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HAL KIN GÔZO 

HALKINKULAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 12 - No. 4125 Yut itleri telefonu: 20203 SALI 27 IKINCIKANUN 1942 idare itleri telefonuı 20203 Fiau 5 lnınat 

Busabahkf 
haberler 

ı····-·-· .. ·· .. ·········----··-··--··-· .. ··· .. ·-----···· .. ············---, 
j Hayat pahahhCjı zammı bugün İ 

Parti Grupunda görUşUlüyor İ 

lrlandada 
Amerikan 
askerleri 

Bekar memurların 
zamdan mahrum 
edilmeleri istenildi 

lngiliz nazırı: "Bulu· Şimali Afrikadaki harb sahasından iki intıba.. Bingazide fngUiı ba.yra.ğı ve bir Alman topu. foatiyete 
\ · • . ıhazı.rlamrken · ı 

Duşunuzun manasını 

Hitler de, T ojo da 
anlamak ta gecikmi

yecekler,, dedi 

tikan piyade kuvvetine mensub 

r·············································, 
( Uzakşarkta J ' Tebliğlere göre ' ~~~=~a~~Z::şı~~::a~ 
_ - ... Libyada vaziyet ~ A tr 1 
Japonlar Libyada ns a ya 

ilave hizmet görenlerle, 
çalışan mütekaidlere de 

zam yapılmaması muhtemel 
Zamlar, maaşlılara Şubat başında, ücretli

lere Şubat sonunda tediye edilecek, 
zam yekunu 41 milyon lira tutuyor Lond.ra 27 (A.A.) - Bir Amc- Bata Pabat mı·hver A.merlka ve 

hhılerce asker Pazartesi sabahı İr- i 1 •ıt 

~~:~k~ı~~~l~~ bulunan b.ir ve Plaang'a kuvvetler ngı ere- ı Projede yapıslu ~~~· c~~etdtnıc·eıvae ~-a..1 
bu~arı:~~~~~p~~~~fa~~:ıık gl dU ilerliyor den yardım i p~;ua! :~~~"::~ı.;;: daşl: "'::cıllderi bir ı~ir I 
cı.!'n.ı""~:~~:~'°iu!'"o'r.~~~· k.~;~ r er Mihver, "Mag\Jlob istedi i :;::ı == :::::.~ gör~~;::u-5 inci sayfada) 
Qıflan şt.1r. Mumaileyh dük d'Aber- , \ J 
~:ı!~nşt~a~ı1!~1!~;~.basvekm 100 bin kişilik düşmanı lakib tr::~e~~ <~!!raıya~vı;.;. , ............ --- .... - .. --···---.. ···········--· 
buı~:;;:ur~artle ŞU bey~natta Siyam ordusu Bir- ediyoruz.,, diyor ;:;ır:.:rm:~.i~~el~br\~ır~--~eeb~b·~~!~ae. Kibrit fiatlarına 

c- Burada bulunmalctaın mem- ~ ,........... • _,, WK1 

nunum.. manyaya yuruyor bulmwnuttur. Japonta.r Yeni Ginen. 1 
Generali kabul edenler meya - f ngilizJere gÖre çar• nln fimaliınde ve ıimalı earbieinde zam yapı ması 

nında 'bulunan ve t~iltere hükü.. • dd l I ~ aıc:lala.ra yenidcın asker çı • 
nıeti namma bir nutuk söyliyen iki j apon kruvazÖrÜ pışmalar Şl et e bırmııl.ırdtt. Yeni Gine ile Avuş. 
Si~clai~u~~~:ss~l~~;.::~~~:. bomlalndı 5 gemi devam etmektedir tniyayı ('g"~::.r';;'o~ı"::;:~.ı:i· mevzuubahs d_ eg" il! 
iıçin ibir müjıle olmadığı gıöı Ge • batırıldı 
neral Toio ~:'l bunuın manasını an- Bingazi teh'ikede So•yeOe• Kiıbriıt fiatlar:ıı.. rııilnıdan ald~.ı.m-
lamalkta ~ed'lcmivecektir... . w A - tıeı--"arda is. 

T<>kyo, 26 (A.A.) - İmpara. nın artırılacakı ~uau 

Birmanya hukomet b~J~~lğt~::;~:~:1:'a ~~,ı~ şaı!'t:i~
2

~~ri~~ı Malltovo =~~aı:1: =~da~ 
k 

. . .. d f .ndız kuvvetlerimiz 24 Sonk.anun aa. 1karaııgAhının tebliği: 1 yısile bakkal ve ritleıre karşı olan mer ezını mu a aa bahı eırlken ~atlerde Felemenk BOT __ }1.5er.·~ert~=\u~!~~u~ şehrini tütüncü dükıkan. ta
0 
... 2r~g-ektaedrt;!~ı. 

neoauınun dogu kıyısında Balık Pa. vu~ eıı. .....,.. •• _. laııımia lkibril ,......,..~.ııuı .. • • hazırlıkl klar pan'a çtk.mağa muvaffak ohnuşlu-ı rası.nda Sirenaikte geniş bir aldıl • r bulunamaz bir Haııbuki ha.Ikın IÇln 1 dır. Japon kuvvetleri kıyı çevresin.. bölgede muharebeler devam hale .nclnrl.,..i. Bu bu yersiz tel8.ş 
k tl · 'd ...-,....;.,.ıiır. MUharobelerin mer- ,.. ~· dıeki düşman uvve erıne ka~ı ıı ..,. ... ~~ ~~,.;..,.ı ... ~1 •~kzı'b ve tehalükün' .. e 

General Wavel dün 
Ra 1 goon' da yeni 

te birler aldı 

lkez sııkllıeti A.ntelat'tan $imali ~--- IOC' 

detli çarpı.şmalar yapmaktadır. ~ridye irrt:.kal etmiştir. Alı. Berliın. 26 (A.A.) - Alman .o:- m.a!csadile, Kib- hiıQbiT gebeb yok-
Yeni Glne'ye ihraç nan son haberlere göre kuv. dulan b~clanlıRnın tebliğı: rilt truı.isarı Müdürü Hamdi şu' tur. Memfoketin her taraf}- için 

TQkyo, 26 (A.A.)- Jmpara - vefilerimiz Musus'un ~ımal ·ıre Şa.r~ m~are'beler devam et.. izanatta bulunmuştur: ı asgari olaırak ellrnlzde 6-6 aylik 
torlu.ık umumi karargahının bıldir<lL şimali şarikideki u.mumt böl~- , mek.tedıır .. Dun ~e m~are'be c- Yuırdun aınıhtelif bö~ele. (Devamı 6 ncı aayfada) 
ğine göre, mütehassıs d,..niz pıyaıcl.e de düşman kollarile temas ha. ı ~~relerı Pe~~~ cıvaı.."1.n<la -------------------------
kuvveıtlcıri. 24 Sonkanunda Selebea 1~ d eli i bıır tıcaret gemısıru ağır hasara 
- _:ı ıM K d ·· .ı.k y n e r. . . ı uR't'atnnı$aro.ıt-. Bu geminin bat-

Vışi 27 (A.A.) - General Wa- uıaa!s a en atı~= ç ?'ag~. mu.. Hava kuvvetler•mız E.~aı?eV- m.ıış olması muıhıt.emeld ' 
veli dün Ranıgoona gelerek şehrin vıaffak oimıuştur. Dı~er ?ır. mufreze la böl~e5i üzerinde duşmaın : Moskova, 26 (AA)· - Gece 
müdafaası hususunda tedbirler ıt- 23 Sonk!n~nda y~nı Gıne de Ka .. 6colla-r.ıına mıuvaffaık1ı:vet1.e taa_r. ı neşredilen Sovyet teb~i: 

1'h ....... .:şt· vilen-g şdhnne çıKmı~ıır. ruz etımeğe devam etmışlerdır. 1 25 eo--''·a·nu-w'a kıt·-1--ımız ı..' tı aız ewı111 ır. . Amerikan tebJlğl ..:>UllA llU lilöI 

Vişi 27 (A.A) - ~aponlar Bır. Vaşington, 26 (A.A.) _ Har. E Alman tebliği j le.ri lharcltetl:z-mc deva~. ederek 
manıyada Ran~oonu ışp;alc ımuvaf- h' azı.ıllı"ı tebli"i: : Berlfo, 26 (A.A) - Alman : bll1k~ ~t.ıın mahallli ı..şı(al eL 

ke f . t ! ·ı· ısye n lı g • d--ı ba..ıı.. danhğının ı (Devamı 5 inci ıayfada) fak olutlfarsa ou Y ıye ngı ız • FiTiıpinlerde: Bataan yarım a • : or wı~ ~uman • __ . 
Jıeri aniiŞkiil bir dunmıa sokaca•k - dasında cereyan eden sava~lar, ba.. : tebliğı: 1 
tır. Birananya b~ytık yol'llilun baş. tı sahilinde ve Subik koyu civa • : (Devunı 5 inci sayfada) J 

hca liilınanını kaybetmiş olacaklar. (Deva1nı 5 lnd ıayfada) '-. ............................................ ; Millet Mec'isinde 

Havagazi tahdidall 
birkaç gün için 
geri b_ırakıldı 

dır. 
Japoo:lar bu takdirde fevkalade 

mühim bir sevkülooyş muvaıffaki
yet e1dıe etmiş olacaklardır. Bı·rı· Ermenı· dı·g-erı· ı·talyan z:;::~'jac~::.av: ;:~:ı:a:~~:: 

' lmdan tanzim edilen tahkikat 
• • evrakının ibtaline karar 

Bu sabahki Sovyot iki kadın aynı gencın Ankara 2~_";'ı';~~:i) - Umoınl 
resmi tebliği ,, d. O lar, !=ı:~~r!~1k;~ril0~=~~ 

anasıyız i v r ti taralından o zamanki ticaret na- • 
M~orva, 21 (~:A.} - Bu aa. J J J 1 zırı AJhmed Nesimi, merhum Mus.. J 
~ı Sovyet teblıaı: tafa Şeref ve Hüseyin Cahid bak. . . 

!Kitaat:ınııız dün ıiddetli muhare- ~-00·----··-··-······-··-·-·---···----··-----· .. ···········, larıında :ıı:ılan davaya aid do~ a Hava~ ~at~a ynpı~ 
L-1 ---"- ·ı rl h k tl · d r · • M ~:-· h ·· k.. · Y ' cak taıhd.irl' şeiklını teebıt etmek u-~ıcn vercn'CI&. 1 e are e erıne e. : Yirmi yaıındaki delikanlı mahak.me e•ntuında: ((Han6ı : eıC.uölI_1 u~_un u celiesinde heye- d" ;uı;.1 den sonra havagaii 

:ı...ı müteaddi.cl mahal : hL • canlı bır mumıkaşaya mevzu ı zere un .,,.. e 
vasn. ettn119 ~. vle d' : lcadınUJ anam olduiuna lce•tiremiyorum» dedi, ma 1rem• : m•ııctUır Adli~ ""n .. . 0 

- ~ık.etleri m~iikrinin ve di.. 
feri ışgal etmıt er ır. : . d h L Ll b ab ii : ._,. · ·1 - "" cumenı, maz • Akadarıl işt.irakile Bele-: Ermem ka ınına a11 11erme1r e er er •uçun m ruru : batasında hükClmetin bu meselede ğer al . arın . .. .. 

1 
.. "nde 

B• J t ~ zamana tabi olJaiunu bildirdi : Mec1lsten va;ıjhan ne istediğinin d~ye makıne şu~.!..~..:!;urB~">iitop.. lr apon ayyare · ./ anl31.511mııdı~ını tasrih et kte di öir toplanıtt yap ..... ,.....,..: . 
'-............................ - .... -····--·-·· .. •••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• .. ••• Adl . - . .OU:. ı . hıntıda ,şjriceıt mümessıllen ~az . . ,_ .... _ ·~~•x.: k d. . we encumenı namma ~oz alan . ' ....:w t.elmik tekliflerini • • b t Jd Asliye 5 .ncı ce::3 zn:ah .. t.eıTıes_ın..ıauı~ 10~~ z~m:arı- en ısıne SaTMlattin Yar~ı mesele etrafında t~ıd~ına ~ 

gemısı a ırı 1 de dün adlıyc tnI"lhirr .. zde e~e şu ceb~b venlrn.ı.ştıır: . uzun boy-ıu iıahat vermiştir. bıld nmşl~r: . . 
. ender rastlanacak derecede _garib «-. Ne QOCUiA'u, senın çocuğun Satahattin Ya-rınmn izahatın • Havagazı şiııket.leri bu teklii. 

Vqınytıon., 2 7 (AA.} - Ame- bir neseb davasınm d~~~.-·-~~na yıak ki .... , dm sonra söT. alan F.mı-in Sezak Ierinıde evvelce de ~ık_ımız veç.. 
ribn b8:r'b gemilc.riı M~ar ~o~a:' balkı~ ve dava netıcelen<lırıl- , Kadın, ~~-~ yaıvrusu Damad Ferid ve Nemrud Mu~tda ~.le.: ~allkm u:mıurni ihtiıyaçları~ı 
zı.nda bır Japon ııemı kafılesını mişeix. Hadise. ı;;udur: ol<l_uğunu ~ır turlu ıkı.mseye kabul tara!hmndan tahrik eB'ilıen bovle go.zonunıck ~uluınduraralk gazın 
butımı.ışlarkhr_. Muharebe devam Dudu ısm~ncıe '!ürk teb .. asın. et~;remcmı.ş, n.ihaıyet mahkemeye bir dava evrakının Ml'cl;s heveti sabahlan saa1. 7-9 ve 11-14, . aık.. 
~ktedilr. Bır Amerikan torpido dan bir Ermeni ~md..nı bunc!an 2') ımıracaat etmek zorunda kalmış.. umuoni,.,..~·?ı C' <?elmesi değ'il, yırtıl- ş?n:ı1~ ~a ~.9-21 .. arası_nıd3 verıhn:
eu lkafileqe refakat eden bir Japon sene evvei J!ayrj meşru oh cr'kek tı.r. . . . ması lazım p;eldi_ğini sövlerniştır. sım. ılen sur.n:mş1eırdır: Bu tekl~ 

isini batınnıfhr. iki Ja ~.n.. dün ·ava P.'Cti~ıistiı. Fakat, Bu ıjjd'dı~·a nazaran, Eımenı Bı.mu mütenk!b Mazh:ır Miifd Valı ve ~l~~hoe. ReiSi Dr. ~fıt:fi 
tayyare ~ isi dahi batırılnıı '"""uın. ) · • · • ' ·ak kudreti ı;ocuğı.mu bıır el çabuiklul{u ile L de ayni nokta etrafında mütalea. Kırcla:ra brldırilın.iş, f~aıt Vah ~ 
pon nakliye gem ş.. bu babasız çncuga Od.ı{..ı.t: M . ~s- talyan yapan Mariye Relince, malı.. b'ld. · Muhittın 13aha Da. tahdjdatıın bl'rka~ gun tehir.mı 

olmadım d n yaıvrusunu arı ,. -n..d .l.l:-- S'..nı ı ırmış, ._.;..+- B birik .. . l 
tlT, _....-- <fi•~ aİ ' 00 yanı~ kemcde """' unun iu.uiı:ı.:.UU :red- mad FerıcJ ta,af·nctan tahrik hl: • emTewu.ıı~•lr: U aÇ _g\ln, lÇ n. 

•• - minde bır taılyan lk ınının . det..ımş ve: len bu mes~leniıı Mecliste müna- de tıavagazı sarledcre'k faaliycct.te 
Çör il bugun na emaneten fbır~ır .. Marı t c- Bu QOOUk. onun del!ildiı-. kaış.~ımn ?v'!P.clisin havsiyetilc cka. bulunan Üni'venn"temn bü.~ün IL 

Ç l k ~· ~~ İta'ltvan ıkilisesınd~ va : Bir ital~n kadıını lbana.. emaneten bili telif olmaciığ:rıı ifade ctm!s ve boratuvarlanı L1e sınro rnu~ssese-
beyan atta bu unaca ~~ll'lrrtiC1 ve Dö Latte ısm~nı bınakmıştı> demiştir. bu lhusustnki müta1ea 'kabul olu - lerl. doktor ~uay~e~aı;eie-rı. mat 

Hangi saatlerde 
gaz vermeli ? 

Ev kadını 
ne dlror'l 
Kadınlarımız arasın

da yaphğımız anket 

Hava~azı tahdidatı rncv
zuubahs OJUr ve bunun e\!kli 
hakkındaki tas:ıvvurlaı ileri 
sürülürken ev kaduunuı bu 
husuı;ta ne düşfüıdü~tlııü ö~
renmek istedik. 

. İngiliz baş • d' dı ştırr. Üstelik te çocu.JZ.u iken- 'et mahkeme şimdi 20 nar.'llk OsmPnh hiikum~tı tarihi ~ baaların vazıyetı ~unde tutu. 
V~ ~: (A.A.) . - Kama- d~t~ ~e İtalyaµ tebaasına kay- ~ay bir delikanlı olan ve nin isnadlarmdan biri daha tarihe lara:k bunların ihtiyaçlarınm te- \oJllll-.,...,.__..__.___._~Jllllllllııı.-.ıııı.~~~~ 

vek'tlı Çorçıl bu~un Avam B'lih iştir, • . yaşın D 6 1 sayfada) ~mıülmü<.:tilr. (Devamı 6 ncı sayfıada) 
ı .ı n~ ı.c. c;.rıath •hu'unacaktır. ı ~.e. P\ıdu QOCURtırıU ~eri ( evamı ne ~ 
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SON POSTA lkincikinun 27 

Hergün laesimli Bakaleı =İnsan camlı köşkte oturur;;;; ,r-------Z:,., 
- .... _ Sabahtan Sabaha: 

· - =- -'r m ne:=,.., 

Odun ve kömür ı · -- . ..... - ...... 1 ı Bu şekilde çag 
Meselesinde . ~"- ~ · 'I D ... t k · 

• 1 ~ ~14 '" ' z agı ma , ıslenen 
Gördüğünıüz 1 . · i'tı fZ ' • . ' ı - . Faydayı temin elnıez 

\Bir lksi::::. Uıaklı.U_.J ' ti•() • ""', İ '* m~::ü ::,. u<uS 
O ~ harb ekonomi.eınin ..._ ':J . ve ralbat çay bulması İçin elin 

. . ~ceıWieıioi gö.te.ren aıreyla deık.h ~ı doğrudan doğnıya ça1 
dıiz.ilmıtş ÜÇ ~ haber çlkU. sata.n.laıra dağıtma~a .kara:r vermıt 

Uğrend.i.k Jcj: B~nıdan malr..sad çayJo toptancı lal 
~ıık aaıriıyatında tasarrufu eli.nele kakadan doğru(;a halka 

temil.D etmıeık ~in şehir limbal.ı.n.. VQJ'IJUlald.ır. Daha doğruw mak&ad 
diw:ı 180-0 Ü .Ondürüln:ı.üştı.U-. bafb bu ltniı. Fakat tad:ıi.Katta bu maksa• 
tedhırl.er- <lıe alınac.-.k,t.ır. dın hasıl olmaaı:ıa imkan yoktuır. 

l:laıvaıga:z.İI tahdıd' edilmek üze _ Herhangi maJ ilıtıyaçtan az oldu 
ıredlir, &a.z y&.loız günün m~eıa mu veyaıhud bu §Ckilde tahdıd edı~ 
eeııllerindle ~ilecek.lıi.r. elli mi &ıymetlenıverir. Kimin eline 

Bu ilci. haberi ok.lirken mutlaka geçe.rsc bir intifa ve&i.1-esi olur• 
baıyret etmıek lazım.sa tedbk<in a _ aımma. bet 4ıoptancı yerine yiiz b~ 
ı.nm-ı.na dlciiıl. i>u ~ada.r geç J.:.aL ımıutav.._ıt :İlltifade eder. laoe mü • 
lllılıf o!maısına hayret etmdt lazım.. ...... ___ - düriyeü falan çaycıy°a halka satsın 
dır. d1iye on sandık. çay veırdıi. Bu çavcı 
. Ha-rb eılc.ononıi.ai ai uçkdUT: Bi.. Bir ldmee ne kadar zeacln ve kuvetll, Jllhacl da ne kadar fakir •e ra, metni ve u.J>etll oldujuna dip" +eıelr mecharlyetindeyls, fakat bunu her i.tıeyene .atacak mı. y~k.. 

ııın.de aıagaır'.i iatiblik. vardır, öbür DJ'İf olılna ol.an barSetlerlnde kontrole tabi olmaktan kurtulamaz, hazan hiddete, asabiyete, aceleye kapılarak bu mecblrlyete riayet ıra. geç kaldınız. Şimdi bitti d iye 
· ucundla de. az.aımi istihsal. bizi ilk safta ko.otrol eden içinde yaşadığımız muhit, ikinci ufla edemediğimiz zamanlar olabilir. bu takdirde IB yaptığımız hare • eıa.vacaık ve sandıkların üstüne otu-

. E.kmdtt.c old.uğu gib.l yiyecekte, koatrol eden &.e bil- ferdi bulunduğumuz cemiyettir. Fakat bJ.z en kdten 80lll'a o h.reketln kontroluna :yapmlllldığtmtz lc.ab eder, bata • raca.le ant} Bu nasıl kontrol ed 'Je .. 
~eıkte ve yakaçakta bütün iht1. lmnedl kontrolu kendi içimizde bulurlz. dan ancak o sayede kurtulabllirb, tamire de bu aayede imkan bula.. cek;> Tedlbi'ı" esas ından sakattır, çü. 
yaçla.rımızı frenlemek azaımi isti.h _ Bir 1-reketl yapmadan evvel o barelr.etln De dereceye kadar doi- biliriz. rübür. Gene kapanın eHnde kala.. 
aal]ia a.zaımi stok doğuımMını temin -·-· - -.. calk derndlctl.r. Mademki oia,e da ire. 

