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Akde izde 
Almanlar 

/Filipin'de 
ıbü Uk bir 

~~-~~~~~-~ 

Jngilizler General Rom· 
mel ordusunu imha et -
tikten aonra Almanla -
rın ıimali Afı-ikad" ha
reket yapmaları çok güc
le4ecektil'. Almanlaı·ın 
Akdeniz ve Afrika hak- 1 
kmdaki tasavvurlarının 
da hakikate inkilap ede
mi;cceği anluıhyor .. 

muharebe 

IKa i or yar k 
Sul r nd le 

1 apo de-· 

u_ 1 -
• e ır 

cereyan 
ediyor! 

iza ltıla rı ! Buğdayların demirgol1ar;/e 
j gör".ldü ! nakil masrafı 
1 . - • l -----"'\ 

indiriliyor 

Japonlar yeniden 
Da vao'ya asker 
çıkarmıya t eşe b-

~eniAmerikanl Yeni bir karar- NüfUS başına 
fılosu kun1andan~- 1 name hazıı·landı 

Yozan: ETEM iZZET BENiCE 

lugilhlcr f,ibya•l.t ı;ürule., giine 
ınu~affakiy..te gidiy<lrlar. llkönc.,, 
ha~mın ku\·vetiui, zırhlı tiinH•n 
ntc\ıcuduuu Jyi öğreuemc.n1j~ ol. 
nınwn te>iri ahında sarsmtıya 

uj:rıyan İn.;ili:t. toarrt•Lu )eni tay. 
) are ve tauk üiıııculeri ile tak vi. 
y.., edildikten sonra Libyadaki Al. 
nıan. İtalyan mııka\ rnıeti ve nııı.. 
kabil taarruzu kırılmıya ba~ladı. 
lngilizlcr §İmdi çok iyi bir du. 
rıundadırlar. Buna mukabil Gent'. 
ral Rommel onlııMı i:;i barbcıle. 
rek ve a5k<rlik fenninin icap et. 
lirıUği biitiiıı ~artlara u:;gıın hare. 
ket etml') i lıilt'rek çekiliyor. Her. 
halde ağır kayıplar \eriyor, fakat, 
iyi döviişiiyor. J\lnıan ~e İtalyan. 
!arın deniz yolu ile Afril.aıfalı.i 
tank, top, zırhlı araba nsaire 
gibi mofürhi vasıtalarını takviye 
t'tnıek imkanım bulanıanıaları ve 
havadan ~·apılan yaı·dınılarm az.. 
lığı aııla~ılıyor ki, 11ihayet Gene. 
ral Koınn1el ordu~unu bir ınıun 
gibi Jiaıwı yaııa dihinc kadar gö. 
tiirecek '<' Şhnali AfriJ<adaki 
ltlibvtt ıııukneıııetini t:ınıamile 
söndür~ektir. A.nla~ılıyor ki , Al. 
nıaıılann Akdeniz ve Afrika Jıa+ 
londaki tıı&a~vnrlıuı da ya,·a~ :ııa. 
va~ hakikate inkılap etmek iimi. 
dinden uzakla~maktadır. Vişi 
Fransası ile Afrik<•da miişlcrek 
bir hareket yapmak husıı•ıında 
anlaşılamadığı gibi şimdiki halde 
İspanya ih de bu iştitakin temin 
edilemediği görülii:;or. Eğer i\Ja. 
reşal Peten Afrikada Almanlnrla 
işbirliğini kabul etmiş bulunsay. 
ılı General Romınel'in bu m sıkı. 
şık vaziyetinde iktiza eden nıü. 
dahalo veya açık yardım yapı. 
lırtlı. 

b üs ettiler! 
na Ruzvelt genış ne kada k J\lusfCh]IK • J> ı:<. O öl ak Pkreck r e 

SalaA hiyet verdi f • 4iatlaır11ı<la 1f{'t,zk.tmr..yı t'fl'nıin i iıı .. 

. Almanya ile Vişi Fransası ara. 
&ında Afrika ve f'ran'IL nıibtetn. 
lekeleri iizerinde hi(bir a11la~ıııa 
yoktur, deneıne:ı. ı\ıı<ıık, bu an. 
la<ınanın daha zi~ aılc Fran:amn 
nıültefiklu tarafındmı hir tecıı .. 
vüze uğramaları fokdirinde Al. 
man 1·e it:ıl}'aıı i~hi•lii;ini davet 
esasını giiden bir ah1a~ına oldu. 
ğuııu kabı•! clmek lı:\disdcriıı in .. 
ki~a( tarzından anla~1lı,·or. Rö~·Je1 
bir vnziyetin taharldi.isii ihtin.ali 
için ise İııgllizlerin '.frablu>garbi 
l\fihverden. tan1anıilc tcnıizll•ıuc .. 
!eri '"' Tuınıs hudutlarına da~ an. 
malan icaıı eder. O 1~kic İngiliz 
ve Amtritalılann Fransız nıii"i .. 
tenılekelerjne kar~ı Tunusta, Ce ... 
:uir ve Fa,ta, Seııeg:ıl"ıb ve Da. 
karda nasıl Mr tanı hareket takip 

edecekleri ise buı:iiııdeu '~ hil. 
bassa harbin düıı~a J.a,tıi oluftııı. 
dau 5oura pek belli ıfoğildir. Yal. 
nız lııgilizlerin her ne pahasına 
olursa olsun Afrikaııın bfüüniinü 

harp sonuna kadar ellerinde vt' 
emirlerinde tutmak istiyeceklt'ri 
muhakkaktır. Bu muhakkak ni. 
yet karşısında Alnıaııların Akde. 
aKi •Mihver demı&i• lıaline sok. 
ıııalarına imkU kalnııyacağı ka. 

(DevaDll 3 Uııoü Sahifede) 

Fi/ipin kuvvet· 

1 
leriBaşkuman· 

danının bu sa· 
bahki mesajı 
Vaşıngton 21 (A.A.) - Askeii 

mü~ahitlere görı:o FiJipinlerde 
ş:mdi büyük bir muharebe cere. 
yan etmektoo:r. J•ı>on lıar<'lreti 
göı-ünü,;;e güre bı/Jıo,,9a Mindanao 
adasına ve Fihpln a<lalanıım u.. 
mumi heyetine mütcvcl'Cihth. 

13 limanda 
· müdafaa için 
esaslı terti

bat alındı 
Loıı'llra, Zl (A.A.J - <B.B.C.ı A- 1 

n~rjka, Pasifik salıillerl deniz Jrun:aE:.: 
d<ını Anıiı-;ıı Grin .. veid':n blldirdi~i
ne göre jap.on Uen~11ı!._.rı Alneıika
nıı>ı Pas1Jtk s..-ıhiller.i.n<le gört\ılr.1üştür. 

l(ali!oıııiya s.ıhlUerın<le 13 lin1~.·ula 
\'e deni;~ yollarıru.la. nı.üda!ao. tc..r•ı.._ 

br .. t:. rtlımnWJtır 
t'De\ .,:nu 3 iincü Sahifede) 

Harbiye Neza.ı·cbıin tebl:ğinde 
harekat hak :<ır.da taf»ilfıt ver: • 
lenmmekte iı;e dC' FiL.pin kuvvet. 
!er: ba~ku.nıandam General Mac 
ArtJıur tara'fınd;ııı gönden:en 
bfr m~sajd" Japon 'arm yeniden 
D:n ao'ya a>ker çık:mmağa teseb. 
bü':i etti1<leri bildiriolıınekt~lir. 
AhaJ:.sinin bıayük bir- insm: Japon. 
olan Davao'da topr:ıığın yüzde 
ellb, zıraate e.1ver!~Jiclir. Bttfoda 

Filipia adalarını ıöslıeırlr haTİhl BULGAR 
Kralı'nın 
Beyanatı 

· birı·• ' iabı~kalar da vardır. • 
General l\lac Artlıur kıt'aları. 

nın ş;m<lıye kadar mnva.tlfak • 
:y..::tl'C mukrı\·emet ettikleri anla. 
şılm:ı.ktadır. 

Davaoda Snci 
k o 1 faaliyeti! 

Vaşiııgtoıı , 21 (A.A.) - Japon 
kuvvetlet-inin DaYoc•ra askc'r Ç'l

karma kttvvetlt'ri iııki.~af etmek. 
tedir. Buraô.ı bosir.d kolun büyük 
bir faaliyet göslNrlij:(i t.~}ı nıill j 
olunmaktadır. 

MALEZYA'DA 

Yağmurlar 
harekatı çok 
yavaşlattı! 

Bir Japon nakliye . 
gemisi batırıldı 

Londr~, 2.1 (A.A.) - •B.B.C,D 
Uzak Şark lıarekıitı hakkında ye. 
ni ha her yoktur. Donıei ajansı dün 
gece yağmurlar yli~iindcn l\Ialcz .. 
yada Japon l1arekı>tı111n ya\'aşla.. 

dıı(ını bildirıniştir. 

F ılipiıı adalarmda Mindanao"da 
Japonların karn~·a ~ıkınası hak. 
kındn fazla tafsilat alıııaınuııııştır. 
Amerikan Bahriye tchligi Garbi 

(Devamı 3 \J.ncü Sahifede} 

HARP VAZİ 

1 L i B YA'D A 

lngiliz kuvvet
leri Sirena'gı 
işgal ettiler! 

Alman ric'ati bir ya
rış şeklini alôı ! 

Londrn 2.1 (A.A.) - B. B. C.: 
Lih~·ncta General Ronımel'in k~ 
mandı:.>ı aıtmdaki kuwetıeı·i ric. 
ati gittikçe kar.nıak .. r:,ık bir y<ı
r ı.ş .klini alıııak!adır. Britanyıı 

kuvvetleri ~lmdid<'"I Dcrııc'nin 80 
ki~c 11,_ıtre garbinde Sircnrt'.Yri va. 
sıl olmu.şbrdır. Il.euter muhabfri 
bu ku\•vetleriıı s:rena'nın 20 ki. 
ıomdre renubu ~arkisınde yol • 

(Devarnı 3 ünc~i Sahitede) 

• 
Kral Boris Parla
mentoda dedi ki: 

u ulgariıtanm 

tek hedell em11J
yetı kcramaktır,, 
Suiya, 21 (A.A.) - Parlıimcnto.. 

da •öylediği açılı'j n11tkuna veri .. 
lcıı ccvubııı uıkdimi ınüna>ebctile 
dün akşam~ apılan n""rasiııı ~1111. 
sında Kral Bt,ris demi~tir ki: 

Bulgarisıaııın bir tek hedefi 
vardır: Emııisetini \:C n1ilh birli .. 
ğini korumak. :\lillctin iTaılcsine 
ve arzuların,l t1)·g11n olan ı-~ilof 
hüki' nıctinin :,İyuseO. Bıı1garista. 

um Üçlii Pakta oalıil devletlerle 

~ (Dcv&mı 3 üncl\ Sı .,,•de) 
. ., .... E Ti-

• . ı akdettiği anlaşmola.·ııı ç~rçcvesi-

&....----~------.... --. ---'. . jBu sabahki Sov-
lib ıa. ce. . ,.si d y~ ~ık . ,cı 1 yet harp tebliği 

r 0 İ 1 İ Z e 1 1 r 1 • Kı aatsm!Z N osko-

1 

---=-------• _____ :.....__...:_____ va ve Len .. n g ra d 

İngiliz Zlrhlı, motörlü birlikleri Şarktan ve cephe ı erinde 

Cenuptan Bingaziye yaklaştılar! Loııd•!~~~~:a?~~7,;»-Ge. 
C i ı . . :\ c< J·arısı :\foskovada ııeşrcdilcıı 

'{AZAN : ı. S. ES K BÜK R EŞ A l'A Ş E M L I TER I ..} Sovy<'I tcl1ti,J: Sov> el kıt'alan 
20 İlkkiınunda biHirn cephe ho. 1' Şark ceph€5iııde: 

Alman orduları rLpiıe} ı dm·;,Jt .. 
m<1k kaygu,ile kış mc\'zilerine <·e .. 
itilmek işinı henü1. hitıreıncJi. 

Sovyct orduları Almnnl~mn iler. 
de bıraktıkları zayıf ardcı kuv
vethrıne taarruz edetek bazı böl.. 
gelerde tekrar ilerlemiştir. Şımal. 

1 
de asıl Alman mudafaa hattını 
te~kıl eden Volkov n · ri şark.n
dn Roibak~1 ntt.'vkiirl ve me,..kez 
cephe::;ındL· Volokolam:::k ;<:!: .. ini 
S'n>et kıt'al•rı geri almııilard:r. 
Ruslar şımalde Volkov nehrini 
garbc aşmadıkça Lcıııngradı mu. 
lıasaradan kurtaı aınazlal'. M{"r .. 

l 
Alman ordııS\l\lUll uo)'ıa gr.rbe çc- .yunra harbctıııiştir. Kıt'nlarımıı 
k•ı 1lcoi, fak:ıt Reje\· - Vazına • Lcn!ngrad, :\foskova, Doncç cep. 
Oı<- şehirlerini bu hat gaıiJınde lıdrı·indo ilerlemekte devanı. edi. 

1 111ı:hai~zaya çalışın~1~ .. muh ınel- ytır!nr . .i\l<.1skovanın 'jİnın]i garbi... 
dir. siııde Volokolanısk, Plask ve La. 

Cenupta Ruslar '>ır Alman tü. duga gölünüıı cenubunda Viöbo. 
menini imha etmislc•r. fakat Ta. kalo şimendifer istasyonu işgal 
ganrng - Haı•lrnf - Kunsk şarkın. 1 edilmiştir. 

_k_c_zd_c_., __ ı._ıh_n_ı_ın_e_ı_ıi_g_iı_ıı_ız __ ü_z_erc ______ <_D_<_\·a_n ... "-3_'"_"_cu __ s_aı_,,_ıc_d_e_) 1 r -

'I 
1 

Yeni Tefrikamız - kpa,, iri il v aaşlar Bay. 
i , 1! ramdan önce KaraKapıCi • 

ayetı 
• 

CI 
Ba5tanba~a lu·~ ecan, dch~et dolıı olo~n hu ı.·oıuan İn,ıziltcrcnin 

marul p·•lis ınııh:trrirlerinden .. ', 1 r.ui3 Thnı:n:t!ı.'111 c..;.cridir. 
Sinıdisc k3cLır 2l dile terc:iinıo e~,~~ni:stir. Ronıcnı n en ba.rİ7. 

i
l Ln!!ıusiyf.'tlcrinrlt n biri en miithi'Ş t·ipuyet ,.e \'ak'alar111 :!t saat I 

Bir kasap,· kız 'lle sarhoşİuk: ~i verilecek I 
-yüzünden arkadasını öidürdü! 

1 
il'· ~"k". ,~ ~b;;:, ;,r;:;eK:~~ 

içine tı pl. uııı ncıicclttinin yinf." 2·1 "a<llf~ aln11.1asıU1r Okıtyan .. 

1 ları suıuıno knthu· ın<!rAkla ..;ürUk!i~ c<:ek o!.111 bu l'" re: 1 ı 

başlıyoruz J 
1 

l Bir~aç güne kadar 

.s. 1 ı.i 942 mn şı t Bayram-
]) ;;r gece Küçükp ~ rQa o rJ _ lJı n k J\'" ŞE.fik bir i ·e ı i.., evv~ı otlen iye ktı. 1\ır vern1i<E· 

navt.ı. olnus. Arpr,C'Jlarda Ü'"'' nt .. - rı J nıı-s. of\C'\ı ttdr nin d ... k .. f i.lr ııaaşl ~van::ı 01
" &K ve .bt: 

1 

a;_1ı 2b ·.nd.ı odencc~ıttir .• Ur. 
m el C"V c t '\.t p Ş:! ..... }ı:ı ( • • B ( ~ ıa- e c o. bı .. tar htf' ı. k r • 
k p Ha~kı tal.;.ı[ın .. ..ı.u oldu , ı 1 ... ad {Us"ı • Kk da gel_ l ı ı :ıklardır. 

ı t r. (D.ıv ıı • .:ı.i Sah cci.ej J 

hUkümeıt:ç\!' uh.J&m< kta !an tc1 -

1 

k .
1 

0 iti 
biri•'· cuınl€c:ı;cc!' ı:>.m;.;. üzen me veri eı"'eK· "• 
hnzır,anan bır karaı:1ıa".lC pfl\ - U 
j<sin, giı"' Topr.1k ::\fab,,JLer 
Qfı3i !t"i<ll.ıt tarnf '1<1.ın d:ıhili 
ın~·.1ı:e:ı.l(~d n "('f'I1ma <ta olan 
hubUtbn:. mt!bayaat.!ııtl~l, bu hu· .. 
bu.balın e.n )<ıkl'ı demir.rol .s -
tasyonlarına ta~ınmoları l··in hb
}en \'a.pılmakta ')!an nı."rar n . • 
h~tleri ındwrnı~ı:ediı·. Şiiyle kı·, 1 

bu laşırnaJa;·da kilo ha.}ma \'e -

z.kcek ücret.o a!tmı~ parayı geı;. 
mcıru.><: i karara bağlaııa-raktır. 

Bıı J1ı.ı:;u.::!.~1ki kararname ı·a .. 
:k nda nt rcclitı ..ekh. 

Di.~f-'l· :aı attan bu.~dayı koru-

.\D~Ut;.-. 2J f.ft_•h.Juu?~t) -
lİ«ırl'I \'ck;J; B. lliu ,hız Öl<. 
ınf'11in t \'\"<'İki J:İıu Rü-' ı~ 
.\.IİIJct ~\Icrli~İIJ•t~ni h~~auatı 

lra~ında bilctı~rl!~ i , t:(·hi le 
hiikUınet. tlir]it , .. r .11ı ıı öı~ijnl' 
gc\"ın~k iiı:trc bü_,·itk "lhirlcı·
dl· t~kntcl ... !!Ott!'ıl.11·1uda karn•~ 

11. nliinii tathikn karat 't•r .. 
nıi~tir. lfa71r?a.,.aıı h?.1·nı•!C"r:0 

f=tı~ H"Jt'rı. guı'dc dtirt Ji.iı, 

Kh~üklt·rt iki .' rz t.lh grcıın 
•!knıeık \.~t ıl'--'tt•l...tu. 

