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a 

ekilimi· Muhns~rada • 
Büyük s o N D A K 1 t Mecli K A Lo!d,~~!~~~sı-

citL • •• • __ . Ruı c pheainde a ahnıa IOD 

ili mu• haberlere göre Almaal•r 

bey t Nehru veGan Ruslar inkar Ba ıya doğru Har' ofoo ceııubuada J•P· 
'- ., BDa \ d• •• •• t •• d• tıklan taaauılua So•1et 
~ 1 goruş u e ıyor ileri lutalart eüımana tiddetll 

•a.(•.a) - Bat••· Yen\ Dolhi (a.1ı)- Hint Moıko•• (a.a) - Röy· Londra (ı.a)-Anuıliz:• taırruzla mukabelede bulu• 
t. Bl1Bk Millet lronrreıi relıi Paadi Meb· terin mnhabhiae g6re Har· askeri muhabiri : uaktadır. 

'' •J••atta ha· r&1 IGaadi He :ı&rBımek kof ve lıyomyaako çcvıele Son Ruı cepbeıinde Dün Alman ar Ruı kıt· 
~ .:.• ı,atçe su~I· içfa Bartaya :ıitmfıtir. rindeki muharebeler ıon Timoçenko batıya doğıu ılHındau bir kıımınıa ma• 

tt 1 ••lılletlerıa Çunlriai (a.ı)- ç;nlflu ıafbılarına gelmiıtfr. BDyBk ilerlemekte olduğunu bil· buaraya alındıiioı ıi1l•· 
ı,, •ıp •ereceilDI J•ponlar1 •iır ığır içeriye muharebe yıpılmamıııc dt" diriyor. mıı iseler de cephe eHte• 
"• lı •o•ra de.,fel çektikten ıoına ani bir ta- bup mafıemeıl çoktuar. aurada Almlolarıo dı ~i l tili Ye çıkıntılı olcla-
•• ıllua ber tirit · arra:u geçmiılerdir. Jıpoa· Ruılar biltüa gece mev baıı muv.ffa.kıyetlcri .,., .. ğuadan bu bir mahaa1rdaa 

...: hr1ıl•1•c•lı lıor Ktaa .. yo 20 kilometre, ıileriai nğlamloıtırorok kit da Raı pliaıaı dilıllrecelı slyodo bir çevltme buelı•· 
'• ~11 fi~riai tek yaklaımıılardır. Burada s 1 ıe ~btlinde ve piyadesi ti gibi d~ğildir. Almaaluıo tioia iataç elli.fi m••••r•· 

il •ı• lçı• bl76k 1 yliı Jıpoa ıuda boA"ulmu, uç klara himaye ettire·ek kayıpları çoktur. Ruılanh dan ibarettir. Nıteklm Kı· 
lt ''• '•ltabartı ettir· t bet binde öln vermlılerdir. dOşman tahkima mı bhrip d az d ğildir. Rus t••r ıal ordu 800 metrelik !bir 
-.. 'dı ill9 e etmfı, --o--- ile ileriye bir yol açıyorlar. ruıunda bir ilerleme var· cepheyı delerek burada• 
u'•letı 1 Al ) Rt1sların getl aldıkları köy vardır. rimoçcnko kavvetleılae bir 
·•1trı ., harp baliae ~ man ar ler arasında huıalhlmış bi: ---o--- taarruz imklnı •erdiii •• 

fttı, 
1 

••maa darama 1 d• vlk bir köy vardir ki Al ç• • Hrdır. 
~ .. ,::"• d&ııa&rler. , Sr&r e ıyor man k~~•ndanı bu köyD I tne merı- ---o 
-.;_ la.rllte ılrmek -o- almak ıçıo pek çok vğııı- k Japonlar 

~. 'i!~: tedblrleril Berlla ( ... ) _ [Cdpbe tığı bıdo mavaffak alamı 80 yar imi 
~"•i • ba teıkl· 

1
,i ı•ıen ecaebi lıat mahı· mışhr. \ Yeni Delbi (a.a) - Hin· Kor koda 

"'-L~•t• meafıabdar. birleri btr ıelnia ve köyüa ---o--- d 'ıtan kumandanı lgeneral ı.. "'illa '-tt•• i v ] ·ı - 6 - Londra (a.a) - Jıpoa 
)•1aU •t• •J• l ı&ade eldta ıele geçtik- Al h eyve ı e ıor ımeıe ıe· Mıı 1:'._'11''!'•1ı. m•c· lerlai Timoç•alro ordulorı man mu 8· lea Amerikon lramondoaı reımi ı&nlllll Tok1oo• 

~ .... ... aemıı •e Al 1 l b b• • d• ? Bırmaayanıo mutlak geri bo~bardımaaı için kalla•ı• .... ,,., ı··· mırı arı çe• rme 1 ırı ne ıyor alınması ıu-ıumaadan llbab lıbılecek havı me•daalara· 
lt.,

11111 
18 M••

1
•
1 
.. reketleriai akim kaldığını 1ö 

1 

•un ec H Londra (Radyo) - 8,15 ı ~derek Çine Amerilua aıu . t hri.biae çahtddıit•• 
ı ·~ •6ılemlıtir. ~=·ı~~dTrı~:';i~;~de olduğu· DUn okıım Berlla yolile uçoklorile ııel.cek olıa blld.ırmlıtır. Bu d•poulana 

~i •dııılorla ••il · ---•--- aeıriyot y• pıa bir Almı n Ameriktn 01keriaia ıevk i · yeaı ba.. akınlorıatlaaıla 
, lSO elen ibaret muhabiri : Cephenin her 1 yetıoı temia etmek ııereği · korktuklarını ı6ıteriyor .• 

M ılo ılluoılerok bu Hint tarafında Y••ıııalor mevcut al kolıylaıtırmok lüıama· ~eçea l ban b~camlonaı 
"" atL. tetkik ettiı-IDİ oldug·uou oıtalag-ın bir ıi t b ü tt' . t' ıdue eden Amerıkan ı•· 
111 

