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1 - l.tanbul ve Ankarada 1 
ı-ec:IIlecektir: 

~llbikına batlanan kart usulu 

Alman' ttalyfh'ft. ı .ıle elmu• tevz"atı 1:liier tehır İ 
, a.&• 1 ve kuabalara da tetmil edile- 1 

t hl•"' J • 1 ~· ~albik tarihi b"llhare 1 e ıg en 1 teelnt edıl~ektir. ! 
_ 1 2 ~ Evle~inde un kullan • : 

1 malt DIUyen aıleler için T cart.t i 
Vfşl 11 CA.A.> - Japın Jr.a"YUM • loYJ'e& • ..,... tarla tapala al'Mille siflilkle UerUrea Alman alır toplan B'.e'lıh, 17 CA.A.> - tnlilla Oııta,pdt Vekaleti muayyen ekmek ku ! 

JiırllldaG velerı hıabe.rlere ıöre silratli ,---------- tuvveıtıeft umumi t.anqiıhl.llm tıeb11ti • ı 1 - : \Japon to'll&n dün aabah Johormı ---------- Doluda Aaella cwa.rmda blr ileri böll~ 1 J>?D arı. k.artılıiında un vere - 1 
..., aıhiılode btJlunan Ba;t.ufakı ı.eıaı .Japonla• Fddd lcum fırtıoalan ve ratmurlar 1 bıleıcektır.. ! 
~. BtınllYa. ıoıan Ja.ııon ;tı • .- • ıı.al. bttttın banlretlel'e e111eı oknwstur. 3 - Tıcaret Vekaletı lüzum 

1
. 

lıae.tı ı:rı.waıerin ric'at hatl&Trm kes • :mı.lfaJa. teıgirNnde eeıt>eıt Pnm.m.. • göıdüiü yerlerde Toprak Mab. 
IDelk ııcaı manevra Y81il111M.ta.dır. i l ı gap••a Alman - cuma sabllhı teı&W hlıreket.lerinde ı euueri Ofi.i ellle kuwemi ve kU-1 

Jıaıpon1&r hem bu istık:ametten: ... bulmmuşl&T ile de biraz tiOnra ~ : ll>namı ı IDCi surada• 1 
- _,_, ve -...oıu bo. CI. f - ı ı..ı -• \ J 

~~:§.~~ 81 kim. malıabU ..,.e Yeni ekmek·-i{8fft8i8fi-a ':"::.~'::O Jaldattllar ........... ....!ti'Mi~[ ~~ E!':ıi 
.... ...::"::..':!'".:.:: = sovy-;tler iki =-~~ Perşembeden itibaren z~~8!tuı:. Tokyoya göre oılteMruı tarafından verilen d 1 } b · l ı, '"': ~--==-- Singapur yakında merkez daha kowl taklb buyunınqlardır. ağhl mıya aş anacag = c,: ~--::;-.: dllpcak geri aldılar 
1ıııJa ta"matıW. BU mi f;qilfı.1eıiıı Ja. 
- ........ ....,. .-.m ,.. .. .te Ol • .... .• ••'•• ... ,. ?,..... Matah klmilen .,.., ••• ~., aç 
C..aW•ıM ..,._ .. WiıtUrC . .... idi ptettil 
ladıa Mı ~> -~ za er 
~ _. emdıl B:l'IDllJW& ile _ 
~ &rumda ıktlçtllt eupışmalar 

..mubu1m1..,..,. • ~ !asilil,. lapialer 14 t...k ye Alman lcıt' alan kütle • ..u._ ilttiWn ytlptllll ilıi Yll&:f'8 
•..,: :a:.,~, .. ·~ ...,_. 10 mrbh otomobil halinde Mojaiski fiiCC411'Uıi ,.,..,...._. • 

LoDdla 18 <AA.> -JSUJ>~ a. • • 1 __ .ı• lira para _._.. E'f'Yeılce tılımek brwi alamamııJtaka tm.d MGdiirliifiacle bir top. 
pon1ar ,. ve ..... lıılr b~ ~ tabrib ettiler ter1et:aıgortarmış ... """"'- Yataad ... •ra muvakkat fit .. •• lamı yapm!ftl'r. Bu toplaauda .., 
:::::. ~~"" ':~ •fıll • __.. - - _. kaırwl 'Hritowiıae cila de Wleıe aid ;real bir talimatnaae 
111'1 raımen ~r ve~ V-.lncton 17 (AA) - N.,re- ..._ lf CA.A.> - ..... --..ı Maaifatura ilıtıklrı ;,apmaıktaR clenm oJanmuıtur. Dlin t..d •• ~r. Aiar itlesde iıKi P. 
llleır:m ~ ~lar. dil• bmııtb tebliiinde kq~eclitdiii- -::=": == ve B.- ....,. ~mak~a M~ecl biyele:re ~ mii~~t yapılmlfo bit lıtunuı ~~~ ~~ı:~ ieım 

Bir Dant Jaareteil ne s öre Japon lr.uvv~tlerı Bat~ tıt-.ı.n. d..,..... ~ tatltıL Cerilııoi1u IJ.nnuı elilaiW K&ınıl Ce.. kıma. naluy.lerın ~U ıene kala. .. ve acbealerile lf ae'f ıoda W.. 
Lrmdr& 11 <A.A.> - Ma.l~ada.n L yanm. aduınıda Amerıkan ve Fı . ·adıfd dıafılllıl' .... .... , ... ., ..,._ a .. IQflıl1a> b~ ~llfbU, Nabiyelade karne rer cetvel bazı~\yacac ve Mıntab 

.imin lllll habed-. 11&'9 Jaıponlaı' il-.. li9ia kuvvllllf'rinin •i cenahına püııkUrtmUflenUZ'. JDnmı.o 1Nlk ..ııt.. .. verılmeeine busiin de clnam olu• liktııı.d Mtidfirlüiile. !ate MU.dit • 
luaDllD IMb ••1'Mda il.oha. nebTl ıicldetie hilcum etmi11eTdir. Japon liade bir ~ lld blılal'Yaaı. tMım. So,,.,.a gpre naci.altıır. l'6.i&ne •er~lenlır. Bu cetveller 
ID*nwherıa. 1'*m '* ,_. kanQta M. bvnıtteri tıopçulardan ve tayyare-~ sanneffiıl umklaemata mıec.. Kartal. Pendik ve Makepe J.a. tudik olıandıaktan eoma kayma • 
lııer canmtl&Mır. lenl )'Ud.an ıöımektedirler. Mü.. bur ...... Mihver .. Aniz kuv v.aliainde de diin .. h.htaa itiba - kmnttklaırdan aitr igilere maa.. 

ÇllrÇl•ı . •ıng•ıllaraye -m;.. kendilerinden adedce üs - eın ~ medteB ve fimılı lııt.. "'1 • -· kame ile ekmek teniine bq .. ebıelr. karneleri tevzi olunacalr.. 
- J la ·ı i L--eketi lim)lrbte, A:1ımn cmımana JDlllfo1lb ti • Akd • d lanm)fttr. Ur. 

tün ... apon 110 1 er lllU; bul at·a:u mOh:m tan•re .-ıfl'L Y8 eri 8DIZ 8 Glinde 1so .... u.. o·w taıaEtan u 

naslı dtlndl? ...... ~. tiddetle mukavemet eL Din ~. dapı.na d1ln de fl4deUi cek olan alir ı:U:ın nm:Uerte&. ela cl~ilecek vo~ ı:..ı-: 

ÇÖt'çilin nasıl elin~ 
ceji.-i Ruzvelt dahi 

bilmiyormut -

meb~ ..... fkldet'wll ;:-,_:;:ıeıdtı~...w, atn' ta- harekete geçecekler bit için eeçilen komi-.ron din Mın (0..... e _. _,,...) 
ı...m., 17 (A.A.) - Muha • K11l'lk doiUUDd*l b6tıede bttcma • ..... ~~. =--= y& -o=-:"~:.:--~~~ içki sarf IJatımıza a·d 
Şeker fiatlarının -- · - _, bir rakamın 

t w h b • Maruf sinema Jlldızı ar acagı a erı earoı Lombard bir nyandırdıGı endişeler 
doğru değil tayyare kazasında içkiye dair blmediğimlz hakikatler 

- yanarak UldO r -"' ... , -
Bakkallar ıeker bwunmamuımn ıebebini l 'Pn'• .. .....,.,... ,.,,,,,,,.,, • .,,,,..,,,_, • .,a ..r. 
tevziabn güçlüğlne atfediyorJar, piyuaya i.ı.rini ..- sul• ....w.a olanıi Wlanıw• sm.V..U.. 

fazla ıeker verilmiye baflanıldı i qis. Aleoı.nn .::,:',.:. ~;:;;,, ,.,.,,.,,. ~ 
• \.;. J1 11 F O # • ______________ ,, 

Yazan : Ptoflslr doktor Sadi Irmak 
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M:lli korunma kanunu 
hakkında konferans 

Beslktlış Paıtı 11..ıaza. kla.rc heyeti reis. 
Zü'.htU Çubukçuolj:hı dlln mat, 15 te Be. 
şlkt:ış Hal:kev'inde milltiın b... konfe. 
ram ve.rmiştır. zmı.tu Ctıb:.ı cuoAlu bu 
ıron:rermı&l.tlda, mmı konırum kruumu. 
mm ıts:W'J<:atıneia ha.im dil.şen vaz;fe. 
k!r ve lııı'i'C ıınrutdclarhün ıstim.'ll.ndoekl 
ih.tıiyn.tirilkı QzeııtQie eiıen:ımiyetıe 

dunm.ış1ur. Kon!eam kaiabalık bz 
elo!n c kUt«:si itmrlı.nda:ı e. a lle 
~ olunmuştur. 
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İkincikl.nun 

içki sarfiya tımıza aid 
bir rakamın 

uyandırd ğı endişe er 
Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

:r gaze~~nin memleket ha be;- bizim.le mukayese edilcmiycoek ele. Gelelim maddi zararlara: Üzüm 
rakam e~ends;tuııun~a. yer alan bı'r ıecede yü~sektir. gibi. hubuıbaıt gibi gıda maddeleri 
dırdı. O int'bdc~ .duşunceler U)'d·•- Bu :vazıyet k.ar~ısınd~. ~u ~.akaın alkol halı.n~ geçtıkleri. zaman gıda 
I -·mi l 1 alaıı. s~yın okuyucu. !arın ınsana elem ve uzuntu veT- kıymetlerının o/o70 nı kaybederleT. 
a. R.aı: pay a~ak_ ~atıyorum. memesine im:kan yoktur. . Böylece f.azla alkol sarfiyatı bir 
b' ~. şu. Mılas hsabamızcla Atk.olün hır damla.sının bıle za.. memlekeu açlığa götürebilir. Bu. 
ı; ay ıçınde 5 7?0 litre rakı İçİLyarlı olduğuna bugün bütün ilim nun en beliğ misalini Umumi Harb 

