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DAKiKA 

Lonbra(a.a)-lnrillz Sov· 
yet doıtlak toplaabıındı 
••zır Stıfford Crlpı demeç
te bulunarak lnriliz Ruı 
ıençliiiaia hıyraaı bulundu· 
iuaa etrafın çalıımalarandıa 
memaaa kaldıııaı anlatarak 
laiiliz ıençliiJain hareket 
etmekte olda;aaa ka1d et· 
mittir. 

o 

'--... JaPonların ye· 
le Sovyet ni' bir bom· 

~~~barhiı v~:~~~.~anıFm· 
11 ~ Sow,.ı aleyla· pialeria ea biiyllk limanla
~laa toplaahda 11adaa biri olaa Sebu ıehri 
~ il ti lsamaa .. aı Jıpoa donaama11 tarafındaa 

...-.~ Dl 1 ''1•1 Peteala bombalaDmııtır. Limanın beı 
Brtaoa laı11r mil yakıaıaa kaclar bomba-

.....__~. Hatipler lıdıktaa ıoara ayrılmıılar· 
--..a'-..1-.1.. dır. ~ombardımaa teıiniı .. q., •••••• 

'-1 ol mat ve laf ç bir zarar ika 
'-...__ ...... .,. 

-...__ etmlttir. 

J,bon ami- Berli;-Petenin 

Bir· yeri terk 
zorunda~ 
kalmışlar 
---~-

Vaıinıtoa (a.a)- Amerl· 
kan bahriye nezaretinden 
bir habere ~ göre Amerikan 
kıtaları Laıoa adaııada F Ja• 
ponlarıa iırali f albnda bu· 
lunan bir vadiyi cl&ımaadaa 
temiılemiıtir. 

o-

D.N.B.ye göre 
Berlin l(•.•) - ·o. N. B. 

Ajanıı dink& alman tebllii 
hakkında aıaiıdaki maluma· 
tı almııtar: 

Şark cepbeaialn cenap 
kesiminde Ruılar bir netice 
almak için gayretler Eıarf et· 
mişlerdir. Sovyet taarruzla· 
r•nı püıkürtmek mllttefik 
ltalyan Rumen ku•etleri 
buluamuaıtur. ileride ku•et· 
ler d•ba bilyilk ölçlcle ha
rekete iıtirak edeceklerdir . 
Bir çok d&şman t: tankını• 
tahrip edl1Me1i d&ımaaıa 
zaafını ı&ıtörmeğe kilidir. 

~ --o--

Milli Şef davıet konsırıataıarıı. 
daki konseri) ıaraflandlrdllar 

Ankara (a.a) - Milli Şefimiz laönl ca• 
ma riinü Devlet konservatu•arında Cim· 
burreiıliği fillrmonfk orkeatraııma veıdltl 
koa1eri ıerefleadirmiıfer ve Maarif vekiU 
Haıaa Ali Ytıcel tarafıad~n karıılaamqlar
dır. 

Climhurrelıimi:ı koa1enatuvara tepifle
riade ve aveetlerinde coıkan teıılılrl.ıe 
karşılaamıılar ve oiurlaam•ılardu. 

--o--
lstanbulda nakil ve· 
saiti ücretleri artacak 

Ankara - lstaabal beledl1ulala mallt•· 
Uf 11bepler dolayııi1le artaa muraflanaı 
karplamak makıadiyle baa kaanl tedbir· 
ler alaıamuı mutaıavverdlr. 

Blllıaıaa memurlara yapalaa h•kalld• 
zam m8nuebetiyle ba kıımı kupla,.cak 
tahıi11tıa balunmHİ ve ba11 zarara maıraf · 
lana karıılaım•ıl için belediye •uWat 
kaynakları iıererinae ciddi tetkikler ra· 
pılmııbr. 

Neticede lıtanbul ıehir nakil ... talan 
ücretlerinin muayyen bir niıbet dalaill ... 
bir zamma tlbi tatalmaıı zaruri rarıı ... 
ti~ . 

Hük6met ayıa on beılade toplacak .... 
B. M. Meclalae ba baaaN dair bir bm 
liyihaaı tevdi edecektir. --·--Yunan baladiua ıamurıırııı 

10 bin paket dıbı ... 
e •• A k A h·•kA • vore tereddütlerin- s erı u u-
~ taar den şikiyetçi, met kuruldu 

lıtaabul-lıtıabul beledlyeai Yaaaa ile· 
lediye memurlarına evvelce ıladerU-.alOOO 
paketten mada yealdea yollaaacak 10 bla 

"4>-lüçtür llRLAIDAI IEHUI blrR::~:.~ lb~:Jm:; ::::~~ 
,..__ ._.,, Dla• Stokholm (a.a) - Sidney rak örfi idare illa edildi • 

... Wr Japoa ıızeteaiala Berlladea eldıiı Düıman keakia kıtalar ve1 
~ 1• Wr karıı bir lıabere ı&re Almanı., ıeçme aıkerleriyle taarruz 

"" ........ , .. il.ti· Fran11ılarla anlaımakta ••· ediyor. Hava maharebeılade 
~ •derek . diyor bır111Jlk r6ıteriyorlar. Ber· 26 düımaa tayyareıi dBıttl. 
~ lialn bu meaeleyi bal için Bizim kaybımıı ikidir. 

" .. ~ daha ıert bir politika takibi •--
~'-lllL-:-' .... tok· mlm'ılla rlrllmektedlr. Ber-

.. _~ ...... Am•rl· IİD malıablrhl• rlre mib•e- c k • •••ta rl• bir çok ceplııleıdeki ıa· avaya çı an 
~Pota ••atanu ferlerladea ıoara Vitide bir kıtalar 

