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Ak denizde 
deniz harbi 

----o----.~ ı!~k t ka~- , S O N D A K ı · K A 
f 1 e• evzı- Sinyor Gayda Japonların lngilterede loadra, (•.•) - Bab· ' c.Or)ukJa riye nezaretinin tebliiiae 
ıi• . '-:::-- r ne diyor Kutlaması ia·şe kıtlı2ı göre Akdenizde faaliyette 
'~, !,'iç rlıd&r Roma (•.•) - Sinycr Londr• (•.•)- Ua1ytcd Vışi'Dgton (ı.a) _ 18 b~lunaa tabtelbı~irlerimfs 
ud ~ t'•ıi edili eku;.ek Vıijini G•ydaoın rsı•zeteıi Pıeı: Japon imparatorunun Mıyıatan itibaren, tatbik ' dort düıman geanıl~l ba· 

!ıh1 ~-- dıfıtm )'or: ~- jurnal Ditalya bış maka• yıldöaürDünü kutJımık içi• e:IHecek iaşe kanunu neı· tırmııtır. Bugllnde Mıhverla 
111

; t ',t•liarotd";l 111~1• lesinde rmihver • devletleri J ıponlar Birınaaya ş e hirle· ! redilmiştir. Bu kanunda 9 zu mubckkak ve hlrl 
' d '''•clı ;.. ·~ •· llHındaki ""dOay•nın iki rini ıiddetle bombardımıa toptancı ve pırakendeci muhtamel olmak lıere GD 

•1'1 

ı ~ ltldlJI 
11 ~· •; lmparatorluiunua yanyan• etmekte kül bıliae koy· ferin 1atış fiatları vudır. gemi bıtmfmııbr. 

10 .:•• lı.tt!_•r, .. evka ltalyan ve Alman ua1urlaı 1 maktadırlar Mıkıı..tları yağ ---o-- -•--
~' ""'tı ... uı1il • , b , d ı ç· 1·1 M ''•Ilı b bolıevikUie lrarıı olan mu- mur ar ., amız ın evvt D • it ID 1 er an-

ıl•' )tflttl ••. mir lu1alatlarnı bıaların Hitler bu kıtayı istili etmektir. eDIZ8 1 
Iİ ll11at ıı rıdea bir e L d ( ) H IJ t •d ' 

e, ~ • ilç ttl•deaberl Mo•olioi münakatlarile bir ~o ~a ... ıı - ~o a.n: Kapanları ona ifl .yor 
1 .. ıp L kat ldaba teyit tdildiöini da Hındııta1n umuını vılıu Ç k" ( ) L i 

!la ı.. ••••acaadaa • K k . . . . B un ıng a.a - ata 
••ldı~ L ld yazmaktadır. anut gere h tedbırlerı V aşıogton (a.a) - ah· üh' b' hi dl J . . b, •• 11a e he- k k - L . 1 .. d h . • m ım ır ft r r. apoa ıt I '"-- 1 0 onuşma uzere oorayı . ıye nazır ıgt ı a yını ı 1 b 

1 
k . . .. 

b " -.ı1aa araa 111 --- -- . • • 8 db' 1 1 ar uraaını a ma ıçıa uı • 
i k~it I gıtmışhr. u te ırler hal· Jört kıpınh balon yapı - ) Ç' ııı d b 

ı '~• • • •uıtar L k d . d'd t b . 1 . . h . . . . l"f'yor ar. ın ı er e a tC • ... i 1 acyo ID • şım l en • mın er ması ıçııı ta ıınt ısıemıı · . h . h f • • K 
./ı •••I ~ ... •tma o• '!il' .. -ı k d .. d .. 'ld' . 8 b 1 1 d 1 şe n mu ı azı ıçıa ••· 

ı> '-ı•, •ılıaa ,.. y;h11t Yanıyor yu ı u me ogru, tgı u. ~r. 42u t ı on ar ~n etvve ;e tuna dotru ile lemektedfr· 
t, L_ Y•plldıiı ıibi ---o~- el 1 ıne dyı~ı mlılşl ı. u ler. 

... Nltdiyı orıaalar Loıdra <•··) - Japon'•· RuzvE> ltın ye. ba OD ar enıza 1 ~unıa -----

ld~ ~.~ r. flD vakıada Birmanyınıa kuıı kutanıfmaktıdu. 
,. ~ ... •P• d•t•t•- 1 

• •• I • ı ---o-- G 1 J . .... ~~. la& •ılık11ıu mukadderahnı tayin için l nı soz erı enera ıro 
C~•~•t!:.leı1111ıiylı bat•· aakliyat Fradn'ıkız1 1a~ın J~- j Londra (Radyo 8,15) - japOD nakli• gidiyor 

•'Nt~ttt 1 11!-d•liii•· ponyaya •er ' erı gemı· Dün ı kt•m B. Ruzveln t 
111 

( ~. lla ltat•amaaı ite terle yıpdmaktıdır. 5 J•· yen bir nutuk :öylemiştir. ye f İIO-U Bera ( •·• ) - lniçre 
ilıJI ıı.. ~rt 1 ' ı- · k s· · b • 1. .,o., •• , • ••i•, teni poa umenı JU arı ırman- Rus yadan b11ederkea ez Londra ( ) e· 1 •J•Dsına göre ııp eıırı 
o ... ~•el '- dııt ıalıtmık ya yoluaı 11ldırmış•ardır ... cnmle demiıtir ki· .. f . d t •·•, - ıjnga c olarak Güraingte bulanın 
fı' '•i ç· l'J b J ·ı 1 - • 'lOt ezıa e op anan epoa •tcaa,a •orJuldırı bır· .1• 

1 er a ıpoa ,1 ~reme· Almanlar da Italyan)ar g~milerinin Birmanyaya r0 k ve kaçan Franııı ıeaeralı 
~ fi11aı illi? ııae mani olmak. ıçın .L•ı ne kadar bot olarak uğıaş ~iye kuvvetleri naklettikle- J!ro lniçreyo gelerek 25 
la dU t •deriı lai hal· ro yollannı tabrıp edıyor· raştıklarını anlamııJardır. ,i zannedilmektedir. niııada ahreket etmtıtlf. 

