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''Yat Müdürü ve Başmuharriri: Sırrı Sanlı) (Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Sayı•ı 100 para) 

O N D A K 1 K Al Ankara·suikast. 
muhakemesi londra- Rostoklulara Çan-Kay-Şekl 

------•. ~decek teşekkür yenildi 
, d ( iı.ı) - Fraa- Roıtok (•.•)- N ui şe• Ban kok (a.a)-Çay Kay Ankara - Soikut mu· Ruı) aya gönderdiii 3-5 •J 

l•l' ~·· Jironun Lon· fi Roıtokta bir beyanname Şek Japonlar tarafındın hıkemcsine dün de devam kadar yalnıı kaldıiıaı bili-•teıi 1 ·ı · t ' ş· d' · 1 1111, ıın ediliyor. aeşretti. Bu bey•noame ile yenı mış ır. un ı. gert çr· edildi. Şahitlerden Melba- hare keadi gidip karyo •· 
di,'d•• Fıın11nıa en Rostok bılkının lngiliz bom kilmekte devam ediyor 'ar. ret Kruatl çığırıldı. Maı- ıın • emanet r bırakbgıaı, 
iti lr1ı1111ndaalarıa budımaaı karşıırnda a gös· Bir tabur kadar Çio aunları tanımadığını söyle· koasoloıbaneye bir kaç ke· 
~f 01111

•lcl. beraber terdikleri aebatt.a do'ayı skeri de ayrıca eıir düş· di . Vak'• aabıhı Kavaklı· re gidip geldiğini, bir aa-
,,~;i~ıdaki nüfuzu teıekkürde bulundu. müştür.. dere yolunda 1rkadııımla da koa1oloıun kapıcıaı Kor 
~l, lr. Jiroaua Fnn ---o--- Japonlıun Ç·ntı17 g vı· 1 yürüyüıte idim. Sağdan üç nilofun Ankara ya gittiiiai 
ı '•iyle bızılannıa AJ 1 diıinde Çinlileri çcnbere kiıi göründü. Kavakhdere· Korailofa ıparhm•ada m&• 

d:
1 detiıtirebilccek M8D 8rlD almık tehtikesiode bulun· ye doğru gidiyorlardı. ŞOp· 11firlerde geldiğini fakat 

01
duiu ı6yleai· hedef İ duruyor. beli bir vaziyette idiler. bu.al ara tanımadıiı bildirdi. 

- -
0
--- Yolda Fon Papeule ma ÖMER ve KORNILOF 

ll nehri 
0Ytıoda 

Londra (Radyo 13.30) - J • ı• K ) damına :da tesadüf ettik. Şıbit Kirkor Ömer To-
Almaalar bir mukabelede O gı iZ r a J Yokaudan aşığı ya doğru kadın reamine b•kta, n: 

bulunmak makaadiyl~ lo~il: 1 har hı kuJagi. siyah bir otomobil gtçti - Evet budur, Koral· 
tcreııia kültürel ıehırlouııı ve infilak oldu. Yanımın lofua odHıada koauıtufa 
bombılamaktadır. ~~teki~ (e dinledi büyük bir et parç111 düt· adam budar. Bu ıalıidin 

'dr, -......_ Bcr:i~ .•özcy~ü. rlngılıılerın Loudra (Rcdyo 13.lS)- tü. Arkadııım: Havı b?m ifadeaiae korailof demlıtir: 
reı . (R,d1o) ı 3 30 eskı abıdelenoın nereler d t 

1 
u·· t" t d' . .. olma~ bardımanı oluyor gahb•, Şahidin aklından ıtiphelct· •tıaa· 1 

• b'ld'kl . s u e ye ı n c ı gua 
thll ıı dün akıam- oldugunu ı 1 crını vr ı - d- B 't t a dcc!i. tiöim için kendiılain mu• .. a .1 uıe r e un rı ay ayy • ı • t, t '

1
•da Sea aebri bunları Alman [tıyyarecı e· 1 . F ~ Reis: - Iofilik nerede ayeaeye 1evkedilme1iai lı-

•J•ıre · d b'ld'kl - · · .. re erı ranıanın cenu u ı meydan- rinıo e ı ı ecegıoı ıoy- şarkisine tau14.1z etmiş' er· old"? . terim demiıtir. . 

Jd, hllcum dmiıtir. lem!~tir. dir. Şimııli F11uuada 9 ki Şabıt: - Ankarah ol· -Devamı 4üncii aahıfede-
t,, '. '' Pariıi" 15 --•-- ıometrc vükıe\dikte yüz madığım için semtini pek 

t•111•1iı•rbiıiade· Fransız11 ku... Almın tayyaresile bir hn· iyi bilmiyoıu~ ·~m•, Ata-
"' ber girmiılerdir logiliı kralı türk bulvarı ~zerınde oldu, 

