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B. Çörçil Ma
dagaskar hak 
kında iza
hat verdi ~~~a lıij aiiiiiipiiiiioniiiiiiil oiiiiiiriiiiiiiiiiiiKiiioiiiiii •. iiiiiiiiiiii•a --r siiieiiipiiieiiriiiilviiieİİllİiİİİİAiiiriiiiiiaiiipiiiiiiiiiiiimiiiiiieiimiiiiiiil eil-

;:;, iıi yine yoluna rogidora na- Limpt kru· ketlerinde Loudra~::;-= Boıt• 
'-tt,ia demektir. Hi· •• l • A • aYam kımarHında B. Çör· 

"•f dbu itte •zami SJ) çıktı V8Z0f e 1 merık&D çil Madazaskar bakluad• 
1 iyor. Gelecek • · --•-- • h t• · en son haberleri •ererek ~ •libarea her ay - - -- eye 1 

I••• da b' 1_.
1 

Tokyo ( •.•)- Niıi Nişi Londra (ı.a}- Royterc gö demiştir ki : 
ı ·er • 1 o j K 1 L d ( ) .A .,_ M d k b kk d 

U 
''•ile •. • 

1 
g11etesi ıpooların ore· re Fransız donıuması kıu oc ,. •·• - ! men11 • • ıg11 ar • ıa • 

ıı.; ce21 ıevıoç e 1 '- w - t kt k' 1 b b k rı ... ttir sıidora aııı çıdıgını ya · uıordeolbaber~yokt ur. Bun · or • ştr • 1 •rap mem e- en ıon ı erleri öitenmr 
'Atp L ' I • k ti • 'h t ,, •~ ''•ı:ni makamla· 21yor ve diyar ki: Jıpo olu l lar Muıeper limt kruva· 'bet' erı1?e °:_' ver k ıar0ıuzu hteyeceğicizi düıündüm. tere1ı b karanlıkta kayıklara bine· zörleridir. Bunlarıu yandığı 1 ıma ıae 11arfı sı 1 m na- K n d6külmesiaf imkla 
· tıı. d b itila vıta~ - rek lim•nıa y•nını yaklaş· 1 veyahut fıaaıız filosuna il sebat teıisi içtnlılbay Alt k dereceıinde önlemek içia 
'~ '' ~ ~ biiyü .. k_ bu mıı'ardır. jıpon zabitleri 

1 tihık edildiil z anediliyoı sand riyas tiade bir heyet her sınıftan "Ok ehemmi· 
rı L •nıuabla oarcn .. d • k · • 

, qj, bab • ıaya girerek ve yüzerek --o--- 1°0 ermege arar vumış· yctli kuvvetler kullınılmıı 
d, er de vardu b'ld k' t il · •- • 1 t b 1 1 d • 4 teıu il ,

1 
. ıa ı e ı e erı •••mı, er ı r. ve uır ık ar Uç ay an 

.'d ~'idayp • biye,. er~- Ye toplarını yerlcıtirmişler Müdafaa ---o--- fnla hareketi muvaffaki· 
1 ' ._ mı su &mu d' e ' . 
oı:!f; tdilmeje b.,,. . •r.kı Q d top .,~D .t,,.~e Sona erdi Amerika ve yctıe y•pılmış ve .. ıı ak· 
öa,~!ı Cbiijdeıidir. ~ç~· ar a yar ım ttmış ı şamı kıtalarımız Fra1111ı 
~ .... u "Halkın Sesi • er ,•Irk. '- M k • b' Loadra (a.a) - Yoguı· C7İŞİ sİyasetı• l.uvv.ttle.ri. ile Diytg_o _Su· 
'd.. Se 'dl '' ÇIKlf • ıım ı ka · avusta Fransız ruüdcfaası Y ur zıo ıçınde ve oounde 
· •~i fak 

11 
'" baıhl&h inine olmuştur.. 1 ırıııa ermiştir. Gazttel, r Londra (ı .a) - Holluu ve Koza Antıfüaca ve Oıaa 

'ilqajl . '•mııda da ıöy- --o-- a ~anın emniyeti için olan gız tecilere olın bey aab jai tep lerİ önünde temıH 
i• lht bl•bi tefkatlı Ciim· M d k bu işgat hareketini tasv'p Madıgı kar m seleaioi •y· g~luıişlcrdir. Ontiaaranada 
• 

1 

•• likoa:ıetimiıin al· a agas ar e !erken buu UD F ıaoHDll 1 1 t M .ı )Qa\·ı 'lıcığı cidi <il • mamıştır. acıgas· mnziine k rıı ilk l11rr uı 
ltdb· J v.e )İm&Dl ı, hieıe bir hareket "oı c• karın durumunun Ametika· dün ıı fılda ber•ber yapıl· 

• . '-'&ll,,,,•_r er 11yeaiade ğıuı da tebarüz ettiriyoılar oıa Vişi siyHetini değişcce mı~ fakat bu taarruz p&ı· 
• ıaı· " yurdumuzun Kıp (a a .) - Madı <Yat· 1 t 6 

---0-- benziyor. küıtülmüştnr. K:.:ayıplar bin· 
, 1, t bereketli toprak· karı pek gBıel tanıyın biri Y ) A d f 1 B 

L tQllltrtliiJ b' fi baratlDlD mıhsur kalacağı · ugos avya• --- - ewn U a O muştur. UD8 

• İti•i11 l~mme ı e nı ıöyliyor. Zira aylardııı 8 h tıgmen sdaya çikaa kıta· 
~Çok ''" •ın~ ,·~ıadarı . beri Franııdar da buray• da gıda u arp ne- ların kumandanı geaeHI 

.t I_ '• ••• ~Dt• li ı;nı%~D u2ramamışlardır.. dd 1 • rede olduı? Sturges geceleyin teln~r 
'• b' e ID temın BuraDID limanı bBtüc ma e erı tHrruı etmiş ve bu mevııi 
ti,, it felcilde bılledi · lagiliı filoıuau barındıracak Befgr•d (. a .a ) - hşc V ışi c gton (a a)--4 ma· ele geçirmiştir. Şehri de 

