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'•
11da ı 6 S O N A K 1 K A Türk tarihine şeref · ~rik802-e- ı ve gurur veren bir 

~~~i ( •.• ~~i~. ...H_a_li_f_a_k_s -d-i--1 l_O_O_O_T_o·n-. 1-uk Büyük 1 1 ti: l • :..,, "M~~_ı:kmi,kaş~~~!D mı., 
~,.,' d&feD Ameri yor ki: zafer bir A man yan gemİ~İ de içtimai romınuıuz bir haf-
... •tlıriaia, ııyııı t k J b't' B 
•1111 3 •• • • • •Y• • ar 1 tyı.>r. UDUD 

it, a..5 
bim ki,iden muttef ık- gemısı batırıldı yerine çok miikemmel ve 

t• •rıdı 16 ıme· l • d 1 b Jd Londra (ı.a) _ Ami- çok merık'ı tarihi bir tef-
'd,11~•1ide, esirler erın ır a fırı 1 rallık dairesi, tarafından rika neıredilecektir. 

ıaluıunıkhdır· Vaşington (a.ı) - Bit Moıkova ( •·• ) - Bu neşr olu.1aa bir tebliğde Bu romanımızda TGrk 
..... 

........... o 

llatad-; 
ddetli 
~bler 
'd•~'·•>-:Ruı kay· 

6., relen bıber• 
, • 

10
, R u c !p besioio 

Jİdll keıiminde fev 
b dı dctli bupl · r ol· 
, ~.,~ liıua düa Aı-

" ._, '-tn•ndanl iğı tara· 
~ " olunan bir tt.b· 
il b6 ı 

'' h Q'ede Ruıhrıo 
~ t' •ııu11iyetli kuv· 

, .. ~ at''rra11 Egeçtikle· 
•'iGld ~Q taarruzluıo 
· •r&ail bildirmek· 

dyıfette lÖt alın lngilh tabah neşredile resmı bir A"denizde faaliyette balo· kadınlarının nelere kadır 
büyük elçisi L<Jrd H•lifak• tebliğde Kuıdenizde bir 11an bir lagiliz denizalbıı oldudğu ve Asya ort ııada 
demiştirld: Ruı denizaltı gemisioin 1 . tuafındın ahlan iki tor· yakın t11ihlere kadar ıercf 

logiltere balen 600 saf. tonluk bir Alnno nakliyt pille büyük tonajla lhlyın ve kıbr1mınlığını . idame 
harp gemisi ~ e nhip bulı.ia ~emisiai batırdığını bildir cı1kliye gemisinin bıtml· ettiren ve kuvvetli bır TUrk 
maktadır. laıiltere ve Ame mektedir.= aığı bildirıl.nektedir. bii1'umeti olan Kazan han· 
rlka yan yaaa old11kçı za --•-- ---o--- hğını senelerce kiy11etle 
ferio kimleria olıc eğı l\t en idare eden Sevim Bike 
lsöı Alman bilı bilir. Nakledilen Asker de çif. adındaki büyük hatunun 

---o--- o• l J • d e1ki zalim Çar büHımetle· 
1 ı; oma t aı çı e birdir riyle nuıl peııçelrştHğai ve 

Amiral Dar· Rio de Jaaero, (•.•) - V•şiogtoa, (•.•) - s •. nihayet Şıh Ali adındaki 
lan l•stı•fa etti• Brezilya sahilinde tabii b ı muel Va 's iş 1 ilere y•ptığı bain ve nımu11uz bir alçı

ule olan Domuzlar adası demeçinde bu harp vatan ğın ibınetiyl bu büyllk va-
Vişi (•.•)-Amiral Dn· 

lın mınşıl P.:.tene gö.o 
derd iği ~ektul:iun ıotto 

buiÜn neışredi!miştir : 
Amiıal metitubuodıı bL 

na r.ıibveı cilcre men!ıup 16 için bir mücıdeledir. Her tıaperver ve milliyet sever 
Jiplomıt ndfedilmşlerdJr. ntaodışın vazife1i vardu. Türk kadının Çar hüldi ne· 

---o--- 8uıüzdrn 11ker de çiftçi tine aasil teslim edildiğini, 

F de birdir. Stvim Bike çok merbut 
ransız nazır- --o- bulund~ğu vatanından ıy-

giiakü ağır şırtlar altıodt ( • t • f ti• rıhrkea kocuı Sıfa KirayıD 
bış;ekil muavioliğ'i bubiyt a~ı. IS 1 a e 1 Japon elçisi- mezarına lr•~IDIP yiirekleri 
nazırı ve müıt(şarhıı vaz ı· Vışı (•.•) C- Bu sabah • parçahyaa bar tekilde na11I 

! lll~S~E~S==l~H::::A=K=K::::IN: telerinibapamayac4ğıDı biı· 10,30 uuırlar Pcteoin ri· DID Balkan- feryad ve fiğ'ın ettiiioi ve 
" 'il dirmekte ve bu vazifeler· yaseti altında toplınmıı ve J ı• • ıölediği acıklı ıözlerle 
ı 1 ......._ SESiDiR de11 htifa ett iği4i yızaıak· bu toplantı bir buç11k stat 818 g~ iŞi keadiılni Ç.rlaran payahbh 
1 &an tramvagıu tadır. ıürmüştür. Tokyo. (•.•) - jıpon olan Sen Petrtabarga sevk r .. ---0

--- E::.i.üa DAZlr~.n mareş•' ı eımi ıöıcüsü Horiye, J•· ttml'ğe memur edilen Rus •lklemesi YB ,- Ptteıı ~ iıtifaluını vermiş ponyıoıa Berfin elçisinin zabıta memurlaııoı hüogllr, 

tın ·do it vapurda yan erdir. s .. ,k .. ulard• y•pfığ• temas· hüngür ığl•tt•t•nı b•yretle ze Umesi • Mue,aha halefi olırak ıardan lı.ıgilizlerio endiıe okuyacık ve Türk tarihin· 

.!.~·· Bdilf'gor Sga·· tllDyıgoÇ(•I.~) tı Vel· 'alan amiral O.ulan bış duyduğu bir gueteci tara· de Tüak kadının oynaiığı 
, 'l, .. • iu:nandıolığı kıbul ettiği- f,ndan yapılın ıorguya : mühim rollere meftun ve 

~ ttce L 1 uİ bildir mişl ir. bayr1a kılacaksınız. 
