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SAHiFE 2--------------- HALKIN SESi------·-----

LARIN 
T. AS ATEŞİ NE 

ZAMAN SÖNECEK? ... 
iHAZRETI MUHAMMEDİN BÜTÜN İNSANLARA 

VERDJGİ YÜKSEK AHLAK DERSLERi 
- 39 YAZAN : GÖNÜL EMRE 

•• •• 

l l ::1 "'lif .. ıını il l 
• ' 1 ıll ••. ~.. .. .nı. " Ln,ıı ulıı . 

-~~ ==-~~---~~~~~--~~---------~--ı 

SÜMERBANK YERLi 
MALLAR PAZARI 

Vilayet 
Meclisi 

alka yak da pamuklu Vilayc-;~~::,~ mccl: 

t • eg" e başlıyor azahgı seçimi haıtrlıklart SUCa * verm . . .. . .. Parti pilayct idare hey 
1 Bir haftet sonra lzınir hal~~n3 tevz1 cdılcc_ek yunlu lince devam cdilmcktedı 

• • •• J _ \'e pamuklu mensucat ıç.ın Sumer bank ~erit mallar Her bakımdan kıymetli a~ 
erı ızin soz erı, pazarı lzmir şubesinde }pzırlıklar. chcmmıye~le devam lardan mürekkep olgun ö 

d• • etmektedir Yeni gelen çok değerlı \1e kısa hır ıamaıı-
1
. . .. t b 1 . 

nı uyu 
~· A kal. delerı· ve ını- . l. mec ısın vucu u ması ıç 

. da lzmirlilerin büyük bir h. veccühünü kazanan B. Ekrem t tk"kl I t p 
ı k"ld .. . . 1• e ı er yapı mış ır. a • • • J • ı Sanal tevziatın muntazam bir şe ı e tevzu ıçın azım 1• ti ·ı kt 

mızın emir eri 1 
• ıce namze er scçı me 

. . gelen bütün tedbirleri almış bulunm~kt~.dı~. Geçen sene dir. 

ra 
1ıhlakın 

Bu memleketin mukadderatını, bu milletin ısbkbal oldug-u gibi bu sene izdihama hıçbır turlu meydan ve-

1 
Vilayet umumi mecli bı refahını omuzlarına yüklenen büyüklerimizin milyon· rilmiyecektir Halkımıza dağıtılmak üzere Nazilli, Ma- • 
1 

_ . . 
25 

"k" "t 
· d · · d · . ki , aza ıgı se-ımı ı ıncı eşr te ·ca vat.ela aşlarımızı azap ve ıstırap ıçın c yaşatmış latya fabrikalarından mühim mıktarda pamu uimensucat b .. .. t lO 

1 d v ı · k · · ·· ı d·kı · t l şarşam a gunu saa ve:. rguncu arı ogru yo a gctırme ıçın soy e ı erı c- gelmistir. l J • H lk • ı 
1. · ı· ·· ı · d. ı d"k · zmır a evı sa onun 

ve · ı ve cana ış ıyen soz en m e ı . ------------- ı I kt K l d d 
"' Aüyüklerimiz aldıkları son ~iddetli tedbirler nasihat , V } k • • yap~ a~~ dır. ~za a~.: .

1 di 1 tekdirle uslanmıyanların hakkı kötek olacaiını pek Şeker satışı ar ı vergısı ay~ı. gun e seçım 1 rı 
ya ;kar b_ir suret.le anlatmış. bulunmaktadır. ~c:best .. ~-e Başvekilimiz yeni fiyat- 1 k • · ce hr. 
m ımuskarane bır surette hcaret yapmaları ıçın huku- larla şekerin serbestçe sa· jı omıs~!lnu. -xxx-
hı :etimizi~ gösterdi i her tiirlii kolaylıkları, açtığı en tılacağ nı nutuklarında be- "Varl.k vergı~ı., komıs: Çimento 
m ,yük kredileri, verdiği en geniş saJakiyetleri, izhar ve yan eylemişlerdi. Vilayete 1 ~onu dün de vah B. Sabrı 

