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--........ " ..... --
-.. b'• «•·•> - Amerika· logiltere 
~ '""' elçiıi amini ·u·sıu·· nde' l>ı..._ lttıaıa keadiıiac 
-...~ '11 Amerika ile mli· B b J 

Jauon 
miralleri 

Fra sada ~ .. lltrhaiD keailmHİDC 0~ 8 ar 
~ ~ 1 ••rme1ecıii Lıva Londra (•.•)- Ojşmın Vişi (a ı)- amiral Ma 
'- •r~pa temaılara lchio· tayyareleri dün sabah et.· mur ve ı.cAbu şereflerine 
•11ı.'1cluiu1au decniı ve Ame nubu gerbide bir bölgeye verilec öğlec :ı.lyafetiaden 
"~a lidilİDİD bu mlaa. tiddetli bOcumlıar yapmış· ıonra j poni•miralleri harp 
•ttf tlırı. •llkaaı ~lmayıp lardır. lcıAac:a 11yiat var· te düoeolerin kabirlerini ıi· 
t~lfıt edea ikarıııDıD du. yaret etmiş ve çel~nkler 
~ .... •l ıatırmek f~ln ol --o- - takmışbır mUlikat l20 da· 

Mandala 
Et,.afında 
.Savaşlar 

Londra Radyo 13, 30 
Birm•ayada Lııo şimalin· 
de lmuharebelere i)ağmeo 
Çinliler bıli Maadıla ci · 
varında ç1tpışıyorlar BrJ · 
tanyahlar Mındalayın gar· 
binde dövüıüyorlar. 

---o__.---

(Sayı•ı 100 para) 

Darlan ve 
Mihver aske 

A 

rı reisleri 
Viti (ı.ı)- Aıkerl ka· 

vetler kumaudaDı amiral 
O.ulan Berlio ve Romıda 
bulunan Japon 11keri he
yetleri reiıleriai kabal et• 
mfıtir. 

jıpon heyetleri reiıle· 

rinden amiral Nomura bıı· 
vekil L•val tarafından da 
kabul edilecektir. 

--o_,___. 

Amerikan 
filosu 11 ua.. •tmiıur. Almanlall" h ki devam ettiği içia •İ 

- a y si konuşmalara vakit ol· 
f"t• ---- m .1ışhr. Avustralva Londra (a.a) - Vııtnr· 
"lll}ilerİD Ziri YO --•-- ton ve Karlay zubhlariyle '4J Sto~bolnı ( havalarında bir çok kruvazörler Atl••-

o-' L •nevrası yal dt mokrat Londra (R.dyo 13,30)- tikte~ çeiklerek AkdeDİ•• 
ai,_ '•drı (Radyo) - 8,15 göre Alın n' r bub h zır •• AvustraJyuun ş malinde ha ve Hıt okyacuıuaa ıitmiı• 

•ld ''Y•dıki Çinliler Şİ· Janmayı s•hşıyo l r şı u r? va muharebeleri düa de el· 1 erdir. Bunlar harbiD b•11•· 

lt, 'r b&cama ıeçmiıter· yıptığı zararl r için ted Slokholm ( .ı) - Ge· miştir. 12 al bombardım;n d;~ beri .yorgon ~tiıen la• 
,, ~oald•ı heberlcrioe birler ittihaz edıyor! r çe ç ışımba gecui iki ve 8 zi avcı olmak üzere gı ,1~1 gde.maleri yerıne ıeçe• 
L. yl•flle u el 1 i t • ' h' 20 dil t • d C< 11 H it. "' r ,,... ara rnı•· I " ı yy recı!t şc ue ımuı ıy) aresın en 
•t Ç~da la.,p cderkea dı· Da;;a .. ıı · 1 

.le gelmiş 3 bombardıman ve bh· avcı - --u--
" " lntalın dı J•PO• ~ n ) z ı r büiüa gece d!lşürti:!::ıuıtür.: Ja Donların 
haı l•rlılade taınuza Pı•Jo 50 ·ı .... be.hl,; hi yerden 

1 --o---
•1•rdir. r y .ı. ayak ol rak kDttet· lngilter. Yaptıkları 

~. ---o--- Stoiı.bo,m (ı.a) - Dü~ mışleıdır. •• • Salgoa (ı.a) _ Jıpaa-
U ..... h b gece hHçte uçan 3 uç k Oolan yere iodirmeğe Us ·u·· ode 1 M d ld iri .. z ar ı il' obenbıya boaıb 1 l' t· b d b h k ar aa rayı a 1 .,. •••• 

" m c ur e en Fe ep 1ı bntü k i n t 

1 mlşl.rdlr. Sto'-hDlm ile ko· k d ı il Kondra (Rıdyo 13 30)- .u n 81 er m uıcıı ı lr ki ~ ın l!oru ın sua ere ce· "ki 1 • - 1 "'"" t ı arı benhıy araaıoda telefon vap vermemi~lerdir. Dün düşman tayyareleri tahrip eth er Dld ·c;: iyor• 
1ill6 ı. on (ı.a)- Birta· muhabereleri sababn kadar Bugünlerde bışka logi logiıtereı:ıia Ekı~ter şehri· lar. Ayni zaman a ritaD• 
'' t•lııtleria ifadesine kesilmiıhr. llz tayyuel fi de yarı yol ne yaptıkları hücumda za· yalıların Mandalyadın ç•• 
'tt.ı ,_•ıırlıamakta olan d n do-o- k ızhr rıoda kıl · yiat yoktur.. kilmekte oldoklaruu teba· 

"'•le d ---o--- ..... rüı eıtiriyorlar. 
ti • 1t r eniı l.utvet- mışır. r dır. ---0

--- • 

. 'd, \~·~· Havay ad•'• . Ja n hedefi -- -- Birmanya H KKIN 
,,, 1 Jolc bir deniz bar· PO s·· . HALKIN SESi s:sıoıR 

