
MiLLİ ŞEF VE TÜRK 
COÖRAFYA KURUMU 

' lrıa~dar Tür Ame.rikanlge- Bata~nda da Aakara - bu k••=:~-çok •b•mmlyet 9-
)eye• taar- nel .kurmay Am·erikalıla- :~:m~:f b:;:;!.;~.~~:1~ mektubu .. varditi cn•pt• 

ld b k d "Türk coğrafya kürumuaa çok luymıt v• · ellem· 
80 V8Z 8Ş 801 rlD UrUmU miyet ·veriyorum Tarih, tetkik, aeyabat ve tabiat Sli· 

.. teçtiler Londrada ciddi~ ir a•ad• ve doıay11iyl• knıtiir ve . edebiy•tl• karam .~ 
"''- hizmetler edebilir. Çıl11ma1ıaa yalııadıa llıUI olıcajım. 
, ~iid~1·•) - Royter Londra (a.a) :_ Ameri· V•şingtoa (•.•) - Har• iyi dileklerim onu kuraalar ve arada çahı~alııla dal• ''•f rlyor : kan orduları genel kurmay biye aezaretinia resmi reı- mı beraber olıcılrhr. 
'İldi •:ı kıynaklmrdın baıkanı geaeral MarcbaJI mi tebliii: ..:__ __ 
8o ~ ~· göre Bulgar dün maiyeti ile] birlikte Bataan yaram adaıına 
, 1,'

1
•

1
11 BerUai ziya· buraya gelmfıtir. karıı IOD 24 1aat ·zarfında ANKARA SUiKASTI 

9"-'••ıda Almanlar Mumaileyh Ç&rçil ile Japon açakları çok ıiddetli 
~it tı Ruı cepbeaiade gizti ve iki 111t ıiirea bir bombardımanl•r• geçaaiıler· MUHAKEMESi 

•k •urette iştirake konuşmada bulunmuşlar. dir. Ankara _ Ankara ağır ceza mabkem .. ıD••, la· 
• liitı 01aıamııtu. Kral G11eteciJerin toplantısın· Buraları•• müdafaa eden f1lik~ hidi;eai mızaualarıaıa . durqmalan•• dıYam 

il b ''~ Bal2ar köy· dı söz alan gener ... IA J ıpon kuvvetler yeDi mevzilere edildi. 

, O)d:Yuk k11mı Rus ve A~~·~lar~ .mıglup et· çekilmek zoru.a~a lkalmak· Elindeki bomba ile berh•va olan Omerla lı6mlr 
, b kundan ber baa• mek ıçını Elımızden gelen tadırlar. Her ıkı tuıfıa k•· haline gelmiş cesedinden arta kalan parçalar bir ka• 

Ya •:ek~ttı beklenilen her ıeyi yapıcağu. yıpl.rı ağırdır. J ıpoalar nnoza yerleştirilmıt ve Hlonı ıetirllmiı baluau1or•o. 
' bildir9~111, edemiyece· Nereye. liıım oluuı kıy1pl1ra bakmadan ikide Mlznunl1rdan Ap ~urrabmın bu korkunç .naaaua 
bli tnıştır. oraya asker, cepbıae taşı· birde (tıarruılırıaı tazele· k111ııındı ; çok mütee11ir ıörOatlyordu. 
ı, ~; tı~aftan Foıı Pa- yacığız. mektedirler, Korailof ve Pavlofua geçen celsedeki enakıa ıır-

d, tlerı ziyareti .eı· Amerika harbe girdiği cümeıinde harfiyen bütüa ifadeleri •• kelimeleri up-
• lıtbllaıaileybe Tür- gün ı milyon 800 bin aı- -•- tetmeleri için duru~mayı milteakip batl•••D terclme 

:" hangi bir ta- kere malikti, timdi iıe bu Jngİ( zler(e muamelesinde sadece Abdurrahmaauı ifadeabadea l~ 
il,· •rıı mukavemet kuvvet bört milyona yak- • 11bifeain tercüme edilebllmiı olduju Nıip Hı1rll••· 

et , 
1
• ~•t'iyetle Alman tışmıştır. Hintliler ıaaın tezkereıiyle mahkemeye bildiriliyordu. 

' •ti:••ıtıe beyan etme· Auupı kırHında tim· Pavlof ve Kornilofa bu tezkere dolayıılylı di1ıcek· 
la' Alaıınya Türki- diden 150 bia Amerikal Anlaşıyormu lerl ıorufdu. 

' ta , •rruz etmek niye· aıker vardır. Bu kunetler PA VLONUN SÖZLERi 
t' l:t 2•çaılttir. tabiidir ki fazlalışbrılıcak· Yeni Delhi (ı.a)- Mli· Pavlof~elindeki kijıda röz gezdirerek Raıç• df• 
0 b lir. 11kerelerin kesileceğine da· lediklerl tercilmaa tarafından ıöyle teıcBme edlldl: 

l'llda Mih· · • ir ıon günlerde çıkan ba· - Mahkemeye verdiğim bir iıHda bug&a iade eclil-
t t Eskı Mısır berlerden ıoara ıimdi bir mfı olduğundan yeaidea m&racıat edlyoıam. 