't 1111 a önüqdesı parno Jimanınd• demirt - Bu hususta biç bir ----------

~ ı.. 'dea t ---o---~t,.._ ıoa r1mva· bulunan L'Jreto logili.ı yfil. bildiğim yoktur. Cnabını 
1 ı-, ~ '•puru bekleme~ vapurunda çik•o y•og•a biı Hiı t denizin- vermiştir. Fener bahçe 
J '''-t~ •11retle Güıe!- kaç suth söı1dürülmüştür. 

''t. •ria11de otur aaa Hı ur bir k• ç yüz bi ı· de bat t 1 
•it,, ttdııla11n uzak Frank tahmin olunuyor. U· 

---o---
Esir sesleri 

ve 
Galatasaray ~·~ : ~•dıı ;yüı6yere~ man dairesinde yapılan tab 

'''- Otuaba kaldıklau kikat yanguın ıöııdürülme 
• ı0 '•' l>ildiriliyor. Hu den atılan bir siguada ı. 
~t,,11 traaınyın vıpur çıkhğıoı teap:t etmıştir. 

'il"taı ~011ra hareket -••--
Qİt d rıc:a ediliyor. 

,t ~~ı' l<ııla önündeki ' .. ,,. 
~'Q thtbllıl1.1 Hali pek 
ı, iyoraıuş Bunun 

'ilj., hrtıine bakılması 
'·''' . ""'~ .. 
'•1-1 'dı,.1.,ın dikkat 

)~. h-lt . 
t' • Q· tlıeaıiz rıca olu,_~ ıı d 
~ ' b e bu dileiı 
•-, ~~111oruz . Lütfe• 
•ı •loıııı 
' ' SESi HAKKI" SESiDiR 

Japonlar 
petrol 

ve 

Sın Fransisko, (.t.a) 
Burada bu'uaan Holl•ndı 
Hindistanıaumumi val.si de
mıştir ki : 

,, -rJ • ponlar ra bat bra · 
kıl11Jar bile F elemeok Hin· 
diıtanı pftrollerindcn en 
aı altı ıy iıtihde edeme 
yeceklerdir. Fakat rabıta 
bırakılmayacaklardır .. ,, 

Yeni D~lhi (•.•)- Eu~ 
düı yük gemisinin 6 ni 
sandı bir hücum netice 
ıiade battı~ı bildiriliyor. 
Ölen olmamış, yalnız r mü
rt ttebıttan bir k•ç kişi ya

(a:ınmışlır. Endüı mürette 
batından bir çogu ~Hindiı· 
tana gelmiştir. 

. ~~kyo (a •). - D. N. B. AokıH (ı.a) - Galata 
bıldırıyor: l11gihz 9e Ame- Hray ve Feaubabçe klübw 
ıikala esirlerden lSOOl&işiye jeıi birlikte hüllümetlmize 
lngiltere ve Amerikada bu· müracaat ederek Viyana· 
luaan ailelerine radyoda nın birhıci sınıf takımla· 
kısa dalga üzerinden bitap nndın Adminyı üç mıç 
etmek müııadeei verilmiı· için memleketimize celbe 
tir. kuar verdiklerini bildir· 

-•-- mişler bu b•ptı reımi ma · 

P • h kamatın münıdesiai talep 
y nan Kralı arıste ma • etmişterdir 1 Hüküınetimiz 

Kahı.rede kuA mı·yetler kulüplerimizin müracaatla• 
rıııı nuara ılarık müıade 

Kahire ( 11.a ) - Y kın 
şarkta bir telkik ıcyabati

ne çıkan Eleoler · ktalı Jor j 
dün buraya düamütoür. 

Paris (a.a)-Pariı mıh verdiğiLdcn maruf Viyana 
kome1i, komünistlerden bi- takımı mayısın ıon hıf· 
riıini sekiz seneye, diğer· ta11adı latınbula gelmeai 
leriai de ~uhtelif b•piı ce- iç a teıebbiiılere 1iri111· 

· Z111na mıhkum etmiıtir. miıtlr. 



SAHiFE 2-------------- (HALKIN SESil-------------- ıs Nı11a 

Tarihi fıkra : 

Melek mi, Şeytan mı? l~Ctebir Haberler:" 
-66- v ... a:SIRRI SANLI [_ ~ 11 Bilgin t 

Anneciğim beni uaınız bır~kma. Banim için Müessese me- iki aylık Vaktiyle lr••., __ .__ 
mecllıiae lza 1tçi 

UIDB SBDSİZ evimize gitmekten İSB birlikte murlarına Ekmekıkartı •• kark ıı1,ı,e ıbtı, ,_ 

bapi•haneue gitmek daha çok iUI olacaktır. ıam yok mu .,;~~.~; ;~m:!:.~··~~ı".~;~ ~~:···::.~!:~··t!' .. '-·--·· 
Polis memuru hayretle ıorda: Devlet memurlarının ma- birden verilecektir. Fakat memleketin d6rt 
- 01.ıu neden öldOrdüa6ı? •ılarıaa muayyen niıbette değıtmayı belediye deiil tebllrtt 1apal11or. 
