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~ !,E AÇIK -
JaPonya bunu, Son D a k i k a Sovyetler yeni Yunan sulana· 

bir taarruza da babrılan 
Y•Pacakmı? --·-----
ttl••kova ve Londra 

... ' dan aelea haberlere 
ı1aı·' '"• Sovyet Rasy•, mev
leaiıa lre•diıi için avantajla 
•• : te •ınillerindea, lıgiliı 
Iİa ••Uıri de elde ettikleri 
•=ff•kiyıtlerdeıı istifade 
~ cl8f8aerek Ruı cep· 
il•l 1 

•• timıli Afrikad• 
.._.,.. laareketlerlıi gtv-

lt elE latımlyorlar. 
...: ceph11lnde büküm 

·---- cı doacllirBcl ve öldüril-
... ••ld•rıa bir orduya 
.. ~~-- karıaaaadaa fazla 

~t Japbflaı arbk ka· 
etaa,k mecburiyeti var· 

Sırrı Sanlı 

Amerikalıların Almanlara Göre 
yeni iddiaları Şark ceohesin. 
Almanlar ne de teşebbüs 

yapmak hala Alman-
isti.yorlarmış? 1 Iard imiş 

Va11n2ton, (a.~) - ~ev .. 1 Bertin (a.a) - Şark cep· 
york Post gızeleıı nlihıyetll j İlesinde teşcbbüı bala Al· 
bir Alman kaynağından al- mınlarıu elindedir. Ruaların 
dıSı bir haberi yazmaktadır. cephe boyunca yaptıkları ha· 

Bu habere göre Almr.n rekit önemli değildir ve biç 
genel kurmay1~1n Ruıyada bir netice alamamıştır. 
yeni bir plia ke~f edilmiştir. Yakında Alman ordnları 
Bu pllna yeni bir •ulh taar- teşebbüsü yeniden alarak 
ruıu demek daha doğru hücumlarına devam edecek· 
olar. Ba plina göre Alman- lcrdlr.S 
lar Rusya ile bubi kesecek 

ve lıgal altında bulunan 
büttia memleketleri serbest 
bir halde bırakacığı gibi 
Beyaz ırk adırıa jıpoaya 

aleyhine açılacak barblarda 
mlUtefiklcre yardım edecek
tir. Bana mukRbil Rus ba-
rekitı dardurulaca)dır. Ga· 
zete bu pliaıa muvafık ol· 
mak içi• biçblr-ıanıı bulun· .... ----
Isveç ordusu 

takviye 
ediliyor 

-----o.,__ 

Bir Alman 
kıt asının 

akibeti 
Londr• (ı.a) - Moıko9a 

cepbesiadeki Almaa katıla· 
rının akıbeti belli dejildlr. 
Bunlar bakkıada muhtelif 
tlııu.tırı.ı.&-·~.,..-v~i'&maıt 
üıere olduğu zannedilmekte 
beraber takviye almak içi_'!. 
sindiği dahi farzedllmekte-~ 
dir. e ! 

~ 1-----
FraıBadaki 

41 

muhakeme 
Bertin (a.a)-D.N.8.ajUiİ 

Vişiden aldığı bir habere 
rgöre etki Fraaııı b&yükle
., riai muhakeme edecek olan 
Riyom mıbkemeıi 19 ıubat

(ta ilk celıesiai aktedtcektir. 

başladılar ----
Stokholın, (ı.a) -Sovyet 

kayaaklarıDdın sıelen haber
lere ıare doğu cephesinin 
cenup keıitlllerinde Sovyet
ler Orel ve Harkofua ele 
geçirilmesi hedefini fgüden 
yeni blr l••rruza bıı1amış· 
lardır. 

Oka vadiaindeki tepelerde 
ıimdiye k•dır ııkı bir ıaret· 
te tutaııauı olan Almanlar 

gemiler 
-----

Loadra (a.a) - Aaalralhk 
tebliği: 

Akdeaizd• faalirett• bula· 
nan deaizaltılanmıs Ya••• 
denizinde kıtaat yllklll blylk 
bir düımaa vıpuıuaa ttatar· 
mııtır. Orta bBylkliktı bir 
livızlm ıemlıi o derece ~· 
ıara ujramııbr ki ba ı•m•· 
aia de batmıı olmıaa malat•• 
meldir. .... bildirildiğine göre bir çok 

noktılırd• ıeriye çekilmiş· 
lerdir. . 

Ruılar Olca aebriai Bol· 
hof iıtikııneUnde geçtikle· 
riai teyit ediyorlar.. Sovyet 

Ruslarla Finler 
boğaz boğaza 

Loadra (a.a) - Kareli 
cephe1iacle çok kır Jaimlf• 
tır .• 

kıtalar• ayni ıamaada Orelia 
70 kiloaıetre dotuıuada 
bulunan No•osilo çefirıneye 
çılıııyorlır • Ayal kaynak· 
lara gare Alt anlar hava 
yoluyle oılibim takviyeler 
getirmişlerdir. 

Almall Hlihizelli mahfil· 
leriaia tııret ettiiiae ıöre, 
bütiia bu .btlcumlar Sovyet 
kuyvetJ11ri•j -· · • · 

0 ........ l9l-clir ki Alma• 
kıtaları dltDl•ala temaıı kes· 
miyor ve ktf için hazırla••• 
mevzilere çelcUiyor. 

-----o- -
iki Fransız 2e· 

misi kayıp 
Viıi, (ı.a)- S bia tonluk 

Jlmuyet yli1t vaparuadaa 
Cama akı•m11adanbeıi haher 
abaamaaııtbr, Şimali Afrl· 
kadau Marailyaya ıelmekte 

' 
jıoıay•t ıon ıilnlerde o an • 

ne oldui" ~biliamiyen ıemı· 
terin ikiıciıidir. 

Buaa raim•• ltmlar ta· 
arruzlarıaı dardarmaQUtlat• 
dır. 

