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'ili Şef ı Kaybedilen 

:~:_<!_a S O A K _ Aı y~:.~~~(!.~~~~!~~ 
'~ (•.•)-Milli Şrf D h • k fJ •1 J B d 

1 

BAh çöl(\nde ıekiı.i1ıci ordu' 
• (dı'Qr lımet laöıı6 on ne rı e- 02"1 iz ve a- ar or u- şt:fıkla berııber taarruza 

ti •) ııat 9 beşte J k J • J • 8 k J geçti. :Bır .n1ktar İlerletJl 
"' hr f( d narın a an 1 pon esı~ erı.. su a an aı - lakin ne:\İce henüz ma16ın 
"'lld·ı ~ uı irmiıler '4.,,' ''•De çiftçileri J • d v • ~ d değil. Salı ak,amı mHlıez 

bijL savaş ar 010 egışmesı' a nazım lcesimiode de müt\tfikler , fi Ketler ıunul-
'•tiı1,11nıııa coıkun Moıkova (ı •) - Neb· Londra, (• a) - H - Sofya, (a.a) - BıJ'g r cnütt~fık toplara '•teı açmıı 

'\it ''••ında Mılli ria doğuıuadaki mub.,e- biye nazrn Edeo, Avım 1 harbiye nazııı beyaı; a• t• ıcar~r lıllta saatlere• baraj 
t!ı'" ol1rak Halk bı leri nehri geçert:k b1'h· kamaraauıda ~eyanatta lıu- 1 bulunarrık Bu•gat ordusu Rttşine devam etmiştir. 

I lllitler ve bal ki• ııaa nelclettik. Nehrin ce- luaarak J p.,ı l trın e İn t' talim ve terbiye gö•mi ş, Hiodiıtan a•kerleri mer 
, ~:•l:aibıllerde bulun aubundaki Alman bü.cumu• 1800 esih olduğunu bun•- soo günlerde te .. biutı ı kezde, Avusturalyılıl•~ ıl• 
•• •rı ıaat oaa doğ munu püı~ürmekteyır. Al- flD logilleredeki J •poo uir f lekmtl etm;ş olmak itıbe- nalde k 11 ybettikleri araıiyl 
~ ''' ku - manlar da burHını alelic:ele leriı.io mübadelcsıyle t rıyle Bulgari tin Balkaı.I r g-eri almışlarJır. BritaDJ• 
.::Ot aıı uze- l k d 1 b tdı, •r1ı1e hareket t t tahkim ediyor r. arı ür ettiğini söylemıotir. • D :ıım ro ünü oynayıcı ğı taob lar büyük bir bar e 
· ---o-- 27 Ağustost• logıl z ur g bi bu ordu hup meyde.- zirmiş düfman taa\dariyle 

' .... ____ Bir erbaşın 
t •ili Şefin yararlıiı 
~§ekkürü ! Beılın (ı.ı) - Al na1>l ı 
~ .... _ I bolıevikleria k öpı übaşı t b 
~l'ııh ( --- kimotıoı dağıtmıştır. Ru-

qllt 1 '·•) Reisi l.r mü iaı kuvvt:ll~ılc t Ü· 

~'t' 'llltt laö ü Konya cum ettıkleri halde topçu· 
' '1.1d, " ~llb •ıı ve köy)'". 1 trımııın yıktıkları istibkim 

t, la'lbıt için göı üş laran bedmi ve tank ı 'ar
' 

6 
'-bubat mesele- laumızın fuliyetı y rdımı 

t,1
1 k1hıiltn lıolayfı'c· ile dütm•n• zararlar ver· 
' k6, etcnittir. 1 dirdık, bir a:ı ilerledik. 

') '-._0 __ _ ı Bir eı b•ş tek başına 
Y ,,. bomba ile 4 bınk tab p 
... lnj O 1 etti. Doğuda şimdiye ka.d• r 
C~f t• 1 l tank tahrıp eden lı r 

iŞlerİ 1 erbaş ta 2 naokc büc' m 
V I -o- 1 etmiş, fakat yaralandığ iç o 

• ' 1 8. S b . 0- arlıadıılau yetioeıek diğer 
''~ L ı rı ney k' h . . 1 d' '' . '• ~er 1_ tan ı ta rıp etwıt er ır. tt tıtQal ıamı ıoza· 

'tQı' 1 •e •kıam av- ---V •nı,, 

'• •ıı 8 
"· htı .. · ~tr•rnada mab ıul 
" "'bı l .._,~, •e toprak ofi-

~ 'l '''t İtlerini tet, ıı.ı, 
lbıa1t •e köyl& ile k o· 

llt. 

bir esirin 
mektubu 
----o---

Moıkova (Radyo 8) -
..... _ Tuhılın Alman e~irlerin· 

\ıı. _o __ _ 

y den Y akup Maycı in üstüc-
tt.~ de bir mektup çıkmtıt ır. 
"• Q .d la. llej e De Bu mektup Al nan işg·lıo-
~t ) 4eki Fran11da bul1.1aaa ar-

0 uyor ? kada,ıauaa ynıl111ışhr. .. --'J "''•~ -o___ Mektupta yakup diyor ki: 
~'-~ı,1,0••, (a.a) _ Tıı "Biz bu•ada dö tte biirn iı 

~lld· lllub8 biri radyo ksldık. Buradaki diğer 
b iti.. 1 b 

\"Ilı ~ıOt: Fıanuz ar ur•daa kaçm k 
'- -~ .. ,d•talau, Voroaejio v~ evlerine gitmek istiyo -

-~~'tlbi l~ 611~mli bir yeri lar." 
:"l ' ., ş· ~, • t,,~.' ıaulde de lıa ---o---
~ ''•aı ~& ıl eden bir yol, n y "d k d · "·''''•t atQrrı ile almıştır. 801 en urşuna ,_ 
~~-,,~ I& .. Ve yara( lan zı·ıenıer., 
~ ı,, ~Oprü baılarıa 

leri, 30 Eylülde de jıpo a ada da uf~ı ler temi::ı ede J'•ptı~luı bir muharebede 
lar mübıdt l 1 edıh cdı tır b lcceL lir. D mıştir. logıliı 1 er muvı ff ak olmuı 

----- ---o--- tur. Netice mtçbuldü. Ola 

Hücum Em r ne iliz k ı öğled, n ıoara ırelen b•ber 
r a 1- lerde biriıı cı ve ikinci Bı i· 

nın kardeşi 
cephede 

t•nya haıru2ler1 Rome i• 
tıatl.rında çar pışmab ta ol
:iuklarırıı bıtdıı miştir. 