llarruza- B . k ·r u•l•ım• ... ı •• ı.d. mıyi•. -o.oam• 4 anc:ı1 •• m,.. -
geçiyor? aş ve 1 1 diye bir ıual akla gelebi- ---w-

l~ mevkuf Hr. n•• ••k M• 1 t M ı· • d ,,:~'•, (ı.a) - Royter . Dlia yapılan koauıma· E UYU . li e eC ISID e 
)cı, il ••lreri yaza 1 bil· Kabıre ( a.a) - Nızn· farda Amerika cümburrei· Romanya ıle olan yeni ticaret maalaedui kat.al 
l):' 1 

lar meclisi dila aıağıdaki 1 . h A 6 T lb olunmuıtur. Türk iakllip tırilıl ealıtitiiıl lraralm• 
t,~~G Atman . it ı reımi tebliii aefretmiıtir: ICDID şa il ms· meK

111
•
1 

a 1
1
1' bakkı~daki kaaua liyih111nıa birinci mtbalrerni ikmal 

11Jiif ve a • oa1on ve 11 11pı e d • il 
1 1 ,._ •rhıden b' "Mıı1r orduıunun ıefi _ . edilmiıtir. Rumeli emaryo arıaıa lı etme n um••me· 

'"de L ve ır Hint mumesıılleri hazır bu· • b t i t b eli ı ı 1.-dil ul il il,~ llqeri alınmakta ııfablu hııy•n bııvekil 1 1 d y i bl ılnia zıya ve aıar azm aa a er 11 D um • ' -
''~ •tlerden Liby•da N h 1 k t . .unmuş ar ır. eaı r sa- yilia bütçe eacümeaine baYale edilmlıtlr. 
' t ~ll\19etleriain ya· . 'ı il pııaı. mi emti eb ekım••,De: reli teniye . buluadutuau -••--

1 11G)Qif ; yıı ve emn ye • ve yakında b1r anlaımanın . 

-~ b•reki:lçOdob ~·: dan · eıki b11Hkil YÔ ma· mlimkün oldufu ılyasl mab· Şeker hastalığı olanlar için 
ııı::• ••laııı::kıa;ı~'. beyia · bıık~t~bl ile Mahir ~illerdeki baberlerdea aıı· lıtaııbul _ Şeb•'.mlıde b~ırtlade• l~lbarea, .... ., 

, ~ \,, türlü t k . . paıını• tevkıfıae karar ver· laşılmaktadır. h1ttalıgı çekenler içıa glotenb ekmek ımallae üıla· 
.ı· Otiayo a · vıye diiial bildirmiştir. ~ aılmııbr. 

1•ıaa· 11u11u kuv•et· 
Uı~ 1

1tlr • . . • ( •ı• Bu ekmekler, yılaıı ıeker ha.tahtına mlptell ol• 
ı,~, b-•ktı Mamıaleybıa Amerıka ngı iZ ve duklaranı raporla iıpıt edenlere verilecektir. 

'" PJ llı•adaaı O- . . . J I 
raa6tt,f·•111 11ı tıkJitede- Bahriyesinde · ta yan • -

8
-:--

it -~·~ ·~ Ordul1rı yın· Sakatlarının mOba Mımar ınan anıtı 
'"'•·~~:, çalııacağıaa ~·!~.~!:~ğ,~~~·)bll:Ü;!ğ~~~ • - •Aakua-Moarlf. Hkillijiinden tobllii o~lmiflir: il· 

... , •rdır. grre bundan böyle zenci dBIBSI nasıl gapıldı? yük Türk mimarı Sıaaa lçl11 Aakaıada ••ılık merda· 
~- lb let'ld k ı b briye ıil•h eadaz· aıada Atatürk bulvarının orta lnımıada batfıyaa park· 
•·- k,tQ' ~I ve varhğı- •1 •kler edr • bt l'f h'J Izmirimiz için tarihi bir ta bir aDıt yapılacakbr. 
,...ıt,, Y\lcuıu çocuk •e ı arın • ve ~u e ı ıa ı badiıe ~lan ba mübadelt' d ) 
çot~~ E . ' muhıf~:· teık·~~1::a";11•• hakkındaki ya~nmızı ikinci Hava or u arımız& yardım 
~-- ~. •lrreme kuru- aıla~~ .•~ ve b çl v k :~P sahifemizde okuyacaksınız. Ankara-Milli piyangonun bir aeaelik 1afi lrirı·ola• 

llel merkezi !~mf.1 erdın ekler d~' •r• • ar 2 milyo11 737 bin 838 Ura h•vı kurumvmuıı •eriliyor. _, ı e ece er 11. 
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i, Şeytan mı?! 
Y•z•n:SIRRI SANLI ı 

Şehir Haberleri-

Bana düğün hedigesl ·otarak cılız Zeytinyağları- :ıngiliz .. ltalyan 
kansız .fakir çocuklarına bir.ır ,na muvakkat esir mübade-

mlkdar şeker dağıtınız.... fiat kondu lesi bitti 
Z ıya Sokulıraa , Şadiyeye, çocukluınıu 

ş J refıi ~e tıeıib bir istikb,le malik olma· 
laıa için aııntlerini~ pek te şerefli olmıyın 
~u vniytt~ bir nibayet vermeleri lüzumu· 
~ • . dair o kadar m•hir•ne ve kandıncı 
n~ufbatlar verdi ki genç ve talisiz kadın, 

·yavrularını ileride müşkiU, şiipheli ve lekeli 
bir durumda bırakmamak için bu teklife 
bi~az·· yamuıar ıibl danandı, yalaıı: 
-~- Ba adamla geçiamek imkiaı bi11I 

olmazsa bu tekilde, o~dan yakamı 11yır
m•k belki dah• güç olacaktır , diye biraz 
teroddüt göstermekten de kendiıini ala · 
madı .. 

Bunun iıeriae Ziya ona ~u kat'i temi· 
nail ·verdi! . 