4,5 Aydır İşsiz Kalan Bakırköy-

Sirkeci Otobüscüleri Dert Yanıyorlar: 

Bomboş duran bu otobüslerin Tak
sim-Eminönü arasında iş uf ilme i .. 
ne Belediye niçin izin vermiyor ? 
Koordinasyon Heyetinden B nzin 

mü aades· bile 
olan yeai hat siir'a 

ahnm 
re aç~lm hdıır • 

BJkıı"kôy .. ~l:rl{t('i hat1u:d-:-ı l'~- l~A:ı~t1tı~~~
hşırkeıı bu hatt:n Bdeciy e>ee Jg. 
vı üı.uinc i ·sız ' a al' • tobll ·ı ii. 
!er ~lamına. Jr lıey'. t ltuı lı ..-. j 
nııza gelerek h" · •h d< i 
oldugunıı sı.iylcdı c 13, vat .• 
da.~ r dil,ecl'k. Şı ...,~ t.erın, uk 
ş~ya • ttikbt bul l"k t c <~ bir 
kıı·ta ıy(·eliı-k ruc U: sezeı k nlE
k• darlar..; ıfo earı du ·at.: koy. 
rr: 1Y f,ı)du'. ı;ôrd · ... O.obiis~~'•! 
~ll 1 l saylc.ın ·t 1 f} • 

• Bizkı· Sirkccı _ Bakırk y 
hn'! •da otor. ~ i•lc! rck ha .,,_ 
!a rı_ ız ' 'U:";:o;0rdı>k. Fakat Br. 
lcdivı' bu h "ı !ağ\ c 'i. l:siı kal .. 
dı'<. ı\ . .ıdnn bi mıi lr:ct geçt ktı:n 
so ra Belcd'..v .. <len b ıl çafr rdılnr 

e 
rn 

i 1 
et Kon 9 
şer f ver 

Ault:ıra. 21 tl' J 'cı.h1) - ııl.ı 
8,.fi 4ıı. i ... tnf't İt' ni' dti·1 ı 
15 53 .e yaıılnnu :ı Ha.trif V( •!ı 

olilı.:ğn halde 1 , ') K ~ -. •-
tuarına sc c' \:lr: l '>~. r \t: 1!. 
tnra{ındnn teııı ı-r.ıtl \ kar ... l: .,_ 
mı rdır. nscn, • Çarkn\ sk\ • 
niıı • •c hu p• ne konsc 
nı '· mfnkı~etlı,, ı·alııı• şt r. 

c Dı .., a ı 3 ;_ne[ Sa 'ede-) ı p;::5~~ı..:!tş:l~~.~~~i!t ıı:t:~ ı 

içi DE 

Beklenen 
Kahraman ••• 
N!zemeddin Nazif 

Bay Ruı:ve!t, 1950 u1c1 yıld.ı Şi.. 

mal! !o.merikıı Birleşik Devletleri 
Cumhw·ı'Cislij;!tı~e lıuluQ.;°l'Cak ol.ın 
zata bir mekt-.lp yazdı; japon hi«'p 
knn3.2örlttJnden birini yıı:ralıyan 
veya bntıran ve bu uğw·da canını 
tecta eden bir hava yü?Qnş.Js.ının 
çcıruğu htıkkıında bazı tavs'fyelc.-rdc 
buJundu 
Şu anda on 5ekı,z ay ıık bulunan 

mının~ini. 1956 da on ye<.lı yaşında 
b1 geac olacak ve o L3?r!9.D. Carr~ • 

urre; i bulunJ.('ak Şi..ınaı.t Ame:L 
.K \:ataı1u<.1~1, bu genen ask.eri bır 
SUD&y mek' 4 bt,-e Y 
d:..nı.. 'eyJ ; :. edcc""' 

Niç1n"1, 

Zir'l B:ıv RU?velt, jaµ.>n genl'~!-
n.cıı 'hücur.:n t'r {en olen bava y1ız· 
b~4 ıs .ıt.:, Ş f ·\ıner n..a Blrleol.k 
DC'vlctleıı u ~ k v\etler~nın bu 
t: .,te tar glren lk kahrtn1anı> 

._ ıtlk icat etme tcdır Baba.:::ı 
\·~' na ouy k nızmet görmilş bir 
çucuğıın vatana büyü lılzmet gö. 
reı '· bir .ıb olm "'nı iniyor. 

D k , 
nuı o.r. ı,:c n <lt i.IY • J x_, 

"' s n c o ır A' n 
b' J U • 1

{ 1 j.:e't i) 

Y< :nn 1 ua !:!H• 
ınc 'lıl..;.t y u ' p ı 
lı~ı Ort<ı~at A f• • 1 

bı t da r.:ı,c: ..ndadıı-; 

11'1<• zleı ık rll 1. ı 
re- :nL rr-e... • ... llan b inJn ı ı:. 
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HALK FiLOZOFU 

İR LA A YDİYE DAİR~~ 

Bir diş lıckiuıi oL . .ıt arkada.. 
şıut, ~tt uıut!ı ~ te.~hi~ .ıi '~ ~rl. 
dio:stnı !>Ül li.i.) urt:u; 

- İslanlıulJa, di; Ol', ı1ck az 
ınsanın di"?leri sa;;tau1d1r,. r~ıra .. 
fınııa bakını-ı, Kiiçi.lk. hüyi.11.;, 
kadın, erkek, gı.:ıu.,; krt 1 dL"l:k;uı. 
11 .. nıuutaz•un, ~ıhhatli ;,:e hcHı.. 
bel aı di~e ~alılp 01:.uı insanlar. 
adeta, :u>l-anlık \"e lıa;r.mlık. 
la ~e) rcdilir. 

- ~c giiıcl ıli.jlcd 'aı·, di. 
yor!ar. 

Halbuki, asıl otan, hcrke~in 

diıılcriniu sılıhalli, ltın,z ,.e 
nıuutazaın olnı:ı::ııJ,r. Genç bir 
adam görürsünüz. On lira \ c. 
rip krarnt n!alıilnıckteıfü·. Fa. 
! .. at, d!~l~ı·lHc li.ıka;rtti;, ~c .~ık: 
bayanlar tanir:-.ınız, Önırünün 
~:ar.isi tı.•ı·zilt.'-rde~ }H;'ı·hcr diik... 
kinlarınJa gt('t'r, '"e önırüniiu 

REŞAT FEYZi 

rli~ r ,1 ar,:--ında dil di.j c.,;rısı 

b ~·"'ı1H.k!t ll?C~~t:!dıtr. 
Di]ıe• İJ1ı!zc J·a r ~ı liJl .. ;ı.} di 

lrınuınidJr. Iliç üınit· t·h1H .... diğL 

n:ı: u1iincı: \ er insan\urtıı dt~tc .. 
ri bozuktur, çirkindir \ e pi•fü. 

Di-. ~thhRti nin, ,·HcuJ.un u .. 
un~i lııfzı~~ıl'ıha:iile olan n1üna. 
;elıctiııi sö~ lemiyeceğiın. Çün. 
kti ınaliım. Faka'. di• sıhhati.. 
nln giizclFğiıt tazelikle olan 
hi.i~ük nlükns1nı. nraha, biz, 
bilıııi)or muyuz?. 

Size ]JİI' sır .sÖ,\ Ii}c)i11ı, ya. 
zıuu: Güı.cllt-~ınck isti}·en ba.. 
"\·anlar. c::-.1t•rinc iti~ıa f!Öster .. 
;inler. Di:?l~ı·i giiLel \ ~ :,ıhh:J.tli 
bir iu>.~n, mutlaka gfücl ula. 
caktır. 

Ren, lıtt hekimin söılcrine 
<"lbd le bir )CY iıiırn c-decek 
deı'ii!inı. 

İNHİSARLAR 
/ İd~.resi~deki 
SUiiSTiMAL 
Levazım Müdürlüğü 

!\:UYRUK" 

YAGI 

Kuyruk ~ağına narh konuyor: 1 Mes'ul Muhasibine de 1 
İşten el çektirildi Tereyağ, Urfa yagınıu ) anına 

"'aklaşmak. miimkün olı,.adıi,'l için, 
ık:uynığuı\ yaıı.uıa r.ok.u!up narh 
ko~·mak ve bunu ) ·::..ııck, dbctte 
daha akıl karıd.r. ş ı .. di, kaç c\ . ' 
de, tcre:,ağla, h«l.s lı rfa ~·ağı ile 
~-emek pişiyo· ?. 

l\:uyrıtk yainun ihr~7 ettiği 

"'n1c\·kH ıntı..ı.iliı. •)H \ak.·r, insanın 
ku:~ruk ola\!ı.'°1 G\..lı,:·u:. 

I ~A31J,, 

Af.!LMl5?, 

İnh.sarlar Uır.um Müdürlüğü 
:e,·ô'zım şube:sınde:d suhstimal, 
:o.hklika'ının dcr;nle;rtir'lınesine 
lüzu.n1 görülmü~tür. Bu .9t.ıbc mes.. 
ul .::r" l:as!b. r:.~ ac ·~eı!. e: çek .. 
tiri..m ,,• ..... , 

