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11
° b 111 t durdurulma'- vada toolanı- Britanya 

ı,,1 b Ço a. a m, e A 

htJ u ı,attı, olnıtf• •• ye Si lazımdır yor}ar? hakimiyeti 
11M1ı1'•rclt Şimdi yataa •• M •- ( ) R t 15) """'lt•te 1 b ' oıao••, a.a - uı LoDdra, (a.a) - agilte· Londra, (Radyo 8, -
~ , 0 

•
11 orçlannı 6de erdaıanaa m&revveç c f',ln renin SoYyetlerdeki elçisi Beritaaya hl"imiyetlnin Hin 

~ .,•ılfeadlr .. bD r6n&I · olıa Kraanaba lıozda (Ş•ri• ile Amerikan elçiıinin ve diıtaadan kıldırılmHI mü
~- :~a• 1e•e Ba19 eklli · Yıldıı) raıetul diyor ki: b ir çok lagiliı ye Ameri ıakeresi d ün Bombayda 

Ankua - Ankara 'be· 
lediye mtcliıi merhum dok· 
tor Refik Saydama yeal 
mezarlıkta tahıiı edilen yer 
için ücret alJnmamaıı•a •• 
yapılan meHrifia ıehlr Dı• 
ınıaa kaydına karar •ermlı 
H rahm~tliyİ 18fil İle aa• 
mııtır. 

o 
"t. •abı: ı Cenupta deva.n eden Al k . 1. . k d yıpılmııtır. Lehte ve ale)h 

ı._ Yata. .11 t• 1 ın rıca ının ve aman ıı n . k •-ı .. 1 G d• 
..., ve mı • ıme 0 •• mın ileri hareketi Ruıva ı M k •t te bır ço natuıs " ıoy e - 80 1 

~'•u b• b. d ı •flDID oı on ya gı ır e \ . "ti._ ırH ırer 0 eye- için bir tehlikedir. Alma• leri burada ilgili ıurett e miştır. • . . y d 
ş,~·, 

11 
orduıu kırılmamııtar. Yanı takip edıliyor. Mibveıcede . MDslü.maa partisı r•ısı UmUŞ8 1 

' lltl I SaraçoalanaD Bü· J•••ı ileri hareketine de~ btı topla r. ti büyük al' ~ . Mıster Ç.ıno. ~utkanda J•· Bombay, (a.a) - Gıa&ll 
\ L let meclfal haıaran• vam ediyor Ete geçirdi'·. d B R L poa tebhkesını tebarüz et- '-ırk beı dakika ı&ı ea bir '••41a . · 11 uyan myor. unun uı r; e . • . . • A • "1., • ta . aQemh .ve ~·· leri yetler bugüne kadar z.ime.tinden ziyade ikin 1 t1rm1f, btr mılh b~~umet demeciode Japoaılua doat 
~ ' •atı T~rklmıllehu.• aldıkları ye.leıle kıya• ka· cephenia kurulmHiyle al. . hıiı i lür.umunu beluteı tk olımıyacığıoı, lagiliı doıt• 
"1lı:" fera~laadırıcı bır bul edecek aibi de~iidir.Bu k d ld • d 'l' bunun ıulhu müteakip dü- oldug·unu, faıiliıl • re yar· .. .,,... t • • 1 t .. "b' • 5 a 1r o agu zonne ı ıyor. 

,. "'- eıarıa yıp 11 1 11 1• tehlıkt li ordunun durdurul· ---o-- şüoülınetini ıöyJemiıtir. dıını vazife icabı telikki 
~,1 llılerlai ~Bylk 11bır- maıı liıımdu. Kougre bugüne kalmış ettiği ni ıö1ledikten ıoara 
~~· laekllye• "e d.•h.a ---o-- Rusların tar. ıu ıı ları da ilave etmlıtln 
,._ ~ ıaır .111ı1ıatı • .ı.aıı- p t I k M v I l __ .. __ .. zaanetmeyİ• kı ıa1maı., 
---~f ·~~ beJDelmiltl IİJHİt e ro uyu• 82' Ufj 0 • muzaffer olmıyacaktır. Oa· 
~····ete 1•taıtud1 "e I t f d · dugv 0 bellı· Yunanistana ı., bize hürriyctimi:ıı vere-
~' •• etti. Saml~i1et ile Brl e ra ID 8 ceklerdir." 
~"ti• llMIC edildiii bu Londra. (Radyo 8,15)- Lond!• (Rtdyo 815) - yardım --o---"' L...~" laa1dnada ci••• mat D&n rec•

1 
.. yar111 dSio~ybet Ruılar Volga ketimin e Londra (Radyo 8,15) _ 

~ •l'aa takdir ve tebrik kumandan ıgıaın Yer iı • ıiddetli muharebrler old u· Üç •apurda Yoaaaiıtarıa 
~' ••ıri1ataaa devam bere gore d&ıman Stal•a· iunu bildiri~oıhr. Yulun gidecek olan 15 bia ton 

• et- ırad •e Kıfkaı kayuları t a Donda ilk harelretlerd ~ b "d b 1 · ..... yor. ,_ 1 hd.d' . ug ay ve unun eyne mı· 
F' ""'' o an te ı ıoı aı ttır· R 1 1 ld ki b ' '~•t blır bvrllakll 11- mııtır. Bo bölrelerde bü- us ., maa up 0 u arı el lel Kııılhıç nezaretinde git 

~tda SaHçotlanan kal yllk dö•Dımeler vardır. Ruı lidir. Ruılarıa bu kesimd e metine Almanya ve ltalya 
~I •• kopap bltlla Tllrk i•mlleri Bıltakta 08 bin ili şiddetli hücumlarını e I· muvafakat etmiılerdir. Bu 
'tl1aia kalbini fetheden, toıJuk bir Alman gemiıini maa radyosuda teılim tdi- buğdaylar ıimali amerik&-
t'tl .. ,. rur11r •• iftlh1rla I babrmıttar. vor. dan yola çı kmışlardır. 
~'dltlmia Ye dlnyaaın Don üatlindekl AJman 

