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(Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) 

sonra ••• BREZiL YADA 1Almani aske
mehafiline BÜYÜK HEYECAN VAR i -....--..o--

Çg,fl' 
btı 1 ıa Moıkov•ya y• p-

=~ı::;~:•td::1;~z~:· ~~~ Mihvercilerın, Brezilua vapurlarını ba. 
• • .,,:.(ç~;, ••e, 10ımz tırmığa ba1lamaları, vaziueti degvi'tirdi tı L •hauı avdetiadenıon Y 'l 

qq b Riyo de J ıneiro (a.•)-

--1:"9--

"' Uıuı için yapılan 
t '''Y•t d d''- d _ BreziJya gemıleriaia mihver menizi rica ederim. Bütün 
,~ • e ••o u ve mu- d . 

'~il bii enıulhlara hrafıddan ba bunlar cezuız kalmıyaca1', 

- Hükumete itimat t-

•• gore 
B :ıl D (a.a) - Asllni 

müşahit) r, dikkati çe~ea 
bidi1eler drafıada birçok 
ibtimıller ortaya 1ııllyo lar .. 

••c:e r& &I cumlHda o de- tmlmuı, Bıezı)yıda büyük 
11ıı,,t,, ' tül&, patrrdıh ol· bir heyecan uyandırmııtır. k t b b-d· 1 

müsaeere edilecek ve ca- a 1• u 1 ııe er arasın •dı10 •e olmakt• devam Dün bılebeden mfihışekkil dadır. 

Doğuda cereyan edea 
mubarebt )er Okyınuıtaki 

durum ve Moıkova müli Mibvercilerid vapıHl.uı 

ı.,.'· . kafileler, şehrin mlıhtelif suılar liylk olduğu aki~e-
~l, a~~lıı1er. üçüacü R~ic- caddelerini gezerek ellerin te uğrayıcaktar. 
lıtt1 16 

111 Çıaıaın çıhndı de b•yıaklar olduğu bılde Vaşington (a.a) - B, • 
Ç6, .. Ylerlerlren Itılya1>lar, l nümıyiılcr yıpmışhr. ıifya büyük e~çiıi, Birleş b 
~İıaa Çılaa ht.r büyük ve mü- Batan vıpurlardaa bir Amuik ha •iciye nuı ı 
ı,, . •eYabıtiaia müttefık· çoğaaua kurtarıldığı bir Kor del Hı ile uıua müddt t 
~I lçi1 b&y-k bi w la tebliğle bildirildikten coııra konuşmuştur. Büyük elç, 

Jet b q ' mıg U· beyec•n birı z ıük ünet bul 
•t11a,lct •ıırJadığaaı iddia muştur.. gazetecilere verdiği dem• ç 

ltblrJi ' •e Alıuınlarda ea Rio de jıneiro (a ı) - l t> , mihver denizaltıları hı · 
•a,, illıyJarla düşmaafa· Reisi cüınhur düa S ıuyın rafı nd n bıtm lao vıpo 1 r 
~•lt, Çtt'.llakt•darlar. Her balkonuna çıkmık mecbu- bakluada bükfı netinin ı e 
11,, d&ımaalu birbiıle- ıiyetinde kalmış ve balıu l d 
1 '•b ıu aöıleıle teskine çılış yaptığını beaiiı bı aıe iğ • 
''•ıa met okumıyacak- mııhr :"! söytemiıtir. 

il ı- 'k )•tııı ore ı i tarafın laJ· -------

~•l,~t•ıalc U•aıı ile birlikte AVUSTRALYADA MU-
lttı '' radyo muharebe· 

.. , d 
''ht evam etmeleri de HALEFET TUFANI 
'il~ tabiidir. Bu, biıi 

~.ç~~· ;,ım~~. 1••n•z biz, Baıvekll, Japonların, Avustralganın ni. 
~~I~ S...,:ı• R

0

u•.:.;:1;.~~~ uetıerinden haberdar edildiklerine kanidir 
ı,,1 e Y•pılıcak yardım· Sidney ( •.a) - Avuı- istemiyoruz. Jıponla11n, ıı İ· 
'•t~ dıbı t81lıli, daha tu lya baıvekili Kuriken, yetlerimiıen haberdar tl 
1)1 te •erici bir ıekilde parlamelloda muhaliflerin tiklerine kaniim." 

\~'•ı l&ıuaıu ile çok ali- hükumete karıı yaptığı Pulamcato tenkitleriot 
~ t6raıel&teyı'ı. hücumlara cev.p cermit k 

1 ~ devam eders,, bışve i mil 
"•t ~·••e• ba lüzumu 50 ... ve e-ıcfilDh ıualara söyl ! - d 1 

.. ,, letia reyine müracıat e ·. • ~ ll~G • miıtir: "•t 'lletı, So•yet mat· H · · cek ve yeni intihıp istey .:-~ '' - arpten ıonra ışçı· 
tt,, radyoları kadar, leria tezini iıtiımu etmek cektir . . 

'•tti A111erika •e lagiltere --.;>---
f 1•t 
''"•t '•aaı.ı arı da her 65 nemı· ba.. K af Far k lt~,,~11 .iıtifıde ederek 1': " _ _ 

--.. , tltirmişler, bu bu- tırmışlar Çörçlli kabul etti 
'-tır Pelt çok bı,armıılar 

llaıthtdır. Berlia, (a.a)- Bir ağus· Kahire - (Loadra ra I· 
'il Sa,y toıtaa beri 42 Al d . yosu 8,15) lagı liz bışve&.ı.ilı 
'ti . et Ruıya mukave· mani de B. Çörçil Kabiu~de bulan 

tl-._~' kırıla:. ası il a An· niıaltı.sı muhtelif yer er e 1 duğu ır da Mıs11 kralı 
•, •oıalır için ne mühim 480 bın ton h&eminde 65 Faruk tarafından kabuı 
~ lbGtbiı fb 1 müttefik gemiıiai bahrmış· edilmiş ve bışvek:I Nıh u 'ıı ta'- . •• a ar açılıca-
~... Ildır etmiyen tek bir tır. 1 paşa ile de görüşmüştür. 1
i• ~~!k,ı, ve tek bir ıari- Romada teh.IDenize dökü-
'tt 1111 1Xl•dığına göre Va-