PtL •• 19 h yısta Jıpon filosu ile yapı· d'I . . B b h 
llllit. P e etmemek kadar büyüktür. Mükem komseriain emrile buğday İfi•l e ı mışhr. u sa ı 
~ lan ve dü§mıca bir kru d ki A · ı ~,,, mel bir de üs ol11bilir di· mikd ırı arttırılmıştır. Gıd• limanın ağzın • ranıa - e, bü vaıör iki muhrip ve sair b 1 . ~.. kumetimiz ge· yor. ihtiyıcı temin edilmiştir. atuya arına yenı ta, rruz· 

• "li gambotlua mal olın deniz d b ş· d' b 
- ~ • a Ye her sut -•-- ----- a ulunmuştur. ım ı ~ 
~l '•••d harbi s.ıamoa civarnıda 1 

.. , ... 1 tdığ1 suıh ve A d • • SS 
0 
•• 10 •• , tOOO bataryalar da teslim o. 

,, "''lllttl . d D IÇmlŞ olmuştur. Ik' f k 
t,~ •rıa en bışka ---o--- muıtur. ı tara uman· 

dd,1 '' hattı giyecek Loadra (ı.a) - Alman yaralı o··ıu•• danları aresında bir proto· 
~, '! tedariki buıuıua· yıd•n e11retten kıçan L (R d ) 8 25 9 Bin kol yepılmıktadır. Amiral 

• ~u F ı· j ' ondra a yo - . ,.,~ ' •tetd' - . ran11z genen ı ıro ma· Sytretln kumanda11 altın· 
ltlı~ı ıgı g•yret ve reşıl Pel~ne ıedakat yemi· Belçikada bir khnya fıb Hcl!inki (a. ı) - Kueli 

t o).ı _•t ıimdiye ka· ıİkHıuda büyük bir iofi b e rzahıada bu kil topçu dıki kuvvetli himaye filo· 
•ti- ai vermııtir . Faaliyette bu · ..ı1; b n t 15 t n, d la aibi buadın fik olmuıtur. Bu infili" h' IUuUD uguo Ha • 

, , L. • luamayacığını •ad içmiıtiı, muzun attşine in ısar et· b 
1 'eu, uaHumııı biç bir ---o--- • geae t:vvelce BcJçikıdı miştir. iki düıman t~şek· limana girmesi mu teme. 

iı L 11~•ıt olan infiliki takip etmittir dir. Türlü tehlikeleri olaa 
, .,, ıya uir•tmıyı- ç• J&I • külü topçumuz tarafından bu hareketler büyük bir 
'\ t~ •dea itibaren be· 10 1 erlD 850 ölü bin yaralı var -' ır. d ağıhlmışhr. Ruılarıa bir 
1 hLL.. --o--- hamle ve ıiddetle yapıl· 
, .. , Q"llı ve bıreket M k t• d t · 1 ' b d' 
il .. u aveme 1 or uıu amımıy e ım a e 1 mııhr. FHDllZIH büyiik bir 

•111i, olabiliriz. Çuakiag ( a.a ) - Çit MihaİIOVİÇİD lerek bu muharebelerde kıhramanhk ve dfıipltale 
Sırrı Sanlı ukui söıctbü japoalarırı f aa)İyet)erİ Ruslar 6 bia ölü vermiıleı- döğü1mü11erdir. MDıterek 

--------· Saıangı vıı dıldarını ve dir. düşmıaa karşı kalpleri bir 
Mıadalyıdan tiaıala doğru Loadra (Radyo '8 15)- ---o-- olan iki milletl11 aıkerlerl 
ilerledilderini, Çhıliluin mü Yogoslnyada Niş bö;ge- R arasında kan d&k&lmOı ol· 
daa ettiklerini ıöyliyor. sinde Mibıloviç çeteleri ge US 

çerek ber türlü nıülik•h masındaa pek mntee11lriı. ---o--
Rus yolunda 

Loadra (Radyo) - 8.15 
üç mayııt~ Ruıyıya git 
mekte oJın lcafHemiı bir 
pike tayyare hüı.:amuaı uğ 
ramı§hr. Üç gemi batmıı· 
tır. 

durdurmuşlardır Cephesinde Fakat öyle umuyoruıki il• 

.1=~-- -1. Loddr• (Radyo) 8 15 - mania Fıan•ı ı milleti bu 

IYANGO 
Sovyet tebliğine göre 7 hadiıeyi Alses Loren dahli 
mıyııta cephelerde mühim olmak· Ü%ere büt6a Fraaıı-

Nu mara bir fa liyet olmamıştu. 6 nın Alman boyuaduıuia•· 
1:1 mayııt yapılan bava har dın kurtuılmaııadı, bir 

Üçüncü sabiferr. izdedir binde 7 Alman ve beı de merhale olarak tellkld ede· •S::: ; ; ;, : : , =-:..- Ruı tayyar ıi d61mli1tllr. cektir. 



8 M•Y11 

Türk tar.ihinde büyük şan v ergı• ı

1 1 
y· b CI 

ve ,öhret kazannıı, Türk - ş eh • r H a b er 1 e r ı· . a an 
Kadınlarından hsı•la" tı • •h J 

ı~ ımtı an 
f.:!!~ ıg 1 Yolunda lzmir maçları Ekmen gün -o-

--------------- [HALKIN SESi]---------------

Ankara (ı.ı) ...,, 
·13· Ya:ıarı: H. Türkckul Maliye in lımir villye Yarın yapılacak müsa- t ... 

