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~K Rus hukuk 
b-\fe( iş s o N D A K 1 K A ,.müşaviriadli-
.,~l•nda! Amiral Darla- Amerika _ ın it 1 1 ve sarayında ba,..~~~h11 Vişi bü· a yan ar Ankara - Suikast da· 

tllt 
1 bıtına geç- nın yeni deniz çete- Gaiolerini VHI dolayisiyle S>vyet ta• 

1 ''•de ve bilb111a · baah mıznunlarla huıuai 
Is• ,•, P•lc ıiddetli de· •f • •ı• "' • S k) ff V8ZI eSl Cl ıgt 8 tyOf iıtiıareler içla Moskovadın 
ıla ~ld, Blllliaakıtılara __ -o--- getirt ilmi• olan Ley Kar· 

~ .,;e "ti~· &7lk8ritanya ---o--- ---0
--- ., ti'/ "- ~llltrika b&laü· Viıi (•.•)-Amiral Du· Tokyo (ı.ı)-Bir J 1poo 1 Bero (ı.a)-Bıhter Nu- tia bugOo öğleden evvel 

, 1 ~1 .... t~ll•b bu hadi.,· lan dünkü kabinenin ilk ukeıi muhuriri yazdığı yonal gazetesi ltalyaaıa ti· adliye sarayına giderek An· 
t '' 'f••ıı, Fıan11 - top!ır.t111nda hutr bulun· 1 makalesinde: Amerika do· i maideki kayıplarını ynu· kara cümburiyet müddei
l~ı t' I Yardım iıte· muıtur. Mumaileyh Af diuı cınması J • p >n donanması ken diyor ki: umumisi B. Cemil Alhyı 

'• ... ' •lılrf etti.Mai· umumi umumi murıbbash· I nın üıtünlüiü kaldıracak ltalyaalar kayıplarını bil· makamında ziyaret etmiı 
tp "1

• •liadekl bii· ğına tayin edilmittir. Huıu- 1 bir durumda değildir. Bu· dirmiyorlar. logilizlerin bil· ve bir buçuk saat kadLır 
ı )ep '•ııtalarıaı ve ' ıi kalem miidürJügüaü bir nua içintfir ~ i büyük bir dirdikleriaden Italyan ka- nezdinde kılmışhr. 
ı ... •• b&tlla fab- 1 general ifa edecektir. deniı harbi veya Puifikte y p1arını da tahmin etmek Moıkova ve üniveraiteai 
• ~ •• reçiren Al-ı Sofya (a.•.) _ Yedinde uçan hyy11elcr Amerikayı gerektir. Mut ayında şid- hukuk fakültesine menıop 
ı,.1~6 • ol1a olH I tabiiyetini göderen heı hedefine götüremez. ietli savaılar olmamış ise olan L~v Kartinin müddei· 
'-tı,,cdon~muını da bııaaiİ bir evrak bulunmıyaı Pasifikte hücum kucr ı i de Alsdeni:?de bir çok , •• umumiliğe gelmesi bir ae· 

llpb:lchr. blU& 1 yahudiler vatan1ız için büyük filolar liıamdır. purlar batmıştır. zakd, eseri mıblyetlnde 
'-iı yoktar ki, nyılacaklardır. Gazeteye gö e Amerikan· ---o--- olduğu anlaşılmıktadar. 
··~· lol dıaiz harp f UID yaptığı deniz çelt e· J ---o---
'"ll ~~k ticaret ve ----- mubuebeıioia harp üzerin ır at on y 1 
.. ._ı''• kaybettiii Fedai de teıiri olamaz. Amerikarı tayyaresı· onan 1 

Qaa ıöre Fraa- filoıu elindeki 9 zırhh i e Ç kJ 
'"''••ııa Almanla- Hintliler bir deniz uvışı arıyım az ' u··şa.u·· ocu ar 
ı~ '' Ç«neıi Londra '\ A k y · t ""lto111 b' b 

1
. Vaı . kok (•.a)- Hindiı· ı · --•-- n ara - unan11 an 

.... ır ayı Yeni Ddbi (ı a) - Bı · getirilecek ibateleri bükü· 
""'iltdea halı' kal tandan kıçuak J ıpo nyayı B J • k d d 'd , e çı a a çıgo a 11vaı. evam etmlı· met ta afındın temin edi-
. giderken bir tayy1re kaza- · J ı b k •• T hk• tır. poo 11 ava 'a le • lecektir. Yunanlı çocukla· 

. ~:.l•ler!·· Berli·ı••ada ölen iki Hıntlinin a ım ~ t ,., f.aıiyer göstermiılerdir. llD lstanbulda Balta Jimı-
f G llehndea •a· cen11e töreninde Japot ı ·ı· 1 A 'k " -ı •ı,,, i i F L \Udra (a.a) - BeJçi· agı iZ er mera •D goau . nındaki bahkçıhk ewıtit&ı& 
\lıa ç a ranıız huiciye nazırı demeçte bu· kanıq iıgal mınhkasındı ıerile beraber bir düşman binuına yerleştirilmeleri dO 
\,~L Y•rdı.mını iıti· lunmu•tur. N•ztr bu ika· Al ı h'-' vcıunı düıürmü•t-Jr 1 · ' ••11dalu lcldiıla- ., man ., h tilmal yıpıyoı " ., ogı· tünülmektedir. 
L. '•le i t • Hintli vatanları namını kur ye maya tarlalara h azırhyor. !izlerden kayıp yoktur . 
..._11 ı emıyorur. b . . . 