"" d • ıl U e arı x e ırmış ır. il J . L "1u , ra yosunun yab dvm&D içinde bufUD• aer& •pOl:IJAJI yeDI aalD 

lop, ıbliyıçlar mBba· T • • duğunu, Ruılaun timal - - •-- lar vadetmittir. s;:" ofiıl tarafıa· avsıyesı filosunun Almanlua kuş. Rus muhare Domey l•janııaıa öt· 
il diyetli luımı da Banllo (a.ı)-Hint r .. d · müd1ıfa da denm ettiğini, • rendigine göre Çanlda hl· 

~•t 0iıaya yapıldı· yoıu ahaliye tııyyere mey· bir Ruı kanetinia 8 bin belerıne dair kümetl tayyareleri Jıpoa 
ti ~bnlttir. Toprak dardırı lnılalalar ve 11. tonluk bir Almao aakliye· I M ( ) B adalarına hucum etmlı Çek· 

__ ,,_, ti,, •t ıammı J•P•· keri ~&u•e1~lerdea uzak ıini ve bir ~de deoizaltııııaıa b h'-
01

5 ova t •t.•b;ğl UHH· yani:t• bava meydınlan 
htlıı lalll6 t h .. tt .. - ı 111 ovye c ı : ar· k •tQaı me bulunmaları taniye edi· uua u~r~ ıgıaı, Q.çu~cü kot u besinde lntalıuımıı urmuıtur, 

Ytcel&tir,. de· yor bir mububı de batardıgnıı .1 p. i .. 1 1 l d k 
.. teba: ib ettirmittir.. 1 mt vu erın tı i ım h arkı t 

~-~-- z f ---o--- t --0 --- ı ·~ ;:;:.,,::~::."ı.1~~ ;.. HALlll SESi :::.~~= 
' ıistan- a er mo O· Fransızlar ronkova keaimlnd ordu .. oı·r ~•I • . muı düşmanın şiddtıu mu · Temenni 

' talyaılar ru ıçın Memnun buebelerc devam ediyor. Yıkıkminareye aldea cad 
~ (•.ı) - 2 ltal1aD Sofyı (•.•)- z,fcr mo· Bmıka yerlerde ehemmi de üıerindo bulun•• Oa-
"''b.ıiıtıadalrl ital USr& • Bulgar sabilJerindeıı Değİ) yelli bir şey olmamııhr. mau imzalı bir mektap 

.... ''-•L 
1 

M • 23 mıl açıldık la• aonra bir V •ıington (•.•) _ Ga MERKEZDE 1abibi, her g&n ba caclcle· 
~ •• L..... 11 zere Hl· M ;.._ lıL~ltlı B l Raı deutıaltı11 tardındaıı zdelere ıöre L•val FraaH Moıl;ova (a. ) - oı· den sıeçen otob&ıleıia çı• 

""lh•ı ~ 0

1
•
1 
•par •

1
r Bç hBcuma maraı kalarak daki •llorituioi kaybetmiı kov' radyoıu bildiriyor : kardığı mnot duma•ı•• 

\..:''ı~ ••m •• yo • M k h • d A 1 f \, ...._ ..... Yılrıada daha batmııtar. tir. Fransıı. bılkı bu baın er ez ctp eııu e man· bitüa çarııda oturaa •••• ı 
"' il lelmeıl belrleai· --••-- kilik arkasından gitmek far mevzilerini düzeltmek fcua halde rahallız diiil•· 
\t istemediğini 1aklamamakta için tank himaye.inde bir den otobiiı makia11leıindea 
-~O ) k Alman taar- dır. Bu yüıdea mareşal Pe kaç hucumda bulunmuılar· böyıe dar sokak arda do· 

8 ova .., ld ten dahi otoritcıini muha· dır. Bu hucumlın lurılmıı- mail DCfredek maueyralar· 

t.~ • d ruzu kırı 1 faza edemiyecektir. tır. di& buluomamalannı ve mi• 
,~, ısır a Moıkova (a •)- lıyum Devlet nazırı BiR ALMAN iLERLE· Hl dab• iCDiıce cadde •• 
~it (ı.o)- Çehılo• BonkOYıd• Raılor Alm•a· YıŞI yollord ba bar keıia J•I 

• ~Ut l»araya ıel· lara yaptıkları [bucamdı Roma (a.1.) - BaıHkil Moıkova (~. ) - Lenfc .. pılm masun tica ediyor. 
~ laoalonlı lutılı· Almanlar bla kiti kaybet .. Muıolininta teklifi üz rine gradın Kuch cepbeıiade HAL"IN SESi HAKKIN 

-.lerelı dl•mlt· mitlerdir. Alma• taarruzu kral bay Anrikayı devlet dört mihver ı.ıbar~ :ıimıl• ı 1\ SESIDlll 
kırılmak üıeredir. DAIUI olarak tayin etmittir. dofru Jlerlemıılerdır. 
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TOrlt tarihinde büyük pan f f j A k : 1 
.,. r6hret kazannııı Türk as I' auu- ıı c:::. eh 1 r Haber 1er1 
_____ "1_ad_ın_ı_ar_ın_cl_a_n __ nu da tadil- - .., -
Sevim Bige ler Kızını öldü-1Karşıyakada 

Gözteoe 
Yeniltli ,1. 
Aakara - T&rkiJ'dl-' 

piyıaa maçları dl• tfl 1 
etti. İzmir ıımp1J ":I 
vaffakıyetl maçıa • 

........ ı---~·~--· ....... 
·28 Ya~an: H. Türkekal A nkara - Adliye Ve- ren baba konfer&DS 

· ······ · · ··· · k leti icra ve if liı 

Snim Bi6enin Kanuniye l<enuonnu 315, 313, 314 ve Dün birinci Aıiıiye ma
bılleıinde Eteru oilu Etem 
•dınd 52 yaşında bir ba
ba kııını Hayri adında bir 
clelik ulıya vermek istemiı , 

n z iae Ali namında bir dl· 
ğuini seviyormuş, Dihıyet 
'iıı Alicin evin kaçmış, 
Müccner Alioia evinde 
yalnız ikeo babuı kapuyu 
karmış kız kaçmış kı:ı bir 

