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Nahiye teşkilitının genişle· 
tilıiıesi kanunu hazırlandı 

Merkez cephesinde 
Rus kuvvetleri 10 kövü 

istirdad ettiler · 

Leningrad cephesinde 
Çok şiddetli topçu ve 

hava faaliyeti oldu 
l\Imıkova, 28 (A.A.) - Buglin ji(- • 

ı~ üıeri ııe<"'edilen Sovyet tebliği: Berlin, 28 (A.A.) - Alman ordu-

0•• rf"'ı ı·dare komutanı muhbı·rıe·r ~r~~:1~r~n~~ce~l~~~ı;::~re:.:· J:~~~ ~;~i.=p::~:~~:~::,:,:
1

~:::
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:e::s:;n~~: 
11ıo·kova 28 (AA) s . , Alman :ıirır iopçu bataryaları, Kronş· 
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• t hl• • liii'i: " ' ' · - .o\ yet t~·J· foıl .ı1ım.ıınınd1a bulunant SoBv.vet harp "" tt · 27 e~ lıJI ıtliııü kıtal el · J:"Prııı <"rıne :ı eş açmış ır. ir kruv-:ı.. a ın a ır e ıg neşre ı knışı b[ıtfill CE'phede J~~;.mı!tmiı~1:~;ıt: ziirde ~·:ıngın <;ıkarılmıştır. . 

25 eyliılde 44 Alman t P ~ d" J Tlttrkoflıı :Mosko\'a bölgelerınde 

B 
• b ld b ld kl b' • • k • • • riıı " ı · r Bizi J.. an·are't u; - \'p \'olganın kaı•nağında faaliyet 

azı muhtekırler Istan ll a u u arı ır çare ıle hır ·ai elbıseyı 110 lıraya ı·edfı.'.1 ' l1 • . m ,.ınbımız H !O,\',{l- ~'Ü~(~re:ı Alman 'tayyareler!, dilşman 
satmagu a teşebbüs ettiler. Bu mühim mesele hakkında tahkikat yapılıyor Moşkova, 28 (A.A.) - lzve,tiy:ı ı;.ı- ~~~~~~dı~~~a~~~·i·ler~~;nıry~~~bn:ıı 

1 
latanbul 28 (Huauai muhabiri

mizden tel~fonla) - Dahiliye Ve
kili Faik Oztrak, buıün Ankara· 
dan ıehrlmize gelmi• ve ı,..yanatta 
bulunarak demiıtir ki: 

- l'lahiyeler teıkilatının genişle. 
tilmeıine aid kanun projesi hazır
lanmıştır. Yakında Bliyük Millet 
Meclisine oevkedilecektir. Bu ka
nunla nahiye adedi aıttırılacak ,.e 
nahiye mildürlerinin aeli.hiye:leri 
ııeni,letilecektir. 

Anlaııldığma aöre yeni layiha ile 
köylünün itlerini aüratle ve kolay
ca ıörmek için tedbirler alınmakta· 
dır. Köyllinün ihtiyacı olan muhte· 
lif ..,yler, nahiye müdürleri tara
fından ıüratle temin edilecek ve 
köy!Unün aailık ve iktıaad bakım. 
!arından ihtiyaçları huıuaunda çok 
haaaaa davranılacaktır. Layihada, 
köyllilerin yeni tetkilattan azami 
istifade etmesi gayeıi istihdaf edil· 
mittir. 

ZC'tesi yazıyor: • • ' . . ..ıı • • ., ı • . * * * . "' 2\Ierkcz rephesinde Ru• kuvvetJ>ı i • _.. t~)) ar,..erlmıı,z Kronşt-ad cıv:ırıııda 
ulmzanz mektuplarla, uydurma 1 J<!rniya civarında 10 köyü istird:ıd ~t- Alman top ulan Li • 1 ~ır S~v~·~t zı~hlısın:ı t::ım i~abetler el-

adre• ve imzalarla mektup ve iati- -ni~lerdir. Bu havnlide bulunan klllli- ~ r guyu :ıeçıyor ar 
1 

e. eı.~'\ erdır. Alman h:ıva kuvvet-
dalar geliyor. Bunlar da imzaaız yetli dilşmnn tayyaresi ve zırhlı ~· ,. erı1 ~s ovaya gece Jıücumları yap-
gibi yırtılmaktadır. Mütereddid va molıilleri imha edilmiştir. On kilom o;_, ç• d mış .nr ır .• 
tanda.şiarı imanlı, azimli ve feda- lgenisliğinde bir sııhada faaliyette~;~~ ın e ~tt''k~ daha aldılar: 
kar olmağa davet ederim.» Junaİı l(uvwtlc~·imi?., Desna ırmağırıı:ı b'ld'e"İtl~ğ·~· 28 .. <A.A.) - Resmen 

MUHTEKiRLERiN YENl BiR 
USULÜ: 
İstanbul, 28 (Huıu•i nıuhabiri

m;~den telefonla) -·- g,.,.ı muhte
kirler yeni bir utul bu!mıı~lardır. 
Beyoğ !unda bliylik mağıızalar, müş 
terilere kuma9 satmamakta, kendi 
terzilerine diktirmeğe rnzı olurH 
nrmektedirler. 28 liralık bir ku. 
mn~ın bu suretle 110 liraya ı:atıl. 

dıirı lesbit edilmi,t:r. Tnhkikata 
devam olunmaktadır. Muhtekirler 
derhal adliyeye verilcceklcı·dir. ' 

... ı;[" 
Yine yapılan tetkiklerden bazı 

muhtekirlerin diğer hilelere de baı 
vurmak istedikleri aezilmi§tir. Kon-

geçidJni zorlamıya muvaffak olmuşb•·· ı uı ı ıne gure, Petroskoi 40 ki· 
dır. . • Japon kıtaları Şang-Ça- lomeıre garbında bulunan Preeze 

.Moskova, 28 (A.A.) _ AskuEk A~m~n kıtaları tarafınd11n zaptedil-
mccburiyeti t:ıtbik edilmiye başlanmı~- yı aldılar mıotır. • . • . 
tır. :.\Ioskov:ıd:ıki bütün fabrikalar • e • Macar kuvvetlermm vazıyetı: 
müesse.<eler, birlikler te~kil etmişler- • • ~u~ape.şte, 2~ <A;.A.) - Maccır 
dir. H:ı2ırlıklM" tamamlanmak üzerc· Hannan ega/etınde Çın selahıyetlı mahfılJerı, müttefik ordu. 
dir k larının Ukraynada ve Karadeniz hu-

. mu avemetinin kırıldığı du~l~rı~d~ ?'eni başanlar kaydettik 
b "ld · • • leı mı bıldırıyorlaı" Hava kuvvetleri 

Dük dö Vindsor l ırı/ıgor de işbirliği yapmak suretiyle Macar 
Nankin, 25 (A.A.) _ Japon umu- cephesind~ Bolşeviklerin hUc•ımunu 

mi karargahı bildiriyor: püskUrtm~ış.' Sovyet hatlarında arka 
Amerikadan Kanadaya Japon kıtaları, Çin mukavemetini ~rkaya görillen tahribattan iyi neti-

• kırdıktan sonra Hunnan eyalet!ııde celer '!llınmıstır. 
hareket ettı (Şang-Ça) yı işgal etmislerdir. Moı~ova bombalandı: 

• Şanghay, 28 (A.A.) _. Şehıri kur- ~c~lın, 28 (A.A.) - Dlln tayyare-
tnrmak için Çin kuvvetleri Umidsiz leı·ımız Moskovndaki askeri hedefleri 

Kanada ve lngiliz kuv- gayretler s;rfetınektedirler. Çinliıer, ~onıbar~.ran tn~şıerdir. :aombar-
• Kiynng-Çu ve Annayvey mnıtakaların- ımn~ e ı en as erı hedefler ı.rasın-

vet /erı Almanyaqı da da şiddetli muharebeler vermekte- d~ Kıyef gar! da • vardı:. Mııtead-
. t "lA d ki dir. :Maamafih Hunnan'ın merkezi olan 'l!d b~mbal~r ısabetıyle Kryefe giden 
lS l a e ece er Şang-Ça'nın düştllğü henüz knt'i s•ıret- ~ıft şıınendıfe~ hatt!nı~ ~aşladığı bu 

ÖRFf İDARE KOMUTANININ trol te~kili.tı, şehrin muhtelif ıemt-
TEBLl<ll: !erinde gı-niı mikyasta faaliyete 
lotanbul, 28 (Huouoi muhabiri. 

1 
geçmit bulunmaktadır. Bu itibarla 

' d t 1 f 1 ) Örf' 'd Dahiliye Ve .. ili Faik Özt••k mu t kiı-l rin o"' tla yal..a ,,.,..,.,.~ 
mız en e e on a - ı ı are K ~ adliyenin !_>ençeaine tevdi edilecek. 

