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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Pa:arteai TELGRAF : ANADOLU - tzMIR 

TELEFON : 2776 • 
27 ADRES: ikinci Beyler sokağında 

1 nci Teşrin ANADOLU ga zetesi idarehanesi 
7941 ( ANADOLU ) MATBAASINDA 

Lizbon elçiliqine Şevket Fuad 
Keçeci tayin edildi 

31 iNCi YIL 

No. 8684 

BASILMIŞT IR 
N .. şredilmiyen yazılar geri veri lmezl---------- - ---------;--------------------------1 

Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. Her gün sabahlan (İzmir de çıkar siyasi gazetedir. 

Ankara, 26 (A.A.) - Lizbon elçiliğine Kopen
hag elçisi Şevket Fuad Kl!Ç<'ci tayin P.dilmiştir. 
Lizbon elçiliği vazife><i ~imdi;·e k:ıdar memuriyeti
ne iliive ıılnrak l\f:ıdrid elçimiz tarafından görül
mekle idi. Bu tayin yüksek la,dik~ iktiran etmiştir. 

Sağda Almanlar bir 

Sovyetlere göre 
Rostoftaki teh· 

like 2ittikçe 
artıyor 

t' 

x 

Sovyet şehrinde, solda a skeri hare ka ttan bir intiba 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Almanlar 
Tahtada n tank kulla

n a r a k hile mi yapmışlar 

Sovyet tebliğinde bıı
na atfedilen sebep 

Mo<kova, 26 (A.A.) - Sovyet teb
liğine ektir : 

Af mani ara göre 
- -

Donetz havza
sının işgali de
vamdadır 

Hava faaliyeti artmış 
Kremline de bom balar 

atılmıştır 
~Ioskova civarında 20 

günlük Alman zayiatı 
300 bindir 

Moskova civarında, Almanla.- zırhlı 
kuvvetleri hücuma kalkmı~ olduğu zıın 
nını \'ermek için tahtadan yapılmış 
tanklardan mürekkep kuvvetlerıe h::ıre Doğu cenup bölgesinin 
kete geçmektedir. Eğer faşist Alman 

Cenupta Sovyetler hı·- kıtıııarı bu gibi hill>lere baş vuruyor - batısında harekat 
Inr,a, bunun sebebi, Sovyet ct>phesin-

raz daha çekildiler de büyük miktarda tank kaybına uğ - devamda 
ramalarıdı r. Bu, Sovyet kılalarınııı B l' 2 

Moskova, 26 (A.A.) - BLı g"Ct'ki nas ı l bir azim ve metanetle kendilerini er ın, 6 
(A.A.) - Alman teb-

Sovyet tebliği: müdafaa ettiklerini de i•bnt 0 der. liği: 
2" ·ık · d b h ı Donetz havzasının işgaline devam 

mu'ha:·e~f:;·ı~e~a~t~~mci~Pv: ~~İ~~~~~ flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - Devamı 4 üncü ıahifede -

l\fojaisk - lfoloyaroalavf'tz - Tugonrog 1 1 
ve Marlav~ra i~tikamctlerin~le şirl ?etli <e fP> o n:=ıı ~ a n:=ıı <@ R.n @' & D 1!31.1!:=1 DD 
olmıı~tur. Rostof etırnfında şıddellı car ;;;;;}) ~ U U U U ~ '6 ~ U 
pışmnlar vukua gelmektedir. 

Orcl civarında faaliyette 1tılunan . 

bir Sovyet tank teŞ<!kkiilii bir kaç gün 1 • d k• M 1 
içinde 2 Alman pi.ıade alııyını imha ~t zmır e ı aç ar 
~;~~~ t~~;ı~t~;·ç~t ~~~;t;~~~ ;~~'. 

Göztepe 3 - Altay 1, Ateş· 
moto,iklet, l .'.i trnktôr ve ınüteadclid 
Rnrıııç kamyonu tahrip eylemiştir. Cu
ma günü bh• So\-yet tayyare filo,ıı, 17 
Alman tankını ve cephan~ yiiklii 160 
kamyon tahrip etmiş ve iki Alman pi- 4 K S K 3 
Yad!! talınrunu _imha e.demi~tir. . spor • e e e ••• 

_Odc'a. lıolgc'1nde So\·yet çetel~rı f,_ı- D" Alsııncak sahasında 941 - 9.12 gitmesi yüzünden bu maç tehir edil-
:ıl ı vetlerıne devam eylemektPdır. Dır un . .. b 1 . b ı · · · 1 d k T k· · .. . 

1 
b' S , . t t ,, <c.zonunıın lıg mu,;ıı aka atına aş an- dı. Bu vesıle ıle A tıııor uta ımı aş-

ı aç, gun .etv\
1
° •. ır 0~.)ke çe ıı0'· 1•• ge~e1 - dı. Sahada oldukca seyirci toplanmış- ra n:ımı vH·ilen ve hep İıımirli asker-

eyııı mı nı yoz ve yu :ıı·ıı a arı ı e t · l . ı üte ekk' l bir takımla hususi 
lıMn t t"k ·1.-hl' ·! b' • R ı. . eıcen m ş 1 

' an o omn ı •ı a aı a ıı umen ilk .. ah·ıka Altınordu-Demırspor lıir mü ' abaka va11tı 3 2 kazandı 
kampına hücum elmi~l~rdir. Rumen ns mus • ' · . '' .. • ·' · • - · b lı 

1 
.. - k k takımları :ırngında \"apılacaktı. Fakat Lıg mu•abaknlıırına; tıım saat 13 

mı~l\a'c su! akytaıS·ı panlııre.~grı?1'Ul'_a l. ·a~ Dı>min;porun bir n;nç için Adanaya - DeH.JDt 2 inci aahlfed• -
• r, ıı a o\'ye suvarı erı arn-

fıııdun yolda imha edilmislerdir. -----------------
60 Rumen ölmüs. 50 Rum-en yara

lanmıştır . 
Loııdra, 26 (A.A.) - Kızılordunun 

organı olan Kasnaya Dve;;ta guzetc..;i
ni ıı yazdığına göre, Moskova civarın
da cereyan eden muharebelrxde Alman 
ordus unun son yirmi gün zarfında ver
diğ i zayiat, 300 lıiıı ölü ve yaralıyı bul 
muştur. 

Lo ndra, 26 (A.A.) - Mosko\•a rad- • 
;-osu 0bu pazar sabahı •ant altı cmisyo
ııunda şu hnlıı>ri vermiştir: 
Almıınlar Moskova kesimind<> bir 

çok hücum kıtaları le>;ekkiilleri vücu
da getirmislerdir. Ro.-tof gitt'kçe da
ha ziyade leh<lid edilmektedir. P rşen
be güııU Almıınlar So\',\'et mticlafaala
rına knr~ı lıir çok hücum yapmı~l:ır -
dıır. Bir noktada Sovyct müdafilerine 
karşı 100 tank ve külli.>'etE piyııde il"r1 
sürmHşlerılir. Vukun g~l~rı muharebP
lerdc Almanlar geri pfü<kürtiilrrıüştür. 
Almanlar bu hücum e<nıısında 1 ı tank 
6 top ve bir taburdan faz!a piyade as
keri kaybetmişk'l'dir. 

Kuibişef, 26 ( A.A.) - Uıı:ırl<'d 
Prc-ı; bildiriyor: 

ltalyan 

l{aningham 'a göre 

ltalyan deniz 
kuvveti Cepheden alınan husu,i t?lgrafiara 

göre, Ruslar cenup cephesinin bir ke
•imiııde çok siıldetli Alma~ tazyiki 
karş ı sında yeni mevzilere çekilmişl,•r-
clir. P ra\'Cla gamte~i ı,uwn cenup c<'P Ancak kağıt üzerinde 
hesindeki durumun, endisc \'!'-l'iCi bir ) • 

donanması 

Somalide vaziyet 

Fransızlar mu
kavemette imiş 
Vişi Harbiye Nazırı 

lngiliz kabine
sinde tadilat 

isteniyor 
Bir işçi m e bus 

Bazı nazırların mevki
lerinin sarsıldıj!ını 

söylüyor 

Amerika Nazizm 
ile mücadele 

• edecek 
Bugün deniz günüdür 

Ruzvelt bir mesaj neş
redecektir 

Londra, 26 (A.A.) - Av:ım ka-mar:'"ıııın her içlimaında kendisın- Vaşington, 26 (A.A.) - Reis Ruz-
den bahsettiren işçi mı>buslnrdaıı velt, yarın milletine hitaben bır me-
l';ınvel, dün irad ettıği nutukta bil- ":ıj neşredecektir. Bu me•ajd,ı d eniz 
ha":ı demıştir ki: silahlanması hakkında dikkate de-

- Knbınede derh:ıl değişıklik va- iier tafsilat vereceği zannedilmekte-
. pılmnhclır. Aksı takdirde Çöıç;ı ka- B. Çörçil dır 
bıı:esıııı ıktıdar mevkiiııden düsür-
ıııeğe çalışacağız. · ,------------·- Vaşington, 26 (A.A.) - Ameri-

Mebus bundan ba~ka kabinen sol A . d ka Hariciye komisyonu,' ticaret va-
rcnahtan iki aza girmesi lüzu.muna merıka a µurlarının sılii hlandırılması liiyih a-
L~aret etmiş, umumi menfaatin, va- oır.ı, bun ların her ne sııretle -0J ursa 
kıaların ıfşasına mani olduğu hak- olsun, seyah atlerine imkii n verecek 
kındaki hükumetin prensibine mu- Bahriy e Nazırına ta-
halefctle b-ıızı kabine azalarının İn- ş~kilde ve 10 re,·e ka rsı 13 rev ile 
gillereııin Fransadaki eskı başku- rizler yapılıyor kabul etmiştir. • • · 
Mandanı Gort tarafından verilen ra- Vaşington, 26 (A.A.) _ Unayted Vaşington, 26 (A.A.) - Amer ika 
porlarla . mevki lerinin sarsıldığını Pres bildiriyor: Hariciye nazır muavi ni dün yaptığı 
l1ildırmıştır. İnfiratçı ayan azasından Veylo<, beyanatta demişti r ki : 
r "'\ bnhriy~ nazırı albay Knoksun japoııya - Dış siyaseti mizin ilk hedefi, n• J aleyhindeki beyanatını tenkit ederek .,ır apon !demiştir ki: Mevcudiyeti ta r ih te misli görülmemi~ 

- Knoksun hükumetin değil, kendi olan en büyük teh likeyi ortada n kal-

Konsolosu şahsi fikirleri ni bildirdiği doğrudur. dırmaktır. Bu teh li ke n azizmdir. 

1 
Fakat ben şu ciheti kaydedecnğim ki I'ğer o mağlUp olmazsa vaşamaklı

Uzak Şarkta harp ol

mıyacaktır, dedi 
K:ılkutn, 26 (A.A.) - Japon 

'baş konsolosu Okazaki Bombaya 
hareket etmezden evvel şu beya
natta bulunmuştur : 

- Gazetel~rin verdikleri son 
haberler hilafına Uzak Şarkta 

hnrp çıkmıyacağından tamnmiyle 
eminim. J aponya ile Hindistan 
arasında bir an laşma imzalanac~

ğını ve bu anlaşmanın her iki mem 
leketin t icari mü nasebetler inin ye
niden başlamasını temin edeceğini 
Umit ey l~mekteyim . 

Va~ington, 26 (A.A.) - Asoş

yetiş Pre.-in iyi malilmat alan me
hafildeıı naklen bildirdiğine göre, 
J aponya baırışın muhafazası için 
şimdi geçen müzakereler in akim 
kaldığına kan:rat getirmedikçe U
zak Şaı kta hP.r hangi bir tedbi re 
baş vurmıyacaktı r. Geçen Ağus
tosta Amerika ile başlıyan müza
keıreler devam etmı!ktedi r. Ye ni ka
binenin hatt ı hareketi henüz re8 • 

m~n tebliğ edilmemiş olmakla be
ıraber, kabine vaziyetinin görüşme
lere müsait olduğu bildirilmekte
dir. 

·----------------· 
Vişide vaziyet 

~n?ks kabi.neye girdiği gündenberi: yımız mümkün olmıyacaktır 
bızım her kıme karşı oluırsn olsun har- · . · 
be girmekliğimizi istemiştir. Evvelii ".aşı~g~on, .. 26 (A.~. ) - Ruzvelt, 
! Almanyaya, sonra Rusyaya, daha son- denız gunü munasebetıyle yaırın mille
rn İt~lyaya karşı harp istemişti. Şimdi te hi taben neşredeceği mesaj ı hazırla-
sıra Jap01ıyanındır. mağa dün başlamıştır. 

IGtlıınQln Me~eıesı 1 

Pazarlıkla satış gene 
gizlice devamdadır 

--------
Kontrol artınln1alıdır. Çünkü bu yol ihtika-

ra d a kapı açrnağa pek elverişlidir 
.~ahalılık, ih_tikar var mı, yok mu tine kanidirler. Bu kanaat, pazar• 

munkaşasası bır tarifa; kanuna raii- lık11z ıatıtın kat'i olarak tatbiki ve 
men çarııda gizli gizli pazarlıkla kontrölü takdirinde tamamiyıe yan -
ıatıı yapı~maktadır. lııtır ve hüınüniyetle karııık bir za-

Pazaı:Iıgın, iptidai ve hileli bir vallı teıellidir. Pazarlık yapanlar 
alıt verıı usulü olduğu malumdur. sadece itiyadlarını tatmin etıniı olur: 
Fa~at bu usul, bilhaua piyasanın lar. Çünkü kanunun tatbikatı var -
eıkı zamanlara niıbetle daha aık•ı•k ken, bir malın fiati, pazarlıkla daha 
ve anormal bulunduğu günlerde daha fazla indirilemez. Mal ve majaza 
mu~affakıye_tl~ tatbik edilir ve daha sahibi de bunu yapmaz, çünkü dev
m~gaza aahıbıne daha fazla kir te~ Jetin tayin ettiği bir ki.r niabetini in~ 
;"'':' eder. Bazı müfteriler de kendi- dirmek kendisi için de akıllıca bir 
erınre pazarlığın fayda ve zarure- - Devamı 4 ncü Sahifeae -

Jaoonlar Yunna-
nı ahrlarsa .. 

lngiltere ile 
Amerika 

Vışi, 26 (A.A.) - Verilen bir ha-
b~r~ göre, Vişide bir buhr an yakın Şan - Kay - Şekin vazi-
gorulmektedı r. A lmanların yapacak. • 

Japonyaya karşı Şan -
Kay -Şeki kuvvetlen

direcekler mi? 
lan idamları teh ir etmeler i insani ve yetı fena şekil alabilir 
medeni bir arzudan ziyade bu buh-
ran ın icap larındaııdır. 

Mareşal Peteıı ı n son kararı doğru Vaşington 26 (A.A.) -Yunnnn hudut 
ise buhranın zai l olmadığını kabul larında bir gay~i tabiilik ''a rclı r. japon 
etmek Hizımdır. lar Hindiçiııiden buraya doğru asker 

Fransada gelecek neslin bab sevk etmek istemektedir lnr. Esasen ja 
olan 20 _ 40 yaşl anndak·., F ~sı poıılar Yunnanı i~gnl için Kantondaki 

ransızıa- gene 1 . l' ·· .· ı l ı ·m' kta ı . rın 1,5 milyonu hiila Alnıanyada rn v.ı ı uzcı ııııe çn ~ .ı « ıı -
e•ir bu lunmaktadır !ar. . .. Bu-

12 
• · Son günlerde de gene muzakere-

bu .son. ay zarfında Alıı:ıan l ~r leryapılm ıştır. Şimdiye kadar gene. 
li_ie~ırleri ~l~aı" - Fransız .ış bır- rn l ııı takıııdığı vaziyet, tam biı· Hada
b~ n. zor a . a u etti rmek ıçın en kal o lmuştur. F akat bunu muhnfa:ta 

uyuk saııtaı vasıtası olarak k ull an- edip edem ıyeceğıni kat'i ~ekılde Röı·-
nıaklad ırlar. !emek mümkün müdür? · 

• • J apon lar buna muvaffak C\lurlarsa 
1 SAR tT l.li.R Çung - Kinge yegana l"3rdım rnlu 

_ olan Birmanya yolu k~pnnacak· ve 
~ııh iyet gösterdiğini 'rnbul dmekte- nıvvetlı bulunmaktadır Kazablankaya gitti 
dırAlm· nhr muharebPve on binlerce ns L .. ndrn. 26 (A. A.) - Röyterın Rabat, 26 (A.A.) - Fransa Harbi- Köy Kadını 
kerd"ı/ m'ürekkep veni kıt-ıhr sok' - Ak?enız donanması nezd.ndekı hu- ye nazırı genernl Hutzinger ile Tunus Doğuran kadın köy kad•n•dır. 

bu vaziyet, japoniara çok zengın 
olan ~enubi Çin yaylalarının ı-olunu 
acacak, Çunkingiıı düşmesi kolayla
şacaktır. O takdirde Şan-Kay-Şek, 
vahşi Tibet çöllerine çek:imeğe mec
lıur kal acaktır. Qener alin ıhaneti
ne pek az ihtimal veri lmPktedir F a
kat bu, va r id de görülmektedir. 

