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ında hey- Amerika ve Alman 
"-maza Fransa mü-ct·· d··ı ~ ~on u nasebetleri 
-..,_,·•lırıa MadasıH· V . t ( ) H .. ,,....... l , , , AflDg OD a.a - 8· 

\.... L •gıhıleran y&p riciye aazırı Ma iıgukua 
... "'• v· · ·ı L d -.-., 

1111 
• on • dair Franıız nota11aıa gel-

'• la~ •ddamFakılh aç· diiini g.zetecilere ıöyle· 
h trıa e raa11zla · . b 
... t,tdik . . dd r dıkteo ıonra u notaya •-.,t . le~ı ~ et 1 ortalık inkişaf etmeden 

ti tle 111 raD1ıı cenp veıilmiyeceğ'ini d<" 

) ' 1• lagiltere aley· ilive etmi,tir. Fransa ile 
"•dılclan iğaeli ve bir bırbt giriımok mese· 

:•lcaleler, L•valin itti henüz belli değildir 
''ı~~nua etmek, Al· emiş\lr .• 

teleri ne 
diyor? 

Bertin (•.a) - Akıım 
gazeteleri M•dıgaaker le 
cl\v6ı6nü hık •e ablalı 

noktasından tenkid ediyor· 
lar bunlardan biri lngiliz· 
lcre hücum ederek Britan 
yahlar muharebuiı;uı kadi. 
olamadığından yol kett • 
bır11ılar gibi hareket ediyot 
d miştir. 

---o--
'-ı ''" teveccilb ve ---o--

,1 lııı•nmak için Atlet 
Müdafnaı Müsabakası 
Şidd ti ndİ Aokar• (• a) - Erzu 

')'hinde her lilılii 

~t ·~. hue.ketten çe• 
- 'i•ni röstermek 
ı .. ~r•ıkar meselesi 
ti" l . , '•i b' Dgı ltre namı. 
'' ır nıav ff akiyet 
i~h .. buıbıaıda, 

Vıııain araaıaı 

Loadra (a.a) - Madı· rumd n bışhyarak 19 ma· 
iHkudıao gelen ıo l ha· yu günü An karadı bulun· 
berl~re göre Fr nsız mu· aıak üıere bir atlet mün 
luvcmeti şiddetlenmi t;r. b•ka ı yıpılacıktır:. tfo 

ait. • -
lugi2 uç•\dırı dalgı mü abaka At.türkün Erzl.· 

,, Çınıı• ... 
~ "'•ı dolayiıilyc, 
't.l•f ~ elde etmiş 

lulinde bücam ediyor. Ha· ram-Ankara h.tıraııaı cao· 
uret 30 derecedir. logiliı· lıadırmak içindir .. 
ler ancak 30 kilometre iler· ---o--

't lenıiılerdir .. 
)11 ~t\ıda oine zi 
''" L • • Q•r .mullmmı 

h ,, 
.:"._\ •ıker dip1o-

-----
Kuınandanı 

ıtebrik 
""' d&ıaıaaluı, 
'q'i'fı~ i ı · V ti ( •.•) - F rans ı ı 
•~ ,. es r erı k b' . L 1. b 1 .. d 

tı. ,...,. L tJ a IDHI •Ve ID lf ıgm ~ 
~~ '' •uvve en- . 

''-dır k · · toplandı. Lıval 11yasi du-ma ıçır.ı 

~ltıf- '-' rumu iub elti Madıgeskaı ... ıf, el•I 
\er hangi bir mü:!ah111n1 y•p:an kuaı11n· 

t\tlli'~ n d h dını tehrl • İne karar veril· 
t ~ uıere •• er 
• Cı,~•taaek iıte· 1

• 
,, f 8 
· · u, hirn 

;~--~ 
- ' : 1 ~ltn bi.· şey 

•, A t•liıler i gü · 
' "'tta ~'d ••la11n ae 
tı btı 't ltimadıaı 
v.,i 1'1lden belli 
l ~ ... , t' . 

tlttaiq mf IDID 

.. ,... •ra1111dı 
... ,ld 
\...1_ •• bııka 
.-...... dıtı· 

'-•, 
' Soralı 

-- ..... -
23 Britanya 
Nak ıy sı 
Loııdra (Rıdyo 8,15) -

M dııaakarila bup •Dudı 
ae devam ediyor. Dnn ak· 
şımki. ıaporlaa göre ora 
daki zayiat bildirildiğiadeıı 

fazladır. Vişi tebliğiae gör~ 
Korye koyunda 23 lugill> 
aıkliyeai m vcoddar. 

Jaoo lar 
llerlivorlar 

Çunkiog (• •)- Çio teb 
1 ği : 

R u.gonda durum ka· 
r.ıolıktır J . poular Birmaa
y& yolu ile ilerlemekte de· 

vam ediyorl r. 

----t>---
Teslim 

üzakeresi 
Başladı 
Vaıiugton (•.•) - Ko· 

rıgidorua tulimi oradalıai 
ıtalarıo zorda k•lma11n 

dan ileri ıelmiıtir. Harp 
ıona ermiıtir. Teslim müza 
kareleri bıılamııhr . 

--o--.---

ir mihver 
denizaltısı 

e • 
1 
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{Say,., 100 para) 

YeniD 
·vekili 

biliye 
ePar-

tı sek eteı-ııi 

ı 
Ankara (a.a) - Dııbill· 

Alman )'e vekili Tekirdağ mebuıa 
Faik Ö.ıtrak rabataııHğı do 

Ceohesi nde ıayiıiyıe vekild vazifesin· 

H•• ) den affını rica etmif ve 
ucum ar bu arzoıuaua kabutiyle da· 

Lo2dra (ı.a) - Hata biliye veltiletlne Enuram 
tebliği : Mebusu doktor FHui Tii· 

Ç1rı•mba ve perıembe zerin tayini yüksek taıdike 
ıeceleri [uçaklarımız Hol· iktinm etmiıtir. 
landa tayyartı meydanları• Ankara(•.•)- Frıurum 
aı bombardıman etmişler mebusu dokt'>r Fikri T8· 
dir. 4 uç•i•mız dönmemit· zerin dahiliye •ekillliine 
tir. hyioi Ozcrino açılın C. H P 

_....__o---· 

Bisiklet 
Yarışları 
Aalura (a.a) - Her yıl 

y•pıldağı gibi bu yıl da 19 
mayısta l.stanbuldan Edir
aeye bir biıiklet yarsıı ter 
tip edilmiıtit. 