,.k~o~m~umtma~n-ı,ı...•'•a•%•et•e•lemrmeo.liıgmön;o.;;,demrmdm;&ğı•'--t•eb•lüi~~in~d~e·h~a~ı•k•a~d=i~y·o~r~k~i~:~~~~~le~r~in~d~e~n~2~üe~h~e:.,:e~d~il~m:e~m::;_ek~t~e~d~ir~.--

Tahran 1 j 
Konferansı :..,_A_s_k_e_ri_Vı_a_z_ı-..y_e_t_,_ 
GI, Veyvel Hindistana AJ J • b• 

dönüyor man ar yenı ır mu-
hasara hattı peşiride 

te tevid edilmemiştior. ıstasyon. !nhrıo edılmıştır. Verrk'!l. 
ş,.4, ··KA Y..ŞEK'l.' DA l'ETI: -;a Jl'eçidi ile Kremlinde mühim ha. 
Vaşington, 28 (A.A.) - Bri!anya .arlar yapılınıstır. Moskova istasyon 

hükümetinin talelıi ile Sir Otto mali ve ların:ı yapılan taarruzlar, nakliyatta 
i~tı,adi bir vazife ile Çine gltmiştir. lıir ~ok arızalar temin edecek derece
S.'r Otto, son zamanda vazifeten Aıııe· •lc dır. . ., 
rıkll;dn bulunu):ordu. Birm:ınyu hükil- Berlı~, -8 (A.A.) - . Alman t:ıy
metı ııam!na bır müşavirle Am~rik:ı vnrelcrı. _Feru aç'.klarında ceman 
namına. bır znt, kendisine refakat et· 130~ .to.ıııl:ıtoluk ıki düşman ticaret 
mektedırler. Çine yapılacak en mühim ·re~ıfü~.ı b~tırmışlardır. Dün Manş 
yaordımın iktısadi olacağı hakkında denız uzerınde İngiliz tayynreleriy
Mareşal Şan-Kay-Şek tarafından fn. le muhn~·ebcye tu~arak 2~ düşman 
giltere nezdinde yapılan davet üzerine ~y;rnresıni düşürmüşlerdir. Dilşman 
iki hükumet arasındaki is birliği mcv· '~yyareleri, dün ne gündüz, ne de 
zuu görüşiilecektir. · -n•.,.•mı llrind -Mf .. d., _ 

fGlYınlYın M®}~eo~~n 1 
Moskovadaki askeri hedefler, is- Büyük bir okuma işti-
tasyonlar, Kremlin bombalandı ~ 
Şimdi Kiyef meydan muharebesi suretle Rostof üzerinde bir hakimı- Dük dö Vindoor yakı karşısındayız 

sona ermiştir. Yeni inkişaflar için yet elde edilmesi mümkün olacağı Ottava, 28 (A.A.) - Vaşingtonda 
biraz beklemek li'ızını gelecektir. r.ıı gibi şimale ve şimali garbiye doğru Ruzveltle görilşen Dük Dö Vindsor ve 

, ink.işnfm Har~of ve Ro~tof isti~an;~t- da bir islina~ n~ktası tesis edilecek zevcesi, dün buraya gelmiştir. Çpğu M kt , . . 
lerınde olacagı tnhmın edılebılır. ve daha genış bır muhasara hattı kadın olmak üzere iki bine yakın halk e ep bınasına lhtıuaç vardır Çıfte tedrisat . I Haberlere göre Almanl~r, bütün Din v~cuda getiril~b.ilecektir. Almanlar, kendisini karşılamış ve alkışlamıştır'. 1 

. . yeper h:ıvza,ını ele geçırmek ve son- Kıyef ve hav:ılısınde milyonlarca in- Londra, 28 (A.A.) - Kanadalı kı· kald ı d M b ,,~ b' h k 
- General Veyvel '.n. ~a Donct~ havzasını işgal etmek sanı doyuran en beraketl!. topr~k: taat ~umandanı Makmusen, Londrada ırı malı ır • a a f ır are et lazımdır 

Lo d 
8 

(AA) T·hrandan ıstıy,.ceklerdır. larda bulunan maden komUrlerım yaptıgı beyanatta, Almanların Panter Y' k . .. ~ d ' 
/ıı. n rn, 2 · .· - b'~' 'ld'"' Alman kavııakları, Harkof şehri- ele geçirebileceklerdir Donctz böı- kıtalaorının vuruş kudretinden İngil'z •. •ne me tepler meselesıne done·ı· .e •r. Mektepte bulunduğu saatler. 
il sso~yetid J'..ress RJansına ı .. ı;r.ı '~'; niıı elli kilometre uzağında bulunan gesinde milyonlarca to~ tahmin edi- ve Kanada kıtalarının vuruşu daha cegız.. . . . le mektep haricinde kalan saatleri, 
k c ~orc bugk~n 1Tahra~da 1m~llım . Alman kıtalarınm bu şehri süratle len antrasit vardır. Almanlar Har- müdhiş olduğunu söylemiş ve demiştir .. s~vınçle, _kalbımız çarp~ .çarp.a, normal yaşayış saatlerine asin uy-

on erans a · 0 unn;?ş ~r. n~ı ;:~m muhas:ıro edeceklerini haber veri - kof - Rostof demiryolunu ke;mckle ki: goruyor_uz_ kı, memleket!e b~ıyilk bır mamaktadır. 
-Devamı 3 uncu Hhı e yorlar. Rostof, nisbeten daha emni. Kafka~yanın batısını da yardımsız - Muhtemel olarak İngiliz ve Ka· okuma ıştıyakı, kuvvetlı bır dalgu MuaJJimler de hiç durmaclan bir 

Finlandiya ya 
verilen nota 

yetledir denebilir. l\Iaamafih Kırım bir hale koymayı istihdaf etm!ş olur- nada zırhlı kuvvetleri Almanyayı 's· lıalınde, mekteplerımızın duvarları- sınıftan öbür sınıfa girmekte, fazla 
yarım aclasınd:ı muharebeler veren lar. Maamafih Ukraynada şiddetli tila edecektir. Bu ku'vvetlerin S : , na çarpıp durmaktadır. Şehırlı, ka- ders almak mecburıyetine düşmek
Almanların Az:ık denizinin şimalin- yağmurların erken başladığı ve bu. berge yaptıkları baskına benze; h IJ•ç: sabah ve -~öylü; bütiln bı~ :ı-atandaş tc, talebeyi Jayıkıyle tanı_mak, kon
de en mühim bir liman olan ve fiyni nun neticelerini beklemek :cabettiği kat yapmaları ihtimal dahil' d d' arc kıtlesı; cumhu.rıyet ~evrının hazır- trol etmek iınkll.nını bulamamakta 
z:ımılnda çift demiryoliyle Mosko'- de bildiriliyor. ın e ır. ladığı bu ımkana dogru atılmıştır. ve yorulnıaktadırlar. Mekteplerin 
vaya b:ıglı bulunan bu mühim Rus İki tarafın tebliğlerine göre muha- ... 'l'Jrk vatandaşının, .uyanan ıdrak ve muay.ven ve normal q_lan t~d.ris esas 

1 
. şehrini bir ıın rwcl zahtetmek isti- rebeler devam ediyor. Leniııgrad ve I .%A .. ....,.~ ;T I."....., şuum, okumıya, bılhassa çocukları J:ırı haricindeki her tedbırın, der-

ngıllere, Finlandiyadan }ecekleri ele t:ıbii nddoluamaktaclır. Ode.qa müdafaaları tutunmaktadır. ,.., .....,. liıı ,.,.....,. yetıştırmıye .karşı tam bır hamle ve _Devamı 2 lnci oahifede _ 
• • • Rumenler de Odes:ı mınakasındaki h.areket halın.de bulunuyor. Bu va-

neler ıstedı Fakat. Rostofd:ın evvel hede~, muharebelerde zayiat verdiklerini • zıyet, hıç şuphesız kı, memleket 
Donctz ıle .. Dmyepe~ . a~a_sınıınkı Sılah taşımak içinde bır de mektep, muallım ve Japonya - }"acısı .1 ?lrıcii 8!!hifede - Harkof endustn ~chrıdır. Çıınku bu -Duamı 2 nci Sahifed- H .. b .. tahsisat meselesini ortaya çıkarmak 

er gun za ıta autunlarında, ta. t d · 
banca ve bıçak mÜHdereaine aid ha· 11 ır. . . 

