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13 üncü Yd No. 4725 (Her Gun Çıkar Siyasi Gazete) (Halkın Sesi nıatbasında basılmıştır.) 
~Wlim 

P. Ne~riyat Müdürü ve Baş.muharriri: SIRRI SANLI) (Senelik 9, () aylık 5 Lira) (Sayısı 3 Kuru~) 
~--·--------

t ~ ve AÇIK -----·--· --~·------- --· • . , 

SON DAKiKA RAl>YO HABERLERi ıı vı fakir 
llaııar da IAm ·k... • · = -atETıMızıN ucuz en an bahriyesinin Bir lngiliz. pilotu Torinoya 
vEsAıRE TEV- y~ni bir zaferi daha yapılan akın· hakkında 

DAN iSTiFADE V . (Lond d J2 O) A · ı L' · anECEKLER aşıngton ra ra yosu .( - mıra mı- J •• ı• 
. nin idaresindeki Amerikan donanması yeniden Japon De er SOY ıyor 

b?lu Aıansının neş: donanmasiyle temasa gelerek bir Z•rhh üç büyük kru· Kahire (a.a)- Evvelki gece Torino şehrine yapılan 
'oi ~ ba~ırlı ha~e~ı vazör ve bir muhrip olmak üzere beş Japon harp ge- akm şimdiye kadar yapılan akınlar · n en mühimmi ol· 

I' sevıaç ve ıfti· misini batırmış;la.rdır. 1 muştur. 
-..iıya aynen ~~re Ayrıca da bir zırhlı ve üc kruvazör de ağır hasal'a Bir pilot gördiiklerini şöyle anlatmıştır: 

Bu hayırla muı~e uğratılmıştır. Gayet parlak bir mehtapta yaptığımız bu akın çok 
~it çok olan fakır- -- -· *-- şiddetli olmuştur. Şehrin üzerinde yarım saat dolaştım. 

onların haklannı AJ J • bb•• Şehrin mühim kısmının yanmakta olduğunu ve kalın 
etıaeji en büyük man a.rın yenı teşe us- bir duman tabakasiyle örtülü olduğunu gördüm .. ,, 

ek zevki edinen J • k• b k Jd _ -c.:ır•- __ 
Sesi) Dİ pek çok en a un ' ıra 1 1 • v 

. iştir. Hele bu f~- Moskova {a.a) - Stalingrad ve diğer cephelerde ispanya taarruza ugr&rs& 
"-ında on senelık Almanlar kış karargahi kurabiJmeh içio yaptıkları yeni Nevyork (a.a) - Madriddcki Alman elçisi bir kaç 

birden alıp bu teşebbüsler akim bırakılmış ve Mozuk bötge,.inc\e dii - defa general Frankoyu ziyaret ederek Vişi Fransasının 
._..aldığında muhak· mana çok ağır ve tesirli darbeler indirilmiştir. işgalini bildirmiş ve İst'anyanm muhariplerden birisinin 

büyük bir kısın nı . ----.... -- taarruzuna uğramadığı takdirde tarafsızhkta kalıp kal-

• bulunan eski mü· T b k ı• d f ı• t nuyacağını sormuştur. 
de Ticaret Veki- 0 rll IID801D 8 88 ıye General Franko cevaben şayet bir hücnma maruz 

i .lkit1üomesi ve bun· Kahire (Londra radyosu) - Tunus kıyılarında yeni kalı~s~k derhal öbür tarafın yardımını istiyeceğiz .• 
~~erinin tesbit için den bir hava meydam dahn zaptedilmiştir. Fransız. or- dcmıştır. 
~esi bizi ayrıca doları baş kumandanı dün Eransız unsurları teftiş c'- ---0

-- -

~ ~~hzuz ve min- mişt~. Müttefik iaşe ve nakliye_ gemileri. Tobruka nıti· Fransız işçileri Almanya-
,~trr. işte bu ha· maclıyen erzak ve malzeme gdırı:nektecltrler. ı · · 
~1 müjdeliycnl ~--·-·-- ya sevkediliyor 
Ajaasıaın önemli M • t d y h d·ı s kh ı ) H . b"ld" . s·· .. k ~ acans an a a u 1 er to - o nı (a.a - avas a1ans1 l ·~ıyor : uyu 

~;"Qur: . . . . . . olçiide Fransız işçileri Ahnanyaya sevkedılmektedir. 
• ~a, {a.a) - Aldı· Budapeşte (a.a) - - Harbıye t1eı.aretının nc:;;reUı. ı T k . F Al l · f d · ı d'ld'kt 
.._..fanıata göre hüku· ı! bir emirde 18 - 45 yaş arasındaki Yl.lhudilerin derh.ı l ~·mı! ~aı~·~nın h . ~an ~rd~ara ~nf 8~ ışg~ et 

1 
.
1 

en 
llt~ ekmek. ekmek· müracaatleri biJd.irilmişlir. Bunlar i~ taburlarmda çahş-, sonra sev re 1 ece ışcı a e t ço aza ar mı:ş ır. 

-·---'' -- .. --t vesaire tevziatı t rılacaklardır. 1 

lc..ıan ııaık_arasm- 1 ispanya tarafsız kalacak Tunusta 8 Alman tankı 
Ç ve fakir olan· . 

~cak yardımların Vaşiügton. (Lo·ndra radyosu 8.15) ispanya elçisi İmha edildi 
~ltrinc başlanmış· Vaşington hariciye müsteşarını ziyaret ederek lspaDya Kab.ire (a.a) - Birinci ordu Tunusun şimalinde 

'ttret Vekiletindan hükômetti şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Almanlarla temasa gclmirlir: Düşmanın 30 tankla yap· 
e ıönderilen ta- tarafsız kalacağına teminat vermiştir. hiicuında 8 tank tamamen tahrip edilmişti,.. Almanlar 
~ gibilerle vaktilc -~---·ı:.- -- tıçaklarla rlaha 200 piyade eri g~tirmişlerdir. 