Buradaki birlik komala•• 
bir çevirme hareketi rapmaı 
dört aaat kadar karlar I~•· 
de yuvarlanan uk•!~~-~!.· 

· • • · af dilımaaı datıtmai• 1DP • 
fak olmuıtardır. 

-o 

Royter muha
biri öldii 

Kahire (a.a) - lıkıathtl• 
yedeki latiliı filon ••1•~•- -
de vazife ı&re'A Ro,terl• P•~ 
llDID mahabiri Aaderto••• 
buluaduiu ıemlye 1apalaa ltlr 
hava akını e1aa11ada lhait· 
tar. 

Geminin 176 kitillk m"ret· 
tel»abndan 160 kltl karta· 
rılm.ıttır. 

Libyada 
ltalyanlar 

Stokholm (a.a) - Harbi
ye nazırı parlamentoya tev
di ettiği bir kanun projeaiae 
göre ı.veç ordusu modern 
usuller daireıinde takviye 
edilecek ve bu arada deniz 
kuvvetlerinin inşıabtta fazla 
ebemmiyet verilecektir. Bu 
projeain tahakkuku için 750 
milyon Kuron• ihtiyaç göı-

Milletler,Je fetler gibidir ••• 

terilmiıtir. 

eıyorlaraıış --o--:_ 
tc.ı. - • Fin cephesınde 

it lre (•.a) - Dllakll b k nlar 
l • l•blliiacle ltalyan aı· as ı 
,-:ı•la blrliklerladen ay· Stokholm: (a.a) -Sovyet-

la aalllalere teslim olduk· lerio Karelli Berzahında yap 
:kıaclald llaaber mi- takları baıkınlarda büyük 

' lalcllae olarak t•· ıayiat verdikleri, Finlerin 
def ~-aaaktadır. Çlakll kaiblerinl11 aiıbeten az ol· 

._. .... : Lib1a malluebe· duia bildiriliyor. Netice~~ 
IJl l~IJaa aıkerlerl cid·I FiaHler taarruza ieçerek ıkı 

._. ...... ,,~' tekilde d6vllı· kOçük Ruı ıipeıini almış· 
":=' deae\illr ki Alma•· lardır · 

,..__.. 1ıadaı 111 harp etm•· - - o--

-- A. imanlara · kıı ••laep ltal1a• aıker· 

lba Ula,a har.kim.. heclı•yelerl 
..__.._"- •••mlı•W ol· 
'-. 

..ı.. Roaael b11 kerre 
• t-1ıTI1ıl1r alarak lyl 
"'-•q 111&dafaa1a ı•ç· 

•• 

Berlla (ı.ı) - Şark cep· 
lleıiadeki aıkerler içi• kıı · 
ilk bedl7aleria toplaamaH 
bltmlıtlr. Toplan•• etya 1~6 
1111110• parça tutmaktadır· 

- dl .ki· Gerek bayat te ıerek milletler •• 
- :: ~Akı\ •mantık': ve dia kitapları da elOrt .. i:r~ • · vaııta 91 aiJllllula ha11rla•CÜ • 
adeleainde-cvvelii mu•aff aklyet v~ zaf .,, go ~=ıterila badlaeleri karıdacalllla.... l 
...::;;.,;,;;.,;.,..-- d miltevekkal ve ceıar, bail araaaa. p.a.a ft ı 
tıilihlan•cakaın sonra a k d dltiamed•• eller ı p , .W. .... 

Buau yapmada• •• iıtikbali zerre a ar blllç dolaımaktaa baıka bir .. , ' 
lihıız kabrtan ıonaada ıokak oıtalanada •ç, 

m•••'•··· 
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JAPON 
imparatoriçesi 

-·-
japonyanıa imparatoriçeıi 

de J•ponlarıa ·ıözünde mu
kadde1tir. 

imparatoriçenin adı Na
rakodur. Uyaaık demektir .. 
Bul[Ua otuz yedi yıııınd-.dır • . 
G&rbüı olan bu kadın ıpor· 
~u ve muıikiıhıastır. 

Boı çoc11ğu vardır. Üçü 
.kız ikisi oilaadır. Erkek 
evlitlanaclan veliaht olaa 
933 te dünyaya gehniıtir. lı· 
mi Çuıuaodıır. 

Arta Asyadaa Çinin Gök 
ıu •adalarnıa geçen, orada 

· Akıu lıkabıaı alan bir Tllrk· 
ailetl binlerce sene Çinin 

· muhtelif bölgoleriade hü-
kümdarlık ettikten ıonrı ni~ 
liayet militt•a 660 ıeao ev
vel Jıpon ad•lar1na geçen 
Aksu aqfadından "Cim la 

" burada kurduğu devletin 
125 int'i hükümdarı bugün
kü veliaht Çuugaao·Akihito 
olıcıkbr. 

IWPllCill:OC USl• 

runda harakiri 

20 Ev soyan 
yam n bir 

hırsız 

Istanbul - Zabıta evelki 
gün yaman bir bıraız Y•ka
lanmııtır. 

Şimdiye kadar T •tkaaap , 
DiAaD :yolu Sulte~ıhmed, 
Uakıpını, ieyrek, Uıküdar 
Kumk pı ve kUçükpaıarda 
20 ye yakın ev soy2n bu 
adam sabıkalı gece hınız. ı 
laraadan K~ş ııh nımile 
maruf ibııshimdir0 

' 

Zabıta tarafıadan bir ay· 
dQnheri ııh bir uuuıtte ta
kip ve tara111at altuıd bu
lundurulan ı&bık~h evelki 
gece Kumkapıda bir evi •o
yarken cürnıih:ııe!ihut baliıı· 
de yakalanmııtır. 

Marifetleriui t&maaıen iti 
raf ~den gece bw ıtı ıdliy -
ye teılim edilıniıtir. 