Şark c~pheıindeki mlithit tahribat 

herler okuyoruz. Bu ·arada, ayni va· Fılhakı.ka hına . meselesi, başlıca Ingiliz dominyonlann
daki tebaasını çekiyor l 

aıtalarla yaralanma veya cinayetler ınevzµlarclan. bırıdır. Binasızlık her 
vuku bulduğunu da görliyoruz. Ya· tarafta ya kafı mıktarda mektep a
ralama ve öldürmelerin mühim bir çılamamasına, yahut da çifte tedrı
kıamı, ani aaabiyetlerden ve irade- snt usulilnün tatbikine sebebiyet 
sizliklerden ileri geliyor. Belki, o vermektedır. llükümet, eldeki bil· /ngiliz tebaalı 361 ki-
dakikada vak'a kahramanluının tun imkanlarla, mektep açılama· • dı jı 
yanlarında ailah olmasa, nP bir in· ınak vaziyetini bertaraf edıyorsa d:ı Şl e apongadan 
aan yaralanacak veya ölecek, ne de 1zıııir de dahil olduğu hajde bır çok ayrılıyor 
diğer biri zindanlara düşecek, yerlerde muhtelif dereceli mektep. 
mahkum ve mahvolacak.. lerde çifte tedrisat u•ulüniln knldwıl· . Tokyo, 28 (A.A.) - Japon hari· 

Zabıta aili.hları toplıyadursun m:ısına bir çare bulunamıyor. Çiln- eıye nezaretinin bildirdiğine göre, 
fakat büİün vatandaıların kendilik'. kü hllkOmet, memleketin her tam- 11621 ionilll.toluk Hiye Maro vapu. 

ilerinden bu korkunç ve tehlikeli va· fında ihtiyaca göre ve kend: biitç~- ru, Hindistandan ve Yakın şarktan 
1 aıtal,.rı fırlatıp atmaları lazımdır. sinılen mektep binası ya11mağa kalk ;e şarki Afrikadan gelecek olan 800 
1 
Memlekette kanun var, adalet var, sa, buna bugünkü Veklilet biltçesi Japon tebasını getirmek üzere Ko
mahkeme var, zabıta var hu.zur ve asla kifayet edemez. Halbuki şu da heden hareket etmiştir. Diğer taraf. 
emniyet var.. ' bir hakikattir ki, çifte tedrisat usu- tan Anhui vapuru, J aponyadan git 
Bıçak ve tabancanın böyle bir yer· lilııden alınan randıman, hiç de bek mekte olan 361 İngiılizi Hong-Kong 

de ifl nedir? !enen randıınan deiildir. Bır kere ve Singapura ırötUrmek Qzere dlln ** talebe, yan ırttnUnU boşa ıreçirmek· ıık~am Yokohamadan kalkmııtır, 
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Mii~ıiha T c Hadiseler içinde 
-· :~~~~~·11.~~~~·..ı~·i.a 

Spiker Tcr.~ine hir iftar .. 
• 
1 

1 

Radyonuzun düğmesini çevirdiği~ YAZAN: İ. İLHAN BAŞER 

1 
S. . J • • • • d k } k . . nizde •amianızı olqıyan bir ses du. Ş" Komşusunun hiç patlıcan yemediğini . ınır erınızın esaretın en urtu ma ıçın ıld Maçları öğrenen Veli zade bir akşam buza-yunc8:.. '!ayri ihtiyari or.ada duru. r, Ii-. l • . h k t t• li • • sana a,ına olmasanız bıle, bu sıze hi • ._iiiii;aiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tı iftara davet etmiş. Tabii ahçıya 

ıra( enızı are e e ge ırme sınız d tenbihler verilmis, hnsuşi: yemekler 
----------------------------- t~p e en sesin ve konuşmanın ahen- F db 1 e • d •• •• ihzar ettirilmiş. 

. .. .. gme kapılır, onu bir müzik parçası u o vsımı un u Hilkatin müstes- y A Z AN: ~ 
1 

Çünku b_cn bl!ş ~~r- kadar zevkle dinlersiniz. Spiker, mu- .a Bu davetin neş'e ve heyecaniyle 
n bir eseri olarak 1 N." . ~·· esem >11z oBn dı . 1ı. hakkak ki her hangi bir radyo iıtas- akşamı dar bulan komşu efendi, 
v~r _yüzünde. husu- Dr. ıyazı oı11men yorsunuz en ı yonunun en 1 1 •• b k b d ezandan bir çeyrek önce ic:.ıbet et -
~ ::1 do''ktu''k"e. emı'nı·m esası e emanlarından- musa a a ar a aş a 1 H . bır meY!ne ·n - . . .., dır. Hemen her memlekette spiker- mifi. avaların güzel gittiğinden, 
ıı:p bulul!an kadı~larda ekserıya ş~- k~ ?k~yuculanm arasıncl:ı. falanc~ ~ere ne kadar ehemmiyet verildiğini kııım .)ddetli olmıyacağındaa, şun-
h~~ oldugumuz y~rek ç~rpması, go- gıbı dıyenler pek çok buluna~~ktır: tfitiyor; beyaz perdenin yıldızları dan, bundan, sümmettedarik sözler-
nul bulantım, bogaza bır top-aç tı - Olur olmaz şeylere kızar. Sınırlerı kadar şöhret kazanan spikerlerin le biraz v-akit geçirdikten sonra sof-
lrnnması gibi arazla belli olan sin.ir- kurulmu'ş bir zenberek gibi harekete isim ve resimlerine mecmualarda sık Alt DO d e G.. t tak 1 ı·a ba~ma geçilmis. 
den bah~tmek istiyorum. Eı;asen ou hazır bir haldedir. Tatlı bir so~- sık tesadüf ediyoruz. Küçüciik mik. 1 r U V 0Z epe im 8fl Top pntlamış, ilk gelen saksunrn 
h . 1 kadınlarımızın ince yaradılışla- bet esnasında gülerek yapıJ[.n bır ı-ofonun başından her gün dünyanın kasesinin buğular saçan kapağı kal-
rıııın abil bir netice~idir de. Ve alel- latifeye olmıyacak şekilde mana ve- dört bucağındak{ dinleyicilerine hi- rakıplerine naıı•p geldiler dmlmı • kıyma ile karışık patlıcan-
. ·k~l!r baskası tarafından bilinemiye- rirler. Hazır olanların nc13C'lrrini kı- tap eden bir spikerde aranan vasıf- -. elan yapılmış nefis bir corb~ !.. 
t'Ck bir sebebin tesiri altında zoraki rarlar: Sinir meselesi. ların başlıcası sesinin radyofonik ŞİLD lIAÇLA RI: ,·af eden Aıtınordunun bir hücumunu Davetli komşu bunu atlatmak icin 
bir ic~~ da .sa!ıl.a bilir. Hemen_ ila~e Akşam üstü evine ~öniin~e karı- konuşmasının düzgün ve pürüzsü~ Altınordu 3 - l Karşıya kaya, Göz- da kesemedi!e.r. pid;Ieri. ~e~ellere daldırmıs durmuş . 
c·tmelıyım kı, ıst1.5nalar umuını kaı - sım sokak kapısında guler yuzle bu. olmasıdır. tepe 4 - 1 Ateııe galip geldiler. Said_ Hüseyin konmbinezonu sürat· Kendı~~ı Ç_?rbaclan mahrum eden 
dr.yi bozmaz. Her ne ise, bu bahsi !ur. Yemek ma:ınııı hnzırlanu-. Bir· Dün Alsancak sahasıııda Şild müsa- le aktı ve Hüseyin isabetli bir sutla Al- bıı tes:ıdufe lanet ederken, ikinci ta-
nzatmak benim de pe~ üıime gelmi- den bire evin neş'esi kaçı\'ermistir. Ankara radyosuna yeni spiker alı- bakaları yapılmış Ye böylece 941 - 942 tınorduya 3 üncü golü kazandİrdı. bak patlıcanlı keb:ıp, içinden «am-
~ or. Asıl mevzua geçelım: Ne olnıtı~? slasaya tuzluk koııulı~a- nacağını duyunca artık bizde de bu fudbol mevsimi başlamıı:tır. Sahntln hi- Kar!)ıyakıı.lılar; ancak yirmi sek!- ~.a .. bu rez.alet .. » derken yemPkler 
. r:en blıgün ?~h~ .z!y·ade alelumum dığı i.~in yü~~e.k ses.le. olmıyacal~ soz- işe ayni ebemrni;etin verileceğini, ne yakın seyirci Yardı. zinci dakikada miiessir bir siiratle hli- ·okun etmı~: Patlıcan karnı yarık, 