'tt, 0
' ile Loadraaıa bu like işaretı 1 len kömürler 

~tl, ••tfedıcekleri gayret· Roma, (a.11 )- So yet· 
\ ile le R:>ma, (•.•) Tebliğ - miş sene zarfında vapur-
'-'• ~•dı •dar l&zumlu ve Romıda 17 yi bir geçe lara doldurma esnasında 
.~ ' acele yıpılmHnn tehlike iıareti verilmişse de deııiu dökülen kömürler
,:~J'ıa lıimıe lıalma· meçhul tayyarenia Fraaııı den 3000 tonu çıkarılmış 

Sırrı Sanlı 
tayyare1i oldugu ınlaıılmış tır. Daha 17 bin ton l Ö· 

tar. milr çıkar.ılıcaktır. 

Alman askeri ma'bafi i, 
bu ol yl uıo yeni durumlar 
bdaa edeceği kaı:ıaotini 

gösterme\dedir. 
AlmıaJn Doot ci iıgıl 

ettikten ıonra doğ oda yf r· 
ltşıniılerdir. Bu müuase 
oetle doğuda harbin ikit ci 
11fb1111 başlamak üıeredır. 

A lmanlar Kıfkaslıra 

~oya 1 dılr.tın ıonra yükıe~ 

:t~ğlarda yop lacık ukeı i 
ıarekatı istilzam ettiği du· 
r"üQ"için . hnulık yapmağa 
aaşlamıştır. 

Rusya . ıo :ortak 1 uıııı 
ıyrılmaaı ibtimal ı olduğun 
< a J [ço ı çil bunu önleme~ 

ı çıo · Moskovaya gitmiştir . 

1Jabamafıb 11hhlioio kendi . 
ıioi gelişiode karşılamamış 

-ve gidişinde de uğurlama.· 

aıış olma11 dikkat çekeD 
:>ir hadise olarak telikkı 

olunmaktadır. 

-----
Vaourlar ha
la }limanda 

- - --- ----- ... 

duruyorlar · 
Riyo d e J•neiro (•.•)

Mıbver diplomatlarıDı gö· 
türecek olan Gubava ve 
Bad•ya vıpurlau biİi Ji. 
maada duruyor. Bu tea b
bür,- b;-tıulao Bruilya va· 
putla ı ınıo doğurduğQ du 
rucıla alikRd u •ddedili· 
yor. 

Alman 
Uçakları 
L·>tıdra, (a.ı)- Birkaç 

Almın uçağı cenup sahil
lerini aşarak bazı noktalar• 
bomba atmışlarH da ız bı 
sar olduğu gibi birkaç ya· 
ıah ve ölü vardır. Bir Al
man avcı uçığı düşü · Ol 

müıtür. 

(Sayı•• 100 para) 

SAL MON 
Adalarında 

----
Va,ıogtoa- (Loadra rad 

yoıu 8.15) Salamon adala• 
nadan yeai ve mBhmmlm 
gelen haberlere göre dla 
~ece J ' poııl11 l• Bit leıik 
Ameıika kuvvetleri ara1ıa• 
da çok şiddetli muharebe
le r olıuuıtar. Japonlu p6s· 
kürtül oütt6r. Kuvvetleri• 
niz hkviye edilerek hare• 
ke l ~rioe munffakıyetle 

devam etmektedirler . . 

---o---
50 bin yangın 

bombası 
atıldı 

Londra, (Loadra Rad · 
yosu 8, 15)-0ınabruka ıoa 
y•pılaa aluada bombardı· 
aıa 'l uçaklaramız tanfındaa 

50 bin yangın bomba11 ile 
en ığır yüksek iDfillk bom· 
baları ablmııtar. BQadaa 
evvt l y•pılan akı ada 450 
ton si~lctinde bomba atd• 
ınııtı. 

-----
G. Aleksandr 

K•bire, (Loadıa Rad
yosu 8,15)- Orta şark bıt 
komuh nl ı ğına general Alek 
uudr tayia edilmiıtir. 

HALKINSESI :t:.~~= 
Gazsız kalan 
bir mahalle 
namına 

-----
(~inci Sülc::ymaaiye mabıl· 
leıinde Molla Ahmet ıoka
~ında (19) numuah evde 
oturan Multıfa TDrkçıkar 
•dh bir okuyucumaı mat

baamıza kadar gelerek ayda 

bir litre gaz •laa •• aoa 
ıy zaıfıada bundaa ela mılı 
rum kalma11adan dola11 
elektrik ıııiıadaa mabram 

ora halluaıa pek çok •ı
kıntı çektiğini yana y•lula 
ınlatmıştır. 

Alikaadar makamlara• 
bu dıl t ği yeıiat. getirmek 
için hemen fuliyete geçe-. 
cekl erini kaviyeu umayo· 
ru:z. 

HALlll SESi :::~: 



Sılılıat oe içtimai 
Muavenet uekaleti 
Neıriyatından 

------
'9o uaıında bir kadın 

(HALKIN SESi)--------------- 19 Afuıtoı 

ŞEHiR HABERLE denizde uüzerken 
biraz blly6kçe çocuklartn ı b ~ ld f t 
ellerinin klrleamesİn <! yer- ogu u Asri mezar- ooperatif- Mani a u 
Jerdea ellerine alacıkluı lstanbul- Peadikte oto · E 
iıter piı ister temi olıua raa Hamide lilrgJn iımiade Jık yolu ler birliği ŞYHSI 
öteberiyi ağulanna sokma· bir kadın geçen gün deni- -•- -•- -o-