Ekmek 
Kartları 

' Almıa aakertı aa i•tmıştır. HiadistaD, Buranın h ~r 11vaota bup 
~l,cl~l11ı1• aıkerle- ıyaklaam•ı iıtiklili için sa· aahocsi olduğu görüliyor, 
I~ •• trenlere ve' vaı yapıyor. 0Jiu Asya· Bu da bu yerin yandın 
liı,,'1tırıftarı Fraa·,nın ve Hindistanın istilıli bücuma eluıişli olmasıdır. 
~;p •rııt buldukça, it içia!yıpınakta oldugamuı Nitekim majinonun muk•d· 

•, l'J:lıl&tıa '"tkia - • . . d t b d t kd. "' b~nu . ~. d barba jDtaç ıçın ıonuna k•· era ı u yer ea ı ıı r, a ıçıa e d d d edilmişti. 
ti ''•iılarıa idam ar evam e cceğiz. ---o---•,, .. ~1• lada Almıa· ---0--

~ı:'•rdaa iıe ya· Mevzuubahs Uçak 
l,ti •ılıeı i yardım fabri

kasına el 
kondu 

''"' oJ~ocukça bir olan 
S r ... 

•rrı 50"'' Fransadır 
''•;4' --===:I. P•riı (•.•) - P.ııri Suar Vaşiı:gton (a.a)- Reisi· 

)'6 "• feref veren aruetul yeni bü~ iııneli tef cumhur bty Rozvelt bubi· 
"4 kadını: ı•İr ederken zcümle diyor ye bazmı.a verdiği bir em• 

~,'o._ ki: re göre d6oyanıa ea bil· 

1"1 Bige .. Yeai btlk u 7.tetio ilk va . yük tayyare fabrikaların· 
'o zifeıi ıi111i kılınmadu. iş dan biri olan fabrikayı va• 

''•• 1- b. ]' v • • • t ıı· ziyet etmesini bildirmiştir. -.q t lil, te~killt· u •i• eserının ece ı mev· 
"'' dirayet: ka· ıimi henüz geçmemittir.,, ---o---
•, .. , rlulliii ile Pari Midi gazetesi de Binlerce esir 

Mbr•t kazanın bat makale iode Mareşal 
\~ ~' dilberıer dil· Petet ve E•v•li övdükten kurtuldu 
'hı•1111ua ııah ıonra ıualar• ilive ediyor: Çonking (•.• )- Çinliler 

'''' llcla laaıin ba "Franuya bizaıtl usu· iki günlük bir nu~tan son· 
• ;:•raa tarihi l&aaüa bilmesi lizımdır.1 ra Jıponlardan bir şehir 

''•••da bıı· franıa biz.met muhhçhr. \ kurtarmış~ardır. Burada bu!• 
Her şeydeu evvel babisi duklerı bıalerce cephe e11· 

~~::=Er. menuu olın Fnnsad11.,, [ rlni kurtarmışlardır. 

Suistimal 
Davası 
lstanbul - Emniyet mü· 

dü,Jüğll mbasebeıiode ihti· 
aı yı p naktaa na altına 

.ıı02n O.smau, Cemal, Renıi, 
Cevat, Nifjı, Necati, N ec· 

2 aylık ekmek kartlara 
bu ayı ıı 25 veya bat 26J11oda 
verilmeğe baılaoacıkhr. 

Dığıtma işini bu kerrf' 
belediyelerdeki daimi büro· 
lar yıpacıkhr. 

ni Kudret iıimli şabuların =========== 
uuhakemeleroiee rığır ceıa HALKIN SESi HAKKIN 
rohkemeiande baı1anmıştıı; SESiDiR 
Ha~kıada tevluf müı:ekke· 
'si keailmiş olan Necmi 
u ı uş oıeya lu ndiliğiadcn 

ıelmit ve tevkif edimiştir. 

Ankarada fu. 
ar maçları 

Annara - 33, 241 25 
Nisanda 19 Mayıs stadında 
lstabul, lzmlr, Ankara fut· 
bul tııkımları arasında pu· 
cnh j usuliylc ~müsabakalar 
yı pılıcaktır. Bu ma\·lar iz· 
Tir fcar mıçlınnın bir rc
vanşı mahiyetinde olacak· 
tır. Ankara oyuncuları form 
larında bulunuyorlar. Ao· 
kara mubtelini F enerbabçeJi 

Kömür Derdı 
lzmiria bu yıl ~ öı:nür· 

ıüzlükten geçirdiği azap ve 
ııtır11 pi ara göıönüne alan 
ılikadar makamlar lzmirin 
muhtı olduğu 10 milyoa 
kilo kömürü ıimdiden lt· 
darik etmtk azmiyle Eti 
bankla anlaımarlardır. 

• Bu gibi tedbirf erden her 
yıl bıbıedildiği halde hep 
ıüruacemede kıfudı. Ümit 
ederiz ki bu yıl bu ıüıüıa· 
ceme bir süratle inkıllp 

eder. Çüoçü milletin ric111 
dilegi budur. 

HALKIN SESi ::~rJr .. 
Fıkrtt çalıştırıyor. =======:::::::::: 



SAHiFE 2-------------- [HALKIN · SESIJ---------------

Melek mi, Şeytan mı? l ı~Şehir Ha berleri?i 
-68- Yızan:SlRRl SANLl 

1 l ..................................... 
Ban mahvolmuş bir kadınım. Benim Talebe 

tekrar dünuaua göstarllecık Yurtları 
Yangına 
Sebebiyet 

uüzüm kalmamıştır .... 
Ayni zamanda değerli bir muharrir olan gebç avu· 

kata hıpiıbanede Şıdiyeden dinlediii ıcıkla macerayı 
anlatmağa bışlayıaca avuka(Fadıl, rızeteci Necatiyt 
fU teklifte bulundu : 

- Çok meraklı ve heyr.cıah bir romana beaıiyer 
bu sergüzeştin arkuıaı bana evimizde a11labraın. Esa· 
••ı:a bur•da işim de kalmadığından bu feci hikiyeabı 
bedbaht kahramanı hakkında da bına malüııııt verir 
sjn .•• 

Senia bu, hakiki hıyattan alınmış ve kendi kulak 
lı11nla dinlenmiş meraklı ve hazin vak'ayı bana büt6f) 
tafıilitiyle nıkledenen beb de yılmadın alikadar o) 
duğunu gördüğüm taliıiz kadıaıa divHını üzerimı 
alırım. 

