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!!.~A vE: AçıK ı -- -- -- - 1 Milli Şefi 

'1i~li Sefi.mi-1 S O N D A K 1 K A Ankaray 
zın tetkık _ avdet 
ıeyabatleri Rume.n eaze-,1Türk siyaseti:Sovyetler yı- buyurdula 

s,.,111 .. Mllli Ştfhaiı ••· teleri de .Vişi (a.~~ -:- Tan ~ue· kılacak gibi ---o--
... , la&alD&a Kayaeri •ili- tesı bııvekıhmıı Şükru Sa- Ankara, (a.•) -
::!'•• .. bıih IC.c.eaa, Oılı6p, Öyle diyor raçoilun~n nutku m6aaıeı deiildir cumbQrumuı: hmıt 
., ..... llyetiae baih Ne• B betiyle bır baımak• 1 e yazı· 8 aiuıtoı Cumartui 
.. lair. A pn'·•• Kırıehir: . iikreı (•.•) - Rumen yor ve Saraçoğlunua milL t Berlia (a.a) - Ga utc· ıaıt 8,30 dan itibar•• 
~ ••••• L ' t... b r•ıetelerl Şükrü Sa·açoğ· · ıı . . d go .. rdüg-"u ·at'l ler Sovyetlerin hezimetin· l 111aıı arıaa •• an· . • vepı erıa en • eeri viliyetine bağla la 
•r, tlll baıı lıöylere ıoa lan~D ~eyaa~hnı ~eır~hıuı mıda güvendiğini, ea mü. den bahseden makıleler :e Ürküp, Nifde viliyetl 
"P•• olialll1rı tetkik ••· ·~ .erıa t~ıuleriaı goste~· him nokta Türk ıiyasctinio ~oJudur. Bazı gazetelenn oaalı Nevıohir, Arapıo 
L\"•ş\lt'flJ.d• INlkıauıınfmDı l~ışitır ... v,eaiı TTliürkk b.aşvek~- daha ilk günlerde ismet hso.vyetllerin d~rumu b~tlii• Kırş~bir viliyet.iae . 

• ffl•ıl•e Jr.,ıı 2ö1ter.. ıa a ıoz er r ııyHeta J öaü tarafıadan çizil en ta· ·zımet ere ragmea Y••ı ,. ~vıaoı kaı.larıaı t 
:11&.ri Htİi ve b•ilılık ae UJflUndur. rafıızhk siyaseti daireai .. - l c~k gibi değildi:" diyorlar. buyurmuılardır. 

11dlüıadaa daha:a•mimJ 100 L• J ki deki pliaa tevfikan yiirü· ı Bır gazete de Raı duru· Milli Şefimiz, ba k 
•• kal at7e raıtla~•b, Jır? ıra 1 ar düğünü {agiltere ve t . I• mu Ümitsizdir, fakat IOD larda ve yol utraita 
~ Ea • •ı1&umıte bir Ankara (•.•) - Alman- manya ile olan ittifak ve ı fer temin için düıman ı n köylerde bialerce laa 

ltfi "'.:.fl'ttiı•elr içiD çok yada ba1ılarak memleketi-' doıtlukların ne kadar D e ! kınayı küıliyeaini imha c t- pek candan ıe-:ıi teıa 
~'· i~a klj'lt •• pala mize aetir;lir.ken den.ize tin olduğunu tebuüı e tı mek lizımdır,, diyor. ieıiyle k.,ıılaamıılardır 

debı 116tlıl iıtid•ıı ditmek ıuretıvle kaybo an riyor.. 1 ---o--- Relıicumbur, ka1alt 
t~cak •cl~iaı b•lamı11• yüz liralıklar yeniden .bu- ---o--- 1 ld • ı • köylerin ziHat, iktiıat, 
.... lıı.,,.,z hgla k•ıfl• ttrılmıı, •tuatoıun ilk fiİD R . d l am 1 e ceza tür durumlara üzerinde 
., •«!- lai11u•!••,;dıvleti• l•in~e tedavüle koamal.. usya a lanacaklar rüşmüıler ve bazı mira 

' 
llldıA •• bl1lilal, tulır. k ) L i dil • ' .ı ayD&Ş m8 8 r Londra (•.•) - Polon· edeııleıiaia 11111 • 

1r ,,, ... ,: •• tradreuiılai Pamuk çeklrdeg""ı· .. d d. ı iııer ~· 
, •~ııl lada, oalaraa dtrd.. Stollholm (a . ı) - L•. fs· ya umumi valisi dün bir rını e ın em 
'tlai '' di 1 fi ti lıı: t · .. R beya11oamede ekinleri tah· dıkları iyi neticedtD 18 

ltt1 .111t D er Ve dilek ua arı a geze esıne gore uıy • aua ol cnuşlardır. 
) •• ea rakı• •• kolay da bazı ye:lerde ciimbu i rip ve a1ayişi iblil edenle·. Reiıicumburumu& te 
Olcl,a çare ve derm•• Aalıara (•.•) - Pamuk yet idaresi yoluada kıyı: ş ria idam ceuıiyle cezalan· 

''• k. d • · · · ı il ıeyabatleriadea 9 ai lllakta u;t.ıırkea g~ıi· çe ".egı ıçıa ev•e ce o- malar baılamııhr. Bu ciLıı duılacakla•ını bildirdi. pazar güııü Hbahlerhl ::"!••. Ba ift•ı'ud ••liJet aaa f•1atlar kaldnalanıtır. riyelcileria de gayeleri bar - -•-- dokuıd.. Aakaraya aw 