=~~N:~~i ır.:t;~~a d:1n:"~:: [ ş e h 1.• r il a b e r 1 e r 1.• ] ~~~a:u ':~: ~;,;:tt v~~~: 
ni~t vei!ii.ka usulüne dayanır. file vereıbilir. Nüfus kağıdını İster, 

Bütün ihtiyaçlarına ölçü.süz ve biır k~ kü;ük bir işant koya?, 
frensiz oı!arak cevah veren. ayni za. ~ ne lkadaır verecekse veril". K

0

m senin 

::o~a v::,~:ı:e:::J~r :ıt:: ~!; Sahte fiat murakabe Du··n sabahtan 1·tı·baren Ekmek k. arnelerin- ~~·0 ıc:ku~: g~r~~-.r.' 
0

~~; 
ide.et idea.fi memlekettir. Fakat ide.. aandı.DtlaTı elden ele geçer ve 

;~'Tm1,:0r~e~~~~arıC:r:~ny~ memurları k . k t• k de tahrif at yapan ~rz ;;:1:acrd:~!lır:r~1r. ?a~!1 
t lyan Ja h b . 'lk ·ıı·k ..,, 1 şe er şır e ı şe er 6 k·ş· k 1 d b~ bu mevsımde halkın tabii 
nürde J~;~ ~:e :~ıi~ı ko~~u~ gı 1 Ç8 çoga ıyor f f ya a an 1 !ıtiyaçl~ından bMdir. Onun için 

Bjırleşik Amerika ciimhu:riyeti şim. E.VYdt'i -L- D- !2. • ..0 k t • • b ı d . . dağıtma ıiçin. esaslı bh elıstcm buL 
di.dıen bu yol Üzerıindedi-r, cenubi d' . ~~-~011P'l ~ en evzııne aş a ı ~rı. ~telıif eemd:edııde ~azı maık ~dır. Harbi:ı başındanberi 
Ameır.ilk.a d-·l ti · d 1_ •• •• .._ 

1 
.. k n.oe IDellllll' 9ll9U wırerdt bır ta- açııkg. ozllerıaı. ekmek karnelerınde be:zı nı.&ddlcJeT üzcTinde ""'Pi lan tec 

'UY e erı e "omursuz u hafi ... d :ıand.ım v tııılhrif ı_ ~-
ve yaisızl'ıic yüzünden trenlerini ~ ~zıa,alnl ak l a.ga a.t ıya.para~; fırt.nlaıllclaıı fazla riibeTer göst~rdi k.i.. aatlŞ"J hu ~ekil-
~ahd"ııd .etmişlerdir. İn.san isıtesi~, ı hııt~ıe? :a:~:ın~e a, i~m~:::a -Bakkallar fi at mürakabe ko . o .. ~ aıbaığa ~üs ettikleri de tahdid· emıek o maddenin ~l aL 
QAt.e:me19J,n bu durumla karşJ)a-ştJg' .. tubJiyıe i .... ib. l k t mısy nuna mura- gÖTÜ'hn~ Ve ~Öylel~ri hakktn_da za. tından büyük mikyta@ta Ve yüksek 
zaman y.İıyeock ve gi~ecek fiaıları. -•'-° .ı., _ _.:::-3. L~l ıdz~,-· caat ederek kendilerine bırakılan kar ~l'laca --.ı hır taık.ıbata geçılm~ • fiadaı satr1ma.sına sebeh olayor . 

.. ,_ __ ,1....._____ · · L• • 1 • eNT~l' _..,.... u.- geaç g er~, 
0 

• t tır. Çaıyı a"""'i akıbetten lrurtannalc 
nlın YUJUloC!JITXllTie'S!nl, nıiUr e zengın ._,_._ _ı• .. F" .... , __ 1_ b B'· h dd t ı 1 b ·ı o· ;ı___ k 0 Id J~· arasın.da ımıısavat~ızlık çıkmama.si. &IClllıUlBınl liat ~y~~a e uroeu me a 1010 ar lfl maSllll ta e etti er Ün ~ fC l e . 6 kişi y~alana.. JUıtnic:lıT. 
nı, netke olarak. maneviyatla bo _ nwriaırınd'Em hırı d15·e t~ılm.ış v~: ~ ~. teshrn edihnitılemir. /'j2 J, c I , 
:ru'tmamasını tem.in için dc-rbal ve- •-:. Fatura-?~ı~ızı verın, tetik.ık Ş$ıer şh1keti yeni fiatlH üzıerin-1 göNlen :Y(ikaelmelerin k.endllcrin.e Mud~~~ ~ıaırım a!lulıteliıf U..JUI! an ahid 
elıkayı dü ün:.iyor, ıhenüz d~a ke- edıeceıgınu'. dcmı1tır. ~ lallıiaiOak oha"':l tekerlerin tev • biÇbiır Ur baakmadığı iddiası et. 90lrgU ıh8:1'1Jml:ıkl~rfl1le eeVk.edere-.k. ............ _. ................... - ............... . 
lfin 'başka bir usul kc,fedıo:memiştir. Bu dcli&:anluallll. h~ ve ~.aıvrtn - ziine dıün mbahtan jtj.b~ başla.. l ııp.fında toplanmaktadır. Bakkallar h~a ~ahkıkaıt açmışt!ır. ~eç Maden Teknisyen okuluna 

Faıka.t bL7., gene latan bul şehrin- da.n ~phe1eın.en: . lzak muhatabuıa ınlJll'l". Şirk.etı, her Lakkala bir to • ya ık.ar haddinin aııttıı-ı'lmaaını ve - vakit. dıe. ~yu"b?e otu~ Hamdı v~ 
dıe e1~ilde havagaz:İınİD tahdidi !U oevahı v~ştır~ • . ... lnu qmamalk Ü7:~e tev2/e.t yapmak~ yıahudı da teker satışlı.ırın~n sırf şe. Ka!dn iıımn1~ınde ik~. teh!• aynı talebe alınıyor 
k~rına gelcı)im. 1 <c- Bu dalcılcada katıb magaza- taıchT ve hu tevzıatta da, evvelki lkeırcilerıe iınhisar ettirilmesini i.ste - sıu~~n ~lanar~k, .mud~eııumu • «Maden Tetkik ve Araştırma. 

Bu bı.rar haıı'b dconomiısin.i- za da yoık, faturalarım!z da onun cl<ı ~ 1 t-~:..- __ _. -• - ..__ 1 meıkted'ideır. Abi takdirde tekeır ml'iıge teıı.ltm edılnı.ı.rdı.r. &ıilltltüBü> t&Ta.fından g_..l>n yıl Zon 
... - a.__ L ._ .:ı ._ :rı,: . .:ı 

1
: b. .-v .....,..,.... en ey v.sıı m- aunı1 o an -- .,- - y-·• 

rureıti nden cloğmucı biz netiee ol • .uwıua .ıuıuuw, Ll' saM: aon.rQ teş. bell&elın ihtiyacı b~ rutulmak eaıtnıa.cbık!laırımıdan dolaıyı .kendileri• "T Y • guldlıu1ctlt t.eeı. edilen «Maden Tek.. 
ma'kla beraıher )~an.bu-lda hueusi r!tf ~ fatu.ra'8.rımızı görcl>i. üz:ıcrıe bir eeaa kabul edilmittir. 1 nıe aa_uş~aın ikut ina ettikıleri ıekli~ - U lÇn U • • anıstana n.İityıeın Okulu» na en 8'Z ortaoıkul 
mÜCSMJ9e Ve ph!sJar!n da kömür }JmnlZ.D . 1 o•w tarafta .-L.....:-~ d k. b k de btlr ısnadoo bulunulmam~l la• ancak Şu'oatta "d k meızunluJ:ılda.n paTastz Vf! yat ,Jı ta. 
bulmaltta az çok :zıodult --.W.ikleri 1 Meçhul genç bıT saalt 80nra ge • L11J-~~ b . n ıtC'F••.•u JZl\1~ ık ab zım gele<;eğini ileri aürmÜflerdir. A gı ece lebe allınaıeaktır. 

~... • ___ ... . . .. .• ı · k dilii d y K<lll aıroJillll rr grup ıat ura a e o·~ f F M·· k b K·-.ıı-- . bir zam.sına tesadüf ettiği için b ir wcccgını ao..Y"ıycr~ • • n an a.: .. .. ıgcır tara ı an Jaıt ura a :: « ~·Lu~» vapurunun yerınıe -.-...----
çol'lieıırına. biır kömiiT kırlığı na düşü •• J'.lfm.ış. kak ~& • ha.d119edc.n polısı BuI'<>ISll.l!Da mura~a~ ederek şeker 8:· BÜırosu tarafından şüpheli yerlerde Yuınan ıstana yıudım maıddeleri gö. Ekmek karnesi tevziatı 
"'' d".,.;:,..__ _,_,i7ı<'t - .,., ~ · ıı d ~ eltm;lŞtlr. tışlaırınd'a lum.dılerJne hı-rakı lan kar vap:lmaltta olan ar,..,.tırma\ara de _ türecd'.c olan T W1Ç ŞİlC'Ôİnİn ayın 31 · 
n1p u:;..r,ımıau .. suaıı n. Ulam e e., . _ , w !ıaıdldin ' 1 · · I .., . -Y • I· . . • . .. Kaza ve nahıyel.crde evlere ek. 
biitrr. Bıır nWıddet sonra magazS!Y'l ge. ln aıııııw-ı muını ılıBternı~ er -

1 
vaım edilmek.tedır, Kaıs:ımpaşa'Cla hır 1 ıncfe haıreketine ımkan gorul.menıek -"- k -~ _11 _ __.: t ·• · : d .. 

• _J - • d5:r a-~-1- ..___ • ~ı.ı • . . tıeıdi B d . . m~ aırIXllC!rlnlD evzıı ~ıne un 
HUBUlllÜe ~-.z'-öm·u·ru··- _ıcn bac:ka kın meımoıılar, münasıb yerien:re gız • ~.acın *lcuerı rıa:ldıye evde 8 çuval heyanııames ıL toz ıe. r._ um.ıın a sebebı Denı2yol • d _ı 1 tu B' kl ,..,Tıı;. na "' . b ad bek.Je w it ki w -d f .. . xl I lıa ld . . K I d I e aevam o 'Unmuş r. ır sım 

odun !kömürü ile odun da güçlükle !enml'şleır ve u 'ih 811Ilt 

1
m
9 

edge ve eee gl 1 ı.aıtazı uzeru e ık:ea- b~ın. b '\ ;:esını~ k .. 
1
,/zJ aybh~dd evv.e yerılıerde tevziat ikma-l edilmi ştir. 

~taıchr O derecede ki· ga ~?anuŞlaıı>c:lrır. N ayet sa.at a - - aışı a ır tıeşeK u ıc taa u e gı - Tevziatı bitmed"'' k hi 
zıeteler yazdı.:r. fırınc..JM c~iyeti' 1 ciel!kan1ı kapıda görünmüı ~e fa - "Kadeş,, vapuru::ıda !Limanı nız ,a~d yahudi r~ ovhTı.aS1dtr. Gemi ~;.ın sonla.. yelıerdle ~n : k::eı:nnada: 
__.:_ı ı. _L .:ı;ı··eye mu'-~- d·ıyor l turaLıTın haztT olup olmadısını l. rına dogrı.ı flmanlnılza. oonecck ve ~ ıt ;ı.__ 1 d l kt• 
n::aa ve1CC1 .,, ·-- e • k J k k 1 h ft 'd" ak ~·ıh 8 . d h g! ı.ıımas na evam o unaca r. 
belediye oduna 580 kuruş narlı .koy za'kta.n 90ımu,ıur. ya a anan aç:ı ç11ar vapuru a aya gı ıyor ~ ~"' atın ın e a:eke~ ede- Bu ~a kadar 'karnelerini aL 
duju hal)de 700 kuıruşa bulamadık. Kıumaz tuhafiyeci fauıraları çı. Zeııbrta, evvelki• gün limanda, ya. Bu~ıga.riıstaaıdan FLrisüne hicret bbvfeoedth tır. Kız!layl dıde'?'egbeırlı Saımk ~.e mııyaın'laır veya h.crtıaıng: bir yanlış. 
ıaır n ~r ııyor, c:cıvlr a nmas nı ...... .., IDK'lıi".,... ..,. ancı ulll' m~ et~ ~rımıze ~tme&ıUC: oı an yahuJılert götürür • du Ank lh ek . 1ı1ga. uıgraıyan r ıatc uro ına mu-'-· ı ı -~ı- t _ _ı.ı.• it ı 4...._ __ 1.. • .4 gence venni .. o da b L' --'-k __ L • • ı -L~- 1 . . ı u . US1.118ta teımas ar cı u unma u. LV ~ la . b .. lar .. 
n.ciıyoT. bunlaırı tetkike koyıjınuştw.' Aleıy. l.açek qya 90rkmaga kafttl§an iki ken bozuılaırak. limanımızda demir- z.errıe n araya at• et etmlf.o :raca.all!la bmeferini aiabilecekler • 

Bu eaihıada bir aksama olduğu hiındeki. ıteırtibattan habenlZ bu - ,..hısı yaıkalaml§bT. )eyen ı< Sıırumal' vapurunun tamiri 1 tıır. • W d'ir. 
hiasine k--·lmamak güçtür fakal\luna.n detkanlı biır a.AL lzaık'a: 1 E ıı._.: .. 1· .__ı K b' L...11.-... ı__da L:... L • V Oıger ta.raft an., Marma•a adası --------------._.. , ' f vveaıı gun ıımantmız;uan a .. ır ·-.....,.a 'IUl T <D.iICCeıwtır. apur .. le · nıc1 ha.t l K M 
aksamaının hem muvallc.kat, hem de «- Azi!:zlm fatwatan:la tahrı at ı radeniz;e kalkan «Kad~» Vl\puru kaptanı, öni.imüzdeki halta ba-şında on rı e mı? o 

811 
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esasa değil· te'erniat!l aid olduğunu va.T Zahılt tıutmağ:ı mccbunrm · ak. okuBam ıcf. .,_, ah .. L 1· b' , __ n ı. L~"-- - •-' . h kk _ _ı 1 ~ 1- puru hakkındakı Ya.por Mıntaka Lı. , .. . • . fi' ın an Iııü ş sın şupne ı ır 1U1J&Aa10'!111CÇCK.1erL a lrııua a. axa • R iıar ~ · h 1 1la ı b !un 
eöyl•mek foab eder. !İi t~d'inde 'anlaşalım!n demııştı·r. !vaziyette dofaştıkları görülerek za. dıa.rt'ara teırninat vemıi.oıtir. .anan e Lgınce az r nm ş u • 

G , __ _ı._ b' ·ı "lı: ~~ , b. · ' '>! 'maktadıı.r Çt"nrcrraıe •r ı g-ı.rı ya.nııtıt Jtr Cünnümefbudu."'I e91t9lı bır tarz.. lıta ta.rafında.o yakalanmıılard'ır. • · · 
lıa.Teketin d'cırftal göre çarpma.sına ıda 80Cla amneai içi.ı tuha.fiyeci bu Üaıdeııi ve bavulları anman bu Betedıye kar temizleme 
ırm.ıkabil wi bir hareketin Hrı de-- ı mcçhuıı muhatabına p.-a ".'~etmiş aıdamlaııda bir mıitctar muht!Clif cins makinesini tamir ettirdi Cezai ;n 1ırılan muhtekirler 
ııeoedle 'beTitrtilımemekte olmasından 10 da buna muvafakat etmışt•r. 1 ka.ça.'k ~qya ile 1187 aded çakmak Bdeıd1ıyenin bi-r müdde-ttenberi Unkaıpanmda köcnürcit Osman, 
ıar1tiiyet ed.i~rdu: bir dereceye ka. Bu elradıaı meıınuıla.r; gizl~n<likle.'taışı bulıuınımuştur. Rizenin Pa7ar ka 1t.am'İır eıdlilmekt:e olan ka.r temizle. I Şeıhırıeminind'e bakkal Sa.dık, Harbiw 
draır lhaiHd'lr. Tİ. yıertJcrden .,;ıkarak neye uğradı - za.sıınd'a dturdukları ve İ.sim!C'finin. me maıldndlinin tlllmiri İşi bitm' - iyede .kavaıf Mığırdıç. Kabataş li.ae. 

CorlrGll cümhurf~yct adaTt~sinin ğını fBŞtraD bu adamı suçüstü ya - Mı.Mafa. ve Hasan oJduğu anlaşı - ı tir. K.aT temizl.eme makinesi fazla sinıdıe ıbaıklkaıl Receıb heilr.ia'flndak.i 
Zo~ak kömür havzasında ya - ı.ref~ardır. ~ kaçallcçılar halr.kınchı bnuni ta. kıaır yağc:i·ğı gÜnlert.le fa.a1'iycte ge. l.iJtikar <laıvaları .di.yre 2 nci ceza.. 
ratmıya koyu1<bğıı büyiik eaerd~ı Ken<lisine Fiat Müra'kabe Bü _ Xtllbata başlanmıştır. çeıcdktİT. 0

-•- · da dun netiıcelenmİştir. 
şimd iden elde etrr._ı \' oMuğu ba~a. 'ı: mıemuru süsü vererek ~olan • - Mah'kıemıe. auc;tu!ıırın 25 er lira 
l"Jnln deıreeeıstni b!~meyiz. . l d~:ıcıtl.ğa kalkışan "':1. gc•lcİn Is _ 1 S 1 para cezası v~.elttine ve 7 ŞeT 
... ~ongoldıııkta ~ır aylık yı~ece • f maıil Hadckı ,dında bıırı oldu~ an. TER NAN, gün müddietle d~kkanlannın seci • 

n gı;rt'Jnda getirerek 30 giln ça. lllaş lmı;ştır. [ S T ( diıne karaır vermıştır. 
l<::t ıktan 90nra ct"h0 nde on. on beı 1 • f:.R NAN MA 1 ---u- -

ı:.r~yla .köyüne döne~. köyl~ amele Şekerden mamul Satiye davası temyiz edildi 
tıpı tıariıhe ka.rı~mak uzeredır, onun Muharebe Amerikada itk 1, o. rün kıllanıp pahalılaşmasına kar. Saıt1yıe lbina9l yols1Jzluğı.ı davası .. 

Ebedi llfalll~ blal elemine sarkeden 
11evsili llÜe reJ~iz sabık Nelinik Haa. 
rif Hiidiirii Tokatlı 

(TAHiR RÜŞTÜ BAÇ) 
m cerek cenaU? mera.,lmine- ~firak ve 
cerekse bizlere tahrfrcn l'e)'a şifahen 
taziyede bulunmak su.retlle a<"ıl•n111ızı 

paylqaıı muhte""1t zevata 1'e 1*I' -

huınon km anmda hemen yardnıulla 

koşarak femuu bütün hnkanlannı 11.uı. 
Jan.mak SUtt.ıile &3n n~fl"9fne kadar bil. 
yük bir dikkat ve fütlmamla kendisini 
kurtarma.ta ('ahşan k•vme4Ii ım.ıfcsör 
doktor Bay Nih:ıd Re$&Cla ayn ayrı te. 
şe.kküre W.s5iirümii,.; mani o1ı1ııJ;undan 

ıoten ceten' sonsuz teşekkürlf'rlmlzin lb
'lihna ~vın gazetflıWn tavassutunu 
rica ederiz. ~·!11e mütıeha9!19 amde yeti~oT, maddelerin fiatları larak ta.sam.ıf fikrlnf doğunnuı. fi, el:ktriği kuvvetli nehir cere - m.ın Denizbımk erk.anının her ha • 

Amerikan kadını ötedenberi anları dan da h la alHosini de getirerek madenciliği "kak Y n ma rum 0 n kıımdan beraatleırile ncticelend i.ği - Ml"rhumun. 
da.1mS iış edinen bir em.tf bel!:ı:iyor, Kah~Der ve ~~n m.amul ao dikmeyi bllme-ı, çorap ta• mıntakalarda havadan istihsal ğini, ıyaızmı!itlT. 7)-vO"Si °\takbulıe Baç, hemşiresi N1 • 

_J•_ __ıuı_At • ı d beled:ıyeye miri yapmamıstır, biraz örselen. _......___, oL--- L-1--L obnuı j ı ocağın yaın:ıb~:nda m~nci köyü mıwgcııer!l yapan.a;r tn cuncaıD y a111&1 UUllDBA - Müdldciumunıilik. .talebine uy • met Baç, oocııkllln Seniha Baç, h9an 
kurı.ı!ımuştl\lr. m.i.iraj;aa.t edeırck, .şek.er f~etlar~n~n di mi atıp yerine yenrsinl nlır. tur. gun olmıyan bu ka.rarı temyıiz et _ Ba.ç, Muh.iln Bao. 