~ış.. Alko~ .sarfı yatı bakımından alemi kanidir. Bu huıuata berkesinjde Ahnanyada gördük. Bu memle. 
~ azıant~b .. ı~~? ?ted~e:ri duyd\L hergün yapabildıği ınü.şahedeleıe ketin orduları o zaman her ceµhc. hl-uz uzuntülerı ~arbı Anadolu..lkat'iie~iş olan şu biı@'ileri ekle)d.e galih vaz.İyeıtle iken memleket 

1 ~asa.bamıza aıd bu rakam ta.yelim: jiçinde aÇlık başlamış bulunuyordu. 
zel~ı oldu. 1 - Ölümerin % 1 O nu ya doğ_ len pa.tates gıda olarak kullanılın!~ 

Şimdi ('Öyle bir h-eısab yapalım: rudan doğruya veya biılvasıta alkol Açqığın sebebi şu idi: lstihısal edi. 
Bu 'kasabamızın erkek nüfusu 3800, teairile olur. yor alko1e çevriliyordu. Almanya 
kadın nüfusu 4200 dür. Köylerile 2 - Sinir hutalıkları alkolikler o zaman bira İçmekten vazgeçebiL 
beraber 19 bin erkek 20 bin kadın de iç.miyenlere nazaran 3, dğer seycli açlık ve isyan olmaz ve belki 
niifu11e maliktir. Tahmini biT he. hutalıkları 2, devran haatalıkl'arı de harbi kaybetmezdi. 
sab~ lbu mihiar rakınbı yarıeını 2, ha:z:ım cihazı haatalıkları 4 mis- Alko1e harcanan mil'li servet ay. 
~hırde ve yarısını köylerde içilmiı: li fazladı.T. rı ve mühim bir bahi.-ı teşkil edeı. 
olar!Jt kabul eder ve yaln:ı.z erkek 3 - Vasati ölüm nisbetini yüz,Bazı memlek.etlerd.;: .-nilli gelirin 
nüfusu ele alırsak bu ka.sabımıızda olarak kabul edersek meyhane sa.. yüzde onu alkole gitmektedir. Yani 
Y~~da nüfus ba§tna dokuz litre rakı hihl~rinde ve ~rao~larda 1 30, b~ral aşağı yıikarı gıda. ıçin sarfedıilen 
duşer. fabcilkam saıh;blerınde 140, bıra mikdara müsavi hır rakam. Halbu-

Şimd.i bu şehrim.izin alkol earfi. tüccarlarında. 15 S, birahane amele- ki bu memleketlerde kültür mak.. 
atını başka ma.mleketlerle karşı. ;ind.e 162 dir. sadları için harcanan p<Jl;a milli ge. 
laştınhm: 4 - Yaralama vak'alarının gün lirin ancak % 1,5 una baliğ olmak.. 

Finlandiıya: 2.3, Norveç 2 4; lere dağılışı şöyledir: Bu gibi binıtadu. Biz.im memlekette de bu ba. 
Rusya 3,4; Romanya 4,6; 1~eç tecarvüzclen 500 Ü Pazar günü, kımdan ist.ati:rt.ik yaprn~ faydalı 
5,6; Bulgaristan 7.5; Maca.Ti.tan 18-0 ni Pazartesi günü, 90 nl Sal~ olabilirdi. Bunun İçin lnh;sarlarln 
8.9.. günü, 60 ı Çarşamba günü, 50 aı alkol earfiyatı alındıktan sonra bü-

Görülüyor ki Mllasın alkol 6aı. Per~embe günü, 80 ni Cuma günü, tün hususi ve umumi bütçelerden 
fiyatı bütün bu memleketlıenlcn faz 90 uı Cumartes~ ~ünü olmaktadır. sarfedi!len mekteb paralarını karşı~ 
l~dLr. Vakıa A.lmanya İtalya ve ln Keza 111 S curum vak' asından la.ştınnak icab eder. Alkol mas:af~ 
gı~terede nüfus başına di.işen nikel 700 Ü meyhanede, 86 sı evl~rde, }arının bilhassa geliri az olan aıl~ 
mıkdarı Milastan fazladır. Fakat 98 i aokakta, 8 7 ei iş yerlerınde }erde biiıyük bir nisbet göstt:rmesı 
~ iki noktayı ıözd.en lt.açımıamak olmaktadır. tabiidir. Böylece alkol~k. a~am ken. 
lazımdıT:. 5 - İçen adamların çocuklark di neıf-sinin besknme9lnl ıhmal et.. 

SPO 
Muhtelif karakter 

arasında bir 
nümuneleri 

düşünce 
Bugün yapılac;k 

kupa maçları 
Mekteblearası futbol 

maçları da dün 
oynandı 

.A.nkamda. otur.an bLr erkek okuyu_ rum., bu taaroirde uPir.a.ndeııo. da.n b1ı 
cıım 6 Yli evvel aile muhit.in.de tamdı.. h~~ okumu9 gibı olacaıt, b,, ba.ş.lta 
~ bir genç klzla sevlşmi.ş, evlmm ş. muz k sesı dınle.} eooktiru. i"aıkııt t.oi 
lb1r 900uk sahıbi olm11.ş, takat ha.y\1t.urı ınıcıktıul>uın anlati.ıgı duruma g~lelinı: 
da.n memnun. d,.;ğıl. Bana va,lJdıg· m~ - Aziz efendım, bLr karakter yanlı. 
tıu.bda, b.rçok ıt.a.fsüAt verdlıkten EıOnıa gö:rıi.Uüp, yanıış aı,ıla~ım~ ol&.b ı r 
memnU11iyet.sim ğ.aım &ebeıo.nı b:r cüm.. Mümkündür, fakat bu tu.di.ıuc "°'er 
lede hülasa ederek: ~ ..... A .. _ ~ .. f !:ı l k "'......,.. yapmacııklarla ald.ı..ı.ş yoksa .ıu. 

mrı: u •Jpasını11 dömifinal - Kanmtıı karaıktıeri sa.ndığıın aibl baha.t yanl;ş görUp, yan.iŞ aıı ~~v 
maçları bugün Fenerbahçe stadın. ~. d:yor. Yanlı~ büküm veııcnindlr. Bu, b r. um. 

1 da sekiz t.a.kım ara~ında yapılacak. El:mde aynı m~le h.ıı.Jc.!mıda. bu er. ra C;ımıJ;:t~rin doğru ol.ara.le gfüı. liP 
t H ·· b kl d" · >kek okuyucumun k.arsmdan alınxm~ a.nıı ~·ı..ı 

1 
ır. enıı..ız e · en ığı alakayi bu _ bir mak.tub bulı.:ınıın.ayı:şına e.:ef ed yo: a....,......ıı..-tan soma zamanla, had se_ l laınıyan bu maçların yegane ente.. __ -------~----ı_n_e\_'a_uıı 4 .? drl 

resan ka rşılaşmas• F eınerbnhçe ile r'':":'=---:-::---------;;::~;;::;;::~:::--:-:-:-:-:-:.-:.-:.-:-:-:-:=,-
1 Vefa arastnda olacaktir. Uzun za- 1\.. "S nn Posta,, nın bu~n12cası .· 6 l 

i mandır Vefayı sıkı birtakım kar- U • u "' 7 1 
şısında görmediğimiz için bugün ___ ,..) 

1 

~. hald~. ol_duğunu kestirmek müm Bunlardan 30 tanesini .hallediye takdim edeceğiz 
kun degıldır. ohuyu.cunıuza bır lıederek bir arada yollı.}·an 

1 

.. Fe.ner~hçe, hu.ıusi talimattan Soldıtıı saıt.ı· 
ı~ıfade edereılt son defa şehrimizi . 1 _ Ko.r~.Uü 1 2 3 4 5 6 1 8 9 
zıyar~l eden misafir lngiliz takı • ı bir musıld aletı 
nunLn sol müdafi. ?iveri bugün oy- (9). 1 
natmalk. niyetindedir. Fenerbahçe.. I 2 - MUs""hkem r, 

ı nin antrenörü olarak şehrimizde yer (4) • B..cış, ni.tn • 
kalan bu oyuncunun takımda yer Yet <FttıJl~z.ca.) 
alması bu maçın eııı cazib tarafı o. j l5>3. B . ,_ 3 
1 

- .r nevı ..,. 
acaktır. ki (3) Hayyanıar 

İstanbulspor - Alemdar, Beşik. yer (4J. ' L 

taş ... Galata. Galatasaray • Kas·m... 4 - OlmRlın 5 ------
1 paşa maçlarında hususi bir zevk aksi <4J, Başına 
duymamak mümkün değildir. «K> getırse pisllk t 

Bugün ilk maça 9 <la, son maça olur <2> • .B:r •şa. 
da 14.45 te ha:ilanacaktır. ret :ıwni.rı 12 >. 7 

Ö 
5 - insanları 

nıer Besim ala<iatail <Gl. 

Mektebl~uı futbol maçları 6 - Bir hayvan ~ 
Mekteblcrarası lig maçl..ırına dün <2), BU' no:a (2) 

d d'l 7 - Tartnuk,, t. 
F eneı:!bahçe stadın a ·devam e ı - rta.n emr:. hazı;r 
mıştır. llk maç lşıJk Lisesi ile San. (4), Kör (3). 10 
at okulu aıTaS!nda yapılml§ ve ne - 8 _ Nota (2), 
ticede 6 - O I~tk Lisesi gal"ib gel 

1 miştir. İkinci maç Galabsarayla 
Haydarpaşa Lıseleri ara~ında olmuş 

i
l ve uzun bir müeadelı:den ı;oıırı 
1 _ O Haydarpa~a takımı galib 
gelmİ.şbİr. ___ .,,.... __ _ 

1 - Avrupa memleketlerinde nın % ele 43 Ü ilk günlerde ölürl~r. tiği gibi tabiatile ailesinin taga.ddi 
a1~o1 bira ve şarab gibi o/o 4_ 12 !3u ni~bet içmiyenleı-de o/o ~ dt~. sini de eksik b~r~kmak ~~cb~rlye. B' d h "k •• 
alkolü ihtiva eden hafif içkilere ra. lçenlel'ln çocuklarının o/o 38 ı sul-ltindedir. Onun ıçın bu gıbı aıleler- I ~ Y:hy~~:at'!ruınl!e. 
cİ olduğu halde bizde % 40 dan şekille dü~aya gelir. Bu oiebet İç. de gıda eksi'k.liğl bilhaasa çocuk.la.. , .smde A.lıtlOC'Aklal' soka.(!uıda <"'on adın. 
fazla alkolü ihtiva eden' re.kıya a _ miyenlerde % 9 dur. lçmiyen1erin rın büyümesi üzerinde menfi tesir da bir şahsa ıa.id 20 ve 22 numaralı 
idd ir. çocuklarının o/o 82 si bedenen ve yapaT. ili .kat:ı ..,hŞ'.IJb evJn evve!lti gilı1 ön 

C5), Bir. 