~ .... ;:·'~ kaı~ııa a Cim· Gandi nereye beHde:amddır: Deniz . harbi buyurmuşlardır. Ankera 
... , ı· ar•maz~ •e ODUD •• •• •• ıd .. ın ıstana randa Büyük Millet M• 
,, Qa 

1 
ve HtJi baıll•D• - gotüru u etrafında reiıi Abdülnalik Re 

... ~·- ~~ ~ &ld .. baıt· Bomb•y (• •) - Gendi 2elİyorlar Loadra (Radyo 8,15) - Baıvekil Şilk'.il SaraÇcı 
'• .~::cı bb olaa h~r llİD bir •apara 1'oıaarak kemali Yeni Dclbi (a.•) - Mi J· V . t t bı··. .. marrştl f enı Çakmak, 
'~•ı.; ı~ı at •• afıyettae aezaketlo t<crit edilml,tir .• t ·r Görniag bu ayı çık~ış •ııng on e ıgıne goıe, killer parti grup hl 
•. L· o 11mı,-cak bar k81· -o- dün akşam Paaifikte bir ' 

1 
L• 

vır k tır. Birmanyadaki Çin ku .,. f heyeti a:u arı, mea a 
'•itil· r ••lidı bulu- H tt vctlerı' '-umenda11ı da taaruz olmuştur. Heoüı t• k ~ iilld erki• 

·~ ~i? a 1 yar- • mu ıil•t yoktur. .. en ve m 
~ .. :•Uı Şefimizin bu H- vaH'at etmiıtir. ---o--- kalabalık bir halk kit 
l-"''1& !e temHl•rı kadar, mışlar ---0

--- Gandl ve Nıhru tanfındıa kuıılanmıı 
,.,"•I . •&çlk detlet me- Moılrova l(Rıdyo 8) - Hindistanda dtr. 

,..~l-~:~· ballum~ıa nasıl piliıt ınıada mibverciler mü· tevkif edilirken ------~-
......... Japılıc•ııaı, ODUD dafaa (hıtlarımııa ai d'I Tevkifler 
'• 

1 •••al cıadan ıı>r- ıa ' 
1 

er 
•-. ._ 111tmrelecıiial ıö.te- f•kat kay~p~ula püıkliıtül- Allıbab•t, (a.a) - Po Bombay (a.a) - Gıo-

dinia tevllifi bidi1eıiz gf ç
miıtir. Nebra tevkif edilir· 

•ı laı, 6rae•- d•lıı 1 b'J. diler •e ıkı . Alman tab kı 
~·? 111 

• 0 1 1 
" aldık. 

,:11•b,· T-trk milletini• 
~~et •• ylk1t1iti için ba 
Nı~ Caaclaa çalıı•• Milli 
te,, ~tl daima Tlrk miJle-

1iııla11a. 

RUS 
Taarruzu 'pOskor. 

tOldO 

liı kongre merkezinde ara~

tırmalar yıpmıı ve koag ·e 
binas1111 işgal etmiştir. 

TEVKiFLER . 
Londra (a.a) - Gudi, 

Nebru, Pattl ve diğer kon· 
rre liderleri tevkif •dilmj, .. 
tir. Sırrı Sanlı f Berlin (a.a) - Viıide - ·--o--

lift> •ıt t•k•iye ı laa Ruılar ta ar· 
~· reye raıd• b11laama1lardur. ~Fa Kafkasyada b •• kat püık&rtlUmOılerdir. ., 

8 ucum --=-- vazıyet 
t,, erlla ( • ·• ) - Alm•n 1 lr "k d 1 111 ---t::j.••tİJ.IİD laıiltereaia BıSI a a na z fenalaştı 
'-·· L ,, Jerleria• yaphk- tebaaları ş· ı· tl~ı"'•• lllcumluıada fab Moıkon, (a.ı} - 1~1 1 

·~·- flr •e aıker Bkll ta M k 'k ( a) · _ Mek. Kafkaayanıa batmadakı du 
•r t,ı.,· . ~ . e 11 ~ a. .. rum feaalaşmışhr. Kuvvd-8o._a,.t •d,ılmııhr. . ıik• ile. Bratanya muaHe· lerlmiı Krobatkinde ge· 

~-\,t ." hedeflerıae betlerin iyi olmHıDa mem- rilemltlerdfr. Kızılordu Al· 
~\at •t1nı1l,r, patlamaları ai logiliı tebealau Melui- manfarau Staliagrada doğru 
'· ~· J•liıaalar ~ılrmı1- kada iyi moanele edecek- aıaamamuı için kuvvetli 

leri ilin edilmfıtir. b6camlar yapıyor. 

ken "nihayet gelebildıler" 
demekle iktifa etmiıtir. 

T6rk filimlerlnde • 
--•-- muı oldaıu ıarkılnla f 

Hindistanda lere r&ıellik •ere• •• T 
• kiyenin en yBlnek ıehft 
ısyan rinde vermi.t oldata • 

Londra (Radyo 8,15) _ ıerlerde b&yllkma~affakı 
Hiadistanda karışıklık btş - kazanan ıet luahçeıl 
lamııtır. Gıandinio tevki· ·ıa MuılllDın on k 1 • 

finden ıoara iki tebirde içia hmire ve Bıbrl 
isyan çıkmııtır. Abıll po- dı belediye ıabil park 
liıleri taılamıı !ardır. 2 ıa- ziooıuaa geleceğini ye 
bire depoıu yakılmııtır, 5 • t S l Ü Ü Is 
ölü ve 19 yaralı vardır, ıguı 01 

• ~ l 1 1 1 

• ._ ••.• 1 D tn o· ı. mından ıbbaıen ko• 
1•111 o m ş ur. ııarı ÇI•• 

mak yasak edilmiıtlr. Bir rine bathyacıiın~ mem 
ş~hirlerJe koııgre. azaları riyetle haber . . •l.dılı. 
tqtulmu~tur.. Hn,at we mu1tln •ıılrl~r 

h1raretle taYılJ• ıdei1s._ 
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iz-mir Defterdarlıiından: 
(HALKIN SES-ıJ---------------10 Ajaıtoı 1942 

ŞEHiR HABERLERi ıtaı No. Muhammen Bedeli 

nı 

i12 

514 

sis 

5i6 

Lira K r. 
2 inci Karamtiı a ~ öpr6 · M11ırlı 
deai 1737 ada 43 puıel 300 
301/l numaralı a11a. 

cad- 60 
m2. 

