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esi 
•ıvekilimiz ı' s o N D A 1 K AliBaşve'kilimi· 
•e gaze- 1 zin nutkunun 
~ teciler . tesirleri 

ı-~.-~.,. -Bıı•ekilimiz Ce be .. t .. 1 Al ı h Ik il c. c h Beı lin, (ı.a) - TürkiJ• 
'-~ Sa,açotla latanbal, p US UD· m 80 ar a- ID l ep e Başvekili Sarıçoğluaaa aut 

ti~':• •• tamir raaetele- de olaylar zer le karade- Mitingleri 1 ku Berliı.ia bütüa mahfil-
~ •bip, baımabarrir ve lerirıle, Türkiyenia ıılu bir 
~ ~:tirl~riaden m8rekkep devam ediyor • • kesf İ Moıkova, (Radyo 8) .- tarafsızlık takipedectji ve 
;~ )'eh buıD11 b•ıvekı-1 DiZi Nevyorktaa bildlriliyor: 2 ~iman doıluk pakbuıa ma 
''•lııiller heyeti top· Moıkova (a.a) - Teh· Borlia ( a.a) - Cenuba ığustoıta iatib11I birlikleri vızi yüriid6ğüau btlirterek 
~ "'•aaada kabul et· ilke Volıayı tehdit ediyor. doiru takib edilen bofaıe- ameJeıi 30 bin kişilik bir yi tuirlar bırakmııhr . 

.:· Almanlar ._Stalingrad l-öl· viğleri takip eden Almao miting yaptıl r. Miting 2ui Sofya, (ı.a) -Sarıçoi· 
~tt •ılektaılarımız mem• geıloi kıçkaç içine almıya ve Rumen kıtal uı Kiforsu ctpbenin ıçılmuı lebiude tunun nutku bora mabfill~
~•tı: lalıme\ bakımıadaa çıhııyor. Kuvvetle Nikof ılmışlardrr. Almanlar Kını ıdi. Otomobil fabrikıla · ı rinde ıyı karıılanmııhr. 
~' '1•~ d'6ıea vezifeyi dembyolu için 3 gündür denizle Haz.er deııiz aruı1J ş · fl erinde:ı Toma Vaşiııg- Gucteler .. T6rkiye doal· 
~ ~ fııcl~li ıekHde if• harp devam ediyor. Al· daki demiryolunu kesm ş· ton mitiDğinde de ayandan tuğa doıtluUa mukabele 
'9ı •ı daleldercle bulun· maııhr verdikleri kayıplara lordir: Büyük petı.ol bölg t>· Peker iki ıı ci c ephe lıhinde ed,cek" tabirini bilbuı• 
,~ır. ehemmiyet vermiyoılar LDon siyle ol•n muvasaJıyı ten io ınnbim cutu~lu söyJedıJer. tebarüz ettirmektedirler. 

-, ~t 1l•dı iıtilıbar aaba aebri cenubunda Ruı!aran ediyorlar. Löunjtloı MetiDgde 2 ııd ---o---
)"-ııı.':•Uerlni geniıletme vaıtyeti çok müıküld6r. A'· ---o--- cephe lehinde soz ıöyJe Moskovada 
~Q fri mıhıarları da manlar Kuban nehri iıti· 9 . d• airken beşioci kol merscp 

'•ı oıA-•k ırere bir çok kametinde tarak ki kavbtt· ın 1 sta nın ıannın tf!nkm isteııdi. durum tBhllkBll 'I •ti laılllı 'fa faideli 
1 miılerdir. Voronejden iti- k dd t ---o---

-.,~ bııvel&ilimiı buaların f baren 800 kilometrelik bir m U 8 er& ) Lo'3dra (Rıdyo 8.lS) -
..... 1 d d d T I. ( ) J Kazakların kılınç Moıkonnın cenubu.ada da-·~ ·ı'Q l:rfr Lıımıaı derhal cephe üzerin e eYam e en o.yo •·• - apon 

"'· • R b 1 ·J H" rum teblıkeiidir. Ruı rad· L. p f!hnif, bı'r '-Jımt bak· mubarebelude UI Af 11 U• 1Öıcli1ft • •pODyanlD ID· muharebes•ı 
:"111.a_ !• d k · yoıu çarpışmanın me•kilai ~~ .a... ti 1 L t t mandana AlmaDl11 ı harpa· distan h•kkın ı i yenı ıöz· 
;'it '!Y. .. •o ar a • 11• 1 • • ta) in etmemektedir. Raı• 
4-.,:~~ i»ulanacıjıaı ••· lamak emri yermıştir. ıe r ıöylemiıtir. Müıtabil Moskova, (ı,a) - Fıl11 lar burada da yeai mevıl-

""11 ---o--- veya gayri müsta"il Hin llayadada tank muharebe- leriae çekilmişlerdir. AJa• 
~ at, b• ç• ı•ı h• ditlanıa a11leri işlerioe leriade tınlıtlarımız düşma· manlar Kafkuı müdafaa 
\ •lt uçak 111ttaa faı· ID 1 er şe J r ba1ka1ınıa karıımatıaa Ja- Dlll 30 kamyonunu tahrip eden Ruı l&unetlerİDİD ar-
'•l t •• bu toplaahdaa ) pooya müuade edemt z .. etti. 300 Almanı öldürdü· ı · ııı._ 'llll•·-ı a ıyor ka11na 10 tayyare i e ili• 

.,"" -t •nmıı bU1Bk bir H ıadiıtaoıa mukadden h ler. Burada bir keaimde 
' '"''" f mişle. Fakat himaye edil· )raı "Yet •• inşirahla Çunking (ı.a)- Bıh Çi Hint milleti tarıfındaa la· yapıl a büyük muhareba~e d" 

'•tlırdır. Van ıebrini muhasara eden mişler ar. 
yio edil:ıuliiir demiştir. Kazaklar 8 tank 4 zarblı ---o---

~' --•-- Çinliler ıebre beş kilomet· --••-- otomobil aldılar ve 600 dea 
'"'taret Ve• re yıkın gelmişlerdir. Bu· fazla Almanı kıhnçtan ge-

rada J•poıılula kaışı kar· Nehru ne çirdiler. Beyaz Rusya çe· 

~•ı tıyadu 111 .• 

Türk 2',~ zete

cileri 
Sivastot olda 

l • J t teleri karakollıra batarak 1 S 80 Baıka Çia lrunetleri d• 0 ' bulda diğer bölgelerde şebirlet 1 y r polisleri öldürüyor trenle i 
zaptetmiılerdir. Loadra (a . ı) - Hint lı· bavay uçuruyor. 