Bulia (ı.•) - Rostofu 
doğudaD biicuma uğrarnı s 
Rus li urmayıoa yeni bir ş 
kİ verdirmiştir. Alman i- -
aıa darıı da kuvveti i R Lor dıa (Radyo 8 ISf=.. 
t fo ş g idi t lııgıliz k alıo n ~ard ~ı E 

---o---
Ru~lar diyor

b
- . . ıtemeyn cephesıne gıtoııs 

sonra ucum emru11 v, • 
· t' cır. Oradaki kıt. I uı gö t- lar ki 

nıı ır. 

K t ·ı O l C k ve madalyı lcr t~zı 
ronya ı e on b• n d k 
d b . b""f . le ec tır. 

Moıkova, 8.15 (Radyo)
Voroa~ j tt p le:iade y•pl• 
lın kanlı muharebed• dlf 
manın 15 h gını tabıfp 
ettik. 2000 er ve ıubıy af. 
dürdük. Di,er bir ketim
de de 45 top, 2 tan~, 3 

araı ıo • ru tr o g'(SJD e 
baş'ıyaa muharebeler el • -- 0 

--

~•m ediyor. Nebıia doru- Mühi bir 
ıu daki mubuebehrdc la-
tısına g• çcniştir. 

-----
Yeni bir sila ı 

-·-
için 30milyorı 

V •Şİııgton (RadyoS.16) 
Hbb Ü net ıöıcüıü A.,,t r 
bük fıaıttioin yeoi bir ıi i b 
içia ihtira hakkı olarak 3 
milyon dolu hhıis ettiğ uı 
sötl .. miştir. 

--o-----

Bütün ceuhe 
d. baro 

Londra (• a)-Mısır .c p· 
hcsiode bütün kesimler e 

baıp gea'ş bir ölçüde t4 • 
um ediyor. Teşebbüs İ 1-

giliı.lerdedir1 Boş noktal -
da ıl leme kaydoluouyc. r 

- --u -

romda 
nezaket 

to~lantı 
Sidney (• •)-Müttefı • radyo istasyonu, 10 otomo 

leıin ceııup kumandaol .. ı- bil ve kamyoa aldık, No•~• 
,ıo harp v ı.iyetini tetli k Kasrki de bir düımın ta•k 
ıçia bir toplantı yapnılıı ı lumpıoi bombaladık. Akı• 
cararlaştmlmışhr.. neticesinde Hkerlet )d ylk 

Toplaohoıo yeri btli lü elli lcamyoa, 6 11 braaı 
h ğil, konuşul ıcak meıe· imh• ettik. AtmaDI., ba 
(der de meçhuldür. bu ple 1350den faıla aıkeı 

---
0
--- ve ıubıy kaybettiler. Bizi• 

Paraşütçü 
manevraları 

uyiatımu: ı :ı.dar. 

Kalenin cepbuiade i•• 
gal alhndaki yerlerde çete 
(erimiz 42 Hitltrci yok et 
tiler 11e 42 otomobil yall! 

Tokyo (• •) - Büyük 
paHşütçü mfifıeıeleıi Mi 

tılır. 
ıudonun huzurunda tali o 
111eydaoıoda bir manevra 
yap ı~l ardır. 

---o---
Yeni lneiliz 

a ınları 

---o--
Ortakları Ro 

maoyadan 
toprak isti

vorlar 

l,'-'lbl)~ttiyorlar. iki geçit Moskova (• .ı) - Roy-
\t lı, ' .elimize geçmiş- ter : Vaşington (a.11) - C • 

büro· nuplaki Ruı mukavemesti 
ub y aıtmakla beraber durum 
dizil- nezaketini mubıfna edi· 

' il f tçıt ı· . s b b 1 tit •l,, . " ıauze geç- ovyet a er er 
t, t, •dır. Dördüncü a-e su u göte pilrİ:te ilç 

'lta!:'llluıun ıiddetli ( i e iki kişi b.u şuna 

Loodra, ( .a)- Düşme 
işgelıad~; topraklar a'uı 

yıpan logiliı. tayyareleri 
bir kıç metre alçıa ~•a u
çarak bomb .. I r &tmışlardır 
bılınaolar ıığıu:Cfara i tı 

c ı ya mc«.:bur L• l nışlud11 
Di r uçalr teşkılleıi de 
bomba uçaklariyle mücade· 

leye devam etmiolerdir 

Loodu. (• •) - Bu' 
riatan ve Macariatan a 
ettıkferi bir ittıfaldı B 
gariataoa Dobıuca ve 

cariıtaaa da Macar topr 
larnua Romınyadaa a 
ması için Ahneayaya m 
caata kararlııtaımıılar•., •dır. mittir. yor. 



Sıhhat ve içtima"' 
Muaveue · vt.!. akti 
Neşriya ınc:!an 

----·---· 
Saöııuım~za z~ dr 
ııren bi~r1 a . 
KURilu~ 

fiatla 
SEHi .. 

zla 
s<ı ·mışlar 

M~r.e::~~.:::d. b~Lc Buğdau ve arpa 
k l Hakkı Gündün f ula: getiriliuor 
fi atla şekeı sattığı, ayni . 

d . 1 "emlekcte hart"len ac-kaza a ıebse komısyoccu- m ~ • 

KIHVECILERDEN 
TAAHHÜTNAME 

Bugüob 
~ 

te değet 
ıu Hüseyin Karaburun sd;. ti:Ho?n 2000 ton buidaydın 

-8- f 1 1. t başka yeoi<İ,•n bazı parti-8 . ze iaı uının yli..:ıc meıiue 
ar1a31lardc çer•gellı l~uı l b' d'w. dd' . I Jer de getirilGlektedlr. Ay· 

1 Ağustostan itibaı eo 

Kahve ve çıy inbi11rı fi. 
len bıolıyacak, bu iki mad
de inhisar idaresince H· 

hlccaktır. 

günd 
Büyük iakıli 

rlbi meahaleleıi• 
olan 10-23 ttot~ 
tarihinin buıl0 .~ 
d6aümüdür. O fil~ 
riyet bıyramı, 1 

••1111 çok az oluru hL il U• • 8~01 ~ ıyet vesi~ '1'
1 1

d I 1~1111 e 1 rıca Hara yolıylo arpa da 
'k~ l ~.o ıycy tu ım e ı auı er-

••• uu aşı ar o mu. . ithal , d lcniştir. 
Kart uyıaı (25) i geçtiktt u dır. HÜKÜMET 
ıoara butalıiın •rizı mey· MÜBAYAATI 

Kı bve ve çaylara bıı· 
ka maddeler karıotırmıya
caldırına dair inhisar mo 
murlaı ı tarafından kahve
hane sahiplerinden birer 
taabbütaame alınmaktadır. 