---- ıtr.)-·- --1c rnaaşıar~nı b~r· Ruslann Vladikafkastaki 
~ olan mutekaıt· • G · 
ı..~;e ~!>'6'.:,;~~:~: büyük muvaff akiyetleri SOVYE~_

1 _TE_BL_I _I 
lıiıc1· .

1 
. . . Moskova (a.a) - Vladi Kafkasta Sovyet kıtalan - -

ll'i mesı ıstenmış- . l d Al 1 5 b" Moskoı:a (Londrn radyosu 12.30)- Kafkasyada beş 
·ıı b. d d büyük bır muvaffakıyet kazanmış ar ır. man ar m 70 ere ır yar ım a d A h. "k Almaıı taburu bozguna ug· ratılmış 120 tank ve top .. ölü ve mühim yaralı bırakmışlar ır, yrıca mü ım nıı 

ı mevzuu uze· k ... . d"I · t• ele geçirilmiştir. Stalingradda bazı muvaffakıyetler ka· 
k d 

tarda tank, tayyare ve to ıotmam e ı mış ır. 
a ta ır.,, · zanılmıştır .. 

~ hükum~~~mizi~ Lavale büyük selahiyetler 
rar verdirı yenı Vişi, (a.a)-D. N. B. bildiriyor: Mösyö Lavale büyiik 
~elumum muhtaç salihiye-ler verilmiştir. Mareşal Peten devlet reisliğini 

1-tJ ac~kb dertle· ı yapamıyacağı geldiği zaman Laval derhal Mareşalın 
1 hır derman yerine geçecektir. 

meclisi 

120 iniş meydanı el~ geçti 
Kahire (a.a) - Sirenaykada 120 düşman iniş mey .. 

danı ele geçiriJmişlir. Buralarda bulunan SSO tayyare 

igtinam c:•ihnistir. '-''-hakkakhr. l 
ıRitı sANLı _ Sobranya 
k•ıı • Sofya, (a.a)- Sobranya meclisi; hükümet tarafınd a n 

-- ~c---· 

~ '7e •. en! .ı·h~d.it•• hakkında verilen kararların h•p•İni kabuı Alman toplilrı 
~yeli etmışbr. •• 1 gerlin (a.a) - Uzun menzilli Alma.n t~pları Manş 
......_,_._.___ Romaya gore denizinden geçmekte olan düşman gemııerıne atüş aç· 

• .. ,, ( a.a ) - icra 1 Roma ( a.a ) - ]spanya<la seferberlik harekelleri m~ş ve gemileri dağıtmıştır. 

~~ty~ti dün Başvc· ltalyan doygularım de~iştir~n.c mi~li~. lngiltcre .l<ıpanyadn' İ 5 kişi Öliime mahkum 
~V~kil B. Şül!rü snıı flhnan bu aekeri t eılhıı 111 Mıhv<>r ;ılcyhıncl~· Plrhı-
Q • • r:-1 r 1·"1 · ·ı ·1-' Herh~(:1 1 ) kl~ıdüşm~tı~~a.su!1uk \ lltın başk~nlığın· 'iuU'J icldıa t.tmel.:t:_d!: ı · ~ r.ü .r'gı 1 -.er 1 ıı ış ~r1 ~m· "" 
~!Şt~t". t !t.il°~ .. ---~Y ~'1.1 crt~Lgt :Jula!! ~r·_.:ıktadu. 



• 

Y • • ı· ............................... Yarınki ve pa 
INSANLA RIN 
İHTİRAS ATEŞİ NE 
ZAMAN SÖNECEK? ... enı gız 1 ve Halkın Sesi ·· k •• 

, fahiş satışlarj ~AKKIN ~ESİDİR zar gun u 
--·•-- K .. t · Çelebı· sokagv ı 1 maçlar 

HAZRETi MUHAMMEDİN BÜTÜN İNSANLARA 1 
Hava gazı kömiir depo- 8 iP Alsao;ak stadyumunda 

VERDIGİ YÜKSEK AHLAK DER~LERI sunda lbrahim Turgu~ Tur· tamire çokmuhtaçtır cumartesi ~ünü saat 15 d: 
- 40 - YAZAN GÖNÜL EMRE gut adında bir katıp 750 d K-r Şark Sanayı - Pamuk meıı 

kilo Kok' kömürünü gizlice M:zarhkk ~aşdın a ta ıp sucat takımları lik maçları 

Koca Filezof yine hangi 
temellerini kilisenin 

yıkıyorsun? .. 

" . . Çelebı so agın a o uran . . k 1 ki d Ha" 37. S liraya leblcbicı Rıfata l d 
1 

S . ıçm arşı aşaca ar ır. 
• okuyucu arımız an ım- k S b · A - art sattığı iddasiyle tutlllmuş- J ld • b' kt t 1 em: a rı rmagan, Y 

za ı a ıgrmız ır me up a. hakemleri Atıf Kutluo;Ju 
tur. Kış dolayısiyle sokaktan B h tf Veskedir. 
BiR EKMEK 60 KURUŞ ~eçilmez bir hale geldiği ve p a ac '~nü saat 13 te 

Keçecilerde Leblebici ha- gibi üstelik karanlık olması K azakr ~De· 'rspor ka r-
k d. _. . arşı ya a ını 

nında Hasip Yokuş 600 büsbütü~ zorlu ve~ ı~ını şıJaşacaklardtr. Hakem Mus: 
ekmeği kartsız olarak 60 acıklı hı~ suret~c şıka~~t tafa Şcnka1, yan hakemler• 
kuruşa saltığı iddiasiyle tn· etmektedırler. Bırkaç gun Mustafa Bayra, Atıf Kut-

Bugün yer yüzünde, dünyantn beş kıtasmda, yerler- tutmuştur. evvel bu soka~ın başına 
1 

-ı d 
k 

. . uog u ur. 
de,fgöklerde, denizlerde ve denizlerin dibinde çarpışan BiR iHTiKAR IDDIAI çokurlan ka~at~~ ıçın 1 Yine pazar giinü saat 

· boğazlaşan, birbirlerinin kanlarını leziz şerbetler gibi Palancılar çarşısında ba. biraz kubm kdok~l u~dlersc 
8
de l 5 le Altay. Altınordu maçı 

içmeğe çalı an ve en zalim, en amansıı tahrip vasıta yarım ıra mış ar ır. u d H k F •t Siııı .. 
. ha atçı Rascl Arditi dük- . 