-- -o---
Çete muba .. 

re heleri 
Şaog-ı y (a.a) - Çoa· 

kiogten Kelea haberlere gö 
re Çia bölgelerinbe çete 
muharebeleri devam t.diyor. 

--o---
Deniz 
Muharebesi 
Loııdra (a.a} - Fr•ıtııı 

umumi idare heyet ınla• 

ğ'ıoa ve C H. P. i•nel uk· 
rt terliğiao Bilt çik mebunı 
Memduh Şovket EaeDdıl 
tayia olunmuştur. __ .,._. ..... 

Londrada 
Nümayişler 

Loondre (a.a) - Frao• 
sız mabf iJlerino göre bir 
m•yıata Londradı Oegol· 
cular tarafıodıu b61ftk nft· 
yişler yapılmıı, ••Kahrolsun 
Lava), yışuıa Dego1,. ava
ulcri yükselmiştir. Zıbıta 
nın müdıbelesi üuriue nü· 
yİfc ler dağıtılmışhr. 

HALKIN SESi :::.~~: 
Ekmek mik-

resmi ı jınsıaa göre Mada · d 
gaıkarın Yo~oılat limanırı- &rl gene 
da (lngiliz ~donanması nç çoialacak 

I Fransız harp gemiıine raı· 
ı~mıthr. s~ ıremiler asker "htanbul -Şehrimiıcleki 
çikarmalarına m.1oi olduk· alikaduJerdan öğlfnildii'I· 
larıad•n aralarında harp ne göre bir kaç glia ıonra 

ekmek iıtihkıklara tekrar olmuştur. iki Fr•Dlll srenıi· 
eski mikdu •e niı • si batmıf bu muharebeye 

bava filolanda .iıtirak t.t betler üıerindcn verllmeie 
a:ittir. bışl .. ııcaktır.,. 

-----
Işeal nasıl 

'başladı 
Viti (a.&)]- Madıgu· 

kara giden lngiliı 5mirali 
vveli Franıız§Albayını biı 

"Yeni Asır., arkad1111· 
wızuı htanbuldıu aldığ& bu 
bıberi bDyilk bir ae•iaçle 
buraya naklediyoruz. 

H V ıgşi gto (s •)- Teb- oltimatou verer k adasını 
a p iğ : te•fimhıiilstemiş reddederek 

MO~fik Cumhuriyet hil ~ 
"um-etimiıin yakında bu 
ekmek meıelc•iai hallumııı 
m<>cınun edecek bi · tekil· 
de b.allco:ec, ğinderı emin is. 
Y t!Dİ mahsul alının111nın 
yalu lıııtığı bir zaı:naııda 

B 1 o~ .i ~ e dolaşan bir at ş açmıştır. Deniz barbı 
aş 1 yor n de11troyeıi, batar bışlamış bu hupte 3 lıı2i· 

Loadu ( .. a)I- M d • y farını doldurmak! mfŞ liz % bih ölmüı ve 7 tank 
1 L • d'I . ,. v ı· . gaskardaki Fran11ı: asker· gal bır düım n d 11iu'tı· horıp e ı mıı ·~· • ı~ın 

leri m dıf ttda devam d ııııı deuiz :ü:u:ı inde y ka· l· lgnfıa11ı~r• bıı çok ı D · 

tiki ri içi bu .ıd•da b rp hımış ve top ateşiyle b a-Hıı. hyy.arelcri r fJşlhül· 
şiddetlenm kted r tırınııtır. mU~tür. 

bu emniyet ve ümidimiıla 
tcbnkkuk etmesi de iaşıl· 
lı b gE>çikmiyecektlr. 

HALllN SESi =~~rJ~ 
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Türk tarihinde büyük şan Yaral k ı 
ve fôhret kazanruı, Türk ama 1 c:. h • H b 1 • 1 Kadınlarından . o lap ıkuyuda 972 SO· .... e ı r a er er~ 

E l 
ınld 46 numarada ~turan •-••••••••••••••••••••••-

eVİ~- ~ Sidi oğJu E,rtf Güvenç Ekmek Manifatura 
~ ---• Memiş oğlu Ahmet Günej 

Ratlyo 
Hırsızlatl 
Tutuldu 

·12· Yazan: H. Türkekul ile ralarındı bir aJ1C1k Meselesi veriliyor 
meaeleıindeo çıkan müna· l 

B
. 

1 
ı Ticaret vekiletinden ah· lımir viliytti emrı'ne, 26 Niıan ıeçeı 

ır ara tan mü&tebit Çar zaa aeticeainde Eırtf k~· d • 
v k aaa yeni blimata göre kart vuiten ve cebrimiz bal 1-ı fekale flHİDOIUD I 
na.zanı yı moğa uğraıır terle Abmedin başına vu· Y • 

Aen diğe taraftan Sevim rıarQk on günde iyi olur üıiilü tatbik edilen bütün ihtiyacına ayrılın rnaaifa· aaD bir radyo ile 
•i•e de aon gayretlerini jen c Je yarahyorak firar tehir ,.e kanb•ludı oldu· fura etya!fının perakende tilleri ve p!ikluıD • 

•arledı:"or. · ı bk''- ğu gibi hmirde de, bugün· olarak satıııaa bugün öa · de but ve Salib 
• ., dtmış o up tu ıa:ata bııla • 

-.-
'-

1 
den itibaren emek iıtih· leden sonra veya yana, iki kişinin alik•ll 

aar•as suçu takip edilmek· 
SEN PETERSBURGT A tedir. kakları bir miktar daha başlanması muhtemeldir. zabıtaca teapit • 

