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Satısv ve Batmubınlrl: ETEM İZZET BENİCE Gazeteye gönderile• e\'l'llk hı de ~ilnıe•. J 
-EN SON TELOBAFLABI VB BABEBLBBI VIBBN AKŞAM GAZETESi 

Sicilya ve Nor· i SOVYBT TEBLIOI 

veçe yapılan Düşman Si-
baskınlar vastopolda da 

AVRUPADA 
ikinci cepheye 

doğru 
İngili1krin Nurveç sahllk. 
rine yaplıklatı balunlar boş 
yere değildir. Gerek IMı pro. 
valar, cenıl< Sid lya w Ce. ' 
ııup halyaya yapılan laaT. 
nızlar Avrupada ikinci bir 
eepı.e ~ın ı.-ı.ıtıan 
ve prevMıırııdır .• 

!aaaıı: ETEM iZZET BENiCE 

Amerikan Cumhuneisiııhı a.t. 
luuıu dün bab ederken lıu mı. 
~ukta şöyle bir mana -.dlğimi:d 

yanldı. Moja
isk geri alındı 

Kınmda 80 kilometre 
daha ilerlendi. Lenin
grad'da bir saha is-

tirdat edildi 
Londı-a, 8 (A .A .) - R us cephe. 

sinden alınan haberlere g~ Sov. 
ıııet iı.ıt'aları yaptıkları muka•bü 

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

Rusların bütün 
cephede taarru· 
za geçmeleri 

Müttefikler 
yeni istişare 
meclisleri 
kuruyorlar! 

• 
Çunking, Vaşing
ton ve Londra'da 
birer meclis teşkil 

ediliyor 
Çungkiing, 8 (A.A.) - Çung. 

king'de istişari bir meelis ku. 
ruJdoğu resmen bildirilmek.. 
tıe4ir. Bu meclis birkaç mit. 
Jetin mümessilkır!ıı<len mü.. 
-rekkep olaca'k ve Çin İatilıba. 
nt Nuınıııu riyasetinde top.. 
lanaeakt•. Loııdra ve V aıing. 
tonda da yabnda huııe Mın.. 
:ı.er meelisltt tıeşkil edilecek.. 
tir. 

FILIPINLEBDI 

Amerikan kuv 
vetleri Vah
şiler arasına 

çekiliyor! 
---•:---

,. Başkesiciler,, na mile 
tanınan bu Yamyam
lar Amerikalılara 
yardım edecek mi? 
V>şi 8 (A.A.) - GötiiW}e gö

.re Ma11l11\mı(ı çıalıimn ilik nefi • 
cesi Amenlkan kıt'ala·rını eiıı€111" 

mlyeOerl biç ete ınü&aıvi> olımy an 
üç gruıb& ;ıyııımalı: olıınuştur: 

(Devamı 8 üncü sahlfede) 

Amerikan 
Devletleri ~'jM'el etmiştik: 

- Anııerokan ah illeriıııde nıü. 
dafaa, Uzak Doiııda ve Hint Ok. 
Y~nusunda nıümkün olanı yapa. 
hılmdr; ve f&ltat Avnıpada ikinel 

bekleniyor ! İtalyanlar Alman 
Lor>dra 8 (A.A.) - B . B . C.: lA k J • • } 

Donanması 

lıir cephe a~alc. 
Bütün deliller zaman ve -kin 

kaydı olıneksızııı ltu nokta! naııı. 
~ınıızı teyld edici ınahiy«te oldu. 
CU kac!ar bundan b""'8 da yap.ıla. 
e~ bir teY olınadığı harbin sey. 
rinden anl"fllıyor. Dilny...,. m 
k..,h ve en müthiş kara Of'dulan 
harbi hl\: şiipf.., yok k i Avrupa.da 
oore~an e~mhjtiır, etn...,ktedir, ede. 
eek·tir. Yıne nıöttefikler içi de 
en kuvvoıtli haoom Avnıpadadır 
Ahna,.ya ve it orfakları ite Avn~ 
ııa •ımayhcl.iır. Barbi:n başından 
1~2 Yfl kadar Avrupanın ına«lfıp 
edil- kuvv.., h...,__, 

Sl-Okholm .gazetelerinirrı B-erJino. 1 S er ennJ naSJ 
den öğtGııdiğine göre Almanlar ı 

Rusyac>a duronağı ka.l'arlaştırd.ık.. Tavsif ediyor? 
Londıa, 8 (A.A.) - Lon<lra<Lın alı

nan bir habere göre japonyanın har. 
be gl.moosi meline Mihvere hal'.I) 
ilAn eıttn Amerikan <levletlerl araıa.. 
.rı'lldan blrlne deniz yolu Ue yapıla.. 
oak olan her türlü taarrwa. ka.rşı 
koyac~k bir donanına vücudc getir. 
meJc için el!OOnde buluna.ı billün 
deniz kuvvetlerlnl birleıtlrmelt me. 
selaıini tt!lklk etmektedirler 

~• --e çerııı. 
~ hu muazaanı harp ınakin<:al 
t•mdi d~ıda Ruslarla kırqı ltU'. 
ş ı.yadır. Kıt,. 11.lmanl!K' al~nde 
bır c~eı• ını takip etmesine rağ. j 
11><;~ lll'ftk Runelt'ln, gerek Çör. 
~~taret ve \tiraf !'itik leri gibi \ 
h ıırduau ltenUz kudret w 

arp kablliyttiJMten büytif( hôr şey 

!arı kış hattma henuz gıelmedik. 
J.eı,.-n! söy1emektedirler. 

(Devamı 3 Uncü Sa.bifedel 

Amerikanın 

Ankara Sefiri 
değiş 'i? • • 

nıçın 

Vaş•ngion 8 (A.A.) - HalıtT a. 
lıııdtf(ma !IÖN! şimdiy-e kaıd'ar A. 

'm<!rlkanı.n Anloara sef.iTJ@ğinde 
ıbulıuna.ıı Mac M:.ı.rra:r büyUk bir 
1ııerliıbe sııjhlbi <ıldui!u · n Ame
l'llk'li Cııınıtı u.rrei9! lıenil'isilndıen 
Vaşinglcııda 1191>.f<>de e1ım<'ğ<ı kıı. 
rw- ve~ir Amerillrnmn An • 
kara elçi)!ğıne SovyO>Uıer B<rliıjti 
elçiı;i Stei<nnart tayıin olwımıı'i • 
tur. 

"Bugünkü Alman 
eri eski delikanh 
değildir. Ünifor
ması kirlenmiştir,, 

Londra, 8 (.AA.) - R llfi c-eph-e. 
si hakkında İalyan Corriera Della 
Sera gazetesiınin m uhabiri şunla. 
rı yuma1ı:tad;r: 

Bugünkü Alman askeri Ruı; se. 
ferinm başlangıcında gördüğümüz 
dl"likanlı d-eğildir. Omıırı ünifor. 
ması şimdi kirlenmi:j, .yüzü sa. 
ramı1', ~!zmeieri pıtrçaılaıunş, 
tra('I u:ıam:ş v>e hallan çekilmdş. 
tir. O arlJk b ir şey sö)"lerni~r. 
1939 ve 194-0 seferlerini y;ıııtığı 

devre nisbetl-e şimdi çok del!iş. 
miştiı'. 

İngiliz - İran 
Muahedesi 
Bugün İran Par -
Jamentosunda gö

rüşü 1 üy or 
Tahran, 8 (A.A.) - Bazı meb

uslar bugün Mecliste müzakere e.. 
dilecek olan lngi!iz • İran muahe. 
desiınin tadili hakkında bazı tek. 
liflerde bulunmu~lardır. kaybetmenıi t• 

~u .lkb § ır. Rusların taarru. 1------------- ----- ---------- --------- ---1 
ı aha..a kadar Al k 

veıııo t fı man mu a. 
mıya atı,,. >ncla bır ptHt ik yap. 

h d 
ıııuva<fak olamnsa ıtkba 

ar atı ·rb • 
il° 1 

' ..,.,,. Alman hl'rp ma 
ınes lnln btitü • • 

ya lı n ımkinlanrtı or ta. 
oy •alt ten ... R lı 

'" ına k usyauııı ar. 
o vakt çı ~•ası lılr enırita bKdir . 
cep'-> e adar ~ovytot Ru•vanın 

...,..., Vl' J • 
vaziyete elee~ ıe ı:ıor ls!nde "" 

g ebıJec: ..:ı.:. hakk nd lıbgiinden b. ..,, ' a 
"" teY söyt......- - - Al 

ınanyatıın l:ed ~""llt2. • 

HARP VAZİYETİ 
Merkez, Cenup cept.elerile Kı
rımda k·i Sovyet taarruzlarının 

gelişmesi halinde vaziyet •nda bttbalde ~ .ve lavr<'tl lıu ı 
ve ôlkbahar 1 Dgı.ıda tuh•mnak ( 1 
•iicle aarnızuna geniş öL 
• ve YtlDİ sil ' h l n - •ı-----------
ııııHıtıtd ır. EğM it:~ : h~ıl'lan. 1 n l J l ·ı T l B 'J k 
!:0d!1~:~a k .. ,§, ı.:.t;.:~:;:: ı retro uo agısı e Japon arı orneo uan çı ar-
ı1ıı ' lk ~~,. bir yand 1 k s • 1 •• J , ~ k J ••h • d o '""'~!::;~~•buıaarruzuuınu~~l ma ıngapuru muua1 aa auar mu ım ır 
!liri~; ı:bl~ale sokınaıtın ted. 

-~ görtltiliy o~=sav:k~·~1~ c YAZAN: ı. s. ESKi BUKREŞ ATAŞEMILİTERI) 
'avı kuvvetleriıo ld ~ .,.. m ... 1j 

yen ea ~&T]ltŞ- . 
D\asın a ve bu eephede it t" . 1 1) Şa:>fk: cephesiırıde: 
ccl~< i ıı ı>lr-asıM -.ah.; ; 1:;,: · - Sovyet OI'du1arı şiımal, mer • 
:am~ktır. Harbi., Avrupa doğusu ' iırez ve cenup cephclermıck lıa • 
18 ııtt •'- •ur-u bu •athad • arruzlara ve Kı!'bmda çılk"1rtma 
.ı.,., Auı L 1 ay. . -"'' 1 
· tın • .ı.,.. vt hıgi liıl<'t' har~ketllll'.ne devam '""''Y"ır am-. 
>rııı ot., ' " ı. .. , ><cıl hasını olan Al · Fi<ılandiı)'a klirfozin<le ' Hooglıı,nd 
dllla ••Yayı Yıkmak ve zaferi bı·~· : 1 ada3ı•na aı.>ker çıl<a,nmışlar Lemoı. 
ttceede Al .ıncı 

ar:.mek Mri nı. 11Y:nnı Ylkılışında ~ra<l ı:t.phesinde bı.ra.-z dOOı.a iler
dir. Miit ter~ıc ı ı>l nnda gelınekte.. j loenwşlerdır. Merkez reıpıhcs:nıde 
da ve li' 1 Ol ler JapMıya)·ı A'ya. 1 olki kol h<Üi"11de ıler.leyen Sıovyet 

';'o. "}"'" '"'""nda ne kıtdar i bırJıık1.,rı Mojarak'ı geri ainw;lar. 
- -- _ _ vamı 3 

ÜD<>ü Sabilt<i•ı l en.-. Rus ileııi harekeli Vifl!llm'1"y.a 

.. 

r- Cumartesi Başlıyoruz-, 
SENi UNUTMADIM 

Yazan: REŞAT FEYZi 

BÜYÜK EDEBİ ROMAN 
Bu e.eri okurken ha a tı · b· ate,lwi İçİTid • • ' r re 1 tr aşk lmmma1ının 

ni lht;&.:> -J e! aızaı de ,akaklarınız zonklıyacak ay-• ..,. arı aız d h. d k . . • 
~ b . • e ıH-: ~e aınm;. Bu tefrıkayı çok 

erulD&lyecckaı nız. 

\. MUTLAKA TAKIP EDINiZ 

------=~-~~-===--~-' 

. doğru u.z.anmıııktaclır. ~nıııp cep. 
. hesiJld<' llıfare>;al Timoçmloo or. 
<liı1arı Kursı..1< - Ha.nk.of ha~t111a ve 
aşağıdıı St~lino • P agan:rog haıttı· 

11ıa ciıdıdi t'8arruz1&ra .hazııilaıırne!<.. 

tadırlar. Kırmı'da Ru~ı>ar cenup 
''e garp sahilrorı tiılıer·in<ie daha 

(~cva1IU 3 üncü Sahilede) 

Erigen Karların Zararı •• 

Bir Ev, iki Dükkan 
iki Ahır Çöktü! 
Belediye yollann temizlen

mesi faaliyetini arttırdı 
_ T~<iiviikıycue Çınar soıkağında 1 
Isma.Je ait 9 ııucrxmılı evıin ar • 
kooı 1<2cların eırimcsi t.:'Gil'il~ çiilıı. j 
müı.ş ve zarar ohnanıış.tır. 
Ki>çiıkıpacurrd'a K~iler ca<h. 

desru.le 6 n·mır~ ı.ahncı'~ :,;a . · 
pa-n S;.iınıi<n ciukkarn dün &n: o- 1 
iarok ~ökmristür Dül<ll<anda ;._'l!n. 
se h1J kı.t)l)nı..<l.~ıı1'dnr btır ıarnr i 
o1maı_ L1l r Sar::·n•111 n S'!dd,t:n. ! 
<len ı·anıllK!.okı 8 m. r.aral Msr • 

dirosa aıt hurdacı d:i.lklkfmı çatısı 
da saro:.ııt1lar netk!e"!nde çökmüş 
W! uvarlrı yıllalımşhr. 

Be:cdiye .ın>iih,,ndsleri bu dük. 
kiln: tı-hl.i1yü ettirmşi!cr.dit 

Kartaia bağlı Scğanhk köyünjP. 
J,Inhçct Ateş adında biirnin ağılı 
'karların 1.csiirlc çökmüş ve al • 
. ntla ;.alan koyunl~,ı:!an otuzu 
•~Jk,,, k alımıi~t.ür. Yıne ayn; köy. 

(T:• •mı l uncu 8abif«k) 

MEMUR MAAŞLARI 

Borneoda Şubat aylıkları geni 
sür'atle l ·ı k? 

Japonlar 

ilerliyor! zam a mı verı ece . 
Adaya paraşüt
çüler indirildi 

Singapur etrafın -
daki çevirme hare
keti büyük bir hız
la inkişaf ediyor 

Meclise; müstaceliyet kararı 
ile bir layiha tevdi 

edilmesi muhtemel görülüyor 
Bu sabahki gazetelerden bazıları ahvali hu.ıra dolayısifo ıııenmr 

ayhklarma yap.Jacak zamlar hakk ında bir pr<>i<' hazırlanılmakta nJ. 
doğu ve yüz liraya k....tar olan ına ~!ara a~da yirmi be~ füa, )·iız lir • 
dan .200 liraya kıM!ff olanlara ay da 20 lira ve daha yuka rı ol ~.oıla .. 
ıla ayda 15 tira ram y119ılaca l!Jaı y11<1mu;lardı• . 

v~. 8 (A.A.) - Felemaıit H.wıdiıs- Bu sabah Ankaradal 
tanı adalarJnda ve Malak.a yarım o.dı&--

ykı zaruriyt ve <.liğer ma<,ck cı"f" 
&lt kuyudct ı,;tatıstii<krı !!<'l°l't.. 
mlş, buDlar ürerin<l-e tOOkiklero 
geçmiştır Tedkikler nPtıc ın<k 
lıazırlımacıı.k kanun Jayiha·1 Mec. 
lise ve6k>rektir. Bunun nıiJ -tacr.. 
liyet kararile gör~jillüp Şubat f!IY· 
lıklarınm yem Zıtm\ar}a verilrr '9İ 
muhtem-eldir. Lakin nt•nüz bu bır 
ihtimaldir ~ zamların esasları 
hııkkında d_a daha kat'i bir karar 
y<ıktur .• 

smda Japonlar içerilere dofıru ;ırxle-. ! yaptığımız tahkikat 
mekttdlrler 

Borneo'ch bütün Şhnal sahilinin Ankara muhabi.rimiz1e bu sa.. 
İoııllizler lerafı.ndan \ahliy...; ne. bah tel-efonla görüşerek bu husııs-
men bütün Borneo'llaki fed...al Ma.. bk'k . __...k 
~ devletleri arazisinin japon il· ta ta ı at yapmasını iı>t=• . 
ga.li atıma geçmesine soü•p olmuş. Mu·hi!'birimiz öğleye doğru şu ma.. 
tur. lıimatı verdi: 

Malak...Ja. japanlann Garp ahili 
uzunıueunca sıngapur bıtikametinde 
yaptıkları büyük çevirme harekeli 
devam ve inkifaf et~tedir. Cenıı.. 