Muallim B. Gbıli Saltık yetin aıttırdı. I 
tarafıodın bug6n na 21 de Beşiktış .. Tra""'~ 
Kuııyaka H_al.kt•inde bir 1 çıada ilk devre 3~S ~ 
( Geoçlik edebıyatı ) hık- htlılar lehine btttf• 'I 
kında bir ko11feraaı nri- denede 4 • O Beıilrt 

yazdığı tarihi 315 inci maddelerinde değ 
Melttubun aonu.. iş i 'k ler y pın yeni bir ka~ 

~~..._ llJD p rej s i b ıırlamışfı.-. 
Ben bir tauft· n vı ta p oj eu ı rı na gö;e, di 

nımırı korumı k, n:. ı llciımi i 'D lffüı er m l lJl çaldığı ta 
u7aadırmak, b şın&ı z C. a ö rib t n iti" r~D on ıe e geç• 
aen felikdleri r.ıtlatmakl i teıs ! oar Jıc kfarına 
yart ve miUetimid düı ... n tı n üz ö om mJş o[ıe l r bi 

1 cektir · ıehiae nihayet balcl0• .J 
Dilsizler ve körler mek- ikinci mıçı Harbi~~ 

ko7makla uğraşırbe içi • i deten itib r talebinde 

tebi talebesi tarafından da lzmirin Göıttpe ~lJ 
yarın sa t 21 de yine Ku· yaptı. lımir ıampiY ~ 
tıyalıa Halkniode bir kon le kazandı. ikinci f,, 

mildeki bıinlcrle ve dı ş · 'Jul' bilecek! rdi ; şu k 
ndaki azılı ve uvv tli 1 .. H 1 c khl n n h hsi ı 
dBım•nlarımııla pe ç le .. eddmiyea h klara mıbfuz 
m\Jk zorunda k Jıyoru.:n .. tutulact hr. ladetea itibar 
Fakat ta' dim tük~ameğ t lebi, t' c ret maukcmcıin· 
&mltlerim aı lm:ığ , yasım, d n i teu cc tir. Ancak bi· 
••dlıe01 artmağ b 1 dı .. le li müflis hıpiı cez: ıın· 
Biıi bu zalim düşm nl n D d a bıışk mme Eiım tle· 

ağo k hendeğine düşaıüı 
babuı da .. tııyu k ızı 14 
yer inden 11pl11;mak ıaretile 
öldürmüıtür. ifadesinde ben 
~ııımı öldürmek kutile bi· 
ç ki mıdım demeHedir. 

ser veıilecektir. Hrtbiyelıle bire bet 1 ---o--- Türkiye şımpiyoll 
kaıanmıılardır. 

Zeytin -~o--" 
Ağaçları Yankaslıllll 
Kt• mevıiminde lımir Kuşıyaka Aık•" 

y 1 kl• 
viliytti dahilinde doadıo zunıda aebıe • m• • 

eliadea kurtaracak, bayat ri:ı d en : mahrumiyet cezası Teberru•• 
•• saadetimize k vuıtur • görmnııe ~c za mahkeme · ı rar gören zeytin •iaçları 

bıl6hare yeıermiş ve mab· 

ıulün bu yıl da iyi olacıiı 

lbrabim kızı Zehr•111 

binde bulunan JJJeti: 
tHi} le içerlıiadek lı 
kuruı paraaınıD ç• 

cak, önce alu Tınrı ıoora ıiııden memnu bıklarıD i· mı· ktarı 
ıluiniı.. adeıine dair karar almakla 

Y&kaek ulfıvviicenıbua· tİ c.Jrİ itibari iade edilmiı H va kurumu iz mir şu· 
H, ıefkat ve merhım tini· olse&~hr. ~ğer •ynca im· besine teberr6 er yatırılma· 
H debılet ediyoruz. Gece uı et bızmt.tın_d_ea m.ahrimi· 11na d e:vım edilmektedir. 

ınlııılmışhr. şikiyet cdllmeıi ''ıı 

ye f'Ul!l gormcmlf Vfya 8 . d f Ik b • 'kd ılad&z Yıhn ve ulus kay· ke di . t k . t i üfl' b ı r t a ı te errü .mı a· o st a ıır1 ı m ıs u· 
ıaaa ile ağl11ma ·tan göz· lunmuş i e bu takdirde ti· r ı 240 bin lirayı bulmuı· 

Mıniaa viliyetinde, bil· yıpılaa tahkikattı fı 
baua Boroıköyil • Muradi r:ia Recep otlu fltll 
ye arasında bir çok zeytin Ali oilu Jsmaif, Nef1t1,~ ağıçlaruun kuruduğu ıörül- Recep olduia 1111•1' l 

Jerim zlaf tan o ' du. caret mahkeme.inden iti· tur. 
Ceaaretim aulm•i• baş• bırıD1~ iadeıioi ideyebilt· Hava kurumu lzmir şu· 

müıtür. ıuçlular yakıl•am•ı.~;~,r 

ladı, korkularım ıiddetlen· cektir Ba b6küw kabil besi müdürü B. Şevki ~De· 
di, çlalı.ü dütmanımıı.ıa bir temyiz olecAkt r. mir Kuıaduı şubesindeki 
ali içeridedir. Siz ulu ha- U;u]e ald ~ e ıuretleıfealiyetcti tetkik eylemek 
kaaımıı, TOrklerio ve Müı· mu~mele yapılıcığıoa dair üzere dün Kuşıduıua git 
llmanlarıa medırı iftıhuı pıoJeye yeaı bük{!mler ko· miştir· 

---o--- § Baamabıae 1 
/ 

R • • • aundaa bilet alasıkt~ll ~ t 

esım Se12'1SI /(li oğlu Feni K~:,.-~ 

a·çı' ldı binde butuoaa Elli. I• t 
Hü1eyia oğlu Hlı•Y ~ 

Ege reuamlau rcaim tarafıadaa çabadıi'• 
olaa zatı akdeti bümayu- uulmuştur. - --o--- ergisi düa akıam Halkevi Yet edilmesi our:o• 
aaauz bu işe el kor ve ---0-~- T b t k 