Amelenrn hekari ~mdli mum:a _ arttınlknası dolayısıle tMI~elerının Böyle hareket etmeyi daha ucuz Amerikalılar büyük bir yel de.. mi1Jir.. --- - ------ ----

zam, S'C atıl a y ,m anc b k Ja MmaJcta a değişti.rihnıeı9ini ilstemiŞleordır. Be bulur. Çaınatır itile uğri:lşmadığı ğlrmenl yapmışlar. Bu değirmen 
leldSıYe Esnaf Cemıyetleri~ temasa gı"bl yemek lılle de uiraıınaz. Ya o kadar ince hesablara dayattı • 

1 4 .' Jıerllk işlerı 1 [stenbul boraa31 hiiım htr kısnı yemeğ<İnt bedava. ye. 
(Deva.mı Sil de) 

__. ......... -..................................... 
TAKVİM • 2inci Kanun 

R•ıal - 27 Arwltl -e 
1867 

Salı 
lS61 - -2 lHI Kiawı Reemi .. 11e Kaam 

14. 1942 81 

GONF.Ş Muharrem İM:>AK 

s. o. s. LJ. 
'1 1'1 10 6 ııe 

2 ()() 12 16 

Ôğle ikindi Alrşaın Yataı 

6. o. s ı.J, .>. D. 
E· 12 27 l6 02 17 18 
V. 7 08 9 -4' ı:ı -

geçerıdk ,dkerin mamul maddeler lokantada Yemek yer, yabud da mit ki, hisseclllınlyecek kadar be-
dıe ne miktar ık.ullanıfCfığını tc.sbit kamım komerve iJe doyurur. lirsiz rüzgarla bile dönüyor ve 10 
eıdecelk. ve buna göre zam y·apaca.k- Halbuki Amerikadan gelen ha • bin kltlllk bir fehn! yetişerek ka. 
uıır. berlere bakılına çamqır, ınen. dar elektrik istihsal ediyormıq. Eminöniı 1erU Al. s. ISŞK. den• 

Şubsye çağrılanlar 26/1/942 a.çıh.ş - kapan!!fJ fJata.arı 

dil, çorap tamir etmeyi deneme. Rüzgarın büsbütün obnadağı za • P. As. Ttm. Alt B.\u Ot. bmall 
lıtanbudaki geçim vaziyeti ye baJ.ladığ1 gibi, yemek pt,ır • man içinde elektriği akkümüLi - Jla.kkı 319 (899.U). Aeılı~ "' ka ' .ş 

teabit ediliyor meyi de öğrenmeğe başlamı,tır. törlerde saklıyomıUJ, onu vere • P. Tim. Kiuım Nami Oi. iU.ubeecel ~:~;ort 10~ :ı: 13:·~~ 
"-' .. ·ılan muharebe Amerikan -~-ı,. ""6 (43888) ... ,. d 0 D'~- L ı:-· M' - L b K . l'U"""i' IR!IUl1 ~"' • • ..... rı 1 o P-·ta 12.9375 

ÜııAÜ rtat tir~a e . omut - karakterini bir '1ayll değiştire • Muharebe timdi lnıı-\·ları kıt. P. Tğm. İsmail Ilakkı Ol;. A.sun Ak., •'l!o'hol!n 100 lı:: Kr. 30.75 
yon~ !'smnbul~kı g~ç:.m ~n - cek. Zira Amer ika tasarruf yolu.. lığa attı, pehalıya yasatıyor, fa. yol 326 (45815). mr ell't.m vv 

cfdlcstl~ının, son iıktısad~ va~yet 1 na girince bazı maddelerin eksil. kat bu gid!,ıe harbden aonra P. Ttm. Ahmed Cemli Ot. Ali Sa.mlh 24 ayarlık 1!: &Tam 
34

'
25 

dolayısilıe geçirm~ .~ldu~ vazıy~ mesl, pahahlanması dolayııi1e er. aonsuz erzac;larla bedava hayat 338 l4~751. ı..-tr altın 470 
1Wcfk1:nıcla bazı go~eı'!:er yapı.~ • zaça da başvurmu~tur. Bu sahada teminine de muvaffıtk olacak gl. llı'k. Tiaı. Mansur Ot. Aziz 328 _:ıoe ___________ _ 
ımaş. bu luiı!ıuata alakade:rların du • baıarılan ilk muvaffaklyet kömü. bldlr. ('4S7'1). Esham ve TıhTIU.I 
şünce'terin.den İstifade edilm iştiır. I NAN Lv. As. Tfm. Bekir SıUu Ot. f'ahret- :lknamtve!I c;o 5 z33 
Netice süraıtlb Ankaraya alakadar - 1 STER 'in 33Z (538091. cani 
llaıra biılkllri!lecekt.fr. Bu tetkiklerin, . 1 s TER 1 N AN M A 1 Tbb. Ttm. Kegortı: ()J'. "asarak !!9 sıva• - E!'Zlltum 2_7 
memur m.aeş ve ücretleırime )'apıla. (335.76C). % 'l 1941 Dem~olu 

Er. 
22 50 
19.'72 
20.-·r 1~ ~ ~ 

1 
cıJC ole.n zamla alaka.daır olduğu Hüviyet etlıil~'.nhrlle blrlı"kte ş111»cye 

_____ :.:...~~__:..::.___:.=-..:::::~~~İi!&!iWi~~~~·-~~~~~~=~~=-=-=-==-=-=-======~=-=-=-=-======-=-===-=-~:__::c•~-=-==-==-::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·=~...:..:~~1 1~~~0~Jcr::tl_l~·~·Ji...~l!JID~Dr.~~~~----L------~~--------
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SON POSTA 

Dün!Jti tıbbının hocası 
Türk' dahisi 

C DENİZCİLİK :=J 
Şimali Afrika harblerinde 
donanmanın oynadığı rol 

l•bnı• C',l•nanın keşı].lerı• ... C."Son Posta,, nın denizci muharri r i yazıyor) J 4 :tngruzıeı-m Llbyada . yaptı:k:Jar1 ı ınal:zeaneninı yıarısından fazlası releri bu nakliyatı hima e <.'dc>n 
OOı son taarruz harC'ketınde Akde- karşıya geçemiyerak d"nizin di kuvveti ı a.k:Ii ı y 

yazan : Profesör doktor Sadı· Irmak ~ ~Y~l bub~c~wer ~niz bine gidiyor demeıktiır.ı: Bu başl; d:iyıorfar~r ~un sur~~('er:ı:~no~~~ 
uv-re rııun - .... uy ro ~ 0 ~ u~ b~ma bir m?vaffaktY€-t sa)'.l~ır ve imkanı bulunuyor! Aynca İngil iz 

r lt
--.e ani\ ~ı.ı • .- b . ı~~ tur. Buınu tebn.uz ettırm ... k .çın Lılzya harekatının muv~-r~a"'ıyetle denı·zaıt ·ı . d" 
illnLl.l i7VV sene eV"fl:'\olU ır t(lrıhte a ..... ~ bulunuyor. ....... .. ı....~ı-;.e öd. •• •• J alım . (lJ.J. n 1 ~".!tl"ıl en uşman lımaı~ 

B 
. h k' lmakhı b her d.> b . •uuıı.•~W<L evıe~ı ~ırA ıy : netııcel'enme;;iııılc mühim bir amil- l 
!r e an o t"ft IUllllna ütür. ö.uı1y..Ga. ı:.eler Ibni Sina tı!X>? biri ilmi. dığeri ı _ Denızl<•n topçu yar;hmı. dir. Düşman nakliyatı <lcniz tay. l~I~~lannda ~e seyrf'ttık.. , :san'~ ve ~iyai adamıa..1ına.ıttm. allu~nu bile bilmektir. ~ olan':.t ~ kısma a.,yırıyo1• ve 2 _ Deni.~lcn ikmal. yareleri taraimdan ... T .. • erı yo u~~ınde bP~~ıyere-k onlar 

:rma der.il bı.r hayran.tık dtıYıcum Zamanımızda bu mesele kolaydır. ameli tahabetm ehemmıyeıi üze _ 3 _ Mihver J..,ııız 1.a1t!ı:; atına nizüstü k tl . ııo~ ~yo .. • oe- .da bu naic1ıye1ere hucum ediyor. 
Ye . ooılara gOOteril.en her sa~1yı Çüııikii zaman zam.an mt:şar eden rillıde ısnu· ediyor. daıfue. ı.wve crı ve t:nız tayya.. (Devamı t/l de) 

Y~ sa,Ytl'ığur.u beni tanıyanlar ~er bütün bir devrin c;,.j·1,a1 c.Aaneli tıb, tıbbın tarifinden 4 - Mih :·~r d.•niz harekatına (u~ A p -
b~. Bununla bera8er ŞU şik3... buhdannı bir araya toplam.akh hariç tutuiursa fasid olur.> mümanaat. oon osta n b 1 .. 15 ) Yetı;m açıkLarna;-a mecbw:;s~.: ~-ve ~. h~eıt:ini aöım a~ Kanun<la t:'n çok tıkka1ı~ s::ıyan . Liıbya h9.rokMı esnasında 1n~ı- \ n ın u macası . • (7) 
deh.yat mensu.blarındaıı dö.rdü12Cii takiıb e&miye ı.nıkan vermektedır. olan bul~lar, deveran V..:! tend • lız Aıkıdeni.z fil-0su yukarıda yazılı 
sınıf adamları bile meJdeb kitab. Fakat İl>nı Sin.ııun yaşadt,ıt'ı devre füıse ai<i olanla:rdu İbni Sir.::ımn ödevleri üzemı~ alnıış ve düşman Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
l~ma sok.uo uırnumi bir papula - aid l;ıöJie t o?lu (>Serler bulunma - Ha!"V'ey li{:oi tam bir devE>ran şe .(denizüstü ve dC'nizaltı kuıvvNıerıne o/wyucunuıza bir lı.Jiye takdim edeceğiz 
l'ite temin e-tti#l'imiz iıald:e ;lim .. a- chb ~ Yu~an ta~abetinden a - ınası. çizıni~ olduğ'u iddıa ed:le .-(rağırnen v.tzıfe<>inı yawna.~a savaş. &,fdan sap : 1 2 3 4 5 6 lO 
am1aırı.mıza ıka.rşı bu say~yı ya tereurn.e edilen eserleı de me-L. F:ttat Kanunun muhte!ıf m1Ştır. Bi~r birer ız~h ed( l:nı: ı - G<·w.Hertıı 7 8 9 
~?Jtli.r. Ha~ !'O.f-kteb .iri - esas i.ttihaz eıd.ila.'1 ikıtabl~rm ha.. bendlerind-e deveraua aid hüküm. 1 - Den:w.en topçu yardımı : karayı\ ahndığı 1 
tabınuz İbni Sinadan, İbralı.im kilci .m.aht:reti h~ında vazıh bir Jennde Hat .. J\."'\re o kadar yıı.k',.ışı- İn.$.Iiz taarruzunda lıu dt>fa hava yer <5,, R~3:ıt 
IiaJak:ıdan, Sabuncu l~lımdan. Sa- rlJcir vererıle>z. Çünkü bihnd;ği gi. yw ati bu fik•rıerı niçrn daha tor- ümün'I.ükii kendilerinde :di Fakat değil (4), 2 
liı ~ malUnıat verir. Bu a. hi Yunan. hekımleri fıkırlel h'ıı ba. lu otarak ifade edip tam bu· plan Mdeniz kruvazör füosu komutanı 2 - Ç~k ~sı . 
d.ı:.rnıarın memlekete ve insan~a sitliık ve V'uZl.lhla anlatmaya d~ı1~ ~:ğine hayret etmek icab e. Aımiral Rawlinp:sin d~ dıği ,gibi 'bir S - EJbise w. 3 

· ed EdebrvatJ Cedide vf!'Yr 1:>il&k:ts ~h.ii terminologie yarat • der. zırhlırun topl..m 30 bomhard:man f - Bl'yaı l2} , 
Pearta.ti şairleti~n daha ıru a· naya ve üslu1:> yapma~a ehemmi. Kan'tlflun ikinci ve Ü(,.'Ürcü cil- tayyaresinden fazla is gön•bılır>. Yalan, sahte (.t), 4 
~? ~,acıdır ki b u Alimler yet vıerm~l<-rd'ır. Soma mü'tercim .. tlin muhtciıf bendler:nde dev~o- ~izler bu taarruz harekatında Koyunun c1kardı~ 
a.rl::ıde birer kb.:;ıe taşı sayıldıklar: 'er ~n asiını oldul'ı".ı ~ibi na'k • n.a aid hükümlP.!' yan vana getiri ~ 'kara, deniz ve hava knvvf'tler!nin tı ses ıZl. 5 

halde kendi m.mlcit~tlerinde az çok 1~~. çok defa haşı:yeler & tiTSe şu manzara hfisı1 o1ur- her üçünden birden istifade etti -ı 5 - llatis, saf 
~ul kalmışlardır. Halhu.ki bun lemiı$ler. B17yl~ hıın~i fikr:n mti- 1 - fVe-ridiilbab kOOede bar ler. Donanmanın gem;ll'T'i, kaTadan r:n. Tasarlama. 6 
l~ ~~~ tanıtmak. işte bu lca- eriife, hane;i fikrin müterdme airl saktan ,7irlı:ıyı getirir.~ taarruz etnıek~.? oldukları me'' - taammöd :Gı . 
rn._ taşıyorSunuz, mfUeCe ve insan..o~un tayinı ıırtit>lcsmişti~. . 2 - fK~~dm ca~tbi ~ı;uh~de~ zileri y~ndat~ to~ .a~esin~ alar.ak G - Bir rabıt 7 
lıga onlar ~bi himv:t ediniz de- Bu vaziyet kaN19in<l:a: ob1ek~:f bınden n.eş'et ~en b ' r arak ~ıdavı M~erın murl~fıl~rı~ı daıma sıd- eclRh ~2). 
~ 18.zıın.dır. o dahiler arulmak'ol~ iç;:l1 K.amrnda trsadı.:.! ~ay'i saırey~. ~ı}aştırır.~ detli w ağır b1r .atesın baskısı al. ': - .K.iir C3l. ~ 
~iYacından r'rlista~<iirlP.l'. Çün.. ~z hü:kömleır: Aristo .. Hi - . 3 - fTecyı!ı eyn1•:1: keı ·~rle ka tındla bulundurdula~'. . Slnirljnin ,-apt1ta 
kü onları dhan tanımıştu· fa'kat pdkraıt ve bılhassa ({alene a•ıl oL nb o'W.p vacih oınr ki o tccvıfı ~Y- ·2 - Denızden ıkmal: Bu bıL hareketler t3l, U- l 

. 'arı anma va bız mWı~. Çüırı.. d~ ittifakfa sabit olan bulusbr- meni kebeddw. cei'Jbi gida ol ız.ca: h~ Tobru.ktaki lkuvvctl<.>re ya • •tak nida-ıı 12 • 
~ c'lürk iyi harbeder, fakat ilımjl& katrvılaşı1rmak icah eumşt!r. Bıu yı ~fi e~~~ nabıt ~l~n ık1 J>llnıutıır. eıı kuvve.il~rın sılah, s - Ka~nam~.10 
lr<u-atama:t> gibi telakkilere maruz tş için, Landois • Tu'\Semaım'ırı k~ ı.. aded ~uyan ~oturur-.. Ol ~ır1.:rnın caı:lJ:ıane Vt! erzak, hatta mahrukat co~wa C3ı. 

bir millette ııe!:ııe ;:tiıvcni tahıında her bahsm sonuna ekle .. 'blı"isi rieye,. rıede mu~asım olur. ikmal~ denızden ':ıv.:ıı:ıyor ve bu 9 - OkumaJı.. .11 
lfyaı:.cıı.rmak ancak büyiik örnek inerek tariiıi .::ıotl.;rdan istifade e- Ol ş±ryau rıcde nesım.ı ~e h.avayı ilknnali yapan ~emı!er. donanma - tan emri hazır 
leıti tanıtmakla kabildir. Biz bu iki d1]rnj$ir. 'istinşaı.'k erler. yani n~sın;ı cezoedıp nın genu~i hım:ıyc e1dıyorau. Ha. (3). Donnııış ı s:. 12 
~ İbni Sin.anın cihan ta _ Kanun.un birinci cildinde tıbbın 'kalbe ula.,c;;.t:rır v~ !"ıe~ın gı~:. sını rekat esnasmda da föbruk ·ve 10 - Dönuı ı=====-::z:::: 
~ne hir.metlerind'en bahsede-şöyle tar f edildiğini görüyoıu:ı:: rieye ula.ştırır.J [Aortanm hır dn. Tobruıktan baş-ka ~f,ğcr lıman1ora (6}. (G). 

~ei!iz. ı fTıb bir ilimdir ki mincıhetüL lı lkallbi lx>sı~:.] ayqıi v~ı:l~ denizden ikmal ya - 11 - Acıklı 14), ArtJ:.-tin 1a11tıt1 (3). 
1 

6 - ~aş (U, Avcmın giitiği <:?). 
İibnıi Sina yüz kadar eser yp.?-dllha ve maraz ahvnli bedeni in- iKelime ~eli~ ~an~ıdan pıTmış olduğu da tabii o~?.rak ka. 1 - N'lta t2), E&meklen rmri hazır '1 - iskambil.le birli m, Bir RY is-

lllı.ştınr. Bunlardan bir kısmı tibbi san anınla ma1Um oh:p sahih o • hldığım bu cumlekr! bırleştırı~ - bul edi1ebılir. (2), Bir renk l!). mı (4). 

lcitablaxıd.ır. Ben başlıca Kanun lanlımn hale-ti hasılayı muhafaza ~e'k.iptidai bır şek·~o c:. olsa bı~~· 3 - Mihver deniz nakliyatrna Yukarıdan aşa.tı: 8 - İstikb.ü (3), Beraber .2ı, n.ı~~ 
tercümesine baş vurdum. 7..aten vıe mariz ofanların sıhhati zaılesi 'filmi Sinada hem buyuk, ~em '.kü~ darbe: İngili?: amirallerini!l ifatle. ı - Kit•d pa.n \8). !kasma. devntml'k (4}. 
tl:mi Sinanın tıbbi ara<::tırmaları - !stiTdad oh.mur.J ~ <lıeveran hak.kında olduk<:a Ya. sine bakıl ırsa Akdenizdeki Mıhver 2 - Kamer m, Amod ·'4i, Nota (2). 9 - Nota (2), Tutmaktı..n e•ııri ha-

(~ın .~esi. bu es~Tde. mev~:idur. ıBu cümle ne tb:ıi ~ina lk:-ıru • ~ .. ~~ fikrin mevcud olduğunu naıkliyatırun yarısından fazlası 3 - Mevcu.d (31. ~~s4, nha.t (5}. w (3), Not:\ !~!. 
tfıhrıı Sınanın keşıflerıne daır ob. ~ tababetı teşfiyecı t?.baU.tle ıgıoruruz. darbelerunektedir. Yani 1talyadan 4 --. t'.11.er (lı, Kraliçe (3), 10 - Besa.b«W bir ameliye <:n. Ye-
~~ ~ W~~~~~~gönderllen takviye kıfalari He ' G - Sııb~Y. (5), Müoasnt &örmek mek (Z)r 



Yazan: Frımci• ele Croi .. et: 34 Tereüme eden: 

f ........................................................................ . 
~ Son P..,tttanın edebi telrihaıı: 43 • ···-···-··········-·-·· .. ·--··--··-.. ·--·· 

i Hergün 
CB&t tarafı 2 ncl sayfada) 

mcktroi.r, s:'hhi b.iır bayat; onunla 
H. V. birlflklte d'e memnuniyet başlamıştır. • 

Bu. bir muka.ddemedir. : 

ı 
Yan miitehaseıs amelenin adam ~ 

baıı!na he~ün çıı1Aaıııdığı kömür : 
B" · K , .. .. . mio.1-ı bi< Belçika, .bir lngiliz bi< ! - -

1i trı:~de Y~~Y~ ~u~en. elektnk.. jba e\llftl, iki defa, pü~~a.,; kom.. !Ahan Ml1desmin ırerdiği ma.İ1ııul~ i . Nakleden: M&KUuz T'fl!ı.in Berkand 
çeıktri. Ön~e s ea~:r· :w ~~~~a j ~uı;ı~n geçm.ıştı. Mek?ı. dıen elin &ört defa, bazı yerlerde !ki &ı.:1~ de, benım . y~ıında ..'fiLm.ler bana bir erkekle bir k~ darıbe ile sarsıldığını bHmiyoı' 

J ~pon halkının hususiyetlari 

gümrükçün~nuf:uall;ri:r: ~~= I . ' Bce~alı, yahuıd Portekız.18, 10 ~ e:kMJtwr •. Fakat ~a~ine :ze diğer' kı~ gı.1>ı hc..yatta~dın ar~ın~aki m~~sebetlerındum._Geçirdi·ki his buhranını~ 
türlü değil. f- k t b' d b' b" ~ıye ~~1.yor. Fransızca konuştu.. v-e t.dltnik arttık;a nıı.sbet ebılıyo.r, ~ Vlk aım::ut ıst~~ ~r~. Bu hususla mı.fıtellf saftıalarıru o~Dılll'lŞti;r. mam.iıle unutması için onu 
ba~a kil• al~ı a ,r en ıre ı-r ı guımu ışıt~nce d~~; ~ yak - ytıırln müeaıvaıta dd'e eckbiliriz. Zon : er z~nk! gıbı s:.~n dostluğu -!Bunun için Bülendb hareketle • den ~eldi.ği kadar avutma.ğa çJ 

_ şe .. : : . . . . • ~ k..:tı ve ,gayet durust bir şıve ile: ~ yılllda (5) miyon ton de _ ~nu~ _sıgınıyoı·uı:n Bulend B~Y.: S.z1riı:ıi pak bef{enmiyorum. Beyen • lışacağı.ın. 
. .~ar; dovwtınızı rıca eaeb!. - Kobe'den geliyorswıuz. y~ ii:t. (50) .mıi}yon ton verebi ı.tt, ya- :~. ılık ~~f~'.,elımden tutup dünya,mı.yoruırn da dP.ğiL. Onun bana ba. - T~kkür ıederim kızun. 

lır mı~ı.. • 1 n~a oavulunuz bulunduğunu b:n ~ın tcik !111.tlclsı olmıya nam. :yuzune d cuaı ''.n .adamsınız, sızın kan ~ooel'inclen sıkılıyorum, ba • den fazla b1r :Ceda.ki.rlık bekl~ 
- }:urun. • ı da ~yonmL Vapurdan mı m • :aeıd:diır. ?a~ .a ~av.n:ıı unutuyorum, ya zan da korkuyorum. yorum. Vazıyet bugünikü gibi 
- Panate kaç tane edebı mek. din.ı.""L? L c::ı;_J\:._ı • "h 1 k :şadııgıımı hıs.;ed·.yoru:.11. Dostluğu.. V am etsin ; ı · ..l:~. 