• • · · • • · susı muhabırınden: • l' · • F · l' • f .. · ' . .. d llıakta Ruslar ıse mevzilc(in: t:ık\•iı·L ! . . . . . . u!11umı va ısı ı e ransanııı şıma ı ·" - Mustahsıl kadm, yıne koy ka ını-
Hm kl ı · 

1 
B" R t" · ~·ı 

1
c ngılız doııunm:ı,ı amııalı Kanıng. rıka kuvvetlerı başkumandanı Fasa dır 

e eıırer. ır us unıenı,.,aıııo 1 İt l · t'c• t -1 · · 1 · k ti ·t f · · · kesiminde 15 bin Alman öldürmüş ve ':ım, . a.} '.ın ' a;; gemı erı'.11n ey- ge mı_şler, uvve erı e tış <?tmiş l~rcl ıır. E~ıeriye<t, yine ondadır. 
Liır i t:ılyan süvari bölüğünü geri pü"- hıldek ı k.ıy_ıbınıı~. ;' <-:-O) ele~ . (30 ) ){arbıye nazı rı, Kazablankaya gıtmek Bınaenaleyh, köy kadınını nE' ka . 
kürl rp üşlür. Di~dirildiğine gör~. Ru _ a ç ı karıldı.gı.ııı ~.o; leı11 kt~n sonra bu uzer~ _Fastan ayrılmıştı r. . _ dar. takviye. eders<;,k ~ ~adı« yerin-
ll'V>n, llııcar ve ıtalyan kıtal:ırının mü- mıktarın _onu muzde a; !arda daha Vışı, 26 (A.A. ) Una; ted P res dedır. Maarıf Vekaletının memleket 
7-llhareti ile Almanlar Donetz havz:'"ı urtırıl ucagını~ İtalyanların .yapt ı k l a~ ten: . . . . . . dahilinde açmakta olduğu • köy ka-
boyunca cepheyi ynrmağa çaiısmakta rı gemı t:ımıratından ve } enı gem ı Fransız amırnl ~!k cla! resı ı ııgılız dınları bilgi kuralarrn , muhitinin gö-
Ve Rostofu tehdit altında bulunclu~·mak ın~aııtından sonra İtalyan donanma- - Dev•mı 4 ncu Sahıfede - reneklerinden ve ana baba ocağı 
tadırlar. lfoskovaya k<ır~ı hava hü _ sının _4 - 5 zırhlı ıle, 5 _pushH< toP.lar- terbiyeıinden baıka iılere ve eserle-
CUmltırı gittikçe fazlalaşmaktadır. Al- la mucehhez 3 - 4. agır kruvazor, G donanması va rd ır. Fakat böyle de re vukuf hasıl edememiı olan en 
tnanl:..- bu taarruzlarda l>ek çok tuna- pusluk top larla mucehhez 14 kruva- ol~a. Akden izin ortasın d a kı geçid i büyük hanım Türk kadınını takviye 
re kaybetmişlerdir. zör ve aded i ~'.ıhm in edilm~yen d_est- bıle lta lyan gemılerını mu hafaza ve n?ktaıından mükemmel bir siıtem-

l ioskova, 26 (A. A.) - Bu sabahki royerlerılen murekkep oldugunu, ıtal- Akd enızın herhaııgı bır k ısmınd a dır. Köy kadını, bu ıuretle daha zen-
Sovyet tebliği: yan denizaltı larının ~(30 dan fazlası- hakimiyet tesis edememekted ir. İn- gin, daha ekonomik, daha ileri bir 

Dün gece )forlavya, )fojııik , Togan ıım batırıldığını söyl emiştir. Gene . giliz donanmasının şimdiki başlıca hayata kavuıacak ve bundan bütün 
roı, Karazof ve l\Ialo\'S roslavet~ böl- amırıılın beyanatına göre, İta lyanın j j şi devıriye gezmek ve kafilelerin hima köy aileleri de istifade edecektir. 

- Devamı 4 liııcil ·,ahifecle - ancak kağıd üzerinde muazzam bir y~si dir. .,...... _ ** 

General Şan-Kay-Şek 

T;;kyo, 26 (A.A.) - Nişi-Niş i Şim-

Maltaya Yapılan akın bun. gazetesinin Vaşington muhab i-
r• bıldiriyor: 

Mntt..1 , 26 (A.A.) - Düşman avcı- İngiltere ile Amer ika, Çuıık i n as-
lar ı cumartesi gün ü çok yüksekten keri hükumetinin vaziyetini takviye et 
uçmuşl ar, müteak ıben avcı himayesin- mek içın dört maddelik bir program 
de gelP.n bir bombardıman teşekkülü haı,ırlamış l ardır. Bu programa gör e, 
karaya, denize bombalar atm ıştır. Bir Çunking kıtaları , j aponyaya kar~ ı 
knç sivil yaralanmıştır. Av tayyarele- gelecek ilkbaharda taarruza hazır
.-imiz, düşmanı karşılamı şlar, bir bom- lönmaktadır. İngiltere ıle Amer ıka 
ba tayyaresi ciddi surette tahrip edil- japoı\ya ile olan müzakereler i tehi; 
miş, diğer biri de hasara uğratılmış ettı rmek istemektedir ler. Bundan da 
tır, _ • ..... w.-""'- - DeYUDI 4 acil Mlılf'4e -



i SAHiFE (2) (ANADOLU) 27 Birjnciteşrin 1941 Pazartesi 

1 FİKİRLER 1 1--Panama kanalı ne vakit 1 F ı K RA 1 

nasıl açıldı? Avruoa buhra- Kundu!a~m~ .. ~!.=•» bi• ve 
2 h • s h k 1 e kunduracının camekanında hoşunu· 

k nının cep esı e et erı za giden bir çift iskarpin goruyor, Panama Cumhuriyeti çok ya ın por ar ve üzerinde on dört liralık bir etilcet 
okuyorsunuz. Pahalı bularak dolaşı-• •h k 1 t Prcn5ipler ve sh_·asi re- d·-· d k yor ve iki gün sonra bunda karar kı-blr tarı te Uru muş Ur - Bac tarafı 1. inci sayfada - avağına kramp gir ıgın en oyunu ter . k d 

1 ·' f ll ". . etmeğe mecbur kaldı. Bu fırsattan isti lıyoraunuz, fakat aynı un uranın 
P l y A ZA N c Allahı:ı bırlc.·ti:'di- a lLt.~ er uçurunı de, Karş~yaka - Ateş takımlarının kar fad,o eden Ateşliler 35 inci dakikada to üzerindeki etiket değişmiş, on altı 
an~mac a geçen r . gını kullar ayını- BAHRİ SA VCl şılaşmasıyle başlıl:ndı. . . pu 4 üncü defa olarak Karşı~· akanın lira yazılmış .. 

hafta bır hükumet 'c:' k S b . D 1 ınazlar > :fıkrası:ıı Oyunun hakemı Bay Ferıd gelmedı- •
1 