. yakalaamııtır. a anca aşıma ulonundil aeçluo bir davetli -----
R1:1• çuıaa kartı bizi bi Hırsızlık ••J• •e aabıbctioiı I lı c a 
aldatıaııı bildiımcoiz aullet 
•e yurdumuıua kurt ı il· 
ması imkia tahtına gi ı c· 

F d kt 1 kfitlui öoüude vali B.Fuad 

1 
111 

u 1 1 g zme e o a ıı . 1 Sarbot Uk YB ' 

calr.tir. 
Bu fery• t ve f ig a nımıu 

lıitiniı, çok yüce k lbi 
b&mıyununuı harekete g"f Ç· 

ıia. Biı kacı, uo& bir olan 
TDri lcard<'şleri iıi kurla· 
rtruz iatiklilimize kavu~tu 
ruauı. Allah ve Rcıulullah 

•ıkına biz: can ( rlar.n 

eliaden hali• buyuru uı, 
ala Tanrı ıizi tulü ömürle 
maamaıer eyleıin, düay• 
yBıOndeki aüfuzunuıu, ş v 

ket ve utvetinizi artt ırsın ,, 
Kana Hükümet naibi 

• Sevim Bige bin 
Yusuf Mirz 
-Arkası v r-

Hırsızlığa Teşebbüs: 
-o-

Basmabıue Poyr z s o
kakta Ahmet Muht rı n in· 
ıaat depoıuna s.;irmck içio 
drpo kap111nı •Ç!D ğ uğ

rlf•a Mustafa oğlu ş ı bı kl\· 
hlarından Hane d h ı n ıuç 
8ıt6 yak;ılanar d: hak in :la 
mııl:aut ıuç uph y1pı mış
br. 

Ktrfıy&ka F brc:ttiu pa- Musta fzoın fizuiode bir, Tu~sal tu fı n dan açılmıt· y 
şa çadd~ i 314 s~yıh . vde ttbaoc l ,..ulu •arak y L 8 .. lır. Törende ı~ h·imizia bü- İB'hlri 
ototur Hus yıo oglu ıbr&- l•Dmlştır. yükleri, bu arada Puti 9 
b. E' - . d k" ı r dd' ım ıv~gıo evıo e ımıe Ş Fuuda geırnekte olao rciıi , maarif mlitlüıü, bütün Allafartalar ,cı ti 
bulu m m&ı:adıo bil iıtifa· Rc•idia üzetı'od ~ bı'r t ban kömür hanına nele• •" 
d b b ı f d y - muallimler, ~üzel sanatlarla • 

u ş ı sı mec u tıu ın o c bul k ._ 1 oölu HOseyin Aal•' 
b• •t ilk k "-ı d • unar• yau:ı aomış· ılikalı m"'aevverler hazır • 1• t ır mo ro y ıt ıg o e .. ld - b ld bıç•.- r 
bulunan peoçertainden içe tır. bulunmu~luci•r. 0 ugu 1 e 111ıtt1' • . k ._ 1 .. • ~ (Karşıyaka yamatıl.r ettiricden yakala• I 
rı gırerc liOD!n unun iO· • Bu seoe ruim sergisi kllll 
ıüadc iki oo lira p.uasının g.ni_nosu.ndı ota.raı.ı Cıfe.. 81Ç8k ÇB 

d b b luymetli tabloları ibtin ey· 
çalındığı şikayet edilmi . ve rıo uzerm e ır ta aıı cı . . . •- 26 

k k b 
1 

ş bulunarak yakalanmıştır. !emektedir. Teşhir edilen Çırkıo sok•• t 
ta 1 ate aş anmıotır. § Buca da rençper Ham- tablolaun adedi 64 tür. evde oturur Mcb~' 

1 
~ 

.I====~ unın Üz:eriedc bir tabancı Ali A ku111 Sıbr•f 
Ruhunuzu bulu ı ,." yakal• o m•~h,. SAHILPARK jölüwıe hbdit •• ,..., 

,,____ --- - çektiğinden yak•''" 
FERAHLANDIRMAK IZMIRIN YEGANE iÇKİ 

ISTIYORSANIZ sız NEZlH EGLENCE o •• AZINOSUNDA KRIST>',"J.~ 
YERi BASMAHANEDE • 

-1 ~7! .i>.. j Alı· Ulvı·nı·n 81•• Mazeyyen 1ımirin t•m ı~b:~b~~ 
~ 1 ~ S beş yola naıır ıtı• -':J a:: ~ /~~~\ ;i le b h • d • enar meydaDtada epiy ·~~' 
•
t;:) ~\ \ - 8 ÇeSI lr Türkiye su krallçui yeni in,a edilmekti~ ~t.~11 

}ı)/~~" ~ .. , .,..c.-c::; Temiz b va cmnlıiz Y ı· ....Azel lzıniria birle•~ 'J ,. 80. Müzeyyen Scnarın umu y• .. AL 
1 

Dib•r' 
,. " Jı l.: Tıyatrod bu kiwm ~ ü 1 d b d .. t " gaı aoıu . ,, 
\J hm ıut 21,S da umuma ~~ c:rıu 1.er ne kı • ~' bıbaraa gülleri ıibİ ıÇ ( 

SM NATKAR NUREDDiN aHşrım lımırdeki onıeu r. e . i 1 t ~ 
• ) / · l, GENÇ VE ARKADA ŞLarı dev m edeceğini halkımıza ıç 0 

ç· .. ~~;'1'!,':~sıod• b~~ 
J~ - ' '""' "' '- · "'""" müj~el riz.. labıhk bir yerde b• ~·'''~ 

su AKŞAM lzmlr Askerlik 'U ıatif çiçekh.riad•O· f~ ' MAGAZı\SINA KOŞUııuı 
iç inizi cç ca k ndiı Vl 

l tl f kokul rd n bın.~ l rı: 