(Devamı 3 üncll Sahifede) 

Hırvatistan 
Mezalimini 
Protesto ! 
Sırp Baş Piskoposu 
Papaya müracaat etti 

Londra, 8 (A.A.) - Sırp orto. 
doks Başpislropooo Lon<iraya ~ 
zun bir rapor gönder-erek Hı.nıa. 
tistan.da Sırplara yapılan muame. 
leleri prot.!sto etmJ.i!ır. Başpisk.<ı
poıı ~ıımdi de Papa'ya müracaat 
ederek !katliAmı durdurmak için 
Papa'nın bütü.n JJ'İifuZ>WJu kullan. 
masını istemiştir. 

~--

•- Maliy-e Vekiıletı mcmleı.eti.. 
mi2in muhteli:f yerlerinden hava. 1 

Şehrin Bazı Semtlerinde Niçin Et Yok ? 

Kasaplar Narhın 
10 kuruş arttırıl
masını istediler ! 
BugünFiat Mürakabe K omis· 
yonu hu talebi fedkik edecek 

Ff etlere 1 ay için bir miktar zam'°' 
yapılması muhtemel görülüyor. 
Sürü sahipleri de dükkan açıp 

rekabet yapmak istiyorlar f 

Birkaç gündenberi şe!ırimidn 
bazı seıntlerind-eki kasaplarda bl'.l. 

Postada 
bir sür'at 
rekoru! 
Te~riııievvel ay ında İstanbul. 
dan Ankara ya bir doktor bn. 
yana yollanan 15 lirahk bir 
ha vale 4 aydır hal.il yerine 
varanıanıış! . . P osta İd.ıresi 
bu paTayı niçin sahibine ı,:e ri 

. bassa kıvırc,k, dağlıç il-e sıığır eti 
bu.Junm~makta<lır. Bımun; son 
günlenı.- havaların muhalefeti 
yüzündcır şehre az kasaplık hay. 
van gôndt'rilmcsinden ileri gE"l. 
<ligi ve toptancıların narhtan faz. 

Banliyö 
Trenleri 
de tshd '"t 

L----vermi)'·or?- - - - 1 

Posta, Telgraf idaı'<ISiınd'C a•-.:ı 
ıo.ııra görül-en telgı•af, mektup ve 
ha'Vale sür'at rekorlarına bugün 
biır y(:n:6~1l>i daha hivc ed yıo • 
r u:z. Bur.ıu ş·ık.;1:, t:"'tçi'?lıin .ağ'LJin • 
dan dinbyebm. 

U lel:ıde Tayyare aıparlım-anl.a.. 
nnda üçüncü da·:red-e 15 numa -
ra;da otu•ran eımi'~:li rü 'urnat mii
<lürlın inden B. A'1m Tözemen İfi.. 
'inindeki ~lloayet 900'.>bi diiıyıor Jri': 

•- Arııkar-aıd-a bulurtın k<ll'1l!l 
doktor Lemana İs>tarııbula gel • 
n-.es; ıçın tcşrincevvelde te\graf 
havai-esi oJ.aralk on be~ i'.w ı:ıöıı ~ 
d~ıxlim. Bugün dört ay <ılıclıuğu 

(Devamı 3 ltncü S.hlfede) 

K ISAC.\ 

Anladık 2mma ... 
Eluneğtn niıhayot bir f{tJn icap edc1" 

i.st.' ves1ka lle veru .. ccği artık be5bclli 
oldu. Dı..'-nyanm knna boyandığ. ve 
bugoay anhnrı olan meınleketler ha.L ı 
kınm bile ya aç, ya ves)kaya tabi o
la·rak ekınck ıı,ldrgı b:.X c.levlrdc böyle 
bir tedbire başvu!-.nak iktiuı ettiği 
zaman Tilık vaıandaşının da beve öC

ve böyle bir hizwnn kJ.tlanaıcağı 

muhakkaktır 

~ak, ikide bit' ıazelelerım..izin 
bUndan bahsetmesi. gün t8;)'in eyle. 
mesi fenQ te..-1.r ediyor. FeDRlık &1.P 
yada: Herkes fırına kOŞuyor, bir yer> 
ne bel ekmek kaldır.zyor ve binneti... 
e<• bir ekmek buhranıdıı, kmdiıılııi 
ıöstriyor 

Gazatelerinııl:z, iıükiımet lüzum ıö.. 
rüp ilan edlnciye kadar :wıtten şu 

gilıı tayin etm<icten vm.geı;seler da 
halkı beyhude tel.\şn 'lı·eya ektneksh 
kalriııya sevke~ .. 

A . $EKİB 

(Devamı 3 !lncü Sah;µorie) 

Ekmek karne
leri ne vakit 
dağıtılacak? 

'Bu sabah dairelerden 
yeni memurlar ayrıldı 
E~mek kaııntıerlnin l\32ı.rla>ııılma. 

sına. hC't' )Qzada devan- olunmakta.
dır. :llekt•pler açıldıgından fıoleri 

doldurnn mı.c.i.irn ve t.alebeler bu $il.

batı nıekteplerine döwnf.IŞ!crdit. Bun
larn yerleıiric dalrelerden yeni me
mur eirl>p\.,-ı ayrılarak karneleri 
doldurmrya gönderilml:.>lerdtr. Kar· 

(Devamı 3 üncü Sahifede) ı 

edil • 
1 

--- · ---
Toros E k spresi 

haftada 2 ye indirildi 
Mün aliıt Vekdletmın gör<! ııu !u-

zum ü:::erine SirKe baıilly nd'it 
seferler tah<l"lt 01unn,u1tur. 

Siıi<edden saat 10 d;ı ke.lk> 2t, 
14 te kal.kan 32, ıı>.t.-0 l;ı 1\111.k• 46 
ve 20,05 le kalkan 52 numaralı tr<.~ 
lcr 1a;voh.ııımu-ıt,... IJ11nlerın ka.rcP ... 
lı!;ı olan vı: Çekmeceçlcn saa4: ' 11, 
15,10, ID,30, 21,10 da kal.kan 29, 37, 
49 ",; 55 nı1mara, trenle, ac y ı~ ~-
1.aır günün~ !fi .so a if.şlcmıyerekler
dit. 
Bımlanlan baş'<" Paz>~ gunlcrl 

Çek..,,.,.eden saat 21.15 te kalknn ~7 

(Devamı 3 tı.r.oü 3ahıfed.l 

BALKAN DENi 
Harbini Niçin ve 
Nasıl Kaybettik? 
,. ANKET KISMI "' 

Okuyucularımızın büyük bir alaka ve merakla takip 1 
ettikleri bu mühim ve tarihi tefrikamızın birinci kısmı 1 
dört be, güne kadar bitmektedir. 2 inci faslı teıkil 
eden «anket kıamııt nı 1>1Üteakiben negre ba1lıyaca -
ğız. Balkan deniz harplerinin i:ı:ıııci ıafhaaını da tek· 
ne üstünde ve harp aahaaında geçiren Tıirk denizcile
rinin kendi ağızlarından naklettijıimiz bu kısmı tek · 
ınil heyecanile «Son Tel grafıı> aütunlarında takip ede
cekainiz. 

~=PEK YAKINDA·==--' 
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1-}ALK FiLOZOFU 

TEKLİFSİZLİK 

l:Jcktrü.li bir cep feneri al.o.· 
cağım. Bir dül.1<!'ın, bir dük!ı.in 
daha dolaşıyorum. İstediğim 

gibi bir fener buldum. Pil de 
15zım. Blr t:me ıle ondan \·erin. 
Aldık. 

Bu fcnl'ri uzak bir m<'ınlekct 
kö f'~iue yollıyuc~ğını. İhtiyat 

bir pil daha istiyorlar, Dükkin. 
cıya bir pil daha ynmesiııi 
.sôylcdfm. 

Herif, ı:nrip, kalle), nemrut 
n lılnoğlu hin bir •uratb )Ü. 

züıne baktı, yılan ı:ibi brr gü.. 
lü~l<.': 

- Pil stoka yapmak ~·asal; 
bayun, dedi. 

TEZGAH 

BAŞI İÇKİSİ 

İ tacbulda tezgah ha? meyha
nelmnin çoıiııld•ğı tekrar mn. 
zttubahi• 11luyor. A> akta i~kl içL 
len yezlet fa<tl:ılaşmı,. 

Fakat, buna ~ükretınek lazım 

eleği! ıni?. Oturularak i~ki '"'"len 
)'erl«in artması dalıa fena.. insan 

bir kere otıudo mu. habirc iı:erM 

Bin HARP - ---
GF.~IİSt 

Fransızların ve düu:yanın cu bU.. 
~ i.ık tran..atlantiği olan me~Lur 
Norınancll vapuru, malômuntız. 

dur ki, lınbin ba~!ndanberi Ame. 
rikud bulunuyor. 

Ajanslarm haber vudiğine gö. 
;re, bu vapuru, şimdi Amerikalı. 

tar, ) ardımeı harp gembi olarak 
:ullanaWtarıru~! 

l'ransatlautiği yapan mühendi. 
~ln .kulakları ~ıııla!tttnt 

11.\RBİS 

SEBEPLEB.İ 

Bir muba:rrir makalesinde ~u 

iddia)'t ilıeri sürüyor. 'I•ihte harp. 

lerln daima üç sebepten ileri gel. 

diği ı;örfilmüştür: llisı>i selltpl<'r, 
in,ani sebpler, iktt.>adi sebepm~ 

Düsündüuı, ta'ındım, bugünkü 
dün) a harbini bu üç sel>cpten hiç. 

birine atfedemediın. 

llu harbia ••cbcbiudtn "o hik. 
metinden sual olunnı.ıı•• pliba. 

Bin OTl.1. 

HIRSIZI 

~~lerü lıôr olcl hıısuı ya

kalarımı, iL Delikanlı 11 cteli soy. 
nıu~ 12 nci~i de ~o,·ar:kcn )-aka.. 

~ ı eı.. vennı.. 

Halbuki, hirn daha mü>aade 

olunsa) dı, d,.IWuıluıaı soydıığu 

otcl!orin mecmuu tam bir dlizine 
ol...,aktı. 

Şimdi, h~p eksik kalıyor. 

AHMET RAUF 

·C 
Donlar sebzelerı 

tamamen mahvetti 
Son d«ılar yi>aünden ~ mm. 

takus.Jldakt sabz~ bJ:ıçU:c<ri ~Fıiı 
y __ ;arı tanı.ı:ımcn mahvohıı,..ıoc. 

Eu .ı bada hmirdc -hıç sebw yt>k· 

t.ır. En-elkı ~ -bir kı>ı~tt:·balıar 
!O. GO kunışlı:ın sat~ltn:~-ııı-. L&.lıa.. 

ıra. p a • \-e ıs;>:ın:* gibi sel> • 
~c: r h •<; yok! ur Bu yi:v.d en b-~ ili 
l ~ı. ~~cı dü!;ik:iı;nl;.rı kapa • 
! ..ltr. __ _,_ __ 
Dazı ah;cp m c' ft!p!erde 
çô ... m.? tı...hii,,.e..,i görüldü! 

&,n gur •. ercle y~n faz:S k3'r 
<..o :ı.- o r 3. aıı ap o~ .ıı'k 

O'ku !arın ?a' a:-m·~ çı:~la:rır: a 

\"C' ~ a!. du ~r!ar:rda çatlak ve 

sar~r gorul<iüği.ınden M 

ilr:I ~-!-O-lUr ü~Üf sa.yıst çdk .az o· 
!. bu o':•ı l::.r b r fen h"y-E.'lıi ta. 
.ıf an koı '1'91 etti:-!'OC'i;.-C OC.. . 
leamştır. _.....,__ 
Ye:;ilı öyJe hir temidik 
amele•İ yurdu açılıyor 

YE~ rlw~ ek< •C1ı...zllk :;&urla -
: ıl}ldı taoın~ ol~ bır yurt 
t--· komı ıüı ~al'<lrl.ısttnl • 
m~t.:.r 

REŞAT FEYZi 

Il<'rlfia kiistahlığrna dikkat 
buyıımltt)·or mu?. Kene.: ~uçu. 
au m1iil.1:rilere ~ükletm..kten 
a11li ~kinmiycın bu liiübali a. 
dama, ~rilnıe.i lazım ceyap 
ve cezayı ben, o llııda pekalA 
Jı.erıtlrmi.ştim. Fakat, ne çMe. ... 

Harp bll'!lndı ba§lıyalı. bir 
kı'1Ul satıcılara, liızumundmı 

fazla bir tK!ilstdik n 1.aüba. 
lilik inz oldu. Ki~iyi r.asıl bi. 
lirsin. k< ndia ıribi .. derler. 

Galiba, m uhlelı:ır • ., kan dü. 
şünüşlıi bazı ~ııaf da, biltüıı 
ıınuJıiti bu gözle ~orüyorlar. Bu. 
gibilM'<.', hi:;niiniret sahibi ln. 
sanLv da ola bileceğini bl>ııl 
(!ttirınek nr 7.or4 

Hanlarda 
Yatan 

Talebeler 
Üniversite rektörlü
ğünün yaptığı bir an· 
ket şayanı dikkat bir 

netice verdi 
üniversite &.'4clörliiğü tara • 

!ından der.> yılı sanunıda taTe 
•belerin, mıtli d:wumlarmı anlıa • 
.mnik ~!e açl.Jğı arilret şa
yanı dlkka~ b.r r.et;oe \'ermiştir. 

Kııru d'!z taJcbelerden yurt • 
!arda, apartı=ıan 'aııda yatanla • 
rmın "" olduğu, bir kmamm da 
.cankırda, kaılıvelıane üs~J.errr.;le 

yıı.!hğı anlaşılmıw.r. Buırı.uu •, nı 
Ro!otörk!k e,.._,.ı; bu ta~~- ·n 
:=t!:ra yul<· ·tiri1mes. ;;ı :e mcş· 
gul o;mıya b~lam1jt:ır 

Ü•küdar köylerinde parti 
çalıtnıaları 

Üskudar I"or~' Roiısi B. Lfrlfi 
A.kso).· paırli ve ııa~tili!e-rin \~'Z._ 
!esi ha.kkmda köylüler: ter•·.,. el· 
mek. pıı.ı1.imlzi n umde l:r n i .açtık, 

vın:llı b'r laanla k&ylü'.tre ""' • 
:at.ına.k Ü7ere kol'fera.ns)a.r ter • 
t'p <'.m:.Şt;,,. 
Dığ r lru'll!tan Ü9'-::üdar köy • 

;:ı' r k:.."' ı·-!"7m a:;.kL>ı:'.e~ıır.:ızıe 

bş'ılt l:.<1) \"Ptm;!k lıu:ruııun
<la h:ı btrk>rlle yarr.ş=ır.a ha. 
ı >yet \'e faaHyet giiıı:<.'rm\O.kte • 
.rl'r)er. 

--~<>--

Usı.i;tfarl• lıimn~ye m~htOK; 
fa kirler teı.bit ediliyor 

Ü9k{•<iar kazıası Paırti ro'.sl ği 
mooi.t>ıı<leki dul, :ıc-IZ ve y-e· 
timlerd1: n h:ıır:ay-eye ~<" o • 
lan \arı teoıbıt et.mekt«l r. Kömür, 
c.rzak ve saare levziı gibi io:t.rool 
y.arckrı, .iışk n bu tt'SI\> te göre ya. 
p,:acaktrr. --Boz•k çıkan trıda maddeleri 

ve ekmekler 
Son bir ay lçı ııde Koo ·'m,· ka· 

zası c!::"uLıı<lcki b:ıJ;<kalkr<l~" 80 
rnıfütcl ·f gKial.ar ııümunası a·' uı.. 
:ımştır. Buıiı:rndaıı 27 si •bozuk 
cıAoınışhr. 2~ ıi'.<ıı>C.'.' r.t'-·nune • 
< r.don de 5 .i ~;ye uygun gö. 
ı ü. mcmlşll:r. 

25 ehliyetsiz berber yakalanJı 
Bau samt!.etdP. dıhyelınaı:ne • 

siz berbe!'lecin ıcN)"i aaın'~ et. 

t~: B~kdı)"C}"e h.ıber venlmiş • 
tir. 

Bu.c.un i.i.krinc ) ~!.::ın 'kon -
trollerde 25 b<>rbH' n eh!iyet=.. 
rn l.S~ c;a~ıştl~ı ı:.;r·ü 11nüş ve hak. 
iarındı ka.nw1i t<>.kı'ıbata ge;;!'hn.'ş • 

t.r. 

İhtlyaçıarımııı 
azrıtalım 

H yat pahahlJCı ır.cy ı;. da. Dev:et 
tedblrleı alıyo:-. l\!cmurla.ra yaı-du.n. 
~-.ıı şekllıe.r d JŞunülyor. .l"<.ikat, biı 
çoı:t e ... ·lt>rı;lc, nile c-fradınılaa h;ı; k::n
se, eskl gördU~ı..indt-11 geri kah:cnk Li.. 
ııt~ınayor. Nonnal zeımacıaı:da nelere 
a.:....şıuış .ı.se. yı.ıııe onlan u!iyor, 

ı:u, n. !.. ~dil'. (,.;O.~ü. h r[:'.eu C\"~ 

ve' ) .:! kuru;ın. sa" n tJınab!ltn lJlr 
liC'Y bı.ıı;ü.n iki ;rilz kuruştur. İhti,yaç_ 
lar hudutsuitdur. İnsan htl"jCY ~rz.u 
eder. Y•pılacak hareket, hepim.•. llı· 
t!J lar nızı yüz.ele elli n!sbctaıde 
:.ı:a taı:ı lı yız.. 

n ka çare ıarüyor .uız, IÖ) .. !tyi -
n.:r.. 

