
dır. Sefir ıazetecUere ·de
meçte llulaamak (lıtememiı· 
tir. 

Hintlistan 
Anlaıması 
Ne•york (a.a)- Y eai Del· 

bldeki Brltaaya mabflllerla· 
dea öğrealldlifae gcire lagl· 

Berlindeki 
Japon elçisi 

Berlia (a.a) - Japon bü
y&k , elçisi Y okoıimı yakı ada 

Mıcar hükümeti ile temH 
etmek &zere Badıpeıteye gi · 
tılecektir. 

Kahire (•.•) - Yaralıları 
biıtka bir ü11e nakletmek 
iizere Tobruktıa kalkan llir 
lariliz hutaae ıemlıl 11 ta· 
ac Yünker1 plke bomba 
açafının hücumuna ağramıı 
36 llomba ahlmıııada gemi· 
ye bir şey olmamııtır. Ge· 
miain üzetiade büyiik ebatta 
nizami kızıl baç iııretleri 
vardır. 

Yeni Delhi (a.a) - Ruz· 
veltin ıahıi müme1ıili Albay 
Louiı Jobnıoa bug&a öğle· 

den ıoara Yeni Delbiye var· 
mııtır. 

Almanca be-
yaoı:ıameler 
Loadra (ı.ı) - Belçika 

malıfillerlala •erdikleri ha· 
Ilı barp kabiaeıi Hlat ıef· llerlere r6re larlllz tayya-
lerl1le m&zıkere haıaıaada releri Brukael &zerinde it. 
Slr Stıfford ltrip1e tam ıa· r•l kuvvetleriae hitap edea 
libi1et •ermiıtir. Almaac;a klittlar atmıılar-

Zira Jıpoalar1a Akyalla dır. 

----
Aslan motorunda 

yangın 

lıtaabul - Sababa dotru 137 balya pa· 
muk yüküyle Karadeaiıe doj'ra hareket 
eden 300 tonluk Ar1lan mötörilade daha 
boğazdan çıkmadın yaagın zahar •tmiı, 
40 balya kadar f pamuk yaadaldaa ıonra 
deaiz itfaiyesi tarafnıdaa ıaadllrlllmlııllr. 

Yaaı•aıa, ekzoı boraıuad ~n çikan kı.ıl
cımlarıa "motörlia arka tarafıadaki pamak· 
lan tutuıtarmHıadaa ileriye ıeJdiii ıaaıla· 
yor. 

Bazı maddelerin kart usuıııı 
bağlanması 

Ankara - Ekmek için olduia ılbi 111· 
yük iıtiblik merkezlerinde bızı maayyea 
maddelerin daha kart uıulDae baj'lanmaıı 
hıkkında tetkikler yapılmaktadır. Yakında 
kart usulliae baagi maddelerde tatbik edl
leceil aalaıılacalr.tır. 

ilk okullarda mec
buri değil 

Ankara - Maarif Vekileti lllr &iretim 
okullarında kııkettea baıka öaltUderia de 
bir 6raektıa yapılmaıı için ötreaclleria 
mecbur edllmemeıl liıumaaa bltla mek
teplere telllii etmiıtir. 

Ticaret layihaları 
Macariıtaa • T&rldye araııaela mıklae, 

demir ye çelik müll•cleleıi haklnadald aa· 
laıma ile Romınya ile mevcat ticaret aa• 
laıma1ıaıa b!r ay temdidiae alt olmak &sere 
teati edilen notalara dair kaana llytbala· 
rının birinci m&zakereıl ele yapalmiıtar. 

aıker çıkardıkları Hiadlıtaa- J k•JA t •h• k•• •• •• 
da 11ferberlliiatlıemeD illaı : All h t h ı ' D 1 ap arı 1 ursu~u 
zaruretini doğurmaıtur. Sir ı a 8 a& • S Aak1ra dil tarih cotrafya fakült11lad• 
Stıfford Kripı keadl ıör&ı- !hÜt)Ü mektupS açılan Türk iakilip tarihi kir11lı& lçla ha· 
lerlyle Hiat liderlerinin ıö· ı ı zarlıaan kaaua liyib11ınıa bir •mıddeılal 
rllılerlal aılııtlrmaya çılaıa· ı Ba meraklı ytzıyı üçüncü: encümene göadermiı ve dlter mıddelerlal 
caktar. :, sablfemlzd,• ~kuyacakaı_nıı .ı kabul etmiıtlr. 
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. Hükumet çifçi- Yeni turistik 
Kırkından sonra azanları teneşır ye kolaylıklar yollar 
pıklarmış, acaba elllsinden sonra yaoıyor 