..._. • '-laaıi Wr aydınlık ıöıe çarpmaktadır. 
'ı. -. S.11 1~...;re• BerHa Petula dedlklerla· Vaıla,ton (a.a) - Cava 

.,.. elen 1lki1etçldir. Darlaaıa ad111nıa muhtelif noktalan· 
"ti-- da tıYJr ve laarekıtinden 

l...". ~ 'l' mımaanlyet ı&.teriyor. 

~' 1-. tebliii Yeni Hollanda 
~~'"' -.:10 s. 12.30)- tebligv İ 
~~ ta 'edllı• Sovyet 

' '' lasta. la Baaduna (Cıva ada11) (a.a) 
l ~-- lıarfl ~ep •· Cı•aaın iıtill•l teıebb&ıün· 

~~ &..:' tt19._ ~rraı de Japoalarıa bir ~iır kru· 
~ ~tt .._.,;.t ~•i · vazörü batmııtır. Uç Japon 
~' ~----.. 6~-:•• kra•aıörii ve 3 torpido muh· 

~.......-..... y· ribi •iır basna uiramiıtir. l..... •I 91 15 Japon tıııtı batmıı, alt111 
t) 'tlet la17are •iır baıara atramııtır. Bu 

•hl9f u· barekltta bir kruvaı6r kay-
• ltettlk. 

na karaya çlkaa Japon ~aı
kerleri aeçkia aıkerlercUr. 
müttefikleri büyük kavetler 
çikarılmaktadır. 

----
Çine 

iki 
doğru 

yol 
Yeni Dehli (a.a) - Raa· 

gon boşaltma komiteıi reiıi 

buarya relmiıtir. Yaptıil 
beyanatta Çin ıle lemaııa2 
yol va1ıtHiyle~ temia edildi· 
ilai söylemiıtir • 

koli için lıaıırbklar yapmaktadır. ' 

~ALlll SESi HAKKIN 
SESiDiR 

Kahve, çay ve balık· 
lar hakkında 

H&kümet kahve dolabıoıa ... ı çeml
diilal, çaJ lılerlade de irin• •• ıarıtle 
arttınldığıaı aalamıt olmab ki ba Ud mad• 
deyi iahilar alb•a almaja karar,.....,... • 

Millet, kahve ıataaluıa ba11lanaaa ,.p
tıkluı aaı ve ecladaa we iyi lravnlma··k 
16zladea ekıl bir tadı ola• kalı•el .. a 
kartalnrke• oalar da elden kaçırdıkları •..
let kuıaaaa bavalaadıfıaa teeulrle t.ka· 
kalacaklar. 

Ça1 ve kahYe lcapala Ye ba••rolll pa• 
ketlerde, tltl• rlbl ıablacalrmıf, fakat -
keyf sahibi aradı;ı çay ve kabve,t kola,ca 
zevkine Ye keyfiae ayran olaraki balacata 
için banan fiyatına bakmıyacakbr. 

Keşkl iabiıarlar idareıi deniderlmbtlea 
karalara •ıan ve tıı•• ıayıllZ balıklar ~
bir teıklllt yaparak bu blylllr mllh ıene• 
timiıclea de milletimizi miltefit etmek JO
lunu bir bulabi11e... Ba iı, belki biraı ~-
tür, fakat yapılacak himmet ve hizmeti• 
kıymeti de bundan dolayı pek bü1llr ola· 
caktır ... 

HALlll SESi ::~rur .. 
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et. Çankaya 
-._.ehir Haberleri--- motörünii 

........................................ 
!Melek mi, Şeytanmı?J 
• • -25- Yazaa:SIRRl SANLI : 

Bakaltll bu azııı Şabln, zarif, Ekmekler ba- T~tün işçile- batma 
illik fB 11111 1111 kllll'Ulll yatla~~~yor rın_!_o zam s~~~~ı!!, 
da nasıl pançııını düıOrıcık? 1 Diiadea itibaren herkeı T&tüa iıçileri cemiyetini• ~!:c~:!~a~~.! .. ;:. 

lbtikir dolapları ile bir milyona yakıa farualıidan mart ekmek yaptaiı teıebb&ı lzeriae toalak Çukaya 
kartlari•le ekmek tedariki- ekaeri tlt&a kampaayalarUe bir ıeHeti kaaalar1aa doldurmuı olan bay 1 lltaabul llojaııaa 

ba'laml'lu...1., imaletbaaelerl tiitla iı,.il•· _......_ 
Ziya Sokalıaaıa bu ı&zleri .,çoiu gilıel ye ne aı • " Tlrk kara aaları...., 

F Unlar •erilea d" 1-tlf rİDİD 1' nüaclelikleriae ylzele pk kadıalardaa Te bir kaç dalkavuk er· ur " are. • Disalb tuafaadaa 
kekten ibaret olan b&yük .. tonda bh yıl· üzerine ekmekleri beklete· 25 Dİıpetinde zam yapmaiı •• miirettebatıaıa 
dırım tHlrl baııl etmiş ve bfitüa gözler rek ıatm•i• :baılamıılardar. kabul etmiılerdir.:Bu zamlar dıiı haber alı .... , .. 
Nihadın avladığı ııreaç ve güzel kadına Ekmek karta j; içia aafaıa yaluada verilmeie baı1aaa· Bataralaa motlrli 
daldlmiıti.. müracaat edoaleria faılabfı cakhr. ela ibaret oı.n 

JlaUlrlr zeaıinl Nilaadın yeni metresi şe· karıııında ~ •lllyetÇe bazı Miie11eselerin iıçileriae mlrettebatl ev..., 