TürkiyenİJ 
yolu; şeref, 
vakar ve hü
riyet yoludur 

........... _ 0--- mandanı bu bubi sarayından telsiz ccnbını verdı. 
'ıı • telefonla bUtüo konuşma .. ! Bu .•~uda . iki .. sefaret ;~ l n&Sl( kaçtı ları dinlemiştir. Bunlar av- otomobıh geçtı, bııı alma-"I\'• } det ederken kral kendile· ! dalar. Sonra M.ueıalın oto· ~"'h.. ar Manilli (a.a)- E1arel· d S h 
,.. qa 1 rini ha r cılamııtır. mobili geçti.o bizi al ı, ı ,.,, ( . tea kaçın Fran11z genera i Y B b 
la 

1 

ı a ) Dün --••-- h•t evine götüıdü. om a· •oıa,1 · - . Jıronun nuıl kaçtığını akı l nın bize Fon P•penden da .. 
~ .. ,,,,le :•yy~relerı · erdiremiyor. Bu ku~a.odan Yunanı· stan. hı yakı ada patladıiını ıa· 

Vati gton (ı.a)- Ayan 
azasın da D bay Bener Tor• 
kiye lehinde yapbiı deme
çinde · Atatürk ile lımet 
l11öııünü11 yiikulUiği Tir· 
kiyeden şuradan baradaa 
gelen tehdit \'e iğfal pıo· 

, ~&c abrıkaları· evvelki harpte uırhkten 1 

'>&'- '111ılırdı bulun- kıçoak Londraya gitmiş k• h nırım; ıira bi:z yaralandık. 
il t L da 1 çete ar- Nitekim arka 11çlarımııa •eı,tı' .•qribat yaptı. ve mühim pılinlar gctirmiı 1 
lbızde t' b . y ) A et ve kemik parçıları ya· ikiıi dön ır. ı ugos av· pıımtfh. 

........... ~ ...,. __ 
tayyare 

; , harp 

---o----
Tunus ve 
Cezayir 
Valileri ell 'f ''o __ _ 

-~ '' (l~•d Viıi (• a) - Dün L•vaı 
,~'lla 1)6 Yo 8 .1 5) - Tunus ve Cezayir ve Faa 
•ı1ad lferege ya- . . . k b 1 • B 1 d ' t. vahleunı a u eth. un aı 

'i '911a,, YYarelerimb uıua uzadıya konuıtu. 
-,.._. tayyaresine Roma (•.•) - P•palıli ... ,,1,,, d . 

)•d e e ııma nndiae kabul olunan ilk 
" tıht.' lOQ kadar Japon sefiri Harada düı> 

t t1 ttllp;ıad•.l. milrek- Kardinal ile görfiştü. 
~'Q'h ~. tıddetli bir --•--
>t..,,ç, ~1' 1 1tııiılerdir. S • 
3'1>.1 11 .. '"

1• gece ardı j 8 ponla r ID· 
'''t bır biicamda k 

~ı,1,.1 •iiraıü1tür. Bu galaya Çl tı 
I ~d•1aı' e11 ıiddetli- Manili• (a.•) - J ıpoo 
; •çt ~de 8 mibverci birlikleri çuşımbı güo6 
•tt,d •t.rıl11111, Se- sabahı Siadala adasıad 

' d\ıa' de 2 d6ıiae karaya çıkmış1ar buraoın 
'6111ı&1tür. • iıgalini tam•mlamışlardu .. 

yad D Örnek Mefharete Ôoller Toka- poğaadalarıaa ıağmea ıulla 
dıo reılni gö•terildi. Tanı- yolundaki çahşmalanaa ıit • 

mİ aldı mam dedi. Muauuluı da tikçe artan azm ve ccıa· 
-o-

Loadra (a.a)- Beş bin 
kişi çele bir yunan orduıu 
Bulgar ve ltalyanlara şid 

dctli taarruzlarda bulunu 

yor. Scliaikte Alman u 
kerleri Dolupren bu vah n 
perverleria küçük guruplar 

bılinde ıevkcttikleri lluv
vetler tarafıadaa suikasta 
uğramıştır. Bu gurupların 

taarruzlariıe kendilerine mü 
bimmatcada temin etmek· 

tedirlcr. Loadr.cdald bir 
Yunan memuıu bu çete 

ordusu nun Rodop Balkan 
larıod d bu savıışı bürri 
yet içia umduğunu söyle
mektedir. 

gösterdi. Dikkat eltim, o retle devam • dtiiini ve 
üç kiıi bunlar 1ra11nda Türklerin kendi htiklil •• 
olup olmadığını bilmem. toprak bütünlüklerini mi· 

MunuDlu ş .bide karı dafaya karar vermekle be· 
diye ceklcri olmadığıcı ıöy· ıer blirrly eti davaaıaa biı· 
lediler. met ettiklerİDİ övdlktea 

Kornilof ıoara yarın ıulb mHHID· 

Şahit Kirkor çığuldı, Is- da da şeref, vakar yola•D 
taobulda Yardım Aparta- takip ettiklerini hatırla•• .. 
manında kııpıcı olduğunu cağını ilive etmlıtir. 
ıöyledi. Mu:aunları tetkik
ten sonra : Bu Korniloftur. ı 
Diğerlerini tanı aıam dedi. 