Necati, sevinçle atıldı: 

- Zıt ~ n ben de bunun için Hna rica etmeit 
gelmiştim .. 

- Mılnadıaı ben senin ilk ıözüaden anlımııhm. 
* 4 4 

---o--- __ .. _ 
Tilık maarif cemiyeti Keçecilerde 939 uacu 

talebe yurtlarının idare ıe· sokak 24 11yı dl1kkind• 
<illeri hakkında buarlıaaa tahmis Ali oğla Hasan ÜJ· 
t•limatname şehrim"z maa· lıü bir güa evvel diikki· 
rif mudüılüğllıae g $imiş ve nıada kavurmuş olduğu 
talebe yurtluı miidihlükle leblebireri ııcak iken bir 
tine tebliğ edllmiıtiı. Ta çuvala koyup depoıana bı · 
ıebe, yurtları bu talimat- rakbğı ve bu çuval iç'nde. 
name hükümleri dahilinde ki leblebiler için için ya· 
ı due o1aaıcıktar. auak 24 aaat ıonra çuva· 

Karataıta logiliz bob· hu ateı aldığı görlilerels 
çesi civa11adı inıs edile· kapııınıa kilidi kırdmıl& 
cek kız talebe yurdu bina- ıuretiyle içeriye girilerek 
sı içia yakındı bir pJin komtulaun yardımiyle ateı 
tıazırlanıcaktır. Cemiyetin b11tır1lauı ve ıuçlu bak· 
Jmumi reiıliğiain bina için kında tanzim kılının met 
iıım olan hbıintı derhıl bıat ıuç zaptiyle C . M. U. 
Hrecegi haber alıamııhr. lij'iae tulim edilmtıtir. 

----c--- ---,o---
Bir uat ıoına gueteci Nee1ti ile avukat Fadıl Has 

birlikte çay içerlerken gazeteci, Şıdiyeoia yiirekleı~ un Halkevi de 
Toplanılacak puç.tıyın alın yuısını öyle merak uyu. dırın blr ifa Dün şehirde 25 bakkıl 

de ile anlattı ki genç avukat birden bire gnehci ar tuıfından ekmek kııtı mu-
kadJşına coıkun bir seılo bağırdı: kabili bu un dıt•tılmııhr. ~~Ik dağıt?1a birliklerı 

Nişte aeafa için bulunmaz bir romın, beaim içi.. Kilosu 32 kuruştıu veril. teıkıh mık11dıfe bugÜll H• 

de auıstesna ve bana pek büyük bir şöbret kazand•· n•ştir. Bir karta ne kadar at 17,30 da Halkevi Hlo· 
racak bir müdafaa mevzuu.. JD verileceği bakkal dük· nuoda vali 8. Fuad T1.1k· 

Bundan başka senin yuıcığın roman ve beain· l lıdnıoda asılı listelerde var· aalın reisliğinde bir top· 
yıpıcığtm müdafaa ile bir çok ailelere pek f.ydalı ve iar. Fakat ua 11 ve t.1 p Jar:ıtı yapılııcıkbr. Toplan• 
?er aile reiıiaia kulakların• küpe olacak pek Jüzumh.a çok olduğu için düıı bu taya aJikadar daireler mB· 
ıbret dersleri de verilmiş olıc•ktır. ,ak kıl dükkinlusrııa önü dürleriyfe mıbılle müme1 · 

Ertesi güa f •dıl ile N !C•ti ceza eaine gidip Ş~di •zdıhamh idi. Nitekim çok silleri ve C. H. P. ocıls 
yeyi ziyuet ettiler ve ondan öldüıülea Nihat bıkkın· ,imıeler u11 çok kimaehr reiıleri iştira~ edec"kler· 
da buı mılii nat ve diğer hususlar için bir çok hfsi J ı alam.mışlardır. dir. 
lit htadiler. Her P .ıarte.i bu tevzi -----

ması 
Çiftçi m•llarıaı• 

m111 için yapılan te~ 
ıit J•nİ yıl bDtç• 
derhal hızırlanm••' •ı. 
muou vlliyettea k•' .. •f 
re na biye müdarlOk 01 

bildiıilmiıtir. Yeni t• '• 
tı idare edenler b1ç ~ 

" •ı iictet almamaktı I•' r 
kitiplik itini yapıol•, 
lnlde ücret verilaıe11 

ıuıunda teıkilit ıefl 
rafından ıarar ofult 

dır. 8111 yerlerde el• b 
mikdarlarıaın artrrıldl 'e 1 
teamel&tedir. t ... 

--~o-------

H 1 1,ıtı, 

ırsız JP•tic: 
lkiçeıa:e•ik 111•'~ Ö 

ıuilrac11t eden s.ıı~ 
Ahmet Tokaç Bo•fJ . 
Hıcı H111n tepesi• h 
ihiz bıılunaa daaı••' 
ir1Jz bir ııhııa giı•' i 
clanaıiyle iki ayhlı ~o t 
DDDUD çabadıj1aı id . 
mittir, fail araamıkt1~, 

§ Aluacakta l 
oj'lu Sllleymaa Du r~1 1a 

O. yolları 8 iaci ıf 'Jt.ı 
ıiaden demir çıld•J1 ~f 
lerek yıkalanmıı •' 2 
yeye verihniştir. ij 

Bıçak çaknıd1 
• 

Şadiye, avukatııı onu kurtarmak için gö!terdiğ ,t y•pılacakhr. Aocak ümit 
gayret ve faaliyete bıkarak ona dedi iri: ederiz ki bu izdihamı mey· 

- Ben mahvolmuş bir k•dıoım. Benim tekur dün- .lan vevilmemek içi~. b•k 

Keçecilerde Nedi~ 
ıu l h • n Bıyrakt1r f \ 
neJJ• önliade lı•0 ~ 

Çekirge raathyırak fili Jiv•t' .. 