laglltero krala altııd 
ıeçen hafta bir aulll~ 
ltdi. Bu müaaıabetl• 
ıinia bayahadaa bab t, 

kuduranları ne temızıer? •• h:mirde zeriy.tt itleri g•-

----.. --
Nıbat, Ziya Sokulgaoın "Seni alhu~ 

i•c•i'•m" v•di üzerine pıçalar1 ııv • yıp da
hı büyük bir faaliyet ile bu işi baıumığı 
karar verd iğ inden ertesi gün yiac fatma 
ai:tlaaın tavan arasıada işgal ettiği küçük 
daireye çıkmık üzere o eaki ap41tmaoıa 
kapısı ada gö ila dü. 

G&zel k•dıalar simsarı merdivenleri çık · 
mata baıırlaaırkea kapıcı ıordu: 

- Nereye ridiyongauı? 
- Dün çıktığım yere .• 
- Olamaz . . 
- Neden? 
- Çünkü Fatma abla ve onun yanında· 

ld bayan ıiıin için bir emir verdiler. 
- Nasıl emir? 
- Baaa dediler ki; tekrar o adam ıe· 

line onu buray• sokma .. 
Nihat bu emirden son derece kızdı, si · 

nirleadi, fakat yine ümitsizleamedi. Orada 
kapıcı ile bir kavıı çıkarmaaıa da kötü 
neticeler verebileceğini dlıüaerek: 

yet iyi gitmekte ve ziraat 
te ıkilib tanf andan ııkı sı
kı yal kootrol edilmektedir. 
Yazlık zeriyabn tabmiD: edil
diği gibi iki misli olıcığı 
anla şılmaktadır. 

G çea • yıa 23 ncü ıeceıi 
subuaet en a, ~ ğ'ıj sıfırın al 
tıada deı•cıye düıtüiO içiaE 
do;1 daa mey va ağaçları bü
yük zarar görmüştür . 

V li aet ziraat müdilrlüill· I 
ae gelen raporlar baau aıöı · C 
teraıektedir. 

Bağ lliçları 

D.ba mevsimi scelmeden 
bağcıların kükürt ve göıtaıı 
gibi ihtiyaçları temin ve 
hmirde .tok edilmiıtir.Ban
lar ziraat bankatıaca müı · 
tahsile d ağablacaktu. 

Geçen senel olduğu gibi 
bu yıl dal ziraat vekileti 
müıtabıile ucuz ffatla göz · 

- Her haldı bu iıte bir yanhılık 
cak, ben baıka bir zaman gelirim .. 

ola- taıı vermek için, bu il un ma · 

DJye oraduı ayrılmağı daba uyıun bul
da clojruca pıtroau Ziya Sokulgumı evi· 
•• koıta. 

llıtiklr milyoneri oau •aıı:un karııınada 
16rlace büyUk bir merak ve heyecanla 
ıorda : 

- Hayrola iyi bir bıberin var mı? 

liyet fiatının yarısını kendi 
bütçeainden ödeyecektir. 

Gözteıının maliyeti gtçon 
aea:ı 36 kuruşken ıiraat 
vekileti buauo 16 kuruşuau 
ödemiş ve müstahsile 20 
ka•uştaa vermişti. :;:Bu seJe 

- iyi bir bıberim yok, f•kat çok 
i:tlr fikrim var. 

fiat 52 kuruıtur ve göıtışı
aın müıhbıile 27 kuruıtan 

iyi verl!meıi imkia dahilinde 
iÖrülmüştiir. 

- Ôace iyi olmayan haberini öireDe· Posta ihtiyacı temin edil· 

lim... memiştir. MeHimi ıelmedea 
- Şadiye beni eve sokmaması için ka- ihtiyaca cevap vuecek mik· 

pıcıya emir vermif.. tarda potas ta temin edile· 
- Ba çok feaa .. Kim bilir kadıacajıııa cektir. 

cıaıaı 11e kadar yakmıısındır. 
Şimdi iyi olduğunu iddia ettiiia fikrini 

ele iıldelim... • 

- 0Auo bulunduğa eve siz 2idecek
aiaiı ... 