• 

r ca 
Antep ipekli dokum 1 rı 

bddmıda Gazl ntep ticaret 
lhraıc tçı birtiklerialn umu· ve ıuıayi odaımıd ... n İzmir 

mi heyet top1anbl rına pa ti artıt odoınna b' mektup 
zartesi iÜnü b şt CQk, içti gönderilmiştir. Bu mektupta 
m la iki gllode ikm l cdi· 6şagubı im 1 fıo.ı verilmck-
cektir. tedir. 

Ith latçı birlikleri i . top· "Vi! yef 'zde im l edi· 
hmbbıra. salı güııü y pıl rak 1 1elı Ege: ı tı.. smn ve 
ikmal oluc*c ktar. Topla~tı \ ten~~ dil o ip~kll 
u :.ıtleıi öyledir: dokuru&I r-m ıuriy .deız kıa" 

Çuv J, k n viço ve jüt .ç k ol rak g len aiğen- ipek· 
mcmu1atı birliği umumi hey lil rle arı hrlldığı v.e bu 
eti saat 15 te, madcvi ,eşya !Uketlc me ~ leket senmyirıin 

tc, kki -o~ i ır·~ funu ö:ıüne 
ve m lıenıe blrJiği umumi geçil ıği od mızc tespit 
heyeti sıı t 15.30 d , çay ve edi mlştir. . 
k hvc birliği heyeti l'l t 16 Suriye in p k çürük va 
da, deri köıel ve deri s • kaiit 81 boz k il fuw tının 
D yl Y rdım. 1 m ddelcı İ bir k ÇR r o' r&ik aü. llm temİD 
liii heyEıtl sa t 17 do topl · et e i yüzünden yerli ı v -
nec ktır. yinin d~v mh bir d rb ye-

Ub Jitçı v lhrac tçı bire mesi bcaret v kiliğiniııde 
ıun ı\lagOıünO sol l•llağın liklel!'i bu auretl yeni bir D"Z!lrı üikk tun celb tmiş 
saplamak ıuıetiyle ölmllş· feaJiyet ydm girmektedir. ve odamızd ipekli san yii 
tür. Yeni heyetler bu h fta him ye mckeıulile bir ipek 

3 - lmpırıtorun riyaset içinde açılmış ve faaliyete i b l k'l dil · elt'ıai ·diyet nıecJiıiae idi bir snn Y üroııu eg 
1 

e uuş 
• geçmiş bulun cakl rdır. f ı· t eçitilmiflt• koıUiml getınek ıuretiyle ve ıye c g w er. 

----0-- Bu büro tespi edilen kc· 
imparıllor•~k•rşı ııygıeıztık.. tı !itele e gör() imf.f olunsa 
ta bulnnan bir so Y•liıtc ha- V ipekli m mulah mübürle-

Tütüncüler 
Acele 
Etmeyin! 

--oı--

Ankara, - Ticaret ff 
~ leti bu aynı on beıiad• 
mıotak ıı tütiln piyaı.ıı 
en iyi şutlar dıhiliu•• 1 

m111 ve öyle .._ devımletf 
içi!I icap eden:.bntua ıJ. 
leri almıştır. Müdıhı1• 
kaeizmasi iyice bazırlıİ 
tır. 

Milli ;bankalar1mız t · 
vadisindo Üzerlerine 1 
vazifeleri yıpıcaklardıt:1 
ldild müstıhıilisı b• 
korumıtk içia lizım f 
müdabal~lerde · butoi 
ve bir spekliliıyoD b
r.ıo hüküm snrmeılae 
d a brıtkmıyacaktar. 

Ticaret vekiletlnl• 
tediiğinde müatalııilo ~ 
vazif uin acelicilite 
m yarak ıukiiaet ve · 
zamla mallarını ıatıd 
ibaret olduğu ilife edf 
tcdir. . 

~-o----.. 
Bitlere sal 
k t yemif 
b zulmad 

rakiri teklif edilmi~, fakat Go••z me:kte domgraf mlllktedır. 
kulak vermediği için evine D6mg&mı ı h •i bir mührün --•-
•teş verilmek ve bu ateşte a J e bulunmadığı hum şl nu o • Stokholm(ı.a)-Ofl 
aır11wa9ur. • · 1 ~ ..... r .. :r:ı_ At. 1 tışı ll!'Z edilmeme inin la· 

__ _.,o--- I ......... " • •w. •• u ................. or •• • · - , -- ı.HAirUme ini bildiriyor: Sosyal Cd,_ 
arına devanı edilmiştir: ilk rıc derız. ...., .. o ....... .aa: .. ~ .. Rerlill 

J Y
a mı!çı Altınordu Kı.ışıy~k habirfnden aldtiı bı~ 

-P- 8 pOD bib takımları Yıtpıurştlr. Birinci ğöre Almaa matbuıf 
H1raldti demek kendi N •• , u 1 devreyi .o-ı g lip bitiren sı- W&uya içinde •ıkeri f 

ktndino idam cezası vere- u us nası Altınordu oyununun bitme· YliiSi cereyaal11 araıı.J 
rek bu cezayı da kendi A tt ? ıirıe on dalıilr varken ı'Lı•. e.., rüş, aynhkları ' bulıİ 
kendhıe iufaz •tmek r 1 1 

•• bf d tli ı ... oldu- ve .. r • e sonrn üçünçü k şmyinhm karıı ilk dfl 
· iu:u '-azdık. - 0 - kolu k~ydetmiştir. Oyua nok vaıiyt;t almııtar. 

u cezayı kendi keodiua Eıelden bir ksç yüz bin bitmek uzere ikerı ydm d~n Gazeteciler diyorı.ı 
tatbik etmiyealer bıkkıada vabti IosanıD vatını ol a oyoıyau K rşıy kehf r birr Mareşal Bravviçln ~ 
cezaıua ilçüacü bir el tera- Japonyanıu verinıli ııdaları ~ol y pmıv ve oyud böy!{j- Sığır vr.. ma"dtl&rdtın bar:- mandınlıktan çekiJas" . : 
fıadan yapıfdığını da zfk· h lk hlrle 1 3 Altınordunu ı g • gilerinin k silebıl c ğirıe dair bir 5iyui sebep ve ~l 
rettik. ı ı, üç bin 1 Hte evvel lebcaile bitmiotir. bir keç gü evvel Y znııştık. rılıgıle ı'lcrı·ıı· deö'ıldfr. I .. 

