
El~ mek karnelerint ! 

yanhşhk olanlar men 
nahiye müdür~enn 

müracaat etsinler 

Saray Lokantası 
Temlzllği, ehvenlyetl ve nefis yağı ender 

bulunur malzemeslle az zamanda büyük bir 
o&ıret kazanmış, öğle ve akşam yemelkerln
dtı yilksek eahslyetıerln içtimag~hı halini al
mlff.u'. 
Karaköycle Bebek tramvayı duratmda No. 31. 
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Japonya harbi! 
kazanılmış 
sayıyor 

Ruslar yeni 
bir taarruza 

geçtiler 

Ekme~ karneleri 1 

dağıtılmağa başlandı 

Japon sözcüsü: «Japonya 
Üenizde mutlak hakimi

yet kazandı» diyor 
1 

Bunun hedefi Orel ve 
Harkof'u ku,atmak 
olduğu bildiriliyor 

Karne usulile herkes daha 
kolav ekmek alabilecektir 

«Ne /ngiltere ne Ameri- Sooyetler büyük zayiata 
ka Pasifikde uzun zaman uğruyorlar, Fin cephesini 

faal müdahalede de yaramadıklari 
bulunamıyacaktır» bildiriliyor 

Tokn 11 CA.A .) - (D.N.B.) : Yüz- Stokhohn ) I (A.A.) - Sovyet 
başı Hirndo imparatorluk b:ı.hriyesi kaynaklanndan gelen habCTlcre gö
um~mi karnrgô.hının sözcüsü sıfntlle re Sovyctler doğu cephesinin cenup 

ta
bfitun Şnrkl Asya radyo me:kezlerl kes.imlerinde Oreli ve Harkofu im- Evlere ekmek kartı dağıtılıyor 
rafından yo.yılmak üz~re soyledlği y • • bir nutukta askeri vazlyetı izah et- §8.tm~ga ~atuf y~nı ~ır taarruza Dün sabahtan itibaren her semtte ,.._. ___________ ~ 

ın~tır. Sözcü ezcumle demiştir ki : geç~ışlerdır .• ~r~l 1le ~ı!elef a~asın- ek.mek karnelerinin evlere dağıtıl-
11Birleşjk Amerikanın Havai üzeri- dakı O~a v.adısınde· ıki tepeyı sıkı muına başlanmııtır. Dağıtma işi bir 

ne bır tao.rruz yapılacağını hesaba' su~ette şımdıy.e kadar tutmakta olan kaç gün sürecektir. Karneler dağıtıl· 
katmadıITT ve Jnponyaya karşı girlşl-ıl Almanların bır çok noktalarda mu- makla beraber ekmeğin bu usulle n
len kuşatmo. hareketi için yegane Js- kavemcti cevşetmek mecburiyetin- tılması için epeyce zaman vardır 
tlnat no~Lası teskil edebilecek Pearl 1 de k.ald~kları sö~leniyor. Ruslar. b~ Her şeyden ev~l Koordinasyon h~ 
Harbour da donnnnuının tahrip edi- nehn Mıyensk hızasında Golşof Jab- yeti · b h t k • 
lece~ml de tnbiatlle hesap etmemiş kametine aştıklarını iddia etmekte- V k~;l H us~s .a b arar k v~rTesı, 
olmatı harcktı.tın cereyanında kati 1 dirler. Ayni zamanda Sovyct kıtala- e .1 er eyetını~ • unu . a u. e.t
mah!veti haiz bl.r hMlse teşkil ed~r 1 O 1. 70 k'l ., v d mesı vıe kararın ılan edılmeaı la-. . · rının re ın ı ometre cıogusun a zımdır 
Bırmanyada ve Mnlczyndakl Ingillz bulunan Novosili kuptmağa çalır · . w 

tehdidine karşı Saygonda ve Bang-1 tı'· lan da söylenmektedir. Ekmek karne usul1,Yle v aatılmaga 

ıkok'da siyasi ve askeri istlnnt nokta-! Mühim Sovyet kuvvetleri Alman· ~a!layılca ,~er tabrla~~~ ldagıtma y'elr· 
arı tesis ettikten sonra cenuba doğ- lann Harkofu müdafaa eden 801 ce- ~~ açı aca... .t8: aıı;ar ar müıterı e

ru yapılan Japon ileri hareketl ha- h l k .. l b. 'hf rının ekmeklerını alarak evlerine ka
zırlar an pl!ı.n mucibince vukua gel- na ı"ii· o~a am;. uzere abg e d 1 O ı- dar getireceklerdir. Bu suretle ek
:ıniştır. Hong Kongun zaptı cenahtan ma . ıye g~ro ~n cenu ~n a o- mek r.atın almak bugünkünden çok 
gelen son tehdidi de uzaklaştımıştır. netzı geçmışlerdır. Kaluga ıle Mal~- kolay olacaktır. Hiç kimse ekmek 

Vilayetin tebliği 
Karne alamıyanlar 

hemen nahiye müdürle 
rine müracaat etsinler 

-
Elanek bmelai puar sünü 

evlere daiıtılllllfbr. Alama
yanlarla karnelerinde yan}ıfbk 
olanlar Le.nen baiL bulunduk
ları Nabiye Müdtirterine mira
caat etmelidirler. 

Az zaman zarfında. sahilin muhte- yaroslavetz arasında bulunan Deşı· k . h" b' dd k k · j ı b'"I · d h b l b'lh rnesız, ıç ır yur aş e me sız 
lf noktnlanndn ihraç m~vkilerl elde n.~ 0 ~~ın e mu are e er 1 assa kalmıyacaktır. Bunun için teliı.fçıla- Seher adında bir kadının evinde 20 
edilmiş, bunlar harek~t noktası ola- şıddetlıdır. ra kapılmamalıdır. ekmek bulunmuıtu. Şehiremininde 
rak ktıllnnılmış ve düşmanın Manila Straitza ile Rievde de şiddetli E 1 · d 'h • f 1 k k H"k d d b" · d 40 k k 
~örrezindekl kara ve deniz kuvvdleri muhar• beleT cereyan etmektedir. b l v denn el 1 Ötıyaf:tladn az 

8 
e me 1

1 
met a ın a .1. 

10 
• ~ e. me 

uç hafta gibi kısa bi zaman zarfın- A . h b 1 .• Al l b _ u l., uran ar r ı are mahkeme· a arak bunları dı ım dılım kC"..sıp fı-
d 

r ynı a er ~re gore man ar u · ·ı kl d' F 'h ··ı ·· ·· ·· k 1. 1 a kuşatılabilm' .. tir Çenberden ka"- h ] .1 .. h. 'k d aıne ven ece er ır. a te o en rına goturur en yaıı;a anmıştır. 
mak i 

1 
~ · . ,.. raya ıwa yo u ı e mu ım mı tar a 

c n Felemenk Hindıstanma ve tt.kviye kıtalan gctirmişleıdir. 

(Devamı sahife 2 sütun 5 de) (Devamı sahife !. sütan 1 da) 

Libyada kum 
fırtınası 

Libyada esir düşen Al
ınan ve İtalyan askerleri

nin yekunu 26,000 

Ege tütün 
piyasası 

Ticaret Vekaleti, 
piyaıamn ayın 1 S inde 

açılacağını bildirdi 

Kahire 11 (A.A.) - Brltanya Orta Ankar~ 1 1 (AA.) - Ticaret 
Şark umumi karargli.hının tebliği: Vekaletinden tebliğ edilmiştir: Ege 

Hava şartlarmın fevkalade fena mıntakasında tütün piyasası bu ayın 
olmasına ve gönne imkelnını.· hemen 
hemen ortadan kaldırnn ve münaka- 15 inci perşembe günü açılacaktır. 
IA.tı çok zor bir hale koyan şiddetli Anadolu ajansının ve radyonun ta
kuın fırtınasına. rağmen kuvvetlerimiz vassutu ile evvelce de müstahsilleri
Agedabya ile Agclya arasında düş- mize bildirdiğimiz veçhile, piyasanın 

Alman genel 
kurmayının 

yeni planı 
Genel kurmay, planı 

tatbik için Hitleri öldür
meğe hazırlanıyormuş 

Alman mahfilleri, N ew -
Y ork Post gazetesinin 

bu neşriyatını budalaca 
bir yalan telakki ediyor 

Malezya' da 
şiddetli 

muharebe 
İngiliz} rin Singapura 
giden yollardan geri 

çekildikleri bildiriliyor 

Japonlar, Borneo adasi
nın· §İmal batıaında 
T arakan' a yeniden 
asker çıkardılar 

ınana hücumlarını devam ettirmiştir. et'\ iyi şartlar içindı: açılması ve böy- --- --
k Halfaya çevresinde du~mana bas- lece d~vam etmesi için Vekalet lü- Berlin 11 (A.A.) - D. N. B. Batavia 11 (A.A.) - Felemenk 
ımız devam etmektedir. I ~ db' l . l .. d h l ajansı bildiriyor: New-York Post Hindistanı tebliği, Japon kuvvetle· 

• 
BU sABa-a-g-ı TELGB.&ı'LAB 

Briansk 
ve Orel 

tehlikede 

Amerikalılar 

Japon hücumunu 
püskürttüler 

Ruslar yeni bir tehri geri Japonlar, petrolu çok bir 
aldılar Alman hatlarını adaya asker çıkardılar 

'· birçok yerlede Felemenkliler ıiddetli bir 
deldik, diyorlar mukavemet gösteriyor 

Londra 12 (A.A.) - BB.C.: Dlln 
geoetl Rus tebl~e göre Hltlerln 
RusyadAkl müdafaa hattı lçlnde ve 
Orelln 150 kilometre §imali garbisln
de, Brja.nskın 75 kilometre şimalinde 
bulunan Ludlnovo şehrlni Rus kuv
vetıert gerl alrruşlardır. Bu şehir 
Vlazmayı BrJanska bağlıyan bat U:r.ıe
rlndedir. 

RUJ tebliğinde Kızılordunun bütün 
cephe boyunca Jlerllemete devam et
tilH ve Ka.luganın şhnall garbtslnde 
ilin Niskonovapwıtin mi1hhn şlm.en
dJter kavu~an noktasını ele geçirdi
~ de lllve edilmektedir. 

Cepheden gelen raporlarda Alman 
hatlarının birçok noktalarda delindiği 
Brjansk ve Orelln tehdld altmda bu
lundu~ bildirilmektedir. 

Ru.s tayyareleri, cephenln yüzlerce 
ltllometre gerllertnde faaliyette bulu
narak düşmanın toplanma yerlerini, 
nakliye lcOllannı, orduglhlannı bom
bardıman etmektedir. 

Berlln radyosu Rus cephesindeki 
güçlüklerden bahsederek SOvyetlerln 
ibugünkü. taallyetıertncten dolayı ilk
baharda yıpranacağını söylernlştlr. 
Kızıl Yıldız gazetesi, bu iddiaya karşı 
düşmana taarruz etmek lçl.n Biblrya
da talim görmekte olan ~i Ru.s 
zabit ve askerlerlnln nasıl hazırlan
dıklarını uzun uzadıya ya21llaktadır. 

Londra 12 (A.A.) - B B.C.: Amen
kan kuvveUerf Manlllnın şimali gar
bisl.ndeki mevzilerine Jo.ponlarm ytt ">
tıklan şılddetll taarruzu, kendilerine 
ağır zayiat verdirerek p ti kürtmü.şler
dlr. Amerlkahların zay.ntı ntsbrtctı 

azdır. 
Londra 12 f'A.A.> - BBC.: Jnp '1-

lar, Felemenk Hindlstanımn en bü
yük adası olan Borneaya karşı tanrnı

za başlamı.,lar, bu adanın şimal ba
tısında Tanıtan uda.sına asker çık:ır
mışlardır. Tarakan ado. ının pek 
zengin petrol kuyuları vardır. Jo.pon
Iar, ayni zamanda Borneonun şarkm
da Celebes adasına da taarruza geç
mişlerdir. Hollanda kuvvetler!. du.,_ 
mana şiddetle mukavemet ctmekt: ve 
dfişmanın 1şlne yarayab!lecek her ş"yt 
plln mucibince tahrip etmektedlr. 
Felemenk tayyarclP;l Tarakandı bir 
d~man nak.Uy~ g~mlstne t:ım isa
bet kaydetmişler, blr harp gemisi
ni hasara uğratmışlar, üç düşman 
tayyaresini de düşürmüşlerdir. 

I..ondra 12 (A.A.) - B. B. C.: 
Siam körfezinde blr Hollanda dcnız
altısı 1ltl Japon denizaltısını batır
mıştır. 

Bir Japon 
zırhlısına isabet 

Rus radyosu spikeri de birçok nokta
larda Almıı.n batıannın yanldıtın- Vqington 11 (AA) - A~~ 
dan bahsetm1'. 16 sonteşrlndıen berl, kan bombardıman tayyarelerinin 
Ruıılann Almanlardan 37,400 kllomet- Davao körfez.inde bir Japon zırhlısı
rellk erui geri aldıtlannı Te 200,000 na tam isabetler kaydettikleri re•
Alman askeri-erini öld6.rerek son men bildirilmektedir. 
aylarda Alman zaylat.ının 1,1 mllyo- Vaşington 11 (A.A.) _ Ameri-

~~ma~~~~n;8~~ ::n~:::: ~ ~ tayyano:leri Celebeı denizinde 
mobil, 4568 top, 35g9 ha.an ı:pu, hır ~~pon kruvazörü .ile iki nakliye 
29,534 tqıt vasıtası kaybettlklerlnl ırcmısıne taarruz etmıtlerdir. 
söylemlf ve söziinü töyle blti~r: Ta;'lr~uzun neticeleri teıbit edile-
cAlmanlann muntazam çekllme ha- memıtt_ır ___ ____ _ 
reketı lsmtn1 verdiklerl rtcat lçln 
ödedikleri paha budur.• 

Rus tebliği 
Londra 12 <Radyo saat 7,15) 

Dün gece yansı Moskovada neşredl
len resml Rus tebliği: 

11 sonkAnunda kıtaatımız bütün 
cephede llerllemefe devam etm!fler, 
birçok noktalarda dÜ.71'llanın muka
vemetini kırarak BrJanskın ıs kilo
metre şimalinde tlln Ludlnovo şeh
rini ve Kaluganın 20 klloaıetre figıa
linde NISkonovapu.st.lııl geri almış
lardır. 

Kareli cephesine 
kar yağıyor 

Londra 12 (AA.) - Mo,,ltova rad· 
yosd, Kareli cephealnde bol k&ı' Jat
dığını, takat ne bocuk havanın ne de, 
kuvvetli siperlere yerleşmlf olan dii.t
manın flddetll mutaftlmetlnln Bcw
yet taarruzunu durduramadıtuıı ha
ber vermektedir. 

