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HALlll SESi :ea:.~· 

ne Ekmek - D d. ! .. er ı •. 
"'eıelesi Türk - Maca·r Libya harbin- Rus harbının şehre motarıe, ••ı 
-- kardaşlıği de 250 tank son durumu :~!:. ı.~:::t~!0~6!" 
~ cılıaa akmek bi· Budıpııt• (ı.ı) - Peı• Kıbire ( ... ) - Aıkııl Berllı (•,•) 1- AlmH •ir koç lt.iılala iti .. 

IJldfr. F•k•t] lı•· ter Lold raıeteıi "AtatBrk mılfiller LlbJadakl duiu- tebliti: Hmrkofua ceıa· ,or, ekaeriyet lıe malar ftt.;,"' lllaya11 ı•lmedea T&rldeJHI,. llaıbiı ıltaada ma lnrillıler için ha1lrlı baada1d muharebe meyda· ııhyor. 
~ ";..lclıfıadaa bir t8rl8 bfr makale yaııyor. Bu ma garByorlar. Fran111 kıtala· 111818 dağınık d6ıman ~ba· Kırııy~ltaya ba ıa.ler• 
l' 1 bale l'elemlyor kalede eıcftmle diyor ki: ra lt•lyıa llticamlaruu kat. kiyeler inde• i temlzlfıameai le bir iki vaıo• kim~ 
~ •a içi• dı mideye ., Atalliıkla yıratbjı Tllr- ııtımıı ve plıklrtm&tltr devam ediı•· Etir ve ga· ıeldi, bir motar dolaı• 

llbi lal1or. Allk•· kiye hak1nndı yanlıı diitlD dir. 35 tınk tab!lp: etmlı· nimet HJlll ıittikçe artı da getirildi. Vaıoa, yalaat 
'-&;.!_Ilı• r•lea emir· 

1 
etler Yardı. Halbuki Tlrk lerdlr. yor. kayık bıtına rtclealeılli 

.. Is h tetlblrleıi lerde baıD• ı~Stllea laa11a --•- Doia ~ cepbesialn mer- Hııları hisıt& kabal ıır•I; 
l•Jll mhlal da -1 aatea vardı. Yalaıı bu hat· .ıe:ı ketimindeki taarruzu· bazıları da "fftiniz war mı?. 

~ ... ,et ••rmeleri ••Ji uyaadarıc111 yoata. Bu- Alman kıta• -nuı netice1iade bir çok ıualf ile k•rıılaıt ! .. 
•I ltttilmektedir. 811 Atıtlk 1apb. T&rkiyeyi ) d d&ımın ıarup1arı çevril· Fit nereden, kimdea? 

~ 111
• icldiaııaa 16re bu yola Ataltrk koyda. &rlD 8 niıti r . Cephenin tlmal kl· alınacağı da keatirilemdl .. 

~ r-lmeclea laımar Atanı• Jaratbiı ve arka· k J k ıimiade de toprak kaıaa· H&liıa fiı arkaııaa dlf• 
~ ~-..... bu ek· f daılarnaaa denm ettikleri DO san 1 .iık dOtmaaın mlnferlt ta• ıer k6111tbdea mabıam k~ 
~ •iırlılı itibarile fı- bu eser Avrapıya AtaaıD - - - o- -- arruılan aeticuiz kalmıı· dalaı 1 Zira o fiti• J•rlal 
'-t .. taı bt11bıaa a11a• b818kl&jla6 161termlıtir. Moıko•a (•al -1Craı• tir. buluncaya kadar klmlrleı 
~ ~•tıad .. larıa mide· Oaua proj11ial arkdııı aıya izvnda y111yor Raı I KafkHya Hbili açıkla· de takıimo airamııtal 
'· la de •••ılık deill· ln6a8 ele bealmHmlıtl. O çett:lnl ordu ile ıılu İf rıada bir torpito mabrib:- Gel de yia• datstma 
'- "9e1 -•lazaraa da bir tlı bu yeailiil tak•iye edi birliği yıpıyorlar. :Bir ço• 111 tam fı bet kaydedilmlı Qirliklerınia •içia lnınıld• S: ortedıa kaldarı · yor. . Almıa atkeıi öldlhllm&ı, u L 1doıa göl& Hhili ile ıuıllai- irıd etme: 
' 11••v•tle Dmayo Tlrkiye dej'erll ve kav 84 tıııt ijtiaam edilmlt Marmaaık limaaıada 2 Sov Etet ba dafıtmı blrllk• 

wetli- ordaıiyle de Avrapada I tir. y1't npuru baaara rutratıl· ıerlnin karulmııınıa ltlk-
~Seıi) 

ltUtrSAR 
mibim bir m•vki ılmııhr. Son günlerde çetelet uııtır. uıetl halka mQddl ıarett 
Şarktan ıelea bizrler bep l yalnız bıııaa bladen f fazla Karel;. eccpbuiade 22 tevıiattı bulanmak, adaleti 
kardeıiz. Nitek~m Atatlrk 1 Almaa öldürmOıtDr. 36.taals Ui,man tayy• rul dOtlhtU- "'abıfaza eclıbilmelr I"• 
te Macar lımıle kırdıt ele geçl r m ;1ıerdir, niiıtiir. detil mi? 
kolimeıinl de berab•r ı6y· A lman lutalırınıa ge· --•-- Bu ıaıli her •iııclaa 
ledi." çea ıon bahar ve lnıtı ıılttik; blı de tekrar .... 