1•
0 ~1'iiıı tercim•• lar. . . Dedikten ıonra, Uzalt.şuk· --•--

~ tlıı, hbr bem Yeaı Delhı (a.a)- Laı· tı 11vışın durakladığını ve -- --

er' ' ~ 1•.tı,. .,.,11 •••. yo .,~,, fasıl• bombardıman Birn.iloyadaa gelen haber· Romanyaya Bir iace ge• 
o•' 'lıııl •11t «lı f•ıl iaıe ediliyor . .Şehir alevler için· leri11 iyi olmadıg-ıDt her ~ 

~-- t d d. ' • 1. • • b tt ,,,,, 
111fındaa g6J e 1

'· Amerikalıya bir cephe oJ- Veri tyor mtSl 8 1 
1•tı .. , '•

1
1c lıall&ın mlı- ---o--- dag-unu, o cepheoia de ana B ( ) General 

• era a.~ - . Londrt, (a.ı)- Hi•t~4t ıııD :t'liJc •:ıa ıtlecek 300 Uçak va·•n cephesi olıp harbin Antooesko ıle Hıtler ara- adh denizalhmıı None~ 
y6' ~'"''" ir dıtatı111 hu··cu·· mu·· aeticeslade pek kıymetli sıadaki ınlıımı neticesi o· açıklarında düımını• b&-
e' 1 dıt, IS tı ı•cikmi1•· bir bıyat 1•ıatacığıaı ilive ete Rusyaaıo Kuım ve Azak ybk bir iao• gemiıini l:sı· 

lısJ' ı~ı, b Q lr ,himtneti ıı- Loadra (Rıd) 0 8, 15) - etmi,tir · d eoizi 1abillerioiRomaa:. yayı tarmışhr. 
dil- ~ hyoruı. Dan aece şimali Fraasaya ----- verilecektir. ___ 

0 
__ 

.. ,.,;ı ,,,. r>anlı 'el .k. b k k n. • 
• ->

1 

f8Dl en 1 1 üyil a ID fi· IJ Jr gem1 ---o---
bi pılmııhr. Bu akına 300 8 9• 1 • Tehdit 

Mektuuları ~1 ·~ lat.ır aııa Britınya tayyaresi i ; tirak Daha battı ay ıt erın 
il . ~ etmiıtJr. Birçok yerler bom- Kahire, (a.a) _ p.zar outkUDU tef. 

l•~~ t.'" liroımamıı bılınmışt":._0___ gecesi uçaklarımız düımıo Visl (a.a)-Yanayt pr•· 
.. I r 9 kamplarına hücum etmiştir Sİr ederken se göre evvelki güa Daryı 

-ı·aıat 1 t5ob• f k•f Ayni gece Akdenizde düı· . birçok tehdit mektuplara 
....._ 1 • ın ev 1 VaşıDgton (a •) - Ha· almı-hr. Otelden "'tkeH• . , mın gemilerine de taarruz w w 

'·l~•d''- Bera ( •.a ) - Roaıaa· edilerek bir orta biiyük· riciye ~azuı Ko!dell . Hull öldürüleceği biJdirilmiıtit. 
ı l , h gazetecılere aıagıdıkı ce- D 1 i il b'I ••tı-. VJıkoaı:n 1ıdaa relen ıberlere göre lükte düşmın nakliyesi toı· b • t' . arya meH ey po ıe ı -
'' •, 

111 dırUI L'ır 150 binden faıla kimıoler va 
1 vıeHr~ 1'' ~r · k h 1_ dirmi- ve bu tehditlere rai 

1 "' tbl ._ D pilleamiştir. 2 uçağımız dön- _ ıt eııa nut u a&• Y b' k 
t r'~•L '•ete yapbı" a tevkif edilmiş ve toplam• memi•tir. d b A _ li ii men çıkup açıkta ar autu 
t ~1111 ı w kın • uıusı muta a y • ı t' 

.... , •- r ...... doJıVI l11mplarıhe götürülmüştür. Hı·tıerı·n not- .. . .. . y 1 At vermış ır. ~'L ~~di ,. h d' lr rutmıyecegım. • aız -
•lf r ıtmiı •• 125 bin Ya U 1 Antones 0 maa devlet reisinin Rayiı- ---a--1•~ ,u,..... .. . d . t' 

ıı .... ,, ~ aır111111 tçi11 reıım•a e c•n verm
1

11 
1
'· ku etrafında t&gd•n •ceıe, müzaheret Dumlubınar 

) ' lltı iı111 yap- Toplama kamplarında iıtemuini Almanyadaki du 
'>~' bulaşıcı baatıhk baı göı Londra, (• ıı) - Çekoı· rumun pek ümitsiz oldu Pirede 

)'cı buna da termiıtir. Romanya ve lovakya Cümhurreiıi bay ğuaa delil saymaktayım.. • 
ılı Tranıilvaayadıki 850 bin Benes, Hitlerin nutku bak· B. Hitlerin ıon zaferi yine Ahna ( •·•) - Tumhı· 
il lata• "'I Yalsadidea ancak aacak kında bu nutuk bir buhran taı;k etmeai de Alman mil- pınar vapuru yiyecek dola r a a 2S0biailcalaıthr.600bioi öl· ve Hkeıi zaaf gösterir de letinin hakikati aıılım111 • olarak Pire limıaı•• ,.ı .. 

m11ıt6r. miılir. na yardım edecektir.. miıtir. 
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SAHiFE 2------------- [HALKIN SESi}-------..---------- .\ffıı .-

Tfirlt tarihinde büyük şanı BALJK 
11e ıöhret kazanmış Türk 

Kadınlarından Bollaşıyor 
l~m Bigel lst.abul - Bolok nlı· 1::.:.:-•- • mı mevsimi gelmiş oldu-