İıı'h:;a~aı· Urr.t m Mlldü· Li B. 
Aa<lr, .. l:L et T.c'iP'l'a:· da ':>azan 
~~~·Lizt:n -şul;:es!??de b'...."'2rut taın... 

J:ı;..;:t!tle meş;r..ı1 cı!:nak• r. 
~.IW.r .. urr. ni ... nua\· ı.1 B ICe

rna H1 --ı-.i. ,a•· .... ~e-r· nüdüıi.l 
B. Ker~n 1 ' ... ı,;t: t-eft ~ ~-e ı·e.Si 

B. Cen·aı <.le tahltıkaıtla L ~'aı> • 
mııkrtadırlar. 

Le\·~z- .ıulJ ~ .ır 'J<!t.:rıil.~Llne 

jı·:ı..·~a~~rnm r 
1 ·~~l.,";l!J-ıJı~~·]·; .. ,..~ .. h'i''lf'il!I IMAHKEMELERDE HÜSEx~a~~HÇET 

"l!Uııtt..:ıı_. W~l!.:.Jl.lll \.--------""-----
' Oakfidarın mektep 

1 U
··,,,üd · r v

1 
__ az;Jetl 

1 .. ~ .... .,.,,, ko :gre.; yapılırken, 

~za. bazı teı:nCıiXıi \-c udek~erde bu -
iunn :, Bu arada Lt::ıht.'<laroa b'r k!Z li.. 
:;_c..3J ~.~·ı!t usı ct .. i-ıeuüı. Egcr. V. kü.
darı ıyl tanır.s;uuz, ü-.k · larhkrnı 
d.:J€:,:.lct :t; .n ne de~·~ce eh.eır -l1Syetli 
c.ıldug .ı nu d:lha i.ri ka.·. rar~nıt, 

Eeu, esk. bı.r U':-oku ı·h olnıak sı. ... 
fat :e, Ü;:;! ... {.c. ı lıtarıj yaphk:arı te • 
ın-eıı.n!'=eıi iit..;.zan1 ed ~::t~g nı. V-c. bu -
gi.i:n, bıib.t:;;::ıa ınckt.ep ~~ uzt;r.nde du
~·a.c.: gım. &ize ev\'t!liı, Ü::Jküdarın ma. 
.. r:c ~.;u-:!1çı:-.::.rıi k •-;a ..ınl;ıtay; . r .. 
Ü•küdar çok cskidcı,beri rr.edrese va 
kii'..uphruıtı ....... ri iit.~ ırc '!ı.ur bır .sen1t • 
tir, Bir C'C·k :ne< ı ı:~ ı,.; 1.:_.ri \'C kü..iiph.;..n-a,.,. 
leri ;:.,ırdır, Sunra, t.:l rr ... eAtep devri 
b.:o.4 1 U.yınca, bu t·adjde de Ü::Jtüd:ır ileri 
git;c~s. birçok taş n:ektrp1er açı~rru.ş.. 
tır, B'.!ah;;:·e ~dz. :!er kurt• l t..nci:ı, Ü".5 -
:::i.-dcH·<:J. .:ıı.;ı,~ ı: ~a<. c.ı, z~.ı aı:ı11 ;.;;yılı 

.ilin.ı ıl"nte.5St~.:;eıcrind-en biri oldiJ. Bu
raJa bir çok tanın::nış ze\·tıt hvcahlt 
etuı:~. Ldadi, bir c;;ok güz"de talebe ye
L'9li!·n•l-;tir. 

Sı ·~•tn lt>r kLu·ulL:clca, G~küdar sul-
t. r.·s; y:n.e 'yi ka:'ı.edı: ta·t:"be yeı;ş -
t!ı·rr.caope de\'< n etı .. SuHaniler .:seye 
kali>ohıudu. Üskudarda b~r lise b.ir 
:<.aç y:l f·.nl:yc-tine de":anı C'lt:. 

D an .,. ru·~. Üskt. danı bir talih.. 
sizlik çöktü. ller nede. se, bh-· ltseyi 
Ü9..'lcüdara çoı.t gördlHer. Hugun. t.Js-; 
küc!ar ht:m erkek, hem kız l.lsesin -
den mahrumdur. Yilzlerco talebe, Üs
küdaL"<lan uza~ yerlere lise tahsi11ne 
g:trr.ekteıdirler. l\.ız:lar d~ böT.e. 

Bari geni yaptırdığın apart
mana" Kibritpalas,, deseydin 
Ko;·ido!·cl'a dı ·ıı.ruri<' ıclt. tL • peıı .. 

ceı'€-ye ya.,.hınıtıı:;;. JOU:·i.i. kar~ ~lnda 
lro!Iarını bağl.amıs. ka.r~ıtıldı durmuş· 
lar konu~uyorll'rdı. l<onu:;otı:kl.atl ha -
h.::;, t:e-ı· halde pek bavi.!.dun

1 
sudan 

b:r ~eydi. r:;;, nrnhk, kollt.nnı ka\·u~
tlll"mul'i oJa.l';.]!t. dw·an <'lini t·eiılııe att: .. 
Ark.ıı cebinden güınil:j bir <tabaka çı .. 
k.ard1 açtı; içinden bir slgnra ç~arı.p 
d:.:.daklar~nın ar~ ır:ı s.:.kı~t~;,fı. Sig-a
ra taba-kasnı kapa:tır> cxbine koyduk... 
tar. o0ııra, etrafına b:•kımlı. İki adını 
ôtesınd-eki bir kanepede oturan ikL 
üç ki.1ıclen b:.t ~nin elinde :;;tg" ... ra yardı. 
Adam, sigu!·ayı nt:nak uıeı·e, sr.ın ola
rak üstü<=te b~..raç n"E-fe::ı bird('u ç-eld~ 
yordu . .Elini uzat.ara};: 

- Atma, atma biraderi d'.ye, o-na 
doğ:-u ylıi:rit<lü .. Aarkadaşı kibr;f ı;ı • 
karını.!k Uzere elini. ceb:21e atır.::<ıt1 k.l, 
c-na d;ı .öbiir elile tç!.ka-rnuı!.ıı' .ı..)at-.eti 
yaptı. Sigara::ıı111, kanl'pecie oturan a -
d.tıır.ı.r. si:ı;;arOJsl.nd<·u y~i'-11. Tekrar ik.l 
adım atıp a.ıkadaşının yan1na geldi. 
Ark.do:::.,;:. 

- Yahu; bende kibrit \'ard ... Ne -
den c'iılc n ... derkca, suıilnü ke.::ıti: 

- K.Oı- t b<:r.dc de \·~.rdı ... 
- Eh, ôy'i"yse, ııcden ~iga.~1'1! ya.L 

ımı..:lın7 

- Bir kibrtt iki para., Haz~r :iteş 
lrarken, ild par3y1 y:..1~p sa\·urm.ak 
g~'r: ... h degil m..i'! 

- Ço~ şükilr. yok yoksul değilsi.n .. 
I\.ta:ın da vaır, ınillkün de vaı.-.. Paran 
da. .• 
~ Çok şükür; hepsi \.'ar anur.a, hen 

böyle hesabi haı·cket etn1eseydim., n e 
param olurUu, ne n1alım, ne cte mül -
kün~ ... Bak snna bir hi.kftye anlata .. 
iJIJ1 .. . Hikaye değ~ı. \·ik.ıa ..• Trab • 

Şöylıe ... Gü·n<le \·asati ohırak Uc~ kib
rit ta5ar.rt:.C ctsc.nı, on pat·a eder. l1y
da yedi bııçLıık, ı:;enc(l-e doksan kuruş .. 
Bu, yalnız kLbritten.. Sonra, ben so .. 
kak.ta h.ro.:; ohnaııı .. jilet bıc;:::ı ~.;.uı.uı en 
ucuztu1u ı:ılır, b!lrd<'ckta b:ler, ola.bil -
d:gtn1 kadar tıra~ olurwn. Parayla çayı 
kahve i<;n1eın. Kunduramı, e\·de kcn
diı1't boy~rrm. Her işimde böyle he -
sa91ı hareket ederin\. Bunlar, ufak te
fek şeylerdir n.mına. yekUn tutar. Böy_ 
le ·yapmasaydun. iyi kötü, adam ara
sında ismim geçınezdi ... 
~ Benhn, o knda·· ince hesaba a.lt

lım ermez. I<:~brit ç<. km.anın bile ayrı 
bir zevki vardır .. Berberde tıraş ol ,_ 
ır~s.nın, lostra salonunda ~yaıkkabı bo
Jratmanın keza ... IIele, kah\·edc, ga -
zinoda, !a:ıh\·e, çay, kak<tO içır.~·n.i:-: .. 
Sen ~imdi böyle iki µaıa.Uk kibriti 
hesapladıgına göre, korkarur .. , beniln 
f:ki lira.hk .şahitlik ye\. nüycrnden de 
pa7.arhk yapı:p kesn:.cğe ugra~acaılı;: .. 
sın! .. Me:-:elcl, iki kuruş kessen kiirdır, 
değil mi? B·.ıgünün bi!iinc;nc~ınun 4k5.r> 
ha11e.-;:ne iki kuru~ daha kaydedersin .. 

- Ay! Sen birde benden ~ahitlik 
yevn1~yesi mi alacak i1tı Tee~~ur ed!
riı11 doğı usu ... 

- Asıl ben sana tcc:i::lü! etlerim. 
Sen i~i paralık kibriti hasaplıyorsun 
da., oen bugün fabrikaya gitme
diJn.. İki lira ycvıniyerni kaybettim .. 
Onu mu h.esaplamıyacağım'? Yaman 
a..'ltlın varu:.ı~ .Joğrt.J5U ... SC'n kurnazsın 
da, herkes cnai mi? Ahbaplık başka, 
alış veris başka §ey ... Hele sen şuraı. 
dan bir slgara ver de, yakalın1 ba. -
kalım .. Dümanı nasıl çı.kıyor, seyre .. 
dliırı ... 

- S1raın12 geldi. GaUba s!mdl bizi 
alacal;lar. Dur bakayım ... 

Yüz geri dönüp, arka tarafındaki 
r.1.ahk.eme ka.p:suıa öoğru yüt'ldti. 
Arkad~ı. arkasından: 

Mümessil 
j iŞLERi 

Mahalle Mümessilleri 
t eş ki ı atın da esaslı 

ıslahat yapılı ca '· 
İcstanbulda muhtarlar ·heyeti 

te§lkiliı.Lının l:ığv,nclan ~on "~
haUe1erd.c ı]ı:ıuru:a11 müın05.::;1-ıler 

heyeti, an.dan yıllar geçtiği ı,aı. 
de ımıttlCıp rand .. manı ve<mediıği 
görülımii:ştüır. 

Muhtarlık te~kilatının aynen 
dlriltiln1aü s.:.~d:!i·k n:~\~zuubahs 

olmaınakla beraLer :nüm<?-$ill'ik 
;-şinin muntazam. bir ~ı!klc ko .. 
nulması kararla~tmlımştır. Bu 
hoousta esaslı tetkil<'.er yapıl • 
makta.dır. 

---o---
Noksan ekmek çıkaran iki 

fırıncı cezalandırıldı 

Kası•r.pa·,:ı;da Bahariye cad • 
d<sinde 99 mtnırıralı İbrnhimin 
fmnıııda 120 ad~t kilo noksan ek
anek buLunaraık mü.sadare olun • 
muştur. 

Dolapdcr2de rcsHyan sokağın,. 
da 28 nı.:•maralı Petroı~un fırı • 
ııında da 73 kilo eksik ekmek bu. 
Junrnuş ve her 2 fırıncı da tec • 
z,y-e olunmuşlardır. 

Yerli oyuncakcılıh 
ediyor! 

inkiıal 

Hariçten oyuncak geldmedi -
ğinden <yerli oyuncakcıhk. şeh. 
r!mizde büyük hir inr,,;i afa baş. 
lamı~tır. Atölyeler çoğal'dığı gibi 
~ka.metgahlarmda bilhassa tah • 
tadan modern şPkilde oyuncak 
yapan sa!l'atk~rlar çoğalmıştı:r. 

Halbuki, 'Ü-*tüd"rm nüfus ı~csaleU_ 
herrı bir eıkek, h.eın de !..-ir kız lise ,.. 
slııl zaruri kılar. \İı;;küdar gençleı·lı u
za.1~ .:;en:tlerdelt~ li.1;cJcre g1tınek için 
ş'..rndi blr sürü rora harcı:,.·orlar. Fil. 
\'alil Hrıydaı"]) .!! l <:esi kurulrr.uş, bü
tün o eh .. r!n t· lc'ıt'"":t' b•jray~ deYam 
-ettir'.lır.:itir. Fa::at, bizce\ Haydarpaşa 
liseı:;i yet ;ne, 1Jir l!' ~d.ldoır 1 bi-r d~ Ka
dtküy Lı.;e::ıi te ~ et.:rek daha yer!.nde 
o1:..ı.rd:.t. Pedo.gojı. der.ea bü· Hinı v~ .. 
sa şay~~. bu l•:l" de b \j 'e [ırr.irdir. 

Rmdı.r.an, bu l.,!~JirJe d:ı.ha iy: ... :ı.r.ır. 
ı~· 1.l .... : .iç!.:.ı <le \-aztyet i> y!.e<i.ir. 

ü~udaıda., ır: ıHrü:a b:r k:rz 1~$1 1:1-
zanö.U'. Bi.i:tJ.n ~.-,ld.idar ı~:zları, C.erjz 

zonı..ı:n me~lttır zcng-in :;.ifeler!nden bb
riııin ilk 'ri.ıknü, ı·eisi, r.6-ıhu 11 e\•1en -
dirı:ı~:i-. Ertc~i glm, e.Uaın. kö.:;.ede otu.. 
r..:.rkc.ı~ çubugı.:na s;g.:ı.·e~ın: takmış ; 

gt!'l:r-: de kalkmış, J~~y.:1pederine hür
ıret :.dfı ~ti olm<.k ü::~rc kibr~ti eli
ne aln11<:ı .. Önüne gidip çrıkını~. Adam. 
üf.ley~ .,kibriti söndurn,.:.ı~. Kalkıp 

mangaldan sigarasını ya!tınş... O~lu.

na da, 

- Hic olınaz~a şu sigarayı kurtar· 
dın ya! ... dedi. Olur kurazlt?rdan de~ 
g:;sin ... 

Sonra, kendi kend~ne söylendi· 
I KtiÇCK HABERLER 

n rı yerlere n:ektebe gıJtoyrlar. Kı .. ı 
şın ·Jp.ı.,. yo!cul ~ı.ı zordur. LoJos da 
cy-r1 '.;.:- <l<-rtt.r. 

Ege:- "\laarif • e,.,i, Ü:.;kUL-".~r:.n r-e-k- 1 

tep v.·ziy,,.tınl : ... .a,;1 e.cı·~ e, Usiı;;üd.:ır .. 
!:lar çok ;.1:.ı~r· (;'·kir :;.:!' c~ :>lı: .. rd!r, 

R. SABiT 

- O~hım; bu Jı;:ad!ndan sana hayır 
.selr1ez. Sen bunu bo..:::ı' tiE>mİJ., Bo .. 
;;a.t:nıj. Bu hll.~ıye 11 c~ll'Jtdur; bil -
rr.-~z r·lsiıı~· ~İşten artrnaz. d!:;ten :1.r • 
ter~,, d-cr~cr. Ne k;unnır.:;an kszan .. 
S.arfedcrken hesrıplı oln·.a<lın m1, ö~ 
ı~·ı lvlldh iki yakan biı· aray3 gel-r..ez. 
Gel ş:n:.<l1 .:;eni.ole b~r hesap yapaliln.1. 

- Hc;;~~cs senin glbi olsa. a~c ıı1 a-
cından ölür, bu dünya bat!.ırdı. İnsa 
nın böyle parası. ohn;·sile hiç oln1a .. 
rr.ası arasında ne fark \'ar~ Bari, yeni 
yaptırdığın apartıınana., kibritten ta -
sarnıf ederek yı:ıptırdı~ın :çin ız.kibrlt 
palas:> deseydin ... l\.t!~hur <·Bulgur pa
la.st- gibl. .. Hay Allah cezanı \·ersin 
senin, e ıni? .. ...• 

1 

ViLAYET c>• BELEDlYEı 
+ Dün şehri,,.i,-e geldlgıni yazdı· 

ğLnuz Dahiliye Veki!i Faik Özit·ak, 
Validen §eh1·i.n rr.~hrukat ihtiyacı 

haJ.:kın<la izahat al:nt~tır. 

MAARiF, VNIVfRSl!_E: 

7 ;iııeına, sıhlıi ve fenni şnrtla. 
:rı h~iz l}!ma•Jığı iç.n karptılmış! 
Biz, yedi sinemonın bu s••rtlardan 
nHhrum oldni:'ll i~in r..-dcn kapa. 
tıldığına şaşmıycrı;z. Bu s'nenıa. 
larm, vaktile ""dcu l'C nasıl açıl.. 
dığu.1\ dü~iinüyoı"UZ, YG!{sa, za... 

ı:na:ılı., b::ttıu fenni "" sıhhi ,art. 
ları lı.ayqa mı ettiler~. 

.~~ n ~:)e müdür ırrıu.ı .':r .. B. 
\eda."; Zi.Yanın g t·ı - l:n:t..-j'.zı:n 

rotil.~· .ne: oiüa.:)u s.:~ :cnr 1...k.~·e. 
d r. 

t Mekteplerde 
devam kontrolü 

İhtiyar bir hasta pencereden 
düşerek derhal öldü 

+ İUnnektep ö:{re'.u1enleri .:ı.;asın_ 
da teııefiüslerde nöbet usulünün il.
dasını Vekalet kabul etmerr.lşl!r. Bü. 
tün öğretınenler tene!(üslei:de talebe 
:ıe beraber bu!unt:1caktı.r. 

MOSTRALJK 

EŞYA 

S!)n zamanlarda, bir dJ mostra. 
ltk _,,ya mev:z,ıu ortaya çıktı. Ba. 
z1 ınağa-ıalarda; vitrhılere konan 
rnosıralık eşyanın satılmadığıu. 
dan şikayet ediliyor. 

Fakat, esnaf haklıdll', Çünkü, ı 

ruootnlık eşya salı~ için değil, 
salı5a imrendlnnek içindir. Bir 
nni iştiha , ·erici ilaç .. adam, Ha. 
cu11 salat· ml ya? .. 

AHMET RAUF 

inhisarlar Başmü• 1 

d ürleri arasında 
yeni tayinler. 

!rhis~rlar İdarf'S_ Ba·şmüdür • 
J,.l'i aı-asmda yen: bazı tay·r .er 
yap1lrnrs1tı.r. Erzurı.:ım Baştnt.Jü

d B. St·mih Es işelı:r B şrr.ü • 1 
di.irluğ'üne, Eski;e~' 'r Başmüdürü B. 
Mıırat Antaryaya, Hatay Başmü. 
ciürli B. Durst:n ~rzurnm Baş • 
rnüdürlliğı;n-e, İzmlr şarap fab • 
rlkası Müdürü B. Zeker!ya. Ha. 
tay Barmüdürl.i{:üne, Antalya 
Ba:şmüdürıl B. Veysel Umum Mü. 
ı:lürfük yıı.prak ve tütün ~ube - 1 
sinde i';letmıe 5.ınirliğine tay:n o. 
lnnmU§lardır. 

Okuyup yazma bilmiyen va· 
tandaşlar için türkçe ve heıap 

hunları açılıyor 

Hie okunup ,.-~zrr.a biim :yen 
wyahut da az lıilen ktz. kadın, ı 
eı·kek n,tarııdı> !ar ıçin Halkev • 
·Qn-d~ k.ur,,lar ç·.lmaktad'.r. Bun• ı 
]J.a bcs~p da ö'lrctUecektir. l\lu
,·affak olc.nlara bırer \"esika \'e .. 
1 lcc-ıJ!-c' 11 Em nönü Halkev?nde 
i"a'·ye e g çilm· t'r. 

Arzu E j ı~lcri.ı ~işer adet ,~e.. 

füka h c><ır~flar le ıcrkiır Ev 
büreısut a ır<lraıe:aat etıncler .. :.cap 

:\)' - Le; !!m ~ubes; rıoidürii 
,B. :':iLU.ta tabkııka ... net~c~sine ka.. 
da~ "~i :i)" n1ü.d~letle me7ur::.;"'C:t 
"er 1.., ·ya7J. mı~tı. İ "ı•;ı::.arlar 
U .... n~•~ ~ ~l~ciürl'"'~i.U;den 6 Jr.deri. 
'<- _,. ·i:crtd' B. Ta'a'.n fil
h .. k.ka !2 2 .. :ııtld.ô't(t!e !r~C'zun ol
duğu; fakat bur~un t:ı1ık:~-.:at~a a .. 
:akad1r bı .. JuL:r.'"c.~ğı 'b~ · J:rilmek-

~~f l muhtekir 1 

tevkif edildi 
Baylan Pasta! anesi 

sahibi de bisküvi 
ihtikarından mevkuf t 

T;.ı.'13b:ı Jı-.rl, ot;J.nOb~l nalze .. 
me>i satan Rupen Eskinazi, idro. 
~ik yagı, sey;.-ar s:.t..cı f:klım-et 