.. ...._ .... - ---o--- uiııdıtı bByllk kayıplar Al Brezilya yoıaı. Halk ıorvror: •• 
•.il.~ .. '• (ı.ı) - Dink& H• • v mıa bı11ıum• 1ı denhjıoı bh dağıtma birlikleri ne sıma• 

LERI 

"'"" •c11.ı.c1. ia1ai • .,1., ıtlerın orog. , taınm kuvvetlerı teaıık •t· Donanması ,,e b.,1ı,.c.1ı, tevııat 
~ .. ~11111alcla. Klraiye h ) me~ •• her tDmeaia alı)' B Jd ub eldea kuıtal~cak? Ztr1: 
"'t ··~ alıaılar ve itlmrilk ramına aya I H)'ISlDI ikiye İDdirmek 10 atırı 1 
~ ~i izahat verdt. Ez • k k' runda bırakmışhr. Şimdı --o----

.. ••dl l&i: mt 8rlŞ8CQ. • Rus cephcaiDde h• fifletii Rio De J aaeiro (a.ı} -
ft... '-••14tlcette tuz ıtok- Bera (• a) - Tıiboa de miı Alman piyade lDmeD· Resmi bir teblii: Berıilya 
' •••lelaılar tbtiJa Ram gaıeteıi, bug&nkii feri ~göı Blüyor. Kraınayı raporlauaa yıpılıa taarruz 

1 Franıız • ltalyan me1ele1hıl ı zveı~a gaıetul bir tDma· lar 6ıeriae Brezilya harp 
Kanlı bir 
Hadise· ı.a,c:d::~~. taut_ıdmu:~ Macu • Rumen mueleıla~ aht ıılihlırı l0.5 HDtimet· ıemilerh1ia 3 mihver dcaiı 

k.." • ı re iki •iır ve 24 bıflf top d Ml -._ 't~ ?81 ticareti aerbll· beDzeterek Almanyaınn Av l I d.b ki k t 6 •lt111aa b6cum ~ erek boa Di1n akıam keltelll c 
~ ı rapa ldarHiai eliae almalr 1d ye 1

5 
uçu t~ ton • ._

0 P lerdaa birini batırdıklarıaı, deıinde aebııcl Ali Dilw 
~r arı• ufbet et· • et 1111 ıme reıı11 ve 
i yerlerde ambar· laaıuıandıki p:oıramını 30 ıdd 3 7 Hntlmetrelik mihver taarruzlarını karıı adındaki bir 11bıkılı ıea• 

bazı hl\yali fıkralar ili•e tank ıava: topa, 18 aju gertkea b&Ula tedbirleri• 11bıkahlardaa Refik Si~ 
edecejioi ı6yliyor. ve 54 hafif m, yia atar. 72 ahnma11 emir edildiiiai çiyi tabanca ile yarıla-. 

-- - o- -- mitral, öz 216 mıkiaalı ti bildirilmektedir. tar. Ali ıilihı eliacle ol .. ~ 
SO K fenk 54 tank 11var tlfea· Roma (•.•) _ Atlıatikte ta halde ıidip mıd•elll!" 

&myOD• gi ve 288 otomatik taban· ba1ara uğrayarak bir limana mumiye tealiml olmutt"'· 
lok kafile cadaa ibarettir. iltica etmiı olaa bir ltalyaa Tahkikat baılamııbr. 

biralara uıua ~11 bGcamlarda ÇıDlilu deD11ılh11oıa deıbal Bere• 
"••lerde •• ııc•kta Şaaıh•J (•.a> - Çin a~ker dolu so. k~myonluk zlly11 bB~6meU tarafında• Radyo abo-
'1Dclaa k•lltııl bo· liler J•ponlan ceavbuna bır aakllye kahle11ai temı • 8 ..ı d' ldlil h l&k 

.. 11k 11k btlcÜm ediyorlar. men imha etmlılerdir. m aaaere e 1 a ın· 
lt11aedl1or. daki bıberlenn , •••• oldu- namanları 

.ı._• J•pmıyoru, zira lntı•habı mebusan heyeti fa Hnıhyor. . Busılb alakadar mıka• 
..,.. eıaaı ıelmiyer. o-·--·-
,.. 65 milıo• Ur"J• f • • •J t• d M k •k daa yıphiımız tahkikat..._. 
..... rıu Yarsdatl bu te tıııye rıyase ID en e Si a bııirandail itibar•• , •• ,. 

1 ,, ..... 73 milyoau v.ıı,etimiıde açık buluu a bir mebuıluk lçla 31-5 942 Harp haıı·nd abonaman licntleriaiD • 
... IBa laıptıkl kı pa11r r••n 11at J 1 de lsmir laılkevi 11loa11ada lfÇİm e liraya çıkardıcıtı laıkkı•· 

'lhr, de•ildfji ribl yupılıcatıadıa HJID mlatebibi uııileria 1ukarada ı&ı· Mekıika (•.•)- Mekıf· tlı ortaya ıtılıa ılwa,.t 
,. J••I zam yapal· ~terilen ıl• ve 11atte reylerlai kullanmak itlere teırif ka devletleri mlb•ercllerle leria aııl •• .... ol .. 

ferlal rica olaaar. '051 ftlea harp bıllne ılrmiıtlr. lııt'I ıarette q,..llml 

--mı-

• 



(HALKIN SESi SO •Jll 

Ttrk tarihinde büyiılı ıan 6 Ç ki k ı1 ı ICaba kula;f,il 
... flJ/ıret ka:ıannuı Türk ocu u a-ı ş eh 1 r Haber 1 eri • 

Kadınlarından dın mahku~ • İhtilat)&fl 

Paevi~. Big 1 ·oldu Ya herkese :varın mebus ---- ..... 
- • • • h b Kaba kalak baıt~ 

·32· Yazan: H. Türlıekııl htadbuJ - Yedikulede k ye IDtl 8 l V&r dd ..... ~ 
·-·· ---· . -· ·······-·-·- -·· oturan Naıi.ne adıadaki bir ya ımse da erkeklik ıa • ".tJt 

L Dibekbı.:ıında Cedid m•· Merhum Dr. Maıtafa tibaba tatalmuı çok 
A•lter araaına ıeaat to• 11aın evli ve 6 çocaiun .,. b 1 _,, 

anu ıi baluenıuına raöem lıalfeaiade 811 numaralı Beaıiıadan açtla11 llmlr kaba kalalın at• "' 
laamları •açılıyor, Ne,-ay· 0 b ı · · k' d ki 8 a ,,., bir mliddet e•,el Kemal ıokak okurlarımızdan biri me uı uğu ıçın yaran ı pı· aa H :ı 1 a aear ~:..,, 

lılar firar ediyor H iL • ı d k f L t a "' ~·--- adınd• bir adamla müaase· ınatbliımıza kadar gelerek ıar gOaO • aevı ıa oaun· aaa çı ar ••a o I' 
Nihayet bu iki milliyet· bet p · yda etmiıtir. diyor ki: da ıeçim yıpılıcaktır. illa ıoara aıal kaba ka~r 

