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S O N D A K 1 K A

l Milli Şef Is

~~~~~~~~~' O~~~I~B 
lsveçin bir ! Milli Çin mer· Ruslar cenup. ıstanbula barıkat 

adası kezi hücuma ta munt zam bugurdular 
bombalandı uirı;tdı çekiliyorlar 

Stokholm (•.a) - Mil· Tokyo (•.•) - Harp --o---
liyetl mtçbal ·iki tayyne bış'adığındın beri ilk o 'a Loudra, (•.•) - Royhı 
ı~at 24 ile yarım ara11 .. da rak J•p~n bava kunethri , ıjanıı, Ruıluıa cenup c p 
lntçla Avlaad aduıaı Çanldrıgı bombalamıştır . besind~ mu taum bir uı· 
bombalamııtar. bu ada lı· JAPONLARA AKINLAR rette çekı Jaıekte devam r y 

ncin doiuİaudıdır. M&lburn (• •) - I Umu l ledi~ le rı n i ve müaışip me ~ 

---o--
Aalıııra ( a a ) - Mifll. 

Şef R~iıicümhurumuz lımet' 
iböaü, meml~ketdıbilindekl 
•f'y•batleriae 1.tın~al iatl·~ 
kemtlinde devanı etmelt 
uıere bu .ıı,.m aaat 2'l de 
b •rt:ket buyurwutlardu. Uçaklar Bokbolma lur- mi karargihın tebliğine gc- zilerde Almanlara karşı liuv 

f 1 L G L ı J ı · · el f b R~iıicü rnhurumuz, A1t1: ıı iki iı ı İ• ve iç ya1tgın re ~baya Ç•a.111 ıo ·~ .n 1 vet ı bu mü • •• ıth te ı 
bombnı ıtmıı'ar ve ıin a \ aıkerı bir do.-anmının • t. ı- e meğe çıhştıkl arını haber kara ~annda B. M M. reial 
iatikametiade aıa~htmıt· mayeaiade çıkarıJcnııtır. verivor. ıl>. t> di!lbııl ı k R ad•, Baı•• 
lardar. hHaca kıyıp yok- Melbura (ı.a) - Avı.ıs · Reyler, c • nup cephe· kil vt! Hariciye veklletl BT 1 tar. Fakat iafillklar çolı tıalya m& ı tefik ~~vve'' e.~ ıi l de Almınl.,la Ruılar vekil Şükrü S araçoi u, Ge· 
tiddetll olmaıtar. kUarglbıcı ıa tebl •gı: Yı qı a ru;adı çolr kaah muba· oel Kurmay bıtkanı Mare· 

IUı• o-.:.- Giaeılt: Guaaya karıı . iiıt rebtler beklemek liıım sr ~ ı • ı Fevzi Ç1ı1kmak, Vekil· 
Ufl L 1 Ü·h yapıl •n btt bava bü· d Y 

R t f 1 j'i11i ili•e ediyor. lcr, P.nt genel ıekreterl 
........ ..._ OS 0 0811 ccamuada bır ~ok yanıınlu Ladr•. (a.•) _ Royter 
.f •IJ9Jl• ı • çıkHılmııhr. B !f bİa toni· Memduh Şevk~t Eundal, 

ti ·- icıral edıldi itofuk bir Yape• ate,•er aj•nı ı ; cenup <epbesin ir P . rti idue heyeti iıui,le. 
Pi l -: li (a •) - D N 8 içıuae etarktn bırakılm ı ~ - Ruı'atın muntn.ımın ç• ı- il mebuslar, gec eraller, An· 

tll fU . er An 1 b k. . tar. Goaaya yı kım bir yr"· mekte de •am c ttikJe ri ve kara .valisi ve belediye retaf, 
1 •J•Dll mıa •ı aman d b k b t ı Rostof dol•ylarında "e i 

d 1 w b 6 1_ 11 Ll . . e ır ıç ma9uaa ı ı ı • r -da ii i 
•D 11 1111 " ug D•u he i' t mevzilerde tutu11Cluktan ıoa emniyet mu_ ur ve ı•rD • 

baklunda ıa tamamlay cı mıı ır. zon komutaniyle atlıei •• 
- ·-o ra, Almanlara karşı ti t. 

_ aulcamab almııtu: Bugün· detli bir mukavemet cep- mül ,j erkin tarafaoclaa 
.... kı teblıtde bildirtl utı ... ç,. y 0··rk Basın ,b . k ._, b uau ı.nmııı.,dır. 

~ 1 ret Ve· bilı Roıtof Alman ve ~Slo· 1 ·sı uucta arını, ugü a· • 
Uı (.dB• ••k kıtalan tarafından iı Heyet•ı terde cenupta k , 1111 mub .• ---

0
---

' 19 Is~ .. ,. ı•l edilmittir. rebeler be~lemek Uıımgel Ticaret 
: . Ba ıeluia ele ıeçirilme· Betlin (ı.ı)- Türk bu ın d ğini ynıyor. 

,_tlta111 , 11n. ıial Sovyet cepbuindl U be yeti, Berlin civaruı d• -•- Veka)etİDİD · 
tlrl~:' la• b t b&,,6k Atman bımleain " :ıubh kıtal1r mektebini g ı 
~-. L il • bıılıca muvaklraf aetice,e• miı ve bu uaada büyülı Mısırda tank Kararları ••rar· . d b' . 1 k t 1 
~ rıa en ıra o ara mu 1 •• bir hak birliği tecrllbe m• 

--·· r mea· etmek icap eder. Sovyc: t muharebesi• aevra11 yapmışt11. 
ler •ı•tı Doaun mühim Mekttp kumandanı, Türk bı•ttı• 

---o--, 
t\ :llalftfcn. Bu bir 'aeridi ve biriaci dere- b 

• T eyeti ıere fiGe bir Ö) le 
" '• m6ı· cecle e\a~mmiyette bir lmu• ziyafeti yermiıtir. Heyt t , 
1,' l.illiııu ••illa noktuı olan bu muhtelif harp cephelerini 
~ lbiaıt le· fthri iyi bir ıekılde ve d e· gnmelr üzere Berlind t: D 

·~ bil.:6 rhı lıiiae kazırlamı ve ç l \ı bareket etmiıtir. 
ls.rır lu büyük müdafaa ballınle Gızcttciler, Berliade bu 

korumuılardır. 
' b'- luadalıdarı üç gOn zarfırıda -~l tfLlr Bu Roıtof. mliata •em .... -~ ı • b ._ gerek Hkeı i, gerek ıiy ıı ı t : ... ı ı ol b61resiade a11 eten ••sa ,_ 

\ •lıı,1,:" ~· ılreo çok ıiddetli m)lh 1 mıaamlar tara fıadın gö c 
t._i yıp rebtlorden ıonra Bolınik· terilen 11 •11ket ve büu 8 

l~--.:ı•dtlrl~ri l~rİD mukav .. meU kuılmıt · kabulden çok memnun &c.ı. 
~~ Jet ve hr. Bu bal Alman ve mü~- mıı, iizn ve ikram td ı J 
~I ~'- •al at- ttfik kavvetleriaia ekailnıi· miılmiılerdir. 

· •at,, yaz Y•• 1&Y•I .kudretlerine ve T6rk heyetinin reiıi Nt c 

~ aıkeıi tecr&beleriD• c 11 mdtin Sadak Berllnc en 
.... , bi d l ı · d· 'Ş ayrıhrlrea Almıu ~m•kam• \\t ... 11aıe- mllkemmel r ' ı "·~ 11• 

t, tırafıw- au da k•ydetmek h~ mdu· luına teıekk6rJeriu bildır· 
, l•l:arı1a tel ki Rostofan düımeıı. D .ıD mittir. 

lt..:_;~.1t.,.,, •. aehriDİD •fllDI te1k1l eld~D Almanyaya 
~~~ b6'ge Alnanluıa ' ı.n 