2 - Avrupa memleketleTinde ruhan sağlam olarak dlinyaıya gel. Yu'k.arııdaki izahatla aılkolün fer. 1k:ı5ml çökmi1~tür. 
(alkol 'tesirlerine karşı mukavemd~ lik~eri halde bu niehet içenlerde di ve aosıyal lcsirlerini göz- . ~vde ıkiracı bulunma.sına. rağmen 
tartıra.n lise ve yüksek tahsil ni8'beti o/o 17 di1'. (Dı!v:ıım ı\/2 t1e\ in.hidaım es.nrusmda. nU!'l.LSÇ& bir zayiat 
......... -~ ~ olmaJDl,1jtu. 
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IST ANBUL BELEDIYF..St 

1 
SEHfR TİYATROSU 

Tepehaıı dram k.18mlndı 
Bugün •at 1 S,30 
ve akpm 20, 30 da 

Y AŞAD~IMIZ DEViR 

Türkiye Cümburiyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~ tıarlll: ı• 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
IJube ....... ededl: -

m~~;:ıır~.u~ıt._:ıi.._... .. .na 11anb~•;;;;p~._~ ... 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERjYQR 

Dıut llıaUumda bınbard w lbblll'su U&nıar bublanncta m 
u 60 »na butUDaDlara lmede t defa 11kıteoet kur'a Ue ~ 
p11m _... lkram.17• datıtaJiıoMSa. 

4 Adod 1,000 Llrahk 4,000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • &O • l,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

.,.,.., 8-l»l&rmdalıl ... lllr - ...... llO llredla ... 
dllmlJeıılen ~ lltt.1ll &M dlrd9 " • .... •• ,. wırtJecekUr. 

EUr'alar .-ede • defa. 11 ... .. 11 llMlna. 11 llrlQl. 11 Blr\n 
lsAı:ıun t.ı,.,111,.rlnı:Se cetfleoetllt. 

Zonguldak kömür havzası tahlisiye teşkilata 
idare bey' eti başkanlığından 

ZOOguldak ~mtır ha.'9Z&ll ocaklarmm Bretu 4letmeslne devrı m1lnaseb _ 
tue tqkilAtunu ba(ltanhiı t.MfiJe bran ftlrlDlit Ye tast.ye 1Mmurlarını 
.IÇDlek lbıere ııtatıda ialmleri Juılı ooa lm.UlıeriDden &llWı!yettar mlln;,ea_ 
aı!llerllli 'tlzum.ıu enakl&rile beraber Jl/1/9'2 'larihlıu:le Zongu:QuJtta Lwı. 
cı Jı4afu.a OAvannda ıalıllal1• latu.Jonu hlmwndıa aıı.at H do: \iulunma..arını 
fıelnin e1meleri riC& olunur. 

118 Datcı t.naıı ocıalı AmllSer1 
184 Lem Jl'or ocıl"i • 
Hl N&zım oc:alı • 
383 Kılıçala.ybey ocaiI • 
879/ K1ş ve ortatıan ocalı • 
168/233 ooe.tı • 
13 K.erlm CaVUI • 

1Wbadl lılaadtn 9, • 
1 '11 Ko.falııt ocail • •3931 



Biga ( Hueusi ) - Şelrrimlze 
J/' ·ı J • b• b ••ı • k d" • bajlı Yuvarlar köyünden Kamil 1'-atı gece erı ır eyaz go.ıgenın en ısıne klrZI üç yqlarında Şeri fe valideai 

karıSJ hakkında Sözler söyle 1ği.1i iddia ediyor suya gittiği bir •Irada yalnızca 0-

-------- cak baf}nd.a oturmakta ik-cn t-lbise. 
İı:mk (Hususi) - Karl•l Bn. Kabramaıa .Aı:nr-.çaca iddiuı budur. !•İne Met S1Çramıt. zavallı yavru 

Gülper)yi tahanca kUl'fUnu ile öL Kar11tım öldürdükten eonra ııe-lumdıi kendisini eöndüremİyerek 
dürmebn maznun Keçeciierde 942 damet yatları döken bu adam bir'birk11Ç delcika İçinde feci bir tekiL 
Uıci sokakta 17 M.)"Jlı evde oturan müddet m..Weket huıtanesi aubLlde yan-.p önnüıtür. 
Kahraman Ayaaçın muhüeme9ine ye koiutunda nezaret akında bu • lk.inci vak'a da şehrimize hailı 
ağır ceza mahk.emee.inde baılaa • luadutulınut ve Paranoit Psikopat Kocayayla köyünde vukua aelm f.

lftl:r. olduju anl.,Marak delilik a•n ıröa tir. Jbralıim karıaı 75 yatlazwda 
Çok f&Y&lll dik.kat saftıalar gÖ8- t.ermedıiii neticeeine vaTdmlfttT, Ane imninde bir kadın. evindeki 

teren bu cinayet davuı ~ ala. Maznun, en büyüiü l <f yatında ol ocaim batında gece vakti yafnızca 
ka uya~,tır: Hidıeenı.u cere - mlll1t üzere üç çocuk eahlbidir. Kıa. oturma\ııta iken sıçrayan ate, elbL 
yan tam! fOyledlr: . . . k~ •İk•ile karısını öldürdü. aeaiai hKUflunnuş ve eön.dürmiye 

Ka!ıTaman Ayııaç, kendı ıfad.L Oii neıt.iceeiae varılmakta.dır Cel L_ 11 · d 1 d..'C.ı i ·ı 
b ed - ı_ • •- • savatırıum e erı e yara an 11' ç n 

e ~· son . . et aen e.1WerJ bed.ifecek bazı phidlerin bu. hu - feei bir tekilde yanarak kendi keıı.. 
bazı hı.leriın teeırınde rahat bır uy. u.ta ifadeleriaae müruaat edılecek . . .. d" L·· 

u uyuma.makta idi. Geceleri uyku. • dı.ne öLniit, ertesi gwı ceeıe 1 llLO-

&T•lnda beyaz ki.veli bir göl tir. mür Winde bulunmuflur. 
genin yanıııa ırelerek; uNe uyuyor. 8" k ... d k" 
•un, gafil adam, kann sana kartı ır ana, ucagm a 1 0-.aniyetle yaman bir 
alabızl'ılt göateriyor,_ oodan fiiphe vavrusile vatag ... mda con~'u JolanJırıcı. yakaland~ 
etmekle haktıaını> dıyormUf. Ayni I I Adana (H\lıuıı) - Aldısımız 
cölge ba~ ~ ke~iaine: «Üyu.. Msrzi.foo (Hu.-i) - Merzifo- malOmata göre, Ali Fuad Maviojlu 

a, karııı ıım.dı HDl terk~rek o. n u n JV arı nce koyu fakir halk ından veya Göktill soyadım kullanaa çok 
adaıı Çlkacak Ye bqk.a bır adamla Diır aft& ile küçük ya'Vl'UU yatakla. y.man bir dolandırıcı Oarnaniyede 
onupıcÜ.tın der dUl'Ul'D'Mlf. rında donmut olarak bulunmuılar. el . · AI" F d b 
Yapılan t.hkikat 90llunda da 1 dır. Kefenleri be&edİyeee temin e-Y&klk)'I. e :;;ıttır. 

1
1 ~·· i udn-

:erc;ek!ten aon bet •enedenberi Klllı dllmlftir. Bu hazin 'ftk' a Mem • dan bır m et ev;e şe Tim z e 
raman A.ygaç.ın her 1ıeoe odaeına fonda büyilk acılar uyandumltt11'. b.irçok. m~es.eselerı ve ..,hır.laJ'I 
gİTİ.nce, karı.nın dıtarıya çıkma.. muhıtelıf mılcdarlarda para çekmek 

ı için odanın kapıeıru bir ur. L_ L- t1• aureti1ıe dolandınn.ı)br. 
ğa.nla ba.ilamakta olduiu neticesi.. BiaaJa lmTG~ sona er 1 Ali Fuad dolandıracaiı yere ba.. 
ne varılma,tır. Bip. (Hususi) - Onh~teün - zıan kendisini «Ben l..tanbulda fa-

Cinayetin ih edildijj aabah. denheri şehrimizde bütün ~idde- lan miiel9eeenin aabibinin oğlu • 
aznunun iddiaaına 0 öre ayni tile devam etmekte olan kara kıt. .J: t J_-""ım etımek.tedir. Me-

• J 1 w h" h r k k.a d k yum» oıye auı 
ölge kendisini bir hayli ralıa.uız orta 1~ ır •: 1 asıp vur u - aell EVTeınditek kitabeı; ini bu su-

etımit-. Göderinı açınca da k~ı~ tan eonra. yerın.ı ılık ve lo~~lu retle dolandıran Ali Fuad l.tanbul 
nın y.a'fntıw:a latanbula, kardeşının bir ha.vaya bırakarak ıona ermıttır. da d L nd" . --L •

1 
•
1 

fabr"ıı-atör 
h:m k · ec1·x.: · ır1 . l b" ha a .. e ını. .,.,..r m z ~ 

J'Wllna B '- e d"ainı.t. Jlatnl'--~- am~J.· Şimdi mubi~e norma ır yat lerinden Nuri Huın oilu diye tak.. 
arisına 11Len ı ı 9tangwa gon- ba-1--·- odun, kömür atanlar, . . . y '- l Al" 

d • w• • ··yt • _,_ . paııUOJo d.ıın etmlftlr a11L&yl e C VeTeft 1 ennıyeoegını *> eıylnce, on •~lz ıoğukların kırıWtiın.ı göriince mee- --&.. • .iz . · ı kt" 
enelilk karteının kendieine icyan buren fiatlerı da kırmıı. halkın bi- Fuad p;ourım e a«ırı eçe ır. 

derekA: .ı_ d L.ı. .... _ lsta~ raz yüzü gütlınüştiir. Kar ve tipi Atlana latbol lig maçları - TQllL ıen en ~•a, •w• ""dd · k 
bula gideceğim, •enden kurtulaca- devam etlıgı U'lU etçe yeni uzu.. Adlına, <Bususfı - Adaııada fu bol 
iım. dediğini ırör.müt ve wuurunu laya.ıı le.oyunlarını ~ar~ımıakta maoJanna ~nmış.tır. Beden Ter_ 
yak.an ba.tahiın tahtı tesirinde tL. ırüçlük ç.ekeo eürü aabıblerı, maila-b~ Jlll)tıtı f.ıc.stil!· klüplere tebllt 
Hancaaile lrıa.Tıaını öldürmüştür. rmı ~raya çıkarmııtır. ~~:-. .- -.. -.. -.. -.. -.. -.. -. """'---- .-._ ............ -- - --- - - - --- -- - --- ....-.~ ~~~· ...-.r~~~~,,....~~~ 

Rusla Yusufa.n gtlreşl 

Gönül işleri 



L. 