t kt 1 r F·ıkat 4 dakika ·on- Evinize giderken bir manavda ho-
~~~~~ırr~li~~: A~·~;~ı r ai a rı uran tırna~ı;mna geçı- 1789 un saf Vf> şairane idealleri, ğinden orta ~akem B~y Alaeddin Ka- ~! ~~~:ıy~kal ~~altıdan 3 üncü golü- şunuza giden elma buluyorsunu, fiati 

ren papa,;ıaı oımu~tu. kökle•mi .. hanedan otokrasisine son zanTovka m1açı ı~_ar1e ed~t~-1 . t • nü çıkardı. Maçın son dakikaları Kar- kırk kuruş, pahalı görerek yürüyor-
lrn haberı gözlerini ted:n 

1 
ettirmek y y d d • a a ·ım ar soy e ızı mış ı tt"kl · sunuz, yolda dig· er bir dükkanda . ı;ın Havanaya g .derken ;-;olcla öğre n. * verdi Fakat bu idealler en og n ATES ),' h İ . · . ~ıvakalıların sarfe ı erı gayı'€tle geç 

m:~. Arıa,;, Orta ve Cenubi Amerika- Şarlken devrinden Fransız muhen- müte~l prensipler, itiraf ~tmek lazım. h . A. • .. : "f~ metŞ ~'?.aıh.Ş:Jef: ~et~ ti: Netice cleğişll?edi. ve oyuı:ı da A~e~li- ayni ambalajlı ayni elmada otuzbeş 
n 1.{ bütün kürük cumhu rı,·etleri gibi disı 1' 'cırdınan<1 de Lessep~ geııııcı~ e dır ki Avrupaya tam bır saadet ge- 1

• R' 111
• d İ met , a ır, a:y aı • n !erin 4 _ 3 galibıyetıyl~ netıcelendı. kuru,luk etiket buluyor ve sinirlene-

" • kadar ınsanıar bu ha,·aıı terk etm~cıı- tı'reme'd·ı. Bunun sebeplerini, sollar, veq·,. e. a.' zzet,, .,'[u~affe.r. . . ALTAY_ GÖZT1';PE rek yürüyorsunuz, üçüncü bir dük -Panamanın da bir ihtilal v~ hükumet , ki f< s lı N t Al dd J{ " d · ı b ı k 
ıer . .tlatta bunu dunınenıer arıı,;ıncıa, •ktısad"ı haAdiselerdeki düzensizli e- L • · L ı ~a ı.. ae .ııı, ıza, ı.u Bu maçı günün ve ligin en mühim kan a aynı ma ı otuz kuruşa u ara c!11.rbeleri memleketi olcluğı•. ııı· hatı- ., s f K l\f th t H H kk F k 
amiral • eıson, buyuk Alman aı:mı re; sag'lar, iman ve mefkure sarsıntı. '_~1 • <:1:an, 1 1 a • a,vrı, a ı, ı müsabaka~ı olan A.ltay - GözteJ)€ kaı·- alıyorsunuz. nrıdan çıkarıvererek ,;arayından :ı~·- 'ıtan · f ı ıı Refık tt Evi değittirmek zarureti kartısın. rılmıs.· oldug·una kim bil ir ne tee~,;ü. f Aleksanctre de Humtıolt ve ı;?ıır.ı ' larına; ortalar ise burjuva sını ı_n n 'n· .·. '. l ' . ııılaşmfün takip e ı. 
uçuncıi :ıpoıyon olan prens Charles - her iki tarafı bir müvazene gemı al- >lı ııu·ı. c ez ı c · . Takımlar şu kadrolarla oyuna gir- da bir apartmanda kendinize müna· ,,tınistır. Aria.~ hafızasın. söyle hır Loıs gibı tanınmış sımalar da \'ardı. tına alan bir hakimiyet kuramayışın- Oy~n, .. Kar'ıy.akanın ;;emeres.ız ge- diırler: sip bir daire buluyor, yedi yüz lira. 

-<t>kız ~ene evveline kad.ır gerı götü- "tl\'ers kanalının parııık muvatfaıo;ıoe- d b 1 1 çen bır hucumu ıle başladı. Ateşın mu- ALTAv. Muharrem Halil Yah,·n ya anlaşıyorsunuz, ertesi gün daire-
t ecek olursa, kendı;:;ının de ilk iktı- ..., • ' ' ' a u ur ar. • · k b.l h.. ı · k'ld t' ı · ' ' ' J'' f'k l 'd 

tıni ornek aıan J.< r.ın:-;ızıar bu l'aııaına 1830 ihtilalleri, büyük ihtila.lın a ı. ucumu c :ı aynı .~e ! c n<> ıce- Adil, Omer, Şeref, .Murad, Raif, tıy~ıs, yi görmek üzere re ı anıza gı iyor-(1,~ r me,·kiine gelisi bfı.d» bir darbe lendık~-n so ·a to ga alt 1 b b h k. 'ld' d' " ışıncıeıı hem servetlerını hem ,;erC'lle- yıktıg·ı saltanat otokrasisinin y.e.rıne . ""' · nr.. p, ruz .r. 111c a. l{auf, Moris. . sunuz, u sa a ıraya verı ı ı -U. zerine oldtıfrunu \'e bu rlc~ğ·i,;ikliji;:n ı 81 d dl ovnı· · an Karşı• akanın nısıf c ıhacın 1 h t u ı ·· .... ? E t ! 
· " rını kayoettıler De Le. sseps ~. ete gelen kararsızlıklar v~ tered u er . "''. _ '. ·" . . . ·". ':' c <l GUZTEPE: ),ia m_u , neşad, Ala- yor ar, ya sozunuz ve amma .• 

hL•men avni seheblcrden rloğduğunu ışe başıamazdan evvel ao .l< ransız mu- nizamına karşı ilk kıpırdanış olmuş- dol.a~n:ı,1ga \:~ A.teşlıle~ Kaışısak,ı k.ı.- eddin, Abdullah, Macıd, Yusuf, Fadıl, Biraz aıkıştırınca; kapıcı size söz J.atırlıvacaktır. Hl:\~ senesi Birinci- ,kenaısı ile bı.ır Am~nırnııdan mürekkep tur le>ıı ı~111 tehlık~lı. olmaga başladı. Oyu- Emin, Fuad, Halid, Ali. vermiş, halbuki mal sahibinin bun-!.·,:-ıntın.uı111n 2 s inde koıwn ıhtiıa ; ha- ı · d J ntın ılk korneı·ını Ate· kaz·ın<lı Fakat · Q~ k ı 
1 

d h b · ı d ·ından b ka·ı·yle · bır ekspt!rıer neyetı top am. ı., onıar:ı 1848 ihtilalleri de bu kıpır .anış .. ıı,- • . .? .: ·• · . : ~ Hakem: ~Iustafa .,....n. a yanı:;; ola- an a erı oma ıg aş o reketını kendisi hazırlamamı,.; miy- · topu K S K kalesı onuncle U>hlıkuJı ıt ı l ",;;... · ...__ k' pıanını anlataı:a~ ır.eyıerını sormu~tu. rı, daha ziyade sol temayüllerın gog- . . '. , · · .'. .: . . - . . rak verdiği bir pe;ıa ı. ı.e oyu'.ıun bü- an aşmış, sonra o,.. enıyursunuz ı ılı? Cumhur sarayının ;;niindc top- ı<anal arazıy 1 ıkı okyanu~uıı ..ıenyesı- .. d barındırmağa uğraşmıştır. Fa- bıır rnzı) et_te. dusı~ıen Muzafferın ~u- tün seyrini bozctugu gıbı ı;eyırcilerin sekiz yüz liraya bulduğu yeni kira
:. nan ihtilalciler orada;. ııüskür!Ul- ıw kadar k.~~ııı indırme~ su_re.tiyıe a- ~:~ beunlar da Avrupaya istediğini ve ~um'. kalecı eca~~. kurtardı. 2. dakıka oyun iıptidadınca aleyhi.ndc tezahürat- cıyı kaçırmamış .. 
diikten ıkı !<aat sonra .. aı-a · ııı arka çıl•ıcak ve ::;uveyste oldtwu gıbı ıki de- d • t' d' :;onıa Ateş kalecısı il!ehmet hır K. S. t· bulunmalarına sebebı,·et verdı· Bı·•- Mektebe giden çocuklarınıza def. 

d . . . . l ' • • ,, ara ıgını ge ıreme ı. K h.. h. ..
0 

h 
1 

. 
1 

a • ~ · • J, apı,;ın an ıçerı gırmı~ ı>l'. o zam:1- nız. bırbirine deniz . vıyPsı hızasıncl:ı Birinci dünya harbi, Avrupada . ucumunu ma ır~ıne mu a a esıy e talıi oyundaki alfıka ve heyP.canı da öl- ter parası yeti,tiremiyoraunuz, niha-
ııııı cumhurreısi Aro.·emenanııı ııda- .ımvusmuş olacaktı. . f k kk' er bir nizam uzaklaştırdı. Bu dakıkadan sonra onın du·· ırdu·· yet bir düzüne defter alıp lazım ol -

k l k l a t i ıa , . . sabıt, a at tera ıperv . Si'.· • h . l b. k · ı ld . k . 
. ~· na ne ar çı ·mış ar \ ' <' un, ıs ı aı -: Heye~tekı bütün Fransız mühen- aramanın kanlı macerası içine ~ır : · •1 1 .~e /:·\ecan_ ı ı: şe, ı .a ı. . . Birinci devre:. dukça vermeğe arar verıyorsunuz, 
me,;ini zorla imzalatmışlardı. Erte. ı dislerının otuzu da bırden De Lessesp- k . d devletlerin sıyası Huzgaıla beıabeı O) nı~ an Ates!ıleı Oyun mütevazın şartlar dahilinde bir dükkana giriyorsunuz, nümuneai-
Fiinü kurulan muvakka t hiikfımcti:ı sın planını alkıslarla karsılamı ıaroı '"!.e tenh~zkıra. e,tlerı·n·ı silah kuvvetine zaman zaman K. S. K. kalesini sıkış- basladı AJta,·Jılar ruzgfır altında dı·ıQ ni göstererek buluyorsunuz, düzünesi . . d F k ' bu ' .. . . zumre a ımıye . t . . ·J ·d L' k t k l . • • ~ ' • • , , -s· ua~ına Arı as geçıyor u. • a ·a. Heyetten ~ alnız bır kışı muhaı.etette dayanan bir sistem haline getırmek ~ı ı) oı aıı. ı. .".a :ı . a :~ı ... ec~t~, ~~e~- mi.ış olmakla berabe~ .güzel bir oyun yüz yetmiş kuruş, bir hesap ediyor-
\'aiiyet bır gün ~ürmüş. erte~i ~un ; ~ kaııyc•ı:du. t;u Amerikan muhenclıstı, gibi beyhude bir hedefe doğru atıla. lılere gol çık,u mak ımkanını ,,;~.ı mn "I- çıkarıyorlar ve kalecısız oynamalarıııa sunuz tanesi on beş kuruştan ucuza 
t "plan an meclis, b:ışkasını. Ric:ıltl ı hem ıtıraz etmekle de kalmıyor: <ı:~ e rak çıktı. Bu harbin muharrik sebep- du. Bu m~yan~.a K. .. s. K. mudafa~~ı rağmen müdafaa hat'.aırı~ı ba~lı ba;it- geliyor, halbuki çocuklar bunu yir
.'.lfaı•o\·u cumhurrei-;Jiğın" seçmı::tı. iı<te~~enız onun iızerıne bahsecterım kı leri arasında da bir çok iktısad ve {~a muhacımleıı fııs:ıt buldukç:ı be,,~~- na idare eden o~ta muda~ı Ömerin &ıi- mişer kuruşa alıyorlar, dükkancıya 
Aria.· ancak yen 

1 
c\e\-re·le l <ı:ı 4 de bu ı:;te muvatfa.K oıamıyacaksınız. ;, ya§ama şartları amilleri vardır. Fa- ~ordu. F:ık_at muhacım h~t~ı ~teş mu~ zel oyunu sayesınde rakıplerine gol çı bunu söylüyorsunuz, tane ile alınır

rei>< seçilebiliyor ' '"' dört senesini bi ctıye _i 'ı ın:ıda bındırıyorclıı . .l< raıısız kat harp daha ilk anında, bir dev- ~afaasın.ı. \ a~·mak kudr-:tın'. go~teremı karmak fır atını vermiyorlardı. Bu a- sa on yedi buçuk kuruş olduğunu 
t .; dıkten ~onr:ı, yeniden rı>;~J·f!c gc- ıen atemi fıkrini .tıiıdırmıştı, gerı clö- letler müvazenesinin çatışması ha : iiol r~t~. ~ı~a},e~}9 ~ı~ct'..dakıkada ~teş- rada Altaylılar, zaman zaman Göztepe söylüyor, bu çetrefilli hesaplara akıl 
lnıı Aro;;emenarı hu ~cıı ~ clahn ıı~k ı:emezl.erdı. Amerıırnııya ı~ ışın ne- Iinde sökün etti Vf' bu müvazeneyı . e~ anı :e "u'. .bu .~ucum .es~ıasında kalesine kadar da .sokuluyorlaırdı. l<'a- erdirerruyerek defterleri alıp çıkıyor-
y1.;nı ıstıhlıi.f et~i~ h11 l11nu\ orcl u. llli- tıCP.o:>ını beklemek llüşiıyordu. bir silah kuvvetine dayanarak kur- } aka::ıdıkları b.ıı f!ı~atta~'. yıtıfade ~- kat muhacimler anlaş.amamazlık yü - sunuz .. 
tiin bu gidip gelm<>lı>ri '1 :ırlrn!-\ın~:ı t ranıızıar bu is ugrunda 18~2 elen k ı d 'nkişaf etti. Bu harbe derek sol haf Felhmın a} ,~gındıın Lır zünden istifade edemıyorlardı. Her zamanki terzinize eeçen aene 
J!irlcsik devletlerin ,;;ıy:u. ~t parnıagı- 1 VU~ Ye kadar :lo sene ıçincıe, \Va- ~~so:o ::,h:: on dört maddesinin f.?l 1~::7:~ı.ıdılaı· .. De\Te. Atcşııı 1 - O iis- On yedinci daki_kad~ ve Göz tepenin kışlık bir elbiseyi orı sekiz liraya ıdik. 
ıı ı n ı~lerını görmek nıüm ',Liııcliir. • ·i- terıoo harp meydanındaki kayıpla - felsefi ve reel tahakkukçusu olarak uj,,U.gu .ıle n-':!tıcelendı. hücumda bulundugu hır sırada hakem tU'mi,tiniz, kumaıınız: lnııiliz malı 
1 

kim bu sefer de öyle Gldu. Arıa,_: rından tazla kurban verdiler. .ı'üz- müdahale etti. Fakat Versayda, as!I '"'. 11
('1 der re.: . . . , . . . Altay ale~hine. hatalı bir pe!1altı verdi. idi, bu sene yerli bir kumaıla ayni 

l.:.Cnim hükümet lıaşındaıı ıızakla~tı- ıerce genç muhenclısleımi, Antiller~ galiplerle yaptığ'ı mücadelede .. m8:!!'- kı~{ ~~~~ 11• bu 1k~~mın~1~ ~·'. 1 ~I.\ a~a ~·~- ~ole t~h\'.~l edılen bu c~za ıl~ Göztepe terziye gıidiyoraunu:.ı;, otuz liradan 
r•lmamın ,;ebebı, Panama b:ıyrağıııı eten gonderdıklerı bınlerce kreoııerı lup oldu ve Amerikasına !tuskun eli, ~a · ~a~ı. e . 11~.c .. n.'ı~.ı,1, '.'.1nr.~ g'.ı- ılk golunu k~z~n~ı. İkı ~akıka sonra aşağı dıkemiyeeiini söylüyor .. 
taşıyan gemilerın :;ilahlnnma,;ına ta· Ye Leııyon .Mranjerlerının tali~iz döndü Harpten sonra ise, silah kuv .. · 1 ~< 1 h.t ı'lk 1 ~·ıkfık:kıl~kıııd.ı .\<lptıgı se- Gözt.€pe!Her ıkıncı gollerıni çıkarma- * 
r.ıftar olmayışımdır. -. Diyor. Arı asın fedakarıannı feda ettıler .. De Le- t' d. n 0 kadar bıkılmıştı ki artık ı_ı ıır a mıc a, ıır 1:1 1. kazandı. Ceza ğa muvaffak oldular. Kalecisinden Yukarıda bet vaka veya hadiae n ı · k }) ] ti d t j ve ın e J't'k \ unı~uııu ku\'\'cllı hır suth r a ı • n ı ·· · · b 1 b (rıne ır eşı · ev e ı>r:ıı os u 0 

- . sepse muvaf1akıyet kapıl-arını ka - .. zeneyi burada değil po 1 1 ., · • • ·. ' "' 1" ve ayni zamane a uç ıyı oyuncusundan sıralandı, her kes un ar gibi on e,, 
• 1 b t t • ı··nı·ı ·ol muva N . ? \,qıtı \'P •opu Ata sın •tırhrın·ı hk·ırrık h l Alt t k . 11· k ile d b·ı· S 11~1.k a tanınan ırza ın ge ır 1 

'? - pn an ikı clusmanı varaı: O lmnlaıı kombinezonlarda aradılar. etıce · ·· t k \ • lıe J'-k '" ' ' ' . • < ma rum o an ay a ımı müdafaa- ellı, yı.iz: e L va a z re e ı ır. a· 
l'J ::;;ı ve yenı hükümetı ıı ilk icraat n~saba .katm;ımıstı. Bıri kücük lıır 1939 .. yJülünde başlıyan muhteşem t~ı ~ı~~a e!·:ı \ 1 • :a.n,;_ı_ııı ~e~lı.ı-.: e.t ~·a 5ekilmeğe ı:ı~cbuır ka!dı _ve bundan bahtan akşama kadar çalıtarak evi
oıarak !'anama bayr_a\lı gemiıerın boce.Kti .. Un bııııerce ın~anın kanına facialar silaelesi!... : . e. eıımı_.\.~ll .. ıı'. gcıl uz~~ı.ı~e kı,,.~ ıstıfade ctmesını ~k ala bılen Gözw- nin nafakasını temine çalışan çoluk 
hemen sııahlaııdınlma:mıa karar gıren ve sarı humma \'l her tarata Bu son harp çıkmıyabilirdi; fakat ma ~ 11 nııı~lclet 1 ~ 111 ıj<1~kııılık ~ecıı 2 11 • ~1<:~ !>eliler :rn uncu dakıkada topu üçüncü çocuk sahibi bir aylıkçının, ak,am 
ı eı·mıs bulunması vazı\·etı aydınlat!- v~ıya,ı hır sıvrısınek.: !kıncı rakıµ demki çıktı, o halde onun aebepleri Ilı]~~· lı.ırı"z · 0111 a 1Kar"ı{ı1' 1' 1111111 ıkıııcı defa olnrak Altay ağlarına 'taktılaı· vakti evine dönerken her gün maruz 
\'Or. .l:'a,..ıtık ı lerınııı çok kan ·ık b.ı· kench cınsındencıı, ·ırketın kasıııarı- üzerinde düşünmek lazımdır. O se- gotlın~~ <'

1 
ık:J2ı .~.:ı~ıac '. tr ~·a. }rn sn- Devre, Göztepenin ;~ - O ü~tünlüğü il~ kaldığı bu hiı.diaeler kartıaında ainir-

·,ıuı·um.·• gırdıgı ve japoııyanın _Am_e- ili kemıren ahlak~ızlar.. b J ki :ıog"ukkanlı bir tefekkürün ıe : . ~ r n .1 .ı_ıc;ınc~ g.ı ıp \azı~e,tc ıı bitti. !erinin ne hale geleceaini ancak ay-
' , . .. . 1 . ep er • • db' 1 maglup rnzn·etııw clu~tüler Ik' · d • ı·ı ka !>ırlc ·ık oc\'le tı crı ıle bor olçuı:- .\letıce:. l<r_a~_~;ı:. muh~ndı~ erı ~: e şuur kanalından ge~!f. c~zrı te fır de_r Bu :enıit ·karsı~ınd,; dahı; fazla ra . M ıncı ;vı~: el f k lıkçı olanlar bilir. 

mege nıhayet kanır veı·mı · gılıı go~ anı_eıesı ı~ı yubz.us L~ bıra ·ara · ketra a ve hareket~erlbe pe ba a
1 

ertara e ı· /ı!1mıığ;ı mecbur ·lrnlıııı Ates tak;mı ·E'· .
1 

• açın u
1 

ısmın . a zayAı ltaad1 ı1·ol.ırı1 Budha~ 1~e hareketlerin ismine ih~i
ı ııuµdi.ıgü ı:;u ·ırada Panama ı~ıerı cıagılıyor ve ır ı· ran~ız mah · eme!'lı le bilirdi. Bız u se ep er manzume· ıV:ri. ve 

1 
t· ki . .. • . . 

1 
·. k 

1 
. \ .. ı e oynama arına ragmen · y ı ar e- kar enı ıyor, iktıaad ilmince derın 

aktlialıtelerın bırıuci -;af;na geçmış taanhutlerini iia edemıyen ;ıirketın sinden iki cepheyi göreceğiz ve ~irin- cum:ı ge ~t\' ıg~k ,l ,\ esıııc f mu_-~ ~ıl • U nerj.~k bir oyun vererek mağlübiyeti 1 vukufu bulunmıyan, yüksek ve hatta 
oulunuyor. 4 'edıı- bu P~rnama Cum- i1las111a karar verıyordu. c Hi.iyük cisini, prensipler ile siyasi realıteler gecen lz~ct' e ~·. ~:ç~e'..e.;~· ~g ,'1 clı.ıg~ tahtıf edecekleırini umanlar vardı. Fa- orta tahsili olmıyan fakat aklı i,li -
•',ıırıyetı, bıınıın ı;:1,lerıne . .\mel'ıka 1< ransız> denılen 1' erdill'ınd De Les d k' d · bi uçurum açılması · · · · 111 11 ,ım esı,\ ~ eııı P.l- kat oyun vazi,·eti daha ilk d·ıkikalar en h" ·· hl Ak h.b. · ı b 

·..., .. d < h .• arasın a ı erınd r • t t h lik ~ayısını kazandı. Canlı \'e harek t- l· b t ·h . Jl .' 1 h' . <k. f' t- Y usnu a a s:ı- ı ı ınıan ar u l:.lırleşık Devletlerı ııedeı1 bu k:ıdar seps >-;>U\'ey,; za:ferın en .,;onra aya- halinde vasıflan ıracagız. ş e arp- li onıııu ·ıe lı el· •··k· 1. . . K . can u a mın erın :ı P.Y ıne ın ışa c - bozuk düzene ne ıaim takarlar? Bu 
B··t· 1 l d t ·· 1 · · l""'> k' · 1 · 1 u ,ın.ı ,ıc ,;n "cmr.ı ıııtsı- meg·e lıa 0 l· d T k d ·ı 0'-''1 h l k · .. müdahale edıyor? u ıin !.IU ıı1 _er, e ının en acı gun erını yaşıyor, o"c. ten aonra ı prensıp er: . nıkııııın sistemiıı' 1 . -,. .. ff· 

1
_ •. ç a ı. am a rosu ı e :: • ı- a ve hare eh yapan esnaf ve tuc. 

!':.nama kanaıının ne dahıı var! .ı~- cıe hılekarıık cürmuııcten oeş :'ene a - Harpten sonra umumıyetle oln 1 ~ t, '.ı :1 . 1 ~ 1 . >o:-ml~gk~k·mı'.11 .Rı :'. ·~ ~:an GozteP€ takımı, Altaylıları muda- carın ağız birliiiyle müdafaa vasıta· 
ı 0 

• h hk . 1 · ·· · 'ld' 1 
• e;oı 1 eı 0 ıncı < '1 1 .ıc '1 f»«ı- fa·ı, ·a ki • b · ettıler · b · N t, bır çok meraklı sorgu ar .. nuıı . a- agır ap.-e ma um o uyordu. cumhurıyet reJımıne geçı ı, veya dııı ·ı \"tğınchıı ., üncü goll .: . d ·,. • J çe ı mege mec uı \C u ları bırdır: e yapalım efendim, her 

r:n cevaplarını bulmı~·a çaıısalını. * mevcud monarşiler demokratlaştı - ka. '· ~. ' . ff k 1 ! 1 eıR.nı e çı- ;metle maç Altay nısıf sahasında ce- şey pahalılaıtı hız de ya,ıyacaiız. 

* Amerika Birle;;;ık devfetlen Pa - rıldı Devletler demokrasi sistemine K,aır~ıa,.~1'1~.ımıııllıı' a 11 ;~\ . . 