. 6~ Yazan: H. Türkekul ğundın pİyHıya mühim 

lai-;;. .konma tÖreni cidde-~ mikdarda mal nvkedilme· 
çolt muhteıem olmuı· ~e bışla~m~şhr. IJu yüzden 
tar. ıehrin bütün camile· fı~tlar gıttıkçe düşınekte
rinı/c kandiller yakı/mı~ hr.Fazla mikdard• uıkum 
11e meolütler okunmu,tur ru tutulmakta olduğundan 

~·~ ·· bu alarıa bir luımmın çiroz 
. ;Nogay baal!ğ.' merke· yapılma1ına başlanmıştır. 

zı~d•. yapı!a• ııım koyma. Bu seneki çiroz fiatla 
1 

törenı bakıkaten muhteşem geçen senekilere aiıbetle. 
ol~uıtur. O gDa memleke.- fula olıcaktır .• 
tin her tarafından akın Diğer tarafta11 b \, • 
edea mi1afirlerle şehir do- aldığımıza göre balık i~r:. 
luyor. Her ~•raf bıştın bı· cah hakkında Ticaret ve 
ıa .•ilı,eaıyor, cımilerde kileli mühim bir karar 
kaadıller, mabyeler ıokak- vermlıtir. 
lan ışıklara boğuyor. Ha- Bu karara göre torilr, 
nıa llHyıaa ea güzel ıe1li luf•I, Hrdelya, çipura, 

01
• 

hafızlar toplaaıyor. D.ştın kumru, kolyoz ve kloridyı 
ve ıe.bir içiadea davet edi- gibi tue bahkları ibra cı 
lea bGyükler, eıraf, ülema vekiletia buıusi müıude
ve ~omutenlarla ıubıyfar ıicıden ıoara yapılabilecek
yerh yerine oturtuluyor.Bıı tir Ancak yayın v 

a.& - • e ıaıaa 
muıt~ haaıa Hğ tarafında gibi ğöl balıklırıaıa ihracı 
meylu ahyor. eskid n o'duğu gibi ıer-

Ôllce mevliıdu N ebui best bırakılmışhr .. 
ark•UDdaa ilibiler okunu- --=--

~ Şehir Haberler~ BENGA •b 
J poayaaıa 8 e 

daki ıleri bareki\ı fi Sı 
Kaulan 
Getirdi 
Uıla kazaunıa Kızılbıh· I 

çe nıbiyesiode1 :oahçivaa 
lbrahim ,,•ğ•,, oifu Rahmi 
~eçilerioi glltlüğü sırada 
bir ine tesadüf etmiştir. 

Bur•da köpekteria · şiddet· 
le bavlaoıalarıadıa ia da-

bilinde çakal buluııduğuau 
ıaanedea bu cesur deli· 
< anlı b emen ine girmiı 
ve içeride bir hayvanın 
ouluodı. ğuı:ıu ve kendiıine 
bıktığını göımüştür. 

Buna eneli bir çakal 

yavrusu aanaa Rahmi dışı 
rı çıkarınca kaplan yavıu · 
au olduiunu bıyretle göı
aıüş ve büyük :bir lteblike 
<arşııında bulunduionu ana 
sının gelip keadiıina b6-
cum etmesi ihtimalini dü · 

Gar büz çocuk 
müsabaka-

deaiı ve bava k~ 
aia faaliyeti dolaf 
berler. ~atında 8• 11 te 
ıık ıık geçmektedif· \~ f 

Si Oda rale hem Hiadiıt• ~ 01111 

Karşıyaka Halkevinde yük b~r körfe~i .b• ~~~ 
çocuk haftası müauebetilı yük bır eyaletadıt· tf 
bir rürbüı çocuk m6saba· ıiliz vali "tarafı~.&·• ~ .. ~:' 
kaaı yapılmıı ve mDsabaku eıHlen bu büyOk~ a,

61 neticeainde iştirak eden kında bugüa bir•• 
yavrulara puaa verilmiştir. mat vermek istif 

1 · 3 yıı ara11adaki ço· Benrale eyalıt.ıt 
cuklar araS1ndan Erden ve Tripuro da cl•ll" 
birinci, Serim ikinci, Nuran ibere yüıölçümili 
üçfiacü olmuıtor. marabbaıd11. Na 

3 - 5 yış araaıadakı ço· 1931 •yılıod• yıP 
cuklar arasındaki birinci- •ayım~ gö:e, 51,08 
liği Enver Özer, ikiaciliii ıidir . .. -
Naci Tarıaa, &ç6nc&l6j& Beaıale eyalı 
Nevut Gelen kaıaamişlar· gali [denilea a1rı 
dn. koauıalorki {meı~ff 

Altı yaıındıki çocuklar ıairi Rabladraaat. 
ırasında birinciliği A•ak ıebirlerİDİa makai' 
T•aeri, ikinciliği Feni Me· tıplauaıD bep~ai 
tin kaıanmııtır. 7 yışında yaımııtır. . 

şaııerek acele kaplan yav· ki çocuklar ara11ada birin· Beeralere otlll• 
ruıuyle birHkte köye dö 1- dliğ! Olay l oıua, ikinci· liler iki dine me• 
müştür. liği E11ia Pamirtan, üçüa· Nufuıua ,.nıde elli Qa 

yor. Bal ferbetleri içiliyor
1 

ıonra ipekli ve •11mah kua
daklar içinde ay parçuı 
ribi ylbil ile aevimli yıvıu 

Rıbmi lup!a!J yavru- cülüğü Suval Erkmen kca· du, yfiıd:e kuk i._ 
yangın ıunu dün fımire fttİrerelc :zanmıflaıd:r. m81lüma11dar. V.8~ •it 

D- d kültürpark bıyvan .. bıbçe· k ld' ı ,. ~ 

salon• getiriliyor. 
Yavıuaua penbe gülii 

aadıraa y6ı5ae bıkanlar 
hayranlıklarını giıliyemiyor
lar ve bu kad., mü.steına 
bir ıqablük görmediklerini 

birbirlerine ~nlahyorlar.H t r 
köıedea .,inbir kerre ma· 
t•allab ıuleri ufonu çın
latıyor. Oaun vatın ve mil-
let içia uıurlu ve bı yırfı 
ve hıy1rlı olmasıaa dualu 
ediliyor. Han Miru Yuıuf 
tekrar tekrar tebrik edili . 
yor. 