.makara, Kap&l:çarşıda Kevork 
.:u.;;me, Tak.>imd: İstikkU cad<le. 
sı.!!de bn~:ka! !viarya ır.aklrna, 
Beyoğ!unda • .\..-ıkara pastahanesi 
sahi1;i Yorgi \'e Baylan pastaha. 
nesi sah,b: :\Iar;ırct, bisküvi vur. 
gu!l..I.nJaa .~sli~re 2 nci Ceza mah .. 
kemı:5.t:ne \·eri!.m:jler \·e te,·kif 
oLn : :ı ıla rdır. 

Eyüp kazası parti kongre•i 
bııgün toplanıyor 

Eyüp k za p~r·: k?ıt,;ı:e-s: saat 
H a · mu·<tez part: bır.asında 
• tpllacak r. 

Port I! lln tanesl 
P:>rlat.:a1ın tane~t 15 ';.ıtr. ~ .. Bir 

a .. kada~m. Lddia"ına gOre. '.!O kuruşa 
o nı da: \ar. Tabil 'yi portakal.. Por
tak l o c'ns ney\: al -;-da,. n· ki, ucu .. 
zu, ..-,·e.1!11ez ekşi o:ur. çürük olur. eylem.e ~ıı...u.r. 

·---<r---

Balo ve danalı çayla bütçe 
açıklannı hapatacaklarmııı! 

t IIalb k po:·1 a:1 ~al ma!l.Sulli. yi. Mühiım 
b:ı.· .ı-=r • da C~:ıup , • .:'ıyct.C!rlmizde 
yctı-şe .. ·•:yor. Yol ı nı..,.r~ft \ a .::ı.i.rcyi 

tize1 iıDc .toyunuz: 15 kvruşa y:.r,e pa.. 
lıa!ıdır. 

Şehın rd ki bazı ekallytt ,,.e 
ecnebi okui n nıüdü:ler. büıt • 
cel rinri kt .. ı.l\:ları 'kapa rnak ü. 
zer· ' •r f 'l .. ciürlügune mii • 
racaa~ c ln .... k ba ·~ nıü-saı"" • .ere ve 
d:ı.nslı çav g"h e l ·r~e1._,. ter " 
t~ et·11e 1 rne m ~a.:ı.de to:cp et. ! 
m ;.erd.r 

Ye.ın c Lette · u fiaı:e!· şa;:anı 

'-ryrcr'.r. H .... tta, İ·~nb:.ıla getd:.Jf za
rr.an dah!, sandık hesa-bi'e b~1 tfatler 
a;~.Idan ç ı;c uzaktır Ne )lLıyor, nast:l 
oluyor~. :\1l'ta\·assıtlar mı r:ok, kab
.z:.mallar mı raz1a kclr ediyor. :-.let!ce .. 
de, bi~ te:C portai<a.Iı 15 :iUCUşa alı ... 
yo:ı.ız. 

BURHAN CEVAT. 

1 gün bile gelmiyen 
talebelerin velisine 

mektup yazılacak ı 
L:.Se \'e orta mt•kt 1Jlerle san'at ı 

\'e n1t~a!l!ın k.t·c~ler! r..'Iü'dür .. 
11.;r: cı;velki giln krz Ls~sh'"'dle yap .. 
t:klar: b;r ta;ılaııtıdR; kaiabalık 

$l!Ufardak' ta hdcr<n oınuhak • 
kak Sl.lrcılte btrer k~re ders!ere 
ka!clı ı'.ımaları suretl!e yoklaıup 
öyle numara '\"€4'i1n1•.:ıs:, ·vı:ley ok: 
bir ·gün ıne~ebe g~iye'l'l tale. 
be:er.a bi:a ve:ilerinden buımn 
sebE-bI jn rr.tıklır ;Lı. sor1' 1'l"'· 3 ka. •

1
, 

ı·o.rt~··r1ln1 g+ 4r, 
--u--- 1 

lslanbul iaşe Miiclürlüğü 
kadrosu tamamlandı 

İstanbulda kl•ruloıc,k ::mi m,n
ta·ka ~ ;e ·1\fndü1" tlğü kadre.su son 
~eklini aim"lür. Kad:·•m'1n hu • 
günlerde gelıne~l 'bc1k~~nilmek: • 
tedir. Viliı; olçe de tc ~kilata ait 
hazırlıklar bitrilm"~!T, 

Bir yılda i&tanbulda 44 bin 
820 çocuğa yardım edildi 
Şehr :m;zde son bir yıl lçnde 

Çocuk Es:rgeme Ktıruınu ı;ube
;er: t~rafından ;-wk dört 'bin se.. 
kiz yi.'LZ yirm~ çocuğuG giydir .lip 
yedirilciiğ. :ıaç ,-c rr,ektep leva • 
z:rnı al;ndrğ1 anl5..Şıln1-:-!ır. 

Bir yün muhtttkiri 
tevkif edildi 

Beyoğlunda Okcularbaıında 

1 

'Balıklı hastanesinde yataıı has. ) 
talardan. 1& Y.aır.nda Ligor; 3'aen Muhafaza Umum 
·per.çereden dli{erek ölmü~tur. Komutanı 

PARMAKLARI KESiLDİ 
F.:>Shane fabr&asında çalışan Ankaraya döndü 

Gülsüm isır.inde bir kız, üç par. Trakyada 11ümdik muhafaza 
.mağuu makineye kaptırmı~tlr. teşkilatını teftı~ etmek üzere 
Yaralı, Balat hastanesıııe kaldırıl. Edrineye gitmiş olan Gümrük • 

TiCARET c>• SANAYlı 

* Topr:ık I\'Iahs i ılleri Ofisi Liman 
Hanından Galatada Öıner Abit lianı
na taşınac~ktır. İa-şe Mü.dürhiğünün 
de Galatada münasip bir binaya ta. 
;}inınası dü~ünülmektedir. 

+ Altın yükselınekted:r. Dün 
al-kn 2815 kuruştan sat1ln1ıştır. 

MÜTEFERRiK: 

bir 

mıştır. ler Mıthafaza Umum Komutanı + Cumhuriyet Halk I'•rllsi Be· 
100 KASAP ADLİYEDE General LCıtfi Karapınar ~chl'i • yoğlu Kaza Kcngresl dün toplanmış, 

· 1 · d ·· k.s A senelik. n1~~ai \·e dilek r01poru okuna .. 
Et ihtikiırile mücadele için ya. mıze ge rruş ve un a .aın n· rak kabul edilmiJ:r. 

pılaıı takibat neti_cf,sinde ihtikar karaya hareket c•tn1i~th:. + Baro dün to!'lanm,ı. yardım 
"-ncral Lütfi Pınar Trakya • d • · ı ı 1 ı ı tur y.ap~rkcn yakalanan k~saplar bü. "a'-"'kı· teft.'s'ıerı· ~. ıasında .'rda sa-ıı ıgı ıı er Ye ;r.e;gu o muş . 

.. k • . 1 .. b r" 1 f.,r \.• \,.C:)l ;-). .. Per::ı.kende ·;?- kuru sebze H3.li 
~· u p oı.r ~YCA.Wla a ;_ı:; o_n~u~~u ' ]{Öprüsün<l.eki insDatt da tetkik şekline kor:ulara!~ t~ır.ir edilen l\!fısır 
Halen Adliyede btt· şekilde yüz -., 
, d 1 b t t 1 etmi~tir. Çarş:sı ı Haz:ı·or.da açıiac;,J<tır. 

..;a ar ce e , op ancı ~~·e~.,~a~s:a:.pJ=:;~::;~;;:r=;;:~::;;:;:=;;=;~:==;~~=========== nlchaka'l'.e edilmek+ -li:r. -

- .. -- - · EDEBi ROMAN No. 25 
Şehrimizde grip fazlalaştı! 

Mev;sim dofayı~ile şehrimizde 
grtp hastalığı hisı:olunur derece. 
0.e fazlala;.şnu~hr . Fakat iıasta • 
iık "ğır şe.kilde dcği 'dit-. Bekdi • 
ye snhlıat -memurları, bu müııa • 
sebetl.e sinem& gibi kapalı ve ka... 
labal•k olan yeor1er\ sık sık tef • 

t:;; elımeikte havalarının temiz tın. 
~uı.n,as•na bakır.aktadırlar. -
(HALK SÜTUNU ) 

DERS VERMEI{ İSTİYOR 

Fen Fakilltcsl ~inci sınıf R!y· .,.iye 
talebe~inden bir Bay Riyaziye - Fi 
zik «ersi \'ern1ek istlyor. İsteklilerin 
Son Telgrafta «R,. ı·tunuzuna ınüra ... 
c~a:l~-t·ı rica olunur. 

iş arayan genç 

Çıldıran Kadı'!-
Yazan: ETEM iZZET BENlCE 

iÇ!n orospudur, bunun için inler , 
çeker, insanlığın sefaletine, zen· 
ginlerin kesesine lanet okur. 

Necdet, gideliberi yalıya uğıa. 
dıkları yok. İkisinin de iki zen • 
gin ve çügın 8.şıkı var. Harp zen. 
gini, bulgur, buğdar, yagon zen· 
gini . Mualliıya bunları Necliı ta. 
mttı. Zaten, Muallayı pa~aya iha. 
nete sürüyen, zeV'k ve fuhşa sev. 
xEden Nccladan ve hilkalindtıki 
kuduz, şchvetenqiz yangından 

lıa§ka ne ki? .. 

1 
- Çarşamba sabahı. Yarın sa

bah. 
Halbuki, mualla ne paşayı ne 

de tek bir adama esir kalıp 
i!ibmeyi istem:yot. Onun hayatta 
bütün ideali: Serbest ve başıboş 
ıkalmak; bol para, bol şöhret, bol 
l~tiha, bol şehvet ..• 

Hemen •telefonu açtı Neclayı 
buldu, isteksi·z ist-eksiz: 

- Paşa yarın sabah geliyor. 
Ka.rşılıyacağız Nccliı, Dedi. aha bir iki ~BY konuş • 
Lular, telefonu kapadı, 

İr.l!ıilal ve maglı'.ıbiyet sür'atle 
vüncü ibı·ahim 5 l\ralık yiinü 
y1rn1i liraya s.ılttı[tın:.iar: Be:ro.ğlu 
Müci-lr·ı..:ınun ... 1ii

0 
ı.c '\erilnıı.ş \'e 

'!T!ulııı.ke-ıne.:;:irı r. n1e\.,;~ı.....fen ·va .. 
pılrrası 1rnr:ı-rllc te,-kif olurt1'U -
tu;. 

j L!se son sın1f bitirrr.e i~tih.cınla.. 

j ~~ı::a ··~~! ,:,~ı~lf.~r;~n;~ı~ !::a~.t./:~ Lb~~ 

Ş'ımdi bütün gün su basla • 
rında, adalarda, kırlarda, deniz • 
lerde ;.;eziyor banyo 3len1leri ya. 
ı yor, İstanbulun sefaletine, aç. 
!arın ıstırabına kulakları tıkalı 

servet tüketiyor, blr zeytınyağt 
kondil:nin yagtnda ge~clcri çile 
dolduran şehrin elemi karşısın. 
da fanusundan hayat v• 0ehvet 
fJ.>kıran bol, clE'!:trik ziyaları al. 
t;nda \"'e zevk sar'a1arı i<;lnde de
met dcmeı banknot israf ediyor. 
lar-

;nkişaf ey! m1ş. eepheier bozul. 
muş, mütareke .mzalaıım1ştı. Ku.. 
rr.andanlar dönm<·ğ , ordular ter
his edilmeğe ba~lanınış, sözünü 
tutn1ıya11 düşı11an donanması 
şehre asker çıkarmı.5, yer gök 
mavi beyaza bezenmiş, İstanbul, 
bütün memleket karmakanşık 

oimuş. hercümerç ·ba~lamu;, harp 
nıes·ulü bey ve pttŞalar memle • 
ketten savu<m\l"i. Türkiye baş · 
tanbaşa siyah bir kefene sarın. 
rnı:ş. gözler kançanağına çevril .. 
miş1 'füıık dirl diri mezara gir
meğe mahkum cd'1mi.§ti! 

GÜNÜN 
:ıilıloped ·si 

GUAM ADASI 
jlotı ü:u\·\·(!tle..ı:L taro.fından alu1dığ1 

blldlxilen Gunrn. Pasifik'te l'•Iari.rınnes 
takıın :ı.daların1n A~neıı.kcıya a:.~ bu
lıır.an en geniş ve en ço~~ nüfu.slu a
das:d ... r. 48 I<:m. ,ızunluğund::ı. \'e 53C 
kilomet!'e geıııwj~inde b;ılunan bu a_ 
da Ccr.up k:.s:1:tn<la "\'O!k:.ı~ 1 ·~. ş:mal
de bir yayla il~ ı~· pD.lı d;: • ..;iı~ bi!' a 
raz!dir. Şin1alinde buhınan usız Va-
ke adası <l ... \ .• :er::: .. ya :ı::~ir ve.:-\-
rr.e=·k:ı.~ı~:-or ~, ... ,..:ıda a~ l>i: h .. ·;a üsstl 
kurmus1a dır. 

rı:- • ·r İ:-; ar •:ı akt Jır, _..\Ji:l:> LL ıarın 

S::ın T lgr<ll Ha!k Sllt nu.nd<. O. Y. V~ 

!'U,!1.t.ı.ztı...'1a 1r.Lir~c1atlart r·l'a oh.: ı..ur. 

lıı arıyor 
T-'h.s Viı11 L~ e t.ttı:J. d r. L:-.:'ii ya

:ı . daktilo, orta c.lerecede Fransızca 

bili!'inı. Teorik usulü ınuhasebcyc a ... 
şinayını. Saat 10130 d<ın 12.30 a ka., 
dar ohın z;;-,•nan hariç, günün diğer 

s.a3tlerin<le az bir ücrete krıno.:ı.t ede
.ek hu~usl 1ı1ücs.;;esc \"C Y'1.7.lhanlerde 
e - ıo ~~-<lt c:-alı.şııbiHt:ın. l\r7..• eden
er~n 1(;'ff'n Sr>n Tclgr.~f lT<l.lk Sütu .. 

nı..rı1d.:' (l!. T. Ş.) run~uzuna mektup
l:a !ı1üra('aatları. 

AÇIK KONUŞMA: <İı> rumuzlu 
·ı...:ı .;:;ah:b:ne mektup gönderene -
:\Ie!.:tu"::>unuzun muhle\·iyatı şayanı 
·~,...at '!Ö ülın'!di~inden veril ı.erniş
~ 

Yazık onlara ki, adları fıkara, 
kendileri ııçhr v~ iç yfr<ünü bil. 
mdıkleri bu tuf.>yliler için bo • 
ğazı (okluğuna çalışır, kurban gi
derler de, mücadele c~mczler!. 

VI 
.çarşamba sabahı İstanbulda. 

vım. Selamlar.> 
• :Vfoa!la, bir saonh pa,adan bu 
telgrafı aldı. Yüzünü buru~turdu, 
kendi ken<ii.l'e söylendi; 

Paşa, beklcnd:ği gün geld'. Gi. 
dı~i ile gelişi arasinda n-e müthiş 
fark vardı! Gcdi;'ntle!>i çalım ve 
gururdan eser kalmamıştı. Ya • 
mncla Nccdetten ve bir tle yave. 

ıpeva.m.ı var). 

ÇıN'IN ROLC 
Yau.a: Alamet Sükrii ESMER 

Yirmi yedi avdanberi devanı 
eden Avrupa ha;·biııın Uzak Do• 
ğuya da intikal eder~k bir dnrı•" 
harbi olduğu söylcndıJi zsJ-r.4I1ı 

Avrupa harbi ,baş'lamazdaıı yırını 
yedi ay önce, Uzak Doğuda ın-u.. 
harebe başlrunış l.ıulıınduğti ek;'l!>< 
riya unutulmaktadır. Hakika~ ·'" 
dur ki Uza!' Dogu har!:ıi A,·n;p• 
harbinden clogmamış, ier:ıiı1e '~ 
rak, Avrnpa harbi Uzak Do~u ha!• 
binden doğmu§hır. An-ııpa ha'• 
bine doğru giden yolıın başia.ııg_;c:, 
1931 senesinde Çine kaqı yap· J1I 
.Japon tecavüzüdür. Bu teea\·•.ı, 
Çinin topr~k bu<ünlügti:ıe olduı:u 
kadar da kollektif barış ~iste r.ı::~ 
va harp sonrası nizamma lııdırıl 
miş bir darbe idi. Anoerika. 191° 
ha'rbinden sonra infirat poliiıbS1 

takip ediyordu. Rusya, .siyasi y~ı. 
nrzlık içinde ~di. İngilt~r~ I'.:ır'"'·'"~• 
te geçebilecek bir n4lde dq~ild•· 
.r.,,ponya böyle bir durumdan i;.'.l• 

fade ederek bir şimendifer ır.ese• 
lesini bahane etti ve Çir.e korşı 
taarruza geçti. .\merika. J<1P""" 
yaya karşı ı,aı<2>:ete gcçilrr.• -ıne 
taraftardı. Fa:rat İngiltere 1>:ın & 
yanaşmadı. Neticede Japonya 
Mançı..ryayı aldı. Amerika glice• 
nerek büsbütün infirada çekildi 
Milletler Cemi,·etinin itibarı ·~r· 
sıldı. Bundan ;,.,saret alan italV~ 
Habeşistana karşı taarruza gectt 
Amerika, Mançurya ıneselesi:-de 
sözünü geçiremeJr.enlıı öcllnü JL 
mak istern:;iş glbi, bitarafl.:k ;;~ 
nununu akted-erek Avrupa işJerı. 
le hiçbir ilgisi olamn·Jcağını an: 
latmak ist<"di. :Milletler Ceını) e tl 
İtalva hakkında zorlama tedb:r. 
leri. aldı. Fokat La\•al FransasmJJl 
baltalama ve erıgt>lleır.eleri bU 
tedblı-leri netlt<'siz bırakh italY8 

Almarıyanı-n kolları arasına : ~ıl<ll 
Almanya ürk Awupada hareke. 
te geçti. İkisi bir arada İSpan:> "" 
nın iç işlerine karıştılar. Avrupa 
böyle karış'k bir halde iken, Jl• 
ponya Uzak Doğuda ik:r.ci clarh0• 

sini indirdi: 1937 senesi yazında 
Çine karşı harp açtı. İşte o gün 
bugündür bu harp de\•am edip g_l:. 
mektedir. İlansız olan bu harı> 
yirmi yedi ay devam €ttikten so~ 
radır ki, yirmi yedi aydan be 
devam etmekte olan Anupa hal'> 
bi baıılamıştır. 

Bu hale göı'l!, Japon.~anın yal'" 
tığı baskın ile Uzakdoğuda ınu. 
ha·rebe yeniden başlamamr.ş, be~· 
iki <le dört buçuk senedeııberl. 
<i:<·vam eden Çin • Jaıpon harbine 
Aıınerika fili olar.ak karışmı..,tır. 

Çinin Jaıponyaya Kaıışı dönt bU• 
çuk sene, 1'€15men harp ilim ı::tıne
mesinin sebebi, Amerikanın bi. 
taraflık kauniarıle muharip deV• 
!etlere harp malzemesi satılma • 
sını menetmesi idi. Çin bu za • 
man içinıde Anıerikadan. İngil • 
kreden ve Rusyadan temin et • 
tıği sil-ah ve harp malzeıne;;ile 
mücade~ed-e devnm edebiliyordu. 
Eğoer Japoyaya karşt harp ilan et. 
m1ş olsayd~ bu yardım kayna • 
ğmdan kendi<;iııi mahrum -etıniŞ 
olaca'ktı. Gerçi Jaıponya, hall' 
!lan ederek Çiai muharip devlet 
dunununa düşürebil:rdi. Fakat 
Japonlar da Amerikan yaırcL • 
:nıındaıı istifade etmek istlcdi!de. 
rinden, ayni düşül'l!Ce ile Çine kaT• 
şı haııp ilanından çekindiler. Fa
kat Çin • Japon harbi o zaman. 