8 
Dün gece devriyelcrimlzden biri zu~ u . e ır ~rı. a ~ış v~ mu a ~ e gazeteııi, cVa§İngtonda resmi kay- rinin Bomeo'nun doğu fimalinde 

ollum yakınında. yer değiştinne~ ra an~zn~ası ıyıce azır anmı, u- naktan> bir haber neşr.etmiş.tir. Bu Tarakan adasına çıktıklarını haber Rus 
çalışan bir düşman devriyesine ka- unma ta ır. habere göre Alman genelkurmayı -.:ermektedir. Buradaki Hollanda1 cephesidde 

harbi başladı 

SOvyet Birlıtl, geçende bu cephe
de parlak bir haretet yaparak, de
miryolu güzergllunda kuvvet.ti müs
tahkem lld mühim noktayı işgal etr
miştlr. 

filar ver~lrnılşt.tr. HalCayadan kıtn· Filhr.kika, hükumet milli korun- guya yeıni bir barıı taarruzuna hazır- garnizonu şiddetle mukavemet et-
aer:amıza d~t:ılvan kaçakları ı;eımesi ma fonundan lüzumu kadar para.yı la.ımaktadır. Bu bant taarruzunun miştir. Evvelce tesbit edilen planlar siper Kuala Lampur ıehri 

tehlikede Ha mvaıeı ıyfor . 
1 
ğ h • piyasada müdahale için Ticaret V c- hedefi kapitalist dünyayı kurtar-! mucubi.1ce Hollanda kuvvetleri ge-

ın ena l 1 tayyare arckatı- k'l . . . . ·w b ' ov• k . "k h 'b 1 d nı da kısmış, fakat hava kuvvetleri- k·a1etının edmrıkne .. ~ermdı!, . mı ı kan- mak iç.ir. Sovyetler Birlıgıne arşı n .• Tmı yasta ta( rı Aat )yapmı~ ar ır. 
nılzin diicr.man müna•·~ı· Ul 

1 
k • a arımız a rem va ısıne ve en- serbes kalmak ıartile Almanyanın okyo l l A. . Bugün 