a '1Jrl 8M Ve~ileti, de~let ... tindeki vergi t hıilih mali bakalar şunlardır: ~ 
Kazcının bazı ricali ileri yılının ilk on bir ayı fçiade Şark sanayi • Karııyaka • ı k riyle :bankalar '' Ver) ece mi1e11eaeleri • aıeOI p/en tacirlerle anlaıaralt milkemmel bir netice Yer- aruında "Voleybul saatl5 te, 
mill.ıi soymağa ve yükıelt miş reımi rak mlın göre hakem Cevat. Yarınki Cumartui günü Mayıs devreti y• l 
lai:ılerle ltallttan muhtaç Nısan eyı ıonuna kadar Demirapor - Ateş ara lıcnir viliyeti baılu ekmek imtihanı :tarihleri~ 
•lenlara para oermeğe ve lzmir viliyetinde ınnhtelif ıında beadbol, saat 16 da iıtibkaklarını ta~ olarak etmlıtir. Yalaıı b•' 
••nra mallarını yok baha- b•liye vergileri tabıilitı b•kem Cevat. bunu temadi ettirmek için cı dilden İmlih•• ~ 
aına almrıla ba,ladrla' .. 13.973,345 liraya, aabı\a Göıtepe - Altay arasın uada ııuda ııda yapıla· ler 12 may11ta Y1 ~ 

-·--- vergil ·ri tahıilih 715.942 da b ketbol, Hat 17 de, c~k lınıottları geniı ylhek· yııta ıöı16 iki dislt 
Kuan beylerinden bir liraya varmııhr. hakem HOınn. le karıılamak bir memleket ıılı 15 may11ta ~6 I 

kıımı ve hükücnet ricalin- ---o--- Paırr iÜGÜ yapılacak borcu ve iyi vatandıılarda hıa vencıklerdır. 
den bazı hıialer, gizli top· Yurtta maçlar c!a ı.ualardır: aranan bir ba1lettir. lar nat 9 da 
lanmalar yaparak kendi Altınorda . Şark nnayi Bu ekmek ııluntısı 1re- Ankarada dil, 'f• 
buıuıi İ§lerlne ve entrika- Maçlar ara11nda voleybol, 111t 13te çici bir tedbir olarak mü. coğrafya:hkülteıiıd' 
larına engel olan Sevim hıkem Besim. talai edilmelidir. Mayıs ayı· l:aulda üaivenitede 
Bireden fırsat zuhurunde Eskişehir - Eakiıehir Göz.tepe - Ateş aruıa- na mahsus olan bu ııkıntı caktır. 
intikam len ğa kar r ve- gençlilr kulübü ile Kfitab· da be dbul, saat 14 de ba-
riyorlar.. ya gençli kulübü arasın- kem izzet. 

Çüukü, b lkı ıhtikfirl daki fin 1 mıçını Ealdşe Pamuk mesucat • Yün 
boğdaklaruıdan ve bütün bir 0-4 kezuıar k grup bi- mensucatı aratııtda buket 
iıleri avuçlar dolaıll rü 9et rincisi olmuştur. bol, saat l 5 te, hık cm 
lcıa la gördük!erinde bu Tı bzoa - Trabzon Sıit. 

bıialere el ol n yegane Sam un arasındaki finı', --••--
şıbsiyeti!l Sevim Btg ol- en çı ı Tr bzon 1 .d kaza- p• • 
du'"uou ve Cın Al'uıu biı- ouak grup bir'nci olmuş· it IDÇ S8t1Şl 
tüa bükümct i"lcriııi bu tur. Bu lalum 2'ruplar ara· Toprak mıbıulleri ofi· 
kad c teıkettiğindea ve aı birincilik müsab kasına ıiae eid mühim miktarda 
onun ıöz.ü ile hareket et- işt'rak içir.ı Mersine hare- piri~ ç lzmire getirilmiştir. 
tiğind a için içia •tzl nı- ket etmiştir. Elli loa kan, nıbiye ve 
yorlar, bütüıı d!bili olup Denizli - Garbi Ana köyler ihtiyacıua ayrı lıca k 
bitenleri Çar bildiriyor- dolu grup birinciliği final elli toa da hmir halkına 
lu.. maçı D nizli Mıaıisa ara- satılıc•ktır. 

Ç r bu hainleri himaye ııada yıpılmııtır. Denizli} Satış izmirde yüz ka • 
ediyor, ~erek kadının ve 3 - 1 galip ıelmıştir. Galip dar bakkal vuıtuiyle ya
gerek C n Ahniu öldüıül· takım grup birlncilikleri, pılacıktır. hşe müdürlüiü, 
meainı taVJİyi! ediyor. Bua- müubıkuın" ittir k içiD yüz k dar bakkal ismi ve. 
lar ortadan kalktaktao Mersine hareket etmi,tir. 

ıoora Kazana bışka bir ----o---
bükücndar tayin va iotibap 
ettirmlyec 2ini ve L:endilc
rinden mürekkep bir heyet 
ile idare ettirece:ğini ve h r 
türlü yardımda buluDacağı
nı bildiriyor. 

Bu hain -ve vatansız 
beyler vu kuvvetlerile çı
h~ı) orl r, yerli tıcitlerle iş 
birliği y parak her türlü 

yiyecek ve giyecek m d
delerinin fiatlarını üç döıt 
ruiıliae çıkanrak sattırma· 
ğa ve yüksek f izlerle 
halktan ve rcııçb rden b
tiyacı olanlara borç pan 

Alman yada 
iş kampları 

Berlio (•.•) - Alman .. 
y daki iş kampluınıa teş· 

kilitı iç bakanlığı devre
dilıniştir. llt lyaD, Bulgar, 

Fiem&o, F u o nz, Hollanda· 
lı, lspaoyo', Sı· p, Slov&k, 

Sloven, UMany41, M.car, 
Fin ve Norveçlıler içiu ıy 

rı ayrı bürolar irtib tı te
min edecektir .. 

riJmesiai lımir işçi ve u· .. 
naf kurumluı birliğinden 
idemiştir. 

lzmir Halkına 
MUJDE 

Çınkaya Aile bahçe· 
ıinde 9 Mıyiı Cumuteıin · 
deo itibaren her akıım 
musiki Üst•tlarındaa Kanu• 
c.·i F ctbi Öircte o ve arka
dışluı tarafıadan icrayi 
1111'.at oluoıcıktır. 