larına meydan verilmeue ze a-irerek yüzmek iıtemiı, Vıliyet daimı eaciimeui Türkiyeuia en büyük Belediye reiıi B· 
laer çocuğa yaııaa uyğua fakat çok yaıh olduğuuda.n Tepecikle Hri mezarhk:ara· iktiıadi t.şekklllleriaden Leblebicioğlu <iüo d 
ıelea gıdadan bışka bir kendiıine fenahk gelmfıtir. ıında bozuk olan esf•lth biri • belki de biriac 1ıi • bihoıunda muhtelif t•1 verilme1.1e ve bu gıda Bu &ırda yakında kimae de kapl•wa inşaabaı bir mü olan Jımir incir ve üzüm tetkik eylemiıtir. Iı 
aıarlaa1rken ıDt6n iyi cicı- bulunmadığı için ihtiyar teahbide 53,900 lir• Ore· tarım ubı kooperatifler llyetine verilea ıD•• 

tea ıuyun temiz olmHıaı kadın buloğmuştur. riaden ibal~ etmiıtir. y 0 birliii umumi heyeti top· e11a11aı bugtiade• i 
dikkat ed lirae bebekler İ•· Sındalcılar bilibue. ka· 1 k ı lantı11 21 aöuıtoa 1942 cu· maaif atara tevzi Is 
b&le tutulmaktan kurtulur· un kıu bir zamanda i ma • • 

dıoının ceaediai aabile çı edilecek ve biiyllb bir ih· ma günO Hat 15 30 d• iz· perakendtcilere ver 
lar. demek oluyor k! ço- karmı•lardır. Kaza etrafı... • · d I b lf t 1 
catan ığıından gecerck ... .. tiyı ca cevap verrcektlr. mu tıcaret o au aaloa •· u man a ura ar 
h da tahkikat yapılmakt•dn. randa yıpılıcaktır. ballra aablacaktlr. 

utahk mikroplarıaıa gir· ---o--- ---o--·- ---o--- Belediye, eğer ptl 
memealae uyıoasuz yemek- T d 11 
1Dekıerde çacuğua midesi- Hariciye aou a decilere verilen aı• 
ala bozulmamaııaa çalıı T • 1 O raların hıl~" aatıfOJI 
ma~ liıımdır. Bu ua te- Vekaleti ayın er rman veya bazı kı.ımfarıll 
miz ik ve dillkat lile olur. Ta pu ve ludoıtro tef- y arzedilmediğini bi••' 
Evia içiade bir kaç bebek Umumi kitipllk ikinci tiı heyeti rtiıliğine S ı tlu angını bunu yıpaa tncc•' 
•araa ve bunlardan bir ta- Necmittin merkez kado-t- Evvelki rece aut 2 de dükkiacıya buadıll 
DHİ iıbıle tatulur•• bu be · muavlnllği ra miidürl6ğüne Ankua Kemalpışının Easizce kö manifatura •11••1 •• 

beğia bezlerini ötekilerin Soı hariciye terfileri kadoıtro müdürii Şuıfet· yünün çelik taı mevkiiade yecektir. 
bezleriyle bir arada yıka aruıada kitibi umumi ikin tia merzez hpu müd6rl6· bir orman ~ yan21nı çıkmış, Manifatuıalarıo 
mamah ayr1 bir kapta yı· C 1 ğüae Diyar baku müdürü 13 uat devam ettikten ıatııı, 40 ıivıl meaı11'1 ka•ıp iyı'ce '-aynatmılıdır. el muavini evdet Dü ge· d 1 f • ı· k atr0 

" 11 • d · I b Rabaıi diyarbalur tapu mü· ıoara ıön ürü müıtiir. ıadan gıı ıçe o 
Zatllrreye aelinc .. daha flD ercesı mas a atglizar d '-'-i 1 rd• • " ı - -k 1 ·ı · · dürlüğDae lıtanbul tapu Yangının ıöcliirülmeain · lccek ve üaa D • ziyade luıın görülen bu ıga yu it h mışhr. Ol 

C d D 1 1921 azaundan Niyazi Seybın de köy balkının yardımı alaa milıterilerlD t 
laaıt•hk 4 5 ya•ından bu ev et Ü ger le · ıo 
yllr çocakluda"' o kadar DHİade Mülkiye mektebini tapu müdürlüğüne Erzurum pek büyük c:>lmuş ve daha röriilecek, fiyatları 
tehlikeli değilse de bebek- bitirmiı ve derhal Akaa"a tapu müdOı Hiğüne lıhnbul büyllk zayiatın önü aha- lecektir. 
ler lçiD ıoa derece tebti- yn butktle 1921 tarihinde kadeatro müdüı6 Hayri H•· mııtır. 950 çım ığıcı, mil· ---o-_..... 
kelidir. Dikkatli bakılıa D•hiliy veklletiae iatıup tay tapu müdürliiiüne Ziya bim miktarda çıhhk yaa · 
çocaklar zatiirreye tutul- etmittir. Öz oy tayin edilmitir. mııtır. Y aagıaı kimin çı- Bir kaı• 
maılar. Mili mücadelede laebolu ---o--- kardığı beDÜZ aalaıılıma· 

Çocukları zatürreden Kocaili, lıtabul iıtihbarıt K• I -----
lnl•D mııt r. ,ıı 

korumak için evveli ço· müd6rlülderia. 1923 eeae· ---o--- ı Btlcdiye ha•• i 
cakların likıcı ve cılız ol· ı·n~e mıatbuat ıubeai mO· Sıhhat vekiletinde iz.. rikaaıada amele Hı••" 
mamasını çalışmak li11m- diirlliğı.ii, 1924 te Anadolu mir emriae bir miktar dev- Getı•rı•len çe fabrikada çalıştıi• b 
clır. Çocutu üıütmem~k af .. aıı amum müdür mua let kioiai iÖDderilmİf, bun· da . an11zın patl•1'

11
1110 

ne kadar lizım11 açık b .. ~ vinliğioi if• eyle iıtir. lu tcuhaDelere teni edil· Kömürler gazıyle v6cudu1111• a• 
••J• ahıtırmak da 0 k•- Ayni unede barlciye b k lif yerle , iudea ve Y11