te'b 'Vardır? 1 .. . .. .. . ı ~ .. oııaen ı.ıotı • . e.rttı, pe yıı.. :nuzu bende:ı . •. . l v_ . .' yan_ onun a şımw:bı 
. . Verdigım :musbet ceva.b uzerı.. kın y~ıleırln hl'I' miso'.tıni geçti, fakat : . .. . esır_gemıyEcegınızı, BiI1kaç gündenberi dü ·· ·· Ol'. hl samımı arkadaş olmakta de 

Ne kolay cevab ''er.lir sual, ne, iı'i'~ a r., yaA .~ıkı ı, bcytıı. saK.allt, istihlak d'e arttı, bununla beııebcr :ne:: em. uze:ı_n~ .ka:anlık. bulutlar dum: Nezihe Han.un ıC::~ et Senin ciddjyetinden. temi · 
. . - 87~~e kaç tane dram müe~ esmer mösyö de Croisset ve ken- ~tİ.İll yurda gene )"etec.dc mik.daT. ~ .E0ec~ını~l vud~d·ruz. bana kan.i<l gösterdıği yakınlığı den Emi.nim. Bü:lend de dürüst~ 

lifı yıet.ıg.r? Sende ne tane P!- disi muharrı.r olan bir adamla bir- ı daıı:hr. o iha}d'e lstanbdun duyduğu :datkl mı tU~~~eta olarak <l~faıık{!d!yoc mu? Ediyorsa, benimcu'kıtu!r. Senin hoşuna gitmiy 
yes oynanır? liıae seyahat edip etn•edi~imi iOr~ eıkıntı. oederı ileri gd'tyor' :

1 
ar:u~.. . t wkı . . 1

ev'li bir kadın oldugumu bile biie her h~ bir harekette bulun 
Kral ~"raıısaya avdet edecek ıni du. ı FıTtı:nıa. 'bıiır sehcbd~ . naUiyat -ag·ım N ~ 15 ~ etrınız: ya~ -buna nasıl razı olu:ı;orY Bu sabah., sına imkAn yoktur. 

d · · ? ("T;~ h · ~ ... · · · · 1 • "'" erunan ye er ki JitU'Zel · ersınız . ........ .m urıye...,,ı nusmız - Croı&iet ile ber;ıbcr bizı.arlll' güçlüğü bıi1' başk.a sd>ebdiır, geçen- :göz.lerinizm p~lakl ~' 1 . onWlıla ya1ruzdık, bana kalbini aç.. Cevab vermedim. Düışünü.ı-.J 
Cha.rles Maurr~. ~e .~eon Dau- ~t ettim, QUKü o, benım; lerıde bliıt- aırık.a.da9}mtz. yen~ galeıi _ ~ neş'eniz dağıl.:n~ sa lna6lll.tı. Şimdi her şeyi anlıyorum. anlamağa çalıŞlyordum. Biraz sOll'ı 

det h~~~a ne d'.;şnnrry-Ot"Sunuz? dedim. Jecr>iın aıçıJm.uında ıkul.aaık.caık a~aç ! _ 0 halde mut:ıbıkız ~~~ıl mi''I Bföend ls.tan?ula büyük. bir hiera ~el?-e.o ~ükUtu bozdu: ~:;;;~~lı':{;:;~ tanır mısın .. ? Kaç Y•- .. (koç adam; üzülerek beni si& d>'."'!Uorim teda<iki'nd• ge<ildL••• iBu mevzua dair aramızda 1r ,,;;~ b\Jlrranı geçırmoş; ~uııundan.. :;:- lki,ııun sonra yola çıkıyotıl ş . du. ol.cfuğunıu ardaıtınışLı, bu dıa .anunı:u :geçırniyecek. bel'l nışanlı gıbı oldugu bır genç değil_ mı. . . 
. Tı:cne h" başka gaıelecı daha _ Ben de Mösyiı Yamozalri ia. bi< ...,.,.., olobiili, mub.i<kak ki, l i _ Cklge,,.,_,de ÖD'.Pr Bey; bu lı.ı~ tarafınd>n aldahlrruş. Kızının Biıdenbıre, oıtlaJ;la ıııtme,,..C bındı. ~<a<lası •bew m cevabi arı. mJıııde bir'!li .,.,,O.wn. "'""""' ,.,.. bundan, neden ;led I ;dakikadan itibare:ı. iı1nı~ addedi. ol=u~en '°~.'.' torunllllU 35'Y • nasıl yalnız kalacagunı Oasav,,.ı ırn ona .ercu~e ediyor; o da, ar.

1 

_ B . d , b nr eelımi.ı ollll'M. oleuı.ı da.ri'ık rmrvak... :Yorum. metl.1 bı.r yaıiıgar olarak bagrına eblıiro ve korktum. kadaşı v'."'ıtas\le bana _tekrar sual. Ülla 'h~:-eu:.' ~;;:~ : .. ~ ba. biti" k-aiı elimboh tutuyo.,.._ i Bunu s&yli verek kar•ımd.a hür. basan Nezihe_ Hanım da, Büle~in - Tabii,., Ne<eye gide~e~izl 
ler soru) or. Bu se!erkı sualler da- na .geldi. · Birzim ~i.ız t~ eL'idi.k il. :metle eğildi ve saloncia çay içen babasmın mumaıı.aa~lanro r~g - . -:-- KararJaş~~ıgınuz p~~ ~ 
ha .can1ı ve b~ U~ak.şarklı. ga:r- • _ . . . . g.if~ m.ık..amıın durum!! aınh.tan, se. ~ anne~in'n yanına gittı. Mut.~ o~u ~~· lsvıçreye ~r .. cıb.ınce, evvela Italyan _ gollerı~ t:c~. ~vrupa MSlerıne bavlı v8.kıf dedim Sızı Japon zannedıyordum, bf:hi Ö9fflren ilü uttrlı.k bir tehH. :laka madalyon hikayesini ona an-fış. Nıyetı, bır sene kadar .onu oradan da ALmanyaya gjderız. :W 
garunuyc.-. . .• · • ğioin gyokuiu<hr. patmıştır. seyahatle avuttuk~~ sonra !stan. ay kadar orta Avrupada .• dola~ 

- Fran~ınızın kıymetı duşece- - Ja.ponttm. Japonyada doJı? - Bügl ':ıJ:sk . b' d. do : o ıu.zalk:Uişırken aılkasından bak. ula avdet etmek ı.mış. tan soora gene buraya döner, y8'. ğnie inanıvnr musunuz? Harb olıa- duım. Annem Japon, babam Çekos- w ~ Y= ır ~ .11e - :tun ~ümsedim. Zavallı B.üle!ld./ Kendisine sordum: buırada ııeçirir. soobaharda Ist1 
c<A mı? Yakmda Rusyaya, Al _ •?ov•. Ben üç Y,aşı~d~ iken ölmüş. h' . u ırk; tumur • kendisici benim hamim beı:ıim sa- - Tahsilini yarıda bıraktığın • bul istikametinde yola çıkanz. 
n;_~ya.!aA ~ittini~ mi? Oniarın $İm Ben J3!'°?- .ta.b.ıyet.ını seçtım . . ?-e- ' vet111'; . . ;blibiım aıdkiediyor ve b~a.Wının dan dolayı nıiiteeS3ir oimadı m:ı? - Al8. d~ hukiimet1€'.n ve Mılletler Ce- m?k kı sızın sakalınız yok .oyle ~..-.:ar:: ~un ::ar!kınde r· bana ıkarşı olan mua.melelerinij - Hukı.rlmn son senesindedir. - Senin bizim.le beraber ~el A 

mıveti hakkmda ne düşünüyocsu.. mı? . ~_ı_ _ ~-L ~ ••.• ~pmtyaadım. :ıkontıroJ etmek h~ını kendin.de Gki.ince imt:han verecek. meloten vazgeçtiğini sandım d'I 
nu ? H ffed · . B . PI0-"811- <><:Nn &.Ollluınınun m en • 1 b' _.._,, .. +..,""" z. - ayır, a ersınız. enı ne- it.. .. .. .. ~ 'm:ı ;buluyor. Nezi!lıe Hanımın bana başka ır o.=.ıu1~"'"'"" j 

Bana, o rla ayni sev'i ~ruy0r: den dolayı sakaliı zannediyordu • ~u~ , b~~a.. 1 ~ 
1
. 0 aıszının : Onunla ge"Vezelik ederken Lo _şey söylemek iStediğini hissettiğim - Niçin? .Beraber ~ideceğim: 

B
.. ,

1 
~ D nuız? aJC'l•~-,.ehnI u~m1ye ım oı- - • . f zl k ·· ·· · · d' ? - ı.ı.ıe u aurras tan ve au •

1 

· fullc eaB'ııic kir: . · ek :,Zan vapurwıu kaçırmıştını. Pro _ ııçm a· a onuşrn.uyor, onuc. soz soz verm.emı$ mıy ım. 
dJc.t'ten bahsedin. Cebinden bir fotoğraf çıkanp . vell'n J...~u.va at~~g~ec • Sjemıdeın vazıgeç-tim, fakat tekrar açmasını r~kliyordum. Nihayet - Evet, fakat kararından d .. 

Cinde her muharr~ veya g~- ~rdi ve cevab vP.!'di: ~ıır, Y~!ız Qjd-~~ın ~~l'i~ u~b- [salona döınmeık istemediğim içın1dayanamadı. nebilirdin. 
teci ha.na nasıl P-ıul Valev'den 

1

. - Poct.renizdcn dolayı. en L ~e ıgını .. rd1 ..... ' ..... ı. ;sokağa çıktım. otele yakın bir bah - Neriman, dedi. Bülendi 2sıl Bir iki saniye durdu, derin de~ 
bah6cdivor idiyse, .Taponyada da, Bdıt~m. Claudes Farrerre'in rcs ~ vznr:; cem _go ~?udu ı~ıtı_r. ~e g~ oturdum. son avutuyorsun. Seninle olan ar- rin dü:şündi.iıkten sonra ilave etti:: 
herkes; Action Francaise'in mes. mi. 'br t ~ro etırrıı~ec:egın emen emın ! Bül.endin bana karşı olan tavrr. kad~ııAı kendisıne büyük teselli - Bülend benimle yalnız eıiur.,. 
hur. iki ö~tl'" hakkında; alAka He V ..ıoru! ık; )'Olculan ilk t.-masta 0 t ' :!1i" . ve.~ ~-~ı.. .. ","'~Y't [J.,ı, blr doo;t, bir kardeş ta.vırla • veri yor. _Allah senden raz~. ol6ıın:. sa ~yor, sen ona . arkadaşlık . ej mahıımat ısti·rordu. j seyn!'tmek ne kadar meraklı şey! t~~~r n · . 0 .u.~uz e e :rına be-nzenııyor, kocamdan bah ı- I Evvela, bana karşı gosterdı~ı demın. Buna m~abıl sen. ~e bı ..; 

Çüııı.kü, hükümdarının hanedanı KanapelE'r rsf ohnuş. 9 . .ıd ı k hundan ıbaro::tı. :sederiten ~lerinde öyie kuvv€tli yaıkınl:ııkta Nezlhe Hanımın b\r zim1e be!.R-ber olunca dcj!ış1r, açı-i 
dö1'1 b~ sene: :k bir maziye sah Kı 1 Yüzü nü, çiı~i çi,,,,; ısı'klı pence. & /.re,,,_ Zl, af.Luri.l jbir . !kin at<>Şi padıyor ki, bunun me.niaati oldu~unu düşüııere'k çok Jıırsm. Du oyayı _laı'.~n. . . . .! 
olan bır memlekette, Daudet • ile re kanadı.na dayayıp ı;vmelen bir ' :benıan ~tı ne~ı:tm~ ~rulan ~~- mtiıtees.5ır oldum amma, ~o~~~n.. -: ~ızdcn gocdugum ıyılıklerıi 
Maurras lıak>kmd:ı beslenen aliıka ihti·yar ka<lı.n tırnaklar:ıe v.rava ,beden mü.teveHıd bır öfke degi.ıl, ondan ve torunundan görıdlü~ omrumun srınuna kadar unutmı ~:~ ~i.~detlidir. Kit~blaı·ı:. hatta t>n ~- 1 tıit:unmuş, d'.~dik, başı omtlzu~a 80 ku.ruıa pir~ç satı:W- ~ı? ~bir ik~çlı\c kıvılcımı olduğunu b'iliıkıleri ha~ırladı,ğım için. bilmu.. yac~~ ~i~i tanınıad~n e_:v~J ya,i'l çuık makalelerı tercume ,.e tefsır devır:ilrruş uyuvor. Toptrkları üs Takı lmdıe, Talimhanede 1 opçu. :zarınediyoruro. kabele. NezıhP. Hanıımın da ben- rı vahşı bır kmkn. Sımdı dunya-: (..>Qili}~r. tüne otoc'muş bir e;enç kı;, kaska: lar c.a.clıdeahıd.e t 3 n1&11arrad1a bak _ E . ~ meselelerind~ ıpek 1:ecrübe. det; bir ş~y. bcı~eın.e,ğe hakkı ol- yı anlı~orum._ ~vi~eshıi_. ~o..,~ş..l 

Bu sırada, valnız Japonlardan tı, ibaşı belli belirsiz ejtik, uyukla- kaa iSha-k piırıncı 80 kunışa eatar. :sı.~ .. ~a ~'kudugum roana~~r, dugunu .. duŞu!1du~ _ _ . masını ın<.ıan ıçııne gırmesını bılı -: 
ibaret yoloul~r bı.ılunan ~niş va- m~. Nasıl oluyor da diiişmii:y.or? kıeın y.-kalanmı.ş ye hakkında ka. ·gorou~ pıyesler, se:rrett.ibm - BWendin böyle buyuk b?T yoruım. (Arlcım var) : gcııda bir genç adam 2örii.ndü. Da ı.ArtuııP .ar) Gd ta&ii>&tlıı baflanntıştır. '·-·----.. ---------· ··-.. ·------·--· ............. _ .................. .J 



Denizcilik: Şimall Afrika harbinde donanmama rol 

'

1Bd '1, B Sll.lln Dl.ADllSI •. ADcak~&.:.~!ı~etm tamı~ ~=1~~=e~~çab~.::tı~=ı =::~ olmuına. ~ıltan Y~. Çunku: olursa bunı.ıra denız tayyareleri Bu netietıde ancak Trab 
~ G~~ .k~edıien kuv. ve kendı butiık ~emrlerile taarl'UZ tamamen mi:wer kuvveUen 

gece basmadan yeUŞJnEit edıecekıerdir. iıııt•*wlemee aıntiıle Afrika h 

Y • 1 t H 1 O i her. zaman ımkarı dahıhndt: ohru. ıı - Mıh ver Li~a harekatına .ldltına son vermek olabilir O azan • Sme U S Y~ ve ~<'e ~yir istikametle • yapılan topçu yardnnına mim oL men t---''=:rJer Akd · • 
rım biraz dckı~-.r 1 b ak . ~ eruz mese 

Heır lılmbde aWt velti2i ıidtk., l.ta.ahGlıa naüedümi1- Ywı sünü it ar....ıtt., .. ·· vederi b ır er&t? u .t:uv • m ıstııyec~ktır. . . . de ~ erdirmek Jstiyecekle 
Çanak• 'z ıle ayni böliie cfütmüt- T ..... Sı&leymaa üç ay 90nra de cMW4.NJ,,.ıa cmıe*~ ': cuddur. Wamalllak imıkaru mev • II~ - Miavet". İnK?lizl~~ df'ruz ~~ki .milıver denizaltı 
ttlt. Ona '9lk dolak Wuıl>~ talim. çıkacl A Yarut iyi olaıufhl. Ge. ...W. ~- il _ Taar-ua edıldi~· =:,:atma ma?u ohnak ıstıyecek. mi1erlni azaltmak ve İtalyan 
...,, h eıılıi arkada,Aıarı tabııfiar. De l.izinı böliiie n..diler. Fakat bu Gw itaiı bir p. ~il-d-. hilmye eden deniz kııvv~tl~ · . . . . . namnasını da _bir llllretle ~rta 
~: Bilr tl'lll Wı«q&:ı Juunaadanı l~r !~~ Mtfi ıriıbi bi.t 80V. ~ s~d.m. Yc*a ımt .. ~n ııatli}eJ~r daiılırlar \'e ıy 7 .~ihvt:I'. ln.vlızluin Mru.z ~ve ~iki Je h:ava üstün 
Sü~ı -.tur~ A&ad.şlaırı c:H-ımııı:ıa. nifaıD!~ızın ıe • mtık için y~llft imne. bımlardan bcızılan z.rara ub'a .. ~ ~ faaliyetini ~~ • nu 'lfttillill mkletmek .. .,,.,.tt11 

ela~!~ ol.un dior.e cW.4tuın..ı•~ Warken bı:r kôte'Ye se • ,.t tmıcitı em.ittim. Dermaa.d ca • medaıı aeyahatler..ni tamamlamak .:-: :.•e~t faaliyet aoa. ~~ hav~..: ~ ....... 
~ bi:-ini mklunı,lar. VTek baca .. çip ~ büküyor; o el. cebin.• "'cila b.luyordum. Bir~ fuwtmı bUlurlar. rm ıye . •. " mak: daha yapar. • <'T ~ 
g:nda .dlola:k. tek becaiı dolüaz eh hız madalyon çıkarıyor; ma • -.lct '*"*laıDC!M.i kart aazerı dik lll - Her atılen toıpıdo mu. ouf!:!~ ll mc• vem 'Ürlcüaii bel bıedef1 ~c::b~:nlanmn 
tıalilmıgih lwmaadaaının yanına d111.ıy-ond-.ı lC:>IJll uııun UZWl ~yre.,btilai .....,..,_.i. Fotoirafa pek tıl!l*ak surette hedefine aabet et. altı ·k8tr-" ve Alman denfz .. 1-e Ak~en 1 h .Din b 
ç.ıkmıt- fit aözö: . . . d!:tvcıdu. Tekdo~" I~ ilen ~en. bir kart. taaıd4lıa. &ör- ~ir. ~zan da yar~ı oldu. ~ ;abt va:ıJma~a. hlıfıl • m durumu ~~:fen ~mokrul 

- T.eık dolak olclıftıa.mı )Çın ku.. aı~ıtı. Dug11Aler1 beıb ., .. ~ ıbb" kadınıa rea:ııi ... Bizim iu halde j(emı batmıyaM.Jır. Bıl - deniz üu"" ku ~ tal~an lerin ~sıl uzak şarka kuvvet 
emwnu .Ef.fieiz. nanda oleıcakm.l., M.da}y,.daki Tekci*im ni.-lı.81.. tı~ topçu memul~~~ - eder. u vv iDlı:ar ~ş iseler; vann Akdftlll 

Dsneık olmu,. O sinde. ıoara ~ ben de bırJtaç kere gurmUş- Düılıli.na "iırdim: ~e ~n yangınlar sonauru.lc - 0 ha1d l 2ilizl . me e\mi ortadan kalkana bu n 
da aıdı: Tdtdlolaıt Süle,man kaW&,. 111iim. Kllbı.ıt saçlı Nnp bir kızdı. - Bu reaim k.imin} bılir. . . . mutemacil~nnlıd.ih er . Alu~n12Xie tice, ~k Akdenizi.ıı nakliyata 

MuL.ıd>enin baaz IİlkCaaet bul. O zamaniaııd.a çarp.faız 1'eeim çl .. Katpo9t1Jcı ıözlüklerini. il • . iV - l_fimaye ~ıler~-- dbatma
1 

milerile ınü;cadelever hı:=~ çJlması. aerek Akden .ze ~np o 
dUiu zanwmlaTda Kenç zabitler bir ıı....n pedt az oluıdıa. Amma bizim tünden yüziime baıku. d.iılıleme. cıhızları ~ ~ uum a ı- Buaıa ilivelen fırsat buldukla r · dan dOOemiyeceok denizalblar 
eıraa. toplıam&-, ıeridoe bı•tılderı. Tdrıd\olağın nlfllnll•l Avrupada çolt - K.npo.tal; dedi. ~ ~~_:~al.hl ~~ılerı~"kıhaınd"t"ka- kit tıol'Pido ve bomba tavv .. -.ın ~a azaJıması dolııyısilP, İnJtiliz de · 
_. _ _ı .a..._.a_ __ d ..l!L H h . L.1..~~ L:_ •• k . . V-~ l b" wna UlıiUlıl o !na~ .. ı:a '~·' 8l'l an . . ·.•.1-...- erı • .._ ____ ... , 1· d ik'-- d ..ı.:ı bil 
~an ~ eı'"".. ~n ~ı ......... ~ .. '""9 _. tıx~14 ı~ı k1Kf. - .-.~a mı, ır ıe~ ~ 7 bu 1er htt zaman hücum fır • .Dlll de büyük zararlar yapab.j)e • aıul"VC'w.er D en wsa e~ e 
mlzın biırer •YKt••z b•er nı.-.....lhalta madalyondakı fotoire.fı da ealdıım. & brtpoet&hn kiitiiklerı ~d • zler lceklerini unutmamalıdır. o halde meli aayem\de Atlantfk mucade 
1lmaz varda. Reatmlertei ko,.unluı. Vıiıyoamda çektirilmit• de YW mı) e e"eaeme • bu i'kiı sili.1ıla mücadele "V&nlır Bi lesini dlemokr8silerlıı daha zıy 
mtzda tlııflır, çı.~ır ~~~·~t':' - ~ızim fotoirafçılar ~le si- S. eef• tl"aJaa d&btli J"ik!W.s h«V .J.!~f:~~:~nıh~~ de ılliveten İtdyan donanması·~ l~n döncHirebllir. Akdenf 
.ıtınd. seçen sw.ı. ltl;lf bift>lrflnı.. zeı ~ ~ il ....,.., . t.nmıbyacaidır dıyemeyız. Cünkü dır ki eimdikı hüie en az zarar bu tebıtkezu ortadan ka11mıaın 
ze çok )'llkın bırer doat yapmlfll· Derdi. HUit.aı..en çek...V-erdi. - ~alar. ~r, ı..i .• ebel'.lye&le cfiUıman zikzak rota IODllDCWMldan ~ektedir. Hal ~~olan 
Sanki ayni aiıe.ie çocuklarıydık. Çaia resim çok k..- .ı...ıaa .._,da: ensıliı.i~ T b hani ı.na seyreder ve der hiicu~ buki Tara!lto baaıkmmda ~ cidft eki tdılikelerJe 
-.ki l.epimiz &)'ili IMıba . ~-.~ ......._, çcıılt Detti. h:ı** ·-~ " rır: ••il..._; faıtmıa vanna a)-nca atılan tor. 1e11e ~liztcrlo Yaraladıkları hat. 1dınım ~tte~Imet 
~ kanle,l:eıodık. ~~~ı.. * . . ~ kiiçitierincM. _._... WL pidodlll Oçmmak üzere döneT. ti batrdıklan İtalyan zırhlıları.~- İnRlli~o ve Amea 
~- ~ah~r11a•ra ~1 _hır. ~~n ~ çekilmlf- dır. . .. .. VI - Hava şartlan natbyatı ıım h~n tamir . edilmit oJciu1u deniz, hava ve hattl lt81'8 kuvvet! 
•wınaze ifÖ*llaekteu ~~-~ - d. Sevınç ~nde iıd.ılt. Tekdolak B._Bir m::~- olecek.. yapeıın taraf lehine ve deniz üs • Ye faaliyete ~itleri sö)'lemJW. lerl uzak sarkt• toolanmah. J1lll 
mezdA, anınızda enwilieı, nJpıL SClerman ~o~ ~.d~u ko. - ~ .. tündm veya deniz altından bü • ~u ~ İblyan donanmaaı tiıgL. ~ hatlar. l'lıkat bal-.alım 
lı.ı o1m1ıyan yalaız T~k sa .. ,..,.onlu. Biaodenbıre bıır .. filik V1l.o Bir ~ııace .~· Tekıh&.iı• cum edecek olanların aleyhhıe u- 1izlerJ11 t:.kcnderiyc :IJ.~dmı zanaıı' S C. 
~ vatldr: ba bıuld... Bir lijam paft-nıpı.O. ....W,rmım. eti b., ~· çı. labillr tuvetce üstündür. Ancak J~üz.. · · 