- Beni berbat eden, evimi yıkau, hemıireme teca· cam yapılmHı lnkkıadalti mahalle beJetleri yapacak· aranan lıalar bir 

vüıde bulanıa ve nihayet sevgili kızımı buraya ıfbllk· U 78 numaralı 'kanaaan ıu- tır. Bu kartlar bazlra•daa dalailiade kabal 
liyerek onu da mıhv ve periıan etmeğe kalkııan bit nul daireıiDe l[irmiyen bir ıonra llçer •e belki allııır mecburi kılınıp, çok 
bıyduJu her halde okşıyacak değildim. çok ha1uıi müe11eaeler •• aylak birden weriltcılıtlr. olup, aı konaıaa"" 

- Bu adımı taaıyor muydunuz? icaretbaneler kendi me- HH unlar vertlmiıtir. ıart ko1ula1or. Ara• 
- Benim kocamdı.. uurlarını ayni kanaaun bilk Ôoümıdekl pazartesi r&nl lar balaaap, kallro '1 , 
Şimdi ıiıden bir ricım var: aline uymuılardır. ahaac ak unlar baı olacıktu taa ıoara Zeb iı ..... 
Kızımı, evlerinin kıpııına yakın bir yere barakma~ Memlek: tte bu l&ıum ve Unlar ekmekkarta makabi· tıhıı ba :mecliıa ı•UI 

ve beni doğrudan doğruya ceza evine teslim eimek. carııreti ea k&ç&k aerma- Jiade dığıhlacaktar. Ua racaat ediyor•• .. z 
*,,. * yeli ticarethanelerde biyle fuıalardan deiil bakkallara deaiı mlnbal lıalıi• 

Şıdiyenin, kızıaı eski evlerinin lup111aa bırakılma takdir ve kabul etmiıkea verilmiıtir. tir,, diyerek lu .. ,..-,. 
mak iıtememeainin 1ebebi, onun böyle b!r vıziyett' ekalliyetler mekteplerinde --•-- tirme bir ıaalle rei 
evine teslim edilmeaİaİ münasip göımemeıi idi. çalışan öğretcnenleria ma· felıçeaial IUDUJOr. 

Bir Çtyrek saat ıonra bedbaht an1teDİD hli.,iz kızı 4flarıaa halen böy!e bir iaşe kadrosu reiıi ba adamı• el 
ile börle korkunç bir feliket ve kanlı bir cinayetteıı ıam yapılmamiı olması hı.- Verilen habere r6r lı· yerine retiremiyectff 
1011ra ayrılmak mtcburiyetinde kalmaları yürekleri par· aeri bıyrdimiıi mucip o!- mir iaıe mBdBrlBğil ka~ro· mecliı AnlanaıD. 
çıhyan milthit bir dram halini almıştı. !DUŞt~r. ıu rcaiılemektedir. Kont· d~lduiunu bildir111tk • 

Zıvalh k'zı ona, büogür hüngür •ilıyyrak ıöyle yal· Bu mü11eaenia bayat rol memurlarıl pİJHayı r•· bıç konaımadaD •
11

' 
varıyordu : oabahfığın auua alarak 1 Dit ölçüde koatrol altaada m!ı oldnia bir k1J~ 

- Anneciğim beni yalnız bırakma. Benim için yiat mcmurlarıa.ın hrfıbi cibtti- t bulaaduracakbr. Bu bapta •rııaa kadar ıu kot 
1enıiz evimin gitmekten iıe seninle birlikte b ıpiaht ae gitme.i yılaıı bir kanun 

1 Jizım i'elen memurlar h· ••. ufak bir hareket 
aeye gitme daha çok iyi oJac. ktır. ıneaeleıi değildir. r yia edilmektedir. de aı feı ahp • .,ırk•• 

Bizim evde de bu bayciut gibi kötü, beia bir ka Ekalliyetler melrtepleri j Şimdiye kadar belediye bi tıımaaı mubakkakbl 
dın vardır. Buadaa da bana bir çok feDahklar ıelebi 4178 Hyalı kanunun ıumul emriade çıhıan ekmek kacl ba bardaktaki ıa, Z• 
leceğiai unnodiyorum. dıireıi bıriciade kalmıı' rosu da iaıt e.nriae reç~· ıırts7or. ..•• 1tllD.bıl 

Anaeıini11 kızına verdiği aasibıtler, ıöylediği ıöıleı jolabUfrfer. Kaaua kendile· cektir. b11luamadırı da bildir 
p~lis memuru ile ıofö ü de ıon Jerece müteessir etmiı ı ai böyl" bir mi ~ellefi•. t · ı olayor. Keadial .. iç bO 

1 ---o--- ,. 
oalarıa da iÖzlc riaden yış'ar akıtmıştı Bu ayrı hı fa tea hariç tutmacı onların Y•• karnaı adam ı 
ciuı o kadar dehıetli ve ıcıkh o!muştu. takdi11iılij'İi1İ icap ettirmn 

1 Hemşire ve m, •• lıadaa rldip bif 
*•":; kaaıtiadeyiz J•pratı alarak bu 

1 

itte Ş •diyenin ceza evi11e sevludilirken rastladığı __ .:_o-- ebeler llat&ae koyuyor. Tab'• 

•e etkidea tanıdığı gazeteci bay Necıtiye anlattığı y "'1 Kuııduıaıa Şirince 1'6- bardaktan ıu ıız.,.la 
acıkh ve korkuaç mıceraaıcna taf,ilataaı şimdiye kadar ag ar y6 ebeıi Bıı. DUber Oour bu btreket~a aör8 ~ 1, 
bir roman ş:kliodo yazdıiımıı t<frik•larda aaklctmeğe Meselesı• Doniıllain Kaleta•u'ı ebe· c9r~yan edıp te~mıl 
çalıştık . r... E f • 11bıp mtcliH b1t 

G b 
8111 yıalar biliamn ,,, • bırıa~, 

1 
1'1'dP•ıaBhHLtaaeu kadar •tırlıL •erdirC.-

uettci ıy Nec.ti Şıdiytnia yütekleri puçılıyaa 6 
J ~ 

b f • 1 l b le le kauıık o'dutu içia Geom't:ekerZD enld Dk. bemtıa cıöiai if•de ~de• z,bt 
u C!CJ ve e em i ayıhnı dinlediktea ıoara oaa ıu .. 