80RHAN CEVAT 

Kurt ve ile t ma
salına dair .. 

Kurt dümanla hav::ıyL sc\.-cıın;':J .• 
l-Ia.\•alar dwr.anlanınca, kurlıar da k.a. 
ğı.tha.ne köyi.ı.no kadar inctiler. Şeb

rtn d1ğl"r ctv:ı.r r.en.tlerir.e de kurt 
.ind.iğl sbyleniyoı"Fa. da, bu habc-1·icr 
le< ,,,ı.ı t etın edl. 
Kurı cLyince, insanın hatırına kurt 

ı:na.~11 gc-!!,, :\t:ıhırr:, her uzun bi .. 

TETKiKLER -
Ye 
dız 

i bir kuyruklu yıl
aha keşfedilmiş 

Şimdiye kadar görülen kuyruklu 
yıldızlara bir bakış ! 

l<A,Ye biı· kurt n=<tlıdır. Ajans telgrıafları g~e dızlar, istedikleri g>bı seyir ta.: 
- Kurt masalı anl~tır.•- derler. yenı bir ku}'rılklu yı.ldız.n k"Şfe. kip ederler V'> sakin seyyareleri. 
Kurt masa!ları. ne b:tc.:r, ne tUke .. 

r r. ,.
11 

guzel kurt mas.ıllar ._vcı!ar_ dildiğini haber veımişti. Kuyruk. mizle herhangj mfrmkün !:>il' çaır-
da bulunur. Mas:ıl 1<e.lı.ncsme ci.Kkat lu yıldıi deyince, yeryüzü sakin.. pı5maya elııaınmiyct dahi \"E!nn~ 
cu.,,ı.z K~rt l>-kiıye d•nıek &ha doğ_ lennin, hatta hergıin gelen müt.. ler. 
ru..ıur, .saııır,mz. Fak•~ bu hilt.ye - his harp heb<rl rhı.e nığrren, ala. Devriye dolaşan kuyruklu yıl. 
!erin mwum kL<.ını, mi1ba1Aı!a ve tas- ka.sı ,;rtar. A<:ırba t:ıizim dünya.. dızlar:n \'aknl<"rinden <.'\'Ve! \"e)ıa-
n.den ib:-.ret oldugu ~.,..n, D'l&al ke • 
Lme d h;ı ycr!n ıo addcdi.ir, mıza ça.rpacak 'l'OI ;:i'bi oo end4'& hı;t sonra göründüklerini söyk.. 

Ben sı,c, asıl muhim e;lan kurt. m•· ha.>ıl olur i~t>k. B.iır de şu \'ar ki. bu yıldızlar 
sa..mı btırl t•} ;.n: Yeni du.oya har. Acaba hu kJyruklu yıldrılaı· bu tekrar görünrükleri =an, he. 
b ı .. Kuı~Jar dö~ü,,,yor. Herkos kurt ıkıadar n<ı<i r Ş"ylcr midir! Kuy. men hemen tant.l'lıil".ı,yacak bir hal:. 
gibL Dun:anlı lıa;·ayı cı.. ••v•yorı..r. nık.!axı.ru mai!ruranc uu:1:ı.-a'· se.. dcdirkır. Mesela 1908 Eylıllünde 
Bu harbe kurt ma.,,alı dcmdf dağru o· .. n., 
Jul. Çlinkü, ııarv.n acv•m muctdctl marı;n boşluk.laa:ında dolaşan bu sarr.aın:zda görünen Mor~uz kuy. 
hakkında yap, n tahmin •e muta • },Jdızların adedi b:le ınıılüm de. rukıu yıldız:, o ayın :çiııde tU\':l. 
leala.r o ı,acar uz"n kl, ln.san:ıı :turt ğildiır. Hem de o kadar rr.cbzu.I.. lı>t d~işlirit g>bi şıkı! dc-gkjtir. 

Ga i bir 
karar! 

Üsküdar b·amvayları yol· 
larını açmağa çalı.an a • 
melelerin yemek parası 

yevmiyelerinden 
,__--keıilecekmi• I ---

Yağı."ll ~ü:ktli kadardan cad • 
de gü~rı;ithlann •k.apamımU<iı.n& 

.karşı, L':mumi nakil vasttalarıının 
l'lklığı t<m:'Zleme t.edbü-leri ara -
smda Üsrkıüdar, Kadı·kö;· ve ha • 
vall>l HalJı: tram\'ayla.rınm da 
~'otlarJ açhı'Il'lıak üzere k< n<lı a.. 
melel(ırİIJ! li<!l( rbN· ett>t·.ni yaz. -
rr.ıışbık. 

Şiı•kct; bu aıı>C'!..ye ıçtn 3<.o.n • 
<ldlatör '"' va1.m3'11.larm d.a fiılEn 
( ahışma'lartrı "r,;ıp -etmı:., ~·a -
lıçanlara y~mck \!.~~• ;ılaraı\ b:~ 

.ira vermcgı kar.aTlaştırıru;o , bu 
pz:rayJ da claığı1mı_<ıtı.r. 

Dlitı ş,fk.1lteırı \'tr'l.cn b:U· ~ • 
mirle \'Cr:kıı b'rer Ura faı7.la ür· 
1"t n .ı.mı.?elcrm y<">m1"yeleı"lln • 

<len kes..e~ " keı'<i~l«me b:Id! .• ına;ah demeıtte n•ta et. ·~i k.nbul dfull'!' ki, meşhut' Kepler bunlaır mi§tl 29 Eylülde b\r kuyn.;gu \"ar. 
edilebilir. · -'· · J..:ık 00 · kuL dı. İki gün S'lllra kuquilu ıkil.<-<i. j RivayeUer \'e tdı!ialaı a göre. bu ıçm •=.niz<le ba • ~ · ·ıni , o ,. 

1·/ım.~l>r. 
Kndi scrüiel'! d!<:ncla kar 

~\'\ireleny.>ğc çal = bu qha • 
s.rı "' ı:tm jçın y~ınok ıicretı ola.. 
r~1< sadetı kk·ri b!r -r lirarıın 
ke-si1me:O.:n n doğru olır.a<lığı ~teri 
sürülır.r,,,se d~ bu kabul ettir; • 
kmen,;./;iT. 

haı:p uzun ve hem de pek uzrn •ii· laım ı ~:... &mra buınlar tekrBll' l.ı::rleşeı'(;k 
recektir, On yıl ciymltr çoklcr. On Bu S<"l'seri yı.lıdızla.ııdan çoğu se.. mu:lıteşooı bir knı:,·n.rJ~ h;ıline gir. 
yı.ı az ve eıaik t.ulanlar vordır. mamızda bir görünürler ve b<r diler. 15 İlkteşrinde ise bu l.-ııy. 
Mubarıp tarallann lltlsi de, uzun daha hiç göıiinmemek üııere kay- ruk, sanki bizim bayanlarımızın 

uir müc•deleye g.ro~llklerlni .Oylu - 1 ""·'·· '-· ı.l da saç modalar.ına imreıım::• giıbi .on.. 
yor'•r. Uzun bir mücadele... 'i>olup g.ider er. "'"°""' UdZ an , 

Fr><at, nekada,· uzun~.. UZ1'n müddet kaybolm=akla be.. düleo bir hale geıdL Hııtla bir 
BILW.bl, şlmdılik bu uzunlu.;u. an· a-aber, d evri bir müddet içınde aralık bu l<•J)Tuk o.rtaı.ındu-n il<L 

c;U< C<ınebı H<J< bl!i;yor. Muharip ta· tekrar görünürler. AmmQ tekrar ye böliındü. Kuyru~un içinde iki 
raflardan hiç biri.ıılu bu uzunluk hak• parlak yıldız r.ndJ cldu. Sanki 
k ...... bir t·•·n!ıı bilec·•-• '-' göıii.ııüşl<ri ekseriya beklen.ildik. r; 
~- -u ıapa ~er...,. kuyruklu y>l<lız üç<- l01ü..~.rr.üştü. 

BADERLfB 
zaıınetmiyonmı. Bütün kurt masal • lori zamıandan ya daha evvcıl. olur, 
larında olduğu gi'>l, bu kurt masalın· ya d.:ıJıa sonra... He>men IH•psi 1881 de · Büyük lmvruklu pi. / • J 
da dl!, arada gadre uğrıyan kuzular d.ız.bcşparçayabölünrn~tü,ebu MAARiF ve ÜN/VERS TE: 

dünyamız, ayımız ve güncş..'mıiz ---- -
oluyor. ,_,_ h beş parçadan herbiri tam biır is. * M.ad \'ekıiıetl buguıı zı.e.ş. 

1939 o•lulilı:denbeıi, kuı1 mıı.sa. 1ı gibi muntazam ........ ayat ta1<ip et- t'·'·'a"l ••zusu gos" tererek b>'r'-'·ı.... ..... . ' ""-' - '""'""'· rettir.· b.r Wbli~le olgun.u ... ;ım· içinde kııybolao. gadr• uğnyan feliib rıne?leır. Güneş cümlcçine rner.sup · d ı •• k kl ,__ ..., 
ınn en ayrı.,..,a - uza aşn-..:ş,.... tihan,a·r"'1'll ka:dm]~ç~i'•ı h:'A< • 

bc:lııuyan kuzulilrı dC~ilr:·:n ..• K at ta... ıL.··&.:~ seyy•~I · · .,...:ııı~ t.. " uU•un _, QI' a)"lll ı.;.atoTe dı. 1 "°' •· 
•e .. Saym .. yv.bllJ:ğlnlz kadar !kı·<l~~ Ş>l!) ·.a ar•-:ı do.,.u C'.ma • 

te g;;..,.,.,;" etraf.nda <levred· .rler H~ alt · b' b' · •· :~.ı~ ue, m!lhar•;ı \aro.Car. h:\il, --.-· ~ ı senooe ır iZ! z.;yare"" dığtnı bHd rm~\;r. 
• . nl ba '-~··· ve ba""'~1arını rar..;ıt,ıL etmezler. l Bı' 1 ı ukl ld 1 d ' mil.cade.eye ye i'~·•&1:ını, uzu.o. ~ ge en yeı.a :uy.r u yı ı"': a * B~,T~ta.ı: sıh-~..ndc tu 11r.an 

müc3del:'ye h~z1rl,nd k" rm.ı söylil • kin, bu disiplinsiz kuyruklu .) ll. (De-v ... ı .ı üncü &ıhi!'tde) ıb:ırin:: .. ~ .. ~a ~t~kt ıp bhıa:sı delVz.e 
r:ır:ar. Halbuki, dünyanın temennlı;i [=============================== 
bu delildir Diinyının teınconlsi, biran <lo~·u 75 s:ıııı:ım ka)ı.>nı:şt~r. :\lck. 

ewel kurt masalr.ın;;\,~~~fT Ceza Evinde cereyan eden ~bı."c!:zo~:~=L~~~:: 

b ı• r ha"' dı•Selll•Q muhakemesi• rru~tur. D~n;:,r.! nl'l'.a•i!i icl-.ı<lc..m 
-0lu'Jl olmadı~ı bugüo ~bil .,,•;ı.. 

Dolma bahçe' de 
bir vapur iske
lesi yapılacak . 
Dolm:'Jb:.h<;" rıhtımında Mo -

dcrn bi-r ~""llur -&.<.'imi ytrr~ • 
mz.sı :ı.;:.n biır proıe haz•rlar.maık.. 

t ~ıdır. 
• inöııii St~~· mm ecr:~~'kl<n 

sot>Nl bu :akdeye hem ş•.r'loMiı. 
hayTiye ve hcım de KadJkÖy • 
Ha\'datıo- ,~ •ırları '\"~rak 

et.arda geı~ ·gıdecdk halkı t~ı. 
ya•cak kmhr. ---o--

12 apartım-ın kapıc,.ı 
hakkında takibat yapılıyor 
K:ıp1er 1-a.rın ilekd ) İikt.ıöat 

Mı.:dürlüğündtn mh.s:ıtncırr.e al • 
makrı mecbL•ri oldtı:ğu ha.de 
Bevoj?: t.t."Xla izi.n.-.z ca\·. :m 12 ka. 
P"" tuıuımı.ı:;; v·: mı:· ıarııı:ıda lrn.. 
n< ı t~ ı:~ilm"'it.:ıı" 

( Ht.i:K SÜTUNU ) 
Mcu;tar ua;ıiye:te J?uıunan bir 

genç İf arıyor 
Lise 10 uncu &ınJ..!ındayLJ1l. A1all. va

zlyelhnat ~'Ok bozuk ohui.Uit doJ.a,-ı.;;;ile 
ögleden sonraları az bir ücretle her .. 
hangi. btr yrdc çah~m:;k i$'l!yorurn. 

TaLp olanla:rın S. A rumu7.cna 
hangl bir 7crde eaııt;ınak i~tJ.Yonını. 

Bir Tıp talebesi it arıyor 
sen. Trp Fakül\"5i 2 inci '"''~ lale. 

be<ı;ir.rlC'tt olup.~ nWl \."IZtl--et.im!n te.na
taş.ma.sı yü:zunden tt."1"'Kt ıan.rıı t.7ıe- ı 
dim· Sor. Telgraf lia!k ıt..~unund.a. res-
1!!.! \·t)·.a hw.11.!i ınresse.~Ierdcn ıs ta.
lebi Prnur.un del~lC't~lz,e llinını ri. 
dl C'(U,: iM. RlU!HlJ. y ö. r.. 
Dahtılo da bilen lise mezunu 

b;r genç kız İf arıyor 
D::ıktllD bilen \·c dcx;ya ı..~ ·r!ce \"i!

klf rse mtt.;ı u '-· r genç k!z hı.., .i 
\:e resnı.1 ır:üe c.sclerde i1 araın:ıkta

dh. İş sahip:crın n Son Telgraf Halk. 
::;ütunu \'~ıt~y'e (Tuı !in) is ine 
Lildir""Tl'f'lr.rl rica v un .ır 

it arayan fakir bir kız 
Kız. Maa1:1m Meklebın'n s;ek:izınel 

smzfını bi ' 1 "Tndc: Uurc tken de'\ :et 
in\tit:anından bu- ı:.e.:ne sonnıty,ı;1 bıra

kıln.Q, ıı· yaşında O:ı- kızım. A·.evı 

vaziyetlınbı bor.uk:t·gu \"C ıno-li hn
.ac.ansızhb ıruz dol:yıs y!e h:ıyat :nı ca
ıı,arak kau.anı:ık ınerbt.:ri:ye-tmde b·1-
lunll.)'ar·ın. l stanhul dahi.tnde her
hangi blı nıil(~esc \"Coyd aoı:.tcdı:: ~ a- ı 
nyorum li.<\tıa fa \"t"rmek ~üt.tunda bu-
1 ..ınac~!aıın Son ·rrlgt;ı C;....:etc~ 
traltk süh . .ı1uını1.a cŞü.kra ı> a bir 'ılıt:'k

tupla mi.ln .• c:ı.ıt etnıelc.ı.ını rica ı..·de-

rl.nı. 
İŞ ARlYAN BİR GENÇ 

Halen Ih;erun bırincı sını.!ıı.a de
V3m etmtktey:n1. !tlyaıtye.m ku\"·vct. 
Udil· Öğlcdcn~•n:-a·4{e ınl \·cya llu
eusi d3-ire~ cıe eb\:en bir t:.crrlle ç.a .. 
lışmak istiyorum. Bana iş verınek 
ist.yenleri.n. Son Te!grai g:ızetes;. ll ""Jk 
lttt ununda c..l'{ 776• rumuzuna müra· 
Ctia.uarmı. r:ca ede~-ım.. 

