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Yırtsevarllk gurttaı SOVYET TEBLİGİ Alman demiryolları fev-
ııverliklB beraber Ruslar ·d b. k kalade meşgul yeni en lrÇO meS Stokholm, (Londra radyosu 12.30) - Alman demir-

uorouıbllir k A 1 t tt e I yolları fevkalade meşgul bulunduğundan nehir Üzerin-
y d un yer er zap e l deki şehir ve kasabalara eşya nakliyatını şallarla 

du urttaşınıksev~e k~n y;r· Moskova, (Londra radyosu 12,30) - Rus cephesinde yapılması kararlaştırılmıştır . 
... nu sevme mum un e- yeni ilerlemeler olmuştur. Don havzasında 20 meskun · 
tildir. Çünkü yurdu sev- yer zaptedilmiş, 14 tank tahrip edilmiş,16 lopçu batar- ---.. --·-
ltıek yurdu müdafaa etmek yası susturulmuş, bir tabur düşman piyadesi de kısmen 1 Tunusta harekat mütte· 
dernektir. Yurdu müdafaa imha edilmiştir. Ölenlerin adedi 600 kişidir. 1 
tdehilmek için de yurttaş- Stalingradm cenubunda ı ouo düşman subay ve eri fikf erin lehindedir 

, 
1~ran ordumuza hediye et- öldürülmüş, 9 blokhavs tahrip ed!lmiş iki tayyarede L d (R d , l2 30) _ l't usta harekat devam 
lıkı k d"' .. ··ı .. t" I\" k h . d 7 k b' on ra, a } o ' ın 1 eri gürbüz feda ar genç- uşur~ muş ur .. ·ı.er .c~ cep esın e amyon ır cep- ediyor. 1l0 Alınan esir t:dilmiş ve 6'} kişi ölmühHır. 
~r yani kahraman ve genç hanel!k ele geç~rılmışt~r. .. . . . . Ucaklarımız Bizert ve Tunus hava meydanlarını bom-

• ~tlcr sayesinde kabil ola- RJeV cephesınde bırkaç sukun yer ışgal cdılmış, 57 balamı lardır. 
~ ~ilir. mitralyöz ve binlerce silah igtinam edilmiştir. Rus çe-

1 
ş 

D b b. k b 1 teleri 37 askeri trene taarruz eden 17 köprüyrı uçur-a a ırço se ep er . 
\ıt ,,. •11 d k' h muşlardır. 

o- - -

Yeni Ginede •mı er var r ı ep, 
~llrttaşını sevmiyenin. yur- ---n--· - Londra (Londra ..adyosu 12.30) - Yeni Ginede 
"Unu da sevıniyecegini is- Berline göre bir Rus kov- Buna ve Gunada diişman arkadan vurulmuştur. Bu kl-
~t etmektedir. işte bunun • • • • • sım diişmandan temi1.lenmektedir. 400 Japon öldllrül-
·~~dir kı başı sıkıntı da. vetı Karpıtte ımha edıldı mnş ve 40 şat batırılmıştır. 
~Cii üıilntüde biHiin yurt· Berlin (a.a)- D. N. B. Ajansınm bildirdiğine göre Heryo tevkif edildi 
~tl•nn imd~dı~a . ko~~n Kafkaslardaki hareketler h.tvn şartlarının mf~saades i· Londra (J{adyo ı 2.30) _ Eski Fransız mebusan 

,_ltJay cemıyetı lzmırın ne göre devam etmektedir. Ceuuba dog YU gıden tek meclis rcısi Edvar Heryo ile eski başvekillerden Lcoa 
... cıtc ddit semtlerind~ muh- yo1da günlerden beri hi · bir taşıt görülmemiştir. t B!om tevkif edilmişlerdir. 
d'ç yurt~aşlara sıcak yemek . ~ir Rus koJu Karpit dafi eteklerinde inıh<' cdıl-
ı 'iıtmaga başlamıştır. Al- mışhr. Pragvayda isyan çıkmadı 

r ı'~. vatandaşlarını düşünen- Moskova (a.a) - Tas aj~rnsı bildiriyor: Riyo de Janeyro (a.a)- Paraguvayda isyanın çıktı· 
trı daha mesut ve başı- gir Stokholm haberine göre Stalingrad muharebe- ğı haklcında çıkarılan haberlerin yalan olduğu anlaşıl .. 
"'tdan eksik etmesin. terinde yaralanan Almanlar Balkan memleketlerine SC\ k ~ mıştır. 

Qa)kı s • edilmektedirler. Halkın bu Alman yaralılariyle her ne 200 çı•nıı• o··ıdu•• n esı suretle olursa olsun temasta bulunmaları yasaktır .. 
HAKKIN SESiDiR - • ş h ( ) ı· ı h k ti · · yaptık-

1• ngı·ıı·z hava Almanla-rın ang ay, a.a - ngi İ7. ava uvve erının ~ .. ~••••~• lan akınlarda 200 Çinli ölmiiştür. 

