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ftada2askarı 

SONDAKIKA --.. --
4dasının 
themmiyeti 
4 lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıl ~er lia ( 1 .ı )- Bolıe.t ita •lr•ra - l•giliılıria ler rizli bir yerde• ••• 

~· batladıldarı Mada· \ Madaıraskar Koroeidor Laval nazar çıkarmıtlar1a da ,., ... 
.__ •r •dHı cenup Afıi- •• •• Ad d k HHfta pllık&rtBlmlıler 
' ~· doiu ıabillerinde-I gunun ası a DO tasını Kanlı kayıplar verm 

~. • 11bilclea 120 mi meselesı•dı•.. Du•• c.t ~; SO••y)ı•yor dir. Uçaklanmır Kerç 'a, ~•d1r. GealıUii, 616 a- 'S' ... miaıaa bllcumcla balam 
,•lo•etre karedir ve Londra (ı.ı) - larillı· Melburn (•.•)- Resmi : Viıi• (ı.ı) - B. Lavat 
,.~ • ••mea Tlrlriye bli· feria Mıdıgaakar adasına Koroıido adası J • poD. b11111 mabılleriae Mada· 
~ li&•declir. Nufuıu 40 çıkm111 glinün meselesidir. l•ra teslim olmuıtur. gaskarıa dDımeai müıaHt.• 
t.;, ~•dar Anapılı :olmalı Ada valuı d~ımıncı bir Vıti.ıgton (•.•)- Ge- bef'yle yıplliı beyıaatta; 
~.: 3,8001000 kiıidir. Bu hvır takındı ıae de Fran aeral .V nel dlitmını Kor~ ada valiıiaia m&dafauır.· 
ili f Çolc bababıt Ye bol ili farDİIODDDUa luyde d e- fidoya çıkhj'IDI bifdirerı . dan bıba:taıij Ve ht•tl 
,:~·~ Jetittirilir. Maden ğer bir kavHti yoktur. telgrafında adarııu tımımeı oluaın telg aflar ve veaika •••••••••I 
"f t11r. Geaiılifi 600 uıun· Buradı~i Frın111 la,ık" ı tecbiz edilmiı yardımııı , lar okuamuıtur. 
-...: ISOO kilonıtre olan larıaıaıa d~ hareket~. ıel kalmt1ı buabile mukave· Fraa11nıu harekete ıe· 
"lı •• do;p aabilleri ·ylk· miy. ceklera .z.ıaaedıhyor .. met kıbıl <-lmadıiını bil çip ı~çmiyeceii hıkluadı· 
.. k clatıarı• •arp ıabiUer· Gehrlene lagı~ız hyyar~le dirmiştir. ki ıuılr, Lıval geçilmiye· 
,

11 
l •teWeri ile ailnyetle· rl htafındaa ııkıt edıle- Vıtington : (a. ı)- B•} Cfiiai, ya JıpoJyaaın mab 

··~ Batı aalailleri ibr1ca ceklerd~r. . Ruıvelt .. rtneral V avelh temel bir tebdidı? ıuıliae 
' elveriıli deiildir. Berlıa (•.•)- Berlın g• · telgrafla •erdiii cenp!a de; lla auıle cevap vermt k 

•t .. ~'liliıler ilk def• İfg•I z~tcleri. Madaruk.ar vıliıi- keDdiıinia ·kabr•manc• yap İÇİD J Jpoa ufiri deiilim, 
S1,,,11t. olduklara DiJOj'O Dl~ vı_.. bikümelıne. olan tığı müdafaayı taktir et- demiıtir. Vo bea Dıgolcu 
•••ba•eı 8111, adaDID timal bırhhl(IDI tebarüz eltlrer~ k tfii fİbİ bu taktire bfilÜt flrlD atkallDdli Hklaamt 

••biliadedir vali bakkıadıı m tbedıc Ott fı''·I . f b 'k 1 d yorum. Söıllail lllva etm;,. Bu · m e " erıa • rı a ar • 
'• lı, Afıikaaıa ea ce yazılar yızmaıdadarlar. çahıan amelenin bile işti tir. 

--o----~ 11
•••••daa 2270 Hia· ---0--- uk eltiiini tıildirmittir .. 

2loÔ•d~· . Bombayclaa d• Çinde bir ha- ----- Kaçmı• mı? ltt, •ll'!meaafededir. Böy '.I' 

·~,. c•··~ı Afıik•d•a Hiat va harbı Japon ticaret Salmıclar mı? .. j 
~ •• u:.··~·a ridea nakliye y ..__ b 
1 .. t •rı bakımıadaa ber Ç11ıakiag (a.a)- '/.7 J• bahrı·yesı• Loadra (•.•)- General Bıhırı. u 1 

ır f b . . ve ıeaç m••• toı, • ı ı7ni ıekilde koat poa av uçağı 27 omb1r· J ırodua Afrıkıdıkı Fran111 mia lnrlara, laı 
S~&ııfddir. dıman uçığını himaye ede. - - -o--- mtiıtemlekelerinde larili1· çelere etel& etelr hedir 