,ı •• hamiyetli Türk kıh Niılme ev,elki akıam " Bizim mıhall~y• •eri ---o--- ka1bolduktaa aeara clı ,il 
ramanı, bayıakluı alhoa pç eakit Kemalle buluna len pirinç miktarı 300 kilo Turfanda keklik ıaddu~aia baıt dl'· 
otaı bine y ı kın aıker top rak Yedikule ıurları Cİfa- imiı. Bu miktar kafi olma- aıeydıa• çıkhrı da •al d' 

lamıia muvaffak oldular.. rındald hali analardan bi- dığı için dağıtın adam ilk Salıcları Oaaa içia k.ıba kalıı• t,, 
Ç&akli onlar pek kuv riade dolaıırken zabıta fiıleri yıkıalanna vermif, '6 tulaa dalikaahya •• al • 

Yetle Şıb Ali mel'unuoun memurları tarafından-çirkin bittabi onlar da pirinci kal- Dün Antalya malr, mev• bet srlia yatakta yatak od• 
t•ı•ilriyle Ruıların tekrar bir vuiyette vakalanmışhr clırmıf, IOnradan fit veri· simi~ ilk turfanda .. P•~hcı· ıuula kalmak liıımdır .• ~ 
lalcama geçeceklerini umu· Umumi idabı mugaye· !enler de pirinçten mahrum nı pıya11ya getırılmıı •• keklik raddei iltihıb•• .. 
1orlar ve bekUyorlardı.. ret ve ziua suçuodın mu k 

1 
t perakende olarak pathca· J•alıı bir tar•ft• yı~" 

Fakat yalancı, vdın11z bıkeme ~dilen Nizime ile a m9ış ır. b l nın adedi 20 kuruıtaa H· 'k' t ft ı w. da lıc•' 
'il' t i K b ıuç o ı llaa Kem•lin bu ha- ec bunu u ıuret e ı ı ara • o ac115• Llı 

Ye mı iye 1 1 flZID ey• • hfmıthr d b J' 1 y bl P" 
lul •e hcirJeri bıllua ve ıeketlera sabit gö rüfmiiı ve büsnü suretle tehir ediyo · A : 1 1 . •• e ı o maı. an ~··' 
aıkeria ar.sına fuat to· her ildsi de 6 şar ay bıpse r11m, fakat belki bir yerine . . ynı ıur~t e ımıre gt· tarfta olur1a o tarı ~ 
hamlmrı ektUer, Kuıcakla me~ iim edilmişlerdir. belki iki kilo da alınlar tl~ılen ıeftahler btiylik diUı gudde kiçlllir, bir ı .. 11 ,ı 
Sı•İm Biıenin b rbirleriae -••-- olmuş ta pirinç bu kadar kanlarda kiloıu 1.60- karuı· mıyacak hıbe tellr, fa~ 
.,.11 .ıduklar•a• ortay• ata· Yaralamk ç ıpuk bitmiştir, diye dü,n- taa, bamyanın 111101u 400 6t.1ıi taraftaki ıadd• ~ 
nk 11k 11k birbitleriyle aenler de olabilir.,. kuruıtan satılmııbr. tir ... H.Jbuki iki taraf 191"' 
ltahaıa1ak için bu11u bıba- Ahmet oğlu Mustafa HALKIN SESi- Mabıl- Bundan böyle turfanda dıa iltihaba tatal.ana .,,, 
•• ettilderinf ve kendile· Okunur Me2babedan gelir· lere verHeo pirinçlerin ibti- mah!ul aatıılarında da ma• kaahaıa ıakah bı1lfl cll~t
rla•ı kat'jyen vatanı kur· ı ken Hılkıpınar yolunda yaca kafi gelmediği 9e da- liyet deuceıi göı öaiiade lir •Dcadaadaki 1sıı1tıt 
t~rmak fikri olmadıiınt ve iki şab!ın önüne çıkarak ğıtea mümeuillerin ziyade· bulundurulacak ve mllli ko dökiUt;r deli ka•la tiı•••• 
ballkiı Rusları kızdmcı ve 1 "kaup Muatııfa sell miıiu?" ıinin eyDi tedbirsizliği ya· ruam• . kanununa riayet lar .. Söıila lnHll b•""' 
lalı ıa~t evvel Kazam işg•I diyerek omuzundan ilci yt· puık dedi kodaya meydan edilmeaiae itina .ıöllerile· aiail olar. 
•ttlrlcı hareketlerde bulun l ,indcn bıçıkla yaı.ladıkla- vermedikleri gatüliyor. ceklir. K b k ı ıık•• 
cluklarını öalerine gelene rı anla•ılmı• ve y ralın•n • • u atı• ç•• •• 

1 y y .. • Bi ::ı aerıaleyb bu teni ---0 --- k bi 'b 'llt d beyi• 
•• atmıta baJladılar. 1 müdav h evveliyeıi yaptı ya herkese, ya hiç kim:seye ca ' 1 

ll 
1 

a Jft 
Kı~ılar araaıada ığız- ,nlank hbkik!la ba,ıan- olmalıdır. BugÜDkÜ ve ve mndtr ilikte ........ .. 

claa •rıza dolaşın bu çir· mışhr. yabmaaıdar. Bu lbtillt bl • 
lria b Yadlı'er askerlerin 1 § Fuarda Osman oğlu ----o--- yarınki laranda kaba lıalafl• "" .. 
kav .. vei maaeviycsini 11rs· 

1 
Halil Ô.ışişeci ile Emin oğlu l Balık diıiadea öace meyda•• fi 

~·ıa başladı. Yava~ yava~ Abmd Çokg&r, Hüaeyio F maçlar kar, f.kat kabı kaılak ··~ 
fırarJar başladı.. Hüsnü Çelik ve Hüseyin İa tJerİ Bugün y•pılacak maç· tikterı ıoara da aeyd:tl" 