.-;ınırden ve sınırlılıkte;ı bahsetmek ler soylenmi.ştır: Sınır ~ese le. .. bu huau&ta azami itina gösterilece. Oyunlar: Takımlar sezona yeni gir- cuma geçtiler ve kazandıkları korner- patlıcan o~u:rttma~ı. patlıcan imam
i.~t.iyorum. Sinirler ef'al ve harekatı. Tramvaya, otobii~e hınet·; knlaha- ğini sanmış, ııevinmiatik. Fakat bu miş olmaları ve evvelce buna hazırl:.n- den şeıref sayılarını yaptılar. lıayıldı, yoguıtlu patlıcan kızartma
mızın nazımı olan dimağın irtibat un- lıktır. Sürtünmek m~cburi \ ' .:! z:ıru- tahminimiz büsbütün aksi çıktı. Rad- marnış vaziyette bulunmaları yiizüııden Oyun Altmordunun :ı - ı galibive- .· ı,~ patlıcan · alatası, pa !ıranın bir 
~urlarıd.ır. Ak:tiiali.teye uymak için ri olmu .. tur. Buna .rag.m<.'n ~urmacla:1 yoda, aesiııi yeni işittiğimiz; henüz bozuk bir oyun gösterdileıt· \'e bittabi ti\·le neticelendi. · \'ı 'lll cıwaı .. Sofr.ann üzeri patlıcn"l 
:.stersenız tesbıhi bır başka şelde so. homurdanır. Terbıye.-.ınc gort' , lfa;-1 düzgün okuyanuyan ajansın esasen bu maçlardan beklenilen zevk ve h!:'ve- · ATES - GÖZTEPE: aile:ıiniıı hlit.iin ahfadiyle dolmus. 
knlırn: Harp dünyasında yaşıyoruz. galize de sarfeder. Para nrdı~ı ağdalı olan ifadeam'i içinden çıkıl Mn da göriilemedi. · Bu o.\:unu; Ate .• - Göztepe karşılaş- Artık Plii\'ı bekle~ekten ba~k:l 
Yüz binlerce insan kanı . el gibi akıp halde niye rahat gidemiyormuş? Du: maz bir hale koyan her cümlesind; Dün sahada oynanan her iki mfü~; ması takip etti. ..;:ıre k ıı lmamıfl. Hardı patlıcanlı pi-
gidiyor. Karşıh.klı boğuşan mily~n: ~nmü '?r ki, tramvay, otobiı,ı ~m~ı~mı şaşıran, baflarken ~e söyleyeceğini fudbol tekniği bakımından çok bozuk- Takımlar; Hakem Faruk' un önür.d, la\'!.. . 
!ar bashrındakı kumandanın emrını 'fJı · n:ıkıl vasttasıdır. Ancak ıml,an kestiremiyen cümlesini yarıda hıra_ tu. Top; bilhas;::a ikinci devrelerde yo- şöyle dizilmjşlerdi: J?:~1~~ ıfta;. bu kadar a kla hek
i:ıl'klemektedirler. Ba~kumandanın rıisbc-li'!'lde ·~ahrik olunabilir .. Niha- kıp, tekrar başka ıuretle cümley rulmu!) olan oyuncuların ayaluarından Ate~: .Mehmed, İsmail, Cemal, Av- ledıgı J1 ~a:· bır tatlıdan iharet kalıı
i~tihbarat şebekesinden toplayacağı yet mutlaka rahat .gitmek istıyorsn ba~lamakta mahzur görmiyen bi~ gelişi güzel çıkıyordu. Heyecan uvan- ni, Fethi, Refik, Enver, Şeref, Reşad, cak .. : l.ahn, gele gele patlıcr.n lrn-
malfimat sevk ve idarenin t <>melini husu;:;i bir otomobil de t uta bilirdi !pikerle kar,ıla,tık. Ve «gelen gide- dıran ve gol olabilecek vaziyetler sönük İzzet, Muzaffer. j d ayıtı ;ı km.~z mı? .. 
·eski! eder. Biran için cephe ile ku - Siııiı:. r:ıeseles~. ni aratır» fehvasınca, şu yeni api. geçi~o.rdt!. . Göztepe: l\Iahmud, Reşad, A!iied- 1 U~a~::ı _do~erek =. . .· . 
mandan arn;;mdflki irtibatın kesildi- Hula. a o tıp ve karakterde ol<ın - ker sussa da, adetlerini kavradığı_ Rırıncı maç Altıncırdu. - K. S. K. ta- dın, Fazıl, Abdullah, Abba;;, Emin, ı - .. Lfe.ıd.ı Razı etleıı, dl'mıs, bn-
ırini düşünelim. Bu takdirde kuman- !ar sağa bakarlar, ,-<inirlenirlcr. So- mı:ı: hangi kelimeler· nasıl ·okuduk- kımları arasında yapıldı. Fuad, Adnan, Halid, Ali. ııa lutfe n bır >ıu ver amma, cok yal-
,ı:ın alelade bir neferden fark<>ız ka. iP. ~a~arl-aı· sin~rleni~~~r. . • Jarı~ı bildiğimiz eski :pikerlerden bi. .. Hake.~ F~hmi~iıı öniinde takımlar Oyuna Gözt~pe ba.cıla~ı. !"akat t-0p rnm·ın' , patlıcanlı olmflsın .. 
l r. İste daimi bir mücadele olan ha- • Sın ır m.esele L dedıgımız ~u ~~!f - ri konuşsa, diye düşünn eğe başla_ şoyle clızılmışlerdı :. . .. t~ca ç~ktı. At~r:ıın m':1kabıl ~ücumu ay- w--.. --o---
.rnlınnzın ~evk ve idare yazifesini l~k ~o~bınezona zamanla hır bu.yu~- dık. .~!~mordu: Necatı, .Zıy~ .. Şe~·ef._Haııl, nı şekılde net.ırelendı. A~eşlıler, bu dev- Gunun meselesı 
·a 1 ıi h'l.~kumandanlığını dimağımız luk ıddıası da kar1>11r. Her şeyde hır Luifı, .Muammer, Alı, Hu~eyın, Jh :;an. renin ilk dakıknsında Goztepeyi kaleci- . • . 

,. r. nmaktadır. Vücudumuzun hrr ta- ku. ur aramaya pek alıskın oldukları Yeni spikerin hu hatalarını, mik _ Said Mtıammer. siz yakaladılar. Fakat fır:ıattan iiıtifa-ı - Baıtarafı l mcı .ahif~rfe -
r: tfın:ı ::ayıl:ı:ı sinirlerimiz de lıa ·ku- için heı· i~in iyisini onlar bilirler. rofonun b~ına ilk defa oturmadan K. S. K: Necati, Ahi.edelin, Rız:1, de etmek imkanmı bulamadılar. :ıe c:alaıa ve. zarnı·et~eıı _dogmn ol-
ııı !l ndnnlık he-ahına karcııl~~ beki~- Bunlar koca filozof~n ~i~'lb111.da~ı bl. mütevellid bir heyecana da atfetmek R.::fik, Cemal, Asaf, Hayri, İlya~. H:.ı :.:- 7 inci ve 9 uncı~. d~kika.larda •rakibi- ! r!ı;~lnrmda ::llphP.,\'<.' ımkan var rnı-
ırndeıı durmadan calış'.lıı lıurmetker haberdil'ler. Kendılerını Lılmıyor · müml•ündür ve kendisine bu cihet_ kı, Kenan, Mahmud. ne nazarnn daha ustün bır oynn çıkn- dıı : 

,arlık hizmC!tr.ilerdir. Der:ı~ıl olan l:.ır. Bilmiyorlar ki bu huysuzlukların ten hak verebiliriz. Ancak, radyo ida- Eirinci devrenin ilk on bes dnkihı '>ı ran Göztepeliler ::eri bir oyunla Ate~ , ~ ormal e. as ·:.ud~:: 
h itı• ıi haber \'Prirler. Uvurken eli - hep~i iradede de noksanlığa \'e nefse resinin b' müddet t · .. d"rm d Altınordunun ~emere vermi.ven ağır kalesini ~ardılar, gerek Halici, gerek 1 :tle•n., her ?.'un o~le.den ı:>vvcl Vf' 
miz ynn. a clerhal çckeı-. ı ,rnnırız. hakimiyette za'fa delalet "':lcr: \'C ve he;ec~nını bil ,. t' g~r d u k e :~ tazyikiyle geçti. Said, Hüseyin kombi- Funcl, llizumsıız ııutl~rla topu rakip 1?.nr;:, o!mak ıızere ıkı partıde ~ö
Zira dima ~ muhittl'n tehlike i~a- bir nevi müV'azene:oıizliği ilib eder - sini hozırlamamıf e01:nzb~ ı: a:n ~ nezonu; K. .s. K. müdafaasının müqaid kakcinin eline verclıkır. :\faamafih ruı-. '' nı ıi~.bah~n mu:~y:en . :.latın
r;•tini nlmı,;tıı-. Felr olanlar d .ı bu !er. Bu iki mümtaz vasıftan mah- bir soikeri dinle • .1 n .. 

0
Y k emı yer tutma:ıyle bozııluyorclu ve bu su- Göztepelilcı·, ~iiratle ve suurlu ornadı- llcı · ak~am uzerıne dngru muayyen 

a"--:a yoktııı·. Zira clima<-la iı·tibat rum olanların fae işleri olduğu çıkarması müsa yı~ er.ı;ıınk ar:ısına retle Altınordulular gol ~ıkarmak .fı!'- )ar ve 15 inci daldkada. kazanciıkları saate k:ıd:ır .. çalışır. Sınıflıudaki 
ı. <.': ilmiııtiı-. yerde ııaymağa mahkum olduğu gibi maz. Unutmam:t a k~ ar;r ana - satını elde edemediler. Bu meyanda K. bir kol'llerden ilk gollerini kayde mu- laiehe acledınııı k:ıbank olTTlanı:ı. ı 

ı:u t·ıbii . i niı· . k ülıı.mellel'i ~anın· vıcdanen de huzur ve emniyet içındc yalnız bize değil 1~:n 1
' rahitomu~ S. I~. ın ~eyrek yaptığı hücuml:ıı', mu- vaffak oldulnr. Bu gol .Fundın bi" kafa ılııt .:ar tH·. • . • 

eh hir d • ga;.-ı·i tabii bask:ı. Hirliileri değildırler. Her yerde ve her zaman diyor. ' yaya ap P. hacımlerm ı !1Ut alamamaları ve topu dnrbe::iyle oldtı. Ate~lıler mağlup va- I~u!1t:n ~al'lcmcle, teclrısnt.•ıı çıftl'· 
\··mlır. Hem ııh Jul oinnları. hem de ,;,nırlerini tahrik edecek bir hı1dise Süha Sükuti TÜKEL ayaklarında fazla tutnı:.ıları .\·i.iziindcn ziyete gi•rdikten sunra enerji ile oynn- :~~t.ınlmeil• ve der;;hanelerd..: ınual-
•·trafıııdakileri iz'aç edende böyle ııe kar~ııaşacakJarmış gibi mütered· 000 :>emereııiz kaldı. mıya başladılar. Ve 5 dakika sonra de .ımı ~:ı:;ırtııcak kadar fazla talell" 
n ı a ,ıları vardır. Cemiyet içinde bun- uıd ve urkektirler. Oyunun ilk kornerini yirminci dnki- geçircliklel'i bir fırsattan istifade ede- bulunması, elbette teclri~attan Jıekl -
~ · :ız da de[•ildir. ~aymakla bitmM:. Bilirim ki bunıar hatta keııdi ken- L\lennır \'azifesini kada K. S. K. lılar knzımdılnr. Faknt rek Reşadın ayağından yegane goll"ri- nen nef iceyi veremez. Biz bn sene tz-