·•ur,._ ( d '-t d. · · ozvermemış y ...1 'ıaaı " e ecca er ır. Saygon (•. )- Çfnhle · 81ulml 
~, .. ~.'. btiy&k hıdise· mukavemette devam edi Vişl (a ) - M. Aba o Telef on köşklBrlndın 
•lııaelttırı edileceği ifive yorler. Laşyoyu elin j Alm u kalesinden kıçab Kesilmiyor 

tdir. poalarıa hedefi Hindiıt ı Fnnsız geaerclt Jıro ih Vaıingtoa ( a.a ) - 8 . b&ZllBrllltl IOtf 81 
- ....... _ deiH Çin kıtalaıı · olduğu gö rüşmüıtür. Jıronun dt Ruıvelt Birmanya ile hmu 

'-\ta h söyliyorlar. ilk hedef Hin· ~egollc işbirliii et~iyece· için bulanın nokta gizli tu· bırakılması 'L mu a • diıtanla ar sında münaka gıne d ir askerçe SOi ver tulaa yoldan Birmanyaya Aldığnı;uz maruf imzalı 
Q~~-..ı·nde Po lit yolunu dı kerımek uk· mc,siboi iöte_mjş, fakıt. gt~ne· mübimmat ~öodermekte~de· bir zat mektubunda ş&yle 

1 - • 
1 1 

r u ı ıu vermemış ır. Hm edileceğini beyan et-
ft. amıyor ar. . t' y1ıı101: 

"llYal 1 -•- aıış "· "Baıı umumi caddelerde 
L,,d ı ar ---- - 50 o·· 4 Muhrip telcıfon vardı, banlar her 
~·~ ·~ Radyo 8,15 24 Alevler için- uşman • . d. ne sebeb mebni ise kaldı· 
... ,~'ltrj!~Qluktan ıoara •• ··ı Tayyaresi Denıze ID 1 rlldığı görüliyor. Halbuki 

i~ tct1, B~ taarruu bıt e gorU en Londra (Radyo 8,15) _ Londra (Radyo 8,15) - bunlar pek çok ihtiyaçlara 
d'' ~ •• ~ ır tıyyare gru • Geçen hafta düşmuım Sl V •şingtonciam telguflandı c vap veriyor vo halkımıa 
'• ,.._,, u 'Dabuebesinde gemi t yyuesi kaybulmu' logi iıns göre Amerikanın bir zatına mehsnı aa~h bir feJ 

t't'k l Çığı d&şmüıtü r Londru ( .a)- Uçakla lh: ıer garbi Avrupa akın Atl•ntik limanında dab1. 4 telefon etmek ıaterae ba 
•ı.. 1aaı 'd f d · 'f d q,I "l) Dına yenı en rımız düıı gece gene H· farında devam ediyorlar. muhrip deoize indirilmiştir. köşkler eu ısh • e ediyor· 
, '•' hPıl111 ııtır. Polonya liyetiae devam etmişti r . -o- ladirme · 15 dakik~ fuıla du. Milmkilnıe l>unlardaa 

•-.- d6:'•da muharebe 1 Düşman ubiHeri bomba· S k ile olmuştur. en işlek yerlerde obua bir 
\il''' tlt lalan filolarının 1 lanmış, düşman uluıo O H • • kaçıoın bıralulmuını tele· 

' 1 •re'- k 1 .. ._ b" ıcıye na- f 'd • d . d'l -ı, 'tili 11 •yuma ıu· 1 maya Hlıumış, büyuu ır •• f • on ı areıuı en · rıca e ı • 
~ "'-'~tt llere yardımda aabna~ gemisi bomba! n U 1 me ine tava11ut buyuru· 

'•,1,t111
'· Biraı sonra 1mışhr.r Yarım s aıt ıon r Berlia ( •.• ) - Sok k zırı DU7. " 

~ ._lttıı ~iı alçaktan uça 
1 uçaklarımız bu geminin ı:nüd fı' eri kıtalar ünvaolı Londr (ı.a) - Avuat• HALKIN SESi HAKKIN 

""': 
1 -t•ıile 3 tay- 1 alevler içinde yandığını gör 1 gönüllüler Alman ordusurıo ralya Hariciye nazırı dün SESiDiR 

'-&t~&r. mliılerdir." iltih k ediyor. buraya gelmiıtir. 
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12 
• Rumenlerle 

U< föhrd kazanrmş Türk tısa a• ~-ş e h • l 8ber1 eri l yapılan J]l8ç 1 

Kadınlarından kültelerİnİn '_ . 
Is;;;-· eA;;;I . ıe· t k a lstanbul - Misafir ıt•• a;!!!~c-:!:;J söz üimtahan Kızöğre,me.n ır ren .az pltRumentakımı D&ai~ı~: l 

k ı b d bir ci maçını, lıtınbal biri•". itt 
-9- Yazan: H. Türkekul 2'Ü eri 0 U UDU ! lf SID ft ıl Beılktaf tıkımı ile y•P, i 

Noi~:Y hanım~--k~.z~-·Ka-;~;. muvaffa- kı• 0••tdu•• mııtır. Sahada 6 btad• ~ hanı tarafından zevceliğe Hukuk flkültesi dör .,, 
isteniyor ve muvafakat dücıcü sınıf Lntabaoları 15 k• t• ---o--- fazla 1eyirci vardı. 1~ H · p t · .. - b' e l . - . Ru ınea takımıaıa cevabı veriliyor. . IZlran ızu esı gunu 1 ıy Enelin gun Tıreye ya· • O ı• 

-·~ riaci ve üçüncü sınıfların ---o--- k bir yerde feci bir tren ıihı evvelin maçta 1· 1 17 H Ç b r ın . ı b a ki -·~ Bu mutlu hatunun üç zir. n uıam a gü- Yüiuek atlamada Tür knuı olmuıtur. l•P o matı ug G _.r 
beı sene içinde b şardığı nü, ikiaci sınıfın da 20 kiye ~adınlar arası rekoru Ödemişten Tireye git- lıarşl alikayı çok artır 
itler ve çılışkanlığiyle be· H zir n Cumartesi günü sap'ı top atmada mektep· mekte olan posta treni, h. 

1
,.. 

raber, müst~ına güzelliği başlıyac:aktır. ler a • uı rekoru kırıldı. Malla mevkiiade bıt keaa· Mıç& hakem Ş11i 
ve şöhreti Asya Türk bey- lkt"ud Fakülte.inin bü- jimnastik bueictleri de nada oynamakta olan Muı· can idare etmiştir. 