Gii~ geçtikçe bu firar· 
1 oğlu izzet Tokah tan dalya Balık fi.tları dün yüzde lar ıualardu: çıkhğı olur. Vakıa ba i il 

lar çogıldı. Nıbayet ôı.:ıüne ile baılaundan yualwdık- on nispetinde yüluelmiştir. Sııt 3tc Ateı- Karııya· pek tehlikeli olm•ll I' 
ıeçil~•ı bir hıl 1tld1. Kuş- luıaden suçlul r. r yakalın· Bunun makul bir ıebebi ka arasında voleybol 4 te mDtesoadır. Fakat ki•I•~ ... 
cakoglu ba çok meı'unane mışhr. olmıdığı [bizzat bahktılar Yünmenıuctlı·Altay arHıD de, mentujittea 1ıı11rt 
ıuıkutlından G Jeta tikıiiı· ; § Eırefpışa 355 sokcahta tanfınduı ifade edilmiıtir. da hentbol Gödepe pı- İDllD aktal kahr dırl•'; 
meğe b•ılıdı. oturan Ali oğlu Şevket 'l/e lzmirJen Ankaraya çiu- a_ ' t d Bu ı8ı ber vakit dof' 

BI ı. K d . 'k k ı · · b 1 b Ik mu11. mtnıucı ı araııı: a. .... r gece Kmmlı uker· ıuırısı a 11ye Aydın bir o ası ar ıçın uz u a ı . . 1 b'I b llBtii 1•fr' 
lerin z bitJerioi bir köşeye aloca meseleaiden dolıyı gönderilmektedir. DüD fyüz Yuınkı mıçlar da ıua- 0 mail 1 e iı D 

1 
d•" 

'- k ı ı Ah t ·ı y Ö ·ı . uadık bclık· göaderilmi•tir lardıı: maı .. Buaa 9ermlyeç• çeaere oıı ar a görüştü.. me og u uous zı erı ., . . . 
Hep.I. d"' ·. k k b • · ı 1 d k Sut 3te Göıtcpe . Kar· va yıne 11tlraıttır.. • 

~ e mc ıçıgıy e yara a 1 - IZMIRIN YEGANE . ki•' 
"8iz k~ndi memleketle luından yakalanmışlardır. siz NE _ iÇKi · ııyaka araaında voleybol Kaba kalak, böbr• k•'' 

rimiıi bırakıp buuya gel· M t • ZIH EGLENCE ıut 4te şark nnıyf· Ateı de iltıhaba albümin ÇJ ~· 
· . b I Ura eJS YERi BASMAHANEDE d b tb 1 t s t mıya da sebep olur .. O' .. 

memıııa ış ıcı sebebi aruıa a eo o 1 su ~ tı• 

l'lrk kardtşierimizi düı- . lık.end~rUD -:- _1ngilte· Ali Ulvinin ai- bıaketbol Demiupoı yfta batka ihtilitlartDI ·~-·-
IDAD iıtiliııodau kurtarmak rey-e liıpuış edıl_mış . ola.n • • mensucatı ara1ıadı bas· 11ymıyıcıiıoı. Hep• ,p 
-· ı•af ·ıı t' . . Murat Rdı adlı ıkhıcı .de. le bahçesıdtr b • n. r. L'I k ,.,,. b ... ı mı e ımızıa namı . . it , . d _ I · k ket of, ulluDu aıauı tce " 
•• tarihlere alhn hatlarla ~ın 1 ge~ı~ız un 3 e.a· eısEm ss !!!! ! iıtirahıtti.. d' 
yazdırmak gayesine matuf- fe ebuoa ~e tUlf vek.rul e.nt~ım Temiz hı.va eruublz Yu· Mı·hvercı·ıer Her butalı;ıa b•t 

• 1 ayngımız çe 1 mıı ır. hlt Tiyıtroda bu ıkıam · · • 
tur, madam kı Knaahlar t t 21 5 d VHl 111irabattu! . 
L am ıaa , umuma Af •k kiot 
•u11ıu ıalamıyacıık kad r ızmir askerır·k ŞU SANATKAR NUREDDiN rl 8 Lokmta ti~ 
dlımıa prop.•~ıaduıua ve . • • GENÇ VE ARKADAŞLtrı H ç ; ~ 
•ariı beylerınıo ıözleriııe beısnd"n. •'-"-'-'-~~'"""". '-"'-"'- ar binde .rw::E : 8 t . -
lıaamıılard11. Biz ne di e " • BU AKŞAM Ş h• • 'adi 
c nımı b ld f dy 1 S ı vil li rıe mczuularındırn ç•ft --C-- e Jr iÇ .. 

a 11 u yo a sar e e- h r. 1 b d J e B ( ) ş Af li . . rp 011u uo u oea~ e erlin •·• - imali - K S f Si 
m ~e ı•yeaız bı~ • r. vaşaı 1 talebe nlın c kbr. fotek lile· rik d \!Çaklarımız hareket ır a a 

' 1lrehm, bUDUQ ~n lfUll yur· t f İU H ker lik ŞUbtsin~ hemtD eramet. halindeki düşman kollarına 1-" 
damuz• dönruoktir .. " mürnca ti rı 'li olunur. Vodvil (3) p erde Yazın ııcalı rio1'' il 

Dediler ve bir:g~ce bü· f· §§ Yazan : Ret t Nuri topluluklara, taşıtlara bil· ıebria ortuıadı ıerİ•• ~ı· 
tla Kmmhlar bı.şluu:ıda N ı · il vasıralan uyımı cam ederek bunları bom· kokulu bir kar hı•al• ~~ 
Ka•cakQaf ld v h ld \ k YARIN .. AKŞ .t\M balannıl.rdır .. Motörl& ta· ntffiiı •tmek ve bit 11'' ., • u o ugu 11 e i mal edilemediğinden t11h· s ~ 
Kazaaduı firar ettiler.. rir ve teıpit edilemeyen Fermanlı :deli fltlara tım isabetler kay- • fnı yaıamak itli1'" • 