- TekcWU • ..in ai,..ha, sev u.aa. :u.il olıluiu uman Tekdolaiı ~· T~ Mrıek ıçın kol ke.. ~ bü.tün bunlan hesaba ka. 1ere pe. bu kuvvetler manevi Orhanpzi S. Hukuk Hl. 
gifin neye ,ok. 1.me söııdib. Yanına k()ft1ml. YL paıııma -~ve bma .matıtı. tacak oluraak vanda."l fazla nak.. ~lerle muharebe etmekten çe- lriml:iiind•: 

Deıdtğ*1ıiz zaman: . MBI çok ajırdı. ~ iıch:. Tek~olagın; ~~ .• )iyıaıta mani olabibnPnin ı:rrJhim k11MYOrlar. G•' h::lllW Wrimd• .... 
- Benim de olur. - Artik benden ümid yok. J'Olll. !iç~ l>ıze Difanlnn dr,e goa. bT muvaffak1yet savılacal.n.ı ka.. İşte Akdenizdeki durum şımdl- M111'11d eı..ua iıı&aıılMll "'*"~ 
O.enli. . • ~~l Bir ik.i dM:ika, 90llrt gôz. tcırdım.i ~ • • • bul ederiz. ~ h~e lny~. hü~ edilebılir. w rH ' 1e o..aa ._. h•ni• 
Bır ..bah fecır vakti, karedtm ve lerlDl &.p..nıfb. Hu..i nTakıaı j TdoıfoWt; hl1' "ı,-!'lt resmıai 4 - lıllhver deniz harPkiıtına Simdi de İn2'lızler·n hedefi ne o.. • =ta Ztııraeı ~ K.em etl1I 

de~en üzerimıze mütbit bir ateş ibıer.iımdetı ben aldım, bunların are.. lıita.rWa ,..lı seldılı ~ bu nüınanaat: Bu pek umumi b~ ifa. labl.~r ve hedeflerine ulasırlanıa - aı,eılalae ao&liı &aıimb1 .._. 
~ı. Biz de mub.bele edİyor-ıaınd'a madalyon da nnlı. c:l;ti.inhnlan tedarik etM~ •. ze • de<lir, oowı !çiu ne anlatma~ ıste- ha.rbiG ~l ~~me ne tesiri o.. ,_ 7&Pllm..ıa *o am...-... 
cUt. Muh•ebe lızıttıkça kı71tı .. T etrıdolaıim k.bnse.i ,-.._ Ana. Wılh çocuk. ona luıta"ki l»ır ~ı ~ kı&aca izah ~lim. Mih- hır? Bwııarı dU$U11elim: ratmıia: Danbauı l!re=·ıc 
yordu. Öi~e doiıu dütman &tı!!İ llDl Mba11111aı çok~- kaybet. bit 11Li ne bd.t- da beniıı..em1t- v« deniz kuvvetleri DE. yapr•uı'k İııltlizier hemalde bu sene Lib. •eı"""'Mlae lllıeltai llbca 

1
_.. 

biııc b.ilmiı,ri BWmlıiler bu ee.'mıif. a.,fi bit- mekteDcle meccenaı 1d. isterler? yayı ele ~rmekh iktıfa etmiye-~ nıw. ••llka1e7e P'•-~ 
fer veı:vansın etfl•. Galebe bızde ...,.... ..ı.ilini t~emlıyabii - • J - Evve1& 'ke"ldi nak11vatlı1'ını OOkılıeıro~. F.&ısen Cörtil de cUıak .Ywt taa Uü&H& svu mar, ~ 
&alacıalttı. Tekdolak Siile:vınan mitti- At.ilik tak! ai.pnlıaJRID ad- «Aile hukuku>, men.mda idame etmek isıterier. Buna '"1 .. .,.tataki muvafla.k:yetsiztiıtn se • ..._. n " iM pp~ ~..-.n.111 .. 
c:em1e 1>"'1a çaılıııyor, •İP« içinde rellini l>ul.,....ıttım. Bu JÜ"'!dea konferan1 ''karıda temas ~ttik. Su halde ln~ .. ,bebn mcaklara cevab olarak lea ...._ luo&cıll 11e ......_ Te .. 

-ia eola kotUyor, mıider veriyor. nwlelyoaa nltanlıslfta .i.de etmek KM*b n~ntruı•: lider, ftavan ..denf.z 'kuvvetlerinin Ubyayı ~öıterirım• dta.me'kle bu.. ,........ ısııııNı tarildae ima 
du.. O emneda •İl>erin ikeıriınde bil' te ~yordu. 18/Jllrlaeik&aan/94:! eaı...- 1Mt 'kendi nakliyelerini hirnayP k-in o nu an16.t.mnmış mıdu? İ~iz Baş masma karar 'ftıilmlştir. JıllM6r s-. 
p-pnel patladı. Teblo1-iın of * il.il a. Umlz saJolllmda 8A!t.ııl Dk- kdilelere yakın bubnduracaklar. vekilıicıdn. kuvvetleri pa~alama - de danlman bizzat mahkemen sel;; 
)'allc:hm. clediiiai ifittim Omuua. H.L "-itti. 1.t.anlda s*iş.. saı tantuMlan <AUe. Wlı> un:swl•ı~ de batırma~a calışacak .. nın doA'ru olmadı~ını ~ yakın ..ı nys bir 'ekU ıooıı~ı w.. 
dan ~ Geri votürdüler. tiln. it Wmak ıüçtü, ıw.: kapty• tılr ..., ..... wrlleeelr.tlr. a.- ...._ lar ~d 'kafiiedeki. himaye ~e.. p.rlkta da neti~ alamarmş ola • ma tebllt mak&~ k;Jnı olma1L t.ı. 
Soanıdaa ...ı. ald'~· T -..,; içln ~ ~ bit aeti~ çı1ımı7o-rdu. lıilr. ım}ed ile ukliJıelre tamımı mPn oaldanm aöyiemesmden buradan .,. llia ........ 



Egede bu yıl nerelerde ne 
kadar tütün satıldı ? 

Gönende 
Bir köy delikanlısı, kız 

lraçırırlten kendisine yardım 
edenlerden biri öldürüldü 

Dünya tıbbı
nın hocası 

(Bae taralı 3/1 de) 
Halbu~i Yunanlılardan mt!sela 

Aıriato kalbi vücudun akropolu te- • k 1 • l l •• 
U1k1ki eder. 0na ~e kan dainıaDa,nımar a ıı e zor ugureş 
kallbden çıkar. Fakat hiç bfr za I" 

maırı kal~ avdet etmez. <.~~se - Yusui; hasımını heyecansız bir - Aferin pehlivan be! . 
nta.ım sahüe 26) Celsus (~~ .(lan nazarla süzdü ve bıyıklarını ,bü .. Yusu.f; Dan:markalın.m zorlu bır 
5 ytl sonrıı), Ar~~~'US (mı~ü.lan kıerek Kan:ıdalıya bakarak güldü. kefere olduğunu anlamıştı. 

!Gönen (Husust) - Çakmak kö. 50 yıl sonra), PilımU6. ~ıw.!::ıddan Kinson, olanca kuvvetıle el Ç'11I·- MOOyö Dubliye; Piy~re şunları 
yünie f.eci bir hadise olm~. 80 yıl sonra) Galen (:mııaddan 132 pıyor bir yandan da· nurıldandı: 
MUbtıa.r Hasaıı isminde bırisı, bir yıl sonr:a) henüı. ikanın hare~et ıs. _'Yaşa Yusuf! •. .' - Olur şey dC'ğil, Yusufun çap.. l:mı.i:r (Huau.iJ - Bu yıl Uitiin J J.O Mııın.,; Ahıköyde 60 Jruroı; dü.ğü.:n münasabetile ba.Şka köyden t.ilkametiıu, şır!anl~la ~r.iıt.Jaın Diye, bağırıyordu. Petersen için razı.ndan Z·:>rla .kurtuldu. Herif Ultıışlaırı w.c:rıiode ~Mır umum ~ 97 ~; Bayındırda ~a gelm~ ailesiru ve kızını f<nbıı va.zıh bıı- ş~~lde bıJn.ıyor. bağııran ve allkış yapan azdı. danblı ... 

·· .. .. ·· 'bi.T i..taıtiııltiık y.apmtştır. 92 kmuıp; Bıocinm:ı.da 1 J O kuruş:/d'a bereıbel" J(etiTTil.4,-ttr. Koy delıi .. la:n:lı. (Sudlroff arşıvı.) . . · - Ev-~t; sakın lbu heri! bir ha1t 

/ 

Fiatlar nasıl başladı, nasıl nihayetlendi? 

Bu ıİlııbti8tlİ.ğe iÖre E.ge h<iıliresinin 1 ~ 8'5 kurur, Diiti.:i:de 90 k:u.. katt:Wl.anndan Osman ıza u=.· a ; rd K . 1 v. nı ve vuıcudlarını muayene ettik - e esın .•. k .J--h ı Galen 'küçük devt>raı.ı şöyle ta- A:rbı~ pehl,vaıılarm tırnakl.arı- tım . 
ndılteliıf yıeırl.eırind.eld aa.tışl&r ,öyle -; Foçadıaı 11 O '--·-; Fetlıioyed. rlfi'r, 'lr..v.~,~ kaçmna,ita karar ver - sa'V'WI" ed .. yo u: •- anın PlS ıgı . .. d"d ... v·· · l - Yok .. . Yusu:f, ne yapar ya -

ı -- ·-109 

1
6 

...... ""-'.Yu+" H havi ~ıyesı zefir esnasrrıda sağ ten sonra, musara:ı u u~nu ça - par onu bicimine "etirir ... ~: 105 ltmua; Gördeete 97 Joıruo: Ke.mi~ gece saat 12 de kardeşi . a .. dı. . "" 
Ataıç.atk\ı 230.000 JUlo, Aftıno.. ına'1oıo .~ 90 lc.u.r~; Kanıburuında Ji}i berraiJerjne alarak ıkızın ır.Jsa - bwteyden desameler vusıtasilc ha- A • • • Koca Yusuf; çaprazının boşa 

vıaıde. 12635 .k.iılo, ~·giıd~ı · 100 ~; K.u,a.d'a&ında 87 ~: fir bulundu.klan ev~ ba~naş ve kı- rice a:tılı,r.> (Fuctis s:thife ::i98) · Koca Yusuiun. ta~ıyesı hasmıle ~tt;ği.ne içerlemişti.. Demek Da • 
986, 600 ~. Alaşeıhu.d~ 4,. 3 5 ki.. Kıcl.a.da 1 ı o kuru,; Kıriuıiaçta 12 o zı ~ çıkarmıştır .. F~at bu ~!.:- Halbuki İbnı Sinada rıe ştrya- karşı~ ~~ıya gel~_ncıye. kad~r bel- nim arkalı canını disine alm :ştı. 

• A'laaa.rayda 2, 910,590 kilo, Ahı bını,; Meın.em.nde 90 buut: Mani.. nda Halil Cambez .~nde birı nile kanı.n akci_gerlere taksim eciıl.. li degı~. ~ele, soyle bır ıkı el tu. Sağlı sollu güreşe girmeğe baş • 
.. ydle 1200 k~; fkrgamada saıcfa ı 05 ~; M~ 9-0 k:uTUf; hadise mahalline y~şm.ış ve kızı cfiR'i ve orada muhıti hava ile te - tı.ışmalı ıdi. ladı. Hasmını mütemadiyen koru-

1,02 3.62 5 kilo; D--d.uda 21 ı, 10-0 t\...ı_.:--";e 96 kun.ı'"; q_·di.köwde 1ruırıtıatJnak maksad. ı_l~ hbancasına mas ettii{i vazın surP.tte ızöstenı - Fakat; Yusuf tıasmmm vücu - nur vaziyetten çıkarıyor, çalımına ıvar•• ,~ y ..,,.,, J aınlaraık ........ tm ~ K unlar nm;tir. dundan ve yüzünden idmanı ve ,ı:ı;eıtirdikçe elenselerı yerleştiri _ Bodnamıda 43,000 kilo; Çine. 115 bmı,; Seferib..iMZ'daı 92 kuruş; 8 
. a"""'"' 

1 ır. u:rş .. - [Ol ıfryan rieye vasıl olan ne- nefesi yerinde olduP:unu anlamıştı. yordu. . 
de 2 39, 12-0 k..ilo; ~ 114,000 Sclçukta 90 kuruş: Sök.ede l 00 k.u.. dan biri kızı. ka~ U:~~~llil .,.;""'.; ve havayı istiıJ1Şak E:der, Y&.- Yusuf; il'k hücumu hasmından Koca Yu.suiı.tn Padobni k,,.,..,ı .. lcillo, DA.it~ 212,720 kilo; Foça- rut: ~ 80 ~; Somadaeden Osınanm kard'eışı Halil\ ol - ........... _,, 
da 180,365 kilo; FetlWyed.e 476 11 O ~ Sınd1rğıd'uı 97 lı:uruş; ~ nuı-htaILn zaval:lı kızını ni ın.esimi cezbedüb kalbe ulaştı -bekliyordu. Lakin, Petersen .enı:ı.e. sıında sakin güreşini gören seyir-

io 520 \alo; c~ 415,5-00 k.L Tod.lıda l-OS lnmış; Tirede 100 da ~amı$Jr. Katil tutulm"* .. r.ır.] . sini kasmış, acık ve kaçak bır _gü.. lciler bu sefer olanca hızile ~üreşe 
·, V--"-a.-da ~32,lSO kilo·, 1---,· T,,,_.,.ııı.._ı. 97 L--.-,. Urı__ı~ tuır. Deveraıı cihazının .m10i~ı un-reş talbiyesi almıştı. ıg<irıdiğ'ini g<&rdCCdni zaman Tü.r~ """"•ıwııv-..- ., ~ ı'-..,.-nua~ ...... 1.19 !Ml.. 8UJI"l.aırı haJkıkında da Ibnı Sınada Bir filti ko! ve ense tutUŞ'ta Yu. pe!hlivanının kt.oret ve kuvvetmı A.arııılbu11UDclıa 214,0~ k.ib; Ku.,a.. 89 k~. M ·.ad 85 li.k bir ihtiyat' muasJlI'larııun ve Yunan hek~ml~- suf, lhıas:ınının ne avarda bir pe~- dalha ziıyade yakından sezmişler • 

. ın~ 330,83~ .kıf.io; Kulada . 3~ . ~ olarak göetıerıil~ yu.lta anı a · ak ölJii rini çnk ~ende bıra.ıtan tcl.akk.ı... livan oldu(!unu, ne Ribi bir taktık di. 
lcilo: Kaıkaıaç.t.& S76,6()0 kılo, rı<Wtıt m~nn hu sene brr hu.su. . yanar A T udi lıer ~ruz. yaµı:nak istediğim sezmişti. Yusuf· hücı'umla.nnda hasmınb. eneımıeıwie 321,000 kilo; Maniııa- ~ vaırdır. T'utü.nler h..zı mınta.. M8ıftlıllaı (H~.•) .- urg u - Umumiyet!~ İhni ~ma11ın nabız Demek; kendisinin Packıbniy.e darmadaJiın ediyor, elen.selerle ye-

da 93-5,500 k:i'lo; Muihıd.a. 51,4-00 lmıt. rıda ~e .,.·ınnaclan p•ti nun Çııb1kıçı koyun~ yaşında ha&lk:mdaıkt fı.kirlerinı o~uduktan tatbik ettiği tabiyev: şimdi, Danı- re çalıyordu . 
.Uo; Ôder:nişte 1,067,6'° ki - paırtl mıeııse.ıa 80 veyw. 90 kunı,a ıa...FMme. I:>tlek oca.k . y~tar • sonra bu sahadan~ kcndmde~ ev.mariralı Y·mı:nak istiyordu. Danİmarka.!ı- müdafaada bulu_ 
: ~yde 1,998t497 ki.· t.....,.ıor. 60 kun.ıtiuk tütünlerin .... k.~ ~ı ~' ~~ fecı bıT şe.. V'e11k:ile~n, ne: de zamanın~akı he- Yusuf; oyunlaıa ta'kılmamak nuyorou. Bir ;ralık. Yusuf; has • 

k>; Seleırihiaa.ıda 141 ~ın nlL!IJıDda. ~O kuruş ve 120 1"uruş}uk ldldle ~ olmaıtwı. kimle;nn b.u kadar ku~veth ve ~e.. için de tl).Üteyakkız bulunuyordu. mına bir çapraz daha topladı. Da-
00 ldlo, SelıçUta 11,800 kilo; IDlllP.laır O.. ıı:nm-cud oJ®iundAn h • bu ıl 'k. . ka rin hır muşahe·ia ya~amamıs ~ .. Bir ıki bilek ıkapış.rr.alarır.dan nima:r!kalıı dayanmağa, kollaırmın 

104, l I i kilo; s.tilılide. 53 dc!iki tiit&ı fiatının taanrün eck.ne.. Manua ~ .~ ıncı rı d.Uktlarını söylemE'k bır borç 0 ~·sonra; Yusuf, hasmına ilk çaprazı zorile Yusu!un gırt1ai!ına ve ce-
bin kao; Somada 474.714 .k.ilo; .&iii ":N1rnüttür. gördu . Mese~ G~let n.abızda ~esame 'geçirdi. Danımarkah mengeneye nesine dayanmağa vakit bulama-Sındtırgıdla l ,ô)9, l 32 k.ilo; Toiba.. go Ma.n!İs&. (Husus\) - Manı&a bu hareket şekli, devım ~kli, .s~un gWiğini {(&ünce, zorlu kollarile m:rştı. Çüınkü; Türk pehlivanı bu 
lıda 380,520 k:..ilo; T1teıde 1 miılyon I · de 8 ~nda bir çocu ikinci ldarı görmü~ü'r, .. iki gün~ miiıdd.eti,. d~~~··•k .der;c~sı.. i -söküp çııkmak, ters dönerek kafa seferki ,çapırazını fbi:rax yanlama 
179 biını 967 'ki.lıo; TUT~da 268 ~ "-:1'":" 'ka l clUr gene şehre ı1cer yaogmaga başla.. raMt lr.alitell'lt'ıru tarıf e~m.şt~. b-kol 'kaparak Yuırufu yere vurma.'lt a1mı.Ş'tıı. Minder dışına ç1ı~madan 
bin kib; Ur.lıııda. 358,4 70 ldılo tü.. 11 yaftncla bir delı n ıyı mış. yedemd.e 1 O eaın'ti.m kadaT kar ni ~ bu~ı~~~ı a~en al~ı~1t:1~ istedi. . olduğu yerde Peterseni bastırdı. 
·· eeıt'llm.lfttr. yaraladı bi~. sonra Kendilıgırıdcı .. şu kal.t · Yusu:f; zo!"lu hasmının mukabı1 Daniım.arkalı, Yu.<iufun altma 

Dün ~a keıdJtr yaprlan sa.Ut- bnilr (Husust) - Evvetki ak - • • il'Ave ediyor: . . oyunlarına meydan vermeden çap. düşmemdk lçin W!'landı. Lakin, 
ht\a, bu mb:miıu bi~ daha yük.. şaım. sa.at on vedi<ie Mersinlide Seyhan bölgesı gençlık 1 - N1-1.b1.Z ~areketının asabı~e, razı sürdii. Danimarkalı olanca hasmı ağ'ır ve ustahklı bastı . 