Kornilofu nereden ta-

lrlanda 
Bitaraflığı 

nıdığı ıuıliae şu cevabı Dublia (a.a) - lrlaada 
verdi. Kiracımızdır Madam işçi putiıinin aenelik konı 
Ojenin aarhm•nında kira- resind6 müatıkil lrlaada· 
cıdır. Bunlar bu-apartaman• oın bitaraflık politika11 d&rt 
da karısile beraber 6 ay reye kuıı 75 reyle tani 
oturduktan sonra kanıını edilmiıtir. 



bir in&an olsun .. 
~ ....... e., müftünila nutku: 

[-Ulu bakan ve nygı 
değer büyükler, 

YOce bınımızıa dnnya
ya kadem bHaD bu sevimli 

yavruıu, Tıurıaın mutlu 

•ullarıadıa biridir. O, bir 
i.llsan deiiJ, bir melektir .. 

YDzündeki nur, onun yü· 
raiiaia akhğını, vicdanının 
pakhğıaa aleni bir delildi,, 
HepJmiz iç yürekle şu11-
c:1kta onun ömrünün uıuo, 
ve bu millet ve devlete 

faydah bir sultıa olmuını 
yüce TanrHlan direyelim .. 
Efleriıajzi ~~maya açarak 
ya!nralım: 

Onun hlii p .rJak, sağ· 
hğı artık olsun amin. 

Ben, T •arının bir ar 
m•gaaı olan bu e~siz yav 
ruoua adını ıevi1.11 anlamı 
nı olan Suyun, bakanımı
zın uğurlu evlidı olduğu 
için de beyin müeaneıi 
olan Bige yıni Suyun Bige 
koyuyorulll. 

(Bey ııfıtı eski Türk 
leıde büynk, yahut reiı 
veya bış demek manasına 
gelirdi .. H.T.) 

Bu gih:el veı nur pu~ 
çuı olıa nazh yınu, dun. 
yıda bit eşi daha bufun· 
mJyan ha: u le ve mükcrnrnt J 
bir iru•n ofaun. Ulu Taun 
onu kem nuulardan ve 

diiş'llın şeırindea koıuıuo. 
Bahh dıimı açık olıuo. 
Hepiniz bu içli duaya amin 
deyin .• ) 

Büyük "e gürültülü bir 
sıu'giile kopuyor, "Amir.! 
inşaalJab milletillliz ve dev· 
Jetimiı için uğurlu kademli 
olur.,, 

Niyulau sau.yın temel
lerini Hrsıyor, töreoe son 
veriliyor .. 

Oadın ıonra eğlence
ler, milli oyunlar başlıyor. 
Üç güo ilç gece bu eğlen
tilere devam edilivor. Güa· 
lerce, bdtılarca, hatti ay
larca Sevim Bigenin des
tanı dillerde dofillışıyor. En 
uzak ülkelerde ve yedi ile:-

. Umde han Yusufun bu dil 
bel' kn~ıoın f öhreti ve gü · 
ze!liği ııöyleuiyor. 

-A,luı11 var-

----
Hirsızlığa teşebbüs 

Atşucıkta .~urat oğlu 
Sabri U ys~ O.ner oğ :u 
Kemal Bişıelin i!ıviaia bab· 
çesioe girerek kapuı Ö ı ÜiJ· 

deki limbastaı çalınak iste
diğindeıı y•kalaomışhr. 

Dövmek 
Çorakkapıda Sait oğlu 

SüJeyının, Muetaf • oğlu 
Eyip eve gelmekte olan 
Muharrem oğlu tVlustafa 
Öaerin önüne çıkarak döv 
düklerinden y•kalanmıılar 
dır. 

Bıçak taşım~k 
Ktçecilerde Mehmet oğ 

lq Ahmet Deaiıüıtücle bit 
karna bir kama buluorrak 
müsadere edilmiştir. 

: l:Sugün 2 büyük proğrım bütün yurttı olduğu gibi f 
: lzmirde de çok rağbet kına•n 1 
: 1- Türkçe söılü A11pç:a tarkıh ı 

i KIZIM DUYMASIN f 
Dr. F abri Işık _! ____ U_m_u_m_i_•_r_ı_u_ü_ı_ ... _,_irı_e_2_in_c_i _d_e_f_·-----=ı 

: 2-lngitiıce ıöılü ı \ıtıılı Memleket baı hneal 
Rontkeu miitebauı11 

{orıtlren n r.:le• tc-Ur teda.Th 
1ırıpılu. ikinci P.•)ıirıt Soka!t 

i MUMYA'nın· ELi i 
: Türkçe: 1,50 5 8,10 - logiliıce 3.50 · 7 .. 10.10 : 



" 1 
1 it' S~u 
fı'' •1lFE ~ 
stlfard lrip_s_a-va_m_? -M-u~ •. h_e_ı-~d-1-s--I -.~ı~;~~ ısı sıı- Milli korÜnına kanununa 