Yeni bir suçla Ad;iyeye verilen mevkuf Ali 
Küçük talebi üzerine Boluya gönderilecek 

İstanbul CezaC'\·inde mevkuf 
bulur.an Ali Küçük oradaki malı
kümları tevkifhane !daresi aley. 
~iiıe s<.'r~i.ğ~ sevketm~k, mem.. 
nu maddelc.r ~Ul"ak suçıle Asli. 
ye Bırinci Ceza mahkemesine ve. 
rilıtııştir. Maznun Al.i Küçük mü. 
dafaasıını şöyle yapmı~tır: 

- 1940 yıl.nın 11 iııci ayının 19 
uncu günü idi. lstanbul Asliy~ Be. 
şinci C<.'ıa mahkcm<>-<inde kr.çak.. 
çılık fiilindW'I muhakt:meın vardı. 
Akşam üstü hapishaneye dondii.. 
ğüm z'°'-nan bir gürültüdür patla.. 
dı. Etraftan soruşlurdwn, aldığım 

cev.-p şu oldu: Mahpmhanc ida. 
resi memnu n.addP ara~tırmas· 

yapıyor ,.e malı'kilm ları kapı al. 
tında zorluyorlram111 

1 
şikfıyct edeceğimi söyledim. 
Eğer .şikay~t edersen Üs:Cüdar 

hapishanesinde hasımlarmuı ya.. 
runda soluğu alır;ın dediler. Diın. 
lemi>dim ve <ler}.al V ekiık te bir 
telgralla vaziyeti bıldlrd.rm. İşte 
bütün suçum bu! EgH bt.na inan. 
mazsıı.ııız 13 üncü koı;<l>!u, hatla 
bütün mahkumları şahit olarak 
dinliyl•biliı'smiz. MeJltrse dost 
bildiğim gordiyanlar işi idareye 
i§mar etmişler! , 

Bilahare Ali Küçüğün a>-ukatı 
maznun un duruşrr.3dan \'areste 
tutulmasını ye mooraflan krııdL 
s:.ne ait olmak üzern Boluya gön.. 
derilrr.Esini i<itemiştır ~lühkeme 

.bu ta lebi kabul etmi:. <ia,·a şahit 
eelbh:.e kalmıştır. 

mukt.cd:·r. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Dün hlr a tın y.iıımi sakız !ıi.. 
aa yetml~ kuruş:an ve bir gram 
.,ltm do d5rl yÜ/. •akız kar~,tan 
muamele .gö~lür. 

* Lıtanbulun l 941 yıh \çir.de 
gü.ır.ruk var dat,nm 24 ~iyon 
540 bin ı::ra o1du~u tcsbit olun -
muştur. Bu mJktar gl'Ç('n >ıldan 
"~ır. * Ticard Od.:ı.>: umuır.l kiı1ıpı. 
Uğ~e dört )'ÜZ l•ra aylık ücretlıe 
B. Melı.m<>t Pok:n, mu:>v.nliğ'.ne 
ce 300 !ıra aylnk ücretle fl , A\''l'li 
Abacıoğ'lu \.aym o!unmu~tr.ır 
MOTEFERR}_K:. 

* Küçükpa?ac cc.ııoo '.ııde ça. 
:1şaıı Kiı.tT:i J.c, fı~ı'ara !l[ıç lk:oya&r .. 
ik>en ayağı k.ıyarı..k ciü;ır.ilş yii • 
zur.d.n yaralanın ;ılır. * z.r:>:ıt v :lcilı dün izmırd'c:: 
ı\rJkaraya ha.rı(tktt etm!şl r 

B~nu duyvnca kızdım. Başgar. 
diyana söyl~dim. Erlı si s~bah 

~·üni 940 y\lır.m 11 irci ayının 20 
nci günü beni idar~den istemiş.. 

ler, git~k. Akşam soyledıgi11 ~ey. 
!eri türa.r eder misin? dediler. 
Aynen. tekrar ettim ·ve Vch.~lete 
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GÜNÜN 
AnsUdopedlsl 

GONOAR 
1ngıl:ızlcr:n Habef.9!a1'da eıı 

.son zaptcttikkri Gor.d~r Hal:ıe • 

~~tanın en eskri \"~ t.ar.nmıı~ şc .. 
hirlet"..nd~n b:ns:cfr. D"'1." yü • 

zünden q>eyi yiikS('kle olan Ta.. 
na gölünckıı 40 kH""'"'trc wck· 

tadır. Bu şeho.n ıcpcyı<;~k.i ı,,.r ta. 
.r;hı vardn·: Gond;;r, 1667.1832 ara· 
f:ır. a N~aşi Fııs.lscl"'5 larafm • 
<laı1 Hnbc..ş:sııanırı Baş ~011r.i .ola
rak sec m,· tJ. Nec : er o sıra. 

!"rda ıl llTada sa avlar, k' f lcr ' 

'"' b yL k b'r.alrr ·c:pt :ım!Ş'ar • 
<l" Bur. arın y'kıkırı G<m:iarda 

J:ala görülır:eı.tcd:r. 

1655.1368 y>l'1rı ar.l'S nd:ı p:ıl· 

:c-k '·eren b:r a:.,:ık 1 nmada Ne . 
ca,. Tccı<lor If. lııı şt'htıi yakmış 
ve. sonra c>a Ra> Ma,,'"<iı.:ı.la'ya bı • 
r ::ıkın' ıış it. 
N~1ayet 19~0 c'la Rms Gugsa, 

Adis-Al>aba hiikuınetme k:ı.t'>'ı a. 
'"aklar"l!Ş ve bMgU'lla uğraduk. 
fa:ı. sonra bu şelı\r, Lmparetorun 
1a-sı1{ 'tleıi taraf~n&ır. ~g21 ed,l -
mişLr Gonclar'da ır mü.;füman 

rnailulles .ı~ bt:_ itk b'r çarşı va<'. 
cır Ti.caret Avr:ıoalıl.ırın cl~n • 
deni• 

Çıldıran 
Ya=n: ETEM lZZET BENiCE 

Kadın 

l:n ağa;;oarla miisadoır.-0si esn:ı. • 
S>tt:la Hasmetiı:ı k.af~ı palflırm.ış, 
b:r kurşu~la gırllagt delinmiş; 
V"'1>idin bir krw:şun almnda>n gır. 
.nv'.s cmuhe)'h• in üzerinden çık -
mıŞ. Necla ıoe MuaH:iy-a da do • 
hın:ulmuş. Bu net;cc mılaşıJıdı.k • 
t:.n sonm cesocll er lllM>rga gör.de. 
: lm<-•k üze're ist.ı.ooub:, Necla ·ıle 
Muall1 da has1nı> ye gönder:ldı. .. 
lec. 

Vak'a istanbul<ia !ı.cımen gaze . 
1e:c:ı:,:rü1 ku\ağı.na cri"'t:, gunun 
en müh·m ve l'!'.ı rıklı nıcııcJP,r ol. 
<lu; baslane-de, c·ak'a m:ıılıall.nde 
:·esbnlcr a-lmdı, i\1uallil. ve Nl'Cla 
ılıc görü üldii; <. gün-kii Eıkşııını 
,razcte'eriııo b:l" sü~uıılarla yazı 
,.azıMı · bu facı.ı..un h.ıl:ayes.ıu 
:ıcrke.:> 

1 

duydu, kuJu; Nec~a ve 
1\luall.i da htltll' hüv) c-tl I' '"'• 
lıusu,·yct!crir.. ır.~) ı \ ardu . 
iar. 

Ha,taıı~" yal>' z o g-in o gc. 
ce Ynllılar. erte.;' sabah çlktılar. 
Mua ıı:ı h1çbcr fCY o1mam1< gibi 
s<ıkin. Ncclan'n ödii lwpııyor, 
Kocasrnın gözüne nasıl görüne • 

ceğ':r ciü.şünüyor, mcırarı;yor Mu. 
al-la inceden inceye alay e<d~·or. 
Paşanın lnt:lıı:.n geı:>es!ni Necla. 
nm sözlcr;ni hatnlatıyor, Necla: 

- Am:ın Q<:ardcş tam da sırasıru 
buldun .. 

D ·ye "-çl çl~ dudaklarınl bü • 
:<üyor. 

Galat~<aravda birl!bir!et'nd<!ll 

.ı.)•rılrdılar, Noeli h,rçabadabat e.. 
vioo g.ttı, Mı..-al\i <la ikı gürlliik 
.ıkşam gazetelenni sabah gaze • 
teleirni aldı, >hır otomo\:ı:Ie at • 
lad: apartıma:na gelldı . 

XI 
.Muall.i. apartınıanına gelir gel. 

mC'Z, doğruca odasına ç:llctL: 
-HUlUUL. 
Diye ciğnleriıod<'J<ı bütün na.. 

% \'I bo,,;a!t.ı>rak ıkolluğurı üzelli. • 
r.e. k..-r.<l; ni ıbırakıı. Daha çarşafı. 
J~ı btı§trrcl•an a-1 ma<lan l<ıu.ooğ,ıırıa 
doldurduğu bcr dc.ste gaıeteyi bi. 
rcr b'.rcr çc<k:mcğ'e, ·hem<!n hep • 
sin''ll C:c <:ıi~:n:t· s311.-Jf<.s:r.d~n ba;;.; 
:ryarak ntl:'a tafsılfılını ·heyecan.. 
ıh olrumağa, res: m!eı:ıi 1etld<e 
başJ.~~ı. Resrrlllı;,rdcn b:ııi 'kendi 
rc.,;rnı sı !n"a çuıkure. yuv;ıırlanan 

otomab1bn çarp.k Ç'UPpUk bnrcr 
ıo'.auzarırsı, morg~a çekilen ewet.. 
ier. Hcrr:"n hu ;;azeteı>ln de yaz. 
<lığını beğ:ndi: 

- B;fuassa (Te,•hidi ELkar) uı 
re-si~n"\}f'r ·y: b;:ıc.1l"T?1ış. 

Dıyc kendı k.ııoduıe bir gı;zere 
hakloında bir de ta'k<lir ve tal'lifte 
bulu,ndu. 

Sonra .kalktı, çarşafını astı: 
- B.,hm Seyfettin aoab& oe 

tlat :' 
D>,,-crck, blı· ırl:i dcia aynada 

ker.dıııe <ba'ktı; 

- Ocıof, ihtıyar oluyorıım ar • 
~ık. İk' senede bu kooar örseleıı.. 
mek, ne olaeı>.k? Bu !hayata hO\'eS 

<Dn«<ını \'a•l 

Avrupa'aıın tanzlml 
ve Sovyetler blrliftl 

Almanya, SovyH Rusyaya taar • 
ruz ettikten sonra, ita·ly:ı ile bera
ber Avrupada girişm•ş olduğu ık. 

tısadi emperyalizm mücadcıf"S•nı 

•Bolşevizmi yıl- ıak V<" Avrupavı 
kurtarmak, ş<l;lind<:> yas1!1nr.dor. 
dı. İtııl}·an rr.iLc!ini uzun bi.r yıp.. 

ru.tn"'"a harbİtnC <1ly..:ndrr~;oiunı k 
içııı B . .Mu.solııı; de d,\'tı fü.;n t. 
talyan ımil!ctinc benimsctmıye 

ça·h~tı. Bu iddi~lara, Alman ,.e 

lt<ılyan mill<.'t <r'"d"" koçta k ı
ç:nın nanat:a. nı bi m \"iZ . F;ı. 

kat bu mesele ,imdi büyük bır 
propagar.d~ rr.evzuu cıin:~tur lııı 

propaganday:ı ı;ft :.abcrltr Rcrr.~. 
d.ın ve :'>fa<lrittc • yayıhıı:;.ktad r. 

V~ıngton konJ.eıaı rntld11 l.:ı. 

rardan SGnra yayılnıo.:suıa ~y,un1 
giinilmüş ol n bu propagımday a. 
bütun Avrll'pa millellerini s;nır. 
lend,rceı:-k yeni bir iddia kalıl. 
rnı•tır; bu >ddıaya göre fürlesik 

Al'l'.e~i·ka \ı> İngı!tere. harp~ n 
sonra Avrup:ır n tmziın i ~mı 

Sovytller I3ırliğire lı.raktr.• 'ar. 
M.:ıdrit gazet.leri ·Almanya ,.e 

İtalya harbi kaybederse, A\-rup.ı 
rnilletlemıin halı nice olur?. di
yorlar. Dır Roma gazcı.esi dt. Bı..I. 

garıstan,r.L .. \vrup~ haı·itasın ... a1t 

s:.lineceğ ını, Sovy~tl<'rliı Lu.im 
Şarki , -e Orta A\'ru,.ayı ıslı .. c. 
dü<..'C·klcriıı_ ~azı) flr 

Şunu kat'i o araK sO} lıyebılıru. 
ki, :ıe İngiltcn; ne An:t·rıka , . ., 

rıt: 1~ buıı.lamı müttehJ<ı ol•n 24 
m!llet Vaşingt.on k<ıııforansu>da 

böyle bir karar vcrn:emi.şlerd.r. 
Böyle bir idd.ıı, ancak Alman ve 
İtalyrn milletl<.'r!ni harb:11 devo. 
mma inl!'1ıdırmak bak:!'l'ırdıın 

Mıhver için faydalı bir propagaın 

da olabılir. Fakat lngiltcre ve A. 
merikanın, sırf eski so,·yet eır.oeJ. 

lerini yarıl Bolşcvizmi A•-r~paya 
yaymak ina<lile mÜcDdel~ye girii

tiklenni, ve Sovyt ller hesabına 

hu i<adar azim feda.kirlıklan gö?.e 
aldıklarını dÜ."İinmek, ;ıkıl \'e 
mantığa sığar hır iddia değ~ldir . 

Acaba Almanya ve lta!ya, şiıı-~ 
den SQnra kı:;a harp ııazaırıycsıle 
ha rp politiluısım yürütcbilırlcr 

mi? Almanya \ 'C İtalya, bu harp 
politikasına Bolşevizm ile müca.. 
dele şeokli verse de. k:sa haqı )'ap.. 
mak imkiın ve klldretin<ieh m•·lı.. 
rum ka.!m~lardır. Demokra:;ilu u. 
zıın harp tanftar;dırl.ar. v .. onla. 
rın harp politikası, BoLzevfaını 
Av'rupaya yaymak gibi yanlış ve 
tehlikelı bir fikre değil, bütün 
milletlerin adalet prensiplerı da.. 
hiliude ya~arnak haklarının t:ı.. 
nınma..ı ve hürriyet ~inde y 
ma.sı esasına daya.ııınaktadır. Va. 
şiııgton taahiıütnarocs!ni imza e. 
den So\'yc t Rusya da bu.ıtıı k~ndı 
rr.e,·cudiyeti ve diğer mi!~ller 
için kabul etmiş bulunuyor. 

Hu.liisa, harpten sonra, Avrupa. 
nın tanzimi işinin Sovyetler Bir. 
ligiue verileceği iddiasına ına.n. 
rn.ak için ortada makU'l ye rr.an\'. 
hl hiçbir sebep yoktur. Demok. 
usi prensiplerine sadık kalan Bir. 
le-şi..k: A=rika 'e lngilt.ercdeıı 
böyle bir hıtta b<>l<ttn<>me1. 

•• 
-·--------"' 

Bakla ve Nohuda 
el konulacak mı ? 
Şehrımizd< bazı l<•p<:aıeıların 

mühim mik't<orda bakla ı"C' r:olıut 
stoku yaptıkları ani'"' im.ıştır ite. 
rıde spekülil.syon yapılmaması i\·iO 
hüktimetçe -baokla ve n<ıhuda el 
koıracağı plya.!:ı.da <Öyltnmckte. 
d:.r. 

Amerikan Kolejini 
soyan hırsız 

Bebt-ktc Amu kan Jrnllej..ne g\. 
ren ArLn isminde ıbir hırsız 34 
parça .ilet ve eşya çalarak kaçar• 
ilen yakalanını~tır. 

l.bra.hlm ;,maide biri de Sirkeci 
'st.asyonuııdan bir bulıça ,alaJ: " 
'ken tutulmuştur. 

Maçka sırtları orman/ılı 
haline .getirilecek 

Şehir dahillnde yen;druı b' 
saıhalar Bc100Jycce .a.ğıı<;l'andrn • 
iaca'ktır. Bu me ·anda Ki!1.(j' 
Çiftllk p.:ı.11kı civan '"' Har.ı ye, 
.M<ıç~<a sırtJarı da bir vrına. J,rll' 
l1al:11c gcb•lcctılttrıi. 



nirleı.ik Amerikanın harp r 
Lütçesi - Şark cephe • 

( •İnde vaziyet - Libya 
cephesinde vaziyet -
Uzak.şarkta vaziyet -
Amerikanın Türkiye el
çiliği - Avrupımın tan· 
zimi ve Sovyet i stilası. 

<s, · .... ~ .. ~'· m· · · ı,., ... , , · F·ı.,;:,;. · ~ ·-* . .,,.4-:'~j """-<' ; l ~-,, ... • ••. -~ • .: ... . ~. 
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(Bu ;ra.ınm metinleri A<:adolu 
Ajansı bültmlcrinden alınmııtı.r) 

Telhiı eden: A. ŞEK.IB 

Amerikan Malezyada yen i 
kumandanının mukabil taarruz· 

LİBYA CEPHESİNDE VAZIYET MESAJI lar haşladı! B. Ruzvelt h:ı.rp za.mmı.na eı:t J 
.:Jlk büıtçe mooaj.nı mngmye o • 
lrumuş ve b.Th.assa şunları söy • 
;<Cin!~tir: 

• T alım.in eıd 'Y"OrWl' ki hal'p 
masraflarının yclcilr>u 1943 mali 

•C'na;! ıçtn Uı:kırilıc1ı 56 mHynr do-1 
!ara, ~ 5 m.lyar dokırdan faız-
1aya baliğ olacaktır, İçiaıcle hu. 
~nıd·u~urrruz mali sen'<! ıçin harp 
masraflan yckÜt>U 26 mll)'6r, ay. 
cı.a 2 milyar dolı rdır.• 

Mihver tC'bJ:iğlerinc göre, Şimali 
Afrikada askeri eheırnıiycti haiz 
hart:'keN~r olmam•ştır. General 
Romml'in hastalık n.eticesiındc Av
rupaya dömniye mecbur olduğu.. 
na dair bcyn<>lmilel bas:n tar,a., 
fmdan verilen haberler asılstulır. 