Mu••cade}esl• mık 11tiyea Mcbrıı•'11 
yaya göde iJecek yüzüm kıJmamııtır. kıl(ara fazlı ua verıhr. '\bmet Kmcıyı b•"' Ilı. 

Menemen kızaaınınEmi· laaduğu bıçaj'iyle ~ . .Be.nim uzua boylu mahkemelerde sürüamekl iğim, --o--
u.numın bir çok ağul ,rda dolaşması belki kızımın da 
dıl~ _ ~uşrneıi?i mucip ol•c•ktar. Bay N ;:.cıliye de söy 
led ıgım veçbıle benim İlmim de, ciımim de biran ev· 

Ziraat 
Aletleri 

r Hem nıbiyesinde Alın iç riadea ağar ıurett• 1 ' 
köyünd ... çekirge gö. 61müı ~ığ111dan IUÇ'o yak•' 
tür. Vilay .. t z i raıl ı.nüdür· tar.. tı 

vel ortadan kalkmıhdır. 

Şıdiye lnzıadan bıbtederken giizel göıleriaden 0 

kadar bol elem ve uhnp y•şları döltüJttıü~tü ki, bu 
yürekleı ıcııı manzara avukatla ga.ıelt ciyi ıoo de· 
rece müteessi : etmişti. 

-Arkua var-

füğü mücadele ;çia d6ıbıı § Çoraldupıd• ~ t 
Ş brimiıde ıiıaat ilet t db' 1 •tt'b t . t' oölu Sadık l\ayo•

1
d ı e ır er ı ı ız e mıı ar. • r 

leri yı pın firmalara ziraat ıinde bir bıçık bd ~ 
vekileti .. dea göaderilea bir aıOsaJere edilmfttlt·o )~ 
mikdar lame demir dıba • AÇIK KONUŞMA • § lkiçeımelıkte. ,~ 
tevzi edilmittir. Şimdiye KÜ f AHY ALI HALiL oğlu Ha'il Dctmi•'1 I~ Qll 
kadu mlibim mikdardı pol lBRAHIM YILMAZ'A de bir bıçak b11 

·ulc ve 11p ~ n u~ demiri müırdere edilmtıtif· 't 
imal olunmuştur. Ziraat ve· -o- ııl 

Sizi alikadar eden blı Oolandırıoı 
313-331 doğumlu ihtiy .. tlık hizmttioi if• etmemiı . iletiı la veuceği emre gö· t, 

, e bunlartn bildirilecek yeı. meıele. den dolayı matbaa cı 
g•yri mlblim eratıb sevkedilaıek üzere 21·4 942 g6a0 Is: d r 1 · 1 K•rşıyakadı I 

ızmir gabancı Askerlik Şubesinden : 

ıubemizde hazır bulunmaları, gclmiyenluia ceıalıadı· lere göaderifmuine bııla· ~~:ur.• a ge menı.z r cı ıok•iında 13 ı•1' :ı ~ 
ıalacakları ilin olunur. oıcıktır, oturan Veli otlu ~ 
: Elh :r • d Tel. ı nn evinde buluaot!1~ : amra Sinemasında ' : ayyare sınemasın a 36'16 ı ıuada Aibnli oğla,,. :ı 
•
• ' : BlitÜQ göaüllere saadet ve ıahrabı tıthracık, ber J evine ıirlp anaeıill1, 0

• 
matinelerden itibar~u Tüıkçe söılü ve : • ._ lb •- ı h d ' : Taklitli büyük komedı filmi . ' •• te aşaıa en i • i eıtanıaı yaıltacak abliki hı · ı dlıine verilmek ~ tı 

ı
ı 

3 
ı ı y•t ve geDçlik filmi Türkçe aözlü Arapça ıarlulı ı adot çu~alle bet"~ 

AHBAB ÇAVUŞLAR i i ELMACI GÜZELi l kızı 11 yııınd• v ~ 
! AL Ti ARAYJC(Sf % :Baş rölde: ilk türkçe 1eıli (lstanbul solıakları)filmiadeJ Akbıaı alıp Tor•llll' ~· • ı 1 b•t rolü alan Mııma en meıbur yaldızlaruıd•a Aziıeı ound• boı bir ır• -.\ 
ı Arşak Palabıyıkyarı ve arkadaştan ı ı Emir .. Filimde berkeıi teıbir edecek zengin ıark : türük Nurtenia ~, 
% Ayrıc•: 1-1.ımirin 9 .:y ı ül bıyr•mı · hmir fuara ve gü· ı : muıikisi.. Herkesin rahatça görebilmeai içia bu ı bulun•• bir çıft ,Jtı 
: zel lımirimiziıa tabii manzaraları.. ı t programımız yalnız bir filimdlr .. yer bulmak için ı •İni al1rak kaçtıf'~,ı - 1 
ı 2 - Renkli Miki Muaz.. ı ı JOtfea aeanı saıtlerincle gellnmeai ı edılmlı ve ıuçlu / 

:seanılar:l 10 -3.10 5.10 7 10 9.JOC.artesi-Pazarlt det : Matineler: 1 30-3.30-5.30-7.30 ve 9.30da ı h 
--------------------~----_.;;;...;....;..:.;;.~.;;;.;;.:.;..;;.:...::...:.::: ------------------------------------------·m'~ r. 



~-------------[HALKIN SESi] 21 Nlıı• 1942 

lMUŞ "'A, il lı 
tewıEsı BASLA 

u 
1 

~111t, kard~~inin kızını 1 e Dara ile satmış . - --
•it' Ceç!a cama mam dedim. Bu defa kü· 

1, '•cldtde J••i ç&k kardeıim Veysefl gös 
• ~•tiıde k&çllk tererek bu bile alır. Dedı 
'fr~ hlsc, lHılJut n yere 15 kuruş attı. S:>a 
li ;~• Beıir adın ra ban• Ayseli göltererei& 
--~~lre11 Ali iM· (bunu ıu beadege indir sa· 
-.,~ llltılae •tu aı 2 lira veririm ) dedi. 