2;g;;;,· h;;;k81 
.... ••arasında bir Talebeler Gokıere yazı. ----

d Nutuk ft lan mek.tup Çeşme kazHının 16 eylül mahallesinde oturan lb· 
• ,' '>lld,, SuUIBdi Ankara da -o- ra .. im oğlu bahlcçı Ali Riza Uılu adındaki tıbı1. fazla 

1
• l\·ıp,(•.a) - Sir Sta· A k ) y-ı k _ fiatla bahk aaltığıadan yakalanmış ve adliyeye veril· 

, A. n ara (ı.a - u ue -Duadea mabat- miştir. 
iifı6 d, bir "•m ~K•m•· mObendis mektebi son sı- Şimdi B Esat dü v ün 
~i litıııd· llQtqk ıöyleye• f t 1 b • b' t tk'k . · g 19 1 942 gün ve 2/17192 No.lı karara•me ile ıneri· 

t 1stı11 nı ~ ~ esı ır _ e ı zt · ı gtcelerial hatırlıyor, okşa- yt.t mevkiioe giren K. 26 3 .sayılı karar muciblnoe 22-
t•t h,~k 1 Y•Phğ'ı H· yueta yıpm•k uzıJre bura- dığı, sevdiği, benimaediği 1 942 ü - k k d k 1 b 1 1 b 

Y
ol hlııtı,,''d~ müıakere- ya ıelaıi1ler, su, yol, mı· kadının ayni i tl • g ou • ç•mına ,.• ar şe ~r u uaan ar eyan-

ı .. Sır St ff d k' 1 '-t 'k d va% ye .. re 1 aame vermeleri mecburı tutulduga hılde beyanname 
ıol o,Ct . , • or ıae, e e" rı ve ra yo te · düştüğünü aldın• getirdik- b . . 1 k d- '-k" d ._ b 1 d v t b't d' 
•
" l 'tt'ıı)• liıadııtanı zi· . 1 •. r . J d' arıcı o ara u~ anın 1 şen;;er u ua ugu eı 1 e ı-

• , •' 111 euaı gezmış er ır. çe çıldırıyordu ı 1 Al k ş h'tl d b '-k ı Hü · v ı H k'· •• '•bepı 1•ıti zorlışh· • 1 en aancı ı ı er e an; a ıeyıa og u a 11 ı 
1 •il tri ~ııymııbr 

1 
ıekHa tayiaine kadar mem· Yarabbi! Kıdınların kal· Kactürk bıkkıada tanıim kılınan meşhut sabit varaka· 

t 1 0
;11 Hiadiatına y~k- leketi idare edecek oluı bi nasıl bir çımurdan yo-

1 ıiyle milli korunma C. M. U. Hğiııe 1evkedilmiıtir. 
~ ....._ lll•ıı, bükümetin umumi şekline ğurulmuş ki gittikleri gizli § Alsaacıkta bakkal Hikmet oğlu Hasan Kaçkının 

ıO , ti, lJ tık doğudaki ı it olmuştur. Britauya hüM randevudan dönünce koca· ı dükkinauda beyanname harici ıeker bulundurduğundan 
b'1 a 11 t ilı~rtae H ' t ,. f kilmetiain ödevi bir hal lanna o samimiyet takli· bıkkındı tuızim kılınan meıhut ıuç zıhtivla milli ko~ 

llıllın· ıa ı.e • d" • 1 
• tı IYeıiain bazı kı· fekli • bulmak taraflardan l ını y•par ar. runma M. U. lrğine sevkedilmi,tir. 
Y~ ilk':• bıtgö t b birine her arzu ettiğine Hakikati öğrendiğinden § Al11acak bakkal Kizim oğlu Ali Tuğmeain dilk 
~ ....._ ''••ı. s eren oz vererek bunları obir tarafa beri epey zaman geçmiıti. kinında beyanname harici şeker bulunduğundan hık· 

~el h ffir.adiıta ü zorla yüklemekti. Azlıkla· ' O gün kaunnı bir otomo- kından bıkkındı meşhut zabıh yapıldığı. 
k1 ~1 'ti &~Gaıet ~nkkm ;· rın teklif edilen ana yasa ! bil kazasında ı>lmuş olarak 1 § Çorakkapıde Basmahane belediye mnıtaka11ndan 
lıtf ~ ~.•t ır111 d • ~D h • gereğince genıı bir blmı· eve getirmjşlerdi. Emin oğln Kemal çift ekmek karnesi aloıak ıuıetiyle 

t
1
1
' •~kil 11' • •

1 
• yeye maıhar olıca klarında I E k k d ld iDİlli koru ama kınuauaa muhalif hareket ettiğinden • •t an an aş- r e açıs111 an çı ıra k 1 

B 
ı_ durq d biç bir •üphe yoktur Mü- k 'b' 1 t V ya a arımı~tır. , DIU ay ın· Y • 