••t. 11•paraa Jıpr>alar h- rek taarruıdı bulunmuılar· Tokyo (a •)-Bir Jıpoıı fer aleyhin~e ke~diıin .. deo ettiji latif çiçekleri ılı 
'9 •tlı• ftrıli •e Eaibıyet 11da Amerikan uç•kla11 g11etui bükümetin yni fst ıf.de edılmek uzere :~l;. mek ,e onların raha ıa 
.._'I, ffiıd oky•aaıunılıki tara'ıadaa lcarıılınmıılar · der iı programından balı· ~Hnlarc •. aerbe~t btralcıl~ı- bot eden kokularaaa Is 
11:•111•• adalanaıa iııalı dır . . Bir Jıp11n tayyaresı ıederkt'n diyor ki: il hakkında çıkarılın .. ıd• vuşmak için aahralara, aza 
\t J•po• gemilerini• Hind dftşüılilmüı bir çoiud• ba· Harp bıııada Japonya- diayı Luodndaki FraD111 ltra koım•ia vaktialı yok111 
..:,'••iade uıbestçe dolıt · ı•ar• uğHmııhr. Amerikan nın 4 milyon tonluk ticaret ve iaıiliz mahfilleri ebem· H bemea biabir mlıt 
... ~••dıa itibarea Mada• t•yyareleriaia biç kıyıbı gemiJeri vardı. Ayal 1 •· miyet vermemiılerdir. kır ve ıeblr çiçekleri•• 
l'tt raa darumu m&tı efık· yoktur. maada 15 milyon toalak ta --o-- toplanan ve birer ıarlf 
1-._,;•cliıeye dllfirmllı bu· teıgiblara konmuıtu. J•poo A •k ıeye bapaedilen latif Is 
--~. Ordu Geçealerde ce . Çinlilerin çe- Haayi bankası bu ~inat merı an kularıaı ıöanllerlaiıe ... 

""b4~rilraaın Viıi ile mft· te akınları için 196 m IJOD yenlik bir Uçakları dirmek içia Odaa .... 
'''• •hai keameti bu iı· kredi verecektir.. unda Şemh Şiilulalla ma 
"ta dotru ahlmıı b 'r adım Londra (Radyo 8,15) - 0 S ld qazHıaıa yaaıada J• 

91111ttı. Çia çeteleri Birmaayadı 8 ırmJŞ açılan, 
,,,, .. 1ııal bıh Hiot ok·ıteıebbthü ellerine ılınıılar Laval hareke - --- ---------· 
tı,_::•dıki vaziyeti deiit · dır. Çın kun tleri Birmu • Yeni Dalbi (• •)- Ame E. Güre 
lıı, ~ •ide ~eraber ileriıi z• budundan rirerek Mıo .tı protesto, rilna UÇAKiarı Rauıoa tay- lzmı·r 
~t ta ~deniılerde müaa · \dalyanın sıarbında ilerle d J d vare meydıalığını akın 
.-.._,~'?-•lyet alhaa a'ı ımıt mektedirler . Üıleri Hiodiı· va ı. re . ,, pmıılar, meydanlıi\ bom K o 1 on yala 

lf br. 1 tanaa olaa ltir Amerikar d• bılımıılar, yaagıalar çıkar-
--~ ı'' ••• jıpoalara ıeç bava grubu bir Jıpon hy· e ıyor n•tlar, biç kıyıp vermeden v k . 
~~:,••Yclı, ml~tefikleı bu 1 yare ~meydaahğını hncuo: Vışi (a.a) - M..dagaı· döıaaıliıler. ıaaazasına ııuı 

11ta.1c1!~ı.a •azıyete dBıe · ederek meydanhiı tahrip kaın işgali müo11ebeliylı --•-- - -----· 

(l,~o~.teainden) etmiıti~--o--- ~::·~,r~~::e F:::;ı ~~,~~~ Amerika da ~~~: m::i ,;~·~;;,: 
il'- d •• kili demiıtır lı: K k açıldığı .zaman nefi• v atta uç Gizli bir "Fıanı •ın uiıadığı le rışaca kuları dünyoyı• tuta11 6 

• , cavüzdcn dolayı bu laiiıiı V •ıiaglon (•.•) - Miı- lardan bir k"mı: 
t &m cef §e bu ekdini protesto ve ad11 ier Hol gaz ~hcilere beya· ... (lımir Koloaya11, Tir 

'~~at (a.a)- Harp di· Loadra (ı.•) _ Avam nıo bilahare iade edileceii tında Madagaıkara icap kiye Yıldızı, Sevıi, A 
~•la i Mahir vakuu.a kamar•11 sıı zli bir celh vadı oı de reddederim. M4 !dene Amerikan gemileri lıı;ı, B1thar Çiçeji, .çı 
.. ,.. ••••lırdea &çilaii l aktetmiılir. Müzakerat ne gukar müdafılcri de bunu de ittirak edecekl~rdir ,de- Demtti.) 

•laıiıtir. ticui btaüı belli dejildir. böyle anlıınıılardır . . miıtir. · 
\ 
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ilrk tarihinde büyük şan ıl . • ı 943 San'at 
• ıöhjet kazamuış Türk

1uALKINSESI HAKKIN şehir Haber 1er1 M••kAf tı 
Kadınlarından ıH SESiDiR - • U 8 8 ' 

ca H k• k k D d• C. H. Partiıiaiu 94 ıg 1 1 at n Yol ve ka- Ekme er 1 yıhadaki HD'at mliklf•11" 

Türkekut

1 
güzel oldu nalizasyon Ağır işçi 600, BOgOk =~o o~: .. ~~::~.~:7.~.~.i•" 

oim Bi6eı.ıin telkin/erile 
n Ali pat lamaia ve 
.,ıer, cehennemler saç· 
•la müheyya bir oombo 

laaline 6eliyor .. 

~·-Sevim Bige Cın Alı 
aerir&de bütüa kuvvetiyle 
raııyor, her gece saat· 
ce telkinine ve milliyet 
111aa devam ediyor, ona 
atlHce eski Türklerio 
lbiai fertf ve ıınını mü· 
Aıah bir ıekilde anlatı· 
•. Türk ulqıunuo gelmiş 

eçmiı ve tarih ıahif eleri
e J•digir ettikleri büyük 
amlarını cibıaıümul kah· 
amaahkluını tecessüm el· 

00 ~~ 
I• Qlerİ 200, Çocuk 1 aa ittirak edecek aa• t 

Bir kaç vatanda~ımızın 'ı' kirlaun dikkat ve rl•f1 

mü~terekea yazdığı bir mek Belediye reisi 8. Rcıat Gram Alacak edecekleri tartlar hllllıat•11 
tak: LeblcLicioğlu di111 yukarı b 