- Bu buıuıt• siz zerre k•dar üzülme
yiniz .. 

Sizi birleştiren ben olduğum gibi, icap 
edene ıizi yine ayartacak ben olac •ğım. O 
benim biç bir dediğime yok diyecek bir 
•hakle değHdir. 
~· Bu fık.ri Fatma abla da çok muvafık 
huldu ve keacüıinden •aktiyle çok iyilik 
g.öJdüi ü bıyaa Şıdiyeye:. 

__ .. __ _ 
Zeytia ve pamuk yajı fi· 

•U~ıi hakkında ticaret •e
kiletine iıabat vermek üze· 
re A"' kara ya giden heyet 
iıuı ıt lırimize ••det eyle· 
mişlerd i r. Ticaret vekileti 
he)etten lüıümla izahat al-

mış, aa bu•luk zeylia yaja 
fi .t farı topı an 851 elntrı 

ekstra zeytinyağlu 100 ka· 
raı olarak teıbit edilmittir. 

Mamı fib teıbit edilmit ol· 
an bu fiatlar kat' i deilldir. 

Bu huıaata albai kararı, 
Ticaret veklletlaia teaılbi 

üzere koordinHyon heyeti 
verecektir. 

Ticaret Hıkiletinden vili· 
yete yapılan tebligatta, zey
tiny•ğı fiatlarıaaıa teabit 

edilmek here bulunduğu 
bild ı rilmiştir , • ':::._ Benim' eYİm her zımaa emrinize ba

_zırd11, yiae iltediği c iz 11maa buraya gelir 
.. .l•!~ufaraaııı okula giderlerken göıüraünüz, 

. aeaı... · 
Ba tek.liften memnun kalan Ziya Sokul

iaa Fatma ablaya göstereceği bu kolaylı
ğa karıı biiyücek bir mebliğ da hediye 

l Vali Alsancak 
Stadyomunda 

etmek nezaketinde bulundu. 
-~. * * .. - "' 

· : Üç gün zarfında Şadiye ile Nibadıa ~i-
kib töreni bitmiş ve bu ıerefe milyoner 

't&ccı r;an •putmaaında mubteıem bir ziya· 
fet v:erUm işti . · 

Bu ziyafette bu defa ne dalkavuklar, ae 
k'u~arb•z(İır ve De de kendini bcğendir
meğe ve latm•'ğa çahıan mübalii• ile 
boyalı ve kokulu k•dın., bulu.amuıtu. 

Y aloı.ı sözü. sazı, şark111 çeki' ir bir k•ç 
bayan ve bay toplantının aeıesini arthr
m•k için davet oluomuşlardt . 
t NHı.At ta, patronunun verdiii emirlere 

!IY•rak Şadiyeyi kırmıyacak, iacitmiyecek 
bir tuzda hareket ediyordu. Yeai nikiblı
İir hemen her akıam yemeği Ziya Sokul-
~•D;D : e~i~Cle . yiyorlar ve eğleniyorlardı. 
.. Bir akıam yemekten ıonr., Şadlyeye 
karıı Hygı ile karııık aevgiıinin arttığını 
bi11eden yeai milyoner genç ve güzel ka

,dına sordu: 
• '"':'"' S ize bir düğün bediyeıi alamadım .• 
B,öyJe ' feyl~ria sorulmadan ıuuuldağuau 
bildiğim balde bu huıusta ıizia fikrinizi 
alm•ğı daha uyııun buldum.Size, ıizi mem· 
aua odec~k bir armatan takdim etmek 
iıtiyorum. .. 

Liitfen ba~a sizi aevindirecek ne vana 
onu söyleyiniz. 
Şadi.te, kulakların• liadar kızararak 

sordu : 
: . - Her halde beni memnun etmek mi 
jltiy~raunuz? ~] . 
· · _:_ E~ büyük dileğim budur .. 

- Öyle ise bana dDğiln hediyesi oluak 
beş on cıhz, ıoJgun. kaaıaz fakir çocuiu- 1 
aı birer .mikdar şeker ahp daiıhnıı. 

-Arlıca11 •u-

Vali 8 . Fuad Tuksal dün 
mühendiıler ile birlikte Al
Hncak stadyomuaa Jİderek 

19 Mayıs gençlik bayramın· 
dan evvel ıt•dyomda y•pı· 

lacı k tadilit irlerial et Od 
ettirmittiıtir. 

Cençlik bayramı bu ıene 
Alsaa1ak stadıDda yapıl•cak-

hr. Vali bu arada nni yıpı· 
lan volıybo) ve baıketbol 
seyyar tesislerini de görmOş 
ve tetkik elmiıtir. 

---.: ............ 

lOl>in çuval 
un getirildi 
lımire oa bin çuval buğ

day unu getirilmiıtir . Ba 

unlar ekmek imalinde lıiul· 

lanılaa unlarla karıdı1hr1l
mııhr. Ba itibarla ekmekler 

daha iyi çıknr1lmaj'a bıola· 
mıştır. 

- ··--
Beden terbiye
si mükellefleri 

Beden terbiyesi umum mü · 
d6rlüğil ıube tefleriadea B. 
Celil Dinçer ı~hrimize gel
miıtir. Beden Terbiyeal mii · 
kelleflerinia f aıliyetlerini tet· 
kik edıcelıUr. 