Ankara -J1 Ticaret 99• 

kiletinin verdiji ıon ker•· ı · 
Kahire (•.ı) - Royle rın her taraft sevinç ayaa 

ıin Kahire muhbiri bıldh i· dırmışhr. Yeai l&araıhıa 
yor: Seiıdıinci logiliz ordu gö. e, gula maddtleriai• 
ıuoun taarruıu ile baılıya n aerbut bualulma11, ti koa· 
Elalımeyn nı nbarebeainiıı mı abklmının kald11ılma11 
ıkiaci günü, şiddelli aavı ş• •e ıubaıılar teı"ilita yeri· 
lu oehcesinde elde edil D ne tahmin heyetlera ik•m• 
yerlerin tabkinıi güaü < ı .. edildiği ve Jiat m&rakabe• 
muılur. Ta"k mubareb' ıi )erinin belediye ••clmea· 
bitmit ve merkez kuimia· lerince yapılm111 l.t:ıım gıl· , 
de Riahtta muharebeler diğiaden, ona aöre hareket 
olmuıtur. oluamuı ıhkadarlara bil· 

---o--- dirılmiıtir. 

Hariçteki 
ln2ilizler de 
Asker 

---uoo--
Kanada askerıırı 

deniz aıırı uerıa. 
re de göndarllıcıl ~~~·8irnıda:ı geçmit ve bu ıuretle Al· hu••CUm eden 

.. L.: e 1 r k ti ı Loadra (a.a) - Y ab D· 
... 1 ~~leclf·. man arın ,c enup ana ar 1 lr 1 d --·-o---., ••ı.:, L ı•· ıe11iş öl~Ode yeni hare kit Rus taguareıer ·ı cı mem e et er e oturan 

LL ., naili logil zleria de askere a lı o· Ottava (•.a) - Kana· 
~ .... 

1
L. imkinlan f çin bir bıtlawı ı 

... 11ım k S Be ı lia, (• a) - Şı. ki muı bıkkındaki k•nun dalı luın, dfniz ııırı ınem· ltt. . I aoktHı azanmııt&r. ov· 
._aiflata. yetine sreliDce Rodcfta kay· Pıuıyaya bllcum eden R us :dün akıım neırolunmuştur. lekdleketlere gidip harp 

• ıl behneHe çok mlhim bir tayyudcriaden alt111 av cı Bu kanun H tlileri ve Re- etmeleri baklmadaki kaaaa 

1 
lkti .. dt ye ~ur1i merlrui açaklHımıı tanfıadın dü desyalıları ukerliktenmuıf düa Kınada parlımeato· , 
tld~ıı çılsarmıılardır. lhllmtl tir. tatm 



'SAHiFE ~--------------- [HALKIN SESi) 

llauat ı Sihh t 
.._ ..... .__ ____ ..._. -- eledi)Te 

Ce,~a!arı 
lıdad•r.ı mıhr~m Dün Belediye zabıta me· G E 1600K. b . s .., 

t&ilft08 •• mu ları belediye aiumaa enç mıoeyİ ılo ui OD or 

$EHiR 

- 1 - ~0 1:~":,;y!1~:;~:e~:~,:~~ kim öldürdü? day yandığı yaneınıO 
Eılıi ıama larc'a uzr a tüküren 8. kişiyi cezalan- -- _, --- ) Id f t• C 

•••• barp?ar zam•nında dırmışlardsr. an aşı 1 1ne 1 
, ••••• mubueoeye giden· ---o--- Siı.eklide ge!!ç •e rii- Ödemişia Birği DP.hiye· iki iiç: rliD ·':.'-
1 ...a 1 ı:t 1 mı treai Emin .. yi öldllr· b 1 D k •- ., cı• 
er ••iı geride kalın in- OOI d 1 1ı ıinde ığ ı ereli öyihı- .aza111nn "•'• ~ 