Telgraf', Telef"on Ve Telsiz berleri 
Hür Fransızlar bir J 

İspanyol adasına 
tecavüz ettiler 

Amerika 
bir bava 

donanması 
bazırlııor 

Çirçil 
Londraya 

döndl 

J BerHne göre j 

Ruzveıt ingi·teranin 
miras;na konmak 

istiyormuş Dögolcülerin bir muh· 
ribi limanda bulunan 

3 Mihver gemisini 
alJp götürdü 

İngiliz kabinesinde 
değişik ik yapılacağı .. . 

soy.enıyor 

Ber!ı:ı, 17 lA.A ) - D. N. ll. &JSTI 

b.:d.rqor: 
Sşasf Alınan mah!eller nde izhar e_ 

dilen ikana.ate göre Ruz e tJn 1r.güte. 
ren!n m:.rasına konmak h ısusc.ncı..a::u 
tıemayü U g bf.ikçe sa.t11h b r şek 1 al. 
maktadır. istiikbahn milvm h :i Ru • 

ispanya 
vaziyet 
alacak 

Bu sena ayda 5 bin 
tayyare yapllacak Lonxira, 17 (A.A..> _ Wln ton Çör. elli n b hasss !ng te eye karşı bu 

çil'uı Bh"Ieşik A.merbya tyapLığı z,ya_ ha:rbe g.trd ğ:nl mUşa.hed cdcceluerd . 
Ruzve tng tere il o ş:a.nbasa bı.T 

rebten avdetle bu sa.bah P ı111ou h'a geL muva.f~cy sayılaıb cek olan m~z.-ı_ 
d:ğı resmen ı a.ber vcrlli~or. CörçU Genç sivil pilotlar 

gönül.Ü yazı.ıyorlar 
Lord Bea-rerbrook. a.m-..ra. s r Dout.:ey ~ereıeııe g r şm r. Dter ta·nftan A. 

merıB'. an cilmhurre's da.:-b .. r" yem ~ 
Pound, hava kuvvetleri oaşkumandanı ve Ameırlk!an mevzilerin bı biri a.rlta_ 
Slir ~ Po11tla~ ve Sır Ch.arles mıdan lk.arbetm şt:.r. Beyazs:ırayda o. 
Wıırıs on rdalka.t!nde Bemıod!erden ge_ 1' r.ı :r..:ı ın nı.ı un ı.k yaptı 1 he. 

N __ JL 1 7 (A A ) Al !erek Atlart~ ituıva :voıne aşmıştır. n~"-1 -T ne"c--'nde ta•·•b e t ,.. s yase. 
Madrid, 17 <A.A.) - De Ga.ul'cn1 e_ evyoını;, · · - man d """'"' "' ""' ......_ &• '-" - h d h · b - ..ı Londra a. t.n ,.,. _,.,_ +- -rıt Tel 'l'l ncsı var llE'SI J1n b r muhr b, 1:,n<>nyanın Femando_ ava or u.unu ta rı eaecek kuv- A ) Cbr ,. Pl ••n.u:·.u .... ~ . ...,... 1· b' h PJtymouUh, 17 (A . - ~ Y. h~"'ni almak !T. 

Po n ... _ _ ._,. _ On. n · +-bel '-Xr•ezne ""T- vet 1 IJr ava donanması vücuda ....... d·>t. beyn•ınH- bu • .,.,. 
........,, .. ...,.. """-r .ıı;u AAI • •· - nııou .... ı'a var 'tiı za.ın.an ... =-- İnglJlz • AmcTlkan an1llfrn&.~I 

lll«> \"e d zal ı bomba.lan ata.raJc, Mih.. gctİrİlmeeİ İçin Ruzvch tarafından ı k •~'""' c le _ .... ..ız ..antt 5470 .., unara ......, .... r l>t'A' v .. .,·n ...... on, 17 (AA.) - Beyaz 
ver de\ ler.ne ad 3 t!caret gmıis!ni bazıTlanan plan tahakkuk etmek ü. it: ametıre b mesafe ka•e I:ır •• söy_ - 1 ı:.• 
"--- ~ d t •-- •·-""'-· ik ı.. Saray taraf·ndcın neırred ·1~n bir tee ..... ı.a.ıııa. em~ u-.ı ........,...,yu esm~ zuedir. Amerikan endüstrisinin j~ !amı:ştlr. 1 ·k 
c.r. Sonra, bu 3 geıny yedeğine alan psını üzerine aldıiı tayyareleTİ Uınd.ra 17 <A.A) - Çörçll saat rğde ngTz ba~veki!inin Amerı a. 
mu u-;t> on ı Eman.dan çıkarmıştır. . .k 14 28 de üındncya vannışta. yı zivarcti esnasında Ru7vcft ile 

Bu teeaNUz gem 6U\V !er nin kara... kullanacak olan bınlcrce Amerı a- Kab'nede detfşikllk Çörçill'in şimd ki ve l·r· deki müs 
da bu ımduk l' _ _.._ Y""'lm-·... h pilot aekerlı.k ıubeerİne mür.a - _._ 1_ • b h • h _,_. 1· .... -.- ...,. ...,.~... at.o lıolm 17 <A.A.) Dagesıs teTcııı. asKerı ve a rı arexat P a. 

Gem:! n içinde !kalan tayfa.lan, caat etmdnecl.ir. l 942 seııesınde Nycheter'ln Lond!'a muhabir iYazıyor: nının tanzimi hususunda 11tam bir 
Gau ta.ra.r rlarımn ö1'dürdükleri ha_ ayda beş bin ve 1943 senesinde İngl.l:tıere ~la.:.kı. QörçU.ıı.ı Amerika. anl....mn ya \raıc!ıkları kaydedil _ 
b ayda on bin tayyare İmal ed1lebi - d 1 ll z '-nb ne ....-·· dan avdeUn en ısonra, ng ..... - mektedir. 

Arr'l gnzetıes" beşer hu~u.k9na ay. leceğine daiT Ruzvelt' e teminat ve- s!nde 00 değ Ut bı-.klem~kted!I. Star __ _, __ _ 
kırı dl.l.şeın bu yen hareketle Ruzvelt rilmittiır. ga.zetıesi, Çörçll , .avdeJ!nden s..ınra bek. 
ve COT'Ç tarrutından Poıtoma.u geınl. !;yen 1llk :n hilktimettıe esaslı blT dP_ 

~:d~~ n~u: =~e:.arasm<hlJ:l Japonlar Singapura =~uV::~:ı::~en~ 
t pan)a vaziyet alaca.k Ruzreı:t Ue yapılnıı görU,şmelerden do_ 

b~~:17 (A.A.) - D. N, B. ajansı 80 kim. yaklaştılar :=a:xz:.:~.da de~işltlikler 
Pemnnd..Po aıdasmrla., fsımnya.:nın stıar, ha;rb ye \e müstemleke nazrr. 

Sant.a. kıbel ltmo..nında <kmirll bulu_ (Bq tara.la 1 inci sayfada) lıkl.aırıll& başkalaTmm geıtirıleceğinl talı. 
na an b r d~ mtıhr b ta_ laşt.ı!kça; Malezya.da ve Pasifiğin min e•ıınektıed1r. 
rafuı.dan yapılan ~· teca>'ilz harelreti, her tarafında hava harbi daha ••d- ---'f'r---
iy ha.ber a Ahnan mah!el'er..nde r M 1 V 
t :d edılm ted:.r. detlenmek.tedir. fngiiiz bomba tay. areşa on 

Hab v ll<i ğine göre, 1:d})any0 hü. yarelori Tampin bölge8indeki Ja -
kfun • bu tecavüzden doı.ayı. ya.kında pon yıo1lanna ve demi~llarınıı hü Reı·chenau'ın 
ı ~ elac k;ttT A;m ya.um da 8#- cum tJtmişlerdfr. 
lebi ihLnıa ayrıca vazlYet u.!acağı ha. Singapurda ıöyl .. ndiğine göre. •• • 
ber Ve?1Um_ted_1r_. O·--- Perşem'be günü cereyan eden mu- cenaze torenı 
Doğuda A 1man 

mukabil 
hücumları 

(Baı. tarlifı J ine 5.ıo) rı&da 1 
EfJna.sınıda.. dıişmAıııın 8 topa ve bırço.it 

ın ~i>zü nı dere ve tahr b eci.ı.L 
~ :,-. 

Almanla• birtı;~ koyu zaptetUır.r 

Berlln, 17 <A.A ) - D. N. B. 8JSD. 

aınrın lb~ göre Kıırskun eenu. 
bu şa.tk.ls:.ne ~apı.La.n A.ma.rı muk~il 
ta.an uzu dde bır mU eden son_ 
ra .Alınıaınla;ı· tçln muva.tfıı..ıtıyeıı ne • 
celmntŞtlm-. Alma.n kıt'a armın taa-_ 
ruzu ..,, r.n rşga.l al ınd~ tmlu_ 
llell ~ köyü hedef tut.makta ıdı. 
Bu ~ er ş.idde'lı Ç&jılışmalardan son_ 
ra saıpted !~tir. ~an:a1 uAıradıfıı 
~ a.tırdır. 