O umanlar Sen Pders ----o--- iadiriluıiıtir. Manifatura eşyHı mu•i· Sivil zabıta memarl ... 
burgta bü k üııı süren müı M"' k b ... Bu rnn fırınlarda kart faıuracılar içinde millet p•· zılçulluya gitmi,1er ,, 
tebit Rus Ç111 Ivar of bu er B ın auaaını mukebıllade verilecek ek- zara, Buna pazarı, Hiaoü da kabnci Salih"'~ 
loauyordu. k d mek mikdarları şöyle ola- Atabek ve Selim Özenç KHap Muıtafa /. IJI 

C11uıluı vasıhsile Ka· lr 1 caktu: ticaretb•nelerinde perakea· Mlimin Alp iımiacl~ 
HD bınlığrnıa yavaş yav f Çtşmeden lzınire gider· Ağır itcilere 375 gram, de olarak uhlacaktır. Bu h11lar vaııtHİJle r•" 
uyandığını ve Nogaydan !ren 1 önn caddesinde scy· büyükiere 150 gram, çocuk maaifaturalardaa aahn al· 1atııa çikarıldıi• 1 

gelen, güzelliği ve milliyet· yar sebıtci Hasau oğlu fara 75 gram. wak iıtiyenler e•veli ma· mııtar. 
severliği bütün Asya yayıl· Şeıif Şıf•ğıa m< rkcbine Es~ ıen Türkiyenin her nifıturacılar birliğiaden fit Zabıta memurları 
mıı buhınıo Sevim Bige Çeşme 4 No.lu kamyonu yerinde ekmeklerin 375, alacaklar ve yukarıda ya· 1oyu satın alm•i' 
adında'-ı' kadı 1 h" '- - l 1- 'd d f- 150 ve 75 gramlik ı'stı'b- d · ı

1 

ıa on U lıume sevıs. ve ı are e en şo or zılan mağazalardan birine olunca kea ilerı r " 
işlerine müdahale ederek Mehmet oğlu Yışu Alışu kakla 1 üzerinden tenine müncıatla istediklerini ve Hklandığı Kançetlll' 
Kuaadı bir milliyet hare- ça1pma k suretiyle merke· baslınnış buluniyor. mObayaa edeceklerdir. Bu kinde bir magarı1• 
ketinin yıratıldığıoı i ş itin· bin Myakiar1nı kırdığından H .. ber aldığımıza göre ıu,etle iıdi .. amın öaüae, ıu.-lmilf_ ve .rad. yo. k 0 
ce küp'ere bı'nıy bı'-kı da t · k ı yurdda bugv day yok deail, I ,. or ve gece 11 n nzım ı ıaın • gtçileceği ıanacdilmiıtir. uıae gosterı mııtır. 
2üadüz ınk ıık top lantı lar meıbut huç zabtiyle müd fakat yeoi mıhsu :üo mik· ya duh 111 1 el ko• 
yıpırak en kudret li f) oliti . deiuaıumiliğe sevkedilmiş· darı ~enüz belli olmadıiı ---o--- Mustafa ve Mami• 
kacı ve komutan! rile gö- t ir. için zamınloda nnaketioi Çapa İle ~aıludır. H1r11z:ı;ı 
rü~erek zaman kaybetme· gözönüae alan bük ümet 
d 

--••-- d anlaıılaa lnıet •'' 
ea evvel Kazan Türk ül- ihtiyati elden bırakmilk Vllr U 

kesinin ortadan kaldırılma· Zift& iatemiıur. Maamafıb bu _ 0 _ t.dır. ___ 
0 
___ • 

ııaa çıhşıyor ve işe de Keç cıler l31 5 ıokıkta durum muvakkattır. 1 

· · · b I B - k- k 1 Cumıovuının Bulaarc a I • d •lı gırışmıı u unuyor. Cuuı ı 1 nuınanfı evde Hano ugun u e meK fiat- • zmır e ı• 
h k 

. . liöyilode tütün amelelioi 
ıe e Hlaı arttırıyor . Kazan k R k' ld ·ı ı•erı: ~ b ııı u ıye yı ıı t e s ey- yapın Fatma N niı adı adı 1 k • 

eylerini ele almış ve bu yzr sutıcı Abdu'l,.b ogv lu Ekmekler yene 600 grım b yaz l Si 
Tü b k 

• ir kadın çahıtıgv ı ıırada 
ı K ü üaıetir:ıi içind en Ahmet K 1... 'k ' d olarak çık&cak, çocuk iı 

yll,mak jria her türlü f· . up a> ı ı ay an tıbk k 1 ·15 ,_ iıçi bııı Musa karıı kovan m& yapı)J4 
1' .. berı karı koca gı'bı' bı'r ara · • 1 ,L llU ı uşı, büyük k d' · d b i d J dakirhğı yıpm ıı: ktaa geri . t'bk k 2 50 k to ıaıne • ı z ya e Çt· -o-

'- da yaş•dıklıı.ıı Hüseyin og· ıu IJ 
1 8 1 uruşı, ağır lııması içia ihtard • balu n-

.almıyor. iıçi istihkakı 6,25 kuruşa ı· • • • • teb•' 
Sevim Big d Çuıil bu H aun Yıldız tardıodan muş ve çıpt ile u~allı ımır1mııın mu 

verilu:~ktir. Htkes ekme· •- d 1 d l · ı· •• kararı odan baberdu .. ır. şi .. yet e d ilmeAİ üzerine ğioi tartarak alıcektır. •• ını •Ücuduauıı muhtelif cur uııcı an ımır ' 
FıkAt ne yapsın ki suçlular y kalınuak bak· yerleriodeo ağ-ır •urette ya. ıiaema 11hibi bay ~' 