..... çıkmaia bışlu. Bar- Sivrisinek So' kararnameler muci· 
1akt• (l:o •e d•ha raz a bince mahıulün yeni fiıt 

b · · · at•• arıyttını yar t_ 
çoiu11 ua ve e~ ~İfl' 
Atatüı lüa iştır• ~ k•rt olduktan ıonra vücu - rırıücadelesi ı., ı. u.übayaasına ba.şlın· 

da kan.sazlık alim'"!leri be- mıc.tu. il" mübıyaat ccaup 
1 1 Dü l ıebriınizin muhtel f Y 

lr r. mıolıkaaından yapılmıtbr. 
leti iakirazd•• 

yeni bir ka- için yap.l!Dlf ••• BELLi BAŞLI ARAZL ARI yerlcribde evlere ıivriıiı.tk 
~ Bir luç gü .. deaberi polat· B l led, mücadele ıçia btlc::.· .. . b' la•' 

ti• ı d hamıyetlı 11 • ,t aı uj'ııra ve bıfif ladan da miioaynalara bıt· •- ı d f b diye ce mnot tevzi edif-•aaa ar o ena ve güç a- lanıl mı ıtır. 
8V8SI tic11i idi. Hoır•t.1 

Bir düğün gece.iade airuada Tlrk ~İ· 
Cumıovuınıa Oilananuı çok tc:hiıler. ~eri• 
kiyiiade otul'aa Saniyeyi temmuz tarıbı, 
öldürm ekle mazaua ayni zıa öncüler' ol•• 

köyden Ayrancı Ahmet kaddea ıebitlerir 
ve arkadaılaraaın enakı 6Diiado bilr111•1 ' 

zım iltab11zlık büyük ab- miştır. Güıt lyalı mıntakL- EL KONMA 
abdelte çıkmakda intizam- ıındald evlere iki kiloya T AHSISATl 
ııalık buyük abdestte kın kadar mazot verilmif, buı Mc htc lıf el konma ka· 
lekeleri gör6ameai ve vü· yeıl :ıc de puHız olarak k . . · 

d • I ruluı ın tatbi i ıçıa şım cadaa aündea aüco zayıf- mazot ödurü müşlür. l ı· 
• • diye kad'"r 100 mi yon ıra lımaııd1r. hhs iı edildiii aclaıılmık-

Haıtalık ilerlerse vo 
kurtlar bau•kta çoiı l na 
kalpte hıyecan k•nıızlık 
ile beraber baatan:q el ve 
a7akla11ada Jbıon ıar.11 
l'ealder basıl olur. Çok iler
lemiı vakaJarda iac göz 
lııpıld uıoıa etrafı bırs•k· 
lar •e aui leaeabliyede 
ıitk,ali.I( husule gefir ve 
lı:aıekıiye yol açar. 

Nekaroryu.'jard.;ıa kur
tul <Lak içia bu ıusi iliç ı l
mak lizımdır. Bu İliç ın
eak doktaı lar tarafıodın 

-----
Viyanadı profeaör Kıp 

lın iua. Jul• meymunJar 
awıındaki milaaaebetin de
ıecuioi anlamak içia iau 
oa en çok benziyea uran 
gotaııg cinainden iki b&yük 

mıymuou tedarik etmiı ve 
Buaları villiuada bral !miş 
tir .. 

• b" - dlf· ağır ceu mabkemuıae ğimiz ır rua ~ 

ıevkedilmit1tir. Bu mıhke · iaşe tef ___ .. __ tadır. 

meye ı itntoıua Sinde bas d 
1 anaca l tar tında 

Katil mah.. _____ melet 
kôm oldu Yaz tatili ı.,. ;,ı.,; ;çi' ~ 
Bir içki unasanda Eş b ) d raı lar ahnacai"'1 fı 

rtfp 1 . da Makıut oglıı Ni 8Ş 8 1 Bu kararlara gö!' ~ 
yazivi bıç1:.k.~a _ ka nınd~n Aol •yede düodea itiba· rakabe beye~ldfl b 
yarı lıyuık o ldurea Eı:nı~ reo yaz tatiline baıl•nmış yor. Uu uıı~e ti 
oğlu Yaşarın ınuba\:. eme1t tar. E:lü ün yedisine kadar l nriliyor. Subıt• ,, 
ciDn ağır ceza mahkeme- devam edC:cek ol an tatil na da lüzum k• 111 

ıiade bitirilmiıtir. Y aıarın zamınında meıbllt cürüo.ı lıtılmııhr. 11~, 6 b . ,, 1 

Yerilebilir•vc o. lırın tavs:- man ur fın-Ja ef < ndilerinin 
JHİ veçbil~ kull•nılır. muhabbet ve itımadını ka· 

Maymunlar soa derece 
zeki c. lduklarıadaa az za. 

19 ı t ne ıy ap11ae ve işlerine ve mevkuflu div•- laıe mibtr ş d 
öl 1üri. üiü Niyaıiııia baba- lar• r ö )etç! kalan üçüncü viyle doğruda~ • 

sıua bin lira t• z~in.at. öde uliye ~ ua mahkemui ba· Tıcard vek~le~: ill. 

KORMNMA ÇARELERİ unmışl .. dıı-. Pıofesör, bir mHiL e karar veulmııtır. c•khr. umumi miidurl ı 0fı 

---o--- ---o-- - ıünülüyor. ~~tr~~ıit; Baru!duıoda kancalı müd:ht sonrn maymunları 
kart boluu:u ltimselu bu kafc:se ıokmamsğa ve evi 
puazitiıı yu nurtala·ı . 1 lıü- nio içioclu serbest bırak 
lyll abde~tlcrı ıl ~ t:ltafa maığa bışlaaıa~ lır. Maymun 

lnciraltından hare- Düştü ve öldü 
ket eden son vapur Küşıyaı1a okulu badc

mesiuden 40 yışıı da D• 

aihayt t verılec • fi'' 
rik ve daiıtoı• 0 b'I 

tf11bO 
dıralıcakhr. . ıt•' 
luudeki taluD lu, 'f .:adile • İoin bütüa ba· yayıctkları içio iJ!t Qace bu 

rekt tl rıoi ~ilwl t ediyoıribileriai kontrol l'tmek Cumartesi ve P.&zardan daylı Mehmet, dün aabah hazırlanmaktadır· 
I ardı. Bu da p of ıö ün 