1 ~.ı rn buna lüzum ela yoktur. ı.line dahi bu kusuru itiraf etmezler. • i~tifade edemediler. ni ve devrenin bernb<.>rlik sayısını ka- mır ffil kteplerinde kamilen tc · ted-
----· -=-----..-- !'ak-at bence bu tıpler oldukça bolca göreınen11s Nihayet cok ağır oynanan oyun rn- zan<lılar. Devre 1-1 berabeıı·e bitti. ·ı s Lı•ıılilnün tatbik edilecei'fıni ı;an· 

ALMA NLARA GÔRE rastlandığı için bir kaç ögUtte 1.ıulun. _ '.1l .i sokn ı:.d·ı ter p ğ1 u kib'n n z~rı.m daha ·n ·icamlı ve daha İkinci devre Ate~liler tam enerji il mı,tık. Fakat manlc. cf buna ımkfııı 
mağa deger: ~:ı ,. :n Kızılny ve um.ımhnner; Hn- anlnyıı:;lı hır oyun OJ nıran Alt monlu- oyuna girdiler ve Göztepe müdafaaRm ı h :ı ıl o l madı. 

- Bastarafı 1 inci aah.~fede - .Huhterem okuyuculanm: Her ha- rı~ e 1':ı.ş. n<lli teblif-at için \•azi re mm lehine inkişnf etmeğe basladı. :iO knrıııtırmıya başladılar. ~itekim 3 liıı- Düy1ı> olm:ı.kla berabC'r. hep;ını· 
, ce Alman toprakfarı üzerinde uç. di<ıeye llizumu kadar ehemmiyet ve- :rör<.'n ;"ı[ıı. t:ı.ra I~uzu:•a Yn?. fr hn- uncu dakikada Said müsaid vaziyette cü dakikada her zaman ele geçmi~~n zin, hu t0 drı · u. ılüniin kı:tldmlması 
ı. ını~tır. rınız. füze asla terv~ç etmiyeceğim l.!'ıtlf' hakare etnı 11 v tntulmustur. nldığı bir pası, vole ile karsıladı :ve bir fırsatı ele geçi•rdiler. Fakat Şeref; :uzuımında ittifak ederek, mahalli 

lmnn denizaltıları Cebeliittıırık· tvurdum duymab) lığı aşılmak isU!- --000-- ,Altı:11orduya ilk golü hediye etti. Üç şuursuz bir vuruşla topu ke~eledi Ye lım·eketlerle hıma car aranıaklığ'ı· 
t n lngiltereve gitmekte olan bir k:ı.- miyorum.1''akat hadiseleri sınırleriniz \.l •t· clakıka sonra gene Said, şahsi gayreti muhakkak bir sayı kaçırdı . .Un devre- ınız lii:ı:ımdır. 
ıi l•ye günler~e taarruz erlerek 67000 ıe alıp iradenizle tahlil edınız. Iü- n arı et yapınış sayes!n?e t~pu ikinci defa olarak rakip de Ateşliler 25 dakika süren uzıın bir ~öyle ki: 
.,ıı il:ıtoluk 12 !'Pmiyi ve bir n·fakat .~anca ckırka kadar sayınız veya kırk Kececile de inkılfıp ::;ok:ağrnda kalesının ~glarına taktı. hakimiyet tesis ettiler. Göztepe kal{'si füız:ılıır~a halk, orta mel:tqı ilı· 

· , 1ıisini batırmışlardır. CPnnhi At - pıctım yürüyünüz» sözü bo~ değııdir. .lhon o~ln Yak o Sa ı 0m, lı'r k:ıvrr; Bu. dakıkadan sonra. K. S. K. lıiar önü!lde t.ehlike ya~at~ıla~: An~a~ mu- tıyacıııı hı. scdiııce- bit· arayı, geli
. '!tikte bir denizaltımız, 12000 ton- "".ırka kadar saymak ve kırk adım yü- :· ·znncleıı İbrahim oğlu Turanı f;1_ az~mı g·a~T<>t sarf~.tm~p-e baf!ladılM-, hacımleırı~. becerı~sızlıgı :ruzundeıı yor. teberrula~·da bulunuyor ve kı· 
·ı. k bir İngiliz petrol ~emisini b · ıtır- 1 1·umek ayaklanan sinirlerın yatışm:ı.- <JPfa bıçağı ı le ynralanfı.; ve z~hıta- fakat Al~ınordu mud<ıfaa:ıını yarml\·n oyunun musavatını oozmıya mu\'afl'ak : a zamanda hır orta mektep bina;-ı 
.. , t ır. Bu !"uı·etle İngiliz ti.:-:-rct fi Jsma ve iradenin hakiki vasıflnrıyle c: tutularaJ· adliyeye 'Hrilnıi.~tiı- . muv~ffo.K ~lamad~nr. D~vre 2 ·O Al- oiamadı~ar. ·J ·J. . . • l;ıınıyor. ~ö.r.ı.erde bıle ayni hareket 

" 79000 lo:ı daha kay1>d!'l''ı:;fr . narekete gelmesine zemin hazırlar. ooo- · tınoı?u .lehme netıcelendı. Ateşlıler ~0, 2 .. mcı clakıkalaı-ıla bıı·- \'ardır. Kuçük bıı· davet ve hareket, 
---000 Dimağ dedığimiz sinirler merkezi lü. s·ı·A h . ' ,. l . . 1~ıncı devrede Altınoı·dul~iar, bi- biri ?Z~~ine kazand~klar~ !ki korner· 'ftirk köylu. ünü derhal, bir ilk me1' 

k 
A v • zumsuz olarak mütemadiyen kamçı- .. l a t,1~1) ,111 aı rıncı devreye nazaran ~aha gnze! oy- den. ıstıfade ~clemedıklerı gıbi 30 uncu tep. ını:ası içın faalıyete sevketmiye 

5 erJ azıyet ıanır ve yorgun düşerse bu, zarrıansız .li zarlık ba..;ında Vanlı Hasa:ı n~mıya baş.l:ıdılar: R~tk'.p .kalesini d:~- da~ıkad~ .:agda!ı süratle inkişaf edenllmfı gelıyoı·. Bugün köy ve kazalar· 
. : . ı~tiyar.!amanın başlıca sebebi olduğu Hadıuh<:~ııin ~izt!rincle hı~· kanın, kıkalarca sı.vren bır hakımıyetl tehdı- Goztepelıleı-ın bır hücumunu da tlurdu- 1 ela bordüğüınüz mektep çatılarından 

:-- Bqt rafı 1 ınc. sahifede - gıbı vucudun harici tesirlere karşı • Tamnzgalıtn lstanbııllu Alı Da ! kı- de ~aşladılar. . . . . .. l'am~dılar ve Fuad ?rtalanan topu; ge. ıı· kı•nıı, bu .'uretle vücude gclmı~· 
• .ı·.ıf ~tnıe e ve Rumen m"tbuatı, ~ukawmetıni de kırar. Dikkat edi- ranın llzerinde l.ıir tabanca ile hır. K. S. K. lılar, ancak 2~ ıncı dakıl"ı- nı;. bır k~fa <larbesıyle kar~ıl~rlı \'e tır. Acaba, nüfusu 200 bıne yakJıı· 
trnmanyanın emnıyet \'c ııeıamrtı ııız. Bu tiplerde hastalıklar daha ko- su ' lUlı ".akı bulunnrn~. müsadere ~a .o.r~.nu a~mıya ve_ tazyıkten.,k~ırüı!:ı- Go.ztepenın bi~ golünü ikile_ştırdı. ~nıı \'e bır kısım sekenesı vakıt ve 
ııo l·aasıncınn Odc3a musta~k:e~ mev- ı~ylıkla,:yerleşmek imkanına malik- cdilnt; tir. rak hucuma ge~mege muya.ff.t~ oldu- 36 ıncı dakıkada gene Fuad, soldan .ha!lı olan lzmırde aynı §ekııde h:ı-
• ııııın tahribi lazım geJdıgı mutaıea- tırler. Sınirlerimizin lüzumsuz taş - D . b l !ar. Fakat Altmor~u.kalesı.nıı:ı sakının- gelen topu gene kafa darbesıyle karın- reketlerıe 2-3 orta mektep hır JıiiC 
t>llH.la uıunmaktadırıar. Alman sa- lcınlıklarına irademizin freniyle emır oyası ça mış da k.azan.dık.la:ı :rıkıkt~~ ıstıfade .ed~- !adı ve Göztepe lehine 3 üncü defa ola- lturuıamaz mı, I 

a . tayyareleri, 1.Uoı>.kovadakı askcrı (d~ı~") diyebilmeliyiz. Blı bir fontazi \T asıf Çınar bulvarında GUmiisha medıklerı gıbı hır dakıka sonra mkı- rak ~ğlara taktı. 42 ~nci dnkikac~a Göz- Biz zannediyoruz ki, İzmirde :ı;eır 
nNt etıcrıe Leningradı bombarctıman degıl, hele bugünkü üziicü ·.-e 'YO· neli Hakkı, Hilmi oğlu Raif Esiı:ge- tepelıler ortadan _hucuma &.'eçt~ler ve ginlerimizin ön ayıık olması ile bi•! 
tnıı~lerciıl\ .ıosıcovadaki ncdefleı· rucu pr-o~agandal·ıı.r içinde ·ıhhatı. nın in~aat yerinden 8 lira kıymetin- YENi NEŞRiYAT S?l~çıklarının a!aı,rından ı uncu golle- .ırnç mektebe kavu mak imkanı pel> 

