
~:Ekmek işinde telaşa vuareııa te11u11 
üf us beganna ne· 

leri doldurmamı 
tlle ....... ,.tl'8• 
r~r.11111,letları 

lüzum yoktur 

~.nıa, ..,.ede IOM IDZW& pilotu yetlttirmetl tMbbti ftt-.u. Amerika. 

._ ........ slrme.l clolap.lyle bu ~ıctm dahıı çok •rthi• .gibi, Anıerı-

~ 
...,wc mlkJuta pil°* ~~e .. ,ıaıum,trr, Yukarıda bu 

_ plloUardaa bir canlı gurup~· -
.,..~~·""""~~-vvı~l--------------------~ı 

Ruzvelt 
diyor ki: 

ir mUza
erede çok şeyler 

Kral Boris 
ı• Kazır .. ıe 

n• mlddet ........ 

ı Şangnaya 
l hücumun 
şiddeti arttı 

M•lo nehri 
kıyı:ında 

loslahkem 
118Ykilar alındı 

(1111111dnı ti (AA.) - Çin reııml 
aja.mı, :Japonların Honan'ın merkUl 
olan Şann&Y' kartı ta&rrusıarma 
c1evam etı&Jderlııl ve Çaqpaıın 60 ki

lometre ~· Mllo neJırtne uıq. 
tıkl&nlll baber vel'IQ8ktedir. 

Ç1n.1Uer, Japonlann en öne atıvart 
k1JvVetlertni koyarak bUcum etuıcıerl
ni bDdiriyorlar. Dlger tarafbln Şanı
Jıay'm Çongyang eyalıetllıde Cinliler 
Yıuıpl !J8brtnl almışlardır. 

ŞUgllay, S8 (A.A.) - Japonıar, 

Honaııd& Kilo ncbrl kıymnda m11te. 
addlt mQBtahkem meTkll iflal et· 
mJtlerdir. Japonlar, diğer taraftan 
saaıceonun doğu cenubunda taarruz 
etmekted rl r. 

Vulin"' 'il • I !ngtiang fUlrlerlni 
zaptetnl' ı ı.r. 

lir Bas Cy ade 
Alm~a aılierlerl 

Hükumet 
halkı sıkma

mak için 
tedbir ahyor 
~ 

1 
1 

Tahdit icap ' 
ederse ! 

' 
zamanında 

olanlar 
Veya eksik maıomat 

verenler 

bildirilecek 1 · 

.. ~. nı ingiliz hariciye 

En yakm polis merkezinegtdı 
rek beyannameHrini vermeli r 

88 D u&ZI 11'1 1 
vA• k k nazırı Eden 
ıwılJ e :ne Moskovadan 

daiiıtmak iç n Çine gidiyor 
bir Kupon usulu 

tatbık etfı 
• 

inqiiiz, Amerikan.ve 
Çin murahhasları 
Bir konferans 

kuracak 
J&.Wl!ll:L.z-:.:i~ 

merkez.ldlr. 

Portekiz< 
ciddiyet 

BEŞiKTAŞTA BiR HAMAMDA 
YANGIN ÇIKTI 

Hav1uların tutuş naslle 
oaşııvan yangın 

nettcesinde 
Büyük bir çifte 
hamam yandı 

Bu aabah 8"iktatta etrafa çok heyecan veren Wr 
hamam yanımı olmuttur. 

Haçii Manokyan iıminde bir Ermeni kadma ai\ 
bulunan Küçük hamamqun erk_ekler kısmında, kurumak 
için uılmıı havlulardan biri pnmıya bql&llllfbr. ________ ... Fakat &itlide büyiyeD alet, tah 

ta 9ölmelere ve bameımm Jıcr ta.. 
raima ilrayet ediDce. mUtterller 
bqpl~. nilfUIC& hiç ka.Y1P ol 
INDl!!Ur. 

....... 
taal,. 