Ayrıcı ztogin varyete· 
de müşterilerimizi tğlco· 
direcektir. 
Fryıtlardı ucuzluk vardır. 

---~------ber ıene bıaat meniaıi 

baılıngıcı olan Mıy11 ayın

da bir aiıpet altında ras- 20 OOO'BooJ 
lanın bir keyfiyettir. 

Düa ali kadar iT akam
lara ıevlndirici F bir bıber 

'l/J 

uçagı 
---o ..... .---"' 

gclmi~tlr. Bu haber yurdun 
cenap viliyetlerinde buğ- Loadra (• •) - -
day mabsulnnüo idrak edıl · uçakları umum k~ 
diğidir. Harmanlara baı · hı va mareşıh Hlirrıı 
lanmak ilz~redir. Yıkın teciler e demiştir ki: 

. f' güclcrde yeai mahıul buğ- - Almanyayı ue , 
day kutl.nılması mümkün dırmıdın bombardı!O; 
ol11cıktır. cei'iz. laiiltere ile 

1 
Bu vaziyet karşıaıada kanın Almanyayı •'°' 

bu ayı o devamı miiddeti a • 8 
ce lımir viliyctinde hılka yecek bir vaziye dDt fı 
bir gün tam, bir günde kadar kuvvetli ba~• 
yarım yarım ekmek istih · rına sahip olac•kl•''·ı 

••• kakı verilectği anlışılmış· yakındır. Almıny• 

tır. ten sonra ııra J•P0
' 

PiRiNÇ VERiLECEK gelecbtlr. Eğer bU 
Salahiyetli makamlar· Almanyıya 20 bio b 

dan verilen malümata göre uçaiı ıö.:1derebilecek 
lımir şehri halkına dıi'ıtı- tt t 

0 
/. 

1 ._ 50 . . . lO ye e o ı•m, yar& 
ıcıa ton pırıacın .1 bl b •·ır' 

ya ıı t arıoı u•• 
tonu bastı nelerle mektep • ---------1 ere verilecek. kalan kıımı 
halka seyaaen dığıhlacık· 
tır. 

Bu piı i oçleria parti ka 
aıliyle ş'hirdeki evlere ve 
aile adedine göre dağıtıl 
m111 mukarrerdir. t~ mirde 
40 bia aile mucut oldu· 
ğuna göre aile bışına bi 
rer kilo pirinç ~erilec,ği 

aalışılİnaktıdır. D,ğıtma, 
itine öolmüzdeki hıfta bıı
lanacı ktır. •ermeğe ve soıır d. borç- ızmir AskerUk şu .. 

larını vaktinde ödemiycrı- : • 

ıerin yok bıbuu •• clleric- besinden: : YENi SiNEMADA i 
den maJlarını lıyorlar ve 325, 326. 327, 3. 8 do- : Dikkat!! Dikkat!! Yaz Meni mi buglloden itibaren : 
blltün viliyetleri ve öylü- ğumln ihtiyatların senelik : 2 Büyfi Tü,kçc 1 Yeni Avantür • : 
leri ıoyuyorlardı. yoklamalarına bışlanmııtır. :BJNBIRINCI GECE Münir N .ırittin Müzeyyen Senar • Ol 

Bu afçakçı ve merbı- Bu doğumlu erat ber gün ı ÇIN BATAKHAN~LERJ i BasmahS 
metsizce )'-pılan zulümleri şübeyo mürıcdl• yoklıma- : ı:, ı t 

. hıber al o h miyetli ve larınını yıpfırmaları lizıaı- ı HiNT RÜYASI Myrnaloy Tyrone Poner : deki tİya ( 
asil ·adın, Sc.,iru Bıg( bu dır. : Se~nılar: 12 1.45 6.45 te. cumartesi, puar 9.30da : Düa Basmabıaed• 
mHker ukJ re bir nib y t Gelmiyeoler bık~ında ı Duhuliye 1 S Kuruş • d• 

"" • AH Ulvi liyltroıuo .
1
, 

Yermek içia gece uy uları- kanoı;uıı ceıa hükümleri ----------------- ...ıor 
b"k ı ı a1'şam aanatkir •"' f•'' Dl 'terkederek uğr şıyor ve tat ı o un c ~ tır. , /. 

S h•ı p k G • ve arkadaşları tat · yalnız: bışıoa bu mel'un v rdı. tju d• Kuımdao ge- a 1 ar azınosu D c ·ı e I 
öıt ibar temıı ı.ı• 

muhtekirlerle mücadelede : ıirheo beraberinde g tir- ..... --o--- t • .ı büyük mu va ff akİY' , r 
buloauyordu. d ği ve babasının yegine Çok zengin sez heyeti ve lstanbuldan huıusi surette mıştır bilhıu 1 e!ji•0,,~ 

Kendisiyle beraber ça- sadık adamlarından Koşcık 1 getu!lı;:n artistlerin İştirakiyle öoümüıdek cumartesin Nuriddia Genç ııb•'/ 
lııan ve 111ğ eli mesabe- og .. lu idi.. den ıtıbarea açıktır. ilaveten zengin bir aile varyetesi " 

d 1 1 ' b .. ı. muvaffıkiyet kaz•O ıiade olıo ancak bir kişi -Arluaı var-- e ge eu er ot; ye oaıcaatır. . 



GONON MESELESi 

Mada2aska r arfası nasıl Piyango dün· 
bir y rdir ı. e kadar 

.... - 6L -, ~sli!1_.vardır cekildi 
•P• o •a• deli 1 

""-• ıçık olıaa!.. IDa-ilfzlu tarafından fı ı l•n cücelerle mea~iindu . Ankara - Milli Piyaagoaaa oaaaca tertlbiala W• 
*• • ı•li bildirilen F ıan111 mil• Malnyal~lar ada geliıleria- rlaci keıideai d&n sergi urayıada yapılmııtar. 