1 
.. 

el il d y J d miı ve al a 1ahlmığa baı· D 1 , .. 
ar llm "· 11 ay arı ıa vekilctine aeçerek Londra, ofrın npınu ile ıeb alrn ıurette yar .. ,ı 

d . L • lınmııtır. • b il'"' '?DDG. ıa ıtigt~en üşüme· P.ariı büyük eJçilkleri ki· rimize getirilen SoSO ton memleket basta • tıf• 
..... dıye .n1t.ler1ae 'l•lın el· tiplikleriade ve Kahire, --C-- kok ve maden komüıüoün tedavi altına ahall'•f 
bıaeıer g•ydırilerek k•p•lı a~k '"·ı·kı . b kit' Borsa tabliyuiae b.,1.nmııtır. 
•• f•zla ııcık oda•arda u r~ş e 1 1 erı ış ıp · ---c--- 1 
J•f•lllaa vüc~tlarını IQ likleriode buluomuı ve IOD Bu partide yılaız 400 toa el 
deidirilmiyen ~oculdar y•· defa Par is bışkonıoloıla - Haberleri kok liö:ı.ürü vard1r.. Ve Belediye t 
••ı yavaı ea ufak bir ıey- ğundan merk~üde kitibi , 36. 47 5 kuruıtaıı 409 bun la · ıD en kısa zamanda _ 0 _ 

01 
dea baatalaaacak bale ge· umumilik ikinci muavinlik çuval üzüm, 56 kuruıtan50 ihtiyaç aabiplerine dağıtıl i · S· r 
1 1 Ç k f . d'I · t• Belediye re •1 

"" ır er. ocııkların açık bı· mı ımıaa ter ı e ı mıı ır. i 011 ııum 11hlmışhr. ma11na bıılamacaktır. di' » · 
•aya alıfınal uı vucutlaıının M •f k• ı• Lel:ılcbicioğlıı • ,elı• 
daima 111 ile ıilhımeıi mut· aarı ve 1 1 i Saıı·h Palas Otel ve :: Kültürpatka rıd'ıı•'''~ 
leka lizımd1r. Böyle ahıtı- 1 t b Jd • ay ıDncek olall e tıi' 
rıl aıyaa çocu~ I u ç ~ıimıiz s an u a : Gazinosu Açılıyor:: rİD açılma11 y• 11 !:~fır•~· 
llpıçı olıır. Lipıcı rçocuk- latanbul - Maıif Ve- : betle, ptrkıD t-' 
lar iae ea uf ak sebl'pten kili Huaa Ali Yücel dün t lzmiria kiba: balkının öteden beri ve toplanma ı gözden reçiraıİŞ fi 

ll11talannlar. Adi burun tehrimize geldi vekil şeb- : yeri olan ,:SALiH PALAS O TEL ve G «\ZlNOSU ı beler yaphrauıtıf• 
•eılt1i bu11larda zatürreıye rımiıde bir müddet iıtira- : FEVKALADE ORKESTRA) ve meşhur Fraaıız ı ==::::ı::;:;:~~fr(J 
cevri.ebilirler. bat edecektir. ı şıatöı (j ANETIN) iştirakiyle 20 ağustoı 942 per- % ·= S • 

Kemik butalığıaa UZQD DiKKAT' : şembe günü akı•mı ıçıhyor.. : ~ BAAU uLvıN•tJ il 
ıilrea mide bıi1rıak hu· • ı Cu, Dan1, Temiz aervis fevkalide yeme~ l · r ... , : BAHÇ[Slll ; 
talırıaa tuhl.d çocuklar l•metp•ıa bulv.rında Çen l el ; YAZLIK ~,o01,ı 
lrolayc• zatürree olarlu. kıya aile bahçesi ınevıi !Tayyare sinemasında 36,16 i sl'\NATKAR NV0~ş~• Zatilrree bunlarda ağ" mio ea güzel eğ leDceli ve GENÇ VE ARK}\ ~ 
olar.. en bav.dar bir zevk, İıti- : 13- 8-942 p erşembe günü matiat lerdea ıtibaren ı • BU AKŞ•~ 1 

Çocuklırın kemik bu- r1ıh ı t yeridir. MüşterH e t i- : 1 - Gfiztllik ve işvesiyle meşhur ,.dağerli yıldızı , sfl'' 
taJığıua mide bu11k baa- aıizJco görmüş o lduğumuı : BEl E DANIE - CENUP KJZJ 2 - D.ahi ı Gelin O dl~ 
t•h•la11na tutul :cı amalau rağbett en cesaret alara k I ı- : Lin ,ıhane fılmi . a tiıt C· : e- - k h lk 1ıoı11' 

1 • HARLES LAUGH • N d k ı uyu 
1 de 

içia DC liıımaa y .. p ı laı a ı - tanbul dao Hl. ve varyete ı TONua harika eı.eri otr amın an: "'----3" per ld 
d1r. kadroıuoa büyfik ilivel a 1111':

1 B .,R'mağaca, kızamık ve yapıht ıttu . Pıogramımızçok : b (l n~i liı:ce orij ioal kopyui) Alçak ı y G 1 Ç ~ 
batta idi burun o e ıl ~ I ri , zeD $?İD d ir. : uru -3 FRANSIZCA SôZLü - ı BOi 8 en 1 o-~ 
6'u6 rilkler de zatürreeye B11 kadar lüyük p rog· ı )ık MARLE OBERON - MiRi AM HOPKINS-: y U .N G T 1 fi ı) ,,, 
~evrilebilider. Bu h utallk rama r. ğmea fiyıtlara zam ı JOl:.L Mc. CREA gibi üç dahi unıtkiran ı SOLiST LEY vı"-, 
ar baata olu büyüklerden yıpıLuamıştar. Müş,hrilcrİ· ı müşterek nuat verimleriyle meydana gelen çok me- : ~- K ıb•" ,,, 
yabııt küçüklerden hula mizio erkeod'o gelip yer : rakı. bi11i, aile faciaaı MATiNELER C. Kızı 2,45- ıı e. Murat k •dl ict•1ı 
olmıyaa bdbeklere bulaıar. !temin etmelerini tav.iye ı 7,05, N. ~ aaburu 3, SS-8,15, Alçakhk 5.45-10,05 ı tuı her: ~~r 