-Ark111 var- vasıtalan ıı aşığı da y zıh dedilmittir. ~eıarhk batında ,e~"ı 
tarihlerde nahiye merkez Hazretleri ~.e.rlin ( •·• ) - Almıa mnkide KRIS'f >• 

ri Işık 
=••lr Mamldı:f!t hıuhnu 

Koa taea müteba.1111 
ao•tken n Elelıtrı .. tedayfaJ 
~"'· llrlaal .8ıylar Sok alr 

1t .... ' "" o j 

leriade buluoacak nyın. T ;ırihi koıtüm temıili teblıgı: Babçeli ~,r 
beyeti a e müracaatları ilin - Sirenaikada lutala- Arık bava ııı.ia01••• 3 perde :ı" 
olurnr. rı•nı dDşmao me~ıileriae malıdarlar. fi 

Kuııyaka : 26 5-942 Yazan: Müaıııbip ıade Celil karıı taarruza ıeçmiıtir. Her 9e7 latif, 1••1' 

Narlıdere: 27 5 942 Büyük Bale Varyete Şiddetle bir meydan ucuıdur. ~ 
Boınovı : 28 5 942 Z•nıin Pı oirom mubaubui devam ediyor.'• Ei ; t ELİ~ 



de bir 
1cesedi 

Birisi daha 
öldü 

----------~----~~~~~----- so ·~·1 

k *Harbi dQğurduğu meselelır 
B sm h nede Hata y ote· Maclt Arthür Düğmeleri Nedir ve Na•ıl Meytla· 

lin c: U} u • nkta o arı M .. b .. na Çıktı ? FTisco Yangını Ab•aroka Yıldızı Altı 
._ iki bapk lıtal\bul - Aluarayda met oğlu lbrahİ\ll Gündl)z Bin Sığınağı Olan Bir Ada Çayımısı Kartarınıs 'S. '-"'•••• P•••· athyın mermi piUÇ•luile 

1 
yüz Hrcııaıa Sabri oğlu ,,Şanghay 11 daki ,,lmtiyaslı Mıntalıa" da 

'••ıifeye ıl· yaralaaaalardaa Fikret le N evıat tarafınd aa ç•hndı- - 2 -

~ S. ........ bo· Cerrabpoı• llHIH11lade '. tm ıiklyet etmesi Oıerine Diyor •• Logüakli asri ıebri dofar•• blylk JH· 
, W llmi•I• ( ce· 61-· Bıtilr. ıuçlu yılulınmıthr. gıaın tı.fıilih rı ı veriyordu. 

~' •tllrtıı 11111· -o- § Keçecilerde Selçuk Sın Franciıco beılnci kolun daimi tehdidi •illada 
' •• ,.,.. :•·1• Çııuk Eılraııe otelinde odacı Ali oğlu yaııyor. Otad5' ıuktit v~ ihtiyatı ıöyleyen bir veclıe 

•• 

) • Mebmedia odaıında bulu· bulmak için bir mllubıka açılmıştır. Birinci mOklfatı 
fi ...... _ turumu uiD 15 liralık caketini Sü· kazanan formül budur : 

tL......,. talllll AalrHs (ı.a) - Çocuk leyman oğlu Sait Tınbulcu •• !\slip oftbe lip mıy siuk a ıbip,. 
~ '- Eılrgeme kurumu genel Ç•l~rak k•çarken y.-kıhın· ( Dodaklaundau çikın bir kelime bir gemiyi batuabl· 

2ı "ddeıl•de ~3 merkeziaen bildirilmiıtir: mıştır.. lir 1 ) 
~ 1•1a evde Halil Çocak bakımı hakkında § Fevzipııı bulnrında Puifik ubiJleriaia her tarafını ba vecize yafta ha· 
~ ~ 41taaaa lıeria· Genel Merkezce ... tabbetti- Hüseyin oğla lbrabimin lı liade aaıldı ; duvıulıara yu,1 dı ; ve en mahrem yerlere 

... ,.,: tıbıacı bala· rllea öiBtler riaaİelerl gön• porlHıadın bir jilet ma· kıdar ve her tarafta kocam la levbılar :y•pıştıddı. 
dıre edilmlıtir. derilccık sekiz baçak ku- kineaialn Ali oqlu Ramı· "Abaaroko .. Yı/Jızı : 
'o- ruıluk polt• pala muk•· zan tarafından çahnırak . Fakrıt hadiseleri hılkıa fikrinde canlardumık içtn 

C. • tıııı'k blH~cle •ısa edealere gön· kıçuken tutulmuştur. ~ıhı ileriıiae gidildi. Son defa J ıpoular larafıadıa 
.~it 9 deralmektedfr. § lkiçeımelik 793 sok k torpUlencn Absarokı:ı vı1puru büyDk zorluklarla limacıa 
P,~,~ •01rıfıada GD Çocuk Eıirgeme 68 ~•yılı evde Mustafa kul kadar getiriltnifti. 

,'~!• bıçık teı· kurumu genel Hllrmiizle hmail oğlu Mit· Sın ma yıldızı Joın Rao;sel gemiyo davet edildiil 
tqleamııhr merkezi . d ~e torpilin artıgy ı y raaın y aıada resminin ahnmaııaı 

• · batı evlerıae bahçe tD :r 

ı 1 h• 1 8 •• nuvafakat etmesi rica edildi. Artist bir parmığı du· 
!. r D IS&r ar aşmu" giren meçhul bir hınız t•· hğı üıeriade 0 1arak görüauyor vo altı da ıa caınıe 
I~•• d rafından Hürmüzün kouso ıazıh bulunuyordu: 

ı, l lln en : luad D 25 lira para ile üç "Sus Ibtiyataızca bir ıöı bak neye m J olda.,? 
:~ llııirıa 942 tHibinden itibaren kahve ve adet ekmek karocsioi vt Milyonlarca oüıha çekilen bu fotoğraf her yere da-
.. ~,~ •hımııtar. Nihaduı sandığı içeriıicdt tılmıştır. 