üremeğe bış smt§lar, Yih: Ga t O • • 
• H•tt• 932 ibUliliui yıpan k · ~ epe Ateş n Y şı d d hil claıak üze- oırdusuouo başındakfll 

bır •l•y zabitinin alıy ku- tene evvelhıisıe . ad., Jo· Bunden sonra im iki t • re 10 Y .ı k d r olm çift d ~ 
d poayaaıo içioc hıç bir ec· kım k rşıl şmışhr. Her iki ve ko u ığır ve ma d la.- llD a yıpllaa de1J7 

. maa anlariyle beraber bu t f b riyle 8 yLlSUliı. luıdr..r ve 8 hvalia icıpları olıt•t 
c k d'I nebi gbmeıiae lllii1aade :ıra sa ay en kuvelli k d- • 
ezayı en ı erine tatbik et- edilme' zdı·. 1 ·ı '-- k y şınd o:ın dışi ığı"l"'rın pılmışhr. 

tiki . . l d ro ame Çl6:b lariıe oy..... a .. 
erını ıöy e ik.. ü ı h L'l[.AI ahnm1ısı ahim sı ve kesll-
ş . d' d b' k Portekiz geıniciltııi tara~ g ze ve eyce ah olmuştur BDtün generaller •ı' 
ım 1 e " •ç nıiıa) Göztep~ birinci haft yımda mP-ai YRS k edilnıi tir. erkinı Hitlere ııdılı 

daha verelim: fından keşfoluaau, Anıeri· Kesim y igı dışında k'"'· ' rüzğar1 kendiJebiode ol rl'-k .. miol vermişlerdir. l 
1 - lmpıratoıua treıı1• .. 1• kahlar tarlfı dın ilkönce 21•• ifjn ber b şt ki erk~k ve 'k .. oynamış ve A""vreyı· O 2 d dolayı sahı-ı bı'ılerı·ıı 

J i d•kika geçiktirdig" ind•n yaret odilcm. ~oar da J.... k zanmı~tı-. """ işi uığı lar v macd r r .. 
d 

... , ... ~ • planda b1akmaktadırlf 
ofıyı bir rn kaı;,.ı treaia giliılerin z.iy r tine nır.1.. • {'-' • d ene k b h 1 rd k ile. lı 
1 

r \1 .. tii!lcı .. evred~ r"ıg" ra L ·ı· n ' d i · d tan iui bugüa hıt 
- a tn!da kendi i pırr•ltmık d d'I A " ... l"Jl ır. uunı rın en en .e - .. ı l' J h rH O C I CD j1ıpOPYDı Vrupı kuşa oya lll IUbll roğaıan bü fi wti.:ı ' 1 rdigi yerler- hişlerİD ilstünde oJOI" 

ıure ıy e 1rakiri yapmıştır.. ile bir asır evvel tnuı§nıaığa üstüıı bir oyun. tuUur 0 Göz- de sP-tıhr. zımdır. 
v• 2. - Süngüsünü kaybetti· ba§ladı. lep~ bu devrede de iki gol Mezb h ol"'ıy D yerlerde ~ gı ımparato t f . . . k ~ Zeyni gazeteler diı· · · 

' rua e bft netı· yRpar oyunu O 4 gibi fark· nıubtscr!ar•n t yin edecekleri reş•I ve aaaeraller ~ 
ce.fndo anlaşılan bir aıker - Sona · ı1ıır h bir netice ile bitirmiştir. • beı dakika sonra arkadaıı· yer. v~ usuJdo kasiJccektir. da değişmeler yabaldıl 

f · • G G · kında yabıacı memll Elh s· d - • 8fY rant • hene Duune - G d Petrıck ı # 

L,,,"~~, ,ol!_~!_~~~~-~~~!!--~ J ! T ar&f ın~a yer&tıf~ış ~· to~b~l ~inem m 1d .İ~fatle göıü· ı ::b!~ı':'::n~:~"':ı~fl f 9 2acı L:iaua Cuma günü Matieelerden itibaren "'""j i hıp pek çok begenılmı oloc logilııce sö lü : yorlar: 

:Robert Yun g ve Helen Gil ertl ı 1-11 Göz ... rı e gir Karım i Ordu erkhı ..... ;. 
: Tarafından harikülide bir ıekild"' tem il edilea l ! ve lmp~rio ~rg&asiua'ıuo yeg ne r kibesi Estrellit pılın değişmeleri ğe~ 

ı: VJYANA A IKLAG ... .: .: sbo ııun lspaoyolc !özlü ve ş rkıh zel haber vermeoia , 
Ş na ve dü§maa. propol 

l lıtanbulda no .. rftlme . b' ff t • eoı f rd • "} • mıı 1r muva ıkry t k · b' ı ı ... ona a" a ve"ec !-Öl" e1er. im ırator F e ınnı.n eşsız ır , ~. 
: vılıJer, ıÖkı vo k d~lll!UA VJozcf zımaoı~da eğlenceler, : t ı dır. 
ı bl fııı , 8A1 yarı ıy11nayı tHvir edet1 emsıluiı ~ C w Tel. ~ 1 Bıa•kuruındıDJıL'ı t•b• 
. · r • m.. . M • s.ı 36116 : ._.. .. 
S Sııaılar: l-3-5-7-9dı cumartesi uar lld b J ı ı Mitiaele:· G. Guli~rı: 2·5·81. G. Ağrısı! 3 30 _6 30~ 9 30 ~ ~ülit hiç bir geaef•fİD f 
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evını soyan Eladüstrisi Aaıı fi::-;c-id-abya) dır. 