- Ne mOauebet?. 

AltınJ fiatleri 
--.. - -

lataabul - Altın fiatleri 
biraz düşmüı ve bir altın 35 
buçuk liradan aatılmııtır. 

--::::::--
Viliyetia turidik progra· 

mıaa dahil bulunan yollar· 
dan Kıılçulla - Buca • Hi
podrum yolunun inıası iıi 
bir müteahhide ibale edll-
mittir. 

Y alna güalerde iaıaat f aa· 
liyetine geçilecek ve bu yol 

yaz meniminde bitmiı ola· 
caktar. 

Yeni tariıtik programa 
dahil olaa diğer yolların da 
klln ve projeleri hazırla•· 

maktadır. Vakıada daba bir 
yolun inıaıı ekıiltmeye çalıa· 

rılacakbr. Turistik yollar fa· 

aliyetlne ara verilmeden de· 
vam edilecektir. 

---o---
Ankara ya 
Gönderildi 

Viliyet meclisi tarafıadaa 

942 senesi viliyet biltçesi 

tastik edilmek üzere dalaill· 

ye vekiletiae ıönderilmiıtir. 

Y eai bütçedeki maaı · vı 

ücret 11mlarıadaa mlitevel· 

Ut açık b tklunda mecli•ln 

devamı sıralarında yapılın 

müracaata Ankaradıa heniz 
cenp i•lmemittir. 

_ _,.._o---

Su birlikleri 
kuruluyor 

Belediye ıehir ve civa· 

rındaki Su blrlkiatiferlai ku· 

rutmığa bıılamııtır. 

Belediye hmiıllk amelesi 
timdi Gllzetyah civarındaki 
ıu birikiııtilerlai ku:utmakla 
meı1rul olmaktadırlar. 

iıtiyoruı. 

Kral beıiaci Corca• 
ci oğla olan hilküm~ 
Jthnda diinyaya ıel 

Keadiıi 1923 yıla 
da Lord Stratbmor•'" 
olın Eliıabt.tle evi•• 
11 ilkklaun 1936 da 
betisi 8 inci Edvard .. 
laktan çekilmesi ilJ 
ıiliz tabuaa yıkmııtır· 

Keadiıl kral oldak~ 
ra memleket dııı•• 
yaret olarak ilk def• " 
çe ile blrllkte Fr••" 
kilmet merkeıiae ri 
orada mareııl Pete• 
fından açıı töreal 11 

"Fraa11da ölen la,& 
anıtaaın açıhııada bo ı,i 
ondan ıoara keacl 
Villera 

0

8retoaöde "/'. 
ralya bar anıtı" nı ıÇ 

Keadiıinin 1939 el• 
aadaya ve birleşik 
kaya da bir 1eyabatl' 
luadaıa mal4mdar. 

1
, ~ 

lagiliı krallannı• b 'l~ 
leaeii de Hfadistı•• 

1
:t, 

orada bütün töreale tf i/~ 
tan lmparatorluia 
ıeymektir. Fakat ı• .. ~ 
zıa ıartları kral alhD'1 

cua bu meyabati J•P" 
imkla vermemiıtir .• 

Hilklmdana iki kı• 
ia vardır ve erkek 
olmadıtı için bByil~ 
olaa preaaeı Elizabıt il" 
lagiliı tahtıaıa varlıl 

Kral altıncı CorÇı 
Hiiade laıiliı deaiı Is 
lerfade vazife almıı •• 
kuvvetlri1le de ilıil~! 

Keadiıi ıpora P .. -----raldıdar. Bir çok '/ .,,, t 
bulunmaıtur. Hattl 
kam loııliı ıpor k 
dotrudan doiruy• k M-1a 
aia bhnay•si altıadr ' 

- M&nuebeti ıu ki: Şadiye benim ken· 

dısiai aıkıbı. aı•cağ•mdan emin değildir. ı Elhamra Sinemasında ıı Çok çocu J 
Bana ke•diıine ıiı temin ede ıeaiz, mese- : ,. fi 
le keadiJifiad tn ÇÖZÜiür biter, Çila kil ODIJD ı·---m-a-t-İn-e-Je_r_d_e_n_İ_t_i b-a-re_D_,,f-ev_k_a_J-id_e_b_e_ff_C_a_n_Jı-, -m-li-tb!-İ-f-, ~ı r 8 m üka 
beal affetmedii'i aokt•, kendiıiai vaktiyle : 1ahnelerle dolu eşıiı bir şah1• ser ı Jımirdeki çok çoc~ 
alkildamak işine yaaaımamakhğımdır. : KAHRAMAN SUBA y ı aDaya verilmek lıar• 