~lı.mirKıza, Türkiyt ~ 
Yıldızı, Sevgi, Ay 
iş ğ ı, Bah ı Çiçeği, 

... Ç.çe'< Dcuı ctı, 9' · 
• • 'tawııil --r 

arama lll Y • D :fıı kokularıadıO jtll!~ 

Ko. YU .ı. u bes·ındcn. miz bavasıod•D d-,,) 
11 ı etmek iıtiyea vat•' ~ 

y •zan: Muhli• Sabahettin Merkeı knada bulucın bu açak bava •• •'-'" 
c nh ve cınııı nakil vaaı· auiaoya koıarak 1

1
1 ~~,.. .. Operet (3) perde e kof 

taluınaa uyımı ikiacl bir rını dıiıtmaja _, ~ 
Büyük Bale Varyete ilioa kadar tehir edilmio· hbiidir. Seniı ot 5 

Zen6in P. ofram tir.. ve berıey ucuıdot• 
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ls111ini vermiyen kadın Ha ki olma a ge.1 
26 Ma711 1942 

--~:~: Mu~cerre:n K5'1l il Su re duhul, a aret 
s - 2 - ve tehdit: 

''ı. ~ri1e, bathhiı 111dete pak cıad•n inauıyorsu · __._ 
llı~t,11,~•• lyle ı•llyor iki ılıla lçia i6ıyaıı, acı ve 206 k k 1 1 d 

S alr taaıamaanı feylerdir ıo • s yı ı ev e 
lıt la •• . • o tarar Mustafa kızı Faika 

'•-.. . •J•hmıa laaıla bikiyeııaı aalatacagım. Yaz· ti N ·ı .. 1 C d T 
~ltd IÇfa cle;if, fakat baadaa IODraki yazıl111a11d1 me~ il t~g ;

3
,ev e~ il 

~'ıratı: iıtlraba yır ayarmayuuı. bıyah daima toz i mk ',~ 
3
a
3
rao na 

1 
•M•yılaı ıo· 

'••lıt ö • · . 111 nomıra ı e mel 
""· e r rmemeaıı ıçu. · li k ş b 1 b 

~ "''llııl ı • ııı ı ı ne ayanın 
'' ? D ı Bayan, öace keadiDiıi tanıtmaz mıııaız eviae ilderek lrapıııaı çal· 

, lttııı old dıklırı ve Şthıiae tarafın · 
~•eıa, al otumu ~ğrealple ae yapacak11aıı ? Sadece da k pnun •çıma ile ıuç-
~ıaıa. Yıt!;blın, ııbrap çeken bir kadıa oldujumu .,bi lar el ilo iterek zorla evin 

~e~ı •1al~:"· . . dıgiline girdikleri ve Şah· 
~ l:>,,df •••.z bana derdıaııl... claeye 1e11f D kınını lçece· 

h) d lll belkı r&ndelik maceralardan ayrı. orijinal ilı öldürecegiz diy tehdit 
'•~·tJ, •ili, Herrlia g11ete ıatualarıaı .dolduran tilze amuısuı diyer k te baka· 
: ti,, ~ ribi birıey Fakıt ,.Alet dliıttlğ& 1eri iyakar,. rette buhıoduklaraadan YA· 
1
- ç~k •na benim çektltim acı11 dUnyadı hiçbir km· kalandıkluı K rantln meı. 

d ~ ... llledi aibi geıiyor. kezinden bildirilmiştir. 
1
• 'ie ç' ~adın tekrar hıçlnra bıçcıra ağlım•g• baıla· - --o---
~o ' ,, de• fcrı111arak .. ıoaua k•p111a• ataıd. . Ha arat do.. ma 
tie lll••cı ı•ıırmııtı. 

~t·-,:;· Baya• likla birııy 161lemedea nereye aidl- Çorakk pı 1280 ıokak 
() b ? 66 111yıla evdi oturur lı· 

--tı l i irıey duymuyormuı glbi aatıl bir g6ıyaşı Hi· mail kızı Sınly ve Hıli ı 
ft0~ ilde ıelmiııe .. yiae 6ylece çıkıp ritti. Htkm t kızı Naime çocu~ 
il ~ ••cı Fahir Okaa, çabıma odasına lgeçtiği z~· ylh:ünden arat rıada çıluıı 

l 'de ~llıu çatak ve blraıda ılairli 'idi. MaHaın Os· münakaşa neticesinde bir 
~~il er zımıa içlai ay~uılatıa re~ç kad aıa 1tcık b rlerine b karct ve döv· 

b '" ••aki aoğoma ta. diiilerhı.den y kulaamıolu-
~ 64111ac · lr · dır ltı, eıı 1rıımıı y111cı;ı ıeyler kafaıında dağu- · 

Sı § Birinci Kordon G r· 

t,~ ,~''' liatUne ıiı.ra içti. Perdenin ucuau kaldıra· den b rda Ömer kızı Rerı ~ 
~' 111iı albada parlay•n tabiata baktı. - ıiye T•nman koasoma yoıı 
a, tı ile f61eldi. cnilnıkaşasrnd D muğbet 

ltı ~ :ı'e1 tea, yıldııı çok •t•i& tatlı bir recede acı çek· olduğu lbuhim kızı Adiİe 
l' b ç 11 ? Ş ahinJeri döviip hık ret 

• 'iı• \:•ha ba •ııiı ıOzelJiiiae karıı bunlar biraı bak ettiğiadeo y~k 1 nmııtır. 
s_ llıllJoı mu? - - -

·-··L •cıa,1r ·... • d 1 " ·· " 6 ·- · · Yek dı·gerı·ne bıç k "11 
1

.. • • H 11 o ma mqm a&eo .. aıç.ıa çıp 

r;-,b~4ll işleriae Hplaaıp 111 aamıh ? 
' (} 2' Okaa ıtlakla bir Serenadı başladı. teşhiri 
1
' i~ı 11~c:e ıabableyia g6ıleriai açar aç.naz: ağlıyıa ka-