--..-o.-.--

Dllnk:ü yaıımaıda raıdı· 
jımız ılbi, Ceaevre maka· 
velenameal mucibince, ltal• 
yan •e lagiliı ordalaraanıa 
elinde eair bulunan karıı 
taraf sakatlarının ••t••lara
na iadeleriae alt ilk maı· 
mele dDa 11bab Hmaaımııda 
bikllmetimilia ıracıbtı ve 
beynelmilel Kızılbaç teıki
litınıa mtııabaratiyle yıpllıı 

ve tımımlaamııbr. 
Jalıni bir blıle bu it• gir· 

meyi kabul edea hllkimeti· 
mlzia bu kıymetli mllzaba
ret ve araah;ıaı rerek ltal· 
yan bıatane ıemtıi erklnı
nıa ve gerek lnıHiı baıta
baae gemlıi erkinıaıa ve 
muameleyi teabil edea bey· 
aelmilel Kııılbaç tetkilihaın 
memnuolukla kabul ettikle· 
rini .ve Izmirden en iyi hlı· 
lerle ayrıldıklarını kı1det
mek biıe de aonıuı bir zevk 
•eımiıtir. 

Miibadele sabah yedide 
b•şlamışh. Ba muımeleyi 

korrelleral Hıkkı Ak Ujuı 
r iyaıetiadeki askeri heyeti 

idare etti. Bu heyette Türk, 
hıgiliı ve ltalyao doktorla· 

rile beynelmilel kızalbaç mü· 
meuiJleri de vardı. ~ 

Saat dokuza on heıtc400 
ltalyaa niri kendi remlleri· 

ne yerleımiılerdi, bu kıfile
yi ltalyan baıtaae gemlıine 

nakleden kö.fezln Bayrakh 
vapuru oradan da hrillz 
•in yarat.larıaı aldı. lagUi ı 
esirleri pek ciddi davraaı· 

yordu ılra kolıuz ve ayık· 
ııı olaa bu zavılhla11a bir 
nbrtp çektikleri belli icli. 
Buadın ıoara Bayrakh •a
puru 175 ki ıilik ikinci ltıl
yaa kıflleaini aldı . Buau da 

129 klıillk ikinci l•ıillı ka· 
fileıi takip etti. En ıon ka· 

fileyi 344 kişilik lıepıi de 
yırah olaa ltılyaalar teıkll . 
ettiler. 

Ioıiliz esirlerinin hemea 
lıepıi de •i•r J•rıh icliler. 

Bunların ıiyadeıi Yanaa 
cepbe1inde ve Libyadı b1rp 
edealerdir. 

ltal1anlyaalarıa yaralıları 
ıalıbeten bb flfti . Arılarında 
vücutlııunn birer dıbı ziya
de akıamı•ı kaybetmiı 37 
kişi Yardı . Sıat Bçte m&ba· 
dele bilmifti.r 

----0--------
Da;ıtma ofisi kut01 

na dair çıkıa li:oordi 
heyeti karın ilıeriD• 
ler heyetince kabul 
kararaame viliyet• 
edilmiıtir. Halk •• ~ 

4 ıel•r için dağıtma bil 1 
it 

kurulacaktır. ltı' 
,_,. --o ,,, 

Kanada d~~ 
minyoo1'~t. 

Kaaada BııvelrUi li' 
ıle Kiaı'la Reiı Ro• ~ 
16r&ıt:İıell ~üzere Vatl 
ıidecetini r•ıeteler ,, 
veri1orda. Ba mlo• 1 

buıl• ele luHca Kıa- 111 
ball .. tmeyi fa7dab l 
ruz: ~ 

Kaaacla'aın yiı 0 

3.694.863 mil murabb•' 
faıu (1937 ıayımı•• 

11. 100.000 dir. 
1 Biltila dBayada bl ' 

ıibi Kınada hem - 1 

hem de eddilıtrl bıkıOS' ~1 

ll~ri ıritmiı ülkelerd•' rı~ 
dar. ~ 

1937 ıeaesiade K•11' ı 
ıeaellk varidata 500 "' . , 
dolar rlbi yükıek bıt ~ · 
mı babi olmuıtu. a•:'t 

Cııete kiiıdı e11d ' 
Kanadıda ileri ıitmiıtit·: 
neli\ iıtlhıal, barpte0 0! 
315.477 tonu bulmuıt~· 1 

Buğday lıtlb11H t9ı 
hada çok aıtmııtır. 8° 
elde eclilenlbuiday334· 
kileyi buJmuıtur. 

Kaaada madeateri 
mıad•• da aenıiadir· 
aeaeıiaia ilk aiti ayıo'' ' 
nada madenleri 209.6 
dolar kıymetinde idi· 

A9fupada ıiyaıi el 
ilkler olmaıı, orta A ffd l 
bulunan bir takım e• A 
teri• Kınıdaya aöç 
•iae 1ebıp olmuıtut· -
arada Çekoılovak1•'ıt1, 
takım ıaaayil Kıaad•f Jı 
tlirDlmDt, orıcla kur11Jıjt '''
Bunlar arı11•da h•'' 
taları HUJİI, ayaklı' 
•• makinecilik ·Hrdıt• liQ 

Bu 1ebeplc Kaaad• ,-
• )J 

ziraat, hem eadliıtrıı , 
madencilik balnmıod• ti 
ytık Britıayı imp•'' ~ 
İllDUD aaemli bir lı' 
bılindedir. 

Kaaadıoıo çakard~~,I 
dealer aıaıuıdı ç~-'~ 
kömiir, bakır. altuı. 0ı, '~il 
lrireçtaıı, nlkel, peJ~, 
aUmiit ye çbıko yır 
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llraJamak l Kadı larıı? ki-!" 'Yaman 
''o'• le 

btb ''•kurum ıok a. Joları gıazli domuz 
bir 
avı! 