~\..· ... derlerinden N<bru : llngi- Viyana (11.a) - Almaa
ya bükiimtti tarafıadaa 
davet edilmiı olın Tiirl& 
ba11n heyeti dün A lmaaya· 

' ~....,.,. a - Ticuet ve• Hı·ndı•stan ~'Behçet Uıun &an- lizler çıkana dıbili bup 
) ~it haftadan ıoara Mesele si baılıyacakh . Buda Jıpon 
\\ ' giderek tetkik- ları istili plioını koLayfaj· 

~ .. d b11Junacağı anlaııt- _ LoHo~rta. (a.a) - ~~yter~ hrroc k diyor. 
ıt. gore ın ıcra par tısı yt nı _ 0 _ 

----- bir karar kabul etmiştir. 
~dlj Kararda Ingilizlerıa der· 
t ye ve. hıl çekilm~lerhı i gösteı i-
~•ıı k yor. Buıüa kongreye veri· &ySe• len bu karar Labul edil· 

Muhtelif yer
lerde muha

•d mezn mücadele bışhyauk· 
~ rı e tır. Gaadi Japonya ile ID· -·-

~ ~•ra - Adliye Ve~ la~mak ve şarka . ıulb .te· Londra, (8.15 Radyo) 

rebeler 

~ 1'• Meaemencoila mın etmek kanaatandedır. Volg• üzerinden Stalingn 

~~~1'tde Kayıeriye ~i- Londradaki da olan tehdit biraz gev-
~ ~Q aeyıbataada bıl· şemittir. Rostofua arkasın · 
~ hlı •dın mahkumları· talebemİ- da kula nvaşhr olmuıtur. 
', .. tlaralcnan itini tet· Al J O h · d' 

,.,_t•-lı-tira.-- zı·o ses•ı maa ar OD De rl use· ğiadeki Pıoskaya ıebrinde 

• 
' Londra (Radyo 8,15) - mukavemetle karşılıştal r. 

8)JD esir Cumarteai günü saat 18 Ruılu burada mu~abil ta 
~ • knk bet dakikada Lon· ar.ruzda bulundular. Kotel 
~ ~rıyorl&r dradaki TOrk talebeler: Tür Nıkodada büyük mub re· 

~'•tı ( 1 ,1 ) _ Alman· kiyedeki ebeveyn ve dost· be oluyor .. Burası Alm~n
~~tldtcelc gçHere kar- lanaa raddyoda bitıp ede· ~arın . Ştal.ıagra~a dogru 

'1-.ıla ' b t ceklerdir. Bu gençlerin se ılerledıklcrı yerdar. Alman· 
ı...:.- ıere ser es 1 b d k · b. d · ~-'ı il" Frauıı ka- vi.ııli uıleJini iıitmek iı- ar ura • ı mü ım emrr 
••-.rteı\ ıla& K 4 m- tiyeoler radyaluı bıııada yoluna elde etmek için çok 

._t•cakhr. buluaıu•lar. uinıı1orlır. 

---o---
YUNAN 

donanmasına bir d.n ayfllmışhr. Tnrk miH· 
fi ler buıuıi tayyare ile vapur daha ıabauoa hareket etmişler 1 

ve Sivutopol ile dii'er harp 
Moıkova, (Radyo 8) - ,.bılaraaı tetkike gitmiı· 

Roytere göre Yunan do· lerdir. 
naomuı için inşa edilen 
Aadiriya gemisi tamamlan
mış mür ettebatı ayırmııtar. 

Suvariıi söylediği bir de· 

meçt•; itlilicileria elindeki 
esir kardeşlerini kurtar· 

mık için denize açıldığıDJ 

--.---
Fin siperleri 

• ne 2ıren 
Ruslar · 

teberuz ettirmiştir. Helıioki, (a.a) -Kınli 
-•- babıında 300 kiıilik bit 

600 •• 
1
•. Rus müfrezesi hüeum ede

mUS U· rek speılcrlmize gilmiı fa .. 

man kaylD kıt imha edilmiıtir. Avtoı 
berzıbınıo bahıında taar

Moskova ( Radyo 8 ) - ruz eden bir düımın bö
Londradaa g :len hıbeıl~r e lüğü · yok edllmittir. Mer• 
2öre Yuvoılavya çetelerale k d k. b t l • t'b•-a ez e ı e on a ıs ı • m 
Alman ve ltalyınlar ara• . . 
sıad~ şiddtth müıadereler berhıva edılm1ş fakat d61 
oluyor. Mibverciler bir hıf· mının kDçük ttıekkllleri
ta içinde 600 müılüman nin yaptığı bu taarruz ı\111 
kaybetmişlerdir. barakılmııtır • 



SAHiFE 2------------- (HALKIN SESl)------------
Sı/aAat •• içtimai 
M•anet 11elıdleti 
N.,rqatınclan 

----- birici ıokak 6 ıayıla evde 
AÇllC; HAVA GÜNEŞ otaraa Salih otla Hatim 

IŞIG! 8 ~LIK YACI arkadaıı OımaDla recele1ia 
---o--- eYiade içki içerek sok•i• 

ŞEHiR 

Çocak iç ayhk olanca· çıkıp rldUtB 1aptlklan ve 
P lsa.., rtl•d• bir defa komıuıa Hılil oıla Şı•lr o•••• ıoara tinde iki dt - görllt& yapmamalarıDı ib 
fa çıkarılmahdH. Ya11a tar etmeıindea motber olan 
-kin ola11a fılladlı Haıim ve kar111 Necibe Bded yemiı, lıp itleri· yapılmaktadır. Bulıraa ıa· kaıılara alt d 
•rkafar1•1 açık bavada Ş.kir n baıına ıiıe ve sopa ai •e piya1adaki fiyat te· tacakları malları• laeriacle •lll1ıtteld blro .. 
(Mlaç .. a llalkoada) fakat ile varmak ıaretile J•rala· maJllle!iai b&tla vla1ıta· etiket balaamaıı •• etiket- ceidir. B••ı1--:: 