, 
1111tıiadı b•ı Korku ile kaçtık. 

1 Müteakiben Ali Bıçığ'ın 
~'-•de ilk ıahit köyöodeki vuiyetiai öğ'· 
ı ~'1111•U aı buta· reamek üzere Büyijkdikilı 

t'J ~I ltrafıadaa köyü muhtar ve azaları din· 
''••' ı bq, •dile• Do· leamittir. 
r 

1 fl•tıce dia · Soa olarak, Ali Bıçı ğıtı 
' kaideıi bıçd' ıu ıuretle t, d 

Öfte •11ti1tir ki : ifade vermiştir : 
Q11 h111eıl uma - Buadın üç ay evvel 
l(ı h1111ıır 7ılu· Ali köyden geldi Benim 
~ ~· lnztdi Ay· buradaki bahçemde 15 güı 
~' feallDa 1-4ldi : kadar çıhştı. Sonra ayrıldı 
ı'd.' datarıd., biı bandın 6 7 gün enel ben 
ti it Jile olduıu evde buluamıdığ'ım bir ıa· 
, ~ ~ fa. ;Çllka· rada eve ielmiı ve kö;t 

, dl 1iı v .. tidecrğiai biraz sogın Vt 

4tı4f.0'· • a oakla torlamıı ve ay rılmı~ 
t • Gfc5 11at 24 ııralarında ... ~ Git 

F. ~il. aıa· eve ge)miı V4 kızım l 7 ya , ·-t biraz ıo•· ııada Müzeyyeni (evvelce 
t•l:~~llll ln~ıdı ko· vermek iıleyipte ıonradan 
ait ... li dıce •ter· geri dö11d6ğiimilı) ş vkeh 
,~ ''°'•11• ? Sokak- te1Um etmiş. 
1)'

4
• bıç,~la Ay· Ben kardeıimi pek iyi 

t:-''•ı kovahyor." biliyorum O.alar'aa 50 100 
"lhtr fırlıdım A· lira almıdaa teslim etm~

) :•••d((Aliyi aö•- miılir. 
' ~&." •dınıı eliade Muhakeme vakı, yl!rİ 
~. "l&lc ıap!ı ı>ir ile mıktul 8ı!firia evi ra· 
, o'~lıra aOrerkeD sıadaki metafenin ktşfı t. 

11a •t&ne dotra ai· Ay1elin diıalenaıui için y -
ı,,~1''dı, etraft • n ruıa bıralulmaıtır. 
.. lldiıilr ! de· ---0 ---q'•d " 
'1,1.' lromıumuı Talebenin l' illede · Meb· 

.. ... 1 " 

11.,.,o:c1•aı çocakıa- Ders du umu 
't llluı,, dedim. I d rı· 

' •da 6 Geçen ders yı ıa a. ue aua ıı· . . 
1 

d . _ t 
"l•telc bitirme ımtıbı~ arırı a ~o~ 

"-•t oldu, Fakat imtihan devreıı hakkı ıstı 
' aı,,;t•yı b8cum mal ettiği h•lde muvaff alt 
~. i 1 

d 1ier kom- olamıyan talebenin h hsil 
tll Q~ 1•1aunı11 ıel· durumu mrş\ u~ bir VJlll· 

"" def, baalara yette olduğundan bu cihe· 
' to''c itfıdi iııde tia izahı vekiletten isten· 
'e\t t1--••lıra ıa- miİtir. Bu vaziyette bu1u 
'-'t, ~••1011. ciheti· aaa talebeain yalnız kendı 

• •ılıdı " ıınıf deralerladea •mi, yok· 
' •o,,, Hallclla ıa liae bitirme imtibıalara· 

I )'ttladeJcı D I aa hariçten rirealer gibı 
' O ın d 1 ' d • 't,, &ç 11aıfıa eu erıa en mı 

: '-•diıeyi ıöıle imtihan edilt cek!er~ . veki-
le, el ittin izıhanda ,bıldmlfc k· 

)'ti 11' •tiaa, V eyıel tir. 

''>ı•c1: •••11a1ııa öa&a· D __ F_a_h_r_ı.--::-I~-ı-=k~ 
ı ., ... ,ord ak. r. y 

~it l&ıtereıels ) bu h•lr Memleket battaaeıl 
~' do"' r , Roatlııen mütebaH111 l~~tı,: Q reldı ve lloatkea .. Elelıı.tdls tedaYlal 
~., P•rkıad ID ,., ... ,. llldael s.,ı., Soka~ 

',, dedi. Ala· ,, ile. !I? EJOI!' u~· 

Ucretli me-ı '313 - 333 doğumlu yaban· 
mur·ard ·i:!a/cılar yokla~~ çağırıhyor 
8Şlıfar gı 1 lımir Yabancı Askerlik Şulmi Baılı:ahiJaılaa: 

1 k 1 - Her ıeoe olduğu gibi 313 dahil 333 d7hll sayı aca doğumlu ihtiyat erlerin atnelik yoklamalarına atığıdak 
-- • -- iıtede göstuildiği vaçbile başlaD1 cağı adan cezalı kılın· 

Ankara - Bütüıı üc- mım111 için ay alan muıyvea günlerde sabah saat 9da• 
retli memurların maaşla ve öyleden snra saat 17 ye kadar şubeye müracaat etme· 
!udroları nakli husuıuo '4r• fe ·i. 

vekaletlerin bazırlıdıkları 2 - Y •palıcak yoklamalara bu doğumlulardan tecil 
listeler baıvekilete verildi. e:lilmiş ihtiyatlar ( her hıngi gruba ayrılmıt olur11 ol· 
B tı 'cetveller bışvekilet müı ıun ) ihtiyat 11kat erat, Hkerlikten ihraç edilmif çl· 
teşın 9. Cemalin reisliğin- rükler de dahildir. 