>, ~~çQ•~ cıaleadı. Tepecik meydan ıokak 
'' to " lcıdıa tam on güca göıüomedi. Fahir Okaıun 15 numara da oturur Ah 
~') r!lını timdi daha geç ilerleyorda. mel oğlu Muıta•a okurlı 

t,tlılti:t~ı, ne olar11 olıua iıtiraba kalbini yem el· 121 ıokak 2 vom nh evdı 
,,>,, • ,,., vermiı olan bu aenç ıdam, lıülen ; y oturur Ali oğla oıma• 
·~~hıt~~ Y•t•ma arzuları t.ııyaa yaıllan ile bütlhı Kartal ul randa bl r mese 
td~. •rı111 .. onlarla betıber kendinide avutmuş olu leden dılayı çıkan mfinauı 

ı ~a~ aotiçcıi · )·ek digerberiat 
'~ııı. •a 0 0•· d b. · · · d '- b k t'kl ' d h 'q''lıtlc 6 req ayan ır ıau11 ıçın yııı ıaıçı ıcı ıç çe, ı erın en er 
tl ~ 'b ın&mk&nmOdOr. biç ? 1 iki ıuçluaunda bıçık! rıilt 
t,ı,,;11 cı kadın hıhr111a1a, ailinmeğc yüı tuttoğu berQber yalulQ nmı,ludır. 

(~ ~-~i 1111 
birinde, çıktı, geldi. 

· ~.,' Okan oau yine bir koltuk uafünde eil r bul\ ~Qt~t lrtdıo anlatıyordu : 
, 1~ ~t1ı~ deucek kader yıııru kilçüklü. Oau sıelhı 
1 "le t 1ıOa sıthmüıtOm. K6ye benılyen kiiçOk bir 
' ~ ···o:,ııtik. 
1 i~~ -Arkaaı var-

ı ~re sinemasında J&l;, l 
f \ ~ •• tııa ltib•ren yeDI proğram 2büyDk filimbirdeanı 
l' \ '' •tlldyolarnıdı Elen artiılleri tarafındu:ı : 
~ t\ oyaanmıı bhıai •tki filim ı ' ~ ' ,, . \'tt veda Şarkısı : 
~ \ tı'htoıın ıuluh, Tfirlsçe izabatlı ıiiper fılm. 8 ş ·: 

l~ (, 1 ftrlnlı olan bu filmi lımir bılkına ta niye! 

~\'-,, lfotel Zahar i 
~llllt:11 eılci bıyahnı ıröıteren Villi Birgal veSıbyJı 

".:,•rıfındaD ovnaaaa F ran ııca aöıl6 fılm : 
. eri: Hotct Zohar: 2.45 S.45 8,45 : 

Veda 1ırlc111: 4,lS 7,15 10.15 : 

hımh Mcmlcl~ct butaneal 
RoaUuın mütebumıı 

oatlo:e n Ele trllı: tcdn lı l 

fad B 1 r SDka~ 
ti • Oflt 1H, 

... 

R ANLASIN! 
Y zatı: NECDET R0ŞT0 

---o--~ 

-ı-
Ba ihtiyar düoyauıa çok 11ki bir deYrlade, 
Güzel bir konak varmıı ıebirleria blrlade. 
Kon k •. deyip geçmeyin; biyllkm&ı ıara1 sılbl .. 
Y ııh bir bov:rdıymış bu Hrayın ıablbil 
Yatyı .• deyip geçmeyip; demir ıibi aatlammıı. 
O, geuçleri cebinden ç•karaa bir anammıı. : ~ 
Sıçlarıaa ku dii ıuüş, o•lenml1ormuı hlll, . 
Gii:ıü ç11p'ubhktıymış,. gel keyfim g 1 .. ne ili. 
Ba.ıüa bir HrtŞlD var. yaraa e1aıer r•lecek, 
Sonr knıur 1 güzeli, ay gibi y&ıuelce~. 
D b uıl amaınıı;, ermit elli betine, 
Tızi gibi dOşermi ıü1 uleria peıiae. 
Bana ıoracaksınır: .Naaıl oyaaı buluyor? .. 
O kapıl devirde bu iş oaııl olnyuı ? .. 
Baaa akıl1 ıır erme& .. r üfaller kar1ıır ! . 

Bizimki aşk yolanda gençter il\; yarııır, 
Bir puııdua getirip, u l.ııırmı hedefe. 
Ebdi iti çılup koyma ı n diye] defe. 
Pek ıiaıi davı amş, urarmı bin bir puıu! 
Alemde göriiaür mli H illD altındaki IQ r.: 
lıte böyle koaamı bu , rço d ldın d la .. 
Arif olaa anlasıa .. biı sreleliı:ı matala: 

-2-
Biı 2ila, tenhı vaktiad .J k9am lhtü ' ıokağın, 
Bir ka.dın geçiyo:-muı ö jullııden bu koaıiıo, 
K pın mma ne kadın . yirmi dlirdilode var, yok: 
Göfen genç kız sauıyo •, belki de o kadar yok. 
Oııu kuıbmn olıyırl', h .. r gi na doj'urmaı?., 
Tanrı gül yapıağiyle, Jş ı klarJa yoğurmuı. 
lısiz qir zımınında, bu pamuktan heykeli; 
Glh.elmiş k lçilları; ine' kıvrakmıı beli, 
ipek şerace dırmıı, •licudüae Jıpıımı . 

Bu k11dını görilece bir.i.n bıylaz apıımıı 

Peaeereden baıl mıı h•li foaalaımağa 
Demiş: "Etimi Grsem şu bürllaıcllk yaım•ia 
"Oaua ipek teniae ba Uil neden bilr&nına? 
"Açayım; yanağının ı-t mzeleri iÖr6a1ün!" 
Sedef gibi koli rda bir rily oıliyer k, 
D~miı: "Böyle far ataa kadrini bilmek rerel&I" 
Eıiadeki tcıbihi bmıkmıf birdea bire 
Kadın bakmro: Kehribıı r bir tesbih dDıtl yere 
Bıtnn kaldırınca görmüf ev sahibini, 
Y •şlı kurl şöyle demi~: 

- Memnun eder in beni .• 
Ricamı k bul edip, bir lutuf gölterirseD 
Bizim k pıyı çahp, şa tesbibt voriuen 1 • 
Güzel kadın getirmiı bıı arıuyu yerine, 

Hir.aıctçilcr ejilmiş fakat eteklerine, 
Y lvarmışlar : 

- Sonu var -

ızmır AskerUk 
beslndon: 

Şu 1 
Nufu cilıdanı olmıyaa 

• J raa şimdiden auf a1 clı-

1

1 daalaraaı tedarik etmeleri 
liıımdır. 