-Sonu uar- . ederiz. : Cumartesi, Pazar 1.25 de Alçakhkla başlar ı at etme te 
1 

• 



~!J 
~kAYE -ADAK 

fHALKIN :sEsı)---------------19 Aiuıtot 19C2 

Nezleli tilki El emekler Zamane ço-
ı,te ıize, Mahmut Ba· • • 

lerio çn IOD an 1 attığı biki- s e gısı cukları 
ye : YardımıeH ı ler cemiye- Geçen a~ı•m, bir :ta• 

. Yazan : Mahmut Yesari Gü t üa biriDde bir ta- tinin g~çen ~ıeoe fuar es· dığıa eviade1clim. E•i• al 

laf. aıuauz allab aöiııonoze ıöre Hrsın ~:f;::!~ d:~:ü~b\. ~ ~:;,~: ::.~~.~· b:f::~·.,: ~ b:~:~':;: :~l:~i.:·:~;:·~~~·:~~ 
-ı-

~ raır tıı11dıj'ım •ardır; merakı, adak adamaktır.Onu o kıç ' cak •yer aı ıyorlu mış. rağbetine 1 mazhar o 'muş, - Demiralp, bBJIJI 
lor1a1 •rılu, baaa da mer•k olmuıtu. Yal::nz, ıçık açık Bu lrugaşahk içinde aslan, hkdiı ler toplanmıştı. Bu ce ne ol cakııa? 
''tdı~i:. korkuyordum. Çünk& zalflanmızıu farkına eıeğc rast gelmiş : yıl fua110 ı ç ılmuına ra· Oğlan, ıöılaü 
"'rıı. -•, bemea kaçam•kh yola upar, tevil çareltri - Haydi, efek kardeı ğmen Kfiltürparkta mıbılli daa cevap verdi : 

bizim yavaya gtl de cınıoı tophotılar yıpılaıası kuar· - Maaa,f 
.\caba el k el •- w kurtar r.demiı. fa t 1 - • d - Allab A liab maaa• f:, 

0 
• • a a amaa: oaa aıur ma getiriyordu. ş m muı ıuerıae yar ım· , .. 

Mf11a1 lau1acak ıeylerdea tatua dı; olmuı bitmiı ve Eşek memnuniyetle ka· sevenler cemiyeti geç~n te dlıkı· ?ta neredea ı"alılıaa ı•I 
~ 1 lıotaralmıı ıaaılaa şerlere kadar, adak adama· bul etmiı, beraberce gider· aeki pavyonda d emek-

a:;•ae yoktu., keıı bir maymuna ~rast gel- leri ıcrgiıini lte k, a l ımağı - Ablam ·•lyl&yorcl 
"ttı~ı ı laıaalarıa keaelilerine 16re korudukları, gö mitler, o da "peki" demiı, karar vermiş ve hazırlıkla· manavlar çok paıa kaaa•ı 
t,111 .:ri, ara llH .. :örel&kleri,, fakirleri •ardır. Doı· tilki, daveti biraz illemi· rına bışlamıştır. yormuı. 
il.ete, ' bl~ l•J am1a, yahut ni1et ehe, battı baya yerek kabul etmiı. Ağuı;toıun . yirmıııot - Canım ın••••lıjı m• 
'--t1t, leç1rıe, clerb•I fakirleriadea blriai arama;a Nihayet kasırra dumuş, doğru •çılıcık "olın ıugi r•k da bıık• bir ı•J• ••· 

8 •rda. çekilip gitme zam•nı gel· geçca ıcnekindea zengi ıı vulen .. 

~itti•: lrıç lıerre, bu aramalara, beni de ıOı üJ&le· ~i:•· aalıa ıri11firiae d emiı olacak ve eıkiıi gibi pe ra· - Ôyl•J•• kaup ela• 
""' 8i kende utııta yapılıcaktıı yım.~ 
8, .. rl•i •1alr lıeri röreceiim.. - Sizi buraya kubul - Cıaım ae mi••••· 

'•tt11.: •Jalı f zerf rlrmelr "' bazta bir, iki ıaat IÜ· ederek ClnllJIZI kurtardı ğı- ---o--- bet? 

it.ta ma pek memaanum. u nı t Memlekatı·mı·za ua - Ane ılyllyordu, ka· 
~•l••dı ••1.•rin camiana• ıJaıaı dayıyaralr bakar, tüp- ederim ki, burada çok re.- il il • Hplar çok para kazaaı7or• 
\'•i d IDı içeri rirer, aradıiıaı buluncaya kadar gezer hatsız o1aJadırız. Biz ywra· bılacak ithalat muı. 

8111 • l•ıdirirdi.. dılııımız icıpı iaşe He g - - Baıak kataplajı . 
....... Bararla ara1111 bir rBa ıordum: çiairiı, yuvamız biraz çı r · --o-- - Peki, bakkal ota1ım, '"'•p 1r~' ~dajım ••r, deıli, adak ıdıdıfım adamı ki• kokar, ıma tabii Jrn Londra ( a a) - 1942 dayım ıöyl&yorda, oala,!da 
liı,11 ~dııiae ıöylemıliyim.. ıura bakmadınız. y lınıa ilk 6 ayında Türk i çok kızanıyormuı • 
....... 1$l Qlalfıma ıitmiıti: Etek gu neufete aJ L. .. • yeye yapılan ilhallt 861crı 1 Babaaı müdahale ıtti: 

:d•dıtı •dea ada. lıia olıına 0 zamaı. arar bulur 'e oarak uffetle demiı kı: yoa liraya bı liğ olmuıtur, - Demiralp, olacal&ıaa 
'th •• :~ •~riraia .. 811 oaua için bir ı&rp iz olar. lk i E 

