 111- birinin aa1ıl battıiı belli t t f · d'I '-t di ~ ,.. ıure te e ıır e ı mea e r. miıtir ve Harkof mubare T bb•• 
\ ......... • tahi tatmaı delildir. MBrettebatınıD bi Malen gazetuiain Fra1Jsa· beti harplerin •• b6y6i& eşe u~ 
1 \"~ .. :··,·._çıkardık- y11ık bir luımı kurtarllmıı DID hareket tarzı ~· mili•- d&r, demiıtir. Almanlarda 

t,
1111 

P f•lalill tam tar. mabuı bakkındaln yazıları H k f b k 1_ · 
altlı balnmın · ilk d Al bf'll ar 0 un aı • aealm- Berlia (a.a)-Almaa ka· 

, 0 a a ar . mın mı ı e · 1 • d y· k 2 L 

llaektecllr. Bir- --- --- riade ehemmiyetle kartı eraa. ~ ımoçen ° taa. mandanhğıaa göre Harkof 
~ .. :ç defa ceza Cenaze lanmııtır. Bu mahfiller ıa· hırbını. kaıaamışh.r. Bura- cepbuinde Alman maka· 

• 

I
' ''••ela ... ı. •-. ti h k t t Lt rada bır Almaa pıyad e t8 ti i 'dd ti k , • ra T•• • .uae e 11e e e mea e· • vemc n a ıı e arı11ı•· 

~'i~ kıpatalaa fa· orenı dirler. muı imha edilmlttlr. da dltmaD ayın 20 ılalfe 
~~-rtc,, teluia ek ~erHn (a.ı~-yefat edea Almanya ile ltalJıD;D Şiliye V&rmJC taanuılaranı dardarmıta 
~~ ~ l1sarıılımak Berluı .-aliılnıa ceaa11 tö· arallDI açmak \çia yapılan Y mecbur olmuılar. K111llar 

1 lı•pala fıra•· reai dl• yıptlmıtbr. Hltlu kttkırtıcı harekete ıeliace, Lonclra (•.•)- .Preaı Eı•• baıka bir noktaya karıı 
~. biuat kıa ceaa&•J• bir çeleak btdl· l»aaua biç bir teıir 1ı•pmı· Kruda Zurl Ş!h,e •armrı· kitle laallncle taaldarla ... 
•• lıletıcelrtir. 1e etmiıtlr. yacajı bellrtllmekte lr. t1r. cama t•J•lıtlr. 
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Ttrlc tarihinde büyük ıan y k k ı 1 K k l 
oe ,11hret kazannııı Türk a aca ıı c: e h i r H a b e r 1 e r i o u u 

Ka:ınlarrnda: Şey )er _ 4liifll' _ 

l~m Bı 1 Mayi m.abruk~t tahdit Kiraz ucuzla- Tohumluk •• l:ı:.:.:~ ;: kararnameıı veçbıle veril · zel kokata ter u 

_:.~-~- Ya~an: .H. Türkekul mektedir Mevsim fba1ebile mıyacak Aranıyor lyanıa• oturmak ' 
bilhassa sebze -ee mcyva lzmirde kirazın kiloıu "Tohumluk tedariki eı.e lçia bir ke1iftlr. tt.ı,, 

Elçilerirı lıtanbulda istik· bahçelerindeki motörlere peraken 61) lıurufa aatal- lf derdimizdir. Bnı arui ıel kokuyu pek 
hali ve huzura 0 irmeleri ıüıum1u motorinin ka· f: m'ık d d K' b 1 1 •' 

._...,.__
0 

• mata ev~m e iyo!: ıraz 11bip!eri ziraat aeferberliğJ koklaya i en o uıı• 
Karan baahğının sefa- tarlarda temini için de icap flatının duımeyecegı ıöy· ala kendilerine tahmil et· lu ooa... afi'. 

ret heyeti yirmi gün sonra eden tcoebbOılere geçil- lenmektedir. tiği vazifeyi daha iyi an· Fakat, bazılar ..Mi 

Topkapı sarayı özıüode miştir. Evvelce Kema~pııa ka· lıyarak şimdiye kadar iş· teri ftaa koka çık.,..~ 
demirliyen gemı' · ı·çinde ha· Kömür iıi hakkında da ı1111uda yapılın kıraı bay- •edikleri araziyi iılemek terlemeyealeri teri 

gereken bütüa tedbirlerin ramı büyllk alika uyandı • • • Is 
:aarhklarını ikmal ettikten vaktiııde alıomHı ehemmi• rır ve kiraz iıtiblikinc bir için tohumluk tedarıkıne 11a feaa koku çı 1 

ıoara Hray tarafındın gön· yetlc . takip olunmaktadır. vesile teşkil ederdi. Halbu ıbtiyaç duymuıterdar. pek ziyade caa ti 
derilen saltabat kayığına ---o---- ki son 1enelerde l~mirde Halbuki bariçtea tobum bal ea ziyade çok 