Gemle 'er• hlfSIZ De ---- Cidıbya fBiaraıi,ala ceaa· 
ı~ l JıptaY•11111 haehr ılrmal buda 155 kilometre •• Slıt 

diyormuş? ve bir takı. laıillz te ..... aalalliadea yılaız 10 ldfo-- p •• _... .......... . 

Y ııaa: ABiDiN DA VER . ı . 
~ te 2..Ctaf Zıplla •• zırh kuıakları vardır. 16 
liİtt -~ :111 ~i ıemidta taae 150 lik top 10 tane 
~ !19S7 •Hkkl••ada 195 lik vı 22 it••• 37 tilı 
b ~ l9S7 tODoada kızı· tayyare karıı koyma topu 
J~~··'-Gtlar.. btrladıil 40 tayyare l ltııırlar baıı 
ı,_ llb&aaHa ıldaclıl Amerl•a• ••Japonya tay• 
.......___~~ lkaaaacla : dulae yare ı•mileri ıibı 203 liik 
.,.~iL BlrlaciDID top tapmamakla barabor •o 1lla ~cfala 1940 da bit· top [bıkımıadan em;aliae 
~ G .. nrcU. fakat ılm• nazaran çok ku•etUdlr . 
• .. dar lalç llıimJeri lfl· italyaaıaldde dahil olmak 
U8 -.a.\lr. ~· ı•mller 19· &ıere !diier ldoaanmalarda 
..aı..aa:_ te.alar. Sliıatleri 32 la1yare jemiıi yoktnr. 
:.,--. Zl.la ... erteleri ve - SON -

~ Defterdalıiından: 
~ Ne. llulaemmea Bedeli , 
• , 

Lira Kr. 
•ırats• l61J lacı ıokak 2004 ada 3 par- 40 00 
~ 90 Mı• m•alabaı 6· 1 tıjb kuyulu .... 
AlllMat kı,a kemalpııa ıoı•i &zerinde 624 00 
11as m2. tarla 
~,alsa clouamacı 1725 iaci Hilmiye ıo· 148 00 
lıials 65 ada 3 puııl 151.25 m•tr• murab-
._ 1 tajlı aı1Uı• 1708 de 101 bıılae biı· .... 
KwfMa douamaca 1698 laci düadar ıo· 3500 00 
•u 41 •da 7S panel 3266.SO m2. 5 tıjlı 
~·~ .... ~. . 
""91di 1686 ıea nhil sokak 1964 ıdı 12 555 40 
~ 462 metre m11ralaltaa 16 tajla ceplıesl 

Q C9;' .. b i6İ 4 liıc& .it•• ıokak 2005 ada 57 00 l 
2 p.arnl 250 metre murabbaı 19 tajlı 

• 

•• 

-=-~ 1631 lai:I Şeref ıokak 1977 ada 82 30 
11 ·,.,..a 411.50 metre murabbaı 8 taj· ,.,.. . 
•pakla 101 htd $enf ıokak 1978 51 70 

1"a t pu..I 25858 metre muııbbaı 8 tıjb .,.. 
IMHI k ... u.a mı111Ja cıd. 171' ıda 5 10 00 
....a ıoo 1a2. .,.. 
.,.üta.1648 ıaca ati ıolrık 1975 adı 9 .. ıoo 00 
,.,... l6S m2. C" 8 bjh ceplaeal lusmea ......... 
ler•kh 1686 ıaa ıalall ıokık 1984 ıda 13 729 00 
,.,... 591 mtb• murabbaı 16 tıjh ..... 
~ H.uu,. 10kak 2000 ada 2 parsel 
1:71 metre munblaau 23 tajlı kıımea duvar
li ... 
lerralrh 1638 laci ICaDarya eokık 1963 adı 
' pınel 244 mıtM murabbaı 10/l tajh .... 
le1.alılı hafıı Abmıt IOlsak 1975 ada 12 
bn.t 73 m2. 10/l tıjh lnımea duvarlı 

80 00 

38 00 

14 60 

11 ~l&b 1640 ıacı eti ıokak 1969 ada 9 42 00 
,.,._. 168,ı(mıtre marabbıı 4-1 tajlı .,... 
·~ 1632 haci taktim ıokak 1978 ada 55 00 
~ panel 367.59 metre murabbaı 7 tajh .... 
'1ınk1a 1'32 lacl talutm sokak 1971 ada 66 00 
· S JllU'nJ 441.SO metıe murabbaı S tajh ..... 

S..~~ JaJlı .... u. pefia para ile mllktyetleri 
tariWadn"' ltihana 17 ıl• mllddetıe:müzayodeye !W--• 

_____ rika• ı6&Qifgelerlae uku metre bulaamaktadır. 

lstanbul _ ·B~ndaa onbeı çıkarıp A112ıo " Sıkıoa clo· Tuilarllere jire . Ciclab1a 
ıün evvel · ıehir tiyatroıu uıama11a~ darbeler iatllr• .. klclea büyBlr bir ıebir icll. 
11a'atkirlı~ındaa Vasfi Ri- ı meıi aıera1ae P11ifik Okya• Aacık araplarıa :utllAluı•• 
zaya aid 1000 lira dejeri•· aoıuıaD . Ye bu arada baıh clu ıonra bu ıebrla ,..._. 
deki eşyaların Mehmet Ali b9Şıaa :: ~ıta Hyılın Atat· mlyeti kı1mımıftar. Fakat 
adında bir cBr'etkir tarafın· rafya ııaı11011aaun laeml on ~dokuıuacu aırıa ikiad 
dın naııl dolaadınldıjıaı bir kat. dlba ırtmııtır. yartsıada Saüıileria kard•lı· 
okuyuculınmıza bildirmiıtik. laıllızl~r, lser halde, var farı bir zaviye dolıyilit. IHt 

Bu garip dolandırıcılık kunettonylo ba domlaoaua teblr tekrar inkitıf etmi,. 
bidİHIİDİD tehkikıtına el mlclafıuı İçla Jıeıekli ted· ba1lım11hr. 8,racla lafr çok 
koyan zabıta, kıymetli aktö~ birler ılaıtia çıt:ııııklar· blaalar vilcude ıetirllmlt\\r. 
rli ıldata11 bo adımı ••••Jld dır. BaıHı oımaalt imparatorlu• 
ıüa yakalıınııtır. ADltrlktdı buhıaaa lnıiı- iu zamaa111da bir r. llaJ1H• 