kendisiy le becabcr milli fuına me şhut ıuç zabtı y1ı· - - •-- ulamıştır. F atruı bu tane lıbudak b.ri Kaı ıiJ• d' 
g•yretl gDd a yalnız koca pıl aı ıştır. Adlo ye kıldırılarak tedavi altı· diieri de Basmaha•• 
aı c.a A lidir. Hü 1L üaıet 1 yeye aa ılınmııtır. Musa tutula· mak iiıere iki y•ıh1' 
başında bulunan diğe r ri Verildi rak ıdliyeye verilmiştir. ma y•phrm•ğa bııl• 
ul ise yıloız k endi me lJ · Basma hane dB -·- -o--- memnuaiyctle haber 
f ıeatlerioi düşü ı1mekten ve -•- ff k hmir Aui ıiaema •• 1 
balkı soym ktao ve ser· Bumıhıned~ 281 ucl 8 &ret ıiyaka Sümer Sfae111• 

vetl••I< i ç,. ğclt maki n b •ş· Ba g Ali u 1 Vİ öz Ü nl Ü- .... k h oturan Be kir oğ Çorak kapı Fırka t ıoka 8• da gösleıilen m&al• ... 
ka bir ş ey d ü~ü :ımiyc 1 r.. 111 M. huıtt Kulgunuıı di · 39 aumıııralı evde otuua ' limleria g&zellik fi 

Sevim Big• . d. f ati onlara nün gazlı k b abçes in- ş "da D lzmire 58 kilo çe- Mişon kııı M. tild ıi Kobea ı •· ff ak iye tinden b•~, 
ı: nfuz etınck v i •tı kb ide kird c: k iubve getırdiği id · ayn. sokaka 36 numarada sitayişle babntmekt• ~ 
gelecek' f aa lık l rı a r. l .ıt t· deki tigatroda dia C'.dilmif, başka mahal· oturan Mch:ne kııı Gfiülde Bay S~pbiaia y•''', 

a k istiyo ts d a blakJarı lere ait bir mıh lzmiıe Emeee hakaret ettiaindea nemılaraadadı gaıt•1• S u' tk r Nuıi d din Genç • l (r 
bozulrnu11 olun v zevk ve getirmek r.oadduioden ken· mc11but ıuç zabtı yapılmıe· için gdirdiği fililD 

1
.., 

., ve •!k d şl ıuı (B• l Ayı) d' · " ., " ufay k"uMI •
1
• 

1
• v raıı'ş ısı adJiye.ye vefilmiştir. tır. biiyük muvaffakiyet 

• n•ınındald vodvili t msil buıu a bu ııd rnl n g f et etmişler ve büyük nıuuf : YENi SiNEMADA- : nacağıadaa 1üpbe111: I' uykusu ııd uya • ı tur Bay Supbi lzba '• 
imkioı bulunaı d ığı 1 içi fak iytt k zanmışl ' ve çok i Dık k~t !! Dikkat!! Yaz Menimi bugünden itibaren : mavaffıl&iyetindtn 
yacuak ulıy r. &l kı l.rrn ış lar du. Bu akşım : 2 Büyük lü ıkçe 1 Yeoi Avantür : tf,brik ederiz. 

Böyle 0 m kla bernb 
1 

b bç d veril c k fev · a- :aıN BiRiNCi GECE Münfr N uittin Müuyyen Sen ar : 

yine bu t ms ıs z v t P ,. , ljde \ odvili L; ç ırmamala .i ÇIN BAT AKHANELERI :ı lzmir ASkl~Uk 
ver ve milhy bıeve r Tü k rı ı t vsiye cd r İ1:. 
an• 1 çılışm n • . d i· : HiNT RÜYASI Myrnaloy Tyrone Poner ı b8Sİ0d8ft ı 
dicm !den geri k ı ıyor. j c· ğı v g ,. lmesi i btiaıl21İ : Se nılar: 12 1.45 6.45 tc. cumartesi, pazar 9.30da : 

1 
28 ~ 

• il b 1· 1 S K : 325, 326, 327, 3 .. , 
Sevim B.g e rhk bt r pe uı k olmıy rı felaket- • u u ıye uruş 11r r ~umln ihtiy_atluıa ,,..,,~ 

12yı unutmuş, y •m d n, ç· l i CA ş \io üyo r. •••••••••• .. ••••••••••••• yoklırualann• bııl•'"" '.JJ 
rned n esilılllŞ, d 

0

1l bır Bo d rE c b SH I ve bu s hı· ı p rk· G "'' '--"' azİDOSU Bu doğumlu .ral 1ı1ılll"', 
mdem ve acı iç illde g ce· due c kuvvetli ve d u e • ıübeye milrıutl• yo 16; 
leri n b h1u a kıd r göıü d ş v ta ve milliyet tl ş ı kı --- 0

--- larıoını yıpfırm•lır• 11 
•e uyku girmiyo , h ve bi t k dn:ın misli tadb1e Çok Z'"Ugin saz h~ye- ti ve lstanbuldan hususi ıurette dır. "'~J 
Yıb ile m rukke ii 1 ve görülem ı d enilse doğru · ıgctın l-a art•st lenn i ştirakiyle öoümüıdek cumartesİD · Gelmiyeoltr ls•IJ,,.-; 
mas .. m Kauo Türk d v- dur. den i tibaren açık tır. Havcfea zengin bir aile varyeteai kaaunaıı ceza blk 
itli bılkıaın b şıns g t le · -Ari.uı var- de gelenler nrş'ye boğıcıkhr. tatbik oluaıcaktu. 
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~I HiKAYESi 1 •11 N,. Defterdalı~~t!~:\.}.ı; ' D!::ı~~~n:~,· ol:1g~ ! Li::~,~~zu 
l~i!:llt.ıv: Ra.,p Şe.lti ' 314 Bayr•~lı ı b 12 rnti H .ı p ., • "Lir•8~~0 k 1 ! Alunc«kta Meıudiye 