1 
.. d . o ur ODfU a aı a• . • . f 

ıöıleri ıöylemekhn kendioi alamadı: Y1 i meae UIDI e Tıc1rtl D • b . l'v. t . illa çok boıuaa rıaı• 
- Mabkemeaia bıkkıaıı:le nıııl b·ır karar •ertce· ukileti ele ılacıktır. Yaııi e~ı · em'ı~e ıgıae ayın yor Zebin mecliıe " · ı · · k J d k . edılmıılerlerd.r. ' 1 ğiai bilemiyorum, fakat benim vic laaım ıimdidea ıizi cın1 uını ontro e ece tır. ol11amaaı içia eline b r 

bir kötülü" ve meliaet ıeytaauı iaaaalaru aruıadın Bu~ıptak lurara göre ae- , Ekmek gÖ• to •erilerek kabul edil• 
bah ve marg"erin yaflara b·ıc1· ·ı· Lı t de 1' 

kaldırab bir ce 1 a ve tedip meleii 11ymaktad1r. d ı k . 1 t •• •• J •• k 1 
m ıyor. '1 

• t 
u acı. ve fabr_ıkalar kon- uru ur en lınk rakamıaıa ıol tar• , 

-Arkası var- trol edılerek lızıın relen . . • · fP• ' 
~----------------,·--• iptidai maddeler tcduik . lımirdea Boraovaya 20 ke•.dı 11minı recut ol Qt : Elh s· d ı d · ı " ._t. 1ıı10 ekmek göttrmekte oıaa •aı•y•tt• ıoıda ııfır "' ,, : amra ınemasın a ~ e l e .. e-:_~-o- t bir ıahıı trende tutulmo, iuau beliıtmek iıtiy•• ~ ._' 1 • • il( 

ı matioelerdeo itibaren Türkçe ıöııü vo ı ve ekmekleıi ml ~rdere edil- mtltenıi haliyle rtııl .. 
: Taklitli büyük kome~ı filmi. ı Bıçak çekmek l miı ş . bıimiıdea lımire ID· ha ıia1• lbota•• giupli i 3 AHBAB ÇAVUŞLAR ! Çor•kkıpıd• Bedıiaia bi aabiyelere d•bi ekmek leHtcDbtıatı kuoaıa•I 

.:
• ALTIN ARAYJCISI •: fbe.iade bi, bıçak buluna- götllrülme1i yHakbr. yor. k1 

._ d · 8 J d• Fakat reiı ıolda !-_, 
ı fiil mll1a ere edılerek za· e e ıye 11i tarafa ırçlrer•li ,.~ 

: Arşrak Palaıbı vıkyaa ve arkadıtları • bıt y .. pılmıfhr. di · · li -trOJ 
1
•. 

ıA 1 1 9 
• c 1 11nın mtc •• •• l 

yrıc a : - ımiıin :ylül b•yramı · lımir fuarı ve gü·ı ---0
--- eza arı lnymet ve itibarı••• o• 't 

:: zcl
2 

ı,miRrimiıkil~ Mta.bki'i mManzaralau.. ı Hakaret Yerlere t&kBrdiil&leri teı daha fazla artmıt old• ~' 
- eo ı ı ı uaz.. ı . d·ı 6 k . bildirerek Zebi mecli•• 't 

JSeanılar:l 10 ·3.10 · 5 10 710 9 IOC arteai·Paıull det Keçecilerde Yuıuf oğlu pıt e 
1 

en ltı belediye . ~ '' 
• tıynar Haaaa oilu Muhar· nfıamlarıDI .,~ıra harekı t bıl ediyor. zı1ş .. 
: ' YENi SiNEMADA ı rem Gediu h•k•rel etli ede• 6 "'""••• :•e 4 ıöfer KEMAL BAYiı/ 'ı 
: Su h•fı• 2 büyük ı•he1er : ğiedea :k•:::_:•ıtır, cuH~;;;

1

i;;~ :ubasİp ~ı, 
it-Kahraman Subayc.,1 coop!,:ı DôYIBk ekmek ranıyor •• ~ • 

Uıal defteriy ' il , 
f 2· Ciskokid'in Şansı ilk defa j Çorakkapıda Ali Riıa Yeni bir karara ı&re flade birkaç ıaat w•J'-;, ~ 
ı A M U d . araları•da ç kaa miaazaa ıram ekm"'k mukabili baı· imi mahHibe illti'•~ ~ 

yrıcı: · · Mü · M. Jurnah.. ı t' · d E · · d" talara ve 12 1 31" "I ı Seanslar: 11-2-5.15-8 3J Cumarteai· Pazar lldeı daeo~:eadıD e k!DllDeyı or• ıram r otea clır. Poıta katma 
~ua ea ya a aamışhr. tetllecektlr. lefoı 2345 • mltac• 



S~filF~ 5 l -----------!....---(HALKIN SEsı) 18 Niııa 1942 

~ili erinden: Belediyeden ıçay ithalit- Jzmir melül gaziler ce· 

11 anarak hastahane- çıla1-.nın miyetinden 
kad ı d ·• t -----llıil IDID ere yar im IDUfBC8S 1 H. rp malülleıine pirinç mlltaıhhidi tarafından eı· 
eef8SJ İS • B;zı .ithılitç~ları~ evvelce manı mukabilinde ve cemiyetten muıaddak liate bı.· 

IJ~-a--- . .. e~ıy~r. yur a ıt?ıl dtıkler_ı ve .. ~·- !inde beher malüle iki kilo pirinç tevıi edlltceğinden 
, '• tnab t- Vılaytt butçesıyle ıdare len elleuade bulunan ,•y· arzu t'denlerin cuı:nı·gnaleri, öğleden ıoare •aat 14 tea 
, 'b '•i eliaı· ~ edilen memleket ve Eşref farın son ve,gi nmları üıe- 17 ye kadar beyler ıokağıada Halk partisine müraca· 
~ •fıf bi ID ış k1&· paşa baatab111eluhıde şehir rine bu ithalitçılau Ziraat atla iıimlerini k•ydetmek üıeıe cemiyete m&ncaatlın 1 

hre ~0••yrık bı· halkından bir çok vatan· bankasına borçlaamıılardır. ilia olunur. 