:::~;:~.~'.·k·cı ı.ı..ı .ıae H rp :::;:k3~.~i.:k~: PK::.~;:~ ~:k::!::.'k' imk••• bulu•· :::t:m:~···ııı.~.a,ı~ 
Burada döıt atla ulta· f h t • J şada kiraz bayramı güail ---o--- kendiıi 'içia · ca• ,a 

n•t .,.b .. ına bindiriliyor· ıyaç arı so 1su uı• kadar utııdığı H t l bir haldir. ıa11• "' 
lar. önde bir mızraklı ıü· Nevyork r.•) - Har- görülmektedir. Bnı müı 85 8 8f 8 kokuıuau keadiıi 
vari b61üiü ile, arabının biye müsteıarı [harp mal· hbıilleıin bu ıekildeki .ha- çavdar .edu 90 buad•• 
etrafında yürüyen boıt a- zemesi istibsalihmız mih· reketleri kiraz bayramlara bııkalaraaı yakl• ,. 
cılH Yar. . vercilerinkinden fazladır. aa rötteril a eski alika- Nibıyet lımire çavdar ıılnlar ... Bııkaları•• 

Sirkeciden ıar ya ka- fakat :fabrikalar ımıııa ta· oıa tamamen ıöıımeıine ve uau hbıiı edilmifti~. Gila· dar rabıttıı'ık 
dar caddeni her iki tara- arruzda kılm111 ihtimalide lile teşkil eylemiştir. de 40 kilo çavdar UDU be· tabDİD etmek pek k

1 fıaa ıker dizdiriliyor. Halk v rdır bun gör ç lışmık Ha kı Sesi: lstaabul ledlyeaİ'.• göıtardiği Kemer Fena kokula ter, Öf• 
yığın b linde K z n stf - gere tir demı~tir. 9e civ rıuda nı yve bo!la- alhodr.tki bir fmoda verile- yen İnHD içia ıclıl• 
ret heyeti i görmek için --o--- amca berşey gibi buaan cek vo or.ıdr her srüıı mun mai bir hıftahk a•1'b',. 
c•ddeleri dolduruyor. Mu- G grı· m ~ru k ucıızlımuı çok ihtimal da· tazam ıurette çavdar ek·. Koltuk altıadıll '6f't' 
nahhHlar gördük! ri bu Bv ÇOGU ••• biliodedir uyıyoruz. meği çıkuılacakhr.. kulu ter çıkmaıı eı ~ 
tezahilrat ve h met r- Kuşıf luda S . zak ıo· BALIK FlATLARI Çavd,r ekmelclerı yalnız k d 1 · d b'ı•b .. ı•• k 

h l .1 '-t' H a ın ır a • • şııında adeta 5ereeme dön- kcak 23 sayıda lbrabim kuı · Her 1ene bu mevsimde asta ara vcrı ecet1 ır. &1- 11 d 1 Ba•• 
Z 1 1 1 h 1 ki t d'kl' saç 1 ar a 0 ar. it müılerdi.. eynep fi 1 g yri meıru balık fiıtlarınıo düştüğü tb~ ar ast

1
• 1 • arıcı "a~ü •

16
1 çare koltuk altaaaı••8 G ... rçi kendi büllümet- o rak ölü bir erkek ÇOCU · göıülürken şimdi balık fi- ır rapora llŞe mu~ r . 'l'kl' ı•- d •• • ,., 

• .. b'ld' ki d. R ıı ı ı ta " pu rı " • lednio payitahta ol 0 K • ğa doğurduğu ibbu edıl· dfan yükselmektedir. Bu gune ı ırece er u. •por tir. Böyle terlem•I' 
zan d 1 o vaki lerd büyu .. k mi, çocuk otopıi y~pılmık l!Un 1( b zp'erindea biri An- tetk edildikten ıonra bas 1 ıın b la dır• 

- h t f b' d k • ' H O H UD 
ve kalabalık bir şehirdi. uzkere h ~kstaneye kaldırıla· karay f zla miktarda ba . / .• ra .:rer kçt~v 

8
u ;. ~'i' OAuala koltuk altı I•'' , > 

Fakat lstanbulua u.:numi r t kı ata b ş•anm ştır.ılık sevkedilmHidir. ııı verı ~ce ır. u ı~ ~ve bir iki dtfa 11bat 

b --. . T ekmek kartları mukabılınde k b I 
maaur ~· ve i 1 n OD• IZMIRIN YEGANE IÇKI ramvaydan çavdar ekmeği alacıkhr. koku ay ~ur.. ofl: 
lan bay.ete düşüt üyordu.. SIZ NEZiH EGLENCE Çok te ı hyea ·~·tt 
Kızan ufuet he}etİ üç YERi BASMAHANEDE Dü~tü Bıçak taıım~k fe:ıa koku çıkhi• k 

1
t• 

gün misafir olarak hko- ) e UJ • • • 'X' F' b d fakat buaa kartıh ,ı 
nuluyor, kcodıf rine pı:k l Vll 10 81• Göıt~pe Mısırlı caddesi lb b~acın~lı Şa~ıkaUaüy~Dtan larıaın fena kokula '• 