!unus akınları yeni . General Franko .••.. 
Unlerinde --~- - • 1 1 ! Berfü. (a.a) - B. Hitler ispanya de\•lct re.ısı_ gene• 

( ) 1 1 denıza tı arı ral Frankonun ellinci doğum yılını tebrik etm1ştır. 
Londra ( a a ) - Fns Londra, a .a - ng~ i1. 

~ildyosu b~ akşam şu lha- hava nazırlığının tcbliği:tln- 1 Lond;:--::--= Alman- 1 Grup halinde dolaş~ak 
~ ri vermiştir: Bizcrtenin gili~. av .. uçakları teşkilleri . . ' ( ) .. . j Madrit, (a.a) - Fastan gelen haberlere gore Ame-
S ki ometrc .. enup batısın- bugun ogleden sonra Fran- , lar şımdı daha suratlı de rikan kumandanlığı sokahlarda grup halinde dolaşmayı 

d.a. bulunan matör çevre· sa ve Belçi!ı-a iizerinde ta-
1 
nizaltılar yapıyorlar. En son mcnnetmiştir. 

'1tıdc şiddetli bir lmuhare- arruı. keşifleri yapmışlardır. Alman denizaltıları su üz~- j 

bt olmaktadır. Daha aşa- B~~ düşman avcısı düşürül- 1 ri!ıdc en. az 20 wil siiratlı: Guadalkanarda çarpışma ••• 
*•da fmilttefikler Tunusun ınuş ve başkalan 8a hasa- d~:'..~.cnız ~lhl~rın hacoı~ i Vaşington (a.a)- Guadalkanar adasında çarpımalar 
3() kilometre kadar batısın ra uğratılmıştır. Dört uça- buyutulmemış ıse de yenı de,•am etmektedir. 14 Japon öldüriilmüştür 
~~ Cdidenin batı bölgesin- ğımız kayıptır. . ve daha kuvvetli motörler- ' ş• JA F b• k 
"4kim bulunuyorlar. Düş- __ - - ·- le techiz edilmiştir. Bu mo- Im8 I ransaya l~ ~ ID •• 
llı\tı ikinci karşı taarruzun- törler 16 silindirli ve ild i Londra (Londra radyosu l 2.30) - Şımalı Frdnsaya 
~ '50 kadar tank kullan.. Mihver ' pervanelidir. Kuvveti de yapılan dünkü akında bir diişman uçağı d~şü.rülroüştür. 
'•tır. Bu tankların birlço- T 13200 beygirdir. Tayyarelerimizden dördü üslerine dönmemıştır. 

'" tahrip edilmiş •eya bii- aarruzu -__ .,____ Fransız nazırlar meclisi. 
~~ hasarlara Uiralılmışt r, Lonra (a.a) - Fas rad- •k 
"'ut f kl s· Amerı an Vi~i (a.a) - Nazırlar meclisi B. LavaJin riyysetinde Ci te ik uça ar ııerze yo!tunun hıı akşam bildi· " 
\bes ve Tunusa karşı la· rildiğine göre mihver kuv- T bl• ,,, • toplaunuştır .. 

:~Udarına devam etmişler- v~tlerinin Tebourba kesi- ~ ıgı Macar y ahudileri hakkında 
. . d ki taarruzları !şiddet- Vaşmgton, (a.a) - Ce· ı . . .. k .. 
Sone limanı diin gece mrn c . ırn Pasifikle Gundalkanar Budap;şte, (a.a) - Y.ahudılerın 1Ş ampla~ına gon-

\jt ki ··t d lcnmcktedır. 1 p d k h k 
1 

. deri1mcsı ~hakkında acUıyc kanunlarında hır mad'de 
.a. QVer uça arınm mu ca • arasın a ara are et en 1 1 

d ~ d . b' .. k d 
~•t t l y t -·-- " - - o ma ıgın an yenı ır ! anunun a yapılmasına zaman 
• asrnı~ arına ugramış ır. • • d mutat devriye faaJiyetledne mlisait 2göriilıncmektedir, 
,qıatorOn kararın lsvıçre e inhisar etmiştir. ~ ' 4 Japon\ 
v . ( ) Ak Brn (a.a) - Burada askeri öldiiriılmüştür. Ordt. , Bir Amerikan tayyaresi 

\'to .. r~ıkg.~on t'a.va· .-d k' ~- ve isviçrenin rliQ-er şehirle· uçakları [kara kuvvetlerini · Ma,\rit, (a.a) - Amerikan kuvvetlerinin şimali Af· 
qU umc ı ışı e ı sı· .. . . . 