Bir ııntaj ıuçuada11 da tere baf••ldll mfıtcr Çarçil kamlık merkezi idi. Ayal 
evvelce lsıkkıada takibata do RlllY•ltle · yaptı;ı aalıı· zamanda Cidıbya hir ticaret 
ı,ıılaamış ola• dolaadnıcı mat.rdı, tıJıraffa olıaa, ka•ı•i• olmak dolaJiıllı 
ıcüımünü itiraf etmit we ba Avutrılya bqvıklliaia mü.. öaem kaıaamııtar. Baracla 

1rada: ıaı .. '' •llvafakatıaı almak· bilba11a ıiritliler . tlcantl• 
"-Vaıfi Rlza beaim uki tadır. meııul oluyorludı. 

bir ahbabımdır. Kıymetli Af8•lı.W1aoıuı ıeı•k ma· ltalyanlar 191~ (H ... İal• 
tabalrılarile eualarını aldım• dealeı, lttelın]eadlttti ba· mayısında ba ıelarl •• et• 
11 ba•du ae çıkar? Ara- ldmıadaa. 8ritaa1• lmpara· mltlertll. 1914 te.italyaalu 
daki ıamlmiyete "~fifa ı" toılufo •çia bl,ek &nemi bir çekilme hareketi yapar• 
demlttlr. varclar. kea Saüıileri• bir fall1ıt 

Suçla Mıhmed AH. •••fi Bar••• akaıılıa •e tıl•· merkeıi:oım11ı~beaabi~ ha• 
Rızanıa evind• aıırdıiı aen ••"'-ler uıaaada de· t•bri imha etmfılorcll. i 

tabakalardan birini istiklil mir •• Ç•lil( bllba11• kaydı 1920 :ıeaeliala S Udaci 
cıddesiadı 361 aumırab dıfet• tıırlade italya ile idrial El· 
mıiaıada Adler adında bir Hııp ı.maaıada da bu lkl ıuniiıi araıaada al&teclUu 
şıhıı 20 Hrayı, dijerfai de ma••·~~ laaıp cıyretlırine (el·Rejme adlylı tıanamıt 
Pcrapılaı karşa11ada antika· H kı fuydaıı dolıusadu· muıkede mucibi•~• Ci.tab· 
cı Abıabama 12 lirayı ııt- taadıa kimH füphe ede· ya merkeı olarak SbiıO.re 

bralulmıftır. G ıamaa lCi· 
dabya her aahttda lallltaf .t• 
mittir. El Rejm• ittifakı u 
zaman ıOrmiltUlr. bir kaç ay 
ıeara barp tekrar .. "-tlaıaıt 
ve italyaalar 21 alna 1923 
taribfnd• şiddetle bir mu· 
kawemettea ıoara Cidıbya11 
itı•I etmlılerdir. lt~•tar 
baracla aıkul merkeı ke· 
muılardar. Cidıb11 ile ulall· 
de ea yakıa Jimaa ola• (1•· 
vitiH) araııada 25 1&11...-t• 
re uzualuıuada bir 4 .. ir 
yolu lılemekteclJr. 

mııbr. 

Bu e11alarlca dürbln ıabl· 
dıkları yerlerden iıtlrclat 
edilerek vılfi Rtııya tııltm 
olunmuıtur. 

---o,--

Su şirketi sa
tın alınıyor 
lımir ıu ıirkıti . teaiıl•rl· 

ni11 deTlıtçı ııh• alıama11• 
aa karar verUdiii Ye kıymet 
biçilmek Uzer• yıkıacla te• 
ıiılerin tetkikine baılana· 
c•ğı haber alıaauıtar. 

--o---
Toprak ofisi 

umum müdürü 
istifa etti 

Toprak mıhıulleri ofiıi 
umum mOdürü Hulki Aliı· 
bah lıtifa etmit ve . iıtlf .. ı 
kabul edilmiıtir. Yerine ki· 
mio ııtirilecoii timdillk 
belli deiildir. Halki allıbih 
ziraat baakaaındaki ııki va
ıifeaiae dönecektir. 

Kiralık 
Yazıhane 

Molla 

meı. 

Geç•n \)Qyük barpte•berl 
Avuıtıalnda ıad&ıtri hıc· 
mi btyllc ölçOde artmııtır. 
Buau rık,mla ifade ıtmek 
liıım ,.u... fUDU ıöyliye: 
bltirlı: 
1941 laıtttlndea öıcı Avas· 

tralyı fabrlkaluıada 326000 
amele ~·tlfarkıa bla barpten 
öıc• b\I amele ıayııı 524 
bial b•llll\qhu. 

AYl1•balyaaıa llrhleri içi• 
de 111 raftamlır ••rilıbUir: 

Halli d~mlr 913 l»la toa, 
çelik t,0'73.009 toa. ıeaelik 
lbracıt •şyaıı tutam 452 mil· 
yoa Ja,Uıu llraıı. 

A•a•batyacla çalıımakta 
olaa faltrUıalar ııyıu 25,668 
dir. 

Anılralyıaıa ıerek m•· 
deacllik, itr•kıo eadüıtri 
bak11aııdaa olaa dejeri bı· 
lnmıaclı-. ola• dejerhıi yu· 
kariki rakamlar. kınca röı· 
tariyor. 

Ba itibarla bmaaıa mida· 
faa11 içla Aaılo • Saluoa· 
l1r blYtl& hlr ltiaı tht•r· 
m.,i l'rekli ıaymıkta bak· 
lulırllf· 

Cilt "•:Zabnt1;Haaıat-1can 
lıl&tebauw 

DOKTOR 

Salih ·sonad 
.lkind Ul- S.. Ne. 79 

Dr. Fahri Işık 
1.mlr 6kaleket nstaat1I 

g.;r\k.. •ÜltUulll~~ 
•••••·- .... aı.wrnr .... .... 
FePd'!f lltl•al ._..r ..... . 