Timoçenko 
kuvvetleri
nin durumu 

Londra, (•.•) - Tlmo · 
çenko ko••etleri bir ma•af 
fakıyebiıliğe uğramııtır. Al 
maa kumandanı Don köprl 
bıılarına yeai ku•vttl•ı 
almığa baıladı. ~: deYlat adamlarına hücuma ıiddetli olmakla Mı•lıı~ p • 

~ ltea irtadab fç1D day beraber akamete uiramak ıyango 
't-!:Pı laayraahiı ifade tadır. Almaa petrol bölgesi ---o---
''- lıtlyoruı. Etet, her olan Kontl Nikolaya geç· Moskovay-
~- t adamı, hattl her miı Stıliatrada doğıu iler· - - •--
~il. ti •abada ylluek me•· liyorlar. Aakara, - Milli Piyuıg e>, bugün mutad ıekUde ,.. Gidiyor 
'l)\~I •ide eden bly&k ııb Şimalde Almanlar açtık· büyük bır k•labahk mllu c. hesindtı çekilmiştir. Bera (a,a) _ Balde Çl• 

h... ''• aaııl yetiıtlkleriof, lırı gediii ıeniıletiyoı J . r. Knanan numaralar şun l ardır : 1 Ç 
:,,d M h h A b · kan Naıyonı ayLuaı K•• 9- l~luı memleketia,mea u are e rmavln ıe " 20 BiN LiRA zetesi amerikuuD aaka11 
'\._ 01daldan mlıletln ne civarında cereyan ediyor. 169697 r.umaralı bilete isabet etmiıtir. 1 
~ ~,, ita ,_ d I Bu şehir Kafkaılırıa aaab· ONAR BiN LiRA KAZANANLAR büyük elçiıi 8. Sta1alaa1aı 
' ~ol Jlk.. yar ım arı~~ tandır. Moıkovaya gidecehial yaa 
)\~ •yh lanaı 16rere11: ---o-- 325815 341605 numaralı biletler onar bin lira ka· mışhr. B Siaynband e•wel 
~ •ldllderial Saraçoila J ıanmıılardır. ce Moıkovada bir J•P• 
~ dallDa 16alUdea ko- dam Cezaları BEŞER BiN LiRA KAZANANLAR taarruza karş111ada Ra•ya 
~~••ıle ltidirler ••o aıil Loadra, (a.ı) _ Fe'e· 368402 399218 143620 :.!?3815 numaralı biletlere be ya yapılacak yardımın ıals 
t~, hı dikte ettlrdlii va· meak mahfıllerine göre iı şer bin lira iıabet etmlıtir. ti ve çabukluğu rörlt&le.4~,,~ 
~ tl '•pulana o memle· till kuY1'etlerine yardım iKiŞER BiN LiR \ KAZANANLAR cektir. 
~' '• o millete ea b&ytlk edtD her ferd lrutfuaa d zi 013505 057591 090865 129442 235235 240689 252152 ----~k~l:"'!'l':""k-~ 
"'tı., ifH••a mu•affık lecektir. lngiliz P•Hıfitçü 277119 292599 295093 329996 336298 342560 351490 ızmır as er 

ı,,_ lerin• nbir olanlar h•k· 361207 380579 381415 3·n099 numaralı biletler ikiıe r bns,·nden 
'-'"" milleti Saraçojla· kında idam ceıa91 hrt!p bin lu a kazaamııhr. U 
"l lı•llal•dea çıkan o rl- edilecektir. B!NER LiRA K AZ NANLAR Biumum yedek ıalta 
'-...,.'itleri lıiç ltfr zamaa --o--- OOı 528 019887 027918 057829 067267 088550 100379 ve askeri memurların 
~J•caktu. Çüakioaua Dogo} 104498 12540l 13404 150201 151694 185478 188109 doldurması liıımdu. 

~•lltlddea çıkan ıöı 212499 214599 217275 235271 241585 246639 254593 Fiı dol durmayanlar 

~--..... cloiruya lllrk Kahir~de ;~~~~~ ;:~~~~ ;;;~~~ ;~~~~~ ;;~~!i ;~~!i~ ;~~~;! bir şubeye ".•ydını yıptn_, .... , .... 
"' •le temiz 7lheil•e Loadra (Ra · 1° 815) - 363265 374964 379524 uurn aıala &biletlere biner lira mt amıFş. maıdarıllde bakılalc~ 
\ ~llİlıtlr ••daima ora Hw Fraaııılar relıl rene· düımiiştür. ır. ıı o urmı1•• an 