!-.. nıümessillerini geri ça- rinde gece bava tehlikt!si beş taarruzda deslcklcmış- rikaya a. kcr ihracı esnasında 1 an a 

ıa..ı;a karar verın ir · · 
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INSANLAAIN 

iHTiRAS A n:şt NE 
ZAMAN SÖNECEK? ••• 
-53 - YAZAN GÖNÜL EMRE 

FIRINLAR KONTROL Varhkver 
ALTINA ALINDI tahsilib 

Ekme. k Ve UD saklıy&D 1 Varlık vergisi .. (I) .. ~ 
rah komisyonu dun ogl 

flnncılar ag"' ır cezaya . sonra vilayet salonunda 

Y d• B. Sabri Öneyin bat 
Ya bil •• Ya öğren.. a ın· çarptınlacaktır ı ğanda toplanarak çab 

1 V 1 . . br. Komisyonlar elinde e.. e yahut bun arı se.. iki gündenberi fırınlar l cdılmektedı~. 1 cut işler şimdi son sa 

Verek, hal Ve • t•kbal•n• dan ekmek atmak zorlaş- ı B~ vazıyet ka.rş1S1nda j dir veoikmal edilmek 
IS 1 1 1 mışhr. bcledıye bazı tedbırler al-

1 

d' 
' R~ l' temine çal11:. Bunlardan 1 . Fırınlar önündeki izdi- ' mıştır: .. .. . 6 AYLIK T AHSll" 

y••• hamın makul bir sebebi ı - Butun fmnlar cıva-1 lzmir defterdarbğıa1' 
hariç kalmamağa çalış tesbit edilememiştir. Çünkü 

1 rına gizli kontrol memur- ı liyet dahilinde ikinci t 
· k• h l Ak ) t ~_ı-anlar hker kgün kmutadklan 

1 
lan konulmuştur. Bu ~e- ıonu itibariyle vergi 

1 e a o mıyasın.. uzere e me çı. arma ta- murlar hecenin her saatan- . lita 10,249,843 liraya 

il dırlar. Ortada bır kısmh de fırınlara girip çıkanları 1 t 
---o--- 1• b h' d w'ld' .o muş ur. . 

Fikirlerin çarpışmasından, hakikat 
-'•bileceğini ihsas ediyordu. 

asa mevzuu a ıs ega_ ır. 1 kontrol edecek, işlenen j Geçen senenin ayOI 

Yıldaramının d _ I B"nunla beraber butiln , ekmek mevcudunu tesbit zaran bu sene 2 
o f 1 h" .. . 1 1 na na 

1 !rmcı arın usnu ~ıyet .~ · ederek bu ekmeklerin ta· 1 on 257 366 lira fazla 
Hazreti Muhammet,ilmin kıymet 

liyıkiyle tebaruz etti:-ebilmek için: 
h . . . nne şahadet etJDek mümkun k Y ' v ıl 

ve e emmıyetını I d w 'fd B f 1 h •11 marmnın hal a tamamen silit yapıld ga anlaş 

"Dünya dört şey" istina eder: 
Alimlerin ılmi. I 
Halkı idare edenlerin adaleti .. 
Müminler in ibadeti .. ı 
Muhariplerin cesareti .. ,, 

egı ır. azı mn arın a 1 d .. ' B ·ıı· 1 'lk alb 
harice · ekmek satmakta ol- , satıhp sata ma ıjmı gore· u mı ı yı ın ı . 
duklara vakalarla tesbit' cektir. 

1 
da zapılmıf olan Yerı' 

__ :.__ 
1 salata, vergi mllkeliifl 

d • • d k• 1 
ödeme kabiliyetlerini' lzmtr e bir agda Izmır e ı ·devlete oıan borc• 

Diyordu .. 
V c her vesile ile şu mealde 

lcrini takip ediyordu: 

124 Çift B'len M•• ık• ı•ı 1 
rilen sadakatın bir 

hadisi şerifler, birbir- u ıye 1 er olarak gösterilmektedlt 

"ilim tahsil etmek, kadın ve erkek her müsl8mana 
farzdır .. ,. ı 

"Ya, bil.. 
Ya, 6ğren ... 

Ya, dinle .. 
Ve yahut bunlara severek, hal ve istikbalini temine: 

çalış.. Bunlardan hariç kalmamağa çalış ki, helik 
olmıyasm .. ,. 