1 
ıualardır: ~ 

Bı htibabada İııöan pn· mahaliita inıuı icap ed~ lat~ mtl~iirlli~ün~D. i · Kompoıit6r T&rk olaca ' 
1 . . r . ditdiöıae ıore agır ııçılere k ik' b 1 .... kının içindeki yol arın ve yollHlı kanılızaayoo ıı erı· • 

200 
onda garp 1e D ı u a 

partelleria tanziminden son• nl btldk etmiıtir. Hatay 600, biiyllklere ve ço· cık 941 yıbada Aak•''' 
re çok güzel bir ıekii al· cıdduinde ioıuına devam cuklara ~OO gram ekmek (atanbalda itidlimemif '' 
dığı görüliyor. edilen beton yol yakııı gOn v.er'lecektar. Fakat azaltma 15 ikiaklaua 1943 tarilai•• 

Y · b 1 d' • · • muvakkattar. ~aıuunla bera ._ d A k da C H r. caı e e ıye reı11m11e lerde ıkmal edilecektir. lı- d •a ar D ara · ' 
.ninn ttarJıöımızı uıederiı ber bundan ıoara lzmir e 

1 
k t ı·· ıae 

1
sad•"' 

' 
6 

miria ea giizel caddelerin· lı. • gene H re er ıı v 
1 ki. gü ıı evveline kadar den b.ri haline gelen bu ekmekler iyileıece tı.r. rilmfı olıcıkhr. 

yerlerıae konmıyan kaaa· caddenin etrafı ağaçla dı· Bu meyaada .. yeaı arpa Dprt aeYe ayrılan bll 
peler ba ddo mün11ip ma· rılacaltır. çı>(moğ .. boılodıııad;a .1;· kompoıioyonlar bokkı••: 
hallere yerleştirilerek b ıl· Yukarı mahallelerde iki lrıada hıynn yem erı e daha fa la malümat .1111• 
kunızı a bu cihetten de zevk k · 'k' '- ld 'bollatıcaktır. · t• ı bltt bi Parti ı•· ınalızuyon ve ı ı aı ı · ıı ıyeD er a 
ve istiubıta temin edil rım İLşHtı iıi düa beledi. ----- nel ıekreterliiine bat ,ar' 

-o-

aılıtir. y• •• cümeni tor•fındon mil· Zeytİıi bilırelr. 
HALKIN SESi ::~~rR teahbide ihale edilmiıtir. ~--0---

rıyor.. --··-- Fiyatları Ôyle bir bclig t ve 

d F d Vıllyet fı.t mürakabe , •• taıı. bir ifade ile t~ı- Malatya an uar a Bueüoün eO 
önemli olayı 
Madagaskar -
ra muharebe 

ialeriae devam ediyor ki komiıyonu dün akıım Yİ-
aa Ali D111l olup ta şim erzak E2'lencele. r liyctte toplıamıı. ticaret 
i '- d b 9ekiletinia bildirmesi Üze· 1

9 
•a ar u deıhnlı11 b • Fuardı eğince yerleri-

• bu meakibeleri bilmedi· eklenıyor rioe toptan ve p ~rakende 
oin ç 'i•lhlmuı için çalış· zeytia Htışlan içia fiat 

ne ve duymadığına hı)- Malctyıa (ı.e)- Vılayet mılara bıclınmıotır. Birde 1 S -
t ediyor. Y tespit ey emiştir . . oa gua· 

_ _ iaşe komiıyouu gerekli ted· ath karınca meydana geti· lerde zeytin fiatlar1aın se· 
O, bu mu.tema• guzel b' J • • 1 k - ·ı kt d' k 
b·ı .1. k b lJ erı ıocc eme uzere par 11 me e ır. btpeiz bir surette yü ıeı· 

Ankara (R .. G)- Al' 
man radyoıu bu badi•• 
hakkında şa•ları ıöylemif'" \'e ı gı ı arısı .. ııı u kc.- "d 1. . · ı·-· d t 8 d ,__ -•- ,_ ı b 

. 1.. 1 tı e vı ının reu ıgın e op- UJ ıa "uçu" çocu11· mekte olınuı böy e ir 
ar ıeaı.!. ma umatı nuı 1 n mı•tır. Köy ibtıyar he· ılard•n bıfka büyükler de db' · 1 · t tir. : .J " ide ettl aı e h 1 y f te ırıa a ıamıııu ıcıp ~ • logilialn Mıu• • a. ~yra11 o u- yr.tlcriyle mümcssilJerinin· isti .•de edebilcc~ktir. tirmiıtır. " t• 0

' "
0 Sevım Bıgeye k rşı de ,hazır b .. fuadul.cları bu Belediye reiıi dün fuar --•-- gHkara kartı bir harek• 

laa mef taniyeti güu geç d . h 1 I b d k' 1 · · geçmişler ve umumi ,ıli" . . toplınlı a yem mı ıu a ın· sa uı ,. ı ı oyua yer erıoı 
1 

t 
·~· aleşleıııyor. Nıb•y•t e&y• kodu ellerinde ibti- tetkik •yitmiştir. Ekmek karne den 7 uotlik bit mOb ~ 
ıhmk odl~Y?'• şlmdıye ka· y•çlaııadan fula yiyecek ----- ile adonın teslimini iıtelll~! 
r •• 

111 
de bn kohr•- 0>addc11 baln.oaların bun- Sİ İ(e~birlikte 1••di~. Vali bu tole~i r• 

111 an ne.liu evl.idı olduğu la 1 bu- u" ~-et·• teılı'm tl· K U bJay c detmış ve P•ıartesı akı• 
ld d "" w Ekroek karnesi ile bir- h b b 

1 
t HtlJ • e ne en Rus Çırlaı ına melen kuulc~tırılmışlır. Jh .