1Çiçeği ~~1!~ovanlar 

---o--_... 
11 F ı•nsa da garip bir yahaQ 

· R Çtvtn Mehmet oğ· 
1 •t• 1 " b 1 k e ••i11d 1 •m n oyu au tutu ac;a 
t•ftyı ~il Ömer oğlu 
d, .. t •çıkla sol koltu · 

.. q•f'f 111dıaa 1 llUette yarala · 
l, ~i t•kal•nrnıı ve ev · 
•dit~·ık~e adliyeye tes · 

~ııtır. ---o 
ı..lf ak;;et 

ll~lc 
•o~'i lllukaddeı me-

lııı kıtrtlllda oturan Ma· 
-~ Seher aebepsiz 
taa,t 0;tai yerde oturan "•t u Emine hakaret 

r. •ltiğiaden yakalaıı-
....... _ .. ____ _ 

lfırsızlık 
••ttlc b , b •lk partiıi bi-
de~·bçeıindeki parmak 
1 Oilırlerden bir k11ruı 
clt~lılq hurdacı Sami· 
ııtı ıııad 1 b ıllanarok 

'· 

.~4TA 
•• _,1• TES 
-~lal dr bışıoıda bal içiode 
d, b"•d•ki patates p ı-

'•fı, ll faydalı gıdaaın 
''•· "

0 acuıunu bula-
ı..,..11"111-.. 23 

- ----
Cenubi Amerika ge,a, bir 

kıtadır. Bu kıtada şİJılendl
fer battı azdır. Buld> ıA için 
tayyare seferleri çok .-İğbet 

!W domuıu afi yıplmışt•- Genç li ., .. -cporcu bir dokbor, bir '
~ ·gün Bredınaız adıada bir 
ı) .köye giduken !yolda bir ya• . 

srö·ür. 
Cenup •e timal Amerika 

arasında b· r gün bir ç~k 
poıta tayyareai işler. 
Yakın zamaalua kadar· 

tayyarede ücret yolcu baıı
na idi. Bir yolcu ne kadı r 
ıişmaa olur• olsaD ayni 
Ocreti verirdi. Şimdi ha aıul 
deiittirilmf ıtir. Kadmlar 70 
erkekler 80 kilodan fazla 

1 rbın domuzu aörmliıtür . 
, IOokto bu dom nu der bal · 

yakahyarak etiyle kendisine, 
ziyıf et çekmeyi düfiiamÜJ~ 
t6r. Y alaıı yanıD4ill ıillf.ı 
bulunmadığı içia bir dald1 . a 
tereddüt etmiftir. Doktoı; ve 
civarda b11l'1Jğu bir kızııJayı~ 
yakabyaralıt uyumakta olan 
baywa11a "Y•klaımıı, kaf•ıaa : 
bir kuma indirmlıHr. 

olurlarta her kilo baıı11a ay- iY .. &an domuza aiır ,ara· 
raca ücret yerece~erdir. laamı11 fakat kuvvetini .top· , 

Bu kararın biç bekleırmi- lıy.rak lıa1mına aaldıraak 
yen garip" bir aeticeai ol- için doğrulmuıtar. D-Mtor 
muıtar: Bir çok kadın 'ar. b k 1n_ 

kilolarının bclii olmanıaaı unu göriiace açm•i• ~ aaı· 
için tartılmaktan çekia•elr~ lamııtır. Arkaıındu. yabaa 
tayyare ile seyahat etmeme-· domuzu da keadiat takip 
ğe başlamışlardır.Bunun üze·· etmiıtir. Geaç doldor der· 
rine Panamerican Airvaya. bal onda1baluaan küÇ.ük bir 
ıirketi bir ilin neıretlerek gölün içine athunıı. fakat 
kadınların kilolarının yalnız .

1 
domuz de kendilini takip 

bir memur taraf•ndaa görü- . 
leceğini ve gizli tutulacajı-. : etmiştir. rDoktor çuk g6ç 
nt bildirmiıtir. durumda iken iki jındarma ---o--- hidl.eyi görmüı. tabanca ile 

Poll•S atq ederek hayvanı iildür-
müıtür.. 1 

Enstttüsünı.de ' Bu suretle doktor k•rtul ' 
Ankara _ Poliı ena.titlsö , muı fakat orta1a bir mete· 

müdürü Adil görülen lüıum ' le çıkmııtar : Doamz kime 
üzerine vekilet emrine alın~ aittir? Acaba b• bir aevi 
mı,, yerine Balıkesir emai- avlanma mıdır? Bu mesele 
yet müdü ü F~hmi tayia ,. bir türlü haHedilemediilnden 
edilmiıtir. iı mıhlemeye dtıım&ştiir. 

BBrll·n BIÇİIİZ Hlkim vak'ayı iyice tetkik 
ettikten ıonra ortada bir 

dönüyor 
Ankara - .. Bertin h_Oyilk 

HBar er Gerede memuriyeti 
baıına gitmek üıere Anka
radan hareket etti. 

••1aama olduiuna, domuzun 
doktora ait olduğuna karar 
vermiıtir. Doktor a• için 
wabHt almıt lnılunduiuadaa 
cıeıa vermiyecektlr. 