0 c ~ılaıf·:. AuJ:ırlall~k r.eyan etmeğe başladı. Onuncu dakika-1 Kunduracı, sadeyag· iyle peynirin v~ 

Yakın :ı:amanlara. gelinciye karl:ır nama ışıııc e I• ransızlaı·ın mıras111a bağlandılar. . · ' .a ,oz epe ı eı, ı ı uzeı ıne ıkı gol pirıncın; yaicı, kundura ile kuma-.. 1 ' . ( . < ,, -ı: ı ı nıuca il a 0ccııı el· c···t rı . b'rbir· ... · . . 1 .. 

bir Panama hükumeti yoktu. Buralan konmak için çok uğraştı. ).1üflis ~ir- b _ Demokrasinin her sahadakı ltık fırsat yakaladılar. Fakat Halid \·e şın pahalılaştıiını söylüyorlar; bun-
Kolombi ·a cumhuriyetınin idı. Fakat ketın tastıye sendıkalan ile ve .Ka- modern telakkileri, hayat hadisele· Fuııd topu _ıı~uta attılnr. Bu meyanda 1 ıarın hepsi haklı, ve, ortada tek bir 
l.ıi~ Panama kanalı rne:;elesi ötedenbe- nal arazı. ının bulunduğu Kolumlııa rini kaplamağa sevkedildi. İlyas kalecı ıle k~ırşı karşıya kaldığı haksız sınıf var ki 

0 
da aylıkçı, me-

ri vardı. Hem bu mesele .Panama ber- hükumetı ile. müzakereler 1 O .~ene c - Parlamentolara, teşrii kuvve~- h~lcte. topu. f7na hır vuruşla kepçeledi. ğer ne büyük ırünahkir sınıfmış! 
zahının ke fi ile ba Jamıstı. sürdü. Kar:ıısında zengin Amerika - lere fevkalade bir üstünlük verildı. Nı?ıt).et a}nı o.runcu $On dakikalarcla * 
_, Kri ·tof Kolombdan so~ıra bu berza- yı buıunc.~a Kolumbia burnunu yük - ç _ Harbin milli planda ortaya BUGÜNKÜ PROGRAM ,;ag açıktan Yaptığı bir akında takı - Dünyanın ate .. Jer ı'çinde vandıaı. 

it · t Ç' k ı l ·ı mına şerPf ()'ol.. ·· h d · . ., , • hın Atin Ok ·anu u kıyı.·ına ge;e~ se mış ı. o_ havadan a~ıp tutuyor- attığı bi~ çok s~syal. meıe e er~ e 7.:rn Program. 7.:rn :\J:l:~ık: Haf,f a _ 
1 

Göz. 0 un~ı e ı}:e ettı :·c oyun nı, insanların sürülerle öldüiünü ve 
i panyol yyahlarından Hal boa ı.-ıı:3 du. Hun.un l~Zerıne Amerıkalılar da. beynelmılel plandakı mese}e~erın. parç:dar ( pl.). 7.45 Ajan~ halıC'rlerı, tel)€ lehıne netıcelendı. kalanların sefalet içinde inlediğini., 
te berzahı geçerek ilk dda pa~ifik ~ı- ha pı-a!ı.k bır yol .buldular. Kanalın halli vazifeaini bu üatün selahıyetlı 1 ::1,tlO .)füzık: Hafif parçalar pı-ogrrı- Z.AB/7> -"DA nice zenırinlerin perişan olduklarını, 
rılarını gören Avrupalı idi. Bu t~rı~- g~çece~ı ~er~e~· cıv~rında otu;an parlamentolara v~rdiler. . • . 1 nıınııı devamı (pi.). 8.1?. E\'ln sa atı. .1. L"S nice kıymetilerin sıfıra düştüiünü gö. 
t n 16 · ne ·onra ispanya kralı .Şaı 1- J:'anamalılar ıkıde bırde Kolumbıya- Evet; bu prensıpler harıkulade hır 8.:30, 8.45 Müzık: il atıl p:ırçalar ~-·-·-·--·-·-·.. rüyor, işitiyor ve okuyoruz, bu arada 
ken ıamanının büyük mühendisi Al- elan ııyrılmak i:>tiyor, fakat teşeb - cazibenin yüksek değerini taşıyorlar. programının son kı,;mı (pi.). 12,;rn ŞİŞE İLE y ARALAMJŞ: cennet gibi memleketimizde bolluk 
rnro ete aav draclan iki okyanu~u bir büslerınde bır türlü muvaffak ola - Fikirin güzelliğine bakınız: Her Progrnm, 12.3a l\lüzık: Kaclınl:ınla 11 tnönü cadclesınde Süle~·nı:ın ogıu içinde, sulh içinde saadet ve bahti -
le;jtir cek bir kanalın planlarını hazır- mıy.orlardı. Hele k~nal yapılırsa, iyi yanda demokrasi, onun icab~ttirdi~i fani :ııırkılan, 12..15 A.iıın.~ habel'!e- Sr.brı Şen ile Balıkçı Galip arasında yarlığımıza şükür ederek ecdadımı:z 
lama!'lını istiyordu. Bunu duyan, on- ge~mme~ .ve zeng~n olmak i~timal- modern telek~iler, otok~~ıi.ı_ıın .. !~rı- r•. ı:LOO :\Iüzik: Kadınlaı·dan fa;;ı) çıkan çocuk kavgasında Galıp, 'ab- dan tevarüs ettiiimia faziletimizi., 
Jarın valisi An<~a •oya, bı_~ işın lıaş::_ çı- lerı de ~'-1.1 ~1. Bu ~ıhe~le_ A~erı~~l:la- ne gel~.n teşrıi kuvve~ ust~nlugu ... _ ~ar kıl arı_ programının dernmı,] ;~.:lO/ riyı bıı~ına !ii e ile nırarnk ~·anıla- bir kaç di.işünceaiain lekelem-;ğe ça. 
·arılabiJ.ecek bır teşe_bbus olmadıgını rın teşvı.kı ıle .. 19.03 3. ıkıncıteşrınınde Fakat oteyanda, kendı ~endıne kay ı.ı.oo 1\1 ıizı k: Karışık program 1 pi.} ınıştır. lışmaaı maalesef bütün bu temiz yli· 
ve huna Avru?anın ?utüı: ?~~ümdaırl~ı Ko!umbıya ~uku,met~ne. k~rşı isyan nayıp duran ai'.>'.asi realıte, ~u nokta- l S:O~- Program, 18.0:~ .:lfüzık: Dan; SiLAH TAŞIYANLAR: rekli Türk milleti için aiır geliyor. 
rının hazinesı :'"·etm.ıy~gı ıçın bu f ·- ettıler .. Bund~n ~.onra h~d_iseler ç~k larda bu prenaıplerle kendı arasın~ ıni•zıgı ( ııl.). 18.:lO .Jfiiz,k: Kem en- .:llezal'lıkbaşında Hiiseyın oğlu Bunlardan bir tek dileğimiz vaı-ı in• 
kirden vaz geç;Jmesını krala yazmıştı, çabuk .. ıl~rledı:.!J~r ;;aat ıçı.n_de ve hıç derin bir uçurum ~oyuyor. Bakınızk· Çt .v~ tanburdan saz e.wrkı·i. l~.15 .:'llııstafada bir bırak, Tepecıkte Ye- saf ... 
Zamanının tarıh yazıcısı Gomara bunu ~a~ _?okulmek:-ı~z~n olu_~ bıtı-::eren b~ a - Bu .cumhurıyet veya ?emo. 11-li.ızık: Fasıl he,\·'eti, l!l.30 Ajans nı mahallede Osnıan oğlu 13 yaşın- A, t, (Anltarlı.) 
duyunc.-ı huzura çıkmış. v _kra~ın ayak ıhtılal hareketı~ın ~ara~tıgı y:wı rat monartılerde, demo~ra~ıye te haberlerı, 19.45 Koııu~ma (Ur. Fah- ela 'ükrüniiıı üzerinde lıir tabanca ---·------------
!arına kapanarak: cHınd~n nıhayet - hükumeti Amerıka Bırleşık devle~ - mel olacak, hazımlı ve sıyası olgun· rettııı Kerım Gökalp: ln:;an \'e cenıı. bulunmuştur. bilahare gazıııo bekçısı ;\f ehmcd A'ı.-

İ7. zenginlikleri ve Kastılla kralının !eri 10 gün sonra tanıyor ~e bu tarıh luğa sahip bir sınıf yoktu~. • :•ı>t hayatında sıkıntı ile mUcııdele KAYIŞ HIRSISLICI: minin meşguliyetinden :st;fade ede-
arzu:u karşıı:ıında olmaz, olmaz, siz ten beş gün sonra d-a dunyanı~ ~n b - Bu modern telekkı sa~ece laf: 20 .00 .:llüzik: Keman ~ololal'ı - Cez~ Halkapınarda Dere sokağında Ab- rt'k duyarda a~ılı bulunan saatı ça-
yalnız errvredin. para bulunur.> <l~mi\i: büyük cumbuıriyeti ?aha. .

15 
S:l'unluk ta ,kaldı .. Mill~t .. tab!'k.al~rı ~me eskı mi Erınç tarafından, 20.L) Rad\'o ga. durı·ahman oğlu Alı Fıttıııaııııı, İb- lıp kaçmak i~lerken mangalda yanıııı 

ti. F':ıkat asıl ı·si hoznnlar, İııcııd,,kı olan bu yeni cumhurıyetçık ıle hır mua an anelerın kotu hakımıyetı altında Z(•te~ı· 20 45 1\11 ... k. B , l, lk 't·· ·k·· h k Ş k. . ı. 1 ,·ıtes. ı·n u··zerı'ne du"Qmı·ı·~ "!' '-:ıJ'ıf .~ıtrC'l-. ' ' · · p h T k ld ı HAd• l · · b · ·' • · uzı . ıı u uı u- ra ım ızı a ıreııın ua 1çe,;iııdeki . .., ~ • - " 
-----------------1 hede ımzalıyordu. anam~) cumd ul - ezı ıl a.d ı ar. .a ıse erı yıne u an- ~u öğreniyoruz 21 00 Ziraat tak\·ı- ~. u ku.vusu motörüniin 50 lira kı,·nıı'. - te '·aralanmıştır. 

- riyeti peşin alacağı 10 mı yon o ar ane er ' are ettı. . ı•ıı 2110 :\1 .. .'k. ı\1 ht~ f"f . ·k .. J ZORLA GÜZELLİK: 
B. . 1 . ap ve senelik 250.000 dolar hisse karşı- c - Ostünlüğe sahip olan teşrıl t" :k .. , · 2"1 ~zoı T .• ~,. eJ{I ş,~ıı J .,.e tir.dek• kayışını çaldığı sikayet edıl-lzlm e iş Y - ı - - d k ti · · b' l" t tb.k uı u er ..• enı~ı . ımgı aı e- miş. suçlu çaldığı kayrnla hırlıktC' ~·~ı- Kemerde Sürmelı sokağ'ıııd:ı Salih ıgında kanalın açılacagı yer e ve uvve er, ıyı ır par amento a ı a· . . 21 45 M .. k. R l . . r . og' lu l\Iehmed İnce, İsnıaıl kızı 2fl 

kanaı hattına müvazi olarak iki ta - tından tamamiyle mahrum idiler. En "
1
,'·,, .. .', uz.ı : .. 

1
ac .•o se.~ onı. ~,r- kalanmıştır. k . l 

mak l•stı•yen rafta ·ekizer kilometrelik arazi üze- güzel niyetler parlamento cürcüne- ·~ tıası (Şef .. Feı d _Alı~~-l. 22 ..• 0 SAATİ _ÇALMAK İSTERKEN: vnrnıda Bahriyeyi dost tutma. ıs e· 
rindeki hükümranlık hakkını Ameri- !eri arasında mahvoluyordu. A.~.aı~~. halıerlerı, 2}r:.4<> "~lıızıJ;: Dans Kad ır ogl~ Alı Felak, Karata'i su- ~1i~ red cevabı alınca, lııçağıııı cc· --m--u .. esseseler ka birleşik devletlerine terkediyor- ç - Milli ve beynelmilel planda nıuzıgı (pl.), 22.o.J 2 ... 01) Yarınkı lıılpark gaz;ııo;;unda balık avlııdı.k- !\e;~k hücum etmıştır. Fııkat ~uç u~-
ctıı. Fakat bu akit ayni zamanda Pa- ortaya çıkan harp sonu meseleleri program ve kapaııış. taıı :-;onra bır nııktar da rnkı ıçm•ş, tu yakalanmıştır. 

'IRağdadda Lulunan 4 mühim fi.r· nama üzerinde birleşik devletlerin acil ve zicri tedbirler ve tatbikler is- ı ELHAMRA M Si 
ma, sehrimiz ticaret odasına ve ih _ bir nevi himayesini de tasdik etmiş tiyordu. Bunu ise fırka mücadeleleri- SiNE A 
ı :ıcatçılar birliği umumi katipliğine oluyordu. İşte, o giin bugündür. Pa- n~~ aı.abiyetleri. içerisindf> sinirli b!r 
müracaat ederek İzmirdeki zeytin - n:ımalılar hep istediklerini yapamaz. guzellık hastalıgına tutulan parla-ı 
yağı ihr:ıcatçılariyle i yapmak iste- far. Kanalın açılışı, iktısadi ve siya- mentolar '.!apamazdı. Kudrı;_lli bir ic- Büvük Cünıhuriyei Bayraınında sayın İznıirli nıi'ışterilcrinc 
diklerini bildirmişlerdir. Irak halkı, fil .ehemmiyeti, bugünkü ihtilafler ra kuvvetıAne yer vebrmek lazımddı. 

1 .. b .. F'J' ·. . . ' ·ı . - Versay vrupası u uçurumu o - Takdim edeceai Jifmi mü1·deler oteden eı ı ı ı tı,1 ze.ı- tın:.: ag arını karsı ındoa ovnıyabılecegi roller hak- d d b k ı k- 6 J 1 

i,;tihliike alışmıştır. Harp sebebiyle . k'. ct• . • . urama ı ve u uçurumun aranı • • • } 
epiy zamandan beri Fi!istinden Ira- kında .. t~t ık e ılebılecek daha bır )arından İse ortaya çıka, çıka 1939 Bütün dünyaca alkıslanan ve sevılen iki ıneşhur ve sevın1lı kahkaha kra 1 
k:t yağ gönderilememektedir. Bu se- çok muhım noktalar vardır. hesabı çıktı. - • • 

heple Türkiye zeytinyağlarının yeni .. . 
0~0 ooo--· LOREL ff ARDJ nin birlikte 

ııir piy~sa kazanmaıarı fırsatı da doğ ı r Uzüm Incır satışlarıj i Petrol ,,e benzı·n tevz,ii 
mu. bulunmaktadır. Alakadarlar, ' , . . . . .. ç . d"kl . Tr k s ·· r· 
izmirdeki zeytinyağı ihracatçıları _ • Son günlerde şehrımızdekı uzum İaşe müdürlüğü, bu hafta için evır l erı ur çe OZ U 

ııı.1 , iyi bir iş yapabilecekleri müta- re incir imalathaneleri, mtihim mik- petrol ve b-0nzin tevzii listesini ha - ACEMi• A"' ŞIKLAR 
lea.:ı~d~dırlar. Iraktaki ti~aret ata- tarda m~hsul işlemislerdir. Yapılan zırlamışlır. Kazalara. Ye köylere d. e 
elıgımız de bu husmıta Tıcaret Ve- satıslara göre sehrimizdeki ecnebi . . . . 

1 
b ·· 

kfileti n<'zdinde teşebbüslerde bulun f' ' 1 . • .. .. . · ıhtıyaç nısbetınde petro ve enzın 1 
nıu. tur. ı~a _ara bınlerce ton uzum ve ınc.~r sevkedilmek üzer-0dir. Şehrimizin BAYRAMDA SEANSLAR: 10,45 12,30 2,J.5 4 5,45 7,30 d 

·~vakvadan b~ firma lzm~deki teshmıne başlanmıştı~ Ya~nda mu- muh~I~ m~hallelerinde~ lıakkall~ -~~~~-~~~~~~~-~~~~--~~--~-~9~-a~~~~~~~~~~-~-~~ 
üzüm \'e ·incir ihracatçıla;iyle jş ;rap him partiler daha i. lenecek ve tes· ra ~emt semt J).f'frol tevziine yarın Ayrıca MATBUAT U. M. MEMLEKET JURNAL! 
mak istediMi l>ildirmmir. __ _ Hm cdijc~e!ti,r. başla~aca~t~. ' .. 
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2'1 Birinciteşrin 1941 Pazarleıi ' - (ANADOLU) -- S. lıifp ~ 

-~ Hikaye - IKi NAMZET 
- Gene alaya başladınız! 

Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERA TÖR 

Dahi Öke Antika ve Stil eşya 
O sabah üç kişi uzun bir yürüyü

şe çıkmışlardı. Şermin nce tülden 
hafif dekolte ve kolsuz bir blüz giy
mişti. Bu sade tuvaletin kendisine 
refakat eden erkeklerin her ikisinin 
d., hoşuna gittiğine şüphe yoktu. 
Fakat her zamanki gibi Necmı his
sıyatını belli etmiyor, çekingen tav
rını muh:ıfaza ediyordu. Onun bu 
h:ıli bazan Şermini kızdırır ve bazan 
d:ı düşündürürdü. Kendisinı seven 
bu delikanlıdaki durgunluğun mana
~ını anlamakla beraber gene bir sev 
söylemesi, bir şeye teşebbüs et~esi 
•ktiza ederdi: Çünkü en tatlı hi•ler 
lıi!e, izhar edilmedikleri zaman top
rak altında saklı elmas parç1'1arın
dan farksız olurlar. Onlann mevcu
tli;:etinden kim~e haberdar olmaz, 
faydalanmaz. Ga.Iibe gelince, genç 
kızı görür görmez kendisine bir 
kompliman yapmaktan gerı kalma
dı. 

- Yılanlı Bostandaki çitlerin aı·a-
,·ından lllaslağa vardığımız zaman 
denizin güzel manzarasını, elektriğt 
ı•c terkosu ve .ıcak suyu bulunan 
köy evlerinı göreceğiz. 

ikinci Beyler sokağı No. ( 80) 
Hastalarını her gün öileden ıonra 

kabul ve tedavi eder _________________ _. ........... · satın alıyoruz 
- Canım ne kndar fazla ~akayı lill•••••••••••••

.;eviyorsunuz ! Sizden hiç bır zama:ı 
cic1di sözler işitmiyecek miyım? 

- Siz bu kadar güzel olmakta ve 
hosuna gitmekte devam ettikçe bu
nun imkanı vok ! Güzel bir kadına 
karşı gayri ciddi şeylerden bahset
mek bir vazıfe, bir muaşeret icabı

dır. Alçalarak onu yükseitmek de- ' 
ını:ktir. Eskiden silahşorlar şapkala
rını cıkararak bayanların önünde re. 

Haliı Zeytımyatmdaa mamal 

Ömer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

Esk i Türk gümütleri, aynalar, ıamdan ve çay takımları, tatlı takımları, eski hattatların ya. 

zıları ve kitapları, sevahi kumatlar, ialofolar, 3 etekli entariler, işlemeli uçkur, yağlık ve havlu

lar, Saksonya ve muhtelif p orselen parçaları, eski Kütahya çini parçaları, vazolar, heykeller, 

Beykoz parçaları, kalemtr a f, makta ve divitler, eski uılüpta kanepe, koltuk, vitrin ve stil yemek 

odası takımları ve her nevi eıki güzel parçaları olup da ~atmak iıtiyenler, lütfen her gün saat 

50 Kuruştur .J dokuzdan onik iye kadar İzmir Palasta Bay Ziyaya müracaatları ilan olunur. 

· 1 d B b"" 1 ıtıııı111 ıı 111ıı111ıııııu 1111 1 11nııı ı ıııııı ııı ııı1111ıı ııuııı ı ın •••• •• •U111ıııııııtı• ıııı ııııııu ıı •• •••• 
Vllrans yapar ar ı. enı m oy <' za- : • • : 
rif bir reveraırna müsait tüylü şap- : 1 . Levazım Amı"rlı" g"' ı" il A ı ; 
kam olmadığı için zırvn konırnarak : zmır an arı: 
l:endilerını eğlendırıyorum · : § . !'••••••••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •• •• •••••••••• •••ı ııı ı• n•••••••••••••••••• •ı uıı ı ııı ııııııııııııııııı 

- Fakat bunda fazla cömert davra- lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundanı 
nıyor•unuz. Cinsi Miktarı 

- lşte güneş doğdu! diy~ genç 
hzın bir elinı tutup öptü. Bu hare
~.t•ti yapmaması icabederken yarı şa
Ka yarı cıddl bir tavırla buna velten
mesi genç kızı kızdırmamak!~ bera
ber yaptığı komplimanın çok orıjı
ııaı bir şey olmadığını söylemekten 
ker.dısıni menetmedi. 

- Oooo ... Ben ha.~islikten nefret 
ederim. Fııkat benimle evlenmeğe rnzı 
olduğunuz takdirde bu hususta ne ka
daor mukte•it olacağımı göreceksiniz. 

Necmi ise tül blüzü ıle bet· zaman
da" güzel görünen Şermtnı hayran 
hayran seyrettikten sonra, i~ıııi çe
kerek semadaki bulutlara baktı. 
fienç kız: 

Galiple evlenmek! Şermin bu ka
rar vermeden bunu aklından geçiri -
yordu. Bazan, bu n~li çocuğun kalbi
ni teshir etmiş olduğunu zannetmekle 
fakat bazan da bundan şüphe etmekt-e 
idi. 

Onu ~kingen ve,;essiz bir karaktere 
malik olan Necmi ile mukayese ettiği 
zaman, ondan fazla meziyetleri oldu
ğunu fark etmekle ber:">ber Necmire 
kıyasfo bazı eksiklikleri de olduğunu 
göırüyordu. Belki de bunda yanılıyor

. - Maslak buradan çok sürer mı? 
flıH sordu. Galip derhai ccrnp ver
ıJ, : 

du. 
• - Bir •a:ıt kadar ~·ürü~·eceğiz. 
ıfava güzel, yol da rahattır. Fakat 
hız düz yoldan gitmiyelim de tarla
·~r arasından geçelim! Bilmem bir 
7 amanlar Yılanlı Bostan adı \'erılen 
Yerden ge~tiniz mi? 

Fakat bunu katiyetle tayin etmenin 
nasıl imkanı vardı? Necmi kendisini 
şessizce sevmekte idi. Zaten ağzını a
çıp bir şey söylemeğe kalkışsa bile, ağ
zı hiç durmıyan Galip buna imkan bı
rakmamakta idi. 

- Fakat 11eden bir zamanlar di
~·or>unuz? Şimdı oralarda yılanlar 
.l"~k mu? 

- Ne rii.işünü.rorsunuz, Bayan ?t· 

min? 
- Bir ıslık işitir giobi oldum. 

Her halde insanları u•m ısıra ze
h irlenmi~ olacaklardır. Zavallılar! 
Çünkü ~ımdi hiç bahsedildiğinı isit

- Ya! Korktun demek. Yılanları 
mı düşünü;·orsunıız. Fakat yılanlar öğ
le sıcağı bastırmadan evvel meydana 

- Devamı 4 üncü aahifede -rnedim. 
~~~~~~~~~~~~-=:..:..::=-
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lzmir Defterdarheından: 
;\luhammen 