••ktır. ral Dosrol Kabireye relmit· -De•amı 4üacü nbifede- askerlik Şubeılae miracı 
Sırrı SGnlı lir. atları illa olaaar. 
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t!!~:n:: ::z;;:;~ Her IBU fenaıaıtı H A B E R L E ~ 
~~~:_~n bir IBU lglleştl $ E H I R ~J 

AÇIK~ HAVA GÜNEŞ laıilterede bir takım B 1 d. 1 Sehrı·m· ı·zde Çay vek•~ 
IŞIGI B ~LIK y AG( adamlar oturmaı koauıu- e e 1 ye 

---o--- ,o,ı., h•p•İ ,ıkayetçi .. ıa- Meclı·sı· evlenenler imalithall 
Katın rBaeıli güaler az- ıiliılerin fideli ma3iltince 

ıUr. G&aeı lolduğu zaman her biri i;inl ıerbHtçe b6- --•-- --•-- ---- ı 
fOCDl'll çuıl çıplak ıoyarak k&yor. Biri diyor ki: Belediye mecliıi dön Temmuz ayı içinde ıeh lahiHrlar. idır~• ç•f ı 
apk bavada güatfle ht· - Siıaralar berbat ağ'- pileden ıoara reiı B. Reıat rimizda yüz otaı iki çiftin Jaluada lımard• ~ i1f, 
mak kab&I clıjildir. Oda· zımıa lezzeti boıalda. Lebl ebicioğluaaa bııkaah- nikiblara kıyalmıthr. Geçen kebve imalltbaa• l ~ 
•ıa ııc•klıiıadan iıtifade Bir diieri ıu iılkiyette tıada toplaauak riy11etin tene Temmuz ayında yüz tirecektir. Ba ye• 
lçia kapalı peaçerenin canı· bulunuyor: yeni rçim bıkkındaki tek oa bir çift evleadiiiae göre baaede Ç•) •• .,,. 

Jan arkaııadaa rllaeıe göı- - Makiye vaııtalarıoa lifini aynen kabul etmiıtir. bu ıene evlenme miktHı ambalajları baıul• 
termekte hiç fayda yoktur. binme~ imkanı yok itkea- Seçimler reyierini bir ilk bir bayii artmııtır. ---o-_..... 
Çl!•kl evlerimizde peoçere ce.. 9 ,... ıt• 

r teıria_ 942 ·~bıbı 11at daa ---.... --- o.·ı kutu ,,, cam arı g&aeı ııığınıa vü- Bir üçüacllıii yiyecek- 'b k ı ğ b M h ~ 
cacla yarayan baHHını bo- fen döıd6acüıü giyecekhn ;!~:::~ ve 

0
: ~~kmt:ş;İD ::. a kemeye On atastoıt• pil~ 

au; camdan geçen güaeı b . . 1 h t d- Jd• t • le 1-• 
i d 1 k k eftDCll e'f aya IDln U • flmt Hat 18 de bihm bul verı• 1 ayı merat1m frd•• lfl ıa a artı emiUeri . k 1 d - d b b ı kt 1z111 

k•••eUeadirmelrJ haH111 zd~aa • ma agın an a le· muı olacaktır. açı ıca "· . fit 
k 1 ıyor. Bundan ıoara iııe iıleri T&töa •e müıkirat. bayii e~i aa~ıaa laö1.ıl B· f 

• mamııtar. itte ·çocaklar· Nı'ba t bı·rı· t• ı"alı' b · ı · Fe••az Ertuna •etmıı ku- bıyat o;ı;,retmea Jt dairi kemik b .. taltiınıa ye .. miic aae dıy e rıyaset ma· ı ı ı 5 kP"' 
ıoruyor '-amının meclı'ıe t•klı•f et· ruı ıatalma11 icıp eden Bakıi iıtirak edec• kıı uaaaıada lfaılılaıması · , ~ " 

~ocaklaraa gliaeıten mah- - Pekı harp yüzünden tiği on bir memur. 2 odacı tuvalet koloayuıaı ylb 't 
ram olmaluıdır. Açık !"'ha- her ıey feaalaıtı buauJan· ve bir a11bar memurundan karuıa satmak iıtediği id- MÜhİDI bl 
•adıld yaz rBaeıinia bap- ladık. Acaba bu yüıdea ıbaret 75 bin liralık bir di11iyle adliyeye verilmiş 
tıtı caal.admcı teairia ba- ıyileıen qir 1•1 yok mu? vuidat ve masraf tıbıiaatı tir. Suikast · 
J•tıada da baJuaduja an· Şıı noktada hepıi itti- kabul edilmiıtir. - -•-- ~--
laıdmııtar. fak ediyor: --..., ft ',J 

Oaaa i~İD yız 'ıüatıi- - la1anlar iyileıti. F~- •• ----- Patates ka- p ris, (a.a) - 1 ,11'i 
••a J•riai k•ı•• balak Y•tı dakirl.kta f•raıaua zevk Universiteli- halk putİ•İ •·' ~ •• 
. tatabllir. iyi ciaıJ:bir bahk buluyorlar zora dayana· 1JŞtlrmlŞ Gışölea bir ko•:_. 
Jatındıa •üt çocuklu•n• yorlar dedikoduyu b1rakı· ler gecesi M~aemen fmncılarıadaa ikHtı aeticeatad• ~-
ıihde bir yahut iki kahve yorlar birbirlerini daha çok lımi r üaiveraitelileri dDa Mehmet Tümen ekmeklere Geı&lıa _••İae bg~dfl ., 
kaııiı Yererek kemikl ~ ri- . . b . arraz11 uınmıt · ı,i• 
ala zayıf fdüımemeaiae ça-. zevıyorlar umumı hı ya h ıec' Şe lr guıaoıunda bir patates kanıtararak halka Kurıunlud•• bir I• 
l•ımak lizımdar. Fakat lba- dabı ful• alika gııteri· gardtnparti vtrmiıJrrdir . 1attıiı iddi11iyle adliyeye diıiai kHnıadaa 1~ 'f' 