.,.... . mektei> binası a:rka:;u:<la bfr .vak'a lqkilatı d~ı k.'eyfiyetı. 2 - .~ruku~ar! b ~etile daya.nara~ Yusufu oldu- Eğer; Yusu!un aldığı yan cap-Fıatlııır . .. o!rnıı.ıStur. Rarna~aa op;l1;1 sekız ya. Adana. (Hwru.~i) _ Beden Ter. be:m.n ~vamı. 3 - Vczın. 4 Na ~ !erde. tesblt ettı. po~su bu, razı yer1i yermde ol!.1'1u.~ olsaydı 
Bu eene ya.p-ıla.n tütun satışlaırın şmd:a Fe'V'.ci Y~ova, bı!" ımc·H.le -b· . Seytı . b .. r esinde bu güne zm tulu. . '. büyü!k bir muvaffakıyetti. Yusu. yili;dıe yü! hasmı sırtustu dt\şP.rek 

da bi.Tbıç llcüçü.k muameleye inhi~T den lk::ı:zdıb Mustafa. oğlu 17 yaşın..:;:: 1Jcunıi:., 0 

:ençlik klüb ve Bütün bu !kaliteleri~ şıddC'tli, fun caprazı karşısında bu st~r~~Jc yenilecekti. 
_ _r_n ..ı.-.-A fiat 50 hrn.ış. gene da Rtdvan Tezvereni ekmıeık bı<:n. nıd k d a bed""" orta. haili nazm:hrıle uçer dere - dikilip kal"".".lŞ pehlıvan nad•roı. Daıniım.a.r'kalı, altta ayaklarını c:ıuıı:: _.. • b v grııp°J&rı a. mu ayye az ....... ditmi t' İb . s·n... A b . K' b'le şaş . . cüz•t 'llllillnelelere eıeıeıa aza.mi fıart. ğile sol ks.lça~mdan ve og-a1ın - .JL;... • ük I? fl i i 6137 ade oesi ayı.rd e ş ır. nı ı a, Hatta; u ışe ınson ı . .. altına alarak bir tesbih böceği g-.bı 161 ı__.....__ Ortalama bir heNıbla dan ,,;;.,.,. sure~te, kardeşi HiJmi tc:,........,eaı ym ~ e er .n ntl h b a.. bi:lEaıt şiryan cidarının hastalık - mıştı. Yusuf da şaı:m1a?,1 .. dıyeıne- L,,_,,ı,-;;., oturuyo:Niu. Fakat; Yu-.... uıa~.... .....,.. . da dı ıbulduğu rnemnunıye e a er .. 11. d b t bcd . Çü' nk" soküp tek UUi.Gluuı.. • ..,.. . v. • • 

u sene ııii.tünler 60 'kuruştan b~ Te:21YU"e111 de taşla burnun n ~a- Gen Lik te ki:latı bölge larrnd~ mı.:t:ve l :ıa ız. ~ i- vız... . -u; çaprazı y-: suıf, alafranga oyım ıbilmedıgı ıçın 
amak. 127 1wruşa k.a..dar satılmıştır. rala.:ınıf;tll'. Suçlu yakalanmı~. agır ~ıştız~ ı,.~ lerd ş. kwıuknaeı bi dülllerıle ka1bın gayr!. tabii. ışle~:-raır tııa.sn;~ıe ka:şı, ~a~ıya gelece~ııo kadair .korkmuyordu. 

YV ..J> ıtiit" kaimeleri şöyledir: ym"alı Rfd'va.n. memleket hastane.. ~bxie ._ 'U>Y e b b' . şinrlleın. n;ıbız tahavvullerliı: katı- zaman şo·rle bır nara sallamıştı. Yusuf· hasmını belinden kema.. aısa.c.. un _ u , ,,... HA di tahki tıınce ıbu ?'8.ILamın on eı ı.nı ge.. t1 bi b. . d ayırmış böylece ' -..:ı A\ııçat:ıda 95 kuruş; AltıDOva.da s~ k..uırum.ae-cır. . ~ se v· imıd.i.d ıtahrnk eclimekte. ye e r mn ~n . ,....,:~pj.-,, bun! . kavrayabilmesi içın uzun ne~ bekliyonıu. 
J90 ~· Ad:agidede 100 k.UTUş' katma müdd(·dumumılıkçe başla -~1 ' C'DI modam telM~ıJei'e yol a""':.,,.... •• r. ·lan ......... ··-" ct.x,,.·~ , (Arkası var) A~' 1 o~ L • A~.L; __ .ı~ m~ti r,. ..-. ..-. -. ..-. ..-. ..-. ..-. - ..-. ..-. ..- Btm\ta.r c)yle keş\flerdir ki cihanın aSJl".ı.:'.;ffi .eefi.U:'-..> lv-"' ....... .._, -, &.Uftaft ~AOQ..&(1 • ......_ ...... .- - -- ,._,, ............ ......._... •rl"'w_.~..--..... .-. - - - - -- - -- - --~ ~.,.,...__,.~.._...- ............ ~ 
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27 lkiacikiaan SON POSTA 

l Telgraf', Telef"o11 Ve Telsiz Haberleri J 
Japonlar Batu . l Avustralya, Hayat pahalılığı 1 v aşington diplomatik J 

J 
mahfellerine göre 

Pahal ve apon istilası zamrm bugün Almanlar Rusyada 
Pluang'a girdiler karşısında Parti Grupunda bir milyon 700 bin 

(e..t-nfı 1 İl9cl ..,.rada) (B.ttanıfı 1 inci •Jfada) görUşUIO Çöl muharebeleri- mıllanlıf Yolcu Alman italya ku• 
rında niısbcıtıcn az ehemmiyetli bas na:rrnda6.:i Mol'11ebi Iİrnamwn ~a.. yor o··ıu·· 2 mı·ıyon • 1 d ğ nti ioaıuldıi:ı kadar bo-ı11lmam: mı; 
kanlara idhi.ar dlmJ.ttiır. Gden ra • l5mıc:iot ~..Jmak~.ır. Av .. tüfek • <Bat taraıı 

1 
lDci ~> nın an a 1 1 mız V8 da. :rabud sanlldıt:udan taııa urıdacl 

porlarr; Ccbu -.. L-ioe 21 S01ık& • lcırll.e muccıhbez &ıvıl:ier dt.ı§lllanın ru--.:.1di • . .. bu +-~- 1 . 1 an lama d 1ğ1 m 111.1 aldıf Çöl mubat:ebesindc anL.mutı.. 
· ~.. bw ıbna - ~ t . ~~ gme ~ ....,,_. ·~ yara 1 varmış er iZ tınua ııo1ı:ta bador. 

nund'a sılu bır h•va .kını yapıldı.. aye ç i'!l t -~LmileaL QOCuk ~i olan ımeımurtarı.n farı.. f.::arafları Anladıtımu noktawa relin-.·. 
ğı.o.ı ve hiiıc:a.sna. S ..ı :·--n tayyMe- m'ub . . temel ol.o Avutıtralyaı .-.ı le.. u .. • .,.. ~·.... Lu~.-"~ ....ı__ '8 umıma ma:ıiıar 1g1wwnaıar1 hu.. V-.ıiıngton, 26 (AA) - Va. Askeri mün.rklddlcr çöJcle harlıyaa 
•iil!İn •ira'k cttimnı oöetermek.t.e • r'.lııl ucıucu~t.edinG". • ---...1- ~:u. ......l':ı--ı........ • • __ .ı. r _111 _ • ç 0-ı -"ı.._ .. _,_~ .,. .,... ~- • 11u hit.be.i 17U-aua w..ımGl JSnl!l" ~ucr.ı.e-~ diplomatik m.mucncrın.. ·-~ l'c:De dikkati 7enJ baro. ketin bir keşif ıa.arru.u m., 
dıiır. Adal&r aıruınd. eefe-r yapan Lir S.,Veld dir vıe bekar meınu.rianrı bu zam. de beyan edikliii:ıe gÖTe Alman ~ bafladı. Yoksa bir oa,,.\tıu mı, veys;, ~enl;,çe bit 
kiiçiı"k gemi baunıttıT. Hiç bir ci<i. . P~, 26 {A.A.) ReuteT dan mahnım. ediAıneiıeri is.ienil hava kuvvetleri RUıl)'a scfcrlnde Bu maA.vebeJ'"""' bidm, biri anla- hanSetin ba41angıcı 1111 oldutu bab _ 
di lıa•M" o.kna.mtştlT bildiır.q)IOI': tnektedir. Bundan baŞk.a takrinie 'ilk hat tayysrelerinin yüzde a\tmıt mıadıiuan. 4llhd ele anladıtımız Jad sinde bir tel"e<ldıid ifovr~ ccçlrharlıır, 

30 - Sonkimunda • Jolo açığında .,t;::::t- barek.i\:':· cı;tirı &?,li vazifesine ~ hı.zmet !üçünü laıybetmiıle:dir. Rus hava notta balandıaemıa üirat edellm. '1mdl1e kadar ~ok aldandıkları için b• 
bomlba tayyardenmİ:ı.; bir buy~ ~ lc.i: ~aya mı tıne e • ~ ~ olan . ı:nun.. faile~ 9İrndİ So§İlı.:ar bic .hal ahnı~ ~amadıi'una nokta şu: clda huküm .. venrıed n .önce beraber 
Japon petrol sremi,ini tulUfNTD11* .Dem ~· P "f1' eki ~ istiihlk*l~ zan:daın i&tüarle m. Alman ordu.unun 1 mJ}yon 700 lD&1Jla ordıuu batJı.wnandanı ~a:ı.r_ beklemeyi "1Umuc:ah cur\Uorlar. Hakb 
htrchr. Gcm:i. !tOtmıdan b.tmlftlT. ~~ ~ ın Aası 1 t ı___ &ıt:rad. ettirllrnemesi lii:rumuna da ~ret biD ölü v-e 2 milyon •Klr yaralı nua 6~ bnrribıııd.a bulunan oldaklaıl anevıland~: nu hatttet bir 

• CleJ111ll n~!!a ~lraıyuya a lunma.kta · tıekaü.d kan · &&deciler kt"tif taa la l Felemenk. Hind•tıanı: Uçar ıka.. .. . •. "-'** h~lc. ·ı.m 11-dTr O •. _ W YCIU__ U- vsdiği tahmin cd'ilmıdtteıdır. • e ~in ~ama~ındaıı rruı:~ o lı lecetf &"İlli bir bas,. 
le . inci 

7 
A 'kan tayyaresi eo~ ~y 1 ~erı. e • mı tıilkürrilerıne ~ te.kaiid 0- • U ~ en"'ı haber verdi. ~lll:ı: baş, ku1 da olahıtır, hatta bir saman aleslı 

tıp ~ mcrı .. .. IHıç bır miDet berbangı. hir ada - !anlardan zam lkammı.mda mev. T bl•" 1 "*1Ji ele 7811 l.aamwın bir d 1 ha gibi parlay1J> sönmr 1 d" mürukundür. 
Cuma.ı:esı ve P~zar gunu k~~~n; mın hata dımezl!ıii uğrunda mu _. zuubahs dairelerde vazüe almış e Jg ere W &ibıl 2 saat icinde neucC::ctti~ Yalnm ne o1ur.a olsun bir mliddct için 
lllrr boğuında ~r Jap~n. a . ,~ını tıeh~lt.eye koyınıyacagl olanları~ ıtıearoük:I maaşlanına zam •• • \emin ıeW. tl\Kili%l~rln bundan muhim bir klll'Vet 
k&.J'Şl .y ... p •hn hücuma ışttrak et~ış- gibi d'~cr bi:r milletin aözcle çok icm edilırrıerre;i teki.it olumnaı'k- gore Lı byada Olabilir, tıı,.ili:& ordU&"u başku.ma ayırarak U.alı.do~u.n ynllamalannın 
ler, bıır düşmaıı t:aşltlnl batrrmlf aT, b~l!iı yüzünden 'ke:nıch aeaini i - tadH'. danı lı:anrııi!ı~ haber 6luu vaC: : öniiAe ~eef".!ctlr, İn~IUzlcr' ana 'a ,. 
dLğer brr dlüşman ta:Jlltına alt-J ves-. ;iıtiıAm:&. lıiikk.lı!wian vazgcyemez. Bekar meımurlarm zamdan isti- • İ tına emin olmuş. b~vekı"'I de ~hıui _ tanda. lht.lyat olank bulunaurdtılı.ları 
m şle:ndh. Japo:) avcı tayy.-el~in.. Me1boume, .~6 (A.A.) - Av.Je fade edememeleri takl.ili hararet.. vazı ye :ninde ya.n.ı.tını~r. nW-·.k.lm Alman l t~ ord~-unu başka yr.rlf'.rde llullan_ 
den ımürek'lreh biT u:ık i l. Amcrık~n 

1 
tıraloya b~ na.ztn F oTde. Yeni li mü.nakaşaılara vesile ola.ca!ktır. C&e ıaratı ı ınci lllJtad.&) devlei. reisi lliUer de son taarrusun mak ıstemeıllkJ.::rl kili onlan az {ok 

hoırnba tayyarelerine hücum etmış.. Gine"niın fiıınaJ sahilınde kılın Ma - Birçok meb'usl'aT bu Im!murlaı::rın Şnnali Afri:k.ada Akman • !tal- ~acıncb Raa ordusu•u a.aıııt bit- zorluğa atratacaı.•.a.r. 
tir. 5 düşman tayyueıJI diışünilmü~ d'uıw'dao dvH aha.tinİlı uııft}~ e - bdkaıc otmaıd.a bdraber, t!°berisL yaaı ~Heri mait;Ub olan dUş- nıb tan.ederken ~ aklanmıştır, olabL Ba, öçliı devleUer nam1na &'(çe.n -
tüır. Bomba ı.a.yy.uelerimizin. he~ı dildiiini biici.iımıittiı-. nin anne, hemşi.re ve ya:kınlıırına manı tak.i.be devam etmişler ve lir, cöriilerhın tc7lenlt:ndir, raht ne lcrc!e Berliotl~ akdedllmş olan ani* 
İ.islıemine salimen :iönrnuşkıdır. Dı- Biitti:n erkekler asker baktı'klanndan, ha)'la1 pahalılııı:tın. yapılan yeni ım.ıhaTebeler netice- ohuwıı olnn Jnc110; erdusu milc14d1t mamn bir net~dlr. hlnl suretle 
ğer bölgderden veır'kcek haber Mdboume. 26 ( A.A} _ Har_ dan onlanrı da mUtoemir bnlun.. sinde cma .ilısa.n ve malzeırı.ece a.. 11uu.Jmakla berabtt nMlefıde muvaffak Alman den\nı.\t.ı ıemDerlnln At1inUğl 
l>"o1ttur. bi,.e ll18Z1 

1 
60 ya~ apğı.dı&.i dıı.*lan ve zamdan ;d-ifade et- ğır za~t ve.rdinni$erdir. YW?lız oldu. Sollama, Rardlsa.rı. JJaUan,yı. aşa.rM Am"rlka kıyılarına kadar boy. 

BI önderllon ktt'alar bütüın ~in ~uma gö11e ae. meleri lüzımmlflu mı1dııiaa ede- dün gs tanık. 38 tq:> ve her chıete Derne,oi, Bbıp,tyl bl~ birer aldı. m.. !anmaları a.\ ayni plinın ccreklerln • 
nnanyaya g Bırman mit. faal ~ ~ erek,ıe yardım- cClclerdr. Ya.nn Parti jtl'Upunda bir~ malı:mne tahrib edio];miş.- ~ Trablııs hududuna danndı. den °~aldl1'. 

Rangoon 26 (A.A.!
1 

- h eıklııt h~ l g alt .. - vcrllecıek kararlara ~e lfıl iha tir. Esa-.ı ı.u harekette muvaffak ol _ G6ri!U,.•r Jt;, hıerikaDJn bfr kı)"L. 
uanın U~ ıba,..ıca . a: . cı ça lflll tm:ıe w .• Meclis umumi heyetinin Çarşam.. Akdenizde A!lırırm bombardı- maması ela. maılde'eu mantı:kan müm mıda Japon, öbilr toyısıııh Alman 
aahala.rından. biri .olmaı~ ıhtı~h ~de. ~h .Jtına alındıklann: b~ ba taplantr..sınd:a oon şeklini ala- ma:n ta.yyerleri Tobrukun şi.tna.. ıı.tm clettldl. - cJcnizaıtılan. Paslftkle ft Hind de.nh,. 
ka1'}sınd.a Çın takvrye ~lt ala:ı B~.r- ~ılr. ~ . toplamnası ~I ~ır. lmde aıı- ~ deniz teŞkfüı~ lngiUz ~eıtf mu '750 bin klşll11ı bil' lıeıtnde Japon tHosa )8Dİ üçlü ittifak 
rnanyaya akm etm.ekted~r. Son gun -4 haf.tada Mtıecek.Ur. K..drnlar ha. Fevbliıde zammın yekiınu r~ellerek bir ha:!if krl.l'Vazöre kun"'e da)91UJordu, b!U31l incab tam bir ~ri.tna. hatthdlne l'irişm~r. 
lcr 'İçind.:e her j,k.i terıı.f da Layyare lahare top)anaıcakla.rdtT. . Ankara, 26 (Telefbnla) _ Me.. bir .isabet kaydetmişlerdir. baevdtill soyır..dl. top, tan~~ nre, ıa,_ Cöl mob!U't'be.krhıln anladlCunıı. ta.. 
faa.iiıy-etiru a.l'lltlrmışur. (-:.eniı mile.. Harbiye na:sırı ne d.i~7 mur ve rniistıaibdentlere verilcce!k İtalyan tebliği sıt, tlOll...'QU ~..ıalar:ı m:ıhktJ, Alman. rafı da lmdnr. - ** 
Yasda aSkeri harekat yapılmakta - Amara, (Rıtd'.!"° g~) - revtraılcde zammın Bü~ Es.ıcüııne- Rana, 26 (A.f ... ) - İtaeyan or- wla ilk defa o~ teeblutça milsa ~ -------------
dır. Şimdiye kadar ciddi ~ra mu..IA~ıııcb en~~r ~~ çe -~ ninde bmrla.şt~ ~25, ~ 2() dUilan uımt.ırn.i ikar~Mııuın 603 Vf, beik.l üstlin olarak Ç&rPJtll"•rda, mu... Gayri meşru mal 
hardbelerıi yalnız Mou.lımeıın de ya. ~t.h-. ~bıne 0 gımı U3tu v.e % 15 zam nıs~ile ydda uı.. nu.maralıı. ~i: T&ffak Olması IUmıdı \'e mlJYaffak o'L 
Pilmış ise de bütün Binnanya hu - blır top)a~~. yaparak 2-4 eaat denın ı:nmni bütıçey~ olan t:esfrlrıi ayni Dün ~bi-a.'nın şimali ~\ eh. 1 İktisab edenler 
dbdlacı ır.ı:unluğunda ya.'kında mu..jcden ~oruşrnel:rde buh&nmUJbar. enciimen mazbatasında :l5 .mihıon bölgesinde faalty(."tte bulı:ı:nan mo.. Bbı bütün bu harckitı en ıaı.Ia tar. h k.k d k• k 
hıtırdbcnin pa.tlak. vermesi iç.in bir - Avwstra}y. har'bı>"" naz.ırı Japonfa.. 306 bin <112 linı.ı o:l:a.rak ~miiş... törlü ve zırhlı Mihver lauVVt?tleri silit verdikleri için tnıntz r:ıdyolann- a lD a 1 anun 
ç.o'k seıbc:lılcr mevcuddur. ı~·Ji-x. rın. A~aya a•er c;ı~annaJ1Kı tir. Bu ~Una zat maşla.rıruı ya.. t~'Jiıı.lerin bi.ı:yütk zırhlı teşki:ll\e- dan d"nledik. Ve inandık k.l, 1nıUlz ()I'. Adkaır~ 26 (Hususi) - Bü-yülk 
Ameııi'k&IJ ve Çinli pilotlar Bantı- lht~linln çok y~altı~ o~gunu söy prl.acak za:rııb.r da dahikiir. rim ağır bir maRluPıi.yete uğrat.. dllS'Q Trabhıs h\Mlndunda da dunnı,a.. Millet ~ encümenlerde tetki
Ko'k ve Hanoi üzerine müC8Sir a • lan.iştıır. F~t tımdıyc k~da~ a,, - Encümence, üıyihada yaıp:'lan ~lardır. Düşman büyük ik1'yib. cak. cölfi a rü Tunus hududuna ka. ki .ik:mail. erUhnekie olan f.evkallide 
kınlar yapm~lardır. kACI' çUkvüit.h~k.k..ı:ncla hı~bıı- ma.. % 5 füıvaün ~i in'ikfısı 4 la!" vermiştir. Dün 38 top. 96 zuiıh dar dayaııac..'l..k.tır. Za.ten mı•nhıatl de ha.I.reroe ~ meşru mal iktisab 

Batu Pabal'ın iJıali lUmM ~lftlı'. milyon liraya yıikıodı:r. Bu rakam. otOOlObU veya tank kı bunların Afrika l.şlni bir an CTV'l:l tas.fi1e ed~ edenl-er hakkında.ki kmN.ın lfı.yiha. 
Slngapur, 26 (AA.) - Japon Japonlara söre lar zmmnm yalnm umumi müıva.. bir kaçı son ~ Amerikan Tunusa dayıuunakladır. Bu da ı-uç de- sile. miilI1 lloorunma kanıml.Bld& 

luın Baıtu Pahat'ı İ'8al ettiklcıci. 1dl Ta&cyo, 26 .(AA) - D. N. B: :renıey-e o1a.n tes2rlni ifade etmok.. mnalı J::I~ 13 tayyat"e, blrc:ok o- iUdlr, önünde aneaı blr avuç clükün«i yapıil.acak ad.illere dair Uyih~ 
meın bildirilmektedir. A'VUlstnllya şİJDali.nd!e yaıi Bri • tedir. Mfr»ıak '\'il! ba.ısu.5i bütçeli tomobil. mühim miktarda c<?pha.. kalmıt olac:aktrr, yaln.a. ~ netioelecdiroi-kten sonıra 

lnglllz mukavemeti arlll M.nya ve :reni İrlanda adalarına da.fre ~ mü~arle beledzyeler ne ve harrb malzemesi tahrib ediL Bu, bir :waç c1ökiin'l.li er.J röriıhrıe • Şu.batm i!k haftası içinde loş ta.. 
s· 26 {A.A) - Göıii • J.llpOll ~~ Çlka.rı~ı,ını td- ve tbımbiar1.a. mu~~r be.r~ ~ V~"a alımnıştır. Düşmıımn mfı bir kum fıriınasından istifade e. tilinıe karar verecektir • 