....... 1-t lldırmelr fema mı1 . - vet doir11... Yuva 

1 

F otia vesaire ~ibi eıya ha 1• doktor, yehut mltealabit 
ş,..._ 'Yır, laıyır. O evyeliadea bilmeli. bıraı feaaca kokuyordq. riç olmak 6zere ithal edi· ol. Oalar daba fazla kazı• 
- ":'••dim: ~ılan derhal gabnı ı ~a askeri rşya bu yekü ı aıyor. 
c.,.p •l dua mı eder taviz mi? gelmıı; dıbil değildir. 1 •*• 

..._O 011.. '•rmedi. - Ne? demiı hem > u· ltb 1 d'I Hıyli ıe1ki ıamaalarlla 
~. t • ı a el i d b ld 1 • e ı en t'Şya meya· ' . 'illl ' ra ı ı a ama u u. Biraz beride durmı vamıza a ıp ceaını kurta • aında 12 milyon 376 bin rçocoklara .. Paı• olacakaaa .. 
I ' 8. ••, b&tla koauıtakhrıaı duydum. lım bem de kuşur buluuu • liralık hububat lO 921 OOO diye ~telkialerde bul•••· 
0~~1,, -~~ mlaakaaa1a ıiriyorum. Eter umdafam 7ut- Dubal , şeği parçalılı p 1 Jiralık lolıomatif ·u' 

9 
' fardı. Oalar ela .. bl7IJlace 

~t._ 1 1. u'um fiyat lıeriade bama ihale edilecek · 1 •2on, J ? ......_ t' a ıı. yemıı ı0nra maymuna c ö 3,940,000 ı iralık çelik ve ne o ıcaluıa " cliJ• ... 
.... •tııllıh bayım. nerek sormuş; ebemmitli mikdarda ı raalara ba1malralp cla•ı• 
~ S S d · ? ç y, 'b" '"P 1 w ' S •11a, tamam 25 kiğıt var. - en ae e1111ı kebve, hım madde, kalay, r• ı •ı• o ıcııam,, ce•a-

tl 8ıt lı•i olunuz; Alıab ıöa:Jdaüze göre versin. Mıymua den ~aldı yı, galnnizli çelik, pamuk ip bını J•pııtırarlardı. 
tcta. \'~ılraLr6a, yine adık peıiade idilr. Görcceiiai y~vaaıa ~iık ve anbtr gı jliği, jüt ve sanayi makine- Bu t~lkialer niaailere iti-

"-......_ &ı ile •al•k mi1atiri oldum. b, korktuguadın bıhtelb: ş Jeri vardır. e girmııti : 
lrtart,'r1dO~kJn bi11eıi 9ar; oau ••hp bıiı ipotek· 1amış. Aılan ;Yiya ve d .. ı- j • Uyuıua da b&Jlıl• am•i 

....... ~., C•rım. Muelt naıilr, aalıclıa m1? kavukluktan biç boşfabın - Manısa oteli Tıpıı tıpıı JlirBıl• ••••• 
~ ... ......_ () •~oram ba1ım. dığı ıöyJiyer~k mıymuoua ı K .

1 
L . Sırmalı enap 1i1aia ai•al 

~, lkkia b' 1 .. • d d ... b't' . eçecı er ale aıaemaıı A 1 1 . 1 1 
'•bıı· illet•• 111 ıatar a barı ipotekten a ııını ı armış, ıoara til· k ~c 1 (K d Ot 1. 1_ t aaım P•ıa o ıua a •• ......_ ıraem · · f . _ • ~ ı u,..ı t u,a aıı e •J•e· S b 

lı lflD I· Juye donmüı ve ayaı ~ıuali çccilu bıcı Sadullah ıok•ı_ a i ... Neydi o aiaal• ......_ 1\ l•llab ba1ım. • 1 ? 
' s.'!lılr pıltoa çıktı demek.. tekrar etmiş. 1 l22ao. da bay S.Jıb Zorerin er .. 

l " r ol Kuraaz tilkinin verd ği 1guoz fabrikaaı karıııında · Danalar rirdi [boıtaaa Q' "•' uauz, Allah 1chl8111iıe verıia. e 
ıı,cl •or111 el cevap ıu olmuı : dır. Bu oteller lımiria en oıtancı daaa11 ko•naa ••• 
~ 1111. ıyor um amma, riıli riıli dikkat dm· ğe Affederaiaiz, efe.adi guzel ucuı ve ııbbi otelle Şimdi boıtaalaraa iP.· 

~~·~'!.•.t ~fr haklk•.te erdim. O, fakirleri ile kona- miı, nezle oldum, burcLm{ridir, lçeriıiade her tiiıl6 dekıler 6yle luymetlı•dl •ı 
&ı:" v vf hiç koku almıyor... sıhhi şeraiti ve v•zlık dut daaa deiil, iaaaa bile Ja• •q, L~t •tuıı raz ıende duruyor alay ıeçiyoıdum 8 b'k· . 

1 
luı mevcuttur. Mutlaka Jz 

\ı:. vtt te1r tea ıoara, ıatırlım. O bir kıç fakiri de- u ı ayeyı zaman • ın l . . . a•ıttrmıyoı ı..-. 
-, •da ridiıiae tatbik etmek i iai mıre gelen_ mı .. fırlerıa bu Soara: a mı an1ormaı. •J•i adama •aıdediyoı- . ş l otellere ugrımılar H :L el i 1 

L il 'd utık ııze bırakıyoruz. ti · 'kt• d d ey aey en 1 n l' •ra a orı ı ızaııa aa ır. H k 1 el la 't" Yak 
1
1

11 u;uruau deaemit olacak, dedim.. Bir · a JO una urmuı r 
ı'd,, • aın .. tım ye, artık De lıadar lııçamaklı :: Elhamra s·nemasında : Bir fma ekmek yemlıltr 
I~ ~ Ylrlhe, elimdea kurtulamazdı 2 Dıba •ermı elemifler ... 