ie toplanın bir komiıyon· 3 - YokJ.maya gelirken her mükellefin öraetl 
da tetkik ediliyor. aıığ'ıya çikarılan künya puıulalarındaa (bıneyi mah· 

Tetkikler tamamlandık- ıuıları okunak~ı temiz doldu•ulmu1 roldaiu halde) iki· 
tan sonra bir kanan pro şer tane getirmesi lizımdır. 
j eıi hazırla nara le • m'clise 4 _ Yoklamaya gelirken her miikellef mav11ııf· 
verilecektir. Her vekiletin lık tezkerelerini de birlikte getireceklerdir. 
.nevcut ücretli kadroları 5 _ ihtiyat hizmetlerir.i yapmış olanlarda bu yok• 
birer der ı ce indirilmek su· hmatya geleceklerdir. 

retiyle m~•th kadcolara gc· 6 _ Aıkerlik yıpmımıı ve falrat ıınıfı ihtiyata 
Çirilece~ tır. . 1 d ki ı ki d'ır gcçmıı olan ar • yo amıya re tce er . 

Bu ıuıetle ücret kad· 6 6 dd ı 'bJ 
k ld 1 b ı 7- 1111 11yıh kanunuu 3, 4 ma e e mucı ace oları a ıra mış u.u.,a• ._ · · d'k d'I • 

.uüfcceliyeti ttfetberlik müdürl&.lenoce taa ı e ı mıı cıkt.~r. . 'f el rnükellr.fler yoklama g6an1erinde ciiıdaoların• iıletmek Ucrtt!ı vazı e c geçen . . ti 
.. dd l • '-1 üzere ayrıca m• uın ve1ikalanad•n ılıııer tane ge ,.. ~alışma mu et era na " e· . 

J'I w • ı · cektır. ıı , cegı m111 ı memarıy -
te geç Dİf uyalmuı ıçı D 

projeye bir hülıüm ilive 
edilecektir. Buı dairelu-

de iş buıuıiyetleriae bina· 
ea yüksek bnı memuriyet· 

erin ücret olarak brakıl· 

mılara muhtemeldir. 

-----
Dünyanın en 
zengin kadını 

--o--
Mıdrit (• •) - Bütün 

düay oaa en zeağıo kad,nı 

olan ~ Ja)all Va Jder Velt 
56 yaşında oldugu halde 
ölmüttür. Bayan V andt r 
Veltia elinde düayaaıa en 
ıuymetli san .. t eıetlerınden 

.n6rekkep çok kıymetli bir 
ıcolleksiyoa vardı ; Bu kol
leksiyonun bulunduğu ga
teriler bir naat müzesi hı· 
lindedir. 

Munzam bir servet ter 
ccdea bayın V ander Yel 
tin yalnız mius vergisi 100 
(llilyon dolırı bulacaktır. 

Sanat uerleri l&ollekıiyoa 
lan da büküm te kılacak· 
tır. 

Bayan Van der Velt ai 
ininin en ıoo ferdidir. 
Vasi yeti mucibince Nev 
yorkta beşinci caddedeki 
iooığın yıkılması icıp ede· 
cektir. 

PATATES 
Menrlik bışı:ıda hal içinde 
43 laumaradaki pat.tea p1· 
zarında bu faydalı gıdanın 
en aefiı ve ucuzunu bula· 
cakıuıaı . 26 

ihtiyat yoklama rnnleri yoklamaya tlbı 

Yoklama bibi 
6- 7.4 942 
B· 9.4 942 

10 11·4 942 
13 14-4-942 
15-16·4 9U 
17 18 4-942 
20-21 4 942 
24 25 4 942 
27 28 4-942 
29 30 4-942 

4. 5.5 942 
6- 7 5 942 
8 9 5 942 

l 1 12-5 942 
13-14 5.942 
ıs 16 s.942 
18 20 5.942 
21 22-5 942 
23-25 5 942 
26 27·2·942 
28-29-5 942 

doğumlul1rıa listuidir 
Yoklama gllaleri Doğama 

Pazartesi, 11h 313 
Çtrşımbe, Perıembe 314 
Cumı, cumartesi 315 
P•zuteıi, 11h 316 
Çarıambı, perıembe 317 
Cuma, cumarte1i 318 
Pazartesi, 11h 319 
Cama, cumartesi 320 
Paurtesi, sah 321 
Çarşımb•, perıembe 322 
P.xuteıi, 11h 323 
Çuıımbı, perıembe 324 
Cuma, cumwrteti 325 
Pazarteai, salı 326 
Çarşamba, peııembe 327 
Cuına, cumırteai 328 
Pazartesi, çarıımba 329 
P"rşembe, cuma 330 
Cumartesi, pnartui 331 
Sah, çarşamba 332 
Perıembe, cuına 333 

lz-nir Askerlik şubesinden: 
313 .. 331 Doğumlu sail~m 
ve sakat ihtiyatlık hizmeti· 
ni yapmamış gayri İslamlar _ .. __ 

313-331 doğumlu Hğlam ve 11kat ibtlyathk bi:ıme· 
tini yap1namıt gayri lıllmlar ıilih allana ahaacaklar
Jır. 

939 yılında ıiflh altına ahnan ve üç ay kadar bi:ı· 
enet yıpan yukarıda yazıla doğamlarıa san'atklrlancla 
ıevk edil•celslerdir. 