ti t•ribte ba maddelerin ticaretiyle işti~• 21 lin pı~a ile bir kadn Lokantada :hıvluauıua, otelde baı yutıtınızım al· 
• ., c,,.t mıluadl1l• b11 maddeleri buluıada· f•aila11 ve bir örme per· tlndıdır. Bu m1thiı bir kibıu Uü lU to~at etmiı ribi· 

-, ~,b' 1-•lltandı iptidai mıdde ol•rak kullanan• desi çalınmııtır. Fail arao lir. 1 
•• '•laııe, ıaaiao, lokanta, otel gibi plılrilmiı maktadır .. 

t 
111 aataalar memleket dahilinde elleri11de ---o---

Altı bin yeraltı sığınağı olan bir atla : 
Du madıo dialcnmedea gece güadüz mibver tayya• 

relerinin bombılariyle dövülen Maltalılar hemen hemea 
>Ütiln güıılerioi 11ğıoakl1rdı1 geçiriyorlar. Kayalarda ka 
tılın bu ıığınakl r 6 b&ndea az deiildir. A)rıca lSOO 
t•nede yapılmak üzeredir. Bunların ekıeriıi 30 metre 
teri cliğinde o!up 1500 kişi istiap edecek bliyiiklfalde· 

'1• ıipırJı cdilmiı olup t~ yold• olıa veyd Eve taarruz 
Aunıöıde Mchmtt 

~~~~•ı.rak ıipariı yıpılmıt bulanın kahve ve 
~' •rıaı 1 h11haa 942 dea itibarea 48 saat 

1 
b bı)ID•ıme ile maballerindelli iabiı11Jar 

u141"'11•mı1aı yerlerde ea 1akıa inhf11rlar id•· 
l,. , .,ilmek lıere mahalli mllkiye imirliiiae 

nrboı olar k bııkı bir evı 
taarruz edip yakalanmııtır. 

~~, -•cbaıdar. 
~ 'ı '-111•1er biri pallu, diierleri pDlıuı olmak 
'~lılaı olacaktır .. 
,, ' 1•• kah'e •• ç11 utışı ile iıtiııl edeoleı • 

... ~-•lerl•i verecekleria eakiıi gibi utışa 
ta ll111elerl lçia keadileriae mavakkatea para· 

'• Çay raluat ltıkereıi verilecetiadea bıı 
ı~ ~lıe mlracaatlan liıımd1r. lı'ar1 ahire kı 

a •ı&ako fiyatl1rla devam edilecektir. 
'Y•aname vermiyenler veya hilifı hakikat 

' ~'dd •erealer b•kkında çay, kahve kanununun 
•lerl tatt,ik olaaacıiı [ilin olunur.. 3006 

Dövmek 
Boıkurt sokağında lzıet 

Bayramı dövdOğiioden ya• 
kalınmıştır. 

ızmir AskerUk Şu
besinden: 

lir. 
Sığınakllirda denizalblaraıu'ta gibi bir bıy•t ıBrlltB· 

for. Büyüklerinde üst il.ı.te yatıklıtar lavabolar ve mat· 
rıklar vardar. Akümülitorlar elektrik [ı;yaıını temi• 

~der. 
Rıdyolrla mütemadiyen muıiki parçeluı !çalınarak 

ausiki sinirleri heyecandan sıer.leo M ,ıtahlcra ba miit • 
ıiş y ı ııyış unutturulmaya ç :alıııhr. 

<;ayımızı kurtarınız. 

logi ıiılcr Çayımızı kurtarnnı !" 
339 doğumlu ve bun· Diye bağırıyorlar. 

larl• muameleye tabi ~ra L'Jodra gazeteleri Aıya harbi d0Jayiıi1le Japon kav· 
taa ilk ve son yoklama! u ıetlcritıio muvaffakiyetlerin leki ebrımmiyete karıı bl· 
her ikiıi birdea yakındı tfüı lngilizlerio bi11iyatıuı t brJk edecek bir me1eledea 

.. llmra Sinemasında ; y•ptl•c•khr. o bsediyorıar. ıııgiliı tfkirıa• derin surette mütee .. ı, 
,. ti " Nufuı cOıdanı olmıyan eden büyük baıhklar bunl rdır : 

' lltlerde• itibaren Harikülide2oefiı bilyükS luıo şimdiden nufoı cüz· Çıyımn;ı nereden nertıdcıı teduik~edecej'ialı ? Çay 
\ ı•ht1er l•ıilizce ıöılü : daolarını tedarik etmeleri tebUkededir !,, 

~ Korkusuz KADIN i. ıizımdır. Bir logiliz içia çıy bir ihtiyaçtır. 
J •"'• Vaatti olarak adam ,başına çay iıtihlikı ıenede 4 
'-• Gravdord · f redrik March : 333 ve 334 de ğumlu kilodur. Bu suretle 47 milyon laiilİJ bugila doria bir 

\ IDıilizce ıözll • iht'yat erabn ıcntılik iblı 
c~ ASRI G-u-ZELLER ·: beyecma içind~ bulunuyor. c-a ~· yat yokfamaluı 25/5/942 Londra her sene 200 bi ton çıy ithal ediyorda. 

ı tarihinde bışhyıcıktır ilir Su kauçuk ve kılıyla beraber sitenin iohiaarıada bu· 
~- lı•ıtaraer • Levv AJrH . ı olunur. 
""ta ----------- lunuyordu. lıll Mlki-Seanıla': K. kadı11: 4 · 7.30dı ı 1 • H lk loıulinde ve Malezyayı kaybetmekle kauçuk ve ka· 

"PaaarA.Glaellet;2.30 6 9.30 12.30da baılar: zmır 8 108 lay bışka ellere geçmiıtir . ... Boıilade çay ehemmiyetli 

M·u·JDE • d Tel. ı 
sınemasın a 3&ı6 : 

ıı..._tlllelerdea itibaren ilkbahar protrarua bıfh·ı 
.,.ılalerlacle• biri -1 Mftbar Fıaaııı artiı·l 
'Preycıa •• Dilber Giaette Lecler Tarafın·2 