Vlşl, 8 (A.A.) - Filıpln adalım 
Başkum~ndanı General A1a1 Arthur 
lıükümetine fll mesajı göndemıiş-
1ılr: 

•İlk ha!ta,yız... Dilıfman bi:zi zor_ 
luyor ... Çok geç kalmadan bize yar. 
dun edın!z ...... Yaşasın Amerika..• 

lngilizler çevirme 
tehlikes:ni atlattı 
Lon<lra 8 (A.A.) - Malay a • 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZM 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 

lcnlıında 

ingiliz tebliğine göre, İng:iliz 
hava loun·etleti S i-cllya adasına 
8,5 saat sürcn·•bir hoı;a taarruzu 
yapmışt:r 44 Mihver tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Bir araya top. 
lannnş olruı külliyetli miktarda 
nakliye ta.vyaresi bombalanmış, 
bunlardan en az 30 taıtı.f'si tahrip 
u:lilır~tir. Aglr bon:bnrdıman 
tayyareiel'i hücwna geceleyin de 
d~uın ctm~tk 

Londra, B (A.A.) - Flliplnleroen 
alıc:an son haberlere göre tekmll cep. 
he.ler<le japonlaran pek ağır tazyiki 
fazla~rak dcvaın et.noktedir. 

Sovyet tebliği 
(1 ine! s~ıhifedC't· Dev~m) 

taarruzlar netic~sinde Lcningrad 
lresimimrie takriben bin metre mu. 
rabba: gtnişliğinde bir s•hayı ge. 
ri almışlardır. Ruslar Kıı·.ırr.da da 
80 kilometre kadar daha ilerle. 
mişler ve birçok ganimetler aL 
mışlardır. Mojaisk'in işga-1 &dildi. 
ği Kuybişd'den 'lıilcfüilmektedir. 

dan alınan haberlere .göne İng> . 
liz kıtaatı Kuala &.la.ngonda ce
nahını çevirıı:a!ı: istiyen T ııpon • 
lara .k~r~ mukabil rur taar.,uza 
geçmiştir. Bu mukabil taarruz 
ayni zamanda Kuala Luınpuru 
örbır.ektedir. 
İngilizkr Bornııım oolıri mın. 

takasına nüfuz etmt:; olan Japon 
kuvvctle~.ne karşı durmakta • 
dırlar. 

Japonların İpah şelıl'inin garp 
cihetine k.ar.şı ol:ın tehdrtl.eıri ön
lemn.okt.cdi.r. 

Bu suretle Ç'C\'irme tclılikesi 
bertaraf ed knıi.ştlr. 

Yarın 

Akşam sın da 
İmparatorluk deniııdeki Avuısturya.Macarı,tan... Fırtı. 

nada ~k... Vatonpcn-crlı ği uyand;ran heyecanlı \'ak'al.ar ... 
Muhte~em bir miz~nscn ... Emsalsiz bir hlks... Ş.,hane bir 
film ... 

VATAN ve AŞK 
( Moria İlona ) 

B Ruzvelt 30 hazırın 1943 de 
lı!'\en mali ~r:ırıe lç.n ga~''" sıııfi 
lıii:kumc-t g hm. ı 7,852,000,000 
\'t m<ısr;ı.f.' n 52,736,000 000 tdh
mm etrn<ll;rtc ve bu m.'lSrafların 
f,2 7G6,000,000 !.'m.n m ıi müda • 
fa:ıı\•a t:ıı._ cJ''"ttğin' -.övle • 
m:n.~Ddir. 1943 " : .ıe düywıu 
umumiyey! 110,421,000,000 tah
min o\mdwl.ed r. B. Rı.."Z\'clt \"U-

4::::.r ... <. bütç~~ n clünyn ı.a.ııı ·i;,dc 
en yüksek bütQC oldu"tu~u Ye AL. 
t'J:'."l.\'atı.m &~.,.. ·t'k hı:ı.rp masraf. 
larına 1>3'Ulra :1 takııben bir misli 
olduj;'Wlu ~ y10ın etniŞU'r Senato 
drırı~z encün1t.ın1 1 d:>n·ı:z ir .:-:-ı· t \ez. 
giıhlarımn \'C trı~I<>r;.n bÜY'Ü· 
tülm~i k;\n R51.000,000 dolarlık 
laıh<.:;9'1.t WTİ~line a;t bnıun 
ııroje~ :ıl ta.<n>lp ,~ \'e meb'u. 
•:>n m<'cl ,\ cn.cÜM.<'111 de bu pro.. 
jeyi lasdk etnı!<;l'r. 

Lıbya ccph<sıııde büyük b ir h a. 
rcket olmamıştır. Yalnız Halfaya 
etraf :o<laki İngiliz mur,asara çem.. 
beri g>tt.ikçe daralmaktadır. 

UZAKŞARKTA VAZİYET 

Japonlara göre, Ffüpiııı'lerde 

Loııdra 8 (A.A.) - H aber a -
ltndDğına göre Sıv...topol ool • 
gesinıdc ş'<ldetll mUhaırebeler cc. 
reyan t>Lınokted'r. Alınan hattı.. 
nın birkaç noktada Sovyet kt'a. 
!arı arafmdan yarıldığı wyle n • 
melktedi.r. 

Alman Hariciye Na
zırı Budaµeşte'de 

Baş r<>llrrdc: Yıldızlar ~ıldızı PAULA WESSELY \ e dibi 
rJ....tör VİLLY BİRGEL 

Saat 8,30 da: İBRAHİ!\1 ÖZGÜR \·e 

ATEŞ BÖCEKLERİNİN KONSERİ 

ŞARK CEPHESiNDE VAZİYET 

Arnedoaın mt.ılka\"Ometi azabnaık. 
ti!ıdır. Boıınco adas.ırııdıa Kut·lırııg'i 
a '.an Japon kuvvetleri Brımel 
nehıi uzunluğıınca iluliyorlar. 
l,1<aı\ezyada faallyettt> >bulunan Ja • 
pon kıt'aları Kuala.Lumpur istika.. 
anctinde ilulemektedirlor. Kan. 
par şehri ;ışgal cdıl:mio~ r. 

Mütıtef:lklere göre, s:~ura 
doğru il<'rklr'elı: istiyen J apon 
ı·ıt'acan Perdk'da, zlt'hh eraba ~ 
\arın hı.ır.ıay~ın.de b'r taarrwa 
~m. ~ Ye b;.r noktada Kr gı.'dik 
rçmaj';a mm·affa:< olmt::;f.ur. 

Şark cephesinde 
bir Alman 

Generalı öldü 
Londra, 8 (A.A.) - Ht'meıı baıtlln 

İsveç gazeteleri •Brandenburg> tü
meni kumandanı General Georges 
B racen'in İlkkanun:ın sonunda Şartc 
cephesinde öldUğünü Berltndeın al
dıkl"rı b!r lı:ıbere ıııtten bilcii.rm<l--te.. 
dirlcr. 

l!usların taarruza 

BudaPQ!f.e. 6 (A.A.) - Budapeşte 

şehri bugün .ı.Iacarlstanın htıl<Oınet 
me..."1teztne ge~esi bc>klenen Almtı:rı,.. 

ya Hariciye Nazın \•on Ribbentrop'
un şererme A!man ve Macar bsyrak· 
lariyle mUkemınel surette doo.aW.. 
ıruştır. 

Sicilya ve Nor· 
veçe yapılan 

baskınlar 
CBasmıı!z.alerien de-· .. am) 

.Merıoleketimiziıı en mümtaz ve arfütık musiki al<-tlerintn 
i.çtimamd:ıın müteşekkil bu hey'etin kııruerkri büyük bir ala. 
ka uyandırmak.ta \•e takdir alkışlar:nı toplancaktadır. 

Harp vaziyeti 
12 g.mdrnberl 51.000 k:Şin\rı gördüğü fılm 

Ses! dalgaları sasturan. .... Aşkı fırtınalar y.aratan .. . , 

Giizelllğ ! tabi atı şahlandıran ..... 

DOROTI LAMORUN 
BENKLt 

T A y F u 
Şaheseri 

N 

. Alman tebliğı'.ne göre, Kmm<la 
Öputoria'da kara), Ç'kan Sovy.et 
kun·Hleri muannida~c btr ır.u. 
h.a' :::e netices:nd" yık edilmiş. 
lır. < odc.sya'mn cenubu garbisin. 
de karaya çıhn küçCk bir Sov. 
)<I kıt'ıısı da Rumen lirlikler ta. 
raf ndan ağır zayiatı. uğratılmış. 
tır. 

Merkez v._. şimal r~phclednde 
Sovvet1"rin tanrruziaıı dün aka. 
rnete uğratılmıştır. lfarko!'ım şl. 
:nali şnrlôsindeki bölğe\'.le Alman 
oatlarmda açılan mevzii bir ge.. 

Ptlhang'da İnı;ıliz kıl'<ıl:ıı;ı plihı 
ın-.·uıdb rce c;cılofüneğe devam (jt • 

ıınclktecli r. Çin tebliğme göııe, Ç1ın 
Ge.rı"r,ali Houe • H ool Japon!.arm ,. 
Chım.g:ıha ·kaıpıla-::ına kadar y.ıık. 

( 1 foci Sah!!eden Dev.:ırıı. ) 

1 Ayni surette gazeklerin öğren
d ikl:erine göre Rusların Kırımda 
.<araya çtkardıkları ve Sıvasl'O • 
pola doğru yürü ın<.>k 1 e b<>mber 
1ilhasa F eodosia ıstt\rometlncie 
genı~ ölçüde b r ha.rek<>te gc.; • 
ıneğ~ hazırland•kları t.e.,yyilt et. 
"""'dedir. 

iforkın.iş bulunursa bulunswı Av. 
rupada nihai uıicri kın:aodılrtan 
sonra bütün kuv\-c llr ı lnl Uzak 
Şarka ve P nsiiik'e > ığmukla ber. 
taraf oocbilecc klcrine kanidirler. 

(1 tncl Sahifeden Devam) 
ÜÇ me\·kie a:iker ıoUkarmışlardır. 
Percıkcp berzahı renubunda y.-ı.p
hkLarı çıkarmada muvaffa'k olur. 
lal'Sa, Kınmdald Alman kıuvve4~ 
lc.r.in·!l1 Y.:zi>)·et.i pak feoa olab . 

lir. Bu sırada Ma!'\~al Timcç,,...ko 
Ha.Um( ÜZıerine kll\·velle yük -

lemrse, c•rn•p ceplııEeinde Alman. 
lann buh>r-.:lu:ldarı haıtt.a tıırtun. 

maları kab'l olmaz. O zaınaıı Dn.. 
yepcr~ doğra rir'&t otmdk me-c

buriıyetınd,. kala..·r.klar<l:-r. Ru:s • 
lann böyle bir plan t:ıı:..>p et tik. 
lcrı,ı:e e\·veke ilıt.ıın;ı.1 \-crm'ştik, 

Bugünden İti\, aron bir hafta dalı a 

LALE SİNEMASINDA L~mac.:n.a müsa:>de .:ttilkt.c-n sarı
ra üç istikametten taarruza ge. 
çere.k J e:ponları bo:ııgınıa u,'.;rat • 
r.nşhr. 

dik b' . 
, ır mukabil taarruzla tamir 

"<ıılmı• iki So 
AMERİKANI:'f TÜRKİYE 

ELÇtLİÔİ 
. •· V}~t taburu ağır 

•apata uğrat lmıştır. B r le!<ik Amı-:-ik.anm Sov;~t • 
ler B:ırbği nll"' ·· St!n H:ı.rt, Mac 
l\forroy\m )Triı:c Tı; ~k;ye elQ!· 
iğ 11e fayi11 c..ı..:mitjt: r. H er iki 
d ;plom:ı-t haiun Biı· lc.1i!k A1111!ri • 
'kad<t bulurnıı.a.ktod.ır. 

• Sovyctl!'l'e gör,.; '-'.:ısko,·a cep. 
oe9 .ne 100 ki!omctrc lr'<'Safede ha. 
'."'ka~ yapan iki Sovvct kolu Mo. 
Jaisk İstikametinde İleri hareket. 
lcrt~ ckvam ettrektedir ler. Al. 
n>ı:ııı k·t'ala rı çok ıı=n ve m21ze~ 
ıne kayhetm{•ktooh·ler. Kırımda 
g:uı' :;ahi lleri c:oıcrinr!e Öpatoria. 
r.,n şlnıa! " e e<>nt;l:ıuna \ 'e Peri. 
kop' 

, un cc·nubu rıda buJ.;ınan JaniL 

1
. AVRUPANIN TAflı'ZİMİ VE 

SOVYET İSTİLASI 
Bulgarl·s•an:.n is1f.ldbakle han • 

tadan bi!>noccğı, çüı1k:ü ~·et -
lerlıı tü:ün şar~ı ve orta Avru· 
payı .;tila edı:c<'kk!-r'.ne dair A
merikanın eski Sofya Elçi:;i Earle 
tarafmdan yapılım be) anat h t·k. 
kında Popolo d. RDma gm:etesi 
b lhaçsa şıınları yazın9kledcır; 

gat a kütle halirıde ~ske:r cı;.or.L 
~~ır. Şimdi Öpat """ kcirfez!n. 

imtıh~relıeler <:>erey::ın etrr:ck. 
~ r. Şıma·~ Finliiı:diva körfe ı 
'-lndc de Hong!,.nd ad'asına iınl 
oır bnsk 1 J 

cL;ln asıl ınü!ıim ok..ıı taraıfı 
şimali Amerlka d;ıplomatı:ııı.n t a. 
ınarnile Be)"S~••• a.v m ka.n'1atilıi: 
ızhar dm:ş olm:~tdır.• 

"- · ın a as.kcr çıkarılm·stır. 
'-"" ada ı<ceen b . · 
t f . ~ ' S'>n ahar.la Fınkı 
ara Hl\ian Z•ptA·•ı·1 ';t· 

!.'1 mı:I L 

Et mese!esi 
la fi.ıt ts~! inci ~·ı:,red~n Devam) 
(}cc· k mel<;>rı uıoer.ne pcraken. 

ı ı . asapların et alamadıkları 
an a~tln-.ıstır 

N AR HTAN YÜKSEK SATIŞ 
YAPANLAR 

Narhtan y-iiksı ğe 
kendecil b . et alar. pera. 

er unları hal ita 75 kuru 
>a sat.ınaktad 1 • 
İoda 7_5 ku ~ ar: Bu sııreile ki. 
ileri gclıı:e~irbır narh fazlalığı 
D iğer tara fı. · 1 1 l~r P'iat Mür 'j." op ancı kasap. 

müracaat ed a ırbc Komisyonuna 
geldi·-· b Crek rıahalı \'<'az m·! 

gı e"arı>ı.e k ı · 
brni ::_:a m bui;t<'nuşlor~. ~ aB:~ü ~'k ruoş 

-,on lakeb' o -
tir. Mevsim mü ı todlclk e<li:cek. 
!erine b' .' ııascbcti!e et fiat.. 

ır mıktat• za 
Ç<>İ> nı.uhtc-ı g" "l mekyapılması 
k . ..~ urum k"Cl' at ou· ku 1 . • ır. Fö. 

ı .• • ~u g nMe .ı..~.ı Y• ,..,dar. yan· • b · ~ ayıncı. 
k . ' ı ır l)' de . 

C<> tır. Daz .. .. 'am ede. 
l . ı suru sahi '· . 
(!rt knsap diiloka ıı--·rı k<endi. 
b~t Yapıı:~ı- .. nı ııçarnk rcka 

·a • tızcre BC'l . • 
racaat etrııi•lercı. -eclıyeye rıoü. 
k .k • ır K,e,..-· 

ı .... ıunmakt.aıchr. . ,.ıyet leli. 
----..._ 

Ekmek karneler; 
ı ( ı inci Sahlı•den n 

ne erl:ı. Pot.:ar s:ab· ı... 1 . ~v::trn) 
mt · ~ü ıai.kı le\·z· 1 •Ull b:ıı;liil"" llrt:a"iı k ' o Un_ 
göriihnC\k(.(..ı • ('O tn ,\\tt.>• ~rı 

·"-'·r 
... n~M~r ~rtırinn L, ., 
ı.ıO t:r:ı.m o'ac c: ,, r kı t·kmeg!.n 

l!ftlt K \ atı •c""ılrn:ık!,ı<tır. 
IIer h . I:.NF. 31 PAıtÇADJR• 

rnc beıvnz • 
k1rpo113 ..ıyr1lr.11şt~r Ün:nlrle oltop :;ı 
l r Yll.G Jmt. · ~tn &/!. zcrletfınde i:>im. 
Yılk diye :r:ııı:.ma~::..ıl$Çf, kOtilk, bü. 
t>nlara g~llit!iı., eJt v'"· l!ergü.n fr· 
tıl&<:aıat~r. I<a.rr.eı il' POL-rÇa kopar. 
... ı:ıı:1 _,. · et" htr a• d""' _ 
'""•!. Beher <'km<'"'- ' rg, ... 
..... • ""' 750 ~- 1 ..._ı :n.ıuhtemel~Jr. •·~ .. , o· 

Filipinlerde 
cı inci '>a1uleden Devam) 

Amcr.hkaıı l<ııt 'alal'tıım b.Cr kıs
mı P.ımpanga cy:ı-l<>l.:.rd.'n geri 
çekilm -şti ... . Başka bir kıısmı Ma. 
·m!la körfeziııı.'n şimali>m t<~l e
<kın Bataan yarımadaısillda çen
ber içine alınmtştır . Üçüncü bir 
.klı9Jın .'Se Coneg'dor .:ııda-5ında sı.. 
kıca tu-tuııaıakt.achr. 