•;ı tebrbde~t.ü. O za· dışlaJ1n Ltedavi [ edilmelıte Bızı ithalitçılar mallarını ---------------------
~ '" ••plı ı karaca oldo1'Jan m lumdur. Vili gümrükten çekerek piya1a· Bisiklet Dügt# Ünde 
''dırı. Jı.· •v bıçağı· yet idarei busuıiyeıi mu- ya çıkarmışlarsa da fiat 

ita • lllb • b' le t y c 
la111, '9 k'CI tr &• rAfJın artan ba baatabaae• pahalıhğı ÜZ'Jrhıe Slhma· arı~ları inayet 

- '••ti a .ıt bırak· leria ihtiyaçlarını teminde mışlu bir k11mı da çıyla 9$ 

' ilk ile hücum et· müıkülitla karşılaştığında a 11111 gü.mrükten çekweoıiı-
11111111 b .. d1rbeyi ıt ı mn~ ür buhhaaelere bele· !erdir. 
''•l•d •.ı•rnı .. ın di- diyenin nakdi yardımda Takriben bir milyon li· 
Plıdıaıekı takdei bıya- buluam sı icıp etmiştir. radan fula tutan vergi zam 
~'d& • Bıçak vazife· Belediye kanunu muci· farının birinci takıidiai öde· 

.,, tt1 · Seı çikarma· bince vuidata 200 bin li· me umanı gelmiş oldugun
bıll01ııı11 ~ıkıldı, O anda radan fazla olan ı belediye· dın tüccarın bunu vermeıi 
i~fttlif y',:ro·. Vücudunun ferin huhhıne ıçaıaaı ve· icap etmekted r . Çıy tacir· 
f tiliııt~erıode bıçağın Y~ .~evcut h•ıtah~n~ler d en leri ticaret vekilliğine teJg 

2Q . Ye luıdar t h· bmaın maaraıf,nı ııtırak et· f' ü t d k b 
Ol ıl 1 • r lcliw. d ra ıa m raca& t en u 

dit e 23 •ruıada ~eaı azım ge gıa .en ~i- boıçun satıctan ıonra tah· 
il htaJ layet makamı beledıyenıo y i•' , t,aı, ar •çtım. bu uae bütçesiae huta· ıilı cihetine gidilmesini ak· 

oP• VI tlı11c aıea cuuıı bane i~tirak h 'ueai olarak si taktirde vergi z•mmın· 
Y' ' bat~ bıçağı at· 20 bin lira koymuını iıte- dan müteuHit borcu öde· 
t d ''~ 1.1 11: irademı miştir. 
• h-d oaıun o haline Bu talep belediye mec meyec k mcv-ide bulan· 

: 0 P.1,; döııüp bak mı~ liıinde pınr teıi günkü top duklarıoıda bildirı.11iş1 erdir. 
bl 1, d'~ istikam tin (ınhsıada gö üşülecelltir. Tüccar ay ıca villyet ma 

e · 0 '1dr. d ' Jd 
1 '• "IJJ. yıem ---o--- kamına a •ynı maa t 

1 'J Ç•gııt 
dlrill, ~lııı,~tı •rak otelde ikinci lise atletizm bir mürıcutta bulunduk· 
ı,o•N' cıt_,1 ' Ancık bu !arından viliyt t:aıakamı dı 
ı6'';tol>l,._~:. •:mimi bir bagramı 22 nisan bu işle mtşgul ol nıyı baş· 
bİ' tr 'İle( il ı bulu b .. .. lamışhr. 
,o t ta,~ er Üztriade çarşam a gunu --o---

b'•tl b'l~d 01 tesiri dü . 
.ı." d,'ll• •aa vazgeçtim. Aylardanberi büyük bir 
P'F .. rı 1-t titizlik ve gıyretle çalı11mak· 

)i~ ı- " un. elimi Y 
hP 'dıQJ tı olan iki11ci Iİ!e geacleri· 

·ı J•' tıh i • trış ol· ain 1: tletizm bı·yramı bun• 1 ,ı '"- h •trluın r gar• hkl•u tamaml.nmı~tır. 

Arpa temin 
olundu 

.__-o-- ---o--
Yarın 11ba1ı Hat 8 de Camaovaıınıa Oğlan 

Kültü parkta 75 kilomet· anası köyüade bir düğiia 
relik biıiklet yarışı yapıla· evi önünde miieasif , bir ci· 
caktır. nıyet olmuıtur. 

Manbahlar Geliyor Köyün etki.muhtarı Oı-
Maoiaanın futbol takımı man Toker oğlunu evJea· 

bugün ıehrimiıe gelecek dirdiği için köye duul ve 

ve bu akşam 1aat 17.5 do çı ıgı getirtmiş. civar kCSy· 
Aakarada yıpıl.ıcık olan leride dBiüoe dıvet etmiı· 
üç şehir arası fotbol mü · tir. 
sabıkalarına iıtir•k edecek D.&vetliler ara11ada bu · 
olın iz · ir" mubtelitCile kar- luaan eyrancı Ahmet şoför 
şılıııcıktu. Mehmet çavu~ avak at la· 

---o mail, Halil Erhcı, At~ı 

Gelenler 
Gidenler __ ... __ 

Mehmet, Silleymıa oğlu Ab 
duırabmaa,4Abmet:oğlu Hı• 
lfl, Kayserli Muharrem, Ô · 
mer ve diğer on kiti ge· 

c e vakti iıret ederek eglea ~ 
Dcvltt demiryolluı umum miıı erdir. 