1990 ada 7 pıu .. I 164 ın...t ~ m. ~8 an ar caddesinde bakkal Mehmet 
~'h - S - tajlı aua. laveçreltler dünyanın eo Ali Er11rr1ıçojlu hıkkıada 
t~ t, '"•ını1acajız. yal 315 Tura• 1595 inci ınenemen c•d. 2.047 450 00 muntızsm adaml ndır . F• . limon taıua11 JGkaek fiatla 
~.,!'ce o•a bir sandal ada 4 pırHI 28J m2. 156 kıpı 140 kat bua r.ğ&.Ueu en u Mut- nth~ı iddl11iyle tı\cibata 
t~l. lıterae ba ua tajh irsrir hane kan inaaalar oldukları an- b ti nmışbr. 
~e~ı bu kadnu b·a 316 Karuç•y 1544 üncü ikinci q~petçi ve 37 00 laşılmıktadır. Bir korum ---,----t---1-
d ••ıe bırakır. laterse 1553 üocü Emin bey sokıkları 1453 .. cemiytliaia istatidiii bun '8PUr arı gu an g r. 
e biner. Hepimlı ada l pırael 105 metre murabbaı c~- dt·lildir. d 

~ ),~1'1•1.a çekilelim.Or· maruıı UH lıvtçreda bekçi t şkı. ap . 
ı ftı/11 reiı, b•D, blr 317 Kuruçıy m. 1544 üncü 2 Lci sepetçi 30 00 lah yoktur. Buaa mukabil No ı vcç .. u~illeriode Moı 

tıı, 
1
' &ç ihtiyarı kala· ve 1S5 üncü Emin bey ıokakluı 1453 muhtelif yerleri hırsın k r koe "e.. Boero adalara ci•• · 

~'ld ada 2 panel 85 metre mu•abbaı nu· tı kc>rumak için bu Ju ı ce- rınd 11 Mailıtrcm., denilen 
''-d •ılar, itle sandal marı ız ıra• miyetler mevcuttur. 80 cc-I bir giıdıp vardır. Ba gir-

'-ite ~ldır. iplere aııa.. 318 Kuru~ıy m. 1544 ilacü 2 !oci sep etçi 24 00. miyetlcre boae olanl r ko · d p t Norveç deliıleriade 
ıı. ı~ı uıı• kala bıh 15ır.3 E k 1 f 1 . . n ' 5 Ye .,, üacii miobey ıo aklan 1453 runm ııoı istedikleri evİD, ıcyriae er v pur ar 1çtD mul· 

ft.1dı ada 3 parael 67 metre murabb ı nu- yahut mığn aıa bir ıaah- 1 hiş bir t blikedir. Moılııoe 
Lt • k•Uua kapıları- mar 1 ·ı B d ı ra"'ıDda 111 ıa ~ 1111 raa. tarını verirler. Cemiyetin ı c oero • • arı • ., 

ilitliyec•iim... 319 Karuçey m. 1544 üacu 2 inci sepetçi 22 40 adamları geceleyiaJbu uıah- deniz o adar miltbiş. bir 
C,t • •. ve 1553 ilaca Emia~ey ıokıkları 1453 tula k pıyı açarak içeri sur~tte kıyaıııyor lu bu 

o ~ )9' Y•rısıaa doğru ada 4 parsel 64 metre murabb11 nu- girerler ve her tarafı tef· gırd ptan oabeı mit bite 
't ~~tll•& P•m•k ıibi be· maraıız araa tİf ederler. Senelerden be urakta s ~ yrede!I vıparlar 
O lltlar kapladı. 320 M • ı· l 569 L '- '- 2 ~le eraıa ı ncu gaa10 ıoııa" 1475 l 1 00 ri işi yen bu cemiyetlerin bunun içiaefıür1Uılenmedea 

~ ''! 1 
hafifçe karardı ada 5 pauel 556 ın tre murabbaı 16 birçok aboneleri vardır. kurtulamaılu. 

ı ••tardamaja baı- 1 tajh ar • Bu müeueselerden bi· Bu girdap içine ıftrllk-
~o, 1 321 Karaçay m. 1543 üacü due ıokak 38 OC rinin yaptığı ist tiıtiğe gö· 1 JDen gemiler, görilomez 
~ ~· •aıail •1rahrlle• 1382 ada 18 pıuel 95 25 metro m. 7 re 1940 aeaesi 11ırf.ad11 bir ku1u un içine dOşmek· 
' ~ •tale: bjh arsa 79,277 evia kapuı açı" bu· hı •c birdıba meydana 
C\~ •taber mi de ize 322 Mersiali 156? iaci Bornova cıd 1507 450 Ol luumuştur. Bual.rdan 8495 çıkmamaktadsrlar. Siddetli 
b,d.••ı? ada 47 parsel 1580 m2 59 tajlı (22 teaoaiain an btarı üzerin· •a fardan buıl olaa mu-
~-~·. . muhtelıf ağ•cı muhtevı) aru de bır kılmıştı!.. 21.902 uum dalraludı bu gir-
ııı rıaaı yamdum ye 223 2 inci karaatiaa m Şükran ıokak 42 94 vitrin veya ator açık k 1- dabın içine akmaktadnlar. 

1 '~ ~Uihım: 1571 ada 12 par-'el 171 75 m2. nu- ı mııtır. 438 baaı.ia satış Bu gndabın yerini iyi 
Jt l' •re:• kat la mail, bir marasıı arsı. yeri odc m kioa, içindeki balen denizciler buauQ içi· 
ıı't~,~•tı bizi eıbette kat• 3l4 2 inci Kaıaatina m Şükraıı soluk 34 2( 'bütün beoıia lınabilece" e düşüp te boğulmamak 
l ~.~:· 1751 ada 11 parecl 171.75 rn2 nu şekilde duruyordu. için çok uuktaa -ıeyriıLfer 

1
t ı_ 11 relıi emriyle •• Ea o·aribi y•pılan tt:f- edl)•orlar. Bu kadar kue-"•dı · muaıız arsa e 

~.ı '•••111 •• reriıia- 325 2 iaci karaatia• mı Şükran ıokık 39 (,(1 tişlerd ~, içinde ço para \letli gırdıp, yer yilıüııü11 
'''k~ııtı. Güurt ıasıiı 1751 ada 14 pa·sel l94 7j m2. ou · ~aklanan 405 ku nın açık baş" biç bir deniıinde 

11~., 1•d. Bütüa leYentler 1>ulunm11ıdıı !... yoktur. "'lJ , , mara111 aua 
~rı_ ''111