Ad koyma merasıminia 
ııraıı ırelince, yavıucuk bış 
m6ftünüa kucağına verili 

yoı, müftü dünya hazine· 
ferinden daha luyaıettar 
bildiii bu yavıuyu kucağı· 
na aldığı zamaa ayağa kal· 

kıyor, ortaya çıkıyor, yav· 
runun kulağınA ığıına yak· 

laıhrarak e.zaa okuyor ve 
IODrS iç defa : 

ua gece yaruın ın . _ ---o--- ni ise öte i Hl• • 
ıonra 111t 24 de Iımet pa·ı tıne aatm•g• teıebbils et- olaa~ar teıkil ed-' 
,. bulvuıoda yerıi müıa· miştir. Haber aldığımıza Fuarda 1936 ••••Iİ i• 
yede beduteninde 32 nu· qöıe kültürpark ve Fuu B.!lediye reisi B. Retat riae ğöre Benpl 
maralı mobilye mığaz111· mudürlüğü talimata uygun Leblebicioğlu düa aabıh leri ıu ralıamlarla 
aın ikir:ci lutıadın çıkan olarak on gün aezaret al- Kü ıü parka giderek fuar 'lebilir: 
ateş derbıl genişlemek teb tındı bulundurulması far· işleriyle mbşgul olınuı l'e Kendir ekileO 
fikeıioi göatermiş ise de tile kı p'an yıvruıuau yüı bu arada fau• iştirak ede· milyon iki ytsbi• 
ıüı'.atle yetiıen itfaiyemiz liraya 11tıa almığı teklif cek bazı müe11eselere ay· çey yetiıtirea· ,,bt 
ateşi büyütmeden mevzii t tmıştir. rılıcak yerler teıbit edi!- d_?r1~m -eyalet' ~1 
ofmrak b11tırmıJhr. -·- miştir. Ecnebi devlet pn.I çuıllu büylikl& '1 iJ 

Bütün lzmir 
H lkı 

2 Magis Cumartesi 
aksamı Basmahane. 
deki uazlık tiuatroda 

lımirimizia en kudretli 
11n'atkirı bıy N .. ridd in 
Gencin iduea ndeki tfm 
ıil heyeti lıtaabuldan yeni 
gel~n kadroya iltihık eden 
arlradı şlarile birlikte bu 
mıbanede Bıy Ali Ulvi 
Öz Üolücüa miı kokulu 
çiçeklerle tezyin edi lmff 
eııiz ya.ılık ceanetiua bah· 

Kubilay yonlaruua tesiı edilecek- ka vardır. Bu h 
leri mıhaller de teıbite dil- oıtalama bir ·lih•i~t 

Ihtif ali miı buıuomaktadır. rım milyon 
Her ıeue Menemende y aı rueuimi ıd·;;,· işçi ·.çaltıır-. 

tekrarlanan Kubilav ihti- pge 151 Eyalet içinde 
f b için .Kültürpark arıfut mabıuı 44 596 ali u uae 3 mayıs tari· 
binde te:krarlanacakhr. O kule11ade atlamalara bıt· d V b ıardl 

lanmııhr. Ribgir vaziyeti 911 1
'· • e an •" 

güa Mene1.11eade y•pılıcık yon kadar- oil 
müıait olduğu 11atlerde 1o 

aıeruimde, lzcnirdeo bir ı k K 1 ..,,,. her gün atlamalar yapıla o ur. ıı ara 
ÇQk zevat iştirak edecektir. k " 1 d okullarda~ 17 644 

K f 
ı ca ve amator genç er en ,'..ı -' 

OD er&D~ iatiyenler bu atlamalara iı Ve bJJnluı _Jltf 

l d '-J d kıı çocuklarıuıD 
Bu ak••aı Hal •.ı 7,30 da lirak e ece11 er ir. 

y yGıbiae yallıaClır· 
Karşıyaka Hılkeviade mu. P.raıüt kale1inde mun· . Ey•let ";içiad• 
ıi~i . öğretmeni B Ferit lazam atlayı~ yapacaklar motörlü tatılları• 
ıılmı tarafından muıikİfİ- arasından beı ) iiz parııiU· • -

18 247 
t• 

oas Meodelaonuo bayat ve çü ayraiacık ve bunlar bu- ıuda.r • • ;0~ı 
1 . • b' 't" ·ı d'.. tak11 47!6 tıc eser eu hakkında bir &ıon· eo11 11 ı ıaa le ııer lkUl 

feranı verilecekti,. ıençleri yetiıtireceklerdir. 1055 motoı :,_, --e.-
çeaiode muharrir Mıbm11t ------------------ •---
Yesarinio (Kadıaluın Be : ! o· Ç ğendiği) namındaki 3 per· : Elhamra Sinemasında • 

~~-::--~------~-~~-:~~--------~- . ~ ı 

"Ôacedea iımi karar· 
laıtmldıiı veçbile,, "Sevim 
Biıe,, ıö&leriai tekrar edi 
1oı. Yine ibtiHmlı, kolları 
&zerinde bulunan çocuğu 
beıiiiae yatmyor. Dua edi· lerdir. Bu ınüateanı gece 

delik vodvili temsil edecek 'BUGÜN Matinelerden itibaren, Ö miyen •ık dadar ı lımir muh~el.il, 
: kuvvetli... Vaterlo Köprihil kadar hazin ... Rebeka ı şehir turaovaıı .. -
:kadar hisli ve bele canlı, ilahi ve ihtirasla dolu bir ı aıtice;-· ~ı·kkıa'd• 
ı ışlun rom•nı. Ntfiı bir musiki, şıbane bir mevzu. ı ıaıeteleriade .,,., 

yi tiyatroseverlere kaçır· 
yor ve ıu ıöıleri ıöyliyor: 

mımalarıoı tavsiye edeıiz . 
-J\rlu11 var 

Dr. Fahri lş~k 1!~~!~eı !~.,,~~!~?.~ı 
la•lr 'Memleket butaneıl lzmir baoı k•pusundaki ı•· 