reflae .. mpaayaları patlatırken bir köte· tedbirler abnacakbr. karıı 161terdikleri ba aala· ,.Hl .. Tereli,, m&tl 
de kalan iki miıafir bayan arasında şu --o-- Jll yerinde ye ~tobrlke ıa· mize r•tirllmiıler..,_ 
dedilroda baılamıştı: 8ı•r ceset yandır, Çaau,a motörlillll 

- 86yle rlbel ve parlak bir karııı ola- --- leriaelea Xllamle, 

••• •• ba1ı. bir kadına Nibat aıbı hayat- Bolundu O' kullarda tale. Malrmt •• ....... ta aaayaffak olmak veya ıaadaa bunda• 
banda• para varmak için her ı•Ji mllbab, Karatııta'ele•iz ke•an•ela bazılara din ke 
helal •• battı aevap uyaa bir kocuı ••· bir ceset bahıamaı, mldde-~ beler bahçe ı•• bir mabarrhlll .... 
1a lt1kı oldaktaa ıoara oaaa zeaıia ol· d l•n ıa,JemitJerel 

umnmilik tarafı• •• y•palaa kJ 
mama11aa fmkl• var mıclar? t•bkikatta &a••• ltıbrııh y&D8C8 ar Burıaz limuı•lllll 

- F-'sat nn mlbaliıa ecli1onaa, ka· d ·o toa demir borq 
dı• o kadar da ı&zel •e parlak de· kırk heı JaflD •: ımaa ka·J Okalluda talebe içi• aJ• hareket ettik. Bil 

upofla oldaja r aalaıdmıı· rılaa teneffüı aTlalarıaın 
iildir. dar ·Balgariıta• 

Bellıl d ı ö • ı· tır. ekilmeıi ve ilzam ıelea ilet· 
- o erece ıliıe •• ı ıteraı ı ol· ÔIBmi1a bir ~kaza Heri limaaıacla r ylye 

ma1al.ilir, Fakat itiraf etmeli ki oada çe· letleria mektep idareaiace irla yap'·iı-ız t 
LI l bi f t ö :r.ı 1 bl b olma11 muhtemel aöriUmek· :dil ı k i b'tl 7 

" -• c r r1ra e , ı nu ça aa r cııl e Te • u aç a ıaara ı ı ace ıoara lı&-aL-Ja 
il t,· ı L 5 z S tedir. Ce1ette biç bir F yara .. DU aı 11 mHam aa var. oara i1a okul· iade olaamaaı ve ba ekim· lamau devam e"IJ~ 

1 ıtL• bi k el bere yoktar. Tahkikata de· , . 
f:~'i.tu;:,a~ aıı r u ret oldaiana ••m ediliyor. lerla tatilde de mabafazaıı d•a iki mll "•~·-·, 

BlllMlaa baıka kadına, kocaıının pek --o-- içia okal ötıetmea, baıı ta· ıakia Jslr de 
J•lnacla blylk bir ••r•ete konacafı bak· lebe ye bademeaia de ta•ılf ıııia albada ıidl 
Jullcla ··~ii mljde de pek ml•idard1r.. ıBornovada ha- edilmeal Maarif vek'1etladen ce ••• , 22 ye d• 

- Har halde bu müjdeler, birbiri arka· bildirilmiıtir. baruaua Kuırka 
.... açılaa ba •n pabah, ,.mpaayalar göı· yir işleri 0 ıeldiilmiı ıır 
terlyor ki ba yeai ıelea kadıD yeal milyo- Parti ocaiı bir aiinnet 'dil· top ateıl iıittlk. 
••r llliatle dehfetli ve umalmas bir teair rlall tertip ederek, Borno- Su f İatlerİ de iıkele tarafı 
laiml ·•tmiftir. vadan ve diger yerlerden A k re ileride bByB 

- Merak etm., adamın ylrefiade tatu· müracaat ed,celr fakir kim· rtmıy&CB zalta ıemiıi 
... ba yeni llevH •• arza ateıi ı6aer aeaiı çoçuklarıa paraıız ola· Sa tarifeai:komiıyoaa diia metmiden ıonra 
ll•meı ba J•nl •• uıh cana• da Hklle- rak ı&nnetleriai yaptıracak· ıabala toplaamaı.~öalmlzd•· ya atıla• 6-7 mel 
rta 1aaıaa abbverecektir. Erkeklerin •e br. Bu it lçia m&racaat ki alb aylık elevre lçia aa raa yelkealethai 
~al olduldarı111 tlalaa ajTenmedin mi? ye· edecekleri• kayıtlarıaa baı· tarifealni tetkike devam ey-' rlai parçaladı; 
•• Ye 1Bıelce bir lıad111 ıördller mi, ıöı· 1 lemiıtir. ~ Komiıyoaaa Tar· karfWacla derlaal 
lerl•ele laeme11 bir ihtiraı yaaııaı tutaıar aamııtır. o dıfı ~•elice, ıa tarifHinia fi•• .. r1 ~ul 
•• 

0 mltlüt alevleri aacak o yeai kadının - ayaen mallafazaııdar. Tarl· tirde• 500 met 
bir .. evet,. i ı6ad&rebilir. Kız kaçırma L•••r elea!-1&. H feaia artırılma11aı icap ede· a UU&J 

- aklkatea biyle.. Kadınlar bazaa ce'- ea kB,.lk bir ıehıp da· kadar :mermi t 
pek çal.ak .ayJedikleri bu •evet,.lerle 118• lkiçeımelikte :! Maammer • T 

J k b oilu Abdllkerim adıDda ba görllmemiıtir. Komlıyon motore rya•aıh. 