{lal ettigi en geniş emniyet ve it madı suiistimal ede- bu hususta mütemmim bir Öneyin reisliginde toplan- Geliyor 
k halkımızı yakıp kavurmaktan çekinmiycn, utanrnı- malumat gelmemekle be- tılarına devam eylemiştir. 

h ı k k K · h ·· ·· t Yakın günlerde lznıir •D ain erin anunun, ahlakın ve dinin hü iim ve raber Başvekalet tebliğin- omısyon er guo mus e-
ıirleri tarafından nasıl mahkiun ve mezmum olduk- den de anlaşılacag· ı üzere 1 miren kendisine verilen işi 220 ton çimento getrile 

b. · · ı·k · · d ceklir. Bu cimontoların ~ih 
1 ·mı bu tefrikaınızda gösterdiğimiz bir tok misallerden şeker satışı serbesttir ve büyük ır lltız • ıçın e 

k ı k ı ı tiyac sahiplerine tevzi ha ış a peygamberimizin böyle yolunu sapıtmış kötii yü- hiçbir takyide tabi değildir. yapma ta ve ça ışına arını 
· I kli ve kara vicdanlı mahluklar hakkında söylediği Bununla beraber lzmir- 1 dikkatle başarmaktadır. zırlıklarına başlanmıştır. 

·et dolu hikmet \'e hadislerini de burada kayıt de seker mevcudu voktur. l Komisyonun çalışma mev- lhtiy~c _7(.JO_ tondurk 1.~ 
zikredeceğiz. ~ · zularmı teşkil eden islerin suretle ıhttyacın anca uç 11 

Bütün Müslümanların şefaat~·ısı ve biitiin insanlarm Davet edilen ı ilk kısmı hafta son'l:unda t~ ~irine cevap verilecek 
kse,l< mürşidi olan Haueti Muhammedin namuskara~ · 

1 
nihayet bulmuş olacaktır. tır.. . 

ticaret ve din ve yurt k~rdeşlerimizin birbirlerine SU b aylarımız Diğer komisyonlar da faa- Çımentolar yafa çrka 
rşı gösterme2c mccbuı· olduklan mütekabil yardım IZMIR ASKERLiK ŞU- , li~·etlcrioe devam etmekte- rılımştır. 

( • muhabbet hakkında gerek hadisi şerifler ve gerek BESIBAŞKANLIGINDAN: , dırler. --o--· 
~zat örnek oldukları hüsuü OlU\lmcleri ve şefkat men- j C'- -- 6 A a mah 

Aşağıda riitbc ve adlan y 
'Jclerini bur.ada okuvac11k karilerimiz. \'atan ve din e· I b. poıı·sı· -
1 rdcşlerİl1C lllliİm ''e Cefa cdenJerİll, Onl.ırın zararına İ)e Olllllaralarl ya~ıll SUba~•- ır suç,u ır kuA m oldu 
nak sen•el biriktirenlerin n.ısıl ulandıncı ve helak ların hemen lzm1r askerhk 
ici fipibetlerc düşlü ki erini hayret ve ibretle gö- şubesine ınüracaalları ·Jaıım- garaladı 1 la ika pınar iplik fab~i 
ceklerdir. dır. Bostanlıda Rustem oğlu kas oda ustabaşı muavın 

Hazreti Muhammet, hayal pek l:rkcn atıldığ ndan P. leğmen Mustafa oğlu Bekir sarhoş olarak nara Elmas Kömürcü, Emine Ak-
insanlan serbest ve miistakil ya~atacak şahsi tcşeb· Ahmet 311 - 731, piyade attığı için kendisini tutmak ser adında bir kızı vaad 

s ve ticaret islerine fazla ehemmiyet ver<liğinden binba":ı Rasim oğlu Ali 316· istiyen polis memuru Ah- izdivacla kirlelliğinden do 
yahatlerden de pek ~·ok hoşlanırlardı. Peygambsrimiz 66, piyade ön yüzba ·ı Seyit medi bıçakla kolundan ha- layı mahkemece 6 aya mah· 
musu ile kazanan ,,.e kimseye muhtaç olmadan ya- oğlu Emin 333 - 3, piyade fif shrette yaralamıştır. . kum \:dilmiştir. 
mak yolunu bulan insanlann hırsıı.lık etmekten, şu ön yüzbaşı Ali oğlu Mch- 11 Polis memuru, Bekirin __ ...., __ 