Seri bir yard:m y.aq>.ıtroo<lı~ 
- ki bıı iaıtima1 g. ttikıQe aıakook... 
tadır - Amıerlkaı:· mi!ı::!,P:u:sı f .;_ 
Upmlerdc J apon seıf.ctt ri•ıı b~'lk-

1 hali fücrJtııde hi·;l>ir \ C'3'.r ya.p • 

m•)ıacağrııdııon l>u haıukt"tl~r an. 

<ıak mcvıe1 bcr a·iaıka uy<:ın<lıro
bllir. H..ır halde Fikprokıiııı ta • 
ır.<ıımıle 'işgali el< m'ok <•IOC<.~ bu 
ada!Jrda:ki m<.rlcıJ mc'lılrozlen-ıı 
ve büvük muvc~a!~~ h.atl.arıınıu i!?
gan dtmclch. 

Fiihakiika Filµ nlen n bir ~-
1 mı htııüz ·ykc tanınmış de-ği>l -

d r. Bu kııs·mda yaşıyan kaıbile • 
k?r pok gel:'. kalını~lard. r. Dôhflı. 
deki dağlarda ve k<-si! on-nan • 
laı'Cla t~=mil~ v:fus! b.,- ha;rnt 
geçim;. •k.tooilt'l.N Baııı lltcill'i·le -
ı,,r.m ırl<)dmi,•rt dcrl'Ces'• ke.,di • 
lerinc • lıaş ıre.<ciler . gibi menfur 

ll:r ünvan \1Lri!.rres~c Sf·bcp ol . 
mu}tur. Bu k;;i>.lclıe.ı<.n mtvLu • 
di,>'Cti dah:lde Aıııt'rlkan muka· 
\'6Jlh·'"1~ hk bir ette vardım 
etnıioyco ci ~iiıdır~ B ·lak is me . 
deni s:ıJın bölgrsi Japoolann 
lronfrolü altına geçt.l',ği zaman 
Mac Ar!Q-ıur ordusunun bakiye • 
lıeri bu m isa:f· r kıııhıW! etmi.vcn or. 
manlaM.a \'e da.[:laroa ke~itlc -
tine bir ml'lce bulamH'•eokıl ardır. 

Ticlniı:ıgen gazetesi Alınanla • 
;:ın Ru-sla.rın biil.ün cephede t~r. 
TUZa r<'Çlll('l<'ri kar;tsında ŞB~tr. 

d ıkkırııu veya Udim i s:ca.ft olan 
Kırımda bile vak~·nden ev • 
,..,ı gelen ş~etli kt.j dolayıs:le 

t>odcni ve matııe'Vİ büyük bir Jıor

gunh!k hi:ssettiıkkri-n; yazmakta.. 
dır. · ---Postada sür'at 

( t inci Sahifeden Devam) 
tıaldc <'l'an para yerme '<aınma • 
mışt.ır! .. Daha o \"20kitler :no:rmal 
6t'Vik ?omanı g~ince iıd.a.r~'e m Ü
~ıa.,,,,,.t.le ş:•kayett~ hulo.ındıımı. Üç 
aydır tahkikat yap!hyo rctu. Ni • 
iıayet: •- Pa-ranız kay'boJımu,. -
tur!.> diye ccv:IJ) ~-c.rdıi"l'r'. Bıı ne 
lbiçw iş? .. Hiç telgraf ha\-ales! 
lraybol·ur mu? E~er k.a)ıbolduysa 
ilUTilun cczusım ben ıııe ,;ç:;ı c:e· 
:keyiım? Bwicm ı;.:ı.ramı dört sıy. 

dır neye l-ad{! <·t.'l>i)"Ot·laT? .. Ala • 
J ad~rkırın nıprı d.lkkat3ni çek. 
-tr.en zı rı·ca ~erı.m.• 

Son Telgraf - Ke;-J':yeli pOOl:a, 
T elgraf Umum Müclürlüğilnün 
nazarı dikkatiM koyuy-0r ' '" pa. 
rayı kaı)'beclcnle :n t~-.eledle 
ber>aıbe>r bu vatandaş.m parasıııu 
<iöri aydı:r iade etmiy•cnlerin de 
ceııalaT.dırılmalar:m •.stiyere'k iıza. 
hat bekliyoruz. _ _____._ 

Eriyen karlar 
( 1 incl Sahitedpn Devam) 

dıı.n Naföaıı1 Mustafanın ahm da 
çülarnl,, altında kalan h ayvan -
J.ardan b:.r kaçı lilanU~tür. 

BelediyP; uiven karlarla blr su 
ve çaınu~ dc•v~St fı3n,.- gelen yol. 1 
ların tcrriz1CrnTC'S~ f·~rEyetini art- 1 

tırır.ıştır. BE'lc::li~ .. ~ R<'i~ Mua,·ini 
B . Lütfi Aksoyı:Jı vcrrli"i uı:i.r ü. 
zerin(' İst.anbul cHıctin1eki t. .. k. 
mil temizlik kamyon, araba \'<' <
kipleri sabahkyiill s~krbf:.I' edı;c_ 
rek "aat 6 dan itibaı en Kiiprü ii~ 
tündeki son brları da toplayıp 
ka.ldırmışlardr. B. Lü!fi Aksoy 
bu çalışmaları ,.e diğer seınlkrde 
hızlanan yol açm;ı faalf:;-eLrıi biz. 
zat lefti~ ~tmektedir. 

Yol temızlcrr.e çalışmalarmın 
Kad·köy ka,vmakam1'i\t dahilinde 
ihmal <dildiği. ka,·makıı-mlığın ba. 
riz bir faaliyet göstermediği bu 
sabah gaıetemiıc- •tkayet olun. 
muştur. Nazarı dikkati celhc<le. 
riz. 

, Bebek tramvuy ha' tı bugün a. 
çılmışlıt·. İstanbul tram\•ayları. 
mn akşama doğru B•yoğluııa ç ı. 
d<ab llmeleı·i mu:htcrn~ldir. 

O \·akit Rusya, Çin, Aınerik.a, İn. 
gilterc karadan, havadan, deııiz. 
den J oponyaJ, değil As,·a •·e Pa. 
•ifik'dcn, kcııdi ad alarından bile 
sürüp çıkorac:ıklarına şimdiden 
inanıwş halde bul unu) orlar . Ruz. 
, ·clt'in, 

- Toprak kaytbının ebemınl. 
~·eli yokttıl', toprak ne ukit olsa 
geri nlııur" tlaba b- acı va.k'ala. 
ra da ı,.,J1oi katı•ııc:atız. 

Dem.,.inin bir ucu da Japonya.. 
nın ilerley i~ine, muvakkat adde. 
dilen za!czl"'ioo ait olmı>k gerek. 
tir. Bunun i.çtndir k i, ıniittdilder 
için birinci plıioda Avrupa, AL 
man)"a \'e ortakları me\"ZUU gel. 
nıek~dir. Bu bakımdan Norveç. 
d.,Jcl baskınlarla , Sicil.\'a, Cenubi 
ltalya ve YUbani, tana ydpı1- bas. 
kınlann hususi bir manası olmak 
lazımdır. Norveçr kar~ı son ı>n 
beş giin i çi ııde ü ç baskın yapıl. 

mıştrr. Ü~ü de ınunHaklyetli ol. 
mmtıır. Ruzvdt, •İngiltettde harp 
vasıtalarıııı tz ye ktın e-tlerimiz 
iç in istasyonlar bulacağız . Ve 
harbi düşman topraklıııın:ı götü. 
ttce~z. -~ diyordu. Ruz\·elt'in bu 
sözlerinden daha ziyade İngiliz 
adalannıu Amerikan t:ıhşidine bir 
merkez , .e m esnet olac•ğı Kana. 
d.a • Groeııland • İzlanda ) ·olunun 
bu t.alıfit için kuUanılac3f':ı anla. 
şdıyor. İngiliz adalarındaki tabşi. 
dalın hedefi ise adaları İııgilizlrr 
fiilen müdafaaya muktedir oldıı·k. 
lanna göre ancak A vnıpada i1dn.. 
ci bir cephe açmıya matuf olabi. 
lir. Bu itibarla Non·eç'dclti bas. 
li.ınlar nkti geldiği vakit Fran. 
sa şiınaline H~·a diğer hir nokta. 
ya yapılacak ihrac ın küçük mik. 
yagta bir provası saytlabilir. 

U~ak,":ô.rkta: 

FiLplnl~ Japon 'stıll bare

l<ıetıi, git1..ikce zayııflayan Ame -

r :!kan mli:avcın~t.i karşısında m.. 
&<'İ:i'af etıımılcted;r .Borneo &dasına 
çı'loınıış olaın J apon kııır\•ctk.ıri 

Brımeı nt'1ır< u zunluguDCa iler -
lcme~c dc\·~m ediyor. General 
Vavcl'~n bu ad:<da Japon:ara 

ioarşı eiddi bir mukabil ta.arı-uz.. 

da bultmm&t oolreln'f'b'..hr. Zi.ra 
J &pcn;. ;oy, ~!rolden ını>l'ırcıın e t
mek, <>rdular rnağlılp {r.ıookten 
caha mühimcir. 

JAPONLAR 
( 1 !ne! Sa hiftdt1:ı De,,.·11n1 l 

b.:ı doğru çek:ı:neıtte olan İngiliz 
ku\·\·etle"in!n ı;::erJ~r:nde J-'potılar 
karaya. askC'L" çık:ınn:ı t.c;;tlıbilslcrinae 
bulunn~akta \ "'C bu ku \.·\-etler.. hırpa.
lamaktadırlar. 

Vi§ı B ( A.A.) - O. R. İ.: Bor. 
r_eo .ıdası nın Felemeıılklilere a-:t 
şark .2.fuilm~ Japon paraşiiıtçü -
lcri i11dır 1ın.iştır. Bunlar petrol 
mıııfakaların<la tahr~tl yap:! • 
a-r.asın:ı .m3ni olacak.l.ard:r. 

s·nema locasında 
Sirkecide Par:-: otelinde m~-a. 

f relen C>tullan Emı.n isminde bi.r 
;şoför Gal ip .isminde b 'r arl<a • 
~· yanına alıp Sir.kect bi raha -
r.cek14ncfcn b-rindc ç.n:-::.ş w ora. 
<ian iki k:.duıla bcrhkk Alcrr.<lar 
"inamasına b'ır IO<!aya g~ım şler. 
di r . Kadınlar ve GaUp orada E.. 
m:nin 120 !ıra bulunan cüııdanuıı 
asınp iraıı,mııslaıxhr. Sicilya, Ccııııp İtn ly a<ı, Yuna. 

ııistana yapı lan hn.-a hnskınları 
şimdiki b&ldc Almaıı lıarn kuv. 
\'etlorinden !'.iiındi Afdkaya ge. 
l«:ek taa:rı;uılorı önlemi , ... ıııatıı f 
b ir tedbir sayılabilir ohınlda he. 
raber Lib~·uda kafi >afrı İn temin 
~dihnc,:.,i \ t" l\lih \"erin Tt~ıhltı~·tau 

t::.n1aıni le ahlm:ısı takıHr:!~ie Or. 

.~ ' . , . ~ ., ,. .... l 
1 

1 
1 

ı
. İ T İZA.C 

__ l\fL..~d..:-z c-r. 1 :nı.:·.· 1. ço'k.!ug._ı.dıı.n 
gun uç rorn::ı • ·,! .. k ... n_. ı ıştır. 

ZÜJ" dil riı 

b.ı.-1 
o . • 

l.. #'- ~I 

.Fatih Üçüncü Sulh lfo~tık Iliı.. 
khnliğiJ.ıdt.:n: 1 

~ 

Gösterilrcektir , 

Bu Akşam SARA Y Sinemasında 
Eğlendiren ... Heyecanlandıran. .. Ye hayret te- b u a kan müth · 

kahraman (Unutırlmaz Kaplan Fury) 
WALLACB BEERY'nin 

LF.O CARİLLO n ANN RUTHERFOllD 
İl< bc•raber fevkali de bir tanda 3· arattılı.ları 

GARP ŞEYTANI 
Filminde nı utLıka ı;:örüniU . 

B ir or duya kaqı .hlr adam .. ... Aşk sayesinde değişen ha)'dut.. .... 
H i:>'i, miiessir ve gay'Ct kuv,·etli bit Ciln:.. 

lfavıı.n:n ır.üsaadesizltği s<:'bcbile gtlemiyen birçok rr.iiµeıi!crdrn 
aldığımız tde fan \"e mektuplarda 

• 
ABDÜLVAHAB'ın 

ı:ıı bü)ük nıuvaffakiyeti 

MES'UT GÜNLER 
Filmin in J evanunt iste diklttin<l<ıı bugünden itı'bareıı 

Yalnız T AKSl.M SİNEMASINDA 
BİRKAÇ GÜN DAHA GÖSTERir-ECEGiNi 

~~ .. tncPMıR!llll ____ Bildiriri%. flllali21ZNIS!Dı:.lil111Kı!2Cll!l~NH11mı( 

CAZİP MEVZUU ... ŞEN ve CUzEL AflTZICt... MUAZZAM 
. :MİZANSENİ... FEVKA.ı..\DE TARZI TEMSiLL i16 

WILLY FOKST • Ol.GA 7SCHECBOWA • İLSE WERNEB • 
LİZZİ WALDllÜUER'in hıtrikulide lıir suretle teııı~J ettik.. 

teri '-e -la saı._ dolduran 
GUY DE l'IIAUPASSANT'ıu eseri 

BEL AMi 
Ş A R K Sinemasında 

3 Üncü ve son hafta gösterilecektir. 

n~ AZi Si Ni UNUTAN KADIN ta Şark, Ş i mali Afrika ,., Siril~·a. 

D !'ll da Cenup A ,·rupa~ıua yapı .. 
Jacak bi r i hra~ i~ i n en ı niikınnır- 1 
bir ils lıizınet i görccrği şüphe~iz. 

dir. H orhaltlt' hirbir • aman ve me. 
kıiıı tayi n rtıııckshi n dahi miitte. 
fiklrri ıı ııı ııl<ll'ı!ir clalıildiı.Icri 
gün bir inci drrrcedo zafrri Anu_ 
pada \ e A1ın~n)a , · ı :r ı knıak t.a a
ra n1ak h~ f (•(li kl rfli , .r İ "ilİ~ ecekle ri 
muh1kkak t ı r. B u inı k ü.n ı So\·)·c t. 
ALıınn l;arbiııiıı i l klıahardald •ey. 
riııc göre ~·az aylarında tecrübeye 
koymaları \'C Rus yükiinü hafit. 'ı 
]e tmek içi n ik inci bir cephr aç • . 
maJ ı lü zumlu saymaları galip bir l 
ihtimal ile nıuhaktme edilebilir. 

Fatih llt7.tr Ç vtoş n' hit.l:\. nit.ı 
11.t:CL İhr hLM sokaiiında :ll ·"'Unu: oh J 
hanede- atı.ıran 'Nı.:·<:ttln ol!lu Saft a- i 
kıl h:ıst::lı~:n.J mU9tclA oidı.;ğtındaıı - -
h?<:ır ottın.ı. a!ı:n,, 'T'l.. 1·:ırd·~i :\f\.1:;. 1 
tara St"ı·~"'-en n:ıı 15/12/&.;ı t ... r~h:r: .. 

--------------.. ---~-

Banliyö TEŞEKKÜR 

ETEM ILZET BENlcı 

1 
de ker.c!isine \asi tJyı:ı olunduğıı 
!.lftn olunur. 9.ıt/1113 

1~~~ii;~._;-iK~a~d~ıkkoÖ";y-.miiiiiiiiii;: 
/ OPERA 

Sinema91nda 
12 KanJ;;ıusani plzartesi 

tı.~anu 

111.Dlr Nareddln 

O ıncl Sahifeden Devam) 
numaralı treı>le P azartesi gilnlerl .,,_ 
at 00,30 da Sirkeciden kalkan 12 ~u. 
nıanlı tren de 4lemiy"""""1r. Bıl 

trenlerin ka:dırıtması QzerLDe Sirke.. 
c!den Yeşilköye knd!l.r ltliyeıı bazı 

trenlerin Çekmeceye kad;r UZ1L\,!ması 
tazım ııelınekted!r. 9 uııw l&tıı!e 
bunlar ayr'"" tesbit eircekUr. 