Vic.~ 12 (A.A.) - D.N.B. ajansı- Londra 12 (A.A.) - B. 8. C.ı 
na gore Almanlar merkez cephesinde Mala(Yn· da tiddetli muharebler de
~~~aı::-.n stratejik ve taktik htç bir vam atmektedir. Şehir lnıri}izleria 
us~unlük temin etmelerine im- elindedir, fakat teMikededir. Ja• 
Un vermemişlerdir. Rua cepbeatnde, ponlar, tcbri ıeri b1rakarak sarp 
haklkl siper harbl flmdi baflamıttır. istikametinde ileıWiklerini iddia 

-Y'" ,.... a e aşe uv d'I · d'" "f • •· 1 · l B' 1 k T k 1 1 ~tıerı üzerine hücumun:ı engel olına- ı erme uşen vazı cyı uzer erme ngilıerc ve Amerika ile ır eşcre o yoya ge an rapor ara göre, Ja-
~tır. almışlardır. Japonyaya ihanet etmesi olacaktır. ponlar 7 eonkanunda Slim yakının-
h Nll çevresindeki esir kamplara~ Vekalet, müstahsilin hakkı oldu· Genell.urmaym bu planı tatbik için da büyük bir muzafferiyet kazan-

astanelere gelen esirlerin toptan .sa- ğunu takdir ettiği fiatkrle mübaya- Adolf Hitler
0

i öldürmeğe hazırlan- mışlardır. Malezyanın ıimal batıaın• 
Ylsı 26 000 e yük.selm1 ~tır d v b'ld' ·ı k d' d k d "" k t 1 ·ı M l B ı' "1 • alann baılamaıına ve devamına ne- ıgı 1 ın me le ır. a · u~man 1 a arı e a ezyanın 
:ına~~ arctan7~ den fazlası subay ol- zaret edecek icap eden •ekilde mü- Bu haber, Seriinin bütün mahfil- batı sahili üzerindeki clüıman ana Bir ada bombardıman 

uzere uvu i Alman 860 ı subay ' v l · d b' k k · ti '"d k ti · .. .. ·· 
Umak üzere 19.000 1 de İtalyandır d.ıhalcde bulunacak ve ayni zaman- ber.-ı el ·ıırl ıı hırtd~a s~~ıwe . ~u en k ı.,;yv~ erık ve. uçbu.ncu ordunun bazı edildi 

• --:--: · da bir spekülasyon havıwnnın fiatlere f"'yne mı e . ya u 1 znmreaını~ c~ ıs.ım .ar~ esın ır şekilde mağlQp . . 
Anıerıkaya hır Çın askeri nizamını kaybettirmemesine dikkat bJdalacr. hır yalanı olarak tclakkı edılmı,tır. 1 V~on -~~ (A.A.) - Bahrıye 

h t
• •d• edilecektir. ediliyor. bilindiğ; gibi hemen hemen Bu düımııa kuvvetleri topyekun Nazırlıgı te?~18:1 : 

eye 1 gı ıyor ır.ünhı.Mra1ı yahudiler tarafından 30.000 kişiden ibarett" 9 t .. Orta Pasıfık te Samoa adalarında 
... Çungki.rı~ 11 (A.A.l - Blr Çin &.i- Bu arada rnüatahsillerimize düşen "d d '' kt la A nerikan rad- rerı bir muh b d ar. u.Ja ıu- ıTututla deniz istasyonu t 1 aonkl-
~erl heyeti, mütte!ikler arası askeri 1 vazife, lüzumsuz acelecilik göster· 1 are e ııme teı ·~· bn hı beri Avru zırhlı bi )"L) are de .. en aonra20 ak~lon. nunda gece yansından az sonra düı-
11.onfera • ı ti k et k ·· d '"k-"' 1 . . 1 il yosunu11 neşre ıgı u a n - r IK er, uşmanın 1 0 - ı . k"" n .. ına ~ m me u~re 1 me en su ut e, mtızam a ma arını man.-ı hır uçük gemisi tarafından 
1nlanda Vaşlngtona glde~ktlr. • satmalnrıdır. (Devamı sahife 2 sütun 2 de) (Devamı sahife 2 ıütun S de) !top aletine tutulmuştur. 

Yarıda halan sevinç! .• 

L 
uTramvay bandajı ısmL ındı .. n 'ııTramva.y bandaj lan yola çıka-' "Bandajlar gel"nce tramvay sı- "Traıııvay bandajları geliyor .. • ııTrarnvay bandajlan &eldi..• 

ediyorlarn da bu Mber teyid edil-
memiıtir. 

HAKKI BAHA PARS 
Yazan: HALİDE EDİB 

Bugün beşinci sahifemizde 

«Kar yüzünden 

• 
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Geceki ve Ba abahki a erler 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 11 (A.A..) - .Alıruın ordulnn 

ba.şkumnndanlığı tebliği.: 
Doğu cephesJnln §imal ve merkez 

tes1mler1nde Alınan kıt.alım, d~
nın merkezleştlrllmlş kuvvetlerle ve 

Pariste yeni 
suikasdlar 

lıgal kuvvetlerine aid bir 
garajın önUndeldı 
nöbetçi öldürüldü 

tankların yardımllc yaptığı birçok • 
hücumları püskürtmü.şler ve d~- Pana 11 (AA) - (Stcfani): 
na tnsancn ve m.alzcmcce ~ ağır İşgal kuvıvetlerl tarafından mUeaae
kayıplnr verdirnı,l§lerdir re edilmiı, bir garajm &nUnde bek-

Havo kuvveUerlmlz Feodosya llma- leyen polis mcmunı, diln giece. t1~ 
nmdaki ve Karnden~ şa$ sahl.ll el ıovelver kurşunu ile aldürUlmilf· 
üzerindeki teslslcri bombalamışlar ve tür. Silah atan Üç kitf, karanlıkten 
doğu cephesinin dlğer kes1mlerlndeld istifade ederek kaçmııtır. 

(-H~;~].i ~ 2- - = ___:~~ 
Malezya' da lngiliz çe-
kilmesi devariı ediyor 
Japonlar Felemenk Hindistanında iki 

ada'J'a asker çıkardılar - Libya' da 
Mihver kuvvetleri çöle cekildiler 

k:ı.ra muharebelerine muvatraklyetle p • 11 (AA) _ ""--eteler __ ,_ d 'dan el ,__,_ 1 bu _L_, d 1şt1rak etmişlerdir. ana : • ~ : u- oiuclaı a en oa.uer er nun --ini i ~ 
Fransız hükOmeıtının J,ga] altındaki dJa ediyor. Bu bal>erlero g<Sre Ame-

ıo sonkll.nun gecesi, Brltanya ada- bölgede delegesi olan de Brinon'un Malcz:yacla muliarebdei eon a .. ,rikalılar Perl Hatbour bukırunda 6 
aında ~~ :;ı:~tı. ~ b1r U- Parls Be1ed~ meclisi heyetini kabul xece tiddetlenınl,tir. lngiIWer, Ja- Fmi bybetmitlerdir. Buna mu1'.a· 
manın e a anmış r. ederek cSiz mcmlcketimizi kurt&- pon buknı altında cenuba doğnı ıbU Japonlar 29 harp gemisi ve n.a.k· 

Şlınnli Afrlknda düşınnnın Bollum rabllecek yıegi.ne eiyasetl mlldafaa çekilmekte devam ediyorlar, Tokyo liye ıvapuru kaybetmiflerdir. Bunla
mevzllcrlne karşı baskısı devam et- ediyorsunuz> tarzında ı8ylediği radyoau Kuala l...am.pur tdırlnin nn araemda 2 zırhlı, 1 hafif lauvar 
mektedlr. .azleri ebemm.Jyetle belirbnektıedlr. zaptcdil<fiPıl ikincl defa ilAn etmit- sör, ' denizaltı gemisi. .5 torpido 

Agedabyadn sıkı blr devriye faali- Fransı4: hük<lrnetinin Periıtdd re.- tir. Jngilizler bu haberin doğru ol- muhribi bulunmak.tadır, 
yet! olmuştur. mt mümessilinin flözlıe.rhıin. bu hu· madığı.nı, Britanya kuvvetlerinin Ku- Diğer taraftan Japon ibahriyo ne-

.Alman savnş ve pike tnyyarelerln- atista Vichy
0

de geçende Hade edilen ala Lampur'un fimalinde !Yeni 1-latta :ıareti aözcütU Japon donanma.aının 
den mürekkep teşk1lli)r Agedabya mütalA" ile tczad tqkil ıett:iği ı5yle- çekildiklerini bildiriyorlar. Maaına· Pasifikte ve Hind Okyanuaunda 
bölgesinde düşman kıta toplulukları- niyor. Sh İngiliz menbalan da Japonlann m~lak bir hlkimiy<et temin ettiğini 
na \'C Marma.rlkte İng1!1z tayyare iki koldan bu §eMe doğru ilerledik.- ve Japonlar denizlere hak.im olduk• 
ır.eydanlarmıı. tesirli bir şeklide hü- Al 1 terini kabUl ıetmektcdir. Malezyada. larmdan İngiltere n. Amerikanın 
eum etmişlerdir. man gene Taziyetin iyi olmadı~ı Londra rad- bugi.lnkli durumu delıiftirenüyecek-

Hava muharebelerinde 4 diişman kurmayının yosunun neıriyabndan vo Singapur· terini eöylem.iftir. 
tayyaresi dilşQrlilmüştQr. daki kıtalara kumanda eden Pow- l>oiu cepbsiı 

Maltn adasındaki tayyare meydan- • J"' nel'in beyanatından anlaşılmaktadır. 
Jarına karşı yapılan hücumtara gece yenı p anı Londra radyosu Japonlamı vah,! Sovyet kuvvetlerinin bask.w do-
~ gündüz devam edllmlştlt. ormanlardan, bataklıklardan geçe- vam ediyor. M08kova ra~su yeni-

(~ tarafı 1 inci aahifede) ---,::-İngiliz bomba tayyn.relerl, 11 sonkA- rek her tarafta karınca gibi ortaya den bazı kaaabalann geri alındı.ğmı 
nun geresi şl.nuılt Almanya sahillerin- paya değil, görünii§e göre cenup çık~ıklannı bildi.riyor ve diyor Jdı bildiriyor. Bu radyoy~ göre Har· 
deki şehirlere hücum etmlşlerdir. A- AmCTiL.asına hitap etme9i Alman cBır asker 6 istikamıetten birden kof, Kurak, Orel, Mojaialt ve Rzok 
hali arasında blı1taç ölü ve yaralı remıt mahfillerinde teessüfle karp- ateş edildiğini görmii§tür. İngilizle- ,ehirleri tehlikededir. Loodra rad· 
Tardır. Hücum eden tayyarelerden ılanmışbr. Üç]ü pakt devletlerinin rin baıva kuvveti noksanı g8rülüyor. yosu Sovyet kıtalarmm bir misli faz.
altısı düşürülmüştür. davası için buna benzer iddiaların Japon tayyareleri ise büyük faaliyet la kuvvetle harbett:iklerini, K.afkaa· 

3 illi 9 sonkll.nuna kadar Sovyet ha- Avrupa.da nqrinden «Iaha iyi bir gösteriyorlar. Japonlar tayyarelerle yadan Kınına mütemadiyen takıvılye 
Tr. kuvvetleri 112 tayyare kaY,be~- hizmet olamazdı Çünlc.ü bu haber· d.e aslccr taşıyorlar.> kıtaları gönderildiğini bildiriyor. 
tir. Bunlardan 82 s1 hava muharebe- ler Avrupada ~ocuklar için dahi General Pownel beyanatında Sin- Maamafih buradaki harekata dair 
!erinde, 12 s1 tayyare knrşıkoyma b:ı.- 1 Anglo Sakaonlann Omitsizliklerini gapurun sonuna kadar mUdafaa edi· •on günlerde yeni bir haber yoktur. 
tarya1an ta.rafından .düşUrfilmtlş. geri gösteren bir mahiyet ta§lmak.tadır. leceğini ve bu tchre karıı çolc. büyük . • Şimalde Fin cep~effıi y~8:1' 
talanı da. yerde tahnp edllmi§tir. A'Y- Be r d b h b c A . hava hücumları beklemek lazım gel- ıçın yapılan teşebbualer nctacelsiz 
nl devre içinde doğu cephesinde 16 k r 

111
k e ub. ah ekr enupl _ 1r:1en- diğini söylemiştir. Bu beyanat Sin· lcalmıştır. Finler mevkilerini mulıa-

tayyare kaybettik. asına arıı ır a aret o arwı; va- . • b' . d. 
• v • .utandırılıyor. Zira yahudi hayaünin ıgapu~n cıddı ~r ~ehdıt altında bu- faza. e ıyorlar. 

Japonya 
kazanılmış 

harbi 
sayıyor 

(Da, tarafı 1 inci aabifede) 
ya. ııava1'}'e doğru U'T.lltıaşnıı.p. t9-

Ruslar yeni bir 
taarruza geçtiler 

(Da, tarafı 1 inci aahifede) 

şebb111 eden btr~ geml meeelA Bd>- Salahiyetli Alınan mahfilleri b&
ron tayyare nüllye gemJsl. l&ıgley tün bu Sowet ta.arruzlannın Ruı 
ta11are gemisi ve 1k1 cren1za.ltı Ja.poııı kuvvetlerini inanılmayacak derece-
denimltJ!annın lcurtmnı ol~ur. ..L tü'- tt .... • b li tiy. lar Al 

Japonya. dilşna.nı blllı.fma hud.1116um uv . .ıı;e ~~ e r or . man 
lhtiya.Ua temin edebilecek durumda- btalannın du~an!a teması bund~ 
dır. İngllterenln ve on.un yardımcı dolayı kesmediklerı ve muharebe eot
kıtalannın taU ınnaiiU>lyetı. mulınk- mcden kı§lak.lara bundan dolayı çe
ka.ktır. İnglltercnln ve B1rtq.lk .Ame- kilmedikleri dıe il&ve edilmektedir. 
rlkamn yenl bir müda.taa ~esinden Svenaka Oagbladet'in muhabirine 
be.bsedenler İllgtllZl.erle ~erlkalıln.- göre Berlin de sözde Sovyet zafcr
nn P'eleımed.k Hlndlstmımda yerleş· leri.nin mevcut olmadığı beyan edil
mek n Malezya 11e F1llp!ndelc1 kuv- meldedir. Almanların hudut tashihi 
ntlerlnden arta kalanı orada. tekror ile ayni zamanda yapılan bu Sovyet 
bll! araya toplama.k iıç1n. yaptıkları n- taarruzlan her gün arka arkaya püa
mtds1zce te§ebbftsleri dllşüıımektedlr- kilrtül kt d··· 
ler. Japon başkwnandanlılmm he- me e ı.. 

defi Şarki Asya.dan ne ma.hlyette o- Bununla beraber muhabirin belirtı-
lursa olsun her tilrlü yabancı ntitu- tiğine görıe Şark cephesindeki mu• 
zunu kaldırmaktır. Bu dtışna.nın harebeleria her ıeye rağmen aoğuk-
Çmıgklng'den göreceği yardımla. yeni d la k . ld .. B r 
kuvvetler sefett>er etmek hususunda.- tan . 0 yı ço çetiı_ı 0 ugu er ın• 
k1 hltt türlü ~btısiinll lm.kAnsız de gızlenmcmektedır. 
bırakacak mAnlalann Btrmanya.da Finlandj;yada mareşal Manne.rhe• 
H!nd denlzlnde ve bbmefs Hlndlst:m- im hta1an Ruslann mükerrer hü-
da tesfslnl icap ettirecektir. eumlarına maruz bulunmakta devam 

Amer1kaya gelince; Ja.ponya bu • 
mcmlekctın yeniden tanz1m edllm1§ edjyorlar. Fakat bu hücumlardan 
bir Şartı Asya.da her'hang1 fekllde hiç birisi oimdiye kadar Stalin ka
mildahnlede bulunmasın& mUsaade nalı üzerindeki Koventza bölgesiıı
etmemek azminde olduğunu r.aten de Finlandiya hatlarını yarmağa 
göstei"m1ftir.» murvaffak olamamıştır. Ruslar hem 

Yil7.ıbatı Hlrado s&lerlne fl)yle de- lı:aradr. hem Onega gölü buzu üzc
vam etmı,tır: •Ht.llAsa. denlleblllıı JU inde talimli kayakçı k••nları tayyare 
Ja1>0nya AmErlka lle Hind denizi ara- pervanesiyle ve mitralyözlıerle mÜ• 
sındaJU muazzrun harek!t ıraha&nda _.ı._h 1 h b. · d ·1.:- ·· 
ingnız _ A ı1kan d 1 kuvveti rint ccın ez o up er ınn e ı~er uçer 
ezmek 8t11.:f1e yaln: :enlzde !ut- ki,i bulunan zırhlı kızaklar kullan
lak bir hMt1mlyet lcazanmal:la. kal- maktadırlar. 
mam1,1 ~ı zamanda Ha.va1 Te sın- Al l • k l 
gapur g1bl Paslrlk'ln ta.pılıı.nnı da man ar yenı uvvet er 
kontrolüne a.lmlftır, getiriyorlar 

Bu demektir Jet ne BlrlElfllc Amer1- Londra ı 1 A.A.) _ .:Kuyhişeh' 
ta ne İngllrere uzun zaman Pa&lfik- d hab ·ıd·v· .. K li · 
te yeni kuvvetlerle faal bir müd.:ı.ha.- en er 'Y'Crı ıgıne gore. a nın 

lede bulunamıyacaklnn gl>l Japonya cepheıalnde hareket yapan Sovyet 
ta.rafından dikte edllen ve dört haf- .kıtalar. Almanlara hiç nefes aldır
talık hıll'pten 80llra bugtin açıkça. be- mamıflır. Ve Bunlan, umumi,yet iti
Uren Jnk.1şafı durdummıyaca.klardır. bar:ile, hah c:ıenuba doğru tardet• 

Malezyada şiddetli 
muharebe Jtalyan tebJıgı mabaulii olan bu haber, Cenup l~ndug~a d~lıldir. Son h~bcrlere Libyadaı 

Amerikası milletlerinin bu hikayeye gore Sıngapurda bulunan Hınd ka- . • • 
" L-kl · d b .. ··k b. k Liib d 1 h b 1 - (B&f tarafı 1 mcı sahifede) Roma ıı (A.A.) - İtalyan ordulan inanacaklan zannedilerek yayılmı§- aın ve c:~"' ~nn en. ~yu • ı.r ıs- .ya an gc en son. a .er er~ go-

mektedirler. Hat henüz Kaünin cep• 
flesi adını taşımakta ise de, Sovyet 
ikıtalan Kalinini çoktan geçmişlerdir. 
'Şimdi, Kalininin batı cenubuna vat"'" 
mış olan bu kıtalar, Staritzanın bir 
Lafta evvelki İşgalindenberi her gün 
ilerlemektedirler. 

umuml karasglhmın 588 numarnlı tır. mı ve hır mıktar Çinlı Hindistana re Mihver kuvv.etlen hır mıktar metre derinliktelci meV'zilerini yar· 
h k d b k k B k tal ·ı Sovyetler, dcmiryollanna ve en tebliği: Her halde Birlesik Amerika Rio- arc et etmiştir. ar cı ıra ara ritanya ı arı e nu,lar ve cenuba doğru ilcrlcmiı- ehemmiyetli yollara sahip oldukla-