Jdıada yııımıı ol- temlekui Mdagulrar, bıh de Zeacılore ve Araplara BÜYÜK IKR~MIYELER 
·~--·. toraaaaa tora· Hint O~yaaaıunda ve Ahi rutlamı,ludar. Evvelce ada 016236 numara 20000 lira'ık biriaci müklfatr ka• 
~•••••o toraaaa• kadaa Mozambik kanaliyle oın bazı böfgelerlnde Ya· Hamııtar. 

toraıaaa vı Dİ ayrdmıı bulanan büyük bir budi •e Hintlilerin Jaı• 084233 ve 32S711 aumarah biletlere oaarbln lira lla• 
ter..ları• tora•a ol adadır. dıkJarı oa dair em1relu gö btt tt!tıiş • ir. 

ltabı•ıı keDdi Mnbıi 1atbiye1i 592350 rülm6ıtür. Beıer bia lira kaııaaa biletlerhı aamualan .pı• 
.... bı•a ••lattli• kilometre murabb11dır, nil Avrupılılarıa adaya ail lardar: 

•ık bikayHi•ie faıu iu 3,800,000 kitidir. fuı etmesi neticHind•, H• 019084 032030 082825 234569 
"1t. blttltl ııman Ce11meti itibariyle dDa· sen meles olaa yerlilerin lkiter bia lira ls.za••• aamaralar 

it ı•çe ayka tut ranıa döıdüacü bU,tllt ada kanı bır z dab• ln111ıktu. 031371 045732 050179 059456 084858 
ıı olıa Mdagaskar, 1896 -Sonu Yaran- 114693 147960 149771 150094 212502 

t.r aıakl•tbkça 1eaeaiade Fran1a tarafrn· •• 251539 272590 282570 294171 334742 

O 351153 391526 iti'• •llıayet kaay· daa tam olaıak itr•I ecli- Vey aDBSIDI Bla Lira Knaaaalar 
1 de•iıla ortHID· (erek, ı6m0rge hıliae retl- ••ıd•• d•• 006283 011294 039633 043593 046769 

._:••ıı kaldık. D~· rilmiıtir. 0 Uf U . 064286 082396 088026 122049 14'l754 
llladl1••: Ada iır.aldea evvel yer 1 Kozan, - Kozanın bi ı 146302 203377 217277 217984 224108 

kerka1oram diyt bDldimdarlar tarafıadaa ida lcayihde feçi bir diaaytt 2387l4 257152 26111 ı 262233 263572 
''orda. r' edilmekte idi. FraDaıı !1leami11 bir çocu" ötey •• 276593 311107 311532 315698 319545 

U., ı•ctl klrek cek· itııliae muka•emet etmit aeaini ıopı ile döj'e d&iı 328963 350192 361830 371396 380185 

092071 
236679 
347512 

0627'5 
146891 
232098 
273222 
3241,5 
58S2S8 

tt •'11elanmı• içi pat- olaa ıoa bil&Qıadar kraliçe öldürd&kten ıonra çesecliai 38636 l 390702 
n •l~,_t aıbalaa kar· Re•• V aloaa 1111 -c&dDr. armağ• atmııtır. Hidiae tlSJ· Son d6rt rakamı 9004 ve 9831 ile ailla1et l»alaa 80 
,• •iarukea. D•mita: Adanın bıı ıebiri T .ı· le olmuıtar: bilet beıer .yOz lira ka:ıanmııtar. 
)~1,!•ra, karı!. Diye aanarlveadir. D ter m6him Koıaaıa Sokutaı köy 245, 923, 139, 460, 732, 972 ile ailaa1et_bala• 2jti~ 
tJ ·• ıehirter ise Mıjıınga, Ant· Baden Mu11 Gibtl adıada bilet yirmiıer lira kıııamıı1arclar. 

ı ..... ımın.,I &tlıtı• yeıayeıil bir slabe, Dieıo Sunez •e bir deli kaDlı 6vey aaaeli Sonu 72 ile nihayet bulaa 4 bia bilet te oaar Uıa 
,_~' •rduıda de•ler ri Tamta•edir. Adada mea· Ayşe Giiı~ia bir erkekle kaıaamıılardır. 
~·• dıtlar ı&rlla· küa Avrupıhlann 11yııı 40 q.ayrimeıru harekette balan ' Soa rakam1arı 4 •• '9 olaa biittia biletler de iki.-. 
~- illere llalla bly&k biDdea fazlı deiildir. duğ'anu öj'renmiı •• takibt lira amorti alac•klardır. 
1), '~•tle ıarıhhm. Adaaıa yerlilerine Mal· bıılamııhr. Gizli mllnaıebe~ 
, llattı: ı•ı iımi •erilir. Adının ti bızzat teıbit edea Muaa \ G•• k k 

411ılaua, De talih, bUba11a şimaıliade mea"ü n 1 
övey aaaeaini ırmak keı a ı dD aıırı e me 

ttlari1a• çıktam. f>oi· keaif kütleler lılimdır. rıada yaahı olarak yakala ı.tanllul - DBa ıebrimizıle ekmek iıtih\ılu ı .. 
,• t.ı1ı•ıtım, iki •r Merkeı bp'ıeleriadelli yer· mıı ve ıopa ile c16i• d&ie •erildi. Pek inaa bir mlcldet lçla bir rl• tam •• 1111 
tlihlldıtım ııhre daa- liler hniıtiyaahiı kabul öldllrm&ıtür. 11aade yarım iıtibkak •erilme1iae de~•m edilecekbr. 