.. ıng~J T ı:mJc . ..- eden Yomı.rı pzetıe9t, Japon.. mine daiıtl daıre!erln ödfyecekleri ugra.ct.ıgı ve Renıişlemesi ihtimali dere'.t tncnklerin takibinden kartak'lu 
nuşc goıre nııı l2: .a~ art. yanım. ~ -.ı ÖO(Dlaıı. zamlarla bir6cte bu yelciı.n 41 olaın ~ n:ıü:frezelerhnize mah- ve Tr&blus hududnnd.'\ tı"n'Mden ııaur. Ask ,. f b •' } 
mıştu-. Muharebeler S~a.pm a 90 ca d.4wıdn- be1lemed'ijıi.oi, fabt mi~ ~ ban\? oimak.ta.d'ı:r. dud ueyıi.aıta malohnuştur Düsma... Ianm.ış müst.ahktnı bir hattın rerisiae en a ruta ar 
kil~<:ıtik menfede bı>hınan b~ ~ ~ ü.1.- tıeck.eden at 2IMll ~mde bul1.tnduğumU'Z nm 21 iie 25 Sonkiuum · ar~;nd:ı s•tmd•. t k .. d d "' 
hatta ıetılk.ıv.r b~llfhır. -~ ~ trllr+z et~ -.ııe Japon du.. ~ ~'tl.lı ~ 3 mıUtvon 100 uğradığı kayııbl'ar şunlardır: 118 Fırtına ıturunc~\ tl\klb ıene ltql17a- e au sa? ıgı . 
ta.raf da ha.va .fulıyedoe büyük bir wwwa •\Çhlfirea ~ bm lim kafıar tazia ~İT ™:ıJ top. 258 tank veya zıdılı otomo- eü*-1. radyo •ı?ikerlerlne balı:ıhrn ta • ~ara, 26 (~ususı) - Asked 
hız venrncı'lı:ıtıedı:r. l,...ı b t-... eacıdiiai. ~ta • ltvt...l.yanna lfizum .'P)t.erecekttr. biıl. 28 taıyyacc biınden fazla esir klbln ba.fhyacaıcını cis&ern ~ 1'e - fab-ika}.ar tekaud ve mua\ enet 

Batınlln Japoa ıgabribl dır Bu pan.run maaş w ücretfor ter- ~ muıa:z:zaan ~ikta.rda nınl:zeır.e llı'tller vanl•, halbaJd, sandığJ haBicindaki 4tanunu.n bazı 
Batavia. 26 (A.A.) - BİT 1:-lo.. • ~ ~ ~id tased~ ve otomobil. Fırtına darwıra ar3c1aa ıreruı mücl. ~1~~ ~işeiren atanunalıl4-

landa deniız...lu..ının Malc.aiaar boğa. Şark cephe-:_~8 . W\:<L\~urn.ası. uım $iddetl€ hUküım sürren kum fır- det a.rtmcla u çok a1uıı, olar.atı im- ,.........,.. ruz..ııamesine n-
_.ı "- · J -Lriıbinı batıııd.ıiı ~UU .mektedir. tmalıaaıı İtalyan ve Alman taV'\ıa.. d&d kuneUne ratmen mühlm blr mıŞtır. 

ZlIJOa ·o!T a,pon UNU Zarnl .. ~ ...... · rel . JJ lmk" - ı --------------
ve lbiT Japon knıvazfüiıMi torpille.. .. ~ııı ~-~..,~1 m~ veya erıne kara kuvvetlerine bun. kemmb'ıeı ~ıl ctm~IH an soru - ~--•••••••••-.ı. 
d·v· bildi ilmdttediıt (it .... .ı. 1 inci ..,&da) üa-etlıenn te:i.ive şeldllerıne ba~l.ı dan evvelki .günlerdeki b:iyü1t i~- mlyea bu ı&bi:re Alman • Jtalyan nv. 

ııgı '1'e&m~ :ı..cıı ' ~. Bunlann arasmda de- olaıc~. yani aylık:lar ~ $uıba.. b.ırli~i temin imkanını verme. "'" :rüz ıreri edertt bir tar. Bütün İ5tanbul halkının 
bcğcncLiği... A~ığı T-L--

26 
{A.A ) j. ınlı-yolvna tamanrile blkim olan tm başında, üarotıl 'Uıeır iQin Şuba.. m;".şür. 91 hücuma &'CÇtl. ~llhleret 

• VAJ"• • -. ·poi ve Söv-yet lmıt'aUın tarafından tın 50!ltmda ödenecektir. D\4mınnm şidtietli ve ısrarlı bakılmia batt.ltek başladığı noktadan BEBEKA k.ıt aları bu sabah Pluuııe 1 Jıoia ~r j;irıe ~ bl.llw:ı.a.n Ma.. Projede yapılan tadil.it nrukavemetine ra~ mühim bıır lt.lbaren 1ilı "rilo"'"trc ilf'rlem~Ur. in_ 
etmişlerdiT. litovo şıebriı dıe vardır. .Aııitara, 26 (Husuısl) - Memur kafile daha Li.byaya ~clmiştiT. cillmrfn Tunwı lıaduduna. clotru muh-

Japoe kafilesine twnn Stokholm'a söre ve mlist~ veri1lecek 'kv- Bu kafileye refakat edelı bi~ok temel bir hareket için haıırlamış ol -
Batavia 26 (A.A.) - P•ifiılr. StxııktıoBrn, 26 (A.A.) _ 22 Sem.. ika18de zam haldkmdakii }flyiha bu ... ~emilerden biri bir isabet netice. ıluklan yt-y,..eek •e mtmhaınat stnlı: -

Şa'he9Crler ~eseri 

DIELEK batı ceırub itumandanhiı umumi :ıca.ında VeltLLuki ~t>r R\in mell'ıuslara dağııtJ!1amk Mecl:.S sinde batrrnştır. Bu vaıpu: asker larm.m b11hmc1utu tenrye )ald~mıt'tır 
lamrgahının t«>li~-i: hattına varan Sovyet k.u.vvetieri ~esine ~: . ~a t31;,1makta idi. Kafıleyi himaye e· ve ~imdi tn,Utsıe.r:. • ve İPEK 25 Sonli...004 maıtefik hava ~arlb ve şimalle dqtJrı..ı. ilerliyııerek mmmn .~et:te_ g~~e~. But den mcln"i~lere n<ritledılen bu as. - ~hHkc)i kUç~mıyell.nı. dl • ı 
lruvvctleırinin MacMNI boğazı a • Veliki...l.Mlcr~ 1.airibelı ~ kilo. r:e Eıru.neııını.n huııt:umetin ya:p. kerieır de ~ıdec~i yere varmış.. :rM'lar. ai.nıema.laıın.da seanslar 
~-ğ:ın.:la ıbir dÜ§man kafilesine kar. metrelik lbir cmeee:fede bulunmı t~ı proje ıü.ı:e.rinde yn~an ıbaşhca laror. &41~ savasın siiret"eil 1'.?IWde- her iki sinemada 
fi yaptığı ıaa.rnıza devam edilrn'1- Me~~a $(h-ine yak.laşmalk. tadflleri ~ bil~im. bu: Barlin, 26 (A.A.) - Mihver ti tayin f'derken o~ıatu gibi, mutealub 1.30 .4 .6.30 ve 9 da 
tir. Ameri&an uçar lcalderl büyük tadırlar. ~den ~len kıt'a.. ,l?Üfl de liıyhada yapdaın ~~r t:filı lkıtwve4tlermkı Sirenaikte k:ı.r;>fük aafhalannda. lıasıuıdıklan z:ırerıerln "llııı•••••••••••-' 
bi dlc i.z ~ıtınl ba.tırmışlat ve 18.'r da bu şehre ~ ilerleme'k- tadilleri. taNZitı1oril bi'iclır.ıyoru:n: taarruzla elde" ettiklet""i parlak uı... ö!.çüsüııü tayJn ederkr.n ele mi 1anıl • ,,. 

b; arn:,aZÖJIC tam ieabet kaydet • tedlrlcr. Sovy~ halberlerine ~re . 1 - M~r ~ ~P. ferler g~e~erde büytlJt harflerle .İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ•••••••••••••••••' 
· !erci' B d H ı nd b Veldaıv dağ]an:nın ~ oere- ödenen aylıklarda tcknüd sandık- baş me\-<k.ü 1~al etrnekteı:Iilr. 
~, JT. tau ara, a .. ~.a ı___~ o:n- yan eden bu h~ \SDlllT1İ he- lan geç:rrnŞ mman i'Chı borçlanı- A"lrrınn - İt::ılyıan zaferinin İnrri. 
~::m.a.o yyarer~n laı;l ıuuvazore lan ..... kesMeın aidat __..,.,..,. ... tıe- Uız e:fllcl.rı ......... ~ · h k~ ::. bir efen' 4 iaah y~ti Ma V~ la.ımand.a... '"""' ...-. ... u....... ...... .... m11esıne a '""'ı ..., r 
\'ıe • tz ~tına tam C't sında ~O ik:adar tümen tan.tından salbında nM:aeıı iltihaira al.ı.nmıya- t ~il ettij!ı ~ Londra ba. 
kaydeyl~le.rdır. yç•ı~dı:r. Rjev ke.iiminde cıkt.ır. Projede dm-edilen tekaüd sınının ibille bu 'boz~u rn<m"ıle<1ce. 

ingi~izler Akdenizde 
bir mihver kafilesine 

hücum etiler 

Rıu51&r ~ eıtraiJDda tesis edil- t v.lı;iıfw elmıaca1.t ayllığın yalnız te nasıl .izaih etmdk icat> ettiğinde 
miıf 0 a.n müdıala hattım ~a:rbd tdkaiıd a daıt.ına maıtuf olacak:br. ,.,..··rereddid old~u kaydcd-1.lnmak-
ıbulı.maın 00 ~f nc:*.tasındıan 2 - Meiik.uıdc buluınıan harıciye tachr. 
~a ma.waıf'!a&c ol.ma.ışlardı. ~urlanırun ~ ta1~17W Kahire, 26 ('A.A.) - Royter: 
Ruslar zaıy%ata eilOmmyet verme- Yaı>.ıflan ~ ~ekat dıştnda Romanel, tan'.k ve 1ayyare ola-
den Rjev'den Viaı:zıma.ya ,ı;;den de. vazıfe ~ren ~ :meınurları.. ra:k•ellndc bulunan esaslı t.a!kviyc 
mh-yohmu ~trine ~Qinnel!"e ~- na da ~1 ~. kuvvetlmile iı.ddatli tlarb.eler ı.n
raşmaktadırlar. Sıfır aı1rtı 50 dere- 3 - Muhteri! daire ve müessc dmmelkte ve seyyar kollarını bü. 

Londra 2ı6 (A.A.) - Ha.va ne.. ce olan şikidetli ~~ r~ selE!"in b.ıııınws ~ teb.üd tün baıtı Sirenaiki geri almab ça-
zareti !bildiriyor: ş~ ~nıde. bütyüik ~ h~a sand~~ ~di:ye edilt_nekte ~ ~bi aşıık.aır bk ımaksadla 

B!.r keşif tay;aremiz orta Ak- :faaliyetı ~· Rusya.. olan istiiılk~ da zamdan istJ..fa,. şimale ve do~ şimale hücum. et
deni:lıcle Af'rilk:ayrı. a6ker taşıd:ğ.ı. deiki varııyct halıkmda tefsi ... lorde de edeceklerdir: . . tilımekte ve bizı Bir~au ile Der. 
muha!kfkıaık olan çıvk ehe.mmiyetU bulunan .Alıman :resml ma.hfelle.. 4 - . Zam niısbetienlllll _ tal.b'!.. noocn Gazala ve Tobrukun susuz 
bir düşmen kafilesine rastlamıştır. rinde Ruslann T~ ıstıilmme. kında lbiır !had~ 2.file ~m çöl ıbölıgelerıne cckilmt!~e mecbur 
Kııfilede en az 20,000 tonilato tah- tinde ?leri &:ı~n Al:man.. ala:nların z:aanla. brrlikte ~ler:ıııe etmeilrtedir. Binsta.zı t.ehdid alt.ın
min edilen büyuk b r Y'Oku ~emi. ıann lkoıs b,atlanna doj!:ru çekilme.. ~en ını&tar b.ın· ~daldı hadde dadır. Biaı:,gazi ıle Barce :ırasıaıda
st bİTÇOk ticaret ~ :rnileri b" zım- . . ı;tndej!lk hiır ınef!İKXID oldu~ bu~ann ellerine gecenden ld iki ,güzel yol tehdide rrınITU7-
l • ıı-.... ~ ...n.-ıcr v<.: torıpi·_;,~ lT SUJlcın· n ,....n,._,... ~~ irli. Bu kc.. eksik oluırsıa faiik:ı. mmma fiftve 0- dın. Bugünkü tcblil!de z.iıkreclilen 
ı, A.u.ıı•~:.__,...,.ı,. .• ~ mıih.. n IA:lNl.... • _ _..n.......,,,..,.,.;n ınshil. unacalkıbr .:r..-- .. .. .. ı· ") .ek sure 

rllbJeri bu.ı:w .... _..ta roı. Ta:yyare- simdeki ~i!r ~~ . . U.UU~ll ~e ~e ,m n u• • -

ll'lh: t ·uz [)Onlbardımnn ve torpu . bumföın ~- 5 - Bu ka:nıuın neşrinden oonra tile Bl~aziden rıc a.t cttigım z 
taYy ng~ . gelinceye kadar kafi ~·ensı A J)eU!tsdhlaOO ~ aÇ'llk:ta lkalaoalk ım:meuır istihkak'la. vakıında haber verilecek olursa 
~ ~: takib et:mİ§tÜ:· . - tem ~Ufj jki ~ aramıdaki rmda zamdaın . ~ ~e~i;. buna ~maık ıliı:m'<fır. 

nnL_.; ~ısıne isa h--- iHt-1 • • c Al 6 - Za.'ll nisbeıt ennm tavmıne 
bet......,YUlk rolCU gemi :va : "'-""' a.ro.zide ileırledı erın•R v tarı~ esas olan ba.dJ.er b!ırdan ziyade :i.5- ve hususi büıtçe!i idarelerle h<:le. 

Bu akşam SÜMER Sinemasında 
Feci Öliimiıne B.ıtün dıin1:ınm esef 
eWtl büyük SC\<lmli \"t! $JL?'J$1D Yaldız 

CAR OLE 
LOMBARD'ın 

Ölümi:nde.n ~ Ay evvel bltirdltt "e 

tekmil fJmlerınln en cüseU elup bu 
&tin deb&Tı ı.an"atkiraııeslal sösır.r 

mci'e mınattak oJdutu 

Aşk Muharebesi 
Filmlndc tekrar ya.pyac-.a..ktır. 

..__. Bu akşam için ye"Jerinizi evvelden aldırınız.. --~ , . 
Pek yakmda TA K S 1 M Sinemasında 

ÖLDÜREN ORMAN 
Dehşet., heyecan ve koıbJ fihni 

Perşembe gün\i akşamına kadar hinı ~ ve ~amış _ ~ ~ın ~zz:at tih~lkı oln.nlarm ist:iıhkaltl'an ~ diyclcır ve müe:;sese1.ar baremme 
Zı SUrctte . basar~...tu-t olınll{;- ~it ~ ındk:taı:Yll k(ınuna .g6t"e taıyıin olunacalctlr. tabi ~eseler i6ter~ me- ı 

trr. ~a ık.i ta:nı ~ine de Bu~~- .. ~ ruretiıle yapılan nok:- mınia'l"lna verebileodıderdir. Tes. 
~~ıı.. .. ~1'1.vazörlerden bGıt~uJerde t'erini ~~~re, Ruslar ~-=~ K tedil\l\?ler nii:bat hadlerin! de- h.iıni devletçe ya.pilan yerlerde iı. 
ouı•-~ - tür. - · · · --er tdter !hmibe so:karaC ~. · ir. kamet eden!lere bu za.ıınlar veril. 

KIZIL SİLAHŞOR 
Büyük ceearet v.c kahraınaınidt fi&lnini görünüz. 



Şimall irlandaya 
gelen Amerikan 

kuvvet eri 

Eiri Ermeni, diğeri 
İtalyan iki kadın . . 

aynı gencın 
Vqı1ngton. 26 

<AA.> - Hat- ''anasıyız dı·yorlar t>iye ınıulTl St&mon, Biırlqlk Ame • 7 7 
l')b lwvvetlorinln t1malt lrlanda1• (........,. l inci sayfada) 

Havagazı tahdidatı tirkaç 
gUn için geri birakıldı 

IJlaıi tarafı 1 inci sayfadal 
minı hıısusund.a yeni bir formül 
hazırlanacalk ve bundan sonra ta:t. 
bitkata baş'l~acalkıtı.r. Gaz talıdi
cbtı yapı1niken haIDnn umumi ihtL 
yıaıçJ.aırı me t.ıtb'bi ve s•nai müesse. 
se1eri'Tl ihtiyaçlarının telifine çalı. 
şı lacakt.ın-. E. haber ve.ı:mifti-r. ~ Frams hMtaneame ça;lışan ço. 

a-enenıl Ru.al Hartle ln ou,ju CEfbederek. keyfiyeti bi:aat 
altına verilec~tfr. A • ondan aoama41a Gr.a.rar veımiştic. 

ınaribn birllkl.rinin ilmi, tetokku> Dö La.tıııe dilııı maıtlkemeye jte~ 
hıQ, luvvdtlert, ~e bLndlkJ.1'1 w Ml.oodaıı iÇS'i f(ir'in<:e h.a:kib.. 
rrwrv1ı:i vo tarihler rizll Clıltulmuttur. teo Duduya QOk benzediAi ~örül.. 
Bu blrliik.ler, tıekniayen cruplaıt ile ıuütıtür. Genç •daın. bhalkimin S\lı.. 
lumıay ~ylar müeteena hari>fn &?ine eu oeıvalbı veıımiştiır: 
b&lftndanberl lnıina adalaırına ae. c- Doirusunu isterseciz, ışın 
im ilk. Ameriltan luıvvetlerini t.,. esaau ben de bilmiyorum bay 
kH etmektedir. hA"*r\ Aldım erme~ b~ladlb 

(TiYATROLAR) 
IST ANBUL BELEDİYE.51 Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

1 
ŞEHİR TİYATROSU 

Tepebaıı dram kı1mında 
Bu akfa,m aut 20,30 el& 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

Y atadıfımız Devir 
icabında günde 3 lıafe alınabilir. Ha ynde Pulla lıatuları ınarla i•leyini%. 

Y8'ta berıt Fnmsız hastanesme 
B• Al d • lh ~. orada büvfuiüm. Anam ır man enıza sı kimdir, mm b11eı:Yh? Küç.Ukl<en Hangi saatlerde gaz vermeli? 
Amerika sahillerinde onu öb"~iın ki .. » 

ır gemı a ır 1 Latıtemn anasırun DuıdtL olduiunu Dün oir arkad2şl.1""·r, muhf.:?lıi maşır m.e;;e'esi doğuracaktıı·"ı.una. b• • b t d F~, ~ deliller Dö ıaa. tarafı ı lnC'I ıa1fadal 'bildir. Burada hü.}ük J:"du""u ça.. 

Berlin, 26 (A.A.} - Amerika m•ydana ıçl'l*at111UŞ ve ~':8 ~ bayanlaıria konuştu vt: 'ktndıl~rine atindejim. iJzun .t.<Unan ı.sı.i.1 ... ıı bu 
~ıydsL ma.hfelt.ınde .öylendi. kemeoe de lcanMt ,5letinlm.işıtr. havagazııı:n hangi sa<.Ucı.:ic v~r.L iş için. bir taraft..uı bue<JA: cipartı
i ne göre. bir AJman denizaltı ıe. ~:mıe. brarında 00 c~eti mesinin <lana faydalı ve U);.:t:ıı o- manla.rd.a odun ve köm.w 0<.wkları 
miei. Birletiik Amerika aahili açık.. t:esbı:t etmeı'kle ~raber, lll<; muru: lacaR'ım sor<lu., Ald kı CCVdb!aı·ı buJurunam ve difğt(ır tarafta.ıı 'bu 
lartnda Amerikanın 3000 tonill • ru zamana tM>i ol~uından Mart Af8kıı:J'ıa bulaca;cs,nı.:: tertiıbatı m~vcud olarılar~a da bu-
t<>kık Varangcır taimli petrol &CO'ni.. C'e"JAldan lkurtulırnuştur. * Li1eU Y~ıtalumb.l .t0k&k 26 nu- gıü.n ıQlll o:iun ve kö.ı.ıiir wdnri. 
•in ı torıpillcmiıtir. Taarruz, saba • 1 L A N maralı apal'tunanıJa ot.uran Selç~ il•& kinde.ki .rn,içlük, tizeI'lnde uuruıa. 
hın eılkcn saatlerinde olmuttur. Bu San'&t okuııı ev idaresi otretmeru 1•'· cak noktalard!r. Buııwı ı~iıı hal 
hesaba söre Biclctİk Ameri"a ve Hendek icra Memurluiun • man Ayanba~ı: çal'e9l olaraK ŞU dü.sünı.debilir: 
K aıd ealh.'li açıiında birkM; ıün c- Tahdıd kararı zaruıl bır ta- Haftada b.r l{Ün de\iaınlı, ,,3_ 

zaarlınd
11

a ba~ırılan petrol aemileri dan: . ~rruf mtiy:ıc:ınrlan ~~.ltaıu~u içi:ı bahtan alkşama k dllr gaz ~ermek. 
4 tJ lm lct dı G i.nin müret. Adapaaarı Tuk Tıcareı BaaJuwıma bı:roe şaynnı kabulduT. He.rl:es bı- Buınu da eı{er tek.1id< batWndıın 

!bu u n~ ~ r :::· ı çıkmağa 275 Jira ıtMına lllırçlu l\lahnıud~7 lir iki, b~ün h:ıva,gazi ev tı.darc:;in,. daha ıdareli olursn. mıntnluJ:ıra 
te atıff k hnJ.ı a • ~ lJc kıyı- maıll~den ölü ISallıian llıLlbmucl. de ve bilhüssa aile nıuılf.ı~ınd!l ~im ederek, mesd;. haftuıım 
muva a . 