.. . . 502 oumuada Şıbaa kııı ra ım og u 11 ' n ° ıe lıardı·ıadaa iklyet' 
çok Hygılar godenlıyor, I b h •d• rinde bir bıç•k bulunarak g f · ·dif· 
dördüncü gu .. u- ..,. • Sn ÇeSI 1r Meryem konakta tramvay • maaleaef çok çı ıt• 

D """noaı • d · d .• · t alıamışhr E 1 
leymıa ht>yeti .huzuruna Temiz bava cmnl11iz Yu· an 10 ıgı vc:ı para çan a- ·• dan fİkayet edeD er ~ 
kabul edıyor. hk Tıy tıoda bu akı m aını tramvay içerisinde bı- .1 ~=:;: :; E :-:lı. da kadaular de, ea bl' 

Bu törende K nur.i ba- tam Hat 21.s d~ uwuma raktığındtn tekrar ( öııüp A uhunu de bolaamakla ber• jf 
SAN AT KAR NUREDDiN tramvayı yetişerek binip ZU ki yet edenlerin ec çr 

tındaki büyük ve re mi t b ld k FERAHLANDIRMAK 
kavukla pc•· hey\..etlı· bı'r GENÇ VE ARKADAŞLuı çan uıaı u u tan ıoor llkanhlarchr. tı 

a. o . '"""""' '""~' """'-. - ... -..~ Elbımra ıinemaaı önünde iSTiYORSANIZ -Soo~ !! 
durum almıştır.. BU AKŞAM tramvaydan atlamak ıure· fil " 

Tahtanın iki tıır fınd Öp O k dt tiyle başından yaralanmış ..J C~ :.:S LOKMA 

;;;;:~·.:' P••Ç• div • du r . ın ~:,;ı:.~:::1:;_ı b .. ı.uui•• ~ \ :J.1~~~\ :!• KRIST ,4,,~ ~ 
Sefart t heyeti huzura e ını.. r...1Az ... r-'\ i = bei 

airitce o .-aktia ideli ÜZ-· Kostüme b lk komediıi y IFEDE .·:> l~ ""\~ -= lımiria tam'.~ _,,ıı~ 
• 3 perde \ •1'4'- :ıİİİi br f yola DIZtr ~·•"' \.ı., 
ria• tahtın önüae giderek Darp ve hakarat t-' ~ ---~ .meyd•a•ad• tpİ, ·~ f'! diı çök6yo1lar, hbtırı ır· Yazan: Refat Nuri U _,., ·~ _, ., 

ma 11ç•klarnu üç d f -- -- Kültür lııesi ıon sıoıf • ) . J .!:: rüzel lzmirıa birı~ib,f'1 
öpüp başlarına kpydukt D P.AZAR AKŞAMI talebesinden Kimıl oğlu ~ .. r" ~ TAL" r•ıl ıoıa Dl.. ~ 1 

Ü d Ç O "" ) C ·ı K t B t Y - · 'bı '' M... ıonra çer ım g ·ri ç ki· auan g u emı ur ucı pos ane· bıbırıa ıülleu ,. r ... 
lerek: V d .1 3 P d si r e ~iderek telgraf çek- MAGAZ ASINA KOŞUouı iç'o açılmııhr. d•~ 

"P,dı'ııb m ç k vı er e mek me1elesiadea posta ~ ç t sıa 1 0 yaşı" içinizi arıctk nefiı ve "''1• 
0

' • LJ ~ l doııını u .. ç d f t '- d' y AZAN : M. YESARi telgr•f müdürü Hakkı .Bel- "' 1 b t '- b de v l e • eurar e ı· latif kokulardan bazıları: a . . • 1•. ır ye.r 
191 

.. i 
1 JI · • b • 1 ıoyla u•larında çıkan mü ı . d • ... yor ar ve e ernıı •gıya· Büyük Bale Varyete ..-lımirKızı Türkiye-... lahf· çıçot1l"ıa e ~ ~ 

ra'- d ı aıka• da Cemil Kurt la· .- ' ..... f ' k ı. ı d••~ " uruyor r. Zengin p oğram " y ld S . A nt ıı oau uıD . 
Kanuninin bir iş retı rafınd•n Hakkı Belıoy • .. ız•, evg~, • ! miz . bavasıoda• ı r) l 

a • bazırl a u aü lü ıedı'rlere b ksrtl edilip darbedildiği iş gı, Bıhu Ç•çegı, t k . t• tat•• ...-.. ' uıerıne iç oğlanlarıaıa el· ~Çıçek o~metı, ., e me il 11ea ~,. ' 
JeriDde tuttuklnı sam lı g çip oturmalırını işaret şikiytt edildiğiadcn suçlu bu açık ban '' ~·-~ l 
98 müzeyyen bil, ti rt Üçer ediyor. Şetbetler içiliyor, !akalaamıohr. _ .. :=:::::=-._._. r gazinoya koıarak "rf"j l 
def öperek ahyorl r ve yiae dualar ediliyor. ; YENi SiNEMADA ı rını d•iıtm•i• k01.,ııı"j ~ 
hemen arkd rao giyiyor· K•ouni Sül~ymıu b•şı- • ı hbiidir. Seni• oı '• h 
lar.. aı k ldırıyor, Kazan ufır· ı 3 Fı i:n B'rden • ve herıey ucuıdur• ~J l 