'-ı'' bıjınyordu. etmiılerdir. ı Katil çocuk, claayeti it· 1 Yana viliydte b&tla k•ymıkamlaraa iıtlraklyle ltlr 
ıe,.. bltla ıebir Hikiye edildiiiae ıöre lenitea ~oara endi umıtı toplantı yıpılıcık ve ıehria iate iıleıi ılrlıllecektlr. 

be"lalle •olmaıta.. eaki zamanlarda Mada1r11· 
1 atmııhr. 1 _:, __ .:_:~-----------------

~lt. ıılai111 ~tlar at· kar adHı Kimoa adı veri· ~ir m&ddet IODH ırmak· D. D. Yolları Satın Alma 
lada beai lı11ılnnak bai . ta o!Dyi görenler ıabı!a ve 1 • d 

1ı.,k11· ıac1.ı.,. adliyeyi b•berdar •tm•ı••r, Komısvonun an: 
••• , hkib.ta bıılamiıtar. Ceatt 1 Mubammea bedeli (19000) lira olan 100.000 Kı· 

.. 1586 yılında yııamıı ıubaa çıkarılmıı lrıtll Muaa Bilama Karboaad Dö Sad 18.5.1942 paıartHI rl•I •• 
'~•ıe. Damlta ... · olın dedem Gç yıl for11da tevkif edil~iıtir. . . . . 1 at 15 buçukta Haydarpıııda Gar biaaıı dalaill•tl•ld 
..:•itı!... lılrek çekmiı ve Oç aene 1 ~uH, cıaayehaı ıtuıf komiıyoa tarafand•a kapıla ıarf aıal&yle Hh• Alı•.., 
b Jlnnyorda.. • yalaı:ı bu kadıaıa hayaliyle etmııtir. 1 cektn. 
••ltaaıa ark•11•· yıııoııı. Soara ae olmuı, 1 Maktul kıdıa, .köylio j ,p11 :ıe girmek iıtiyealeria 1425 lirahk maYalılıat 

•.;• yorr~• be~- 88111 kaçmıı o kadıaı bal· aayıh gliıellerıadeadır. teminat. kaauaaaua ta~la ettiji veıikalarla tekUfJerl .. 

1 '··~ bıre hıç muı mu, htıabula döoOp D F hrİ J ık ' mubteyı ıufları~ı ayaı ı&a ı~at oa cl&rt otaıa kaw 
ilm b1r l•Y oldu. ae yıpmıı. bllmiyoraı. Bil- r • 8 f komiıyon refıligıae •ermıleıı !Aıımdır. 

l.aııa b lDa dotrn yDk babımıa ıöylediiiae tımlr Memleket ba•ta•••I Bu ite ait 111taameler kom11yoadaa para111 oJaralı 
tM. G&zleri kiale ra· ö k d dede i b' Rontk•• •lteba .. 111 daiıtılmaktadır.. 29-4-8-12 ~ ..... ' 1 re O. • ID 

1
' loaUıe• •• ElelltrUr te.&aYl• 

~- ··-· dı, dudaklınaı dıba hiç aramımıı... ,., ..... 
0

Udaej a.,ı., Solıa~ : Elh s· d ı ..,.. ~··i rıcardatar1k -Soa- •• " ,,..,, Y•n-.ı H•• : amra ınemasın a 1 
1 

1111 ıaıterdi: f Tayyare • da T et. : ıv ARIN Matinelerden itibar•• 2 feykalltte •• fii ... i ~ "t.ı,••lar, dedi. itle • sınemasın 3&~: ı be1er birci•• - (laglllıce ı&ıll) 
~ ~ı a.. ~'·• Tıır~- ısa ı.otıaaı• ... ıi• pro;ramı (Alm•••• Sösuıı • ı 1-Karnaval Kraliçesi 

••ı :cıtıme yemıa ı 1 OPERA BALOSU ı ı 
lıte d&rlıtlm, ı • ı ı Ana• Sb rldıa - Helea Parrlala 

., .. ltir Tlrk eliri t (IDgiliıce Sö&lü) ı ı (Fr•aıızca 2. SON GEÇiT 
l,~ :•, 'L 1. .. 1 !2- ELEK TRJ KL( ADAM f ! .c;~~:!aad Gravey - Coriaae Laılaaire 1 

... ımı ıoy e· • • • t K bir •kit k 1 d b lk ı Matiaeler: E. Adam 2 30 - 5.30 - 8 30 • :Ayrac:a:M U.M.Memleket jaraali(Atatllrkla .a•ı · a 
1~
1 

ma •• • • O Bıloıu 3.4) - 6,45 - 9 45... : : projeleriaia Milli Ş~f tarafıad•• tetltıld .. 
~U~a!•'~iar~~ t Cumartui _:. Paur rün eri 12.4Ste ilave seanıı.. t %Seanslar: 2 4 ·5.40 · 7 30 9.15 C artesi -Pazar12. 

(?•lefoı:) ASAi SiNEMADA . 3 FiLiM BiRDEN • 
2394 G L• 2 inci ) 3 ÜNCÜ FiLiM -.J iNCi FiLiM ~=!~:. MA VI TILKIL!:.. -~~J.ı ~E~ıDINJ(BLMACI UZE l ediyor (Seaaelar: 11-3.30-7.151. 



SAHIFl4 ! ----------------- (HALKıN sısıJ---------------

~~!l~~uı~ey!r1~iyc! ~~~~• 
cıls •11lade mltlliı l»ir ai 'e fıciaaı olmuı, ı•aç bir 
"''" •• ,. .... , kıyın b•"····· •• kayaaaaııaı aldlr· 

il 

RADYOTELG 
~~J•I lnıkaaçlılr , ........ wukuo ıelmlıtlr. Ba Aııdolı 1)1111111 Mühim bir AmerikaO 
•IJdı kar &ekç11ffi yapın 28 Jıtlarıadı Haaa• ıdıaclı 1 d 
.... IOD zımınfarda kanii Hı•••••• laa leriad•• •• ,... Baduı blllıı ırı kanun aha 
•hHfe bıı!ımıı, keadlıhı kayde blrl7le mlaaıebdtte - -o-- Aakıra - Memurlarla 

nanmaıı 

bir zafe W••d•fa za••••• dlımBıtür., - lladaıukar adi bir de· aıkeri meaıaplardaa f••· 
I• ıu •• ı&phe ile bir ıece e•d• kanıı ile kaY· aiı lllıtHıui l detlldn. Ba kıllde laallerde mal iktlıap --•--

p et•fı •• lreDdiıiaf lraybederek mı•ı•rlJI• Hı•J•JI Fıa~uyı iırale almak İlh• edenler llald11adakl kaaaa Londra (RıdJ• &I 
ll•lrmlft8r. 1ea Hitlerle m&ttefilder liyibHı mecllıin burlakd A•aıtral1•••• ıimall 