bedeli 

Kahramanlar Kuruçay ;\J, 1544 üncü ikinci sepetçi So. 
1382 eda 7 par>-el No. lu 143,25 metre M. 14 tajlı area .. 
Köprü :it. :liısırlı Cd. 1737 ada 46 par""! 74. metre 111. 
445 il No. :ı.ırs:ı •• 
Köprü :iL )fısırlı Cd. 17:17 ada 47 parsel :J7,50 metre i\I. 

• 145. 1 No. lu arsa .. 
ikinci karntina Sclinıiye So. 1760 arla il par~! 616 metre 
)1. ar;;a .. 
!kinci Karantina Nazmiye ve Karanti11a So. ına ada 7 
par:>el 206 metre murabbaı 70 numıwalı arsa .. 
ikinci Karantina Sclimiye So. 1759 ada 6 parsel 2n7,75 
mt'tt·e M. 10 tajlı arsa .. 
!kinci Karantina Selimiye So. 1760 ııda 1 par«'I :!21,25 
metre )f. 9 1 t.ajlı arsa ... 
!kinci Karantina :".'izami)';' So. J756 ada 1 par,.-1 270 
metre .:il. 70 No. lu m·sa .• 
!kinci Karantina Çeşme So. 17·17 ada ı:ı par.sel !J6 i\felrc 
~1. 2 tajk ev .. 
ikinci Karnntıııa Kameri.re So. 7!lO ada :ı pa ıscl :ıo4 

metre 70 No. Ju ar,a .. 
İkincı Karantina i~tikliil So. 779 ada 17 par""! 2:ı:ı,50 
metre .M. 16 No. lu arsa .. 
ikinci Karantina istiklal So. 779 ada J 6 pM·seı 263,50 
metre !il. 18 No. lu arsa .. 
!kinci Karantina istiklal So. 779 ada 18 parsel 61,75 
m.-tre 111. 14 No. lu arsa .. 
ikinci Karantina Kameriye So. 780 ada ı parsel 275,50 -
metre l\L 70 No. lu arsa .. 
!kinci Karantina Şükran So. 781 ada 4 parsel 206,25 
metre M. 70 No. lu aırsa .. 
ikinci Karantina Kameriye So, 780 ada 4 parsPI 2!l0,50 
.:IIetre M. numarasız arı;a .. 
ikinci Karantina Kayseri So. 780 adn 6 parsel 244,50 
.;\Jetre 111. numarasız ar<a ... 
Salhane Enveriye So. 688 11da 
119 tajlı arsa •. 

5 pnır,;cl 29 metre )1, 

Lr. Krş. 
36 00 

18 50 

!) 25 

145 ()() 

·15 no 

120 00 

~o 00 

70 lıU 

70 01) 

70 00 

70 00 

80 00 

19 00 

12 00 

80 00 

70 00 

75 00 

15 00 

Yukarıda yazılı gayri menkul emvalin peşin para ile mülkiyetlerinin 
5atışı 27-10-941 tarihinden itibaren 17 gün müddetle miizaredeye konul
ıııuştur. lhalel<:'ri 12-11-941 ta~·ihine miisadif çarşanba günü sııat 011 

dörttedir. 
Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçe.,i 

~·atırarnk yevmi mezkfirda milli emliik müdürlllğünde mü!l.'şekkil satış 
koınisyonuna müracaatları iliin olunur. 27-10 4465 

lstanbul Defterdarlleından: 
Vilnyet hükiımet konagıııın (39905) Ji .. a (:34) kuru~ keşifli çalı tadil:i

la ve tamirat işi kapalı zarf tl'ulü ile eksiltme) e konulmuştur. Eksiltme; 
l~-11-94 1 pazart:Aıai günü saat on beşte istanbulda milli emlak müdürlü
iılinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(2992,90) liraiiır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi, husu•i ve fenni ~artna
nıe~eri proje, keşif hülasasiyle buna mütefer~·i diğer evrak iki lira muka
lııltnde iRtanbul milll emlak idaresinden alınabilir. 

isteklilerin teklif mektuplarını ve en az bir taahhüdde 30 bin liralık 
bu iŞe benzer iş yaptığına dair idarelerinden alınmış vegilrnlara müsteni
d'.'n İstanbul vilayetine milracaatla eksiltme ta.-ihinden -tatil günleri lıa
rıç. üç gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesika.~ı ve 
ınuvakkat teminat makbuzu 2490 numaralı kanun tarifatı dairesinde hn
zı rlanmış kapalı zarf derununda ihale günü saat on dörde kadar komis
YOn reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri Hiz ımdı r. 

27-2-7- 12 ()363/4498 

Sadeyağı 
Bulgur 
Koyun eti 
Sadeyağı 
1 - Yukarıda yazılı 

alınacaktır. 

3000 kilo 
10000 kilo 

2600 kilo 
:rnoo kilo 

dört kalem yiyecek maddesi pazarlıkla satın 

2 - İhalesi 1-11-941 cumartesi günü saat 14 de izmirde levazım 
amirliğ! >atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

:ı - T-aliplerin belli gün ve >aatte mezkur komis,·on:ı kat'i temi
nutlariyle birlikte müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan ı 
Cinsi Miktarı 

Kuru üzünı 3000 kilo 
Kurn üzüm 5000 kilo 
Kuru üzüm 2000 kilo 

1 - Yukarıda yazılı üç kalem kuru 
caktır. 

üzüm p-azarlıkla .-atın alına-

2 - !halesi l-1L94!. cumartesi günü saat 11 de izmirde kışlad-a 
levazım amırhgı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin mezkur gün ve saatte knt'l teminatJ.ariyl<' birlik
te komi•,·ona müracaatları. 

:ı 

lamir 
Cinsi 

leTazun amirlii i salın alma komiayonwıdan ı 
llliktarı 

Kuru soğan 10000 kilo 
Sığır eti 11000 kilo 
Kuru fasulya 20000 kilo -~. 
Mangal kömürü 2600 kilo 
1 - Yukarıda yazıl: dört kalem yiyecek maddesiyle kömür pa-

zarlıkla "atın alınacaktır. · 
2 - ihalesi 28-10-941 salı saat l ı de kışlada levazım amirliği 

.satın aima komisyonunda yapılacaktır. 
T,ıliplerin mezkur gün ve ,-aatte teminatı katiyeleriyle bir
likte izmir kısla levazım amirliği satın rılm:ı komisyonuna 

:ı 

mliraraatları. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
J)ikilide bulunan birlikll•rin ihti.\·acı için evsaf Vll ~era i ti d:ı. 
hilindt· a~ağıda nıiktar ve cinsleri gö~terilen erz:ıkların ka
palı zarf u~uliyle yapılaa n1ünaka~ada ihale gününde i~tek
li çıkm-adığındnn bir H\' zarfında pazarl~la alınmasına \'(' 
ilk puzarlıgın :ıı-ı o:n41 cuma ırünü hizalarında yazılı 

saatleı•inde yapılacaih e\·.<af ve seraiti her gün komisyonda 
g-ürü le bil iı. 

:! - • bteklilerin k-anuni Ye<ik:ılari~·le H teminat mektuplat~vle 
clikilicle laılu;ıan Ratın alına komi,yonuna müracaatları. 

J\l iktat' f'insi )1uhammen 
kilo bedeli lira llk teminatı 

850000 Odun 17000 1275 
180000 Sığır eti 72000 5400 
440000 Saman 22000 1650 

,..:l~O~O~OO~O;;...~P~a~ta~t~e~s ~,...~~~1~1~0~00~1050 

ihale $. 

Saat 9 da 
Saat 10 da 
saat 11 de 
~aat 15 de 

lzmir levazım amırliğ i aatın a lma komiıyonundan: 
ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltmey 0 konmuş olan 4-18 ton ~ama

na ınua;ye:1 günde talip çıkmadığından mezkfir miktar sa
man;P bir ay zarfında \'C 19-11-941 tarihine kadar pazar -
lıkhı satın aiınma•ına kanır verilmi~tir. 

2 - Kilom 3 kuruş 50 santim üzerinden muhammen bedeli 15680 
liıa olup mu\akkac teminatı 1176 liradır. 

:ı - Talip vlanlıır 7-11-941 cuma günü saat 15 den itibaren 
izmirde kışlada le\·azım amirliği s·atın alma komi•>·onuna 
nı i.i rar rta ti arı. 

ı - Kanunun 9 uncu maddesine tevfikan bu ilan yalnız bir defa 
yapılmaktadır. 

lzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
1 - Kapalı zaı·f usuliyle eksiltmeye konulan 18 on sekiz ton 

makarn:.ya muayyen gün ve saatte talip çıkmadığından ka
nunun 40 ncı maddesine tevfiknn mezkur makarnaların bir 
:.y zarfınd1 pazarlıkla satın almamasına karar verilmiştir. 

2 - Beher kilo'u :ıs kuruş üzerinden muhammen bedeli 6~00 
lira ve muvakkat teminatı 472 liradır. 

:ı _ tık paz3rhk 3-11-941 de yapılacaktır. Talip olanların mez -
kur günden itibaren izmirde kışlada levazım amirliği <atın 
alma komieycınuna müracaat etmeleri, 

4 - lsbu ilan kanunun dokuzuncu maddesine istinaden >'alnız 
bir defa yapılacıı ı..· 

İzmir levazım amirliği satın alma komi ıyonundan : 
ı - Açık olarak eksiltmeye konulan 5000 kilo zeytin yağına' 

muayyen g~nde tal!ı> çıkmadığından eksiltme on gün uza
tılmış oldugund-an ıhale"' 1-11-941 cuma günü ~aat ıı de 
yapılacaktır .• 

2 - Kilosu 75 kuruştan muahm men bedeli !l750 lira olup mu -
vakkat teminatı 281 liradır. 