hk Y•iınıa iyi fclaıten cJ. yerlaı 1. . . . . Gard~oparti ıababı kadar 9eriJmiıtir. ve derhal amıJi,.t ~·f / 

·maaı ~ıarttır. Adi ciaıte11 lçlcuaden bı~ı dıyor kı: net'4' ve samimiyet içinde - ·-...O maıına rağm•• bir 

bahk yağlarının kuvveti ı:ı - Hup bıtla.ce brr reçmiıtir. Kok ko··mu··ru·· ı•t ıonta ölm&ıtllf· 
oldaianda• faideleri olma:ı• ıey yavaı yavaı lyal~ıecek 

Bebekler fena kokulara: fa"at •cıbı inaaolu eskiıi J" t ·ı 1 fi 
•• tadıız şeylerin pek far- kadar feaalııacakmı? Ei· r ıcre aemı er miz Ôo6müıdeki hafta Zon Manisa . o 
kıaa ·~rmadıiındaa balak bugünkü fer1gat •• alika- hBkklftdB ga I bl ruldaHan bir vapur ıehri· K .

1 
Lıh ıl ~J 

Jaiıaı "H9e seve içerler. DID yarııt devam edectji- uD r mize maden ve kok ~ömii- k eçe(K erad••' O'',,• 
Balık Y•ı· ı memelerinib' ·-"ra- . k a. t' •·ti arş1tı 11's doll•lt 

. . ,.. ne emın oham Y•t•Y•t arar ru ıe ırecea r. ,.eciler hacı a ı aıada •erılmelıd1r. .,. ı b '°:.J 
BEBEGIN HA YATINI şartluıodaki fenalığın yü:ı· -o- ----- 22ao. da bay Sı 1 it•' 

TEHDiT LEDEN SALGIN de yüıüaüo devamına ken· Maarif gazoı fabrika•• ~:111ıri~· HASTALIKLAR di hesabıma razı olurum. Aalran ( Aa&dolu ) dsr. Bu oteller bbt ot~ 
B Yeni bir karara göre bin Mu·· du·· r u·· ıüzel ucuı ve il .,,, ,J_, uı•ı•c• b111aı11ıı., mik- DiKKAT ! b _ d b k ridir, ,,..,i.hıd• .. 1.~1'" roba gerek çocuklara, ge- eşyuı ton •e a • yu a ı bb .,. . . e , ... ~_ııı" 

rek btlylikleria vücutla · ıaa olaa gemiler, Akdenlıde Maarif mildlirü 8. R. •ı i ıeraıta Y r,tıtr ~ 
ltir lı•ç yold•n airerler. Bu vu··cuda gıda, 1eyrüıefer edebUectklerdir. Tarakçıoğlu Kızalayın Bo- ları mevcuttur. firl•''', 

• 8 k d ._. 1 k ._ . mire relen au•• 1 yollara bilir ive hHtahkla- u arar bin b e ş yüz ton· ca aaı geııç i .. ampına gıt t 
11 

• amıl•' 
h • f d l il . . . .. d o e ere aır dıf· , 

ftD ba yollardan geçm~me• ru a şı a CD lflğl O ID gem ere mlf ve vazıytb iOZ en ge• atferİ iktİHllDd•• ~ıııf 
aial temin edersek buta· - Böyle aule nereye ~amil deiıl clir. çirmiıtir. ~ BASMA~~t~I~~ 
hia tutulmayız. Fakat lbu- gidiyouuı? L v '"' r 
aa yapmak ber ıamao ~ a· -Sıcaklar b11tı mı, ben ALI U Çf' 
bil deiildir. ~akü b11en •iaahleri yatıştarmak içın ıo ı Herkes O•aya Kocsun •.: JAZLll BAH ., .. d'"~~ karıımızd• kiaıa baata ol· lağa Ismetpıta bulvarında & ~ vlV oı:L" 
madıiıDJ~bilmediiimiı için (ÇAN KAYA) Açık lıavı l•Kar 11yaka Bostanla .. NE'ŞE" sraziaoıu lttanbuldu ,ı SANATKAR fil J\0~ 
llıım r•len tedbirleri al- g•ziaoıuada alıyorum. Te· .~o6yük fedakiılıklarla getirmeie muaffak olduğu : GENÇ VE ARI( .11 91" 
makta kuıur ederiz. Bazen miz bava. nefiı muıiki, 10• ı Varyete. heyeti FERRUH Ye arkadaıhra tanfıaden ı • BU AKŞ 
dalrıahkla b11tahiın~olu- iuk bira, iniz ve ucuz m• ı 8 ığustoı 942 cuma g&aüadea itibaren her alı91m ı Düg~ ünde. ,t 
•a keamefi unuturuz. Sal· ıeler Hyetiade hem vOcu- f ayrı ayrı numaralar rölterilecektir. YeaJlden ealci en ı '1 
.... b11t.Jılı zımanlarıada duma rıdı. bem de rubu- : fıaliycte sreçmiştir. Buna iltve olar k Türkiye m•rı- : Mahk ôlll .. ',';J" 
çok dikkatli davranmak 1•- ma ıif a buluyorum. Hele ı yatizmıciıi EMiN AT ABAY her akşım icrayı nrı '.t : r 

d l b . b f : H.Jlc koıD c. dıc•I -/ um ar. varyete numara arı enı f edt cektir.Hılkımıza u 1r1t.tı lu ç1rmamalaı1D1 tav- ~ ... 
-;-Son., oar- mestodiyor .•. t si ve •deriz. ! y orın Alıf""' d.-

f J a yy are sinemasında ~~;;; i ':ı::ı:ıııııııııııııııııııııııııııııııı:ııı~ 2Yüzlü1'c~•~1' 
ı6Ağu.toı 942 perşembe günü matin•lerdea itibareol ~MAMA GiJRBUZ ____-.----· ' 
i1 ROsBvEıLRo,zTA

3 ~~.~~~ .~:1!~ae Dm•· i Vitamin ve lalörl Cihetinden çok zengindir Yeni · Galan G~J 
ı • Fred Aıtajre-GiagerRoıers: :: y 1 8 l ll T ı 11 1 

i·2-ILK AŞKI Oyaıyan: Deanna Durbin:' :: avro arınızı es er .. y u N G t f•'''11t .. :ı Akıllara hayre ~~'' " Sıhhatını korur. Vücutlarındaki Mukaoe .. t Ako' 1 