• çekilmiı, ç 326 2 i ci kara tio mı. Şükran ıe>kak 39 00 
"•~t· teiıha, tseadea .,. 1751 ada 15 parsel 198 75 m2. nu· 

t i Elham '>•~t 'lal lı•dıadaa batkı maraııı uaa 

I~.' hiç kim11 kalma· 327 'l inci karantina mı.. ,Şükraı sokak 

, ~'" 17Sl ada 16 pars ·I 108,75 m2. au · 
''\ı ''•anıda• çıkıaca m1rHıı araa 

•,, '••ı:ııılt• uc:ooa bııa · 328 2 k Ş k k ) iaci araatiaa mı. ükr•a ıo a 
'Gdatıl tdf,ıalere dojra 1751 ada 17 parsel 207,25 m2. nu 

h. c. 
v•ı.ı· rnaraıız ıua 

''~ L. •ta 'Bçüdüını ıokal 329 2 İlac; karantina m. mubdes yol 1751 
'- b lllt 1 

~ 'qt • •eı e: ada 18 peucl 343.SO m2 nu· 
~-i b,"' bırak, ı • ka.! maratız ana 
•ıt.,~tk, sen '-al!. diye 

'"ti .. • 33(} 2 inci karantina m mahdea yol 1751 
Q. 

1

Yordu. adı 19 pınel 347 75 m2. numaraaaz 
'' lite ~ -d,lı •t•1c çıluaca hııla ana. 
d~I~~.' [) bu!aad11iu yere 331 2 İuci karantina m. Alıaacak ıokak 
ı,~ '• •ınıteyı kuçtkla· 1752 ada 8 pır1tl 234 m2. numara-
ı0:d, d 't•iıdı, ıulerıa iiı · 111; arı•. 
t,~'' ~.:ı•• Hachla urluk 332 2 hıci karantina ııumiye ıokık 1753 
~ıı to,b • !caydım. Yiye· ecla 10 panel 204 metre marabb11 

1>dıalal blllııı blr kenara a11marHız arsa 
r ~,._ tlimden hançeri· 331 Umurbey m. 1527 inci altın ıo. 1414 
·~· ~ttelc 1 ~... Hndalıa iple· ada 12 pauel 135 m2. 47 ve 49 hjla 

ı- 1•trd' 
~~'•d ırn . hane •e dfikkio 

39 6( 

• • 
lYARIN Mıtinelcr den itib ren 2 fevk 1 de aefiı ı• · : 
ı heser birden - (lngiliıce ıöılü) : 
• • 
ı 1-Ka nava r 

. . : çes ı 
41 4{i • • Anne Sb ridaa - Helen P•nisb t 

68 6(1 

69 4C 

(Fransııca 2 SO GEÇiT ı 
<·öıln) • ı 

: 
ı 
: Fernand Gra•ey - Corinne Lughaire ı 
:Aynca:M U M.Momleket jurnıali{At türkO anıt Kabirı 
ı p r oj~lcrioin Milli Şef tarafındıaa tetkiki.. : 
ZSeauılar: 2 4 -5.40 · 7 30· 9.15 C arte&i -Pazar12.30dat 

sinemasında l~6 i 
46 80 ı ftanın ıecgin proğ"ramı (Almanca SöılO) ı 

ı 
ı f 1- OP RA BAtOSU 

30 70 t (logilizce SözlO) ı 

f2- ELE TRIKLI ADAM i 
1250 O! : Matiatler: E. Adam 2 30 - 5.30 - 8.30 

: O. Bıloıu 3.45 - 6,45 - 9.45 ... 
: 
: 

f Cumarte i - Pazar güııleri 12.45te ilave ıeanJI.. : 
ı 1~~'•t '.1• ıayua lbtlae 334 2 iaci karantina köprü Mısırla cad. 
d lt~t11 Qıı;ı1, 'Küreklere aa· 1737 ada 13 parsel 300 mı. 301 1 

60 
OC lbaleleıi 13-5-942 t ribiae müsadif çuşamba ııüaQ aaat 

14 tedir. Taliplerin mub mmen bedelleri iiıeriDdcn 
yüzde yedi buçuk teminat fi k ç eıi yabrar k yevmi ınez

para ile mtU İ · 

ı '~ ~i' Ytıkandaa ıeml 
ı) t •e 
'ti, • t~bta ayakh ib-• . •ı reldi: 

numaralı ar11 
Yakarıda yaıılı emvalin peşin 

yelleri 28 4 942 tar hinden itibaren 
mftuyedeye konulmuıtur. 

15 gün müddetlt kiırd Milli Emlak müdürlü · üade müteşekkil sa hı 

Si 

•(El 

komisyonuna mllrac atları il n olunur . 236 l 

· cı GUZ 
- 3 1 

b fta L 
2 inci ) 

df.vam l .diyoı 
• 

3 ÜNCÜ FiLiM 

1 Zer o 
Lendort 

1 1: 11-3 30-7.15) 



bttşlanacak 
-·-... M.-ıı- - -

Ankara - Maarif veknleti bu sene deulerin ke
•ilaıeıi ve imtib•nlarıa günleri h ,klunda bir tebiiğ ueş
retmlttir. 

Bu tebliic göre bölge un!t okullara müıteilna ol-
mak üzere bütün ok;ıUarda imtıbınlu 27 Mayu Çu 
ıamba günü bathyacaktır. Orta o ' uf biriod ve ikinci 
ııuıf.arı 2 Huiunda katae :.tti ver ıniş buluna cık ve lı 
aeler bitirwe imHbuıluı dn ayni güade batlıy•r•k 16 
Hazirandı ıoaa erecektir. 
Oıta o~ulları eleme iaı\ ' l:lınları 2 Huiranda bc:şh 

yıcıtk ve 9 Haziranda bitecektir orl• okul söıcüleı 
imtibanıarı 10 Hazirandı bnşhyac"k ve 29 Haziranda 
ıona erecekti:. 

. Ticuet orta okullarında iıntıbaalar 1 Hniraııda 
bııhyarak 30 Hariranda bitecektı r. 