RoDtkea müteb 111111 1 d 'I b' ı·L 
RoatkH n Elektrik tedulı şa suyu eposa yerı e n IK 

r••da. llthıel S.rl•r Solı:alr te kiralıktır. taliplerin hın 
1f tt , l t.ıro . u. içinde B. Hıydara mOracıat 

: AŞK RUYASI · : l ıörOlmüıtür. Sif 
: % bir gaıth ci ııf•J 
ıoynıyaalar: Romeo Julliette filoıioh unutulmaz yıldızı: bolcularımızın ~f 
t L•ıll Hovvard • lngrid Bergoıan : mHlannda vırd• 
f Ayrıcı: M. U. Müd. Memleket Jurnali · Renkli Miki ı ticeyi bir bııır• 
tSeanılar:l . 10 -3.10 -5.10 -710 9.lOC arte1i-Pnarll detllimlamaktayııi . -
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• • lüçük uaşt ki ka- Gü~ v:rf': ra~ı.I Bu d 4 f a ~~o ton fasulye, 
~i•ı!! ~ömO- 1!~~,cil~!!~oea~l~~cıl"I lan mektup 1300 fOD vf;(FJDÇ,• 300~,teneke 
ltdbirı~:·rn~k kiçia birliği bia~ıında mubuip 1 -o- turya2 tevzı edılecek 
ftb 'L 

1 ıaı, •n M N nif Oğ. Mustafa Nail 1 -Dünden mab&t- --•--
alili a'••ılırdı Ze- 1 

' y · Ali kızı Dul N •cİyeyi mu- Bir müddet yıbğını'a lstanbul - bılkının ı .. bire ibtiyaçıoı karıılamak 
L ••ıl111a •ranı Lir.- &..ür bi ıaya götürerek cİDIİ büzüldü. Dışarıda esen ha· üı:ere y a pılan ilk tevziat ıon ııt eunittir. lkiaci tevziat 111t~· •ıı tecı &be 1 
tl,,dır, ' öı&rnGzdeki münasebette buluucık bir şin rüzgarı dialedi. Sonra için gereken huırlıklarda ·bitmek üzuedir. Bu defa 
..ıı.,• 1 d, hnyit l&ö- vaziytlt~ gö . ülerek y ka- yavaşç ı kalk tı 6 J üz i.on Lsulya. 300 ton pirioç, ve 3000 teneke Tar 

ı 111111 lanmıştır. işte kararını vermişti .. yağ tevzi fdilecektir. lkiısci puti teniatta da mektep· 
'
11

111•kttdir. fayuıa --•-- Anoesiae mektup yazacak- leria hutaaelerin iıtibkakları ilk olarak •eriletektir. 

b ._.____ Do" vmek tı. Madamki o gök yUzü11-
f, deymiş elbette yardım eder. 

' 
... •ilar 27 4 942 - - B k Ders çahştığı ma1aya 
... gtuu ayn • ki t T · b' k • 1 tlbi 1 d H ı· w 1 R'f t lb J• ış ı. emız ır igıt a 
.. tı11 tGtulaa ve 1 

• a ım og u 1 a • f k tt it ' ·ı 1-
lll h · - ı E f' d- d - zar çı ar ı. ına ı e mea.• 

tt1111 .. '••dilen ber :a ıdm og uk 1ıre 
1 ov u- tubunu yazru•i• başladı. 

•et. .. •rı ve pamuk ııüa en ya a anmıştır. z f k tt 
"' 1 § 26 4 942 F - ü Ç • " 1 apa ı .. 1 b111 

11
1Di bir ba· · gu~ 0 Seı çılrartmıdan binbir 

~ .... h~lllr, &r bDruk rakkıpıda Yu,uf oglu Al· -t• 'I w • d' K , .. ,. i • • ı ıaa ı e aşıgı ıa ı. apı· 
tlıa.. aı tU zeytin· H O•man kızı Fatma met· 1 t k 1 . . . . b' .ret, b'Jd· . arına a ı ı muıı mıoı ır 

1 ırılmiı· rH bayatı ~atıdıklı~ı ve kutu vardı ki poıhcı g<-
•d,, 1 aralarında çıkan muaı:ua tirdiği mektup ve g•zete 
~hlc tibereD bor· .ıeticesiude birbiıleı iai döv Jeri bunun içine atardı . 

o...ı 1•1tia1ır· ı., dll'-1 · d k 1 1 ö "'' • eua ea Y• a anmıı aı· aıründe dıbı ilk d ı fa 
, t. •ıtıılar ya- dır. olınk mektup gönderen 

Hf f. L. ---o--- Tunı bu yolla semalara da lt~i •vrilrıııada 
... li~"tafmuş olan ızalei bikir bihp edileceğini 11nıyor 
....... •ırıdr-ojone r•i du .. 
•11a.ı adı tdUmittir. Boraovada Şükrü oğlu 
ltt11a •dilecek Y•i· Ahmet evlerinde evlatlık 
~ti, •ınrlade fab- bulunan 16 Y•tında Mık· 

tıktı, bulenin bikrini izale t tti -
~ ........ -~ ğiaden yakalanmııtır. 
~~~ -----
riir ı ·· ~ .. Bıçak çekmek 

•t Ugu Çorakkıpıda Tevfık oğlu 
••k11 t' e,L t ı~ce ba- Membmet Ceylanın, lkiçeş-
aQ• H '•i llorrnluı al- l ı kte Hıct oğlu iheyio 

'dt~·;~i gazetede Şenia, Keçecilerde Şakir 
ı '• ·ı 617 sayılı oğlu lbrahiaıin üzeriodt 
,·· n.~:İd Y.&rürlüie birer bıçık buluaarak mü· 
~~~~ it1t,ı9 1 rr;.~ı •e· aadeı e edilmiştir. 
t ~ltıJ e ılerelr ---.ı---

* * "' Uykusuz bir g• ce geçi· 
ren 8. Eeat, yazı odasında 
derin düıüncelere dalmışh. 