-...ıoı..--

Askeri.nadllerslllllll 
bomlr8•1tor 

~. (A.A.)-lmpM'at ... 

brma11 ile J&]cmda temuta buhaMD 
mabftllılr, IA;•'r ~ .ı..
"i.......e.rlDln JıWilPa11 apk ,elllr .... 
.~d etmek ~ stra, ba 
ıfchrin l'UlplD aıuJra•emetiDID merke • 

' .ı:ııı tetkll etUCUd .ıly111Jorlar. Bwum· 
:a beraber, JapoDlarm ya1Jıls u1rlrl 
hedeflere htıcum eWldert de U&w ~ 
ıunuyor. JapGD kumandanbl1, ı&udl
ladaki pJri mubartp A.merllraldalt& 
ll'WplDltıere llolltalbuulaJd Polo 8& • 

bul cilletlne mtmm&lan taftl,...._ 
de balaaaiUfbar. 

llOK'OllST naAIU TAflYOI& 
'hlQ'O, il (A.A.) - l'UlptD -.Ja · 

rmdaD b&ber •ertldfltDe gen, Amell
lca maJramıan, AmerlkM b&T& nv. 
ntlertni, FU!ptn actaıarmdaD l'ele
menk Hlndiatanma. ,.ıaat ~ -
J&J& g6ndeJ'mele bUl!'J' ~ •ı.
lar. 

E9cilmle bUkA•te alt ....... 

Japonya trcarelin· 
Japon parasile 

y111acak 
ıet.mek bere llanllla ~ 
ao b01t1k ~ bam' oNllu 
atsylenme~· 

Yanı:na yef.ileD etfa.lye yangı. 
mn etl'af a yayılmaama meydan ver 
meden ..Sllrmtlt eede, baD)AID 

lrullantlame.yacak f91rilde yanm11-

~t.ır·------ı HONG • KONGUll ıŞGALI 
l,..ıliz liran iiMl'İlle ,famim 

KUrbaobayramt edilmif ,_~. 

rollP,. (A.A.) - 4J.11.8: 
l BllncUWıun tarlbtnaea lUlıUlıı* 

mad'8 DU1fb1ı, yabancı pua1aftb 
kamlılyo flyatuu \e*bit eaecı.JJttt. 

tamlbDlllldl 
. · 11"'1°' ıa (A.A,.) - ~
.......... '8 Dkklmm sQd .. t. l8 
dl tam .... Je"""1, u...s ......... 
tatıap..,... _.,.o.,_-
AJ.riWa il Fiıt •• :M .... 

,,, . . ·, . - . . .. . . ··~ ~~-.:;. -_ -· 
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Dav ı akamlar 
Aıne:lkMlll mau.ıam bir ta.kim 

..... •tıaıla bartıe a.:rırdıil para)'I 
blll3 oru , ') a~ut :rlbnlmWle tutulamı. 
yncak rak&:.3l:ı:a baliğ olduğu için 
batt.ıı bCrılyoruz. 039 e,>llllündcnberl 

Mosko\-U. 23 (<\.A.) - Sovıytıt ge~ 

tebliği: 

rnlgam mıı!ıte!U fasılaJarl:ı kabar. 
tm!.' b , , e. nJ IJAveler ~-ı.pılm:ık. 
tadır. Nıt kim blr iki gün f'\"\el de 
pul nen J ı~ DtUJ olnrak hir harp 
t ın l tı c.:.ı.b'l ltB.bul ttl Sil Japon) 

27 Ukk!nun günU kıtalarnmz bQtQn 

cephelerde dll§manla ç:upı.,mıl§lardır. 
Cephenin b:lzı kcsirulerlndc kıtal&n 
mn: n rı h r t.cUcrinc de' nm ederek 
dli§manla ç rp mı§lar \"C meal<OI' 
bazı noktıııan lagal ct.m~crdtr. Bun 
ıar anısındn Likvln, Vleokinı.,, Novo'r 
ntıUn cıo ,. rdır. 

lbt ıı -ı lt rdtr Wız.ırla.nan bir rakibe 
luu-,ı mDcadele ha adlkba ııor.r:ı t.u 
tahııb~tın rn krı;a faadolarla ,.., clalıwl 
nrtac ı a<ııkAl'llır. 