Ziya biraz diı&adüUon ıonra endite ile ı ı veklletiadea otazır ıa; 
Nibattaa ıordu: ı Filmi Y ar•tanlar: Guy Cooper ~adera Leedı ı klfat öaclerllmiıtir• 

ı Seanılar: 1-3-S-7-9da .. Cumartesı-Paur 11 de baııarı b 1 hl teri•' '• - Acaba bayan Şadiye beni de kov. ra emen H p • 

m'!_• ::!~::m7;!.um.. ı Tayyare sinemasında I&l;; i d•a;;·zi;~İha rA 
- Belki bına da ayni muameleyi yıpa- : . :::;;. (Altan serisi) Dİca en b8yük Filmi...&• ı 

cıktır, fakat kendisİ!Ji görmek içia gön- ı toplanıuer 
lümd öyle bir arzu ve heves ateşi yanıyor f CHARLES BOYER'İD ı ıl, 
ki, icap ederse kovulmak bairaretiai de : Margartıt Sullav•n ile beraber yarattı klan ve bug&ae kadart Vill7et umumi la• ~I 
ıa:ıe alarak oraya kadar gideceiim. Kır- ı göderilea filimleria en hiui ve müe11iri ı meclisi 11h güai:S•~ t 
kıadan ıoara •zanları teneıir paklarmıı1 • 8 A C K S T R E E T ı dürlüiiladı [aylık 1' 
acıbı bizim ribi elliıindea ıonra kuduran· i ı •lrtederelr viliyeti• 1 .. 
lera ıae temiıliyebilir? ı VE ZENGiN iLAVELER ı durumunu ıözde• U 

ı Matineler: l.lS-3.JS-5.15-7.15-9.15 te.. ı cektir. -Arkası •H-



---------------(HALKIN SESi) --------------- 4 Nlua 1942 

Braziluadakicasus
tırıı ıırt 

Rıyo clö Jıneyro ( .a) -
Gcııc ral Ku.ıtc adar el bi 
Almaaıa c ı ıaı ~tıofi !Jldaiu 

r 
ıöyleaiyor. Banu, reçea bıf· 
ta yakalanan IKriatiyıauıa 

1 ıCiylemittir. 
Riyo dö Jıneyro (a.a)-

Brezilya polisi, Dıulo "ıeb· 
rinde bir çok Jıponu te•
kif ederek mnbim miktarda 
be1anaam !' •• ıilib ele ge · 
çiımiıtir. 

- Hımm ... Şey ..• I E.et ... 
Ce•aet biraz :uıak •• , Yollar 
ela, malim J•, barptea f do· 
layı tehlikeli. 

Potta tlcreti, baadaa do-
la1ı1 biraz :y&lnektir. Fakat 
~ltdua bazı buıuıi imtiyaz
lara var. Mektuplarına pal 
koymuyoruz. 

Hal Joaa Maronun mek
tuba bedava ıidecektll Ağ ~ 
aı kalaklanaa Yanyorda. 

Giııaia arkaaıadaki acu · 
ıeye muzaff •raae bir ~aaıar 
atfedip çılup ıitti. 

Karza poıta mlldürü, iyi 
k~lpli ve akı Ilı bir :adamdı. 
Köılilaüa mektubunu bir 
bııka lzaıf içiae koyarak 
&ıeriae : 
Haımetlô Kral haıretleri

aia baıaıl kltibiae : 
Diye yızilı, •• ~payitahta 

rladerdi. 
Sarayda köyl&ana 11fhi•

•• gtlfmıyea klm11 kalmadı 
Herkes poıta mld&riiaüa 
zeklııaı taktir etti. •e in· 
rala bir eğleace mevzuu 
baluadafu içi• lmemaun ol· 
da. 

Bu laadiae (bİlkümdaraada 
pek boıuaa ıitti. lıta aba-
li•i• muhabbet •e teveccll • 
blal kaaaamak için ucuz 
bır:•Hlle. joaa Maroya para 
ı&aderilmHi içia emir •er· 
eli. 