Bollum ve Hnltayadald mevzileri- dn-Jar.e.iro konfe~ansında Cenup Filipin adalarında vaziyette deği- teması kesmişler ve Ageilada aahil- lerdir. nndan, Almanlar muvasalalannda 
mlze ltarşı ate§ ve hava. fa.allyetlne Amıe:ri.1.:ası milletleri üzerinde kendi şı'klik yoktur. Fakat dün gelen ha- den 50 kilometre içeriye çıckilmir Düşman muharebe meydanında lhayli güçlük ç;ekmektedirler. Zira, 
ol.ddetıe dev~ edllmektedlr. Batı mahatianna uygun bir tesir yapmak berlcr Japon1ann bu adalara yeni- lerdir. Bu yeni vaziyet karşısında bir çok ölü bırakmıftır Bunların düşmanı kovalarken, çarpışmalar 
BirenaJkte duşmımın, keştrı:r ya.pan makaadile böyle bir harekette bu- den asker çıkardıklarını bildirdiğiın- İngiliz.lerin, sahili takiben uzayan arasında 28 inci tuğay . kuma danı yapmak icap etmektedir. Düşman, 
~hlı rel=~ri, d",!ilskürt~~Q.şt~. lunduğurv göre. rnuvaffakiyct ihti- den burada büyük bir Japon taarru· şose üzerinde ilerlemderi güçleşmiş· da vardır. n :ikinci derecede bir çok kesimlerde, 

ayya _._..nn cep e ge - ı· · ·· i dd d. _:ı k · zu bekleniyor. tir. Çünkü böyle bir hareket gerile- . . . . .. 
ıdnde otomoblJ tollnnnı ve ordugdh- ma mı cuz a e ıyor, aeme tir, J l Fı l k 1-:J:i dista . . 1 hlik k bili Yomrun Şımbun gazeteasıe gore, Sorvyct kuvvetkrinin ilerlemesini 
lan mltrnlyöz ateşi.ne tutmuşlardır. V:ııington tarafından yayılan ve ~pon ar ıe emen n nı~ı rı~ v.e y~ ~rını t: ey~ oya r. Kuala Lampurdaki bütün askeri te- geciktirmek maksadiyle inatla mu· 

8 sonkAnundn, Ageda.bya 07.erlnde buna bıen%er :iddialarda bir kelime tcşk~ eden adalari ~rşı Bha~ ~u- ~ımdı .l~gılız_!er ço~de bır. :nu~are- sisler Japon hava bombardımanları Jcavemet etmektedir. Almanlar, 
cereyan eden muharebelerde be~cl bile doğru olmadığını söylemeğe lü- cumk arını akrttıdrmıbiı.ar ır. u al a ~- 1 keye gırışn;ege ve bunun) ıçınkl adzır- neticesinde tahrip edilrniJtir. Az'hofdan, Viazmadan ve daha baş-
btr Curtls tayyaresi düşürülmüştür. zum bile yoktur. Ve bu hal Avrupa ra arıı ya ın a r taarruz o acagı ı yapmnga mec ur o aca ar ır. 1 k ü 1 d . d·kı • 1 

Slrte üzerinde yapılan bir hava. §Artlarını ve hilha:sa üçlü ~akt dev- tahmin ıedi1iyor. Son haberlere göre Mihver kuvvetlerinin hedefinin bu- ler!cm.ek~e .~~ Japon kara kuv- da s erden ge~_ır ıek er~·tfyyare erk; 
atını netlceshı1de, 4 ~l ölm~ 15 tı- lelleri arasındaki karıılıldı münase· Borneo'nun ıimal doğusundaki Tra- rada kati bir muharebe vermiyerek vetlenl 1 ı_şbırlıgı ya.~n Japon ha~a u::k ~:r h: er~Ie:7:ıd:: •d: ih~:t 
fi yaralanmıştır. Binalar hasara uğ- betleri biraz bilenler • · d ikA kan adasına ve yine Borneonun do- Britanya krtalannı bir miktar nlıkoy· kuvvetlen kaçan du§mana çok agır '(__ 

1
P dg gd ek 

ramı.ştır. d ıçın e aı ar- ğusundaki Makasar adasına asker mak olmıuı çok muhtemeldir. kayıplar verdirmektedir. '.lru~t er e ayrıca yar ım etm -
Malta tayyare meydanlanna . dlln ır. çıkarmışlardır. General Wavell şim- Son zamanlarda Sicilyada ıve İtal- Sin~!'pura giden ~ollar, gerıi ~~ tedırler. 

de defalarca. tfirHl çapta bombalar Japon aözcüaü ne diyor? di Felemenk Hindistanındaki müda- yanın cenubunda büyük Alman ba- lc.ı du§man kıtalarıle al~bildigın· --------
atılmıştır. Tolcio 11 (A.A.) - Japon hü- faa hazırlıklarilc meşS"Uldür. Bu kı· va kuvvetleri ve nll'kliyc tayyareleri ?en f~.ıa dobludhur.l Ga~etenınülyazd~lı- Finlandiya sulhu 

killnetinin eözcusu M. Tomokanı tayı teşkil eden adalarda 2000 birin- toplandığı haber almmıştır. Bu kuv- gına g~re, .u a • tanamm e ı -Leningrad Hori, radyo ile ıöylediği bir nutuk.ta ci. ~a~ .tayyare, ormanlar ar~sında vetlerle Maltaya bir !a.~~~uz yapıl- ~~r b.c he:ıımet tablosu ar:zıetmek- hakkında yeni §ayİalar 
toplant.cak olan Rio de Janeiro kon-l~li ınıı rneydanlan ibulundugu ve ması çok ~?htemel gorulu~or. ~~l- · Londra 11 (A.A.) - New Yorli 
feransında Amerikanm biç şüphesiz , bır Japon taanuzunun kolayca mu· ta, Akdenızm ortasında elan büyük Hava faaliyeti Daily Mail gazetesinin muhabiri ya-

Almanlar, mühim askeri olarak cenup Amerikaya kar§ı entri- ':a.ffakiyetle neticclcnmiyeceği bildi- askeri la.Ymeti olan b.i~ yerdir. ltal: Londra 
11 

(A.A.) _ Ordu w zıyor: Rua~a ile .. Finlandiya arasın~& 
hedefleri• bombaladılar Ular çev:rmeğe haz.ırlandıgvını söyle- nüyor. . yaya akın yapan lngılız tayyarelerı .L k tl • . .. t -1 .. t 01· ynkındz bır muzaktere yapılacagı, 

J 1 A ik d b d ;ı_ 1 l B na.va uvve erının muı erıı::::ıL e ı- • • . B hab . mıı ve ıunla.n ilive etmi~tir: apoın ar, mer a onanmasına ura an oava anıyor ar. urasını ... d d T 
1

. D" ak b. tahmın edılmektedır. u erın 
cŞimal Amen"ka'nm, (Amerika- büyük kayıplar verdirdiklerini, bu- 1cle geçil1C:bi1irse Akdcnmn kontro- ~ e ik enı ;~or k un d ıa~ ır eauı, diplomasi kaynaklardan Nev• 

Bedin 11 (A.A.) - Aaket1 bir mem- War araaı) adını verdiği politika, na mukabil ~nd1 zayiatlarının hafif 
1
1u hUS'l.lsunda büyük menfaatler te- . der b~n ~ 0:: u;an :;1B f~7· yorka gelen raporlardır. F.Js.ki Fin-

badruı blld1r1llyor: zelıirin. güzel cümleler altında gizle· olduğunu bildirmişlerdi. Amerika· min edecektir. :;n-:r~~ Ja:oa~:ın v;.yyare um:; lancliyA Baıvekili ve Moskova elçisi 
Dün Alman ordusunun bataryala.rı, yen ve henüz tarafsız olan milletleri d 1 ' h.. · 1 d Pauikivi'nin Rus devlet mıcrkez.ine 

~ber içinde bulunan Len.hıgmd. ha,_ •... 1_1 ek 
1 

b. d 
1 

an anna ucum ctmış er. ve yer e . _ı_ b 
1 

d .. .
18 1 fe}ırlnln asker! ehemmy1etl ola.n he- r?~ ıuruueycc o an ır o ar Zehı·rıı· gaz Yunan Üç bomba tnyyares.i tahrip etmişler, gitmex üzere u un ugu l ve o U• 

defiertnl yeniden bombardıman et· J>?lıtikasmdarı başka birıey de~il- diğ.er bazı tayyareleri hasara uğrat· nuyor. 
nılşlerdlr. ~laJaro, b1r şimendifer dir. mışlardır. Bizim tayyarclerimizin hiç Daily Mail gazetesicıc göre, yapıl-
lltasyonuna ve birçok ldlMı fabrllaı.- Japonyanın düşmanlan yalıı12 tecru·· besı· denı·zı·nde birisine zarar gelmemiştir. makta olan müzakere teıebbüsle?I 
Janna tam isabetler olduğu müşahe- Amerika ile İngiltere olmakla bera· Bu sabalı Buffalo tayyareleri, bir F'.inlur.<liyalıların, ıimdiki cepheyi 
de edllmlştlr. her Birlcş:ik Amerika ile İngilterenin Jnpon teyynre meydanında, yerde. hudut olarak tanımalan ve bir mik-

tJkinlerine boyun eğen memleketle- İ Jüşmanın iki avcı tayyare&ni tahrip tar ge.i çekilmelerile bitecektir. 

HU•• r it f f ıe kallı tedbirler almaia Japonya Faşist aleyhdan 700 ngilizler, asker yüklü etmişlerdir. a yan ar İlter iatemcz mecbur olacaktır.> yahudi bir temerküz bir Mihver gemisini Müdafaa Nazırlığının dün akşam Beynelmilel olimpiyad 
M. Hori, ıöyle devam etmiıtir: k d l batırdılar neşredilen tebligı"·nde, cumartesi gc-

Şimali Afrikaya gönde
rilmek üzere 1 O bin kiti 

toplamyor 

H d · k. ,_. ampın a yakı mıır. • • · ld .. • rew en önce, §U var ı. gU le ce yarısı, Birmanyanın bazı tdıirle- 1 reıaı o u 
proıram ancak 1c.lgıt üzerindedir. rinde hava tehlikesi ipreti verildiği Brüksel 

11 
(A A ) _ Beynelmlııı 

fakat bunu tatbik etmek mümkün Londra 11 (A.A.) - CBrttanovn): Londra 11 (,6.A.) - Amlrallık mn.- bildirilmektedir. Düşmanın hava fa-
1 1 

li i d k · niliesi elet k ~ 
oisr. bile, .fS,000 tayyarıe Pasifik Haber alındığına. göre, Mauthnuscn kamının teıtıllği: aliyeti hayÜ geniş olmu§tur. Bomba- e 0 mp ya , 0 r _ 0 

üzerinde uramaz. Bundan dolayı temerküz kampıruta cereyan eden hO.- Akdeniz tllomı baş.kumandanı ku- 1 R f d L• t Baillet Lartour un cenaze to~ ,.. • ar, angoon etra ın a&ı ayyare .• b. k Al B 1 •1 .. 
Rooseveltin rakamlan 1-arrıısında d13eler, Viyannlılnn dehtıet 1"lnde bı- mandası altında bulunan denlzaltıln- d 1 h d f _:ı F bugun, ır ço man ve e çı.ıı; 

& " " . mey an annı e e tutuyorau. •· ı... • akil 1 K.a 
endiıe duymağa lü:zum ıvoktur An ra.kmı§tır. Bu kampta 700 fnşıst nn Yunan denizinde düşmanın büyük k h. b' b b h d L • b t t- zevatın "9tır e yapı mııhr. ta.' 

Nevyork 11 (A.A.J - Faşist aleyh· · o1 • • • aley'htan ve y:ı.hudl yapılan zehirli blr na.kllye gemlsl 1le orta tonnJda at .•ç. ırN om laf, e eı-ehıaa e e faik olimpiyad hayra~ 1'e örtüJ'.ı tarı La Parola gazetest.nln b&şyazan ealc Amerikalıların uzun hır harbe gaz tecrfibeleri netıceSlnde 61müştUr. blr iaşe gemislnl torpllledlklertnt bU- memı~hr. e te e at, ne asar var- müştü. 
B. Glrolam.o Valentı f\lllU fa.ZJYOr' hazırlandıkları sabit olmuıtur. Bu· Böylendlğine göre, bunlann bilyük bir dirmektedir. dır. Daha başka noktalara. .:8tılan 

Bftr İtalyanlardan mtırekkep .blr nun içindir ki, Japonya, gelişim kar- kısmı, Almanların HoUandaıyı lstllO.- Asker yüklü olan nakliye gemisi bombalar da isabet etmemIJtır. Eyu··pte bu··yük• bir evde 
llfer1 heyetlnln teşldll htı!11.IUilda ıwnda ellerini kavurturup dura- edU · 
ftta .. ıft lan eSI111Slnda. esir en genç Hol- batırılmıştır. iaşe gemlslnln battığı J t bl.g"ı" . 
_._r hazırlamaktadır. On bin ltal- maz.> lnndalılarla nıilıt.ecı Avustıuryalılardır. görülmemir..se de bu gemı o kadar ha- apon e ~ yangın çıkti 
:ıanın bu heyete hemen J'Vllecağı. Al • • • F • • sara uğramıştır kt tahrip edUmlş ol- Tokyo 11 (A.A.) - Imparatorluk .. -
l&lUlm.aktadü'. Hftr ltaıyan earerl manyada vazıyet Batan ıki ransız .gemısı ması muhtemelcllr. umumt karargı\lunın tebUği: Dw1 gece Eyiip bftyük bir yangını 
htyet1 flmall Afrbya gônderlleoek- Nevyork ı 1 (A.A) - New - Marsilya ı ı ( A.A.) La Tayyarelerin de yardımJle Kouala tehHkesi atlattı. Kalıpçı çeşnıesı cad-
Uıı. Yor1c Timce yuıyor: M ·ır · · ı· F · · · Londra 11 (A.A.) - Hava Nazırlı- Lnmpurn ilerlemekte olan Japon ko- desinde 35/37 numaralı evden yangın 

on ıe: ıaım ı ransız gcmısınm ğının tebliği: lunun ucu ı::imdi Kounla. La.ınpurun çıkını.ıtır. B. Hayrullnha ait oldu~Q 
Birleşik Amerikanın harbe gir- battığı Balear adalan civ·ann· Bug~nkü pazar günü öğle~en blrnz 

125 
klloemt;c ·batısında Moribklan kö- anlaşılan bu ev. 3 katJı olup l>tlyük 

Saint Pierre ve mesi Almanyada her ıeıyi değ;~tir- da yapılan araştırmalar dün akşam sonrn Inglllz av .tayyar<'lert Ingllte:e- yilne varmıştır. ahşap bir binadır. Ymıgın ıYP'kattan 
M" l d I - nü,tir. Rusyadaki hezimetler kadar ve dün gece hiç bir yeni n'ctice ver- nln cenubu garbı sahtıı açığında duş- Japon tnyynrelerl Koualanın şlma.- ba.şlamııı lç ve dış kaplotr : ç:.ı.tıyn 

ıque on a a an bu yeni tehlike de Alman propa- memiştir. Bir fımnn esnasında kay- ~~ll:ın ~lr bombardıman tayynreslnt l lindc bir noktadn 23 zincirli trnktör doğru 7 metre yanml\ .ıevıer çok 
VJchy 11 (A.A.) - De Gaulle gandasının anormal sessi:!.Iiğini izah lbolan Jumiege isimli Fransız gemi- duşUrmuşlerdir. ve 7 tank ile bu yerin ıı kllomct.re yüksc.ldiği ve yakı~kıtı"- .~ ahşap çok 

bvvetlerl tarafından i~gal edilen etmektedir. Yeni tehlikeye karşı ainden de hiıla haber yoktur. ---- I cem.ıp doğusundaki Knja.ng yn.kının- I bina b~lunduj:;'l•J' dol' yüp korku gc-
&ıdnt Pierre ve Miquelon adalan koymak çin evvelce teııbit edilen H t• t 'd k Nafia Vekili gı•tti . dn tnglllz askeri yüklil ik.1 tren tah-ı çlrmlştır. {l.!11' ( 
meaelesind~ hiç bir değişiklik olma- bütün planlarda değişiklikler yap- ırva ıs an a iŞ . . . . . 'rlp etmişi.erdir. Yangın l~· ş• gayreti sayesinde 
mııtır. Her iki adanın valil!i o~an de mtk zarureti hasıl olmuştur. Ftlkat 7.agrep 11 (A.A.) - Son ş;:ün- .Şehrınuzde bulunan Nafıa Velalı Japon ordusuna mensup tayyn.r~l~r zöndüriilır A Yangının alt katta 
Bournat, Saint Pierre açığında bir Almanya sonuna kadar nevmidane !erde yağan karlar Spalnto ile Zn;;- genemi Ali Fuad C•bcsoy, dUn ak- Rln~apur çevre·indeki askeri tesisler- m~ıtızd:> çrayan kıvılcımla başla-

, g~trtld .. Mıla ınahpue •~hanmakla· tarpı'9caktar. Cwnıtü ie~diği ,.~y bü- r~b :arasında air:ıendif.cr münakali.- •"mki ekspresle Ankaraya dö.."lmÜf• le ha\'a m0vdarıl .. ,. M k• • gece hti- C: tef'qı}DU§tu'. Ta.hk.Ibt yapılı-
_, A ~·----
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AKŞAMDAN AKŞAMA I{ • J il l~ .. ._. ç:mı-pıda il 

Gidene defi~ ~ ............... ı ........................................................... .,_ /(arne 
kalanlara ayıp/ Eski adliye Bizde araba sanayii... Emnı·y t andını Evvelki büyiik harbin bir çok t. 

Hada bir manura ıı8rd6ms 8 S y nalıklanru bili çekiyoruz. Bunlar-

liJ:ıür!:,:~;;le~.!~i=~:m~ binası Bı·r Fayton arabası şubeler acıyor :;aı!:id!:. ~::~~v~= 
mit bir tehrin ortasından bir mül- kası!.. Müthİ4 ~Y !.. Bir çok.lannm 
l6man cenazesi ııeçiyordu. Fakir bir tüylerini dehşetten diken diken eden 

adama aitti, belli. Zira, döıt kiti Belediye reisliği eMazı k ı• 1 1 ? İlk şube Kadıköyündedir bir söz! .• 
kOllann altına Pmitı beU b6ldik kaldırtacak aç ıraya ma o ur . 1914 harbi defolup gittikten son• 
iki vatandq da ba pek mütevul ce- ra bile bu korku y\ireklerden silin-na • d ..::---ord Emniyet Sandığı, mcmleketlmizl.n ed" .,_... L~-de b .. 1 . __ 1 __ 

zerun ar 1 &ıra ;,ouu;, a. en eski blr kredi müessesesidir. Ku- m . ı. uuae uu- ~ sor. erı ~au· 
Hayret ettim: Ayaklar önd-. haf ~ esti Adliye binası ar- ruldu'"• gündenbert halkın emnlyetını ca ilk akla gelen yme o oluyordur 