••••• , da rıd .. ul kt. D Hl - an ırıçı lı: mela ten maznun ol•a Ab· den Mustafa otlu Halıl Efea çukuru ..... 
11 tlıla baatelt~lua tutu - Kt çecilcrı Büyük Abdü' .. dllizim ile •nneıi Haaıfe Bığdada ait beı döD6mllik 11nd• \"Ukua t•1' 
llrlar111ıı. Fakat o zamuı- kıdır paıa bınınd• yatar kardeşi Mustafa Malkara· boiday barm•nıada bir yan2ıaluıaıa tallf 
llwtlakl bekimler umumı ıu· Kiruil oğlu Hıza dağlı d•, kız kudtti Rımite de yaağın çıkmıı ve barmaa villyet mak•1111

'
1 

ıette lrıtlıiı •e ondan iltıi tllade bulaaaa on lira~ufak Haynbol11d• yakaleaarak tamamen Jıamııtı. Villyeı rilmittir. Rapor; 
ı•lee bHtah~lırı bllmelde pu~lı·ı bül üıa bir on liıa- ene ILlİ giia tzmire getiril makaınıaa bp:1derıha rapo- dar fıdıa ile l 
.,., .... , rıdalarıa kimy•c• hk yaphrmakilzerc u afu miıl ırdir. ra göre ayıai kS?y balluadaa cıaıa tamame• , " 
farlal1rH1 ayırded•medikle· talar caddesinde Tütün ba- AbJülizimia 60 yııın· Mehmet luzı Haaifenin oi· kadar çım aj'ıct•~ 
ri84ea llarp zamanında yii Ali Osman oğlu Meb daki aaası Hanife cinayeti la Maıtafa ve Marat DiA· tea ıarar 161•'' 

laalk •'u •nada çıkaa buta· mede gidip ufak faraları kendhiııin iti ediiini, .oğlu· lemeı taraflarından yakılan daiu bıJdirilaa•~ 
lıldar1a hepsine m&ıtevli verenk bir adet on lira nun banda bic bir ıuçu bir ateıten çıkmış ve bar- YENi BiR 
lautallk yaut beyatlmil · 1 aldığ'ı ve ıl nıt olduğ'u bü- olmıd ğını iddia etmiıti,, mında buluıaao 161>0 kilo Çeımeaia 
tllalrl1I• epidemi derler ve tGn oa liralıiı cebine ko· Bu iddia rarip görii'· buj'day kimtlen yaamııtar. raadaki de•let 
ıeçeıler.n1ı... yarak bebiadea kiiıt bir melı tedir. ÇüakO ceaette Mazmunlar tutalmuı yaaıın çıkmıf ~ 

la1aılarıa yedikleri ye- •:'alık çıkarıp kaadiıiı e adliyeye 1eılim edilıniıler- ıaat devam • 1 

••~ler araıınd• kim yaca Mebnıet rarafıadan on lira Y•P 1 
•D muayenede bıç-als dir. bıllua ve jaDdaf 

•111 l)'ll maddelerin ek· verıl11eyip hir lira verildi· darbel.:ri ııö,üld&iü halde ---o--- retiyle ıöıdlr 
illdtfladen meydana çıkan iiui iddiı ed ·rek ilıinci Hanife •• Emineyi taban- y k d b• _,,, 
a1n ayn hHtabkfara ancak bir OD liralık dab. alarak Ca ile öldürfiJcl&j'ÜoÜ ısrar• a ın a ır -- , 
ı•c•• teferki b&,ük qup- Bıyi mebmedi 9 lira do ı. ıö lemiıtir. çok manı·fatu .• Deft.e 
, •• •••ra iyice aalışılauya laod1rdıiı ıikiye edıl neşi Mnaualana evrakı bi· Od e 
lı.atlamtfhf. 0 harp esca• ÜZ" 1 k I L tİDCİ torgq bikİmJiiİDe Ye• t• • ı k emı .. 

... r,~ ~ suç o Y• a anaraa rB ge )fi ece IJ' 
11•da akıam &zerleri alaca tahkikata ba laoılmı tar. rılmittir. Mulııkemefcrine D f darı"P" 
keraaJıkta dltmaaıa ıbare· 1 1 yalund • ıebrlmiz ıiır ce- lıtaDbuldaki manifata· t Te tber dl' 
k•tltriai ıöremedikleria· .. ---o--- u mah'cemeaiade bıılana· ralardaa 119 bia lirahk 111- ~: 

1 
~~ aa 

.... dol ıyı lıJurıuoa dizil~a Og~ retmen muaıin- caktu. llCD iz mir ibHyacı için ay· r ~· ,1.'· mo• 
aava'lı Avuıtraly askerlorıa --•- _ rıldıiı ve ba mallan• ıeti r dı ıyek ,., 
lıaiklyesini b lirsiniz. Bu~la· teri imtihanı rilmetiae teıebbüı edildiği 'ül • be•.• . e ,f 
, •• alaca kara11lal&ta ııore- Pirinç 'b. M • d b 1 D ıe rımıı 
••••lerlae sebep kendile· Ankua (•.•) - Oıta rı ı erata e u uaaa mı- f 
•'9• •erile yemeklerde A•i· okullaıda hbiiye mıtıma Tevziatı nifatura ~nasındıa da iz.\ "· 1 
tamialaia ekıikliği olduğu· mıtik ia2ılızce Fuu11zc• mirin ibtlyacı için yeniden Hlf.S 
a•c"lı barptan ıoara anh· ve Al D 11 cı mu•llim mua- ----- bir puli tayrılmışhr. . Keçeciler 1•-;ı, 
tılaqılmiıti. Banua gibi Po· vinliği içia 14 erlôl 1942 Şim liye kadar biç pirinç Gerek lstanbuldakı ve varı cankaya 

1 

lo•y•cla halk arasındM bin· tarib ode Aııkarada Gazi almaa ış olın mnatalul•ı gerek Mersindeki mallar siade otur111•ktÔ 
lerce kiıi:ıia çılch rak terbiye eadü•türüıüade ve baUuoa dağıtma birlikleri hemen f~tirilecek v•e pt· şim oğla Adil ti 
tlatlua fcıhmış olm•lırı da lstııobul yüluek öaretmeo t f .i • . t . t ralreadecılere d•i•lılarak do .. '-me•· i.-io 1111 
P P 