P•llt••Hayat güzeldir i 
•iılii t• ıarlnh film ile-2Taaıamıı Awerikaa 

l_ el Arlaa •• AadyDaviae tarafıadıa oynaaaD 
q At loıillzce 16110 blyDk mıcera t 

eı ve aerıBıeşt f ılmi ı 
Ctlerl: Metropolltea Saat 2,SO S,15 ·7.40 : ••la Attı 4,10 - 6.35 • 9 da : 

surette tehdit ediliyor, 
-Arka11 var-

ISMETPAŞA BULVARI 
Çankaya Aile bahçe· i YENi SiNEMADA- ı 

ıinde 9 Maylı Camarteain- ı ı 
den itibaren her akıım :-

3
-
5
-

11
-y_ü_k_T-ür_k_ç_e_S _______ K ___ J_R_.o_a_a_l_d_C_o_l·t 

musiki ilıtatlarından Kanu· ; filim birden erserl f 8 man franceıl 
ai Fethi Öğreten ve arka- SDet:ı Ellon Dıev Z I T • ı 
dışluı hrtfır:ıdan icrayi ıeuıl Rıtbbone Or 8 &yyareCI ı 
san'at olunac•ktır. •Kahkıbaho•• v •• •Kıymetli ı••'•tkl-

Ay~ıca ~t.rıgi~ . vu!cte· 1 : Filim uguo 2'eCeSJnmıı naıım·Nıtld 
d~ mkuı.terılerimııı eglen-

1
: Diimb61lü hmail ile çevirdikleri taıibl komedi ı 

dfır~cel t1rd. 
1 

k d ıseıaalar: 11.30 15.30 18 3J Duhuliye 15 kar111tar? 
ıyat ar a ucuza •ar ır. 

' 



SAHIFE4 

Telefonlar __ , on kuruş 

A11lcara - Posta, Telgr f ve Tel fon uaıum mü· ı 
dirlôiü P. T. T. t.•fd~raue y pılao zam tatbikıtındao 
olarak htaobu , Ankara ve lzmar gibi ıebirlerimizde ı 
bulunan puafı tel •foalMrnı b~ş kuruı üzer:ne olar. 
ayarlarını on kuru,,. ç virn.ıiştir. 

Aak11a otom ti il telefon miid · ri&ğn şehrimizin ka· 
labahk yerlerinde dükkaal1ra verilecek parafı telefon· 
lır lıerindeki huırhklarnn bitirm k üzeredir. Şehirler 
arası telefon Dcretlerine yapılın yüıde 20 nmla yiiı· 
de bir müdafaa vergili tat oikatı da baılamıştır. Bu 
ıaretle Ankara - f.tanbut urası 3 dakikalık görüşme 
lcreti 132 kuruı olmaktadı .. 

Cumartesi aaat 13 ten p :aıartezi , saat aekize kadaa 
olan tenıilli tarife ile 3 d~kikahk konuşma 99 ka· 

(HALKIN SESi) 
1• 

Afrikahar
bind tehli· 

Yeni mebus-j 
(arımız 

Ankara (•.•) - · Açık 
olan Ankara ~mebaıluğuna 

Radyo i•zeteaine ifÖH Emekfi General Nibet Enel

ke var 

lngilizl~ 
Afrika 
Harbiad1 

Llbyada Alman taarruzu 
ıiddetle devam ediyor. mit Barsa mebaıluiaaa Düıman m•Y 

raıtar. 

logi izler cephenin ti· Cumhuriyet Hılk rPartiıl hadan geçerken l 
nal ve cenup uçlarında Genel Sekreterlik bıı ki· yıplar vermlıtir. llt " 
nukavemıt ederek mevzi· tibl doktor Tallt hmir me· kerleri bir ıtnd•,,.. 
leriai mubaf•za ediyorlar· buılağuaa İzmir Camburl· ~~YD yerlettirmlıl_,, 
'ada alının ton haberlere yet Halk Partiıi •illyel Kıh:ı tankları dit 

_ __ göre merkezd~ geaeral Ro· idare heyeti reiı vekiH Dr. arruıaau tam bal~ 
melin ~ııyfkl ıle Tobrukun Hibe ia Hulki Car1 Kan dBkleıi yerde b•~ .A 

K 1 I• ) 1~ ) d 30 kılometre yakınında y • , ' d G ı ·ı a'(obP-e epçe ı suç u YBK8 an 1 Eladea mevkiine çekilm .. _D.e mebuıluguna Maarıf fvekl- ı.d :~· abı .bir ........ 
-e l l" t ft• b t• i C llD a•I H a f": 

htanbul - Hıydar adında bir sabıkalı diger bir mecbur kalm11lardn. e 1 fı •ı · eye 1 re 1 evat • . 1ıır1' 
luç •uçla ile beraber otomobil içinde emniyet .müdür- Haritıya bıkıhna logi- Dıarıanoğlu Kutamoau me· kılD"'edıl~tı. a~kt 
ili ı •- ı h ld b liz cepheıfnin merkezden buı?uğana p :ofeıör · Hay· vetleadirılmJıhr. t! 

ine ı&tilrB üraen e leni kelepç1'li olduğa 1 e İr· yanldığı kansati baaıl olar· ruUah D&ker, 'Kocaeli me· SU ;)UZLUK ÇD 
dea bire otomobilden atlamıı ve köpıü üıeriade kaç- • R mıta baılamııbr. ıa çölde böyle bir hareke· boıfufuna lstanbur vUiyeti LE 

tin Ddicelerine itimat edi· d · · ü d Diiımaa ıa t• 
Haydar balkın ve polisio talribi neticeaiode ancak lemeı ve bu kaaaatia yan· aım~ ene men ansın aa b& ilk :1 rlak tk• 

birkaç yOı metre ilerleyebHdikten sonra yakalaamıştır lıı olduğ'u görülür. Sapbı, Artel, Ktıtabya me· Y 0 ç. 
• b 1 .. kil G ı Dilıman taalrlan• o-- Ro!llelın merkezden böy us oguoa eme eaera 1 

B 
•k ı..... le içerilere dalması kendi A1" Atlı, Seyhan mebuı~ varmuıDlıı haıaı 