' K • " onserı•··--•... ier de kll~, ... ,,. :':r. 

Toros Ekspre& lıa~:.ad~ •k! gune 
lncllrilmlo Ankl:.r•d>n \'O lla7c! ·'P"i"
d. ı C•rıam'ba gllnlcr! lo.,.an •c!•--

San'at.ktır ŞADİ nln ailesi erk~ 
Oll merhumun \'e!atilo yakınds 
alak;ıdar olaın, cenazesinde bulu 

ruın, telefon, telgra! veya rnek 

tupla taziyette bulunarıık tesell 
\'eren dostlarına, yakınlaruı~. rruı· 

<ıua~ erkanına n sJhne ıırksd~ 
!arma en samimi te,;ekkürl~rlıı: 
bild:riln-.< sine g:ızcteırnız' tav ... 
~tmrşl,.· d · r. 



.ft - S O N T E L G R AP' - n J ·Ji ırAHmf ıM 

YENiPUDRA 

Ttalııiııe o u11ım 
~lecelı pudnmıa tam 
we ~ renııtnl v .. 

Renkleri 

ÖNÜNDE 
• 

Kadınların 

HAYRETi 
*--- - .... 

Ba Padn!D, 

lıb "Coloriaıetrique., 

makine ile iltihaal edilmi,tlr. ... ______ _, 

TENiN 
GtlZELL1GINt' 

ON MiSLi 
ARTTIRJR 

tmklnı hlaıl olmuttur. 
Bu yenJ pudn., 1U ge-
Clnneı "Empenneai>l• 
chr. Yağmur ve rüı• 

ıtır• raı}men bütün stın 
aabll kalır. En 11eak bir 
daru aalonunda bile 
burnun par11m01S1na ma• 

ren ;yeni bir " Colorimelrique., 
mllifte icat edilmiştir. 

'Bu sa;,ode, tlmdl1• k•dar ııörtıı. 
-ı. dtft<q .....aım ınıeıııı.ı. 
J'ml pudnı rmklerl lstlhZAI' o<libnesl 

Dl olur. Tenlnlz laze, 
nenntn ve MY1m.H olur, Yeni Toka· 
Son pudra"'1J buııtın ~rUbe edlnl% 
• • hemen d:ıiıa ıenç göı1Jnünta. l 
T<>lıalon pudrası kullıınmııkla ı,ı 
netlceleı ala<aiuuz t.mlna\lıdı>, 
Akıl lalrtllrde paranıs iade ollınıır. 

PARASIZ: Bu gazetenıo her ok uyucu bayanı, derun unda (beyaz 
ve penbe) renklerdeki Tokal<>n kremleriyle muhtlif renkılerde Tokaı. 
loo pudrasıııırı ll'Ümunel.erini havi hlks bir güzelim lrutusunu aJabi. 
llr pulu aşağldaki adrese gönderiniz. 

Tokalon servisi 5. C. Posta kutu su 622 lstanbul. 

Fakirle ri Koruma Cemiyetinden: 
28. 12. 941 taı:ılhin~kl toplantıda ek9E'rlyet nisabı temin edireme.. 

mış olmak dolayısile ana ni1.amna memiz mucibince Cem.iyetimiz se.. 
nelik adi hey'eti umum:yesl JI. l. 942 tarihiıne müsadif pazar günü 
saat 11 de İdare merkezimiz olan Beyoğlu Minare sokagı 17 No. lı 
maiıalde toplanacağından C-cmiyet azasının aşağıd&kı mevaddı mü. 
uıkero etmek Ü?<ere toplantıya gelmeleri rica olunur. 

Müzakere Mil«ek meva.d: 

1. - <kçen umum! topJ.all'l1 :zııptıııın kıraat ve tasdiki 

2. - ~n devre)l'e ait idare raporu ile mürakip raporunun mü. 
:ı;;Prore ve ta8vlbi 

3. - G<ıçen devrl.'deki veza.ifin deıı dolayı idare hey\•ti zimmeti. 
nin llıı'&Sl 

4. - Yeni seneye ait bütçeoin milzakere ve tasvibi 
5. - Yeniden iki mürakip intihabı 
6. - Muhtelif. 

TETKiKLER 

Yeni bir kuyruklu 
yıldız 

daha keşfedilmiş 
(2 ln<:i Sahifeden Devam) 

1846 da ~ldiği ;ıımnan, ~.iş.. 
ti. Bu iki yıldızın ayni sür'atle yii
l'iimMkler:i görülüyordu. 1852 de 
bh'biır~ 2 milyon ktlomet. 
re kadar 1Wkl3'D11§lardı. Artlk 
~ iyiye boşand>klaırı arıJaşıJ.ı. 
yordu. Fi lhakıika 1866 senesi Son. 
kanununda _.kırol' göründüık!.e'i 

zam~n, o kadar ayrıl~a;rdı kıi, 
birbrrleırine ao:t1k l'btdiyEn veda 
eU'ık.lerJ şüphesizıdi. O taırihten iti.. 
>baıren her iılUSi de böy Jıe ayrı~ 
olarak teknıK ooaıklaştılar ve bir 
daılıa görürnnedileır. 

Kuyruklu yıldızlaırd""" gelEn 
ziyaların tıahlil ~ildiklıerine tıa. 
bi1 şüphe etırııem>niz. Bu lıehlilleır 
nıetleesinde louyrWtlu yıldızlarda 
lııarbon, oksijen, idrojen hatta 
1881 de görünen ·Büyük kuyruk.. 
lu yıldız•da SO<!yom bll'looduğu 
a,pl aşı lmış tır, 

H a·ceri Semavi 
Kiirernlzin iiııEnııe li"'1lıen 1ııer 

zaman •Haceri semavi dedt~ 
miz heır boyda .ırJE<kvf.kl!eı:in düş. 
tüğüJJÜ bfüyonız. 1908 de Sibfrya. 
da İrkusk mıntıakaısına düşen bu 
taşla rda.n biri adeta müthiş bir 
:ı:clzele olıuyormµş gfüi o mınta ka

yı s:ı.rsmıştı, Nasıl olmasın ki, ·bu 
t bir milyoo ton af! rlığmda id~. 
Düşen bu mclıeorıdlerden alıoon 

MOVADO 
cronoplan 

Güzel ve zarif olmakla bera. 
her dakika şaşmaz saattir. 

iııı••• Her yerde arayınız. -llııii l 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
~ a Bu akşam saat 20,30 da 

O KADIN 
iSTiKLAL CADDESiNDE 

KOMEDi KISMINDA 
Bu akşam saat 2ö.30 d a 
OYUN İÇİNDE OYUN 

gazJıc.rin, ziya tahlilleri neticesin. 
ae' anlaşılan gazlerin eıyni olduğu 
giirülmüştü.r. 

lhtiyaırlaınış bir dünyanın dö.. 
küntüleri olduğLD'la ~üph.e olm•
yaıı ve gökyüzünde serseıriy'lllle 

dolaşan bu irili u.iıl<lı, baza.n çok 
irili taş yığınlarının ınıamıtıT biır 
şehir üııerl.ne düşmesill<len A!Wı 
konısun. 

Fakat bugünkü harpte savru. 
lan bombalara n.azarll'll, acaba çok 
clırha zaraır verilr mi dersiniz? -- ----

Normal ve Makas travers elınacc.ık 
Türkiye Demir ve Çelik F abri

kaları Müessesesi Müdürlüğünden 
Muessesemlz için mubayaa edilecek cl0.000> ack>t nor:nal ve 2400 adeı 

makas travers kapalı zarf usuliyle eksll.:n:-eye konulmuştur. 
ı ._ Mev;ı:uubal'..s 10.000 adet ı.ormdl traversin muharıımen bedeli ıaa.h.a

mızda vagonda tesJim •40.000 lira ve 2400 adet makaıs traversm mUıhammen 
bedeli de d2.000> liradı.r 

2 - Ekslllme 25/1/942 la>Rıinde Müessesemızde 7apılacaltlır. 

3 - İol•klllerin ekslltmeye girebilmeleri ;çın teklff mektupları ile birliltte 
mubaIJlJl'l'en bedelinın % 'l,5 tu nlebetinde muvakkat temmat mektupJarmı 
eksiltme SN:tı.. ""n bir saat evvelil'le kadar Müessesemize levdl etmeleri Ji~ 
.. nr.dır. 

Postada 'ukıı bulacak le•hhürler muteber sayılaanM. 
4 - Traverslere ait tartna.aıe taliıı erine İstanbulda SilrnıM &ınlr: Şube

olnöen, Ankornda Slhncr B:ınl< Umumi MüdtirlUğÜnden İzm tte fjelcdlye Re. 
ıaliğinden 'ie Kara.o\ıkle :14\iEsııeaeıniizden blllbedel verllehıllr. H1564• 

ISTANBUL DEFTERDARLIÖINDAN: 
Heıoap No. Mük.,l1e!in a<Jı 

Zehra Deliornıan 
lif Zdd K6'~ Oğ. 
:M. Zekl Kö..- Oğ. 
Mehmet 
Mehmet 

""Iahalle&l: 

83 
4341 
438 
159 
159 
173 
1211 
128 

+ö 

Nlkola Mlhal ve M•h•- Rıoa Su~ 
Al! Tek:ltao 

Tnkolaj rmal. 
Toprak imalltt. 
Toprak imaliıi 
K.öınUrcu 

Kömürcu 
K~re~ıc. bıçk1 

Kahva.:i 
Kahveci. 
Kahveci 

K. M.P 
B. K. B. 
B. K. B. 

H. K. M. 
il. K. M. 
K . M P, 
ll. Çavuş 
H. Çavuş 
Topçular 

K. jl,J. P. 
Malıkeme alt.ı 
Mithkc:-me altı 

ı.is1<ı:.ıııu Cad. 
Üsküılh.i Cad. 
Abdülc·,el Pi. 
Ay•n Cad, 
Ayaıt Cad. 
Nüınune bağı 

Bost~n Clk. 
İıd~m B. Cad. 

137 
139 

All Tekkan 
Osıuan Sôı.delJ- t 
Zeynel Öner ve Ftıı>.t Kayalar 
Ya!'ef Remıııgton 

104 KCAıto1 Hacı i~pi.rog. 
14 izzet Mahmut oğ. 

196 Hayriye Arslan Öz 
2 Ramazan T...:{er 

365 l\ıtenahcm St.ıırınu1a 

8 .Rl!;;ı.t. Kaan 
63 Nuri Şakrak 
54 Şevket Göçboy 
12 Fuat Katırcı o~. 
12 Fuat Katırcı oğ 

137 Hıdır Eroğlu 

32 İbrahim Kalkıner 
57 Mllfl\ala Afşıı• ve Ali 
35 Ş<.>vket Erer 

162 Hiit.eyin Hakin Tay"'8fl 
8 RiJat Kaan 

68 İbrahim Çeltik 
83 Zehra Deliorman 
83 Zehra Delionllan 
61 Mı.'lita!a. BüyilllaJ,p 

212 İsmail Yılıruız ve Numan Ata 
:a:J Alaeddhı Yaoar 
ı Ahmet Çakmalı: 

lM Rakıp Şevk 
81 FJtim Bohçivanoillu 
45 Kara.bet Kazık 

152 Hilfeyin Hakkı Ta~ 
35 Şevket Erer 
6 Hasan ve Abdi 
il :MürUvvet Çengel 
5 Ceınal Evirgen 

5i Abbıı.s Beşer 
147 Mu~a Yıhr.aıturlt 

173 Mozma oglu Nlkoll 
1?3 MQmta oğlu Nlkoll 
87 Abdurrahman Özlra.nay 

196 Hayri;Je Arslaınöz 
104 Ko,\of Hacı i·piro o/jlq 
ısa İlyas Bilgin 
22 llü~cyin At'.ilan 
12 ismoll Çetlnkaya 
90 Ahmet 
35 İntkçı Ha~an Rahmi 
46 Molz Ventura. ve Ali H-.ı 
~6 Molıı: Ventura. ve Ali lJaeaı> 
21 Veli çavll<i 
53 Dıırsıın Ali 
53 Dursun Ali 
44 Vasi! Ça<;I 

284 Hanı.di ve Emin 
118. Yuhan Diner 
l 18 Yuhoın Diner 
107 Recep karısı Hali<e 
120 Şerlic öıtal 
120 Şerife Öztat 
34 Hilmi Önder 
38 Şebabettin Yam•~ 

Kahveci ve ~ı 
Tuğla ve Jdrenul 1ır1r> 
mu.tehasıı .. 

Eyilp 
İsl:inı B. 

Doktor 
Kömilrcil 
Kömürcü 
Marangoz 
llur<lacı 

Kahveci 
Bakkal ve gouoJ;et1 
İnşaat lev.tiııll..lmı 
Un ard;yeın 

Un ardiyesi 
Kahve babçesl 
Marangoz 
Kurşun ıJôkümhaı-ı 
Dok\or 
Doktor 
Kahveci 
Yorgancı 

Trlkot1>j imal. 
Trikotaj .imal. 
Kahveci 
HlllM:ı 

Tuğla harmıınıı 
X ömilrcü 
Kahve bahç<ı<ı'I 
Kese kAjı~ı 
Kiındura .1r.nttı~w 
Doktor 

H. Çavl.l!j 
H Çavuş 

H.K.M. 
Molla aı;k.ı 

B. K. B. 
Ah bey köy 
İ•Ulmbey 

Eyüp 
Abdisuba;ı 

Abdisuba~ı 
K. D. H. 
K. D. H. 
Topcular 

Hatip Musla, 
K. M. P. 

Ali bey köy 
T. Minare 

K. M. P. 
K. M. P. 
A. M. P. 
H. K. lif, 

G. Suyu 
Xlit.ip 111usllhit. 

C. K36ım 
B. K. B. 

Toeula r 
K. M , P. 

Badya ıolr.ak 

Vodlna 

Clbali fırın 
Hamam S. 
Eski Kasaplar 
Eyüp cuddeSi 
Y, Muh:U., Pıf. 

De!terdar Cad. 
A:bdü!e-Le} 
Abdülezel 
Unkap"11 
Unkap:-nı 

Tikve.şlı 

S. Seiim 
K. M. P. 7olu 
Eyüp coddesi 
Çıkrık 

K. M. P, cad. 
K. M. P. cad. 
Ayvansaray 
Abdülezel 
Ba.barlye 
Kiremit 

Dok\or Batıp Muıılahi.t. 

iskele Cad. 
Llpçıncılar 

Nümune bolı 
K . M. P. 7olu 
s. Selim 
Manya<;l zade 
Davut ağa 
Maıryasi zade 
Çömlekciler 
O&küplü cadde. 
AbüleLel 
Abiı!Eı:el 

Ka.Uıycı 

lklkl<al 
Terlikçi 
Keresteci 
Kah ver' 
Dol:.rranıacı 

Doğramacı 

Fll'Inl'ı 

Köınür._.>{i 

doktor 
Berber 
Varyete l8Z ve lı:ahvttl 
Kahveci 
K<ıyma.kçı 

1'uğla fabrtııaııı 

Beru.lnci 
Benılnei 
Hancı 

Kahveci 
Kahveci 
Deri !mal§!. 
Çorbacı ve lr.ı)f, 

Boyah::ın~ 

'Boyahane 
XömürcU 
Şekerci 

Şekerci 
kundura('l. 
Kabvecl 

T. Ca.!er 
Nişanca 

T, Caicr 
C. K::ısım 

H. K. l\f, 
K. M. P. 
K. 111. P. 
K. M. P. 
H. K. M. 
H, ÇaVU1 
H.K.M. 
K. !J, H. 
K. D. H, 

Eyüı> 

G. Suyll 
Eylip 
Eylip 

K. D.H. 
Ahdi Subaı;ı 
Abdi Subaş\ 
Abdülvedut 

B. K. B. 
T. 1.1ioarc 
T. f.linaı~ 

B. K. B. 
Eyliıp 

Eyüp 
T. Caler 
K . M. P. 

K. M. P Cad. 
Clbali fırın 
Bııdyo sokak 
Yeşil tulumba. 
Unkapanı 

Unkap;ını 

Carnh.ı'tebir 

K. Çe :ne Ş"hbaz 
Defterdar Cad. 
Defterd~r Cad. 
Unkaµ.ını 

Miralay Nazım 
Miralay Nuun 
Savaklar 
Demirh.lsar 
MÜTSel pr..şa 

Milise! paşa. 
Mahkcn~e altı 

Camlıkeblr 
Camlikebir 
Vodtna 
Abdülezel 

Kapı No. Kaıaıı, .. ___ _ 
61 
94 
9i 
88 
88 

22* 
u 
82 

2 
10/l 

20 

8 
63 
ıı 

31/l 
3 

3S 
69 

23/2 
248 
246 
46 
88 

2/1 
71 

3/ı 
33 
2 

66 
58 
i3 
35 

1/2 
2 
2 

20 
2 

3/1 
71 

172 
10 

170 
ııı 
27 

224 
22i 
74 
12 
8 

i8 
60 
40 
20 
37 

8/1 
8/1 

58 
2 
2 

36-38 
31 

74/l 
H/l 

l8 
58 
68 

11 
240 

480 
13.00 
2789 
3.01 
2.2j 

A9.59 
47.51 
.l9.61 
15.36 
1.48 
l 62 

10.00 M 
5.77 
3.45 
3.62 
1.92 
9.45 

2692 
8.73 

144 00 
41.42 

2.l6 
1 03 
433 

J0.00 M. 
10.00 M. 
4.71 
1.18 
i.80 
1.94 

31.50 
J68.7li 
178.80 

3.92 
0.70 

18.00 
6.21 

7UO 

4.50 
3.16 
6.10 

14.97 
30.66 

150.00 
61.64 

210.00 
12.00 
5500 M. 