:1 ·- Talipler muayyen günılr ··<mi•·ıl kt•l:,cla !Hazını 
~atın :ılmn konı:~\'Ol·ıı ""ii 1 ··1ı"' i P·tnıeleri. 

nmirliğı 

lzmir levazım amirliii ıalın alma komiıyonundaaı 
l Kapalı zurf usulu ıle 605 bin kilo odun alınacaktır. 
2 Ileher kilo<unun muhammen bedelı 1 kuruş 75 santimdır. 
:ı - ~Iuhammen bedeli l 2100 lıradır Muvakkat teminatı 907 

lira 50 kuruştur. 
.j - lhulesi 5-11-941 çarşanlıa günü <a:ıt on altıda kışlada İ?mır 

levazım amirliği salın alma komisyonunda yapılacaktır 
5 - Talip lerin belli gUn ve saat la teklif ve teminat ı»ektuplnrı 

ıle birlikte komisyona müra caıılları. 22-27-:ll-3 

lzmir levazun amiri iti satın alma komiıyonundan ı 
ı Kapalı zaf usulıle münakasayıı konulıın 22500 kılo pirinç 

~atın ı.Iın:ıcııktır. 
2 - Beher kilo«ınuıı tutarı 50 kuru~tur. 
:1 - l\luhammel' lıedı·ıı 11250 liradır. 
4 - 10 11/941 puzartc,ı günü "aat 15.30 ela kışlada İzmir le

vazım amırlığı rntın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - bteklılerın bellı gün ve <aatte ihale saatinden en az bir •aat 

evvel teklif ve tminat mktupl arın ı komisyona vermelerı. 
6 - Şartname !ıergil n kom"yonda görill ebilir . 21-27-1-G 

iz.mir levazun amirliii satın alma koıniıyonundan ı 
1 - Kapalı zarf u•ulü ile 122500 kılo kuru soğan 

caktır. 

:ı iına-

2 - Beher kilosuna tabının edılen fiat 6 kuruş 25 s:ıntım olup 
muhammen bedelı 7656 lira 25 kuruştur. 

:ı -- llluvakkat teminatı 574 !ıra 23 kuruştur. 
1 - ihalesi 7-11-941 cuma günü saat on beştedir. 
iJ - Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 
6 -- İsteklilerin mezkür gün ve s:ıatta ıhaleden bır "aat evvelin•' 

kadar teklif ve teminat mktupelarını lzmir levazım anıirliii;ı 
satın alma komısyonuna vermeleri. 22-27-31-3 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı 1 - Kapalı zarf usulü ile 90 ton kesilmış sığır etı alı~acaktır. 

2 -- Beher kilosunun tutarı 45 kuruştur. 
3 - 'luhammen bedeli 40500 ,ıra olup murnkkat teminatı ~il~! 

i•ra 50 kuruştur. 
İhalesı 7-11-941 cuma günü saat on beşte kışlada izmq· le
vazım amirliğı satın alma komıgyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin mezkur gün ve saattu teklıf \'e temınat mcktuıı
larını en az ihaleden lıır saat ·ev,·el komısyona vermlerı. 

22-27-31-5 

lzmir Levazun Amirliii Satın Alına Komiayonundan: 
1 -· Kapalı zarf usulü e miinaka.<aya konulan !JO ton patnle< 

sntın alınacaktu-. 

2 - .\l.uhammen bedeli !l bın lıradır. 
3 - :lluvakkat teminatı 675 liradır. 
4 - ihalesi 7-11-941 salı günü •aat on beş~ kışlada İznıır lcrn

zım amirliği satın alma komısyoııunda yapılacaktır. 
5 - lstelkılerin belli gün ve saatta ihale saatından en az bir sa.11 

evvel teklıf ı·e teminat mektupları111 'komıs,·ona vPrnıelen 
G - Şartname•i her gün komisyonda görülebilır. 

22-27-29-4 

Avcılar köyü askeri poıta 618 Satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usulü ile 2300 ton ot alınacaktır. 

2 - ~iuhammen bedeli 137500 lira ulup muvakkat teminatı 
10310 lira 25 kuru;ur. 

3 - Eksiltme 11-11.!!11 salı günü aat on birde Küçük Çekmece
nin Avcılar kö~·tinc!eki .. atın alnı<! komi"yonunda yapıla -
caktır. 

4 - ~urtnanıe her gün 111ezkôr krımi~yonrlan istenılt"\bil('C~ği gibi 
nıe~tupla ela. müracaat edili1~(· CC\'ap \"ef.ii;r, 

fi - E_ksııtı;ıeye gıreceklerin mühürlü tek'if mektuplarını kanu
nı ve~ıkayı Ye n1tiııaka~:l\ a ist ir:ık , e )~1k·a:""ını ihti\'a edecek 
olan kapalı za:flan ihale :wtııııl"'ı hır -a:ıt evveline kadar 
Avcıl·a~ .küyiiııdeki ~atın :ıımı1 koın yonu ı·tyasrtine makbuz 
mukabılınde wrınc·leri la n " 17 ı !I 27 s 

İzmir levazım amirliği satın alma k omisyonundan: 
l - Kapalı zarf ustdıle münakasaya konulan 1'1.·lllO on dürt ıliirl 

yüz kdo .<abuıı >alın alınacaktır. 
2 - ~luhaınmen bedeli i200 yedi hın ıkı yüz lıradır. 
:; - llu,·akkat ten1inat :>4fl beş yüz kırk liradır. 
-1 - lhale'1 10 11 , '.141 pazartesı günü saat 14 te kı~lada İzm.r 

ıevazın1 am riiğı satın aln1a kon1ıs~·onunda yapılacaktır. 
" - 1 alıplerııı oellı giın 'e saatte ıha le 'aatınden en az hır saat 

evvel teklıf ve t~m n:ıt mktuplarını kıımıs~·onae vrmlerı. 
Şartnan;esı her :.;tin k('Oli~yonda görülebıl1r. 2t-27-1-7 6 

o. o. Yolları umum müdürlüğünden: 
.;\1uhammen bedeli 7 5 bin ];1·11 olan l 1 bin adedi tulum 1500 adedi 

ceket ve pantalondan ibaret takım olmak üzere ceman 12500 adet işçi 
elbi•esi 4.11.941 ~ah günü mal orı beşte kaJl1lıl zarf usulü ile Ankarn
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlErin 5 bin liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesıkaları ve tekliflerini ayni gün saat on dörde kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara - Haydarpaşa ve İzmir vezneleı·in· 
de satılmaktadır. 16-18-20-27 4347 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıda miktar, muhammen bed· 1 · em.nat miktarı ile istih al mahal• 

• li gösterilmiş olan 1 kalem tıış kapalı zarf usulü ile •atın alınacaktır. 

1 
:11üııakaea 3-11-nJl paı~rtesi giinü •aat on birde SirkP.cide 9 ~ncı.ı i~let 

me binasında A. E. komısyonu tarafından yapılacaktır t. leklılerın te· 
minat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni giln saat 
ona kadar komi•yona vermeleri lazımdır. 

Şarnameler parası olarak komioy ondan 
Ocak ~Iiktan )1ulınmmen tw>rlel 

Sırt köy 8500 23375 
19 21 23 25 27 

verılmektedır. 
Teminat 
175;ı.1:ı 1 rn 

!lJ88 4415 

inhisarlar sarao Fabrikası Mü. 
dürlüğünden : 
Bııyrnk!Elaki arnzimiz dahilinde lıııı ına'' 227 :ıii;a~ zeytin mah•uliı a 

ikiııdteşriıı 9-11 Paza.·tesi günü """t 11 de .ıçık artırnıa ile "ıtılacııktır. 
isteklilerin mezkur giinde ~hitlcrdckı ( ı·:•ki Aydın Rira fabrikasııırla) 
Fabrikamız miidürlüğüııe mür:ır:ı:ıtl:ırı. 22 25 27 

lzmir vakıflar müdürlü2ünden: 
Kıymeti 1 ira 

300 
Cinsi 
F," 

.:-1 o. ;\Ievkii \'nkfı 
27 Dayı Emir mahalle- Dayı Enı·.ı· 

!~si ,·el rkğirnl<'ni me•cidi 
Yuknrıd:t mahalle me\'k \"e ev.:ıfı 'ııiı:-esi yazılı gayri menkulün mül

kiyeti peşin para ile w :ıoo !ıra muhammen bedel ile müzayedeye çıkarı
larak pey altıııa ahıınıı~tır. ihalesi 11-11-~·ll "alt ı.rilnü saat oııdııclır. Al
mağa istekli olanların yüzde yedi buçuk t•m;ııatl~n ile birlikte ihale ,:.:~
tında vakıflar idare8inde bulunmalaırı ve fazla tafsilat almak btiyenlc
rin her gtln \'akıflar idaresinde varidat mıısasınn müracaatları illin olu-
nur. 44 O 
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Şundan, Bundan 
Kitabın 2eçirdi2i 

tekamül 

ALMANLARA GORE Hikave 1-k. N t ........... "'.... ı amze 
1
"'

111111111111 -Baş tarafı 1 inci sahifede -
- Battarafı 3 üncü sahifede - eclilmekleclir. Doğu cenup lıiilgesinin 

çıkm!ızl.'.lr. Şimdi nııcak kmıl.'.lr iitN·, lı:ıtı kesimleı iııd~ Jı:n<•kat d<>\·:ım P.t -
soll!'a lıiıim gilıi iki kaval.n• :ırasıwla ınPktctlir. 

1 
bulunan lıiı· bayanın yılaııclaıı koı·ku,,u Km•\·ctli hava tC>:ıekkül1.:rimi1. Do -
olııııımulıdır. ııetz ve Don arnsınd:ıld ılü,nıan kun·"l 

G:ılip bugUıı çok keyirli idi. Öteki k~·i ile Rostof c
0

ivarıııda clÜ,;nıaıı l{'~l'k 
İ ~ :! mahzun görüııiiyordu. Kız her rki,;i küllerine, .müstahkem nıe\·kileritv! n· 

Teblii lerden 
çıkan mana 

Evvelce kitap nasıldı?
Bugünkü kitaplara 

rağbetin sebepleri .. 

tarafından sevildi 'Tini hi,.;,pcli.vorclu. 11aklh·e kollarına Riclcletli taanuzlar 
P.u durguııluğn h:ıss:ı;.iy.-. tiııiıı bir ıl ~li yapn~ı..Jarclıı-. Uzak şimalde tayyar0 lt·· 
li ohılJilircli. P:ıkıı~ yine. lın se,.;,.;izli.ıi'i rimiz Murmansk rrhtımlan i'<! Balık . l\1oskoYa cephesinde Al
geııç kızda fena b~ı· tc ·ıı· bı rakı ·ordu. çılar yarımudmnndıı bazı bara kalan 
~l~ ,;abah "C'lİtıtbi .teldifini bilha!'Sa tahl'İJ etmİ il-fo ·kovaya hücnmlarıtıcl:ı fl1anlar durduruldu 

YAZAN: 1. İLHAN BAŞCI ıkı genç ııra,.,ıııcla bır muknye.;e yaııa- Kremlin üzerine bombal:ır atmışlardır. 
bilmek için kabul dmiş buluııuyorrl~. İngiltereye karşı yaıııl:ııı hücumlar-

Bugiln bildiğimiz .müceltet kitap Fakat Galibin gittikcc :ırnntaj teınııı da ccmaıı 12 bin tonluk üc büvük ti- Donetz havzasında ise 
aıırlar süren bir inkişafın mahıulü _ dtiğini hi':ı ~diyorclu. Böyle .~akin ve c:ıret vapuru batınlmı;ıtw. · na:ika mu 
dür. İlk yazı yazan inıanlar his ve ('ekingen duran Necminiıı kaybcdece- harelıe tayyarelerimiz iıı:.\'ilt.eı·~ııin ba- taarruz arttı 
fik:rlerini taş, ağaç veya diğer daya- ğirıi nnlıyordu. lı, cenup ve cenup doğu:ıuııd:ı muhtelif Lonclra, 2G (A.A.) - Ru;; V" Alman 
nıklı maddeler üzerine hakederlerdi. Nihayet, slikiıti !'\Öze k:ırı!'llı: hedeflere tııarrnz etıııi;;lerdir. Şimal! harp raporlarından çıkan maııfL şu -
Babilliler yazıyı yumuıak kil levha- - Galiba yanlış yolcl:ın g(•ldilL A,;- Al'rikmla Tourukta a,;kcri tı .. ;isat mü- dwr: 
tara, veya tuğlalara hakedeı sonra f:ılttaıı gittik<;e uzaJ,l:ı ıyonız. es!'li1· surette bomuarclım:rn cdilmi~tir. ~Io,;kova ceph2;;inde Alm:mlıır mu . 
bunları murabba veya silindir ~ek· Galip ce\'a)l \•enli: Oii~man tayyareleri. Alm:ııı toprakla- v:tffakıvetlc durdurnlm.ıktadır. Do -
tinde pişirirlerdi. Solon kanunu tahta cağız. Biraz g,ç v:ırnıı:ıkla 11 " ı:ıkar .. rı üzerinde ııcm:ıını!'llarılıı'. netz ha~·zn;;ında Alman taarruzu daha 
levhalara hakedilmiş Ve Atinada Ak· - Evet, fakat yine :ıyııi yo];ı cık;!· nerliıı, 2G (A.A.). - Bu dakikaya zivade siddetlenmis bulunmaktadır. 
ropolise asılmıştır. Roma kanunu 12 Öyle değil mi De.rnıı $l'rnıiıı?. Uzun kadar alınan haberlere güre, 25 ilk teş R~ı;;Jar iİk defa ol:ı;·ak tebliğlerinde 
taş levha üzerine yazılmıştı. Yunan- .vollardan ho>;landığıııızı bil<lif{ım ;dıı rinde ~twk cephesiııin doğu bölge:<inde 1Ialo\'\'adan bahsetmektedirler. Bura
lılar ve Romalılar ekseriyetle yazı bunu ;;ize oruyc·runı. . ;;icJcletli ha\'a muharl'l)elerincle c.n :ıltı ;;ı. Do;1 nehrinin bir kaç mil bııtısıııda 
için küçük ince tahta levhalar kulla- I>elik:ınlı 'rn ,.;iiz.cri ile hıı· ,.;eıı 2den; Sovyet tayyare;-;i clli:~i.irülınü~tür. Al- bi\' maden merkezidir. l\Hihiın bir Ra-
nırlardı. beri t::ılip huluııduklııı·ı halde wmç kı- man ,;ava;; tayyareleri, bundan bn~- ııavi merkezi olan Stalino beş glin f:Ü-

mı içlerinrleıı lıiriııi . ecnwktc htıla te- ka, bir col{ ta\'v:ıreyi el~ yerel·~ tahrip · R ı Nihayet Mısırlılar Papirüs elyafın- . t 1 · • · • ren mnharnbslerdeıı sonra u~ ar ta-
dan Papirüs denilen kağıdı yapmı - redclücl gö,.;termc,.iııe ınıa c ıne' i:te - eylemi~Ür. Müte.ttldid lren de tahriµ rnfıııclım tahliye ~dilmhıtir. Kırımda 
ya muvaffak oldular. Bu kağıt, o nıistiı·. 

1 
eclilnıis ve Rostortaıı kalkan mi.ihım Prekop berzahında Almanlar uzun 

vakte kadar bulunan vasıtaların he!l- Bu kı;;a konu:nıac an :oııra clah:ı lıir clernir volunda mlirıakalit~ iııkıtaa harplerden sonra Rus hatla-ı·ına gir~ -
· d · · ld - · · ·· ti Akd hızlı yiiri.imeı!.'! ba ]adılar. Galip h •ıı- uğratılmrnt'ır. Lıı'Jdı·ı,·teı·ı· h'ılcle }·ı'ne püskürtülmfüı.ler-

sın en ıyı 0 ugu ıçın aura e e· elekleri a:ımak ici_n !<'Cll<' kıza elini uza- Bcrlin.~ 26 (A.A.) - D. N. D. nin · 
niz havzasına yayıldı. Papirüs hem t·u"tk ,-~a·clım edırnr Necmi il .. n 1 m ... 1.•. .. 21 ·ık t .- de Al dir. Almanlar, Kalininin işgalini de 
ucuz, hem yumutak ve hem de yazı- . ' '. · •· ,. . .-· . ·u· · . 'ı 'c ı. ogrenc ıgıne gore, · ı e~ı ııı · tamamln·amamıRlardır. Şehrin bir kıs-

ya pek elveri~lı' idi. Papirüse yazı ya· ılerıcleı~ .\ uı ujoı u. Galıp tekrar ettı: man ağır toplan Kron~tadın Loııup ~lo. mı h'llii ·Ruslam; elindedir ve sokak 
~ - lwet maksaıl hedefe varman1"k- • k · · ·l'hk: bı"· kıle;;ıni ' · · zıldığı zaman kitapların şekli rulö . T · .' , . ' . ': gu ı~mrnı \e ı~ ı .tmın . · ' · muharebebrı olmaktadır. Umumıvet 

d 
'd p . . 1 b' tıı. " ehu ler ıaşılıı. ormanlar geçılll' .. müe;;sir bir ~ıırette top ::ıtesıne tutmus- 't'b · .1 Al l . h . k il,,.- · · halin e ı i. apırüsün yanız ır ta· Y·ılnız sabırlı v , • ti' 1 k 1•. .- .. L . ı ı arıy e man aı aıe e ıının a-

rafına yazılırdı. Sonra, bugün harita • ·"' e ce,.,~e ı 0 mıı azım- ln~·dır. ~undan _başka aynı ~un enııı. ğırlaşmasını kar ve çamurn atfetmek-
larda olduğu gibi, kağıt bir değnek (lıı · . .. . . . gradın ıa~ te,_ı,.atı rla .ı·~nuien hn~ - tedirler. Kalugada da şehir içinde Rus. 
üzerine sarıldı. Bazan bu kağıt bir . ~u · ~!ı .ıcln Galıp :'e:ııııı alçnltmı~ \'~ balanmıstır. Bir ço~ hec.ıer.l<'rn tam ısn- lar sokak muharebeleri verm:!ktı:!d!l' -
iki metre uzun olabilirdi. Bu Papi . ı ~kılıı.nııı uzaklıışnı:ı»ını beklcnrnıtı. b~t vaki olduğu gönilmustlir. ler " 
rüı rulölerinden bir o·u Mısırda Necmı ana yoldan ne ka~a.r m.?,.;afede SOVYETLERE GORE . 