arazi ve t.l rıfı bulaştıım1ı1· ilmi tetkiklerid kol•yJaı 
larıuu öcü ıo g~çaıelc fa· 

başka günlerde laciraltıo- okulda bc:ş buçuk metre sof 
d•a sa•t 21,so buektt yüksekliğinde bir ubp•y• Cenupta 
eden sou ıtf r vapuıu bal- "lkmı•. müvazenes·.ni k•}· k adili zımdır. Buu~o için de ma 

den kuyuların da tücc:llerde 
t.ıila b uın11Llat1ada ve bu 
Da benzer yerlerde çal ş11n 
amelelerin a~destleriai aç
hr1lau üstü ö türü ve etra 
fa yayılmiya c•k ıe'}ilde 
muotaum aod~nne çu 
kurların:ıı yc.p•ı •. ~k ve uu 
yerlere abdeıt bo- "lala lnı 
temin etmek lizımJ.r Bu 
ribi yer lt.:-de b~tüaı i~çilt r 
meyd•nlau açıkla ı a ı...b :icııt 
eta.ıiveJeldı!ı riir ve bı nuu 

l~iDde cezı i e c. iı 1 r ııfn • 
malıdır. 

-Sonu ı · a7-

---ı.m ~ 'it ......... 

ıoopera Uf çUik ~ur
su aç.ı~ı 

Atatükliıcsıode bir lto
operatifcıl k ku su ,,,ılm ş-

111. Kuua !İ§e ve oıta 
olaal mezpalurndlin { k bo 

ltal edilecektir. 

tuıyor ::! u . Y' y ga e 
d b · · · kın iıt iri Gzerioe bugün· bederek düşmüt, aaır ıu· Bir güa o • ız netçısı, • • ) _, .J 

h deli l' tıbarea ıaat 23 kıl tt ) Jttır Hııta Be lin ( •·5 ıı',. prcıfcaöıe sabıb kı v.ltı re e yarı •nm · • ·ddet ~~ 
1101 bir tt pi! içinde getir lnçak'ır. Bu nyedc bılk haneye naklolunın Meb· ctplıesinde şı Jd9' 

loc 'ıra tında bir Hat f•zl• t b' • o"l,...,.ücı ba b ... rbi r•P' a.ef miştir. O ıır•d maymual.ar me , ır az ıoar .... v· .. r" 
Laboratuvarda buluauyor v~ kalmak suretiyle iıtifıdo tür. kuşatılmış ol•11 'i' 

"'' efl!odi lerio İo ye.,. ek yeyi edebil çe~ tir. 1 . k ıı·k l arı yolr edılı:Pe 
ıia i tttkık ediyorlardı. Bu • BASMAHAr4EDE, zmır as er şu. DiKi<~ 
u•lık profesö ' bık•u ID ~ ALI ULViNiN bası·ndan 
b c .. bıaı ödemek İçın cjı YAZLIK BAHÇESiNDE .. ., v·· d ,. 
danıaoao çıkarmış olduğa 339 lula r ucı: a .,, 
bir kıç ban&.. notu lepsioın SANATKAR NUREDDiN h el 
ıçıııe aıoyruuş Vd c:llcrivı GENÇ VE ARKADAŞLarı 1 - 339 doğumlu en- ru 3 ~ı· 
yıklimak ıçın muadaQ uz k ill BU AKŞAM mi tıa ılil ve aon yoklamalara _ Böyle ac 

l•şaııştu.. d 1 bitmek üıeredır. Yo~ lama- gidiyo• ıu. ? b•'tı ~--
Bu fırsmtı l1 açırmıyı n Ka gıp ıar eş er farını yı ph: mıyaol11 ın be- -Sıcaklar ~ ır. 

caıyıııur.:lar, preıLuörüo >• Dram k.'.>ıoedi "3" perde men ıubcye müracaatla Y•P ıir.iılori yatıştır0';0ıt' G.Jek yiyişini taklit için tep- cumaları liıımdır. luğu 1 metp•t1 ,.,.~ 
ıır.ıa bduaciuğu mu. ya y . G 1 çı·nıı·ıer 2 - 339 doğumlu'arla (ÇAN KAYA) ,,,ıh 
yol 1 Ş'Dljl •• ve boakaoıı... enı e en muam, l•ye tabi mekt. p la ıı•ıiaoıuada ·'·~-~ 
yakaladıklArı kibi çiğaeyip V U N G T 1 R Y O S U lebt leı ioio t"' ci 1 :r ioi yap· miz bı ·ıa, ne~ıı ~· fVj 
yutmu~ludır. Akıl •ıu• hayret veren var· tırmamış olanların te•cil ğuk bira, luıı b'jlll 

P.raya dü~kün dao yete ve Akordyooist muam· lelerioi yaprırmalaıı zeler uyeaiade p 
P of es ör, bu k•yıp üzcrioe 5 A A D E T l b '-1 d dı belO 

ve y aptırmıyan ar &g arın· uma gı , •' ıuycnunlar üıeliadc tetki&.· 'l d~pııtiat da askerlik kanununun co·ıma tif .. buluY01'1,,ı lc:r yapm1&k ıevduındaa EMiN AT ABAY ar 
zai bü kümlerinin tatbik edi varyete num u~ gı çmi, ve bur ları bir s.bnemizde.. d' 
ltc~ii ilin olunur. meste ıyor ... ıiıı&e utmııhr. 
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~lly A Yi SADIK! Katil kaçtı ve 
..... 3 - YAZAN: ltiŞAT NURi yakalandı 

h ___ __ lıtar bul - Dün adliye.· 

'flh de du uım111 yapılın ilurıi 
t\ zavallı doktor, dedi ..• ac'ıod .. bir lot l j·nduna 
u~.. k .. . Dl:'U (ti adem k•çmıştır. G ç 

~" 'Qe boy le bir felaket e l v kıt Ahır~ ıp da ~izlon 
11 

~f'Qd h • •k ) ~ di~i luy. lı"lar a:;.ı oda 
~ ınız a •• ıtı atsız ıgı- yalulaomıttdır. ' ·~•n k • • • ~. cezasını çe mıssınız.a. 