( 1~lhamra Sinemasınd~ .. ! .. J 
' Şıbıne aeıli bUyük yıldız matlnelerdea ıhbMren ı 

----o----
·Gelenler 
Gidenler Ce F t• Betly Grable· Jobn Payne· Jack: l aye llloakie ve s orkestranın iştira .. ı 

lf ALLôit BiiöADVA Y!! i 
~ c.,,edici bir maıiki ve nefiı şarkılar ı 

~1- Y•ıcı : Matbuat U. M. Memleket· Jurnali ı 
~ ,,.''l.lo ·3.10 -S.10 -7.10· 910 Camarteııi-Paar 11 de2 

,." • d Tel. ı ua0 are sınemasın a 3&16 ı 
/. N 1- lnıilizce ıaılü bir bebek aranıyor f'ü;iaia ı 

' Küçük yıldızı : 

Parti miifettiıimiz 8 . Galip 
Bahtiyar Göker Iıtaabuldan 
gelmiıtir. rCeaene konıolo· 
ıamaz Nedim Etçiner Aydın· 
dan gelerek latanbuJa git· 
mittir. 

Cilt ve Ztlbrevi H•ıtalıkları 
Mtıtelıa11111 

DOKTOR 

Salih Sonad "BY SAN -DY i 
lııı .. 8(Jy0K iŞLER PEŞiNDE -komedi- ı lkiacl Be,ter No.79Tel.2727 

tilalt . L . h Z 
~ •özto Vaterlo köpriilil yıldızı Vivian· •ıg • D 

•beka kahramanı Lıurence Oliver'ia ı r • 
~ı. •. llTIRA!Dram~EC ESi. i 

Fahri lıık 

· ll.2'tcesi2.30 .5 . 7.30 · lOBaby Sandy3.4S · 6.15 · 8.~5 

lı•lr Memleket laaataaeıl 
lloqtkea •itelaauta1 

Ro11tke11 •• Elektrlll tedaYiıl 
r•pılaı . llıdael Be1l•r Sokalr 

Jt ti a TIU!'Olll. UU 

Sak .. lardı •eya bahçelerde tarfaada çi• 
~k içia yctiıtirilmiı ve çiçelderlai açtıktan 
•onra -.C?lmığa baılıyaa aovanlan b&ıbüllln 
mahv olmaktan kurtarmak milmkiiadiir. 
Tuifanda çiçeği koruyan ıovaaıcı ömrü aı 
olar. Eğer çiçekler ıolıııağa baılar baılamaz 
ll:ıuaları ıovaaa ea yakın yerinden keaecek 
olaraaaıı, ıovıniıu kurtarmak &ıabil olur. 
Kurumn~ çiçeği kesilmiş •ovauı Hku ile 
birlikte bahçeye çıkarmah ve orada J•P· 
rakları tamamen kuruyu11caya kadar beıle• 
melidir. Turfanda çiçek açan ıovanlana 
içi yaHf yavaı boııln ve knvvetalı, kalar-
Jar. Bu ıibi ıovaalar erteıi ı~ae turfanda 
çiçek açmazlar .. Açsalar bile gayet cılız bir 
çiçek veriıln. 

Böyle wtJnnfarı beıler ve bir sene bab· 
çetle .,.ıtı1tiri11eaiı ikinci 1eae tekrar tar• 
.f.aaa açm•ıaı temla etmlı olaraaaaa 811-
nua için çiçekleri keıilea aovanlara •k11· 
larile birlikte bahçede topraja ı&mcllktea 
seara yaprakları tamamen kuray"caya ka· 
dar yani 3.4 defa ve birer hafta aralıkla 
bunları ıiibre ıerbetlle ıalamah11aız. Yap
raklar iyice kurutuldaktaa sonra ıoYaalan 
çıkarmalı, rlltabetıiı bir yerde ıaklamala· 
dır. Eylilldea ikiaciteırlae kadar ba ıo•aa· 
lın bahçeye dikmelidir. Balıçeye dikilen .. 
bu ıovadlar mart veya aiHadı ·çlçe.ldeame 
alimeti göıterirler. Ç(çek 'ı~pı ıör&alr 
gö ı üamez bir çıkı 'ike bu 1apı dltililclea 

kee1meti •eya yapraklarile birlikte ayakla 
~İ)'erek çlçek w• yaprakların hlJim•· 
Jeıiae mani olmıhdır. Böyle ıovıalar laem 
kuvvetlenir. hemde o ıeae ıonbıbarclı tur· 
hada için tekrar clildlebllir. 

----·--
23 NiSAN 
ÇOCUK BAYRAMI ıı HIFTASI 
Aakarada da bayram we baftuıaıa 

önemli bir tekilde olmaıını we rad1oda 
çocuiun sıhhi durumu, çok çocukla aileler 
ve bakımla arttırılmama11, ı&rbBz yetiım•· 
lerinla temini, nüfoıumuıun artımında ço
cujua luymet ve ehemmiyeti, çocuk öllm· 
leriaia a11lblm111 gibi ilmi bahiıleri H 

kıymetli ilim adamlarımızın aftllana'iu 
b .. lkımııa dinletmek ye llıllerlnl arttırmak 
huıuıunda icabı tedbirler aldıfı fllll ço· 
cuklarımızın bu bayramı daha tileacell 
geçirmek içia de daha zeaıla proır,. mlar 
tertip etmekte oldaiu ve çocak de çocak· 
lara terbiyelerine yarar oyun ve eileace· 
ler hızır 'amıkta olduiu taaber ahamııtır. 

i YENi SiNEMADA j 
i BUGUN 1 
S EŞSiZ ŞAHESERLERi ı 

f LA KONGA i 
ı MICKY ROONEY ı 
f JUDY GARLAND : 
ı ilk def• - iLE - Fred Scott ı 

i PATLIYAN i 
i . KURŞUNLARI 
ı Sıaaılar: 12 1,45 S 8,15 te ı 
ı cumırtesi pazar 9.30 da baılır • • 