eşı taş yan2ınını apaıı. ıi lçia tehlikelidir. luğaoa maarif vekileti tı· yoktur. ~ 
latanbol - Zıbıtıı 8 yaşında bir çocuğ~o kibııt çı· Ctplıede buıu\~ g~len tim ve terbiye heyeti ... aıa· Şıyani dikkatli;., 

karalı tllıılart tutuşturduğunu tespit etmlıtir. 20 25. kilometrelik k 'lrado· 11odan Ahmet· Kut.i ve maal1r ve Itılyıı 
Yranıu evl rio hep i ıigortuızciar. Z ru elli bio il· •UO ıkl kan~t.tan, yahut Zonguldak mebusluğ'una da tebliilerlnde batı•' 
t b . d'I k J· lcıuatl rdın buı tarafnıdın Si 1 b'f .1 k 1 G bi,. bıbutmiyorlır· 

,. • mın e 1 me teoır. kıpıtalma11 mümkündür ve yasa 1 gı er 0 u u m • 1' • .... 

---o--- böyle bir durum general dllrü profe1ör Mehmet Emin Aıkeri mite~ fo 

ADkarada bekl~Dl•yor Remeli nazik mevkle düıü· P.uti rıımzedi olarak ıeçU- Almın reae.aliaı• 1 
- rür. mişlerdir. kafesi iİbi bir aaı• - ···-

Ankara - lzmir ihr catçıtuı dc1.-geleriad-en ilıi he· -- dan kaldırmata 

yet takH primleri ve diğer iıler üzui de göıüıcneler üf us iş rin- Fakir kızlara aaıı·n. ba!uına lteluar ~:, •. 
de bulanmak üz~ e p z.rteıi güDü ıehriwize gelmio cegi ~kaDaıtindeclir ~ 
bulunacaklardı". e kolaylık lik verilecek dtf.a ~ , cn6z geçe• 

---------------- lıi:nirimizia nüfus mü- vt tlerın dabı faal• 

lr.l'mı·r A k •k S b • d dürü B. Ata Ruhi Kıı.ıl- Ankara - Çoçuk ,Eıir · 11aa uimen Tobrok 
., S er 1 U eSID en: tara ile ııiifus mrmi.ıru B. g~me Ku rumu Hulr~a ~yı iddetle muka•eıo•t 

Azı OıaD n müracaat aa içınde evltnecıek ve rgehn-
1 

._ '- .a d' · 1 1_ d . d cea •Uyrette ır. 
1 - ilin t rihfnden itibı•erı iki ay içinde ber er· biplerine büyük lıol&ylıkfrıt i" te arık e emeyecelr fa-

kek v tınd "f nufas cüzdanı Ldırik etnıiı olBcıkt r. göderdikluini baza okurla l:ir guç kızlara bedava Ruslar 
2 -;-- Ba müddet iç iade aufos cüzdanı :atıma yanlar rılmıddc~ klt~'f ımlz İek~up· ipekli g~lintik vermtfi ka· 

hükilmetten muvakkat bir vesika alacıkhr. Bununla ~.~~ • ı ır e aaı ma tı· rarlaıhrmış ve keyfıyetı Jler liyor 
beraber aufus cüıduını ea kısa ı:aman.lı almuı liıırr.• t!l!ECT...,.=;ss ™ ilin etmiıtir. Kurumua •bu M •- ( ) - So 
d - f f bediye~iodea iatifade etmeli oıaova a.a 1 
"·

3
N f U8r 8Çl mi• için evlenme evrakının ka· öğle tebliii: 2S oti• 

u uı cüıdanlarıoda askerlik muamrıi yuılı olma- ı B •• 
Yacak dl•y ! rum merkeziue gönderil· ıyum - arenlıO .. ~ 

yanlar ilin tarıhludea itibaren iki ay içinde askerlik • mui kafidir. metinde düımıoıD tt~• 
ıabesiv.e ııbuo müracaat ed rek uufuı cOzdaolarına Bu yıl Iımir Fuiılrı açıl· . . . pJyıdeaiae kartı ç• 
aıkerlik muamelelerini k•) ıt ve t aç 1 cttirecekludi.·. mıyacık diye biç üzülme- lzmır Sıcllh Tıcaret Me· hare-beler verdik. 

4 N f .J yı'aiz. murluaaadan· ) "' 1 
- u UJ diıaaaı olmıyaalar bükümetteu alıuk- 6 

• Moıkova ( a.ı ~ 
lat1 muvakkat vesikaya şubeye milrac atla askeri du- KDilllere deıtın lzınir lu· Edg•~d Pen.zo ticaret ajın11 bildiriyor: tl-'~1 ~ 
ramluıaı yaıdıHcaklardır. 11 o onyHınıo bıkir cev· unnnı ıle lı ıurdd 1330 b d• ıılerilP /J 

5 N f Ü d 1 
·f k berleı ini düoy•da miıli ol- dcu sokakta 8 numaralı kc~au uda b~eı~-lerl .... lf 

- u uı c ı ao arana muvu:u lı , ibtiyatlı!. biz- b' ı ı ım e ea ar ıa .... mıyan ır eu et e ruhlara mıgtzıada 29 5 942 tarlbk· 
1 

ht ı,·f k.,ı"':.J 
mttJerinl y•ndırmış ve ıen hk ibtiy.d yo·tlıamoılarını yap b ğışlıya. . . man arın mu e v· 
t 1 1 

b 
1 

den ıtabarea zeytin yatı, d 1_. k t)eıl•I 
ırmıı o aa arın ıu eye gc meleıine lfızum yok ur. o/~ r ubu~ ve • uire ticaretile ek•1•

1
mu

1
. ••e

1 
me 

6 - Bu işlcrı her güa ög~ 1 den rş 1ma kJdar H- .-1 ftS . ti 1 d Ed d p r• 1 eı ıyor ar. 
L , .. 1 ~ _ ıı g.cı e en gar en· 
aerlilc ıabesiae müıauatla y•phrac ki rdu trtıııl • ~ zonon işbu ticaret 11nvanı Mec)İS 

7 - Dflvlet dairelerile rcs".Di ve ltus ai her ~evi a= ~ ~ a ticuet kanunu hiikOmlcri· d 
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