Akçıll mescit Damlacık yokuşu 102 
ada 47 parsel 27 m2. numanııı 
ana. 
2 inci karantina ~öpıü nmi ıokak 
1J37 ada 72 pauel 6526 m2. auma-
ra111 aua 
2 iacl lrarantiaa köprfi Hmi ıokak 
1737 ada 73 parnl 239.50 m2 . numa· 
raıız arsa 

27 

752 

35 

Borao•anın Atatürk cıd. 780 m2. 3500 
44 t. jh babçt li •• kuyulu bıae 
Bora~~aaıa Dayıoilu sokak 3029 m2. 4000 
13·13/l •e 30 tajh bıbçeli ve kaya· 

~~~~~~~~~~~~~~......:....~--~~~~~·~~~ -'--"-~--~-:--

Ankara-Izmir:Şerbest bıra
arasında bi- kılan mad

r' eler 

Kimlerden ne 
• • mıktar ver«! 
alınacak siklet yarışı 

3 Ağuatoata Aokarada Serbest bırakılan mıd· Maliye vekileti 18 , ... 
~aılamıı ve lımirin kurtu· deler arasında ırazete ve tını bitirmtmiı •• 65 1ıt1• 
luı bayramı olan 9 Eylul matbaa kiğıtlara da vardır. oı bitirmit olan bizmet ,, .. 
çarşa11ba günü lzmlrde Bundan böyle klğıtlar mat babından hangi ••rgUırl• 
nihayet bulmak üzere 10 buat umum mOdürlüiliaden alınacaiı ve uaıU~ri•I~ 
kona il h bir biıill let yarışı teni edilıni1erek berkea ahnmıyacağı baklnacln all 
ertip edilıniıtir. aerheıt olarak pi,Had .. n kadar dalrtlere bir ta111illll 

Bu mDıabakayı Maarif tedarik edebilecektir. ı&ndermiıtlr. BaaCla ay••• 
•,.kileli biıiklet federasyo H A •• deniliyor ~ki: s 

nu Jımir kurtulut bayH· ususı mues• 2395 DQmarah kall,, 

ti? 
la laaae 
Koca kapı 1090 ıncı Sinekli caddesi 
1850 ada S pıue) 94.SO m2. 25 t•jlı 
ar1a • 

mına mahıuı bir programlı seselerde TerfİSİ kaDDDUD 3 lıtf1 
94 50 idue edecektir. Pıoıram madddıinin 12.aci beadl••; 

lımir bölreai baıltanlığına Maliye veklleti harcırah 18 yaııaı bitirmiye11Jer• 1 Is 

sia Tepecik m. 1229 unca Geliaclk ıo- 93 
kak 2172 •da 1 panel l25 m2. 8 
tajh ar11, · 

~eraibli Bornova cıddeai 1477 ad• 380 

tebliğ edilmiıtir. kararnamesi bükiimleriae muafiyet hlkmla&a muti• 

Askerlik et
memiş ~16 

520 
15 pır1eJ 14.50 m2. 4j tajlt d&klrin. 
Toraman m. Bodur Ali ve 2 c i y&k
ıek ıolıaklar köıe 417 ada 4 pa·ttl 
99 m2. 4/1 tajh arıa 

tabi olmıyaa baıaıi mlea· olmaaına mabai ıerek ~
ıe1elerce bu m&e11e1eleria auaua 25 ~6 ve 130 1111' ' 

itleri iıleri için yapılıa maddeleri mucibince iıtlls• 
seyahatler dolay11iyle •eti• k~klarıadın verıi keaih:o•~ 
lea harcırablırıa kazanç ıuretı1ıe ıerek 30 ııcd 

148 50 331 doğumlu• vergiıindea ~ua.f ~l~uğu madenia ıoa lbendi 1D•c1,; 

1 
<11 I alikadarlara bıldırm · ıtır. bince güadelik ıayri .'' 

521 

• 512 

Umar'.ıey m. 1505 imci Balador ıo- 150 
kak 1438 ada 12 panel 55 m2. 6 
t•jlı bara~a arsa 
Karaçıy m. 1548 iac~ mektep arkaıı 35 

ar çagrı ıyor ık· . h knaıç kariaesiae •''' ----- ıncı ceı; e vergiye tabi babala• lal~ 
lımir Aıkerlık ıubesia- muhakkak met ubabıaıa da ba --;:. 

den : 1 fiytttea fıtif ıde ettirll1111 

. Londra ( a .a) - Avru• ri liıım gelir. 
. Muhıcu lerdea mubte- padaki Amerikan kuvvetle· • 

523 

ıolıa~ 1375 ada 7 puı -125, 25m m. 8 
taıla barak• ., .. 
Umarbey m. 1514 6acü T6rkoğlu So. 
1428 ada l pıuel 70,50 m2. 16 tejh 

lıf ıanıaııluda yurdumuza ri kumandanı demiıtir ki: Altın fıyafl 
70 

SO ftl.trck .. lc~r!ik ~ube~inc.e ı .. - hgilteredeki Ame· Altın fiyatı 32.45 Ur•; 
lbtıyata geç~rılen. ve ıımdı· 1 rilun kuvvetleri ikhı ci cep· külçe altıa bir rram 111'.1 

arta 

524 Karııyıka ıoğukkuyu 1836 ıacı mü· 344 
H•at ıokık 158 ada 15 panel 172 
m2. 26/l tajlc arH, 

525 . Bornova Sa bışı 349 50 m2, 79/1 70 