fllı••• •1amalıcl1r. dıkl uıadaa ıaçlular yaka· (ariyle idareye ve tald\ae te JU•h fi1atlarclaa ıataı lamir ...... ,. 
.... ••••ta çıkarılmHı leamııhr. baılamııtar. FiJ•t temev· 1apılması kanaal bir veci· da~lllnjeld dala 
.... il iolmadıiı vakitlerde - ·--o •lçleriai taldbe mamar eli· bedir. Topt•• ahı flyatl1le lıt• mavmlarlJle 
-llebetl ıokaıa çıkacakmıı ( •• le• mem .. rlar, :b&ylk bir peralreade ıataı ara11•dald d1r. 
tlW •kı 1l1cllrmeli todanıa Kü lUrD&rk •• ı. 1,,ı. 'PIJa•aJı kontrol farkı• normal lı•••ı teca· Üimutuu 
pacer•lnl açıp çoca;a v J ) • etmekte 98 billla1ıa 1atılık •lı etmem11lae iti•• ılı· mıaıalsa lktl•t 
l•l•cle 1arım ıaıt yahut eg eDCe eri aaallara etiket lroaalma1ıaa terilmektedfr. , Ba kir laad· •• ••rll•lıtlr. 
Wı ••t ~lracakta tatmılı· Beıediyem•zi• vercliii hlr iti•• g6ıtermekteclirler. dl aormal fi1atı teca•I• clafltmılabma 
•ar. (kacakta tutanın vlca· karH lıeriae, ber sene iz· BELEDiYE REiSiNiN ecllace ba ılltiler laaklna· ola• allka11 it• 
..... ucakllit çocafa •lr fuaraaı• açıhıa tarihi•• BE y ANATI ela 111111 Koraama riıaan•· clevreclilmlıtir • 
... mektea malıafeıa eder) rastlıyaa 20 •iaıtosta b~ Belecll1• Relıl 8. Reıat ••• blklmlerl tatltllr edl· 
.. ••ada lrollarıaı ha- yıl K&ltlrpark •ileacelerı Leltlebicioila, dl• laı•I it· lecektir. 
caklerıaı oyaatmalı çocota açalacaabr. Ba •Hile ile 20 leri bakkıada ıu be1aaatta C) Bilam•m ltbıllt •IJ• 1111-1 

Pıtrıl 
as tols laarelset ettirmelidir. •iaıtoı 942 çarıımba I' • balaamaıtar : 11nın ev•tlce teıblt eclilmit • 
G.._ lalr iki defa ba le cesl Ktlltlrpuktakl faar •Jıı• teıkillb lli•eclil· olıa fi1atlan lıerlaclea Bir mlclclcl•.::,. 

1a•111 , raıi•oıaada belecli11cı bil· dikten iıo•r• btlediyemiı .... ,ı •• devam edilecektir. llmaaımıad• .... 
,.,. r. ylk bir rardıaparti basar· ba t~ıkilltt•• alt ola• de· Te•ale Hlııl ı11acla• ta•hal llm••••d•• 

Çocata ııcla ne kadar laamııhr. mlrbıı eıyayı ve maamele· vıliJ•• malıamlyle matabık tıil iddfaıırl• ... 
ıa.. ... temiz laı•a lrlaeı Bir ay cle•am edecek li evrakı te11lllm 'etmiıtfr. olarak kazalara ayrılacak rafa•da• dl•• •• 
lf'a.. ela o lr el il d olaa K&ltirpark •ileactleri G k ,, el cici 1 . 1 kııma vll•1etçe, lımlr ı•la· ••m• ba .. rah P •• a ar ıım ır. . . f 1 t ere ıı a ma e erıa • il 1 Fakat ya11n kııaıa ı•••ıi• IÇ~D . aer raı DOIU gaye ,. rerek ıar, benzin mo· rine tabıiı edilecek luımı mlıl deaizro ar 
lb _. ti ~b L iyı bır ıekilde h11ulaamı1• t 1 1 ,_ t del tla belectı.,emia tar•fıDclaa idar11i tarafıad .. • •a• ıaa erce :ı ıra.malr ora ve H r yası ma e• 

.. ... S L • el tır. Gtiıel bir mlıik ve h· 1 • . "d t il 1 i tevzi edilecektir' ılıamııtar. J•• ,,.~. ıcı. m•valm e . eraaıa ı are ve eYı r ç a • 
miz aenlale ılJaretçıler bi llıı: el • 1 Tevıie tabi ltlıallt eı- GemiJ• el .. •• 

IHai• çml ~ıpla~ ıo1dak- memı.aa eclilecektlr. rime~~arl • trosaB çlaclıı,- ,a11 fi1athrıaıa tH&ltl l"i• ba1ra~ ç11ldhalf11'• 
taa •••ra rl•cl• blı iki de· ma • ..... , amıı "· • • • • •• 
f LI lr - ---- , •••• bitin ıaltıta teıkill· beleclı, •• daimi eaclmeal Kan .. er 
a .. rer ,.,... Hat ı&aeı JO lk t tL'kl b 1 el \ ,,. , ·~ 

te tatmak lrlfid" zma 18 UB an tı, ıebirde rıda ·maddeleri e •• ere ., ımıı ve •• , ••• , ....... ~ 
ar. kontrdiae de azami dik· lıı:B topfa~bııada bir parti Vıtl•rt0A•• , 

mllaba·aıarı· 'f ' 1 bl ııllu9 relıi •• Gl••t~Jld lr&rmlJ•• 1 6'atle devam etmektedir.. manıi ~tarat 'ı'ı'aı '/ ~ bir ralaa kaa ••1'111•.~ 
laebeldercle lremflr hHtalığı y ' 1 1 Gı Ja •• cliier ihtiyaç paıt ıaııa ç • 1 ıç D · ı..ı t yerlP 

-rlllr Kolit b lr ı:s. arıD 98 1._Pll~~I g b•. madd leriaia koatrol6 içia tla ve1ailıi tetkik etmek 
18

1 1•mcl•ii•i•.,i •bildir 
11v • raaea ac• · yuzme ve ye •en uu il I• • ti ) f' t t ltft 1 . 1 e D 
ı~raacla carpıldık'ar olur. riacilikleıi mthabakıl rıaa fll iç e1.-ıı kabal eylemıı ıare Y • aya eı eJ • haftada otas 111• 