"Sadakanın en faydalısı, bir müslümamn ilim öğ
renerek onu diier bir müslüman kardeşine öıret
nıesidir .. ,, 

ml·ıf lr Mülkiye mektebinin Si- ; --o--
. Y 1 yasel bilgiler okulu tesisi l 
lkinciteşrin ayanda iz- yıldönümü münasebetiyle ' Kepe}( 

mir evlenme dairesinde 115, şehrimizde bulunmakta olan 
1 Tevzı•ab' 

Karşıyakada 9 çift evlen mülkize mektebi mezunla- 1 

dirilmiştir. Evlenmek ü~ere rı dün gece lzmir palasta 
1 

Dünden itibaren bit 
müracaat eden ;çiftlerden bir sofra etrahoda topla- lü arabalar hayvanlıt' 
dördü bilshare evlenruektera lanarak bu mesut yıldönü- işçi ve esnaf birlikl 
feragrtt etmişlerdir. münü kutlamışlardır. Ziya- usulü dairesinde ke~ 

"Tah~ili ilim ile geçen bir saat, ibadetle geçen 
geceden.. ilim öğrenilmek suretiyle geçen bir gün 
ay oruç tutmaktan efdaldir.,, 

Tetkiklere nazaran bu- rette vali belediye reisi par- rilmeside başlanmıştıl"· 
4'enenin on bir ayında iz. ti müfettişi parti idare · reis tanın muayyen gllnl, 
mirde evlenmeler artmıştır. vekili Dr. Kamuran Örs işçi ve esnaf abiriikle bir 

üç Doğumda da artma vardır. Anadolu ve YENİ ASIR verilecek vesikalara 
Evlenenlerin •el,<seriyeti az uaıetelcri başmuharrirleri toprak ofisiee baş 

''ilim, ibadetten efdaldir. İlim, dinin kıvamıdır. 11 
... 

Hazreti Muhammet, halkan umumi sıhhatiııe ve bil
hassa umumun rahat ve huzurunu t~win edecek olan 
belediye itlerine de c;ok ehemmiyet vermişle.rdir. Me · 
allerini aşağıya sıraladığımız hadisi şerifler, onun bu 
hususlardaki düşüncelerini tebarüz ettiren birer de
lildir .. 

Hazreti Muhammet şöyle diyor: 
••ümmetimin maruz kalacakları en büyük musibet, 

oburluaa kapılmaları .. Uykvya düşkün olmalara.. Ten-
bellite alışmaları .. -bunlardan miitevellit olarak- dü
şüncelerini ıaifa uğratmamalarıdır .. ,, 

.. Dişlerinizi daima temizleyiniz.. Bu hareket, mahza 
ne ı afettir .• Nezafet ise imanın davetçisidir.,, 

gelirli işçiler teşkil etmek- Aydın mebusu 8. Nazmi rak hayvanlar için 
tedir. T - ı d' v ülk' alı'lacaktar. 

lznıir ve karşıyaka ev- opçuog u ve ıger m ı- . b• 
1 b b , ı Yük arabaları 

ı ~ nme dairesinde tescil cdi- ye mezun an azır u un- . . h ftad ti 
'k· d · z· f ları IÇID her a a len nı ahlar arasın a bır muşlardır. ıya et esnasın- d' h 

1 
· İll 

hayli cntresanlarına da rast- da mektebin tesis ve mek · ıfekr .
1 

aykvan akr ·~le 
k d B. h · şer ı o epe ven 

!anma ta r. ır mu arrı- 1 tep hayatının muhtelif saf- B I d' · t • l'k · · ık· .. ı e e ıyenm emız ı rınuz evve ı gun ev enme hata hakkmda çok samimi . h 
dairc:sinde 60 yaşanda bir rınde kullandıiı • 
b 1 28 d b. 1 hasbihallerde bulunmuş ve i~in de ayni suretle 

ayan a yaşın a ır gen- .. b' · ·ı · t' 
. 'k·h 1 1 • ıyı ır gece gecırı mış ır. mele yapılacaktır. cm m a muame e erme I 

rastlamıştır. Delikanlı az --- - - 1 -xxx--
kazançh bir adam olmasına · B .Ekrem ş hrı·mize 
ra~ men kadın varlıklı idi. 1 • e 

Son bir yıl içinde yapı- 1 Ediz Gelenler 
lan nikahlardan büyük bir ı Konya mm taka ticaret S 

- SONU VAR - kısmında servet meselesi Manisa mebusu • 
----------------~------- müdürlüaüne tayin edilen ı · f "M 1< >e >e ıııc ıııc >e >: )C ;ıc )C ~ M :ııe >e >e >< ~ " :ııc :.< " >'- ol oynamışt r. Gençler yaş nü Yaman ve zmır : ELHAMRAD A Bugün i~~!~:~erden : farkma ~ehemmiyet vermi- 8. Ekrem Ediz dlin daire- baş konsolosu B. 
-.~.,.--................. -.. yerek parast, mülkü veya ler erkanını ziyaretle veda Parı' Ankaradan şe ,_... • ..,. ı ı•R D -

xBugün matinelerden itibaren yeni diinya sinemacıh-x 1eliri olan kadınlarla evlen- eylemiştir. B Ekrem Ediz gelmişlerdir. 
x ğının yeni \'C kuvvt tli Greta Garbosn :x neği tercih ediyorlar. yarm İzmirden ayrılacaktır. 