tajh aua 

ye kadar bıç bır ıuretle be i,.ln aöaderilmiıtir. Ne 428 •- t • 

" 
1 ._ h' . T • .uru' ur. ~ 

•• e ı ı.: ızmdı yapmamış oturmak ae de mlldafıa l 1 
ol~~ 3.~6 · 331 doğumlu ıc~- : için değll. taarruz etmek DIKKA 'f 
mı ıb .ıyıt erat 1e~ke tabı· için geldik. ikinci cephe ae d 1"-
dir) 8 J 11181942 lımet p • ıa bulv.rıa • " i• er. un arın kadar evvel açılana o ka· . '' 
Hh güaü Hkulik ıubeaia• 1 d . . 1 kaya aıle bıbç11i m• fi 

• ar ıyı o ur.,. · 6 ı · ıeaceli 
de toplanmaları lizımdır. 1 Avrupadıa aöreceii yar- mıa en r ze , .eg k i•tl" 

5 G 1 · ı h k 1 • . _ ea bava dar bar zev ' ... 
167 O t mıyen e.r. ak. ıada ce· dımdaa da bab.ederek· şoy· b 'di MI t ril•'' 526 Karıtyaka Boıtanlı 1811 ioci karakol 

' aolcak 1336 ada 13 pant 1 670 m2. 
20/l hj 'ı ana 

f7. Üç&ncü karataı aaanaör •e 11bıbat 187 
ıokak 6SS ada 4 panel 997 m2. 27 
tajlı araa 

1Ci\R No. 
2o Bayraklı 1606 ıncı sahil 10~ ık 15 ta j 48 

aumaralı bıne 

Yakarıda ev11fı yazılı 17 parç.a emvıdin mülkiyet· 
ui •e bir p uça gayri meakuliin bir senelik icarı 
.... para ile 1·8 942 tarıhiadea itibaren 16 gün 

alddetle arttırmaya konulmu,tur. 17 8-942 tarihine 
Clif puartui gOnü 11at 15 te ihaleleri ayrı ayı ı 

Pflıcaktır. 

T'alfplerln muhammen bedelleri üzerinden yllzdı 
ecll buçuk teminat akçe1laL miizayedeye bıılamadıa 
•••l yatırarak .... ye•mi mezkurda Milli E'lllik müdürlü · 
'iade mOteıekkil aatıı komiıyoauna mürac•atlırı . 

~249 

11 hü 'tümleri tatbik edile· 
1 
le demiştir: ra at yer~ r. idi ~ 011111• 

" 

. 1 _ . . mlzden gormBı o uı it' 
ce tar. ,. - Hu -uma reçecegı- - larak 

H · b' 1 k 1 lr • . 1. f ' '- ragbelhn ceHret a 11 ı ç ır ıuret e u er i mız zaman gız ı miitte lll• t b ld ••''' 
b. . 316 1 . . . - d •• o aa aaz •• Jıl ızmeta yıpmamıı ve erımızın yıpıcıgı yar ıma k d bil a.k ili'' ı.. 
331 d b· ı d • ,_ d - . a rosaaa yu s.o~ a ı ogumlu ıev. e a ıuveaıyoru:. 1 t p 1 1111•~ 
tabi bu kabil erata reami Amerikan kuvvetleri o yapı onı " · roıram 
ve buıuıi hizmete alaalar kadar çabuk sıönderilıyor zeDgiDdlr. _ oı· 
ukeıi mahkemelere veri- ki onları yetittirccek yer Bu kadar b&yuk pr ,_ 
Lceklerdir. aramakla mefgulüz,. rama r..imea fiyatlar• .:,,J' 

yıp lıı.ıamııtır. MBı!tr• 
1
,t 

H k O K 
• mizia erkenden gehP ı;'' 

ı er es raya oşsun ı temin etmelerini o•' 
ı•Kaı şıyaka Bostanla "NE'ŞE,. i•zinoıu lataabuldaı ,ı ederiz. · ~, 
ı~,üyük fedakiılıklarl• getirmcie muaff•k oUuiu ı • B~SMAHANi-P-
ı Varyete heyeti FERRUH ve arkadatlnı tuıfındea ı ~ ALI ULViNiN. .t 
: 8 ığuıtoı 942 cuma gilaüadea itibaren b!r akıım ı Ç(SflP 
: ayrı ayrı numaralar göıteriltcektir. Y e.ıiden ealri en ı YAZLll BAH ırJ 
: f•aliytte geçmiştir. Buna ilive olar k lürkiye marı- ı SANATKAR NUREPO,,, 
: yati zmı ciıi EMiN AT ABAY her akıım lctayı un '•t : GENÇ VE ARKADıl~ 
ı edrcektir.Halkımıza bu fırı.ta kıçırmımaları r ı trv·: • BU AKŞAM f' 

KÜÇÜK YAMANLAR f t ,; •• •d•·İ•. ı ideal Kadııl 
AiLE GAZiNOSU l ifayyıue sinemasında Piyu ı3> p•;,:"b ... .ı 

lzmir belediyesince yeniden teni ve hzyia ~di · ı Yuaıı: Eaat 
1ııort 

le• klçllk Yamaalu gaziaoıu 9/8/942 Pnar giiaü : ı6Ağu.toı 942 perşembe günü matin~lerden itibarent. Kır• ~ 
'manzam bir çalgı ve vuyde ve meıbur Çitlılerin : : 5 YILDı Z 3 BÜYÜı< FiLiM : ııtM• 
•ırareaglz alrrubat numaraJuuıın iıtitakiyle açılıı : !t-ROBERT A Oyoıya 1 ·~ : lre~e Duane· ! Yeni Galan ç o.~ 