er ay ettilderiat, aa11l ~ifreaç ve zavallı b h L k de uadalla ka 

bir ıekilde yuarlaadaklarıaı vlcat ve ruh· biri Halil kızı 17 yaııada 1a1uada a aıuta.i • ao • 
luıaı aa11ı maddi ve mane•i mikroplarla Hikmeti kaçırmıı ve tutul· tal naıarıaı bir raperla Na· lamıı olacaklar 1d 
dolu lair bıtakhi• attrklarıaı bir bilHler, · maıtur. fia •eklletine bildirecektir. dojru ~mermi 
bir aalı1abiJaeler... baıladılar . .. Falr.ll 

Daha baıü• bir ıızetede "Hakikati• i EJhamra Sinemasında J k&ç&k -oldai...allll!!'i 
zelürl. • adh bir kilçilk lıikiye okudam.. ı Biti•. dlayanıa yeri•• •••imli Jö•premiJeri ı mermi 118het • 
KaWJ olu baaa kBçllr bir forma haliaele :ı TYRONE POVER'ı•n ı ulb ı.-ı bk 
oa blalerce alılaa baıbrap tamdaflm •• ta· ı yacajıaı ılrlalC 
aamıdıflm pek çok ••li kadınlara pade- ı Liada 1'araell ve Baıll Ratlabove ı Gitti. iki -t 
rlr ve onlara : ı ile Beraber Y aratbtı Etıiı Şabe1er ı na iizerlade 

"Giılerinlıi açılalı, ıiıce •• kıymetli bir ıı ZORONUN ISARETI ı Hara ı Balıar 
ıe1 ola• aamuıanan bir erkeii• kaç ka· ı 17 tonluk Hada 
r111lak bir fiat Tardiil•i ba bikl1ede öi- ı Seanılar: ber ıün 1·3·5·7-9da Cumarteıi·Paur ubablldel .rl lm•aclıması 
reHcelrılaız,, diye birer de mektup ya· biıi yeder• alar 

urdım. ı Tayyare s·nemas ada Tel. ı """• BDylkdır• - ini meraka ıoktan, ba aa1ıl bir ı 1 1 36'16 ı a• 
kiflk biklye? Baaa ıaaa aalabver.. ı&ug&ndea itibaren yeni •• mlkemmel proıramlar bqlayorı 

- Buau ... a haıka bir zamaa aalab· ı ı- lagilizce ıözl6 Ye ıarkıb meıhar Amerikan opereti ı izci oy 
nm. ıN • N • N tt Şea, ıuh Te eileaceli : 
Şimdi Ztyı Sokalgan dene• Şahinin ba : Ol Ol ane e film oynıyaialar: ı Bltla okulla 

zarif, aaıb nı miai miai kaaaryayı nud ı Ana• Neo•gle Rolanel Yuaı ) 2-:Almanca s6zlii ~iylk ı maldarı ~pili 
P••çeaiaı ıeçireceiiae nkahm.. : taribiK ı· . 1 t b Zaıib Laeadarı ta Maarif • 

S.adaa ela abaıcak pek çok ibret der•· ı: facia f8 IÇeDID Z lr& ive Villi Berıeıı mim ola11~111tor• 
lui vardır. ı ile binlerce artiatin lttirikUe •• ••nıi• doktorlar içiade ı bir de tall•• 

-ArkMI var- 1 o,..amııbr. 2·5·8de k. ıduabı -3.50·6.30·9,30da Naaetteı mlftir. 
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~~:.~ rselediye r • ·-ı al~ e ir 
oı ~san bai nin t f ti ri f z aşma 

llt, b k 1 Belediye reiıi 8. Reşat f Aakar (Anadolu) -Hü· 
•• 8 m&z• Leblebicioğlu eveligüa 1abah kümctimizle ltalya arasında 
~h d " b · k h Hit Y pılan bir anlaşmay ~göre 

q ag ıe rıa yu iri ma • mı, husuıi tak11 yolile ltılyıya 
-. ••• parkları, Güıelyah mınteka · 
---• zeytinyağı, afyon, bazı diğer 

- :rını teftiş etmiş,~ bilahare maddeler ihHcı mukabilin-
:.t a.~ -2- KültDrparka giderek DZUD .,: ~ f l>o de ltılyadan demir malzeme 

f ~ _, a.111u :gelince bış· müddet meşgul olmuştur. çivi, demir, talbiton, ıaç bo-
a:...~~-- ol111cla. ~Bu ••· Reiı, temizlik iılari tıı.. rv, ılıe bpılfü, otomobil 

I ~ ""> declljfmlı aç killb•a J••i direktifler ••· yedek pWr~aluı yamarta ' 
"-J t,~ lt .. a..-,; llöıe ı•· rerek ıılarlmiİi• temlılljlae kı,ık ltaı laaJTa• clerlleri 
t' 1, "~ u1de eltı ' ta•• · ıa· azami IUaa ıW•ilm..U.1 lbraa mwbWllatle klkirt, 

~ ...:-.•. Şuapba••· temizlik ltlvl••• Damalı lisan kl;lda klm1•n maclcle 
~ L..-' •k .. ı ala•ıu izim lrat'i1e• yer ••rllml,eceif•I M,. pplla lüal edilecek-

"' .... b • tiı. Bir taka çerçeveai ~--· idoiarclı. l Her· a•a ıuı 1uma•lana takip 1 d 1 1 i L- t .J ~ ""'._ d ı ıç • e ta yaya .1Uaça yapa· 
rı i-~"" 11s.,.atmalr içia • i ecıii•I blldirmiıtlr. bllmul, a)DI k17mette r ltal· 
~ ~~ L•- f çırpı ı•tlrlr 11• Puklarıa •i•ç faaliyeti yaa ~mallanaıa u memleketi· 