339 doğumlu ve bun 
larl muameleye tabi er .. 
tıa ilk v ı:>a yokl malerı 

ber ikiıi birden yalsındı 
y pılıc l.dır. 

• • 
333 ve 334 dc.jumlu 

ibfyat eratın aeaelik ihtl 

y t yoklamalara 25/5/942 
tarihinde bı~hyıcaktır uı. 
olunur. 
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ANADOLU YAZlYOR: 1 ! . ,. :J'?4 

nm:: !~:nası ~;~:c::;ıB;:J FHABERL~ 
Elrmek kalitesi içio düa göre milli rnüd faa mu·af ı --

•ktam vill1etta vali Fuıad larımıı sıüade bir milyoD Sovye Onbir yaşındaki kızıoJ 
Takıalnı relıliiiade bir top lir1tdır. Meclis d6n bu m ı· • 
lub J•pılmııtar. Toplantı· efeyi mllıakere etti. Maliye rında bir kirleten baba tutufdlJ 
da baıı ekmek n6mq elen vekili vaziyeti lıahetti. 942 d• k 
afrllm&f ye Jyi çeıoide yılı maliye blltçeainla m11· ge 1 --•-- ,il. 
ekmek çikaralmaaı lçia ah· raf kısmı 393 milyoo 29 lıtanbul - Boiaıiç1ade Sarıyerde ~t&yler 6rP ~ 
•acalr tedbirler göıOşiil· bin 479 lira, gelir klima da ---o--- bir facia o(,,. uıtar. SuıyerİD Dere kc>y&ade otur•• IJI 

mittir. Ba ıörüımenia çi- 394 milyon 328 bla 340 lirr. Moıkova (a.a) - Ruı mtl adında biri 11 yaııacta bulunan Melek adh a;,. 
kacak _ekmekler lberiade oldutunu ıöyledl. tebliiioe ok : Alman :piya• ııaıa arzına teca•Dı etmek maddesinden zaD 
teıiri ofacafı tahmia edil- ---o--- desi Harkof civuındı ajır ahnmııtır. ~· 
mektedir. J ) kayıplar bab11ıaı hatları· Dört ay evvel karstı ölen Mebınodia ıccıl•Ji• J' 

Fillıılrilra buna ihtiyaç· a POD 8 rın cnızda bir gedik açmağa ııaı 11rbo1 ettikten ıoara iffetini kirlettifi fddl• 
ta ••rdıı. Çllak& ekmek yeni mavaffık olmuıtur. lıyam mektedir. ~ 
~.Uteıiaia boıalrlufu be• 8araako1'a iıtlkametinde Zan Ilı kızc•i'll maayeaeye aevkedilmiıtir. M.,,,,, 
mea bemıa lımire mıb· Ta&rl'UZU Alman taarroıo neticesiz yakalanmış Sarıyer miiddeiumumlliti tarafıadı• A· 

Rltar. Aydıa ve Mıniıa T k kalmıştır. Sekiı d6ıman J•pıldıktan ıoara bakluada te,kif kararı veriholrr 
..... ıı.ıadeld •ekmekler... o yo (a.a) - Japonlar taıılu muhuebe a.,, edil· ---0 ---

la lımlrdeki ;aıiyette de· bu ubab Çfoe b6yük bir d 
ilidir. Keza Aakaradın ••• tı.arr.uı,. yapm, 1•.

1ar ve harbe mittir. Yeni imtihan logiltere e 
•- L ld I c ver f ı yer en ele geçir· --•-
... aua ıa I · en yolcular . 1 dl H d . f ) • b• ) • "' • ~ ilr' b •• d d mıı er r. arp evamedı · va .. ı·yet ve za er ere ·~ ır ıgJ •-~ 1ı ~e rı1mız e e ekmek yor. .., y 
...... 1• o dufaau ııiyle· hazırlık --•- 1,. 
.. 1&tedlrle~. Şu halde iz· Ruslar teyid Karışık Loadra (•.•) - •11~ 
mlrcle ita !•fia tanziminde d• __ 

0
____ -;---o-- lıçi partiıi d&n umuıJJi f 

Uıtl7acıa te1pltiade ~hatalar e lyOr L ıl ( ) R V•ııorton (ı.a) - ıiyHi rruioi yıpmııhr. l(o',,, 
olw1or. demektir. V~liyetin Londrı (Radyo)..__ 8 15 · on ~~d.•:• - H oy~er mıbfillercre ı<>re Fraaısı • iı bölilmtlaBn millet •" Jf 

ba me•zaa llyik oldağ'u Ruı cepheıindea alı:au •Jınıı. lırıyor : ar, of ltılyan mOn11~betleriade dı yapılm111nı •• 1aerk~. 
L • 1. bölaeuade ıyuın bölgeaın· ö ı · d .. · ·•-ı · ._ı b •-r -t ,, ... 
•••mmıye ı vermcıini bil· haberlere 1 S m•> 11ta Sov• 6

• • ~em 1 ea•ı1 • 1• er ea e· en ajır vazifeyi ifııı• ;,.· 
hna rica ediyoruz. yeller bir Alman nıldiye· de ııddetlı muharebe de· mek liıımdır. ur bulunmasını karat 