n bunun mahna göz dikmekten biri olacakıarını bil- ~.et Şevk~. 328 - 24, v piyade canına kıymasına mani ol- 11 o s· ,. 
~i için etrafındakileri daima meşru kazanç yoluna yuzbaşı Suleynıan oghı Os- 1 mak için tabanca ile ateş lll V8 
~vik etmekten hali kalmazlardı.. man 329 - 68, ütgm. Sabri ederek ayağından yarala- tuz 

Esasen kurduğu ve neşrefti!li dinin gayet tabii oluşu oğlu Muzaffer 368 _ 33J, mışlır. gon 
her asırda uygıın dusl'cck birçok hükümleri ihtiva piyade tgm. Mchrııel Münir Bekir hastaneye kaldı- Bu sene Çaınallı tuz.la· 

rncsi, Resulüekn·nıiıı tabiat V\! hay.ıttan pek çok o~Ju M. Sadettin 14443
1 
rılarak tedavi altina alın- sında 110 •bin vagon tuı 

tamlar alınış olmasından ileri gelmiştir. ..ı lVI l E 1·slı"hsal cdilmisfo·. 
piyam! tgm. c 11uet sal mı .. lır · 

Baz.ı garp muharrir ve filozofları lslamiyctte cihada. ollu Örnl'Y Esfendiyat31069, "{ · 
rbe tesvik eden birçok esaslar bulucdnğundan dolayı . . _ - -o---
islümanhğ10 p ·kte insani, hayır ve merhameti tavsiye pıyadc tgm A.zız oglu Sa
en bir din oloındı ğını iddia etmek gam betinde bu- dtk l 8788, pıyade tgm. 
ınurlar. Lokman oğlu Sadık 30973, 

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

ı Fırı cı Cemal 
ltevkif edildi 

3 
- SONU VAR - piyade tgw. Mazlum oğlu 

Büyük yeni Filim x 
Nik Karlerin :-

Yeni eseri 

l\'1. Sa.kir 31747, piyade tgm. 
lbt·ahiın oğlu Isnıail Hakkı 

x80 61 piyade lgm. ~era

: fettin oğlu Namık 328 do· 

K •11 (SKY MURDER) } ğurulu, piyade tgm. Mustafa 
Uçan atı e Lloyd Nolan-Lynn Barrh oğlu İbrahiın 49913, piyac\c 

fTaDUD açı maz (PIER 13)~ tgm. K:imil o~lu Salim 
~ an 4 43905, piyade tgm. Şakir 

Büyük a tist-Küçi.ik yıldız 'hirlcy Tc.mple :'I oğlu Cemil Kadri S J 510, 

Sokak (Jı•<; l a Rrı rı<l the Corner) :x Top binha~ı Siile) ınan o ılu 
iZ x Niya7.i 328-26, lop yiizb sı 

-Seanslar: her-gün 11.:fo - l 5.30- 9. Oda x Mazhar Nv.bi oğlıı 1\1. Zi a 
Cumartesi pazar sabah 9 da x __ ... _H_. __ ~30 a 159. 

Kömü den 
Zehirlendi 
Şcmiklcr köyiinde Nuri Alsancakta fırıncı Cemal 

karısı Mükerrem kömür 524 adet ekmeği ~atışa çı· 
vurmasiyle bayılmış ve ze- karmadtgı iddiasiyle rDilli 
hirlenmistir. Zavalh kadın korunma nıahl<emesine vr.' 
hastahanedl~ tcda\'İ altına rilmiştir. 
alınmıştır. ___ ,. __ _ 

Nöbetçi· Eczahaneler\ BORSA HABERLERi 
Sıhhat Kemt.rallıncla, 54 - 70 kuru~tau 243 l 

1 ·· ·· SS 84 kuruş .. Ka.r.antina Karaktiuada, çuva ur.um. -
? 4 • , • • • J 25 .. 