Bir aeae evnl bu aya
odada kansı ile ne boı va
kit geciyordu. Fakvt şim· 
di o yalnız bir ö lüyr dtğiı 

ayni zamanda ihanete de 
yanıyordu. 

Gözlerin.a öoü11de karı 

ıının hayali tecessüaı etmis 
ti. Altın gibi aaclarile, uç k 
benzi le, a teşi n dudakluile 
zar if endamile ue güıel 
kadııı dı o .. Halbuki o tat-

' a.b •• muhtelif d; 11
• toıluı Dİ· Dolandırıcılık lı bakışlarının arkasında 1>e 

... .-... 16ıt yalanlar gizleniyormuş me· 11 •tilen ıtan 
1 

• 
1 ·~~ tı baiı olacak- Karantinada Ş 'vket oğ u ger .... 

,1 ~t•li;tte ilullanılan Mtcit M~tak Atalayman Fıat eneJerdenbni al 
•' '''~ lllçları ;,bavi Ali oila Osman Balı yeni datılıyormuı da bıberi yok· 
,~ 'L ,1~:1ır ile ~ayi çtkan bir liralı lcları 5 lir• muş. Demek bu dünyada 

•ııtteı "'••rne bil diyerea 410 kuruşa satmak ıtimıd edilir hiç bir şey 
•t. •dı bırakıl- ıuretiyle do1andırğından~ya· mevcut dtğ!ll Demek onun 
b kalanmışln. da sevgili Aliyesi öteki ka· 
~) 1 el. ı dıolu gibi yalancıymıı. 

•te sinemasında 36•16 ı o biçimli dudaklardan 

D:ğer taraftan, bakkallar va11taaile yı pılan tevıi • 
ıha neticui hakkında iııe müd6rliiğil tarafından kay
rnıkımlıklara toru lan ıuallerin ce•apları benDz relme • 
ıuiıtir . 

Gelecek cen plarda gösterilen pürtiller ıllratle ıi· 
derilecektir. lııe müdilrlüğüae yapılın mOracaatlardaa, 
b• zı semtlerde erzak tevzi eden bık kal dOklrlnlarıaıa 
"ifi miktarda olmayışı dolayiıile tehacüm olduğa an• 
l ıtılmıştır , Bu dt hki tevıiatta bakkalların miktara ar· 
hrılacaktır. 

------
Büyük Millet· Meclisinde 
Ankara - Millet Mccliıinia bugnnkll toplaataıında 

kazanç vergisi bakkıadaki kanunun fDçOac& maddeal· 
ıin 13 ncü fıkrasının tadiline dair teklifi ile memurla• 
rın tabıil müeneseleriade talebe olamayacıldarıaa dılr 
~ınuaun birinci fıkrasını değiıtirea llyibıaıa birinci 
nüzakereleri yıpılacık ve ldlğer heı IAyihının lklacl 
.nüıa~ ereleriae deva D ediltcektir. ---

Valiler· toplanıyor 
lıfanbul - Valimiz Dı. ;Ltıtfi Kırdar, ltemaal1rda 

bulunmak üzere düa ak111m Ankaraya gitmlıtir. 
Ankarada htanbul, lzmir ve dij'er bazı -1alilerla it· 

tirakile ı aıe mevzuları b •kluada bir topla atı yapılma11 
aıubtemeldir. 

D. D. Yolları Satın 
Komisvonundan: 

Alma 

Mubımmen bedeli (19000) lira olan 100 000 Kı • 
Bilama Karbonad Dö Sud 18.5.1942 pızarteal ı&nl ıa· 
at 15 buçukta Haydarpııad• G u biaaaı dalailiadelsl 
komisyon tuafından kıpah ıuf usu:üyle utan ahaa· 
c.ktır. 

Bu :ıe girmek istiyenleria 1425 liralık muYallkat 
teminat kanuaunua tayla ettiği vesikalarla teklif&erlal 
mubteyi zaıflar1aı ayai gün saat on dört olasa kadar 
komisyon reisligiae vermeleri lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paraııı oJaıak 
dığıhlmaktadır.. 29-4-8-12 

ı "'"I demek mütemadiyen u.hte 
111 ._8

11•1ırden itibaren 1939 aeneai beyaelmi·: sözler çıkmış... : YENJ SiNEMADA- i 
"-•t~ ._l:aalra11ada bi. inci milkifah kan nan • NişınJadıkları zaman t e ı ı 
~''ta lr Emil ja1>niaga'in en ıon şıb es ri ? 11f1 ne güıei bir kızdı . Dü• •-------

1
---------••••• 

t •CSılii h ı ı Bu b.-fta iki Nefiı tıheser birdea ı 
'-U .. E. TKlrkAçe.R .. ŞFıalaıızScaAizVı ıAt ı ş: ğün günlerinde davetlerin i -Tllrkçe söılii-

''I hepsi onu uzun uzadıya teb· : ı 1 _ DEMiR MASKE ı 
ı i il etmişlerdi . Ge~ ç kadı· ı ı 

Al) laıilizce ıözlfi ı n ın kibarlıg· ını taktir ctm< • ı 8 L · H ı 
~ A Joaa enette ouıı ay•••rt 

11'>,,ı,,. ~ME LA ZONGA ! yea kimte yoktu. ı 2· 't7ADILER HAKiMi ı 
, 1 l Bu saf yüzlü, nail halli ı y ı 
;•: O ~pa Velez • Leon Erıol ~ kaaın etvarile de yalancıy- : CENE AUTRY ı 

lQ C · ıavaı 2 30·5,25 8.25 Mme Lı Zo .. -, mış, öyle mi? : Sea1:1lu: 11.30-2 30-5.30-8 30 .. , ı t Uaıarteail, Paur 11 . 25tt~ ilave sean sı : 1 -Sonu yarın- _________________ ._ __ _ 