8 lcl •-ı d cl'I k . ry oulanu1oraı. mittir. i t lip ---ıaıı a. arı çok geç ka- evarn e ı ece br. • &ıme A) B • BELEDiYENiN iŞTiGAL verme • 1 

it 1 b b' · Tici • b h t 10 Bttlıı ıablrenıa bor• J d 
, • ., •• , ıra By&r reakler darıacı il UI •a.,~. ıiılalLI . ıada Hhlm111 temi• edil- MEVZULARI an ar 
ıo1ar ııtablara azalar Bazı • ye ken ırıac • rı 
.. • •• el 1 b . . pğledl·D ıoara •• t 3 •• mittir •• tBL ilk 11b1 mlk- Ticaret veldllltl talimatı, b e 
....... er ... •• a ba ler y p 1 ,. •~tıı darlaıiyle kimleri• ıattıtı iıte menaaada ye dıiıt- ay v r mezH e yıa• lr ik • 1 lyaa • . _il 
• •m Bu baftaki mlHbaka· Ye isimleri• HtıD aldıjı malaarda belediyemiae te- 1 CPA 
ıatahtı baılar. Kemik b ... larda b6tre biriaclıi•İD 188116 ,..... btledi1ec:e ••cc&b eden vazifeleri taı· arına 

IRftadan koraaTak içia belli oluatı tahmin edil· hkip eclibıektedir. Sa•I rii etmit balaamaktaclır. Aakara,• .. 
-9Dllılra ıB•eı 111 bulea· ~!lıbdir 

7 
, rrz fiyat tertffltl•• ıebebi1et Uill,et dabiliadekl h&tla ma ••'-•J ve 

1 ••, açık bı•a laıımdar. GÜNÜN ŞAKALARI: •erecek olaa her tlrlll alt• • • mektebini• yet 
$•1•t laHtala c bıtl ımıııa re ıataılarıaı sureti kat- Manısa ot elı tetm•• ile 75 
•• J•llat baatafıld•a ı&p· fkİDCİ cephe iyede meae1lemi1 baluaa· K'çecller Ltle •laemaıı bU11e ••kil:i :~ 
lae eclill1or1a la•ıtaaclerde- yoraı. Bor1a idareıinia ba kart11ı (Katadaıı OteliJke· rln hararet f I• 
ki clei'am, bakım ••le ria · Çoc -Alıı: yarama ılık yap• busuıta r6ıterdlti yalna çec:iler bacı Sadallala aokak clea ıonra ~ P 
tlekl lııldmlere. olmıyaa mıı. Baba1ı katlar1aı ç~t ellkua ve çahımalarımııı 22Do. da bay Sılıh Zureria rllmlttir. 

1 el la mıı koluDu 11vamı1, elıne . f b ·1ı k el ----~,,.~ .. P!~ '•= " ... L •.kl.:ad ve bele- ced.nl tahtaıiaı almıf, da- k~laybl~ıhraa ciddl"._~·~ı- rdaıoBı • rtı ,a, •ı ,.,., .. i·· a· • BA8M ._.' 
•.J• qOatoı arıaa mlracaat ... b ... d bıae ılba11a mliteıe aarım. ar. u o • er &m r • •• ~ ALI ., ... 

..... k oalarıa 16 .ter dik ,.,. a11cırı eıaa • ÇO· 8) Bor1acla bu ribl .... ıd~·· uc:aı. ~· •ıbhl oteli•· YIZLll 
• 

L cuk: . . . ridır, ıçer111ade b•r tlrll • •n•, oalan.• 16sterdilıı:- - Aılala verecle ••••m lıutlerı Htra alaaılın• pı~ ııhbi ftraltl ve v•ılık cluı A~ 
lerl JO claa ı•t•ek llıım · babam• kartı bir iklaci cep ıa 11tı1larıaı takip ~ttir· hr1 mevc:uttar. M Jtlalra iz 5,..NATK · 
clır. he açıada blıde dayaktan ••llteyiı. Ôtedeabera ba mire relea m••·fiı!eri• ini GENÇ VE A 1' 

-Sona oar- kurtulHk... gibi p :rakeDde ıabire H• otellere utramalar• f • • BU A 
tatları K11tan• paı•n•da atleri ildiıHıadaadır. CEJlllLI 

fTayyare sinemasında lM16 ! Pi, .. csı 
: Herkes Oraya Koısun i Ya•••= A"" lfAfa•toı 942 pertembe ıllnl matiD• lerdea itibarea: 

I S YILDıZ 3 B0Y0 K FtLIM S 
ıı ROBERTAOJJt•Ja 1 aı: İre,.e Daaae· ı 
ı • Fred Aıtaire-GiagerRoreıat 

12-ILK AŞK( OyaıyH: Qeaaaa Dıırbio: 

f5·PRENS BURUL g~·,ı~t::. i 
llatlMler: ilk Atkı: 2.45-7 05 Roberta 4.10-8 30 ı 

Pıeaa Babai: 5.35-9.55 ı 
.. ,..,, Paur 1 151cl• ita lar 

l .. <arııyalıa Boıtaalı .. NE'ŞE" ıaalaoaa lstaabaldaal 
:~.,eylik fedaklılıldarla ı•tirmtie maıffelr olıl•tol JRI 
ı Varyete be1eti FERRUrt ve arkadaıları tarafıaclea ı y UN a f 
: 8 • ğaıtoı 942 cama ıl•l•dıa 

0

itlbarea laer alsıam 1 Akıllara ... ~ 
: ayrı ayr1 aamaralar ı&ıteııltcektır. Ye11lclen eıkl caa ı Jele " 
ı fıa1iyete ıeçmittir. Buaa ill•e olar k TlrklJ• m••· f S ~~ 
: yatızmıciıi EMiN AT ABAY her akıam icrayı 1a•'•t ı Tele..-..iıi 
ı edecelıtir.Hallnmııa ita fır1.ta ka~ırmamalaraaı ta•· ı llllN 

t tiye ···"·· 
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8 
-- · Piyasad ki ızMıR HıK~~,ı Yankesicilik 

rcr y d s t 1 k 10 Y zan: H · l ı d Zıya Uş klıgil ' u um u. 
8 

sa ı~ arın ontro Ik• Si• Kemer Yeni Farın~öDiia· 
Y a de Ekmek almak için ka· 
gapılamıgOr _____ 1 •b•lık ıçeriıinde bekle· 