da..~~·~-·• lıleclirf •• badama i:leri deYam et- mlıe itball bu malluıa kara 

.~ ~ :~..,.cU.ılııce rfl•· mektedfr. BUha11 Bıhrlbaba •e1a dealı yolu ile TBrki· 
f. .. '"'""'d;!''; lruaalar hiç parkı KIJttiıparktaa ıoara yeye 1oıa çikaraldığı nıa tev-
't'l- "ı,, t~•,.uclı. Şarap· bmlri~ •• ı&ıel bir parkı ıik eclllmest ~ıartfyle Gmnm· 
,1 ~ ~-. Şı,~'r'- ~•I filll laalinl lktlHp eylem~ktıdir. kDa olacaktır. 

f ~'"'"' , • .,.. ı>e•t0 lzmir Def ter. dalı modan : · f 8.' dof'1•• •·•lromplarla 5.• 
J 0., ti-,. •br ltofahrtlal.. S.hr No. 

, "'' ize ca• y1..ı....aı Lira Kr. 1 Pelc nnı. 
~ cı~ .,. lnta:i, plltlii •• 161 Bono•• cımilreblr arta okak 51.50 m2. 100 00 

ltıı, l11ceı:tıel dold9rellllı ma, S2 blj •amaralı han "J" ~d,, lf t ko •az isal· 163 Bono•• C"mlk bir Sevgili sok k 130 m2. 80 10 
v.l. dı~. 0enı YerCB•,a- ıa· 2 tıj aumarah ı,uyulu hane 
!:r~~.l ed lerimb: ,.Oıım 164 Borno•a k&çilk c mi küçük ç y so ak 150 00 

1":J.ll, ct· !e!neyeııl•'lteui el 308 m2. 67 t11j numaralı bıne 
"-'. -rı-.~:•rade cın - olıa:ı e 16S Borno• yeni cami gürbüz sokak 70 m2. 400 00 
ı :~ Q···L_ • 12 t j numarah hane 
v~ ~ ...,,, H 166 Bor ov dayı ~ğlu ok k 133 m2. 7 taj 180 00 

"" - ~.t .. er r ..... 
,1,,. d-...1 bntna ll••ll· num r h yarım oyulu hane 

' 
1 
.. 
1 
~ i'•lirf.. Sef•r- 167 Bornpva küçük ç y ıok k 305 m2. 21 taj 280 00 

i ' .... , trz a numaralı kuyulu h•ae. 
1 ttlcli. vJ mBıe çe· 168 Bornova doıtlar ıo ak 90 m2. 20 taj u- 25 00 
~ ~. ~ 4ıa ~ Oltabfı lraıtı, maHlı kuyalu araa 
Jj~ ,~· ·.: lletıiii ıel· 169 Bornoya böl6m ıok k 164 m2. 19 taj aa· 32 00 
~ ~'~ • lromadı. u.. muafı araa 
~ ltifl l•lcll; ;kaııa- 170 BoraoYa k&ç&k "cami topçu ıolrak 927~m'.l. 7S 00 
'1, ~ ftaeu llliı blttL Iıte o · 12/l tıj aumaralı 4 iacir ıjaçl( tarla 
~-~) I 111 ~INıilucla ela 171 Borao•a klçllr cami klçlk çay ıokak 350 17 00 

ht ~lt•••ll•• ajarıu m2, 81/l tıj aamaralı a11a 
it~~ ' çılrtı. 172 G&zelyala tram•ay caddeıi Hhll 862 ada 3000 00 
-!ı' ~~ l».taa ortat1•cla· 57 panel 561.SO metre murabbaı '1892 aa· 
~ ~~ lararclı. Cdıalq· mualı UH 

7! '-', .. ~talara ~· lol· 17.S Glıel7alı tramvay cıddHi Hhll 862 ada 3000 00 
~·.._ L ~h d 58 panel 570 m2. 894 aamarala ar•a 

~ ~ 'tt•f le illa ık. Yav~ı 174 Gllzelyab tramvay cadde.i •ahil 802 ada 3000 00 
,J l.._, >ll fç~ l'•}·ı~dı. Uç 59 p r1el 573.SO m2. 896 numaralı rsa 
,,J .~ ~" .. d ilde bığların ı 75 e· i i k ~ >-.ı. ~~.~l u. Hem ağladık ır ne arantin mahallesi mithat paıa is- 143 00 

"f L ""ııt kele 737 ad 7 parıcl 143 m2. uumarHız 
lt. ~ ~rJ •tııu kazdık. O at1a · 
... '•• •rna r• v 1 d ... ' 176 Ik 1-.-ı-. •q ~ "'ııg egıı· ~ i ci u;aranti a mıh ilesi muhdes yol 1764 34 40 
~~t b., ~11•rın eğlendiği ada 7 par11el 172 m tre mur bb ı numa· 
,~,il ı~., 'h 

• \ 'il elf ıliae geldi. r ız ı ı . 
'~ tr_tı böğrüade kal- 177 ikinci karantl m h muhdes yol 1764 34 40 
S" aı: J~riae ekin ada 8 p rsel 172 metr murabbaı numara-
~ ~ıra ~: eldnd bit· aız ar1a 

~ ~~ lt ..... , 178 ikinci karaotin mab ilesi muhdeı yol 1764 40 oa 
~"'ta. '1•111, ın çoğu ku- ada 9 panel 172 metre murabbaı numa .. 

~ ~ rın da suları rasız arsa 
~, ~ 179 2 el kıraati a maballeıi mubdes yol 1764 34 40 
· ~ht'•i ıı ada 10 parsel 172 metre murabbaı numa .. h."''t .. ı .-ıaıtalıklar1 

~ 
u "(l•• rasız' arsa ().,..-•ısı . 

it. •'iJı' I'\? 0 R 180 2 ci k rantın mab Hesi muhdeı yol 1764 34 40 
~"~· S da 11 p r el 172 metre murabbaı auma-

"' O d r ız arsa >ı, ... , na 
' 

~ 'lo,79Tel.2727 Yukanda y İh emvalin peşin para ile mDlkiyetleri 
ı..." ~ ·~ 20 .. 2.942 taribind n itib ren 16 gün müddetle müzayedeye 
~~. llh • J koııulmu~tur. . 