1 
k var ır. a em: en . 

ve silahlariyle. evler yıkan, şehirler yakan, . mabctl~rı kanmda b~lunan Gaıolika dertten b~r?n evve ur~a- saroğlu, yan hakemleri Al•: 
bombalıyan, çoluk, çocuk ve ihtiyarları yok eden mıl~ dl b' dd . 1 'losunu rılmaları ıçın sayın beledıye ett.ın Kazanova ve Sabrı 

a ı ır ma enın cı . . · B R t bl b' 
}onlarca ve milyonlarca hıristiyan ölüsünü \'C "Bir ya- 15 lira)·a satarak ihtikar r~ıs_ımız · .eşat e ~ t• Armajandır. 
nağına bir tokat atana obiir yanagını da çc,ireceksin ... yapacağı iddiasiyle tutul· cı.oglundan rıca etme te· ---ea--
diycn bi dine -.atik bulunmaları onları bu korkunç bu mustur. dırler. 
vahşiyane, bu canavarca boğuşmalara atılmaktan men HalkınSesı· Memurların 
cdebilıni~ midir? i BADEM KAÇ KURUŞ? b d•ı 

Vorşllof bulvarında bak- HAKKIN SESiDiR ya 8DCI 1 
Biz bu mütalaaııuzla hırisliyanlığı tenkit etmek '.'e- kal Ziya Yoldaş dükkanın- ....................... .. 

ya dinler arasında bir mul<ayese yapmak tasavvurunda ~a mevcut_ ba_de~lc.ri fazla Elektrikler İmtihanlan ·f 
bulunmadığımızı ve bunun bunun bugün zamanı olma- fıatla salhgı ıddıasıylc tu- , Ankara, (a a) _ Maarı 
dığını .kaydederek şu neticeyi çıkaracağız ki: ı t b hl fr' 

tu muş ur. sa a arı vekilliğinden bildirilmiş 1 • 

- Hayat ve tabi.it kanunları d<timi bir mücadeleyi DA d•ı ,. k Devlet mcmurlariyle baıt' 
emrettiği için, sana saldıraca~;, senin evine girmek, se· avet e 1 en yanaca kalarda çalışan memurlat1" 

nin vatanını zaptetmek senin milli şeref ve namusu- SU baylarımız · Sabahlan hav~nı.n çok 3656 ve 3659 sayılı kanu~ 
nun bir timsali olau mukaddes bayrağını çiğnemek is- karanlık ve mevsımm so- Jara gore •apılacak yabaP 
tiyecck bir düşmana karşı cihat açmayı cmr~tiği için IZMIR AS~E~LIK ŞU- guk ve yağmurlu olması dil i~tihaııları 24128 So": 
Miisliimanlığa hücum eden bazı hıristiyan muharrirleri- BESIBAŞKANLIGINDAN: erken saatlerde fabrikala- teşrin arasında yapılaca~ 
ne, diişmanlarını elleri bağlı bekliyccek milletlerin ne Aşağıda rütbe ve adları rına gitmeye mecbur olan tır. Yalnız bir yabancı dı.I· 
hale düşeceklerini şu son kanlı boğazlaşmalar,.karsısın- ile numaraları yazılı suif>ay- ameleye zorluk vermekte- den imtihan verecekler jçı~ 
da bir kere diişünerek bundan sonra lslamiyeli ooa (arın hemen Izrnir askerlik dir. Belediye reisliği bunu 2~/ Sonteşrin yazılı ve 27

1 göre tenkit etmek mantık ve insafa daha uygun ola- şubesine müraca<ıtları-lazım- nazarı itibara alarak bu Son teşrin sözlü, iki yaban' 

caktır.. dır. _ _ sabahtan i:ibaren sabahları imtihana girecekf~r için ~:, 
Voller gibi dini taassuplar ale) hinde pek çok acı P. tegmcn Mustafa oglu saat 5 30 ıle 6,45 arasında 24 ve 25 Sonte rın yazı 

ve zehirli hücubeler yazmış bir filezofun Islamiyct le- Ahmet 31 ı - 731, piyade elektrilderin J.15 saatlik ?.7 ve 28/ Sonteşrin de soı~ 
hiode yazdığı satırlar hakikaten Miislliman dininin ah· binbaş1 Rasim oğlu Ali 316- bir miiddet için yakılma- lü imtihan günlerı olara t 

ret ·kadar diinya işlerini de düşünen. ıslah eden 'c ah- 66, piyade ön yüzbaşı Seyit sını tensip etmiştir. Bu emir tcsbit cdilınistir. lmtiha111~, 
rette uğranılacak korkunç cezaları da hep dünyada oğlu Emin 333 • 3, piyade dün faurikalar da çalışan An karada dil, tarih c~S. 
~apılacak kabahatler, ahlfiksızlıklar için v..ı·ileceği-ıi ön yii.ıba~ı .Ali oğlu ~leh- ameleye de bildirilmiş ve rafya f~k~ltcs~nde ve ~st~:
ıfcri sü.ımesi insanların her fırsattan istifade ederek met Scvkı 328 - 24, pıyade nmuıni bir memnuniyeti mu· bulda unıversıtedc yap h' 
ahlak kaidelerinin ta, siye ettiği doğru \'C düriist yol- yüıbaşı Süleyman oğlu Os- cip olmuştur. cak \'e imtihanlara saba k• 
dan gitrnderini temenni ve cmrelmcklen başka hir man 329 • 68, iitgm. Sabri --o--- !arı saat 9 da başlauacıa 
gay gütmeıni~tir. loğ lu Mıızaffer 368- 334, . lır. 