YAZAN : REŞAT NURi 

cl~evin -~.;-by-~;a: Bırak baba ıstanbul-.:_-se~diye Ik 
X. foud Müdiirlüğü' laş ~ ~Mü· 

edi, Aycenin annesi de an- düılüğüıdea •'m•Ş olduğu 
Q y iıleıi keodi kıdroıu içiod• 

eın gibi susuz yatmasın tedvir etmeğe baılamıthr. 
...._ k• el • • • 

1 
k . . . ••• Ancak lhlediye iktisat Mü 

O r •ııa aıçıa mllt • • ıu ıç1rmek ııtiyor? dii 1 •• - - ~ . k d 
• lllabcap bir tebe116mle cevap verdi: k ; ~gu:~ı~ .. ye;• t roslu 

ht_:- Biıim aaaemiı 6ld6. Ti şuracıktaki mezarda • '
1 ıe 1

1
d ~ dararbışhkı · 

-...~: Ho ııı ı di ki •ı 1 . mamış o ugan an azı ı--~ cı ıvy e v a er gecelerı mezarlarında . . .. ~ 
~IQlstaa 7aaarl1rmıı. Diiayada kalan çocukları ıu ıımlarıa f~alıyeh henuz lu-
'-'ı •ra aa •erirse oalar da 11rialerml1. Yolculara ıu zumlu şekılde bıılamamıı· 
'1111111 receler annemiz J•til duvaklarla Aytenin tar. Bu arada elde lehmıa 

.;••• rirlyor .• Deiıl mi Ayıe? olmıma11ndın birl ıç güıı 
~ ••l•l• •t•ilai bili bırakmıyaa k&,ak kıı, baııa denberi piyHadaki sataıla-

ı:••lc tllBmHdi. rıa kontrolu~"'yapılamamık-
111lı11 devam edlyorc' a : tadır. 

~~!~ıln baradaa kimıe ıeçmedi. Arhk ıide!im, 
~, ... 
"~ . N •~emiı 1a1Dı ae yıpar?" diye aj'hyor .• 

---o---
Bir tahsildar 
sıra kadem bastı ti~l ••ıa klçlilla yilıla& daha yalıındın görmek iıter 

8
1•re ç&meldi.. htaobul - Silivri o•· 

">ı :' Hl~i! onan maırapayı aldıiını, makadde1 bir l ı ye tabıil oubeıi tabılldar· 
~i:•r 'ıbı dndaklarıa• KÖtlrd&j'&a& gard&. Hemeı larından H111n, geçen ·~ n 

....,. e yapııtı: 28 iaden beri kayıptır.iT• b 
t, 

1111 
Ne yapıyoraan N '9in? 811 piı ıu içilir mi? Haı- ı ıldar kaybolmadan evvel 

ti olacak11a? 4 liraya yakın para tahsil 
••hı yavaı yavaı aalıyarak: etmiş bulunmaktaydı. 

'•11ı' ~ı.'ak baba, dedi, Aneala aaaeıi de benim an Zıbıta, muhitinde pl':.\ı 
I' ı ıuıuz yatmHıa. f .niidli n ve namuslu bir 

ltiu; Ne dfyo~ıuu? Nevia .•. Bunu ıenio eğ1111dın mı adam ol~rak tanınan tab· 
c:''Q111 .. Sen. ki ıerbeat fikirli bir kızsın! ıild rın her hangi ~bir f ... 
...._ •ç kız, aglamakta devam ediyordu: likete kurban gitmesi ı h· 
~ •• ~•me llıım, madem ki Ane inanıyor.. timaliyle tahkikata başlan· 

~4'~ ıaia ıolgua yanaklarından akan yaılar maı a· mı~tır. 
"-d l balaaık ıuya karı11yor, ince dudaldarıaın keı;a 
"t~ll •ııuak botak bın~lurılrla •la tihlyen boynuna, 

a •• damlıyordu. 
d'tt •1 H6ınlt artık maırapayı onan elinden alm_ğı 
\f. ~•11ai1ordu. Oaa öyle reliyorda ki Nevin bu ıuyu 
"' ,,,, •e teselli umarından içiyor, keadiıinia b6 
,:;flıatl, ihtimamı ona bu bulanık ıu kadar mesut 

f. Ne•ia, l>a ıadan içtikten ınara mesut ölecık .. 
lı •• • ,,, . . 

,'-, f •ıı, çeımedea ••uçlarına ıu alarak yüznnO yı\u 
~.:icat röılerı bir t&rla dinmek bilmiyordu. 8.ay 
~t,. korkak, mabcap bir tee11iirle onan cllnıı.İ 

---o----
Kız :enstitüsü me
zunları için geni 

kurs 
ldanbul - Hıber al· 

dığımızı göıe k6y kadı a 

hrı g'Hİcİ biçki • dildı'k ur 
ıu öğretmeni yetiştırml k 
üzere Enıtitülülerde 1 12 

it • 

'''ıc •vaçlardan bana içir NeziD .. Bizim ölümüz de eaıtitüıü mezuala.1ı için Lir 
'- •lm1111ı!" d~dl.. kurs açılıcaktır. Bu Kurs· 

1 "' 1 Hlmit, bir kaç ay ıonra toprak olacak bu kü· ta ; baıırı ~gösterenler ilk 
~-,''Qçlaran IUJUDU içerken bııka bir bayata doğdu dtfa olarak 50 lira ücre it 
,,"'~iııecliyordu. Genç kıı, boğuk hıaçlurıklarla ağ · öğretmenliğe tayin edile 
4-, t baba11aa Hrıhyor, onu titrek, ıılak dudaklaraa· cekl~rdir. 

...._ •lcrar tekrar 6pDyordu. --.. --
~ ~Baba, artak 16a6llerimiıi birbirimize açabiliri 7 •• 

' ' itila ralaumu ı6yliyeceiim. Annem öldüqoii va 1 Patlıcan içir. 
\~~: lıadar ailadıiı•ı biliyoraun. Fakat şimdi ~indi 
~111111. o 161 yaılanada •• acı, ne doyulm~ı lez- de esrar 

'•rdı .. 

l
'7 - Sonu var _ lzmir cenevinde mab 

h kum kocuı Konyıh ~Hüse 

~hamra Sinemasında : yine verilmek üzere eviDde 