lııİera~ : mi yıpılmıttır. ~ ! Fred Astııre-GıngerRosıe~ı• y U N G T I R y . _,-

Yimaalar ıuyoaua takiiim mahalli olın bu a(zel ı •2 ·iLK AŞKI Oyo ıyarı: Dcaaaa Darbın.: •• 
e : Akıllara hayret ••' 11ı1t t•rileJrayet aeı'eli ve .tğ l t\açeli bir gün geçirmek ı • O . ! yete ve AkordY0

1 ~• glbeJ .. lzmirimizler: Karşıyıka nın umumi ve tabii : :3 •PRENS BU BUL G~a,ı~t~·n : S A A DE 

•••arısını doya doya Hyretaı ek İltiyt n her va- ı ! Mıtioelu: ilk Atkı: 2.45-7.05 Roberta 4 10-8 30 i ETMelleNpaAtiTıtAB~ y 
lelideı ~ teırif etmek fnnhnı kıçumamalıdtr. ı : Pıeaa l!ubul: 5 35-9.55 : 

Yuait laer\zama11 hazırdı. d3-l ı : Camartesi, Pazar 1.15lde batlar ı Sabaemisd•·· 
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Yozan : Holit Ziya Uı•klıg; J 1 
-------

-1-

riin kadar sebat et
l sonra gene iptilama 

avdet ettim 
,,11)İr111iıiae gelmemiıtir. O zıman Oımaııh 

iatlr.Dlfr ıubesiade memurdum. Bir aralık aile 
''•dı ••ı 6ıtriae ıfa-ara içmekten •aneçmeğe '°' 111• Ne ıor bir it!.. Klrk g&a kadar sebat 

\ ,~ l•ae lptilima avdet :ettim. Buda bııkı 
tıftft' .Sebat ettim amma ıiguadaa mabrimiye-
~ Çreıial de aradım . 

~a"lf•rdaa ıoara lataabulda da bir doatuma 
'-'t~~~ IDea etmitlerdi, o da buna munffak,,et. 
'• , olmuıta, f•kat buna mukabil akıamlara 
~ •. • •çlsili yerlerinden birln• uğrar. rakı içmez 
~~ t~leıı konyak, •otlra, cia ve buaa m6masil 
t\aı ''. bılita tertip eder ve bununla kaf•yı 

l --~,:·:•= 6yle iri aalnyı mea' edenler ona :- Sr a 
·~ , •ılı!.. Demei• DJecbur o:muılardı. 
f •l11a~'Dıı11 tlUüadea vıy geçmiıtim amma gBn 

\ tt\,,•aa bir aarıile içerdim. Bankanın buluo- ı 
._ •ıia lrarı111ada bir ikiaci fnbıaede meş-
' ,: lokant•~ı vard! ki bımea, ber giln &j'lt n 
~ı,, d, Jerdım . Benısıı orada hır yerim vardı 1 

: tırıfıadaa iıral olunmaaıa diye iıkeml si 
"•-.. •ra da7aan111 bulurdum. Lokaata bütün ci
-,t~/•&:rrile, DHiaıa 11bipleride hıacabıaç dolu 1 
~ ~1, •un da 1ebe\ii yemekleriaiı1 aefHetli idi. 
~- t ı'lıtaaıa meıhur Ayaah Jokaetuı ıibi bu 1 
f h' •ltıtıaia ea iyi aümmuneleri bulunurdu. 
,"'"•~~ilmi yerdim. Ab! Ne aıtm bir iıtib ~ ... I 

ll b •Dıet eden genç rumua içiride aıçı dai· 
~Jij1'1ıi111 yanımdan bağırarak : 

l't. d,la11aeto borto diye emir vererek, daha ıon · 
t,~•aı), ~ hıfif bir ani c: - Ya to beyim u! Beyim 

ı,.ltf ille buıuıi bir dikkat davet ederıık ö ü 
do._ tPlltı aaııl yerdim!... Bu plivın üzerinde 't.. • ,, b •rt._ ' ya •ı on bamya, yahut bir tane pat· 
! ,, ı,:•• bulunurd~. Nerede o g6nleı !.. .Şimdi 
,·· C, •rruf gllalerıade o umanı düşünürken .. . 
--·~ hliaı. 

-, L tlfJl 
• ~')fi •m olurdu amma bir büy6k aoksan ka 
('~ llat 111 tamam olmazdı . Bir ıigara tellendirme· 
~-- ~bir m~brumiyet idi, bunu telifi etmek 
l~ı,, (.•daa farlar, kordon boyunda aargileıile 

., .. , " Qlca lrabveaine seğirtirdim. Beni görül ce 
l ''tt:'gi.lı aı ııkerli bir kahve, garıon koşar 
'~•aat bı; ıiler, beni:- Kaloıorİlate diye ıelim 

,."dı ~d• o ıan, burada ol ıun benim baıuıi bir 
·~ ~--~ · B•nk• memuru bir Türk beyı!.. O u 
~l ' lbemaru TOrk genci ııfah yalnız ' bana 
~~·11tı,:: bunaa i~ia de bende bir imtiyazı .. m h-

l ' ~ ... 1, ,, •h, . . . . 
~ı~ ·~ ~•ınıa .. arıllerıade do b1r buıuıiyet var· 
)~d, ~ lr lraba11k kltme halinde •e fpek ı6zt l 
'•-.11 llleye yerletmiı buluaur, Ozeriae •İki üç 

~il, ~teı oturtturulmuı olurdu Bunun· yaloıı 