1 
fil. 

lilderi arasında ve şehirler tün 11 uflınnda eleeme im· çok güzel oldu. tıfa ktzt 2 yışında Keri· Oyua ıüratle bış 1 

de ıihatle yıyılıyor, bir ta han lan 26 ve 30 May11 Kız öğretmen okulunun man Sarıbıaa çup Dlf, kıı· Beıikhı b•ılaagıcta ~ 
çok hın oğulları ve bllyilk günlerinde yıpılacıkhr.lFı· atletiz u bayramı dün Al· ccğız ağ:r surette yaralan· pHlı iki hiicumla aai# 

1 komutanlar ona talip çıkı· kültelcrioin efemeye va1ır uncık atadyomunda yapıl- mıı ve hastaneye kaldırıla· talnmı oldakçı şııırtlll J. 
yor. olmıyan diğer. yızıh , imta· mıştır. Stada binlerce iz. cağı ı1rada göıleriai bıyı· D:vreaia ilk •alır• 

Y alaız Kaz en bınhğı hanları da dördüncü ve il liyi loplımışhr. ta kakamı ıtır. Bttiktaı iki mubıkkak 9' d 
blikümdara Cın Ali, kalık· çüocü 1101flar da 12 Hui Bayramda General Hak· Makinist lrbabim oilu fıraatı kıçtrmııhr. 0•11 

tan itık olduğu bu dilber ran Cuma günü, ikinci ve kı Ak oğuz, p rrti mühtrşi Aziz hakkında Tire müd· dakikada Şeref Beıik 
bıaım ıultanı ele geçirmek birinci sruıflar da 15 Ha· 8. Galip Bahtiyar, belediye deiumumiliğiace tahkikat blriaci rolün& > ıpm11tır· 
içln bütün gayretini sarfe- ziran Pazutui hüoü yapı· reisi B. Rtşat Leblebicioğ· icra l!dilmektedir. 30 uncu dıkikadı.' 
diyor, Nogay han, Yuıuf lacahtır. lk.tisad Fakültesi· b, mauif müdürü B. Re~it s• • • k azami heyecan •• b• 
Mirzaya birçok hediyelerle niu sözlü im hın günleri Tarakçıoğluda baı1r buluıı 1 V tlSIDe bulmuş, Rumenler 11 

birlikte sekiz kişilik bir iı~ üçüncü ve dördüncü muşlardır. K "' 35 ificİ dakikada •~1lt 11 heyet gö ııderiyor ve Sevim ve dördüacü sıniflu içni .. N 8 ynagt ahıtıklarıaı göıterebı i~ Q 

Bigeyi iıtiyor. TOREN BAŞLARKE Gü:ıelyahda lcöııü :cıd· lerdir. Rı.une:ıler 37 
Y f M 1 b 16 Heziran S ılı günü, ikia· Tö ·ene genç kıı grup· ' 
uıu irn ge en e- cı' ıınıf 18 Hazı"raa Pe".. b . desinde ve 76 ıtıcı !O"a'1::h dakil•ada gol f1r11tlar• • · b b 'kb 1 farının yaptıkları ir geçıt d• I 

yete ararctli ir ish n Dere kıyısında evleri olaa· çırmıılar ve 43 ilocii ı. ı ile kabul ediyor, hıklerın- ~embe günü ve birir.ıci sı· rumi ile başlanmıştır. Bir 
1 

k d. · ·· 
111

11• 
oıf da 20 Huiran Cum1r· ııu sıc•k arıa en ıoı gos· kadı RLlmeu orta da pek çok saygılar gös az sonra oütün talebenin 

1 
b b d · b'r • 

t"rı'liyor . tcıi günü o1uak tesbit e· termeıiy e erı H erenıa cimi köşeyi tbulaa 1 .ı 
.. iştirakiyle iıtiklil marşı b' · · •- · l"k : a b ı k 10118 t' Zira Asya Türk devlet· dilmiştir.: .. . . • ır ıivrısıae~ ve pıı 1 Y - ruıla bera er i go 

O·- f · h l"f soyleı:ımıştır. Asken ban· tag- 1 hıliae ge'diai bildirll· k t J. lerl içinde o vakitlerde ıger tara ~•u mu te ı . . . .. ~ • • armış ır. ~ 
Kızan beyliği hemen he· fak ülteleriniıı Iakila'o Tui · }donun ıştırakıyle ogrctmeJ mekte v~ belediyenin ııt· BeşiktaılılH üıtlıt 
men birinciliği Jmış pu- bi ve Türldye Cuınburiye · oliulu marşı da eöylenmiş ır aya karşı almalı.ta oldu· oyuıı çıkarmakla b•'' 
lak bir hüilümet ... sayılırdı. ti reji ni., dcrsleıi , imtihan tir. ğuau gazdelerde [okuduk- muhakkak baıı fır••t 
Civar Türk beylikleri Ka- - l . d u·· . 't 'd ----o--- ları tedbirlerin bu dere Lıçırmıtlar ve R .o:ı• ~u~ erı e ~ .:u versı e 1 ı- a 
ıana saygı gösterirlerdi. · t L•t d'I · ti O I d 1 k hakkında da esiraenmeme de 1·ı. 1• aüa enelkioe 

1 reunce eıaı e l lillŞ r. o an ırıcı 1 6 iL 6 ' Yuıuf Mirz• Knaa Şı· Tib F külteıi d şçi mekte si iateailmektedir . zaran eaujik çalı dll 
hı Cıa fAlidel n ayrıc,~ ·gıt~· bi son sıoıfı 18 Mıyıı P•· B.um.bı.oede Hatay ote --•-- dır. 
yet mu HBll ve çon. ı ı- · k • 
fatlı bir de mektup almış- zeıteıi güaü, Huk~k, la h· l ı nd ~ "Yuıuf otelruüsledri . Tabanca ta 'ima ~ki~ci ~evrede ,, 
tı. Buaun üzuiı e ht!meo sat, Fen ve Ed~bıyat Fa- \ lieşir keskioiu uliye r ceıa .Y 20 ıncl dalukadı 1118 
biricik göz bebeii kızını kültelcrioio bütün sınıfları mıh'ı<emuiode buluoıaa da· Çorakkapı Dı~ek ıoka- ne kurulabilmif ve 39 