SoVJ• &ebMtl 
Moelrov&, 17 (A.A ) - Gece D('Şre. 

dlllm ~t tebliğ: 

Koordinısyon kararları 
(Baş tarafı 1 inci S:.lyfıula) 

nı lbalda satın alacaktır. Bu yer • 
]erde ku~eml ve baklası bulunan
lar beyanname verecekler, malla -
nna el konacaktır. 

4 - Bu ayı:ı on be~ nde açıl -
mış olan ıtütun p ya a ına rnüda -
hale ıç n hükumet taraf ndan ay -
rı m olan 5 m \yon lıralık müte. 
dav'! sermaye Pazartesi günü ne§
rolunacak kararb. 1 O milyona çı • 
karılaeaktıT. 

5 - Yeni bir kararla Petrol O
fisi kadrosuna ılaveler yapılacak -
tır T caret Vek'lctine. lı.izum gör. 
düğü yerlerde vilayet iaşe m~dür7 
hiğü veya &nirliği kurma aalahıyetı 
veıilmıi ir. 

harobclerde Avusturalyalılar Japon 
lara 200 tıelefot ven:Prmi.,Jerd r. 
Rangon, fngiliz kıt'aların n Birman 
ya • Taylland hudud yakhıinde Ja
ponlarla karoıla~tıklarını haber ve
diyor. 

Tahrlb edilen tanklar 
Ma ezya cephesinde Japonlar, 

baş) ca Jng Tz hattı ile tertlasa gel -
me.m ·~ olma.k.lı:ı beraber savaşlar 
devam etmektedır. Japon1ar. Ma -
laka ı'malınde sahil bölgesine :ka • 
patı'lmışlardır. Bu bö!gede bır köp
rii tahr·b edilmiş ve lng liz topla.. 
rı Japonlara a~ır zayiat verdirmit
ler, 14 tank ve 1 O zırhlı araba 
talhrib etmişlerd"r. 

Dome~ 

___ ,...,..F __ _ 

Bükreşte karın kalın· 
llğı bir metreyi bulciu 

Biıkreş 1 7 (AA ) - Roman • 
yada çoAc. dcer yai;mağa devam et -
mcktedi:r. Bukreş!n dış mahallele -
rinde karın kalınlığı 1 metreyi 
bulmuştur, Seyrüsefer son derece.. 
de a\içleşn · ştir. 

Berlın 17 (A.A.) - Bir nüzu1 
isabetıle hastalanan feld mareşal 
Von ReM::henau Almcmyaya döner
ken ölmüştür. 

Berl'n, 17 (AA.) - Führer, 
mernldkete kıym tli hizmetleri do. 
kunan rnare al Von Reichenau iç'n 
mmi cenaze meras m yapılmasını 
emretm'ştir. Almarı mılletinin Füh
reri sıfatile Cöringi kendı namına 
cenaze meras minde hazır bulun -
mağa ımemur etmiştir. 

Marep1 Von Rundstedt Hitleri 
Alman ordula.n başkuma.ndanı si· 
fatıle temsil edecektir. ---o---

Teb.iğlere göre 
Libyada vaziyet 

<Uas tar fı ı ı ,. ~ radaı 

yan Gtum fa-wuıları bu bb.ged.e her. 
h:ı.ngi ba.;ka. b..r haırtlket. yapı.;ıııaSl 1ın.. 
~ nı b a..cnı.a.nuşt.ı, 

Cı.rmsaıtıeeı gtınU saba.hı Hıufa,ya iıal'. 

n mnu lkas dsız ve ~ o;.aı ak tesi!lll 
d.muştur. Takr ben 5.500 Mihvercı t&ir 
«! ve bU::wı.an bl.'alannurı.& 
&!d 76 adteır Itu.rta.rWuştır. 

Bir mikta.r tap \'e hart> malaem<'61 
iğ ruı.ın ediilllJŞ ır. 

32 bln esir 
K tkre, 17 CA.A.> - Hal!a)ada. ele 

geç m yn esxlerle seferin b şlan ı_ 
cında:nıi>cr tutul.a.n e5. m!Jı: arı 32 b". 
ne v muş r. Nihat raınunıar te6b:t e... 
d ten ıııcmra bu mikta.rın artması 
i.h:t.maU de vardır. 

Alman teblil'i 
Berlin, 17 <A.A) - R sınf teb ğ: 

Ş!mall Afrika.da Sollum bö e d ki 
A v tta Jn m er n dtlşma-

h cum ve düsman toP-
dde~ı e.tışla.n devam etmek. 

t ! r n s da ve M ır 
sah nde ı ~ ve ot«noo ı kollan ve 

yyare m danlan ile ordugahlıır , 
mııvıı.ffaıluye e bombalanrıuştır. 

Alın n s ' tayya:re eri, \'alettadaı!d 
gem leıre, TinMım tes er le M lta a -
ıJ"'Cklk İngil rz tayyare meydanlarına 

gece w gündı(lz htlcumlar vapmışlard.r. 
ttalyan 1.ebliti 

Roma.. ı 7 CA.A.) - İta.ıyan ordu'l3rı 
umumi ka.raıııalunıaı 594 n;ımaralı teb_ 
1 ği: 
Dlişmn:n Sollum • Halfa.ya mC'Vz le_ 

rim.lz: 1r ç:ıp:.a :kara 'e dcn!z toPl. r le 
' ' 'bu tn"'VZlıre ı aT ı hM•a 

hllcunbmn tıak:ra. etmiş -. İta yan_ 
A m l!'Dll:.nrt g ite de ar n n • 

en bu b3 t'\"a 
g nne dr_ 
b nın 

Hinrlistanın ye"li 
Raşkuman , anı 

Londra, 17 <A.A.l - Hınd &ta.n m. 
para:t.orluk Gcuv-ro eri lx şkwnıandan 
Genıera:l W 'e n yeraıe O nıeral S.: 
Allan Hart !"Y' n tıcyin edı1dlğ1 resınt?D 
b!ld.ir. lmeklıedU'. 

Dün akşamki boks 
müsabakaları 

Anlk&Ul _ latanhul boksörleri a
;rasındaki müsabakalar diın akşam 
Beyoğlu Halkevinde yapılmıştır.53 
kiloda Ankaradan Oktay sayı he -
sab 'k garb, 5 7 ki: oda Ankarad.an 
Emin sayı hesabıle galib gelmiş
lerdir. 61 kıloda lstanbuldan Ah.. 
dı ıle Ar&aradan Kenan berabere 
kalmışlardıT. 

66 kılodan lstanbuldan Hüae 
yin Ankaradan Halime sayı hesa
bi1e galib, 72 1c "loda lstanbuldan 
Cevdet Ankaradan Muzaffere sa_ 
yı ile galib, 79 kiloda A!ıkarad~n 
Hayri. lstanbuldan Hnmıde gal b 
gelmişlerdh. ---'(!----
Maruf sinema yıldızı Carol 

Lombard bir tayyare 
kazasmda yanarak öldü 

(Baş taralı 1 lnca SaJ fada) 
binmi_ş okluğu tayyare, Loa Ange.. 
lea'in batıaında Lasumas civarında 
dütmüftür. 

Tayyarenin yere ineceği sırada 
ateş alrnıt olmHl muhtemeldir.Bit. 
tün yolcular, yanarak ölmüıler<lir. 

Kaza ulatılmaıt güç dağlık. bi:r 
bölgede vuku bulduğu için vak·a 
mahalline bir yardım ekipinin var
ması zamana mütevakkıftır. Artist 
Clan:k Geble tayyaTe meydanında 
kar eını b~lemekto idi. Kazayı o
rada haber almııtır. ,. __ 

Serbst bıraktlan 
Yunan esirleri 

Atına, 17 <A.A.) - O!ridde IÖ'L el. 
tında bulundunı:Ian w şimdi eert>est 
bırakılan 800 Yumm hatb eıslri, Pef _ 
şeml)e gfuıU Pi.reye gelım şt ır. Serbtıst 

b~ılaca' 5000 tadar Yunan harb e... 
sır ni ~M ba.Şka vapurıa.r da b11. 
giln erde Pa-eye gclıeoekt r. 

MARMARAda 
Yiım:nd asrın Vonüsü 

Dortohy Lamour 
un muclT.e 

MEMNU 
AŞK 

devam edı.yor. Ayrıca: 
HEYECAN TAYFUNU 

CEBEllNBM YOLU 

•• İLLİ-ALEMDAR 
Blitiln :ts anlbı.dun aktliı 

VA E LO 
KÖPRÜSÜ 

TÜRKÇE 
Son ıün n aç yı 

Ayıca: 

VALLACE BERY'in 
şaheser!: 

ÇILOIN &OROCO 

Riyo konferansı lktısad batıarı da, :ı.u yn.klaşmad:ı mu. 
hlm rol OJ'na.mıştır. Buna muka.b ı ge. D cmokrat de\ 1 .ler c•·ı hesin·n 1 ne ikı muhim amil, <ıenub cuıııhuri 

Mihvere karşı ilk muhmı Vf' ıu.. ) etlerini şimalin bUJ'Uk den:.~l;.a ı.iı; 
mullu taa.ıTuzu R.)o konfl'ranı.ı ile baş. 1 He fıozla sıkı •~mastan :ılıko)nn !! ur 
lamaktadır. Blrleeik Amer:lkanm tqeb. ki bunlardan biri mahalli te.ndlar di. 
büsüe Cttıubi Amerlkada l\rcı.il;ıada t r o 1••lS e ı bu ıu b r ırel şlrne 
toplanan bu kunfera.nı.uı ı.ı:,-e.:.l, her mazhar olan &imalı Amerikanuı cl'nub 
şeyden evvel, şı.maJ ve cenub Am<!rl. de,·k'IQerin4e ay&ndırdıll tabti ihU. 
... ua.rııu, harlcı khlike)c k.ı11iJ mu. razdır. 
dafaada müştcrk bir tes; nud t.rnıln Cenubi Amerika climharlydlt:rl bil 
etmektir. Malum olduiu uur1. b~ har. hasa son llt'nelcre kadar ıç ve dış h rb 
hın başında &'ene Biri~ Aınerlkanııı lerl içinde çalltanmışlardır. io harbler, 
nayak olma.sile & ~ne cenubı Anıe mahalli lhtlraslaruı ve bazı serk rdP 

rikada boyle bir toplantı yaptlmı.ş v; ler için, bıtşlanna topla:I•klara dernı; 
garb nısıf kureslııin obur > a.kasıııı r'lfma ltuv,.afl""'e ik"'idar me\ kllnl ko. 
mniye# altında bulundurar.lk ve mec:. layca ele l'C(llrerek bu mevklJn hf'r 

hur Monroe kaidesine ameli bir tatbik tur ' "'nıp ,., rlııJa,..• dan lst.fıade 
ekli bulmıya çalışılmıştı. Bu konferans cazfbesinbı bir ifadesi olmuştur, Bu 