qlr b&ylk bn verirdi. 

- Sonu var -
~b,......_ _____ _ 
n•trıra Sinemasında ! l"'' hni kopyo 3 ı•heaer filim birden i 

~ tG,\ hAM O KAMEL Y Ai lill h Gıeto Gorbo - Robert Taylor : 

t,~ba Kızlar Pansyonunda 
'9 Çe Edi kaator - Unda Dunell : 

~~rıun işareti (In1rilizcei 
'~ ~r- Seanı•ar La Dam 0Kamelya2·7.JS: 

~11•r P . . 3 45· 9 15 Zoroaun iıareti5.15 ı 
• ~'' tl1Dart11i, pnlb 12 de batlu ı 

AMER,KADAN INGILIZCE 
RADYO NEŞRiYATI 

Amerika Radgo Şirketleri TOrkigedeki .dınııuıcı-
ıere lngllizce haberler Neşriyat Saatlerini Blldlrlrlır: 

Türkiye 1aıti Pıoıram GÜNLE.R 
Radyo Dalgı uzunluğu 

Merkezi Kiloıllı 1 Metre 
------ ---------- ---

18:00-18:15 Habetlcr Pazuteai, Çuıamba, CU· wRCA 15.150 19.8 
muteıi 

" " " 
WNBI 17 780 16.8 

" " n wBOS 15.210 19.72 
Haberlerin tahlili P.zar w GEA 15.330 1,.56 
Haberler Her gün wLwO 15.250 19.7 

" " 
Cww 15.8SO 18.9 

18:15-18:30 Haberlerin tahlili Cumarteai WRCA 15, 150 } 9.8 

" " 
WNBI 17 780 16.8 

" " 
wBOS 15.210 19.72 

19:00-19:15 Haberler in tabi ili Pazar wGEA 15.330 19.56. 
Haberler Her glia wlwO 15.250 19.7 

" " 
wCw lS.850 18.9 

19:15-19:30 Haberleıin tabliH Pazar wGEA 15.330 19.56 
20.00-20:15 Haberi · r Her giin WRCA 15,150 19,8 . 

" " " 
WNBI 17.780 16.8 .. 

il " " 
wBOS 15.210 19.72 

" 
Pazu wGE~ 15.330 19.56 

" 
Her rüa WLWO 15.250 19.7 

" " 
wCw 15.850 18.9 

l0.15-20:30 Haberl• r İo tahlili Paıııu wGEa. 15 330 19.56 
20;45-20:55 Haberi rio " P•zuteai, Çuşımbı 1 WRCA. 15.150 19.8 

Cumart11i 
20:45-21:00 Hıberle , iıı , ,, Pa11rteai, Çarıambaı WNBI 17,780 16 8 

Cumarteai 

" " " " 
wBOS ıs 210 19.72 

21:00-21:15 Haberler Puar WLWO 15250 19.7 

" " 
wBHS ıs 210 19.72 

" " 
wCw 15.850 18.9 .. 

" 
Pazartesi ili cumartesi wlwO 15.250 19.7 

" " " 
wBOS 15.210 19 72 

" " " 
wCw 15.850 16.9 

Haberle in tahlili Pazar WRUL 11.790 25.4 

" 
., 

" 
wRUw 9.700 309 

" " " 
wRUS 6.040 49.6 

21;15-21:30 Haherle i , hb(ili 
" 

WRUL 11.790 25.4 
ve mliz•k 

" " " 
WRUW 9.70J 30.9 

" " .. wRUS 6.040 49.6 

" " .. WLWO 15.250 19.7 
21:30-21:45 Haberler Her ıila wcsx 15 270 19.6 

" " 
wCRC 17.830 16 8 

H•berlui t. tahlili Pazar WRUL 11.790 25.4 

" " 
wRUw 9.700 30.9 

n " 
wRUS 6040 49.6 

Haberluio hblıli 
" 

wLwO 15.250 19,7 
ve milz ik wBOS 15.210 19.72 

21:45-22:00 Haberlt ı iu " Her glln 

" " ... wCBX 15 170 19.6 

.. " " 
wCRC 17.830 1,8 

" 
., Pazar wRUL ' 11.790 25.4 

" " " 
WRUW 9.700 30.9 

" " " 
wRUS 6,040 496 

Haberlerin tahlili wLwO 15.250 19.7 
" ve m6.ıik 

22:00·-22:15 Haberler Her güa wl~O 15.250 19.7 
., " 

wCw 15.850 189 
l3:00-23;15 Haberler 

" 
wLwO 15.250 19.7 

" " 
wBOS 15 210 19.72 

" " wCw 15 850 189 
23:30-23:45 Haberler 

" 
wCDA 17.830 168 

" 
Paıarhıi ili cumartesi WRUL 17.790 25.4 

., Puuhai ili cumar.tesi WRUw 9.700 30.9 

" " " wRUS 6.040 496 
23:45-24:00 Haberl erin tahlili Pazarte1i wRUL 11.790 25.4 

" " " 
wRUw 9.700 30.9 

" " it wRUS 6.040 49 6 

(Bu Listeyi Lütfen kesip Saklayın.ız) 
t6•6nde ilk •eaDslarda Hlon20kuruıtur: -.-............................. . 
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=~~z:i::ı~:: v:.1;_,:1;::~_1 RAD.İOTELGRAFHABERL 
harbi nan E·zencaa mebuılukla-

Tokyo, (a.a) - jıpoa rıaa Ticaret veileti iaıe Hindist !. oda 1 Hindistanda Altı ~ ç 
amamt kararıabı tebliii: m&ıteıınŞiUuüSökmeaSütr f11o •d ll818rl ,, 