Sonra pıdişıh b şu ı erine .döacrek ıoruyor : : Cebelu•• ltarık C i D F brİ it) \ 
kaldnar k fU bit pt bu· - o~vı tiniıin Sultanı • asusu ı r. a ~J ~ 
luııoyor: tu fı dan ülkemize bir i } H d• k d l : lımlr M~•lek4'~ 

- Hoı gefdini:r, uğ"ı· vazife ile mi geldiniz, Şı·ı: Ore &r 1 0 es e ı Rontk•• -~~-"~ 
1 ltoatlsen " EJellP• 
ar kademler getirdiniz, bımı. ne arzu ediyor? ı Bu Kadın Benimdı•r ıı ,.,nı.r. flrte•t &efl-!, 

dedikten ıoara keodilerine -Arll:Hı var- t ,, •• tıt ıro~ 



l~l l ~~~~~~~~~~~~~~(HALKIN SESi)~~~~~~~~~~~~~~ 23Mayu1~2 
Petronuo Katerinası Damgalı ı Devletin Hakaret ve 

Yazan: REŞAT EKREM KOÇU Kadın Bütçesi 
~ti bi~k-;.-;,1801 mUDİS Pek ço;:ıllard n beri 

'it 'eylBD y&DBD kadın! lımirio, latanbulun ve Ana· 
dolutıun birçok ıehtrlerinde 

ı "---" - 3 - temıfı bayahnda pek bü 
1 ~ ~ 

0 kıdar değiımişti ki, la11a değil Haki bir yük muvaffaluyellcr eldt 
it; ta; lierl&e1 titremeye baıladı. ÔJO gibi sapıa· eden ve en g&ıide aan'at· 
..._ ,,.·•~I r•rlndea fırlamıı p uıl paıal yanıyordu. kirlardaa m6teıekkil (N~ .. 
~ ~ br tir titriyordu Birkaç dakika 11londa rettin Genç ve arkadışları) 

~''"'ıeziadi. Birt•Y söyleyemedi Y alaıı kızlı· tarafındın geçen pazartesi 
t edici 16ılerle bakıyordu. :Titreıen kıılar akıawı canlauduılaa ve pek 

~'fer odıya kaçtılar, imparator av bıçağını çok alkıılınaa (DAMGALI 
~I defı çekip çekip tekrar kıaıaa :ıoktu. Yü· KADIN) piyeıiade Bayar. S •aç blr ıekilde baruıturarak bıçağı mualara lclil Geucio elede eltiii 
'4r "• ııplay•p çikardı. Bu aabae yarım aaat parlak zafer :elin bu tem 

•ı. Mua1arı yauırııkladı. Yerleri tekmeledi ıilde bulananlarla dillerin· 
Sllı•rıp yere attı. Eline .ıeçenl yere atb. Ni de doltımaktadır. 

~·• k•pıJI okadar ıiddetle çekip açtı ki, lzmir. Heveıkiran cemi· 
'~de• ı6ktHd8. Ve parçılıadı. yetinin ytlittirdiği bu kıy· 

Petro biraz fula 1•ıa1aydı aceba imparato metli Hn'atkirı, bu fac'ade 
---~Q •• olacaktı. yarattığı unutulmu dr1ma 
,, liimlı 11hae biu baaun bakkıada bir fikir tik ııbıiyetten dolayı teb 
~ rik emeği bir borç bidik. 

haadan ilk •• tek intikamı ıa oldu : Aııkı olan ---0 ---

):tl11 iclım ettirdi. Katerinayı yanına alıp biı Memur SÜSÜ verme~ 
bladi. V • aiır •iır aııkıaıa cesedi etrafıada 

,~· Kateriaaaıa yliıDade ufacık bir teesailr ~ali· Dcğirmendığı Mubarreo 
ı~clı. Fakat Kateriaıaıa yll161ıüD {çizğileri gör.· ağa ıokak 13 11yıh evde 

1)2s ••t etmedi. Pctro aradığını sröremtdi. Mehmet oğlu Vehbi Ôıb 
~ t de Petro öldliil zaman Kateriaınıa hükllm bir çivi •ltş veri i tarasın 

•tı ı O 1 k d da Murat iııniodeki ııhıuı 
.... Dl f ymeai lizımdı. zamlD 2iİle a ID' 

•t.,111~1 •e efendiıi yardım etti. Meaıikof bliyük :bir rakıllp sokağındaki dük 
t k lıioına girerek keadiıioc 

t ıteriaayı Raıya tahtına oturttu . .. p taharri memuru olduğuaı 
' ~ •hodan ıoDra ancık iki ıeae yaııdı. Koc ileri sürerek dükk od 

I•'' '>,~tdlji pillaa ı&re fakat ondan çok daha id ıı u&ma yap:nak İltediğiadcı 
'-d '••lı bir b&kDmdarhk devreıi olda. Bir kadın yakalı1nmışlır. 

of'tf ~ IÖı&aen ce1aret ve cireto sahipti. 1'c>casılt 
id d •ıber baluadaia ordu ve 11tker hayatından uvb 
t• ~t '· 
'" '- '•. l•mi gnİDlileıi ea çok sevdiği şeylerde adı 

"ı b)ı Ye harp ıemileriai ıık 11k ziyaret ederdi, 
dı. •~riyelileria çı ıımalaraaı seyretcneie biç doy· 

"' .,,ı , ':~ dilleri pek güzel konuııu Katerina okuyup 
~ '" •laıeıdi. Onan aamına fermanları kızı .Etiz.bet ,- '• . 