: O • :ı N , . . .. ye e ve O ~3-PRENS BUBUL G~o,;/i~to:n •• • :ı• meti arttırır, Hayat, flf e 11erıcı tt S A A 
• U -41 B 1 R C E V HER Dl R ~ ;; Telepati•t f~ f 
i M•Iİ••1 "'' 11~.~:.k·e~i.4.~;-s'3°L~W·1• 4·10

-
830 i a BOtün eczanevedepolardabulunur:: E~!~t.!ı~··· 

! Cumorteıı. Pmr 1.1 Slde bo,ıar ı ~ıııımımııııııııııııııımııııııımıııı~ ======::::::-.,,,,,,.-



ff IAJun s --------------fHALltJN lSESI)-------------- 8 AfHtoı 1942 -'kAYE: 

Bir Yudum Su .. ltalyan E. 1. A. R. Şirketinin lta(yanca 
ve Türkçe 1eşriyat Saatleri: 

Radyo Pıoıracn Güaler Dalga azunlufa YAZAN : REŞAT NURi -·- uati merkczıeri 
....__ -----~-------

M~vin babasına bunları 
söylemeden öldü. 

-----
lTALYANCı\: 
8 15- 8 30 

L·ı.N' ••ınıa bir adaiıcı, bir rllalDk p1rça11 yar il 
,.. •• ı 1 13.C0-14 30 ~~I ••1111• iSld6ğli gü115 bütan o ezzet i zehriyle 
-.. 

1
1°111• baba .• Ab, o gBa ihtiyarlar, tazeler, koca· 

'il. 'ılıelderle mi•lmi•i ~ocaklar birbirlerine ıarahp 
~ llJorlırdı. Bitin konak bir tek ağhyaa, lnliyea 
t'- •l•aııta. Hattı ile•, bizimle beraberdi bıba.. Bil· 
t~ bta lıaı, rub, •••ri rıbıtal1rlyle batlı iaHnların 18.50-20.30 
~- rlbi alarette ele a1ıdmıyacıj'laa iaaaıyordum. 
'"-.... •••ilan, laocımıııa a6ılerl ar11ından ben de 
~J ..... A,, •••• •••Hİ rllti, cennet baflı11ada yeıil 
\Oc. c1-..11 •• ,.. reıdiflni röı&yordam. Öteki lr11J u 

-·~ 1~•ı•ı lalnde, bııl•ıında yeıil bıı örtDlerfyle, ya
dt. •laller olrarlrea aen beni onl11dan ayırdın.. Bu 
~- ':'• kapan •• r6zleria bir dabı açalmıyacıfıaı, bü '-d • bfrbf rlai H•~n. ramaa zaman birbirinden bu 
''•I" •cılrfa a111hldarlı •yıılan İaHaluıa ayrı ayrı me 
~:"da çlrlitllllderini ıöyledia .• E9vıla Hna iaanmı 
~, ~·fil baba •. Fakat ıenia 1Gpbelerla benim kalbimi 

-~-lrnıe;e bııladı. 

Ve orta 

22 45-23.00 

---
• 2RO 4 Radyo gazeled Her gün 

2RO 6 R•dyo gaıcteıi Her gün 
2RO 7 Radyo 2aıehıi 
2RO 11 tiab~rln 

2RO 22 " 
2RO 21 " 
2RO 8 ,, 
2RO 17 " 

,, 

" ,, 

" 

" 2RO 4 Haberler ve Rad- " 
2RO 6 yo rarete1i 
2RO 11 " " 2RO 22 ,, .. 

mevceler ,, 

2RO 23 Rıdyo 1•zete1i 
2RO 11 
2RO 3 
2RO 19 
2RO 4 
2RO 22 
'ıRO 6 

" ,, 

" ,, 

" 
" 

,, 

" 
" ,, 

" 
" 

" 
" 
" 

Her iÜa 

" 
" 

" ,, 

" ,, 

9-._, l•c:e Çemlacadıa dönlyordak.. Bana iölderi, 
~. : Jollarıaı, yıl dııla11 rlbterdia .• Bu g6lderia bom· 
··~ .... •ttı oradaki •ııklarıa bile bizim r6ılerimiria bir 
''«t ladeı bııka bir l•Y olmadığını ıöyledia.. O ge· 
,. ..... •onra beaim bBtiln lriinahm, biUUa ümitlerim 
~ ''•rd 9 TÜRKÇE: ı ~I a. a dlayoy• rözlerioi kopor irapa.,oz baı· 17 S0-18 00 2RO 11 Hıbeılu Her rüa ı-ıııı;' lleıne r&zlerlni •çocojiıno, orodo b&tüa •evdik· 

2
RO 2! • • • 

~ g •• IHfilulni bulıcağına iHı on bir kız çacuğu 
2

RO 
22 

., ., " 

d'ta 
1
•rl11 ayrı ayn mezarfarda çürüyüp gittiklerini 

2
RO 

3 
Türk musikiıi P•zarteai, , ...... lı. 19.35-19 45 

~•-'ı &ınitaiıliie seaelerce alı~amıdım. Senelerce 2RO 21 n Çarıımbı, cuma 
L"

1

"' v t ı ve camarteai ... '111 • •• ferduıı öl&mBn acı11aı çektim. Annem gibi e or • mevc 1 tr ., 

Metre Klloıikl 

---
25.40 
19.61 
16.88 
41.55 
25.10 
19.92 
16 84 
1888 
25.40 
19.61 
41.SS 
25.10 
221.1 
230.2 
245.5 
263.2 
420.8 
491.8 
47.62 
41.55 
31.15 
29.04 
25.40 
25.10 
19.61 

11.110 
15.300 
17.770 

7.220 
11950 
15.060 
17.820 
17.770 
11.810 
15.lQO 
7.220 

11.950 
1.357 
1.303 
1.222 
1.140 

715 
610 

6.300 
7.220 
9,630 

10.330 
11.810 
11,950 
15 300 

Ve orta mevcc lcr 

41.55 
19.92 
25.10 
31.15 
19.92 
221.1 
293.2 

7.220 
15J060 
11.950 
9630 

15 060 
1.357 
11·40 s 1

••dilı:lerlm rlbi aoni de koybedecelı:tim. At!ok 1 ıı.ı,;n muıikiıi Solı, Per· "•11ııı ~lı birbirine balrmıyacılr, kalplerimiz birbirimizi ı1 tembe 