= İNGRiD BERGMAN ~ ~--y·--E-N-ID ___ E_ 3 Harika' Birden: 
xTarafmdan şahane bir ~üzellikte libda edilen. Beyazx · x 
Xperde edebiyahnm say&l• fırtmalarından. Sevenlerin x ~ K• 1• M• (johnny Appollo)• Tyron x 
x Se\·ilenlerin "e aşkı tanıyanların filmi x :< ır 1 ıras Povver - Doroti Lamour x 
xtşKENCE Diğer rollerde Robert Mootgo·x '< E • G • Jack Holt x 
x mery - Georgc Sanders x -< srarengız emı ilk defa x 
xScanılar: Hergün-1,15- 3,15 -5. 5 -7,15 ve akşam-x xK K v Bob Stcele· ilk defa 
:xları tam 9, 5 te haşlar. x x an un aça gı x 
x Cumartesi, pazar günleri 1 . 15 de başlar - -· - -

--· .. - - ..... -··--..... ~----· -
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CezaeVİDde 1 

de adam öldü 
ren skatil 

GE ÇL 
GENÇı.IÔİ ) ETıŞTlRf\1EDE OKULUN, A!LENlN, 
CEMİYETIN Vl:. HALK>-:VLERI 'İN ROLLERİ 

-4-
y AZAN : NEVZAT DAGMERE 

___ 0 _ __ , H .G. Wels'in 11Genç- rak evlerde ve otellerde 

. Jikte bulunan payaus z po- ev sahibi veya sahibesi 
Karaman -- Cezaevınde sibiliteleri hem israf ettti- ödevleride kadar çocuklar 

katilden 30 seneye ma~k.?m riyoruı. hem de fena snha- faidcli olmağa ç'alışıyor · . · 
l<arapınarın Sırçalı_ koyun- lara aevk edilmelerine bi-ı "Diyor ve bir nz sonra,, 
~ n Osman ~.ok~agı sebep ğanc kalıyoruz,, sözleri yu- cemiyete en faidcli olduk
~ıı. olarak oldurcn l ge_nc karıda sırtladığım miişkillc-I lan işler arasında : Sdbah-
~t~lden 6 se_n~yc. mahku~ı rio hallinde Cemiyetin gös- an donmuş :kaygan karla 

l<ılışan lı H ulusı og.lu Kad ır 1 terdi& i i hm n li ine karşı bir 1 yollara k unı ve kömür k ü 1-
4 buçu~ asen~, eskı cezası- şikayettir. Avereliğe doğrul lcri atmak muzur böcekle
nın da ılavesı~le on buçuk giden bir çocuğa (dostça r n imhası için mücadelelera 
seneye mahkum olmuştur. 'yaklaşarak bir terbiyeci o açmak hastalara hikaye~ ve 

. ---C -- - J çocuğun karşılaştığı zorlu· saire okumak hava gazı ve-

8 h • ğu sempati ve izanh bir ya su borularının patlama· a SIŞ 1 
surette ve onun nefine haı- ıarı ile sebep oıan israf ve 

Bir Londralı hafta ta· letmesi fevkalade önemli- tehlikelerin onunu almak 
tilini geçirmek üzere gittiği dir. Bu zat bu ~abil genç- için münasip yerlere haber 

ey c 
ROMAN 31 

lı 

-------

5 llkkanun 1942 

•• 

mera ı ve 
...... _,._eralar .. 
YAZAN: A. Fuat Tuğse\'CJ1 
-------- 1 

sa a (k zım!] 1 

zı o a a 
ı be ......... ada 

ıs ra •• 

1 

1 

1 

d ymaz 
i 1 

Kendini toplamağa çalışan Perihan Fahrinin şu sö1. 
lerini işliyordu : 1 i 

- Kahpe!. Ben sana kı.zım demiştim. Kızım olaral' l 
' 1 kalsaydın bu kadar ıstırap duymazd1m .. Sırnaştın, sır 

naştırdın .. Sever gibi göriindün, sevdirdin .• Acır gib 
oldun acındı dm .. Sana neler yapmak istemedim kah , 

1 
pe? Sana koca olmak değil, baba olmak istemiştim. ı 
Lakin şeytani arzuların beni de yolumdan döndürdü 
l-laydi git seni göziim görmesin. Git karşımdaı 

ehir : haricindeki villasına lerden bazısının okula dön-lvermek.. . gibi bir çok 
<ırkadaşlarmı da davet eder. mesini baz•smın da bir işe projelerdenen bahsediyor. 
iyi ve eğlenceli bir pazar' yerlesmesini temin edebi- Bu harp senelerinde Al
geçiren arkadaşlar şehre lir. Okula gittiği halde manyada harmanların ta· 

dönmek için e\•i terkeder- , fazla saatlarını sarf etmek mamiyle okul çocukları ta- Fahri! 
lerkcn köşkün sadık uşa- nıaksadiyle bu vazi~e~e dii- rafından ~aldırıld ğını duy- Git kphpe şimdi 

git.. 