~·~ •aıu ederdi. 
.~ -~ 1111d1rhk etmiıiai bilen Kateriaa aevmeıioidt 

-·-
Dövmek 

lnöoü caddeeinde Hü•• 
yia oğlu MPhm~t Kızı 

tramvay şirketi biletçlsı 

~\'ltlıttı. 
~~~•tı altında öllm6 en afak bir itiraf & tercih edeıı .ıumı~tır. 

Hüıeyin oğlu Kemal Yedi· 
luzaohya bilet pıuaaı olı 
rak verdiği 5 kuruşun ilı 
tllr fıo hem o veı mediğiu· 

den mugber Mehmet Kızı 
Kemali diS•d&günden yakl 

Ankara - Büyük Mil· 
let Mecliıi 1942 mali yılı 
bütçcıioia müzakcrele:h:e 
pıurtesi güııüad eo iti"a· 
ten b•fhyacaktır . 

Bütçe enen 11eni devlet 
biitçeaine dahil daireledn 
öoOmüzdeki yıl maart fou ı 
ıçin 393 milyoe 29 bin 479 
liıa tabıiaat kabul etmiş 

ouoa karıılak olacak veri· 
dah da 394 mPyon 328 
bin 340 liu ü"rio ha h b 
.:nia etmiıtir. ~ 

Bütçe cncü.nenindeo çi· 
ıeao varidıt cetveline ıgöre 
rat ve servet vergileri ~ 8l. 
nilyon 770 bia flira mua· 
oele ve istihlak :vergileri 
156 milyon 971 bin lira in· 
ııisarlar nfi basılita 66 mil· 
ton 945 bin lira devlctt 
ı&it emval varidata buılitı 
l milyon 970 bin lira dev· 
ctç~ idıare cdi!eıı mne11e· 
ıe er b ııli ta 1 milyon 300 
bin lira, umumi oıüesseıe· 

l l!r ve şirketler huıliho· 
Jan devi t bisıesi 965 bi r 
iro, müteferrik varidat 1..: 
oilyoa 600 bin lira olara lı 
cıbmiu ~dilwiotir. 

--o---
Küçük çocuğa 
rakı IÇirmlş 

luö uü caddesinde ubil 
puk gniaoıuada Sü1ey· 
nan oğ'u Sıdettio Gemeş 
ığlu 9 ya11nd Oıhana iç· 
d içirerek uı boş ettiğtn· 

leo yak 11\nmııtır. 
T 

ızmır Askerlik şu. 
besinden: · 

Merkez k uda bulunan 
; 11ıh ve caoııı a kil vası 
alarauın aayımı ikinci bi ı 
lina kadar tehir edilmiı 
tir .. 

taarruz 
- .. --

Tepecik 1155 ıokak 7 
No.da Mehmet ojlu Hakkı 
ve Ahmet ojlu Sal ı lı ço· 
cuklannın Ali oğlu HDae· 
yio Demir tarafından dö· 
~üldüğünll ıaınıederek HU· 
seyioe hıkard ve taarruı 
ettikleriodea yakalınmıı· 
ıardar. 

---o---
Hırsız ık 

Büyük Abdülkadır pııı 
lıu:ıı nda oturan Muatıfa 
~arısı Fıtuat H• mide oda· 
11oda bulaamıdığı bir ın•· 
:ia açık bıraktığı oda k•pı 
ııodaa Mehmet oğlu Arif 
Çakar ğirerek oda lçiadeki 

m11a göıünde bulunan 50 
lira kara1nua çıhadıtıa 
iddia etmiı ve ıuçlu yaka· 
lınarak tahkikata baıtaa· 

mııhr. 

-o-----
Spor müsa
bakaları 
Boıün ve yana yapıla· 

cak ~ por mü11bıkalırı ıua· 
t ardır : 

8ug6n Voleybol, Hat 
15 tcı Göıtepe Şark Ha~i 
nasında bıkem Cevat Ta .. 
tr.. Heotbol aa&t 16 da 

l\.ltınordu Ahı uaıında. 
bakcm Be.aim Böke.. Bas· 

etbol ıaat 17 de P•muk 
men~ucat Alhy arHında 
bakem Kcmıl Ôz erdim ... 

Yarınki .Müıaba~alar 
Voleybol aaat IS te Dı· 

nir por Ş uk Sıoayi ara· 
unda hakem Beıim Böke .• 
HcotboJ saat 16 da Altı• 
ııordu Pamuk Menıucat 
uasıuda hakem l11et .• 

Basketbol, ıaat 17 de, 
·Göıtepe Yün Meoıucat 

uaaıada hakem Sait Oıl· 
yak .. 

1~"1. lloeııten ıoara iki kiıiyi ıevdl. KateriaaaıE> § Fuıcancı heı:unda otı. 
ita. ')4-' koıalaa bir zehir ile JSldürüldiiiil ıöy)eoir. ran lbrıhim oğlu Şükrlı 
• , b llberi haatıydı. Fakat öl&mn kahvesini içer Şıp bir elbiı ahm sabo 

~ ~ •ılıyaa feci Hncılar içiade idi. meselesinden Batpıurıoda MU .. JDE 
-~''' K.teriaıya haltfiıai tayin etmek hakkını Ali oğlu Ali Tuş ile ara· EGE HALK NA 
.~ ~. VaıiyetaamHİ açıldığı ıam•n Kateriuaanı larında çıkan münazadı G • 