danb-eri dıııva.ın etmiııtir . 

Japonya, ilk aclımda Çinle kar. 
(Devamı 3 Uncil Sahifede) 

-·-···· "'""'"'" _,. __ 
Biri!"i.zi·"DEJi1Dlf1i 
fiepımızm n 

Bakırköy halkı ıs· 
lak, tozlu kömürden 
kurtarılmalıdır l 
BakırköyU.nde oturi,!1 bir oki.l

yucumuzdan aldığımız mektup~ 

ta köy:erinde satılan rı.~~ı;al kö
mürlerinin çok tozlu ve su "":bi 
sır.:;ıklam olduğu ŞJK<1YCt oluna-

~GC.Çl·n gün körnürc~ye (Ad
resi bizde ınah!uzdur) 50 cuval 
toz. kömüıil geldi. Bun:ar toz ha
linde şalııınaa;;=nn gf're re\·cut 
könülrlcrin ar::ı;;ır:ı. lt rı~t.rıl;:ın,J;; 

halka ve1·ilrrıf:'Jctedir. Pu yü .. d<'n 
lıent 3ld(::ıhy;.ı.r 1 hem de rn<ıng. 1 

Iaı-.rmııı yel••11ak iç .n ır.u ı..', 
çek:yoruz. Al.;.kachırl r.n rın··· ı 
diklı:attni c~lbeimen:zJ ·ıc.. eC.t' . 
r:ın.» deuiln-ektedir. · 

SON TELGRAF - Bakı . •:t 
K~ymakamlığıııtn Ye Be:e.ı . .re 
Re!~l~g: in che.nn1i:yct:e r: ·iJ.:·ı 

di.kLtiıı: ct-lb;:oder!z. 



(J:S.·J yazr:ıın metınlerı J\Il.1hIOJll 

AJa..ası un1tcnlc;-inder. alınmı.'itır) 

Telhis eden: A. SEKJB 
AL).{AN PROPAıGANP.\ 

,,,..,zmı;-.;Iı\" NUTKU 
P:.ıhrcr n~ '\!ı.P..ı.r. m ile • 

• n. nı lap c .:l<ın • r ıız.:r d:oktor 
GG'Jcb, ('t.ı. a ~c a:{<:aml bü • 
lu:< ı\!m&n r&~Y , Jtıle } ntıılan 
ı.t"b ;;.r .. d • D·ığu ccl"htJinde 
... rbcu~n Arman ,;ker .. erın-c kıs. 

~ık ı.:fu:~c la.ı:.i .. ye <rl•nck için, Al.. 
..ın 111 .. llet.ni côn1c rt bı..r 3ne 

n-.t) !'l d<l.\"'(t etm ..... t : nu are 
~7 ;~:kiınu es b ~!ı. "t 'k. ~ on .. 
a n 194:! } <i ar Ur d" .. 

Ct!.o:. ~ .. 

ÇÖRÇİL '\ F 11A Y EDE.• 
.:EREDE? 

B,ıy Çö•ç:l !<Jlı ,.~~-<' ı::ııt ~· 

Alman Propaganda Na· 
zırının nutku - Çörçil 
ve Eden neredeler? -
T ifo tehlikesi ! - Şark 
cephesinde vaziyet -
Libvada lngi liz taarru • 
zu - Uzakdoi u harbi. 

tertibatı.ıa kütle iıaLnd'C ı~3ra .. 
kele geçmi~tir. 

UZAKDOGU HARBİ 
Japon haber<e:;ne göre, Japon 

ordnuna ,.e bahdyesine mensup 
~.,ır• '·h.r ~O J!kk5rıun:ia. fEıc~r \'ak
tı l' ·n.n.er<. kaLn .M•ı»'Olonao l 
.. d sın~ -bir çrk.ır.: ı .rar;m lıır • 
et,,-. Dü<manın mıc>kavenc ti la. 
.r1ln-:·:~t1r .. Va:tiı:et Jcs.pon kl?VV'Ct. 

lrrin ıı 1c.;,inde &ür'atle ir.ki-:;a! 
e\I!'ck!e\i;r. 

He rlın h~i.>e1•it1e gör~ J a-.ponlar 
~foı.g.K,r~ İ::gı l ü . nıı "lı:al 
(> m .... ctiZ:r. ~. a?t: .t ... a. Jaı}Qn 
; ',r\' tl~.ri. Da\·~.; .. . launt'dan 

~yıası d m•::khdır o.- l;ı Bay 
il ~;-cıt.ın .u tln1cs..-..ı; Beı :t .e 
Yakınşrırkl.J İngı'?: k:ıo .-s; ıc u- j 

rr.ıı.~JıJ, ıs • L rd L kb• 'e 

":>j'"w"Jr .. !\Inunt'a ::..aC. r L~ ... a.nan 
bölgede Ir,: .iz ,1ukan•ıc t n'cr. 
}:eıler~nı temı.z:on1tt1: e m~s~ul.. 

dür. Bü}':ı.1< bir k:.,., ı:r.<i ler. 
d~r :~1ürckkc:p cıla.!1 büt:lr: ver!~ 

ı ~ :>.sl, rı \ a > >ır ...-: Ir.. .. 
l" 1. şaıı {' ı .. 1. ışt r e.:ıe. 

1 .r ı f..:r ıı r '"- t ede .. 
\; ı,t .r. 

Kol .. >1nb.}.ı .ad.-osun 'l ver • 
g L>.r J ~b <' • •• o!\:, lrg !tere 

,I=ıı ~iye :\"a r: a5ke"i ınüzake • 
-clere !~t .. k ct=t< uıerc :\tos. 

"'.l\'DVa gt' m _ Fakat hu ha • 
->er t:<nliz lay:t tıdılmomek•t'd,r . 

TİFO TE:IILIKESI! 

• kıt'abr, İ• 'I zlcı in boşalttıkları 
1 Pt n:ıng'd:ı kalmı~!arclır. B•rman. 

ya huuudunda da rki Birmarrya 
ay taburu Japon ordus ·na •lti • 
lıa!i: etm :Ur. 

Uzakşarkta bu 
sabahki 

harp vaziyeti 
Vi~i 21 (A.A.. O. F. İ.: Uıak • 

,arktaki harı?l::lt lmkk•nda son 
hab·~r~t'r ~unlarciır: 

H<ıng-Kor ~'daki İngiliz ı.ıarn'. 
wr.u müdafaaya ech·am etmek -
tedır. Dün sabah burnst :['() Lon. 
dra arasında ye.~iıden m uhabere 
ba.ılam~\ır. Tokvo, İagiliı garnı... 
zontıoun cı:>sarctin! tahxltr etmek. 
ie ·beraber , bütun mühıın nokta
ların et.:? g :çiriitLğini b !diriyor. 
D:ğer taraftan Çin ku,·vctlcrı • 
nın Hong • Km:g'a 40 ldometre 
mesafede. buL1n~n Şangsi'ye ka.. 
da:· ııe'dikleri hober \"<rılıyor. 

F•Lpm adala rından Luzon ve 
Mindanao'da muharooder olu • 
yor. Mlıı<lc nao adasında Dava • 
o·ya çıkan:an a.;l:erlcr !lerlem~k

ted:r. Amerikado. burada vazı • 
yetin ~:arış:k olduğu bild:rı''yor. 

Borneo ac!asmda mahalli çar • 
p·.o;malar olmuştur. Malezya ya. 
rırn:ıdzsında İng!ltz ku,·veth?ri 
Krian ı~e:hrin~n arkas:nda yeni 
b:T cephe kı•t"1'aktadır. 

Yaz;yct giizden geçtrilir.se Ja. 
poııların Hong-Kong. Fil;pin, Bor .• 
neo, Malezyaya raptıkiarı taar • 
ru.z!a rla bıı dıwızlerd<n Anglo • 
Saksonları çıkarmak isledikler i 
ar.;asılır . 

. ----o>---
Ne,·y•orktan bıldirıb;or: Po • 

!!'lr.yafl3 tifo s3~"!ını ıhük~m sur. 
ol:tt'<!ir Alırarlar btı salg nın 

l>oJoı ~ hllduL• ı ıcın<i" ka:a • 
·ağınod:ın c, ı:n G!amamal:tad.r • 

r. Dalk:ın~J.::- ve Ru.,:·a teh! • • 
ıtcd. il'. ·B rçt>k Avrupalı arın 
< ' rl. mil roplardan ve Jl'l'der. 

\•Crt--< e'.~i za.y.at, bornb:ı ve 

?\iütt.::fik tcblıgl re g ::-e, rn·ü .. 
hlm j~poc. kU\"\°CL~er: D:-"°'"a.i'da 
kt:r"ya ç~arılır.ı.~ ,.e OıtraJa öj;: .. 
ledım en·el şid<lelh çaı:pışma • 
!ar olrı,ı...~tar . Burada ahalinin 
Oii>.·iıi: i>ir kı'ımt Japondur- !ifa • 
ıez·, 4•h çek.1-en ing:lz müdafaa 
ı;,:·~ıan Pcrak bö:ges:r:de toplan. 

mı,\arJ:r. Fe!amc·nk H rd!stanma ı H on g Kon gun 
ıncnsıto tn .. ;aııe:~r :-.,'I.T 3Ç:ik1a .. ı 
::r..fa rapı.an h~rc~etırr esna . .. düştüg" Ü haberi 
smda, ;ç J• !>On kı-nvazöru mu. l 
bı;rebe harici .ebm·) td r Hc.ııg. yalanlanıyor ! 
R<>nt'.fda yaz.vet !{ar:ın!:ktı . Çın .. 

1 

--er un' r. ı.,Jır,bahndan daha 
. , ·"' ~ir ola.:aktır. 

·?AHI CEPHESiNDE VAZİYET 
Alman tebliğine güre, ~ark cep. 
s.r n m:."kez kcsiım ıı<l1! anı: . 

ane muharebeler dc\Jtr. et'T'.'k. 
• d r So\;etler yeniden z:ısu:a 
.b!•r.unıştrr. 

So\'\'let haberlerine göre, Sov. 
;·c.-t denizaltıları şimali bı.."Z de • 
r...z; r.tle cem'an 2500 "tollbk 3 
üşman nakEy-e vapurı.. '-aı:r • 

l.ler, bıı !Jölgcde Ja!'on: ra ta 
Jrr~z ctcr.ektl'dirle-

TÜRK . BULGAR İKTlSADt 
İŞ BfRLİGi 

Sofvadan bilcl:rııci;~.ııe göre, 
'l.'ürk \·c Bulgar l.ı.!ku~ı·-tlı::r .. ha. 

:ıhJZ ı: Tl rkt)e Bu~·.ır.)'ac r.,,. 
r~ l. l \'1T~r: ıkt!S'\ı.i.i iş bırH .. 
µ.' r.t t ;ı" Xuk ettırmek ı~;n bU .. 
y~:..: g3yretler sarf-etınektl'U~ı·. Bu 
s; .. retle Türkıye ;,;.: ci<1fa olarak 
19-12 y·'.ır.d,ı P!1ıl't!ik fuar;na ve 

Bu'>ar tan da İz"l:r fı.:a:: r.a isti.. o . -

rak edecektir. 

t clgr~f.he1Ucrlcrine göre dün sa.. 
bah II01:gkung acias'.r.da har4·J~at 
d~vaır. etmekte idi. J aponlar İr.gı. 
liz \'alisinin adadan ayrıldı.;= 
iddia etmişlerdi. Bu haber ynlan. 
d.r. Bizzat Japonlar bile Hong. 
k ·ng 'un il riııe düştüğüne dair 

1 , \·crdik<eri lıabe!·i tashih etmek 
t rr.c.cbuıi)etıı.de ri:~ılmı~lardır. f 

1 Çorçlltn Kab irade oı- ı 

! !~~~,, ~~ey~.~~.,~-~!{,_ 1 
• ıışlnrdır. Sovyet k>t'al.arı La • 
J.~ga gölü cenubundl Ro oakal 
ve M<>ııkO\'a garbi.nde Yolc.ko • 
' nı..sk şehirlerin; ger. alır. lar. 
Jır. O·ıpJıenin cenubu garl.ıl ke. 
mı"ırde faaliyette buiunan Sov. 

---------··-------' 
~· .e~·c g:t\ ji şa;;·.a.!ar!. d. r; Jktadtr. 

1\lum. ieJ·h or:ıc?·ı . Re-J:; Rı.::ı:t·elt" in 
ferkalilde ır.Umes.; ı.;, !\ot. Dull~tL iie 

ı Parti Genel Sekre
/teri bu sabah geldi 

'~t bırllkl<'rı 13 üncü Alman pi. 
y~dt=- l ümenıni tamamile ez.mi ş.. 

·cı· ve imha etmişleroir. Buna 
rnt kabil Almanlar St\"3$ltıp?la 

~at'st ~-ı;..niden bır ta:l.rı•uza J..:.·ç - 1 
'Ti' ler<ltr, Rushr muk 'emd e~ 1 
r.eı<tcd: r. 
LİBYADA İNGlLİZ TAARFtUZUı 

Curn'.rnrcyc Halk Part"S: G~. 
: ei Sekceteri F1><n TL'Zer bu sa. 
bahk. e1~pre-.s)d Şt"hrL"1~~ze Eel .. 
ı:::.Ş. ,·a:~ \"E' Be:cıt:i:ye R "isi LÜ',fi· 
Kırdar .ie Parti icıtlrc hevet. ı e. 
• !)· ncısa• "'-,{ .......... \JıU ta:-aftndan 
!:3r~1lan .. r . 

Sovyet Tebliği 

Ya'·m Ş rii:t İng .. 4.z l;3.1 l:nc3~ uatı .ml 
ml:i' 'ıi~ •. Lord LytllCton ~:e bi; çok 
a.:.J·eıl \·e d!vloır.:ıtl.: İngillz şah.-..fyet· 
krin:n iştirak edeceği bir keoı jer.lnsa 
ı·i;· a:;et ey Uycce!;.t!r. 

Bir motörcü pervane 
ar.ısına sıkışarak öldü 

\. .. :-0 • .tnc:an ?o-Iornı:..r:ıya cıL H\k 
!l::r!rP 1:.v ~o:.~ık ınotOrün ~ rt1o>cte 
._::f't .. en ır.nldn:~t İi>1;..hhn Ociht :ı..tcb. 
-'"et, ı .. ~K.·ne i~:e .. 1i;::l bir sır dn pe .. ~ 
\ ne-~ ı sın41 ı:ıkı:-; ııış ve k' Cl s ıı,ye 

iç:ndc ezUercit p3rctılnnmış \·c Ol· 
müıh.ir, 

- - -o,---İngılı:z tebliğıne göreJ İrrr 'z 

':mTclleri cuma sabiliı !ı.çb:r 1 
• uka,·c.n~:;e r~tlamadan Der • 
n' ve Maldli\i ı;Lm~larıiır. İng;. 

z n1utörlü ıbırlikler! B ~.11 ye 
150 kilometre l: ad:ı.r y&.kl ~ T.!Ş. 
l«rd:r. B"'gazn!n al:nm3s: da b!r 
gün Jneselesi halin: alınş,tır 

(1 inci S.ı!ı:!e..ıen Dt\.am ) 

ne da lııldir. Hıikiıme t in dahili si. 
:va~eti n e gelinre lıe11in1jz hil iyo .. 1 

ruz ki lıükiıme t halkın refahını ıngiliz Kralının Hon-
1 Kong valisine mesajı teınin ,.e nizanı ve a ı.; a ~·i~j i danıe 

İt:in hc r~e :\ ·i yapm ı~· a hazırdır. 

:llcınl<keti n manevi kun ·e tlerin. 
d<lci beraberlik sayesinde birlik 
emeli ta hakkuk eden Bıılgadsta. 
oın. lıiikun;e tiu yüklcııdi i; i ; iı asi 
n zife)e devam etmekle beralıex, 
mes'ııd bir isiiklıa! ümit edebile. 
cej':ioden eıuinim .• 

:Mıhver tıeıbliğleriı:e göre. i\IJı. 

Yer ordusu Derne garbinde yeni 
m~v7.ilere çaııpışarak çekilmi3tır. 

İn,ı:liıı ordusu buradakı müdafaa 

Bugün Ş A. R K Sinemasının 
Takdim ettigi ve her seanöda Salonuna ba: 4nbaşa doldurdt.ğu 
Nefis bir aık macera>tnı... B ir gu1ç kız:n ramanı:oı tasvir eden 

AŞK'da GALiP 
Filr:ı:ni rr.uti.ıka gö;ur.;;z, B•;ı R·' terde: 

LENİ JUARE!lı'BACH ve A LBERI' :llATI'ERSTOCK 
takdir alkışları t~pl amakt« u~\ am edıyor ar. 

Bugün saaL 11 de tenı.ınaı. rr:.1! :ı~ 

Dütiin Tiirkcc ı:;o.ııe t elrrin çık1Tt:tdı ': günl.:rde 

BA YRAMDA ÇIKACAK 

K 1Z1 l AY Gazetesine 
eril ece llinlar için : 

!lliiııha•ıran 11.ASCILIK Sirketi"ııe miiracaat ed il melidir. 
, j · K ' ı Z·.ade ''a.". '1' 0 lcfon · ~0094 . 20095 .\ııl..ar,1 cao.· cs1 .. .. a 1 .. aır, n [L '" .. -

İlan sn~ fasıııda s>utimi )jO kuruştur. 

L"rı A•·a. 21 (.<\. .• ~.) - Kraı Betine! 
George, 1-long - l<ong \"ali,_: Young'a 
b"r telgr<d gi;~dcı·crek :ı.delı;e Ooı-!ün 
japon .:~u\·yetlcrir.c kar~ı CC.':iutano 

n·:C:.'.i\•t.>r.et eden Hong - Kong garni· 
zont:. Slibay ve erlerinl tehri.k ct.mıB

t'.r, 

Günün içinden 
(1 inci Sah:tedcn Devam) 

tallıları \.·c g:in1ah h..ıçla SUoilU o. 
!anla rı \'a r. 

Bir batka İngiliz mecın\.ı<:i.Slnda, 
Şimali A!rikada bır teftis tumes!
n e ç1k an Leh G~neraH Slkorsk.'nin 
btr Bri tanya Ger.eı a l!ne ve Tob. 
ruit ·!l'::üd<.ı!aasın:ı ı~tir:ık elmis o .. 
:an Le!ı. lcjiyon!aı :nın bazı kah 
rarr.an~arır:a. Leht~t;:ını_n cVirtutı 

!'1 ıl ~ari> adlı nJ .. antnı t:ıktı~ını 
gOstercn re:ıım:eri gbrdüm. 

v.rtı...:tl l\Il!:tari, o.5kert meziyet 
den ektır. 

.t'\c~b.:ı bugur.C.n as:{erl rr.eziyeti. 
nı~anbr, .r.adalyc!cr \·e yltksek .şe 
ret ünvanı.arı b3h$e<lllccek olan as
keri :ı:eziytt:nt btı ııii~nlarııı takıl .. 
d1&:ı göğüsle;;_"l ısJ.J•ıpie .. ,nde nıidır? 

Acaba cr.cdenlyelleri ürerrıek ıst l

dat. r• \"e her şeyl~ri i:e bırW..te 
hergUn bir r.~1-ca daha b::ıtan. gö
çen, kahrolan .\vrupa milletlerinin 
be:~lcdiğı ,. hr rı.~~nlar bunla r mı? 

Sar.nı.yo: lll 

193'1. 1940 ve IDH l haLı> içlndc 
ka\. !a:·:ık geçfrd!kten sonra 1942 
inci yıla endişe He gbzlerinl daldır
rr.~s o!an mıt:t!:!.:-r:n bek!ediğı kah... 
ra nnllr harbe Lılr ôn e\'\'el son ve
rece'.~ k ıdrcti :ti:..ter?n veya dün
yayı !!3Bran ebc:dt bir sulhun for .. 
mlllünU bir an ene! bullJ1) tatbik. 
edeb:lccek ol:ın ;n,.~an olacaktır. 

~1il!etler, bütUn bu r.l):ınları o· 
nur. ayakları a~ttna atmakta tered
düt etmiyecekler ve bugiinUn el.ar 
t ercevosJ t~inde k&hramanlastırıı .. 
m-kta o~:ın Jr lll3 ı;;p a~n :1ur~cak . 

J'\rU!l . 

Şark Cepbeıtnde 

Almanlar tek· 
mil ihtiyatları 
nı ileri sürmüş 
Parçalanan 39 uncu 
Alman ordusu takip 

ediliyor 
Londra, 21 (A.A) - cB.B.C.> 

So~-yet kıt'alar..nın ileri hareketi 
de\•am ediyor. Kuyb~eften bildi.. 
rildiğine göre, Almanlar, Rus sü. 
varılcri tarafından doı.muş açıi> 

ovalara çıkır.:ya :nc'Cbur edilrr.c:-. 
tedır. 30 köy işgal edılmlştir. 

izvestia gazetesi, Rus taarruz.u 
kar~LS:nda afallıy-an A!:nan kuv. 
\•etlerinin büvük mırlzc.-r.e brrak. 
tıkkrıııı \"e ·bütün ihti\·atlar-ıu 
ileri ;ürdüklerini bild:riyor. 

Tikvm'i alan Rus kunetleri 
~nup \'e cenubu g;ırbiye cio~ru 