Malüuı oldu"u lizeıc Voltere tarir. etmek isliyoıııP'.Y•d•' lgm. Melı.nıct Miınir Italga, Macarıstan Mevsim yağ' 
bir adam bir gün bu miitcfekkir filczof bir gün clindt• oglu M. Sadethn 14~48• Si k anın . ' 
kalem yall ınasasında görü:-acc ona şu sözle le çal·; piya~~ tgm .• l\le~met Esat f8 0V3 g mor ve seJJetJ 
mıslır : 1 o~lu Omcr Esfen.dıya~31069, 1·sted1'kl8rİ mallar l . . 

. 1 . kT . pıyadc tgm Azız oRlu Sa· j b~~şladı - Koca filezof elinde ka:ıına. yme ıangı usenın S .. l .ı h·ıı t..1. " 
dık 18788, pi} ade tgm. un gun eı ne ıı.1assa . • s·ını yag' temclleıini yıkmağa koyuluyorsun?. M · J de 1 •s mev 
Lokman oğlu Sadık 30973, Itlya, Slovakya ve acarıs- rnur ' 

0 
.. 

0 
~, .. 

- SONU VAf{ pivadc [nm. Mazlum oğlu J tandaudaıı keudir. ihiiın ve murlan ba:lamışlır. du 1e' 
- ---- 1'11 .. ~akir°3 t 747 pi·vadc t~nı. 1 pamuk diikiintüsü ve kiiçük balı yağmur esnasm aevfc" 

ı\ • "' ' " ~ ' 'k . d b zı x 3 Büyiık yeni Filim x Jbrahinı oilu lsmail Hakkı bas h~\·an derileri gibi peç.ı · scmtm e a gın"' :Y EN 1 DE Nik Karterin ~ x80 6, piyade tglll. Şera- ihraç ınallarmııı.a faıla ta- rin ~odruın katlar~ r:u 5\l" 
Yeni eseri ' fettio oğlu Namık 328 do- lep yapılmal tadır. suları) 1 • .dolmu~ ~ .t; tar•' 

:U •K •ıı (SKY MURDER) : ğnmlu, piyade tgm. Mustafa Fa kal talip memleketler lar beledıye teşkıl~ rla bO" 
x Ç8D atı eı•u0'1!d Nolaıı-Lynn BarrL oğlu İbrahim 49913, piyade bu müracaatlarında gemde- fmdan motopompa~ 

" - ·ı · ı S ı · · l ıı ı· h · şaltılmıştır .,. .. xK d K J (PIER 13)x lgm. Kamı og u a lm rılece < ma arın unıa ne rı d' h . yükşelııı'' anun an açı maz · d S k' d d l ·· d ·ı Gc ız ne rı x x 43905. pıya e tgm. ..,. a · ır unma an evve gon erı -
x Büyük n:tist-Küçük yıldız ~hirley Tcınple :, o ~ıu Ct•mil Kndri 51510. me~ini islcklecliı ler. Alaka- tir. ht nıetdil'· xs k k (]usla Huund the Corner) .x l'op binba"ı Siileynıau oklu darlar rncıkfıı memleket- Tas.~ası .. 7u e tedbir' 
x o a zı x Niyazi ' 28~26, lop yüzbaşı )cYe 5-1 o milyon lira kıy~~ Ba~ı koyler onc e~:şkınlıi' 

- s;anslar:-her ün-11.30 - 15 3U-J9 ~ oda x Mazhar Nebi oğlu M. Zıya tinde illra · ?'apılabileccgım lcrı ~~~akl~ .. :.aktad.r 
Cumartesi pazar sabah 9 da Y ~~o 159, .. ()y!em.e' ecl• ·!o:. s~ ! • Y pt • - -----· . 



SAHiFE 3 ----------
~korun Ka eai : 

HALKIN SESi - -- 20 Sonlqrin 1942: 

Bakallarpek- Resmi müba\ K 1 Z 1 •• 
Göğüs has- ı 

lıkl mezi ı2o:ku- 1yaalarda ra-
1 

Perihanın meraklı ve 
ta ____ ~n 1 ruşa verecek yicin tespiti 

.\l\clGER GANGRENI \ Dün ~~bah vilayette vali Tiçaret ,·ckillliği bir ta· heyecanlı macera)arı •• 
liavası olmıyaa yerler- B. Sabri Oneyin reisliainde mim yaparak belediyelere ROMAN - 18 - YAZAN: A. Fuat. Tuğseven 

~Yaşayan bir mikrobun belediye reisinin ve toprak ticaret edalarına ve borsa- ------- -------
itidir. mahsulleri ofi-i miidüriinün lara resmi daire ve mües- s··ı·· t• • t 1 

Bazctn bu bast•lık ı çok iştirakiyle uzun bir toplantı seselerin yapacakları müba U UD C~Sare imi Op ayıp 
~lamıılarda veyahut baş· yapılm~k.tadır. Bu toplanti- yaalar için hakiki rayiç fi- be)İmden Çlkardıg"' ım kama 

.. bir akciğer :hastaliğiyle da lsmırın ekmek mevzu- yatlarının sıhhatli bir su· 
'*'tıtnıin ve iriııu kulak ıarı ve aıeıumum iaşe işleri retle tespitine litina edil- ile Çakı Mustaf anın 
:t~lclerinden ve ap~disit- gözden geçirilmiştir. mesini bildirmiştir. ı 
~il sonra da olabilir. Has- ~elediyenin açtırdığı bak Bu tamime göre r~yiç Üzerine atı)dım. 
,. ~ksürükten 'bıkar göğ- kalıye mağasında pırınç., vermiye salahiyetli teşek- e ------