1 
J S b . I mu are e •f amıı ar. 

yua eğdiğıni bir tütlü tı 8 İ lilı.te .. liaıer ank yerh ma - devam etmektedir. frı•'" 
- - _.,___ lar pnulanndaa kumış 1 . t dır vıı' ıvaaliııoıt sığdıfllmıyor.. M yısrn 17 1·acı' güoü ld 1111 ana Z"Y' ı var · 

ıtak patlamıg- ve ıteşler np a · t' ı K bt· h 'f 1· d tıa -Ç 1 k . .. ılmık üzere nuaıara e e • . n itıi• 
.1. ıs ıyeıı er u ay ı tı a ıne d . 1 . . . a anın vaııyt -bennemler snrrn.wg· a mü- e e"Dıyeo uın umı geçen ı. . d d ' 

v !ştirak ede bilirler. O ğün ·w ü . · b olduğu aanaıha t ır:" 
eyya bir bombaa haliuı Sarhoş k mı ı m eueıe:nız u ayın L d d d 16, .. 

busuıi atular iz nirdea ve onbeıinde guehlere yıpı- _on r~ '.a yoıu a 
liyor. 1 t b 1 E lk' ~ M•ninduı Menemer e gide· • b' .

1
.. .

1 
b le ıoylemııtır : 

Snim Bige, kocasının sŞan u -b vvde ı a .• ı c · lderdir. cagı il ı an ı e nereye aş 1 d k d k' bar•· 
( m . budc aşı o • guıp vurmıJ.,ı liıııu geltcc ği ı Ma agu ar ~ 1d . 9ir •İf k•nıuı huekete getir- , Bıçak taşım~k . . kit d •am etme..t "· i ... . . k bir bu1iore olmuştu r . ılan oluoıcaktır. .. l çirll' ıı ıçıo co ıneaıoun ve b t e ıe 

Nezih ı: iınıinde bir 1-<a· a arya mevzu e 
loterib olarak Con Alinin dın •İl•• •• ıuhoı bir bal· Fuardh Yuıuf oğln Meh· or. Fahri Işık 1 miıtir. Viıi hadise ctr•t: eadlıine vcrdig·i geoi!ll bir mtt Bayraktarın 9e E•rtf bl'· ır• 

y de dolAşırkeu • biıdrnbire .,. . 
1 

fıada henüz te ır ac 
lihiyetle devi t işleıiae paııda Mc bmet og· ıu Hüı· •rAI, Memleket b .. tanu . R t s ..... 

şuurunu kaybetmiş ve !O• Roııtken mütebua111 aıemiıtar. oy ere ıure arıııyor, idueyi eline alı- "ak ortasında çırçıplak so• oü Samurluın üzerinde lloııtlren n Elelııtrtll tedniıl ıeşal Peten bir muıjıocl' 
r. yunm gwa "ba•lamış ır. Ka birer bıçık bulunarak alıa· ı ·nılu. lirine! 8e1:er Sokak M d ıkardaki aakeıi ..,o· Kana 6zeriode bökleş· 1 

Y .. ... • ~wn · ı "'<~• • ıga f 
dıaın bu uyguasuz vaziyeti 1 ~ıştır. · · • kavemete ve Fran111 bit• •ie yüz tut n Ve) yc:rltş- _ _ 

1 1 bulunan Rus nüfuıur u göreoleı bekçiloeri badist• ı YENi SiNEMADA i rağını müdafaaya davet 
d "!D h~beıdar t:lmişler \O : ' ' f 

rm•ii• um diyor. Fak t N zıhe yokal•norak odli 1 D·kk.ı!I Dikkat!! Yaz Mevsimi buıiioden itibaren : mıı ır. . .ı'' 
1ııyretli v v taoıever 1. d'l . t' • 2 Büylilc: 1 ürkçe ı Yeni Avantür ı Rumi Fransız AJ• j~I 1. k d yeye td ıaı e ı mış ır. • S ı A ·ı. '/ r 

• mi ıydperver • ID, lBINBIRINCI GECE Münir N ıriıtin M6zoyyen .... .. gilıe - merı.oaıo a 
alnız bışı • tr fını sun Ş ı ı ÇI ATAKHANELERJ : mulikatguurı Ltvalle 1 i 
•k• dm., b.ı •• '° . iu • - lzmi Askerlik u · 1 N B .. ı ru,~n,rn,. y~kıod• r••:.. 

1 ile başa çıkrımıyacıığu ı • H(NT RUY ASI Myrnaloy Tyrooe Poner ı bir ıub aeşn bekleaiy~ 
hyor VfJ g· ad D S?U e besinden: i Seı'nılu: 12 1.45 6.45 te. cumartesi, putu 9.30da : ___ .. ,.-

•isi ziy c1eleşiıor. ö. ce 325. 326, 327, 328 do- ı Duhuliye ıs Kuruş : -Altınpı·yasa•• 
rideki vı hrsı an )' n .. gu1lln ibtiyaıtıaıın seııelilc 
k ve balkl• hG~ üm~ ti ye ldacn lnına bışl1.nmışhr . G • 

.ı.,.u clinder.ı kurtardık· aıı doğumlu eul her gün Sahil Park azınosu 
a aonra müate'.lit Ç rlcır · L .. tla yokluna· 

şu;ıey rnunca ---o----
• peuçeJ~~meği göz alı• lı.rıoını Y• pfırmıları lazım· Colc zengin saz beye ti ve Iıtanbuldan buıuıi suu!te 

lll!liii6ı•t3Ulır, Alıyor ve gec gilct:li:z iır. J gdı;ıten artıstlerın iştirakiyle önümüıdek comarteaın· 
............ lıtıyor amma ne çare ki Gelmiycnlu bık',ın ~ den itibaren açıktar. ilaveten zengin bir aile varyeteıi 

mıkOs çıkıyor". ı:carıuDua ceza hükilmlerı de gelenler nf~'ye boğacaktır. 
-Ark.Hı var- tatbik olunıcakhr. 