Ciemllcrlmiz B3r nz dcn!ainde O<. 
nakliye gemı ı b:\tırmı,tı&rdrr. 

Bwl mıı1tabll ""'°" büıçeaj aym 
n,-ın ralcsmlar ümıriacle ,.tlırilm kte. 
dtr O.e bir iki gün enci .1 JMJD 
lıitçt'liln 4,1) mil ar )"{'D z:nmmodildll(l 

MOl'ik0\'3.. :!8 (A. A.) - DUlı 
ak§Sm Sovyet haberler btlro&u ta• 
rafından n~redilcn hususi bir 
tebliğde deniliyor ki: 

ı 7 ilkkanun ile 27 ilkkwmn a ı 
nu;ı Kalin"n cephesindeki krt.alaı 
703 1rfi nk tnnk, 6 zmılt otomobil 
tSO top, 1323 kamyon. 348 moto. 
sıklet 8 tavyarc, 6 ro.dyo cihazı 

~ibl Jl mtl ar J('n,. )akrn Mr fe\"ka11\. 
ı.;!.1'11 bht~ler dfı kabını 

f!dllnıl<1 ' bu ar tlo Japon~ıı dımyıı. 
nm n ı ng!MI bir dnf'tl olan Amcrila. 

bu,oıotlta "°' ölçtı,mcğ~ h:n:ır 

1 tin 
ımak S.:.umdır. Onnn için 

bir tarafa bırakalım. l:'alca& 
m11. d kalıaJ ettlğfbUtçelr.rtn de,a 
a h .) , ti karımnd& akim b~yi.ıt. bir 
• avret dU) ıııanı:u;ma hnıcn.., \ılı' mı 'l 

Jlvont:ır "'m!h-aatarca y~n ve dolur: 
1·aıı..1 ln5"11 "9 p:.a,.. 1§14' ruo&tem bir 
liwbla blrlblrlnclell a.ynlnıaı. iki~ 

EN SON DAKiKA 

E ~ SON OAKıKll 
Küçük Hanlar Kuponu 

Çılgmlar Klübü 
Yazan: lSliENDER F. SERTELLİ 
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Kl LtlM'EN DöNnŞ 

S'laa:ı. s~cldcnla ver11ğl cenpla.n 
.llatulaJakç.ı: 

- Bravo S:ıcldc.. 
Dl;>c Mlylenl;>orJu. E''e aöaclüill sa. 

12200 mermi. 718.480 tüfcnk mcr· 
misi \"G dr ~a b:lşka rr.clzemc iğti. 
n!lm' ~tmifilerdir. 

Ayni müddet zn.rfmda kıt.-ıları 
m·z, 3S tank, 120 top. 40 kıunyon 
tahnp ve 332 mcskün mahaldttı 
a~m:ını t:ı.rdetm 'şlcrdir. -----

ö.2tücAçe 
ftonuşatUH 

''MUll Korunma tonundan Jiiaımıı 
kadar parayı ..... Ttc:ıret '\'old[IJlfnhl 
bcyann:ım ı kö.>11UC?'C) kn4ar du
yurulma:: ı~n yaı.ılmqıtır. "Fon" 
k llml'fiinilf'tfl, o n bir mA.na 
....... U"IJ ....... ma , ihttmal ._ nndır'l 
"FCMtdtı" tertml lçltt m.tltje •e lk• 
tı;;;:ıtçıl:ı:ımız hl. k.ılnıııhlc teoıbit et. 
mı .. ter mittir. bllmlyonız. Hattı& k~ 
Jımeyl o.hl\ !IOlar bile, o kltnpta 
dunır, h'\lk ile J;;onu~ulurkcn, az 

~ok aıı,ılan, hl~ olni&Z8R yıuıınd:ı· 
k1ıı aorulua~a m.uıut öfrenllnbL 

k-n bir k ilme S.·uUalUlma IAumdır. 
SDNell bura.da kı_oll\yca "hıbıllsat" 

dMllebillr. 