- b' 'k b h . 
1 şenlere gelince şehırlı olan- duk Fabrıkalarda her oknl anma ... 

gına ır mı tar a şış ve- 1 IH l 1 . . . ~ b ·· b' ·k· T · 1 k ı· ı· - ı lk F l · P r· I H ara a ev crmın tenım çocugun er gun ır ı ı sn- amamıy c ·ene ınc gc ıp, aya6a ta an a ırı c 

boğarım senı .. Benim adım 

c.
1

~.er. er par~. vere~-~ edecegi fırsatlardan: köylü atlık öde\'İ oldu.sunu sö)'lı ·ihanın ı;;açlarındnn tutar.ti<, dalları budaı1mış bir kurt 
gılerek . t~şekkur ethg~ olanlar da köyün öğretmen· yorlar 13 ten 18 ze kadar ağaç gövdesi hareketsizliğiyle dinelen Saıninin önün • 

halde mı afırler arasındakı leri ile pöy ileri fgelenlcri- kadar olanların her birisine dogru savurduktan sonra genç adama da şunlaı 
1 bir lskoçyah ona elini u· nin :çocuklara verecekleri Okul sınıf dışı zirai söyledi: . 1 

k f 1 
ve E ~ b har k t' "" kızıvorsa111z asabınızın esiı ıattı.11.1 zaman uşa aza çalışma bro1· elerinden isti- · l ·ı · · K d' - Jger u e e ım.... J t 

!i pro1e er ven mıştır. en ı . d b · - ·b· l Olarak kahkahayla güler. 
1 
fa de ettirilir :ve bu fena olmuş olur ve yarın sız c enım yaptıgmı gı ı yap ı 

1 1 
• evleri için Sebze vcva hu- h ki ld • l E d kt k i a d l d k ld ı ~ımz zaman a ı o ugumu an arsınız ... v en çı ı arı zam n na urum or ·a an a ırı- babat "cl'ışt'ırmek kumas 

d b' · · 1 k 
1 

j J t- ami biraz canlanarak: avetlilerden ırısı s oç- ır . . . . y b' k d 

1 
ki. dokumak hayvan yetiştir- ·- Hayır, dedi.. Kıznuy rum.. alnız ır a ım ı Yal ıya igilerek: G_örülüyor genelik k 

k h mck de bu pro•eter meyd- karşı yap lan bu hakareti çok görme teyim ... · 
- Ne kadar \'erdin de gençlı · ba smde okula ve _ Kadın mı dediniz? Yanılıyorsunuz bayım '-'anılı ' H lh J • k ·· r nmdadır. Bu çocuklar ken- " adamcağm bu kadar se· , a ev cnoe ço oncm 1 

• • • yorsunuı .. Kadınla kahpe kadın ayr lınalı. 
· · · · 1 ödevler düşmektedir Bir dı ıhtiyaçlarından fazlasını "ırıdırdın, dıye sorunca s- w • • • • • • _ Bir kadınm aşkını zorla kazanamazsınız ya .. k 

1 cocugun dk lbılgı ve ıhlı vetiştirdiklerinde bunu ken- d \•e gcçı' r • oçyalı cevap verir: . - J _ Buııa aklımdan bile geçirme im 
H. b' 1 sasları meyanında Cemıye- di hesaplarına satar ve da 

- ıc ır şey, ya nız onun . . . 
1 

ıncm de .. 
eı· . d ki d 1 te karşı olan vccıbeler~nı ha biiyük projelere atı a- _ Şu halde onu serbest bırakmalısınız .. ıoı gı ı a ını. b . k k d' · ı ı ı 

enmıseyere · en ısme ma bilmegy e namzet o ur ar. D h 1 

ızmir askerlik şu. 
besinden: 

- "r a .. 
etmesini okul ö: retme.nleri Bu kab!I 'ialışmalarcla Sami avaklannın dibinrle hıçkıran Pcrilıanı kaldırır 
tedrisat esnasında öğrcdir~ kızlar içinde birer ev kadını odadan cıl;ardı ve kendi bulunduğu apartman dairesi· 
ken onların tatbikini Halk- namzcti sfatiyle pro jd<.:r ne götiirdü .. 

evi temin etmelidir. Bunda vardır. Mt•'clit genç kızla- Fahri yavaş yav<'ş yalağının yanına giderek komo 
köy ögrctnıcnlcrinin bir az k el ki . d'I · dinin iizerindeki siirahidcn bir parça su alJp, mendiliu Aşağıda adları ve kayıt · daha fazla ve daha önemli rm teş il e ece . erı 1 nş ıslatarak başından akan kam sildi .. 