Bugilnlzmirde altaaıa aht 
fiyatları: 

Reııt - 3475 
"Hamil -- 3300 
Aziz - 3200 
Halkıh- 3200 ,.,,._ 

................... u ............... ::-.-. ................................. . 
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1 Kömü :c.. Düngadanel rolugor' Evi e ölü I Yankesicilik 
~!.~IAYESI Mahk" Hogecandan nfill bu u du iddiı:b11 

. gıp ş. lıi Oıdu ÇO .. ZU"ldÜ 1 IstıabuJ - B · yoğiuııda Ar •ta içlDde kundura 
1 ' 4 1 b 1 Yeniçar~ıda Çır eti ri so'-a· aimak üzere clolıtaD Meb-
1 ~· - ılaa.ı ul - Ar vut~ô T r " ~ lr d.. -c- 'ğın da 24 nurn ralı evde md kııı Melilıat Ôabığnı 
"tı, ı'L?•üı oldu. yünde Hüıeyıo ve Bcciıoıı •ı i f • d ·1c· ,_ Rorn~cyada Picrıe Or· oturan 45 yaıında Atıf is· cebinden yaakeıiciHk ıure· 

• ~•lıı ııı ço (ae- smıo fi ı ı l'I ömürcü cllf· 1 9 ı· ~ 1 
1 •11 • · d b 1 

7 
sovitz ııduıd 28 y•şıod6 miodl bir op .rct ıtisti c!üa tiye ıraıınıa Ç• ındığını 

1
• .a1,_ Çocuk tıy· rın ~ u unan 00 kilo lıö . 

" ~ "'• d - f h bir dihiıı:io birdenbire dı·ıı sabah evinde ölü bulu 17 •. ıikiyet etmeaı üıedae Ca· 
''l •L • yara- aıurü • lı fiatla kilosu 15 ~ı. "•ta ı. J ı. çözü aıüclü·. Orsovitı 16 muştur. Hadise· Müddei· ma Ali oğlu yaakeııcillktea 

..._tı,d tll •ıirlerin nuruştıa utar araen suçüı Y Y 
H •11 y t" k 1 1 d yaşında iken gerirdig· ·1 br·• umumiliğe bildirilerek cc· nbıkah Tab;r iğit oğlu , ~•dır •nıın çık- u ya a .. ımış ar ır. "' 

• 
0 e Ad•· ·ı 

2 
butalık ve bunu ta'·ı·p •de" scdt muayene eden adliye olduğa ılblııılarak yakalan· ,t,

11
• Y•nıyordu. .•yeye verı en muh- ıs '" ... 

... L t ki ·ıı k bubranlu e• ıasında bı'r tabibi Enver Kıran ölümü mışhr. 
' .. ,,, .. 1 uııtırırkea e r mı ı oruoma mab ~ 
't6 "llldı. kemeaiade yapılın duruş- den bire dilini kıybetu: ş, ,üph "Iİ gö rmüş ve morga 

• d,, I~•: bir 1abıh maluı sonunda S şer lir• konuşımamağa baıl•mıştn. kaldnmasına kuar vermiı· 
'it davırı üıeriaden cezasına mıbL üın edilerek Orsovitıı: [kendisini birço~ hr. 
411,, l&p ıüvertede 6 ıüa müddetle dükkiala· doktorlara göstermiş, ç lb Tıbkilrata devam edil-

. \'· uğraşmış, fakat bir türlü mektedir. 
1 

1•• doıtlar ruın aeddine karar vermiı- konuıamımı ştır. 
'•••ıada dövBı tir. 8 unuıı üzerine tekrar 

• ~ 11,b Hamsi ümidini kuerek bay~ t 
~ ı, b lla•t karnına ahlmış, ıı:ckiıı ç clııkıohğı 

''-,,~••çerin ac111 Bol)ug"' U rıeticeıindo kendis"oe. bi ı 
1 

o da can mevki yapmığa muvaff.a~ i'• Siaop (•.•) - iki gün· ol ı uıtur. Bu sıralarda geDç 
·~L '••iti b' denberi Sinop limanında bir kııı:Ja .hnı•mış kızı rıl 
"'•ıa.& ır uj'ur· Y r 
•• it& .. Ea iade şimdiye kadar görülmemlş dırmsaya sevmiştir. Fakaı 

t~d,'i"1ıuz bir be- mebzoliyette bamıi avlar_ dilsiz olması bi11iyahoı ta 
11 d maktadır. Deni• bamıı· ıil· mamiyle anlıtmasına m111 
'h~o enfıia On- • 

t ' td '- rüleriyle doludur. TacirJerı· oluyordu. J 1 •6ıle ~· Artık 11e 
) •ıy iyi fiıtlarJa mübayaa yıp· Bir güo Oısovitz. aeı:ıç 
''· L.J or, ne de • "' d ~, lr mığa bı-lamı•ludır. 1 k kızla yalnız bu'urkcn bütüı 
•tı'I dr u unki y v parti nvkiyatına bu hafla ce1aretioi toplayarak kız 

.:ar •, ııtma ya· ı d. ki f d1 v •ttlıınit 'b· başlaaıcaktır. 1 ıvaç tc · etmek iıte · 
d&" i' 1 aıişt.r. Delikanlı bu ııradı 
. •tQ mımhyamımış, ve çeouiııi okadar büyük bey(caaa ka 
' Ht R&a bir sabah avuçları içine alarak dü- pılmıştır ki birdenbire di 
~'İı •rtede toplaa~ fÜameğe başlamıştı. ı ıoin çözü ldüğü JÜ görmü: 

1 Yo,/
6kıe bir yer· Tahta ayaklı ihtiyı· bir ve koouşmığ • bışlımışt 11 , 

.. , ~'Pı tı, Etlerini bir· korsın , Mehmet Rciı otur· Gcrıç kız izdi uç t~klifiııı 

.. ---o---
Berline 
Giderken 

latanbul - Almanyıda 
toplacak olıa 148eynelmilel 
idaı i ilimler" koosrreıinde 
memleketimizi ve Ü ıılveui· 
teyi temsil etmek üıeıe 
davet edılen Hukuk Fab ül· 
teıi dekanı ve idue hukuku 
ordinaryüs pıof<!•Örü Ali 
Fuad e.,ğil YeşilköydeD 
~alkaa tayyare i o Btrliat 
buek~l etmiıtir. 