Haznedar uıta ıorda : 
- Hıımetmeıp, ae kadar 

emir buyuruyorlar ? Ytiz 
doka klfi mi ? 

Kral da : • 
- Elli yeter dedi. 
- Peki efendim. 
Bir bıfta ıoaraP Joıa, Ma· 

rodan Allaha ikioci bir 
mektap daba ıelcU : 

Sa•ılli Allabçıiım; 
•Gaaderdiii• lhıaaa kal

bimle tıııkklr ederim. Şa· 
1et bir daha baaa yardımda 
bulaamığı d&ıüailyorHD, ri· 
ca ederim, krala va11ta et· 
miyerelr, par•yı doirudaa 
clofroya beaim aımımı yol
lar mı11a? Ç&ak& biliyor 
maıa• •••ıili Allabım, liH· 
fettlli• para••• yar111aı kral 
keadine ala luymuı .. 

.. So• Poıtı,. ... -

t -Seylan adası ,,313-333'' doğumla 
r SeyJiaada1ı U%akıark ma yab3DCll&r yoklama. 

harebelcrinde adı çok ırçea 
hir yer olmaıtur. Baraıı Hfat ğa çağrilıyor 
O . yınuıuoda va HiDdiıtaa lımir Yabaacı Askerlik Ş.llul Baılı••· 
yarımıda1111ın ıark cet ubaa- bğındar: 
da büyük bir l•dad1r. 5Baaa 1-Her aeae oldaia ılbl !13 clalall SJJ 
Serendip ada11 dı derler. dahil dotamla ilatiyat erl•rla ••••ilk yok-

Hlndistaadaa iPalkboğaıı lımalanaa aııfıdald liıtede ıchterilclifl 
ile ayrıhr . Boğazın ortHı ••çbile batlaaacıiıadaa cıub kıh•mama11 
Adıml öprüı& cleaea mercaa: içia ayralaa mu•yyta rlalerde tabalı ıaat 
döklh lileri •• kam 11ıhkla · 9dan a;ııde• ıoara ıaat 11,. kadar ıata.-

. ye mllracıat etmHi. 
!'I ile dolu olduğaadaa rami· 2-Yıpılacak )'oklamalara ba dofamla· 
ler buradan ~geçemez.. Ada · lardıa tecil edllmlt ihtiyatlar (her laa•tl 
DID yüz ölçillil 65 bia kare rraba ıyrafmıf ofar1a Ol8DD) lbtfJat 8ant 
kilometredir l~elçika ile Hol- erat, askerlikte• ihraç edilmlı çlrlkltr de 
laodaaıa bir aradaki meıa- tıblcllrler. 
baları kaclaıdar. Nllfaıu S 3-YoklamaJa rellrkea laer mlkılleffa 
milyon 300 bial ııçer. Aba- 6raetl •ı•taya çıkanla• •&•)'• paı•a.la-
Jinia çoğu ~Siaraledir. Ada· nadaa (baae1I maluıaaları oka•alslı n te-
aıa ea e1ld abaliıi olaa Ved· miz doldarDl•at oldafa laal••) 1111"' taae 
dalar dıba azdır. AYrapalı· r•tirmeıi ıbımclar. 
lar, eıki .tevirlerde iki biai 4 - Yoklama1a ıellrkıa laer mlkellıf 
ıeçmezdl. ma•aııaflak teıkerelerlal ele birlikte ı•tl· 
Nifaıua llç milyoa kada· rcceldtrdlr. 

ıı Buda diaiai, rbir milyoa 5-llatiyat lalamıtlerlai 7ap11111 ola•lar .. 
kadara Brahma dialal taaar- bu )'Oklama1• r•••c•klercllr. 
lar. Üç yüı bia~kadan mllı. 6-Aılreılllı J•pmamıı •• fakat 11•1fa 
lüman, döıt yüz alt~.. l:tia llati1ata r•ç•lı !olaalarda 1oklama1• ..... 
k11dar da , briıtiyaa •ardır. ceklerdlr. 