arkada 1rötürülüyor. Halbuki hriıti- sa.sı ..,_ ııanıere kadar yangın enıı:a.- '' V 'kf d ı · • • · kaz:ı:~ış ve halk 1çin çok faydalı ol- Ekmek vesikası! •• 
yanlarda adet böyled.ir. Bbd~. = :!7: =~~- ı OT ya,, mo e ı mı ıslıyor- muştur. Müessesenin muam~esl &m • Adeta harp denilen teYİ pek. çok 
bat ilerde aicler. Bu pek basit ve teahhld ne defterdarlık arasmdald Jh. ? y k ( ı v , . , ? günlerde artmıştır. Bunun üzerine msanlarm bafmda ekmek vesikası 
malUın an'aneye ehemmiyet veren tlllf tızerlne bu 1f silrQncemede kal- sunu Z. 0 SQ ıs Q vıs,, mı. S:ı.ndık şehrlmtzde şubeler ıaç.ınalı sembolletİyordu. 
olmamıt. mıştı. muvafık görmft§ ve bu hwrusta bağlı Belki geçen büyük muharebe için· 

Diyelim ki. altı biçare hemtebd Prost plA.nına göre adliye b1naS-- Cer,,nlerd• cDikk.atler> sütunu- A aha 1 bulunduğu Ziraat bankasına ve hü- deki prtlar ekmek karnesini. tutu-
İtin farkında değil; fakat cmue çar- nın eahası, attııeoıojlk mm.taka.ya dar v-· · - ·- c r cı ann pın> diye anılan kümet.e müracaat etınt,t.ır. lunca parmaklan yanacak derecede 
tı ortumdan geçiyordu. Dükkinlar.- bildir. İlerldAt tevldthane binası da T?uzda çıkan bır yazıda ıöyle deıu us~ ~~0?8:z bıyıklı, kısa boylu. ! Sandığın bu müracaatı,, muvafık korkunç bir vesika l(İbİ telakki edi· 
dan kafal•• u•-·p bakıyor, kal-'- yıJttırıima.t wrettı71e deoJze c:ıotru bir liyordu: •eVlmlı bır ihtıyardı. Uzun boylu bir gör!lldüğiinden flmdlllk Kadıköyünde ı k b' b ı lan t r ,. ._. - .._.. ar t k tal ı_ _ •• • d ece ır a e so Uf u. UllAID :uı-
nmlarda • ad l d Yi taru yapılacalc ve Ayuotya. m.eyda.- za a a ogıar ııostenyor u... bi~ §.~be .. açılması Emniyet Sandığı valh vesika hakkında bu müth"" le-
de bir lı:: pıy e er uruyor. me nınm dentzıe baqı tıemhı edilecektir. cSon vaziyet dola~lıe memle- mildurlüğune enıredllm~tlr. Bu e- '~u-• '--"'" d ed" 

- N ul_çakıp: v Sa.hanın bu su.retle tanzimi, Uertde ketin fayton, lando, kupa tarzında ({ Vis a vis:ıt modeli araba m1r üzerine sandık Kadıköyünde ...-ı IUl.lll ev-?1 ıyor... • 
g'"türün edar bu ~al?··· Suna dogru da.ha genl.t zamana. bırakıJm.ıttır. Be- arabalara no kadar ihtiyacı görülü- Aıtıy0la~ına yakın bir yerde şube Ne kadar akıı. ne kadar hakikate 

o Dah 1 - demıyOI'; • • .. ledlye, lhndlllk bumdakl enkaz 38r- yor. Harp daha uzayacağına, dünya Kataloğun her sahifesinde bir ara- ittihaz edilmek ilir.er~ iki mağa.za kira.- uymayan bir diifünce! .• Belki yer-
.ası da var: Yme hız.an gore- ıha.sun ~etrneğo ve çlrk1nll~ or- sullıa kwvuıunca da otomobil sanayii ba resmi vardı. Ve modelin imıi ya- lamı§tır. Bu mapmlarda icap eden yüzünde «ekmek vesikasııt kadar if· 

nekleruniz, böyle bir müslüman ce- ta.dan kaldıracak blr tesviye yapın.ağa tekrar seri halinde inıaa,ta derhal zılı id. 1 tadlller tamnmlandıktnn sonra Ka- tiraya uğramlf biç bir ,ey yoktur. 
nazesinin ardı sara kırk elli adan karar vermiştir. başlamıyacağına göre ileTide araba Arabacu dıköy şubesinin açılma töreni yapıla- Pek çok yüreklere lüzumsuz yere 
YiİrÜrneği, batta dört kolun altına 1.. ta--''- H lb• 1c.· dah b - is-terseniz size bir Vilı:torya caktır. dehtet salan bu kiiıt parçasının ha· 
b, k • • UZUmU at ca.tı;, 8 U ı a U- d li 1 Şu V' kikA b" • , !!..~L ...__!_J• 1 

ar. er en: girmeği.icap ettirmez mıy· Elektrı·k fabrı·kas-ım-n g- d ı-._ ~-'-' b "" t'" f t mo e yapa ım... c ıs a via> Kadıköy şubesinden sonra Beflk- ı uvıyeti m.,..- ve ıı:::vuıuı o u-
d ? Dab d 

._ un en mem cııtC~ u \Jll ay on b d f d v•ı ö .. .. d E t _. __ ._ ,._ 
ı ••• a emın. bu lafta auya· k I kil"kt 1. 1. d "" ara a a ena egı . .. numuz yaz; taşta da bir şube açılacaktır. Diğer tn- 4u ur... ve. ~ vesa&asmın 

k•• •• b ltm t ı· ve upa ar es ı en ıme ıme o· .. .. h'" • · b d mette tadırvanın buz gibi suyunda omur oıa a ıan ra ı k""l kted" bu arabada· karı• karşıya yuz yuze raftan mi\ıessese, yalnız şehrlmtme uvıyeti u ur ... 
talar takır abdtst aldığını gördü· Elektrik fabrikasında. köm(lr bo- u ;'e. 

1~ v d "" .. 1 oturulduğu iç.in vakit çok ıiyi geçer . •• değll, memleketin bellibaşh şehtrlertn- Farı.ediniz ki k.,.mızda zayıf 
iüın ıakalı sünnetli yurtd•• bile bu ltm ıaı 1 •- bir t 1 .em ara.,. ayyapmakgı uşukneln od- Yaz günleri aile ile a•~ntı'lere gid1'- de de birer şube açmak kararında- bünyet bir adam var ve aksi gibi 

b b d 
-.. şa a °" erl Çuı Avrupa.ya san ra muyor mu r apaca usta a ma ı 1 b"l" 1 . • .~. d B " bel"" in A k İzml ' 6 b ak ak d ed • • a a ede usulüne ald~ ebniyor. slparl§ edlldlğini yazmıştık. mı)... e ı ır ... zmırde c Vıs avın arabalar ır. u vU ,..r n ara, r, mer- ır . ~yac erec e. ~ıgıır~. tir-

Kaaketli okullular da orada. Ken· Elektrik fa.brlka.sında şimdlk.1 ta- K ti" ti k I .. l b. çok modadır... Pek ziyade rağbet sin, Adann glbl bfiyfik şehirlert.mtzde yakisıdır. Doktor lı::endısme gunde 
d·ı · h 

1 
uvve ı a ar oıu muo guze ır kurulması ihtimali çoktur cak 5 • • • •· d ed' ı erme er ıalde, bir ölüye kartı slsatıa yazın iyi havalarda günde se- b . 1 . b' görürler... · an sıgara 1Çmesane musaa e ı-

·b· b' .. ,_ üz ka.d ö ,._ 1 r ara a, §Aıt en coşturan , ır maoza· A • • "'-!- b _ _. b • ne ıu ı ır son hürmet gösterilmesi A.u. Y ton ar k mı.u bçışaltı ıp ı- d A d b . • 1 v Lakın arabadan çok iyi anlıyan yor. ı..a&.w u auun una ragmen 
gerektiiH öğretilmiştir. Amma garp· nnlara verilebilmektedir. Fabrikada ra ır .. ~~ız an, .. unun m~?18:. ıgi" uzun boylu müşterinSı daha güzel fi- Taşlık giinde yine mutadı gibi iki paketi, 
vari bir resmi sel&mcık veren de yanabilecek kömür. yılauım~ş nevi- ~~. y_eru ı htıraca g~re ~e eıı lı gdze - kirleri vardı. Büyük bir sanayi i~inin yani 40 sigarayı pofurtatına bir 
çıkmadı. Ne talisiz ahret yolcusu dendir. Yeni santral. kömürü yalnız gını mu a aza e ere can an ıra- başında olan bu araba ve at merak· müddet sonra bir tek ıİgara dahi 
İm. ki b M h _.:1• enc1· boşaltmakla lcalmıyaca.k, her nevi kö- caklar çıkmalı ... > 1 k B • içerniyecek hale ... eıir ..• Ve Doktor-

14 u. u anun1:Uı trüc ır· miirft yıkayıp tasfiye edecek ve fab- un zat 0 ~cumuz." ana şun Y eıil saha haline ·· ~-- · 
ın4. fsaya yaranunamıt bir bedbaht rlkada yakılabilecek bir hale getire- Bu yazı bana Fatihteki faytoncu- ları anlattı: . . larm musaade ettiği 5 ısa-arayı mmn· 
halile, nizamsız. kaidesiz. topraia tektir 1 .. ._ b 1 b" k - Araba fiatlerinın ne kadar yük· konması için la arar ••• 
oo"turu'i "lu"'yor. · ar, yuıı; ara acı an çarşısını ır ıe· •v• • 1 Le f '--'"d lard -•--•-• d h V• h 1 seldıgını tasavvur edemezsiniz. Ben toprak dökülecek • ev ..... e zaman a mu.-

Biri: re ı a a. gelzmegıb llatlır a.ttıh. . l ötedenberi arabanın adeta delisi- vesikası. daha kötü vaziyete dütme-

K
• · bu? eli I d K 11 • i • ııte ınze stan u u arın ıç o maz· --•- :ı-..:..: • ~- _._ • • al 

- ımtnıJ - ye ıes en i. ar er1 m Z I n .. d '- b . . b'I d"kl . yim. En jyi markalı otomobilim ol- IDCK. ~•.7• sıa-ona ebnc:a ııçın m-

T b al d b
• d - yuz e seıı;sen e,ının ı me ı erı 

1 

M ka k•ft-... •-.1.11 eden ük" 1 t--lbird' '7 !L a utun tan an ır a am: k dik'-- • d.-x. b" d h duğu halde. bu:ıu, yani arabayı kul· a.ç nın son no .....--u -~ mıt en m emme ""il ır. •esur.a 

B
. • mJek di. z mektupları pe -te çger ır yer a a ... l v • (Tn•'ılt) sahası B Prostun pllnına halkın d lebind b• d• - ızun me etten .• ıpı• Bilenlerden çogvunun da senelerce anmagı tercı"h ederim ... Güzel hır _. · · l . son erece . e ır fey ır. 

b
. . • d h göre "I:akslm bahçesi ve Harbiye alt 1 d onnal k 

nn ırıydi ••• Kuyruğu titretti! - e- --- acayip çarııdan yolları geçmem'ıtir ayvanım ve oık bir arabam vat. kısımalrındn.n b~l.ıyan ve Dolma- erı e onu n ın ço llf8iwn· 
rnesin mi? 1 d } . Bugünkü faytonların yük arabaılan~ HaydarpllJ&dan Yakacığı bir buçuk bahçede nihayet bulan yeşll sahaya da miifkül hallere diitünnekten ko-

oı:Allab rahmet eylesin!ıt, oı:rah- Bozu an ra yo arı nın yapıldığı ve ta~ir oedildiği yer saatte _fe~ah ferah •!ırım. Ne z~vktir dahlldlr. Bu projeye göre (Taşlık) m rumak icin ortaya k"onulm ... tur. 
metli,., «merhumu nasıl bilirsiniz?. tamir meselesi Fatih parkının arka tarafından ta At- o ... Lak kbı'n hassasb~lı.r hkayvll anı ı~are da yeşil bir saha haline konması 1· Topraldannbol dban ~uny~~ nke: 
İyi biliriz!,., «Üzkür mevtaküm• k d k h d etme , ır otomo ı ı u anmaıı;tan lazım gelmektedir ıs ve en UKuayı •-.llLU'ı:"ı es ı 
ilh... pazanna a ar Çl an aa a a ve k dah d o· . 1 il . . t • t eml lı::etl • d bil 

su kemerlerinin iki yanındadır .•• çdo "k a zofr ur.b kız~ın er e enB~· B. Prost, Tnşlığm bir tcnCZ'Lüh yert ~~de sıraa2SO m _:~-ekerm eild::ı.:e 
Ey bütün bu sözler! Hepinizin Radyo, memleketJ.mlzde son se- l 1 "--' k k d l .. e ı en etra ına a amazııın,.. u- olmasını muvn!ık gönnUıttı. Şlmdl ltUll gram aun ver "A .. 

k )·~ l ç erınuen ap ara uman arın su· .. d"kk . h k l d b ·· •· •· "'rülm" • k 1-'-u ""'' çm asın! nelerde çok raibet görmüş, hal- ··ıd ··v . L t'"l 1 . . ... d k"· tun ı atınle ayvanını ontro e e- eledlye, bumnın yeşil saJıa haline yeryuzuıum fU go em14 ıt 1a za-

z zu ug.ı uu a o ye erın onun e u- . v i t d b" d ib • arfi annedenler var ki. ölüm qİne kın en büyük ihtlya.çla.rından blrt "'k "lcl h 1. d .. k b 1 ceksın ... Eger etrafına bakınarak do· konulab lmesl için cdldkler yapmak· manın a ız e tiyacımızı, s -
e emmıyet vermemekle dünya qteri sırasına 6" .... "l r. a ....,...... k 

1 
ki . d' .11 .. .. laşmak ısteraca 0 zaman yanına bir a r. nc.a.k aşı zem tama- y&. muzı ızg emege, ırc: emege b 

• 1 .....ı ....... ı .. tı y lnız b;ı ... r.ır çu tıepecı er a ın e yu ara a an 1 . t dı A (T ı k) inl t d. iıı1 • L--nJ v 

birinci plana getirilınİ4 olur. Onun şehlrlerde oturanlar değil. en ücra. te ere Çerkiı. ve 
1 

ı?1gı ek~ ... gozume sürücü alman lazımdır. mtyle tnş olan blr yerdir. Vaktiyle sul· mecburuz. Ve bu dizgin, bu fren bizi 
İçin timdi bana da: köylerde bile ha.Ik a.Iqamlıın, köy çarptı .. . e. 5 ıes erı e, ·oruk hışır-, . tan Aziz, Dolnuı.bahçe sırtlannda ken- korkutmamalı, bilakis içimizi rahat 

«- Bak, bak... Her ,ey bitti, kahvelerinde ve yahut köy oda.la.- tıları bırıbırıne karıııyordu. Evıe gelınce kolların, omuzların dl adını vererek (Aziziye) namlylc bir ettirm lidU 
timdi nelerle uğrll$lYOI" ıu muhar· rında. toplanarak memleket dahl- UJdı. etrafta hangi solı:a~a. han- ı bitmiı bir halde uzanırsın. Çok iyi crunl yaptırmağa kanır vennlş ve ca.- .. ıtıe • urt ti t uk 

lindıe ve dünyada olup bitenleri gi caddeye baksanız, vaktile bura· bir ııpordur. Bu kadar yorucu olma· m1nln tıemellerlnl yapmak üzere bu- sah"b" ~ ~ a ?"!"'~ a!~ avek 
rir! ... » diyeceklerdir. radyodan öğrenir. Bu 1tlbarla rad- da muazzam bir araba eanayiinin sına rağmen, kendini bundan ala· rcsını Dolma.bahçe zem1nlnden epey-

1 
mm yesmı • epumz m • 

Fakat ben böyle diitünmüyorum. yo, halkın yalnız mus1kl lhtlyncı- kurulu olduğunu derhal 8C'llarsınız. mauın. -Hele son zamanlarda bizde ce yükseltmişti. Fakat aonra da tep_te okum.1:'4uz~ur. Bar adamın ta-
Bu füi ilginin makusen değil. meb- nı tatmin etmekle kalmıyor .. ayul işte arabacılar, ileride nalbantlar, araba zevki büsbütün parladı. Eski- hal' edlllnce cam1 yapılamamıştı. ~~ her gun bır albn yumurta ve-
sutccı müt~asip olduğuna İnanan- zrunnnda. siya.si terb1y~rıe de hlz- I daha ileri saraçlar, i§te yukarıda den konakların ara balığında ve sa· Şimdi çok yüksek temel duvnrlnrı r!"""·. Adam bu yumurt.~ann h~· 
lardanım. Ölülerine ehemmiyet ve- met ediyor. FakD.t radplar ara.-

1 
eğerciler, kaltakçılar ... Ve nihayet irt: gibi yerlerde kalmış kupalar, üzerlnde bu sahanın y~lk olarak :_me ~arderıv~~~VUfbir~k ıçmal tavugu 

rip höyük1er yapan kavimler maddi sıra bozuluyor ve tamire ihtiyaç , taın k.;mııda eski Atpaz.arı ve ca::ı.- 1 taındolar, faytonlar yıllarca müıt<:ri yıı pılabilmesi için bu temellerin sö- aesDUf... -·~ aç tın ya· 
medeniyetin de ilk mübctsirleri ara· I duyuluyor. 'ıbazlarl..~. beklerlerdi. Kimse yüzüne bakmaz- kfilmesl lfı.zım c:elmektcd,lr. Bu da. ka.- murta e~de e~ .... Bunlan da aa• 
sındadır!ar. Ehramlar, İakenderin Taınlrl icap ettiren Arızanın ma- C"\rip değil mi~ .. Burası dünya- dı. Bugün bunlardan biç biri kalma· bll olmadığındnn yeşillik vücud~ .~c- tıp. yem'!w~e bıtu:?1":: Fakat kana· 
lahidi Timurun türbesi ve sayılması hlyetl ve tamiri kaça. mal ola- nın en büyük otomobil sanayii mer- m:ştır. Hepsi kapışılarak satılmıştır. tlrmek için zeminine toprak Hökule- at eb:ıedıgı her gunlcü tek altın yu· 
imkans12 derecede çok hünerli kabir :~k~l~l~~~~~~hn!ın:: kezi olan Oetroit'i aklıma getirmişti. Evvelce 300 liraya aldığınız kulla· c.ektır. Bu husustaki tedktkata. de- murtadan da olunca: .. 
mimarileri ve mezar ta~lan insan ze· ve teknik ehliyetleri belirsiz rn.d- Orada böyle hangi caddeye haksa- nılmış bir arabayı bugün 1200 lira· ' nm edllmektedlr. - Ah ah ... Fula~~ ne luz~ 
ka ve ist;dadının en belli batlı bel· ı yo tamir atölyelerinden blrlne nız otomobilciliğe ait bir sanayi şu• ya alamazsınız. vardı? .• Az olaydı. ~z olaydı. hır 
g.eleridir. Bunlann ne dereceye ka· koşmnğa mecburdur. İşre fecaat b . . ' " luı ld"V• . .. .. .. .. B s· k s.. A tek olaydı da her gun ywnurtla-