9.94 
34.72 
8820 

7.20 
187.50 
8MO 
19.20 
27.UO 
3UO 
3.97 
88.00 
12.79 
54.90 
29.26 

9.41 
47.U 
47.U 
26.45 
2986 

0.96 
6.80 
8.58 
0.60 
0.44 
5.92 
9.50 
7.ij2 
1.07 
0.30 
0.32 

2.00 
ı.u 

0.70 
0.72 
0.38 
1.89 
5.38 

175 
2880 
a.28 
0.43 
0.21 
0.87 
2.00 
2.00 
0.94 
0.24 
0.96 
0.39 
630 

33.75 
3li 76 
0.78 
0.14 
3.60 
1.24 

lf.50 

0.90 
0.63 
1.22 
2.99 
6.ll 

3000 
12.32 
43.20 
2.40 
11.00 
1.99 
6.94 

17.64 

37.50 
16.10 
3.8i 
5.40 
6.30 

90.79 
17.60 
294 

10.98 
5.85 
2.16 
9.45 
!>.45 
8.29 
597 

5.00 
ı.44 

090 
0.48 
2.36 
6.73 

2.18 

0.54 

l.08 
5.00 
5 00 
ı.ıe 

15.70 
84.37 
44.70 
l.OO 
0.35 
9.00, 
1.55 
72.5(1 
73.ı5 

1.12 

27.511 
2.i8 

4UO 

11.81 

U• ~39 

• 
• 

0.54 , 
0.40 • 

• 
6.20 , 
5.17 
2.76 • 

• 
0.29 • 

940 - . 
> 

• 
> 
> 
• 1.90 • 

• , 
o.~ • 

• 
o~ • , 

> 

• • 
> 

0.36 > 
Ml - , 
> 
> 
> 
> 

ı.~ > 
> 
• , 
939 

- > 988 
U7 939 

> 
> , , 

940 
> 

6.25 > 
941 
933 
935 
> 
> 

939 
> 

939 
" 935 

1.92 • 
939 
> 

uı .. 936 
939 
940 

4.76 > 
9119 

lhb. rr.:i.J1ıe 

~5116 

37/46 
37;46 
43/2 
43/3 
39/16 
~4/38 

ı~/37 
53/15 
~8/44 
63/R 

47/28 
•O/J5 
1/36 
:l9/37 
40/3 
42/2 
45/33 
+./":.9 
19/33 
38/20 

46/43 
40i2~ 

46/7 
47/lG 
47/lO 
4:?./3 
38/42 
46/3J 
46/:ıcl 
34/l5 

14/30 
4/9 
38/21 
39/5 
28/JG 

39/45 
39/14 
39/2l 
19/27 

38/49 
19/46 
5/69 
1/3i 
1/38 
1/39 
1/43 
4/15 
1/45 
2/17 
l/l3 
1/35 
2/26 
1/27 
l/17 
1/16 
1/25 
l/27 
l/2b 

3/ı9 

11/88 
3/49 
3/50 
2/48 
3/29 
1/35 
1/25 
1/29 

Eyıjp maliye •ub<.'Si miilrellellerlnden yukarıda iıtl ve ticaretgah adresi 1azılı şahıslar terk• ıl""1'<!\Je 7enl adresler!cl bildlrıneıniş ve tebelliığe aa!Ahiyetll bir klmııe göetetmemı., ve yapıl.., 
araştırmada da bulunnmamış okl uJdanndan hi-L.Slannda. gösterilen yıllara ait kazanç, buhran verg,UeriıDJ ve zoııl)larını bavl 1hbaınıamclerJn bin.at Jrendilerine tebll.il mUmk.Un olm.amıetır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 hıc1 mad dt>lerfoe tevfikan teblll yerq,e geçmek tızeııe ilUn olunur. (117) 

İSTANBUL DEFTERDAR LIGINDAN: . ' İhbamarrA 
Sıra No. Adı ve S<tyaoı İşi Mahallesi Sokag, Kapı No. J.latralı Nisbel Kazanı,; Buhrıın F, Zaon 2anı S&n<to.ı Hesap No. C V 

1 
:1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
l7 
18 
19 
20 

21 

22· 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 

45 
4jl 

~7 

48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
58 

Salih Yağcı 
J-la&ı.n Yuııuz. 

Agop O. llaçık 
Haç!k Hayzan 
.?wtustala Sun;.ı· 

İbrahjm Cömert 
Ali Rı.za Ah111 
Musta.fa K aradenb 
Tanaş 

is ak 
Mehmet O Halim 

• > 
Antranik 
İsmail Tan io 
Osep Karga 
Hildaverdı ve Hüseyin_ 
Ziver Eryılm;ı.z. 
Örner Lılt!1 
HO:.: 1 
Arşaviz Alek<;.o 

D1ınitri Arapoiilu 

Tahir Osman 
K arabet ve Ohants 

• • 
HiısnıJ Sevün 
Kevork Adana 
Şllkrü Özen 
Karasim O. Drussu 

) . 
Cenap Senıer 
Ali Bahar 
Mehmet 
Agop Ö•ge 
Scrkıs OdnMş oglu 
Serkıs O. Ohanne. 
Karabet 
Mrgırdıç 

Sabıl Kz. Zoklye • 

• • 
Kem . Alp 
l{ÜS'f\ 1n o ITH.snu 

Han i .:\talcaıı 

• • 
Arşak 

G01rbis 
Arfak Zetyan 
Naciye 
Tevf'lk Kaygılı 
İbrahmt Tuna 
Mehmet Ali 
ııanol 

Hampnrsum 

Derbnb Süslt>r 
İbrahLm Ctiıneı t 
Agavni Yeremy&n 
Kegam Özenyan 
Bodos 
Savaş Keçeci 
Muırtafa öıtem<"I 

Marangoı 

Mcınav 

A ,ç' 
Kunduracı 

Ka:,. hane 
Kasap 
Bakırcı 

Kuyumcu 
sayacı 
Baı;tmıcu 

Bakkal 
Bak.kal 
KunduTac 
Sandıkçı 

Kunduracı 

Kahvehane 
Fotoğrafcı 

Muakkiı> 
Kunduracı 

• 
Terzi 

Balı.kal 

Kunduracı 

M. Hay·rı 
Cankurtaran 

M. Fenarl 

• 
Alerndar 

> 
T. Tııı;ı 

Mahmutpaı;a 

M. Fenart 
Maİhınutpaşa 
Ca.nkuttaran 
Cankurtaran 

M. Fenarl 

• 
Çad1rc1 

Alemdar 
M. Fenart 

Alen1dar 
Mahmutpuşa 

M. Fener! 

• 
Cankurtaran 

M. Fenari 
Kunduracı M. Fenari 
T:i.tbcı BehramçnvuŞ 
Künrltıracı ~ M. Fenarı 
Tatlıcı Behrarm:;avuş 

Kunduracı Çadırcı 
KıirıduraCı Çadırcı 
Kimyevi ecza ::malftt evi Katip Kasım 
SüCu M~ihpaışa 

K\!nduıacı M . Fenas-i 
Kahveh~ne 

Kunduracı 

Diş lmalcie' 
Kundurac~ 

Kuyun eu ve m,\blayıc:ı 
K&hvehane 
Kzıhvchane 

Trr:ı:ı. 

Bcrbe-c 

TU.Ccar ttni 
Türr..ır terıı 

'fesviyecı 

Kunctura.cı 

Ma'nO\· 
Yernfşçi 

Marango1. 
l'lakkal 
Kundura tamircisi: 

• 
Kundurac\ 

• 
Mahmutpa;a 

M, Fenarl 
Mahınutpaşa 

Cankurtaran 
Cankurtaran 

A!e.ındar 

M. Fenarl 
:tııt. Hayri 
}fi. H:-ıyri 

Mahmutpaşa 

Sraçisak 
lif. Hayr! 

B. B. Dir•k 
Alen1dttr 

Behraır..çavuş 

Mahmutpaşa 

Çad.ırcı 

Mahınutpa~a 

Berber Çadırcı 

Garaı Alemdar 
Terzi Şehsu\·ar 

Kundurücı M. Fenart 
Ta•ııktu M. Hayri 
Kt.•ndur~c M. l'eno.rl Çarşıkaııı 
Lok!\l'lta ve kahvehane Şehsu\18r 

G<dikpu,• 81 
Akbıy•k 7 
Yeniçeriler 33/7 
Tavıikpazarı 89 
Nuruosmanlye 17 
Dlvanyolu 144 
Darph&ne 20 
Çuhac•han 10/11 
Tavukpazarı 85 
Nuruosınaniye 92 
Yenisar~<;baıne 65 
Yenisaraçhllle 65 
Bileyiciler 76 
.İskende:·boğa:u 2i 
Bali P"lir 50 
Fatmasultan ı /l 
Nuruosmaniye 89 
Di.vanyolu 5e 
Çuhaeı Han üst kat 59 
Atik Alip"fS. A/10 
medr~c~i 

Nuruoşmaniye Çar. 15 
şıkapı 

Alıbıyık 7 
Bileyiciler 16 
Bileyiciler 16 
Ö'deklil:>akkal 9 
Kasap Hanı 4/13 
Ördekli bakkal 9 
Bali Pıııa 132 
Ba 11 Paşa 132 
lmr;ıhor a 
Ordu cad. 277 
Atik Ali medreses.i 4/7 

Bileyiciler 54 
İskenderboğa21 24 
Çuhacı Han 16/50 
Bll•yiciler 18 
Çuhacı Han M/62 
Ahırk"p\ -t/28 
Ahırkapı 4/28 
Ç"talçeşıne 26 
Bileyiciler '10 

Yeniçerller 
Yenic-eriler 
Çuhacı Ha.n 
üst . kat 
Çeome 
GedPkpa~a 

Dizdoriye 
Karanlık sebzeci 
Ördoklihakkal 
Vezlrhan 
Bali Paşa 
Vezirhan 

'Nyaıtro 

Dlvanyolu 
Gedikpıışıı 

İskilip Han 
Gedikpaşa 

Nuruosınaniye 
Cörr.eMler 

69/l 
f9/1 

16/36 

8 
50 

31/48 
8 
1 

71/1 
49/1 

83 
12 

144 
147 

18/12 
21 
15 

2/4 

108.00 
72.00 
21,00 
46.00 

225.00 
450.00 
45.00 
72.00 
63.00 
72.00 
36.00 
36.JlO 
45.00 
72.00 
45.00 
45.00 
90.00 
72.00 
45.00 
34.00 

30.00 

72.00 
67.00 
67.00 
66._00 
33.00 
66.00 
45.00 
45.00 
90.00 

135.00 
33.00 
46.50 
72.00 
45.00 
30.00 
38.00 
45.00 
45.00 
20.00 
18.00 

180.00 
180.00 

48.00 

48.00 
ı8o.oo 

72.00 
72.00 

270.00 
5i.OO 
38.00 
72.00 

108.00 
45 00 

204.00 
31.00 
90 .00 
45.00 

128.00 

30 
26 
25 
30 
35 
20 
30 
45 
20 
40 
25 
25 
30 
30 
30 
35 
35 
30 
30 
30 

25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3o 
40 

20 
30 
30 
30 
:hl 
30 
30 
as 
35 
30 
35 

45 
45 
30 

30 
25 
25 
30 
25 
20 
2Q 
30 

35 
20 
30 
30 
25 
30 
30 

32.40 
1.38 
5.25 
4.06 

70.56 
76.93 
4.72 
8.52 
4.52 

11.05 
9 .00 
9.00 
4.73 

21.60 
2.19 

15.75 
7.94 
3.33 

13.50 
4 11 

9.00 

7.49 
9.47 
7.10 
9.11 
5.18 
1.57 

13.50 
4.59. 
9.17 

S.70 
4.80 
4.85 
4.79 
5.55 
8.19 
3 88 

14.50 
2.84 
256 
6.30 

27.07 
75.67 

6.71 

5.37 
15.211 
13.il 
21.60 
42.35 

4.20 
2.68 
7.81 

13.88 
24.66 
31.57 
3.37 
7.95 
2.26 

10.20 

6.48 
0 28 
1.05 
0.81 

14.ll 
15.39 
0.95 
l.70 
0.90 
2.21 
l.so 
1.80 
0 .95 
4.32 
0.14 
3.15 
1.59 
0.69 
2.70 
0.82 

1.80 

1.50 

1.89 
1.42 
1.82 
1.03 
0.31 
2.70 
0.92 
l.83 

0.74 
o 9ti 
0.97 
0.96 
l.ll 
1.64 
0.78 
290 
0.57 
O.il 
1.26 

5.41 
15.13 

1.34 

1.07 
3.06 
2.68 
4.32 
8.47 
0.84 
0.54 
1.56 

2.78 
4 93 
6 31 
0.68 
1.59 
0.36 
2.05 

8.10 
0.69 
1.31 
1.01 

17.84 
19.23 
l.19 
2.13 
1.13 
2.78 

2.25 
t.18 
uo 
0.55 
3.94 
3.97 
0.86 
S.37 
103 

2.25 

l 87 

1.77 
4.56 
1.29 
0.78 
3.37 
1.15 
2.29 

0.92 
1.20 
1.21 
1.19 
1.39 
2.05 
0.97 
3.82 
0.71 
1.28 
1.57 
8.77 

18.92 
3.35 

1.34 
3.82 
S.36 
5.40 

21.17 
1.05 
0.67 
J.95 

3.47 
6.18 
789 
075 
1.99 
0.39 
2.58 

94l 
941 
941 
941 
9il 
941 
941 
ııu 

941 
941 
940 
941 
941 
941 
941 
941 
941 
941 
941 
941 

941 

941' 
941 
941 
941 
941 
941 
941 
941 
94ı 

941 
941 
941 
941 
941 
941 
941 
941 
941 
911 
941 

941 
94! 
941 

941 
941 
941 
941 
941 
941 
941 
941 

941 
94ı 

941 
941 
941 
9'11 
8U 

u 

124 
12 
ı~6 

877 
252 
54 

131 
160 
376 
412 

17 
17 

132 
69 

102 
284 
565 
22 

306 
330 

415 

12 
103 
103 
109 
620 
109 
131 
13l 

25 
7 

335 
124 

69 
29'1 
105 
309 

55 
55 

302 
129 

9 
9 

280 

24 
159 
151 
1 ~7 

105 
18 
76 
25 

204 
54 

49 
53 
90 

415 
42 

2/21 
40/20 
L7/27 
37/10 
28/22 
24/18 
38/17 
36/29 
42/31 
39/33 
26/13 
29/2ı 

42/21 
16/10 
35/34 
26/34 
39/43 
36/34 
33/34 
19/49 

2l/12 

37/2~ 

4212~ 
42/26 
4-0/24 
42/29 
37/48 
37/32 
37/37 
13/12 
35/19 
'UJ/3 
42/25 
41/~8 

42/9 
ı./37 

41/1, 
29/lll 
J5/4 
42/1 

l7;5 

38/43 
l/16 

... 7/41 

38/11 
38/49 
J8ı13 

2~/50 
39/2(; 
:1!1/!!9 
2R/41 
42/10 

3tt/3S 
35/50 
.ı.o:: 8 
37'4 
J8/4~ 

33/3• 
36/2~ 

AJ"em~ı. :- MaJye ~· besl mükellefler r: '!c 1 yııknrdn thll, iGf., ticaretc:ilh a.<lre , yazı.ı .JUhıslar, terk:t ticaretle yen\ adre.1erini bildirın~mft ft tebeUcıp sal.fthyetH1· b!ıl" k ":";'l~e gostcı n us \'e v1p ,. 
lan araş! tmads ·da buhırıamamış olduk a ndon hizalarında gösterilen yılla" llllt kazanç buhran vergileci ve zamla,rımn <eıı<lllerlne tebliii miımktln olama~lır. 3692 •ayılı ~ı>nu' un 10, ı ı ,,,.; SAHİP VE BAŞM1lBAltKiBt 

NEŞllİYAT DİREKTÖJU): 

SON TELGRAF, 

ETEM İZZET BENİCE 
CEVDET KAıtAtllı.Ob( 

MATBAASl 
1UOcklcle!'inC tevf.n.ıa tebliğ yerlfıo geç n•ck üz.ere ilan oluııur. (l16) .; 