Arazi dığhktır. Ve en 7-1111 11yıh lrıaaaaa 63,64 ma41clelerl 

Yükaeklyeri 2260'metre ylk· maclblace mlıccell1eti ıeferberllk midir· 
• ltlkleriacı taıcllk ec llmlı mlkellefler JOk· 

1eldikte11i Adem tepaaidlr. lama rlalerl•de c•MalanM tı...._k lıe· 
Bııhca piıiaç, çıy, biıcllı· re ayrıca mal6m3 •ellkalar... iklfer taH 
tancevizl yeti,ir. Çay ada· ıetfrece1dir. 
Din baıl Ca zeaıialijlai tef• fhtİJat JOklama llDIUİ JOldamaJ8 tlbl 
kil eder. Soa yıllarda kau· dotamlaları• Hıtnldlr. 
ç11k iıtibtali çok ilerlemiıtt. Yokl•m• tarllal y olslama a&•lvl Dopm• 

Seylla hılltereaia bir 6· 7.4 942 Panrtetl, "Salı 513 
mGatemlekeıidlr. Bir amaml 8· 9.4 942 C•'l&mba, Perıemlte 514 
••li tarafıadaa idaN ula· 10·11·4 942 C•m•, Camarteıl 'SiS 
aur. 

Portekizliler 1505 te Say· 
liaıa kıyılarıaa yerleımtıler· 
di. Ada oayediacl aiarcla 
Hollaadah1araa 1796 ela la· 
gilizlerin eline ıeçmiıtlr. 

-----o---
Hakaret 

Karııyakada Boıtaalula 
oturan islim karııı 50 )'a· 
ııada M•lrbale, ıeltepıiı 
olarak ayai yerde otura• 
Heyruı kııı Meryemı haka
ret ettiğladea yakalaamaı 
ve baklnada meıhut ıaç ••· 
bat •arakaıı yapılmııtır. 

Karııyaka 1700 &ac& ıo · 
kakta oturan Tevfik kııı 56 
yaııada Mediaeye Tabir ot· 
lu Oımaa ara11ada çıkaa 
ka•gada birbirlerine laalra· 
ret ettikleriadea yakala•mıı 
•• baklarıada meılaut ıaç 
zabıt varaka11 yapılmııtır. 

Dr. Fahri lıık 
lı•lr Me•lelıet laHtaaeıl 

Ro•tk•• •ltelaaN111 
loatke• Ye Elektrllı t•4••lıJ 
r•pıhr. lkl•el Beyler Soka• 

1t "• 'I' •'-•Pt>N tUt 

Cilt ve Zlbre•İ Ha1tabklan 
Mlltebaua11 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lld•cf 8e7ler No. 79T el.2727 

13 14·4·942 Paurteıi, Salı 516 
ıs 16 4 942 Çarıamha, Pe,.emlle 517 
17-18 4 942 Cama, Camartell Sil 
20-21·4·942 Panrtui, Salı 519 
24-25 4·942 Cama, Camarteıl 520 
27 28·4 942 PaHrteıl,, Sıb S21 
29.30 4-942 c......... p.,...... S22 
4- S-5 942 Paurteai Sah m 
6- 7-5-942 C•r .. m&., Perı••be sac 
8· 9 5-942 Cama, Cumartul .SJS 

11 12-5-942 P•ıart .. ı, S•la S26 
13· 14-5 942 Carıamu, PerıemlM ~27 
15· 16·5·942 Cama, Camartnl 328 
18·20 S-942 PaıartHI, C•rıamba SS9 
21·22 5-942 Perıembe, Cama SSO 
23·25·5 942 Camart .. ı, Pıurtnl SSl 
26-27·5·942 Salı, Çar .. mba 552 
28-29 S 942 Perıımbı, Cama SSS 

KÜNYE PUSULA ORNEGI 
Aı. Ş. ltk. 

A11tada aclı •• adıeıl 1a11h eri• 942 
1okla .. 11 ıabemls •laHe ...................... 11-

ra11acla yapdmaıbr. Kla,..tae ~t 
••rtlme1ial rica etlerim. . 

YaM•CI h Ş .... 
Yrll. 

Hafa ÇaWtt1M 
1-Nlf • clacla•ıaclaki •lll1eti: ••••.•• • 
2-Kaaıı : ••••••• • 
S-Nalal1eal : . . . . . . • • 
4-Mahalle ••Ja klJI : . . . . . . . • 
5-Haae, cilt •• ıa,fa No. : • • • • • • . . 
6-Baba adı : ....... . 
7 -Adı •e 101adı : • . • • • • • • 
8-Doiama : •••••. ••• 
9-Saaab : •••••••• 
ıo-.:s •• ı1a : • • • • • • • • 
11-Tecllll lıe •aalfeıl : •••• ; ••• 
12-bmir aclreıl : , ••••••• 



SAHIFE4 --------------(HALKIN SESi)--------------

23 Nisan Çocuk 
Bayramı 

Ankua - 'Yurdun en Baemli meıelele· 
riaden olaa çocuk dlvaııaın l•kitafı için 
atr•t•• Çocuk Etirr•m• Kurumu bu sene 
21 DCİ aeaeıiDİ idrak etmiıtfr. 