Osman iyede 
çeltik 

l '•il· . d ~ d k tt \t'latl • ~iU HD 1 tan doğruldl; kabul ~t°;1İf ve İ~İ gerı~ l meselesi 
Iİ" ~ 0. •r, dedi. Ka bu kıç adımdı orhya gel· evlenmıştır. Ş ımdı Oıso 
et ·~, ı~ bal oldu.Her di ve bıj'ırdı : vitz berku gibi konufmık· Aı· a.k•Ora (•.~) -J C.Hl.:k· 
İf 'il b~ ~•Yor, her ıiln - Yoldaşlar, hanı iaı· tadır. mec ısı ımuuye e çe tı ••,e:· ridiyor. Sa DID, gemide bir kadın var.. ıirıatı yüzünden basıl olan 
ıd -i 

1 
tz. Yoldaştı 

1 
Sustu, etrafa bakındı. _.,_ ınshfığı gidermek ı ~ın 

IJ ~.l;11aı,z oldu. B Her~es başını kıldırmııtı .. Kendi 'Bhsı alıghine Z1<a1;t, Slhbat ve aliikıdar 
0

• ~'lb hbıa e kı' ihtiyar setini Ç\tlıhr k: 'l i ı ğer vekiletlerin iıtlrakile 
jşl -),~~~·Q... d':ad:~ k-- laa~ıo baua diye zabıt tutmuı bir, lıa,nuat liyihuı kınr-

---ı>---

Alıkoymak 
Hisar öaiinde tamirci 

ltalyaıı tab111ndan Nikola 
oğlu Cıvaaıbuh küçiik yaı• 
ta bulunan Fatma iımiode• 
ki kıdıaı fubuı yıpınak 
mak11dile dükkiaına ah
koyduğu göıülerek yaka-

lınarak tahkikata denm 
edilmektedir. 

---o---
Zabıtal bBIBdiUB 

memuruna hakaret 
Çorakkıpıda OtobUıte Iİ· 
a-ar• içmekte olaa~Mehınet 

• • • • •• ı • 
ııgua rçaıemesını ıoy.ıyen 

beldediye memurooa ha· 
karet etliği o den yı kalan 
m1ıtır, 

---->---
Hırvat tay. 

ya recileri 
-o-

Agr•m (•.•) - Hırvat 
rciti doiuy• göoiUlü ride
cek olan Hırvat tayyareci· 
ler gruhu.ıu kıbul etmiştir. i• , ~•tt "r te rar ettı.. Gemide bir 'l aş\ırı mış tr. 

'' .. ~•I• bir kö . kıdın var. Hem de içimiı· A..ıerikanın Eut Hımp· • ı 
' .... ŞUID• d b.. . b • Elh a sı·ne as nda ~ dllıü1aen b" en maın kamarasında. ton şe tinde sorgu bikimı : amr m ı ı 

)• dı: '''•ı kald ~~ Belki de baıka bir yerdt .• Jobn Rilrı, küdıb bir ıuç· ·---------------------~. 
\,. ırana A. b'ı· . . e· 1 t ~htinelerden itibaren 2 bliyük ıabuor : r, mm.a, ae ı ırım ışte.. ır uyu sorguya çektiği ııra· 

ı· ? \' dfrekı d d kıdıa var .. Uil rsuzhık 011• de verdiği münauıbetsiı ı birden birbirinden güzel ı 
~ı,. ?' fo,:', •• _n,- dın reliyor .. Bu kadar yıl cevaplardıa feaıa bılde ıi· :1.lımirde ilk Yıldız Ya&muru ı 

ı • a11n o · b · L ti · b' b. D fa ~ ı 't? y 1 oera erıı. eve erın ır l· airlenmiı ve bir uahk ta ' . 
''•• yanrıada riyle dövüştüiDnO, birbirini t Unda Darnel • Jobn Pıyoe ı 
ıı, liu . . öldilrdilğüoü görmedim. Bu sinirlerine bikim olam•y• . • f ı 

•• d ~-... •eyıa, .1ıı1 ııadın bize bu uturauzıuğu ,.k ş ı dddli bir ı•mar ·~- :2· tzmlrde ilk de a ilk Gençtik : 
dl ~'dı: h lcald11arak verdi. içimizden biriılaiD ketmiştir. ~ Mickey Rodaey • C !dliil Parker ı 
0 . ''~ 'ctaıd sakladığı bir kadın var. Fakat hikim, tokıtı tSeanılar:l 30 -3.10 .4 40 ·6 25· 8 9.30C .arteıi-Pazart2: 
f )~r l, t Uiurauıluk ll"r~y:;:Jı~uıtaf& yeriode1> atar atmaz kead ıne gelmiş 
t ~ vi "' 1.1e hak11ı bir tecavüzde ; f • d Tel. : 
• d, iıa,,: korun: - Arıyıhm, bulalıın ve oulunmık cürmü ile kendi : yyare SIDem&SID 8 36·16 Z 

~i'd~'dı, •hık ol11ydr, denize atalım! ııbsı aleyhine deıhılbir t 2 büyük proğram biltün yurtta olduio gibi ı 
,ı· ~i ' ~· olardu. Eıir· Diye .,bıiardı. ıabıt kaleme alarak kendi : lzmirde de çok rağbet kazanın : 
iti ~~tt, L•t'' t~k kadıD lbtiyu elini kıldırdı: ,_ d. · • • ı T" k - lü A '- ı • 11 Q 11en ısını c:rmü meşhut , - ur çe ıoz ıapçı ftr11:1 ı • 
a 't f,.._ •rdı. - Haaayır, dedi.. Sor. b ' • • . -tıı \IJ na ~emesine ıe.vketmiştir.. • KIZIM DUYMASIN • 

091 t~ ~atd Y•nı başım bir uğuuuzluk daha yap· Cürmü meşhut bakim:, : ı 
,,, 'ti ,>6tG '-· B•ııaı çe mıyahm. O kadını bulma· . rkadışınıo bu hareketinde Umumi arzu üzuioe 2inci defa ı 
;; ~ .. ~ ı,d~~. baktı •• i'• kalk1raak, onu saklıyn b:afıf letici ıebepler göımüş : 2-Iuııiliıce ıöılü ı 

-,1 '' dı. elinde buçerle oıhya çı· k d. · · 1 - d • MUMYA' EL( : 
J ' •llt ıe en ISIDI ya ruz UÇ C• t nın 

~il 11Yordu. kacal&tır. far para cezuıoa m11b~ üaı t ı 
' •öıaan ta· -Ark111 nr- etmiıtir. • : Türkç e: 1,50 5 -8,10 - lngiliıce 3.50 • 7 • 10,10 : 

... 