mubaaebe müdürü B. Vecihi Sıbablayıa ayrancı Alı· 
Ankaradaa şehrimize gel- aıet ve arkadaşları heniz 
miş, Zıraat bankası kredi bilinmeyen bir aebepten do· 
müdürü B. Mümtaz Koru layı Halil Cougizlo kavra 
lıtıobııla gitmiştir. etmiılc:r, kavgayı yattıhr. 

ızmir Askerlik şu. 
besinden: r~ı ~i et, 111'1•nmış ye · Gemçlerin bayram. günü --•--

ır )t "et ~tr G Hay ıan iaşe maddeai 
1 b, ~ekı 1

' e· proğcamlaraoa ilave olar•k k . , 1 k 338 doğumlu topçu era· 
ıf o ld,~ ttden birer jimoaatik gölterileıi yıpa· olu . v~ııl~eaı..te 0 ~n e· tanın "sevk edilmek ilıere 

mıya gelea Mebmot Yıl 
mazı tabaaca aamlaıu ile 
bışıadan, yaral•mıılardır. 
Şöfer - Mehmet çavuı tı 
Mthmet ,Ali tKutluyu be· 
tinden biçıkla yaralamııtır. 

· d ~di~· '• ıoıırada cakludır. , . pek mı~wt~rı ıbtı~ı~a. ~\:vap 20 4-942 puarteai güoll 11· 
1 kıraltoJo t • Bayıama bütüa hsenın vermedıgıod-=n vılaychn te bahı lzmir yerli aı!ıerJik 

~ir ,, I~" ea talebe velıleri ve şehrin sa· şebbüıü üzeıine vilayet em şubesinde hazar bulunma 

rdıl'. •~, •oriuyu ın-t _ yın değer miufırleri davet rine 30 ton •• pa verilmiş lan lazımdır. 
1• 11, u t. J'I · · G 1 b fı ~t~I ~il tevkifuı e e 1 mışu~. enç ere ı~ırı· ve bunların tevıii düa ya· Bu eratın ekmek kar · 

tır• ) Itır S ıar dılerız. pılmışl•r aelerini birlikte getirecek· 
tiP• t '~lıt '. edad ko- Bu h :.y~cjnlı bayram 22 · lerdır. 

ı ol~' ~' '• .' ı,e kendid aisaada aaat oıı dört bu Şehrimizdeki ba.yva~h 

Ayrancı Ahmet rhidde· 
tini alamayarak balluo top· 
lu bulunduğu bir yerde ka • 
çıa Sıdettiae i ateı etmiş, 
çikan kurıua bu köy bıl· 

kındaa 20 yışıada "' ha· 
mile bulunan Ba. Saniyeye ı ı:ıi " kil t h t Gelmeyenler aakeri mıb t' ~ · kt k ti '-t na vıaı ası sa ıp erıat 

'/eo ço a il anacaıs ır. . 1 ·ı ki di 1 k k w tt . " k 'Y•h d ,.. bugün mevz.ıat dı hilınde i'.eme ere ven ece er r. rH ıyara ço agır ıure e 
il•" , ı }'~iıı 01 

• :_h.- bu 'Şf• meseJ"ıını yap· ·ı '-t' yaralanm111aa. sebeblvıtte 'f -k. 11i ., •danı d O b . k ' arpa verı ece11. ar. • ı 

[
itoı• l~- htd e• makmış . .. DUO u çır ID . ızmı·r Askerı,·k Şu vermiıtir. 
ııı•f' ~-b,~. . hareketleri karşısıadı PJ · Or Fahri Işık ' Suçlular tutularak ad-

" )o,, "> 
11 

Ne Dı· lise bile müraca d etmi~til-. • b8Sl"ndan • liyeye verilmi•lerdir. 
ki fil'•· 1" b ' S b 1. t' k d k lamlı Memleket ba.taaHI U 1 y •'" •b, on are&e ı ÇO • a ac.• Roatkea mütebaHm H 

•" ~~~'kt,d.11 dı 'UD· dır. Bir kadın .uğruna hl- ~oatkea n ElektrUı teduhl 321. 322. 323. 324 do ayvan 
rot•''"' ~. s, ıt: yatını mabvettı.,, rapıhr. fldael Beyler Sokai: ğumlu ihtiyat eratın sene• • • • 
r, o~A!,'titti,d•.dı binbir -Son- ._ N. " '- voN no ıık yoklamalarına baılan· Uretilmesı 
lldll», ''• b~1 ttik: Teı- •y • d Tel. ı mıştır. Bu doğumlular bu Mayıaın birinde Aaka-
cli•' ~1~ti 1

' delikanh i ayyare sınemasın a 36·16: ğüa sabahtan akşama k-.- rada toplanacak olan ve-

~
~,.'~•-ı,~•ıl .Y•ph. : Bülüıı göaüllere aaadet ve ıstırabı tattıracak, her J dar şubeye gılerek yokla· terioerler kongreıiade mem 
~i):· Pvı,.,,~ı bır tür ı kalbte aşkın en il•hi destanını yaşatacak abliki ha ı malarıuı yıptırabiliıler. Bua lelrette bayvancıhğın üre .. 
~~:~. lii,':den gel· ı yat ve geııçlik. filmi Türkçe aö;~ü Ar•pçı şarkılı 1 larıa yoklımıluı 18 4 942 tilmesiae dahi karar veri .. 

l._' •oQt:•y kala· l ELMACI GUZELI. , j de bitecektir. lecoktir. 

r fllt111,d'.. ~ur· :Baş ıölde: ilk türkçe ıeıli (Istaubul sokakl~uı)fllmıo.de? 