Kız enatltiUeriade imtihı:.alar l Hazirandan 13 Ha
ziHaa kadar akıam kıı Hnat okullarında da 1 Hızi· 
raadan 13 Hazirana lndu sürec~ktir. 

~ım--

~ 1 

[~OJO ELGRAf HAJER 
Ankara 
Suikast 
Muhakemesi 

Madagaskar Böyük 
limanının Meclisiıı 

ehe:"llmiyeti Aakara (a.d . _... 
A~ kara - Suikut di· ---o--- Millet Mec iıiDİD , 

vaıına düıı devam olundu. Lo ... dra (ı.ı) - Mad•· toplantuıada Erıotc'İ 
Salo ı dola idi. Maznunlar- g11kır Umanı lDliiliı bılu- 1 rabük hanları dar 
dan Kcnailof e1iıade- mavi mıodaı. pek mühimdir. Ba-ı Miİli miidaf•• '' 
bir dosya ve bir U lu• ga· rası bir üı olmakla bera- ve öıfl idare k• 
nteıi, Pavlofta klğıtlar ve ber ehemmiyeti gemi tami~i 6 D<l maddeıiaİD de 
Rusça gazeteler olduğu bıl ooktaaından · büyliktür. Mii muine dair olıD 
de m• blcemeye geldiler. dafaa tertibatı da miikem· k bu1 edilmiıtir. 

Suçlu Abdurrahman söz meldir. Burada 8 batarya N b' t lr'l 91 
t 1 . ·ı . . . 8 a ıye eı ı 

ıldı , e dedi ki: op yer eıtarı mııur. ura . 1 h' adlf 
HKorGilof ve Pavlof h•k- deıtigiblarında hmirde bu- ıtıy le, na 1'Yt~hdm 1 b . F k .. ü ay a ve ı ı amı 

kındai.i ıozleriın guet~lere unıa ır r•n11z raYaıot ' • .._.nr... .. 11 

V )•) k • bı•ttı• · B ';.I 1 yanmıııı.t haklnndıkı livıha a . a 1 er ongresı J•DhŞ geÇtDlf Q lulm lf 'I' r, T lf · 'b' mibakereler yapılOI 
k D h 'l k'll • . . 1 .•. d b' '- be.m Ruı ve komün11t gı ı --o--- 1 , 

D ara - a ı }ye ve ı ıgınin reıı ıgıa e ır KIÇ b ,_ d ' 
1 

B 'd bnı maddeleria eDC • 
d . . . ırea.t t e ıyor ar. en ı e 8 • _,..lil 

ri!ın en berı toplıntılar yap.ta emnıyet komuyoau ı· b" - k 1id' 'b" enzın vegaz fadesiae karar verillll'r"' 
1 

~ • . • • il ,, ıur ev 1 srı l 
çı ıımaluını bıhrmıotır. Komııyooıa ı•u<larına genel b '- kt · O ı . t h ; • 1 • 
komutanı Rüştü Akın, emniyet İşleri umum müdürü are11:tt etme ey~m . . Da a ıt erı 
Sabri Adım birinci urnbmi müfettiş aeueral Ôzmco, rıa btoa vermek 11tedıkle,i . . 

_ _._o_.,.......-

Ma .. ' isanıO d6rdüocü u~umi müfettiş a-~neral Abdullah, Ankara İlim bir öıtü deiil üstümde . V aşıngtoa ~ • a) • - Bır 
Yalisi Nevzat Tındo,iıa, f staabal valısi Lütfü Kırdar, bir pi ılik gibidir. Ben bu leşık dnletl~rıa.do~~ıuoda yeDİ 
bmir valiıi Fuad Tukaal. Hatıy valisi Şefı!.: Sovn, h.iıliği temizlemek ile meş- 16 eyıleh .şımdı ro :de.ri-. 
BorH valisi Fızli Güleç, Kuı valısi Hüdai Karuıpıu, ğ'ulüm,. 1 cek benua ve aaz ' mık
Koaya valisi Ni.ıaametha, Mıaisa valisi Akif, Sımıun Bundan soııra Sühyma tarının geçf!ı:ı seıaeki mik
waliıi Faik, Gireaua valisi Müaıtaz ve Çıakm v•tisi aıa bı giid mıbkem~ye ver- tarın yırı11 oiıpetinde ol-

. ,. 
valısı 

-----

iıtirak etmiştir. diği g~rzuhıl okaodu. Bn duiu bild rilmektedir. 

Manisa - Viliyeti•' • ~ 
aalrl~n tayin edildfiiaİ ~·· , 
dan enel bildirdijimfı 1 

vu valiıi Akif Bilker aç~· 
lan S!yhıa valiliğine bf~• ı 
olunmuştur. Maaiaaya 

1 

Muğla velisi ibra biııı Etbedl 

V ıliler bir kıç gOa içinde vazifeleri başına döne arzuhal ile mağdur edildi ---o---
ceklerdir. latanbut valiıi dün akşımki trenle hareket ğiai ve bir hem~thriye iyi-
eyledi. itil ayeparım diye iftiraya 

--•-- kapıldığım tebuüı ettiri 

Düşürülen 
Tayyareler 

Pek mühim bir 
teşebbüs 

kanuni yor ve t.biyeıiıi iıtiysrdu. 
Pı1 vlof tevıii hhkiknt Londra (•.a)- Dön ge· 

iıtedi. Ayni umanda hb c " l ıı gilt.ere üıeıinde dil· 
kik&t evraluoıa tamamıın şürülen Al:naa tayyauferi 

Akıac:ıaıa tayin edildiiİ '' 
keyfiyetin yüluek t&ıdik• 

Ankarı~ - Nahiye luuıuau layibuının 16 ncı ruad
tlui11de sayılau nahiye meclisinin v. z fcleıi arasında 

latlkira mani ol•cak tedbirleri alnnk ta buluamaktıı· 
1 r. Lü.ıamundı ekt'1ek, tl, petrol ve tuz, nıuk koy· 

bilı:r. o t talebiaJe balaodu. 4 değil, 1 tanedir. 

arıolun.duiu burayı ı•''' 
h•berlerden anlııılmıth'· .· 

Reiı cevab iverd: Mıb · ı --•--
keınc bl!PÜI bit l.<ıaaat :/ 1 ngiliz murlu_undaa 

ek, itbıl v iatibJi ~ kooperatif eri \IÜcııdı gdiımek, 

ere ve çayl ı t~aıi.zlemck. uabiye içinde bu ayı ıf · 
t edeıı su birikıotılerile bahklıkJuı ku utmak da 
hiyc t.ııc!clİ6İnıo vaıifetui arasındadır. 