- k C d 22 M t . tı"b n •dı" g-ı:ıda Mehmet oalu Yuıuf d '-'k d R eo t yanını çagırara ona 110 ~ ayıs a ım • ' · vasından kurtarac:ığılidan . . _ . 6 D cu aaı a a um . I 
Al . · kt .... - t lecektir. K,::kıcın u:ıerıode ve o -d b' 11'e ınıa me u .. uau gos ere· bıbisle 200 lira dolandır· . . dd mı 11 i an " P o 
rek şu ıözleri ili ve edi· • ---o--- lı pi kuyuda Hacı ah ca o· ci golü beı dakik• • 

yor : B hatlarda tram mak istediğinden ıuç üstü sinde ~ud~f· oğ!n Meh · d.• Sıtkı sıkı bir. ,utl:~ 
- Evlidıaı, Kazıttı bi azı - yakalllDWIŞ ve ıneşhucleo md Mustelıkte barer ta · ııktaı D beraberhk • 

liyorısuıı Aı}'a içinde cı hem vag SBf erleria C . H. U Jiğiue sevk edil· banca buluauak •lıamış yapmııtır. Bu ıuretle 1 ,,~ 
miyetli bir şehir ve kuv miştir. hr. 2 2 nibaydleamiıtirÔ• ita 
vetli bir büküınet meıke· 8Zftltlllg0r ! t Rumen takımı f '-
zidir. Eğer.bu hınlık ile • Elhamra Sinemasında : 11rayla da bir mıÇ -·· 

:i:~~~k~!~;"~7, ~::ıe~i:;,i~ va!51v:~~~el İ~~·,~~'.kiı!b".k ! Bugün Matinelerden itibaren 2 büyük ıobem ı ••klır. ~ 
kuvvet ve res net peyda Eminöııü, Oda~öy Aluaray • birden birbiriadrn güzel ı Denizlide 
edecektir. Nasır C n AH- Oıta~öyr -. Eminö 'lÜ) Beşik- i1 lıınirde ilk y Jd y ""' ı J t 
ala zevcesi olmağı • kabul taş. Fetih. Sirkeci - Yedi· ~ • o fa I iZ 82"mUrU t maç 8 

d . ? kule h•tlanne işliyen tram- • Unda Darııel • John Payae ı F tbOI 
e ıyor musun vay arabal rı için yeni bir , Denizli - u ti 

Sevim Bige cevap ve.. :2 • • d "lk d f Jlk G t•k : b' · ·ı·•- da tarife baıulamaktadır. 'zmır e 1 8 ·a en~ ) uıucı la maÇtD 
riyor : Yeoi ta ife ile bu bit ı • . . ~ ı hparhyı bire k•'~~' 

" - Madam ki milJ~t Jara işliyen tramvay adedi ı Mickey Rodney - C :cıln Parker : Deaiıli Antalyayı ~ ,. 
ve devletimiz kuvvet bula· azaltıl c"ktır. idare Boğııa %Seanslar:l 30 · 3.10 -4 40 -6 25· 8 9.30C arteıi-Pazar12: ·,

1 
yedi sayile yead•'' 

cık ve Tü rk birliği mey· vapur Yedikoleye de h ea 1 J 
daoa geleıek Aıya içind~ stferleıi yap ı ldığı için bu 1 f ray yare sinemasında ~~~i6 i Zelzele o/ ı,.~ 
şeref ye ŞAola yaşıyacnk. hatlıun scfeder! azaltılma· • Fethiye ( a.• ) Lll ~'tı·' 
Ben bu teklife c ndan mu· ğa v~ h sarruf edilecek :-2 büyük proğum bütüo yuı Hı olduğu gibi ı d P'~ ~ , 

vafakat cevabını vcrebili arabala·ı ıa digv er hatlara : lzmirde de çok nğbet kazanın ı aabab Hat 5,30 
1 'tı 

A k l • ıarsıhl111 olmuıt11t• ~,., tabsiııiı:ıc lüzuın görnıü~tür. : 1- Türkçe söılü tıpçı şu 1 1 • ut· 
-Arkosı var- - . : KIZIM DUYMASIN : ve ıiyn olmım•I 1 

!' • k K[! tı! el ~~.,.~~~~!!, ;!__ __ _:::U:..:m:.:u:..:;m...:.i
2
_._, ı1_..;u;__.~l~~e-ri_o_e".':6-:~:-:-:o-c_i _d_ef_•-----:•ıı Ke!.~rı!~~!~ 

h:r.c.lr Memleb:el bac tcrıeıı i lzmir h'1 ı kapusuadaki şa· : - ogı ııce ı z,u " tp 
Rontlıı:en mülehuaua 1 d .1 b' l'k1: MUMYA'DID ELJ : minin önüne geç ~ 

l.ontken n Ele hlk tedaYia şı suyu eposa yerı e ır 1 : ı ya•alıyaa Ahmet .k 
J•rıln. J1ttaeJ Beyler Sokak te kiralıktır. taliplerin ban • Türkçe: 1,50 S 8,10 - lngiliıce 3.50 . 7 • 10,10 ı dan dolayı araD..,... 