Japon doaınmHına men ile Alaıebir merkez oku'u matem günü Ör l 1 are a 
aap bir filo 1 ağuıtaı ~•r!· bat öiıetmeni Safi Erden, ---o--- --•-- Ankara - I' 
biade S~lamon ada~rı c~- tıtanbut mebuıluiuaa bari- Abmetabat (•.•) - Kon Dombay. (a.a) -Htndiı· daha hıla ço-' 
Yarında ngiliz . ve .mer~ ciye vekiltti u.kltibiNumıD are mahalli cefleriain tev· tanda öıfi idare illa edil· otazar lira pır• 
kaa fıloıaDa ııddeth bır M ·og· tu Samı • Y d İ 1 • ia• - J.. taarraıda bu'uumuıtur. eneme~cı 1 0.n kiflerine devam edilmittir. mittir. Sillb taıımak yaaa~ • 'maaı ıı 11" 

ŞI d ' ._ d r mebuılaguaa eski Balıkeıır 12 kiıı:i tevkif edilmiıtir. olunmuştur. lğtiıış bııla- hr. A.akarad• L' 
m ıye Ka ar a ınaa 'b G " ı•- t ı.als• 

L L 1 ır. f 1 mebuıu Sabı • ö~çül 19 Boaıba'! (a.a) - Bua&a dlit icin m&ıliimaa partlıi aramaya • aaaer ere a-ure sını ı mı um _ • i ti E akı • 
olmıyaa bir hıtbharp ge· agustos pnar gllaü yıpıhn Gaırdi ile diğer Hintlider· lideri Lüb aa m&ıliimanla- m 1 r. vr : 
mlıl ile Aıtarya ııoıfından iatibıpta parti ııamzedi lerin tevkifi dolıyıaiyle ma· rın izaç etmemeleri içla olan 400 ail• • .,, 
iki hafif kruvui>r, Avus- olarak ittifakla aeçilmiıtk tem gün8 illa edilmiıtir. Hiatlilere bir ihtarda bu- aaai ıartları ·ı.M 
tralya filoıuaa meLıup iki --- Kıl. mab.alleai hariç olmak lanmuıtur. bu balata• lıtı 

lerclir. 1ıravaıö~,. 11n•f• m••am 01- D 0 nehrinde ızere ıebird• seyraaef er -----
••1a• ılu muhrip ve 10 o iletilmiştir. Poliı intiıamı e· . d B • 
taııt batnılmiıtır. Bundan durum mubıfaH içia bnı yethrcle ır uıya e IQlı . 
baıka ild mubrfp ile birçok ıopara ıaı kullanmak ıorua· t b k Aaafartalar' 
tatıt baaara ujtatilmıı ve Moıkova, (a.a) - Don da kalmııtır. 8 UrU YO Mehmet oil• 
32 atır ta11are, 9 av tay· aehrinde durum pek o ka- --•-- d•Jd• kaaıa ınrl• .. 
yareıi de dllı&r&lmBttiir. dar deiiımit deiildir. Al· e J 1 bala•arak • 

J•po11 kayıpları yedi a-ö manıar buradaki hücumla- Krasnodar da -·- . mı,u,. _ ... 
•aiti pilot ile bıfif hıaara 11ada 1400 Hker, y6zlerce du·· ctu·· Moıko•a, (Radyo 8) - § Salail ,..-
atramıı ve hareklta de- tank bıra"mışlardır. Bru· 

96 
Dlla Kropıtkinde ılddetll ıaada Mela••t 

•am edebilmiı olaı iki kru· kayada Almanl.ıun b6c11· ---o--- mubarebtler cere1aa etmit dayaaıklı eri• 
•azöıde• ibarettir. munu Raıaar cenıhlard•D BerliD, (a.a) - Alman tir. Ha•a lutaltrımıı 8 l>ıçak bald.,.IJ 

Tokyo, (a.a) - Japon llarıılamak ıuretiyle bezi· haauıi tebliği : . ağuatoıta 30 tank tahrip edilmfıtlr.· 
doaanm111 va bava kuvvet- t - t t B d · 200 b ... 
1 i ,ı. S I me e ogra mıı ır. ura • Hava ku·netlerimiıin te· etmıı ve atarya ate· § Stlail par• er cuma g11Dft ı ımoa _ b' k L..lıllf! 
•dalarında m&ttefik kuvvet duıma~ıa ırço taırıuı- ıirli it birliği ıle hareket tini iıkit etmiıtir, 2QO de ela Aıiı P'IJ':.J 
lerlyle muharebeye tataı· laıı akım bırakıl nııbr. ~Ot eden piyade tii!Dealerimiz otomobil b11ara atrath, 1 Akaraa lıtr 
maşlar. Mahareb~ henüz man hatlarımızı yarmış ııe tahımmul edemi1ecek de· piyade taburunu yok etti. bnlaaarak • 
dna D etmektedir. de 500 teltfat vererek püs· recede büyük 11ca~ Ju al --o--- mfıtir. i 

50 k&rtül nııtnr. 12 ta•" tab- tı•d• fevıuııcıe yihtha,. iZ ltt k.. 101 · § ea1r•"" 
vavoneş ya rip edilmiıtir. Bir ke1imde 1 rdea ve çetia mulaare- m B ou arı Emia orla 

Me.nleketimize gelmek de 9 tank, 9 top alıamıt belerdea sonra Kubaaı• dolandıran tık adaı &ıeriade bit 