I• 11racla lnılarıaı kart.rmaia ıelea ~~J•• babHı arallanald bir aafbadar. toplaata11adı 16rl1tll•cek· rika cloaıamaıı 1 
" b1aaaaııaı ela ıilibla vurarak kanlar ıçıade o•Jarı Aıalsırı (R. G.)- Af· tir. llarp ı•miıl•: b• 
.. caa111 ~•re ••r~l!tlr.. • . m111ya tarıfıadaa ıtmali Dabillye, Milll mldıfaı Ba laıber clla ıec• 

Katil cıaa11tleraaı aaltealdp lsıçaıken 1111111 ebadea •f 'k L • •- •• Aeliye eaclme•lerladea teblii edHmi.tir. 
k d. 1 d 1 a 11 •ya ıı.r.r ıeç1rme. •• 

•1pnk ateı rlmıı, çıkaa it urıunlarlı ea ~• e ö • meeelui La•al tırafıadıa ıeçea bu llJilaıaıa ııcbiı 4 MaJııta Japo 
... tir. . . . . , ••bal edlfmif, lfakat Viti ıoa ıelde ıöre aıaiıcla 1•· pılan bir clealı •.--611 

KaatLra mlddelamum111 ve hükDmet tabıbı 9 ak • de mukı•emet =ıarmlıtlr. zıh olaalırdaa feYkıllde de Japonlara• bir ll8P".. 
••alllae ıltmlılerdlr. Tahkikata bıılanmııhr. Aakara (R. G )- !Am• hallerde bık111 olı.rak mıl •aı&rll 2 malarlbl, 1 

----- rlka. A 91ap• JOhıau beHp· iktl1ap edealer Ilı klunda zım ı•.miıi bat11al..ı; 
Yüzde 5 faizli 1938 tah. l11a• Almıalar ınılite et- ba kııua la&kamleri tatbik 1 ~·!•' kruvaı6r--

' • melıtedirler. oluaıcalıtu: ıem111 we 4 t•J1 
villeri keş.desı Ankara (R. G )- Loacl Devı~b Yeyı mu•ı~kıt ıarı atramıılardar. ı 

Aak•ra(ı,ı)-Y&ıdeSfalıli•el938ikHmi1eli tah•illerlaia ta ıaıc::teleri Mıdaıa1kar 1eırette. b1r .•mm• ••ııfe~l O,ta b87llallld• 
4 5 1941 P•sarteıi Tlrldye C11mbarl1et Merkıı adasıaın tlmaliJi •• civa· •e1a ll~zmeh ıirea de9 let 2 aıkliı• •• orta 

• • • t kt dl ı ••1• clıfer her tirli lmme b el 1 iti 
.. ka11adı Maliye ~·kAleti ~·· Merkez Ba~kHI d •• , ... L •• ~me e , o·'~ mlt1ıeıeleri memar Ye mlı· • •r • pıtrdo.ı•• 
... ., ••ka mlme11allerlle aoter buuraada u:rı e i· OD ra - uayıııa, ar ıraııa • ar. 
lej 8 lacı llrramiye •• d6rd1Dc8 amorti lrııidelerladı 4 acl deaiz ika••eti fol•• tahclemlerl, de9 amh ••J• --o __ 
S7S50 ••mıra 10,000 204320 aumarı 10,000 239525 Fraa11z fi oıaaua buılr.· ma•alrlrıt .•ur.•lt.• ~cretll 
.... ,. 5000 392166 5000 77798 aamara 1000 193562 1 d T ı d d . ••ya ilcrebız, ıbhyarı •eyı er ı o.on ıa eaıze ıçı . 
... u• 1000 331320 aamara 1000 lira 347797 aamara 1 kt mecbari olarak bır imme 

•c• ar. b' i 'f . 1000 365781 •amıra 1000 375618 Damara 1000 401747 L d Jj I' Ek ıımet ••ya vaıı Hl ıörea 
-.ıa 1000 25768 aumara 303 ; 76457 numara 303; boa ~ -, ... Me~ 1 ~p· kim11ler, 4659 HJıh kıau-

Şimal 
Denizinde 

Mubarebel 
---.... o--.. 

11S954 ••mıra 303 ; 187366 aumarı 303 ; 206837 aa· ~e•d. 11
. el••~._. ~ ~:·~ ar naa menaaaa ıire• mô11 

..,. 303 207060 •umarı 303 265297 numara 303 ~ ııMe~D • ~iı .Y ~ b ·~~~ 1t11lerde hizmet edea•er, 
2*>51 .... ,. 303 291954 •Pmarı 1000 342157 Duma· 11 10

' 
10'· 11 a • 1 mer.fıatlerfae hadım cemi· 

ra 303 366967 aumıra 303 390195,aamıra 303 405456 1•rlli~lcr: atmak &teldde yıtlerin ld1re uıavlariyle 
••ua 383 Hra •• aynca 596 numaraya 40 ar lira Am~ı~a.Ue doı~ae. llcretli •eyı licrelliz me· .Jıleriaclı R1111•1• 
lbudye •• 11130 adet Dumırayı da amorti isabtt • ara - ( G) Boı· mur •eya mliıtıbdımlerl. b8ılk kwfılemiı ti~ 
.talttiı. t JD rad1oıuna göre .~lmı.a 2556 11yıh bikimler kı uçak tıarraıa•• .., 

-•-- k11 ınandan:a.ı Bıavçıçın rı· au::unua 6 ıacı babı hliküm iaede Raı lima•••• ' 

MALATYALILAR'N JH&tinde ,toplaamıılar •• lerl mabfaz kalmık ıare· • b ı · i 
At_ 942 d h b' '- ı fa Ye ıma e11a 

rmanya • • 1 ••Y tiyle blkim ve mlddeiama- 1 
b d lb lr L • ma11 mavaff ak o dl; HiMMET( 1 ene ıu u aıanmı • mllıre hllum ııa fıadaa • 

1 lçia tedbirler buulamıılar· 1ayalaalar da bu ka kınua Ruı1adan döae• h' 
llalat1a (a.a)- Villyetia lııe •olunda rerekea ted· d ı · d t ... _. 