* A:ynı be :un~nln ''lirt'dl va· 
dl inde kencllle,rtııc dUtcn ':ı4;Jfeyl 

,,._... .~, ~ "'Tl!m"' 

yuııılmı;> orsak, "domllluc,, knr,ılığı· 
dır ki "nlan", b'Uın olarak, itte a. 
eri bıı k llm~nln !c:ı.r,dıt;ı olabilir. 
"Blabf're" 11ln mAna ı .. sonradan.. 
.-luğunu ~.)temek bile t:ulı\l.br, •· 
nırr.:, 

* ",\ramıı.da mı:ıt:ıbakat \'ar?" ya· 
hut, ''bu m~l<ı ııh:lnlr mutabıkız!" 
Mki ".mıtnbskatı rJ1dirı,, buraya 

ka:lar h:ıfiflrttlk.. Fıı.l<at bu '<OAdf. 

ma dili k<'llmeal deı(Udlr. Kükll, 
t.oprajm .) iızllııdedlr. Niçin yerine 
oyıla.,.mıık" ı koym:3 ıılım ! "Bu me
selede ııb.inlE' oyda•ııı.!" ''Ara:n:zdo 
oyı!~lık \'llr!,, .)a!ı:ıt, ":.lr t!irh' 
oyctıı,µnıısor.ıı;!" nö,,Jooo bem "mu 
t:ı.bık,. \e ••orutabaJ;ı:.t., gibi lkl ee
kllll bir yabnıı<'ı lcr.!lm<'yJ dllc.rn 
çıkamn,, bem de her tUrm ta3rill' 
gelen bir lf.al'fıhk elde r.tmı, olaca 
tn'- ''A lına m:ıt::bıktır!,, .OıUnU 

''aslı glbldlrr" karellıl'a ne tasflyt' 
ettik. UJwı (Ankara) 

- Size b.> le t·•r sürpriFJm ftr ki" 
onhtsa.m saıı:ın.ını.., :;-en.gel 

Diyerek yemek odaeuıa girdi w 
krn1:nı t:ıtamıulı.. Kullbe nıısrı git. 
tt!Hnl, glı.11 lloncıımabn auıJ dlnto. 
dttlnl, ~,. ı.arar \'erlldlğtııl blttr bl 
re!!' an'nth. 

- Nasıı... benim poU. ballyeJlilml 
beteadlnlz mi~ 

Necmiye blrdrablre ba)"fttler IOID· 
ele kaldı: 

- Bu kadar beeerlkll oltJntuno bD. 
maıı b:zııa..:t\,:Jen ~ klıme.rl bu.. mlyor.ium. Sinan! Efcr bu anlattık. 
larruıdı. ~,,;;ıgosl evJa olaa.ydı, bütün larm grl'Ç('kac, Sacldeyl de o14e ede. 
buoaan :uı!ab::.:ıtl ,e: bWnln! 

"- i'cn;;~ıııı..:a. ~ b1r poU. 
lıafl,vesl glvl, n b tlll rüı ıc:.ne .. : ... .w 
'"" boolw ~tlu:ı>.:Lı g~ n gl;: ı Jr 
muhak .no ve m:ı.aıı !"!.} e ı:ı!ııt oL 
dum. , dJ., ~~tL 

IJa:ı ~ ~.?r:.:ı?Jl, Sln:ın oıI:ıauı 

a. peoc~ıd.n ü:ı .. ne o&armııı dr:llana 
oo:aaqol"J.ı; k:>.:nj.JUJUD kapma ç:a. 
Jnı<'ı • SlnM ba:ıını uz.Attı., S:ıc~)1 

~rdll. 
~k k1 ~ol..ıp ~kt m:lzakere cok 

UbL.'ll3:ın:ltı. V dıta ka.rarlbn eonla 

Sacid e' ı du:ı~or.i:ı. 