.... ''lal . : · k 3 Y i ? Bi fa ' ' ~ . •ıııımda, yaka1ıadaa tuttum: yenı opya ş beıer fılim birden • a ma mı •a' r • 

~''• "•d· •o.anda ,.ı..ı •• d••· 11t••·· ırıdı,.,_ !1 Harunre şid i g özd esiT ürtçej ~·:,.e~~:!1 ~:r:"",~dı~:!:".; 
' ~ lllıdı. •6niik ıöalk bıktı: : MUSiKi ŞARKILAR : l&iaı? 

~, •1e ·ı ı SADETTiN KAYNAK-2- MÜZEYYEN SENAR • •*• 
~ "d•~J ••ı •ma ıidiyorum?. :K J ff • ( • Şimdiki çoc11ld1r "ıaaa 

4-, Uıadı .• Talil •çık adamı bulmuııun, .bol ı ra ın azı "Si. ''arıo• Holmıs):ı '••d d 111.;.. y11 1 o:araluıa, baau olacalreı• ~ .. , lrı e iyoraun.. Bea de olsam yaıdederım .. 1 ı Türk~e ıözl6 dehşet D • • " 
••ı r ınub:ılılıak. . : ve beyecanfilaıi-3 - emır Maske . telkiali maaıllarla bByiitlJ. 

1) •aı,, 'b' 1 ı (JO lr : ıu&yorlar. 
\ı •b, ... ~~ 1 ~ mi uıtu: • rıÇB va ınaııızce) Bu fılcnia .. Tür~çeıi Y•l·t Ama akıll•rı ermiye bıı l.' •tta . • ıoy e.. ı • nız cumartesı, pazar • 

"- S.11 lb~. 1: 12, 15 de ve 1 gilizcui b 'gün S,45 te R"Ö•terilecek ! ~a •!ğı ııra~ı ev!erde hıp 
~' d~1' 1111r •daiım var, diye semt ıemt kahve : tir. SEANSLAR DEMiR HARUNRREŞlD!N KRA- : ~ıu.müo, eha, piriacin de
~ 1'1ırkea, bıa dikkat etmiyordum Ha;t• adak 1 ı LIN Muke gö1desi Haı'DeıiS.45 3 45 - 9.15 2 7 45 ~ gerı konuıulduğundaa ma
l,'? tlor 11ldu mu olmadı mı? DJye. de ıormı- j lCumarteai, Pazar günlui 12,15 de bışlu. DiKKAT: i aav, kasap veya bakkal 

: Hıft•aın her gününde il k sea nslar UCUZ HALK • olmıya bevuhnfyorlar. , 

- Soau ••r -
1: MATINELERIDlR. SALON YiRMi KURUŞTUR. i Elbet ba molla da ı•· 

çer. 
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Paçavra fabrikası yakında 
11

• ERLE 
faaliyete 2eçiyor 

1.tanbul,- Süaıerbınkın kancığı pıçavıa fabrikHı 
için yapılan b111rlıklar bltmiı gibidir. Bu it için o, f
terd1rda ayrılan 1ahada yapılmakta olan teaviyei türa· 
biye ve bina tamirah :. ıoaa ermi tir. Diier taraft,.n 
a11kanıa R'lmaayadan aldığı fabrikanın ıökülcneıi işi 
bitmiıtir. f atnikayı bara ya nakledecek olan heyetten 
ıelea h•berlere göre ilk akum on sıüae kadar tth i 
mlze a-etirilmeğe bışl enacakhr. Fabrika makiaelerioio 
•e elektrik teıiıleria mo1taj işi ıüratle yapıla,aktır. 
Tahmia edildiğine göıe fabrika faaliyete sreçtikten 
•oara artak yabancı memleketlere paçavra aevkiyatı 
yapalmıyacaktır. 

§ Mimar Kemalef tin caddeıiade Ahmet kızı Abdul· 
hb karııı Nealibaa 1038 kuruşa 1aba aldığı 6 metro 
26mleklik bımıyı Davut oğlu Fevzi adındaki ıabsa 
1065 kuruı ı aatbğı haber ahamuı üzerine yakalana
nlr taaıim kılıaan meıhat suç z abtile mifıi kor uomı 
mllddeiamumiliğiae uvkedilmitlir. 

Ruslara Göre 
iki tarafın 
kayıpları 
Moıkon, (Radyo 8J 

Alma1 luın 15 may11tan 15 
•iuıtosa kadu 1,250,000 
asker ve ıubıy kaybttmiı· 
ferdir. Almanl1r bundan 
ba,'ra bu 3 ay iç.nde 3590 
tank, 4 bin top ve 4 bin 
uçak kayhetmiılerdir. 

Sovyetl!rin zayiatı iıe 

ölü v~ yanh 600 bin kiti, 
2240, 3061 top ve 2100 

Kanadatian 
Beritanuaua ueni 
kuvvetler geldi 

Aamanyao 
•• 
Olüm çall 

-----
londra (ı .ı) - ( 

~·~ BurodlıHbinı K6rpof 
Londra - (Radyo 8,15) ıözcüıü tö)le demiıtlı 

K•nıda kuvvetlerinden mü _ Çörçilin Mo 
bim bir kuvvet Brihnyay• teyahAİi üçüne& R• 
muvauht etmiştir. Bu kuv ölücn çanını ç•lmııtıf• 
vetler kara ve bava kuv- ıiyuet Almaa kadr 
vetlerinden mürekitptir. karılınuın" ve 1111 

---o--- tanıuzlanaıa bııl~P d 

SovgBt TDbıı·g""I bir bBş aDgıç tetkıl • 
U -1e harbin •OD defi 

---o--- açacaklar. 
Moskova- (Loııdra rad· ---o--- uçaktır. 