~~~'11ıtı rı Şlk Ih 1 leri 9.3.942 tırJbine müsadif Pazarte i günü 1aat , ~,, =·~ .b .. tane.I 14 tedir. Tabplerin muhRmmen bedelleri fizerindcn yüzde 
lt ,9' ı,~tr ehaaı ıı yedi buçuk t mina akçcıi y tır r k y vmi m zkiirda Milli ' "ı..'•ı;~, tS~k=~" Emlak müdlirlüfündc müte ekkil satıı komiıyonuna müra-

..., •. U4J caatları ilin olwnur. 936 ' 

Muhammen Bedeli 

2 Mart IM2 

Istanbulda dünkü 
maçlar 

lstanbul - Llk maçlan•• $eref ata• .. 
da devam edilmlıtir. B•r&• lleelktae • Fe• 
nerbahçe de karıdııbkları içi• ....... ka· 
labalık çok olmqtur. 

IST ANBULSPOR • TAltSlll 
Uk maçı lıtaabalıpor • 1"ablm J•PIDll 

ve ilk devrede 1 - 1 berabere llltmlftlr. 
kinci deneaia 446 neli dakikuıada btaa· 
bulıporlular ikinci ıolleriai r•pmıılar •• 
oyana 2-1 kazanmıılardır. 

FENER • BEŞIKT AŞ 
Asal büyük maç Feaerbıhçe • letıktq 

ıraıında yapılmııtar. Baıiha FeaerHlv IJI 
bir OJİID çıkarmamıılar, 8ncl dakikada Wr 
ıol yemlılerdlr. Vıziyet Feaerla laocala· 
maııaa rarmea bö1l• dewam etmlı ..... 
rek birinci de•re, ı•rek lklacl denelle 
başka ıol yapalamamıı ve OJ11D Betlldat· 
bluıa l·O 1allbi7etl1I• bltmlttir.u 

Dünkü.açtada Gizte
pe galio geldi 

Dil• . Aluauk ıtadıacla hmir malatelili 
ile g5ztep• aruaada 1apllaa maçta rl•· 
tepe takımı 3·2 ı•lip ıelmlfllr. 

--o 

Nisan· ıt111t kırıııirlılı 'I "' 
auıık uapılmaıı d011111111r 
Haber ahnd•iına 16re, allka•ular 11er 

ay evlere karne dağıtalmıııaıa kllfıtU oW• 
ğunu göıöaünde buluadararak lçw a,u.k 
ekmek kartlara hı11rlanma11 ba1• .... tet• 
kikler yapılmaktad1r. 

Üçer aylık karne kallaaılmua kaW ..U. 
diği takdirde Ni11a karaeleri lla 19IEIWe 
bazırlaaacaktl. 

Bbadaa baska lııe kadrola11ma .. ildl· 
yacı karıılamıdıjı ıörllm&ıtlr. NaldJ• lqe 
bürolarında ber 4000· a&faıa bir mema 
memar ayrıl~ıı, fakat ba memarlana ltl.t 
vaktinde ikmal edemedlklerl aıtlcuiH ft• 

ralmııtır. 

lııe kadroıaa11a ı••ltletil.... •• Mr 
bia kl1l1e bir memar ayrıı- etraluula 
tetkikler yapılmaktadır. •So• Poata. -----·-
Aıtaıuada uııı okullar 11"''• 

Aatalya (a.a) - 2S Şabatta tam -t 12 
de 32 köyCle 32 yeal ilk okal•• temelleri 
ablmııtır. 

Bunlar diğer yirmi d6rt okulla Wrlllrte 
öallaıüzdekl dert ydıada bitmlı olacak· 
lardır. 

Eski ızmır vıllsl ııf ıt ıttı 
Ankara - Etki lzmir wall81 olaa 8. 11t

rabim Etem Aykut tedaYI altl•da llal••
duia Nümuae b11taaııladı '-tla "'81 
etmiıtir. 

Aksırırken nasıl harekat ıt• 
ıazıı? 

Akııracağıaı hl11edea bir klaae at11aa 
mendil ile kap1r mllmk&a olclaja E ka•ar 
aeı çikaıarak [akıırmaıa ıayret e4er. • 
usulün ıibhat için maılr olduğa ............ 
br. Aksırırken aeı çikarmamak ıp. ıufe· 
loaan kuvvet burundaki mikroplan bosa· 
za ıevketmeyip bunun için hafif lllr DU-

leden sonra bazı ldm1elerde kalak ajnla 
rahatııılıklar bıı gösterir. 

Akııracık olan insan aiııaı i1ice at· 
m•h elile mendili barnuaa rgötlrenk ra• 
hatça akıırdıktaa ıoara buraa clelllderhal 
münavebe ile yaıai ·birini kapa7uak .., .. 
rJai açmak ıuretile ılmklrm.U ..... 