161lde sikınb ve yanlarında fasulye, nohut, börülce, küıler piyasayı dikkatle tat· Damlaların sokak kıyı lnrındaki meydana getirdiği 
~İ'1lar vardır. Balgam fe- zeytinyağı vesaire ucuz fi-t' bikedecekler ve mahalce sel .şırılt~larma karı~an insan sesleri durmuş, bunların 
:- halde kokar en geniş yatıa sattırılmaktadır. tesbit edilmiş azami fiatlar yerme bır a~ak se~_ı peyd~ ~lmuştu. 
'laııları bile kokutur·tAteş Belediye şimdi de bu 

1 
olduğu takdirde bunları ak· Sakla~dıgun k?şeden ıhtıyatla. baş~~u u~atarak ba• 

~ derece i d·ı k • mağaza içia kafi mikta da si halde beıedivelerin ' mu- kınca Ze!ıh~~ın evınden. nyr~lan b~~. ~ol~.enı_? karanhk 
~ _ Y gecer 1 u k . . . ı . · sokaktakı donemece dogru ılerlcdıgını gordum. 
Ilı Yuzüaün izleri bozul- pe mez tcmm etmıştrr. Bu rakabesı altında !. kurulmuş Artık iş becermek sıra~ı gelmişti. Bütün cesaretimi 
\a~!J': . .. pekmezler kilosu llS ku-; olan se~hest piyasa ~~yatla- toplayıp. belimden çıkardığı~ kama ile Mustafanın 
~ •dık çok vardır. Ôlum- ru~tan satı"a çıkarılacaktn. rım ra)ıç olarak gostere· üzerine atıldım .. 

il ~aşk_a caresi yoktur. Belediye lzmirde pekmeıin 1 
ceklerdir. Böylece mübayaa Neye uğradığını bilmiycn adamcağız benden tarafa 

~İJI Cııcran pek az bir ye· aıai ] 20 kuruştan satılaca- f yapacak makam ve ~mücs· dönmek isterken, gecenin korkunç karanlığı içerisinde 
t' ~e olan Ufak bir garg- ğını bakkallara bildirmh,tir. 1seselerin \bu mevıµdaki bir ölüm şuaı gibi parlıyan kamayı göğsünün sol tara
~ llb·Crdc biraı iyilik bekle- F 1 r· ti· o t 1 t müşkülleri ortadkn kaldtrıl- fına· saplamakla beraber onu gık demeden çatnurlu su 
t 111• az a ıa a • a ı~ yapan ar l b. 'k' .1 . . . . . d'k b' d r. dl' , .1 kf m ş olacnl~tır. ın ınh erıuın ıçensme uzatıver ı ten sonra ce ım en 

NASIL BA MALI ? a ıyeye \erı ece tr. --o-- ~ıkardığım Fahrinin fotoğrafım. Mustafanın göğsünde 
~ Akciğer alevlenmesi gi· --o-- ı açılan delikten f şkrrmakta olan kanlarla boyanan ce· 
~ balnlirsa da en dozrusu Manı·ıaturacıı r 1 Mekteiplerde sedinin iizerinc fırlatarak oradan Sl\"JŞhm .• 
t11ı,Q hekime h b il a ın lf l~tc. dostum artık sen de haşlı başına hır patron~un 
~~tar. a er yo a- uersiz taleplerı· etüdler kaldı- ben de .. ~l\,ustafa~:ın kalıp, elimizde bulunan mallan 

~ .., ! beraber pay edcrız. 
~l(CJGERDE su lstanbul - Maoif.ıtura-'rılacak mı? Yalnız tekrar tekrar SOjliyorum söz. araıu1zda kala· 
1'0PLANMASI - cılar Ankaraya bir heyet\ Maarif vekilliği okulla - cak .. Be.o ?ir kaç gün ortadan kaybolacağım. Fahri 
~._ öndererck Ticaret ka' t d k k dd 1 . d hapse gırdıkten sonra meydana çıkarım. O zaman o 

~t "Ciğer pdeklerine su- ~ . . ve ,e- , a ya aca ~~ e erın. en kadmı da iyilikle olmazsa zorla kendime bağJmağa ça· 
·il dolmasıdır. tınde~ ~anıfaturacılarm kar 

1 
tararruf t7mım maksadıyle !ışaca~~m ... 

'ar1~brek yürek hastalık- hatlerıwn arttırılmasını is-
1 
bazı tedbırl~r alınması et- Selamlar 

dil lıcfa damar sertlikleri•- istemislerdir ticaret veka~. rafında letkıklere başlamıs- KARA VEHBi 
h, 'it bazan akciğer zarı· leli lstanbul Ticaret ve Sa- hr. H .. k. ,. 
~ t .. 1 • j en uz al ı <.f arak t s· Avukatırıı n kt b k b.t. d'kt h ~İtı "P anan suyu çıkarmak nayı Odasındaa bu husus· 't d'J J 

1 
b b ı e u u o uyup, ı ır ı en sonra c-

~\ır ddeldikleri vakitte iyo- ta tetkikat yapılmasını is- , pdı e 1 mtl e~ed~ eb erda w~r yeti bakimey takdim kılal'ak, sözlerine şöyle niha· 
.ı cdild 'T k . . ers saa erın e azı egı- yet verdi ; 
'Qkt en açtan ullan- temıshr. iklikler vnpılması muhte- - Tutulan zabıtlar, elde mevcut vesaik \'C dinleni· 

!~dloora görülür. Yapılan tetkiklere göre 
1 
meldir. Bu cümleden ol;ı - len ~ahitlerin şahadctleri miiekkilim Fahrinin bu cina· 

l>ır en b · - · .. t b. · · ı ~ltlt . ıre goaus e ır manıfaturacılar 194') ~sene- rak tek tedrisat yapılan yctle hiç bir alakası bulunmayıp, esas failin Kara Veh-
~~ lk ıle ba lar, okadal' sindcll beri beş defa muh- 1 okullarda öalcden sonraki bi olduğu teeyyüt etmektedir. 
'\ha: 1~r dardır ki, hasta telif vesilelerle kar vüzde-