1 ~11 

' tıaındın . ba, rolü alan Mısmo en meıbur yıldııluıodaa Aıı:ıeı ızmir gabancı Askerlik Şubesinden : 
-' ••,, ~ ~, t,ıa i Emir ... Filimde herkesi teıhir e~tce~ ze~g~a. şark : v • , • , • • 

••1' ~1r ~~l~iti.,J11 bir ha· : musikisi.. Herkesin rahatça gorebılmeaı ıçıa bu ı 313· 331 dogumlu ıbhy.thk hızmebnı ıfa etmemlı 
1•Ç f 'ıd'"bi e1a Oçlln· t programımız yalnız bir fılimdir .. yer bulmak için : gayri m6slim eratla aevkedilmek llıcre 21·4·942 ı&ai 

326 'i,., '' evden ı lütfen ıeıoı ıaatlerinde gelinmesi ı ıubemizde hazır bulunmaları, gelmiyenlerla ceıılııch· 
c••'~ llıtluadı : Matineler: 1 30-3.30-5.30-7.30 ve 9.30da ı rılacaldan ilin olunur. 
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SAHIFE4 

H_.kurumuna ba2'ışlıyorlar 
---a--

Abkar• - H•lkımıza, ibtiyaçlaıı ölçüsünde d•ğılı· 
l•c•k olan pllnuklu, ba1mı, p ıtiakı, iÖ uleldik kaput 
bezi iİbi m•ll1r, lktiut müıfürliiğü tarafından A11kara 
e ınaftaa dığıtılmııtır. Ankaralılar, t.lleriodeki kartlan 
göstererek nofuı başını beş metre kumaş almaya ya• 
rından itibar.ıa bıılayac,ıklardır. SAtıılar 22 Niıan çu· 
ıımba günü ıona erecektir. 

Büyülı bir memnuniyetle haber aldığımıza göre ko· 
JılG paıarı ve Saraçlar çuıuı tanflaranda ·22 mağaze 
kendi aralarında ıöı birliği yaparak pamuklu meaıu· 
cat satışından kendilerine :kalacak . olaa lbütün lıin 
memleketia mukaddes gayeaine hizmet edea Türk ba-

va Kurumua.a baiıılamıya karar vermiş1erdir, 
Samimi yurhevertiklerini ötedenberi bildiiimiz An

kara tüccarının bu soıı hareketi muhitte p1k gliul bir 
tesir uyandarmııtır. 22 maianaıa önayak olduğa bu 
aıiJ düşüoüıün bir örnek olmasını diler ve teJJiz duy
guru yoıttışları takdir ederiz. ____ .. __ 

Veterinerler konvresi 
Ziraata Vekilliği, yurdumuzda ilk defa olarak umu· 

mi veterinerler kongresi yıpılmasına karar vermiştir . 

4 mıyıaho 9 mayısa kadar devam edecek kongre ıeh· 
ı i :ııiıde yapılacıktır. Kongreye yurdumuzun [tanıomıı 
veterinerler i, veteriner müesseseleri mütıhıuıslırı Zi· 
raıt Vekili ği V ~terin6r Unum Müdürlüğü ileri gelen· 
le ·i iştirak eılecektir. Kongre, yurdumuzun hıyvao du 
rumu, hayvan üretimi, hayvan bastahklau . ve diğ< r 
h ıyvan meselelerini inceleyerek bu hususta gerekli ka· 
urlar verecektir. Konirenin bu kararları sonradan Zı 
r a ıt Vekilliğiace tatbik safhasına sokulıcılı.tır. 

-----
Zam dışında bırakıldı 

Koordiouyoa beyetiaio bir karuiyle çay ve k•bie 
beyannameye tibi tutulmuş ve f~ıtlarıoa dı um yıpıl 
mıştı. Ba karar üzarine b'zı valilikler çDy adı •l tıuda 
ıatı lan At1adolu otu, Adıpızuı ot ç t yı g bi maddderi 
de Ç'Y kabul ederek zamm• tibi tutmuıtardır. Bu du 
rumu g , z öııüoe .alan bııvekifük v.tJiliklere bir tamim 
y.apırak bu gibi otların çay olarak kabul edilmemesini 
ve zammı tibi tutul:ııamuını bildirm i ştir . 

ızmir Yabancı Askerlik Şubesinden : 
Yüksek ehliyetli ve bı ç e~liyetsiı lise v · muadi i 

ve daha yüksel o!iul mezunu olup kısa b i zı:nete tibı 
mükeJlcflerin ıevkediJmek üzere 25 3 942 cumartesi 
günü öğleye kadar ıub"mize mü racaatlın, akıi tak 
dirde ceulanıcaklan ilin ofuaur .. 

lz~ir Askerlik şubesinden: 
313 ·· 331 Doğumlu srilam 
ve sakat ihtiyatlık hizmeti· 
ni yapmamış gayri İslamlar 

313 331 doğumlu uğlam ve sakat ihtiyatlık hizme 
tini yı p'tlamış gayri illimJ r silab alhaa alınıc.klar
dır. 

939 yıhoda ıilih alhna alınan ve üç ay kadar hiı 
met yıp an yukandı yazılı doğumla11n san 'atkirlarıda 
sevk edilOJceklcrdir. 

Bu erat ı n kiffeııinin 21 4 942 güaü hmir yerli u 

kerlik ıubesinde h ııar bulunmalara liıırud1r. 
Erat ekmt!k karnelerini de birlikte gdireceklerdir. 
Gelmeyenler H~eri m•b'ceınelere •erilcceklt:rdir. 

Milli uivanv:o biletlerinizi . 