- t~ 

S~'ln ı;~lerı-k Oa\"l' l'ttl: 
- Bı:ı kn bir prrl:.ınıa parçMJ. yen. 

gec.ğfrn ! nurun Ö! le guz.l.ime glrdt 
cm tr iM'\ dlm ki .. beni ll&lld mllda. 
t.;aa rttJ~inl b r kere duyma' nhny41D, 
şlm.111 r,tct•p ~ındnn ff(Jt'rilo! 

- J>ekl Umet bn ı, ne dl 
)"D1'f 

- O. beıtl ki, Şln:uıl.>I Allattmyor. 
Şlr::ıal ele maz b'r a..1:\m 1f 
ima. hem ımh•na hart , t ediyor. Nliı.. 
hete: "S:ıcl1e h:ınıma :l'.tınaan ' r~llm. 
uıı tı\1 1nt n b'.ln~ !.ııl tet'\' ttll;in) 

ilana bllıllrsln, Ekl'r llı e. 
"1"9"• D:J n brtl1 ~ ulan 

ıır la1ı11ıa Waşba~a ..,...._ - - ....... ,_..._; -
Hayatta yükseırne .. 
niz ıçin bizzat meş

ul olmanız ıazımdır 

Vaşinglontla 
Haro strate;i
si müzakere 

ediliyor 
• Çoaı/Jak Je11-ruincle11 ihtiyarlık devrPıine {!ectik. 
çe,1ıaycdta Jerulıte edeceğiniz .vc:ziFclerde, ya«ntzın art. 
man gibi biiyiimeli. mesuliyetımz artmalıdır. • . 

ürkek imanlann ihtiyatlı olduklarını oe emnıyetlı 
bir hayal siirüklerini katiycn aJ.ılmıza ~eLirmemelisiniz . 
Böylelm hayatın bütiin zevk ve r.e~elcnnclen uzaktırlar. 

Hayatta yükaclmeh icin kend.niz uğra .mau;anız 
L! b. kimae. sizin haabını.=a bı.ı mesele ile me"tral ol. 
nıc ır • . k. ·· ··hı· 

Vlı§ı gton, 2S ( A.A.J - Ruz
velt, Ç~rçil ve Maker1j King, 
Lord H:ılıf ks ile Dorninyonlar 
dip!ornatlarlylc ve İngiltere ün' 
paratorluğu heyetlerıyle b·r b!l· 
çuk , t Jmrü erek h p rn • 
Jic'nı ıuzakere et ' rd r. A 
vu :ralya <'lC'i'i Casey, bu m'"za 
kcrd rin bı hassa Pa.sifiğin batı 
cenu'h '" · durum i~in son de 

maz ve hk kimııZ sizi daha i:;ı bır mev ıc ıuru ıvemC%. 

A~man 
tetiıiöi 

.ilımet Cemil Conk tayin 
edildi 

1 
1 

ı.tanbul ıımıcaı taıe kadro u tas. 
lıklcn çıkmıştır. Bö'ge !a e mUdllrlü 
ğtlno Ucaret ofisi umu:n mlldUrll Ah 
met Cemil Conk, tetk kat mUC:Urlllğll 
ne de merkezden Kayreddın GUlerytız 
tayın. edllm tlerdlr. 
Ycnı tc;ıkllAt bayramclan sonra fa 

allyctc geçecektir. 

italv~n 
teblıöi 

Homa, 28 (A.A.) - 1ttı.J.yaı> .ımuıru 
ı nrarr. hm.m li74 nu"!laralı teuılği~ 

B;n .. a ı cenubun.i ı ç vrcd"' dU 
m nın ı hlı v ta r yardımiylo yap 

hll .ı u k m kal 

-0---

lngiliz '.opçusu mihver 
nakliye kollarmı dö~~yor 

mUptezel bir kız mıdır? Eğrr böylt' H 1 _ ' 
ll&yıf ruhlu bir mahlak ol!ıas dı, ba;;"i.ln , y ,,, r,. 
Şlna.slnla telldlUrri kart1J6md:l d"rlınl • Ü 
yumuorar vr N'Dı.'1etf' •llnl verlrli. 1 

- Ba l,ter '-elli olmaz. B"lld Icor. Çeviren: Ut;~ "FFE:! EE=:!.\' 
kar.. Nihayet gM~ ve w~rübe!lı. bır 

kız olduğunu unutmamalı.. 