1 
etüd saatlarınm kaldırı1m::ı- Binaenaleyh adil mahkemenizin takdir buyuracağı 

Q I nıu e emez. J • • k . ·k. 1 ı düşünülmektedir. veçhi!e mücrim ayrılarak nıiiekkilimin bcraeti cihetine 
!.I· a gam köpüldü ve renk erını arttırma ım anını ı B . t t h kk .. k t ıııt. • f u vazıyc a a ·u c - gidilme i talebindeyim ... 
~A . bul~uşlardır: ?da ~u de· irdiği takdirde okuUarcla Kara Vehbiye mektup gösterildikten ve bir kac 
Ji· SIL BAKMALI ? fakı taleplerını yt•rsıı hul- iki şa:ıt devam eden etiid ·ahit daha dinlenildikten sonra heyeti hakime toplau-
~kGç bcklcm.cğe gelmez muştur. tsaailerinde yakılan kömiir- ması neticesinde okunan karar, Kara Vehbinin on beş 

: ~d ~a-sta .bu kaç saat - - ·- den mühim miktarda ta- sene ağır hapis cezasiyle tecziye edilerek benim de 
fie oluvenr. y • { arruf miimkün olacakbr. beraete mfıstııhak olduğumu meydana çıkardı. 

~bl ~kim gelinceye kadar arın çımen· ıp ı· k il .. o gün aksanıa doğru l'Vİmc gittiğimde Perib.anm 
'~~ 1 ~hacamatlar gardallı ) O IS O e JI elbise değiştirmekte olduğunu göri1nce. onun henüz so-
1\~ler ve 300 500 gram to ge iyor mu••du••ru•• • kakLan geldiğini anladım. 
il..~ r kan almak kafurlu • Genç l\adınıa beni karşısmda görmekle dUştüğü 
'lll&al k J • d Yarın lstanbuldan 220 ı t L ı ı· K ll ·· hı::yecana ehcmmiv :t vermeden ona sordum: lı ar yapmCJ azım ır. . .

1 
~ anuu po ıs o ~11 J 

t~ 'ltkim gelince yapa<:a- tou çnneoto?un gelmcsı mddürlüğüııc tayin edilmi~ - Nerede idin Pcıihnn'! 
ı biJir. heklcnmektedır. Bu gele· olan eski lzmir polis mü- -Sonu var-

1)"~ cek ~i~entolurın bir kısmı dürü Salt Öz.gilrün Is tan- •• x 1ıı1 :ıı: :;( >! x >: x :ııc x ;< x x ;ı« ~ ~ :w: ;ııı ~ t< :..c ....-; 

1\1\.clGER VEREMi resmı mşaatlara ayrılacal,-ıbulda vefat ettiğini tel:' .• x ELHAMRA~ DABugün .P.~atinelerden x 
~ tır · ı b b ld k x . ılıbarcn x llgün gençlerde ve ye· ı· . ur e a er a T • - <11ı:.5ıTiCl':~1'l'~aoıı:~:mıw..;;::aıwmzıı-
İf insanlarda başlıyan :•

8
1< :ııc K :. ~ x-;;.T:ı: x ;.: x~.<x-x-:x8-.;<~x-x-d~-.. ; Bütün aşıldarın sabırsızhkla hekledikleri ,. 

1 :
1
trcrnin ço~uklukta ha .. x UgUD ayyare ID&masın 3x x ALiCE FAY • KARMEN MU.~ANDA x 

\ 8i an veremın tazelen· x 19·1 ı-942 Perşembe giinii matinelerden itibqren x SE'ZAR ROMERO JOHN PA YNE 
~,~deıı ba:ıka bir şey ol- xKORKAK x x Gibi sinemacılık dünyasının döı-t \iöbrctfi yıldızları x 
\b~ı anlaşılmıştır. Bir• x KAHRAMANx ~ t.uafından yaratılan 
~re uyanmaşı ve ha - xMevsimin ilk gülünçlü ve nc~cli filmi 1 lngilizce süıl\ıx xx ffAVANADA BAYRAM x 
\:. 

1 için vücudnn zayıf- x Baş rollerde kahkaha kralı: Joc E Brovvn . Mar)' x 
' 81 ı· d . -. . k ı azım ır. x Carlislc 2-ln~ılizce sözlü xRenk, ·es, ınüzil, \'e en y ni dans ~üı.elli leri e bütiinx 
v 0

•• x ECE No·· BE . . İzınire hakiki bayram günleri ya ıyacaktır. 
~t ~~EM BAŞLANGICI x G TÇISJ x s- Ayrıca iki nefis taLii renkli sürprizimiz x 

~ ak!aml.arı ~eya bir Oynıyanlar: Carol L~)~ıbaı d - Briar~ ~heme - x _Cumartesi, pazar giin·I·<'~'. 11. l _S de başlar x 
\;ltıa uzerı e hır derece Matineler: G. Nöbelçisi: 2.20-5. 15-8.10 K.~Kal ranı;:ıı.:x 

1 
xDıkkat. Hafta~ıın her gunun~t! sik seanslarda bütünx 

· (38.7) 3 SS- 6 50 -9 45 Cumartesi pazar l de başlar .x i " ın•~vkıler ucuı.dur. Salon O kuruştur 
,. ' • ' 1 !ıı!Mfııll~;ıt!ıı4>: lı!!lıılMt:t >ı ~;ıı:ııc~~:ı4MWM 114M 
-~!)~U l'e.P• tA , W1 M V. lııf Cıf ~ M fO' ~ M M 'l:f ~ M ~ \:'! ~ ·~ ~ - - - • - --- -·---- - - _ _.._.. 
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~DDETLiZELZELELER RA~~Y~O~-~T~E~_ L~G~R~A~F~H~A~B~ER~-~~~~R~İ 
~!1;~~re ~~y~:::::rd::;1ıcebelütl~~k Istili.aİbnda-•1 B~~~biha· 