1 
ca gı ı o muş u. cı o ge· 

•ti •e liiaıt dkinnı dıfıa busuıunda Hint rşef- ce, karısının hıtıralarıile § Çorakktpıda bakkal şerif olğu Kizım Alsaç ve 
jı ıı/'dırnıelc ihti acı' lerine bup kabiııesinde, folu olın 0 odaya bir ma· Hüseyin cğlu lbrahim Çıtsnların dükkinlarında beyan
teıİ et 'b!btUtihnetiai yhııl; •e P .. i~ı~ meclisinde b

0

ire.' >ede kirer gibi, iyice •th. name buici şeker bulunduğun.dan h~k .. ında tanzim kıh· 
oi•' d tı lcırarlu al •k mlime11ılhk ~ teklıf edıldı, yabilmek içi o girdiği vakit nau meşbnt ıuç zabıt vaukuıyle mılh korunma M. U. 
,ti d.,-. bırıkr:nııtır. Ama bundan dahı öteye tebli- feci bakikatla kuşılaşmıştı. liqine sevkedilmiıtir. 

' ... ıt tıh'd'Galı zı-ın m ç kesiz biı ıurette gitmeairı § Karşıy•kada fmncı Oaman oğlu Stıleyman Demir e... .. - ıa zor· Göz yaıları içiadt, Aliye· , 
lı •tı \'elfavd 

1 
k iınklnı yoktu, müzakerele· k.uhız ve f.zl fııtle ekmek aattığ,adaa yakalanmııtır. 

at, ı ı anata . , ıin ufak tcf4:k eşyuını ok· ·----

l
l b llııa •lıc v rıa kıt ı ııuelte lkeaHmesi şnkeo, te1adüfen konıolr 

a 'ilet '- ıgı mese- müdafaa meuluinden ilcrı dıtf Clle~ ve yaban- çekmiş; kordeliyla bağlı bir iLAN 
li ide-:~ "•r11 müda• gelmedi harbin SODllııa ka· deste mektub gÖzÜH İlil 

11!9 ll-t Uvretlendirmek dar memleketi idue ede- mişli. fzmir tramvay ve elektrik 
• tıad1 b.. cek olan m .. vakkat bükü· 

;:•' ~·~, hirletfir::~ti. ~ ~~~ metin tekli m e1elesiader 11.
1
" ~·~~·• . E~ıda .bütün . Şİr k ef İnden : 

t t~ ~ti,:torıbuıa ve Am
1

eri· doğdu Hintlilere yeni hü· ~ı:~~~oıt~::~;·~:·~;:~ı~r~ı~~ Mıyısl942 ayında şebekede yıpılacık ameliyat için ce· 
1 .. kümetin tefkiliae kıdaı d 1 k I•" •t,

11
d .syetiaia ben Uıuo müdd~t sevişaıiı ... ıeyaııın ışığı a gösteri en se tötlerde ve tarihlerde 

tef •i b· t ikeo oraya Hindi.tında lulmağı hnu Hem de er.. iyi arkadaşı 110• kesileceği sayın halkımızca bilinmek üıere ilin olunur. 
t ı it t d old~gw umu ıöyledim,hÜkil· 1 1) 3 17 l M 1942 il 1 · t 7 d o b, tıı üf olmuş· dığı Adille!... Hatti daha - ı ve ıyıı pazar g n erı saa Ut 

i ,ı '~ b~ Johnson Neb· aıette Brit~y~.olarak YiT· 17 ye kadar: 
~ ' L a ,. ·ı b fecii. küçük Tuna da o gü· ı 

IJJ- '~· ~~• Hint şefie- oız umumı va ı ı c aşlu.· ı Darağaç 
"lllfyt mandıa kal•cddı. Falnt uhın bir ıemareıiymiş .. 11 T 'k 

löıd .. e ııbsi m•bi· Halbuki o ba yavruyu ne ' epecı 
utl' it. \i bunun aıl• bı' ı kongre şJ 1 eıi hükümdt 

~.... • f d k · t• O 111 Alsancak ~ ~, " flı"'d b muva fakiyetle iştirak içi1ı u ar ço sevmış ı. oa 
d 111 ı u • aleai ol- 1 11.ı d ~ il d · 

jo \'e ı d ger~ktiaiae hükümelteki· ıa ur e oga arın an :uya· 
. '' ı oce kabi· • .ı t 

iV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

XV Kültürpark 
E Karşıyaka 

Bornova 

Buca 
(ıı tjt Çolc . . leri büyü~ selibiyetlere ae yer ayırmış 1• 
.. .,... ıevimh bır - y '-... td "~,t malik olamAyıcaklu;--r.: avru, tıpıiı anneaine 
,dı' •ttt1 •ndıııınn !lllıb· b · d 

10 ve 24 Mıyıı 1942 pazar günleri saal 7 den 2) 
il b h Y uaatiade bulundular, işh enzıyo u. 
~~ ' is mevzuu 
~ •lt'b mllı akerelerin ıoa kesil· Senelerden beri bu çocu· 

e i,, 1
, ıuretle bil· 

ııı• b~~t er1 rıı müıtakil, \Besi bu meseleden geldi , ğu sevmeğe alışmıştı. Kız· 
, 11 ı '4ıtltt' • tununJa beraber bütan ne.· , 11 karısına benzemesi mu-
'' •~ Lt , •oın eau ao\t- · ı · bl p 1 '' 'lt d hce eıın inçonun asif bıbbetioi bir kat daha art-
'Jıl -ıa, Q ist.aıa müı - tarafında olduau sanıl.JJa· 
i1 t Y• • tırmıştı. 