1' ıJ 1' ()"J. H r içiade B. Haydara mOracaat • 

rim . ., 

Dr. 
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Dtsı:IR . 1Ikinci oarti vıda madd Je. ;313 · 333 doğumlu yaban-
C 'r4ı. HiKAYESi ' rinio tev.lİine haşlanıldt cılar yoklamağa çağırıhyor 

il•' "-N: Ragıp Şc iti l --•--- hmir Y&ba . cı AskerJjk Şııbui BaıkalıiJndan: 
~lll' hlıaubul h .ikan ı. zal>iıe ibti,.Acını karııl .a uak üzere 1 - Her ıene olduğu gibi 313 dahil 353 d7bll 
,1 ~a, lı ...... 2 

- daiıtılaıuına luru verilıea ikiaci p.uti gıdA mcddele· rloğaınlu ihtiyat erlerin senelik yoldamaJ.,ıaa aıaiıdık 
.,. •d, :.·

11 
ile ben, rn rinia teuiine bış!anmııtır. liıtcde göattrildiği vaçbile bışlınıcmtıadaa cezala kıha· 

ell ~ •11, bi'~ltd~ bir kofa Toprak mabıulJeri ve Tic11et Ofialeıi hutaoelcr maması için ıy:ılao muayven güolerde Hbıh 111t 9daa 
ti, llalt Y•ıı~ beyaı 1 ve mekttpJcrin iıtibkıklu,oı dünden itibaren vermeğe öyleden sora saat 17 ye kadar şubcyo mliracaat etme· 

I~ 1( "'•J •ınıdıyen ya·ı bıılımışlardır. Bıkallarada bir iki güne kadar tevziah leri. 
11, 6, 11 orda. bıılaaacaktır. · 2 - Yapılacak yoklamalara bu doğumlulardan tecil 
• : lllıU 'k'd b' 1 
•'' 

1 1 e n· Vali muavini Ahmet Kınık düıı gıda maddeled edilmiş ihtiyatlar ( her bıogi gruba ayrılmıt o uraa ol· 
,,t ~ lJı_, 

61 
tevzii iıile meşgul o!muştur. •un) ihtiyat ukat erat, ukerlilden ihraç edilmif ç&· 

1~ ~I. lıil ı~ydl.oiı da· Bu defa tevziattı nabiyelcrd .. ki nufuı nispeti cuı rükler de dahildir. 
'ftl' t "•aı? •tıp ıflih mı I tutulmuş •• evlere tevzi edilen ekmek karneleri mik 3 - Yoklamaya gelir kea her mükellefin öraetl 

''••11 d& tarı nauridiklc ate alınarak kazalara oııt•gö ·e mal ay aıığıyı çikaralan küaya puıalılaraadıa (bıaeyi mab· 
; '' ~•ti t&p ıemiaiı 1 tllmıştır • ıuıları okunakh temiz doldurulmuJ oldaiu halde) iki· 

t.ı •r lr&r k •- · t · · J • d os' 1 t. e çe.e Mahallelerdeki mutemed bekkalluın ad!di d., ço· şer ane gehrmeıı azım ır . . ,,fi ktı.,11 ğalblmııtır. 4 - Yoklamaya gelirken her mlikellef muvazzaf· 
',f 1 h, t•rlr t•ı eeılerine 1 Bu defa ki tevz.iatt6 600 toıı fuulye, 500 ton pirinç /ık tezkerelerini de birlikte getireceklerdir. 

11 '~ lrı)a~ •r dDyuluyor, n~ 3 bin teneke tur yağ ve peynir daiıhlacak tır. Her 5 ..:. İbtiyat hiıaıetleriui yap.:nıı olanlarda bu yok• 
rı 9' 1 ılaılarla aBIOp ay •yai ıokilde tevziiat y11pılacaktır. . ım .. ya geleceklerdir. 
k r' ı.111,11;•e~leria ıesleri __ _ 6 - Aıkerlik yapmımıı ve f•lııt 11nıfı ihtiyata 
0 ,f dıa. çıleden çıkarı- geçaıİl olaaludı yoklamaya ıoleceklerdir. 
t , ~ıı. Fırına tec - - Müşterek 1- 1111 sayılı kaaunun 63, 64 madde•• mucibine• 

di,_ b bıl11uzı venin •• ır müecceliyeti sefetberlik müdürlükleıiace taıdik edllmiı 
:•d, :elip te bizim iÜ· VUZ ~Umanda mükellefler yoklama gDunlerinde cilıdanların• iıletmek 
P •İl' •tılaııraıaıı .. Biı, lldçeııneHMte Hüseyin Vışington (a.a)- Yeni tlıero ayuca mn um vesikaLunıdın ikiter tane getire· 
'~ti~ 

1 
l•ıniniıde tiıti · Hüsnü, Ali kcatclli cıdde· Zelında elçiıi Mister Nej cektir. 

• 1., t,, liYur oj'ol· ıladcki fırından tezğibtn bıy Ruzveltle uzun bir gö· 
ıf d' ai · M f d k ııcl~ •ı , .. 1 usta • an artsız ekmek rüşı:nede bulunmuştur. Elçi 
~ '~t,, lb tncedea ettiaiı iıteyerek ve verilmeyince beyaz urayd• 11 döoeıke. 

rı :f t)iy h UIQn. furuna tecavüı ettiklerin· i1Zeteciltıre beyanatuıdA b:r 
d~~'Jıı.l'ıaa:il oıııurdaaıyordu. . den yık•l•nmışlardır. Amerika Yeni z~ıında m üş 
~0'1- hr~ı.r•rıla:ını Hrdı --•-- tt"rek kumandanlığının ya· 
11 l~tt•ııaı •rı ıuthyualt, H 1 k kında tesis edileceğini aöy· 
oil ~ ~, . 11 altındaki kOdik 11 SIZ 1 

f '•d· T lcmitlir. 
•ri1or, yatırıyor· 

0 't Kırılçulluda Süleymaıı ---o-·--~ 

'r ''•l lc oilu Ab~ct deatorecinio Q ı • • ti ,,. ea., ,,.. ay ıııiıod.ı babçesi .. de11 ıs kilo taze ımpıya ar 
sıt G .. 1' Yarı it iliıti .. 

• 1 roı 1 ıoğan ile 5 kilo baklaauıı yauılmı-ıo• '''•iaıı ae iydi. y alaıı 
~''dı .. dadalcluı üıtüne çıldığ'ındın yakalanmıştır. 