ırı .. ınrl!l Kremlin ile Kiyef g~U'ı vıu·- ~ızın sela~eti bakımından mutlak de demir boyası çalnııs ve J·n~arken rını de kaydettile'.'"· . i'ılft me\·cuttur. 
ı .. .ı ı-. .. ~ rırnıııar, .\loskovadaki ı<ıta.-;yon. bır znrurettır. Sinirlerinizin esaretin- ~·nl aian'ı'ttır. H 1 J S Bund!ln sonrakı çalışm~.lar bır fayda Bu bınaların busit nıfıhıy0tte ol· 
.ı.:n ·er m.uht lif sahalard~ demiryo!- d~~ k.urtulm~~ i.çin irade:ıi.zi se~er.-' B .. k . , avacı 1 { ve por v~r1!1erlı. Oyun .1 - 1 Goztep.! lehine ma~ı btle kafıclır. Mak<ıat, sıhni vıı· 
.: ıı ı . f1 hrıp ed_eı- k a~kerı na.kl~yatu. beı J:.ıle .g~tır.~nız. Bu! ~ızı ~evımlı >ll az,ı il ava Kurumu tarafından nesı·e- bıttı. .. .. . . .. .. . .. . gıflnrı haiz lıır kaç mektep çatı$ııı·' 
mwıı ?ıma~ ı:ıtemekte ve ke11dı ha- y~ptıgı ~ıhı h?rmete layık b;r mev- Şehitlerde ıplik fabrikasında Re- ~!ilmekte olan bu mecmuanın 295 . Onumuzdekı pazaı: gun~ $ıld clomı- sanıp olmaktır. Aksi takdırde yıl· 
t:>crıerme gorc buna muvaffak da ol- kıe dı> yukseltır. cep oğlu Kemal Bacanak, sol elini ın6 sayısı da faydalı ve zengin mes- fınal maçları; Altay - Demırspor ve bu dan yıla artan bu talebe kesafetıneı 
:ııııktadırlar. ........ .... makina:ra kaptırmıs ve yaralanmıs- kk yazılarile çıkmıştır. Tavsıye iki oyunun galipleri arasında icra edi- zaman gelecek çifte tedrisat usuli1 

Kronştad ussu karadan toplar· Doktor Niyazi Köymen tır. ederiz. lecektir. ı:ııle cevap veremiyecektir '1C.; 
in, havadan tayyarelerin attığı bom- --·--
"' ıarla . taarruza u~ramıştır. :uır Bund.n~ . ~aşka bir takım merasime 1 "·"""" NAPOL YON Ordularının'"""""'""'""""""'""'""''~ ge!miş, deni~diğine göre de sarayda Bir Kanada korveti battı 
, nıvazor hasnra. ~gratılmBtır. ınnhsus ~nıfo_;:ıı~m . va~dı~ Ayrıca, ! : mühim tahrıbat olmuştur. .

1
• 

Havalarda Ingılız, Ru· V<! Alman !la~ı! gıyılecegını l1ir turlu anlama- ~ MOSKOVA BOZGUNU : Mareşal Mortier on bin kişisile, . ~tt~".a, 2~. (A.A.) - Resme~ b1 
• 

• a.~. arcleri ara~ında. muha~ebeler de- dığım, fakat ~er halde ı:ıtı bac~klı : ~ işte böylece bizden üç gün sonra dırıldı&:ıne gore. Kanatlanın Levıs -.ı 
' anı ctmektedır. l')nlandıya cephe- bır kadına aıt olmak lazım ge, en ~ - .,.vloskovadan ayrılmı 1 ·d M dındaki Korvetı hareket esnasındll 
· ı Al ı · Lenuıgradı · ı· '· · tı· ·k· k kli kt •aptırıl - ~1"'" 1 """"""1""'"""""1""'""""1""""" 1111 "'"" 1 1 "'"""'""'""'""""'""""'~ ' ' l · ş ~. uyo~. u. r a- oir deniz muharebesinde batmıştır· ı-; ın( ~ man aı, . . n ~ıma ı •.l:!i me ı. ı ı at r .en ~ .. mııı, y AZAN 1 I reı:alın kıta arı bıze uç gun sonra . .. 11 
arh ınde Preeze .ıoehrmı zaptet. ı•c~ıp bır k:ıdın elbısesı de \:ardı. '! Napo yonun Perde ÇEV REN: Şakir Hazım l\lojaisk'te iltihak etti. Genu :mu~~trebatı~da:'1. 1_7 ~a~adıl 

mi~lerclir. ~_unu,. dönüş esnasında ~le ~e~ıı-me- Çavu,u Burginyon - Ergökmen Ayın yiJ'mi beşine kadar gündüz- ıle br lngıhz bahrıyelısı olmuı,rnr. 
gı daıma aklımda tuttugum .oır atın . . 15 - !eri he~ durmadan yürüdük· fakat 

Denizlerde: . , üzerine eğer takımı olarak yerleş. s:zın hemen attım. Bunun gibi te~er- mafr i:-ıtidadile bizi korkutmakta idi. aldığımız yol, aştığımız mes;fe hiç 
Kanatlanın Levis adıııd:.ıkı Koı·ve- t.:meği düşünmekte idim. . .ıuattaıı olan bazı ufak tefek agır- Dağarcığın muayenesını hemen de büyük değildi. 

i Lir deniz muharebesind~ batını·- E~yaııın bu kad!!_rcık olmadığını !ıklar~ da bır yana bıra~tım. A bitirmiştim ki ön taraftan tüfenk 25 günü sabahı çok erken erte:;i . 
m. Ottavada.n r.~smen ve~ıl~n bu he_:'llen söylemeliyim: Bir ayak uzun • Buıac~a hatırlatmaklıgım !azı~ sl'~leri i~itilmiye başladı. Hemen si- günii akşama kadar devam' etmek BUGONKO PROGRAM 
ı ~ 1er~c denız muharebes!nın Ye.ri luı~unda, sekiz parmak genşliğinde ı:::Ien ~ır nokta da daha var: Yı~: Jah başı yapbk ve seri adımlarla yo üzere müfrezemizle imparatorun bu 7.30 Program. 7.33 Müzik: Jftl' 
goısterilmemişse de Atlan~ık .sahıl- ~:aba~~3: olarak güm!iş ilzerine iş- kum, J uk_'.lrı~a sa~·dıklarımdan tabıı la devam ettik. Yarım saat sonra Jıınduğu kiiçük bir evin etrafında fif parçalar (Pl.), 7.45 Ajans ıı:ı· 
J erm~e olması muhtemeldır ve. bu leıınııi'! .ıkı tablo, bir slirü madalyon- ıb:ıret degıldı. Sı!ahım ve altını~ h~- muhafız kıtaatma mensup bir mız- miıhafaza vazifesini aldım. İmparn- berleri, 8 ~Iüizk: Hafif parçaııı' 
.akdınle muharebe, bir veya. bır kaç ı~.rla bır Rus prensine ait bır tükü- ~~ el~ kurşu~u.m .. B~~~:ıma geçırdı- rakh süvari kıt' asının himayesinde tor, geceyi bu evde geçirmislı. Sa- programının devamı (Pl.), 8.30-8·4~ 
-~iman df•nizaJtıq1 ile olmı15 demek- :uk hokka~ı vardı. Ve küçiiı{ parça- ~~ım ~em.er hı<:ı.mlı. kuçuk torba~ık~a ilerliyen bir kafileye Rusların hü- bah, güneş koyu bir sisin a·ı·k:ı.sın- Evin saati, 12.80 rogranı, l2.33 }\11 

tır. · !arın .hepsı hediye olarak dağıtıl- uır Çın \ azocugu ıle altın ".<! gumüs cunı etmis oldukları kavga yerine dan yükselirken imparatorun hiç zik: Saz ef;erleri, 12.45 Ajans }lll' 
. Alman tebliğine göre, Alman de· mak .. ~.zere taşınıyordu. ten yapılmış pe~ . kıymetlı bır haç gel~ik. · . .. kımseye haber vermeden, yanında berleri, 13 l\Iiizik: Fasıl şarkı)sıt1• 