• ua ın aa pıruıç evzıa na ~ • Y • 

• •İtamiai eluiklığind~a olrulonda mz.ıabaka imti· d 1 '-t d balka teuiiae buııaoecık· r k çtlutıoi•' 
llari ıeldiii rene barptt11 enm o uom•• • ar. e 

•MDH iub edilebilmişti. h111luı ıçılıcıktar. Sızı birliklerin t~niat lu. dalya üzeri•;, t 
O laarbia içeriaiade gör- -o- iıiııdc ı ğır davr,.nmakta OteJciJer bir· çeketi cebi:d•~ 

Darp Ye "akaret ld kJ - - ı - t• B raıınıa ç•le ~ dllderi tOr lü tü lu bıuta- il : 0 u m go ı u nuı ar. u • . • cflot'" 
lat.hrıa s!bt plerinı anltau- iİbi birliklere İ•fe müdür- )ık yaptılar tıkayet • ;1ı1tt• 

k Aluncak Ç· l ı k.el ıokık iüğfince ihtarlar yapılmış· pıll11 t1b
1
r c 

yara hekimleriz harptan 32 uyılt evde oturur Arif lzmirdeki otd Hhipleıi •aıfaat• ar .
1 

"•ra 1öıle1i açıl ncı vita kızı 20 y•eıad Hikmt:t aynı br. birleterek ,bir birlik kur· berber Hii••f~,, 
~i•ler ~uıiae tetkikler evde oturur Veyıel kızı 27 • BASMAHANEDE, mak üzere vılivete [müra· bıitin tarafıO ~~ 
b&rtMD btre bızlaamıf ve y .aşı ada 1 .telye ö c g'Ü•e h•· "1111111119 ALI ULViNiN caatta bllfonmuılardır. uıl , 1 , ı .rak •11

1 
1emeU ude vıtaminlerden karet ve d .. rp ettiğiedao JAZLIK BAHÇESiNDE Otele) !r birliği pek rak ç•laad• 
ltaıka madeı leria eksikli· ıuçlu yı"alaaarak b.ak~ı.a· y~lnoda ilk toplatb11~1 ya· 120 li ra pır'd' 
ii•dea yclnn zamı nlara da mcşbuç zı P~• tanıım SANATKAR NUREDDiN parak idare b~yetiai ioti suçlu baktı•• 
aamaalara kftdar btpti bir· edilmistir. GENÇ VE ARKADAŞLarı bıp edecektir. lıaan ınrtbo1t1._ .. iriae m. aadil .. kalori vud_iği luomauıa~todan but;ahklu • BU AKŞAM • t • 
ZaDnedı!e afb .ıuole yagıa da göze çarpmış bışı ıöı}: ızmir askerlik şu. ad)ıye) e e 

•••• 11.,ia d. •Y" ayrı ek- gecen aderki bupteaı Sekizinci Dit< 
aiklil&lerinden h ~. birbir-, hckla lıll ilimiaıde haylice v .ı~vil (4) perde bestnden J• 
Itri an11ada mL . . .. ana bu· istifade• edilnistir. I A N 339 vu··c·- P 

Y ·~·~~0_:___uri lula r ... 
YARIN AKŞA.M 1 - 339 doğumlu en- rUb4'.J, Devlet D, ~ rniryolları satın 

alma konıt:;JJ· nll odan: 
Muh mme ı l edtli 16800 lira o!an mubttlıf eb',..th 

7000 kılo Kliuğrit n ~virıdeo lf'vba ( 3 ağustos 1942) 
ffasartesi giit:ci ,., ( 16) da Hıyd uınşadı G u bin' a ı 

.tabllindelu omi•y n tarafından kapalı zarf uıulıle 
11h• alı ııc •khr 

Bu iş' iİrmuk istcyeııleı in 1260 liralık muvakkat 
temiDat, "aauoua ta ıia etliği •esikalarlı teklıflcrini 
..alate•i zaıflaracı ~) ı • İ gün nal ~n btşe k•du ko· 
mbJOD ıeiıliğiae ve melerı lhımdır. 

•• J .. alt ıartoameler komisyondan parasız olarak 
.. iltılmaktatlır. 17-21-25-29 (40S9) 

B b in k tıo ıl~ •e ıon yoklamaları - sa1I' 
~ am arısı bitmek üzeredar. Yo~hma· ridiyorıa1ı !,,, 
Vodvil (3) perde 4araaı yaptıı mı1anlaıın he- r ,. -N' fi 
Y ua : M. Y euri mea şubeye müracaatla y•p .. l · t1ı;-!ıtı 

ıınu erı , 
hrmalan lizımdır . )uğa ( 111'':.ıt~ 

Yeni Galan Çinliler 
YUNO TIRYOSU 
Akıllara b•yret vcrea var· 

2 - 339 tloğumlularla (ÇAN -'~,, ı 
muamclrye tabi mekhp ta gazinoı11• ,'I 
le bele. inia t-:ci l ~rini yap• mı'ı ba.'f•• l•~ı 
tarmamış ol•nlar1n teıcil ;uk bir•r ,l,PJ 

yete ve Akordyooiıt muam leleriai yap.ırmaları ıeler ı•f' Y.ı 
SA A DET ,Jı• 

1 elr-pr.ti!t Te y Aplırmıyanlar b:ıklana· dam• gı 

EMiN ATABAY da Hkerlik kanunaaua ce·ıma tif• --
S•haemizde.. :ui biikiimlerinia tatbik edi varyete._., 

=========== hc•ii illa olaaar. mHte.t1
1· 



hmlr ıfc•Ji ticaret me 

~ v u K A T m~rluğuadaa: 
2 fzcniıde llUocj bt"I diy .. 