"~ '''"i••• deli P1ı1tronua toruau Grandük Petro Ştıkrü orad• eline geçir BelediUB Sahil park azınosu 
~ ~.:••i,e baraktıjı ôirenilmifti. diğl bıçığl Aliye teşhir Çok büyük fedakirhkla la getirmeğe muvaffak ol• 
'tt._ ta Aleluiyeviç heniz 11 yı,ında bir çocuktu. ederek dövdOiünden yaka· duğumuz Tiirkiyenio tek yıldızı ve ıu kraliçeal 

•' ~ '' idım ettirildiii Çueviç Alekıiaio [oğluydu. ıanmışhr. BAYAN MÜZE f Y[N SENAR 
' ~ -Son- • H Ik Ayrıc taoıamış arkad1ışluı ile birlikte koaaer· 

~J ft~ d Tel. ı lzmır 8 188 terine baot•mtıtar. 
~ , )yare sinemasın . a 36116 ı M.u .. JDE • Elh s· d 
~ i - •• ltibuen yeni pıoğram 2büyük filimbirdennı i amra 1 emasın a 
~~ l "'' ıtldyolarıada Eten utiıtleri tarafından 2 ISMETPAŞA BULVARI !Bu akşam Si:l&t 21,tSdei 
'~ l t oynaamıı hiui •şki filim : Çıukayı Aile bahçe· : ISTANBUL BELEDiYESi ı .,,. ı aiııde 9 Mıyiı Cumuteain • 

J ~~ Veda Şarkısı : den itibaren her • , m ·,· ŞEHiR TIY A TR OSU nuıJ 
l'\ ' ıaııü 11rl11h, T&rkçe i11batlı ıüper film. Bış ı musiki üstıtlanadan Kano ı 6 NCI TEMSiLi ı 
l \ 't•tı ·ıarlnh ola• bu f&lmi fzmir hıllıına tavaiyet oi F etbi Öğreten ve arka- • p· 3 d ı 
ı~c._ Hotel Zahar :: daştuı tarıfıudın icrayi iY aşadıiımız evır IUBS par Bı 

aan'at oluaıcak!ır. tTcaııiller hım sa•t21 , 15da hatlu·G e b r gün saıtılı '••11 eslsi l:uyat&nı a6ateren Villi Biıg•I veSıbyı: Ayrıca ~tıa~ın . war!ete- 1 :teu ilibare açıktır .. Telefonla •yrılın yerler aacık 1 
ı larafıadaa oynanan Fıaaıııca ı6ılü fılm 1 d~ müı.teralenmiu eglen· : aa•t lSa kadar mubıf•za edilir. Otobüs, yapar •• ı 

'-•Uerl: Hotel Zobar: 2.45 5.4S 8,45 : dırecektu. 1 · d' I · ti ı 
Veda t1rl1111: 4,15 7,15 10.15 ı Fiyatlarda ucuzluk vardır. : tramvay temın e ı mıı r. 



SAHIFE4 
• Yenf gollar 1 E irne Istan-9 

A , s·. . ,\ ) 
&UUofA - lfloCa ı.hul b 1 ~ arı 

devlet yolları oLrak 20 se U yarı'.C' 
ne %ufıııdı iaşuıı t •nl• · -o- 1 
nan 15,500 kilomette üzun· lst nbul }Q mayıs genç· 
lağuadaki yol şeb kcsıwı n . - L ·ı 
20 d ·k ıı • · b lı bayramı muo&1eaetı e ıene e ı mı 1 1çın •r 
•enft vasati 0J111 ı 28 uçuk İstanbul Edirne ve E<lirne 
milyon lirm tubiıs o uoaı& 1 ısteu'bul arasında gidiı ıe· 
icap edecektir. fiş 500 kilometrelik ıebir· 

Nafıa vekaleti ba İrniii 1 ı r ar 11 bisiklet yarııınııı 
aıa tabakkukua.. ıotızareo . . . _ 
uzunluğu 4900 kiioı.:ıetrr.: il uıcı merbalesı bugun ta· 

"" iaıa masrafı ynldiau da enam 1 nmııtır · 
hbmiocn 85 mi yoıı lir -o-
tutan bir kısım yolu ibhv 
etmek Oıer., ikinci bir pro 
ıram bazırlamııtır. 

Ö.aümüıdehi .mali yılın· 
dan :itiba;ea her ıen 16 
milyon lira t&bisatla bu 
programın tatbiki krıbll ola 
cıkhr. 

Seke cilerin 
Hayırı 
aşarıları 
---o---

(HALKIN SESi} ~ - • 

Avus.tralya- Ankarada Yunan Ç 

leri baılı da hava dünkü maç 
1 Ankara - BugOa Aa- Loadra (•.•) _. 

S8V8Ş Brl kara yüluek okulları ve lı Skeç gızeteai yıı•J" 
Melburn (•.•) - Ge· ta. bul ÜaiHraitesi f~tbol bıiloviç Almanları 

cıer'1 Mak Artürün umumi takımları ara11nda yapılan: ciz ediyoHa ptk f 1_f 
lrınargibındaa . bildirildiği· mıçı 2 1 lsta11bul kaıaa• bir Yuaaa ıubayııı~ 
ae göre Amerikan ve Avu.t mıştır. ılece Atmaaları •t 
ralya açıkları Avuıtralya · --•- - ları yordutaadıa ~ 