nızaltı~arı, ebelütta::ıktan lngilte- . B~ıtun ~u e~y.anın mühim bir yiik v~r.~.ı. ~~ en mühım olan benc.e, bu ~ızden v~ R~slardan bır ç?h _su,- üç beş emir subayı olduğu haldC' atı ı:1.30/14 Müzik: Karışık progrııl!!. 
l"Ye ~ıtmekte. olan bır kafileye .v~ t~.şkıl et~~kle:ını söylemeğ~ hiç de buyuk. aretı atla~p ~~ .. her şeyı ata- varı. ve at olmuş, yerlere ~erıl~~şt~: na bjnip ,Yola koyulduğunu gördiik. 18 Program, 18.3 Müzik: Dans Jl111 

cıcnubı Atlantıkte bir ~etrol gemısı- luzum A gormuyorum. Bunu hafiflet- ~.a le Fıansaya clo'.l~ugum zaman e- Bır .. :ırab~nın yanıI_!da, tıırt ustu Pek az sonra büyiik bir gürültü i~it ziği (Pl.), 18.30 Müzik: Fasıl ssı~· 
ıı~ .taa.n·uz edere~ .79 bın tonluk İn - ınek. l~zı~dı. ıımde yalnız bu ıkı parça Ae~yanın çok guzel bır kadınc~gı~. y~t;yordu. tik ve asker, qaşasın imparator!~ 19.30 Ajans haberleri, 19.4;) se' 
gılız tıcaret gemı ı batırmıslardır. ~uyuk ?nıfo~ma da dediğimiz me kalmış olmasıdır. Bunları hala mu- Zavallı. ~e:r:eca~dan .. o~.muş!u· ~ diye bağırıyor zannettim. Lakin bu, best 10 dakika, 19.55 Müzik: '.f~~ 
dır... rnsım elbısesının beyaz pantolonn- haf~za edıyorum. .. . 22 .~'.~ıncı.!eşrın gunu yagmur yag hiç de b~yle değildi. Asker ~silah ba- nınmış film parçaları (Pl.)' 20.l,f 
Çınde: . . "'.u, bundan sonra onu kullanmak ih . İşt~ ~uhafız kıta~tının :;)ohretlı .:lı. Butun gun pek zahm~tl~ yol ala ~n diye bağırışıyordu. :Mesele çok Radyo gazetesi, 20.45 Miizik: 1l. 
J~ponlar, Huııııan eyaletınm m~r- tıyacı hasıl olamıyacağı takdirde en bır 1 ~~çuk sub.ayının yllk olarak ar- rnk akşaml.ad!k ve gecer bı~· orman mühimdi. 6000 den fazla Kazak, nalk tilrküsü öğreniyoruz (Ha!t~, 

ezi olan Ş~ıı-Çayı zaptetmışlerdır. küçük bir tereddüde dahi düşmek- ~et.ıgı kıymetı a~lattım .. !"~kat. bun ken_arı:11da ıhtıyat tedbırlerı alarak Platof'un kumandasında hücuma nın türküsü). 21. Ziraat takvııı~V 
!"•••••••••••••••lllİİlllİll•l!lll••••••••••• tara eld~necek bır kaç soziim _da~a ge<:•rdık. . . . . . . .... kalkmıştı. Bunun üzerine derhal, 21.10 l\Iüzik: Karışık şarkılar, 21:": 

,8 I• N 8 ı• R ı• N C ı• G E c E ~a~: _Bızı meşgul eden m.anE!vı yuk ~ece .k.~vve~h bır ıştıahn gürultu muhafız süvari tuğayları ileri atıl- Temsil: Kımgil ailesi, 21.45 1.IiiZ'ıı 
.erımı~ de "'.~dı. ~e bu ~k!er, mu- >ıü ı!e b_Utun mıllet uya?~ı. Sonrad~n mışlar ve Kazaklarla karcıılasmış- Radyo senfoni orkestrası (Şef: ff' 
::affa~ıy~t, ıyı .. nıyet '.'e ıtım~t kuv- öğrendık ki bu, Kremlını atma~ ~çın lardı. · rid Alnar), 22.30 Ajans ha berter; 

.. •ll!l•PllEiKiıilı•YıiıiiAiiKiiliiıNiiDiiAiillıiEiii.HiiAiiiiıMiıiRAiiıilİSiitiıiNiiEMASiiiiiilNiiiDiA ..... llİd! 'etlerımızle mutemadıyen mücadele sarayın bodrumlarına yerleştırılen ., '- ~·· , 22.45 Müzik Dans müziği 22 .657~ 
ederek onlan yavae yavaş yıprat- barutun patlamasından meydana (Arkası var) Yannki program ve kapa~ı§. 
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Talır" n l{Otll .. ernnsı Finlandi,, c.ıya ,~erilen nota y·: ........... ~ ......................... ... u . ................... ........................................... . . :. 

Hındı8~ cf:k;a1; ~'j'ndb~eded- Loııdra.28 (A.A.)-lngııı .. retara- f lzmır Levazım Amirliği İlanlarıj 
L n r u n K"man aı ı fı d:ı H 1 . k'd k' T • 1 • • .. • : : gt.ın ral cyvel a.I lr ndn.ki tn~ıl kuv.. n .n rı ~ın ı C' ı .. or\tıC e :ıs1 \a ............ ~ ...................... ı:. .. ·::·: ............................. : .......................................... .. 

\'etleri kumandanı general Tiven \'<' ıt:ı•ı} le ~'ınlancliya hükiimetıne tıır !zmır levaz~ amırl'!!ı •atı~. a lma komıayonundan : . 
R_us orduları kumandam geneıral No- nota verilmi~tir. Bu notada der.iliycı•ı: l - B.eh.erıne hır -~uruş. ''3:t tab"?ın edılen 12500000 adel alı-
vılkof bu konferansa iştirak etmi-Jer- ki · mın~o çadır dugmesı '!1ıı1eııhhıt nam ve hesabına alınacaktır. 
dir. General Veyvel yarın Tahrandan · 2 - Pazarlıkla eksıltmesı 2.10.941_ p~~ş_embe günü saat 1.5 te 
ayrılacak ve Hindi~tana dönecejüir. F.inlandiya hükumeti, İngiltere; Tophanede İstanbul levazım amırıgı satın alma komısyo-

1RANDAK1 VAZIYET· .. . . . . . . • nunda yapı lacaktır. 
Londra 28 (A A) Al. . muttefıkı ıle ve onun kendı~~~e 8 ~? ·0ı>· 3 İlk teminatı 7500 liradır. Nümune ve şartnamesi komis-

' · . - man prop.ı- raklarda harbe devam ettıgı muddet- d .. T İ · · 
gandasının hilafına olarak Londrada cc Finlandiya\'! düşman bcllemeğe yon a. gorlllebı ır. .'tcklı!erin bellı saatte komisyona ge!-
~ya~ edildiğ!n~ göı:e Britanya ve Sov- mecburdur. • --:ı--:-"m":e"'l_,e.;,r.;ı·---:ı~~---'!"""-~-:---~------
Y~t .~~vvet!erının, !randa yaptıkları iil lzınir levazım amirliği ıatın a lma komiayonundanı 
bırlıgınde en kilçük bir anlaşmazlık bi- Finlandiya ve Sovyetler birliı!'i ara- 1 - Kapalı zarf usuliyle flii ton kuru fasu lye satın alınacaktır. 
le ~okt~r._ Tam irtibat tesis edilm!ş ol- sında cereyan etmekte ol::ın harbi, Av- Beher kilosunı.;n mulınmm~n bedeli 25 kuruş olup tutarı 
dugu gıbı gerek re mi, gerekse şahsi rupa harbinden ayıırm ıya imkan yok- 16250 liradır. • 
münasebetler de mükemmeldir. tur. Finlandiya, kendi toprakları üze- 2 - Evsaf ve şeraiti İstanbul Topkapı llfnltcpe askeri satın alma 

GEÇID RESMi: rinde olnuyan bu harbe devam ettiği komi;yonunda görülebı!ıı-
l\l~skova, 28 (A.A.) - Pravda ga- takdirde valnız harbin devamınca de- :ı - İhalesi 14.10.941 sah gün.ü saat 16 da komisyonda yapıla-

zetesı, !randa irtibat tesis eden İngiliz ğil, sulh esnasında da İngiltere tara- caktır. 
\·e Sovyet a5keırlerinin g"'çid r~smin· fından düşman sayılacaktır. Vaziyetin .ı lstek!i lerin m~zkur V.iindc ihale saatinden bir saat evvel te-
den sonra askerlerin birbirine karşı bu şekilde inkişafı takdirinde İngilte- ıninat 1218 lira 75 kuruş makbuziyle teklif mektuplarını 
olan samimiyetini kaydetmekte, su bar- re tee<süf edecekti.-. Çiinkü buna Fin- saat 15 de komisyona vermeleri. 24--29-4-9 
!arın büyük bir samimiyetle kucakla<- ıundiya sebebiyet vermiş olacaktır. 
tıklarım yazmaktadır. Finlandiya hükumeti Helsinkidek; Jn- l..tıınb1ll Topkapı Moltept AS. SA . AL. Ko. dan: 