1 

---o---

Tehlike 
ihtarı 

1 ~ ~~~~lı ııt'ı ilı1111içl:'7çia:;: ayıadım. VBcuduai 
'~ı,, •ı Cllit, tli7lerim dik•D diken olmuştu. "M6rkne 

~1 1'to,ı,.;t,. diyen aesler hali kulaiımın içinde çıirı· Loadra, (a.ı) -1 ogiltne 
~ 1

•• Alman itg•lindekl kara.su· 
~ 'tı i;:d•ttılc ıC>nmfişt6 . PeaÇeredon rlren bıfif bir larında bahk avlıyanlua bir 
J .. 'iı1a ~ telfoaun parladığını ıördtlm. tebliğ y.parak eıki ibtarı 
~ "'\: ' 11f•ra yaktım, kenedi kendimi teakfae bı~la- bahrl-tmıı ve 24 temmuz• 

~-... Ş daa itibaren buıemiler için 
I•~ ~'ııı,11•rif ıocuklaia bnak.. aeade mntbit bir rnid~ bir tehlike oUuiuau bildir · '~-~Q ••r •. aebebiai:pek İ}İ bildiiia bir lrabua miştir. Çüohü fngilt~rtye 
~1 "1i, f;ıe ttlcfo11 ed'ip kendini rezil edeceluia. göre, düşmao, bu gemıl ri 

; tle,ıdea biri dsyıaımıdı: ukeri maksatlar} i kullaa. 

• ~ıaı Çıll~de de iyi hb •mmtıl bay dol.tor, dedi, ben maktadır. 
'l~İrıcı ,'rtrdım .. b •1dı birinci rliyıya evham diyelim. LegU meccani 

1 takt 11
·• fHete romaıııı gibi mabath r&ya olur mu? 

ka. 
ıstlgenler ı ..... ~ Qr Şetif cev•p verdi: bullerinl 

'•' lt~la 'i~aramı içerken ıyai muhakemeyi yıptım. 
~l,ıa tp•tı bıdiıelerİDİ dütündüm Rubl arın böyle Anka•a, (a a) · - L•ae 

'\ 11l•i b" b" 1 . - . d . I f ""orta . mekltplere le l 
l4ı:. 'htaı ed'"' 1 

" ır erı uzer1n • tu1r yapma Uh 
1 11 meccani kabulldrini iıliet ı.· 

"-lll a· ıyodu. Nibıyc:t dayanamadım teltfona yü 
tı~~ ... , .'Q C116tk&llt ile k5•~iim8u cinr ol an poliı ler müracaaıl eunı 1 as U•· 

'~1 I:> Y toı il" 20 ağustu akıııı.ı · 
Qıı d • uldum. ... kadar bufondukları yeı -

~ı' 1':~~- ., aabibi aöıe kars,tı: 1 rio l11e yabud orta mt~· 
~' 't ~ed·ıı ıiıe bir ıey olınadıiu ı ıöyladilcr ve ııül- tıp yıbud da maarıf aü 
ıı6 ()O~t '·· • durlü~ lerine yapacü l u d ı r 
ttf 1~' ft 

0
' bışıoı iki tarafa Hlladı: Türkçe im tabanı 1 Ey üfd, 

d ıd~'dı .. ~'' •ıizim, dedi, it ıizia nnoettiiioiı gibi m•l•matik imtihanı da 2 
~.1tı111 •r komisere evimin korucular tarafından !a· 1 Eylulde sabab sa•t 9 < ı 
"'"" ' ço '-1 k ·ı~ "I, cua erımıa öldDriil nek Ozere olduiunu ıöy yapıla_c_a_~_ır_. ____ _ 

~.ı .~ı~,~di o;, koç joad••m• ;ı. ko, yorum, dedi. f agdalt Bilgiler 
b4' , ~qa· C:.GQ bıııada ne kadar beklediiimi ıöylemİ) e- ~T • ı• l 
fif }~dt ~~6 böyle Umn)uda fnHa nkit binini y ışne l pe tc 
i'· \ i~,;· 1 Beş bardak ıu bPf çor 
.,ı' ~~ı,,:t l•I ~ıldı, titreye titr~ye reupt6rü kula~ı· ba kııığı niıaata (125) 
b'I 'ıaı Gaı ·· ~ il gram Ayoi budakla i . ı ' ·~,· • . 8, IQ ıui : buçuk bardak toz ıe~ r 

,~''t, kl'taı ı6küa ve itidıliaiıi muhıfaıa edil iz İ11i buçuk bardak ııkn a 
't Ofluk k f d 1 . ( 1 tj ıaı, I oruca ar ao bir lı111mını yak•hdı k .. •ışoe ıuyu a mı ı. 

tıı ''ıad,~ '•tf vakıiode yetiıemedi". A'çakl•r zcvct.-' Btş bardak ıuyu tene · 
-~ tı:ı~biı· 0 daııaın kopı11oda ş ' bit etmiıler küçük 

1 
re ile alete koymall fıı. •r 

(il l ... b - . . . . ' f k k . DQoi oguıodaln b ıı bır yerdeler1 ılırkea Çil · ı ır •yoayınca ıuşuh )'I 

~ Q~t~QıllşJ.,... ' ıu ile salep koyuluğu1ı< a 

~•tı k b.'Y Şerif ıusmuıtu. O!lada bntüa beniılı:r 1 
ezmeli kıyo•'•D auyua içer· 

'tlı ~~aılaaiıtf.. ı • ine akıhrak ili ve etmt li, 
~' v b r l>ay: I Banu y~p•rken tet cere yl 
'ıtt, ~~ lavıl 'ı dnktor, dedi. D'"m 9k bö le bir f 4• kepçe ıle mütemıdiyea ıı. •. 
~ lı tt•dıa 1 b I 'k - y rıttumah. (Alui talstir e 
~ı ~ t(i z a. h ıh11lıiınızıa cnuını çekmış• . t t 1 ) k 
~ı, k

1 
.. Yada ~erkue telefon eheydioiz belki rdı· 1 toışaaka otp anı: . ve 

1
. ar 

1 
': 

~ 
Vo~ ''oı1 • k J d ıra arış ıra pırırme ı. 

to, L ear ı ır ı. 1 N' .. ._ ·ı 
J 1 ı q•fif lfaata aOll\lllU UI •n ttce çe glilerek: ofoncuya ve ıcff atlanıncı , . 
~ ı t~t't•iQı· Qı de kızım da bımdolıun aaidır, dt: di kadar pitirmeli. 'K, pceden 

b,~ta, d ıhıı •rka11nı ıöylemedim, ttLfoa vak'•ıı c-a pelte halinde akınca içtr· 
\ dı ' ' d w •k' iL' -