Karam ıenel' meıkeıi bu yıl da 23 Ni
HD bayramı •e baftallDID fCÇeD HDefer· 
ele• dıhı ıeniı •• ı&mulll •• çocuk diva 
ııaclaki ç ıuım-larla elde edile• ıonunçla11 
laellrtecık ıel&ilde kutlatmHı için ıimdidea 
tua11rlalslara baılamıt ve b&tl• merkeı •• 
ı•bıleaiae bir tamimle keyfiyeti bildir· 
mlıttr. 
A•brad a da bayHm ve haftHıaı• 6aemH 

Wr .. ldlcle olma11aa ve ıacl1ocla çocata• 
.... tlaruma, çok çocaldu aileler •• iyi 
llaktmla aıttarılma11, ıirbilı yetiıtirilmul· 
ala temla, •lfaıamaıa• artma11nda çoca· 
i• ln1met ve ehemmiyeti, çocuk öllmle· 
rlala aıalblma11 ıtbl ilml babiıleri en kıy· 
metli lllm adamlaramı11a ıfııları•Jaa laal· 
lnmııa dinletmek ve ilıilerini ııtbrmak 
haıaıaada ıerekea tedbirleri alclıiı ıioi 
çocaklaramı11a bu bayramı daha eileaceli 
ıetirmek lçia de dalaa zeaıl• proıramlar 
tertip ermekte olduia ve çocuk babç11lade 
de çocaklara terbiyelerine yarar oya• •• 
•t:eaceler bııulaamalda bala•duia haber 
ah•mııhr. 

lllli kırıııa kııııııa 
aıtırı harılıt 

Bumabaaetle Maıtafa adıadakl ıabıı 
bir aylık ekmek kartını 125 kuruıa aat· 
mak ıaretile mlllt korunma kaauaaaa ay· 
kırı rlttltl•dea yalralaamıthr. 

§ Çoralrkapıda ŞtUutl adındaki ıahıı 
keadiaiae alt bir aafaıla iki karae almılıc 

. nretile J•kalaamı,tar. 
Karaati•ada otaraa ilzlm ticcara Jak 

adaaclakl ıılaıı iki ç11•al içiade balanı• 
120 kilo plrlaçi ••I•• 11vk etmekte lkea 
Jalralaaıp ıorıaıaada· piriaçl Maıtafa adıa· 
.. l&ı .. luataa ldl01na 80 karaıı aidatı 
•• llutafada ba plrlaçleri lımail •• Sı· 
lamoaaa •J•İ ffatla alıp de•retmlıtir. Ya· 

. palu aramada Salamoa ve lımalldea 8 
ı•••I plrlac balaaarak 7akala•mıılarclu. 

Kececllerda .. llebmet adındaki ıaluı 1 
.... maklaa ,,.,... [ ••••• ritlılrk•• 

rablaaıp ıorıaauada J•İI Tabıladea 25 
.. ,. aldıtaaı a61li1erek her ikiıide ya• 
kıı.amıfbr. 

Yeni tertip tasarruf 
bonoları 

Hulaeala kefaleti altıada çıkaralaa 50 
mU10• Dnhk tuarraf boaalara laall11m111a 
flderdltı bl1illr r•ib•t ıo•aada tamam• .. 
labllDlfhr. Bir taraftan lıtekleria arkaıı 
lr .. 1 ..... tiadea 25 milyo• llrabk daha ta· 
Mnaf boaon çıkardmuı kanrlıımııbr. 

Otep•da• bakalar kaaaaaaaa 26 ıacı 
ı•r•tl•c• koaalmaıı llıım relen me•adat 
maüam karııhta••• 1941 11ae1iaclera lti
ltuea Jlade IS olarak teıbit edilmlı olaa 
at.beti, bayi• bir karıalık teıiılade amil 
olaa malt ve iktlıadl ıebzeler clolarııl1le 
Jlsde 20 olarak teıbit edllmlıtir. Ba lıa· 
..teki baaa llyllaa11 mecllıe : •erilerek 
,.... •• ,. · ahaauıbr. 