,. •· na.irb•. u.a 

Buıüa reDral Rom•I kuT• 
vetleri ile Brltaaya k•netı... 
rlaia balb~lrecle çarp .... k· 
ta olcluklarıaı ile tekrera 
liı• yoktur. 

--·~··._-

Bir çocuk'yanclı 
Çeım• kua11••• s.,di

dereköyüadea 8. Şı1alıba 
dört yııınclaki ofla Naret· 
tla ewde yalD&I buluadaja 
•ir ıırada ocajı• )'aaıada 
oyaark•• iiıerl•deld elltln 
tutuımuı çocak yanmap 
a,.,ı1111ııtır. V alld•i ,..u .. 
tiil :umı:a çoc11k tlair ha,U 
yaamıı oldaiaadaa ~dla ya· 
ıalırıaıD tealrile ölm.,ı&r. ---
Bacağı kınlclı 

TaJelte f!l_lft "-• •eç-
melde olan dUıız lilr liıiıa 
oratiakl 11jaık çuk11dana· 
daa birhae dltmif •• •Jllı 
knılmıftır. .. 
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Almanlar hıra- 20 Kilometre 
____ ... ___ , cleriniiindekl 

çekilivor 
lllaı lıtııırı 11111 
11-rl Hı Rıs lrtf 1111 

lrllll'I 11111111 

RADYO· TELG 

o 

Moakota,(La) - Sovyıt 
t.Wlji: 811 ıece ldr kaç ke· 
llmde ilutıJanmızıa bemli 
.. rekab cletam etmlıtlr. 

Ma1kota ceplanlacle •a· 
nkltta balaaaa bir Raı 
WrUjl katetll bir ıelrlfdı 
tlltalaa •ı. Almaa aaetıllai 
.wrmıı •• lçleıladı ıaba1lır 
olmak lıere 400 dla faıla 
111 bralcaark kıçı• Almıa • 
lan ita mentlerdıa çlkar· 
911thr. 

Oç top 12 maklaell tl
t..k '' ılllla dola ltıı oto· 
• wı elde •ttik. 

M .. kevı; (a.a)- lıvıtti7a 
pseteeı:malıablrlala Kalıala 
ce,la..ı•••~bUcllrdfjlaı il· 
r• Starlça11 tahll1e ede• 
....... r :ı.aklanaı motlr· 
il ırabalaraaı ılllh •• mi· 
W.matlanaı : brakarak cı· 
••P ltabJa clofra~kıça1orlar 
Stuiptl•• c•ldlı• almaalar 
Volıa aelarl Ilı ilerlemekte 
elaa Ra ordua ara11acla 
•lafauı:balaaayorlar. almaa
lu ba yllclea ~acele pl11do 
•• .. ,. kavetlerl ııtlrmık 
......_ IWmlflardır .• Sowy~t 
Willlileii almaalan kotıla· 
•ta devam eclfJor. 

lhaat kıtalar demlr1olla· 
hal •• ••• 1olla11 boıarali 
..... lana rlcat laıtbaı k11· 
..... çahfa7or. ---
j&DDD 
Tehditleri -Tolsıo (•.ı)- J•poa ılı· 
~ Tormokuo Harl, Rı10 
.. Jaaedo ko•f•rauaaula 
.......... , c•ap Amerika 
... ıılletleıiala ıl7aıetlerlal 
bnttarmık için ••trllralar 
ptlrmefe llııarlıadıiı•ı ıly· 
...... •• ıuala11 iltYe et· 

· lllttlr: 
- Şlmah Amerikıaıa 

•Amerilıa. Amerlllahlına • 
in poUtllrı11. ılmcli cıaup 
htrlaı miUetleriai harbe 
llrlklemııı çahı•• bir do
lar polltlka11dır. 

yarıldı 
-.n 1111 ---

Tokyo (ı.a) - Dl• Tok
yoya ıelea laabeıle ılre 
Jıpoalana 7 ıoa klaaada 
Lia aıhriade yuk,alaalaa ha
barekltı uyeıiad• Malu1ı· 
DID bata •blJI laeriatleld 
dütm•• aaa k••••tlırl te 
lklacl orduaaa ball kı11ml111 
lreala bir teklld• mıjf&p 
edilmiıtir. 

Ba cliiımıa kuttetlerl top 
yekia 30 bla klıidea lbarıt· 
tfr. 
Dokaı ıııt ılrd ltlr mu

hırebedea ıoara Japoa llrbla 
birlikleri dllf maaa• 20 kUo. 
metre derl•litladakl •••ıl· 
Jerlai yarmıı •ı ceauba dotra 
Uerlemiıtlr • 
Dltmıa malaarebe ..., ... 

anıda bir çok 111 a,.ralct11111-
br. Baaluıa ara .... a 28 el 
tai•J luamıaclı .. •• ••rclar. 

V ..U.ıto• (a.a) - Pertı
aakı 7111yor: 

Pratcla ıaıet..ı Sl illıka. 
... , ........... .ua ... •çak 

An karada 
Ekmek 
Kartları 

Aakara - Ekmek kar•· 
lerblla tevıliae yana (baıl•) 
llaılaaacaktar. 

Aakara v•lilijiaia ••ıret• 
tljl bir tıbllid• iti• ılraUe 
bııanlmaıı içi• Ankırt1 bal· 
kıadaa blltBa bii•iyet ctlı· 
dıalarıaı topla bir halde tu · 
tırık kapalaraaa gelecek 
memurlara baaları ı&ıteı· 
moleri ve bDy&k, klçllk laer
k11e veril•• karaelırla iyice 
malaıfaıaıı rica oluamakta • 
dar. 