Asri Türkpat .u ıncfo, Ali tan 4-~ çuva ıncu, I .
1
, 

l layı ettiu Kemerde. Tilki-ı 127 kuru tan 3650 <l 
k!Hk THVil!kt •: ze,•Hu;~ğı si!tıltnsc;br, 
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korun Köşesi: Köy enstitü- iÜvey kızını 1 B A R K 1 z ı .. 
Öğüs has- lerine öğret- idağlıyan ka-1 

talıklan men yetişti- ' dın mahkôm 
~R VE -NEFES so.. rı·ıecek oldu 
>\RtNIN BERABER ' 

ALEVLEMESI 1 Sayıları on ·ckizi botarı ı~tanbul - Üve · kızı 
Qtı hastalık çok zaman k~y cnstitii~eri.nin. zi~ai tek· Zarifeyi masa ile .,·ikudu· 

•rda kızamuk kuşpa• nık veya . zıraıarhstık ka· nun muhtelif ycrlerinc\en 
botnıaça ök~iirii&ü bii· ~ak~erdckı bazı esaslar da- dağhyaral kmn · .ağır su .. 
'"de grip karahumma ıresınde lok?tabilecek öğ- rette yaralanmasına scbe· 
btıfaşıcı ve ateşli lhas- retmen :!etıştirmek üzere biyet kcrdiğinden Gcdik
tın devamı fsırasında Hasan oglan kky enstitü- paşada oturan safiye adın· 

6r. sünde köy enstitülerine öğ- da bir kadıd aslire 6 ncı 
~k'Ürük yırsıcı goğüste 1 

retmen · yetiştirme kursu 
1 
cezada 1 sene 2 ay müd

lı fşiddetlidir. Hasta acılması. kararlaştırılmıştır. 1 detl~ hapse mahkum ol-
le öksürür bürun ka- 1 Bu kursa köy enstitü-' muetur. 

.t1-r1 açılır k~panır, ka- sü mezunları alınacaktır. t FAS lcrinin araları içeri 1 Kurslar sekiz ders gru-ı 
· Çocuklarda ve ihti- pu için öğretmen lyetiştiri· l 500 taşıtla sessız sada
~ balgam yoktur. ; lecektir. Gruplar güzel sa-, sız A~rikaya kadaar sokulan 
ok ke b - natlar yapıcılık maden iş· Amerıkan seferı kuvvetle· 

re aş agrısı var· · · k k d ki ··ık 
ı teri hayvan bakımı kümes rının as r ç ar ı arı u e 

Perihanın meraklı ve 
heyecanlı maceraljlrı .. 

ROMAN - 17 - YAZAN: A. Fuat Tuğşevcn ....,......._ ____ _. _____ _ 
Bir kaç gün sonra o Fahri 

budalasının kodese 
girdiğini göreceksin 
----~~~----~ . _._~--~~~~--

Heye l i hakime görüşmesinden sonra şahitlerin ve 
Kara Vehbinin mahkemeye celbi karara bağlandı. 

Üç gün sonra açılan celsede dinlenen şahitlerden 
sonra söz alan avukatım dosyasından bir kağıt çıkarıp 
heyeti hakimeye hitaben şunları söyledi: 

- Polıs memuru Şevketin tahkikat neticesinde elde 
ettiği malumattan istifade ederek ele geçirdiğim Kara 
Vehbinin bir arkadaşına yazdığı mektubu okuyo· 

'kat k ·- l l · hayvanclıjı kôy evi işleıi !erden biri de Fastır. Fas rum: 
a cıger a ev en- 1 Şimal Afrikanın çok zen- "Aziz dostum Kenan; 

den hafiftir ı ve el sanatları tarla ve · b' k.. ·d· Sana anlatt .ğım meseleyi diin gece hallettim. Artık 
. stahk gece~ gibi olur. bahçe ziraati zirai işletme gın C ırb l~tşlesı.kır. b ~ 
1~ ·kr d. d' f e e u arı ogazanın i terimiz yolunda gidecek. 