Tallhln- aksiliği 
---o---

Nevyoı kta çı \ca., Ti.n~ 

Bir 2arsonun 
istatistiği 

---o-~ 

ıdh bafhhk mecmuının d f Almanyının Dl.el or 
Jakob i~mind -:: bir rrulubi ıebriode bir lokantada 30 
ri vu. Bu mu~ubir İ·<İ se· aenedenberi çalııın bir rar 
"'edir. ölüa l ~ s • k' l sm1' ıoa ber güo yaptıiı itler 
Kalfnıode tayyare bomlaı - baklundal bir iatatiıtik tat· 
luıudan mucizıa şeı lınde muttur. Bir kaç ıila ene 1 
kurtulmuş Jakoıılenn eline ba ıaraoD bu ittatiatllde· 
ttnşt;ikten sonra kaç'tlış rio şu u~umi plançoıunu 
Puifi te küçük bir Hndt 1 yapmııt1ı: 
içind., dalğa1H'a~çarp ş ralc Gu son 30 sene ·urfta
bin zorla emin bir yu• da 450 bin fincan kahve, 
kıpriı atmış nibueı Avus 0 kadar tabak çorba, 270 

tralyaya kavuşmuştu•. bia litre bir•, 48 bin ıiıa 
Kılifornivadıki nişanlı f 

mubt. l f içki, 27 bin lıtre 
ıı ba,ından geçenleri habn 
alınca derhal uçup ukaıln şıup, 180 bia f'I• muhte• 
dıa geleceğini . bildirmiş. 0 l f iıpirlolu içkilu, 270 bia 
da tayyare ile ıöoderd {(i kontyou yemdk aatmııtır. 
bir mektupta h•'P ~•bal.. Buc.ılar budet için gar
rıadakl t~blik~ler · dol •yııı y 100 900 binden f11la -&e11p 

la katiyea gelmemeaiı i mıkbuzu yermİf 'ya bu ı•J 
t-niye eylemiıtir. fakat bu 
uıuo mektubun altın" şu 

•ÖJ leri ılive dmiştir:"bır 
1akika kaybttmeden gel .. 

Avustnlya bava rrı•v 
d•nın ia oi,anl111nı be~ l ı 
yor Nişanlıyı getiun t. y· 
y.,e 1Jf1.1kta ~ö üamüş bu 

leri müşterileria muılarııa 
m.ıalarına kadu

1 
gôt6ı0p 

getirmek için 135 bin kilo 

mttre yol yürüm&ıtür. 

l!öyl 1 kle ganoo, mOt· 
terilerioinin lnyfi için dl11 
yayı üç dtf • dolaımıt de· 

mektir. 

---o---
ı 
'\ 

ıırada korkunç bir k. z* 
ulı..yor, havalaomaga b 111 -

) a bir mektup hvyar ... ı 
3ozuluyor boşanıyor dümc o 

tutmıyarak istikbılcile Ilı Kabak geUstı umesı 
ouluırıduğu yere aaldmyo•. · 

Oraba buluaanlardıa ge· ~rtıgor · 
aeral Mac Artbu1

1Jo sayıl. o ,,, . s 
, e Fılıpinde büyü~ bizmt t Haı p scaesiade ~vru· 

le i görülerı Geaera Jo j pıda lubak iatıh11lih ela 
ılc zav•llı Jokobi iri c 1 • artmaktadır. Dıaimarka 

'•k Ö Oyor. babçeunluı, bu y• kabıl& 
Dü1ünüa bir kerı; b :a 

tüılü ölüm teblikea!aden 

-".urtulduktaa ve Avuıt,. l· 
r•d• tmniyete kavuştuğu 
ou sandıktan ıonra bine e 
oirgöriılen bir luıanıo ku -

oanı olmak •e binlerce o il 
ıJZpklao gel~a nişanl.1101 
oeklerken Ölmek ııe demtk. 

Kazayı yadan pilc..t: 
"Ben ne ettim!., diye diy 
çıldırmııtu. TaJib; f .cia 

ekim ıahıluıoı arthrmıı· 

luJ1r. 

Kabıaıo çe~iıdekfe i Y•i 
iıtibsalı için kul ı!»ılmalı.-

tadır. Y •iı ı lıodıktaa ıonr• 

kalan çekiı eek pHHI h11 
vu 1 ,,. yedirilmektedir. 

yaratmar İltediii zamaD 
amma da in11f111 olabilt
yor. 

Elhamra Sinemasında • • t 
t 3 muazı• m filim birden ı : s• b• • • Türkçe muıiki· S.det·Z 
; 10 lrlDCI ge Cetin Kaynak Şarkıları: 
ı okuyanlar Müair Nureddin - Müze)yen Senar ı 
:G••ı k d Türkçe ıöılü Yara ı 
: U meyen 8 IDtao- Greta Garbo: 
: A k •• 1 2ilizce ıözlü Yaratanlar: ı 
: Ş FU y 8SILeılio Hovvart lnsrrit Beri•mat 
:Bıobirirıci gtce 4 9.15 G kadıo2 7 20 A.RüyaaıS.50de: 
ı Cumartesi, pu '· 12 40 da bıılar ı 
: Hı ftaoın her güoOade ilk seanılarda Hloo20kuı uıtar: 

.._,_.- . -- ....... ı' t iki, I . ogıuıu ı ı ev ve •I ruyıaıa üçün< ü ıine ıek.ui atmalı. Ş ~!! t t 

I• ,,,;lılıt\ luaci rOyadın ıonra kendi kendimi tuki- hmamiyle eriyiociye ıudaı f r a yyare sin em asında 1' et. : 
~,, 1 b,,~' 0 turduium yerde tekrar dalmııım .. Mide 1 karıştırarak p ıirmt li. l 64

6 ı 
ı,r ~t ~eydir.. THcereyi ateıten ind11 Büyük fıl •m biıden Franauca ıöılii ı 

I' ~, - s o N - meli ve Ô!lceden 11lulu•~ ! 1 - C-aip Ufuklar ı 
~ _ hazırlanan vi,ae ıuyu. u • : 
o~ f "" içeuiae ilive etmeli. iyice ı Oynıyaıı: Roaald c ı aaD Fıanıızca ıöıl6 : 

,i•1 . t iitünler ·tek tip k.,.,t.jmaı. ve tab·~ı ,. ; 2 - Zaman Adamı i 
P'~~ 1 l,t yı but yükıek lıenu lı bir • C 1 O 

'I' '~b ---o--- k J b b : Oınıyanlu: Maurice lıeva ıer • lıver Popeako ı 
~ -t~ Uf, - a ı • o~ıltm. lı, Soiuyun ' Frao112cı ıöılü ı 
~ ,, \ ı,ti k Ege, Marmara ·bavıaıı Ye Karader iz ca şeffat lurrnızı reni.. te t 1 k H . 
f ,,ı,t,'~•t ıı:~!reai bu2üa IOD topltDhllDI yıph. Ve· hyutli bir prlte olur. Buz ı 3 - Satı 1 ayalet i 