RADYOTELGRAFHABERLE 
Kompozetor· ihtiyatlı d 

lar müsa ranış 

·General 
Ohinlekin 
Tetkikleri bakası 

lstan bul - Beledi 
mOr m11eluiııi ki~ 

Kahire (a.ı) - Gent· Ankara - Her yıl o'du hrlletmek için ,,.J 
r•I Obinlekin Irak ve lraa ğu gibi bn yıl da yapıl•cak birler ittihaz et111•~ 
seyahatinde 10 uncu ordu olan mü11bıluluı kaza••· dir. Budu temioell 
kamotaaı general Koyaar c •k olan komt)oıetöu·:2SOO 1 ıtoktan viruda ı• 
kendisine refakat etmi,Hr. 1 ra miikifat verilecektir. maluadfyft iki oıiJ1 
Baıkamutan bütün ıeyıbıt ~·~ lahıiı edecektir. t 
mıntakaaında yollar boyun- Vapurları . Kııı• kömOr fi•

1 

ca ve h~kimH ileri çevre· S te
0
li11ce .hun.• öolelll1 

ferde Brıtanya Hint, Avus· İfBhlandırıgorıar ehadelu kömiirli P 
traly•, Yeni Zelaad, ve Tokyo (ı.ı)-J ıpoa hü- çıkarıp satacaktır· 
müttef.k kuvvetlerini Arap Tüccar da köJI. 

6
' Al üaıeti denizlerde seyahat 

Lejyonunu. Erdum orduıu· edecek, bütün vıpurlaran rip 1atmakta uki•• 
au hudut kıtalarıaı teftiş bava taarruzlarıur karşt mamen serbest bul 

etmiş ve Amadan tıafiye• lloymak üzere silihlıama· tadır. -·--bıueleri gezmiıtir. 11aı emreden bir kaaua 
Irak Naibi tarafından aeşretmiıtir. Nafia 

lıabul edilmiı ve Irak Baı· -•- htınbul - Nıf1' 
vekilile görüımüıtür. Ma· 
sul Bura ve diğer çevre Yu .. anlılara li General Ali F11•1 

ıoy ıebrimize gdloıİt 
lerde Bsıkımutın günler 
ce kalmııtır . Buod•o sonra 
oıdu Genel Kurmay ikinci 
bışkaoı General Moel ile 
Fuistin te Suriyede dolat 
mıştır. 

Pehlivanlar 

yardım kile tine bağlı moe• 
L d ( ) l ı. • d~ de tet~iklerde bt1

10 
OD ra a.a - 5tlla 1 ( 

b 2 P
. ar. 

arp naıırı martt• ıre· 

ye varan buğday bamu'e· Maden niı . 
ıinia Yuoan balluna dığt· ' k 
t&1dıi' hakkında benüı ,.. nameS~ ,, 
por almadığını ıöylemiıtir. Ankara _ 9. " lla& 

Yarıo sut 14 de Karşı --C-- ••' 
vaka j i nınutik uloıuada liıi dünkü tuplaotı . •I 
B ırdur, Manita, Aydın, De· isimleri degv İŞ dealer aizamnaaıe''ı it 

maddeleria dıifft,' ~t' 
o izli ve iz nir bö 1gel~ri gü t• • ) ' it reş bi incileri aran llda ser- ırıyor ar uı6ıakere etmit. ti' 
best gürr• birıncilı' 1 • tDu-ıa lüoe karar verco•f " .. " Tolıyo ( a.a)- C.ava v~ 
bak•l•r1 y•pılacakhr. Sumah•da-_sukôaet ye11id n Amerı• lı 

Bu mü11bıt.kalaun birin ' kurul Du4t ur. Japon r asi eri tf 
cileri lımir gr~bunu tem· heye 1 

ıilen 25 ve 26 NiHo 1942 makamları buralardaki ıe· / 
de lstaobuld• y•pıl•cak olın bir, ntbir ve sair yerler Şı111rbıy (a.a) 1 

Türkiye birirıciliği müsa ba· ı isimlerioin dt'ğ ştiri muini O.,lb den aha•~ b 01 
kalarıaa iıtirak ecl ceklet • emretmiştir. göre bir A11erılı•', ~o 
d r. ---C --- nia gelmeıi belı1' ' · 

Bunün Kapanan dir. ~,,, ._ maç .. ____ / '1>-

var 
H.ft . yı Aakar1yı gi 

ı:lecek olan hmir mubtelitl 
lıuırl•nmak m •ksadile 1 ~u 
güa Manisa mubteliti sut 
17,3{) dA bir maç yıp•cık
hr 

v .,!:0~~~~ _ J•- Mahkô~ oıan .._ 
d 81' 

pon pıopıgan ası yapan lstanbul - ".I 
Akl.ka ıazetesi düQ kı · ceza ma .. kemetİ ' " 
pınmıştır. bebiyetten auçlll ,1 l'1 

--o--- torua duruşaı•11 

Ş h• t• leadirmlıtir. . 
M•nisa fı.ıtbolcuları bu e lr 1Y8 trO Ratip iamind•~: 

ubab şehrimize gelecek- S ı• tor, aleyhiad•~ 
ı !rdir. U ge ıyor n11arau, Kamile', 
•11--~ w-•• lstanbul - Ş bir tiyat- mile bir kadıotO 
•A••-1 -·-·•••• --·• roıunua dram ve komedi ıına miidıb•le ,tıı' 

tın pi yasaSI kuımlan tam kadrolariyle vefatına sebıbiY't 
dug6nlımirde albnın ahı 1 mayısta garbi Anadolu tir. 
fiyatları: turnesine çikacaklar. Mahkeme, d~~ 

Reııt - 3475 hmir,. ManİH, Aydın, aunda suçu s•b
1 

Hamit - 3325 Nuilli, Ö Jemiş, Denizli, ve Dı. Rıtibİ~ ,, 
Aziz - 3200 Isparta, Bıhkuir, "e ~eıki müddetle b•p•''.,ı 
Hal" ılı- 3200 ~birde temıiller verecek- tumiaat vera:ıe11 

=~=--~-= lerdir. veımiıtir. ~ 

( SaadBt ) IU•••lnde11 ah•ı:ı.. Çorakkapı Polla llerkesl 
llarıın ile, 16t Ha1aa l•~la OlılDER T•fdoaJ 