·-----· 20 onte!llriD 1942 

-- - -<1-·--" ta yaralı ki Yunan .. Gokçen 
:: ,Ankara - Balıkesirie çevresindeki vilayetlerde l ·ı - başvekili ı Turt hava kurumuna 

elenin devamland1ğı gelen haberlerden anlaşthyor. gemı er . 1 • .. .., 1 d 
Sarsıntıiar aytn on be inde ycraltından gelen müt· Liıbon, ( a.a ) - Kırk Atı~~· (a.a) :: Yuna~ 1222 fıra 111111 8 f 

~ uğultularla başlamış. senedenberi denizcili~ eden Başvekıh Çola_kogı_u . sıhbı 1 Ankara (a.a) ·- Türk 
a Zcb:ele bilhassd Big-adiç.te ;:iddetli hasar yapmıştır. bir Portekizli Ccbeluttarık sebe~ler hasebıyle_ 1~~ı.fasını hava kurumu başkanhgın

ıabadaki 880 evin yiizdc atmışı taş taş iistüne kal- hakkında Espera mccm_u- ve~~1ş ve başvekıllıgı mu-. dan: 

nak iizere harap olmuştur. Geri kalaull!r oturulmuı ksına şu mnliımatı vermı!ll· a~ın~ Lugetopolasa devret-ı Türk hava kurumu iha-
!:lcdir; Enkaz altında şimdiye kadar 6 ölü ç ka.tılmış- tir: mışhr. vacılık muallimi bayan Sa· 

1 
" - Cebelüt_tarakta bir -- -<>--- biha Gökçen kurumu 1222 

e. Sıodırgının gölçük nah.iye merkezinde 17 ev tama-, askeri hastanen.ın muh.arc: ş· al Afrı·ka lira bagışlamıştır. Hava ku· 
~ n 28 ev oturulmaz şekılde yıkılmış, Esmendere köyü 1 be csnasındakı f~ahyetı lDl 1 run.ıu gayelerine yaptıiı 
j . ~ri de harap olmuştur. Bir ölü v.ırd•r. Nezyen Işık- / dikkati çekmektedır. Bu da SOD durum lbüyJk yardımdan dolayı 

Balatl. G_ irdekli Armutlu VI! yusuf cami köylerinde hastaneye yaralı . askerler . /bu candan büyük alakasını 
'. ar mühimdir. Diğer ita raftan Zonguldaktan gelen 

1 değil, yaralı gemıler g"!· ~ondra; (a.a) - Sıma! takdirle !karşılar. 1 

.>ere göre kilimli mcvkiinde bir sist tabakasının mektedir. Fakat bu gemı· Afr~kadak! ~on du~m şu ---- _ 
a f masiyle altında kalan evler çökmüştür. ler Cebelüttarıkta yarala- ş~kılde hulasa edılmekte· 

Enkaz artında 9 ölü çıkarılmıştır. Kızılay felakctze- rmı iyi edemiyorlar. Zira dır. Kömürden 1 

ere yardtm hususunda acil tedbirler almıştır. düşman bombalarını bura- .. ~un~s~a Britany~ .. para-

----------- ya da atma.lcta v ! gemiler· şutçulerının harekeh onem- 3 kişi zehir· 
de veni yaralar açmakta- li bir hava meydanının cl-

Y enİ tayin Altın fiyatı ) dır.:. ~·edilmesini t•min etmiş· lendi 1 

k•ıı d•• •• -----~- ·-- hr. Ista1Jbul - Kumkapı· ve na 1 er uşuyor Et f ·atı düt Uçar kaleler Bizerteyi daki soguk hava vagonla-
' . Maarif vekiligi meslek Altın fiyatı düşmekte f arının y• bombalam ştır. rından birinde üç kişi ölü 

ılları öğretmenleri ara- devam etınekedir. Bir altın 1 mesi beklenigOr Eransız kıtaları da müt- olarak bulunmuştur. Tabki-
.da yeniden bazı değişik- 3? liraya k~dar dü müştür j tefikfcrle birlikte har cdi- kat netiçcsinde ölülerin Eli 
er vapılmıştır. Şehrimz- Bır gram kolçe de 430 ku- -o- l yorlar. ad&nda He diğer iki gayri 1 

fİ öğretınenlerden nıuh- ruştur. lstanbul - Son ganler- Çat gölünde geldiği bil- müslüm olduğu ve bunlann 
f okullara tayin ve nak- -xx- de ette bilhassa koyun fiat dirilen 3 üncü müttefik vagcnda yaktıkları kömür-

! 'ilcnlerin isimler ni yazı- Ege larmda lereffü görülme.lde- kuvvet gurubu Mihverin den zehirlenip öldukJeri 
·uz: .

1 

dir. Koyun fiatları 170 e meşkc:ı cephesini tehdit el- tespit edilmiştir. 
Ankara İsınetpaşa Kız Denı· zinde kadar cıkmışlır. mektcd r. ____ _ 

,ştitüsü moda ö~retmeni Bununla beraber alaka- - - -.)-·- -
:ıran Gülçür Istanlıul Ak- Viyana (a.a) - Yunan darlar muhtelif Anadolu \'İ- Yunanistana gf!nı· Mütekaitlere kömür 
n Kız San 'at okulu moda sufarında yeni aletlerle 1 fayetlcrinden pel< yak.nda ~ • t b 1 ld 
rctmcnliğine ve rniidiirlü- araştırmalarda bulunmak ' gelecek külliyetli miktarda 1 gardımlar tıvzıa ına aı anı 1 
~-e, Kadıköyii Kız Fo ti - iizcre Eğe clt!niıinc giden ı koyunfarla fietlarin 140 ku- ı btanbul - Kömür tevzi 
,u .. moda . ö.ğrcln~cni ve fon heyeti dönnıüş ... ~ bir 1 ruşa dileccğini söylemekte - 1 Londra (a.a) - Royter müessesesinin bir aydenberi ıdn~. nıuavını Sabıha Say . . dirler. 1 ajaıı-.na ~toııtrcalden bildi· memurlara yapmakta oldug· u 1 Od · A k K çok yenı kcşıllcr ve elde o· . f t.' b . . . y . 