••ada rapor b .. ı laadı. Tophohda tütün ' dof•btnda bir müddtt dur : Oynıyan: Robeıt Donat : 
~ t~uıyy. n tipler, hu:c:? gö ıdcdlecek tütno· 1 duktan ıonra viıneli doo· :Matineler: G. U. 3,10, 7,10 Z A. 4, O, 8,30 S. H.ı 

t tip teıbit ec i] H. 1 dur mı hiuiai Ycrir. : 5.50, 9 50 Cumartesi, 1 50 Pazar 12,30da baılar ı 
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~·~al j L ·-ı, ' erika-~işi ı ~AD~Y··~OT~EL~C~A~FH~1 A~BE~RL~E la o ı'"' m ·· .. ,a se beti 
g·üde .iv ~r. gergin 
Lt>ndra ( •) - /J m• - ---v--- ITürk gazete- Çinlilerde mu Bir macll 

lar Doo ist!k~r'J•thıde iler- Alllc ra (R G.) - Ame- • • 

l•m•iebı111'.d~Har ~anbc:ri ıika . Fra~s• mÜDHebtt· cil ri ve pro- vaff akıyetler Heyeti 
aldılrlmrı Rıu r.airleı' t1ı - l•ri ia luınderiyedeki Fuı - Çuokitg. (• .•) _ Çin Budıpeıte, (•·•); 
inada rakam btl.ı ctmcc.ış ın: harp ıemileri meae( .. sf D8i[8Dd8 teııl ·f: auk Ruıyada bir r' 
lerdir. Bu, Ala.ıan re1mı z: - d ı mil b ti ak ıs• 
•alafiJenaİD de itiraf ettiği lyb 'tl(UD en DOrm~ıaden Daıke• nazırı Çıı liler V HCOl>Un Ct• 1eya & yapm 811 

t "Sr çeı çe•H çı . oubun ;iA Çuyanı elde tutu- bey et ayrılcuıftır. df 
CJbl Timoçeakonun tu:ı.uı mıştır. BlrliD, (a .a) - P.op•· .yorlar Şım•I Honn•nda ÇiD lşı•I ~dilen yeri•' ,t 
aamaa ve yerini seçmek A:nerika hı.iciye naıır ğa11d• aazm doktor Göbelı 11 uvvrtleri Liiçuar ba1 a durum bıkkıada it 
aıere kendi istei'iyl ç"k ıl· F l. b ı d · ı. 

mu.vı .ın 111 ranııı oüyülr Ü• imıetın ıv< ti tiıenne cn~ydaııını nptetmlıler ve yıp.acaatır. 41; •• delildir. __,,,, 
elçisi) le karal'leştırılmıı bir Alma; yada nir le~kik le· bir çok mObimmat elde ---o------

Sıhhiyede 
Maaşları 

mlil~ıc.tı iptal etmesi dik- yabati yapmakta olan T6rl. ctmltlerdir. cıawer va kalP 
kıta çekmektedir. Berlia ruclt. ciler btyeliai kabul Si battan geri ahnmııtu. 

Emraıı Hriye baıiane
'li aabar memuru Mahmut 
Oaektayın maaıı 20 lınya 
matemat ve idare memuru 

mıbfılleri Lsval a bu hidi· etmiı ve uzunca bir mild - Çia ıöıç6ı6 demit · llU~.t lftdl f_I ..,, 
diude taluadıjı tavur ve det aörltm61Uir. tir ki: J 

bareketi takdir etme~ le HARICtYE NEZ 4 RE - Çinli le HiDfeaia fi- Beı ha (a.a) 111,tı 
beraber ihtiyatlı bir btkle TiNDE malini almak ıuretiyle J•- Savel. Brukua abi 1 

Q,, lıa . (• .a) - Harici ve J s· s· S ı ıye11ade cer r• .. ,, 
me ıiyaseti takip etmekte 1 pon 1110 ıang - 1 • ngıu 1 ıf..-
dirler. oız rı Fon Ribbentrop aa yola ıu kollaam•k ftr11tıaa •dım d•b• ah ~,,,ı 

ffaliaf Ôademia maışı 25 
liraya Hiu dilıiı kaı ler 
mektebi maallimlerirden 
Hamdi Arkanın mıaıı 25 
Hraya S libattin Tuıaaın 
... ,, 35 lir•ya çıkarılmıı
tır. 

Amerika bır'ciye nuırı 

Kor dı 1 Hol un d5nyı duru 

mu Am·rıka · Er11aa mü· 

nuebetlerioi aydu l .. tmaıı 
ihtimali de v .. rdır. 

---o---
Fırıncılarla mücadele 

-----
lahıabul - Şehrimizde farm•luın teftiıi devam 

eylemelltedir. Noluan ekmek çıkaran 10 fırının kapa 
fdm1aı kararlaştml :lı. Diiakü tefti-iter netıceıinde f t b 
ıimizi• mubetl ıf scmıtleriade 2234 noksan ekmek n. ii· 
-4 re edıldi. 

-
il.AN 

Yedek subag ve as~eri memurlara 
lımir Aske: lık ,ubeıi bışku: 1 ğıodan: 
1 - Em ... L 11

, müstıfi kayıd "umara l ı yedek ıubay· 
~rl.a 11keıi memuıl u aşıgıda yuııı giiol :rd-e atkerlik 
ıabeaiııe mrr~cııaıl. yeni esauta göre lıı:ayıdluıaı y• p
ttıaca "'ardır. 

2 - Bu subay ve memurlaroen ihfoıası oll'1olu, lı
HD hifen!er, hcilli o) .. nlu, vcsi kı l rıoı \e l\üf, ı c6ı
tlaai~rı dı• beruber getire c : ~ 1 Hdir. 

3 - Yaş bıddioi a •a ıubt)' Ye memu• J 1r gel mi· 
Jecekl~·rdir. 

4 - lşbıı temmuz yoldımasıade vekilet emrine 
tadikab fş cioldurtıl uk, fiş doldurmıyan ıubıy ve 
me"tJu,lu .:.ııç bır şub~ye koıydıoı yııptırmamıı n•zariy· 
Jı b:..lıılıc kardır. 