...._ YAZAN : REŞAT NURi cadı, sinde 1 ournualı ma 

Mahatma 
Gandi silah atmak., • 

---~-
j-n .. dııa yetli m .. llar ve m• Hiodista ıo v h ,u.ı dün Alsancak ŞcbHJer 1204 

't•d aif ,tura ticaretiyle iştigal 
l l &IİDİ muhafaza et. eden (8uldı" p•zerı Sırlık 

yanın adı eo çok geçen ıokDk 29 No.da bıbçivaa 
adaml 11d•n biri de G•ndi- Ali oğlu HHaD Hlileyla 
dır. Birçok •rıoı 1 H ot pey ÇelıkÖZÜD bahçe1iae aaltı· 
gamberi dırı "erclıklclİ kalılardan Mehmet ojla 
bu mtşbur yarı ç pi k, bu Beytullab ve Rihtem otla 
-günlerde geoe ajaoı, radyo Emin Buar gide~ck bep 
ve gazetr lerin en çok Üze· birlıkte içki içtikten aoara 
'inde durduklara bir ,absi· ayrıl caklara ınreda ~ada 
yet oldu. Basar ve Beylu l.h. Hıaa• 

1 1 
Çıkmak ve Y a.'ar Oioçeı) 

llası o sa kaçarım... şir etioin feshi e mütedair 

taff k J b•J bey•n01me Ticaret kıounu a o amazsam 1 e hül.ü.nltriue göre ıic liı 
halde bu evden baska 4SS~ nu~·.~~·~n_a kayt Vt 

te•cıl edıldıgı ıhn olunur. 

t Yerde yakalanırım.. lımir ıicm ticaret me· 
marluğu F. Tenik imıuı Gıncli 1869 dı doğd u Hüıeyioi tebditJe para iı-

ti· --•-- BEYANNAME 
lıaa lçla a..talet deta, merbımet •• mürih· lzmir ilrind Noterliğ n· 
lıtlm. Fak•t tuad6fe beaıiyea bir •aka bu de resen yazılan 16 6-942 

ğune göre bugün 78 ya· tedib lcriodı n H. Hüaeyia 
şıododır. 19 yaşı ıda hukuk hş•dığı tabaacuiyle ikie I 
tabıili için Lo.ıdraya gel· attş etmekle beraber ta
cniş ve diploma aldıktan bıncaoın aamluıiyle Bey. 
sonra cenubi Arnerilura ! tu l ığı bışındaa yaraladı· 
Nataltda avukatlık etmiş· ğıadao üç auçlu da yılr a 

"••da k fi 1 d .. b · t · f · ile • a 1 o ma ıııaı ıaa ıapı ettı. • I tarih ve 5280 numaralı mu 
'lı.laat verdim ve elimdeki vHikayı okudu- kanleaame ile teıkilettiği· 
'~ IDalaterem bı1eti balrime de ba laakikati miz (BULDAN PZARI s" 

'• ••ı•aaa derbıl lallrriyetiai iade etmılıtı DiK ÇAKMAK •e YAŞAR 
~~.:1•1recektlr. DiNÇER} uDvaDlı kolleli tıf 

l:aqaları 167ledikha ıoara baıı dön&yo· gi- ıirketimi%İ rizannıla fe b 
• .,,••atlelecli. Mcadiliyle alaıodaki teri ıil iİ ... 91 taaf.ye ederek bizlerd ıı tt-'.t l~iadıydi. Madam ki ayukat mllekkilioi Sadık Çakmak ıirketıekı 
llr • kartaracak kati delil balmuıtu. Ba kadıır "rm•yeai ile temrttüdeki 
~ ~•ıaeıtade •• maaa •ardı? bi11esiai aakden ahıu itti· 

._;,~ •c:tlet terli ıl •••• yapııaa kar 11çlar1Dı ıert fe ile mevcudat,demirbı ş t 

1ta,'11• kaldırdı, ıöıleri c•ulandı: emteedıki t bık ve bine i i •---:! •cle1im ki bu •esik~yı mıbkem~ye ver Y aşu Oi c çere terk ve Lu 
~ '9 .•d~ çok .tereddlt. dhm. Mlekkılım ı kur ıaretle ıirketle olan mıd J\ 
~ 

1 
••• ıçla bır zıferdar : Fakat ıa •ar ki bu u hukuki ı I ika ve mü ... 

it. .:_rılracık.# Yirmi beı ıeaahk aamaıklr bi. ı c b tferini kal'eylediğ in r' 11 

.... •far araaıada lrızaadıtım mevkii •• ıGzel ticaret iununuaun 150 i , i 
'°•••t '•dıtctlr.. maddesi hükmü dairuioc' t 

\ '• yapılım •azif• .. lbtiyar kadıaıD katıli mü keyfiyet n teıcil ve illa lçiı 
-~at '' Nilııal d~~ild~r • •~ağı~akl i~atlarımızın 'tı ı 
9' O fece atYdıji bar ludıaıa eviadeydi. C .. ct dıluoı dılerız . 
._:-.,. dttarıda riirlltller ·,ittiler. P•acered · D ,20 T ~mmuı 1942 
~•raaıa tatal~a;aaa ı&rd6lu. K•d•D adadı Y. Dı_nçer, S. Çıkm ı 

t,,. .. li•e r•lmlı hır veremliydi. Fena laalde ko k Ucnamı No. 6231 huıu~ı 
tı calıt ılbi olda. Nihat ta korkmaıto. Fakat No. 1 48 ' a.•i byoetmecU: ~f ~a beyanname alt n· 

~ 1 ıııdaliai mabıfua et. Bıa aa11l olaa kaçı· dalu ımzdarın ut ve bj
~"-'•ffak olamaHasn bile her bılde bu evdea baı- •İyetleri dairemizce m., uf 

~-·· yakalaaınm, dedi.. • l~mirde Sı.dı~ Akı~ki ot • 

, Lllalaçel Mİ• da•arlarıadaa attı1arak kıçıyor~u. h~lde Smdulckımçer Sul Y01C• r 
••• ,. ........ d. or u • ' ılımak ve t .. •er ı. -a-. 1 Jall 1 cLi . . . mal orlu Y afu Dinçer t .. 