17 ye kadar : 
V Çarşı 
Vl Bahribaba 

Vll Karantina 
VIII Güzelyalı 
X Konak 

XI Gazi bulvarı 
Xll Mezarlık başı 
XIII Asansör 

XIV Gazi bulvarı 
XIV Gümrük 

• , -)i ~•ısını keodi· malıdır. Aktif tanfında dı 
it t,k ttrneai hıllkın· .. ir çok ıeyler vardır. Sı· Ab, meğer ne ahmakmış. i YENi SiNEMADA ı 

.,, ~-~tat~lllttm•zlık ~da- ... biyetli Hint şeflerinden Ne ıptaJmıf ... Nasıl kanmış. : : 
t t,llıı. r. Ablıımazlık biç biri Hiadiıtana mOm· Göıleri yaolarla dolmu,tu •:--•••e•u•b•a•f

11
t
1
a
1
•i•k•i •N-ef•i.-,•ab•e•ı•e•r•b•i•r•d•en ____ ı 

1
11 )' ~'llıdi ~"~ YH .. tnı •Üa olur olmaz miishki ı -Sonu yarın- ı -Türkçe sözlü- ı 

,'" tt sı11 n tanzim idare vermek buıuıuadaki : 1 DEMiR MASKE ı 
ı~i:i=l~:~;ec!':ı·kkının trıomuzua samimiliğfôdeiı KHirak~ık s~ dedpos_ u 1 :, - Joan Bene.tte . Louiı Hayvvart : 
-t "'Qı • me· ıOpbe etmiyece~tir. Müza· il umet cıvarın 1 guı.eJ • D ! 
,:ıı,111,Qştuı. . kereler ıçık 'Ve karşılıklı lımir hını kapusundaki şa- :• 2• VA JLER HAKiMi • 

' il Zorluklarda bir anla1ıt beubıaa da- ,.ı:suyu depoaa yerile birlik • ı 
,ş 1 ~~ ~ny• 1 - 111 11 teıbtt yanmı,hr. Ve bilbusa Hin te~kirahktn. taliplerin ban • CENE AUTRY ' ı 

d~fa1 k · · "; _d_ B_H_ d : Sea119lar: 11.30-2 30-5.30-8 30 .. , •. 
l9~ Y• ve atı; -Devamı4cü sabif

4

de- ıçın e · ay ara mOrac••l ---------------------

·~~ı)"sR~I s·ıNEMADA~ 28 ·Niaan- 1942 Salıdan itibaren 2-Filiın Görülmemiş mu· 
~ ı,~)U~ ,... vaffakiyet k uanan Büyük Filim Tü .. kçe Söılü Ar1pç• Şarkıh 