ilerlemekte, parçalanmış olan 39 
uncu Alman kolordusunu taktp 
etmektedir. 

Gübds'in Hitler ad.na radyoda 
söykdiği nutukta, Alman mille. 
tini askerlere kı'.lık yüııl'i giye. 
cek vt":mive daYet etmesı. Al. 
manlar111 k;;rşılaştıkl~rı güçlük. 
leri gö,termektedir . 

Müttefikler 
konferansı 

Londra, 21 (A.A.) - •B.B.C.• 
a Vşingtonda nesredllcn bir telı li. 
ğe :;-öre, lllihHre kar~ı harbeden 
h iikitnıctlcr arasında i)hirliği için 
müsltrck pliiııbr J&pılmaktadır. 

Bi( ııı iiddl'lknlıcr i csn,en Loıı. 
drada b ir Aı11 erika. Aınerikad.a 

bir İngiliz nskerl lı e )· 'eti bulun. 
maktadır. Looıdradaki Amerika 
be)·'di Korgeneral Çerli ile Ami. 
r al Gorklin'den m ürekkeptir. 

Batırılan Japon 
gemileri 

Vaıingto:ı, 21 ( A.A.) - Bahrlye 
'.N'i·:areUni.n teb~tğ..~de .renltien uir j a.. 
pon rıaklfye gerr. ;n!n u:r d~r 1Jltl 

tar··dr.d:ın b ·!'·~dı.gı knye!l-Gil ett.te
dir. 
G~en l'c.: . ., be ::::: ,ıü A er-2.Jt.;ın 

lOJo"..l bir japon r.:ık:ıye gc nL~!rJ ınu
fukkak olar<J;: ,.e b:r fr.Lihdbi n1>.:l'ı

temel olar3!-:: Uatırmştı:-

LIBYADA 

Akdenizde 
Alman ar 

CD:.;m • .-...:~- en .evam) 
dar ı:ransa ve İspanya nın yardı. 
dnnı ()l makc;;.17tıı Afrihaclao )·eni. 
den bü~ li k bir lmn ·et loplaıııala. 
rına da inık i'ı n y oktur. Bilitkis, 
İngilizler için Şi mali Afrikada 
çok kuvvetlenmek, bu kun-ctle 
Sicil yayı , ita lyo) ı telıdi t ei nı k ve 
sırası geldiği nldt Batı İta lyası 
sahillerine bir ihraç > apnıak h il~ 

nıii n1kiin ol acakt ır. l~u son noııı. 
mel ordu;unuu mağl iı bi yeii ve 
bakin kun efü-r i11 günün birin. 
de Tumısa ilticası ihtimali ne Al. 
ınan)·a , ne de İtalya için Afrikada 
müstakbel hicbir hareket n tu. 
t uııma ümidiu"'i bırakanıaz. Ycııi 
bazı habcrlcrlo Alın anların Yuna.. 
ıı istan cenubunda, b a lyad a. Sicil. 
yada, Sar dunyada lıombardııuan, 
avcı ve nakliye ta yyareleri talışit 
e tmekte oldukla n halıer 'erili. 
)'Or. Şarktaki \·azi)·et lıeııüz müp. 
hemiyc t ifade etli;:tine , . ., Rus 
tazyiki günden güne arttığ ıııcı na. 
zarau Almanların bu cepheden 
bii)·iik miktarda tan are kunet. 
Jerl çckl ıı buralara gctirdikkri ııe 

, .e ..t\. frika_ya kar:,ı hil\ük hir ha,·a 
t aarruzuna hazırla-udıklarıuı h.a .. 
bul etmek gii~liir L.rn im ilıtl.. 
ınali kabul etnıt'k 11Hııuktin ol'S a 
bile ııihn)d hava ual..t i> c ,·asıla. 

!arı ile biiyük mlkfarda a.ker ge. 
lirıuek mümkün olmadığı kadar 
:ığu· ha rıı rnsıtal arını taşımak da 
imkiın> ızdır. Halbuki, İngili zler 
hc.r lıakıındnn en taze ,·a~ıta ' c 
kunetlerle kendilerini daima bo. 
hı boluna besliyccek h .. Jdedi rler. 
Ilerhnlde, şimdiki lıaıde Alınan. 

!arın Akdeniz lıakkııı d nk i art.ula. 
rının şekil ve nı ahi yct i ne olursa 
olsu n Akdeniz ' e Afrika durnınu 
iti barile mü kül , ·azi) elle bu lıııı. 
d ukl .. rı ,.c l>Ü~ ti k Alr.ıan ... itnl~ aıı 
Akd~nizl ,.e ACı-ik alit pl a nına , .e .. 
da e tme!.; iilerc olduklarını W) le. 
ıuek yanlı~ bir teı.,lıis olnnyn. 
uktır. 

ETEM iZZET BENiCE • 

ı- °ÇıN •iN OLO - -
ı {İıtinci S;; h.ieden De· am) 

~ı nçtıtı bu rnuh "'1bE:de <ıJÜ\iik 
zaferler kaandı. no;rusu, J apon.

1 
~·ı:.nın Çinde, ele aldığı her a keı-i 1 

heciefe vardı€ı söyh?r~biLr. Fa. 1 
kat Çini yenm-:t't ' '<':"'A yola ge- j 
tırmek •<'ki"nde hul .sa ed . Jl • 

l<:cek olan U""O. hodı:;fina \·c ra • 
ffiQ~1ll~:.:. 

Dört bı:·u.k sene~' :ı'uharEoe-

HARP VAZIYET/ 
\1 ın~f Sahf!edt.ı Dı.. • .a. ) 

d~. ı;eçen \lıran ::,fafaa hattı. 
nı lıC'>\ÜZ soh.türemcn-i lcrn.r. Bu 
ceph •d<' ,ık, da; an· ı Alın.ın or. 
dusu, I~ırıir.da Si\'a~topola ıtır~ 
büylik l.ıir taarruza ba,Ia ~ıştır. 
Bu A.man hareketi, Alrr. n ordu. 
sunun artık Doneç lıan.,~mda tu'.. 1 
tl t'l hattan daha garbe çekilın~k 
niyetinde olmadığın: gösterır.ek. 
tcdir. Moreşal Tirr~nko, Har. 
kof üzerine;· akl.,nir dıı bur..y: al. 
mıya rnm·affak o!ur~a. Alınan 

müdafaa cepiı<ısi bü;iik b:r darlı& 
yemiş olur ve garbc çekilnoiye 
mecbur kalır. 

2) Libya cephesinde: 
İngiLz taarruzu. Genen~ Ya;·e. 

;;az. b ·· gesinde muvo.ff 'ıti?'~e 

oaşarılır.Lj olacıı:kt.ır. 
ZıNıl .,:rıtk .ullanmııd:ı. ::n:ı • 

!ur -0'.an Alıuan kurna-<lanı Ge. 
nıe.-al Romınel, kLt'aların:ı ştiy!e 
Jermi;ı: 

.x,,rt>de buhındu;:unu biln-e:ı: 

«; 11 g ~ye, sıı.;;:ı veya sola 
baırma},nız. Da"ma ılerı bakı • 

z'• Iu-kat İr..giLzler·n 11 hl bır .. 
·:k ~1. a•ı!.11a tJ:'h vt!~ 1:".,. r.ria 

ık dP':'t'•l: km·...-etıni enten cıe • 
~erlı Ge1:cral, art:~ i~er:ye d~g.~ 
5'ğa, ..-;ola \'e ger:)·e b~kacak ı~a.. 

ziyeıe gelmiş gib.d:r. Aruk ,;on 
>b!r muka\'{-:nette bulırn~eaktır. 
Fat:.a~ Trablu.,a do~ru r-c·~~ et • 
Jn€.S :'.1' 'll&.~ p~~ ~alır: · 1 ır, S'JL 
lt.ıJ"r. Ba.rd ~:a ı·ı: ?l!a!a) pa'oa kuv. 
'\-Pt bırak:ncı:k :,, v~r " .. ul'a 

l n b'rlnd L:L>,·a sefo. inde yaptığı 
büyük toaı ruz ınahıyetini aldı. 
İngiliz mo•orlü \'e z rlılı b!r!ik!('r: 

1 
büvük fa~ ia vc-r•ı. _,.,... t .. Z· ra. Derne \'e :\Tek:li ocuges'.n. garbe ı · · 

gı;>çm.ş \'e B'ngnl Hır.an r.a 130 • İn;:.t zler '.llı,;•rdan mctETC. ' • 
'en takYiye kuvve:~ ı .ı ~ ; • kilo:r.C'trc 1ud3r ya~laşm ~lard:r 1 

Iaro ·r , Ttlı;·er ordusu JX.rnc ile Bıng.ızı 
d 1 b""I ed . ., , 3) Uz kdöğu<lo: 

~ as!n a ~ı o g e vcr.ı rneyzı-.c. Gele!:.. , aber {'re g·· .- H ı~;:: • 
re çeidlrr.istir. :Fakat in;: I:z ku. 

Kong va dw; . m nd.ın. o;t,k M''"._- ordustmu ı 
.b . . b '1zered:r ç:n c..rô..ı. :..· ı., t· )l"~ -mU,Lfoa te, · ı atı ıçm 'an n ı. 

gı; e \aıp+, 1. yartiı'r , rrı rt 
r<.1km yor '~ n1.fc-s alct rmı~or. H r."1.K·>n~ ı:...:>L.rü k ..... ·: -~ a .. 
~ 'ı·hver ord .... :mnur ve . t! ttugu k beL.r:den tartı; ":ı en ··•1,... 

;r-c,~z·Jcre de h.iitl::! ha!;ı~de !..ı.ar. J pcrl.;ıı F;l !6 r du"'l 

ruza E,'€çmi~tir. .ı\1.n'!an 1.1 ,.e !?l M'ndar: -:ıd.s~ır. 1 a kr: rıhar .. 
inci ztrhlı tümenlerle !tal, ım A. • d • • m .r ve ri. fit :ı. ı u .. 'ifi ... rr"t-
rie!~ zırhlı tüır.c· j üs:ü:: İngiI;z 
z:"hlı kuyvet !erile nrlık ça ı:.şa . 
m:) a~ak kadar ~a. ıf! ır şlardır. 

Eğer l\Llı\·er ordusu. bu H. i cc. 
kild ... n~1... \ z lerde de Tr ... k \. ~et 
edeır.ezse, •amamile yenıJecek ,-e 
imh~ cd'1Pe<0ktir E~er Sirte kör. 
fez"ncla sahil yolunu kesen ,-e 
Şarki A!r:kad~k: haı~kct!!>r!le 
çok \·2rarlı'.i göstc>ren 5 incı IIintli 
nıotörlU tün1eni Bingaııyc doğ. 
n.ı l.•rlenuyc başli!rsa, hudut oo. 

nıfa y· ,ıılamıyan ihata, Bı:o. 

--
a ırli öy-Slrkecl 

otobflsc6!erl 

\ aff I; LI!'U ı.rd .tı,j < 2 a 
· aarruz c en Ja.p<; t..ıl ·ı Krıa 
ı•ehr nı l enli.> ccı ub ııe ur e • 
,rı::;-Icrd,t- Bu a :ıda H 1-7. 'l tav. 
\"Jrel'f'r1 Uç Jaırc'l 4J'tl\"!'W? r nü 
sal hdr!d bı ah ·l.ırd:• 

Jap,,nya, ~&rhl Pasif k'tl\ \ 0e lT. 
zak~arkta. bır örümec'k nın 
\..:"tc. rı.:ia du.:ın !':arr:ar.'.i' bir ö • 
"ümıceğe benz,y ır H~r kı.r.!da.. 
nı.şıuda, v_,·asını.n çe\·r"' rtl ye .. 
ni b,. ad y& ' ';ı ..:sse t ıttur • 

ı ·naga çalışıyor. 

Küçükpazaı d a ·i 
cinay t 

(1 'U'i "' • !Jcd ... n De' rrı) (1 !.ncl rahlfeôen De\.ırr.) 
,. :;o~''.:"-ı duran. o:Oh~,!~rıır.!z r m .ir. Ş·'fiğe, a ıniı'.ir ki · •Ben 
Em ı:onu • Taksım a,·a ı 4 .jle. ne bir ~ı,e rakı ald:l!' H "di s zın 
t.cc klermi sôylooıler. Ve Hey'eıi C\·e .s:dd n. Or a ı..-r ••.• Git. 
Ferniye Müdülüi(une gondere.. n:.~kr \"e tekrar .çm'ye ';)a•Ja. 
ı K ıı:ua) cr:f' en ı; çırdıiı~.r Al:.. ' '~:ardır. 
nan raporla otobüs' ri.ır!.zin .. ;::)uy ~ tme g:ore e\da arala 
bi ı L~tirnal olduğu ı_·') t d·•<lı. r~'1cia ,dvle bır t·al;'n geçml§'ir. 
Sıra bilet ücreti •ne g '·:!'. E\·. Şdıg.n bir dostu \·ardır. Dostu. 
r:ık Dain l Encumene \er• mi~ \"E! 1 ı: .... 1 cia bir kızkaıd~ .. bt..l..ınmak.. 
T,•J<:,:m . Erniııönu ar1sır.a.ı on iki tı;j.r. Şcfi .. 'r, do;;tu, kendisini 
b~ıçuk k~nış ücrc-~ > onu1'r.u> ol. kızkard~inden kı.>kanır.aktadır. 
duğu halde bugline kact~r yeni Kafalar tütsül-cnd:ktcn sor.ra Şe. 
h:?ttın açilması iÇL'1 emir. :nü.sa. fik ta}1ığa l.nn1i~, c.v,,tu i'c kıg.,, 
adc \'erilır.e~L _Ha~buki dört bu.. ı ~lık .... ~z(!nd~'"' aralar nda agız 
suk aydır l;lSlZ DLlundt.b~ kr.vJJ,a .. .;1 oaşlamış_ Bunu Uu:ı.·3n 
için her boı geçen gün a:eyhimize 1 Hare,; d4 sı:ağıy., iıımı._. · e ktr • 
olduğundan BelC<li~·E.'\ e rrüraca. ı •nu~. Sd k. ona: •Sen ~r~nıa. de_ 

(! "inci S;.l!!fedcn Dcyaır.) 

!arın birleşli·ği bir noktaya kadar 
ilerledikleri bcldirılivor. Burada 
mü.hın bir .mevkı olan Barçe bu. 
lunmaktadır . 

. <.Te 'l sortra, J sponya, ancak ChıJn 
l:.r.:ı~n!aTır.1 ve bazı Oliyük ş h1r. 
ıetr:ıv. ele _g<'Çircbı!m~tir. Moe:ın • 
lekct, Çur.kt"6\e çek'lcn Çan
l<ay-Şek'ın niHu' ·.c 1 ıaki'T,,yeti 
altın :lad!r. Can.K4y-Ş k de b raz 
Amerikan, biraz İı<gd.z , .e biraz 
da Rıı; vardımile, b'•at daha bü. 
:;ük ölçÜde Çin •rn·ı1,~·:n:n ~tik .. 
liıle olan a,;kı ' .n:anılc ,. .<en. 

at!e rica ettik. Mür~c«atımiz ha. mij. bu sere :k:.;i kavgwa t•,ıır. 
ı \'ale üstüne havale gördü Fakat muşlardır. Çok sarho~ tılruı H21<. 

BRİTANYA KU'\'YETLERİ 
EİL\GAZiYE JoO KİLOi\IETRE 

YAKLA~Tl 

LoPdra '.?1 (A.A.) - Br:tanya 
b:net' .•ı • "ırli B.!0€azi\e 150 
l<ilcn~ctrtdtn fi~ yakın bu~urı.u • 
varlar. Hava 1<uvvetlerim-z dü;. 
~ana zayiat verdiriyor 

Vişi 21 (A.A- - O. F. İ. : Lib. 
yada İn_giUz a~rr:.tzu de\'am e • 

dyoı. It<>ma, önümüzdeki gün • 
!erde daha şiddetli toarruzlar:n 
bek 1t-ı1 i · Jın.. b!Idırrrıektedir. 

KURBAN 1 

Bayram1 1 

İstanbul Müftülü-
ğünden: 

28 Birine kanun 9(1 tarihine mu... 
s::ı.dl1 P:.ızar günü Z:lhicce ayınıa do
kuzu olduğund;ını Are!e, P~tzartesi 

günü de Kurban Bayrarr..ı olduğu 
illin olur.ur. 

Bayr .. "ll 
S. D. 

8. 7. 
I sl.anbul l\IüfUsl 

Fehmt f'LG D iER 

R . ~· -' \t,.~- .... 4r 
~ ._. "" , . ~ """ 

ÖLÜM 
Emekli Tümgeneral :\luhiddin 

Kur t iş e~i Bayan Behice Kurtiş 

bu sabah Bursada , .,ı:aı etmiştir. 

Ccnaıcı.i Sedbaşı İpekçilik caddt!
si 21 numaralı hanesinden kaldı. 
rılarak makberi mahsıısıı ıı :ı def. 
ncdilecektir. 

Allah r ahmet e) leoiıı . 

rli ir· <le~iıı•n kUY\"~tıe, bu nlitca .. 
d~ ey dC'\~<:!"1 ettirlll~:cte.d.r. Çin-
i :lerı11 c leıindc sonsl.iZ kavn&.lc.. 
!ar vardır. Ba.şlarır.da y:lmaz ,.e 
voru!maz biz ll<ier \ ard:r. Haklı 
.bir da,·a lç.n <il>gü,u,ıır;Jr. Dört 
b l.1';l':' scnelık mcicauate nel c" • 

' sir.de büyük tecrübe kaza!:rn'<; • 
fardır. S\;,Ün kLSa'Sl, JöJ>On)BYa 

!.~ır51 Z!\r r kalanrr.ak ~çın luzun 
g~ ~en t~nsurı...n en Öt!ernl!ler .. ne 
ı~h pt der. Fakat gerick s.ıüh, 
tech'zat \'t' bir derc°"'ye kada~ da 
tdk;Lit mesel~: I--a1Jı.,·or tl<ı . yeni 

.ctttc-f.kkri olan İngl:tere Ye A. 
merıkadan bunları temin -edecek 
oiurlwrsa, Çınia eııinde sonun.da 
Japonyayı yenme~:cı .çın hiç 
bir sebep yoktur Japonya, Çin 
ış'.ni tasfiye e!melk içindir ki A. 
ınf:rikaya ve İngiltereye karşı 
bu ha_rbl açmtştır. 

Malezyada 
( 1 inci Sah..!eC _., De .. ·am) 

Pasifik'tc daha 1 Ja pı>n nakli)'e 
gemisinin batırıldığın ı bildi.nnek. 
tedlr. 

----

GO G 
KAHVE ve 

LOKANTASI 
NOEL ve YILIHŞI 

REVEYONJI.A lll 
Hususi Yemek 

KOTİ \"O · ı .. \R - SİJRPRİZLER 

Beyo0 lu, il"ek s.rJe.rn=. .ı metbalind t= 

Esk i AYTE~ 
Sofra ~3 rın evveldeJ" tem n edil
ıncsı rlc:ı olunur. Te:eron il!>98 

"·-------ı 

cl'an Taksim • Etr.inönli otob:is ıo )>..: un uzeri.ıe bıça,:: nı çd.<'. 
}•atlı açılı sdı . Bu ,·azivctte ar re· ~dıgı kalb!l' < ı, ıki y r n• n 
ba:arıır.ız garajlarda Ç'iırü"l)_\cte. vu ·1k ~lcl~rm~\ür. K&tıl If<k • 
dir. Söküp hur<la ha!:nde >~tmak kı · ·a cm: t.ı· :.H.ddcıu • oı.i 
fsti·;oruz ona da lz:n \X"rr .. i·.- >r.. 'l .• a, ı!li bu saua Yak' ytr~ne 
lar." Velhasıl ne yapacagımızı ~s. .derek tahkikata el ko;ı;ınıı, "r. 
ş;rııuş bir haldC' b:!l~mşoruz. .,.._ __ 
Hem bizler. işsizlikten kurtarır.ak Ekmek mesel si 
,.ehem de halkın se;Tiisefer ıniı:; . 
ktllô.tını önll'lr.ek üzere Taksırr. 
Erninönü rırasınd.'.\ ot.ob:islerirnı.. 
zin işletilesine b:r r.:ı cn·el izin 
yerilmesin: alakadarlardan rica 
edivoruz. 

ı2,5 KURUŞ BİLE.ı. ÜL.RETİ 
DE AZDIR! 

Bizım ciığer bir deruhıı;z de 12.5 
kuruş olarak tesbit ~dilen ücretin 
pek az olu~udur: ÇDı:l•Ü b;r ı;Ln. 
Jük ma;raf:mız (bej ş;,e benzin 
780 kuruş. yağ 100, §Oför n· btklçi 
\'e\·mivosi 450 50 kilometre üze. . . . 
rinden duçar olacağımız ı:ı,:ık be. 
deli 350. amortisman 200, · ·evmi 
kazanç yergisi ve plaka llC"reti, 