'İ.... ~ di ı • ıaı zaaaedea pohı taharrıyeta nıba raflarından vaz olu d • 

~ Is~ ~a ••retle hakilıi katil de fuaattaa iıtif•de tudik ederim. Bi: :!~ : 
le,,~ .~.P kurtaJda. Y.Ü& kuk iki ıeaesi Teı.ı· 

~ ~ ~ıJım keacli•i kurtarmak içla 1evdiii lr•dıaı muz ayının yirminci paı ı 
\ )~ 111 :lı llaclar dlıkia bir adam deiılmiı. Biaaeo· teai güaü. 20 7 942 
~ ~~ •lıemede •tll&ut etti. Belki darajıcıaa lrad., lzmir ikiaci Nnterl ği 
lt,dı 6tte de•ama ceuret edecekti. miibür reamiıi ve F. 

'iL.. ~· ı·~ ftli11ce, o da ı6'cut ediyordu. Zdea b .. ta Tenik imzuı 
~...:,. Çl b 4291 
~t0, 1 • ıı lııtl bliıb&tlia bozuldu. Yata;a d .. tlü.. -----
""l~i • •t ••cık bir •Y Y•tıyabilıeceiial 167liyoılar. 
.... ti ı .... olıa ııı, ridectğiai bi1dıti. beld de bu 

~41. il, ole •etdij'i içi11 hakikati ıöyhmeie karar •er· •• ta· ' Nila lr mektupi• küçük bir paket röaderdi p .. 
~ ~ . •dı• ıekiz 011 mektuba vardı. Bani udan bi

'Pıı)a a,_,
1 

••eclea ıöcadermete maHffak olmuıtu. B ır 
''-• ••luı malakeme h•zuruad• oka1ac•tım. Ev· 

1 Jıııl ıa mektabıa ay aea oka7orum: 

Tabanca 
Taşımak~ 
Çorakkapı Bumıh•nt 

civarında Hamit oğ lu hba~ 
ÔıtOrk üzerinde toplu biı 
hbanca bolıaaarak mü11d • 
re edilmiştir. 
= = ~ -Sonu •ar-

~Bre sinemasında ~~~.'6· :.. Manisa oteli 
1 - ·~ Ktçeciler Lı) ~ ıinemrsı 
ı } Blylk fılım blrdea Fraa11ıca ıaııı : karıı1ı (Kuşadaaı OtC!)ı)l e· 

ı 
0 

• Gaip Ufuklar f çecil : r bacı Sadullah ıok. ls 

f 1 • 2lno d• bay S:ıılıh Z ıuerin 

2
1111••: Roaald CoJman F ıın11ıca ıöıJ& : 

razoz fabrika11 karşısı ada 

tir. Janmııhr. 

1896 dan ıonra Hind s· --•--
haa döaen Gındi, o güot 
kadar iİydiii caketi, pn· 
t• loou çıkerarak ecdadın· 
P•a giydiği bir gömlı:lde 
kıldı. Y •loız ayakta geıi· 
yordu ve nasyonalist fikir· 
lerini neşrediyordu. Gud i
aia 1 g ilizlere karşıı açtığı 
mücıdtle şu 5Uretle anı ... 
t ı. bilır: 

"logiliz kanunluına o 
kadar tali hkla, güıtll ble 
t•ahızlik edıhcek ki, logi 
libler böyle bir atalett a 
asaoacı~ hr, nibıyet çel- İ· 

1 p giciectkl "dir ... " 
Gındinin bu prenıibi e 

.. Medcrıi jtaahiılik., • riı 
verdL"--1919~.q~f bare~ 
c tbika bışlınıldı. Bu l ü ı
den Peocıph karfıl t~ lıkf .. , 
çıktı. Fakat kandi tarıftu 
ıtıl 11101 ıüküaete · dav ·t 

•· :leıek logfüı-malluıo•, 
resmi mekteplere boykotaj 
tavıiyesinde bulundu . 

Gandi tarafhrlariyle uzuo 
nücadr 1 ~ıerlen ıonra aih ,. 
yet Hiııt beygamberi bap : ı 

ten çıkuıldı. Çüolıfi ıo • 
oaı vurmıyan ıiyaıctiıı =o 

•erbeat vaziyette daha h b 
lıkeıiz oltcığı anl•ıtlmııtı. 

Fakat birmüddet ıo ıı ra 
tekrar tevkif olunarak 6 
ıeneye mahb u.:n edıldi. H -
pısten çıktıktan sonra "tuzı 
Joğıu ıJ erleme" hareketi oı 
tertip etti. 1931 de Loııd a 
da yovarlak masa kod e· 
ranuoa davet olundu. 

Gındi Loııdı•d• da , n· 
ta ria! ile yahnayak R'f'Zdi. 
Yorg•nını yağmur ıltın .:la 
biızat taşıdı. Mikrofon ö 

Hakaret ve 
Dövmek 

lkiçe,mt lik Yuıufdede 

caddesi 26 11yıh e•de 
Kimıl o~l11 N uaf 0 oer 
geçimsizlik vfiı6nden ~h· 
sı Cıhide Üderi d'ö9ü9 lia 
karet ettiğiadea yıka hna· 
rak hAkkıada tebkt~•I• 
başl • amışhr .. 

r,fı ııde konuıtu. Bu ıirada 
Misi Si.da adır;da bir 11111 
liz ona kiiip olnak Is.tal· 
dı. Bir Hint kadıaı luyafe· 
thle on• hirmet etti. 