tn başlar. j 1 ısa 1 ır. . . . . .. cenubunda mahruti bir ça- llk gece barda çıkardı, ım kavganın neticesinden 
~ı çubuktur. Daki- Grupların ılk •kıs1 dor· dır manzarasiyle uzanan istifade edememiştim amma bu defaki . planım tamami-
.. 12il kadar olur. 1 der so~. ikisi la.l.tışar aylık Fas ~ ı 9 bin kilomet~e ka- le i~ime yarıyacak.. 
li~ Ve el ve ayak uçla- , olmak u~ere dor~~r . k~rs derdır. Bunun 4 5 bın kılo Bir kaç gün sonra o Fahri budalasının kodese gir· 
~''Y•h.a benzer renk· devrclerı vardır. lkıncı ıle metre karasi Fransaya ait- diğini göreceksin .. 
~iitur 1 üçüncü ue dördüncü ilt1: be- tir. Cenubu büyük sahra ile Bu mektubumu kimseye göstermiyeceğini bildiğim 

b~at. I k ki d şinci devreler arasında al- çevrilmiştir. h fi 
l. a ı çocu ar a I k 1 ki b J 912 d b . F için sana er şeyi etra ıca yazıyorum. 1~crlu d k t hl" tışar ayı ara a ar uluna· en erı ransa 
' r a ço ' e ı· k B 1 k Cinayetimi işlemeden önce pek çok geceler uyuma· . ~k . .. .. · . , ca trr. u ara ı larda kar~ de Tança ve Seple, Akde-

• serıyc olumle hı· taıebeleridi Köy estitüle- niz kayısında Melilla, sahile yıp o güzel kadını hem tüccardan hem de bizim pat-
tı, .. .. 1 rinde Öir.etmenlik stajı gö- yakın .. T~uan ~ima! _kı~mı- ronun elinden kapabilmenin çarelerini dü ündiiın . 
. rrı gençlerde butun lreccklerdır. Knrslarda ille nm muh1m ~ehırlcrıdır. Önn~ tiiccar Fahriyi ortadan kaldtracakhm. lak;n 
~ a. 30 günde müm-

1 
dök dört aylık devre s~çi· Rahat Fransız Fasının bu defa o bar kızını çok seven Çakı Mustafanın eline 

~Çok ~ zaman ciğer I me esas olan ilk deneme iclrc merkezi, Kaza plan ka kendi elimle.. teslim etmiş olacağımı çabuk idrak ede· 
ltr ~ irinli iltihabı "el devresi olacaktır. Bu dev- en ehemmiyetli_ !~manı~ır. rek h~men planımı değiştirdim. Nihayet tüccar Fahri

de cıbae cıkması gi- reyi başari ile bitirenler Mcrakcş, Fas buyuk şchır- nin eskiden pek samimi konuştuğu Necla adında bir 
t-lakıara yol verir. 'ı ikinci devreye geçerek kur lerdir. . bar kızını hatırladım. Tüccarın bir aksam Neclaya fo-
~Stt BAKMALI ? sa devam edebileceklerdir. 1 Arapların mağrip mcm· toğrafını verdiğini görmüştüm. O fotografı Necladan 
0~'-klard h t h. --·--- leketidedikleri Şimal Af ri-a as ayı er· k .. b ki . ·· d koparmak gayesiyle bir gece bar kıziyle sabaha kadar 
l 'Y•rrnah ğizecekleı·i- Ea--ıınce garları· ~ ... tb~t ral arıF ıçtın eM ( n aı kadaşlık ettim. Keseyi epe ' hafiflettim aroma eme-
Qlll • • mum 1 o anı as ır. cın-

't ıanıım temızıemeı• Saat 22 de tekelin bü)iik bir kısını lime de muvaffak oldum. 
t, et suyu ka!mak garptc Btlas Okyanusunun Erte::.i giin Ncdadao ;ıldığım Fahrinin fotoğrafım 
l" .. sarısı vermelı. kapanaca" S\~rinliğini ve rutubetini gı.!· scyyilr fotoğrafçt Dramalı Rasıma rctü . yaptırdıktan 
~u soguk bezlerle 1 tiren rüzgarlar ahr. Dagla- sonra adım adım Çakı Mustafayı takibe koyuldum .. O 

hardallı lipalar Istanbul - Kömürden nn daha yüksek olan lepe· gün etraf !~ararırken, Fcriköydcki sevdiği Zelihasmm 
S 