, emış şam 1z t . . f'( ' J 1 ı ı~er tara an l'Ur an ı·ıhyor: unanıstan ıçm },ömür tcziab bitmek üzere n ;ıl okulu nıod.ı öğ r et · e nııs t ım er a mıştır. 1 b ki d 1 • 

1 ayramının en asması o- bugday süt tozu battamye- oJdug-undan tekaütlerin de :n ve müdürlügiiPc Ame- -o- j • 1 h · · k 1 

ı K .. · ' . . ı nyısıy e şe rımıze ·oyun ler yiiklü iki ls\'eÇ .ı\apuru beyannameler! kabuı cdil-taıEı ~JleıMı sekreter• 1 ur· Terfı• getirebilmek içirı D. D. Y. :Yu a ı· la u"t meg-a ba~laumışhr. 
4rm1n aarif \•ekillig-i , f ( .· J. k h . 

1 
n n ıman rrna m e- '< 

'k k .. . r· . ' az asıy c ovun ta r-:ı~ et- 'h 1 k t Bu tevziat kanun ,.onuna u mıışavır ığıze tayin Ista nbul hcs .. t 1 . b I ·kt d 1 veccı en yo a ç1 mış ır. I 1. d' . . ap mu e · nuş u unma a ır. - .. kadar de\•am edecektir. na r e ılmışJcrdıt'. h 1 d _ BB M Al' Bugdavlar Kanada 1 hu-
a!'isıs arın an · · ı e~ - Haber alındığına göre --· •--- Adalan Fikri 0··kte Esref ' .... - - .-·-

1 
küınetinin hediyesidir Süt-v · F " b kömür havzasında 2 büyük aliJiklerİn Kalfa A Faik bul ulu Ni- eCI lr tren lcr ve battaniyeleri Yunan vapur kömür yüklenmekie· 

g 1 h'I' ··d ·ı 1 " hat Akcil Mürtazs Yenel k 1 ~u arrp crr gon ermış er- dir. Önümüzdeki hafta bu ıl acagı hu bu- M. Salim Esen Hüsnü Ar· I azası 1 dır. _ _ ____ __ vapurlarla şehrimize 6 bio. 1 

bat f • t mnn Saim Altaca Jbrahim lstanbul - Erenköylc 1 S •• b k ton kadar kömür gctirilebi .. 
1 ya l Birkan M. camii Uzuno2lu Suadiye arasmda feci bir ı Umer an lecektir. 

Hü~ümetçe eknıek ve A•mon Nuri güven A. Ra· tren kazası ohnuşuştur. 1 ı943 çalı ma ----------- -
.nıeklık hububat ve sair sim Duru Tahir Sarucan / Ercnköyde man'1vra ya~ Ş lzmir yabl ftCI 85• 
ya ve maddeler~n dağı· Jbrakiın Aykaç Hayrettin pan marşandiz treninden prog" rami • 
m•sı. hak~ı~d:~• ka~ar· Saraçoğlu birer derece ter· kurtul"" sığır yüklü. dkrt İ8rlik ŞUblSIDdBn : 
u.ne ıle yururlu~~ gıren fi ettirilmişlerdir. vagon süratle Suad~yeye l .. -•- _ .. .. 
hmatname geregmec >:a· __ ,.,_ _ doğru kayarken Suadiyeden 

1 
Sunıerb~nka bag!ı yunlu 339 doğumlu ve bunJar-

lacak dağıtım dışında Is- kalkan baoliyo tereuiyle j ı·eya pamuıdu fabrıkaları- la muaıneleye tabi. erattan 
n_b,ul . ~nk<tra ve Iımir Bekciler d8 sabit çarpıynıışbr. 1 Ol~ müdür ve mnhasebeti· arla kalmış . piyade ve sü .. 
ılılıkl rının ekmeklik ihti- Müsademede yük!ü va-

1 
Ierı Ankarade toplanmış vari smıfmdan olanlarJf1 

ıcının karşılanması için DBlirlisa gıf acak goulaı l tamamen parçahş· . bulunmaktadırlar. Müdür ve sevl<edilmek üzere heme" 
oprak mahsulleri Ofisince tır. Banfiyo treninin de 

1 
muhast!beciler. fabrikaları- şubeye müracaatları. 

ı valilikler belediyelerine Ankara - .~ekçilerinde lokmolifi hasara uğramı , 1 nın 1943 çatışma planlarıoı Gelmiyenler hakkında 
tpıJacak satışlarda bugün- mem~r. \'C mustah<leın~ere 1 J kişi yaralanmıştır. j haıırJamaktadırlat'. Planla- As. kanununun 89 cu nıad
j fiyatlara on dokuz ku- takbıkı kararJa~tmlan ıaşe Adliye tahkikata .rlevam r.n haıirfanması devam et· desi mucibince bakaya ola
ş ihh•esi koo ~d nasvon kdhiıl rinden istifadeleri cvlemcldedfr. l\k u!fler b .• mekteciir. Cahşmalar daha rak mahkemeve verilecek-
yeticc kab11J cdilmiş1i •. kl-...ırrii r t• I ın iştir. n:jz k spit edilnıt'nıİştir. bir ıniiôdet ~ürccektir. leri il;'.i.n olunur. - .. __ _ 
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