t 8 1 yaptığı zeytiny,ğh pıtlcc a D l\ Ugln yeni kopya 3 şaheser filim birden : dolmR1ının iç.ine bir rri k· 

l 'lA DAM OKAMEL y A! tar earat koyarak içuiyı 

' 

Türk G t G b R b t T 1 ' kaçırmak isterken yıka· ..l çe re a ar o - o er ay or • . "l•B • lınan Tepecıkte ,Lile so· 
ı 1 aba Kızlar Pansyonunda Lağında oturHJ 811. Me· 
leı. Tthkçe Edi kantor - Linda Dırnell • uekşeyc ait mahk u~iyetı 
~t • : karan Temyiz mahkeme· 
~~,,?ronun ışareti (In2ilizce: •İnce ı.ıdik edilmiştir. 
~l Power- Sea•ılar L• D•m 0Kamelya2· 1.ıs: ~n. Menekıe bir aene 

I 8•'oı Kıılar P. 3 4S· 9 15 Zoroaua iıaretiS.15 ı h ıpıs yatarak, 200 lira • ğır 
Camarteai, pıJuh 12 de haılu ı para cezası verecek ve iki 

••• her wl•lade ilk Hanılarda Hloa20lruruıtur• aene de Ilgın kau111ııa ıür-
~~------~;_;;;;.;~;.;~;;;.;;.;.;;;;.;.:•. iÜD gidecektir. 

mekte olan Çakır ıokak S 
sayıli '"evde otnrur halta -6-

Kamera tına kadar asker Naci oila Nnif pa•· 
n 

0 0 
• toloDUnUD :cebinde kendi• buton camılcrınmı- ılne ait "yirmi ve arkada· 

1 
° d ,.. flna ait 20 Jir1ki cemana40 nare erın e se at lira paranın yankesicilik 

Ver .ildi" suretile çı)ındığını iddial•• 
şikiyet etmeıi üzerine tala· 

Resimleri gördüm, lr•n 
resumlarının yaptıklarına 

benzer iptid•i şe)l dr. Bun· 
lu 11fderanane reDklerle 
boyanmıştı. Biı er birer bek 
tım, kitap bende kalıaydı 
belki bu kutuplar baklnn· 
da biraz vnih fikir ıl•bi· 
lirdim. 

itiraf ederim ki ne k İ· 
bptan, ne reıimlerind o, 
oc de ark•dışımıa aulah 
bildiklerinden ' muvafık bir 
intiba al•madım, yal1ıız 

bende kutuklar hakkındı 

müöbem bir fikir buıl ol
du . 

Kendi kendimr: 
- Acaba diyordum 

Şemıüddin ile Şe}h Berd· 
riddin bu dcv ı in kutupJeıı 

o!maııo? 

* • • 
Bir gün)abahleyın F c: t· 

h h cımiinden, Hatuniye· 
deo, yukarı mahıll elere, 
Namazgaha, ikiçefme iğıo, 
o adarıl ŞıdırvaL =camiirı · , 
Hisara, Kemenltına kadar 
bütün cımilerin miaardc· 
rinde sal it verildi. "Kim 
öldü?" diye ıoranlar öğ'reu 
diler ki Şeyh Şemıüddin 
tlc Şeyh Bedriddin küçük 
büyDğünden bir saat fuıla 
ile aeccade-leriaia üzerinde 
k J vrılı p ölüvermiılerdir. 

Ölürken bıl' beraber ve 
küçük büyügündea sonra 
bir mesaf ~ ile ... 

Şehrin bütün cımiler". • 
de okunan bu salit ıle 

şehrin balki Nakıibendi 
$eyblerinio, iki kardeşio 

ikisinin de vefatioi öğren 
mış oldu. 

Her vakıt beraber gö • 
dükleri bu iki simınıa bir 
ıaat fasıla He gene be. ab ~• 
ukbaya ribletlcri bir kere· 
keramet nişanesi oları~ 

telakki edildi. 
Tilkil ğia meşhur ibtiy.ar 

çınar meydanı fevç fevç 
gı len bılk ile doldu, Ö) lr 
ki koca geniş meydan biı i· 
ken kal balığı zor iati p 
ediyordu . 

Ceneze atayıcı bir ucu 
Tı l·dlikte, bir ucu dergih •11ı 
diyor lndı . Oıılın yan ya 1t 

tekkenin kapısına defnetti 
ler. Elbette bir hıyar Hhi· 
bi htl arını dikmiş olacal.
tır. 

Bına gelince: Ounu nı-
111 tarif edeyim? Onluı 
bili bugün hayattı iken 

kika.ta bışlanılmışhr. 

-·o--

Hırsızlık 
Ş iikrü kıya bul farında 

aa~Iİ) at müteahhidi Abd11t 
ah oğlu Hüseyin Taaal, 
Alsanc•k meuüle aabarıaa 
götürmek üıere Üzeyir otla 
Abdullıb ve Mehmet otlu 
Celil e verdij'i bir aaadık 
srluıın içinde 6 kilo ç•I· 
dıklarıad•n yakalın.mııhr. 

§ Merıioli Meaemen·c,a
deıiade Supbi · (kuyumca 
oğlunun çıayınadın T tpeclk 
beşinci :ıokak 13 no. da 
Mehmet otlu Kimil ve.,Meb· 
met oğlu Huan Eridaha 
brş adet koyua çıldıklaıa 

şikiyet edilmeai 8zer1ae 
suçlular yakalanarak laal&
ltrında tabkikata~ bıılaaal · 
mııtır. 

---o--
Dolandırıııcık 

Gniler cıdde1inde· 104 
Hyıh dükkinda karpaıca 
Ramazan kızı~ Fatmanıa 
yınında çalışır HlilnB otla 
Sabri Diker Fatmanın 30 
liruını !dolandırdığı iddia 
ve ıtkiyet edilmeai &zerlae 

ıuç!u yakalanarak balilun-1 

da tahkikata baılaaılmııbr. 1 

----------------------' DiKKATi 
Vücuda gıda, 

ruha şifa 
- Böyle acele n•r•J• 

' gidiyonuı? 
-Sıcaklar baatı mı, be•' 