~' ~1:'.~~~İıs·.k.~~-ELMACI GUZEL·ıiArl:E:rn Aly;~; BiN ADAMA eıR 
tır· (~ E~İRrnanı . ~ Fılmiode n A. DAM Jon Mak Brovn Boh B•ker Fu11y 

~~~ Kuıgbt (Seaa11u:12 ıs 215 .s ıs ·8.15 



SAHIFE4 

Moskova 
Sefirimiz 
ı~tanbulda 

-----

dar E zurum 
hattı • • 

ıçın 

-----
Ankara -
Erzurum Karayık du 

· Istanbul - Moskovıa ıt· hattının milli Müdafaı n
firimiz B. Ali Haydar Ak· kiletine devrfne ve öıfi 
tay dön Ankaradaa şehri- idare kanununun yedinci 
rimize gelmiş, istasyonda maddeıinin değiotirilmesl 

doıtlan ve akrabası tara· .ne dair kanun fiyibalan
fından karıılanmiıtır. l nıa birinci müzakereleri ya

Moıkova sefirimizin Is· 

ta.nbulda on beş gün kal· 
matı milbtemeJdir. 

---o--
Mersin POS· 

tası 

pılmıştır. 

---o--.... 
Edirneden 
Selaniie 

----o---
latanbul - Edirne ile 

Uzunköprü ansında bulu-
---0--- (n•n ,,Pityon,. istuyoniyle 

Bir müddetten beri ya- s~ıinik arHındaki köprtı 
pılmayan Meraıia postalan leria tamiri bittiği ve bu 
ay batından itibaren tekru iki nokta araaında tren se

baılayıcaktır. Seferler her ferlerinin başladığı bildi
ay lıhnbulla Menin ara- rilmektedir. 

unda karııhlch iki vapur 
tebrik edilmek ıuretilo ya· 

pılacak bu v•purlar tşy• 

ve yolcu hııyacıktır. 

8 asmahane de 
Bau Ali Ulvi öz ünlü
nün gazlık bahçesin-

deki tigatroda 
Kıymehi san'atkir Bıy 

Nureddin Ceaç ve heyeti 

temıiJiyeai 2 Mayıs cuuıar
te1i güaü ıkş amı ilk tem· 
ıili .. HANIMLAR ı N BE
CENDIGI" 3 perdelik vod 
•il: Muharriri M.bmud Ye
sari. Aile için huıuıi mev· 
ler ayrılmııtır. 

__ .. __ 
Aspirin 
Getirildi 

lstabbuJ - ş . brimin 

yeniden aspirin Bay~r tab· 
le.tleri getirifmiotir. Bu yeni 

parti fiat mürakabe komis· 
yonunca fiatları hyin edil · 
dikten ıonra piyasaya ç ka
rılıcaktır. 

---c---
Kristal 
Birahanesi 
Bu isimle Meıarlıkba 

şınd• 8. R11f Uçuın açtığı 
birıabane temiz.iği, ucuıtu· 

ğu ile şimdiden ıt ü~teriJe

ıiııi me'llDUD ttmfğe bış!ı· 

mışhr. Hararetle tavsiye 

----------- ede ı iı. 
Bir tren kazasının c lve_i 

Çumra - Bu hafta Çu :ıuada çok mürS1if bir kaza 
olmuJtdr: iki köylü Ah metle Mehmet ara balaıily~ gidi· 

yorlardı. DJmtryoluaı vardıkJau zımıu lreoia a-tldiğ :ni 
farketmemişler. Lokomotif arabaya çarpnıı, Ahmet 

derhal çiyaenmiı, allar bir taraf .. fırlamış. En guibi 
şu ki, M ı9mhmet ndaıebio tesiriyle bav•aya fırlamış, 
okomotifin öaü11doki iki fenerin arasına oturuvermiş · 
tir. Tren bir müddet ıoar• durmuş. Meb:net oradın 
ut ve uHm indirilmiştir. 

ızmir Askerlik Şubesinden : 
338 doğumlu v~ bunlarla muameleye tabi bu ae11e 

~~ daha e9velki sene okuld11ı me zuu olan yüksek eb
Uyetli ve ehliyebiıleria sevk edilmek üzerıı 28 NiHn 
942 günü lımir yeıli askerlik şubesiade bı11r bulun· 
malan lizımdır. 

Gelmeyenler askeri mıb\ıemelere verileceklerdir. 

Milli uivaneo bilet1erinizi 

11 

ADYOTELG 
Ankara Kral ve Mu. Rostok 
Suikast solini arası ı bartlıma • 
M h k • Loodra (•.•) - ltalya d t bfl 

U 8 emeSI kırah ile . Moıoliai mür:·a· 
1 80 8 

---o--- ubat. kestiği d?~ru. ise f .t· ve heye 
-Baıtarafı lnci 11hifede- ıiıt lıderler Hhlerın nal· ( ) 

kundan ltalyan bilkümeti Stokbrlm •·• 
Reis oabit Ömerle ko· . k il .1 b t den: Dün la.giliı 

d b h d
. nıa ya ıra arı e ya u ., 

auştuğunuz ın a ıe ıyor. b-ı • d . b. 1 ... 1 nın düıman araıı•
1 

Bana ne diyecekıiaiı. CflDU~l 0 g~~ın el 
1~ 11 '! takları akınlar ıiot • 

Korbilof· Sıhbıtıaı anor- yaptı d'~~ı . m~n ;~ ~lgeçl du olaalann e• f 
mal telekki ettiğim bir şı· Dl eme 

8
1 lkerı 

1
18 uB 

1 
m

1
an- olduğu anlaıthnakt • 

b.di b ld k' 'f d . arın a all ara u gar arı L d ( ) _ 
ı n u yo a ı ı a eaıne ti d' .. 1 d .1 . ld'... on ra a.ı 

k , t • ge r ıg a en ı era ge ıgı t 1 b. d oi• 
cOe.~ap vebr~d~ ı~femd ıy?rdum. ıııretile tefsir olunabilir. an gil en .ar e pıl 