9
e Paur 

~~·t•ktı . 31.15 9 630 ~ htı •ht iıtedijiia rlbi bir kız oldam bobo .. Ziboiy- 19 45-20 00 2RO 3 Hobetltr Her rDn 

19

.

92 

IS 

060 
,,,.. dOrBıt, vlcdonlı bir luz.. Artık bir ı•Y• 2RO 21 " • 

22

1.1 

1

.

357 4ı, ı ~'°•doın. Etrafımdolı:llere korıı bir rururum '"" Ve oılo meYCelu • " 

263

.

2 

40 s: •t ... baıin bir raru·.. 1.J 

'"•d 
111 

b" kadarla da iktifa etmedin bıba .. Sevgideo, H M b • • J • •h • 
İ' -~·· bo d&ayo yüziindo dajiop 6lmeaiae JO••ş ,.. ava e us seçımi yenı ayı ası 

1 'tı1a lbfun tıylerdın tBpbe ediyordun. Birbirini an- G •ı • Ankara - lrıtibıp mt busan kanunu yerine ~•i.m \İ ~••aıf1on, birbirlerine koııı ude iaunlık •uife- emı eri olocok yeni ıeçiın k1nun liyib111 M.eli.. to!rılmııtır. ~I Plllofı:fo iktif• eden io11nlorla, ıodo fUdrlerin Ne .. ork (o.o) _ Toy· Mevcut aeçim eaulorı mobolu .. dilmekle berober 'j'" l"'4t'''• doloa dlnyo bono klfi relmiyordu. lleo . etuinin bildirdiği- teferrik konun •• aizomaamelerde yer oloa bilklm .. ~ ı,. bolıo .. · Ba•a Hltlomoji• IBzum yolı:.. Beol :~• 11~~= h1tp lotihHI bü· bu 1.iAibodo bltleıtlrilmiı'. tHzibl . icop. eden. el~·~:: 
-.._, 

1
•••111 ile ıneıorııno rö. dere cekıla? M .. mof i b 1 atmiıer tonluk M 01 ti ta ••• b aluamuıtur. Her v ı li yol bır HÇ 1 m ~oır•Hıı, 40 

l-._. ltae lr d b lr , roıu Y • aıbiye bir seçim şabe1i itibar edilmek ted11. er ""ııtı o o or ocımo obo .. looomo •e •••m•k tipinde beı ylz aoklıye lly- , . , . .
1 

lr bl · d lreıl· \İ .. . •rin( lraybetmlı bir İaHDJD vaktinden evvel öl- yıreıiain yapılm111nı taı- b~a bilüffaı ıç4ı0n bb~rdmebuı ~< çdı ece ı'a ',.•deaçaım yı':e bir ,;ııt •• ı nın D uıu ID fD •rgı • Ol o '"••ı, ç n ocıınolı? - . - •ip etmiıtir. iyi yüz toalok mobuı İnlibop edilecektir. Muallimin m&ıteıno bilo• ~ ' bobHıno banlorı '?Yl~medea oldO. Boy Hi· bir deniz uç•ğının yop 1- "'um memarlor ınOft& bakim, müddeiumumi vo bolu lilrlyelferl DHa ılmdı olmBı dudolı:luınıe bo- · - • • . ' ' L I· 
1 '- d mHıaa da babr1ye eacume diye re11lerı bulunduklara yerden mebuılufa aeçile.i 

l... ·~ı,,, ad.,~!0'· b ,_ 1 d ._. . ni karar 9ermiştir. mek için ıeçim başlamadan iki ay ev9eJ iıtlfa etmek ~ o.tor, o ten ı •ora yo DD a.ı çeım~yı . . 
a. •ttı,d· H •- il t6 oray ı· t y • k U mecba11yehnde olacıldardır. " ı. er ••ıam 1 a ge tp o oruyor, enı ur 'ı.,. lotakhrını, Hyyob derviıleri yollorındoa çevir, - •• •• --•--

-... h1111odon bir yadam .. iç .. eleri için yol•arıyor. uzum ltimatnamesini sundu I""'- - SON -

l Maai11, {Haıuıi)-Yeal Ankaıa (a.a) - Çia bükilmeti tarafından Ankara tJıı.h~ s· d : kuru üzüm Hhfl düa 60 elçiliğine teyia oluoaa B. Suıaog yu Çankaya lıötkUn-ll\ ~mra ınemasın a l ka•uıtoa yopılmııtı.. de ilimolaamesini ve .. ı. f nln vedoaomeaini mutod me-~l .. ttıl\1811 yDenlAkoMpya 301abKe1eAr fıMlimEbirLdeya Aı!. GONON.-.Ş.AKALARf: tHimle Milli Şefimize vermiıti:. Merasimde huici1e 
' "" ukiJeti umumi kitibi Numan Menemeacioj'lu bulaa · 

PJ 1 d muştur. Elçi gelir ve giderken bir m6fre:ıe ıellm reı-~~ l'ör•çe Greto Gorbo - Rabert Toylor : a j ar 8 "'iai ifo etmi tir. 
1 li&aba Kizlar Pansyonunda Hırsızlık ----''> l'tı•kçe Edı hntor - Lindo Dırn•ll : -Pıajl .. do bıroızlık • 0 • Hariciyede tayinler 
~ (.Or • t• (1 ·ı· ce ı kal arı çoğalmış. lataabul, - Ankaradın bildiriliyor: Hariciye vekil-
i ı.._ ObUD IŞ&re I D~I iZ : Dün de Necliyı •oy- liğlae toyioi mukorrer Numoa Meaemonciejilundoa ı '~' Po,..,_ SHaalot Le Oaıİı 0Kamelyo2-7.lSl muılotl.. oçılo .. ı. buiciye aınumi kiliplliine Solyo erlo elçimlı 
ita.'. •ı.. kı ılor P. 3 45- 9 15 Z oronun lıueli S .15 ı -Ayol on un ıa yu im o· Ş ••ki Berlı:orin' b6 yülı: <içi pıy eoiy le tayini ka. a ı loı-
~- Caınorteal, pau, 12 de botl1t : dıfı gün vor mı?.. mutır. U.,umi kitipllk ilı:luci maavidlijilae birinci doire 