S - fu l ~mmuz yoklamuıod.a fi~ dolt:urduiunu 
•~fuı cüıdıa .ıı.w ıub ye y zdı. cııyan aub~y ve mt:a uı • 
laıı rea.:ni ve br••usi b ımete alnı lu ve bıldrtk il klı-
yaalar as..:e:lik zı: ianuaoınu'l 1üll6ı:ılerine:. göre ce 

zaltadırılrnak ürere aak ri mahL eın t leı e tevdi edıle· 
celderdir. Ve 1076 • 1ı kao:ıoda )Uılı üç ySı liıa 

mına hariciye m6ıteıuı mini olmutlardsr. prafeaö r, b11pte • ~ 
Baroı Fon Veite.;ker dliD olanluıa citer 9 

öilc:d"o ıoııra Türk bHıD - -•-- rindeo ku şıJDl•r• f' 
h•yeti ., i•k•buı ttmiı · ve Amerikan i• ve bu 1•r•"ıa'1,.., 
kendilctile 11mimi bir bu yt m'1nffak olatdf 

bibaı )apmıştır. Mnıteı1r Kayıpları 
anır 11amıaa heyete iyi ıt· V 1 ıinıton , (a.a )- Har· 
yıbıtl r tem et ni et mittir. 

Tarımsa, 
bia bııınti•nberi Amerilıa kooperatJ 
ıilabh kunetlerinia öl&, lımir taruD ,,ııf 

lz-:nir adJi ye. yaralı ve keyıp olarak za· peratifleri birliji ,j 
'/İatı 44143 kişiden ibutt · · t' ıı•• 

Sı.nde terfı·le• •mumı ıç ım LIJ' 
.. tir. Bunan 4925 i ölü, 32218i tidalarını yap ,cı11 p•' 

ve tayinl~r yarılı ve 36 bin yliz yirmi lrğe bağlı 31 1ıoo 
dördü de kayıptır. oıtı~ Jerı muubb•• .,.ı 

y, ni adlıye terfi Ye Bu rakımlara P~ıl Har mek suretiyl-:s uııı0,.ı 
tayia li ıtni lzrnir müddei· bur ve Manili• ö acül eri ka fantaya iştirak ed'' 

amuın i l ı ğiae gelmiştir. u. yıpları d. d.hildiı. Fasuıue, ıır1 teye iÖre lımir ticartt - __ .,_ --

mı hkrme1i •zuıad•n Fe)- Suçunu VB nohut Si • 
zi u.ı ı tc.fiao temriz mab b• 

S Fıat müralıa it' 
kemeai raportörlfiğüne ta ÖV Jedİ yono 1z , irde f~:tf 
yia edilmiş asliye cua bA ci k uobatr 

Şikaoo, (•.•) - Almu· .me Ye b'' kimi Hil m Gençoımaaın • d) k b .,t 
y•y• ve Pearl Harbour baı ıım 1 18' • ı'' 

maaşı 90 lir•y• biıinci bu· . ııaı muv.fık ti 
kuk bakimi Müfıt Erka luaıada Jıpoayay•, veul· Pıyasıdaki ••ıi1'1,,ı meıi memnu bazı madde dd' yumcuaua mıatı 60 liraya · ileride bu m• 
icra muavin bakimi Eaveri leri YHme~le itbım olunan koaul.c•ktır. 

Egeaıa maıtı 50 lir•ya çı- Alman cemiyeti uiıi Vil K kaÇJt 
kuılm ştır. belm suçunu iliuf etmiştir. JZ t-''' 

lrmir ikinci bolıuk hl- ---o--- Çon"lrapıd• o ~ 
kimi lnd Aker lstanbul hfad oğhıd C' f~~;., 
ıulb hekimliğine ticaret Verilecek seker çad U!D e o. ~· 

k· zı KıdriyeY1 
' 

mıh'ıet:meai aı.a muatiai mı"kdarı kiY't zabıhya ti t•' 
Pinye terfian ıu 1h heUm Cafer yalsal•ll"''' 
liiine dördü~cö icra me· Loadra, (a.a) - Cele· .11.S=::=:=~ 

~n·~:ı: ~:~~m~;~~: 1:~~ ~.:~·:::d~
1 

~~·~. ~ ~ ;:~ ~:- Kar Ş ı 1 ıı 
bikin. Avni liüa•ll terfian leme çikul ala v~rılecc:iı.tir. Deniz eaı t1•' 
Avdın asliye ceza bikiaılı · ,.,. 

ğiae hvin edilcıiılerdir. Naftaıı·ne t bmiria gülB i' para cnu.n• çı•pt ::a' 1 rdır. UZ 
11

" 
---o--- iae Kaışıy•k• 911 Jı~J KurC1a7!a•, p'y ~el r topçu! •, j•tıdu1D1lar 17 te k l ıJJoP ,r'j 

H L:' b t arıs ırmJti: Bı lediyeLİ~ b•'' 18 va 20 7-S12, ölçmeıer :1uv11 • 2117194?, ı.ulcfiy, ı r, Uoll a y tıyak• denıı t•I. 
otolar, ist h ld m 2~ -ı-941, "'.Dl'babut", demiıyol, 1 :9, ıırn ~mhar•ara tatı~ıgor Aaıfa,talar cadduiade e-ıesuidir. Eo •''~ 
283 7 942, hb r, d' hbi i, ~cı cı 24 7 942, kimpg" , it rJ P y il 489 uyılı dillıkiada b,ba- en tairaae '° ".I 
Yeteriau. ban> HD İ, 2) 7 942, müh ~ndiı aubay, h .. va T. pak ofııi mübayıat ntçı I.ak oAl •J ..Alber Ya· ııbbi madd• let' ~M 
uçucu, d~~iz, utr'l ' 27 7 942, .uku. m ırllim, aske ıi ıı:ıemu luı Ojkılic, M ı re fenİb naftalinin içine tuz DİZ buıadad•f· ·-" 
at!li bikim, mcr.1wt le Vl. h •ıap M. 2J i 942, bar ita aıeo, St fc:rihisar, Uda , e lcuıştı dıiı ibbu edil Dif, dıktan ıoar• 1 ~ 
memu,a, Mül:.er.Jis cncwJrıı rui01ar, b•ndo mınu. im am Beı2'.rn•dac aldıkları 11pa düldrioındı yıpıl.a arama• llea o rada •0!:; 
29 7-942, hyy r~.;; ıaldr.ı•li, le.ili telıiz ıı.ıaldoist, ,,:. ve buğdayluıo kamyon ve dıa 4 çaval içtade 220 kilo içmek bakilı• 1 
•alr, oto m ::ı~dı!"s'"lni 30 '/ 932, tüf ·kçi, kam~cı , demirci,Jarab .. lada c.fıı anbaılarnıa naft .. I a bula:ıarak a.üsa- katmaktadır. 
maraaıoı.' sar~ç, Hl ant 31-7·942. aalıtlioe başlanmııtır. dere edilmi,tir.. 'l•E~:=::::=::=~~ 
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