iure Balgulıtanda bulu ve 700 Alaııa öldürtilmliş- ıiaıa ic:deki kuvveti düşman Y rak mlıacl••~ .. 
••• 50 varon eşya hudud- tür. Bir tren yoldan çıka mevzilerini yararak Kroı· -•- § lkiçeı~ 
daa rirmlıtir. rılmıtt&r. nodar ıebrini upt ntmiı· lımit - 1 auuda Uzun kak ta Maat.ı. 

11 a,. D lerdir. bey köyünde garip bir~do· medin Bıeri•I• 
Kr.uaodar Kaban böl- landırıcılık vakuı ol nuıtur. ateşli bir ta 

lzmİr vı•)a" yetı• da1•m"1 encu•• gesinia merkezidir ve ıilib Evvelki güa bu köye ı•yet rak müıacl••• .. 
e endüıtrİsİ bakımından çols flk fİJİDmİŞ bir adam fide· bıkktDda .. 

mentnden: ehemmiyetlidir. rek Ofiı mamura oMutunu yapılmııbr. 

T • k" . 1.. 
1 

kt Lo:ıdıa (ı,ı) _ Royte· Derince ıiloıunda 17.5 luı· il ılrma .ma 108Sllge mo or 8 101C8 ır rin Moıko•a buıuıi muba rultan buğday verildiğ •i 
T · t'L il t k -d- ı- ~ - 1 k n b' 1 K I y ld t . ıöylemiı ve köy bakkındaa ur11 ıa yo arı mın a a mu ur uguae a ıama ,,zere ır , ızı ı ıı gaıe uıae b d 

9 
k 

ekıiltmeye çıkarılmıı olan 4000 lırahk köcakaaör ve gelen haberlere göre "Kru· . uğ •y pa•aaı • nlarak 1 5 Alıanc• 
6000 liralık motora iıtekli çıluııadıiından ekıiltme nodarıo" boglla ıukut et· ~ra para ~opladıkt~a ~o7~• aanayi _ fa: 
6 8-942 tarihinden itibaren 10 giia uıatıl.ıuıhr. tiğini bildirmektedir. •ıta mu tar ol foıa 1 e man oıla _a.. 

1 · • . çuvalını alaa ve beygirine k beıilP_ delllıleria ıartları görmek üzere turıetak yollar o ıa· 
1 11

• 
161 1 

. I pımu d 
lika mldlrliiğ&ae ve ekıiltmeye ittirak içia 750 lira SarbOR)Uk at. ıyl •n Hoy ber bımıt0• I~ dli6 ıır• • 

'-lr t t · t ·ı b b 17 8 942 l O Y mıı er. ep era er eraa· lanmııtır m vaK a emını ı e era eı - pnartea g nO •t k 
6 

· t · 
aaat 11 de viliyot daimi enciimeaine müancatlar1. Alıucakta l5l7 ıolrak ceye '·' me zere •ı ~ıyo· 1 lr 1 

106 aayıh evde oturan Meb •• rehp tren beklemışler, ZID 
1 1 aA n met oğlu Sabri Ertem .. ,. tren karııaan göı&klnc• b ' .. ,, 

buı olarak L&fo kızı HOı· ofla memuru da ortada• IS ftı 
Mersinli - Bornova yolunda niyemi11 evine taarruz bıka kaybolmuıtar. lımit ubıta· Blum•• 

kant ettiiiadta e1akalan· •• ba c&retkar adamıE .,, - ve aakeıi 2,·s kilometrelik kısım inca m•ıtır. maktad1r. doldurm•'' 
Y fıt dold 

edilecektir • , 1aır ıub•1• L 
1 - ı., .. tı ilsmil edılniı olan Mersinli - Bornova ! Türkiye Ses .Kraliçesi : mamıı 11aı• 

1 d 1 5 '- 1 • M ı tar. Fit d yo onua varyant o •yıaiyle bıralulın 2, Ki omehelik • Bn. ualla oı·nçses ş 
eıki luımın tamir S 8 942 den itibaren l S gün m6d· : ı aıkerlik 11 

cletle açık ekıiltmeye çıkaulmııhr. ı e 1 k d 1 ı atlan ill• 
2 - Keıif bedeli 4829 lira 26 lrurtştur. : V ar 8 8Ş &rl : 
3 - Muvakkat teminat 1niktua 362 lıra 19 kunı ı 10 KONSER İÇiN IZMIRE GELtYORLAR : 

tur. : 11 AGUSTOS SALI GÜNÜ A~ŞAMI : Sileym•• 

4 - Elrılltcne 20 8 942 tarihine raat•a,an perşe11be : Bahrlbaba BBIBdlUB Sahll park ı yokla111a 
fl•B aaat 11 de vıliyet dıİ!IJİ encü ?Jenl odasında ya· : : bakayaları 
pılaeaktır. ı Gazinosunda tatlı ve eııız ıeaiyle koaaerleriae ı ... d •• 

: bıı· ıyacakllr.. ı ıın e• tel• 
S - lıtekliler keşif ve ıartnımıleri lımir turiıtilr :e&tüo lımir baHunnı konun kotıcaldarı t&pbesiıdir: aabep ~,. 

yolle_rı mıntıka mOdtbl&günde görebilu ler. (4485) malakelD• 

Milli oivanvo bilet1erinizi ( Siıdıt ) ~~~-:.··~-.~· 164a&-:·~ .. ~:t:'u.'.::i :-'~ 