., zaman muvaff!U< olamamı'ih. Fakat lı ıı, b r k m mıekeU rd uıwı d vre. 
Amerika Amerikahlamdır r.ıcrınln sii. ler için herhangi bir 1 •IJc~rı im an 
mul ve hududunu ıenlşlelm k ve A. vermemiştir. Dış mücadeleler, tı k da • 
merlkahlık b:ılummdan e aslı fikir ıe. hilı ihtiraslar gib~ nad rf'n haklı 1 ıt • 
atJslne imkan verditl için r.lak:ular. tısadi tezadb.rdan doğnıu tur, umu. 
larca pok fa:r4alı addolunmuştu. o mlyetle komşunun komşu ta\"U~na 
zam.an Birleşik Amerika harb h:.rh-1 llz ko' ma ı kabıllndf' sebeblrrl pat. 
idi. lak vennlştlr. Ucu, bocatı 1''5rt nmez 

Monreo kaidesinin tatbikı sahasını ırenl topr.ıkl:ınn mııl k ol n bu mc:m_ 
şiımullencllnnek ltenm~niıı n•hkJ'Ct o le.ketler de, bu 7ülden, esah bir iktısad 
za.ma.n için tedafüi bir mana ve ma. bum es!nc sahih ola.mamışlardar. 
hlyetl vardL Fakat bucün 18 o ıek. B'rl~k Amcnbnın hederi, b r ta. 

nl dcğ!ştirmlş'lr. Çwıku Birleşik Amr. r rfnn b ı nevi d~ lhtl"ar seb«-blerlru 
rika. İngUterenin r.uıı ba.snıdadır ve ortadan kaldınıiı:en, diler taran n cıa 
filen ha.rbln içindedir. Bu seheble Rl. dahilin meşru hükumetlerine ı.: rş baş 
:ro konferansında veriectık kararala.. kaldırabilecek olan isyan hardttl rlnl. 
rm mahl,.eü teclafüi olmaktan dııha harici ba5kı ile imkansız hale r,tln.ıek 
ziyade taaruzidlr. Çünkü her şefden tir. Simali Amerika teşbblisUnun ce. 
evel, cenubi Amerika devJctlerlrıln nub:la ~a.ndı dığa b:ı lıc:ı mc3 ı 11 se. 
muınkünse tc.pyekün olarak l\lih\er bebl budur. Buna mukabil lstedı 1 fieJ, 
devleıtıerlle münaı ebUerlnln kjcsilr.ıe.. Birleşik Amerikanın m~nevi önd rlltf. 
sini istihdaf etmektedir. MilnaS'c!bet. ne da.yanan müşterek ve miıtt •h l bir 
feri bu şekilde kesllen memlelı:ctlcr a. A.mrrlka dış slyaıso•j yar tın khr. 
rasında bir kıvılcım çıkmasa ise. ek. nlrleşik Amerika Mthverle hah h:ırb_ 
erfya işden bile detfldlr. de oldutuna görı-, boylc bir etin 

+ blnnrtice na al b·r g'l) g d •'°l ta. 
Cenabı Amerlka devletıerinın b mm vur etmek zor biT s detildlr. Bun 

hepsi değilse bllc umumiyetine y kın dan dola.\•adır ki bu de\"letlu Rtv" kon 
biiyük bir kwna ispanJ ol a ılhdar. nu t•ran ı ile b şuı·rn a s:ı.vnştılh ~-ey. 
devletlerin uz.un z.a.rn:ın kralcı tsvaııyol Ith,.ere karsı gfrl ilm· sıyasi t arnız. .. 
idaresi altında bulunmatanndan 'e lann en m h 1mml sayılmak g , ektir 
bu idareden cebirle IQTllmaK sorunda ** 
kalmalarından dolayı lsp n a)<ı infı. 
al ile baktıktan $ljphesiz.dlr. Bu hal 
bu memleketlerin ek rr'' e inde sol cer 
yanların inkişafında bu> ilk bır ıı.mil 
olmuştur. Cenubi Amerikayı, şimalı A .. 

Finlaıı ~iyada bir tren 
kazası 

merika1·a yaklı tırıın b:t lıc.ı ha si r. He~!. 17 lA.A.) -
beb budur. Bundan ba kıı lld kıt'a. vüz k cmı.,....re ş mru\ 
nın ş!mıılile cenubnnıı birbirine ba~lı.. Kavsala c'.vannda 
yan w zaman geçtl ce kuvvetlenen dl! r kazasl o1m 

Bilt.Un dUnyanı:ı a.onsuı h~ı;can!a.T!a yaşad;tı 3 mühim sene 

Buıün L .A L E perdesinde canlanıyor. 
Kudre:Jmne e eı:zemı: erıne benzer olmayan 

CLAUDETT COLBERT - RAY MILLAND'ın 
hayat verdili 

ASK~_P..P,G~_RKEN 
Ate(!... ö Um. B!nb r vak'a dol•ı ıünler.lode yaşa.nan ~nya luı.r'b!le 
ba$ayan, Parieın ı.aJ nden heyecan alan en bllyü:t b:.r aş~ romar.ıdır 

Telefon: 41595. Bııgüıı arat 11 de tenzlliUı maUne 

3 haftadan beri Is tan bul halkını mesteden 
Nefis bir filmin son 2 günil 

LA KONGA 
MEL EK Sinemasında 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine , 
Bugün S A R A Y Sinemasında 

MAZi İNi KAlBETMiŞ ma ADAMIN ..?~iP MACERASI MEC. 
HULDE UYA?lı"IS ASKIN ~.ruŞAPI 

gibi kuvvetli bir mevzuda olan ve 

WILLIAM POWEL • MiRANA LOY 
gibi d hı\kar iki a11ıst tıa.m.f ndan çewilell 

YENİ SEVDA 
Neş'e •.• His ••. ve nagfılı.anl w.k lal' f m1n görünüz.. 

Buc-un saM 11 ele tenzllitlı mııtıM 

Buıwı llanıl alnt.ına)a &'ltıne.li: 

Her. m aldca.k ğ haf an n en par ak programı 

ELHAMkA SiNt:.MA~INDA 
İki BIQ ük F im birden 

FERHAD İLE ŞİR OANÖSTER KADIN 
Fran ızc U 

MİLBURNE STONE 
Amerilc.ada M ş F c ları İd 

re n nç te ıı• Tüy -
'Örper el v ' lar, M r~ u 

Numan. Gil.dn, Semiha, Suzan • lecek Fi m . eo • 
Ayrıca Rakkase '.l&'\lAllA ı&rduıdan Türkmen Rakıslan 

Bu Un at 11 d ten atı.ı m:ı.t.!.ne 
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İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten •onTa giiııde 3 clela muntazaman cliılerinizi laçalayınız. 

Rio konferansa 
hakkında Alman 

matbu.ah ne diyor 

Piyangodan parasını 
alırken, ortak bilet 

diye telefon etmişler 
Berlin. 17 (A.A.) - Dünkü Mil!i Piyangonun 8 inci tertib 

gazeteler. Ri-0 k·onferanmıdan bah- planının eoın çek.iliıindek.i 1 O bi • 
sederken, Bırleıik devletlerin ccnub ner liralı.k iki büyük 'kramıyeyi de 
Amerfk.a dcvktlerini harbe sokmak kazanan ıtalihliler şehrimizde bu • 
gayretNe yaptığı kabaoa manevra.. lunmakt.adJZ. Fakat bu bilet ha • 
ları bcılhtımektedirler. mitleri ek yılbaşı kC§ideainde bü -
Wö~er Beobachter di)"Or yük immiye olan 100 bin lirayı 

ki: kazanan talrhliler gibi keşıde neti. 

Ruzvclt. bu konferanstan istifa. cesi ilan oclilm.iı olmasına ve ara.. 
de ederek cenub Amer'kayı Bir _ dan; üç gün geçmi bulunmasına 

ba rağmen henüz Milli Piyango İda -
leşl:k dcvletlerJn bir aomürgesi -
line so~mak arzusundadır. resıine gelerek parahcrını almamış.. 

lardır. 
Lokal Enzeugcr diyor ki: Bu dceıidede 5 bin liralık ikra. 

Güzel 
Buyuk Anneler 
Genç ve Taze görün· 
mek için ~u basit ve 
Kolay usulü tecrübe 

ediniz. 

1 

~ 
~ 

.. Bırleşik devletler, Rıo konfe - miyeyi fkazanan Fatih hfaıye Mü
ransı ıle 191 t3 deki \Vilson mode.. diırluğü emirberi Mustafa dün Mıl.i 
ti üzerinden yeni b r beynelmilel ı Piyangodan ikramiyesini alırken 
cemiyet kurmağa çal.şna.lı:tadrr. garib bir hadise ohnuş; meçhul bir 
Eskı Mılletler Cemiyetin n utanç adam idareye telafon ederek itfa. 
\ e onuncundan sonra Ruzvelti ıı iyen in biletine ortak olduğunu söy. 
yapabıleceği yegane teklir, yeni bir lemİŞtİI. 
M lletler Cemıyetınden başka bır Böyle bir orlaklıktan malumatı 
şey değildir. olmadığı.nı ifade eden talihi;: bu 

< Ruzvelt dünyaya hiıkme:mek meçhul adamı bir müddet lbeklemiş 
ve gelmediğini görünce g ' şeye mü. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

lstl:torıı racaat ederdk ikramiye bed<!l' ni ta.. 
Sıhhiye Vekiletinin ruhsabnı haizdir. lcabıadn günde 3 kaşe alınabilir. 

Beı'I in, 17 (A.A) - Deut•che mnmen almıştır. 
D plomatisdhe Und Po1itische Kor- Son çek.Hişt~ muhtelif ikramİye
renponde:ı. Rio konferaıuından teri 'kazanım diğer tal'hlilcr fUn -
ba~sedcın yazısında diyor k.i: lardtt: 

Ruzvelt. cenub Ameıika kıt'a - Bostancıda Çatalçcşme sol.ağın.. 
sını ha~ sürüklemeğe çalıııyor da -425 numaralı evde oturan Hay. 
Ruzveh .. bütün dünyaya hükmetmek rünni.a: Çemberlita9ta 3 t numa -
ve Avrupayı bolşeviklerin :ıezare- ralı evde Fehm~ Kozmak; belediye 
ti altına 'koymak İ'stiyor. Halbuki. ildtısad i.tlerinde Osman ve Şchza. 
Üçlü palcıt devletlerinin programı, debaşınıda tramvay caddeainde 11 O 
cıld dünyada bülün hayat eahala • num,ra<ia Receb. 
rıını, ietiGdlal, emniyet ve ıefahı te. _ v 

ınin etındk ve yaban-:ı eabeılarla 
metP1 olmamakttr. 