dar ahretle ve ne niııbette dünya bu-da b ] esındın yut eb ılgını gokr~rsudnuz.l u- ır ar adaş bundan bir müddet u rp gop yaydı diye senelerce dövünmiit 

... aşıyor. rası a stan u ua es ·1, ağı mış, evvel Yusuf lzzeddine rut bir binek E ·• Al t -~;~ 
ile alakadar olduğu kestirilemez. Radyosu bozulan kimse, atölye- 1 k k 1 b" b b vet... tın yumur a yumunuı· 
Esasen ölüm ve mezarın da fU iki nin lstedlğl t.nmlr ücret.lnl ne ka- yl ak nızD en .a~ı h ali mdış "d~r cara acı- !abra asını SOO liraya almıştL Harp yan tavu' sahibinin acaklı halin~ 
cihanın hangisine daha ait olduğu dar fn.hl.J olursa. olsun vermeğe ı > _ .etro~; ~- a n e. 1 

•
1
:·· 1 aşındr. bunu bizden 1 OOO liraya sa- llk parçayı İzmir diifmemek için ekmek vesikası! •• 

belli değildir. mecburdur. Bu ücret de on Ura .. ~kın but~n .f'{'ea~ ~u~ arabalan l tın aldılar. Şimdi o arabayı satan ar· Hikmet Feridun Es 
.. an 

30 
_ 

40 
limya.kndar y~"""'- uzerınıe çevrılml§ gıbıydı. Ortada kadaş 500 lira kir verdiği halde tüccarından bir zat 

Ne taraftan baksak, iki cami ara• "" l.L"""' f ı d b b" k 
d

-'- ur. naıbukt ıhtımnukl A.nza pek aytonn, kupaya, an oya enzer ır endi arabasını satın alamıyor!... • sahn aldı Bir hakaret davası 
•ın ;uı;İ binamnzlığın mahzuru görü· "ey gö. emiyordum. Aaraba fı"ıı.tlerindeki yükseklik 
nüyor. Doğum. kalmı gibi ölümü· ehemmlyetslzdlr ve b[iyiik bir ,. mıı.smfa da mütevakkıf değildir. Nihayet dükkanının üstünde bü- apartımaıı fiatlerindekinden çolc faz-
rr,ür.ün de gayet muayyen, mukan· ~ surp·· agon s~ '-ft ~• her blrt lk1 pa""'a Arızanın m:ılılyetı blllnmedlğl el- yük harflerle cE.ğer iskeletçisi ve lardır.> " ..ull!oO)l .,. 

nen törenleri olmalı; buna, dedele- hetıe, atölyenin istediği fahiş ta- k d s· f k olarak 9 bloka n.ynlmış ve bımlann 
rimiz ""bi tıpatıp riayetten ayrılma· kalta çı> yazan bir ustaya sor um: ır ayton aça satılması kn.rarl""•ınlm•"tL 

... mir ücretini vermezoo, birkaç yüz K k f ...,., .... malıyız. liraya maı olan mııklııestnı bir - upa mı yaptıraca sınız e en· Maloluyor? Beledlye, bunlardan blrlncl blokta-
Conazenin ayağı önde gitmez! k()..'leye atmağa mecburdur. d~mkL dledi, bu dçarşı5d~ bu işbin bbü- İhtiyar araba ustasına s~tdum: kl ilk parçayı, yani Dağcılık klübü 

Bır. vatand••, h- kım' oJ ..... o'-un, yü usta an var ır. ıze er a ını karş Sl d ı.i k" 1 te kil ed ...,. .. , ... .- u Radyodifüzyon idaresi, halka bu _ Bir araba kaça maloluyor) .. ı n n" oşey ş en arsa-
ııon istirahat yerine böyle teşyi edi· tamir meselesinde kolaylık göster- söyliyeyim. · · diyeıek ıu kemerleıi· _ Biz. kendimize ancak 1000 yı satm~tır. Metre murabbaın~ 150 
leınez. melldlr. Bozulan radyo makine- ain öbür tarafında bir yeri tarif etti. l" Ied bT ç·· k.. I lira kıymet konulan bu arsa Izınir 

C
"d d,.:,:..., kal--' lertnt mu"yyen bl n t "ft'"i C "tti..... kt h b'" '"k ıraya ma, e ı ıyoruz. un u ma • tüccarında B. Abdülvehhap Tatarl'""' ı ene ... 'li:u, a.ıuara ayıp... ... r ere mu......., - ı gım yer uza nn a şap uyu h 1 d V b l ıv 

i
l d a b ha d d T k zeme pe.; pa a 1 ır. e u unmu· metre murabbaı 153 liradan satılm•--

Cok eski ve çok esaslı bir medeni· n e muayene ederek .. nzayı ve ir ngarı an ırıyor u. a uza tan d B f t 1 ,_ l -v 

t l f tayin d k bir k k 
ı_ 

1 
yor a . .. u ay on ann, Kupa ann, tır. Bu arsanın gen1 ..ı ı -"'4 805 metre 

yete bağlı olduğumuzu unutmaya· am r masra mı c ece örü nercs eri kulağıma çalınmağa d '9"'6• lım. atölye açmalıdır. Radyo idaresi baııladı. Buradan jçeriye girdiğim landoların a tramvaylar gibi ban· murabbaı olduğundan arsa 123 bhı 
böyle bir atölye açarsa, halka bil- zaman, biri tamamile meydana çık- daj derdi ıvardır. küsur liraya satın alınmıttır. Şlmd.1 

(Va - Nu) 

Yeni 'Diyanet İşleri reisi 
Diyanet. İşleri riyasetine tayin olu· 

nan edebiyat fa.kültesi Lc;Jlm tedklk· 
lerı profesörü Şerafeddin Yaıtkaya 
bugün Ankara.ya gltml§tlr. 

yük bir hizmet ya.pmış olur. Rad- mıı, öteki henüz yanda iki fayton - Burada da mı bandaj).. belediye, sahanın diğer al9lnnnı sıra 
yo idaresinin muayene atölyesinin iskeleti gözüme çarptı... - Yani tek.erleğin laırtik geçen ıle arttınuya çıkaracalttır. 
mıı.srafı, alınacak muayene ücre- Köşede, büyük ocağın yanında demiri. .. Biz külçe halinde gayet ka- Bu saha üzertndeld garaj 11e diğer 
tlııden temin edileceği cihetY!, lın demirleri alıyoruz. dövüp incel- binalar da belediyece 1.stlmllk edll-
devlet bütçesine ..nk olmnracaktır. bir mandadan daha kocaman kap- · b la '"tir B blnalann bul d '"' 

3 "' ··~~ kara ko'"ru··k derı'o nefesler ve gürül· tıp un n yapıyoruz. Sonra unut- m"'i · u un Ua .. arsa· lar satılıR'a çıkanlınca bhıa.lar y:ıktı-
tülerle açılıp kapaınıyordu. ·· (Devamı sahife 4, ritun 4 de) nlacaktır. 

Bay Amcaya göre ... 

Fatihte oturan Tıı.lit ile Pembe. bir 
hakaret suçw1dan, dün. cünntlınC§· 
hud mahkemesine verilmişlerdir. 

Pembe, blr mfiddd cv\'el, Tulft.tuı 
terzlllk yapan ağabeysine elbise dik
tirtmiş, fakat döR buçuk Ura borcu 
kalmıştır. Pembeye, Tnlrıtın annesi 
kefil olmuştur. Pembe, borcunu öde
meyince Talft.tın ağa.beysi, anneslnln 
yata~nı müsadere etmiştir. Bllllun 
üzerine TalA.t, Pembeye h:ıl:arctte bu
lunmuştur. 

Bu suretle hülAsa edilen vaka. ev
velki gece sa.atı yirm1 raddelerinde ce
reyan etmiş, taraflar dün adliyeye 
verilmiştir. Davacı mevklindo Pembe, 
suçlu yerlnde de TaIA.t vardı. 

Nöbetçi cürmünu!,hut mahkem.eet 
olan Sultanahmed üçüncü sulh C87.&

da bakılan muhakemeıert sorıwıda 
Talltın suçu sabit görülerek e gtın 
hapsine karar verllm1ştlr. 

başladı... iki ayuı adı meaele oldul... ay iaimleri eski aylan aratmasa!... zam yapıldıktan aonra aylara verile-
adını\ ... Herkea ortaya bir fikir atmıya\ ... Yalnız bir ayın adı derk.on ool ... Allahvere do yeni bulunacak\ B. A. - Zannetmem. Aylıklara 

cek isimler her halde pek bdı ola
caktır 1 •••• 





ıozoı &ELiŞi -----
Nadir bir kitap 

A .., w Çelebinin yeni çıkan tt1r Jdtabmı bllmem prdfi-
.. mü? Bel' halde gönnmt'jıl..,.. w eifr ıirmedinill

• 1nmdan IODl'a da göreceğt11ıis yoktur. Zira lıfbu ldfıaptall yer 
Jıi'dnde ancak 500 nüsha meveutiur. Birini bana g6nilermek 
ltilıımda bulumluğuna pre piynsr•• .._ eiiınert 1ılır tahmfnle 
• D11ı11a 'ftrl' dmıeldlr. Ba kadar u nilııllaJada kolay lmlay 
115(' ..... 

D .ı, 1lll'Mer tlıUmallerin nisliM+ılni ..... katK11k 
alftlqıiatid flD'Mıdellm. Her halde bir tane etlinelDemi~ • 
.. keliyeıd 2 Tlrk l.b!Mllllr. Ba pMühim 1ebebl, hemen 111111-

'Wlı nJla lilli 1wp iıl•ırllfle Awq ıs tilr .-M4Uii için 
.... kona fllderln talı Fit it .... 1 '· eli w • y•len 
~ utmall delMfr. G-.e içinde Jllnchtm, ÇIDIJen, 
lıranhn, l'Jıan• w Ywzriztım• ..-. oliMIMı ......__,.. 
......... Mm ... - a..Mıı ..... Pom&'.sla ,...... 
t.nlumllan ltll'ien balamna o11u1r1an 11ıııırea aa1 : • Mt. 

Kitap IJl upuva ve IJi harJna ., '&la .... ,....... 
IJUrlenle ...., w w wfedlJmlf ,.._ ...,.. but ....... 
.......... llUht.mı ..... ,_ hMkı tank Wu - e4eeek 
h h111US mu.tema dijer lmliaduM dehptJI llir ..._ pir lım-
41İllıi Juqap~. 

••1ım lf'n•ı.. .......... ,. • ..,.~ BIJllm me-
..ıı olmacl•ğmdan 1aiç Wrte;' .......... , Yahm ...... ,... 
~ mt.p ıı.a tllJindıe' :hrtr pr+T Dil .... , •• Ben 
.... lliratll gitmif oJwağnn ld ldtabm IODUDa pldtjbn MJIWD 

llalerimin bnrdlğmı ft Mşr"!'ll aönö.itiD8 hllaettlm; 'ld&alıl 
lllralap hir yere tutunmğ mec• adyetinde JmM1m itte MMu. 

:Kanaatim f11 ki: Şiir cleaen 18J1 anı.........., ne derecelen 
.... mlbnktln oWaia lwkkmda lllr fikir ....,.,. ....,....... tpıı 
iıJwtll iUm Wm, Mlytik OILilllltlf Amf Balet Çelcı•hdn kltalıl 
hım1maz llir ntwWr. K_..nM ff6ı 1111' lada Wnugwna talıl 
tutn.ut ve IMwl• hariç; intinılıle gelen tiki anJama,a bam bir 
._ ıethmll olunanm. 

Kitabın IM1ı elle» clir. Yetil bpb. 

1 Serbes ~ 1 
Dede efendi
nin kabahati 

Hakkı Baha Pars 
"Gılırıgııtaıı heri ol, yan •adılı ol, iyilerden ı~ililı dpen,, 

EVLİYA~ 

(Yazan: HALiDE EDiB) 

' " ~· ı~~ ' . ' ., ' .r;.ı _,.IJ . ,, , , 
' ' ' ' ~ 4111:::·-

~ lt .,.-.:~ 

Alman -.sovyet harbinde 
tahkimatın rolü 





12 K~unusanl 1942 AKŞAM. 

-lili!alMJ*\~18fftl 
ikinci devre lig 

maçları dün başladı 

Serbes sütun 
Dede efmd.lnin eatır $dııı.n aldıi;ı ça.rgtlh perde~ n.rdır. 
cıs.. tarafı 5 inci ..ıaifembde) 1 delerl vardır. Evlçte ı.e qUı ~ 

yutıı.ntc1 na#meler mus!kide besteklr- Eviçe, 6egfih.m ,eddi denUei>lllr, 
n.ağmeler deA'lldir. Bu naemeier dol- ti&ler de eviç üzerinde aegih naımeıe
lar tarafmdnn m~eıı kullarulan r1 yapar. Amma ferahnAk 'hiç bir ma
rudan doğnJya Şe.klr aA'a tar&tmdan .bmın teddl deltlld!r. 

Beıiktat, 1. Sporu 7 • 1; Fener, SUleymaniyeyi 
8 - O; Vefa, Taksimi 8 - O mağlup etti 

bnlunm\13 n eski mmlkf1e göre orl- SYlçln f!ade tablllyetl ferahııü:e 
jbıal ~rdh. Oü1ı' ala :ferah- nuaran azdır. Ferahnlb evlç, nıeY&
nAk m•hnunı mal ltendl bod.lııe muhayyer ve düglhtan kıo1a.7llkla ırl
bulmtlf 1'e bu naımeıert de g!ne ten- rllet>lllr. İster tizlerde Sstıer pestler
msı bulmuştu. de dol~n.billr. Eviçe ancak acem 

Dotru:ru Şakir aA'a:nın bestesi, De- gösterilerek eviç perdesinden gtrllc
derun beetastnden gtmeldir. Dede. Şa- bilir. Evl9 tizlerde dolaşruı.ğa mec
tır ağadan blrçot na~eler almn.kla burdur. Başka W.rlO. kendls1ni göste-

Bl.r buçuk aylık ist.1.rahaı devre- beraber onun 'lroda.r Dl_Uft!tak olama- remcz. Ev1ç ırak perdcsbiden B§B.ğı-
llııden mora ıt1nc1 devre ııs maçla- Puan cetveli :mıştır. Esasen Dedenln lrlltün Um1 ya bımez. Fern.hnAk yegaııa bdar 
ima d1tn J'eneı'hı!boe ltactında ı.t- :kudret.ine ra~ orijinal eserleri az- iner. Ferahnfık cvıçtcu yarım oktııv 
landı. Usun blr m~ fut- Talı:un a o. ıs. a A. Y. p dır. Şakır ağanın feraihntı.kten beste- daha vasidir. Eviçln nağmeleri ibir-bol maçına ~ ltala.n merülılar ______ ....., ___________ , led.111: blrine ulama ve düz gider. Fc:ralınil 

havanın J'lılıllı 118 a>l'1* oJma.sma B~ 10 t - 1 48 IS 2 (Er şahı melet hub kaddi bllAyı ise birdenbire iner. btmen.blre çıkaı', 
ıatmen stada dolmuşlardı. Fener ı.o 1 - 1 41 ı ferahnllt) atlamalaJJ yapar. İstene eviç gibi h&-
Karwı1afmalar Ul!!umıyet ıw>a.rtıe G. s. t 1 - 1 • ' 25 A!Pr sema1s1 ~: reket de edebilir. Eviç bir (Ulrkil) 

evvelden 1ıa.hm1n ett111mlz netıceııme :ta. Spor, 10 t ı 1 IO 17 (Bir dilbere dil dBılttl iti mahbubu ifadesidir. Fere.hnA.k vUgüllü, no1ttalı, 
lllhayet buldu. Bazı teJam]anmıZ Vefa 10 1 1 1 il 12 2 dlllmdlrl iki noktnlı, 1.şarctll bir ifadedir. Fe-
tatU deVTeı11nt tam ve dörtlıqı mamur K&mn.pa.f& 9 1 1 1 11 29 1 Yürük aema1al de emsaline nadir rahnftk Rauf Yektanın annı hll!\fma 
b1r lstira.bat içinde eeçlrmia Olacak- stUe,m&nJ:rt 10 1 J 8 H 37 16 tesadü! olunur eserJerdlr, nl.şabürekc ıbelk1 daha yakındır. 
lıar k1 maçlann blr devre d&bt. 4"a.nı BeJtm 9 2 1 1 9 2• 1 Dede terahnf.Jc atıl aemaislnde de Ş:ı.klr ağa bu kadar ellstiklyetu bir 
edece1tnı unutarak antrenman yap- Taksim 10 1 - 9 ' ~ 1 o kadar muvaffak olaınmnıştır. Bu makam bulduğu halde bunun eheın-
madıklanndan .sahada. top& koŞıac8k ~ıu 9-- 1 4 33 belki terahnAt ıruı.knınını yeni öğren- mlyetlni küçnltmek haksızlıktır! 
hallert J'Qktu. Neteklm bu yüzden l J mesindendlr. Musikimize büyük hizmetleri do-
btıtiln mtıs&batalar fazla sa.yılı ola-ı Dede gibi büyük bir bestckAnn Şo.- kunmuş bulunan Ş:ıklr ıı.ğaya Dcdc-
l'at nihayetlendi. YUruşla takım10ı9 beraberlllbıi temin kir ağayı alt ve mat edeceğim diye; nln yUksc-ltilmesl uğrunda haksızlık 

Vefa _ Tablme ıs-o, Fezıeroahoe - etti. gizlice nağm~lerinl öğrenip kendi ese- edilmesini havsalam nlmadıı;t lçln 
8illeymantyeye 8-0. Beşiktaş - 1stan- Bu berabeı11k uzun atınnedl, hemen rine koyması en hafif tabirle bir ka- bunlan mutadım hilfifma ynzmıığn 
bulspora 'l-1 galip geldl. muka.bll a.Jonda yine D>rahbn Beşik- bahattır. Ayı1i nağmelerin iki beste- mecbur oldum. F1krlmce Dede çok 

Maçlann tafsl.JAtmı sıraslle bildiri- tqın ikinci golünü p.ptı. Oyun 2-1 kArın e.oıerlnde bulunması tevo.rüd ola- yüksek :ı>ir besrekl'ı.nmız olmakla be-
Joruz: 'ftZiyete girince İstanbul.sporun fnzln. blllr. Belki hoş da görüleblllr. Fakn.t rnber faraza Seyyid Nuh, şair ve bes-

VEFA ı - TAKSİM e çalıştığı ve Beşiktq mMatn.asınn buradaki iş öyle değildir. Şakir a~a tekar Nazim, Und Hnsan ağn. hattA 
Günün Uk tarş~ma.sı Vefa ile yüklendiği ~rüldü. Bu mrad& blr çok icad ettiği makamın eserlerini heni.iz Şakir ağa ve Zeki Mehmcd ağa kıı.dar 

Taksim aramıda yapıldı. Ha.kem Ah- fırsatlar )'l.kalayu an llya.hlıla~ tıımam!yle ikmal etmediği için ortaya orijinal eserler ynratmamıştır. 
Dled Ademin idare ettiği bu maça her acele etmeleri yüzünden bunlardan çıkannnmıt. Dede 1se bunu Şakir ağa- Denin eserler~ normal şeklll~re uy
ıt.ı taltım en kuvvetll kadroslle ıttl- ıstlfade edemediler w blrtnel devre dan öğrenenlerden - bclkl damadı gun temiz ve guzel eıgerlerdlr. Yalnız 
?ak etml§tt Taksim birinci devrede 2-1 B~ikta§ lehine kapandı. Mehmed atadan - öğrenerek kendi eserlerinde şahsiyet nroır. Dedenin 
cık dılı takım ın Suld a.ı .. _.. __ ... eserine al~tır. suıtıınlyegfıh (Yiir mlsalinl ne zemin 

ar a ya ız uru a- İkinci devreye .uıw.ıwuleporun hü- Rauf Yekta.om bu intihali bilme- "fe ne zn.ıno.n görmüştür) best.estnde 