1 1 I d k 1 nakış veya sosyal yr.rdım d I) d bu'' lu"n 
1 

Hııuru·a arı yazı ı ye c su- bir mevkii vardır. Çünkii Zavallı adam tir tir titriyor u. uy uğu acı 
ha k • J rı n k • k 'd kulupları sa\·esinde hem k ki ı t d Y ve as erı memura o öyün :Hal evi liderı ir J varlı~·nı sars.yor ,.e göz apa ·arını ısa ıyor u. 
Y"rli askerlik şubesine mü- de .... O okulda ögretti- boş vakıtlarının faideli bir Yara acısı, 
ta ·aat etmeleri ilan olunur. gi bir bahsin iş sahasında tarzda gccmeşini hem <le Kalp acısı, 

Mehmet Feyzi Oğ. Ab- tatbikini de kendisi temin rcmiyetin karşılaştığı Fa- ihanet, ayrılı , nefret, 
durrahman deniz albay 330, etmektedir. kirlere yardım şinıd!ki harp Fakat yine sevmek .. 

11. h f k' J Yata~ 111a uzand g~ ı znman bunların müsebbibini dti· 'Y.tehmet Ali oğlu Sami de- Mühit inc en fazla zarnr senelerinde em a ır ere .. 

ŞÜnÜ)'Or ve düşiiodükçe gördü! !erini tekrar görmemek rtiz Yzb. 1352, lbrahim oğ- veren köstebeklerin )mhası hem de hudut boyunda bu-
hı Ali jandarma Tğm. 329- hakkında rsınıfta verdiği lunan a kerlere yardım me- için sıkı sıkı gözlerini kapı)Ordu .. 
B 49, Maksut oj lu Cezair izahatın tatbikat sahaslna selelerinin halli için bir çok -Sonu var-

diş Tbb. Tğm. 37075, Ali konma~ını kendisi yaptır- işler başarabilirler. •• x x x x x >: x xX-x_x_ >C~ ~ x ~-:ı< x x ~-~ :ı< •• 
Rita oğlu İ ·mail Fehmi diş mıyor mu? .... Boyle bir ~ SONU VAR x Antre camlarımızı lcırılmasına sebep olan izdihama, 
l'bb. Tğm. 38 i96, Nafis ö.ğreh~e~i sahada çocukl.a: x havaların bozukluğuna rağmen bir haftada: 1.::750 
Oğlu İhsan diş Tbb. Tğm. rıyle bırlıkte onlardan bırı Mütekait d } x seyirci tarafından ... 

Yok, Ömer oilu Salim S. 8 imiş gjbi çalışırkt n görıni.iş- Ve yet~ 1•m eri lx .·. Türkçe sö.zlü - Ti.irkçc şarkıh mus•kıh 
lllarangoz 330-5, Bekir oz- tiim. O. çocuklann şahsı 
lu Ali Gani°S.3 muzıka yok, teşebbüslerinin kı ılmasını 
l\bdullah oğlu Ihsan S. 8 mucip olacak her hangi maaşlar ~ filmine göstcıileıı ems~lsiz r~ğb~t rekliimları_nıızı_n 
!\ d. müşavir yok, Ali oğlu müdahaleye meydan ver- _

0
_ " dogruluğunu ispat ctmı, tır. Şıındıye kadar ~ıç bır. 

S. Sabri S. 8. Ad. müşavir meksizin karşılaştıkları zor· .. . . x filme gösterilmiyen raglıct ve telefon, yazı ıle vakı. 
22, Mahir oa lu Neıatt S. 8. lukları ;yok etmekte her Mutckaıt, dul ve yctıın- x müracaat iizerine: 

tüfekçi 3-328. Hürşit oğlu fırsatta~ istifade (ediyordu leri~. üç aylı~ maa.ş!armınıxl.15-~.45-6.15 ve 8.45 matinelerinde daha birkaç:ıi 
liurşit S. 8. Ti.ifekçi 4-32?, Orta okul talebesinin tevzııne bugunden ıtıbar !O xgün göshmlmcsinc de\'am edileceğini sayın müşteri-
Ali oğlu Sinan _Oto _Tğm. boş zamanlarında yaptığı başlanacaktır. Bugün yalnl7 ,derimize şükranla an.ederiı.. x 
4,..168. Nusret oglu Ekrem J d b' E }"] ba11kası tevziat ya-l: l O .1." k işlerden ha ıs e en ır m a c • 
'~•az wıı to grn. yo ' 'k d pacak, malmü<lürlükleri de x l 1-{ ri oldu Hasan demiryo Amcrı an rJlccmuasıo n mo· l 
1'ğ~. 23192. bilye tamiralından baslı a· tcv•data b3slıı aca h 



SAHiFE 4 

KIZILAY Bir bekçi 
Bugün Eşrefpaşada iyavrusunu 
sıcak uemek verigor öldürdü mü? 