'• her ırtı .. nde ilk ••onalordo Hloo201ı:uraıturf Her giia denizde. umum müdürü Feriduo Cemol Erkio torin edildi. 



gAHIFE4 ı --------------(HALKIN SESi]--------------1 8 Ai•ıtoı ,,'1 
Milli Sef tetkik sey ha tinde 

, .. 
----

Ankara(a,a)Rciıicumburumuz Milıl Şef lame:t lllö ıı ü 
laa l'•Ce aaat on birde memleket içio:le bir tetkik 
••yabah icraaı ma\uadile Kayseri iıtıllametiae hare· ~ b 
ket hoyurmuı'ardır. garda Biiy&k Millet Mecliıl reisi Büyük Millet Meclisinde yeni ıae 
Abd&lbalik Reade, Baıvekil ŞülnO Saraçoilu, vekiller, d 
reael kurmay baıkanı mauşıl Fevıi Çakmak, parti ------- D&mze -
ı•aeı .. ııretıerı, parti umumi idare heyeti ..... me- Muhtekirlerin idamı degv il lerı·mı·'* 
llaıfar, aıkeri ve mülki yüksek memurlar. vali, komu· 1' 

t•a •• em al yet m&dürü tarafından a;arlaamııtır. ağır ceza) an ·' ırılma)&rl Ankara, (a.a) ,,,,,. 

--o--- Ao kara, - Bllyiik Millet Mecliıi (Dan) tophnmıı· olaa Erzincan 111•" ti 
El konan maddeler serbest hr .. Erzincan mebaıu lıkender Attunuo vtfat etttjiae na• Ticaret •• k•~ 

1 deir b ıvekilet te:akereıl okunmuş ve merbumua ha m6ıteıarı Ş&lu~ 
ıtenbuJ, - Aakaradaa bildiriliyor: Iaıe müıhıar· . k" d k k k Bkü dil 1 . siler ve Aıeıebır l 

hfı ile daiıtma ofiı teşkilibaın llüvı bekkındaki kı· tır11ını tlılz lçıa t ı a l • aya ta ı t e m ıtır. k 1 b .. t •' 
0 IHTIKARLA MÜCADELE 0 a a aı ösıre 111 

raraameler ayın oa beı tine kadar neıredilecektir. la· 8 d d b 1 dd 1 • Erdem 1.taabal 111• 
fe m&ıteıulıiı ve dıiıtmı ofisi teıkilltından vücudü· un an ıoara ruzname e u anan m• e erıa mü· b . • ktletl 
•• llıiim aörOlealer ticaret vekiletinin diöer lrısımlı· ıakeresiae reçilerek Maa mebusu lbıahlm Anaıın °\ ~nc .. .,eNve •• 

• • · •tıtlkl bk 1 • •-·ı· 1 • '-1 1 •• re en am 'fJ rıa• ve toprak ma1u&Jleri ofiıine bağlanacıktu. Diier menı '. r ma eme erı teş11ı ı. 1 8 maı 18" ıya~ ara mencioğlu Samıu• •
11 taraftan ticaret vekilet gıda dd lerindea beılr b-. ve mu deldrl•re pliim cnHı verılmeal h•kkındakı ka- luğaaa eıki Balık•• 

klmetçe el konulmaı olın ad~:, :addeleria de a se~· aua teklifinin reddin• dair olan iktlıat ve adıiye len· buıu ve Erea k61 ~ 
ltHt harakdmaaıai kararlaıtırmııtır. Bu mevzu üzerin· climenleri m111>ataları okaaar•k kabnl edilmiıtir. ıi m&düri aabib• ·Jdl 
deki kararnameler de yakında çık•cektır. Yalaıı ıey· Teklifte bab1edifen hareketler Milli ko!,!Jnma lraaa· p11ti aamzeti ••'~, 
tia J•t• ve aabunua fivatlanaın b&k&mttce tupitlne •u ile derplç edildiğinden alikalı enc&mealer teklifi dır. Sayın ikinci 111 • 
clevam olunacaktır. rettetmİf bulaamaktaduhr. Bu buıuıtaki m&ıakereler ıere bildirir •e ili•' 

---o-- 11ra11nda söz alan :seıban mebusu Sinan Teklioila C.H.P. Ge11•1 

iaşe ve 
nasıl 

geyim işleri 
dönecek 

lstaabul ve iımlr srlbi yerlerde ekmek kartı çalanlar vekili: 
bıkkı da mabkemelerç e •erilen kararların m&e11lr ol• ŞÜKRÜ 
mıyacak kadar hafif olduiuaa ıöylemiı bilk&metia ka· 
auada tadHit yaparak mecliıe cerafarı aiırlı§hrıcı 8 1 d• 

Aalrwra, - Hükucnet beyannamesinde babiı mevzuu b ir liyiba getirmeııai temenni etmiatir. e e ıye 
olaa iıfer üzeriade kararlar alarak teklifler buuJamalı DlGER MÜZAKERELER • • e'/J 
içi• bııHkilette ba,vekilet müsteıarınıa bııkaalıfna· Buııdan lfDH maliye teıkifibna dair kanua ile sımlerın 
da Velıilet müıteıuluıadan mürekkep bir komiıyoa d · d b k -•- • 
lrurulmuıtar. evlet memarları aylıklarının tevbıd ve tea Olü • • Jidlif 

Bu komisyon · · · 1 1 . ü • d 1 kıadaki kanunlara bağ'fı cehellerde dei ılldllr yapıl· latanbul, - 'I• 
ıaıe ve ııyım mese e erı zerın e a ı • d . ._ J •L. dd . b 1 1 k f • (d ) k d•• 

aaa tedbirlerle alikalı tetkiklerde bolunacek, bu arada maaıaa •~r aa~a~ lyiası.gar r ma 911 ar ç 0 m• a. On •• ara di· :tJ 