GARiP BİR HABER 

Ne~rnlye maa~ ('tk'l'!"tl• blr 
l.oltup ol.urdu. S•oanla kn:ı 

kafıMmm ~lnd,,. milhlm hlr P. !'ak 
b glblvdL Da\ ... n vt' d \~ 'n" ,. r.Jrtı • 1 
aüyoril•ı. ın~11 11,non f•ıo·•crn ,_ - Tı • 

- Bir derdi~ mı nr, ~n .. r'! oa. 
nm ııdn'mt' ırlbt l!'llr!ln'\,•or< ·ır. • 

Weca lye önftafo lıakl\rall bnı:ıau sal. 
ladı: 

- Evf'L Çok lbırtlnllm-
- Bu ü~'1nti'VP 11'"1'Pl" nr 'f 
Necmt,.e tıtr l<'"'itmf' ne CC\1lp ver 

d!: 
-Ben-

n w ~ • tu!ınf .,ey •• 
- J!lç cif' tuhaf dı ;;il. Bmeı tılccı:un. 

LlJ' ~ J:;'elmPn!.n Ş('br?ıtcrtnl ı;lmcl an 
l13orum• Bir ruetrf'•in 'ıtı-ı115 th 
,,.,ta ııana tllf'trea ;rakı,1r mt" 

il~ k • 1 

- "-
Telefon"'a !: nd·ci11c l•abt>r ve

r' n ::iyot b'zi hll .. , ·r. rr,•av 
s 1-ı ka· ul eUi. St cicı ve 
Hark\·::ı.va t~1 • ı ":1 "'

0

1" ;,.di. 
F' ~t k n a bana "M b" 1n 
vo··du 

ll · :ı .. zU: 
-Pc,, 

• i. T"'"' 

ve ı _tnu 
P:t~' 
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"1 r., mi
ill cr:ı.s1 
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···'"'-ır n";i • 

iNHiSARL~ARES 
BA.,'\"R 11\I \C YILBAŞI BEDIYEflt OLARAK 
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~~ cıı--!e uç dria munt.IPJM• 

c '~:-ı'U:! ,.l'(aı..,t 
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• n ı... •r"'11 l 
,:ııı l n 
., b",. l•t1 • ., t" 

i de t ... .,m 1r. J( •ul mi bu 
rv·a ,. 'il'- • • ·'1 t-~ '·:ı : 1e imi 
ı · · m ıa \ · c.d:.r. n bor lu sa~• 
c·..., • 

- H' l 'r ı. n~am1 bir 
ml.i.;te:::" · ·r ~ ·· n a ma girmi. 
~ n:ec· rr d V•Jdir. 
- '"''t ~'..l.r·p bir F~kilde k • 

nu~uvor:- ınuz, azizim St-ard·~ 
hu •a .. zaı J·o!lurrr. "lızt bir. be. 
~ c"rr.i ·or ·m Een m ·.et rs 1"' otes
na c:m icı adaİnıvrm, O"tın fş1erin3 
'\ıcrvor ve noli.,le r""c.ıı l\rasın. 

<la lıirde rirmivorurn. B·la 1:is 
n,.~, ..... lc ~oraca ~n·z bütün sua'· 
lere <'.,., ....... ,.CTr'·:·re h~z r.m. 

••• lodlr, ..... "-.. •.. , 

Dlye ba~ı~tı. Bu çıl:;"'3lığt )'ap 
ınıuaak 1!:1• kmıllnl ~ tutta. Do lla. 
dar mahrem bir t,l Siııatln Mail .. tt. 
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