Ti V k•ı• B yoıo 8,15) Şimali Kıfkaı BBIBdiUBIBrln 
ua oıaı borıı 

.caret e l ııiıiz orsada ---o--- • yada harekat devam etmek 

htanbut - Tic1ret vekıli Dr. Behçet Uz düa tica· Protesto ettı tedir. Diğer cephelerde 
ret mlidlirlüğüode tetkiklerine devam etmiılir. Doktor Loadra, (Loodra Rad· değiıik lık olm mıştır. Ku· 
Behçet Uı bu ubab Madanyaya, oradan da Buruya yosu 8,15)-Brezilya vıpur· ban nehrini geçen Alman 
a-itmittir. Perşemb gOniiae kadar BarHda kalacak ve larının bahrılmaaı hısebile kuvvetini durdurulcnuş ve 
tekrar ıehrimize döa"rek itbılit ve ih '•cat birlikleri· Aıneıika hariciye nazuı B. mihver bücumlan pili ür· 
DiD vaziyetiyle meu·ul olıcaldn. Kordd Hul demittir ki: Hür tiilmüştar. Mihver kuvvet-

Bcalediyeler baak• 
ninmname1iııai• 1S 1 

deıiae bir fıkra eki 
hakkındaki aiza111•• 

----- F11asızlara kartı yapı ]. n leri agu kayıplar vermiıtir. . b 
kıller Heyetince •• d 

Kaymaka~lar arasında 
Ankıu. - Cibınileyıi kaymakamı Şükrü Kırlrpn,aı 

La1malraml ıiına, Kırkpınar kaymıka:ı. ı Hilmi Clba 1 

be•Ji kıymakamlığına, K,şın kaymakamı Cemal Çan
kaya kaymakamlığına tayin edıl niılerdir. 

--.. --
Rontken muayeneleri 

Ankara, - Maarif vekiletiain bir tamiminde Ront

sıeD fılimleriaia tedarikindeki müşlıillit dolayııiyle 
parasız yatah ahaacak talebenin ırıuayent lerinde anC1lı 

doktor tarafından lüzum göıterildiii takdirde rontgene 

müracaat edilmesi, akıi btlde yı laız imtihanı kazanan 
talebenin ron tgen f ı I imlerinin alan ac •ğ• bılJirıl aıiştir. 

---o---
Azınlık ve yabancı 

okullarda 
Ankara - Maarif vekaleti müdihler erıcii:neDi 

•erdiği bir ~ararda 3656 ve 3659 uyıh kanunlara tib1 
mHfh veya ücretli miimuriyetlerde müıtabdem ol •n· 
l111a baıuıi azıahk veya yabancı okutluda haftada 4 
Hatten fazla ders alamıncıkları kaıartışhrılmııtır. 

Öğretmen okullarına 
alın· caklar 

Ankara - Maadf vekilelİ vapt.ğı bir tamim de 
öğutcnea okallarua yıtıfı talebe aldıktan ıonra ıınıf· 
lana mfiaaadui nişbetiode güadüı lü talebe de ılınma
sı bildirilmiıtir. 

Ahaaetk taleb~aio şeu iti ilia ediJmiıtir. 

-----. . 
Keten ve kendir mnsucatı 

3843 numarah muamele ~ergisi kanununun 21 iııci 
madde1I gereğince 301711940 hrıhiade yürü·lüğe gir· 
mit olaa iptidai madde'er tenzilit cetveline keten ve· 

kendird .n dolranmuş meaıucahn d• ili vesi karulış
tmlmışhr. Bu m•mulit için yüzde 50 teaıillt niıbtti 
tesbit edilmiı •e h IZtrlaaan karar V ckiller Heyetince 
kabul o!aamuatur. 

Milli oivan20 biletlerinizi 

ba hareket haydudu ve 10 Alman tanin ve 800 ıu 
huıniyehizce nir muame· bay ve er ö!mü1nr. Ltl n
ledir. grad cepbesin~e Alman 

muıtur. Baıı haller • 
fu bel adiyeleriD bo~ 
teciline imkla b•11 

için yapılaD ba ek 
Vaşingtoo. (Loudra Rad· kuvntleri bir demiryolu 

yosq 8,15) - Uruıvay hü· bathncan geri atıl.u11lar
kümtli bıhr lan vapurlar· dır. töyledir: d 

"Ancak bıl• da'l dohyı protuto c. tmiş· 

tir. 

50 lira 
oldu 

ne 

H tay caddesi 296 No 
h evde oturur Nuh oğlu 

Muıt. fa kaıif grce yat
ma~ ta olduğu t vinin bab
çuiade bışı a 'tındao 50 
lira pa uıoıa ·Hıklu oğlu 
Tacettin P .aıtutınaz tara 
rafıadan çıhndıiıaı iddia 
ve ıikiytt etmeıi üzerine 
ıuçlu yakalanarak tahkilıa 
ta b şlanılmıştlr. 

~~~~~~~~~~ 

B. AbdOssamet 
oouruk 

göster ilen la arl'Jakl• 
. k • t• tın umea •eY 

ödenmemesi, biikOdl 
bul ve ilan edil•İI 

-o- ide hallerden ı lerl 
labiıatlu başmüdüriyeti ve borçlu beledi1' 11,.. 

11tış şubesi imiri 8. Ab- durumu videıi ••1 

düsumt.t Dou , u\r.'ua ashabı aiti derhal öde•1'.İı 
meulihı ve İf aabipl drİne buluomadıiı D•11· 

göıterdiği nezaket ve büı · kiletince taıdik o 

nü muımeleden dol ıyı keo· taktiıde borçla fi 
tahakkuk ed& cek 

diıi hakkında bayranhl.I meli: ıartiyl• bll c• 
babıedilmekte ve muma· ı ·ıl ka idare mec ı 
ileyb takdir edilmektedir. tecH olaaabilir.,, 

Çok çıhşkan ve b_alkın Ek ni11111••111' 

yüknk teveccühünü kaıa- yüıürlilie 1ir111lıti'· 
aın . bu çalışkan dulct ,,,..__.,,,-

Za yİ memurunu biz de cınden ----, .. 1 
latanbul e)')ÜP othoku· tebrik ederiz. IUİ SU il 

l11adın ılaıış ofduium or- -o- Şcbriaıiı iÇ~;,., 
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