SAHIFE4 . ----------- - ---- [HALKlN SESi}- --------------

Milli korunma kanununa 
agkırı hareket ----Kemer kabramınlar mevkiinde köfttcilik 

yapan B.,kir oğlu Nacinin dükkiuıoa tu& 
olarak 33 ıdet ekmeği getirdiği ve gizli 
ola u k utış yapıl dığt haber alınmış ve ıuç· 
lu yakaf• nank yapıluı •argosunda bq ek
meklerin fırıncı Süleyman ve Yuıaftln Al · 
d ıjuu b !Y•n etmu i üzerine diğe : leri de 
yakalanarak bıklarıııda meıbut ıt.ıç zabıt 

varakaaı yıpılmışbr. 

-----
Zabıt katipleri 

B. M. Meclisince kabul edilmiı olan Ad
liye velrifliği yeni teşkilat ~aauuau bızlraa· 

da tatbik edileceğinden haıırhklıH bışlaa· 
mışhr. 

MahkemeJeria bir cüzü olması itibariyle 
..bikimleriu kazaı vazifelerine iştirak eden 

zabıt katipl iği ihtiaaslandıralmış ve buDlara 
daha uygua bir vmziyet temin edilmiıtir. 

Öte yand•a iş miktarına göre zabıt ki
tiplerinia sayıları · da arttı r1lm•ktad1r. Zabıt 
kitipliği vazifesi böylce bir ihtiıH iti te· 
likki edileıek adliyede :derecelere üıeriae 
kuuulmuş özel bir 11aıf haline gelince mah· 

kemeleria de daha iyi iıliyeceii muhakkak 
göriUüyor. 

Zıhıt : kitlpliğinin iiıtiladeki d~recede 
bulunan batkitiplerin vaziyeti de ayrice göz 
önünde b,ulundurulmı kt•dır. 

-------
Mahkôm sahte •• mura-

kabe memurları 
ltt•nbul - Kekdilerine mürakabe me

muru ıüıü vererek bir kaç imılitbıneden 

para istem~ ıuçiyle tevkif edilen ipoliı 
Oımaa ile Hakkı ve Süba adındaki 2 kiti· 
nia muhakemeleri birtmiı, Osman ve Suba 
birer sene sekizer ay, Hakkı bir ıeae 8 ay · 

10 gün hapiı ceıa11aa ' mıbküm olmoılat· 
dir. 

--.. --
Kasaplar 500 bin lira lla bir 

milgon · llra kazandılar 
latınbul - Gazetelerde çıkan bir habere 

göre geçen gün umumi heyeti toplanın 500 

bio lira sermayeli KHıp1ar ıirketinia bir 
senelik geliri biı milyon liradır. 

lzm·ir Askerlik 
sinden: 

Şube· 

338 DoğqmJu ve bunlarla muameleye ta. 
bt ve daha evvelki doğumlulardan Jandar-

ma ve orman erlerinin ıevkedilmek üıere 
14-4-942 salı günü 11babı İzmir yerli 11-

kerlik ıubeıinde hazır buluamıları Ji
:ıamdır . 

Gelmiyenlerin 11keri mahkemeye •erile· 
cekleri ilin olunur. 

RADYO · TELGRAF HABERLE 
Ankara 
Suikastı 
Muhakemesi 

-B•ştarafı 1 inci sahifede -

Abdurrabmamın ifıdeıiala 
bir k11mıaı göıd üm. Meıele 
gerek Tnrkiye Cümhuıiyeti 
ve gerek Sovyetler blrliii 
ve gerekse dünya efklrı 
umumlyeaini ılikadar !etti• 
ğiade:a l•ptı ışına olmak 
iıterim, dedi mahkeme baık• 
bir 2fiae talik edild. 

Şahitlerin iıimleriai bildi
rilmesini istemiıtir. Ve e&· 
cümle töyle demiştir: 

'
1
- Birinci ael1ede bana 

Abdtirrabmala Sllleymaaı ta· 
nıyıp tanımadığım ıorulduiu 
ve mösbet kuaca taDimıyo

rum demiıtim. Mahkeme ha· 
na maıauaları tahrik edea 
fe11tçdarın kim olduğumu 
da ıormuıtur. Bu aoktıdaa 
da bugün tema• ederek bun· 
]ar bıkkında ifıa•tta balu
nıcağım. Şur11ını da kayde
deyim ki muhakeme de olup 
bitenlerin zmpta geçmesini 
mecbur kılan bir kanunun 
mevcut olaıuadaa çok müte• 
ha1ıiaim. Yalnız ricam şu· 

ifadelerim tamamen ve ay· 
aen zabıt vırıkılıuaa ıeçi· 
rilıin. Zira tecüme edlleriık 
okunaaiardaa anlıyorum ki 
baıaları hatalı olarak zapte· 
dilmiştir.,, 

Duadan sonra Pavlof bazı 
ifadelerin zıptı yaafıı ıeç
tiil iddiuıada buluamuf, re· 
iı de yanlıılana diiıeltHm11i 
mümk&nd&r, demit ve Pa•
lofa sormuıtur: 
Reiı- Abdurıahmanın ifa

desine bir diyeceğin var mı? 

Pavlof - Habır yoktur. 
Ancak ifıatlmdaa evvel Ab
durrahman• hızı ıualler ıo· 
rulm111aı iıtarim, . demiıtir. 