Gındi Çuh Çepial• 
(meşbar komi~I~) de gl·lı 
müştür. Birbirlcrı:ndea çok 
boılınblıılardar. Gandi aı 
ve ıol ellulyle ayni ıtnl 
ıikle yızı y•zar. Mıklnefl. 
lıği biç aevmeı. Aılierllk 
ten de boşlaamn. Kelıme 
oin hm manaıiyle ıail 
bir adamdır. 

l9l9 harbine takıdcl6 
eden ıeaeler de Gaadl• 
ıeai •l kadar duyulmıyorcı 

F .. kat Bdtanya İblp 
toı 1 uiunun mulradller 
içinde Hiudiıtaa dl•a 
bahıe mevzu olaı'C• Gaa 
Hınt milli koıı greal 

11fıtiyle gene her Ha 
koooşmığa baıladı. ŞI 

rene l o giliıleri HicacUa 
dan çıkarmak içi• ait 
çahımalırına devam etme 
tedir. Bu müc1dele ııra11 
da fııiıt temaylitleri ı 
mediiini de ilin •tmekt 
çek inmemiştir. 

i Elhamra Si nemasında 
: 
it ŞEHVET KURBANI 
:Yaratanlar: Ertuğrul Mubıio-Cıbide· f.Tayfur·Ne 

i2Lore1Hardi Çifte Avcıl 
ı Tür~çe röılü komedi şıbueri 

ı o, ... Zaman Adamı i dır. Bu oteller lımirin en 

ı ''Y••lu:~M.urice Cbenlter • Olıver Popeako ı anzel ucuz ve •ıbbi otelle 
F .. 16 ı ridir, lçeriıiode her tü lü f 3 S t 'ı•nk11ıcaffıoı J ı ııhbi feraiti ve yulık duş i3 KAHRAMAN· SUBAY 

• 8 1 1 By8 et : luı mevcuttur. Matlalca iz. 
İ"'tfa 1 OınıyaD: RobHt Donat : mire relen m•••firlerin bu 

l50' 9: G. U. 3,JO, 7,JO Z A. 4, O, 8 30 S. H : otellere ujram&.hra menf•· 
• SO CumartHf, 1.50 Pun J?.30da· başlar ı alleri iktiıuıadandır. 

: Garry Cooper - Andrea Leedı 
!L.H. Ç.avcılu14. 15 19 45 Şehvet llurbanı1S.4S 21. 
: Kahraman Sa bay 17 45 
: Cumartesi, pazll. 12 15 da bıtlar 
%Haftanın ber güııünde ilk ıeaaılarda HloD201c 



(HALKlN SESl) - --------------
•"V 

Usküda -: ~i" erit l\la~lar pa- G 
zar· det . uiistbıal ıRADYOTEl 

lstaabu ~ oj üdır ye li m~llar pı~arın~a ;bit su- ı :.:~~~~~~~~~~~~~~ 
Uıtimal yıpıl J ğı aolaşılcrıt ve bu u yap.an tar . ıebeke r· t vı•UI 
''"•rılaı•şl ır. Y cdı kışi y. k· l •a•r•k adliyeye teıliaı 1 25 Liraga kadar Ti CAR ET ıcare ı ~ 
••ilmittir. Halka •~vıi ~dilmekte ohn kupoııhrı üıc- oean havaleler BY- VEKiL iMiZ ızmı·ıra ,_ .. 
rl•de yapılan' yol uı=hktı bir it:fie , teni memuru da 1 

allkadardıı. içlerinde iki k1ıdının da rbulaadÜğu yedi 1 d "d 1 r -Bııhnfı ı ci Hhifede- ---;pı. 
ldıl•İD evlorinde araştırmalar yapılını, top top kum•~· er e o en uo __ .. __ Ticaret •• ki 1 > 
wlı •ydarma iıim1ere y.azıh yülercfl kupon bulunmuş --o-- BELEDiYELERE YENi cet Uı bu Hbals ti 
bir. Saçlafarıa kunıı1ıra Nik'>l .idiı adınd• bir toptan lıta1ıbul _ Posta ida· SALAHlYETLER dan .tayyare ile it J 
ta•cı7a '91iytik kirlarlı d vr~tm Jye bışlamıı oldu~ l rı reıi t ; JJdılik yalaıı fat•D · Bundan baıka yeni ka- ridccektir. Akı•~; • 
.. teıltlt edllmiıtir. bul A :ıkara ve lzmırde bal rularımıı vardtr Oınln da J• kadar Bılak eıi kil 

Bu sene ekmek sıkıntısı lre kolıyhk olmak Ozere 25 ıanhrdır: . aal olac,ak ola• ,. 
lirayı kıdar oha poıta ha- Yeni bir kararaame ile 17,30: da lımird• k fi 

çek mi yeceiİzj valeler·ai ikametgihlara tea v llyet iaıe teşkillbaı ve ahna11dı buloaac! WI' 
B 

L 
8 1 

k t' 
1 

d k k kıntııı liaı et rneğe bad ımııtır. fiyat murakabe itinde çah- raıimle karıılaaıc9 
•.:ara - u ıeae meme e ım ı e e me sı . . --o---

L k t hl'L · ._ 1 d - h ı• t •- dere Yalı.ııy bu ııbı bavaltler ı•a heyetleri lralduı1oraı .... d ,.... ~ ,& ..... m• ıııaıa, m J su uQ ,. ece~ . . e· Al ... P"" 
_ ... _ ld i z· t ,_., t . t - t tk'kleıden için 5 karuş munıam hır ve banluıa vuıfe ve .. ıı ır ~ c .... o a a, ıraa veaa e ınıo yıp 'il' e ı . . 
1 

11 
t &iret ahamaktadar. hıyetlerınl mıhalll beledt1e •ol 

..... mıt ır. ---o--- lere devu•diyoraı. gazetesi 
Pamuk fiyatları bir lllç satmak ·ıstı- FIATLAR SERBEST •• 

86tüa ııdı maddeletia- gore 
mikdar arttırılacak mtuen bir eczacı de fiydl1tı aerbut baralıı , BeılıD (a.~):l 

Aakara - Pamukçul uıa mürac •ılnaan kıbul eden yor, teıbit edilea fiatluı ral Foa Aberlrro• ,. 
laftl21et, ba HDeki mahıuJ fııl trıoı bir miktar artt11- mahkımege varildi Hl but bıralnyorux. .De l ylUDI ıall 
-t• karar vermiıtir. Fiatlara yapılan um mikhn Nlçlo kaldırdıiımııı izah (kat'i muharebeler) 
..... Jerde illa oluoacaktır. ----- edeyim: altaada diyor ki: 

lıtınbol - B&yük Kı - lkt d k ti' d t 

llillAI Korunma k b' ku~d •n. u•dve 1 A .... e "Şimdiki .,.ıi1• an ununa aacıyıD bınıada Farhi adın· ır •t ... ar ar: rı • e tli il • ·-· • f hak 
d b. lı' de'-ı' Va 1 k 'd . b llu ID•lfl ff 

muL...o.)ı•f h k a ar ec11cı t a a • t~ ep aı uı, uaa11 te• malik.tir. Voroa•j t•• 
"lla are et lıfia ve Kop )fori etiketli ıır ~ e aüfozuDU bertuaf DUD bi d'- bir• 