ıger şı ı ın ı • esıa en L d ( ) F i t ru, ç gun ya 

ıonra umumi cevap vtre .. h on ra •:•)'~;- 1~ 1 bombardım•nlard• 
8 

il 
ceğim. eyecın gergıa ıg ne o an ta teruneler, 111 

OJENİ NE DiYOR 171iyalar ibtiyatl•:karştlamık depoları Hkeri ıııt i 
lazımdır bunun ltılyadaki birçok binalar b•'' t 

Şahit Ojeni Kornilofu Alman mengenesinin • ltal- ğu gibi, buradaki 11 
tanıdığını Koruilof kira- yaalua bış kald1rmayacak fabriıi, gemi İDt••tı 
cımdır. Bir pnn günü üç kadar sıkı olmasına mebni gibları oradan kal~ 
miisafir gelmişler. Bir de münbbipleıi hakkında bir yerleyeksan oldui11 

öğlen üstü biri geldi. Kor· iğbirar olsa ~gerektir. teaddit gemilerin tll 

oilofun odasında 7 dakika Staford "rı·ps avam barmp, 36 lokoııı0 
kadar konuıtular. il Juce ngon tabıiP 

Reiı-Bu delikanlı kim kamarasında bir ğiai, balkın çırılç•P 
diye ıordu. Ojeni bilmem çıştığınt, pollı ve 

dedi. Ômetia fotoğrafı gö nutuk sögledi nia 111\un bir bıld' 
rüace ubudur,. dedi. ğını söylemiştir. 

-Baştarafı3acii sahifede-
Kornilof şabitllerde ifa· 

delerinin ekseriıi doğru ol· 

duğunu yalnız tarihlerde 
yanlışlık olduğunu ıöyledi 

diıtııuo en genç uo1urları 
bıkımındao ııeri bir adım japon•baS 
atmıı oJduğamuz kaaaa- Loodra {ı.a)-
tindeyim. yada j apoa baıkıo• • 

Şıbit Yuıuf Akılay ça 
ğmldı SuleymanJa Ab~ur 

Nıbayd meaelenio mü· idir. Japonlar Baıt~ 
L ·~ Zl&ereıi Hint milletlerinin mandafayı almık " , 

rahmanı memleketten, P~v- memleketlerini müdafaa bu c• kuvvdile ui'~,ı 
lofu da bir kerre dükkanın · ıuıuııdaki aıicn!eriai öıa M. mafi eger al•• 

dan tütüm aldığını hatırla· pliaa koymığ.ı biıcnet et- dayaoamıyacakl•':ıJ 
dığını ve ö .neci de: memle miıtir. Bu tarihi dakikayı da kanaat kuvvet 

d" - - k 1 ·ı· hüı. - Çonking (a.ı) ketteo taoıdığıaı ıöledi. uşuour en ogı ız •U· ... 1ıt1 
. meti tarafından verilen ka. tebhgı : Japon d 

Bunduı sonra ş ' btt ber- d d 1 b" t üf 1 durdurulmuştur 01 . .. rar ın o ayı ır eeu / ' .. 1 
ber Fetbı, M c hcneıı Gok· h" . d H"k ma Japonların ı.o 

d. E b" 1111 uymu)orum. u ü-, 0ı 
enen geJ ı. nene ı mu t• h '·J ld _ bilcum etmekle 

1 k 
.. .. me ın I& ı o ugoaa ve 

nun arı tanıdı farını, tutuu b'I - . . b . f J •ponlır Lışijo ~ 
yap.ı ı ecegımız er şeyı el' 

sattıklarını, Mc hm etle, ~ü yaptığımıza kan im. Şımdi 1 kenarına kadar g d 
leym111la da arkadas olduk- yıpacağ1auz şey en iyi •n· lerdir. ,,,,, 
luını ıöylddiier. Jıyış hamuruoua siyasi me· ---o-- d 

Pav1ofa ıöı verildi. selenıa nihai ve htmia Seçim ~ 
P.avlof h şahitler din· edici bir hal hızına doğ•uı T k ( )- O 

leniıken kendiıioe ıöı ve· mıyalanmasına imkia ver· 0 yo a.~ '18-
·ı k ı . . . . ponyannı ıeçım ııı .ı 

rı meıııe ıuretıy e, ceza mekhr. D"meç proJesıaın B•şvekil balkı birl•t 
mahkemeleri usulil kınu · g~ri alanmış olması ve Hi o vet etti Seçiuıe ı5 
nunun 130.235 ve 251 nci dıstanın müdlfusıada da· k .. t' k tti ~ 

dd J b 1 . . 'b . . ışı •ı uı e 
ma e eıi ükü.n erının ı ba sıkı ış bırliği yapılır a· iıtirak ettirilmedi· 
lal edildiğini ıöyledi ve bu sına ue de hupten ıonra --------~ 
busıuun z bıta geçmesini müsta"il Hint bükümeti 
istedi. ı Bu mukaddimeden meseluinin bdliae engel Altın piY" 
sonra bey•nltına b•şlıma· dt ğildir. Şimdilik yapabi 
dao ~ Ô.lce Abdurrahmanla leceğimiz başka bir şey 

Süleyman• bazı suıller ıor · yoktur. Sabırla geniı dü. 
dıuacığıaı, 'f.kat bunl• rın şünceli olmamız ve Hint 
iki saat kadar devam ede· şefleıiniıa üzeriade aalaşı. 
ccğini ıöyl~di. Vakit çok bilec!kferi b6tün teklifleri 
geçilmi~ti. Muhakeme ( bu tttkike hazar bulunmamız 

-o- -tt•~1 

Bugllnlzmirde • 
fıyatluı: 

5 Ref•t - 3410 Hamit - 330
0 Aziz - 320 

Halkalı- 3200 

güa ) bırakıldı. li11mdıt. 

( Saadet ) Klt••lnde11 ab11ıı.. Çorakkıpı Pollı llerlr.eıi 
k.,1111 ile, 164 Hata• la~ıl• OlılDEI lelefo•ı 