ıt. 1~"'• derin bir ııap § Imım hanında Hüse· yacak 
'''•adağını rBr· yin oğlu Rtfık Dalyan Sü· Buenoı Ayres (a.ı) -

ı\' '''•• hıymın oğlu Yusufun oda· Bir Ç·>k mille titr Buenoı 
di~ı. Y•klıııp ta ba· ııadıa 950 koru• kı Ayıeıte yıpılıca\c olan 

' L ,.., lco k ü ., yme ı· · ti · t• k d 111lr.L Jmı ıere t" d b. d t ft o ı:npıya ara ıı ıra c e 
~· qll b' 'lk' d' ıa O U a e pa OIUDU 
'' Çı"'ı ıre ıı JD ı ve çaidıiındau yakalanmııtır. cney .. cekleriui bildirdikle 

ı.._,ilı ~le kopardı.. ! rlndea olimpfyatların yı 
' ~ e: pılmı tuibi talik edilmiş· 
'~ e ol-. yor be? di· Öacr 11c ık ıu ile vü. t' ,t,, haaılll L 1 il• 't ı, )G ~ •oımuıtu. züaü yıkadım. Kan çeki ---#- __ 
.,~ı, .... :0

•u g~verteaia lincıe taze bir deri ve ir ı l"mu·· r hak"ında 
w •6 •t1lunıaı çah· siyah bir çift iÖı meydao• U 1 
•ı"' CQ ~111l bil -'' ~·~·~ı, 0 

• zuyo~, çıktı . Alnında bir kılınç 
, it 6 ._!lll•nuıı ııtemı· yarası vardı. 
·· '•tııle k müıüae 6 lira um yapıla 

'
ı ~.. ınanıyor· Baıını ı -.rdım. Sonra cağı aaıl11ıdar. Halkın kö· 

tt ,
0

' ltrnıil.· küçük haaçerimle ıırtıadı· I' .~. mür ihtiyacı yazdan l:artı· 'r '1 •d· 1- • .. ı .. · b t .. , Ç,~ 1
' be, naılaoıyor ••. gom egı ış an aıı1ııya lıcaktır. Köaıür tevzi mrr· 

1 "'''! d.tu11u ıu tarafa kadar yırttım va hızlı çek· kez•, geçen ıeneye aiıbetlt 
'~u, 1>'• bıöırdı •• bir tim... f k '1.a )' • yüzde 60 aıla ömür ge• 
~i.. ''•layı _ arka lhtD Bir iada göılerim bay 

lıtanbul - Maden kö· 

ihtiyat y~klama günleri yoklamaya tibı 

Yoklama tribi 
6- 7-4 942 
8 9.4 942 

10 11 4 942 
13 14 4 942 
15·16·4 941 
17-18· 4·942 
20-~1-4 942 
24 25 4-942 
27·28 4-942 
29 30 4.942 

4 5.5 94'l 
6· 7 5 942 
8 9 5 942 

ı 1 12-5 942 
13-14 5 942 
15 16 5-942 
18 20 5.942 
21 22 5 942 
23-25 5 942 
26 27·2 942 
28 29 5 942 

doğumluların liatesidir 
Yoklama günleri 

Pnartesi, salı 

Çuşımbı, Perşembe 
Cumı, cumartesi 
Pazartesi, sah 
Çarıambı, perıembe 
Cumı, camaıteai 
Pazartesi, ulı 
Cuma, camartcsi 
Pazartesi, salı 
Çaı şımbı, perıembe 
Pazartesi, 11h 
Çarıımbı, perıembe 
Cuma, cumRıte1i 

PaHrteai, nh 
Çuşım'>ı, perşembe 
Cum•, caoıarteai 
Pazut esi, çuıımba 
Perş,mbe, cuma 
Cumartui, puuteai 
Sah, çarşamba 
P"rşembe, cuma 

Sıinaklar temiz 
durulacak _ .. __ 

Doğumu 

313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 

bulun-

htanbul - Sıbbıt ve lçtimıi Muıvtaet Vekilllii 
sıiıoak olarak yıpılın beadek ve : çukurların ıoa de· 
rece dikkatle kontrol ediltıuık ııhıılaıa ait olanların 
Gunlar tanfıudan ve um'lma mıbsuı bu'u:aaaların ela 
oelediyeleıce dıimi surette teoıiı bulundurulmaıuna iti· 
ıa dilmesini vılilildeı e bildirmlıtir. 

tt' y 1 d tirterek arok yıpmağa ka· 
... , ... , ıet e, ebıeue, korkuyı. dar verdi. D D y il s t Al a 

-, ~ -~,, _
11 ~ııııden ve açıldı. Elimdeki hançer • • 0 8fl 8 ID m 

~., '~ ~ l•lıba .. Amma düıtü ve ben alık gibi do- d 
~t • ·-~·· "•1betmi1. Te· nakıldım. ızmir AskerUk $U· Komisvonun an: 
1 ~iltraı\l Oımaa.. Belki Yaralı. biç bir hareket bes·ınden ı M ubımmea bedeli (19000) lira olan 100.000 Kı. / ··~ a. ı.~ çılım•ı. ölür . ...r )'t·'' -..q•ıl bunları ıöy yapmanın duruyordu. Bao· 1 8ilama Karbonad Dö Sud 18 51942 pııarteai giin& H· 

,.-1 ~,,','' t!~'t•ltnio boı bir tanbaşa yırttığım gömleği 325, 326, 327, 328 do· at 15 buçukta Haydarpııadıe G" biaa11 dahiliadeki 
),,,'-ıad,11,~~rdü Ye yaaı nin altından taıe, yuvarlık ğumln ihtiy.tlarıo senelik komiıyon tanfından kapılı zarf usulüyle sabn alına• 

ı. 1111 1 J b' k d meıı' meydana yoklamalarına başlaomııtır. cıktır. ,..' ~t,L Yara •yı ıut ı- ır a ın me 
~, ~6ııı. 111, fıttı. çıkmıştı. Bu doğumlu erat bu gün Bu ·,e girmek istiyenleria 1425 liralık muvakkat 

\ '..,, şü'ocye mür•cllla yoklama-, ... ı .. ,· .. d,' Yara •"'ık, yüzü Teni ay t"tö-ında bir f 1 tca1inat kanuounua tayla ettiği veaikalulı teklifferial 
~"' t.. T 'il• lınaını yıp crma atı lizım· 
'•ı/'''lı ' Y•n bayııa J•· ıümüş 1ıibi parlıyor ve dır . mubteyi zaıflarıaı ayni güu saat on dört otoıa kadar 
''- '-tıııı '_•y ıııtında 2aı ıö göğailllÜD güzelliği göz· Ge!tlliyeolcr bık''ında komiıyon reiıligine vermeleri liıımdır. 