Kornilof da muhakemenıa 
tallkini istedi. O da Sülır· 
manıa ve Abdurrıbmanıa 
ifadelerini öğrenmek lüzu· 
munu bildirdi. _________ ,_ 
Altın piyasası 

---o----
BuaDalzmirde allanın alıı 

fiyatları: 

Reıat - 3550 
Hamit- 3400 
Aziz - 3300 
Hallrah- 3300 

----
Hintlilerin harhiye nazırı 
me&eleai, Hintliler teklifi 
reddecler•e? Habefİ&tandan 
cıkacak ] ita/yanlar, 415 . 
tayyaresİJ düfmÜf, Hollan· 
Ja pilotları Sidneye gel· 
miıtir, d6rt ayde 2903 ue 
68J tayyare düımaı, Viıi 
Amerilıayı protHto ediyor. 
lalı.enderiyede ölüler ue ya · 
ralılar, Maltaya 2000 inc:i 
hiıcum, 20 uapur batmıı, 

lngilizler LibyaJa ne 
6elıliyor? 

Yeni Delhi - Müılümaa 
biriilireiıi demiıtir: Sir Kripıi 
ıördiim. Harbiye nııarıaın 
biitün Hint oamialanaı tem· 
ıil edecek bir Hintliye veri· 
leceğini ıöyledi. Meaeleyi 
MüıUlanlar birliii komiteıiae 

m .., 

Hint lidet 
diyorlar 

Kongre d emokr 
sempatisini va 

uaua muarızll 
bildirdi •• 

Yeni Delbi, 8 ( 1-· 
Nebru düa bir autu~ 
lemiş ve m11miştlrki : 

" - Hlndi:ıtaa istilı 
mihver tarafından 
vıltler tamamen m••' 
valandar. Hiç bir şef 
rıa mahiyetlnl JıP' 
Kore ve Çiude y•P 
kadar iıpat ed11mel•t1 

Kongre demokratl•'' ' 
pıtiıi Ye ıah1ırgaD ' 
yaya muarizlijiai bi1d 
tir .• 

tevdi edeceğim. y . A e 
Yeni Delbl - . Hint kon- eoı Ol 

, .. 
gre partiıi ıeniş 11lilıiyetli kan sefı -. 
olmıyaa bir milli m&dafaa t)t 
aaıırhğı teıkilitıaıD ale1lıia- Kuibiıef • (•.a) ·- ııll. t 
dedir. Preı muhabiri bildh i1· rıt 

Yeai Delhi- Yükıek ıah· Birleşik devletleıill t 
ıiyetler arHıada göriifmoler büyük elçlıi •mİI al S 
de9am ediyor. Ruzv9(tia mu- diia tayyare ile bur.af' 

ml'tla. Amı·ralın ıe" plı• rahbaıı ile de ıhılitiilmlittlir. / 
Tokyo- Mlyıko ıaıetesi bir gün ıürmüıtür. 

di1or: Hiadiıtan lagiltere içia Beriin - 15 ilk ki' 
bir kilit olacaktır. Her ae s aiııaa kıdar Ruıl•' 
bıhhııaa olursa olıua batı ve Jaıilizler 683 tayır• 
Hiadiatını elJe tutmak için betmlılerdir. 
Akdeniz ve Baltık filolarıaı Vişi - Amerikaııll 
zayıflatmııı icap edecektir. ral Deıol araziıiac ~ 

Loadra - Habeıiıtanclan loılar tayia etmiı o~ 
ltalyaa kadın ve çocukla11nı mebni Vişi bükuaıtll~ 
almak için 2 ltalyan vapuru rikayı protesto edec• 
ıipecektir. Bunların ••1111 Roma -.ltılya taY1 
9·10 bfa kiıldlr. iaenderiyeye biiyülc 
Moıkova - Kaleaia cep· bombalar atmıılardıı • 

ıiade bir fiinde 9 tank 150 müesseselerde basar • 
11bra topu ve 550 Almaa lıll.enderiye - Coıl' 
yok edilmlıiir. ıeceıi yapılan biicıJOS '• 

Loadra - Ruıyada mart- ölO ve 80 yaralı ol .O t ;.'1 
taaberl 415 Alman tayyaresi Maltı- Malteya b•~ı 'i 
diiıllrülmllıtür. Sovyetlerla ıındanberi 2000 iacİ •.,, : 
kaybı 85 tryyırddir. pılmııtır. Soa ıkıa b ı' 
Vııiagtoa - Japonlar pet- ea ıiddetliıidir. 1 

rol kuyularanıa buluaduiu Loadra - Slov•lı 
havzayı karşı b6y0k taarruz y ahudiler MacariıtıJJ~ 
hızırhyorl1r. makt.;.darlar. 8 bia 

Vaıiaıton - Avuıtralya· çılııma kamp1arııı• 
ya karı• faaliyette buluaan rilmiıtir. d' 
jıpon bava kun·etlri hafta Tokyo - S·tİ ai••" 
aoouada 35 40 tayyare kay· poolar Hint Oky•'" 
betmişlerdir. 20 lngilir. vapuru b• 

Sidaey - Felemenk Hin· lannı aöyliyorlar. ıl , 
distaaıada çahıın Hollandalı Londra - lug ili ' 
pilotların büyük bir kıımı yada mihverin t••'' 
buraya gelmiıtir. belıdlyorlar. 

Milli oivan20 bilet,erinizi ( Saıdıt ) 
Kl9eelnd•• alı .. ı.. Çorakkapı Polla Merkezi 
l•JtU• ••• N4 "•n~ laltıl• Oll~J~ lılefoaı 