Bu eratın kiffeılnin 21 4 942 g6a6 hmir yerli aı· 

kerlik ıubesinde huar bulunmaları lizımdır. 
Erat ekmek karaelerioi de birlikte ıetireceklerdir. 
Gtlmeyenler 11keri mahkemelere verileceklerdir. 
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~=v~::~:.~~i,F:~~~ RADYO TELGRAFHABERL 
tabancası ile vurularak öldü Anadolu aıansının Talebenin Mühim .,e 

Radgo hOlisaıarı Kıyafet~ liki bir 1ı ı --o---
Adaaada çıkan "BugfiD., refikmizdeı> : 
Ceyhanda müuıjf bir kaza olmuı, Cıyhan bikim 

muavini 8. Fehmi kendi tabancHının kurıuniyle baıın· 
d ın vurulau.ık ölmüştük'. Hadise etrıfında aldığımız 
malumat ıudur: 

8. F c:hmi bir kaç ıüa evvel Belçika markala bir 
tabanca almııhr. Düa Hbah Mercim çiftiliğiaden araba 
ile Cıyhana dönerken, yanındaki a:kadatlarnıa tAban
cayı göltermek iıtemiat!r. Taban canin far jörünü çıka 
raa hikim muavini, namlunun yivlerioi muayene etmek 
üzere tabancayı gözüne doğru tulmuıtur. Tam bu sua
d• tetik düşmGı ve namludaki kurşun B. F ebminin ıol 
k.aıı üzerinden girerek beynine saplaamaşhr. 

Hikfm· mu•vini, çok ağır yar1lı oJ.,ak Ankua • 
l ıkendenıa kalariyle Adana ya getirilmiı ve Milli Meı .. 
ıuc~t fabrikaaı hattahanesiade yıhralmıııı da bir müd 
det ıonra ölmOıtür. 

8. F ebmi, Ceyhanda ve Adana da çok 1evilmiş, ne 
zih, de.ferJi bir geaçti. Evli idi •e bir çocuğu bular. 
maktaydı. Kaza şeqrimizde Ceyhandı tee11ür uyandıı • 
mııtır. 

Ankara (R G .) - Tok- Ankara - Tdrk çocuk· Aak11a - G•Y t' 
yo h•va taanuı ı arı hakkın larının talebelik=11f•hna ya- ru m&aa1ebetlırd• 
~. malümat alınmamakla raşır tuzda ıade giyiame· \ mık makHdiyle fi 

beraber zıiatan mühim ol- leri temin ohuıma11 için M•· ı cıaıa kanııaıo ~ 
m11ı milhtemeldir.~ Bu mü· arif vekaleti tarafından or· ıiyle hiı:eve ririld:, 
caHebetle başvekil ve bıh tı okullara, liselere, ıanat 1\ bu flll:.,.e hareket 

1
. 

d k il . t t' . t' • ibli 1 
iye DIZUIDID 11raya avet- ve kız 11aat O U aray e ı- mHDDJye IDID f 

teri göze çupmıUıdır. Bu cud okullarına bir tamim buluaap buluamıd~ 
taarruz müteaddit bakımın- sröoderilmiıtir. yiz tevhidi ictih~ 
elan önemlidir. Amuikah· Tafebeain ipek çorap umumiyealade v•.11 

ar bunun bir deneme oldu yükıek topuklu iıkarpia, edllmiı •e ba ~ 
;aau ve b111rhkJarının be· ıilılü elbise g iymeleri ya· mesken maıuaiyeti~ 
aüz bitmediğini söylemek· aaktu. Ktı tale\>enin ~etek· ıuçu letkil edecei 
tadirler. teri düı kapaklır1nı ihte · rar veriJmlıtir. tıJ 

Tokyo - Dün J•pon· cekllr. Aııra tuvaletle aaç, ' 0 __.,, t 
yaaı.n m.uht eli.f böl~el~ri.nde yapalmHına, dudak boyan· ' J •ı•k ~~er 
tebhke ıııretı verılmışhr. m11ına ve miibalaıah ılı· zcı ı ı, 

Bt rli? - Ak~eniıd~ lere mibaade edilmeyecek- EJbı•seSİ •rı 
8eyrut hmanında bır gemı tir. I t t 
torpU:endi. Diğer bir deniz- Bu iıleria terbiye 101. . Ankara - lıci ,~ 

Misafir gece y~rısı 
yuo kaçmış 

.ltımıı Yafada elektrik f•b Jarile de teminine ç•hııla- hımaları baklnad• • h 
• rikaııaı ba1ara uğrattı . kt 

1
vekiletiace Hıi111•'11 ı. 

evı so ca ır. ı f il 
• LoDdra - Yaponyaya --o-- direktifler yerildl f b:l 

yapılın bombardıman müt· 1 ayhk bir · proı;;.aıd• l•t 
tefi terin harbi Japonyını a Ka .... 8 plık ' deıilmlıtir. Jır, 

latınbul - Karıgümıükttı, Sultan mıhalluinde ott· kalbine götilrecekledai ve ı ElbiH temin ed• ç 
ran Haaifenia evine evvelki aLş ım Fethi adında biıi Vladivoıtoka ihtiyac ı olma· Hayvanlar ler bumdan böyle e' it' 
ıelerek taşrıdın geldiiini ve orada bulu na oğlundan dağını 2ödeımektedir 1 ı.tanbuJ _ Yeni teıki · ' ••İt r6al&k ell,iıel••1 
kendisine bir mektup getırdiğiai ıöylemittir. Nevyork - logilizler lat Löylerin kı.Hpbk bay· ' c likte çabıaWlecılı1'~ı 

Hanife bu ziyaretten çok memnuu kal mıı, Fethiyi için inı• edilen ~ki Sbily6k van yetiştirme itleri, ••ıi· e· k ~ıırJıu 
rece yatunaa evinde alakoymuıhır. ticaret Hpuru b r Atlan- t' k ' t ·ı lik lf O .1 1. 