Kiiıd beyannamesi 
vermiyenler 

Şeker fiatlarının 1 

artacağı haberi 
doğru değil 

<Bae tarafı l inal ta:r-faclal 
tıopıtancl tevzi yerleri açmak ıçın 
bir ka1'11i1' ittihaz ed1lmiı değildir. 
Diığer taraftan teker ıirketi müdü. 
rü, 9<>A sünlerde piy&aaya arzedi-
len teker m.iktarıntn gittikçe art • 
tıiw ve eon iki gün içinde dört 

SeJ..imQoe Tüm. Askerlik dairesinden 
330 ve 331 doiumlu ihtlya.t, erat ta.l:im ~lle silA.b. altına a.luıacK.. 

tır. 
Şubelerde toplanana. gilnü 21/1/942 Çarşamba glinıü saa.t 8,30 dur. Da. 

lre mıııbakasın bulunan bu ckığumlu yatııncılar da EladiköY yab&ru.; ..._ 
t.erllk şubeQııe milr.aca.a.t etm-OUdtrler. 

Tap1a.ı:ıma günü şubelerde isbatı vücud etmiYenler haıkın.da :tanunl mua.. 
mele re ceza ıtatb'lk ed1lecelt~ir. Bu na.n davet oWta.rnına kaimdLr. 

(1828_550) 

* .. 
Şehttm.lni A*erlik Subesl Başkanlıl.mdanı 
330 ve 331 doğumlu ihtiyat eratMl.n eaııcat.ıar hariç ö Ç?M, demlryolu. 

ha.Iıb sıına.yil, kineya, ha.va, den!z sın:rı.ns. meııısub olanla.r s1lah aıtma al:na... 
aıırltlardır. Bunlar l4;ıiKı IUl>e<le toplanma aiklU 21/1/942 Çarşamtın günü.. 
dür. Bu gllnde davete ıeabet etınlye.nlenn babya eayıiacağı U~ olunur. 

(534> Jaon•ada yeni WJ.yettn b'1" ıtıebliit üzerine. el}4}-iıı. 
J de muht.elil nevi Uğıd struu bulunan.. 

vttgiler 1&r üç trtm v.ar!m~ birer be'}ranna.me 
,ıesaete m«t>ur ıtutuimuş ve beyanoa. 

Bar ve hazmettlrllmlş süt kre· 
ması ve zeytlı.ı yağı, dıter lizl1 
cevherlerle karıştırılarak beyu 
renkte ıyağa~) Tokalon kreminin 
1stihzarında ylrml senedenberl 
kullanılmakta olan me4hur for
mule ithal edllmlşt.lr. Bu krem, 
clld1n1zl serian bealer Ye ıençlef· 
t.lrir. Tenin çizgi ve buru.şukJult• 

lannı ve gayri saf maddelerini 11· 
derlr ve cildi tazeıe,tlrlr ve nen. 
blr koku Ue \Atlr eder. P'azla IDl· 
lann neşvünemasına sebebiyet ver
mez Malümdur iti Fra.naıs kadın· 
lan bugun bir uç seM ~elkJ
lerine nazaran umumiyetle dalla 
guzeldtrler Mütehassıslar bunun 
sebebini Tok.alon kreminin vaal 
ıstımaUne atfediyorlar. Aylık sa
tışı hemen bir milyonu bulmakta
dır sız de bugünden itibaren b\l 
kremi 1tull1LI1maaa başlayınız n 
her sabah daha g;bel gorünlinm. 
Tokalon kreminin müsmir net.ice
lerl garanWldlr. Ak.Si t.akdlrde 
paranız iade edlltr 

biner kiloyu bulduğunu söylemiş.---------------------------

tir. #. .. S fJ il B B B A N il • ' 
~. 11 <AA> mitOmet dtın me venne m(lcl(klt.i de evvelki eCcşam 

ı.ıse tee.tOG ~ l"'!Di ~ b.trı:ılıiiıtL veraen beye.ııne.me.erln tas. 
dail" ö.T 111ın1111 pmjeal n.ırrlamlştJr ~ ielne dlln baş)ıı.nm.lşt.:. Bu tetktıc.. 
J1u pıDDje, :M Sol*lnl.Wllda. a,cıll&cM olan .ı.er oetfcminde. bazı thnselerin, yapı. 
~ ~. ı.ı Mıılite nı.Amen beyanname ve~. 

Son günlerde şeker fiatlarının lpUL ve Dokam~ Fabrlkal••ı Mleıseıell 
artacağı ha:k.kında piyuadl\ bazı A . &a 

şayialar dolaşmakta ve bu ıayia. Hursa Merinos Fabrıkası Müdüriyetinden 
~ed aıı1aşıımıştıı"; bu ııat kimseler 
hattında m.mı b>nınma kanununun 
ceıııı.l litfkıieri tWtbk edllecelttır. Dl. 
ter ıt8nı.ftan. ~ kllıd sa.tanlar 
da vaab'eltJ.erim a)6kadar1ac& sormuş., 
ıer, bWlıa.r&. bE\YaıooameYe t.Abı o:ma.. 
d*1a.rı ~in ıi:ııbo yu.pablleecklcrl bil. 
dirilmiştir. 

lanın teker bulunamayııında ehem- Muhtelit &ervislcnm ~10 mevcud nıünhallere 365!l numaralı kanun 

Sürgüne F nderilecek 
muhtekirler 

miyetie tesiri görülmektedir. Fiat hWc.ümlert dalıtllnde 

Mürak.ahc Komisyonu reiııi Yali iMTiHANLA MEMUR ALINACAKTIR 
muavini Ahmed Kınık. dün ,eker Tallbler<ll 35 yaşından fazla oımaması ve ad~erlik1e ala.kası bulunma. 
fiatlarının artacağ; hakkındaki ha. m.ası IAzımdır. İstcklllcrın eernltı ve imt.ıhan gilnllqU öğrenmoıt Uzere 
be:rlerin kat'iyen doğru olmadığını şa.hseo veya posta vasıtasi..vle 31.1.942 tıarıhine kadar Fabrlka (8af ........ 1 lacl a.ıfüa) 

r'itoihı ve te21gihtarı Muatafa ile 
Fi.nunc.ıluda Mahmudiye haaın .. 

- aöylemİflİa'. MUdUriyet ne müracaatları. 

~ı:d~~ii:ri~~r d:::::ıa:,ı~;~i : 1 R A 0 y 0 1 Yeni ekmek karneleri Perşembeden 
~~r.GCZa mahkemesinde dün bit.. ------- itibaren dag~ıtı:mıya başlanacak 

Y' PAZAR. 18/1/94! 
Qurupnıaları sonunda Kamil Ce. müz k <Bat wafı 1 inci uyfadal çilerin ikamet ettikleri kazalar i 

~·"'ogwlunun Erdeklı' bı'r tüccara 480 s.3o: Sa.at e..yan, 8·33 : Ham ı· • 1 - L - 1- d w 1 b"l • 'b '1 1 ak · " •· ·• CPl.>, 8.45: Ajaos haberleri, 9: MuzUt rrtıza.mı.a .uc::r~e•e ai{tlı a ı meal- tı arl e ayrı ayrı o ac , yanı, mu. 
hra değeriındeki manifatura el)'a .. ha.tit parçalar ve m.ıı.rşlaz tPl.I, 9.15: ni temin mak.sadile yeni tedôirler essese ber le.aza.da ikamet ecfen iş. 
sını 1200 liraya aatma1t ititediği: EV\D saati. 9.30: MUW <.Pı.), 12.30 : almaktachr. Yeni karneler ya.Tin çileri için ayrı 'bir cetvel tanzim 
Ohanneei.n ia~ elinde iki ba)ye ai. Saat &;Ylillfl, 12.33: Kar~ ~ıla:r, Arık.aradan yola çıbrılacak ve e<iip altrru mcs' ulıyeti altında ta&. 
ya.ıh aeten olduğu halde ihtikar kas 12.45: Ajans balıerlen, 13: Şar.u ve Pcrtemhc gününden itibaren ev • dik edecektir. 
dile eatışa ar7.etmediğı deliUerle tUMWer. 13.30: Radyo salon ortcee~a. lere dağıtılacaktır. JI - iş kanununa tabi tutulmuş 
ıa'bıt omuttur. dı, 18= Sae.t ~arı, 18·03: Ito.dyo dm;.& Yarın vilayette bütün kayma • olan müesseseler tanzim ettikleri 

oı1kest.r&8ı, ıs.40: F'asıl ısazı. 19.30: Sa. ı.aml . . 
Mahkeme; Kamil Ceritoğlu ile at aYarı ve ajans haberlen, 19.45: soc. ~ a.r, nahıye müdürleri, ve em. cevelleri, Sirkecide Liman hanın -

tezgüh•arl Mustafayı 2 şer aene beSt, 5 dakJka. 19.50: Vlolonsel kooçer. niyet &m'i.Tlerinin iştirakile büyük da Mıntaka lktiıad Müdürlüğüne 
Sıvasın Zara kazasına aürgüne; 500 to&u (Pl.>. 20.15: <Tabiat Ana), 20.30: bit toplantıı yapılacak, yeni karne ve İf kanununa ıtabi tutulmamış o. 
er lıra para cezasına; Ohannes Pür Şaiikı ve dirkiller, 21: (Z raat takvimi) tevziatı etrahnda görüşülecektir. lım müesseseler İse Sultanhamamın 
Acemyanı da gene ayni müddetle earu ve türküler, 21 : <Z raat bati), Karneler her ayın 20 ainden sonra da Ata.bek hanır.d:ı iate müdürliL 

Mal .. · 'k 21.10: Kan~k ş:rakı ve t.Llrkül.Jr, 21.4fıt mahalle mümessilleri. polie ve bek guw"ne tevdi edeceklerdir. B_'r ie. ye-
a:tyaya surgüne ve aynı mı tar Temstl. JuUus caesar <Sna.ıtespearc>, ~ 

para ceza~na mahkum e'tmi,tir. 
22

.
30

: Saat ayan ve ajanı haba'leri, ,çiler vuıtaaile bütün evlere daiıtı.. rine bağlı olma.y·p kendi başına 
Bu :kinci davada; yalan yere ıe • 22 45: Spor seıv~. . laca1dur. ağır işlerde çahşan münferid §& -

hadet etırne..'loten maznun Scrkis; Sü- ~------------~.... Ka.meler vMilırken her evde kaç hısUı.r da, çalı,tıklarl işi gösterir 
ren ve Bünyamin isimlerindeki üç r [Stanbul bornaı ltiıi bulunduğu teebit olunacak ve vesik:a.lım beraberlerine alarak ge.. 
plwsın da üçer ay müddetle ha • ı · l :k.ameler niifu. tezkerelerile kon • ne yu'karıida aözü geçen laııe Mü -
pislt":rİne le.arar vc:ıriımittir. -·· .. - trGl e<iileccktır. Fazla karne alan- dürlüğüne ba!1Vuracaklardır. 