~~~.:j7ı.~' !:~~:~:li~·P~:: Mınisanın uenı vaııSı ~:;~::· ~~~,~:·~ ••. 
ıüoft •ğır ıekilde bomba· Ankara - Ôjreadij'i· ı talim •e lerbiyeıi•l 
lamıılardır. Müttefiklerinde miıe göre Dıhiliye vekileti mıtbr. AlmaDlar 0~ 
uçakla11 Timor adaaıDın müs~eşuı .~!i. Riza .Çovl~ tıuftarlarıaı 6ldlt ._.ı 

Manıu vahJrgıae llyıa edıl . . i 
1 

di f•V' 

Altın'düşüyor 
Hollandaya ait krımında . t' raaı verm ı er r. _... 

mıı ır. d 
1 8

,,,. ... 
Ankara - Geçenlerde Köpıngo ve Portekize ait Seyhan ••liıi Faik O.tün raı Ye • ım arı 

fiatlerine yapılan zam ha· kıımnıdı da Dıliye hücum tekaüde aevkuluamuıtur. lferde ı~ıleamiı blll .. 
6cbile eldeki şeker ıtokla- etmiılerdir. Küyangta yer · Seybıa valiliğine MADİH lar. Mihverdea k~f ,P 
rrnd n alıoıcık onbir mil· de iki Jıpon uçağı tahrip valiıi Akif fyidoğan tayin mikdar lagiJiz eıırl 

lıt.nbul - Altın fi ı 
dütmekte devam ediyor. 
BuaDa 33 liradan muamele 
olmuıtur. 

yon lira vergiden 3 buçuk edilmişt r. Hava meydanı · edilmiıtir. 1 Doraaa iltihak etaalf 
milyon lirasının çok çocuk· aıo binaları hasara uğra• 

lu fıkir ailelere tevzi edi tılm~tar. MahkuA m oldu lımir Sicili Ticaret Mc- lecek ıeker karııhiı bir Müttefik uçakları Port-
marluğandan: buçuk milyon lirasının aynı moruiye hucum edea bir --•-

100 bin 
HollaJdalt 

Stokholm (a.ı)-Jın Yomtov antebi tf. bütr,de çok çocuklu "aile· J b '- "'ü li 
T • •pon ava teıe•kU o Ç1mento ticaretiyle itti· caret unvaıa ile lımirde lere v-frilen yıTdım ~muk&· . lar beyaz Ruıyaaı• 

Kıçecilerde Sadullah 10 bili bir milyon 564 bin li karıılımıf, 12 tayyareden ıal eden 8. Ah Zorlunun 
1 

. d b&ılk ,1 
katı d 33 1 f b dördünii b111ra uaratmıt 200 kuruıı 11tılmuı icıp yker eııka .•ti 

1 
.. a • •numara 

1 1 rasınıa pınçu fiahna ya · • d . arma 11 yor ar .• 
rikada çorap · faaili imali b b tar. e en çı~entolaıı 350 kuruı ıatl• IJO bı'• Hol 

t .1 . t• 1 d pılan zam ile arı mü.1tı t t _ I k 
•• •a ııı ı e ıı ıga e en . . . ---o--- an H tıgını ve tutu ara b bal tir9 
J.ıa Yomlov Antebinin iı ııllere .ö.haılea. tumınah milli korunu a mahkemeaine u ıeye ı• 
b11 tica: t unvanı ticaret mukabıl ıeaer ıırketıae ve· Alman teb)İgv İ verJld.ii.iai yazmııtılr. Yenı• bı•rD 
~•,.uau biikümleriae göre ıril~eıi mtl~ebıkiıi~i milli Mıllı korunma mıbke · 
ıicilin 4425 rıumaruına mudafaa bızmetlerıne saı- Berlıo ( a.a ) - Almıa . d 1 d d f k ldO 
lıa1t .,. tcıcll edaJdiöi ilau f~dilmeai. retmi tebliği: Kerç ıava,- metın e ıuç a ft~ m.ll ı a UrU 