. ~ . . . . u. bllklimliae tabi olacaklar· ımıı • aarra. r• 
Mrlwi almak &ıete din parhde vah~ın ~eıaliiıade h~r Viıi - Mad•111karda dar. rak kafileye refakat 
tepla•b 1•ıv.lmı1hr. Mahalle m&m111ıllen ve llö1 ibh- 25 lariliz harp remlıi ••r· y k d b'ld' il Ed b k arl 
J•r ltıyetleriaiade b11ar balunduiu bu 1oplanbda yıni dır. hııla a 

1
k" 1d'I 1

•
1 
",_•• ıa- b ••b or

1
r '~'1t1la•••f 

. . . . • na ea ı erı e ••rı •• om ı ı • •••• .. ltı•I uma•••• kadar ıbhyıçluıadın fızla yıyecek Berlan - Ruaya barbın ya ko J 
1 

I . d 
-••ılerl ltal11aıala 11a bun lan bilr &mı te te1Um etme· clea timdi ye kadar 20267 ti .c• l•tnmdı• L 

91

1 
Y• •• • kı ~ b dm ıdıtı içd•• • 

t ı_ L Y• erı • ıa • ua uaaa .. o y rler"ımi• tarafı• • lul lıaıarlaıhrdmıthr. ayyare •aJuetmiıtir. " t • 

-• " Bükr111- Belçlkab Hir· cuklaraaıa yaıayıA tarılar1 i • alaemııtar. E•tt•1 
lerden üç yüı elli 'l&iıi ha· ••J• mal darumları ıelir· yapılan taarruı ••tlc 

Maliye kanunlarında mil ııhbiyı treni Almıaya· lderllebmli"tınaai~ ~mı1a•.'ar aldıiı İHbetle yolo•• 
d . · an a ıaua aO.Bmlerıa 

de~··ımeler ID An•er11ıelml1tır.8111- t f L L 1 Yam edemeceti •• 
K 1 el 1 1 · H •••• aeyıaame iıteal e· 

er e•lerlae 16a sri m ıtır. il bil il fındaa lıaıilıı deıtro 
A•kara - Maliye teıldlit kaaaaaaa bıilı cehclcle Boyaoı Ayr11- Dçylı • e ece tir. 

1111
, 

ta•lllt yapı• ka••• IAyil.111 Büyllk Millet Mccliıi•• ellibtt Alman Ye 2726 ltal Mal daromuaa ııyrimıa· tarafında~ bıtınhD ... 
Yerllmfetlr. Kaıaac ••rılıiaia ilulHı •arldat teıklllh · yan Hariciye mcmaı uaa lla kul mallar, para, eıllaar, pil•• deDız ••••fi 
aa. nıifeltrlal bir kıt dıbt arbrmıı o!d .. iuadaa bu mil ••para• laırelrtti lı••e tabtilAt, albe, mlce•lan clOım•• de1troyeri 
Wlllb• J•pılma11aa [ıararet ıöıllılmlı •• llJilaa ba ıeri kalmııbr. Sebebide ıib meakal mallar •• bet mıı bir ikiaclıltl• 
•batla llecllıı yerllmiıtlr Nıı lmeıelelı ria ballıclif· t&rll ılıcaklar Ye dijer la•••ıtır. 

Çi k• • · J ••mlı olmaıul1r. lıaklar dıbilclir. --... ---~:; r 1.1. V8Zlyette tutu 88 Puiı Almıa Emaiyel Bıyaaname ıiıli olarak--.----~ 
kad mldlhii baryı ıılmtıUr ı1 iıteailecelltir. 

• ID ı.ı mıntakaıı Alma• pollıl Llyibıaın 3 inci mıd· 
lataal»al - Beıilıtııtı GBnl ıinem11ıada bir clı· S.S letkillb bııı!la tayin d11i b •) ıaaame iıtemei• B 

1 1 1 
d lb••• 

••ılaat yapılmıı, A1la adlı e•li bir iradın Tarık • ~ilea:Oberbia vnifeye baı ııllblyetli olaa mereilerl fi urtl • •.m r e • 
...... biı delik•ah ile loc•cla fıaı •aıl1ette yakıla•· laması meraıiıninde bula r6etermelıted r. yaR:;~t _ 

34
80 

lmfbr. Slaemada ( Saadet yanıı ) fılmi ı~hteriliyordu aıcakhr. edemeyccel&leu :-1011arıada Hamit_ 3200 
••• koca11 yanıadald memurlarla locayı ı~ıacı Ta· Loadra - P.ırlı rad- mltait olmad•i••• lariliıle· Aıiı - 3210 n• ile Aylaaıa f••• ••ıl1ıtle•I 16rllml1tlr. yoıa fMadar11lıar ·fran111 ,. imli.im rıarettı lalcam Halkah- 3200 
ICadı.ıa dellkaalı adll1e7e teılim edllmlılerdlr. ka•ntlerlal ve maka•emet •ttlklerial 167ll7or. :::."
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• Al Dı·vanno bilet'erı·aı·zı• ( 1•11ıt ) ıu,.eı111ı• •h••L. Çonkkapı r.u. ••kuı 
• " U lrırt11ı Ilı, 164 ffata:ı Talaals OM•D lelele111 L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~ 