Bu karneler m..Ublllade 
11palacak ekmek tıniıbaıa 
tarllal ayraca illa edilecek· 
tir. --o--
Harp son ve 

tehlikeli • 
safhada ıehir ili• ıclilmlf olma11 do

lıyııiylı ılddetli tealdUırcle 
bal•mat •• Aaaeriba ka- L6kıp, (a.a)- Mareııl 
ma .. aahjaaı b•••a Raa Smutl elli• ı6yledifl bir au· 
tabyuım takip ederek lı11 takta clemittlr ki: 
ıeyi imha •• talarlp etmıcll· "-Harp ılmdl ıoa fakat 
findıa dolaya teaklt etmiıtl. •• tehlikeli 11fll11taı tir· 

Yara rumt bir ~•lii ba miİtir. Alaııaya Jıpoayıyı 
••1rl1atta• mitevellit •il•· harbe ıllrmeklı hakikatte 
liyetia yalnız ba p1111 1111 • ıoa kayaaklarııı 1eferber 
aı alt olclupaa Wlcliraalı· ıtmiıtir. Şimdiye kadar at· 
tir. radıiımıı •• ·baatlıa ıoara· 

PraYda4a bq ya11••• ••t· dı ufrarabilıcıflmiıfma•ıf· 
riatlea mıkıat baılııa ••• fakiyıtılılli• njmea aeti· 
lıketleria ıl1•etl laaldnıcla ceclıa korkmak içi• lllç bir 

Raı mabarrlrlerial• ıerlteatçe HHP 1oktar." 
y111 yıımalr fttedlldertaı ---C----
ır~ıtermektıa ·ıbar•t cteıu. Ruıyadaki Leh 
clar. • 

Aıal ıebep Jıpo• t••rra- !erden 25 bini 
ıundıa duyulu k•Yıaı.,. O t Ş k 
dır. r a ar a ----
Murahhaslar 
Tor1Ianıyor 

Vqlaıtoa (a.a) - Ekta· 
tor lııılcl1e aııarı Riro de 
J•a•rio koaferaa11ad• llalua. 
mık lıere meıkQr ı•hire 
laırelset etmifUr. Nalll• Ame· 
rikadıld orta elçlıl rıfılsıt 
etmektedir. Na•r Vetlarl••· 
claa •Jfd11kea UıiclJ• •a· 
11rı Kordel 1llll •• - • ., 
V eJıJe 1örDtm1ttır. 
Kolomblya•ıa V .... ıtoa 

elçlai de Rl10 .. Jaaeiro71 
ıitmiıtt.. 

Elçi KolomWyı murabhu· 
lunla rl1uet eı. . Bo-
livya vı H er de 

gön ierilecek 
Loaclra (•.•) - Tıymlıla 

bıı yaıa11 ltaı • Polonya it 
birliği bakkıadı~ 111 ııtarları 
yaımııtar: 

laglltere barbiJe aııaretl 
•• Amerikıaıa ortaıırk 
mllmealli Bulit Raa1aclaki 
6Poloaya tlmıalae 1e•t•e• 
laarp teçhizata 16nderllıce 
ilal blldirmiılerdir. Baalara 
100 bla lalforma g&acleril· 
miıtl. 

Stalla Raıyaclaki Pole>aya 
ukerleri•dea 25 bia aıkı
rla orteıark ordalınaı tık· 
Yl1e11 gladerllmetlae ma· 
tıfakıt6 ıtmlıtlr. 

Statla blklmetlala harp 
tıa ••ra Poloa1ama M"k 
•• ka•Yetll bir •••let olma· 

•-•11a1 IVP • J 

il içla ellacleD flle• laır 
ıeyl yıpıcıjıaı dair Mare · 

llilli • 
nıyan20 bilet1erinizi ( Sııdıt ) 

Strama VBD 
rundaki 

Museviler 

• Zararların 

lttaabal - Bir •J• yakıa 
blı ıamaaclınberi limammlz· 
da demirli buluaıa Paaama 
baadaralı Stramı vapurun· 
dıki 750 maıeviye 7iyecek 
terilme1i lıuı1111111•a Jicıret 
•İkiletindea emir ı•lmiıtir. 

• • 

Tıaaıit olHık Fillatiae ricl•· R k 
cek olan ba kafileye icapedu as 1 
ııda maddeleri Kızılay tarı· ba U._..._ .. ,,, 
fıaclaa verilecektir. 

o 

Radyotla(ııiizel 
Türkçe) saati 

Ankara ( a.a ) - Aabra 
racl10111ada, her cumarteıl 
ı&•leri ıaıt 21 ,45 de "Glıel 
1 lrkçımiın bıtlakla bir Rat 
açmııbr. 15 dılııllııa ılrecek 
olıa koaaımılar ena11ada 
Tlıkçemlzla ılmdllrl laalde 
almaktı oldaf a teralıı•ı atlım· 
lan etrafıaclı miltalealır •• 
tetkikler 7ilrlt1Uecektlr. 

--oı--

Rio De Jane
rio koaferansı 

toplanıvor 
Riyo De jaaeiro, (ı.ı)

Breıilya hiklmıtl Amerika 
detletleri koıferaaıı lçla 
haıırlaklaraaı cletım ediyor. 
BlltBa gazeteler mtb•er pro· 
poııa•11ıaı fidtletle lal· 
cam , ediyor. Breıllyıblıraa 
Amerika Amerikab1araadar 
preaıibiae tadık kıldığıaı 
belirtti. 
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lsPanyaya 
Buiday 
Madrlt, (a.ı) - Ar jaatla 

btlkômdiala Mıdrlt ılçlıi 
lapaayol hlkClmıtl•• terdlil • 
bir aotacla iki lllk6mıt aıa• 
1111da yapıla• anlatma muci· 
biace lıpaaJ•J• 171 bin to•I 
baiday ıtndeıllecefial itil· 
clirmiıtir. Bu ıuretlı bir yal· 
daa az bir mldclıt uıfıacla 
hpıayayı yapılaa ~ qclay 
ıe•ldJatı 550 bia toau llala· 
caktar. 
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