1 
38 derece sıcak tasarruf maksadiylc:: falaka- leri yaz ortalarına kadar evine giden patronumuzu gı.:!ccnin saat on ikisine ka· 
derecede hardallı daı )arın eğlence yerlerine karları sakhyarak en kurak dar havasız boşluğuna doldulguğu karanlıklarla bir 

~ Sokmalı ispiı tolu erken kapanmak ve vesai- mevsimlerde bi~e vadileı in mezar manzarası a zeden dar bir sokağın sessiz köşe-
lr'ırrn 1. sulanmasını temm eder. l · d l ki d' ı e ı. ti nakliye seferlerini :tah- erın e >e · e nn ... 
~ki d d Fasuı . yerli ahalisi B(;r· Artık Mustafanın evden çıknu"'acag· ını zannederek, 
J 

erde yatakta yat- i etmek hususundaki tct- bcr-Hazarlardır. Fakat bu J 

.. 1 k'kl · b•t · l ) iimidi kesmiş geri dönecektim. ı._ ... u v ceyler içmeli 1 erı 1 mış v~ ıazrr a- guo üç sıuıfa avrılabilir. d 
"ll " J Bu son kararımı verirken, Zclihanın kapısı önün e ~ tnunu temiz '-'ıka- nan proje tasvip olunmu~- Şimalde Rifliler, Küçük 
"" J t du) ulan konuşmalar beni kararımdan döndürdii. Biraz ~~~u hacamat eck· ur. Atlaslarda asal Berberler ve 
tus 1 1 k Henüz latbikina ba~la- cenupta Büyük Atlaslarda daha beklemek üzere bulundnğum sokağın kuytu kö-

1ı._ııı. e apa ar oy- nacak olan pro1·eae .. <=esine sinmiştim. Sabahtan baslayıp, gece )'arısına ka-"Pı"tolu snlar içmeli· gon· yeleşcn Silöllcrdir. Berber- ~ T 

egw lence ye len· J • dar devam eden yag~ mur biraz hafifler o·ibi olmuştu . · g-ece erı !erin ovalarda yaşıyanlan .., 
saat 22 de kapanacak ve Müslümandır ve arapça ko -Sonu var-

~ ·Sonu var- saat 10.30 dan sonra tram- nuşurlar. Geri kalann dili •• x x v. i< x x x >: x >< x x x· >4 >< >< >< >: >! ;ot >< •• :ı< 
t"Cl h•h vay işJemiyecekt r. berberidir. x ELHAMRAD A Bugün i~b!~~~erden x 
• f:) S 1 •• :ı<_;ı<_x_:.._:ı<_x_x_x_:i<~x x -><-x- x-~x><-x->< x x x+. x x 

·~ tfte~darhğına ait ~Bugün Tayyare Sinemasında~ x Senenin en heyecanlı aşk ve macera şahes~r~ x 
tarıh \'C 4725 x JOHNNY APOLLO "Kırlı x iazetemizde inti· x 19-1 l ·942 Perşembe giinü matinelerden itibaren x x Miras., x 

a~iJli Emlak satı XKORKAK KAHRAMAN~ . BAŞ y ARATICILARI 
~t Sg satıs numaralı x x x Çapkın tavırlarilc bütün gönülleri fcth~dcn 
,tı~ulün parsel nu· xMevsimin ilk gülünçlii ve neşeli filmi l lngilizcc süzlii:x x TYRONE POVVER 
cq "a 1 w d x Baş rollerde kahkaha kralı: Joc E. Brovvn · Mary ~ x Nefis şarkllarile dinleyicileri gaşycden 
,ı J ıt acagı yer e ~· C ı· 1 '} ı· ·ı· ı .. 

x 
x 

it "e 869 1 ·" ar Js e - n~ı ıtcc sözü x x DOROTHY LAMOUH 
l tıkuı·· d numara 

1 
x GECE N ö BE Tçı· sı· x x Ay111..·a: Boksör Civciv eğlenceli renkli mjki x 

"ict.ıun a_a nu:nn- x . :x xSeanslar: H~rgiin -l:_ıs.:~,15- 5,15 -7,lSve 9,15 dex 
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