0
1. Uf ve r • be7 mahailcıolıııleıd JaaneıPnlıı para7a mühim ve <."'k 'üzu:nlu hır ~tr ıs- bir t(OOıüniı su vcy:.ı bu ,,enı.tc: vcr-

lannda b~~ varmıttır. pe'fl'ilMeelne karar yerll.uıq oluo .M&h. gal etmeJc~J:r. B:ı de dahil oldu. m6k suretUe temin elmek kabıl
mullbe7 'Jl.Ml•lle<ıinde 7cd1 1ih lira ğumuz halde birçok .uieler ~erek dir. 

Kibrit fiatlerine zam yap;I- kı,ymetıindıe .. ~ıan • No. 111 tapuıuı~ ev idaresincl • ~erek aıle mt..tia-1 Şwıu da c.hem."l'liyEıtle ı.lih·c et.. 

bahs de""'gıı f iQ.;.ıv~ el.fiti sai1 
Hafü·e Cem.ile. tuhı ğmda bun<l':ın k'>laylıiJa ı.<.lif.ıde meüyim ki, bütü.ı zor·lı.klaı o., h le 

f, aSI m6VZUU • Ömtt, arkaa Yusuf, ocphcal Ali n eylemektev·z. 1 m~t mP.seiesj bahı.. mevz~u 
<Bas ta.rafı '- inci sa1fadal MuaC&ta ~aft.CM! ile m•bdud uç llatb Bana lcalır"a 'stilılakh!l altı bu- olursa, büyi.ık bir aaoır ve t.ıham.. 

:iht \ aca yetecdk !kadar kibrit ve tevka.aı ıkJ Otla orta kaLu iio oda .e Qllk saate ir.hisar e~tiırı.lım'4 ohııa-ı mü.l fl.e ~ymasını l-ilen 'IuI1k kn. 
gen 1..2 senelik ihtiyaca yetece'k ı bela •o ""' ut.ıa bU: ahır ve avlıı7• ye l sı, hamarat "e f$ bUır mr ~ k&- dın::ı ve bilhas<;a evınin saiu bi ol.. 
kaıdar da lkibtıt imaline yarayan mısır ambMı ve m•kt.arı kafi edn ô • • dıırn için Widir. Bunu açıkça söy - dukunu isbat l'den Tü.r'lc ev K.adını, 
jptidai çm.acldle bul'unmaıüadır. ntinM lll&bce7l mii.ş~mll bir lll&b hano ledilkten so.1ra navaı:?aı.i v~.-Il..-nc-Ei bu vaziv~t kaQiısınua ela, ~i1nlük 
Fabrika nor.mal fa.alluetine devam •u kent blrinC'J acık artırnu ile H/2/ saıa.tleriniıı su s<:kild.~ olıma.,ını UY-ı futiYaQlarını kolay ıkla IA!mio ve 
etmektedir. Herlıan~ bir lkfıbrit '2 c~ sdnıl ... : °"' ~ Beııcldl gun bulur•Jm: .. idare edeccık•.ir.• 
sı'kmtısı kat'iyen mevızu.uıbahs de.. icra biıuinde ~raya &ıenilerdi " Sabahlan saat y,5 ;an 9~ a ka... I * Ll.leli Tanare apariı.ınaııUn Ü.. 
ğfid Fj8ıtl ~lihce· mahlm, badeli l.lyıllını balmaıtıtı t.Ud.irde ikin. dar, bfr sa.ı~hk bır fatil<len sı:>nra cündi d.aft 

12 
oıım.atada Müccvbu ır. .. aıra. . • . . tı1 acalıı art.ınn:ı ile zı::/42 h~li 10,5 tan 13 v~ C!k~m.Jarı tla 17 dell Ba • 

olduğu uzere kibr:t fi.atları ı~ın e- rüıd •TDI aıtt'-:ı nen•• icra daire. 19 a ıkad"ar 1 7to. Ü • \İ .. • ·r 
limi.zde hülkUınetle akdedilrnlş lbir sindi- para)·• ecvrilecetlnden unı bak- Bu sureti~ ev ııcaduu l.111a ve 1 c- ;;Üço~uıı:L~m v~: çu I".!.! ı K, 
muk , l ---.l b mukavele • ..... oma ~ mvcrsıte o~il.ak uzere a~e e vwuır ve u ıara ırUtak baklanrıa ..,,. ..ır haklara pişınme lht~ya~.o:uıı .m~Ciia bır her sabah seı'kiızde melkrtebe gider. 
mucfumce jpti:fat madde fi"tları.. maf1k olanlar on ıtq etin urtm•a "'" '6)ülde kaı'ltl:ıını' dur.. · 
nm ~hniş olmaandan dolavı ralu mlla1tlte•erlnl llllraı etme1erl alrlll * A7n1 apar&ımanda a öncta diılıre- 1 IerBı.mJ.ara saban itar,\allı.;aı hC&ıır. 
ldbnt fiıaıtlanına zam yapmak sa1ıi. &akdinle ;»ayl~m:ıdan JaM~ bınkıla.. de BaJaıı Mur:ivnı Ör.er: 

1 
ak . at yedide b~dlAına 

biyetıiıni haiz ~1~. Mukavele. caklan ve eartnarn• busiınden ıtlbaren c- Hav~nz nın ı.ı.u.tyycn sa. ::::e ha~a:~.a uu sa.iti.en ıUbıut:n 
mizck? zammı istıilzam edecek her ben.in söttbUeı eu Yf! ı.ııı. olanlar atlerde ve:-ilmesi nıesclıe&i• ~izi ön. bır ~at müddetle , u·ilmelıdir. 
hal'lıgİ diğer bir madde de mevcud riırde :ret1ı baeulıı cll'M &kOf'tlll n:ra oe bir ~n;a teli.şlQndl.l'1nau1 d~l(U, Seıkirtded 9 • lkadar bava,{azma 
d ~· d'r Bu şa:yıl:alhını bazı vur- .._.. ml'.lltal>u tbr~• .. ı~eler\ d11b l !aıkat bı!Ahare verilme mü<l.Uctı. fas~a veniebilır k.i bu bu t>C.at i-

eg f . umumun mcnfaatı a. fazla maliimat almak l!dıyenler Hen. nin muayyen fası.lalarla a.hı h"1çuk çın:ıe d.e •. ., kacıını ;.ı.tita.u terı:..izlik 
~~·~ ~ çakardıklan muı. elek icra dairı.·ııtnln 942/475 No. h dOS.: saat sürer.c.(.?ini anlayınca bu tela. i.şleıtmı bttir.r ve pıQ.iıcccgı ye. 
hakik 'kıtır.• 7asına miırıtraııt!arı ll!n olunar. şa maıhal olma~ı~ını ~adıl... meklen na.zırlar. 

Bu attı buçuiC ı.aatıın, ~o~hları Saat 9 da ocağa .ıtonan bır veya I LAN 
T okad Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

çocukları!1uıa \'e erkekltı .. ım~ bwkaç tencere l>~leye ıtaaar pekala 
kam al~ı n~z~c~~ııması ve ı<unl·~k ~. Bir saat te kızartma vt ısıt
yıemoğin p srrılı.~ kotcırı~a.;ı ıcın maya aıyn!ır$A, \'eme.ık pişirme 

1 _ Tok:ıd•n Memet paşa. ıoahalıesınde ada 53 parwl 5 numarada l u. şu tarzdn hesa.b.anınası ıazundu: derdi saat ı:ı te sona e~ olur. 
karı katta bir ocla. bir 1~r, bir fırın ve bir mutfa\l bahçeyı mü:)temll ı.oo !Jaıva,gazınin, sabc1.hJan 7,5 • 9.5, Akşam ıçm olsa olsa kızartma 
lira kıymeıtll hane. 

2 - Ayni mahallede ada 53 Ye par-sel 1 ~ıll alt kal.tıı bir avlu Ye bir· 
su kUJUSU le lir ıb.bolk dilkklnı, iL•t 'katta iki ıda, bil koridoru müttemll 
ıeoo Ura kıymt-lli dükkln ve hane. 

s _ Yar Abmet. naü"lleslnde .at tanrı doktor '!'ali& ar.sası. aolu ispir 
otlu Ömer ardiyesi, arkası !\(,ıraz or.lu blnba$ c;lu Oımıı.o \"ere&eleri b!'nı;e. 

si, önU >ol il.! nıahduıl 50U Ura ltı)mdH düldlln. 

4 - KlrP-miUlk mevkilnde tapunun Aiustos/927 tarih Ye &O aa~ ısmcla ita. 
yulh şarkan ('Jl;;"ıkç:otıu ibrahlm tere.tclerl, ra~n Ke$kek '>tlu Hacı Ali 
tarlası, şimale.n 101. cenııben Abdal ollu Ohannls Yere5eleri ı&rlaall' mah. 
dad sekiz ılonü~ 400 lira k11ıneı1t t.nla. 

5 - Ayni mevkllnde tapunun 1't6rlniend/338 brib H 2:: s.ıyısında aar
k*ı Abdal 01111 l\lardlros, prben rıson otlu ve A.~mal otlu wreseıeri, ,ı. 
malen röl, ccnııben Keşiı'"K otlu Hacı Ali JMatı :ıe mahdad Got lira lı;17metll 
&arla. 

6 - Ayni mevkide tapunun l\f:ırt/331 ..,.. Ye 13/H sayumd'\ •arkan 
Abdal1an Mlhm.,, ıarben Ainaalyan Maalllr, .ıaaaıea aaseu'lı.lu o;lu Ohan 
hakn &ahlbl aene•I &ariası, cenuben Jl'IDllll h.alen J'Ol ile mahduıJ iki denüm 
~ erlt'lt !50 llrıı kaymetll tarla. 

'1 - Ayni mevkide tarkan Den~ ollu imi ArJfe. Prben llaJTakw eti• 
:ibrablm tarlaııı. fim;alen realrblll, Ct'DGbeıı U'JDak Ue mahdnıt bet dinUm 
mlda.rtı Ye 600 ı.ra kıymetli tarla. 

8 - Kör PIJllr.• ra.eYkllnde earkan Ermeni S&n'af 'batı. prtıen Atmal 
ottu veresei~-n. elma.len n hıulıı, cenllllen yol •Je mahdud iac c!ünlim mllt. 
...,... ve 150 lir ;ı lı.ınndlJ tarı.. 

9 - A.7ni me\klde tıaPUIUID Te.,lnlenel/9!8 tarih Ye 1 •1ısıncla eatk&a 
Te sarben yut ... ııaalen Ka .. reı o~lu Xıtı• flu~n hal,.,. hpfr otlu Ali Ye se. 
merci Mustafa, ttnalten Nebi otlıı " Ça7la ottu O man ile mabdıul Mo d&. 
nim midarh ~ iM lira ~ tArlaL 

10 - l,rnl me'kide taPUnan Badran/3%2 tarih Te '13 .. ,.wncla ka1adb 
cephesi 7"'• Mkuı Callıa otlu Onsha Ye Setencl otla Arlln. roln ElmMl .._ 
de Büsnil "Yerf!tf'len, Pnakn Darama •tla ~l:ri De mahdud iki uaüm 
Td lM 11ra k17mt!t.ll tarla. , 

11 - Ka41k,,ı bajlAn me'"kllnda taPllDa:Q tı'1 ı.uih ve 38 8&7l!ıJnda tarlu 
Smaal.a Qeldr Ye muhacir Halid ballan. .-.ıt BaJld 1Mal1 Ye hat 7ohı. kıb. 
le9I umıımi yo) ve Sın•h Bf'klr 'Ye Dbaah Stlkri lı•i:ı ile mabclud 11 di
DÜIQ mlktarh aı.u kÖfll lOOO llra klJ'.meta 'bat. 

11 - Tar•ıalın H&môdlye 1.liyu tupr&hnda ...-kuıısık ÖIDf'r Ye &en• Ali 
ottu tarlalsn, flmalen ve prben im:1aı ottu Bacı Ali Ye harir Ct'nuben neb. 
ri aaitr ile mahdud ~b dönuuı miktarlı Ye 50t lira Jurme!IJ 1.1. -b. 

Yakanda hıada•! y,. nam.-ıra ·r tarih ve lt17mıolı1ert 1a:.:ılı ıa)rl rıı~ılrııTJe. 
rbı mllld7etl &elk aı(u-ma suretlle 18/e/f?42 P&za:-fl:.osi ctiıtü ııa.:.t on birde 
Tokat ulh Huk1* Mahkemtal ııalon11uda tapud'l!l:i hak Te nıükeHdı) etin 
clalrulnde sa'dacütır. o rin bedel haddi lbı.k riiru1med1L1 talldirdc lho'e 
on rtln .onr:ın tfos:ıdllf r.den %6/Z/942 Pcrsembc cunü saat on bh·de eıı çok 
Tercıntı kat'i ıb:alest kr-. edllecelı., enelld ihaleden 90nr.& ukrar ilin Japıl. 
lll&J'a.eıa.kt ar. 

:Lıtdtlller ınnh:r.•1111\Cn kınnelin yüzde yeclt bacııı:u nlsb• inde oe7 ak~I 
nnnedik~e artınna " iştirak edf'nı!)"eeek ve bu b l>ıl:ı r:ı,.la maliımaı alaJak 
lsU.renttt ulh hi1dmlltlne mtiracut edebllecek!erdır, 

ötleden evvel 10,5 tan. 13 v.e ak. ve tsıbma ihtıyaçları mevzuubahs 
şam.1an 17-19 lkadm- verllknes doğ. edi.iebfür ki bu da lheııhan~i bir 
rudur.> saaıt.e s ~dırıla.h:ılir ... > * Caialotl ı Orbanbey apa.rtıtr.a.ııı 
1 ünoli daire ''l'clhe Ekreın Şerıf Erl'll: * C&taloitl ı 1·erebaLan 25 numvalı 

c- Alışkarıhklaı·.ır..ı~a nni o. a~ımanda S. A : . 
laırak husuıle gelen de,Ri.şmeler c- Ka."ıvalu ıçın 7.9 a kadar 
daima bir telfış uyarıdırn: ve yeni 1 ayrılan ık~ . c;aa~ bence ~oh.t~T. 
vıaziyete alısıncı va kadar da bir 1 K_~valtı ıçın bı~ ı.aatb.c. :sl~l~k 
ço'k sıkmtılı zamanl.ıı· ~e1;cr. kMkiır. D •!Cr ta.a!tan ~ıc .. ~.ı~ 

Havaıgazi tahdidi sÖLJı;rin1n de aynilaın 11 JP. 13-30 Masındal~i ikı 
bu havayı yarr.ttığım ıtira! etmek bl.l('l.llk sa.at te ~ azdır. . .. 
ıazıımctır. Bi~ ev kııdm. sıfatile, Geç pışen ;lıc;R ı;naddeıcruı J?OZ 
havau;eazini kullanın& yerler.ın: şö~- önüınde tutarsak bı~ ~v .. ~aaını bu 
le ayırabilirım: Yen&~ pışirmc, müddet zarfında ~ne ogl.~ Y~
banYo. çamal>ır yı.kaına. .• l!'i haz.ırlamakta ~u.vu.k muşkul~t~ 

Evlıtin i~lc:lni iyi tan.z.un eden düşer. Kahvaltı . c.~n a ~Tı~aıı ıkı 
bir .kadın icin. simdi tatbiki dus'.ı-j saatm b •r ..saat;nı ?Zlf ye ilu\'e et. 
nülen şekil d.fo, Y'ln'f sabah 7.9, öğ'le mok ve haval(n<:ını saat 10 dan 
11.13,5, aksam 19-21 lkad4r ilk iki 113,30 kadar d"vam ı tanda ô ve -
nrttyacı ko!aylıkl<i kar~ılamak ka. mek daha ıdhJ!ru <0lur.ı _ F. ner 

Devlet Damiryolları işletme U. M. den: 1 

ieıetmeml:ıı lh&ly.1cı l\'ln ltapah urf mnalılle Od yliz bin tan~ makınc tut • 
ıaa -'m ahna.t·.akur. Bebrr bin tutlanaı Oaycbr,,...ı,cada tnllm mubıammt'n 
naı. 15 Jlradır. 

EUU&me 12/%/94Z Pef1embe cwıu ~at 11 de Ha1ılarpaı,a!l;ı Birlnrl 1,ıet. 
me kOlllİe,JonunJ,. 7aptlarak&ır. 

Teklltl@ri "' kanuni kuılt\JW a.avt ınttltubların eıcıtıtme rünU saat ona 
lııadar Ye te.llıa ecUlteek tuttalardan llo acledinin nihrıune ularak efslltme. 
elen Z ıian enelin., laadar kont4llı7ona •ennit olmaları l&umd\I'. 

1'ula bahaıt ,... tariaame ltle&me kaleaaJnden alınabilir «'1811 

•• Yerlt mMlea su,. nakll:ra&aaa m.U.. D.D/!37 numaralı brlfe detf.ıJriL 
mı.ur. y ... ı tanfenln tatbikine 1.! 94! taribinclen i&lba"'n ba.,lanataktır. 
Fada tat.Ult loln lıtuyonlara mttraaaae edilebilir. (593."1'111 

Bronşitler& KATRAN HAKKI EKREM 
Demir Ve Tahta Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamız atelyelerinde çabttmlmak üzere 

Gemlik Sunğipek Fabrikasına 
5 san' atkar alınacakhr 

~tölyernlze hntlbanla 1 TORNACI, 1 KURŞUN KAYNAKÇI, 
1 birinci sınıf Tf .SVİYECI, lfletme kısımlarında uata olarak 
çalıftırıhnak üzere 2 S.n'at mektebi mezunu alınacaktır. 

Ha.len askerlikle llışiği bulur:mııyan talibtcrin evnl.ıle bithlct~ 
FabniUca Müdünyetine müracaatİ. 

Makinist Alınacak 
lstanbul P. T. T. Nıüdürlüğünden: 

1 - Müıli.ırlutltmiııde münhal 80 ner lira iicretu iki maı..lnlstl'te mllsa.. 
baka ile san':ıC. mJ..tebf 11l«"J'.UDU iki makinlsl. ahna .. aktır. 

2 - imtıhlL!l ameli Ye naıari olaralr.30.1.942ı Cuma cıinli Sl\at lO da mil • 
dürlW. bhıa.">ındl\ icı-a <>lun~alrtır. 

3 - Mıi33.b:ıka:ra iştirak etm,k lste7«!Dlerin "l•Na rauh evrakı mlbbL 
telerfle birlikte en C''9 29.1.94'? Pel"f"Dbe silnü akş~uııııl) kadar idari ka • 
lem muam.cL\~ kısmına milrac-.aatları ll&lllldJr. 

1 - Aşı kljıdL 

1 - Zab•tadan büsnilhal kilıdı, 

1 - Adltyrdı!n mahkfamlydl olmaclıtına 
4 - San'u mektebi diploması. 

5 - Nilruı kll'tdı n aslleritk nslbm. 
8 - 1 aded totoı...ı. 

dair·~··· 

(Ilı) 

'l'itRB:iYE iş BARKASI 
Koçuk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANJ 

KJJŞWl:L&R: 2 Şubat, • Mayıa, 1 Atustol. 1 İkincltetr"lıı 
tanhlıerirMle 7apılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı &det 2000 Llr&lı.t ... 2000.-Lira 
• • 1000 • - 3000.- • 
3 • 700 • - 1600.- • 
1 • 100 • - 1000.- • 

10 • 260 • ... 2500.- • 

40 • 
60 • 

~00 • 
200 • 

100 

60 

21 

10 

• 
• 

• 

- fOOO.- > 
- 2500.- • 

-.. oooo.- • 
-2000.- • 

Mii.$terll"r alı!ıkl"rı m!\J bedeuni tiç rin içinde t..'\mtımıo..n UdemedUt1t.rl 

-40 TEVSlYECL 2 FREZECi, 20 DÖKÜMCÜ, a 
MODELCi VE 10 TORNACIYA IHTIY AC VARDIR. 
Bunlardan birinci sınıf işçiye saa~te 55 kuruş, ikinci sınıf. işçiye 
saatte 40 kuru.ş ve üçüncü ısını! işçıye saatte ~~ ~ruş .verıle~ek.. 
tir. tsıeklılerin, Adapazarında Fabr1ik&mız Mudurfyetıne mura.. 

....... __..,.. · ····-------.. ,_. ___ ...._.. ..... -.............................. _ 
-...ılnle .ırtıtm-ı Ye eksiltme ka.nıınu ile icra ve ırtiıı kanununun bu ha!11LL Son Poeta Matbaaaı: Nqriyat Müdürü: Cihad Baban 

ı ile fldocl arhl'DU araaında 

........ llllllll!l~~S~AH~lB~l~:~A~Eb~e~m~U~Ş~AKU~~G~lL~~~~~~~~~~~~j 