' 



SAHIFE4 

lçk· e ı 

t 
dereces de fiya

a düşüyor 

h!hiı rlar idnui alkollü iç"ilcr üıcrinde ycui ka· 
urlu vermiş ve bu kararların tatbiki etra.fında buar· 
lıklara bışlanmışhr. 

Yeoi lıarula 1 Huirandau itibaren içkilerin im11I 
ve satııınds da deiişiklik yapıl cak •e bugüo iıtıel 
edilmekte olan rakıların lkol dereceleri yarı y.,ıya 
iadirile~ektir. Öailmüıdeki ay bıtş ıodan itibaren bugün 
piyaHaın en yül sek yani 50 dı recelik Altn.baı ve 
Kulüp gibi uluların dertcl ıi 25 c indirilecektir. Şim· 
diki 45 derecelik rakılarında dertceleti 18,20 derece 
yi sıe~meyecelrtlr. idare rakı, fiatl ırında da değişiklik 
yapıcık >1e fiıtlar bir miktar düşecektir. lobisarlar 
dare1i bir taraftan rakıların dereı:cl~rini indirirkea bir 
taraftan da ~•rap imalatın yeni bir veçhe verecek 
tir. 

Memlekette üıüm mıntakalarıı. da şarapçılığın tc 
rakki ve inkitafını temin maksadile icap eden tedbir · 
Jer alınacak, şarıp imalatına azacıi derecede hız veri· 
lecektir. 

Şıup İm•lih için inhiı rlar idare11i iyi üzüm ye· 
itiştirecektir. laıalit içia yabaacı memleketlere oo ton· 
luk mueıum, vuiller sipariş ~dilccektir. Bu nrillerc 
konulacak şarap on seneyi doldurmadın satışa çika
rılmayıcıktır. ----

Kamyon altında oarça
öldü lanarak 

latıo bul - Mt cidiye ı öyünde dün feci bir kamyon 
kazuı olmuştur. 

Şöfer Hakluam idııresinde yük kamyoııu Sişli isli 
kamethıde Mecidiye böyünden geçerken Nivaıi Gezer 
isminde bir çocuğ5 çupmış çocuğun karaciğeri p.rc.· 
hnmıf, vücudurıun diğE>r yuler·de hurdahaş hıle gel· 
miştir. 

Yavıucak deıhıl Çocuk butanfsiae kaldııılarak 
tedavi altıca alıamııı da biraz sonra ölmüştür. 

Cesedi muayene t'den ı.dliyc tabibi Fııver Kuan 
defainc rubnt •ermiş, r.uçlu şoför yaktılınırak hakkın· 
da takibat ve tahkik ıh geç imişti •• 

14 Y a m hıô 
sehec· kaçtı 

muha .. 

. Anktu8 - Bir hayır cemiyetiode arkedışlaı ile bt· 
nber 45 bi a lira dertcesit de yaptığı ıuistimal<lea do 
layı 14 sene ı:ğır h11pis ve par cezattı ~a nıah~ fı nedi 

·ı en mezk ür cemiyet mubrııebe memuduından Ş ·mıtl· 
tin Kuamızuk dişlerinden muztarip olduğuou ve hu 
•u i doktoruna gidfceğioi ~öyliyerek bir iki dda hu· 
taot ye gidip gelmiş ve bundan bir kıç gün evrel ge 
ne butaneye bir Janduıııa ile gittiği sırada kıçrrış· 

tır. 

(Hı'\LKTN SESi] 

• 
Milli Şefimiz 

kabul 
buyurdular 

---o---
Ankara (a.a) - Cücııbur 

r~isi İsııet l.1~nü Çankaya· 
da Yunan büyük elçisi M. 
Rafae li kabul buyurmuşlar· 
dır. Bu mülakatta Hariciye 
vekili Şükrü Sıraçoj'lu dı 
ba11r buluamuıtor. 

SUiKAST DAV J\~ !ıi 
Ankara - Ankara ağar ceza mabk•

111
, 

divaıına dün saat 9,30dan itibaren deva!JJ 
Gtçtn perşembe gi!ak6 duruşmada 111~t 

P•vlof ve Kornilof tevsi tahkikat isteyip 
1 

rine dair ancık evrakın teHıikinden 1011r• d~ 
rebileccklerini bildirerek mtihlet iıtePlİtl•'.
giren tatil güaleriae rağ nen mazilonlır fi 

1 
r 

kat evrakı uzan u11diy~ tetkik ederek 11ol' 
dır. t'., 

P.avlofla Korailofun bu busuıta1d faaliYC 
1 

geç vakte kadar devam etmiıtir. 
Diğer taraftan Abdurrahman bakkıad• 

talebe yurdu muhitinden ldanbul zabıta•~ ıi ---o--- mahkeme karuile yıpıfan tahkikat aetıce 

Almanlar sÜ · Cumhuriyet Müddeiumumiliğine bildirmiıtir· 

k.. di orlar Para piyesi divası kal, u e y latanbul - P•ra piyesi baklnDda yızdıi,, 
fak af dİ ye. üzerine Pi ya mi Saf• aleyhine Necip Fadıb~ t 

va bugün bir sürpriz ile neticelenmiıtir. iki 
cekf erİ vai•rındaa vaz geçtikleriae dair muhıkelll•ı:f, 

imzalı bir istida vermiıler ve bu ıuretle ... 

varmış! 
Beı ltu (ı.ı) - Bugün 

öğleyin ~lmanya huiciye 
anırlığı gnehcilerio önün 
de M •dıgeskar hadiselui 

etmiştir. 