Hükumetimiz bu kış mcv 1stanbul - Beıeyit Bek· 
siminde lzmirdc fakir hal- cilerinden 7 yaşında i oğlu 
km sıcak yemek ihtiyacını 
temin hususunda Kızılay 

kurumunun verdiği direk
tiflerle aşevleri açılmakta
dır. 

Bu tşle gec kalmaması 
için ilk oiarak Eşrepaşada 
bir aşevi inşa edilmiştir. 
Bu aşevinde her gün beş 
kazan kaynıvarak 500 kışı
nin sıcak yemek ihtiyacı 

temin edilecektir. 
Bugiin ilk defa olarak 

Eşrefpaşada yemek pişirile
cek ve fakir kalka verme
ğe başhyacaktır. 

Pazartesi günü de Yapı 
cıoğlu semtiode inşa edil
mekte olan aşevinde sıcak 
ytmek verimesine başlana
cak, yine önümüı.deki hafta 
içinde Alsancak ve Tepe· 
cik seıntlerindc de sıcak 
yemeğ kazanları kaynatıla
caktır. 

Aşe\.·lerinden sıcak ye· 
ınck alacaklara birez fiş 

lbrabim karnından tabanca 
kursunu ite yavah olaral< 
bulunmuştur 

Hastahaneye kaldar lan 
çocuk babası tarafından 
vurulduğunu söyledikten 
sonra ölmüştür. 

Nezaret altına alınan 
bekçi ~abanca ile oynarken 
çocugunun kaza · neticesi 
olarak kendi kendisini ya
raladığını söylemirtir. 1 

,... - -· u - ---

Çay ve 
Kahve 
Hah kında 

HALKtN SESl -- - · - --· 5 llkkiuu1 19t .. 
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Mülkiyenin 
Yıldönümü 

-xx-
Ankara - Siyasal bil· 

ğiler okulunun 86 ncı yıl 
dönüm i münasebetiyle dün 
saat 16.30 da oku.l bina· 
smda iblr toplantı yapıldi. 
Meclis reisi B. Abdiilhalik 
Rcnda, Başvekil Şü\u·U Sa
raçoılu, bütün Vc:killer, 
Parti genel sekreterleri, 
Parti umuru idare heyeti 
azaları, Cümhurreisliği umu· 
mi katibi, bi çok mebuslar, 
Ankaradaki yüksek okuliar 
profesörleri \'e mülkiye mc 
zunf ormdan Ankara.da bu
lunanların hepsi toplantıda 
hazır bulunuyorlardı. 

Törene talebelerin hep 
bir ağızdan söy:edikleri 
İsk klal marşiyle balandı. 
Bnndan sonra siyastıl bil· 
giJer okulu müdürü profe· 
sör Ali Fnat Başgil, küroü 
)'C gelerek toplantıda bulu· 
nanlara teşekkür etti. 

Mebus seçimi•Devlet iktis 
Kanunu &zerinde di teşekküll 

geni tadiller ri toplantıl 
P 1 Ankara (a a) - De 

uı ı ıuor iktisadi teşekkülleri te 
Ankara, - Meclis teş- heyeti bugün öileden 

kilab esasiye encümeninde vel başvekil namına m• 
müzakeresi sırasmda geri vekili Fuat Ağrahnın r 
alınan mebus secimi kanu- setinde toplanmıs, Sil 
nunun üzerinde yeni bazı bank yerlı mallar paıa 
tadiller yapalmaktad.ır. Bu müesıeşesiylc iplik dok 
tadiller arasında meclis keo· fabrikalarının raporunu 
di kendini feshinden sonra zakere etmiştir., 
yeni mebus seçimi müdde Umumi heyet yarın 
tinin kısaltılması da vardır. onda tekrar toplanaca 

Bu kanun projesi meclisin --••--

bayram tatitinden sonraki Dev uçak 
toplantıJarında müzakere V . 

•. 1 k . K !k b aşıngton (a.a) -
eaı ece tır. anunun a u- bü .. k h 

lünden sonra ayın 126 tısm- yanın ekn yub u.çad5ını 
.ı 1. . f h k oyunca mesa esın e 
aa mec ısm es araı ı k k d w • 

~· •• J k d' B aca ev uçagın 111 verecegı soy enıue te ır. u . . . . 
takdirde yeni mebus seçi· batmıştır. Bu habcrı v 
mi yeni kanunhükiimlerinc çel k krah Mr. Gürdler. 

T b .. r·u t h" at göre yapıfacaktır. ayyare u u eç ız 
(Anadolu) 40J askeri okyanus 

--(~- - taşıyabilecek, ayni zam 
bombardıman uçağı ol• 
kulJantlacakllr., __ .., __ 