'htd 111ı&rııe bıkıyor, lerimi yakıyordu. kanun uo ceıa hükümleri Ba işe ait şartnımefer komiıyondan para111 oJarak 
"· -Arkuı flr- tatbik olunacaktır. dığıhlmaktıdar.. 29-4-8-12 
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Milasa yar- Hint kongre
dım henüz gı sinin kara ı 

--o---memişt r 
AIJabıbat (a.a) - Hint --o--- koııgresine cuma günü tek 

Kı11Jay korumu genel lif ve dün kabul edilen ka 
baıkaJJr, Yeni S bab gllze- rar suretinde şöyle denil· 
teaial', Milbın bombalan· mektedir. Komite bürriye
maıında zarar a-örenlere tin Hi ııdiatını bir iatili te
yardım edildiğini ıöylemiş· tebbü:. ü vuku~bu1duiu tık· 
tir. Fakat bu !-Y rdım be· tirde buna mukı•emet et· 
nüı buraya gelmi~ ch~ ğil· mekliğimiz gerektir. Bu 
dir. Belki de kırtasiyecilik maka \ emel ancık şiddete 
muamelitı, yardımı bu ka· bıİ vurmamak ve Eişbhliği 
dar geciktirmlıtir. Çüokü yıpm et mak ıekliadc lolabi· 
bizim bildiğimize göre, bu Ur. Ç ünkü IPgiliı bükümt• 
aileler muavenete muhtaç ti mili müdıf.aaın millet 
vaziyettedirler. Erkeklerini tarafıL danrteşkilitlandırma· 
kaybetmişlerdir. Gebe bir ıına engel olmuıtur. Sal· 
kadın bile yaral11ıanlar ara I d d J t' - - d .. eö'ı 

ıran eve ın oııun '"' • · 
ıındadır. Milis Belediy si . 
kiiç"'k ik t b' d lemeyiı Ve emirlerıne de 

u m yu a 11 yar ım . . 
Y.pmı•t F k t b' ıtaat edemeyız. Saldırau ,. ır. a a ıç meaa· • 
besindedir. devlet evlerimize ve ltarla· 

Bir hayırsever vat İı· Jarımıu el koym k :uterse 

daı da kir daki evini bo· hayatımız babasına da olsa 

ıalt1rak bunların oturma· bu rı u reddetmeliyiz Hare· 
larına tahsis etmişt r. Bun· ket tarzına bakılırsa logil

Jara ev lazımdır. Yetim a· tere bükümetio müdabıle-
laa yavruları. da çocuk den uuk kalmamız dışı n 
eıirge kurumu bimıyesİDe d her bavgi bir yardımı· 
alml lıdır. (Anıdolu) mıza ihtiyacı yoktur. Ya· 

--o--
15 

baucı ordul r, devltt ve 

meml ketleriria bizul Hin 

distın bu m kutla kulla· 
nılmarnab. tadır. 

RA 
Anadolu aıansının Hint istiklili AlmanY' 

Radgo hüliSaları tehlikede yorgunto1'ı 
---o--- Tokyo (a.a) - lmpara 

Tokyo:;- Başvekil Tojo torlak umumi karargihuıın 
radyoda Jıpon milletine ıöıc:üıü gazetecilere dcmto 

bit•p ederek demiştir ki: tir ki : 
"Haıp günlerinde yapı· " - Mandalayıa düı· 

lıa seçimin neticesi mcm· mui [mDnasebetiyle Çuı g 
nuniyc:t vermiıtir. Seçime Kiog artık tamamiyle tec· 

15 milyon aeçimc:i ve 1719 rit edi mittir. 
nam:ıt t iştirak etmiıtir. En Jıponlarıa Birmınyanın 
rüzide adamlar1mızdın mü· munffakiyetleri ve Hint ok 
rekkep mü ı ekkep bir par· yınuıuna bikim, olmuı 
Jamento teıekkül edt cek· Hint lstiklil hareketini kam· 
ti ... ,, çılamıştır. 

Hel inki - G!çen hafta J ıpoo gkuvfetleri 'l!ir· 
4 bin kadar Ruı aıkeri ta manyada logiliı ve Çfn ku· 
kım adalarına hücum et· , .. etleriyle karıılamaıtn; bu 
miıtir. Rusl1r buz sab111a· karşıJamalar neticesinde la· 
dı ilerlerken buzuo orta· giliı aıkcrlerinin manevi· 
11nda bir çdlak , olmuş bu yatının kaybolmuş bulun· 
ılerlemeyi dordurmuıtur. Bu doğa görüfmüıtilr. 
ıırad tayyarelerimiz Ruı· Çung Kinır ıimdiye ka· 

tihsal a 
tifüs vat v 

Londra (a.a)-' 
toıı a gele• bitaraf 
lere iÖre Almaol•' 
çok yorıan diit111

1 
Fabılkılarıa lıttb" 
aıalmııhr. lıçiler 
ener jilerlni ka1b•t 

dir. ..-
Orta halliler, r. 

Naıf partisi meu•0 

korı trölleri altıaa• 
yorlar. c' 

Almanyada eğll• ; 
mamıı gibidir. 1 i1'11" 
ıiaeDlalaran proır•dl 
kırlcşmittir. ı 

Tif Ol salrlD• b•' 
lıorku H1mııhr. 

ara ağır kayıplar vermi~· dar lagiltereye hbi ııibl -----
tir. • idi. Ş imdi Çu~g Kiııg için L • d 

Londra - Ame · ikının yeni bir durum ve tecrilbe entgf 8 
Anupadaki ordularının baş devri b•şlamıı ve liintlile· Cephesi~ 
umaudanı Londraya gel · re de düıüomek fırsata ve- . 