Ada işgal 
edilirke_1 

bakkıu da vaziyet atmığı -----
r~ddtlm~ıtir. Viti (•.•) - Mad•g• s· _,,,, 

Alcn11nya bu hadise bık· kar umumi valisi işgal u --- 'J .~ 
kında demeç ·yap.nakta ace oasınd• çektiği telgraftı; Ankara - a 
le etın~ytcektir ve lagiliz ubah 7 de lnglliı ültücııa· pağı fiatlara ~e Yb' 
liue"eti henüz bitmtmiş tomu kayıtsız ve şuhız yen fabrikılır ~ 

1 • ·b•' 
o'doğu için Alman h uici · teıliaı hklifiade bulundu. yeni tedbirler ıtıı , 
ye nazırlığının böyle~bir ~e- Ben c e ıonuoa kadar mü· tedir. Yünlü oıe 11 •", 
meçte buluamuı beklene· dafaada devam edecı ğimizi rikatöderi bur•1 1 
mcz. Madıgukardan alınan cev ,bını verdim, dediğini edilmiştir. BugiiO 
btbe tere gö re oradaki bildirmiştir. c ki ırdar: 
Fran•ıı kahları mukavemet Vl.ŞıNIN CEVABI ____ ....... 

gösteımekted r iyi mılii- V ışi ( •·• ) - U cnumi 1 • i 
matlalın mabfillerdo bu ha· valiye B. L•val tarııfındaa Talebeyi 
dise bıkkıada şöyle deni· şu cOlvtp verilmiştir: • 
liyor. Bekliyclim ve uma· "Telgrafınızı aldım, ve JendıreJI 
oı g~lince Fıaoucın Al· rilecık tek cevap müdafa h• 1 
aıanyuııo Italyının ve J •. dır. Fnasaoın şerefini . mu· ım eti ~ 

d . '-l · · bafoza edecek kumandanın Maarif vel"le ıİ 
ponyaoıo ne ıyec"ıs. eranı d f 

·· ı · yanı b:şıuda buluouyorsu- yi1 başında ark• • gore ım.. of• 
nuz. Adadaki liundleıe rilmeıinı emredir ifl 

İzmh ıicili 
murluğuDdın 

ticaret me- muk•vem~t ve Fransız bay· geçenlerdt n bıh ~ir 
rı.ğınıo ıerefini mubafau- rıo kitaplarını f ı.r di'' 

Abaıel Iaebol ticaret 
unvanı ile lzcııirde şeker

ıını hvıiye ederirn.11 dışları verecekl''ıı1 
DARLANlN CEVABI k~rler de okul k0

, 

Janduma Bahri Merd tevkif edilmiştir. 
ıcttioio iz üıeriodedıı . 

----o---

Z, bıta Şem ciler çarşısınd' 48 numa
r•h mağazada 941 senuin
dcn beri urg•n ticaretile 

d•, 
Viti (•.a) - Fransanın lerine satacakl•'.,.......,,. ' 

şert f v ... bayrağını yüksek ---o- j 

tutnn, logi izlert-, büyük JstanbllJD 
lstanbulda 

b amı 

19 mayıs 
hazırlıiı 

19 M yu ge çtik v e spor biyramına ıid hazırlıkla
ra devam oluom ktıdır. Butün okul! rda ders saatleri 

iştig&l eden Ahmet loe 
boluoua işbu ticud uııva
oı ticard kanunu büküm
ietine göre ıicilia 4390 nu
marasıoıa lnyt ve tescil 
edıldiği ilin olunur. 

busıılarıoa elden geldiği 

kadar mokavemet ediniz. e kıne1' 
Uııutmıyınız ki, logiliıJer g6' 
biıe Döogerk ve Suriyede hhnbul - 8&J ·ıt 
de biyanelte bulundular. zett-lere latan bul ~~tf 
Yaşasıu Franul,. den şu tebliğ ~er• ;ti 

huicinde t lebe]cr j mo stı'c hare~< tini yıpınakt.dır· --Dll!m ______ _ 
lcr. S lırimizdeki okulLrdan !!por şeolikleıinc 5 bin Açık 

Vışi (• ı) - Fnnıız ve Bu · sa'oahtıo ti~ 
her kn ekmek 1',, 

lngiliı kuvvetleri arasındaki IJ 
erkek ve lrn: talebe iştiuık edecc-klerdir. K 

Jimnaııtik şenlikleri Be~ikhş ve feLer stadyoml• ODUŞm& 
Mildagukar bubi devam nın 'ilerindeki ııt•'' 

göre nısfttu alıc• 
ediyor. l n giliıler 20 bia ttı'' 

vaziyet muvakk• 
unda yapıl cakhr. Beden barekt'llerine ait provaları 
yarından itibaren başlanacaktır. Yaran Çuşamba P<r· 
şembe ve Cuma günleri Fener ve Befiktaş stadyomlı · 
rıt.da provalar yıpılacıktu. 

Milli oivanvo biletlerinizi 

Bay H. K . Leveot.: k itilik bir kuvvetle gelmi~- --------
"Sevim Bige., tefıika· lerdir. Ad•nın müdafileri berinde bir tıyY''', 

ııııı hakk1ndaki iltifatfı •Öz ün kuvvetin üçte biri ita· gelirmiş v~ • . 4 b•f )t 
lerioize teşP kkürlH... dardır. loiiliz filoıu bera· uçurmuşlard~f 

( Saadet ) ıtı,aelnde11 alı•ıı.. Çorakkapı Pallı lle~keıl " 
kar;ııı l!ıl • 164 Ha<;ca:; Tsıla::h~ ütiDEi T eJefo•ı 