)~eı.Arı s·NEMADA~r :ıs ·Nuan- 1942 Saltdan itibaren 2-Filim Görülmemi, ma· 
,,~ l Q 1 1 ~ vıffaldyet kazanan Büyllk Filim TO•lrçe Söıln Arapç• Şarkılı 

;-~~;:\~~-ELMACI GUZELı•rAzi;:E:ti A!yrıca BJN ADAMA BJR ~t ~'1İR111•aı ~ Fılmiad e 'IJ ADAM Jon Mak Brovn Bob Baker Fany 
Jc.takt:K~ Knıgbt (Snnılar:12 15 215 S 15-8.15 
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Fonder Gol
çun yıldö
nümünde 

--•-- Ankara - Müteba11ıı Bay KrİPS 
Aakarll _ Bugün Al- , olmıyan doktorların kea· H d• 

f tb . d k' I dileriai tanıtmak için g•· İn ıslan ma 1t are aaesın e es ı . 
d . ITü k Al ·ıab zetelerde veya ıaar suret• k I • evrın 1 mın Si 1 , •• ere erı k d l w l d lerle yıı>acaklırı ılinlara mUZB 

Bu harbe 
verilecek 

isimler 

- ' 
Akdenı 

büyükb 
1 • 

lerbekle 
ar e ış ıgını, can an ıran ı .b • 

1 
---o--

b . k b f • J 1 hHllDI Ve yıpmıyaa Ulb e h•• ı A tt• 
lf • u re.mı yıpı mıı . nı u asa e 1 k ( ) 

k ki 

' 

d k~ndı adları yanıua ,,mü· · Londra (a.a) - Bug&n- Nevyor •·• 
Y" ço es uman ar an 1 • , • B' b k 1 ailiJ 
beri TOrk ordusunda biz- tebanıs keJımesını ilin -o- kil harbe verilecek isimler ıver ur D• ·,i' 
m t t • Al P.ı 1 etmelerinin kanuni tatbi· Londr (a.a) - 8. Kripı hakkında enıtitüde mevzuu 'ı arruza geçmeler•

1 e e. mır man v.e 1 ~·: ' kah müstelzim olduğu vi- ıvam k•maraıındaki beya- bıbıolmuş, bu harbo veri- olduğunu ıöylelP t 
~·u~tuo~y tarı~h'? rbe~ım e~ıaı liyellue bildirilmiştir. J1h ; 1111nda, Hindistanda Jecek miitılealar yürOfül· miştir ki : Büyiilı ı ıtı, 

evı arı ı ır muze l ki mil•tür. böyle bir taarrGJ .ı tt•t açılmııtar. Samimi bir top- ---o--- karıılııtığı zoru uı say- y k 1 b 1 adi" ..., 

J d dıkdan ıonra, albay Nel- Bazıları buna ikinci düa· emme azar• iti 
laah bıJiode dev•m eden aponya a sonun oraya gelmesinin ta- ya harbi, bazı hürriyet ... Duyar. Bunun .içi• di 
resmi kabulde Tü . k ordusu j S • rihinl de ıikrttmiıtir. vaşı, bir kısmı bftrriyet arruıun mutlak Y~ ltj 
adına Ge1ıeral Hüseyin Hüs ı· eçım Hıdishnın an• y •IHID . mücadelesi, bir k11mı kur· ceği aetice1ine ,. 
nü Kalkış Genel Kurmay- Tokyo (a.ı) - Japon eh Hnit liderlerine bırbi- tufuş h1rbi demiı; bıtti Roma (ı.ı)}_...~, 6y 
dıa Hilmi Uıay huır bu· Bııvekili Tojo bir aut· yede de yer verilecefini ve cebeaem harbi deyenler d~ . havzasında bugii•a 'bi 
lunduğ'u gibi, B. Saffet 

1 
kunda demiştir ki : hükumette Bıitanyıh ola- olmuştur. hakkında ıu 111•1 'tı 

Arıkan General Naci Er· j Bu harbi knıamahyız rık yalnız umuml vali ve ---o--- rilmektedir : . td 
deniz, Matbuat umum mü· şunu hatırlatmalıyım ki bır lcumındının kalıcığını bil- Akdeaizde ik1 

dürü, Anadolufaj.-a!ll umum ' bin gelecek aafbHı Uıpon diıdiğini ve müzakerelerin Kanadada I taraf öoümiiıde~1 
mildürü, ve gneteciler hı- 1 

milleti için çetin bir imti· bundan dolayı kesildiğini ehemmiyetini gös6: 
zır bulunmuşlardır. Alaıaa hın olıukhr. Bu saf baya söylemiı~ir.. _ Plebisit

1 
1 tarak bütüa kuvf

1

1 

c:ır .~ usu adına umumi harp· tam bir blrlikle girm~k Ui- Hınthlerın mudafaı hu· Ottavı (a.ı)- G ızete. naklannı, savat 
ı~ Türk orduıunda hizmet zımdı~. J ıponyı~ın Bırle~ik suıunda. büyük azimleri ol· ıer p'ebisitiu neticeleri mil- ı bızırlanıyorlar. 