SAHIFE4 .----------------[HALKIN SESi)-- ------------- ( 2 Mart u .. 2~ .. 
JJMete vapuru lzmire 
: bin ton kömür .. 

getirecek 
s RADYO • TELGRAF HABE 

- .., __ 
AnkaH,- btaabul ve lzmir sıibi mer· 

keılerde g6rülen kömür 11kıolı S1nı gidere
cek tedbirıerin ahnm•ıına dovam ediliyor. 
M•te v•puru bugünlerde beı bia ton kö
m&rle Zoaıuldıktan lımire hareket ede· 
cektir. D;;., taraftan Yelkenci vapuru üç 
bia toa kok köm&rü ile yarın 1abab Iataa-
.. alda olacak, Adana vapuruda lstanbula 
iki bia toa maden kömilrü götürecektir. 
Ba l&ömllrler hılka daiıtılacıktır. 

Ôjre•dlfim• rörc mayıs baııadan şubat 
ortaıı•a kadar ba yıl 9,5 ayda lıtaabulda 
92 bia toa kCSmiir daiıtılmııtır.. Halbuki 
1imdl1e kadar Iitaabulda azami sarfiyat 

11lda 80 bia toaa biç bir zamaa r•çm• • 
IBİfllr. 

-------
Fen fakültesi yangı~ 

nmm sebebi henüz 
anlaşılamadı 

lıtaabal- F •• fakülteai yangıaıaıa tab · 
kllrabaa baglade dev_am edilmiıtir. Yan
ı•••• lıer lıaaıi bir kaıt eaeri olup ·olma· 
dıfl ltillaa11a zabıta ve adliye tarafıadaa 
elıemmiyetle aratbrmaktadır. Müddeiumu
mi Hikmet Oaat yaphğı:tabkikat etrafında 
ıalan ılylemiıtlr: 

Hadlıeala tabldkatile muavin Necati Kü
tilıçlojla m•ırul olmaktadır. Henüz yaa
rı••• •• ıelaeple çıkbgı aalaıılmıı değil
dir. Adli (tetkiklere 'ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

Mldd•iamami Necati K&tülrçüoj'lu bu· 
ria Beyazıt emniyet komiserliğiade neza. 
ret 'Albaa ahaaa ve yaaaıaı ilk görea ba
deme ffaHala ulradaılarıaı tekrar iıticnp 
•tmiıtir. 

Üaiversitede ıömetter tatili bittlğiadın 
denlere baılaamııtar. Fea fak&lteai ıabe-
1.rl laiver1lteye bağlı m6e11eıılere muvak· 
••te• 1erleıtirilecektir. Yaagıa badfıeti 
laaklaada rektör tarafıadaa maarif vekilli· 
ii•• bir rapor göaderilmiıtir. 

o 

Alıaııı va ıacaristana 300 
blı llralık ııparıı uapıldı 

Demir ve çelik fabrikalarımızıa ihtiya· 
cuaı karıdamak ilzere Almanya ve Maca· 
riatna 300 lr&ılr bia liralık ıiparlı yapd
mıflar. 

Sipariılerin milüm bir kıımıaı fabrika
lan• imalatı eı•aıında aıalaa aluamı ve 
1edek parçalar teılrH etmektedır. Aradaki 
tedi1e ıelrli bir m&dcleJ evvel ~emleketi
mlze relmiı olaa Alman çelik fabrikaları 
höıt~ mlmeııill Şıhıla yopdaa gör6şme· 
ler adicuiade k11mea k11a vadeli ve kıı· 
mea de uıaa vadeli olarak kararlaıaırıl· 
mıfbr. 

Ayal ıartlar altında devlet demiryolları· 
aıa llü1aci içia bir baıka ıipıriı dıhı ya· 
palmııtar. Bu maddelerin, m&mküa olaa sür
atle memlekete getlrilmeai için IOzumlu 
tetbirler abnmııtar. 

Ai@#SP!>.z 

Hollanda· mu- Hayriye lisesin Amerikanın 
harebeleri de yan2ın çıktı kumandanlar 

Batavya (a.a) - Hollandlıi lıtanbul - Dün gece ya· dı·vanıbarp1oe 
taarruzu hakkında clün neşro- rısıadan sonra Fatih Saraç- ' 
luaaa bir demeçte deniliyor banebaıında Hayriye lisesi· Vaıiagtoa (a.a) - Ba..,_, 
ki: nln bakkaliye kıımınclan yan- ye naznlliıaıa , .. Udirdi.. , 

Bütüa Jıtili aoktalarıncla rın çıkmııtır. Ateı, lisenin göre Pearl Harboura k8' .11 

hafif ıllllılarla techiz edil- baataaeaine sirayet ettiği bücu.n yapıldıjı zamaD p..-
mlı biıikletçiler ve ıırhh sırada itfaiye tarafından ıön- flkteki Amerika• filoı~ 
otomobillerle ehemmiyetli dilrllfmlıtür. Tahkikat ya· baıkumaadaaı olan ·~ 
ilerlemeler yapmafa çahıa• pılıyor. Klmnel harp divaaaaa ,.,... 
dUımaaa karıı muharebeler --o-- cektir. 
b&tlia g&a devam etmiıtir. Al Harbiye DaZHI B. s~ 