RADYO • TELGRAF HABERL 

A•kara - Aıkerl tedrl· 
aata öaem verllmeıl Maarif 
veklletlace mekteplere bir 
tamimle bildlıllmlıtlr. 

• 1 22 il 111111 •UHIAA 

Hayirseverlik 
lzmlrlmlai• kı1metll tlc· 

carlarıadaa ukeri 11t mlteab· 
bidl 8. Saplal Kor1111caotla 
Salbaaedeld Meıb .ıbaua 
•11rdıta 200 kiloya mlteca· 
viı eti fakirlere meccaaea 
teHİ ettli lal memaaal1etle 
baber aldık. 

B&tl• laayir lıleriade clal
mı ea aa aafta balaua ba 
hamiyetli tlccıramı11 lı JI· 
rektea teblk etmeli bir borç 
biliriz. 

VazHetlnea 
Memurl•rımız 
Nımaıılh •• lrıat pau· 

rıadaa almıı oldafumuı bir 
mektupta Namaırlb komi· 
ıer maatiai Bay AH Dl•er'ia 
mlracaat ulalplerlae röller• 
diil bllalı maameledea il· 
tayif le balaHdllmektedlr. 

Keadlılai tebrik ederlı. 

eualı ıarett• me11al oWa · 
jaadaa baı&alerde ebımml • 
1etll kararlar ahaacajl aala· 
ıılmaktacbr. Ba arada 1•1· 
tl•J•i• ffatlar1 bak•ıada da 
baılalercle kırar •erilecek· 
tir. 

Ze1tl•J•i• fiatlaraaıa •pı· 
ldlltif ıataılarla ıaa'i ıarette 
Jlkıeltlldlil ıaltlt olm111tar. 
Ôfreadltlme rör• :ut,i ola· 
rak fiatlar ıabat •1ıadakl fi. 
atlara ladlrllecektir. Zeytla· 
1ats •ta11 ltu karara kanı 
reçecck Ilı• mlddet sarfı•· 
tla clabi olaa [mlatelall•I lal· 
m•Je içi• m•••dllmlı bala· 
au1or. Tlcuet •eklletiade 
ıeytl•J•i• mlltalaıllleri1I• 
temaı •e mlukerelere dı· 
••m edilmektedir. 

Hem mllteblikl, bım mlı· 
tılııili korayıcak Wr fiat ••• ,.... ,, ...... ,. •• .,u.-
cek ola• karaıua 10ua 
•e1t1•,.i• !••hılarıaa mi· 
ıaacle olaaacakhr. 

Fon Pa 
Almany 
Geldi 
lıtaabal(aaadola) 

••••I Alm••J•J• f· 
blJI• elçi F oa ...... .., .. , ... 
elçial llarkl ela P 
laaltle ....... Wr 
baı&• uat 17 •• 
....... Alma• ..,.. 
YeıUka, .. Alma• 
pnrol koaoloıla• 
kim taıafı•d•• 
Foa Pa,.., 1an• 

--e--' 

1 

rldecektlr. 

Japonlar 
yaya k 

Tok10 (a.a)-.. 
ita•" ıaıetulaia 
malaaWrl 1a11J•= 
lloekn•••• Jap 

ı • .,.... bluecliffr 
me bellrmlıtir. P• 
blai• ba1law11cıacla 
reım1 ta•n, itil ...... 
ıaıetealala 12 ilk 
rllall Jaı111aıa 
apkca dlf .. •c• 
1ıtler J•po•J•JI 
ellacle Wr ilet ılW 
•• japoa mnaffalll 
ıeçlcl telllskl ettD 

• 
Demiryo 
Parçala11 

Y ••I Dellü (a.•) 
Ki•ı reıml teblltl= 
lulmlı ılmall Çlad• 
mlr1olaaa ,trml 
tabrlp etmlılercllr. 

Almanla 
ayda yap 

BarUa(a.a) -
il : 

$abat•• mart .......... 
ı•mlleriae karii 
Jetli laue•etlerd• 
tar. 

Altın piy ......... ,.. 
fiyatlara: 

R•t - !550 
Hamit- S400 
Alil - 3300 
Hallrah- JSOO 