. 1 Ameuka ve lngıhereye ıa- d w T' d k b ı il 
etmıı ve Berlinden sureti d. d' . - ki" d b 1 •b uguau ı ave e ere . er letın icabında Kanıda aı· Baıhca kayfl Jf 

h d 1 • 1 ı ır ıgı sure ı ar e er. u fe~ ı yıphaımıza kanıim 1 'd' M'hver u lld mı su11 a ge mıı o an Ge · • ·ıı ti . d . b. d. o kerlerinia deniz ışm cep. te eaı ar. ı 1 
1
1 mı e erı erıa ır en :- S b 1 1 1• d IAkd · d · 1,ıer teı 

neral Bu~b ile Mareşıl Fon şeye düşüımuştür. Bu va· Şa ıdr'l•.ko mldaaıız l aı!m ır. beJeriade bup için gönde·ı eaız en ıı •' 
Dergolçla ıiiib .. Mrkad ı 1 • tt · f ' • t t m ı ı e en ge enı yıp . . • • • I' ttikleri halde lol tıll 

ş •- zıye e umumı e ..:arı u • rtlıneııni 11tlyen Makenzı ta ıark ve Mı••' c, 
r1ndın Emeldi G :ıner.J Per· mak iateyea bu L ükümet· m.•k.ra iktifa edelim, de- K· b k · d 
tev Demirhıo, General Re· ler tekrar itimad kazın· mıştır. ıng ü ümetıne itima lDt şimdi deniz yoluo• "• 

teyit etınek mahiyetinde ediyorlar. İagiliıl•' y 
fet Belen de törende bu· mak için gayretler 1arfe- ---o-- oldug~uuu yız-aktıdırlar. 1 1 

diyorlar. Son hadistler bu· 8 J Junmu'l.rdlr. ~ 

1 

yebı· , temıy .. ulüa " 

---o--- bll göıteroıiştir.H enga e ----- lıenderiyeyi Mır••" 
Başvekil bu badiıeleriu Körfezinde Mühim bir ha ve Sireaaik• bd 

Laşu için kan .. 
lı muharebe 

hangileri olduğunu tasrih kadar baılay•D -
denemiştir. Her halde Am~ Londıa (a.ı) - Mubtelif hırsızlık Jundın istifade ,t ~ 
rikaa hyyuelerioin J poo· keş ' f uçakları Bengale kör logilizlerin ümit•İ• ~: 
yaya soo bau akınından fezinde pek çok jtpoo ge ls '. anbul - ipek Hlim 

1 
reketle Akdeab:cl• '4 ---c;_. __ 

Loadra (Radyo) 8.15 -
Birmanyıda on bin k ;ti 
mürekkep bfr J •poo kuv. 
veti L•şooun ceııup şukı-

bahsetmek istiyordu. mihri görm6şletdir. stodyosunda beheri bin fi. bikimiyeti ele ıl~ 
rahk olmak (;zere 35 bronz 

1 lıımıları mümkBO 

Sı2"naklar Bailarda avizui çahnmıştır. Hırııı- ~kat ltalyan deal' ti.ı 
lık kapıya anahtar uyduı· · (erine çathkları 

sına taarruz ediyor. J • pon· 

lar Loşoyu şiddetle bom
bardı maa ediyorlar. 

Ankara - Sıgtnak ola
rak ittıbız edilen yerl1rin 
muhaf•u edilmesi karar
laştmlmıştu. 

-~- mık ıurotiyle olmuştur. 
Bağ menımı geldiği --••--

j beri Akdeniıdeı. 
1 !fi manalıdır. / ''ti 

için bığlud• buuhk baş-

---o-- famııtır . Bağ mıntakalarına 

kükürt ğö ıaderilm•ğe bıt · 
Yaylalarda köy teşkilatı lanmıştır. Keçi burludan 

Ankara - Yurdua bazı yerlerinde yaylalara çık- y~ni~en 15 ton kükürt gel 
mak itiyadı olduğu mafuındur. Ekseriya ınevsiminde mıştır. 
bir köyden d•ha kalabıhk olduğu bılde yaylalarda ZiRAAT ALETLERi 
ne kasabı ne de köy iduesi htbik tdilmemektedir. 

Meclise •erilen bir kanun teklifiyle belediye ve köy 
ha dudu dabiliade olmayan yaylalarda köy teıkilitı k u
rufması istenmektedir. 

ızmır Askerlik Şubesinden : 
338 doğumlu ve bunl•tfa muameleye tabi bu sene 

ve daha evvelki sene okuldan mnun olan yüksek eh· 
llyetli ve ebliyetaiı:lerio sevk edilmek üzen 28 Nı11n 
942 gönü lımir yerli askerlik şubesiııde bu1r bulun 
malan lizımdu. 

Gelmeyenler as'ıl:eri mıbl.ıemelere verileceklerdir. 

Şimdiye kAdar lzmirde 
1500 uç demiri imal edil
miştir. Bunların beherınin 
225 kuruştan köylülere 11 

tılması ziraat :vekiletindın 
bildirilmiştir. imalata de· 
vam edilmektedir. 

ZEYlİN !KÜTÜKLERi 
Manisa viliyeti dabl

Hnde krş mevsiminde don 
yü:ıünden zeytinlerin zararı 
yüzde 25 tir. Bu z ruın 
telafisine çalışacı ktır. 

---o-- ' 
Pamuk ve va- Petrol 
pağı fiatleri Sahalat' 

Ankara, (• .•) - 942 Tokyo ( ... ) --~, l 
yılı yapığı ve pamuk fiat- gndesi ıavat ~ 
lan bıkkındı benib fiıt dan babsederkeO ~ 'lıı 
takarrür etmemiştir. Zıma- civarında pek ç~ '' 

d·ı • 
nında teıbit ve iJin edile- sahaaı elde e 1dl' 

"~ 
d cektir. baı üz ettirmekte 

---c--- •I 

Koza 
Fiyatları 

Altınpi)' ~" 
-o- ,1 ~it 

Buglhı lzmirde attı t,b 
Aakuı (ı.a)- Yaş ko· fıyıtları: ~ flt~ 

unın a11mi fiyatı 175 ku- Ret•~ - 3:~ ~' 
ruş olarak hıbit edilmiı- Ha~ıt - ~200 
tir. 25 kufuş ıy11ca kir Azız -

3
2oO 

ilive olunacaktır. Halkah-

M1·11"'1 uı·vanno bı·ıetlerı·n1·zı· ( Saadet ) Kl•••lnden ahmz.. Çorakkapı Pollı Merkeıl 
ıı. L:~rıııı lıla. 164 H.ua T•lul11 OblUER Telefoaı 