· k '- d v k d · y :. ı n st.9 ıyı ı ı e a , • t ll Eıasen uydurm• b11 me tupla t1a ıacagııa an ifan · ilı Jim•oıoda denize indi- d kt · j h t 1 J." 1 
ve bu ıuretle de evde kalm•ğ• munffak olan Fethi ar 0 ıcı ır. 85 8 J t 

rilmiştir . l y 
2tce el ayak kesildikten ıonra yatması içiıı affın• ıe· N evyork _ Amerikan Belediyede Tauuı (•.•) - 1

' 

rilen yatak b "" şta olmak üzere Hıni f c: ye ait ev tşyaJa- kur.nay başkanı tayyare ile ~öytlade Jroyunı.rd• lt 
naı çılarak evden kıçmııtır. f Nevyorka dönmüşlerdir. lzmi2r0 meb-:Ulel~et baadta· Kal karda haatahfl • ' 

Sabableyio iş ' n farkına varan Hani enia vukubulan L .. ndra _ yani Kanı- nesine ın ıra yar ım f 
1
. t ilmi• fi ' 

b ' • h • k v d 1 · b k d k' d 'I k aa ıye e ıeç " 1 iti rrıdürıc11h üzerine zabıta u cüı etkar ırı•ıı~ arama • da kuvvetleri bir İoıiliz li- e i meeı ak ın • ı b ı e
1 

yualer tecrit 8 di 
b ır. • 1 d bütçe eacü neniae na ı ili 1 l tl8 b• mınıaa.varmıt ar ır. . . . ç aDmıı ar. 

Londra -- Tokyo .bom· edalmııtır. _ . ~ öld0ii1 a nl•tıh~ııtıf· -----o---
Izmirli Cemi ~ 

lin rakibi 
öldü 

Gıçen pazar, akşamı 
Çemberlitaş ıioemasındıki 
c~mu ilminde birinin ka 
rrsale birlikte, yakaladığı 
Muııff ar adında bar genci 
tabancı ıle ağu ıur~tte 

yaralıdığıaı yazmıştık . 

Yaralı Muuffu kıldı 
rıld .ğ ı butanede dila öl 
müı, ceie!i mu yene edea 
adliye doktoru Fover Kı 
raa morga kaldırılma11nı 
JGzum görmOştür. 

Mustafa 
Tutuldu 

i>ardımanı Tokyo ve Yoko· Otobüs Butçaaı l -------= 
Otobü ı aeniıiae aitlta· Z • b•ma :rabıik~lıııoda yıa ayı 

ridat ve masraf biitçesi t, 
gınl•ı çikarmışlardır. 454700 lira olarak tasdik Doiancılar köyO, 

Göıhpede ev uhibi Ne R;m~ ~ Biyan~i ltat · edilm f, bu sene ıehrimfsia tarlrinıa •İt m&bBr 1 'it 
aibtnin üzerine çullantp ba - yaa . e~ııı bll gera döl· mubtehf yerlerinde oto-büı 1 muıtar. Yenhi yıP11 tlt 
şınaıt yatık çaış•fı almtk aıe~ı ıt~;· Al d . duHk yerleri yapılmHı lra- 1 ğından eakiıioia bDll- ~~i 
ıureliyle el ve ayığuıı bıg· lt ler a -bt 1 fmbaa p ıeıab: : rarlıotırafmııtaı. madığı illa uluaur. •il 
!ayın koyııuııdald cüıda· Z• a an mu ~ 1 ., D • ı köy8 ~ 
nından yüz liruını ve lir aelerinde 131 bin tonluk lzmir ıicllli ticaret me oran~ı 8 \ ôı41 
.-erutt ilimını ahp kaçan· 18 gemi batırmıtludır. Buı murJuğandan tarı amı 
ludao Bucalı Mehmet Ya- denizinde 12 bin tonlak 1 Muahfa Alhaer ticaret 

celin ıuç o• b gı olan Urla r ı .. ... ge .:n i deva eder. . ..... anı ııe ıımiıde bum•- ı 3KOçOk bag ı·st8 
Tombalacı Mushfıda lımi ı Boenoı ayı oı - Ama- ban . de kemer :caddetiDde M 1 ' t öJ 
zabıtuuı ıa ışarı fi, e:rine, 
kıçtığı htanbulda yakalab 
mıştır. Şehrimize 2tthile· 
rek emniyet müdürlüğün ~ 

teslim edilecelctlr. 

ıoo nehri keoarıada~J •po.ı - 104 ı nuaıarada maaifıto· kt' aıf 1 ~:at osıt 
lara verilen arazi Cimtiyıza ra ticuetile iştigal ede D celi ır, ~arı • 
geri alınmııtır. Normındi . Muıtafa Altnıeria tşbu ti. m rac•• • 
ya vapurunda yeni bir yan· ~::::::::::::::; 

kt S ti d caret nnvaaı ticaret kana- • 
gıa çı ı. ıa uca evam .. .. .• 
lt' nu hlikumleriDe gore . ııcı· Altınpiya, 

e ı.N k Al . lia 4358 ;numarnıaa (kayt evyor - man eıa. • 
1 • d b' k 11 k ' ·ı· k ve tescil edildii i ilia olu erın en ır açy z ışı ı 

bir kafile kınıdaya gel· _
0

_
0
'-·----------

ızmir Yabancı Askerlik Şubesinden : 8ug6nlımirde altıD•11 

fiyatlara: 
Reıat - 3525 
Hamit- 3400 
Aziz - 3300 

Yilkıek ehliyetli ve hiç ehliyet.iz lise v , muıdi i 
ve daba yükael okul mezunu olup kısa hizmete tibi 
mükelleflerin ıevkedilmek üzere 25 3 942 cumartesi 
gBnü öğleye kadar ıub emize müracaatluı, akıi tak 
dirde ceulaoacıkluı i li n olunur .. 

miştir. laoo tuanaa gezmıı•eı daı. 
Milino - Ku üı müf Çunldng - Yunan eyı· 

tüsü ile ltık sabık b•şn· lttlode lZelzeleden harap 
kili AH Raşit Ceyleni Mi- olmuıtur. 

Halkalı- 3200 

--·--ı.-• 

Mı·ııAı oı·vanno bı·ıet1erı·nı·zı· ( Sudat ) Kl•••lnd•• ah11ız.. Çorakkapı Pollı llerkazl 
~ kırıı•ı ile, 164 KHa• l •lhfa OlılDER l alefo•ı 