Keıner Guiler c.ddesi 211 sayılı fırında m&ıtt cir ~ki il~cı aatm ık \ıhmedi- etmek kolıy değildir. Çok d ' M kot• 
.ıı.J ş-k 6 At lb d d k' b K d b d l .,_ b. 1 d' B' d finmea! •e oı " ıa o• 11 u ı . aı a ıa a ı şa 110 uşa aıı e bindeıı hakkın a tutu an nazıg ır meae • ır. ıı e 

1 
._ .

1 
,· ;., 

H b . aranın aell mel :,ı.J •lllY• kltibi ıl 1 ile s.ı b adında bir arkı :laıın ·. ın biı ı: ıbıtla iki aomarah ve er yerde an ve hlebı b l' d ld • .. .... 
S adet elrmek kutını 365 liraya ıatın alıp eviode mıb 1<emeaine sevkedilmiı· ay arlıya, ak iki m&biOJ balk ~~ 10 

e I'~' UJ'f U itli 
kb baluadurduiu ihbar edilraui üzeride •iliyet yük- tir. mii•11eaui •ard1r. BuDlar aılomelre 1 

• ı•~ 1 
m•lnmıadan iıtibıal edilen uama emriyle Ş61rr8· da belediyele, 1 e ticaret oda bir tutan cenap 1111 

••iade •• fıru>1ada yapılan anm1dl1 210 adet ---o--- luıdu. Her yud~ ea iyı tiade reliımui ~ ~•1: 
jlılk karae dip kOÇIDI, 20 adet ağır İŞÇİ karDUi dtp ithalat birliklarinln tefkiJih ofen bıfk&D ticaret man ordDIUDDD Ol 

••• 9 .adet bilyük kır ne ile 2420 adet keailmif ve uıulletini ve luıam ç aiabet çekilmeıi imki• dalı 
... telif 1riialere ait gUoliilc karne ·~ bir çuv.J içeri- Manifatura lerİDİ bilen, ·ber iıtea aelı dir. Aı.cık Ruıh'·. t 
J-•• kaçak 65 kilo arpa, fmnındı da 26 adet muhte· yan ç fİllı belk ml1u11i!· kunetleriaia ne ı•" 
:f 11., •• tle 2344 adet keıilmit kar,,e, bil! ç11val içeri· tevziatı leriadeo teıek"ul eden, yet alıcatı:iı t ....... 

de ka~ık 37 ilo arpı bu1uııarak •'ınmıt ıuçlu Şük· ht.on'>ol - lhtilitçı halk tarafından acçilmiı ve meıler: Haı~ia J•~k ,., 
iİ•d .. inde: Açığı bulnndcğundan bL1 açığını kapa· biılıkl :ri tarafındaa tem- hına bağ it olan bu arka- t• f iıtlkametıal aDC 0-,: 

lçia Kuşaduı btlediye l~it;bi Hil:ni ile arkadaşı muı ayı için tevzi edil:nek· d•şlaıın her b ngi bir itt• rer hyia edecektir·_., 
ltt•a 20 adet nj'ır İfçİ lurcıuioia bcberini üçer li te olaa 5 700.000 linya bı. verec~kleıi kırarl ., yiıde maaa Dtfea • .ldtr 
a 219 adet bByük karnenin de bebe ·ioi birer lıra- lığ olduğu öğrenilmittir. 80 bı 1 ~ıa lehinde olıcak· liı:ımdu. . . i•l ,tf 
•'•"'" ~zere 2.39 •~d karne satın aldıiuu ve1 B 4 SAO OOO I t b 1 tar. General makaıe• 
• d .. · · b d · utıun ' rt ' 1 an u H LK 1 b' · kt d. 1 lr Wı•~· a umını ılme iiı bışık toplıy.ın kadınlar- 1 700 OOO . M . n. A TAN RiCA e ıtırl'le e ır. I•'"' 
t .. l . . , ı euıa ve mu Ş ., B ı. t'I o l" 

.. 4ıj'ıaı .!oy emıı olup tabkık h bıtl•omı~tır. imdi mili . tte11, mtiuıe - uıün •" ft•" 
l tebıkiıi de lzmir biı likleri- iri B it• Çii i 1'öyil ballıtudın Hu& n oğlu Salih Aleadi lt.rdea ve tacirlerden b111 töylenebilir •• 0 ~~ 

ı..L.: l 4 8 den dağıtılmaktadır. I ._ t da• ..a .... ladea 1 kıl.1 11pıy1 Basmahane iı t 11roouıa ric 11ımn olacaktır: . ri Avrop;ı •• 111.a. dit"" 
...... ok indirirken yıkalaamıı 'e arpı 1 ar ı:::.ab11 eme Birincisi: Halk muvak- mak vazifui, :ıuıı81 

••• kadar Toprak ofıse halim edil p ıuç'u bıkkı11· Bir dağıtm'a kat bir zamaa için, bilhu- bn yı P.ılınaktadtr. 
t•bkiut.a b•,ıaam.,t., . hı· rlı·g~ •1 reı·sı· .. ilk b·ft.ıard. hiç bir T h.b 

·----.. ----...... -----··-... - ibtiy.aç nı.ddeaini ele ge• as 1 ,. "'01'MIYELEHI "'ERILIY"R mahkum oldu çirmel.te t-eh.ıü,'..c ıöıterme OüıJlıl n6aham•11
• 1,,, 

\ N 1 U melidir. dile cü uyf a 11oda ( •' 
lal1R ASKER~tK ŞUl3ESINC EN: 

1 
-o- MÜESSES . LERDEN RtCA ka ••at. 0 ıeleri (y•''ı" t:ff 
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