Birçok nokt•larda Japoa- MBD teb)İğİ da H~vaideki kavvetlera ,,-. 
lara ka1ıplar verdiıilmlıtir. Berlla,(a.a)- T eblii: Soa •etlere kumanda edea ı•"_., 
Cavaaın merkez b61iesinde Kerç mulaarebelerlnde 4000 ral Sortaa barp divuı .. 
Bloara dola1lanada ilerli7ea den fazla Bolıtvik öldiirll · rilecejiai bildlrmiıtir. ı; 
biıilrletçilere karıı yapıla• mlı ve 66 zırblı taak tala • ikili de vazifede ihmal • 
ıavaıta bir çok Japonlara aı- rip edilmiıtlr. iJe ltlaam edilmektedir. 
dürmüılerdir. Peral Harboar meıaUerl~ 

Japon birlikleriaiD tehdit Azalı denizinde buzlar dea reaeral Sort tekı8r 
etliii hayati ehemmiyetteki iıt&ade ilerleye• devriye· ıevkiai iıtemiıtir. Martt" 
aolrtalarda gereken tahribat mlı bir iıtiaat menHai tah· itibaren emekli olacak1; 
yapılmııtır. rip ve içiadekilerial imha Amftal Kimaelia vaziyeti i' 

Hidrameju yakınlarına çı· eylemiıtir. general Sorta• vaılye~ıd' 
kaa Japon aıkerloriae milt- Doaeçte kaalt muharebe· aynidir. O da 1 mart•• 
tefik tayyareler tarafındaD bırea emekli ıayılmakt•.,'' 
ağır kayıplar verdirilmiı ise lor oluyor: ltalyan ve Slo· 
de Reviaı ovıııaıa büy&k vak lntalarr taaklı düıman 
bir kıımı timdi japoalarıa hDcumlarıai pilıkilrtmüıler-
eliade bulaamaktadar. dir. • 

o 

Batan gemiler 
Nevyork (a.a) - Buraya 

ıelea haberlere göre Hind· 
ramaju yakıalarnada kaç
mekta olan bir Japon ıemiıi 
bir bomba iıabetile parçala
narak batmııhr. Rembag ya• 
kınlarnada 12 jıpon nakliye 
gemiıinden beıi .. abrılmııtır. - ...... __ 
Madenler ve 

jap0nlar 
Tokyo, (a.a)- Hikümet 

Hollanda Hiacliıtaaıada iı· 
gal edilen yerlerdBki madea· 
leria geaiı olçlld e iıletilmeti 
için tedbirler almııtar. Teıkil 
edilea heyetler Bokıit kalay 
madenlerlai itlıtmek makıa· 
eliyle faaliyete geçmlılerdir. 

=-O·-- -
Cevapsız 
Kaliiııvacak 
Rio De Jaaeriyo, (a.a)

Adliye vekili bir toplantıda 
ıöz alarak torpilleaea ~gemi· 
ler hakkında demlıtir ki 

Me111liyetlerimiz e artıyor, 
mibterle miiaaHbıtleri kes· 
tik. iki vapurumuz Karalp 
adaları denizinde batırıldı. 
Bunu cevapsız barakmıya ı a
iız. 

Mormınık üzerinde hava 
faliyeti olmuıtur. 

AFRiKA DA 

Şimal Afrlkada laıilfz 
keılf müfrezelerinin hilcam
lırı fpOıkürtillmllı, dOımaa 
otomobilleri daiJblmııtar. 

MANŞ DENiZiNDE 

Maaı clealzlade la1yare· 
lerimiz &ç Ye Belçikada da 
bir iaglliz tayyarui dDıBr
mü ılerdir. 

----o-~ 

Bul2aristan
dan man2al 

kömürü eeldi 
--o--

lıtanbal - Dua Bulrariı
tandan ıebrlmiıe 6 motor 
maaıal kömlrii ıelmiı ve 
bunlar muhtelif mıatakalar· 
da balina ihtiyacına talııia 

edilmiıtir. Dlier taraftan 
ayın üçiiade de ıebrimiıe 
bir vapur kok kömlriiaiia 
gelıceii anlaıılmakt1elır. 

Kadını vurdu 
Gazi bulYar1ada Ibrabim 

adında biri para meuleaia
den Mehmet kızı Emineyi 
bıç•kJp vficuduaua 6ç yerin
den yaralamııtır. 

--00------

200Ton Me-• rinos ioliil 
getirtilivot 
lıtaabul - it' 
Bugiinlerde l•rlH• do~ 

yonlarından memlekıtl".:11. 
200 ton merf aoı ipUji ~ 
rilecektlr. ltbal edilıec•~ ~ 
bu maddeler mubtalif ~· 
mile11eselere ibtiyaçldl 

piii~utiö ·;ürlit 
111111 tiılrl 

satılır ıı.? (1' 

ı.taabul~Zıbıt• d .. ~· 
)atada Kalafat yerl•d;....ıt 
mlir lbtiklrı 1ap .aa il , 
adında &irfal yakalaad~j 

O civarda 1111111 ~ 
yapaa Mebmet kıh'•'1 İr'J! 
dara maaıal k6mirl•~ 
ıa 20 kuruıtaa ,. ,,._il 
kalkmıı, lrabvecialD ısJ ft~'il 
ah Bzeriae zabıt• tar• JI 
ellrmiimeılaad llallad• 1 

laamııtır. 

Hava2azı 
saat veril~,;. 

lstaabul- Havıı•:Od'~ 
ketlerinin madeD dl 
ihtiyaçları ıoa ınol~ 
mımea temin edillll ld 
tuadaa illanbul ·d~_., 
havagazı tahd• • ıdı• 
~arttan itibaren k: 
11na karar vermlıt ,. 

Milli niyane:o biletterinizi ( Sudıt ) Klt••l11d•11 aluını.. Çoralrlrap& Pollı 
U'I•• lieı, 164 ~ınwı IRW• OlıJ•ER 