miş ve guetccilcıt; umumi rilmişlir. Moıkova (a.a)..--! ~ 
bupt r Avrupıya gelmiş· ----------- terimiz LeniDsrrad c• 
tim, b ubin ıonuna kıdaı mat ele ieç rm ş erdır. de dOımındın bir, t Kilomet

relik yarış 
-o-

kalmıştım. ş"mdi de ıon Stokholm-Aıkeri mah mühimmat binden f•t• 
__________ ..._ .. _ ıafu ~ k •dar l<alııcag· ım, filler ilkbahar tıırruıunun almı11tır b r Alma• 
çok iyi bir dcreco ile bi- k '- d b ı y 

demiştir. pe Y••ın • ış ıyacaiı imha edilmiştir. 
Federuyon tarafından tirmişlerdir. Alının dere· Wclburen - T•yyarel<.· kanaatindedirler. Kmmda . 

tertip edilen seri biıiklet celer şuulardır. rimiz 2 mıy1Sta düşman arazi kurumuı\ur. Tiyatro Tenkitlerı I 
koşularının soıı hcftahkl25 Birinci Bayram Adıvn gemiletiae hücum etmiş, bir V aıiogtoa - Amet ika- 1 Jzmİr b8 
kilometresi Bergem -lzmir uç saat 5 dakikad•, ikinci aaldiye gemisine tam in· nıa Irak ve lran yaadımı ıet 
şöıeılnde yapılmıştı·. Cu- Ahmet Çelebli uir tekerlek betler olmuştur, biri de ba ta bık. uk etmiştir. Şimdi- hayret 
marteai gü ıı u Bergama ya fark ile, üçüıı cü Abmet u.ra uğratılmııtar. Bir yu den it ava bir Amerikan • • d 
giden bisikletçiler dün 11• Zeynel 4 sut 35 dakikada damçı gtmi b1:tırılaı•etır. 8 heyeti gitmiştir. Sahilden IÇID e 
bıh tam 11at 9 d• Btrga· dördüccü Yusuf bir teker· düşman avc.ıı ile ycpılaa Tıbrana g dea yollar ıılıb DüD aktam bl 
mıdan bu ket etmiş ve j k f u k la. mub r ebe 4 dOşmın tay ya· edilmiıtir. nede 8. Ali Ulvi Ô-
125 kilometrelik n:eufeyi resi düıürülmüştüı. Vııi~gon. - Amerika· tünün yızhk bıb it" 

----o----
Arazi ver!?İsi yüzde yi rmi 

beş arttırılac k 
Ankar Bugünkü harp durumu yüzünden valilik 

husuıi idare gt.lirkri de 2.zalmış ve bu yüıüodto bu 
ıuıi idcreler kendilcriııc düşen işleri bışarmd ta güç· 
lük çekmeğe b l2mrşlaudır. 

Bu durumu göz önü lan Dahiliye V c:killiii gelir 
azlığn.ı k rşılemak üzere arazi vergiııiae bir miktar 
zam yıpılm ıı b klncda bir keouo projcıi h.zırlamış· 
tır. Projeye göre armzi vergiıi vermekte olau mükel· 
lefleria vergileri yüzde yirmi beş a ı ttuılmaktadır. 

Posta ve 
lef on 

telgraf ve te· 
ücret eri 

An kan~ - Posta, te'g aıf ve h.lefon ücrellerit e 
zım yapılmasına dair olan l:ar roımc bugüa reami 
sr•ıetede çıkmıştır. Yeci ücretler 15 mıyıatı, paket 
Ucretleri de mayıs ıonuada yürürlüğe girecektir. 

Mektuplar 7,5, kartpoatallar 4 5 kuruştur. Gnde
luin 50 gramı kadar olanları 10 p ra, tebrik kartlara 
1,5 kuruş olıc ktır. 

Milli oivan20 biletlerinizi 

Melburen - 14 dümen da tcvkıf edılcn 556Alman iki biadeo fazla ıef 
llyyar ı: ıi Poı t M orupiye l J3 Halyau muhtelif yer· zuruadı te•nıil ed I•~ 
hücum etmiş dördü dDşü · !ere ıevkedilmiıtir. 1 lıı ki· ma kau~ık aamıad•~,ı 
r ülmüştur, ikisi huara uğ· o unda beri 8332 yabancı vili büyük muv•ff•klf 
ramıştır. hakkında tahkikat yapıl· nnmışhr. San'ataı~' 

Yeni Delbi - Sonivoda mııtıı. Daba beı bin kiti bilbusa bay Nuredd'' C 
vaziyet değifmemiştir. Çin bıkluada yapılmaktadır. Taceddin ve b•Y'11

1 
lilule Japonlar arasında V •tİn~t.o~. - • Brezilya det çok aHuılıodl'~ 
muharebe dcv1m ediyor. cumhurrelll: Brezılya keu- san'atkirlar bu alıt' 
Çinliler Manita cinrrnda diıiae kartı bir hücum val11 bırri Reıat Nuri~I~ 
ftbrio her iki tarafında olmadıkça dünya ile ılilb parçası namındaki 1 
çaı pııma\tladular. baUnde kalıcıkhr. Fakat tem~il edtctklerdİ'' ıı 

Londra - Mı d.lyanıD g:>rülüyor ki vıpurJuamıı ro aeverlere har•''t 
J~poDlu elioe girdiğine bu b t lırılaıalltıdır" den iştir. dye ederiz. 

raya rualüaıat gelmiştir. Fa· ELMACJ :-:::_:•• .. _.'·_-,...-:. 
kıt müttefikleri.ıı buracfa Al • al 
baf f düttüğü anlaıılmık G ÜZELi tın Pi Y 
tadar. -o-

Z ıten buradaki mukave Güzel olduiu kadar İç· BuiOnlımirde altıo1' 
met J ıpon ordusuau oya timıi derslerle dolu bu ib· fiy•tları: 
lamak için yıpılmışhr. rctamiıTürkçe ıöılü, Arap· Reıat _ 3475 

Çookiog - l!irmanyada çı ıırlulı nt:fiı filim iÖI· Hamit - 3300 
düşman guilerindeki lruv düğü rağbet üzerine Aıri Aziı - 3200 
•etlerimiz. 1500 J ~ poa öl- sinemada bir b•fta daha Hallırah- 3200 
dür mü clür. Birçok mühim- göıterilecelıtir. 

( Saadet ) Klf••lnde11 ahaıı.. Çorakkapl PÖltı llerlreıl 
kuıııı lıhı, 16f Huın Twl-. UllDER Telefoaı 
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