ı.bibi değildir, dedi. 1 
Cuyaadan aolıyoruı ki, Pilinları 

ö lea Ö.ner 43 y•şında "e v· . ( ) M d • 

Muıtaf a Samaııcılu ti· 
daret OAVIDI ile lı11ird• 

. Ö ışı a.ı - a ıgu· 
Hrııtıyaad&r. Halbuki 111er k 1 · ı· b k•· d 1ı· ı 

d d l - I Al D lfg'I 1 a &10 11 -1 D• 

Aaafıu talar caddesinde 3S5 
numarah mağazada kı•• · 
fiye t :cuetil' iıtigıl ede• 
Mustafa Samancıların iıbta. 

Mikdar ve krym~tl 50 lir ya kadar olan ödü oç p J · 

r•Y i menkul alım ve utımı, icar, üc et veuireden 
UeıreHit al.ocak davalıtnbl\ b koak ] 50 firay& k .1 lar 
,. Vu gayri menkule wüteallık buluıımayao ibtılaf
da mürıc at hıliade tarafıarı uzla~hrı:nak d• a•hiye 
cliıinin ka~ai v.zıfedir. 

23 yaşın a ır ve ?1Mus Ü· ·ı· 1- k. ı- d 
d 

" gı ız pı anı u ı pı ana a· 
man ır. yan•yor. 

Söı alın Abdurubm1.· 

Bu husuıtaki 15yibanıa :aıüıakueaiae m<: clisio bu 
lıii loplınbsınd" devam edilec~ktir. 
Liyina k.aaunla~mc• alik•lı'v-kCletle le bi rlikte tat · 
•e d•ir bir cinmname huulanacıkhr. 

---o---

rıın v, kili; Abdurrahman 
kimin ıj•nıdır, diye ıor 

mnş. Pavlof: 
- Kimia olduğunu ta 

yin etmek bana düşmez, 

accak baau tayin için elden 
geleni yapacıj'ım, ·dedi ve: 
devam etti: 

- Bed davayı uutma
mak içio ş bit götermck 
ittemedim, fı1kat bazı bidi 

akara - V12ra!lct v~ iotikal vergiıi nizama i meıi· 11t buou icabettiriyor. 
Binci maddesi büfisatco şa ştkli almışhı: 

!raset ve intikal • • 
vergısı 

lkellefier tarafındın müddeti içinde beyanname iKiNCi CELSE 
ıedifl takdirde mal memurluğunca derhAl kendi- Yıne P.vluf ıöz aldı. 

J Son z maolarda ko.sol~ıba· yu.ı ile müracaat ohınarak intikal eden m• lar-
ıeDfıatle i miktu ve rmıbiy tJcin nelerden ibaret nedea çıktUadığını ve kim· 
lağunua bildirilmui iat nip tebliğ taribindea iti ıe ife görüıı.nediğioi anlattı 
aekiı gün içiade istenilen rnalu 111tt verenle1 na Bu ıdan son •a Korni lofa 
arbdlonıcık versri_ye yGıd& yirmi um olunur. Bu söz \"ed!di. O d, tahkliı:a' 
t içiıula .ma-lôiD•t -verıniycnlere iatikal eden mal· tın ltsliiai rica dti. 
1 ta1akikatla te1bit olanarak tarh olua&c11.k vtı • Mü ideiuaıufüi bu s5ıl e· 
ısde ·50 zam yapılır. rio bit tekerrürden ibaret 

ol~uğu rıdan başka bir diye 
cekleri o up {olmadıaığı 
sordu. 

Reiı, Kunilofı P•vlo 

ticaret uİıYanı ticaret ka' 
nunu bükümleriae göre •İ"' 

ciİin 4393' ~IJmHHIDI •• ,t 
'le h~scil edildiii ilan ola· 

fu söıl erl ıe ittirak ede· nur. 

cek mi diyo ıcrdu "Ent" ---·-------· 

-----..-----·--·--------· ctvabı111, ı ldı. Al •A · 
o da çıkmadığın• ıöi: tın pı yasası ,. 

ltdi ve meteaeldit Türk ---o---
f&bit 2 öltere ceğiai bildirdi. BugOn lımirde altın an aJıı 

Abduırabmaauı vekili fiyatları: 
lstanbul potfıiDdea ı.:len Reıat - 3480 . 
evrakın okunmas11ıı iıhqi. Hamit - '3200 
Abdu:rahmaa clı biç bir Aıiz - 3210 · 
ıamaa Ôm.ıere teair yap- Halksh- 3200 

Ö 
..... MIUfl 191HU .. M_l .. UUtl""9• 

ınathğıcı bilikiı ıneria .......... _ .. ,,,, .......... , ....... ,_ 

on~ tesirde buluııduğaau O F b • 1 k 
söyldı. Birço.: hbkıkat ı..V• r. a rı şı 
rakı veraporlar okucdu. i!llllr Memlekek autaaHI 

RooUıeo miıteh.H1eı ~ .. 
AdapazuındAa yeni ıa· ıtont"en u Eleiıttrtk t~dawlıl 

laJlleriu celbine lnru ver- r•pıln. Udecl 8e7Jer Scalra .. 
di. t H Nn T't YVO"I . tfo· -

ıı; oivanvaı bilet1erinizi ( Saadet ) IU .. etndaft a1uııı. . Ç~rakkapı -Polfı 
... ~:11 : Ji~. 16~ H.:tı.:: ! :.ll.ıı!: OtiDlll 