1 
•• d b 

1 
ç g p · bulunduklarını anlamak ıçın bır tep.e-

mezar ar ıçın e u unmuştur. apı- · - k 1 .. · · B f b' · · h.f d •. .. • .. •• 
1 

• rada 'ık cwe çı ara• .trafa goz gezdırıvordu. - af tara ı ırıncı sa ı e e -
ruı uzerıne ıuru en yag ve o · "'f ı - k · · 'k' ·k'l ı · ı h b ı 'dl tle cle\"\P' 
1
. • 

1 
· d b k" - •' as aga vurma ıçm ı ·ı ·ı o - g"! erın< e mu are e ere !)1 c r . ' .. 

ımın mezru o maıı sayeaın e u a- nletı·e kad d h ·· .. - · edı']n1 ı·"tı'r · ı k d b 1 • ar a a y1.:11·m·ecegız. ~ . . 
gıt ar zamanımıza a ar ozu ma · D~cı· · · Londra, 26 (A.A.) _ Röyter aja!1. 
mıttır. Üzerlerindeki yazıları da oku· ~- kk" 1 · · ıının Kuibi~efdeki muhabiri bildiri-

k ·· k'. d.. B k" ~ tl "ze - eşe ur <el erız Ba\' Necmı. Ya- , 

---'000----

Moskova 
komutanı 

~a b~umk.t u_n. ur. uk 1 ~gımarge~diği nımızda yol gösteren siz 'oıma~a\'dıııız yoı·: 
rıne ır ı ap yazma azı bu ge•·nze ·1 h 1· . h t . Gt"inlerdenbo.ri Kırımın ,.olu olan P.ra""• ..:ıa gazetes1"n .Je bı"r 

b. k aı'r b. den yazdırı , • ı e a ımız arap ı. J uaı uı 
zaman, ır aç e e ır • Ge k b k ı· b' ')ir berzahda ikinci bü·J·ük meydan 
ı b ti b. k u"sha elde nç ·ız u omp ımanın ıraz so- k / d k h l an ve u sure e ır aç n • ıl k t • J t F k t 1 muharebesı· verilmektedir. Alman ve ma a e neşre ere a -dT d' B d k•t 1 k"t"'p !l"l { aç ıgını nn amıs ı. a a yanız . 
eh ı ırl ı.d u sahyefe ı ap ~rınk .. u uol - yol gö~termeğe vakÜni hasred~n bir '{umen ordularının kendilerine 5 bi!l ·1ı .., 

ane er e mu a azaıı mum un - , J k l . · · ı'sı".'"e mal olan ı'lk muvaffakıvetsiz- kr VQZl eye ÇQdlrıgor 
d R d ··t dd't • yo ar acaşıııdan da hıc bır zaman hoı: , J 6 

mıyor u. oma a mu ea ı umumı I ~ . l k · k . . "ki · d · d' p'ke tayya k"t" h 
1 

d • anmıyacagını ıc rn etme te ıdı. · · erın en sonra ~ım .~ ı ~ .' - l\foskova, 26 (A.A.) - Moskova ko 

Zırai ıslahat kanunu 
Bu kanunla arazisi olmıyanlara, 
muhacirlere ve çiftçilik yapmak 

istiyenlere arazi verilecek 
Ankara, 26 (Telefonla) - Ziraat hacirlere yetecek kadar toıırak nr

Vekaleti, 4.Zırai ıslahat kanunu$ na- mck v~ hunları mi.ilk ı:ı:ıhibi l'cl••rek, 
mivle memleket iktı-.;acli:vrıtı bakı- müstakil ekonomik vnrlıklıır halin<> 
mı~daıı fevkal:lde ehf'mmiyeti haiz ı;rptırnıek, zirai ve formiil ana me;;.:>
_\ eni bir kaının lityihası h:ızırlamak-

leleriııden biri olarak görülmekt ', 
tııdır. 

Senelerdenberi hii~·ük faaliyet !olar. Lfıyıhanm lıiran evvel ::\!<> list'! mii-
federek üzerinde c:alıııılmakta olan zakere ve k:ıhuliindl'n rnnTa me\'kii 
toprak teYzıı da.\•ası, hu defa yeııirlE>n tatbike konulmmn ic:iıı büyük gayret 
eh• alııımaktadll'. sarfedilmektedir. 

Ziraat Vekiıldinde te~kil edilmiş Lıi.)·ihanııı başhca esaslannı top-
olan bir k::misyon. bu me·;zu etrafm- rr.k dağılılmasııııı aid hiikiimler te:ı
da yaptığı uzun t~d.kikleri bitirmek kil etmektedir. 
üzeredir. Vekil, layı ha esa,;larıııın Dağıtılacak toprağın tevziatım ya
tedkiki i~iyle lıizıııt mf':ısnıl olmak- pacak kimselerin tayini, dağıtılacak 
t!ldır. toprağın tevzi miktarı, toprak b<>del-

Ilazırlanmnkl:ı olıın lıu layiha ile, Jui ve lıu bedellerin ödenmesi etrn
memleketimizde çiftçilikle uğraştığı fındaki hükümler bu meyandadır. 
hrı.lde arazisi b_ulunmıyan Hya yet- Bu -e~asların önümüzdeki günler 
mi··en kimselere. çiftçilık yapmak içinde tamamen tesbit edilerek l\Iec
isti'venlere \'ahud memlekete hari.ç- ]isin bu ictima devre~inde müzake~·e 
ten. getirilip. yerleştirilecek olan mu- ve kabul ·edileceği söylenmektedir. 

-----=000------

Istanbulda Lik maclarına 
devam edildi 

l..;tanbul 26 (Hus\ısi) - Lik maç- h.t devre gol:ıi.iz geçmiştır. Bu ılev-
larına dev~m edilmiştir. ;·,mın 7 inci daki~ısında Galatasa-

Süleymaniyc, Beyoğlusporıı ~ • O raylılar ılk gollerini yapmışlar, 4 da
mağlüp etmiştir. ls~anbubpor, Al- kika sonra da Fenerliler beraberlik 
tıntuğ takımını yenmıştır. · 

Galatasaray _ Fenerbahçe mat:ı ~~yısını kazanmışlardır. Oyun 2 - 1 
heyecanlı olmuş ve maçın ilk devresi Galatasarayın galebesi~·le bitmiştir. 
:5Q uncu dakikaya kadar Galat~sara. Beykoz, Taksimi 2 - O ve Beşiktaş 
vın baskısı altmda cereyan etmış, fa- Vefa takımını 4 - 1 yenmiştir. 
• -ooo 

Almanlar Ilmende mu
vaffak olamadılar 

Alman askerlerinin nlek
tuplarında neler yazılı? 

uP~i;:s~ee: ::~r~· parşÜmPn kağıt b" ~.aliıbin k~ndl lhıikııti kucaklamak teşeb ,eleri ve to~çuı~un -~u.za~ere~ı ~e mutaııı bugün P.ıravda gazetesinde çı-
. d d·ıd· B kA - t d .. t k'. ı· k usune manı o c u an sonra: ovyet mevzılerıne umıdsız hucu . - kan bir makalesinde ı>öyle demekte-
ıca e ı ı. u agı or oşe ı e· C 1 ? 1 · l S e · k taları "ekıl ., ı • lhl İ Al ·ı· 'iti . d t t b - ,anı ne o uyorsunuz. mıan sıze ~r yapıyor ar. ovy l ı ... - diı·: Hü um kıta arı Sil a Bunlara a re man sı ıyor ve cı enıyoı u. f e u au · b' .. l 'kA 1 k' b'J' k b · t· d k l !arsa da C ti b .. b"ld'". . k't ki' ~·az mu;;ııac <;·ar < avransa ·ım ı ır ne mec urıye ı~ e ·a mış a· «Düşman vatanın m~rkezine yakin- • f 
re ed ugun ld! ~!k.ız b.1 ~P şe 1ı ne kadar ileri gidecek iniz? \imanlar Rus mudafııasını yarm ga şıyor. Hazır bulunmaklığımız Hizım -
n;ey ana gek. ı. 1 adın ~n ~rcek.r Siz mııl hedefe \'a,.;ıl olmak için, bir .1'.~"..~ffak. olama~n.ışl~.rd~r. Kırım1 !1 dır. Moskova sokakları cliişmanla sün- rını bırakarak kaçml'llr telefatı çok bOgüktOr 
e yazması ı~ap ar -~~- aş 8. 'ap kaclınla da olfla, "ahır Ye c~ arel -<ahibi '~tu.1 şe_hır ve kö~ leıı bır kale halı- gü süngüye muharebelere ~ahn(' ola- 9 
Y0

1 
ktu. O~td8:ça8gda b:up\~nyaz~·::!.1:;. olma icap etti-•ini söyl ıni.·tiniz. Belki 11 almaktadır. bilir. Bunun i<;in her sokak şimdiden Londra, 26 (A.A.) - Röyler Ajan- :ııo~kovu, 26 (A.A.) - Esir -:ılı -

e yazısı ı '·. u ae . 
1 

h k. C"saretiniz haddinden fazla, fakat en .. Lond: a, 26 (A.A.) -.- L?ndranm a. keri bir manzara almalı, her ev bi'!' sınm Kuibişefteki hu,,usi muhabirin- na:ı Alman askerlerinin üzerinde 
~:i~~ i~i;!~d1ı~n;:t:1::;.i ~!~i~:~et~ri;~ mühimmi olan . :ıbırd:ııı mahnımsu · .vı malumat alan ma_hfıllerı, ~aı:ko - kale, her vatandaş da bir asker haline den; bulunan muhabere evrakı, Almanln
di. Bazen bu kitaplar minyatür resim ııuz ! un zaptı. h.'.lkkıııdakı ~lman ıddıası- girmelidir. Almanların merkez bölgesindeki ger rın verdikleri zayiatın l1f' kadar mu
lerle de süslenirdi. Hatta 

0 
devirler- . - Şi!1'dilik ce,;are~li olmak kafidir. ~~.ne te~'.ı<l .ne de tekzıp ede~e~ .va- Moskova civarındaki istihkamlar ginlikt.en istifade ederek llm~n gölü azzam ı>lduğuııu göstermektedir. 

de altınıuyu ile yazılmış bazı kitap· Sı::.ı benımle evlc-ıımcg~ rnıı olduktan ıy ettedıı leı. Keza, ı mahfı!Lr d~ her gün daha kuvvetli bir vaziyete gel- civarında hazırladıkları ı>iır taarruz A-;krr:c>r tarafından yazılan mekttm
lar da vardır. ·~nra öteki meıiy~li de iktiı;ap ede - 1<\lmaı~ kıtalaı:ının l\~?sko~~Y~ 60 ~ı- mektedir. Sovyet hava faaliyeti art- plilnı, Ruslar tarafından altüst. c~il - J:\l"i:. bunlara gPleıı •ı::.:{~·i:ı'arın 

On birinci asırda Şarkta J)açavra- rım, elbettt> .. Sıra ıle .. Fakat kocalnıı·ıı' ometıe mesafede .b~ı ~okt.ı) a .vaı - makta, kan hiç b:ıı· zammı görülmemiş mistir. Göl civarındaki sahil kPsımındc lıeııı-i, öle':'l ve yal':ıı: düşenler hak· 
dan kağıt yapmak uıulü bulundu. eı.ı: a~-~r~1»1. olmak s~ra,.;ı ~_?.liııciy~ ka· lıklar! h~~kınd~kı. ıdd.ıayı ~eyıd e: bir şekilde akmaktadır.» gü~lerce devam eden mu~ar~bel~~~l~~ k ııı!:ı malfıma:. \"c ·ıııck!ı>d:r. 
Bu kağıt Avrupaya geçince ve tabı d.ıı '. cl!iıkl~ı ııı en ce.,arctJı,.ı .olmaktan ~~ 11 _ lııç lııı malum.•t d:ı me\ cud de- General, halkı düşman tarafından oıonra Almanlar eski mevzılerıııe suru! Sovyet istihbarat dair!' ·i bu asker-
makinesi icat edilince kitapçılık aü- ~nı mene kalkışmayınız l'ICa ede · pldır. l\Ioskovaya gönderilmiş olan casuslıır- mi.iş ve ağır zayiata uğratılmıştır. Bir !erden Huberlin do~lbrından birine 
ratle inkişafa başladı. ı·ı 111;. • • • • • l ... aınba şişelerini elan ;;akınmağa çağırmakta, bu cıı;;us- Alman piyade alayı Ye hücum kuv\•et- yazdığı biı· mektubu ı1°sretmiştir. 

Kitapçılık san' atı ilerlerken kitaba Şın~clı ıkı. çıt arasıııdan geçı) orlanlı !ardan bir çoğunun Kızılordu iinifor- ı~ri bir noktaya girmeğe muvaffak ol- ~Iektupta deniliyor ki; · 
karşı olan rağbet te arttı ve bugün • T~cmı çok ~ler. "mi:" oldu*undan görUı• satmiyorn1uş magı taşıdığını bildirmektedir. mu~lar."a da mukabil hücumda, Alman - Daima ilk günden beri atPş k:ıı· 
kitapcılık belli başlı bir istihsal ha· ıı:~~yrclu.k(,nJıp 1ıırdenbıı·c. yamııtlr , . . . x hücum kıtaları Rilithlarmı bırakarak cıısınd:ıyız. Yal111z yirmi kişilik bir 
r . ld vuru\'€11 ızııı hıluııu rnkal:ı\'ı\) UZU!' Ke('ecılerde Suluh:ın cıvarıııda İb- -J b I 1 kaçmıRll'll."dır. Neticede Kolnıden ele çık kısımda iki ki'?İ iildü ve bir çok kişi 
ın9ı ~ kı:t b t • h'f ıızun: ı:ıı·ıı· gibi öptii. .Şernıi;ı kolunu rahim oğlu İdris Düzgiclen, clükka - aponya azı {anun arı ~ı~laırclır. yaralandı. 

ır ı a ı ac; ıgımız zaman sa ı e · l 1 1 k k - ı 117 r: l '· .. l' b · · 1 ' 1 b. b' .. l k. d L. Şıl l ()t e re me jp beralıeı· ag-zını a.: . 1ııı_c a ,a l u.~une. am a ı:.;ı!'\esı () - acele çıkarmak istiyor 3 gün Riiren muharebelerde Alma~- Diğer bir m:;ktupda da deniliyor 
~~m~r~ arı kı~ ırını a 1 ı;>1 d~- ~r. a· madı. Fak:ıt artık karal'ıııı Yermi~ti. •lugu halde muştcr.;.-e ~a~mamıı;,;tır. . !ar 2 bin kiı;,;i ile 'ilerinde bulunan dı- ki: 
ın ab .. ı 

1
mad 1~.alds~na 8".erıd .. ıgı za • ı· Galibin ötnkj :ırkada;:ının \'okluğundaıı 9u ı:clıeplc hıı.~•kmtla mı Ilı konınma Tok} o,. ~6. (A.A.) - Parlı~.m.~n.to g· er bir köyü de kavbeinıi~lerdir. - Arkaları:ıd:ın ağlıyacaklarımız 

man oy e egı ır. ır uz parça . .. . " · 1 · ·.. ·• ı t { k t hk'k · b ı umtı k t lı ofe"' r· le J Al •• d 
1 

. . \e gen nıc\ ı;.;ınc en \'eya gorııı e mezlııı,·e rnnunuıı·a ev ı ·an a ·ı ·~na aş an . mı a ı ı, ana yu,;a ~?r. ,,o u ı . Diğer cephelerde de Ruslar, man- !)ek çoktur. 
kagı ı a ınız, uçlarını b\rlettırerek , .. eJi··indeıı i ·t·ı· 1 t · · · t · mıstır. 