ıiaiı leri yıtııtırmak içi• .. • 
luğu lımetpışa bal•uıadaı 
(ÇAN KAYA) Açık ba,a 
gczinoıunda alıyorum. Te• 
miz bava, aefiı muıiki, ao-1 
ğuk bira, leziz ve ucuı •• 
reler 11ye1inde hem v&ca-
duma gıda, bem de rulaa
ma Gif a buluyorum. Hele 
varyete numaralırı beai' 
mestediyor ... 

küçuğil büyüğünden yarmi 
ıdımlık mesafede tabutlara 
ıoa menkabeleriae uçuyor 
vobm~ni veren bir hıffeile~ 
yol ahrken getı öyle ayal 
mu• feyi muh.faıa edere 
görüyorum ve ne deair 
densin bu iki ıimayi ti laa·' 
fızamın deıinlikleriad• iJd 
Evliya· ullıh ihtiramile Hk.' 
hyorum. 

H. Z Utaldııll 



t~FE4 . -------------(HAUtıN sası)-------------... 
Baıvekilet >mrindeki mü- RADYOJELGRAFHABERt dürlükler kendi vekalet-

lerine verilecek 
Aakara - Hlklmet pro;ramı mln11ebeti1I• mı~: Tayyareden Çar taraftar· Bir 

1111• J•Dılı• mlıaken ler 11ra11ada bımeaai ecliJclirı • d •• 
··~bne - baı,eıım. tıferraıı.ta boraıa, ball.ım.c1.. çıkan Al- tarı ı am ıuren 
...... dilet vaıifeaine ittiı•li içia bııvekllet• b•ib 1 dl·d· angı• 
.... : eıelerla vııi1eıl therla•e tetkikler 1apılmaktacln. m&D &r e 1 1 Y 
• arada diya•et itleri reialiii Ye lıtatlıtik amam mi· M . ıkoaı, 8 (Racl10) - Loadra (•.•) - Royter · Matla ~ M .. 
ti .. ıp bariç olmak &zere diler amam ınicl&rı&klerin Kafka1 ceplıeaiacle dlım•• ajaa11~1• . Moıko•a maba· mıriı ka~~ ...... 
allkalı ••klletlere matbuat amam mldlrllil•I• mldaf •• ıaflıramız• ılrcli. biri bıldinyor: orm•• ,.~.:&. 
•• laarlcl,e vekllıtlae bı ğlıamHı mevıabablatir. Makabil taarraz lıeriae Bofı1••iı~lr• ka11rıı ~aar• 1

d
1
• ılK•• .. 1ıır.• "ır• 

. lala• b r ıaı aıt oıaova• 11• • ı • 
--.--- çekildi. 10 ta•k ıle bir mils • L al t ı _ ••rlıla ,,. __ • 8a a acıaa vaı maı ar. ..... "" 

Y k d • k mık· tardı telefat v11dircllk. il ••• ,~.... ı•ç•• lnı ,., ....... ,. bir 
B ID B DIJBSBJB eo keıimlerd• aıkeılerlmiı ma cek .. ıuatııı çelsildlti ı1ra· devam etm•t• .. 

tarda toz ceket çık&CBk Ja ıırebe ede ede çekilclller. aa Jllpıiacak olaa ba ıal· uraılara ıebep 
'S' Bir mubar•llede 9 Alma• kaıt Çar taraftan eıld laaıı clar · 

lıtaabal - Otreaclltlmiıe 16 • iki aJ~ıaberl ~'~• açatı aaker clola olarak ıahDJlaı lı aıılıaclt 111 tara· • --•- -
•da de••• eden toz teller balar••••• ııd~rmelr çıa J•r• iadi111 ve aaker çakar· fıadaa baıırla•mııtar. 
Şeker ılrketl ajaıto••• 20 ılae clojra kllh1etli mik· dalar. Baaa 1ırea Sovyet BaDlar Alma• kav•et· Çok ye 
tarda toı ı•k•r çıkaracaktır. Ba ıebeplı •J•I 111 P••· açaklan blcam ederek btp lırl1I• tema• ederek laolıe- • d•• ~ 
eu mıbıalladea fdırikalanmııdı teker imali•• bati•• ıiai mıb•etti. Oç açak eli· wlklere karıı lıJ••a teıvik bır 
lmfbr. Şeker paacır1 ekea mlıtallıilıer ba ıeneki mr.b tirdik 9 e biraııaı da tıb edea be1••••meler datıt· Aakara; -H 
RI••• çok me.naaaclarlar. rlp ettik. lardar. Diter tarafta• Al· kll ı: tl amaml ~ 

-o--- --C--- ma•lar Leai•ıracla ıirm•· Meaemeacl~ 

1 il 1 il d 1 1 ,1111 lltlll i• mataffık olarlara•, Raı mebaılaldarda• ~ 1 il 1 ır 11 il ır n il , Çörçil Moı· •• 1ı.r1erl•e •t•• .c1.cek ç• t•riı.,.1ı ••tilaapla 
"' t lhl 1 t dl teler de lıazırbyorlar••· a. Şllnl Sarapfl• 1111111 llZ 111 kovada mı? 1ıaırııerd•• bir çot• ıdam da• •• 1ıııttı• ,,. 

lıta•bal - Allkadarlar, IOD rlolerde mabtelif yer· s lrb 1 ( ) 1 edilmiıtlr. lauld1• nlsllllli•• 
1 ~ to o m, a • - • ..a b 11 .. a lude ıimlt, blrek ve cllter a• mamullbaı• 11tı ma ta weç ı..zetelerl laıiliı bıı· --o--- lecetl•u•• • 

olma11 lzerlae vali1eti A11karay~ ~ildirmlıler ve ·ıoa velıiliai• Knibitef• dejil fa•e ye daiıt• dlr. .-
kaaarla ba ıibl mıddeleri• imahaıa ıerb~ıt b1rakıhp MoakovaJ• gitmiı oldaja· 'S' • • ---o--
barakllmadılt ıo~almaıtar. Ba hasa.ta tafatllt ı•liace •• ,azıyorlar. Ba ı•z•t•l•r ma 1slerı E • Al 
J• ka•ar ba mımallb eataal~r takibata maruz kalacak leı ltere•İ• Kalblıef aefl\- A•kara, - Soa karar• S~r 