~k çıkmıf buna mukabil Vefalılar cumile başlandı. 1ıJc an daldta ts- ınesı tuhaftır. Sonradan bu hususta de Ufki Ha.san ağanın nişabürekten 
l<>Yle bir etıp kurmUf}ardı: tanbulsporlular da.ha cuüı oynadık- yazılan yazılar tedkik edilmeden Rauf (Yflr küşade sinesi bilmem k1 bir 

Hüsam.ec14ln - Cihad, Süleyman - alnndan ~ taleslnt bir kaç sem ) beste ind t 
Ziihtü, Bllı:met, Mustafa - Biaeyln, teh11Jcelt vaziyete sottular. Fakat Yektadan alınmıştır. Şakir ağa. Mcv- a mı var s en ranspor 
lıJuhtctem, BaJdar, •'lkret, lleluned. muhacimlerhı bati hareket etmesi levı olmsdığından Rnuf Yekta tara- Y<>!1Yle alınmış na~eler vardır. 

İlk tından tutulamazdı. !kinci Mahmudun, Dedenin Şa.ltlr 
Oyuna Vefalılar ba§ladılar. da- netice alınma.sma mini oluyordu. Rauf Yekta fcnılınak makamının ağadan nntme aldığını arllıyamaması 

tıknlo.n mütevazin geçen mtisabaka Vaziyetin tebltıreye lirdilinl hisseden Şakir nila tarafından bulunmasını da da kendisinin musiklşlnashğl hakkın-
Javaş. yavaş Vefalılann üstillıliitü Beflktaflılar fazla çalıf&rak İstan- d ~ 1 
altına girdi. B!Jhassa. sağdan yapı- bulspor baskısından kurtuldular ve §U §ekllde küçültmek ister, ve: aEl- a sos enenlcrin doğruluğunda filpbe 
Jan Vefa hücumları To.ksim.· kalesini mukabil akınlara. başladılar. Bu alon- hanşlnwarca malümdur ki musiki- uyandırmaktadır. Besteleri kendlsine 

mizde <Bvlç) namiyle bir makam mev- attolunnn p.rkılan beIJq de onun :na-
DlÜfkül vaziyetlere sokuyordu. lann blrtstnde Şeref güzel bir sıyn- cuddur. Şaklr ağa parlak tabiatı mu- n~ına başka blı1sl bestelemiş olabllJr. 

Devre ortalarına kadar golsüz ve Iışla takımının üçüncü golünü çıkar- sikislnin yardımiyle (Ev19) faslında Çünkü iyi bir musı~na.sın Dedenin 
dUI"gun geçen oyun nihayet Haydann dı. Bunu İbrahimln yaptığı dördün- taksim ederken bir takım llilınt tez- yaptığı şeklldekl nnkillert nnlamama-
Japtığı sayı lle heyecanlı bir tekle dö- cü gol takip etti. yinat lllhesiyle bu maka.mı daha sınn imkan )"Oktur. 
kfildü. Vefalılar bu sayıdan ıonra Öatüste yedikleri bu sayılar İstan· ruhnuvaz bir ta1'7,da ifrağ edermiş; bu Dede efendi yaptığı azizlikten so
hııiandılar. Bu sırada Fikret lklncl bulBpor müdafaasını adamakıllı boz- tezylnat sayesinde makamın b~a nuna kadar ıstlfade ~~emJttlr. 
laJlYl da çıkardı ve devre 2-0 blttı. muş ve talrnn ahengini kaybetmt,tı. blr renk aldığını gÖ)."('Jl Şakir ağa yeni Şakir nğanın _besresl bugun de ça-

İklnci devrede Vefalılar oyuna ta- Bu fırsattan istifade etmesini bilen bir makanı icadına muvaffak olduğu- hnmakta ve soylenmektedlr. Kendi 
nıamııe hakim oldular. Ve :listüste BeşlktaşWar da. açılını§ teknik ve de- nu zannetml§ ve (:fcrıı.hnak) tesınıye !bestesini bilenler ise pek azdır. 
l'ltret, Mehmed, Haydaı vasıtaslle Uci bir oyun oynamağa başlnmışiardı ettiği bu makamla Dede efendiye kar- Galib Alnar 
dört gol daha yaparak maçı 6-0 kn- Her 1k1 cenahtan yapılan akınlar İs- şı musiki sahasında bir galebe kazan- ı 
landılar. tant>Ulspor mtlda:faasını bocalamab mağı zihnine koymu,,tu. 
hNERBAHÇE 8 - stJLEYlılANh'E O mecbur ediyordu. Bu sırada Şeref Halbutı mu.sl.k1 tarlhhniz gösteriyor 

Günün ikinci ma.çı Feneıt>a.hçe ne kendine malı.sus vole şütıerden biri- ki bu makamın tertibi hoca (Abdül
Btlleyınaniye arasında yapıldı. Ha- sile takınunın beşinci golünü de ya- kadir Mürag!) ye alddir. Milşariinl
:tem Adnan Akının idare ettiği bu pınca oyunun mukadderatı taayyün leyh şark musikisi nazarlyesınce 
Dlaça Süleymanlyelllcr mut.ad kadro- etmiş oldu. mer'i kaidenin hilafına olarak dört- , 
, _ _.. il Fe lünün beşliye izafesi suretiyle fernh-
~ue çıkmı.şlnrdı. Buna muka:b - Ve devre sonlarına. doğru Hüseyin nfı.k makamını vücuda gctlrmlJ ve 
Derlller bazı oyunculanndan mahrum altıncı ve Şükrü yedinci golleri yap- mo.ahaza bu makamı bir !simle tf!:m1-
olarak şu şeklide bir kadro lle dizli- #. 1 b makta müşküluta uğramadı ar ve u ye etmemt.ş ldb der. 
dUer: ınühim 1tar1ı1aşnuı. da. 7-1 gibi açık Mesel~ Rauf Yektanın dediği gibi d.? 

Nuri - Orhan, l\lurad - Aydın. Zey- bir sayı farklle Beşiktıışn gallbiyetııe değildir. Dörtlunün beşliye izafesi su-

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 > 

400 > 
150 • 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 • 
800 > 

aeı, Ömer - Naci, İbrahim, Melih, nihayetlendi. retlyle makam vücuda getirmek, işten 
Haiın, Turan. o kadar anlamıyanlnn oyalıyıın güzel :--------------! 

İl Po.'3ta 1ttlhndına dahil olmıyan Oyuna Süleymanlyelller başladı. k bir laftır. Bir kere şark musiklslnln ı 
anda iki taraf da karşılıklı hücum- Güreı müsabakaları bir t:ı.rlhl Yoktur. No.zarlyest de hcnılz j ecnebi memleketler: Senel![:l: 
la daki 3600, nltı ayııtı ıvoo, üç aylığı rda bulunuyorlardı. 10 uncu - ista.nbuı güreş ajanlığı tarafı..,dan lf.zım olduğu glbl bulunrunaml§tır.

1 tadnn itibaren Fenerlilerin aRtr bas- tecrübesiz güreşçller anısında tertip Onun ittin maknmlann nasıl bir na- 1-----ı_o_o_o_tu~ru$;;;.;..;;,ur;;.;. ____ _. 
t.ıtı görüldü. Fakat snıeymaniye ka- edilen grekoromen güreş müsabaka- zarlyeye tabi olduğu bugün bile belli 
leclslnin fedakfır bir şeklide çalışına- lan dün Güreş klubünün KwrJ:n.pı değildir. Şakir ağa nasıl bulduysa 
aı Fener akınlnnnı neticesiz bırakı- şubesinde yapılmıştır. Büyük bir me- bulmuş, fakat :makamı kendisi bul

Tcletonlannus Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: %0765 - f aare: 20681 

Müdür: !049'7 
Jordu. Uzun bir müddet oyun gol- rıı'ltlı küUesinln ta.kip etUğl bu mUsa- muştur. Maka.m bulmnk içln hoca. ve- 1--------------1 
•tiz geçti. Nlliayet 25 inci dak.l~ada. bir hatalara muhtellf klüpl&rdeı:ı 15 g\1- ya şeyh olmak l~ gelmez. Bir a~a Zllbleee U - Kuaa M 
b.rgaşalıktn.n istifade eden Ibrııhlm rctÇI lştlrak etml§tir do. bulnblllr. 8. tın. on. öt. tltl At. Ya 
lıkı bir şilt.re Fenerin birinci golünü · Eski Türk ınuQkiai tel6.kkllerlne na- B. 12,38 2,25 '1,21 l,f'l 12,00 ı,n 
Japm:ığa muvalfak oldu. Ve de-.·re Müsaba.kalar~a alınan teknik netı- zaran terahnlk evlçln blr parça de- Va. 6,39 7,25 12.22 1',41 17,0111.18 
bu şekilde 1-0 Fener lehine kapandı. celer ıunlardır. ğ!şmlşl de ~ildir. Bir det& ııcı ma-

İkincl devre ~ladığı zaman Fe- 56 kilo 1 Kemal <Anadolu, 2 Servet kamın perdelerinde esa.alı farklar var- ~~~::!~~ ~: ı::,~aı~ 
nerınertn açıldığı ve süratli oynadığı (Eyüp). dır. Ferahnalı:te b~Uk ve hicaz per- İıl•ıııiiiiiiiiiıiıiiillİiiiİİİlııiiiiill••ıııii 
görüldil. Bu enerji nihayet oyun t11 kilo l Burhaneddin (Anadolu), 
httımiyetlnl Fenerlllere ıuwmdırdı. 2 Fahreddin <Güreş> ıı 1 
Ve 10 uncu dakikadan itibaren Sü- 66 kilo 1 kıet (Beykoz), 2 M. Ali E M N l Y E T S A N D 1 C J l L A N L A R 1 
leymantye nısıf sahasına yerlefCD <Eyüp). •-'-•••••••••••••••••••••••••• 
J'enerliler İbrahim, Nalın ve Melih '72 kilo ı Ahmed (Güreş). 2 Faruk 
vasıt.asne sayı adedini beşe çıkardılar. (Anadolu). 
Bu sırada Süleymıınlyo s:ığhafı ~rt 79 kilo 1 Muhip (Güreş>, 2 Tunhnn 
oynadığından hakem dışan çıkardı. (Güreş). 

Taksitli emlak satışı sekiz 
senede 0 /o 5 faizle ödenir 10 uncu dakikada Fcnerlller Penaltı- 87 kllo ı Osınnn (Güreş). 2 Munm.

dan altıncı ve biraz sonra da İbrn- mer (Anadolu). 
hhıı ve Nıı.l.m vasıtasllo yedinci ve sc- semti Cbısi Muhammen kıymet1 

tlzincı .sayılan yapmakta müşkülflta KÜÇÜK HABERLER Hasköyde Sütlüce ınahalieslndo De- 180 arşın arsa. !20 
Ulrartuı.dılar. Ve maç da bu suretle 
1-o Fenerbahçenin gıı.Iebesile nihayet -------------· mırclohannes sokağında eskl 4, 6 yeni 
bUld 41, 43 No. lı . 

u. * Üsldidarda Tahtırevııncı soka- Usküdnr İcadJ.ye ya:z:macıavadls so- !597 zıra. ve 17 parma.t '70 
BEŞİK.TAŞ 7 - isTANBULSPOR 1 tında. oturan Kamber Qğlu 14 yaşın- kağında eski 1' yenl 18 No. h arsa. 
Oünlln en mühim karşılaşması Be- da. Mercan, ıı ytl.§ında.kl Mehmed Kadıköyünde eski Altwılmde yenl :he- 1'o kattın sekJz odah 

llttaf Ue tsta.nbu1spor arasında ya- Sıddık ile ıakal~rken sağ baldırın- -Oaliye mahallefilnde Kotnı. 90kalında üç sofnlı a.ıı..~p bir 
eoo 

Plldı. İsta.nbulsporluların ıeçen dev- dan yarıılaml§tır. Suçlu ya.kalan- ski 34 yeni 34, 3f en yeni 34 No. lı evin tamamı 
redeki büyük canlılığını gös önilne :mış, Mercan, Haydarpaşa Ni.imwıe 1 _ Arttımıa 29/1/943 tarihine rastlayan perşembe gQnti yapılaca.k ve 
ıetırenıer bu maçta BeşlktQ§m naaıl hastaneslne kaldınlmı.,.c:tır. 14 ten 16 ya kadar dMam. edecektir. 
bir netice alacağını nıeraltla bekli- * Çocuk Esi.re-eme Kurumu Küçiık- İhale arttırma earıunda en yiık.9elc ~l "fel'ene yapılır. 
Jorlardı. Ta~lar sahaya şu şekilde pazar J1&hb'em umumi yıllık kongrıest- 2 - Arttırmaya gtmıek için muhammen kıymetin 1' ıe • nlıııl>et.ınde 
tıktılar, Befiktq: n1 akdetıruftır. Reı.sııp Sadık ea.- pey ak9H1 yatırmak J&zımdır. 
!"elımea AU - F~ Yaal - B.ifat. llm Blrter. heyeti idare Aznlı~ma 3 - Arttırma bedellnln d&-ttıe biri pef1n gen kalanı 8fJtm .enede .-ıs 

• Baaeyin, Qaçı. - Sürt, Şölı:rii, :Dra- Niyazi Dolan, Mehmed Yalçın, Be- mftsa.vı taksitte ödenir. Taksitler ~ 15 fal7.e tabidir. 
•hn, 8eret, Epef. llm "fe Cemal IJensöa mıçıım'fJe:rdlr. 4 - Taksitler ödeninceye kadar ga}'rlmenkul Senclıla blrlncı derecede 

İst. Sp0r: Plkret - Parak, Bapl - Bir ~ocuk bakımevı ile bir ktlttlph&- ~eklt Jrahr. 
lhdlh, R6ştü, Mmaffer - Vakur, Be- nenin açılmMı teklif, bu dllekler 15 - Binalaruı fotografian Sandık dalılllndet.ı sat.aş .ıonund& teşhir 
kir, Mükerrem, Kadir, İsmet. heyeti idare tara.tından kabul edil- olunmaktadır. l'&zla ıaf•tllt almak ı91n salona ıntıracutı edlllr. (158) 

Hakem: l}azl Tftcan. miştır. Fakir yavrulara Yardım se-
Beşlktaşhlar Hakkıdan, İstanbul- n)fletuecektır. M. M. v. Hava müıteıarlığındanı 

~rıuıar Bilk)yman, Tank ve oel!l- * Narmlnln ldnreslndekl çift bey- ~ava teknik taburu l~ln alınacalı llln edllmle olan maJrhıtct .,. aair 
en rnahnım bulunuyorlardı. Oyuna glrıt araba, Aksaray Cerrah~a cad- anatklrlann Hizumu tadan alınnuş ve kadro da dolmuı oıctutundan mü
~~ mcrkrzden yaptıftı, &er! bir deatnden geçerken Ahmed oğlu Halil racaat ~emeal ve Jlln iarlh1nden itibaren yapılacak milr&caat.ıarm Q. 
lk1 ı-. a batlandı. İlk dnklkala.r her adında blrtslne çarpI11L1, yaralamıştır. bul edllmlyeceğl 1lln olunur. ce. c58• 

fın mütevazin çalışn.ası ile ------------------------------------------nçti. lktnoıııar rW.l:nr altında 
olmalarına ""l.Cmen ynvaş yavaş ra-
kip kaleyi ta~.,.e başladılar ve 9 un- ~~ .. •••• 
cu dakikada lbr •• 1 ft"'ft' 1 +_,, __ ._ 
cumıa takımının bfr §<W_.. bir h\1- .....-vul, Beyoğlu, Kadıköy, O's:kUdar, Adalar ve Botazın her ,erindl ev çartıman, huı, vllll, 7&h, JDAP-
İ8tanbulsporlular bu"JrtGnü yaptı. za. 4ötkln ve aa1re olqp da atn•k Tef& bu stbl emll.k almalt ı.ıııtt,,enler n emınını lfletmek anusud& ı.e-~. . aonra. 
hızıa~dılar ve Befiktat ·~ ur nJlı •bllk repertuvarı mllyonlan atan Tllrk EıulAk Bl\roısuna :ıııtırt.e:aat edtı:ıtz!• Galata ömer Abtt ban 
~r Solduı gelen l1.l" • ' .. 2 ~ ut 2S No. Telefon: '23"8. 

Emlak Ahcı Satıcılarına 1 .. ve 

KOCOK iLANLAR 
l'MkalAde ahTBiln devamı 

mlddet.tQce g&JJ1 muaYJen ctm-
lerde haftada at veya iç defo. 
nefl'edllecett.ır. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
ESKİ YAZIYI iYi BİLİRİM - Tah· 

silim ortadır. Daktilodan anla.run. 
Saat ıı den 18 e kadar çaJJoa,bllecek 
bir 1f arıyorum. Adres: Akşam mat-
baası t A. 29. 

BUKUıt FAKtJLTESI - Talebele-
rtnden blr genç, her gt1n ı - e saat 
~hpnaJr tbıere 1f a.ramıak'ladır. Ta-
llplerln .Aqam'd& V. T. :reırmim mele-
tupla mtiracaa.tları. -1 

AI..MANC.t., l"ILOISDC.t. n iNGt-
LİZCE LİS.uiLA& tuı: ll'lmOGRAFİ 
- Ve daktllop blbe»ın ftltıf bir be.-
yan 1f &n70J'. cM. O. PehH"f'Mllar so-
kaıt No. ı Ankara• adrealne milra-
caat. 

!KAZANÇ KANUNUNA GÖRE -
Ticarethanelerin defterleri, aıım. kal-
mış hesaplan yeni ve &ti Tetmcıe eh-
ven flatle yazılır. Ak.,'Ulm,da ~upla 
CK. T.) rumuzuna. -3 

ORTA l\IEKTEP DERECESİNDE -
Askerllkle lllşiği yok, daktllo bll1r. Hu-
susi veya. resmi müesseselerde müna-
s1t> bir iş arıyor. Karagtinırik Mukte-
slp İskender mo.hallesi Uljl.Cu çıkmazı 
No. 7. Recep 'itstünol 

BİR BAYAN İŞ ARIYOK - Türkçe, 
Fransızca ve Almanca llsanlarmı bilir, 
makinede gayet seri yazar, cldd1 bir 
müeaseeede çalışmak üzere ı, anyo:r. 
S. B. rümuzuna 176 Posta tutusuna 
ınüracaatlan. -1 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR -tTI BiJt ERKEK AHOI .ABANI-
YOR - Temiz. çevik, 1y:t bir ahçıya 
ihtiyaç Tardır. İstanbul s.tbk Yurdu. 
Tel: 20107 

BiR nAiMf HF.KiME (aaldana) ın. 
11YAÇ v.umıa -İsteklllertn Taksim 
Belediye Bahçesi karşısında Taksim 
Vakıf hastanesine müracaatıan. -1 

17 iLA 21 YAŞINDA Bia GENÇ KIZ 
~RANIYOR - Ambalflj 1f1nde ~l~a-
cak bir genç kıza ihtiyaç "f&l"dır. ika-
metgft.hınm merkezi vazlrette olması 
vapur vesatr vesaite bağlı olmaması 
şarttır. Yazı ile İstanbul 757 post.a ku-
tusuna müracant. -1 

.MUHASEBE İŞLJ:RİNE llilKİLE 
VAKJF BfR l\IUHASiBE hrrtYAÇ 
\•AR - Taliplerin görüşnek üzere 
aşa~dakl adrese mUracııatıan. Gala-
tn 6 ncı Vakıf Han No. 8 Ondet Cebe. 

-1 

BAYAN ARANIYOR- Tqrada dok-
tor muayenehanesinde çabtımat üzere 
Fransızca bilen, ika.met ve 1qesl te-
min edilmek şartile ve blr mlktnr da 