1 

bıT saat_ ko. nus.muı;,;tur. H~kum~t. yem laı·ın tank ve )lı"·acl·e ktı•·uetleı·ı·nı·n müş B ı ı onu kırınız V"' 16 h.f ,., · . "ı ace e me;1ıııı ı!'I eıııı - . . _ , .. u mekLUpta ö en ve yara anan 
k d k kt ~a 1 e y?ı'?'ca~a \'Ol'clu. B:.ır yol arkada~ıııı eğlendirme- ka~urı layı.halarının parlamento .. açılış terek"!n vaptıkİaırı hücumlara muka - asker ve zabitler hakkında da ma -
.:re~~e ~7ır~~ af evam Pldnız.t .u ~? te;ıelıblis edecek yeı de ku~ları ~eyrc yordu. Ko ·arken ke;;tirme gitmek mu~ıı~ere,.;ıııden :ıo~r~ c~e.rhal muzak:;- \'emet tmektedirler. Mevziler süratle 'ilmal val'dır. Cephedeki Alman M-
olacaksını: S ~f ı°rması e e ~ m•f clıp yolla!'ı tayine kalkışan bir erkeği 'çin, ö.ıüııe çıkan bir dıv:trı armak rc;;ı~ı ."e baz~ .gecıktı:ıcı .safhalaı:ı~ bir .aJıJ!n bi. ·"le geçmektedirler. Ce - kerleri ile ailebri arasında hep bu-

.: a 1 e ere numara ~yu- sm·emiyeceğiııi anlamakla bcruber keıı 'stedi. Fakat acı bir feryat kopara- bu layıhalar ıçın üı.tlıık edılmemesını , h } ı:. ba;;kınlarla Rusları na benzer haberler verilmektedir. 
nuz Vf'. kagıdı tf'krar açınız gore - J' • k b , k . d .. ·t" n· .. J• S, · · i,;t('mektedir. nup cep e~ın~ - '. , k . : k' h.f • d ( ı;;ınp co · iirlik biı· hiirmet telkin et- r,t ) er e uş u. •il :-. ı .ın .... enııııın. sasırtmak isbyen bazı Alman kUV\et- 000---
ce _ ıınız 1 aa 1 e numaraları arm~- tiğ-iııi de aıılı~·ol'dtı. · cıpl'.1k kolunu. ı,;ırnıı:ıtı ~ C eııç kız • • leı~i de imha edilmiştiı'. S 1 ·ı · d•k 
dagındır ve bazıları alt kısma gelmış Tihavet \'l.hnlı bo t 1 . 1 r Galı1ıle Necmıden. ıı.s.nı uz. aklıRlta Uo flan ...:ıa uındıstanında ovyet - ngı ız sen 1 a-
tir. tat,. makinist formayı mak'ıneye VıJ.nnJ~·ı· \''.il' 'mı :,·ok. 'ııa ge_.nıık· erı 1. nı Uı n, , " " lıuluııu.vonlu. llcı· ıkısı de lıırer şa;ı- } }r } tt - ama b h'f k. ' ' " mu muna ·a~a,,ı B t 26 (AA) o t ş kt arının \,arar an a ıgı z n u &a '. e ıırasını ta ı· [İÇ genG am. ında tekrar IJa !adı .• ;cc- kınlık \'C l:!rccl<lül anı geçirdiler. !n- . a. avya, . . - Hollmıda a ar a 
~e. m~c~urdur. Ekae~ı~etle formanın mi miit:-yakkız lıulunmulan icap dti- .;anı biı· yılan soktuğu zam·rn ııe yap l!ı~dıslııııı ~~ı>?k~nıaııdanlığına, eski- r :\fo. kom, 26 (A.A.) - Sovyet ve 
ık_ı, mıılı boy1'!n~~ k~g~~ kullnılır v~ ğiııi !'öyleı-keıı. Galip genç kıza k!ır.;;ı mak icalıl'ttiğiııi her ikisi de biliyor- ;;ının \'efatı uzerıne 13 ilk teşrinde ge- 1 '}' h f aa}iyetİ lngiliz işçi ı:ıendikalan sekreterleri • 
~agıd.ı.n .~vvb e a

1 
ır yuzu ve sonra dı. cesareti olduğunu gö ·tnrımk için cit- du. Fakat bu sefer foreddiit eden neral $erhofen tayin edilmiştiır. ngı ız ava l\Ioskovada akdtJttil41cri içtimada • 

ger yuzu ası ır. !erin [;ıt'a,;ına girip a.\'akları ile fuİl _ Ga!iı1 olmuş, Necmi ileri atılmıştı. ı: Kahire, 26 (A.A.) - Orta şarkla- Almanlara knrşı harbin muvaffak 
ooo dalıkbn karı~tırıyoı· yılan arıyordu. Biraz evvel Galibin ısırırcasına öp-

1 
• ki bgiliz h'lva kuvvetleri umumi ka- olmasını.ı fo. iri görülecek olan her 

Günün n1eselesi Şimdi öne geçıııi~ \' • ·el'mİ ile Sermini tüğü çıplak kola şimdi Necmi aı:(zıııı nglltere ile rargfıhının tebliği: kar~ılıklı yardımı kabule karar ver -
\'alııız bmıkmgtı. Tecmi <;itleri Ye hen vapıştıı mış, yılaııııı zehiriııi eımıı\!ifo lngiliz bombardıman layyareleı·i, mişlerdir. Neşredilen müşterek be-

Oq tarafı birinci aahifede - ~lekl~ri a~ark-:!n büyük lıir nezaketle bashnıı~tı. Şimdi 0 da bu be.ı·:ız ve Amerı·ka 23-24 ilkteşriıı gecesi Napoliyi bom- yanııameler bilha>!'la sekiz esasa is-
it olmaz. ırcnc; kızın elini tutuyor ve . oııra <lu- narin kolu emiyor, fakat bunu, ha _ balamışlardır. J3aşka bomba tayyare- tiııacl etmf'ktedir. Bazı esa. lnra gü -

Şimdi çarşıda bol bol pazarlık hal bırakıyordu. Galip uzaktan: Gii - vatını tehlikeye atarak yapıyordu: - Battarafı 1 inci sahifede - lc:•i Trablus limanına ve Bingazide ı·e. !ngilter:.- sendikaları, Rusyaya 
usulü hüküm sürmektedir. Bittabi bu rü\·oı· nıu,.,umız? Yılanlar kalnıı:ı mı'? Cü:ıkü ağzında bulunacak ufak bir mak~·ıd zam· k 1 . ç· el gemilere hücum etmişlerdir. Bomba- azamı e,;Jeha yardımı yapılma~! da· 

_ .. . bi,•e haykırı\'ordu çizik hııdi.'ini feci bir öli.inıe mah- . ' -<. • an ·azaıım:ı' ~P .ın e l:ır rıhtımlar üzerinde infilak etmiş vaı:;ına iştirak etmektedir. Tank, ta~· 
açıga vurulmamakta vf' muşterı de G -

1 
· · 

1 
· . giden kum edelıilircl· Ne . k JHPOll)aya karsı olan cephen kuvvet- ve yangınlar çıkmıslır Trablu ta Y'll'e top ve !'\İlah imalinde azami 

mağaza sahibini himaye etmek iate. ıı· .enç ' 17i, ·\f.ıııı~l ~ sessız ce b·ıkı' kolunu ad •l'ı ~~ıı:n.~:ı:ıı genç ·ızın leııdirmektecliı·.' Bu progrıı~a göre: bir rok helleflı>re b~mbalar atılm;ş - ·h;tih~al seviye.:siııe varmak için her 
mektedir. Çünkü, pazarlık ıuretiyle .:ssı1rauAnı. be ı e 1nııyek~ı gd·e.n. 'h'~ Fakat b~ı 'set'erki ; ı~·. u·. b .· 1 - Çunking ordusu tensık edi- tır Deniz tayrarel·'ri Jı~ıduda ·;akın iki f;endika mutabık kalmışlardır. 
b. l d - . .,., VP. hükumetçe 'orc u. c.ı a ncc en en ıııınc ı. ı ' . s ıı'i ıı UM~) ı )pcektir . . . . - . ki' .k S d k ı· 1 . 1 . ır.ma 1•. egerıno .n. · , açılmıyordu: Mağrur mu idi? Yoksa anc.ıran tatlı hır ısmştı. Dii\iik hiı· 

2 
· . .. . bır yeıde bır olomobıl :ıa ıyc olu- ovy~t sen i a ısl erı, ngiltereyı 

tayın P.dılecP.k kıymetınden aşagıya ke d' . . k 
1
• .

1 
.. .. or frd ·•k~ırlığı tebarüz tt' ı; h - Şan-Kay-Şek ıle komuımıt- ııu ve çadırları bomba ve mitralyöz ziyaret hususunda İngilizlerin vaki 

alacağını veya aldığını zanneyler. mt;\jsı~ı genç ·ıza ayı' gornıuy k~I' lı~ı bu e Ş~r . ~ ıren t u. arc- ler araıunda mevcud r.nla~mazlık ateşine tutmuslarclır Deniz ıavy1re- davetini kal)lll etmişleıdir. 
t,te bu hal, bütün narh ve fiat teabi- B ud. .. .. 

1 
J . 

1 
Ş . hos' etmist.i 'Aı·t k~ılnı _gaşye. mıı~' "art hıdlcdileceklir. Ieri Bardivav~ 'hücu'm etmişl~rdir İngiliz sendikaları ;;ekreteri hare-

t
. 1 hd.d 1. b" h • di u uşuııcc tW arıı ·mc a ermın ·. ' · ı rngırmıj orc u ,u G . · b 1 k · · · ı eaaa arını te ı t-Y ıyen ır a • h . . k·ıdar sevildığiııi a 1. d kt · ene aynı progı·am ıca ı o ara · Cenubi Afrika bomba tavyar~leri ket etmiştir. 

sedir. 111 aye: on~an, uzakla:ıp Galılıın yıı- ölın~ğe. bile ı"ızı icİi n ~· '. a~ 1-·oı.ırn ~an-Kay-Şekin motörlii kuvvetleri Gazala la\'vare meydanını ·bombala: ---4MNı---
Bir taraftan fiat tPsbit olunur, ıııııa gıtmeg~ kanır verdi. Hiç olmaz- , ·ıııhmrn ö'...: ·: t'

11 
.'.lll a ıeı~e- takviye edtleceği gibi yeniden h.ıva mıslardır. ·T:ıvvape meydanından bir Nev kt d ki d b .. 

narhlar vazedilirken, diğn taraftan .;a o, kendi~ini eğle 1djı me,.;ini bili- ~ 1 c', eıı.ç k;·;.ıııgkı·oeılıumış ~· ... n l'k. . filoları teııkil edilecektir. ka;a duman : Ü tunu yükse imi~ ve bir yor a o ar a 11 
lk r· .. Jb'ld'-' h"· . nuı~ıc~~mcıtt'll .... . k p~zar ~- usu. unun a a ı ıgıııe ~ . oına \'ilanın üzerine atılan ve to- kaç kilometre uzaktan gorulebılecek yangın çı tı 

l;tum ıurmesı. çar,ıyı çorbaya çevır· bulunması da bittabi vaziyeti daha • . · · S ı · J 1 T • f lı · · · gı 1 çık t r Yerde bulunan 
mek ı·çin ka" fı'd' karışık bir hal~ aokabı'lmekledı'r. Bu pugı~ le ezen N ecmı bunuıı zaraı·sız oma ıue ., azı ye ı.~ j an 't . mı~ ı: b" "k h Nev,·ork 26 (A A ) - Di.ln sabah ır. ~ b 1 ı ı · .. .. . duşman arrare~"l'l uvu · asara , -• · · · • 

P~zar~ı~. eleıtiki bir mahiyet ~ös- itibarla etiketlerin intizamla konma- 1
,
1'. Y~ an ° c ugunu .goı·~nc~ rahat ~ır · - Ba, tarafı 1. inc i sayfada - uğratılmı~tır. Akdenizde düşman ti- bir rlokta yangı~ı .ç~ mı~; bir ~meri· 

terdıği ıçın~ ihtikarı .. ta.hri~ et~eğe aı ve kontrol.ünden başka, pazarlıkla nefes .. almış~~· Artı.k bıı şe~ den koı ~- bombardıman tayyar~lerinin. Tu!ıu>ı ~~ iaret gemileri bomba ve mitr·:ılyöz kan petrol ~P;mısı ıle bır İngı!ız ~l:· 
ve bealemPg" cok musaıddır. Dır çok satısın da şıddetlP takibinP. ihtiyaç nı~laıına lıızumk\oktu. Yılanın ısır- çıklaırında Fransız Dıvona şılebın~ hu 1 ateşine tutulmuşsa da ne gibi netice- mısı ve ıkı havul :ıteş alm·~
efyada fiat etiketlerinin devamlı su· vardır. Aksi takdirdf' bu yoldan da dıg-ı yer beıı. da . ı a a~lflık~ıın ~onra cum etliğini, ve müı·ettebat ara~ında lel'in alındığı tam olarak miisahede tır. Buralarda 300 den fazla miirel· 
rette yapıştırılmamakta vır, bunların ihtikara sapılabilir. t!eçıvereceklı. Şıı:ıdı bır nuk~e yap- 8 ölü ve 3 yaralı bulunduğunu bildir- »dilememiştir Bütiin bu hareketler- tebat mevcud bulunduğu halele insan 
eaaalı aur"'tt"' kontrol Pdilmeınekle ** manın sırası oldugn halde Calıp hun- mektediı'. d.. . 1 b': t . ·arcmiz d"' . zayiatı olmamıştır. Alakadur mıı-

la ff k l ~m·ıclı V 1 b 1 v· u en yanız 11 a))• • onmemış_ k 1 h"d' d h h · b' b , ' c, ~uva a -~" • ·. e yo u u - .. ışi 26 (A.A.) - naytcd Pres bil- dr. am ar, a ıs~ e er _angı . •r. ~z-
mak bahane ·ıj l_e onla~ ı~ yanından clırıyor: 000 gunculuk e. erı olmadıgını bıldırd;k-

Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK cacldesind.e 112 numarada teessüs eden NARIN lokanta!'!! 

bayramın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
meklocinde saat o.ıı ikidcrı biı· buçııiJa kadar klü ik muzik ve akşamları 
. aat ALTIDAN itibaren memleketin en mütena saz heyeti ve okuyucuia
rını dinlemek zevkini ancak f...ARIN LOKANTA ve GAZİNOSUNU teş
rif etmekle elde edebilirsiniz. 

uzııklaştı~ Sernıın Galıbııı haklı ol- Mü:>temleke nazırı Cib ... tideki Fran- • d d !eri halde tahkikata Amerikan aieyh 
dağunu anlıyordu .. Yol ııe kııdıır U· sız kuvvetlerinin Fransız Somalisini' An1erıka a ma en ame- tarlığı ile mücadele cemiyeti azası 
zuıı ol_ur~a o~sun msan u la~ma,::ıııı i~gal" başlıyan Brit.anya. kıtalarına mu lesinin grevı· da iştirak etmektedirler. 
bılmelıyclı. lyı yolu ve ta:11 zamanın- kavemet ettiğini teyit eylemektedir. 
ii:ı seçmek eRa!'tı. Şimdi. kendi,::iııe Vişi, 26 (A.A.) - F•ı-an,;ız Somalisi Va13ington, 26 (A.A.) - En büyük m'!murluğuna tebliğ edilmiştir. 
bi.itün hayatınca yol arkcdaşlığı ede- vaiisi, Kıızorof istikametinden geleıı' yedi mad'!n şirketine mensup 43 bin ·Ruzvelt, • endikanın umumi merke~ 
.:ek Necminin doğru yolu iıulmak Dögolcü ve Britanyalı keşif müfrezle- amelenin, cumartesi gece yarısından zinden, aracılık siyasetinin devam etti
içir; dikkat !'larfetmesinin mana ve rinin şimal~ doğru çekildiklerini bil -ı itibar en gırev ilan edeceği maden a- ği şu sırada grevin teh ir ini istemiş • 
kıymetini anlamış bıılunuyol'du. dirmiştir. ı melesinln sendikası tarafında.n maden tir. 