Amerlkadan ıetirilecek hububat için tabıiı edilecek 6zere tatvıp edıınııtir. mn.• avdet eyfe ,,; 
vasıtalar, pımulrlu ve yünlü 1'umıılınn ihUyıcı karıı· Maliye memarluının terfiine dair kanunun 8 inci anlrarada iat• 111•''e 
lıyacak hadde çıkaralına11 için thaacak tedbirlerlo mtı· maddui baremin um mi hükümlerine muhalif oldu· rafınd11 temaılard• ı 
ral olıcak ve çaltıınalarını ea kın umanda bitir<' cektir. gaadan bu maddeliyihadan çıkuılmak &zere enclime· muı, iııe iıferi•1~i"p 

---o--- ae verilmiştir. için fcıp ede• tı 

Şeker İstihsalatı Mc cliı puaıtesi rin~::_ı:.:_ topla - ıcakhr. mıt~';raca bııı bel•~~ 
Edirne - Alp ullu ıeker fabriL an yeni yıl kaapen- " simleriae de yeıd1 •,,r JHITDa OD beı aiuatoıta bışlaamıitır. MiL LI PIY A.NGO betinde ıam r•PI • 

ren Edirneye kadar işlemeğe batfadıj'ı cihetle 
fabrika bu yıl :dirnede yetiıen p ~ ncar mabıOlllaüa - Baıtarafı 1 nci aahıfede - diriliyor. 
tamamını da alarak işliyacektlr. Birçok mıntakalarda A MORTI ALAC \K OLANLAR -•-
pancar mahıülıl iyi bir vu.iyettedir. Son yapılın fiyat Son dört rakamı 0861 ile nihayetlenen 40 bilete Gıda 111,' 
ıamları müıt.hı " li memaua etmeğe ve tetvike veaile beıer yllz, ıon dört rakamı 3081 ile nihayetlenen 40 
olmujtur. bin bilete beıer yüz, ıon üç rakamı 795 ile rnibayet· d letl 

. Çıfçil :rimiz tarlalarında pancarlarını çıpahmakla leDeD 400 bilete yOzer, ıoa Oç rakamı 846 ih Dihı- e 1 
meıgul bulunmaktadır. bayetlenen 400 bilete elliıer, son ilç rakamı 086 ile ni- Istanbu) _.. · 

- -o--- bıyetleaea 400 b il ete yirmişer, ıon üç rakamı 195 ile odan idare 111ccf1'~, 
yedek SU bay alayı DİbayetJene8 400 bı lete yirmiıer, son Uç rakamı 199 ife fevkilade oleralı ·-f 

biten 400 bilete yirmiıer, ıon üç rakamı 580 ile biten Sade yaöı ye pir• bf 
Aakara - Yedek •ubay alayı teıkil edilmiştir. Ala· • • • 

ya ayıa 22 ıiode meraaimle 11ancak verilecektsr. 400 bilete yirmişer, .•on üç rakamı 642 ile biten 400 )aranın l:Jona~• ti'' 

Yeni Cam • 

bilete yirmite", aon ıld rakamı 20 ile biten 4000 bil de ka rer verildi "ı.ı• 
oaar, ıoa bir rakamı (O) ile biten 40 bin bilete ikiıer piy•Haıa fko•1' ,'/. 
ve ıoo bir rakamı 9 ile biten 40 bia . bileh birer lira teıkll edilecek if 1 
amorti verilecektir. rlldü. MOz:ıker• 1"' 

Büyük ikramiyeyi kazaaaa taliblı lıfaııbuldadır. kaıalı oldu. Neti~ !JI. 

Dil kurulta -1 Sabllpark Gazinosu :~:~:k":::::,~. ':.~ 
Yınagidecek Celbiae muv.ff·lı oldu · Ku··çii~ 

iumuı Sahibini s~.;" mu· ,, 

murahhas gaaniyeai l-ayaa Nermin YamaJIJ' A 
Öz, öı ıeei ile A lbaya, ~" Büyülı dil kurultayı 10 • A;1 
KıvırcıL paıı ve bir Türke G JJI" 

... .-ğoıt osta ı nkaı dan açıla· - Ol d. f') I • . 8Z ,,11' 
cakt11: R'OD ver ım ı ım eraaıa lımlr beJedl1 f,ı 

ve şışe 

FABRiKASI 
Bozkurt caddeai 46 numHa 11tıı 

6tücül er çar1111 22 numara 
M&e11iıleri Mehmet Çınçar, Mehmet ~~ 

Kazaz, Betim Şan, Mehmet Allan, .. Hıfzı Çnçar ve 
A\amet Çan çar, Satış nevi: her D l vi litnbı şiıesi ka · 
dehler, kapılar, ıOrab ıler, kavanoz, reçel • tabakları ve 
Hire, toptan •e perakende ıiparit kabul edilir. 

Ku rultaya her vilayet- mtşbar yıl fızı bıyaD lhaan d i •• ti ~ y eu teıy n ' 
Oen n urkhbasloır rid,cek ılmız ve beatelrir Paaço, KD lk Ya111••''' 
tir. lzmirdeude Halkevi meşhur üstad bay Şnlut yar;n akşa111d•' '" 
a.fına laöaO liaeıind . ede l~taabuldan Sabilpark r• yeni mOıik '' ~ 
biyat öiretmeni B. Fuat zıaoıuaua mabteıtm aaı açılıc. ktu. IJO ıııı' 
Baluı iıtirak etmek ~üzere beydiae iltihak dmiılerdir taflilUı ye ı•• '' 
yauald trenle ank:araya ha ballnmıza bu fıraatı kaçar· yarıal&I aDıb•"" 4 
elut edecektir. memılarını taHiye ederiı. cakllaıı. = ~ 

Milli oivanno bilet1erı·nız· ı· ( Saıdıt ) "'•••llld•• alnus.. Çorakkapt Pelll llerk•-' 
K karp• ••, 164 "DH• laluhı Ull•la T.NI••' 