maaş ve~llecektır. İsteklilerin Akşam 
gazetesi ııau memurluğuna müracaat-
lan. -1 

HİZMF.'fÇİ ARA1'ı"ll'OR - Ortalık 
işi için orta y~Iı çalışkan, :tımscsiz 
temiz iş yapabilecek. NLşantaf, Teş\'l-
klyede Çinar caddesi 11 :No. Fehmi 
npartımanına müracaat. -1 

3 - SATILIK EŞYA 
ltU DEN iTIBABl:N - İatuıbulda 

çıtan Tilrtçe suet.eımn bu J'lla ka-
dar olan koll~ks13'0ftlan atın alına-
cKtır. Eblt "feya tamam yeya bir 
k.a~ guıet.eye o.it olabll!r • Akşam 
s. !!. O adresine müracaat. - '1 

tyj BİR f'IRSAT - Yeni blr PöU 
Gri kürk uygun tiatle satılıktır. Mo.ç-
ta'da Narmanlı Ap. kapıcıla.nM mU-
racaat. -3 

FiAT HO MODEU OTOMOBİL 
ARANIYOR - Mar.Pu"'1lar Fevzi 
Şamlıda Garbls. -3 

4 - Kiralık • Sablık 
ARANIYOR - İstanbulun her sem-

tınde muhtelif tıatıerde Ankaradiı.ki 
müşteriler! için acele satılık e.p:ırtı-
man, dükkln, ardiye, ev, ltÖ§k, yalı, 
VWA anınıyor. 
İstWAl eaddes1 No. 98, b1r:incl kat 

1 
Ankara Eml~ simsarı Beyo~Iu şubesi, 
Müracaat: Telefon: 41571. ıı 

Sahife '1 

ARI~ 

1 
ARANlYOR - İata.n.bulun her sem

tinde her bedelde ve her ebadda. An· 
karada.ki müşterileri lçin acele t Iılıi sa ı 
arsa, bn", bahçe, sayfiyelik aranıyor. 

İstiklAl caddesi No. 98, blrlncl ka 
Ankara Emllk sims:an Be~u fUbe 
Müracaat: Telefon: 41571. -11 

!000 LiRADAN 500,000 LİRAYA ~ 
DAR SATJLDt EML!KLER - Müra.• 
ıcaa.t: Fetcll Selek Tf1l1c Eınl!k 
Galata ömerablt han 

Bürosu. 
at lklncl k 

No. 23. Telefon: "2388. 

ANKARA BAHÇELİ EVLER - dl 
devren at.ılık evı olanl:ırın :Beyo~l• 
posta kutusu 2284 numaraya t&fsUU 
ve şartlarını blldlrmclert. -ı 

S.lTllllt BAHÇE (15'70 il 1) - tİa. 
k:Oda.r, Dotancılat İhl&nf7e eadd~ 
No. 23. FevkalO.de nezaret. tramvaya. 
plAja yatın, io1nde bolt&n kuyulu vı 
Dd ytız meyva atacı vardır. Milracaat.t 
Tel.~ 80075. - ı 

. 
SATIUK ARSA - Nl.§antqı cad .. 

desl 1529 metre murabbaı ~!diye-
köyüne nemretU arsa. :satıllkt;ır. Tele-
ton: 22933. 

8ATJLJX AKSA - LA.leli tram-
'fay caddesine bir dakilca denize nazu 
221 metre murabbaı arsa satılıktır. 
Telefon: 22933. -

MOBLELt 1,! ODALI MVSTAKIL 
DAİRE - Bilfummı tonfonı haiz bah-
çe ~Ddr. Alman Rfaretaıane:ııl 
yakmın,da Ayazpqa Çifte VAT aokü 
11 Esen apartımanında müstakil btl 
daire kiralıktır. Tel: 43633. 

:PANSiYON ARANIYOR - Anka.-
raoda oturan bir aile kıJın İstanbulda 
bir ka.~ hafta kalmalı: flzere merltel 
nrde rahat bir panSlyon arıyor. Kalo-
rtfer "fe yüksek tat için asansör şart-
tır. Büyücek bir oda kAfidlr. Banyo .. 
dan " :mahdut olarak mutfaktan .,._ 
1'& ofisten ı.nııade edilecektir. A.lqam-
da Kilçllk UAn memuru vasıtas1le (An-
kara> rünıuzuno. iznhatıı ve adresli 
mektupla müracaat. -8 

DAİB.E ARANIYOR - Maçka, Tak-
sim, Beyoğlunda 2 - 3 odalı konforlu 
btr daire aranmaktadır. Tel: 24366. 

-1 

MOBİLYEU TDDZ ODA - Galata 
Karaköy, 7at:ın mahallelerde az nü-
fuslu aile nezdinde arıyorum. Yemekli 
de ola'blllr. Akfamda (Oda) rilmuzuna 
mufassal mektupla bild!rilme61. - 1 

KALORİFERLİ BİR - Üç oda, müs-
tıakll. iercliıa.n mobUya]ı, Beyoğlu • 
Taksim ve civannda a.ranınaktndır. 
~'dıa. A.C .E. remzine mt!ktupla 
mürcaat. -· • 
5- MÜTEFERRiK 
FRANSIZCA - Olarak riyaziye, tl-

zile, tlmya, tabliye ve Uan dersleri 
verllir. Flatler uygundur. Evlere de 
gidilir. Alt§am iazetesinde M. :O. ril-
muzuna mektupla müracaat. -2 

TVRKÇE VEYA FRANSIZCA - Rl-
yazlye, fizik ve lisan dersleri verlllr. 
(Mektupla evinize davet edebUlrslnlz). 
Mres: İltıer. Galata, Lüıecl Hendek 
No. 108. -1 

ntAN'SIZCA LiSAN MtlTEJIAS. 
PROF. ANJEL DERSANESİNDEN -
Evladınızın Fransıxası zayıf 1se bl7A 
yollayınız. Çabuk taln1yc ederiz. Aza-
m1 1 - f mevcutlu mÜft"rek dersler 
lçin aylığı 5 liradır. Bahçekapı tram-
vay yolunda SelA.met hanı. Hususi 
ders dahi verlllr. -3 

ALMANCA DERSLERi - Qocukl .. ra, 
b{iyüklere Almanca gramer ~ mu-
habere dersleri ve.rlllr. Kolay metod-
lar sayesinde 6 ay zarfında Almanca 
Öğretilir. Clhnnglr co.ddesl Güner 
apartınıanı No. 60 Madam Siltar - 1 

l\IEKTUPL&RJNIZI ALDIRJNIZ 
Gazetemiz idarehaneslnl adres 

olarak gôstermlş 
'mizden 

olan karllerı-

PR - ~f.N.E - KK. A.H - MÜ· 
tercim - D.R -. Ş - S.E.G -

M.K - A.B.C. - 1" .S 

namlarına gelen mektuplan lda-
rehan em izden aldırmalan rica 
olunur. 

Zonguldak kömür havzası aağlık komisyonu 
batkanlığından 

Doktor, Başhemşire ve hemşire 
aranıyor 

Zonguldak kömür hanuındaki Kandllll lıast.ahane.sine 300 Jlra tlcreUe 
b1r müteha.sıu hekim alınacaktır. cDahlllye mütehassısı tercih olunur> 

Zonguldak merkez 1şçl hastanesine 300 Ura ücretli bir ortO]Xdi veya h:ırJ 
clye mütehassısı, soo lira ftcretle bir clldiye mütehassısı, 100 lira 1kretıe bir 
bq hemşire, 'fO lira Dcretıe ~ hem§ire 11.lınacaktır. 

Taliplerin I0/1/142 tarlhlne kndar Zonguldakta Havza ba.f hek.lmU~Ine 
mtlrncaatları llln olunur. (239l 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Menba su kaplnnnın temhlıindc kullanılmak llU"re ynptırılncnk 300 000 

adet tul'fUJl mühür açık ekilltmcye konulmu§lur. Mecınuunun tahın!.n b .. -
dell 861 lira ve lllt teminatı 6' lira 58 kur~tur. Şartnrune Zabıt ve Muam<;
lAt Mildürlliğü kaleminde görülebilir. İhale 22/1/942 p~rşem'le i\inü ~:-.t 
H de Dalml ~iimende yapılacaktır. Tallblerln U!t teminat makbuz Vl'yn. 
mektuplan, bu lfle ~ eder &telle aahlbl olduklarına dair vesaik ve 941 
yılma U. Ucaıet oda.sı veslblarlle ~ süııtı muayyen aa.a.Ue Dabıı! Encu-



Sahile 8 

Gurbetteki 
Kadın 

- Roman -
Tilrkçeye çeriren: 

MEBRURE Sild KOBAY 
sl'Jt yeri: REMZi KITABBVI 

KiRALIK 
e SATIUK 
DALYAN 

lıfaruf Karaburun dalpıD\ 1IO 
dönQ.m arazi YI YOllled .. bea
ber tiralıt ve satılıktır. 

Müracaat: 
AyUpaf& Mete Cad.. Teni Ap. 

No. 1 de Bayan Emine Ölllr. 

Dr. İHSAN S.ud ™ TiFO AŞISI 
o ve paratlfo huıaıı.tıamıa 

tutulmamak için te.&ı Jcaı'I. ma
aflyeU pet emin ta. ...-. a.. 
eczanede bulunur. Kutum 41 lm-

ruıtur. 

Memedeki Ye •-•ıl• 
kesilen çocuklara pla 

Fosfarin ZiYA 
Yavruların iyi besleıunelednl. 

tcnbul ve gürbüz olmalarmı te
min eder. Depon: ZIJa thalan 
ve Gıda müstahzaratı l'ebr1ba. 
Volto Han No. 2 - 1 Asmaalb cad. 

İstanbul 

Bayanlara müjde 

ILONl(A 
ASKERLiK iŞLERi 
*Fatih &sterlik ıubeıdnden. Şube

ye davet· P. TePıen Recep ot. Nec
mettin (45359). 

P. As. Tetm. AlAettln ot. Badettln 
311 (16188). 

Yer deiiıtirecek 
kiracılara tavaiye ! 
Akfam"ın KOcOlc b.AN

LARf nı dikkatle okunanız 
kendinize en elveritfi ~rdu 
'orulmadan bulabililliniz. 

ZA YI - Devlet Dent.zrollan HaBo 
tabrltasuıdan aldıtım hilv17et vesi
kamı zayi etUm. Hükmü 7ottur. 

Haliç fabrikasında 1fç1 55 numaralı 
Recep Algin 

~-Doktor--. 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

Ccerrahpqa hatanest bakterlyo
JotuJ Kan, idrar, laalpm, me
ftddl calta tahllDert Ye <idrar 
nn&ulle ceı.euıın Dk sial•ln
de bil &etblll> ,apdır • ....,...., 
TaJadme ılderken Meşelik sôbta 

Ferah apartıman. Tet: tHM. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

aş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

lealnntla Ptitle 3 lıa,. alınabilir. Her yerde Palla lnıtalari 'Urarla ideyin&. 

Harbın oatl•ngacı"dan beri TUNGSRAM am• 

pullan etokumuzun korunma11 ve yeterek kullanabtl

meal için kartılattıgımız bOyDk gDçlOklere ratmen 

motterilerilerimizin hergon daha çok artan botoıı 

isteklerini Onleyebildik. 

iki yıldan beri ilk defa olarak mallarımızın yol· 

lanmaaında beliren· yeni zorluklar netıcesinde bu fık
kanun •JI içinde bir arahk elimizde TUNGSRAM 

ampullan _ kalmamıftı. Bundan dolayı moıterilerimiz• 

den ozor_ diler, fakat ayni zamanda boyok bir parti 
mahmız pldi1tni ve bunun arka11ndan diger partıle• 

rin pl•Cfllifti ulftlhalumuzv ve b6Jlece yapılaoal 

batan talepleri kırşılamaga devam edebilecegimizf 

kendılerine mojdelerir. · 

BUBLA RIBADBBLRR 

IHHHaıaaaalllll;c;·,~;;;;;•ıııy~·;;;7h,n;•·ii;;,;:;;iiiii'aaii:t;;i;;;-····:1::· 
111a11aa aaaa1111a11a11aaa1a111111a11a1a11a1aaa .... llll .................. Hnaa1111a11aa1a11 .............................. ___ ._ı ............ ... 

Şehit sGrültüaGnden mk bir lıluhamlll«l Muvaldrat 

'erde bayük bir parba ~· =· =~ Semti Mahallell .,.. !Dblı No. Cbıll 
~ ~ ortam~-~ 1881.ıt 2'18.H Kadıt6J OllD•0 • .. Antlacıb&p SU1/l Ö2rlnde k~ bulanan MI& 11 par-
"" .- manzarab ,._ temiz aeı ıı No. ela mubnet '12'1 men m11-
" fJ'I bainnh. kadm. erkek rabbaı ananın tamamı. 
t.er tGrlU butalara aÇlk huusl 292.St tı.• • • • 12 Ada 15 panel 10 No. 111 .,. '11 metre 
hutane. Sinirlerini •e ,.oraun· murabbaı aıanm tumm' 
luiuta dinlendirmek n aeka· 3896.91 292.21 • Raalmpqa Rdı\un IKe~al tl-43-45 Ada 198 panel 1 No. 111 Ti Hl m*'9 
laat denini ıeçirmek f.ti)oen· Yekletlrment 27 m11ra!>baı ananm tamamı. 
lere ....Uua yealne müe.e1e. Yukarda c1Dll ve mevkileri 7azılı arsalann m1llt1feU 1atılma1t bere 15 gün m1lddetle açık arttınnap oaa-

Telefoaı 42221 kanlmlltır. İb&lelerl 23/1/"2 cuma ıüntl .. ı H dedir. İ.ltıetıllerln tı!llllnatıarlle mlldllrltuc mahlaı&t kalemine 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_.!m~ilra~c~aa~t.ıa~n~.----------~(~154~)---------------------------------------------------
latanbul Maarif Müdürlüjiinden: 

.ıın:!. ~~1!~~ :::n1:ı~:~~ =~ n:ur:'!e ~ı.:: Petrol Of isi Umum MUdUrlUğUnden: 
3895 Ur:ı. 63 tunıttur. İstetlller bu battanıyelere ait ıartname n nümune- Allkadarlann Onatın.lzde olan lflerlnl aran mutanat kOJDU.Ya-

rat blmat tendllerl ven miimıhdemlerl natulle takip etmeıerı lQ-
11 tııtanbul Maarif Müdurlütünde görebWrler. Pazarlıtın 16/ 1/1"2 cuma zumu Uln olunur. 

günü aat 15 de İstanbul Maarif Müdiirlütil binasında ıapılacalt Uln olu- ~--•••••••••••-••••••••' 
ıaur. (306) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden 
T. H. K. Balya ıubesinden Sat.an alınacak Beher kilo Tutan Mankbt peıy aqell " 1 .5 

İnfut ve .sair lflerde .tullanılmata elverltll tahminen bet ton alketln- Cinai miktar Kilo Lira Lira K. Lira K. 
de 30 antlm ıenlflltlnde w 'J-1 metre uunlutunda a adet potreı ve muh- Mllcelllt acımı 150 ı oo 900 oo rı 50 
telif ebadda lama ve fln• demlrl ve cıvata maa somun •bfa çıkanlmıftu'. ~t eblltmelbıkı 5/1/1942 gttntl Jaıntacalı evvelce Uln eclllmlf oıan 
Vertleıek bedel badd1 IAJlkmda 16rlllmed.lll takdirde I0/1//M2 salı libıl JUUrıda c1DI ve mtttan JU1)ı mleellit ıs1cımııotn mtlneaM eden obudı
btl W J&Pılacatuıda WJp1erin &JIU sinde ~ alracaatan din IUlclu elaıll&mmlla 1111/lMI cuma. JIPI -.& ıt t &allk ........ Ola oı.aıv 
..... (Hl) 

.--WERESiYE 
• o·BILY A. 

u ... ....delerle faldramıs •iı>arit bhal eder. Adres Beyoiluncla 
p....,.ı.. brtmnc1a GONOL Mobiln maiazuma ... t birden 

•••••-aoma müracaat. Telefoaı 43542 ------

~....,ozkurt - Emlak 
Dılkildarda TunuebelnH'• tramnJ caddNt üzerinde 3 parça ve ona 

bltlflt mnıre. 'f ~ uamıs teıeptr natte atılıktır. Toptan aab,fta 
:rtlmd• 20 temdllt ftlldır. 

Talaıılm AbdtllbM llAmld cadd61l Ko. il. Telefon: 43532. 

1 
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31.000 
10.9" 
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ikramiye 
Tutan 
Lira 

30.000 
40.900 
30.090 
80.000 

129.900 
80.IOO 

1%0.900 
80.000 
80.000 

320.000 

1'70131 . . • Yeldin ••• 960.000 

Ytis bilette 42,61 bilet 
KAZANACAK 

. Tam bDet C, Yanın bilet! liradır. 

• 
HOLANTSE BANK -ÜNİ N. v. 

ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 
AJANSI ı MEYDANCIK, ALALEMCI fııfAN .... 
BOTON BANKA MUAMELELERi 

KASA iCAR& .... 
MERKEZi • .4 ~RASAO 

"'llLDt • UIST€RDAM • llOnEROAlıl - •u•NOS ...... 
CAaaCA,• MAAACAlllO- HA.iFA - WILLEMSTAO - ORAJWUT&D 

RtO O• MNEIRO • SANTOS - SAO PAULO 

Devlet Deniz Yollan bletme Umum 
Müdürlüiü fl~nlan 

12 İkinci.kinundan 18 lkinciki.nuna kadar muh
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kallat 

gün ve saatleri ve kalkacakları nhtımlar. 
Karadenls hattına Pazartesi 1ı.oo de Tan, perşembe 1ı.oo de Ab11 

G~ rıhtımından. 
llaıtuı batt... Cumartesi 11.00 de Anafarta Slrkecl nırt.nn1ndan. 

NOT: İf'an ahire tadar haftada blr )XJlta JIOl)a
caktır ve bu posta İneboluya kadar Jldecettlr. 
(Pazartesi, salı UO de 

...... ,.. bat&ma - (Çarşamba ve perfelllbe ve cuma 16.00 da (Tl'at) 
Cumarteaı 14.00 de (Marabz) Ye paıar t.50 de 
rrratl Galata nhtımmdan. 
CPazartesl 

....._. ... , ..... - (Çarpmba ve cuma a.oo de <Marakaz>. OaJa&a nb
tımından aJrJca cumartesi 20.00 de <'Olcen> Top
hane rıhtımından. 
NOT: Çartamba günleri aat 20.00 de t.&anbaıda 
Bandırmaya talkmatcla n peqembe dnlert il&& 
suo da Bandırmadan t.Ranbula dönmekte o1aa 
aralık poata tş•an ahire tadar IQ'YedılmlfUr. 

Kara•lıa llattlna Salı ve cuma 19.00 da Bursa vapuru Tophane l'llı&&. 
:aıından. 

t.n. battma Balı 9.00 da <tilgen) Tophane rıhtumndan. 
NOT: Bad~ma İmroz poatalan 1stanbuldan puuı 
aabahı 7erlne l&1ı sabahı kalkacaklardır. 

AJftbk baUma Cumartul 12.00 de Mersin Slrlrıecl nbtmnncten 
hmlr ı el sirat Pazar 13.00 de <İzmlr) Galata nbtımından. " 

NOT: Gidiş ve döniifde Gelibolu ve Cı"kt•leJ'I 
11tnyacaktır. 

tmalt, Aynbk İ§'an ahire kadar İzmit postaa yap~. 
postalan yvalık ~ haftada bir yapılacaktır. ar hafta 

çarşamba ırilnU lı:altacat P<>~ta AyvahMNI db
cek ve mütealtlp harta cumarteal ıtıatl hJlcacü 
poeta İzmlrden dönecettlr 

c304• 