garaj kirası 1-00, '- ~O Belediye 
his.sesi 500 kuruş olmak Uzere) 
cem'an yirmi beş lira sel:s~ıı ku
ru~tur. Bu masrafa ırukabll gün. 
de dolu ~lbı sefer y::p :.C ~ncak 
ot.1z lira temin cdcbi1iriz. Bun. 
dan 25 lirı seksen kuru~ 2aruri 
masrafla yüz kuru~ Bcled ye his. 
se,i '·•zil okn<luktan so ·~ ··al<. 
c~"'·p Ji:ar.ı ,akdir !zt. bırakr,:orı;,.z 

k! lıer vak•l dolu sefer ,·apmak da 
münkün r:'. ı•. Za ·ar<laı. kur. 
tarılmak üzere bı •t ıicr il' ' r. de 
art tırılmasını ,s\,rlıu cylc:ı • 

Son Telgraf - Bu mil:~ddit 
ıt<>bilsler bomb. s dururken \>e 

T.aks:m • Eminönü otobüs hattı 
içın Koordinasycıı Hev•etinden 
benzin musaadest bi.e "lır.~ı.]ken 
Belediyenin seferi<'re ba lanması 
!cin hala emir ,·er ııem..ş olm ına 

ha ·ret ediyoruz. fl.ı Yatanc..aş.a. 
rm müracaatleri her defüsında 

ha vale ~stüne havale gördüğüne 
göre ~te bir kırtasiyecilik sezil. 
mekledlr. Çünkü arabalar hazır, 
müsaade haııır okhığ~ halde bun. 
!ar :kağıt üstünde kal.aut, emir 

11 inci S hlf en De\ aın) 
n:ıa ' r!('siıc n kaldırılıınası hak • 
kında'<. k.'.imın ,_.,·ojesi dü!l en • 
c · ıı-1' t~rafınd~!! t€'tk k olun • 
m -•a:-. 
UNDAN YALNIZ EKMEK VE 

MAKAfüTA YAPIL.\CAK! 
Ankarada:ı bildir'lc!•f:' t <' göre 

undan !'lks rnad:leler y2p111!'a • 
smı meneden son '.karar"nme 1! -

sa.slarının şünn.:.ll~ndiriJmt'.!.:.İ te -
karrür etmiştir. 

Undan, ttkmc.k \"€' rakar,,ı:ı.rlan 
başka b:r rnı.dd~ imaı ottıcılırc • 
mes• ba:.:s ımenuJ ohr.ak a.dır. 
B u takciırde lblskuv \'e emsali de 
yGi.p• a.rr.rYa.caktır. 

----<>--· 

Ulorrılyada 
(1 u~c! Sa'1.led, n •• ır.) 

Londra, 21 (A.A.) - •B.ll c. A-
mer Ka I-ı ı... .. iye Nazırı D. Kıırks, A· 
me .. an Arr.;.a!i Klr.g" P \e 
At •e..-ı :!ilula, Ku, n l ~::la 
t .n c ı l •!!rnt b:tdır "T A .at 
!' · ·r .. :• ~! .. ~mC k.r:" b r )IC in ta . 

n c 1e t c k v ~ 1 .. ~. h-
rlye :;~zın e Cu lll": 1ırrc 'Tl 
tr.°'5° .. c c pf."', 

Am -at hg...-o da Al 
re ı .. .1mar.dan.ı. ol:r. ;.~t • . 

n·rillp tatbıkata geç ~ rn - ir. 
Hal.kı seyrüsefer mu k.;'~'ınd.n 
• CJtarmak için otol>iıs i.; er • e. 
• {:m111lyetle 'Y.<?Şgu. old·.ı un hll. 

d.ğiır.iz B<'kd;ye Reis M '. m:ı. 
B. Lfrtfı Aksoyun nazarı dıkk tmi 
ce beder nezı<1'.ır hr.ttın bir an ev. 
ve! açılmas. suretile herr: bu va. 
tandaşlar.ı" s&vindir;ıecegıni ve 
heır. de şehrin en m:ihun ık: rr:ev. 
k il arasında m ünaka!e kesafet!. 
n ln azaltılıısına 1-!=et ed ln·iş 
o!;ıcağmı kuvvetle ümit e ı~r z. 



,...---"'!""""~"""!"""-------------------~ 

I
'. İngil izlere parn1ak ısırtan Japon casusu , • 

\.._O_K_O_H_A~~ .• ~ 
l'ürkç•ye çeı ;ren : Li;KENDElt F. S.hl<'rhl.Lİ 

zabıtası M. Klark'ı Meksikalı 
öldür d Ü ğ Ün Ü anlamıştı! 

Nevyork 
gangsterin 

ı·· •• 

n 

. '-'il ~·(' Pk yerk<'n başka ?i.t:\·- f 
·c....çıı: 

Yann anı aın1 zı; ... :-ete bera.bel' 
" :ı~! 'Yi~. 1 

1 

k. l:''.ı.a1;ır ve onlı:U1rı konul)uı~Jar. :\us 
P.lu.let: ~n Ç•)k iyi tn -ı•r. Hem-enken
d..~itıe telçion edey:n1 .... Arrn::aro!. ı.i
y~-ınJtc _geldi,4'.m.i. söyJ:~cyi'r 

B 1 , ~1ln bi.ecf'gin bir işLr Ben 
2 •• r ıa ılll,YU-0.l.;. bi~:1~em. Ban;ı. J'i.~!U"-
~.. . ~ doı;rt h;ı.ı-ekc• 'lk önce ,,,,.ı.in 

ır·• c:\, görl.o,!"r.eneir, \"~ztyete f!(i.!'t\ 

''<' bi: Z'i.yc.. ff•tte bc-n de r.P !ta• 
e-1 ,jn. 

T· 

BLl d.: bır- flk ;'ll.r Fen..1. cit'gıl. 
:-rn;,;ın) 0 .:ı.ze~ kaCnla!"ı ~Y-

r'· r!l p<. :o. l..ın· Seın~ t·cnim 
y:; • g·. tJr .... enıi&iın Jri, geç
lıı ·7tr .. ı ihf'ıif~~r·r-,11"1 'e n'!ÜnP.k:"J~ 
J. • ı pC.k ~;ıı)~ık • l' ca:t!ı. 

Beni n ~·ınTın ol.ırak nı.:. p:e
:.&. e edeC{>ksiıı". 

- Şüp.11'f'Sb.. Zaten ü~" değil mi?. 
ı . ' .~cnd; ll:Tajcstirc •'lWLlnden .iti
b ·r· ı n1ş:T-Jıtı1~:n. l~okoh:ımn• Sa-km 
~o ... n }{'n d'Y1üp U~ ı ... n t.·:o~anh:k: 
.3 aı , ~! 

'ıı en 

ki 

- ncdenrc- 'taş· •l.6tona 
m·.: da':·ı:- ... ,bn'- ·r h~lınle es... 

dn·1 f.;vJa 111~Şlll 1 ı1?ııyor, beni 1 
kr '•ne ıi'.:::r. ba-r·' ·J:J ~a~mJa ~ır- 1 
r-r. , ., ·n· 

- .t.StP:·-c-n, c bır n}k;.lh r.ıe-

- Fena oln1:·z. Ran<1t>vn ile gi!miş 

• ruz. 
rı·n~on Oı ianıı:dnk 

dı. 

r..::.yaz Sar~y· ;. ~dL 
- Hah" :;\ti~ • ı .et, ;. n;.j,-.in z? 

C•A... JJ;l, .. Brn ôc s ı :::.:ıyordtı.nı. 

lJc ·'.ı::~l sesinden tz.l •n~;ık~. w.a1":'.i·si
ni:, oıınma_, ı;okt~n bPı c l'en.111 ı::-e:r:-nn · 
a·hn:ıdınız.. Hn·tır1ıyabi!E'ctk mi:::;ilfl>iz 
bıl:ı-;e;nı? 

Evet... E-..·l t Ben Tı• ıs.on ... Ta 
.k<'ndisi... Zük;i ,.c h:ı:,;.sostyet:niz 

tcbrike l.fı.yıkl ır dojJrn~u. 

1'-0'").~n. l\lis MaJ.e.t.e bu iltllatl~rı 
sa.vurur.kel· m;i.n.ı:: bir tebl~.-sti::-r.le 

bcniın de yüzüme bak.yvrdu. 
ı\caba böyJr biı.· \'?'?.iyct kat"Şl~l'".d-r. 

onu kıskan~ nıı Jiı1..ırndı? . 
~roınst'"ll. benden bıırıa nıu bekliyo-?-

dlı?. 

Ah şu An~erikalıla-r .. Ne ga~:ip .n
ı:::ınl.u-dır. İşlerinde oJdı·gu gibi. his
lc:·indc & :rran.tık i•h;: i~ünün yrri 
:roktıı. 

1·.~n~an ltn•ıuş.rı:ıF-ın. de\.·a<rn etti: ~ r na giciip u.J>:,L'i.1;:; ~l·ı • Yokoha-
;.:. Bu. ,şi \'abtık \..>. '-mC<::. jk;:nh. 
.tı ~e hayu-lı n?.:ıc:ı: .• 

Diycrı!u. B; u.• glin\·C"~ Ton1Eo1~ıın 

\ ı on .• ~ olan ınüMsebC'fın~ dt-reeooi 
b kın1..:a bi:· ":k r ediıuı·NJ~. Tom.:. 
fı .. l,.ı .ola:,::. rnıuı;ı.se()(!t~nıi Wç bir :ı:.a.. 

: 1;1 re:·:n~ı:.1 ınek u;~etiflde <k
g ıc ,ı. 

Bu kaua · aef'ler"i ,1: :r.~-yın~ -t~e-

' 1 

- Hele •H kı::>:"t' an·c<~ı.zla ghı-u~ i 
. Ba.~. !ırr, :ı...~ ı~;ı~d:tn )lt.if:t e-

- M~ l\Ialet: Bc!lı b züıı amcoan.Ja. 
göriifiIT'.f'i.c ·~tiyorıın) . . Biliyorsooıın 

ki ı::oktanbN~ kendisin~ ziyaret et
meon.iştinı. J\e clcdııı ·z... Yarma mıı'?. 

Fakat, kabil de;p.ı ... BtTı yarın~ k~ .. 
d::ı\· bekliyen~ırı. Hen lıenl V2$ingto
Il'.:\ clolvet eden an'lC '" ;.1 bizzat k~nr 1 

u;,..;.o.~ ... Kend. c1 yazıı::lyll' gelen mek~ ı 
tubu ceblır-cl&lir Böyle olıua~ydı, 
Ben. Neı;yorkt..,:-ı ,~tı-:nt;tona gel.iır 

nılJtrMt) 

- Deni \:'&l'~on.:ıı ça~ ı·on otiıı 

İyi ya. ·verecegi ş goreliını. 
Y. 'r~da ını aJıkoyacôi< ... Yok~ bir 

.P :w vil.ay~tlerdf·n b:rlııe rr....i 
gıiıJ:ı11.: .. t't'°·;k' Buuu a.n!,1d1k.tan .f'llraı, 

kP;ıu .. ı}ze ait iı:o<.ler. de o 1..aman ka~ 

* 
ERTESİ GÜN VİI,SON'lTX 

SAllAYJNA DAVET 

S.ıt .hlPyin , ı-::enden k U..tık. 

J.faJe..:.tlk ot,.ı=ooe kalrnak ;9!.ePli
Yln Tomson çrıbt;caık giyindi. ı.te baı-

" d". İtiraz e+-.. ietiim. Haz,.rJanıı
~ • ık. Odall'.l7.da ç;y ~erken, Tom
~· aklma şöyle ,,: kadm ismi 
gcı lı: 

~Ii::; :.lale+ ... 
\Tc bana d•-~rd\i: 

On·ı sen t;ı;nur.r....sın Yokr:.ha'T!"!a! 
1\.-i. :\Ialet. Cumhurre>in.~ çok ilimaıt: 
et.tı~• .~a·ray telefoncust rlur. Vilson1a 
ı;;· i nır!f'k ·ti"yenıe .. iik önce onunla 

'T'of"-~an nı :kr"oionun ~;ğz:nı ·e1iyle 
k~ı:ny. rak bJnnı Hhrdi.l: 

- Ne tuhai iG- Ben a •rcarnla gö
ıii. •., .1iek !C'n<y J.. Güya a.nıca

mıu iıa!ii neLle.-ü varın.ıs ta ... Bugün 
h!:ç k:imt-e He gürü~ır c:;. :ateı.niyor

ID\'Ş. 

- 01abilh- ya ... Belki nezles~ baş
k;ıl:ı\"ına. gec;ı~.csir.. tlıye &t·.-i.lşnıek. :s
teı:ı C"Z. 

- A sanır.'·, tele1'011rlnn nezle get~er 
ırıiı? .... .o\nreaım;ı ::::adece va ... intoua geld~ 
ğinıi;,d haber verrrn>K j..,tiyorum. 

"fe-krar tf'J{"j'onu açh: 
- Demek k), buglin Nevyorktan 

gcldigin1i n;· c;"ını.:ı haiJc:· 1:erreek 
n:ü:nkün 01.,mıyacak, (i_\·lr nıi?. 
Tom~on bir:ız. on-ra •')!t'!lin teleı'.tm 

n·.~ırar::ıı-ını YCr(' .. erl: m.!J<rofonu ka
p:ıdı. 

- Ne ak ... · 1 l ~ıl'C.. T;J ~tldı ... 
c:.ı. .; ~ti:--·l"yecck ve 

· biz~ h;~-"'J;ıc>. g, C'"C\ l: ii;,ı;lf c ı-;a 

dir~r ... k'!'1l-=. Böyle .:öz ,·e:di. 
- E'ena de~il. Ct:nıhırrreisi ile gö

rii .ı~eic için ~rada bir "~' 11a \·ar c1e
n1~~i. Bi-zın1 nH!"lll·!ekt. tte i\1 ikado ile 
O.ah. güı; gtJ~·-~ülebilir. 

(Dc-..•anıı Var) . ,,,. 
iLAN 

Gayrimenkııl satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden 

':"ereke::.ine mah~~-ı ce elkonulup '~1sf:iy€::;u1E: :\8r,ıo· \t:ri1en öJij 
NDzaıet uhd< ;ınd" bulunan Beyoğlu Katip ;ı,ıustafa Ç•'l<b• nıaııalksi 
H cqz<ıd"t;: ı;ıık..:ı.ıı:: es.~· !?O yeni 24 nu!"'ı;ır:ı 1 1 evln ta;na l n'ıık artnn11a 
surt;.t le :rr,.., ... ı. n""ı ı 'J 1lır.d:1n 24/1,~·t'! ta:ilı"nc- n1lisı:a:il cuınarıcsi 

guı J. saat 10 .:ın J_ - kadar :::-a~ılaci, ;tı . Arttırrr1 a °'2 lt)1i yüzde ·yet
nı -o: Jeşi bu n1adı,;t t~ı .d 1de .!kinci ar+ · ·rr.ası 312/942 ta 1ı'nc nıüsadif 

salı günü .;aat 10 (.]; ıc edıleccktir. TaTa'11,n .l k13 ınd. ~000 liradır. 
Dc!Fliye rc.m ilı~l '· tm·iz be<ld• kadastro lıarcı ır.üşterisiııe, 
~ ı gününı:. ka<l..ar ,-c gilcı ·erekej--e aittır. Aı ttil'rıia " girebi1n1ek 

• ıclh • ·~zde yerl buçu:{ n <-bet nfle pey ... kçe~: yatp·n1ıak 1:171mchr. Satış 
tapu ka) d_ mucibim·· yapıl uktır. 

Tais ... ı.it: Bır OOuı ı.11d.a11 b.lşk.a dö ~.;:at ' «\'tıc~ at katında 
b 1Jda ve t asa vaı-1.ur. Evın dtıvaı·~a ... ağla. d0~ )nl<' \·e n1e-rd.!'t-t;l1. 

~aptır. H r ka ayn; olup her b·,.·nde "u oda bil' s0fa bir h<'la 
n; --cuttur .• 'ı.r'·a odala m ayd·-ılığaaçıl;r birer pencereler ,·ardır. 

İpotek sa'1ıbi alacakJ.arıa diğer a!akadada:ın n iriiiak hakkı sa. 
hı.plerinin g lVı ımenkul üzerindeki hat\. a ını hı.t:-ıusile faiz \re nıasrafa 
dair olan iddialar1nı evrak~ n:üsbl t~1:.. ı.e birlikte sat;.~ güniinden ev .. 
vd mahkeme;-~ bildi;·me)en ic:;p ede;, oksi ta:<di;·tie haldan tapu si.. 
cifüe sabit olmadıkça s.ı~t~ buirıiııin payleşnıasındaı; harir kalacak.. 
]arı.İL. 

İsteklilerin yukarıda 
buhın.m..ı.arı ilin olunur. 

göstorılen gün Ye sı-.at.le mahkemede hazır 
941/46 

8AllİP V1! ll&Ş!lllJBARR bll 
NEŞRİYAT DİRE.KTÖRU: 

SON TELGRAF 

ETEM İZZET BENİCE 
CE\'DET KARABİLGİN 

MATBAASI 

1 

r-

1 
Balk<: n. Deniz Kaybettik.? 
Harbını Nasıl . '" _~ _ · 

\ \"ı<aıı: t:A.Ht\ti '\ AGIZ, ·\'o. ~:! _) 

1 Yunan Bahriye t.aezaretin :n Şira bom· 
bardımanı üzerine çektiğj şifre! 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Bu haber: bon1barft·n1a~11 rnüte ... 

ak~ı. ·\tinayJ. Yuna.:ı i3ah·ı'ij""c ~t~
za1·f•tir:.e Vf' ~~f >J:..dro:"t, ki EJM1 do .. 
nan;ı1as1 rl.unı:ındaınlıi!'na telg;_·.af
la bilchti1mi':'1i. 

m.:ın 

la ~Ytd "':id(•l '\'-ı:! .~ :r~":r:r.. 

Sözler~lc Yi'ıküınetr ·.e 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser '! İ':: 111 L
0 t 1 ' O r.i 

İrahırtiu gümle 3 kaşe :ılınabi lir, llrr ~ crclr pulln Ju,tuları 
tJ ... lı2caJ1 hı: Ü:Yıli. ilh harp g~ . 

n,; 1i,, ·n c:r'.;:i·nde-n ltnı~ın1 topa tu .. 
ttr:'.v' ı: bi!dir"'I' ;cıigraf gt~rt•k 

B ... ht·jr-p N!'7:+rc.-t}n . ı_-rPrekse Do .. 
n. ·!:·· ~ K:ın-~tı-n<lanlıgın~ ~ar:r+-1~ .• , 
ÇLİP : l\ıioııdrn.c::t-<'l tflmir ile nıc-ş... 

gul ·•1,-n dü.~ı1~-.;1;ı t'ionannıası dt.'
vnrı.ılı ~'Jre~•} 'Soğ{]Zl ~:c.->t1'oyerlc .. 
r?le tc;rassnt. altında tutuyor, hu .. 
radnn mkaca.k lrer sc[ineyi gör. 
mek vaziyetinJe buhınııyorrlu. Bi. 
na<'lı<ıleyh Hami:diyımin gizlioo 
huruca ve Sh-a'y:ı bombardıman 
edi~i bu k~rak-01 h;zmetiınin iyıi 
y:ı~;ılrııadı.ğmn en açı•k bir rlelilcli.. 

İ~t.: ;jı.! ıı~r<..•krller ::,~~ 
Ynnan h·üküH1ll'li it-'l•~~J ~r.1~mt$
Bal1riye ; ... ..,za;·ı:ti l3rJi, .J1!1 • ~ .. 

nann1~ I{unıaııdanlı~,'j::l \vı.•ro~" 1 ' 
H«n:id:yt.\. i f ... kip ve ·~ ·.- l c~ ~ı· 

üzere A-kdrnize açılnıa .:.ı ,.,~ .. ır'1".·tt•· .. 
rr:uş~ ·l.. ~Jtji~(j ıf:E?::~~!~:I 

1

1 
it::ıl;; t<'b;;aqndrın Ando oğlu Edgar Pa?loot Dr-.ındı y:ı. He H ir:isto ~)1 1 

21 ı. ci kinun 1941 1 ';·;-1 İı;;i,,~·r1"ya.ni 1).i.Htlirrnin ş::ıyİan \1C ni..i~•cr~1i'.€n .11ut.Q..;a1~1iı bulur.

18.00 Pro~ı·c:ırr· ve Mcrr.Jeket 
Ay.arı 

18.()3 j\f. W·i< 
traı::.ı. 

Rt1d,ro D. D5 

'.\!li;-:ik. Sen: E..ı;erlc.-i. 

saaı 

O.ı.kcn. 

18~0 

IB.05 ~·Tüzt!c~ Kadıırılardan F<ısıl 

19.-ıö 

19.55 

Şar)nlan. 

l.lcırıle'.tet Saat A~ arı ve Ajans 
Haberleı·i, 

Sı~ıbe<;t 10 Dckik.ı. 

' 

tl:Jklaıı 'liL En:1üyr· ~.ını..hğın::t 770 lira~a nlnkab'.l. biriın~i derecede ve 
Lcfter °!{~7.ı 1-I.lydiJil~ ür; yüz lir:ı.y a muXabil ik:nci Jcı·eretle ve Avnkn.t ~ 

Suat Trıiı.-.in.c Edg,ıı· l'at·'o~ Dündira bissesi 5(}1} Hrrıyn mu1t:ıbll ilçilncü 

derecede .ip•)tekJi buhırıaı~ Be:/ıı~lun<l~ $<.>hi-t :\"h~ht.J.r mah:ı:llf'-..n<lc Ttık .. 

<:in1 Feridiye Fırın c:o'k:"'.Çınd<:' ''.iln c~::t.: ve yeni 4 J. n. ile murn...'tk;:ırrı 

7-em.ln krtı jlp birlikte <lört katlı harice;ı kiıgir t-ır.ı~ dahi1en alı.şap ce~ 