--•-- ıial, 18de bir muhribi 20 Hm ediyor. Baruı Alman ltllyı veJiabdı orduya mittir. .,,; 
YENi ASJR YAZIYOR: de 26 tonluk bir J diğer aıukaıbil tauıuzaoa ubae hitabe~ neş ı ettiği bir beyaa Bu m&aanbetl• 111 E-mek ~aınısı nakliye g~misir-i imha et· olın )'Udır. Vaıiyet pek name11nde ezciimle orda· Atli beyattı buluo•'·~~11t·) 

V \' mitlerdir. karışıktır. nuıı yeai imtihanlara ve "Hube tatuı•• . ':ı',t 
f8 halk " - zaferlere hazır bulanm111nı lerin birbiriD(kardeıı .ı:~t" 

H kı .-4 Sesi lzmir askerlik 'U • tavı iye •tmiıur. ••rıD• bilirler." o•"' ,,. 
Okurluımızdan Aldığı· Y --•-- ıoara ı6ıleriue: "Ba P', 

mıı. mektuplarda hmirde Sababç.ı arkadBşlorımı· beisnden: J ıfqi biıiaa yıaıııuıd• ,. a.( 

ekmeiİD ÇOfDİSİ m ıelesi 7.lD lzmir' e çık n ekmek ·aoonyada 1111f1P 
Ü • d · 1 t ı.ı "'-i 1 d Sıvıl ıı·ıc mczu"l•rıoda... flD miller de aDI• ıerru e afikadaılarında ıç o yap ıa arı şııs yet"' e .. .. 
ehemmiyetle dikkati cel- yerdeo göğe kıdu baldı· berp okuluaa bu sene de ca dtr" demittir. ... 
bedilmektedir. Mideleri uj darlar. tat be ahaıcaktır. leh.ldile· SUS Dıbiliye aaıırı · ~JI' 
lam olanlar bile bir kaç. Bu yuılul• hallumıııa rfa ukeıJik ıubesiae hemen şebekesi Moreıon da herket• ' ıtt' 
aitnden beri çikuı lınakta dilek ve ııııltılarına tama· müracaatları ila olunur. uasıaa dayınm•Y' tıf 

J 1 §§ Loodra (•.•)-Japonya· etmı•ctir. 
o •ıt ekmekleri zorlukl• hu mca tercümıo o maktadır· ~~.,~~~~~~ 
metmcktediılcr. Diğer ,e lar. Bıkayaları ve yoklıma da yeai ve pek geniş bir 
hirlerimiıde ekmek çrşnisi piıe de ba buı ~ıh dö kıçakfarıoı bilere" mllcue· cuaı ş t bckesi keıfolun· Çekirge , 
bm!rdekın~ nisbttle çok külea dertler p t k çolttur. selerine ve tict. etbın~le· muştur. Bu t E şlrilita bir de Mu•• ~ade)e.,,I 

11 daha iyi buluomıktadır. Bu bayıti me. leoio bıl riue al•olar askeri ceza ka mebuı d•bifdir. Bu yiiıden "" ,. 
Şehrimida bu istiın•i va• li ile uğr•tıof1ytın müıakc- ıı uouaua 76 cı mıddeaiade bir ç,ok tevkif at yıpı l mııtır . Büyük Çığli ı.61~~' 
:ai1eti11lo ııc umcn iılib releri, münııluşıları ve tet· yaıılı ceaJua çarptırılmak BIÇ8k İl'lm~lr yıpılıa mf1c•dele ''I 
•dileceri [•orulaıahbd1rlıır. kiklcri daha kısa keaerelı üure mahkemeye Yerile V 1 sinde çelıcir2elcr .. t•~'ç' 
Billaaaaa çocuktuımıııa aai filiyata, ne lice \'c:rici fili ceklcrdir. --C-- imba edilmiftir. KOçi1 ~ 
lıta balunundaa bu buıuıta yata geçmeleri umanı çok· Müc11e1e ve ber aevi . T fpecik. Gniler eıdde · li k~yüodeki çekirl;ıı-' 
l•Hcal edilmeai IAıımdar. taa gelmittir. ticarethane sabiplerinio ve ıınde tabm11 Mehmet otlu rtbdo 70 fİ imb• e 

MEMLEKETTE 
neıdluiode bulua11ı mil lu Muıhf• Şaban Oıeriade bulunmaktad11. ~6~ 

CAM kellefleria ihtiyat yoklama· bir bıçak buluaarak milH· Cuma ov111ıııa Ye•1 ~· f. 

UCUZLI YA
- CAK lannı yaptırıp yaptırmadık· dere edi!mittir. ile Seferihisar ara••• i 

luıoı dikkll tlmeleri ve 1168 sokak 27 11yıh kirsre çıkttiı viliyet• ~ 
lıtaobul - Yaları oiıe, budak gibi t6ccaciye etya yıphrmayanları ıubeye tu evde oturur Halil oğlu dirilmiı •e d6a or•1~,,. 

~'. yapaa P•ıt.b•hçe fabrikaaınıa cam da yapabilmesi lim etmeleri ilin olunur. Ltitfti Büy6k amele Na m&cadele memuru I -,ıJ 
ıçıa Almanyadaa yeni makine getiıilaıc:ıa kararJııh· § m .. zgibte bir bıçak bulu- rilmittir. Köyll11er f', I 
nlauıtn. N•lıil vaaıtaluı szyımı aarak müaadere edilmittir. mücıdeletlade haialt' 

Fabrika umum müdilrü bu maksatla yakında Ber· ikmal edilemediğinden tah· § Bornova Atıtiir cad· lıımaktadarlar. tj li•• aidecektir. rir ve teıpit edilemeyen de1iode amele Muatıfa Er V • Jıa 
Cam yapma teai11tuıın relecek seaeyc ikmal edi- vıuıtaluııı •ı•icda ynılı rir üuıri:1de bir kama bu ergı Z&ıll I' 

IHefl tabmia olunmakhdır. tarihlerde nıhiye merkez· Juaaralr müsadere edilmiı Fevkallde vaıiY't ti 
- ...... ··--

Bir motorumuz b tır ldı 
Aakara - Bufgariıt.udın gelirken Vuilikoı civtı · 

nada lallfiyeti meçhul bir deoinltı t rafradao "'Şaf de" J 
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