• ı t k'I d Hındı yapmıı ve ıddıa m" olaaur. 28371 • arının soııun eı 1 e en Mıataka ticaret 
temizleme baraketleri ıtra· kamını işgal eden 8. Nec· rü B. Ekrem Ediıi• ,., 

lımir Sicili Ticaret Memur]uğaadan: sında 19421 eair daha alın mettia Y e.şil iddiaaameaini iinde dla matbaıCllr'· 
Tescil edilmiş olan D.au n ve D.anon lzmir ıubui 8 d b ,_ 

36 
1erdeylemıttir. L 

1 
t l•••r•• 

., mıştır. ua aa ''"' Haamcaar op 
mlme111Ji tarafıodac verilen beyabname ticaret kanuna tank, 284 top, 1 zırhla tren Baadaa ıonra ıucluaaa tiklerini kurmaılardıt• 
lail&Bmleriae göre ıicilin 4427 uumara11aa kayt 'e hı· 4 ay müddetle a;ır bapıl· maliteleri illr ko111lt• 

ele ftC rıittir. 
600 1 cil edildiği ilin olunur. nt-, ira ağ1r para c~· ruhyıcıkbr 

1 - Beyanname Bu rakaml1r bu savııtı zuiyle mahldi 11iyetiyle, bir • _ _:..
0 
___ 

lzmir ikinci Notcrli~i Raalardan alınan eai,. Hyı bucuk •'Y depoıunua •• D v t 
Haizi 1elibiyd umumi vekili bulunduğum Dauon llDI 169107 adedin~ ve ga dükkiaıaıa k•pllılarak ti- avı ma 

•e Daaon unvanlı şirketin 1924 aeneaindıen beri lımir- nimet mıktauaı dı 284 tantc caretten men'ıne •• 363: ı•"' • Ja 
de N .:c:1ti Beı Bulv.a ında 1332 numuaJı sok•kta 21 l 1379 topa çıkarm11tır. torba çimentonun da mü11· 121 8Z8 il 
Dumanlı mığ•uda her neçİ manifatura ve iplik le P Harkof muh rebuiadi! deresine lrarar verilmiıtir. lzmiı latiklAl 1111 
taa •e p e1akende ve çıy, d ri, madeni en• bıbaırat si o de düımaoıa bü~ü 11 hti daiıtma birliii aıa1•11 
ve aaite ithılit ve ibracıt iılerile ve komiıyoaculukla cumları ptk b&yiik kayıp Sahı•ı park allıam tup!anarak f 

1 ittiı•I tttiiioe bilvekale beyan ederim. ııçmek buıaılyetl., 
Pul üzerinde firma ve imu larla p&ı~üıtilldükteıı ıoJua • bit etmiılerdir. Bir ıkl., 

Umumi ao, 4297 huauıl ao, 4 154 iıba tt,ebbüı şimdi Almanları1a gazınOSU •• kadar piriaç tefi 
&ıyaaname altandaki imzanın ut ve büviyeti dairemiz tlioe g~çmiıtir. lzmirimiıia d~ierli •• bııhracaklardJr . . 
ce maruz ve bir sureti d•iremiz 1942 1enui ve11ik ---o--- bamiyetli muteber tlccar· 

do11aaı11da bıvzedilcıı lıtHbul dördü CÜ Noterlithıce Mınımıncı og"""tu lar1ndmn bay Bttlr Ôlıtnia ızıtr lı-ırllt taıdikli ve OçüDcO Noterli~ çe bıaricea mübuz surttile 
tenik edilen umuını vekalt taame muciblr ce Danan ve töbret kazanmıt kıymetli b 1 d 
Daaon unvanlı şirket bamıua idui ve nakdi bilcBmle lstanbulda MOıeyyea Seıaar ıibl IS 1 ıı: 
maamele ifa ve imzaya bıiıi aelahiv · t umumi vekil ıı· lstanbul _ Hariciye bir mugaaalyeyl lzmire 339 doiamla •• 
f•tile hue~et eden Miıel ardıti hıafındau vnoluAdu umumi kitibi B. Menemen· mllsteciri baluachıia 11hil larla m•11mele1e tılıl t.a tasdı'k •derı·m. Bı'o d""'-u• )'ÜZ kırk iki senui park iazinoıaaa getirmit tı• ilk •• ao• 1okl• 

" "4l1 .. cioilu ıtbrimiıe r•lmittir. 1 i h ı•- b k d ,. 
1711 ayının yirminci rar•tmba aüoü 20 5-942 ve ım ' a •IDa u ıy· her ikiıi bir •• 

? Y a Birkı ç a6n lıtaabulda İı· metli f • d' 1 ı •·t T C lzm r lki ı.:ci Noter Vekili • mugaan '/8 '11 ID e• yapı acaa ır. 
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Fehmi T, oik resmi mBbrO ve lmzall ---o--- Beıir Ôke lzmlr balkının la11D ıimclideD •afal l 

Umumi no 4382 busuıi no 1 154 iıbu b yannall!e •• •• • • biiyük sempatisini kana· daDlarıaı teclarik ıt 
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Milli uivanıro bilet1erinizi ( Saıdıt ) Kl .. allldH alıaıı.. Çoraldrapı PeH. Merkell 
•ırp11 il•, H4 "Hal! Y•lıı•l• ı>••D lelefeaı 