17 /1/942 a.çıllş - ka,panıt flaJt;1a.rı Jar ıiddeit?e cezaland1Tılacaklard ır. lll - Bu cetvelleri yukarıda sÖ

Domuzu 11urmak İ•lerken 
lrencli•ini vurdu! 

lzmir ( Hususi ) - Ödc:mi§İn 
Kiraz nahiyesinin Ta~kı köyünde 
Siıleyman oğlu Ali Karakaya hay. 
van otlat'tlğı sırada önüne çıkan 
bir domuzu vurmak üzere çifte ile 
arkasından koşrnağa başlamış, aya. 
ğı kayarek dü mü, ve ç · fte nte~ 
alarak ba,ının uğ tarafından ağlt 
surette yaralıı.nmı~tır Knrakaya Ö
demiş hastanesinde tedavi altına 
al nmıştır. 

Allllı Ti Jtapanıı 

ndra 1 l!terlln 5.22 
11: York ıoo IJolar 129.69 

"adr d 1 .. ıo.oeta 12.89 
':>kho!m lM :lntt D. 30.98 

Br aJtm lira 30.80 
24 ayarlık bl.r gmm külçe 

külçe e.ıtın 443 

T&hviM ilzerln muamele olmamış.. 

tır. 
~ 

Diğcr taraftan francala imalatı .. zü geçen makaanlar tarafından tas. 
nın k.aldnıwaaı üzerine şehrimiz. dik olundulcta.n aonra alakadar mü 
deki francala fırınları ekmek çı • eısseseye iade olunacak ve bunlar 
kamıa.ğa h1L1laml§lardır. Fırınlara da cetvelleri aid oklukları kayma~ 
un verme tekli de değiştirilmiştir. Jcamlıklara ibraz ederek muame w 
Evve?ce her fı.rınaı muayyen bir lesini yürüteceklerdir. 
:m.ik'tar un veriliyordu. Hafuuki tim Alakada.rların malumatı bulun -
di her fırın günde toplıyabildiği mak üzere tebliğ olunur. 
fiş miktarı kadar un alabilecektir. 
Bu ııuret?c fırınbr fazla ııarf yat 
yapmak ve kar nl.abetini yükselt • 
mek için iyi ekmek çıkaracaklar. 
dır. 

Vilayet" n tebl;ği 

Fakir halka verilecek kömür 
Belediye Hesa.b İşleri MüdU.rU Muh_ 

tar Acar Anlka.ra.ya. gitmiştıı.r. Hesab 
İşlem MUdUrü Aruml'aoo, taıkir h.nJ.ka 
tkömUr dıaiıtıla.b lmeSi 9'!l Umumt Mee. 

T. H. K. balya şubesinden 
Vilayetten tebliğ edilmlıtir: 

Ağtr jşlerde çalışan işçilere ve • 

Is tıa.ra.ruıdan verilen 10 bin llnı. tah. 
e!s:ı;• teıınfui luı.ldk.mdaıki münakale ka. 
ra.nnın blır an evvel ~ten çıkmaSl 
humısımda alA..J.t.n.d,aa'la.rla te.m.asiaTda 
bulunacaktır. .İnşaat ve 1r lerde kul nı m ~n. eh·t>r şl.i ta.hmlnen ba.ş ton siltletin~ rilecek ekmek karneleri hakkında. 

30 n m gen ş!iğ.ııd \e 7.8 m tre uzW\lugunda 8 aded potre. ve muh.. ı _ Ağır işlerde işçi çalı.şuran 
teut eb'a da Wrıa v ş-.m.ı. dem:rl 'li e C.\'a. m:ı;a. ISOmUn satışa çıka. müeiseseler hu işçilerin is!m, adres 

nd görü med ği ta.ltdırde 20/l/S42 Sa.. ve gördi.ı1deri işin nev'ini gösterir 
a ıbler n aYni gllnde 6ubeye nıUr.acat_ }.ki nüsha cetvel tanzim edecekler. 

d 'r. Bu cetveller mevzuubahis iş -

Hesa.b İşleri Mlıdttıil bundan ba.şka 
mamur maaşla.ııruı. y:ı.pı.lııca.k yeni 
zamı.arm Beled ye bU.tçesmde karşı L 

m lbulma.lt rnısusunda yWtsck m.aka.m.. 
ıarıa ~ edecektıi.r. 

Askeri fabr1Ka dr umum müdürlüğünden: 

İki elektrikci alınacaktır. 
Kırlık.k.aJcde lst.llı.dam edilmek i.ızere san'at mektebi mezunu ve b:>b.n sar. 

gı işlerinde çalışı:nıı:ş bnu:. smlf lk.i elcıatır'.kçl almacak ve göstereceklerı b. 
bll4yet göre 2,5.5 ııra. yevm.yc vcxile::ektır .. Ta.llblenn yol p.ırası kend lerL 
ne aJd ol.ma.k şartile evra.kı müsb telerile imtch.an o!ımıa.k Cizere Kmkkalc 
grup mUdürlüğilne müracaatları ilan olun.ur. C448> 

Fatih lkincl sulh hukuk mahkemesi satış mcmurlutundan: 
Hüseyin ile AbduJlahın ı:.a.-.arrutıarında bulunan Aksa~ Çıngıraklı 

bootan OOlı:Bsınıda esıti 32_30 yenı 22 No. iu ahş.'.ııp ev iza.l şı.zyu r.ımnında 
açık a.r:ıtmna suret.ile mahkeme başım ~ı>ının od.as nda 24 2/942 :arıh:.ne 
mii3ıdıf Salı günU mat 10 dan l ı re kadar atideki şa.rtlar da resmde tapu 
b,ydı.na göre ıs::ıtı.l.Malktır. O günU muhııoııınen kıymet.n % de 7ô 51nl bul. 
duğu tı:ıııcd.lrde ılta.e ed ıcce.ıc, nk.s ta.:tdirde en çok artur.anm taahhüdü 
baıki ka.!ma!lt 6Ul'Clnle 6/3/942 tarlh ne ınUsad'f Cuma günü ayni saat.t:ı ve 
ayni mahalde Eatışa devam edıılerek en çok art.tımna ih.aie ediiee.:kt.r. E.. 
vfn krYmet.l 962 Hra 40 kuruştur. 
Hıldudu : Saıikn.n 4/896 parsel kısnen yol, şimali Çıngır-aklı bol an oo. 

katı garbı Kulhe.n dtağl, cenubu 2/896 parsel nwnanı ile m:ıbdud o up 
ev n Ahmed oğlu Abdull:gha ald 1/:? hisse61 5lrl mü~ ve HilıSeyın ~tszl'e 
al<i 1/2 h!ssesı evmca.fa mu hak Hafız Mehmed ağa ve A3'11C hatun va.kfın. 
dan olup t.a. udan gelen ~yıtta 104 ıncl;re murs.bbaı o'duğu b ld r lm şt r. 

Evsa.!ı: Bahçe bı.Pı.smdan girilerek csıl eve kapıdan g'1r'.hru:e b r sotc.ı. ü.. 
zer nde iki odb b'r hoelA 11 ayak mcrdi.,enle çıkılın<Xı tir sofa. Uzerlmie iki 

büyük ve bir lk:Uçill: ockı ve bır hell olup b:ı.hçroe mutfak ve içinde kU7U 
ve tulumba ve-dır. Ev kaşe başında o1up ıa.hşal> ve tam re muhtaı;ıtır. Evin 
alt btı.nıdıa bodrum VW"dır. Aorlu11.!ıhıa ald evin nınıf hmels! 595 Ura borç 
muka.bllınde Emlant ve E-ıt:aın Bankasına b.T ne! derE!OeOO 1.ıpot&kLI olup h.a. 
ıen 510 Ura 84 kuruş borç satış ~teğ n devn suretile <ye.pılecaktır. 

ı _ İşbu gı::ı.yri menkulde müse<"cel ve gayri m().seccel hak sahlb}or nin 
tarihi ill'ından ı.ıt.lbaren 15 glln z:Lrf·nda 'evrakı müsbitelenle b:rliktc m\lraea. 
atları ll'ızımdrr. AkS1 tnı.ıtdiTde ga.yrl mUseooel hak 6ah bler' paylaşma.dsn ha. 

rlç lkal1rlaT". 
2 _ Arlt.ırmaya g recekler % 7 /50 n .sbetinde pey \'tm.'ıeeklerd ·r. 
3 _ A'I'tıbr~ıı:ı. be<irll peş.r..dir Me:n 'lrenunt m bil vcrcb Ur. 
4 _ Milştıerl bt'd · Uıa.!eYı v:e.r 'en mehil zarfmda vermnz se hale feshe. 

d ıero' gayri. m n1rnl yn den art'tımıava çt{aroor c~ e!l Cf'k a.r .raııa hale 
edilir ve ıarnd • fara ve w.rur b • h lkllm mllş•erıden alınır. 

5 _ ihaleye kadar olan verg ler h ssedann v-e tell:Aliö-'e il 20 senelllc ev. 
kal! t.'"l.vlz beddı m.llşter ye n dd r . 

6 - ŞaJ'truıme bugilnd n J.t.J) r n hPl" ;Il görclı ecem sure !f;e aç ktır, 
Fazla m <nnat ~yenlerin satış 194 num:mı ile Dlfft1U • m ze mUracaa.t.. 
la.n lft.zımdır. ..................................... -................................................................. . 

Son Pos·a Matbansı: Ne§rİyat Müdürü: Cihad Baban 

SAHIBl: A. Ekrem UŞAKUGlL 