ludar. v.ı ... a• luli•• retir1ltmiyecetl aalaıua~ ••••• riala de Moıkova1a ıitmit lırla Ilı• eclilıniı ola• •••• Nediyo 
mııarlau• ıerh11t ıatılmasıaa miiHade edilt cekhr. olınuı aı bay Çorçil l• aeya· mlsteıarlıiı htkilitı lıe· --=--

-•- laıh faraıiyesiae delil ıay· riadeki vazifelırla dnlr ma lloıkova ( ~~ 
Yeni• moda hırsızlık maktadır. amelt1l J&UD J•pılacakbr. L • ti .... 

Hababat ılerl top ak ofiıe, ••••ıra ce.,. 
lıtahal - Fe•erbılaçe phjıea banyo Japmak içi• - --- laalk clıtıtma, klçlk eıaaf ıaacılaramıı .,., 

il••• Ramelilaisarda klfteci ıokıtıada otara• o,ı... Almanlar •• diier biti• bhlikler teı Alma• llcllrdl· 
• Beıikteıb lkam•t eclea Fikret ~abıta,a mlracıatla ldlltlaaclualma amum mi• ele clemlr1ola ~ 
••..tileri plljcla lke• kabiaeleriDe meçbul bir 1ab11 Petrollara dllrllilne, p trol, llıtilr, rola. 20 ...... . 
sirerelr cepleriade bulma•• pıralnı ile 1eai •lbi1el~- D v beeıl• veaaire itlııl iç tica• ta. Cr pbeala ... , 
ıJal çılmıthrdır. GglU ret umum mldlrlli'-• 60 eıir eıir alı• ... 

--•-- - · devredilmektedir. · Alelof ~ 
l•ı• tıtldlltana tic•rt.t çavaı ..,;ı lst&DbUI& ÇOk mal t[e)dİ Loadra (ı.a) - Alma• velrll etiıdıa ta1i• edl'mlt ıa•dakl ... t 

lar yaraı J•v•ı petrollara ola• memaılar ylae velrl• l11b etti ve ... 
lata•.b~I - Avrapa luttınıa iıldmti• ~çıldıtı ıla• ,rklaııJorlar. Baaaa içi• let emriade çılı tmhcak· tlkleriai ı&Jl•all· 

..... beri ıtb lit çok artmııtar. Baaua atbcesl olarak Raalana ••i ceaıbiaa bl· br. Hariçte• ahaarak timdi Jeti••• bir aıılır 
lılmaa lıletmeıinia biti• aabar ve aatrtpola11acla boı cam edivoılar. Burda Raı •-t L 1 1 •l eti L ... m'!'f 

M 
" 

d 1 b • , açıa a •• •• ar1a va. ' 11acla la, . a 9• ,. uı.. ... tır. ınta • ticaret mi lı lj& erı • yls laattıada J•pıla• ıecllk Raı ile allkadar olmaiı Ticaıet ~ 
tacire tel»Hiatta baluaarak ı•I•• itll •llt l•tJ•11aı ıl· lana çekllm .. ial lataç et• vekili blızat vaadetmlıtlr. tsaflar1• k••r 
ratle cekmeleıiai, çekmedikleri takdirde malları••• hl· mittir. Kafkaı,ada tehlike --• - tl•i ill•• att~ .... 
kamet tarafı•d•• ıabfacıtıaı bildirmektedir. J•lue ılrllmekle llerabtr K J , 

s .. ı••lerdı ııbrlmiıe klll ıyetli mlkdarda deri Timoçeako••• faıliyetia· azan oat •· Filiıtla 
····•ıtir. •cı• el• ballaolaamaktadır. d amele 

Şimdl1• kadar 200 ele ıatıla• kara 11iar cleriıi 160 Alma• Mareıal fo• Bokaa 1 •• •• Dİ alaf 
karaı• dlpılı~lr. . . ordalan ıimdi Staliaıraclı• oldu Loıdıa (• •) -" 
•ı A1elskaltı fı,atla11aı• da dBı · cetı lmit [edhmekte· c•aap bahaı•cl• iJ.,Hyorlar. lıtaabal _ Yedi kul.· met f,Uatiad• 10 

r. ---- de mıdaai •tY• ~fa1nlka· ik al•Jlaı f4'tkll •-- p t• • İmiz ııacla bir kız•• patlamq Ba aıa,laıu MEMURLARA" y ARDIM . ar 1 reıs Balıaıiıtaala Ali adıacla bir olaılın AHP ~·· 
do••ndu•• amele •tır ıarette yaralı· ıyra llaralıcı•td· 

lıta•hul - Bııvekiıia Mecliıfe proıramıaı okaı· aarak ölmlıtlr. lnfıllkıa ~ 
kn tıba · lı ettlrdiii ribl ha1at pıbahhiı kar1111ada Bir milddet e'Yel ••• Hllebi bealı a•lııalama· -- .A: 
•••arlara ve eıleriae parasız elbitı ile birer. cift kerlik hizmetini ifa mak· mııtar. RUSLI' 
ha•ara verllmui etrafıada alikadaı luca tetkıklrre 1adiyıe vaıifeıi b•t••daa 1 •ırl tlUllrl · 
ttıılnılmııtlr. 811 lıaıaata tetldlsatta bulaamaaı içi• •yrılmıı o'aG Parti vi1l1et lı lrtl•tl 
,.,ca ftmerbaaka da emiıhr •erilmlatir. Yapılacak idate bıJtti reiıimiı ava .. 1111 ... 

a.. iti••• 1erli fabrikalarımııdıa iıtifacle edilecek kat Da1 Maatafa Mllair 1 50!1~ .... 
tir. Bi11ıl, laiımetlai tamamla- Boya .. Ayreı (•.•) - Voroı~-·· 

Veri)ecek elbl1eler kunduralar lçia 400 lala metre yarak döamlt va partide- Bir aıkeri ta11are Sa• bir or a 
-- we 300 bia kilo derİJ• ibtlylç laaıd olacıiı ki riyaaet y . ıifeala• tılı11r ı L•lde cllt•lıtlr.. Ml•et 11•• Ilı 

-ktatl1r. ltaıla•ıhr. tellatt•• iki k11I IJmlftlr. tkl Hmaa 

o bilet1eriaizi 