nlan se.kiu. oda. dürt hele~. dört mutfak. bir t::ır11a""'nhane1 bir t:ıro.s::ı-, bir 
z;;:;.rn.;ç ve ktıyuyu ve c-1"-ktrJ.k \te terkos suyu t,,.s:is~11n1 t';Nl oJup ayda 

f~~kriben kır~ beş 1 ;ra k~ra bcdelJ teminine nıiisa!.t '.'e 5:J rncu·c ınurab~ 

iJ;;ı .;:::ıha üze1·:n ·,, ;"! rılilınis ~am:.n·~ı (~!iOO) beş o·n :,t'G yüz lir;ı kısnı-eti 

E»Jndoryofa Şira oombardıma. 

nın: haber Alınca fen~ halde l~er
Jc,J: .. dmıanınn ile Moodrostan ay. 
rıldı, 3dala. arasmdn bir cevelanı 
rniitcakap geriye döndü .. 

:' .. f-f>;~feğinde- lhtlS[ı'l .,,h;hj ı~ -'Ilı 

Aııtıi:-~i l~cnılotj.'-0 1 ı::::, - ıpn.Q trı 

aJd~f4:l b~ı cnıre k~r::::ı liı:d ı:-: .. ,i,-t-tif 
-- Bı..., yapılac~ık i~ J~ ~ıi! 
DiyorciL ~ezarcl.in tı.-ı·in:· ;,if 

cev"p yaz<lı. Ccva'Jıno'ı Am·rPl 

20.lö 

llitzi.k: Ces:ır Fr .ıck - \'a:~~ 
ations Syn1phon'.k, (P1,} 
K·•nu;m1a \1\JC';:.:?e~~f'T Kt..ınur- ! ~ 
şuyor). J 

'!"l"Uh<itr,n"f'llt sinde bh· bap 

n10tya kcınn1 ·ı""ıuşt'~ı·. 

Han-eçuyunn1ı11 izale~i zın;nında ;ıçı:k arttır-

Habluki Yunan Bah riye :'-Jrza. 
reil, Şira bo1nbard1n1arıı üzerine 
Doııa·ıoma Kumaııdaıılığına bir 

·;aiİyf'ti ·.:tr,.,ıil-c .!l1Üna 1·,,._·;1 V(' rnıı .. 
ho:ke:t1e. ~11Pr"..k nc1 :cc •r r çıJtaI1" 
~.ror; Os;ıı:\.rı1 t donrı .. !1-:;ı~--11111 l·~ten 
don=u1n1a~rı z=ıyıf l'ir ·r kihlc k'5" 
urı111-!t i~.rı Han1iö(vc· , 1\kdenııt 
salı~erc~·ek .. .\vçrof t.ı ., ·ındnn t:J· 
kip (:ttiriln;csini .icrpi~ c-tti~~n:. 
şin1Ui ~~zurctin f'\1111.·i11c uyu11 ~\ .. 
vervi:;1 !a~lbe ç1:{tığı ~nk,lird!! 
O~nıan:ı don~nn1n;;iıt;n Elc1ı 1c· 

n·iz İ(·uvvetl-c-ıi·ni basıll;;ık i.1zcrf\ r,:r 
huruç yap.ıcağını, AvNofsuz ''· 
tı'i.1 1iaJ1 Elen .(l.Qnannıi1SJl11n c;üo .. 
atle 1Tia,ğll11J 1.rc inıha tclileceğinj, 
birnıeııa)1'yh Osmanlı laıın Han''' 
diyt:>.1*i ileı-J ~irnı{';.;ıc .:ldc Qti1-:ı..:;: 
istedikleri fırsnt ,-c •cBliccyr. V'
racakJar ı cihetle btilli.'.lr~ı t1:r-yıltf1' 
vern1crnek için :;:>~il o:-2hirlcr)

1

e 

aıJa ve limanlarda, bn trnbil 1°3 • 
ruzlara karşı :crtıbat alınııı;. ' 
nluvafık ol<luğu, .. -\\•erofun bu •" .. 
kibi yapamıyacağını NPzaretc O• 

çıkça bildirdi.. 

20.30 

2t.Ofl 
21.10 

fil~~: T::::~. şa,,kı ve Tür. I 
l\oflıı.:K:. Kr.~ık s .. kı ve T'ir- 1 

kitler. ı 

Birj1,~i açık arttU)1ıası 12/l/il.J.2 taı·ihine tesadüf eden Paıa:rtes.i gü-
11ü saat 14 ten 16 ya kxlar Beyogln SulA 1\l:ıiıken?Cleri kalem odasında 

B.1şk3ti!;l ı;eı.u r:<lc.• j.: ra oiunvcnktır-. Arttırma bedel i muhan·rnıen .:kı:yn1e

~h1 yii"zdc ~~ beş.iııi bulnıad1(h iiık<lil'de e-n soıı artıtıranın taahhüdü. 

baki kam1afi: ii:rere ıki1lcl nçık a .r·i.tLrmas?: on gi;:n sonra ~ t.'942 tarihlnc 

1.PS~:düf e<leın Pe~C'rr .. he gt~nii sa~· 14 ten 16 ya Juı:daı· ~cra edPerck en. 

şiire çekerek: , 
- Bu; Osmanlı gemisini takip l 

etınc11iz ve ek geçinncniz Ja;,111.1- ı 
dn-. Biooerınleyh, donnnnwınızm r 
en s<ıri sefinesi olun Ave.rof, cşka. 
Jinc nazar.an (Hami<liye) {Olması \ 
kuvvetle muhtfflJJ<el bulunan üs. 
manlı gemismin takip ve tenkili 
ile miinhasıran meşgul olacaktır. 

2l.3ö .Aınkarn Sonl)1ro .... <\t Ya;-ış:~ 

larmın Neticclı>ri. 1 
I\Iil:zi-~(.; Dnns :lıltı -~~si (Pl). j Zl.i5 

22.30 

22A5 

Men~te~>et .5.aa .. Ayan ve A-
jans Ifabeı-leri. f~ 
Anacl~?u Ajan~·;-rı-n Spor Ser
visi. 

İha1e giC'ıiine k~dat b!r:~e."'ek ,-c biri:nriş Bt'lediYE bin:ı vergileri ve 

~ 
ti.~ 
~ 

22.55 "'.!3.00 Yarınki 

kapanış. 

P•ogram 
Evka:f l.car~i hlıs..~larlaril Ye dcil;Jiiye rfrc:uır ı :ıe ihrıle pu1·1, 20 seneHk ~ Emrini vermişti .. 

taviz becleli, 1'apu ,.c l{:ıd<:-sıro h::trçlz.rı n1ü~te~·;yc aittir. Arttınnaya jş.. .. ~ 
~~ . ·~-ı ~ 

iı·aık edecek !d:mo<:-elcıin gayri n·enku1Gn kı.~·n1eti nY11han·111enesi.nin yüz- :~ 
de yed! btiÇtı~:ıı.ı nisb<',ü~:'eo pey :ıkqe~...ni \·ey~i m.j!l:l bir banl(<ı.n:n bu nis- - ~ 

l'r<·tte temina.t meklııh1.nı.1 ı:e~ nıel("ı·i snrtl~r ~~ 

Bahriye Nezaretini bu şekilde 
emil' verm>ye icbar eden çok kuv
v!'tli sebepler vardı .. çüııkıü: Şira. 
uın bir top baskınina uğrayışı 

Pire, Selanik, Patra•, Golos ve di. 
ğcr sahil şehirlerile Atinada ef. 
ktırı uınumıiyC"nin galeyanını mu. 
cip olmuş, Pirl'tle ufak tertip bir 
ihtil;\1 havası esm iş, lıalk nüma. 
yiş alaykırı tertip ederek sokak, 
sokak dolaşmJşlar: 

Hediyeliğinizin 
.J.fa.kbu1 ,-c boşa gi1mesiui al'ıu 

ederseniz biı· 

A.rttırn1a bedelinin }H'ndisine ihale olunnn ta?·afından ihale güniinden iU- lı!:C 
b~11·eu veri1eccJt ınühlet içinde ınahkeıne kı:;ısasına öde11nıesi n-ıecburldr. Öden- .::4 

.. . ~ 
D)Cdıgi tak<lJr<lc il1ale ie~hedilerek k endisinden evvel en vilksek teklifte bu- ~ 

f. lunan kin1se arzetnıiş olduğu bedel1e almağa razı oluı-.:a rna jhale edilecek ~~ 
~ . ! 

~;ıı \'ı.-· o da razı oln1aı. ve;ya bulwınıazsa he:neı;ı, yedi gün m Ud<l<'ilr. nrttırnınya ~""4 
lt çıkanlaca.1 .tır. Yapıiac:ık, il<l..-ı alakadarlara tebliğ eclilnıiyecektir. Müzayede 'i.'4. 

i\Tezaretlc Y·unaı: Donanına !{t"• 

nı::ındanb?h nı .. asınrln bh· t0lr.rr 1 f 
düellosu . başgöF .. crdi. Ncınrr:- 1 : 
kendi noktai nazarının tatbik ·ı 
ı~l'arla istiyor, Amiral KonJor· 
yo_tis dt'- tarilı ınü,·JcehcsiııdJ 
k"1ıdiscini itham ettirccc-k bu lı<' • 
rckcti yapnı~rnoktn anıi nıukove• 
meti gösteriyordu .. 

~~ ~onunda en Ç'ok nrtll:·ana. ihale edlle<.c-k Ye he-r !kl halde biı·incı ihale edi- ~~ 

l~n kimse iki ihale arasındaki :farktan ve 1.arardan mes'ul tutul:ıcaktır. İha- ._~ 
! f~ l•' farkı ve geten günlerin yi.izde be§ faizi <ıyrıca hükme hacc:ıt kalmaksızın ._~ 

j ~~ tahsil oluna{'aktır. İpotek ~ahibi alacilklılarla diğer alfık.-ıdo:rların g:ıyri men- .. ~ 
~~ kul üzerindeki i1aklnı-ın1; hususile iaiz ve ınnsrafa ve saiı-eyr <lnir olan idd\.- .~ 

1 

- Donanmaya bu kadar para 
harcadık. . ona güvcner<'k rahat ve 
huzur içinde cvl,,rinıizde otunı

yor, harbin neticesini bekliyor
d'l1k. Halbuki. b\1 clonann'~·nın bizi 
müdafaa ve muhafaz,ıJaıı aciz ol. 
duğu anl"§ılıyor.. &ugün Şira'ya 
yapılan basık1>1, · yarın Pireye, 
Patresa ve <liğer sahil şehirlerine 
de kşmil olul'abilır hüki'ımet 
elindeki kuvvetle bu diişman ge.. 
misini tutmak ve mütea:kip diiş.. 

~ihayet.işin uzadı.~01t gören .\ .. 
nıırn} ~öyl C; bir nıukabelcde 'ıt•• 
Jundu: 

. ' 1 
Hediye Ediniz. 

G:izel ve zarif oi.11ak1;.< bt ~·
beı- da~if:a şaşmaz s.:ı.attir. H«:>r , 

' yerde arayınız. da 

~ h" . ~e. ır tıyatrosu 
TEPI:BA~I DRAM 

KJSMiNDA 
' Eu ak~anı saa t 20,:0 cin ı 

MÜTHİŞ A İLE 
İSTİKLAL CADDESiNDE 

KOMEDi KIS.ll,1/NDA 
Bu ak'."arn saat 2~ 1 30 dD 

SAADET YUVASI 

• TAK'V!l • 
·.~u:ııt 1351 h asım Hirr• . n 

B. KAND> 
44 

ZİLHİCCE 

8 2 
Yıl 941 Ay 12' '. a~atl Ez?r 

j / :.. ı s " 
8. Kanun ---------

7 22 Gi;ı«:1i 
,,, 

. ·' 

21 
l212 Ögle 7 W 
14 32 İkintJi 9 48 
16 44 Aksam l'.! 00 

PAZAR 
18 22 Yataı ı 39 
5 34 I t. ' .. ,j i< 12 51 

,;::t al~n·ını evrnkı m~b;tt•leı·lyle ilan günıir.ıden itıbaren ı.·ıl bı.:~ g-Jn ~~ 
! . . ~ 
, ıçınde satış n1"n1ui'll ola,1 Mahkeme Ba~kiı.tibine bHdirıneleri l;izımdır. Akıd ~4 

·- Deniz ,ıarp tarihlerinin eı· 
büyiik bat,. <liye adlaııdırdıKlafl 
bu münferit takibi Ave.-ofla yaP· 
makta mazurum. Hamidiyenin pC· 
şin.Jc-n Akd~:lizc .Uzumlu trı 1,iO 
müfrezeleri göndcrilmij:it·. Nez••· 

~ takdirde hakları tapu ~iciHeriy lc saöft oln1adıkç<.l sa tış bedelin:n paylaşırıa- lrı:~ 
Ji sından hrı~-:ç knlac<ııkl,!,(!o.:. "~Iüzoıyeileye .iştirak edenlerin bütün şeraiti •~ 
t..._ kabul etmiş ve evvelden ügrenıniş ve bilerek gayri ınenku1e talip bu]unınus ~~ 

oklukları addedilerek so~11-.Hlan itira zl.Jrl n1esmu oJamıyacağJndıın scıtJş gü- ..:~ (D~vaın ı ·.:,'r) 

nündeıı evvel gayri menkulü gezip görlneleri ve fazla malı'.'ı.mat almak: is- ·~ !==============~================= 
iiyenlerln 941 /37 No, ile Ma-hkenıe B<ı!fk•itipllğine ınil.l'acant <'tn1eleri Holn. >.:~ 
olunur. (885i) ti 

~ ....... :.:..,.:.::6,1:.. --'-At-... ~.# 
r.ıı~••mm BeyoğJnndıı İstikh\l cadrie~~ind.! 370 nun1aı-alı ..... ._ . ..,.liilltı 

BAKER MA~AZASINDA 
Açık iş ve 

mew.uriyetier 
Kııklareli Belt:diyl~inin yüı lira 

~l:k ikret1i ~lekh _;>; fen .nt'
ıı1urluğu. ınUırıhnlrli •.. \. l,;er1 orta n1c'{
t~p ve lise!l"r lr:ir. ede!biycıt, fels('{<', 
tarih ve coğrL ... ya zünıı.-!.'!ıt'fl .ıanç ol
nıak üzer:'.! nıuııllln1 .lt u1nıakta .lu-. 
Yaş ctı.~nıi 40 Qln1~1lı<ln·. 

Deniz l{t:ııraıt ... n.ıgı bh· ınoHiı·cU nıa
kinist ar:J.nıak~udır. 

Devle-t Demirylıllrırı İda .. :-t.!Si nıaki
nı t ı:: ıril n.ı.:.ı ı.ru yc:1.1.ii'~·rıı,c;~ u.
ze."' S;:!n' ·, -~ehi ınc..:unlan ara
maktadır. H<\ a l\Iliste;;arlığı oto ıo

bil \"C trcktör makin ile meycl1n 
ve yol ~.:ıa.t:ına vtıt.ıf ustalcır ala
caktı:. 

Kütat.ya v·ıayetf 140 lira aylık 
üc ttle Lise ıne unlarından Fiat l\<Iiiı. 
rakabe menıurn l!T~.ın<ıktadı . 24 Kfı.
n11nı.ıc-vvele kadar n'.t'ı.ktir Vilfıycte 
n·üracaat olu~ıınalıdıı·. 

Devlet Dcmrryol1arı Un1t1n1 Mü
dürlüğü 5 elektrik ust.ısı aranıakta· 

d>T, 

ZAYİ ŞE~JSİYE - ı:i/12/41 Ct\. 
n1artesi günü bej rengi yollu ipek bir 
şe:ın.,iye. l{adıköY :skelcsin.de tek at~ 
lı bir nrab~do. unutuJnn;ştur. Bu-1an 
menın\ın edilecektir. İnsaniyet namı
na. 48/60 numaraya tel~fon etmeleri 
rica olunur. 

Erkek k~dın \·c ı;.01.:u~d::ıı-:ı ır11ah. ııs 

CABARD!HE, COV[RCOOT ve TR[\~COOT 
ıc .. m,şMi;ŞA'&iai lı;~a''Pili:TÔLıi'l{M?zn 1 

Muht1?rcnı nnı~i.::rileriniu emrine J.r .~rıe bulw1n1nh.t tıl •• 

~D-------------~mmll__,.Elm~ 

Devlet Demiryoliarı ve limanları lşlet;ü.id;esi ilinla~ 
l\.Iuhammen bedeli (1950) lira oJan 10 adet ı-:n rı ·;" .l :'d•·l "' nı/ı.ı. 1L1'. Tevz Vana ı taahhüdünü ilu de, ,;yen ı""Ütr 11h c. ı n , t.: r 

sabrı1a (2/1/1942) Ccn:;, günü saat (11) un birde H'lY{i.ırJ' , ... t l l,..J..T l> ı .. 
sı dphilindeki Kon1!Jyon 1araimda l. açık ı::ksihme ıli,;.lc t ıı ıı:. ; 

Bu ~şe gi:ınek tstiyc·nleıin (l,,l.EI) ıi..ra. (2J) k;..ıı ı '· ıı ·• k ' •ru 
ve !ı::anuı n tay n etti i \esa±klc birJ'kte c·.{,.,ilt 1~ g -; ı c- <i: Ko .. 
mh•yon:ı 11-l'l .ıtla 11ıı1dıı. 

Bı i§e a:· ,.'.'..rtnaırcler Ko·l'it:.yondan pa:. ~ı;Z ol ·uK. d •. ,.ı ıı ı;;t· dır. 
11299) 

- -- ---. "" 
iLAN 

~ 

1
: MiL~i PIY ANGO ~ Gayrimenkul satışı 

942 YILBAŞI : Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Ha~imliğindeıı 

1 
l 
1 
2 
2 
2 
5 

20 
50 
ıoo 

400 
1000 
4000 
5000 

50000 

PLİNI , ~~ Terekesine mahkemece elıkonulan ölü Belinaya aii Galata Şish•tıe 
İkramıye lkramiye ~ Y-0lcuzade mahallesi Mektep sokak 10 numaralı evin yarısı ııçık art• 
Miktarı Tufa"ı ~~ tırma suretile mahkemeınlz tarafından 24/1/942 tarihine nıüsadif eli• 

Lira Lıra :.. 

100.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
25.000 
20.000 
10.000 

5.000 

• 

2.500 
1.000 

500 
100 

50 
5 

--- '~ maTt€si günü saat 10 dan 12 ye katlarsa;ılacak'..r. Arttırma b .. dcliyci • 
~ de yetmiş beşi bulmadığı takdirde ikhıci ar;iL ııası 3/2/942 larihiııc 
·l müsadif salı günü saat 10 da icra edilecektir. Tamamının k y111e•ı 
l 4000 hlradır. Dellaliyc resmi ihale pulu taviz ıcdclı kado.trn hn " 
~~ müşterisine satış gününe kadar \Ter gj1cr terekeye <l" t~ıt'. Satış topu 
~~ kaydı mucibince yapılacakt11'. Art1ırnıa'a gh-ebilrı•rk için yii7.rle ) 

100.000 
60.000 
50.000 
80.000 
60.000 
50.000 

100.000 
200.000 
250.000 
250 .000 
400.000 
500.000 
400.000 
250.000 
250.000 

~ ıı.ucuk nislıetinde pey akçesi yatırmak ı.azımdı • 
ti.~ ·Tafsilat: Duvarları tuğla, merdiven ve <lÖ\<'n 
~· 52 metre murabbaı üzerine bir bodrum katmdan 
~~ her katta iki oda bir sofa bir helii vardır. 

itrı J 11.::-::;p olan \. 
ba~ka üç kat c•lt ' 

ipotek sahibi alacaklarla diğer alaka ıaı· "rı ı Ye ı t'fa« •., hk. ,; .• 
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki hakia.:.ın1 lıusu~ .:. f, · ve ır.a;.ı "' 
dair olan iddialarını ewakı müsbitelerilc bil'li;.;tc sat rı ııcic:ı 

Kaşeleri : Baş, Diş, Nezle, 
ağrıları derhal keser. 

Grip, 
günde 

omatizma ve bütün 
3 · kaşe alınabilir. 

60584 YEKUN s.000.000 

vel mahıken1ey.e bildırn1eleri icup eder, aKsi «~dLr<le h t1·.r• ~~p· '" 
cllile sabit o1nıaclıkça satı~ bedelin in pa'·Jo · ,ııı<.Jan ı ri · ] , •eo • 
lard,r. 

İsteklilerin yukanda 
bulunmaları •lan olunur. 

göstrrilcn ı;ıln 
935/41 

' 