I!,ritanya tuğgenerali, ' ordunun ha- giliz ı:lçlsini çıkarmışsa da İngiltere, l - Pazarlıkla 100 ton ı;irinc alınacaktır. Beher kılosunun mu. 
rekatının Hitlerizme ka .. sı olan müca- bu nezaketsizliği unutmıya ve tekrar hammen bedeli 45 kunı~ttır Evsnf ve hususi şartlar Topkapı 
d.?leye iştirakinin başlangıcı olac~i'.,'!nı iki memleket ara3ında siyasi münase- ;\faltepe a~ker1 sntın alına komisyon unda görülebilir 
soylemistlr. betleri iadeye hazırdır . İngiltere; Rus- 2 - lhale•i 6.l~-,!l4.1 _ııa.zal'tc<; günü saat. 11 d~ komisyo~da ya-

M 
. ynya karşı harlıe nihayet vermesi ve µılacnktır. Ialıpı~rın lrnti teminatlarıyle bırlikte komisyona 

Uhaslp aranıgor 11!)39 t:wihinden evvel kendisine aid müracaatları. 
olm n·an toprakları geri bı ra kmasiy le --;J .-,ı:"'a-n':'b-ıı-:.;l ;,;;;T;:=o;.;p;_;;k;.;;·a ;.;;p;,;1 ;.:.;;11=-:l:"'a~lt:"'ı_p_c_A_S'"''-. _S_ı_\._A~L:"'.·K~o-. -w.ı:-11-.-------

Kı~ı lc abu l ü k nahiyesi kiiçük san- Finlandiı aile derhal müna<:eb:ıtını iyi- 1 _ Pazarlıkla lu ton sadr ynğı nhnacaktır. Beher kilo;mnun 
at kooperatifi için ticaret Hsesinden !eştirmek üzere tı:dkiknt ~·apmıya ha- muhammen bedeli 170 h.urus olup kati teminatı 3885 liradır. 
mezun \'eya ziraat, iş ve cliğtr ban- zırdır. 2 - Evsaf \'e lıuRusi ~artlar Topkııpı ;\!nltepe askeri satın alma 
knla;·cla bilfiil muha<elıec'liı< e1mi~'. Fiıılandi:;anın ticaret bl~rinin eski komisyonunda göriiliir. • 
k_ooperatif muhasebe;;incfe>ı anları ,şek.·!ini almıya imkan yoksa dn bunun 3 - İhaleiü 3.10'.941 cuma gönü saat 14 de komisyonda ~·apıla-
.;ımdilik 100 ı;r::ı maaşla bir muhn .

1 
hic bir ehemmiyeti ).·oktur. -"!""-~;.c ;;.a ;;;k~tı.;.r."":"",..-~~--~-'!"""~:"":"~~~~------

'iP Hlzımdır. Taliplerin fotograflıl lstaııbııl Topkapı Maltepe AS. SA. AL. Ko. don: 
kısn bir terc!lır.eihal ile mfıılflri~·ef. Kı"rafık EV t - 24.9.941 tarihinde pazarlıkla artırmıya ve eksiltmiye konu· 
mize mektupla müracaatı. lan 150 toıı samnna talip cıkmadığından tekrar pazarlıkla 

eksiltmi;-e konmuştur. · -
29 '1 3 Göztepe tramvay durağına çok k l ).'akın 94 üncü sokakta ı:; numaralı 2 Samanın clö ·9m halinde heher ki osunun muhammen faitı 

D kt 
•'V kirn!ıktır. t~tiyenler C'iiınlıurıyet !l kuruş 75 santim ve teli ciheti askeriyeden ver ilmek şar· 

O Or aranlgor l t.yle beheı· kilosunun muhammen fiatı 3 kuru~ 40 santimdir. 
1 ''.!rnnııcla 88. numarada di~c~ye ., Evsaf ve şartlaıı Jrnınısyondan öğrenilir. İhalesi 6.10.!141 

K 1 b ·ı 'k h' k rnl'racant rt•ın. Telefon 3_37 ırn.zarte•i <>iinii snat ı fi tn komis.\·onda rap1lacaktır. 
ızı ca o u na ıye~ı r(içük sarı- ~ \.::-

. t k if' t ki \ 27-28-29 1 Taliplerin kafi tr·mil"u•ıaı·iy!e komio;yomı müra('aatlnrı ia-
a ooperat ı or a · arı için dahiliye 
ihtisn3 ve~ikası olan bir doktora j "' zımdır. . 
jimdilık ~ı;o lirn ücret verilecektir. ı· 1 L A N htoııbıı1 Topkapı .1lnltepc AS. SA. AD. l{o. d~ıı: 
Koopcratıf ortaklarından Jıaric 

0
• 1 - 60 ton pirınç kapalı zarf ı1'ııliyle satın ahnacaktiır. Beher 

la_ır.lıırda.n nlacağı ,·izita uedel ken. 
1
• Kilidi harflerle açılır (ŞiFRE ) kilosunun m<ıhammeıı bc,deli 45 kuruş, e\·;af ve husu•i zart-

dısıııe aıt olmak iizere lltipleriıı , i.ri bir halde bir para kasası i~r Topkapı 1Tal1cpe askeri salın alma komisyonunda gö-
r t aranmaktadır. Atatürk cadde- rülehılir. ihal 0 si 20.10.!l.11 pazartesi günü saat 16 da mez. 

müdüı·iyctimizc mektupla mürac~a ı i Rees Ye Şsi Ltd. 'lnürncaatlan 2 - Taliplerin bellı giinde ;nnvakkal teminat makbuzu ile tek-

0 ogroflı k" a bir terciimei ral il~ ı sinde 154 numarada T. Boweıı l kür komı.,yonda ~·apıl:ıcnkır. 

29 1 3 5 j"!~~ı~·i:c:a~o=I:u:n:u:r~.~=2~5~2=7~2~9~!!' 'if mektuplarıııı "ant ı:, te komisyona vermeleri. 
- .... 29-6-9-11 

Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 

. 11uhammen kıymeti 
Li ra Kr, d \ 

318 76 54 K:ılem Hususi idare matl>u enokı 
\'iJayeı Uus.ısı idarc;iııin 1~4 1 ,ıılı ihtiyacı olan 5-l kal<om \'e ;ıı~~ 

Ji.nı ı:> Kr muhammen kıymeti mııt•ıu e\'rakııı açık ek>iltme,ine faliıı 
çıkmatlıgından bu e\'rakı mııtbua 6. 11, 941 tatilıli perşembe günü _,,.a• 
14 de ihale edilııı k füere >azarlığn bırnkıldıgı i1fuı olunur. 

29 4 9 14 
-----~----· 

lstanbul belediyesinden: 
Knuıko~ ur.c,e ;:,og{\tlü çe~n1 -cıe yenı ac:ı aca~ uınn yoıun şo:--a , ... kHnnl 

ın ııatı knpaıı zarf usulırıe ek8ııtmt•ye konıı1mu~111~·. K şıf bedeli 24:!~1 i 
!ıra ~1 kUrLŞ ve ilk temır.ı•, 1~:!2 ıııa il kuruştur .• \luKaveıe ek~ıltme 
llayındır11k ~ıeri genel hususı \'C. fen i şarıııameıeri proıe keşıf hulasa
siyıe buna muı:ı:,ıe.-rı ctıger evrak 1:!1 kıııru~ nı..J<a•Jılinne Helectıye re ı i~
lerı ucturıugunoen verııecektır. 

ihale ıı 1u.tııU ::-.alı gunu saat n de Daimi ı'ncünıeııde yapılacakt.r. 
Ta!ıııı •rııı ilk temınat m:.ırnuz ;eyıı ınEkt pıan ,h:ııe tatıhıncten ~kız gün 
evvc ı~c ectıyc r· 'n .~ırrı rrı:.ı.cturıugune mura<.:natıa aıncaKıı tenni ehııyı:t 

UH Yllına aıd ı ıcwret octatiı vesıkaıarı ımzaıı sanname ,.e kanunen ıbrazı 
lazı g ı n il ger ve~aıK ııe 24~U numarnıı J;an~ınun tarıiatı çevresınde ha
zırııl;ıc, Kıar) tekııf meKtupıarıııı ihaıc guııu saat 11 ele kadar Daımı eneli· 
men \'crm ıerı ,ıızım<Iır. 2!1 3 'j' l l (8556. 1028) 

.. latanbul ele iyesinden:, -·:...____. 
.b 1 {;ruızııK .:ımc.Jesı ıçın YA~Lı"' ııacı.i\. t t\.tC, panL ııon, n:Hsh:et ve tozlukl-ith 
~ aret bın taKım elt.ııse knpaıı zarr ııoulü ile eKsıllmeye konulmuştur .. r.ıec
. uunun tanının beaeıı ıı,ı>UU ıırn Ye ilk temınatı 1;;12 ara oU kuruştur. 
Şartname zabıt ve muameıat muuurıugu kaıemınue goıruıebılir. 1haıe ~-10-
~ ı>erşenbe guııu saat li> de daımı eııcumenae yapuacaKtır. ·raııpıerın ilk 
" mınat makbuz veya mektupJarı ve \!4 ı yılına ait tıcaret odası vesikaları 
~ kanunen ıbrnzı ıazım geıen aığer vesaık ile ~4\10 numaralı kanunun ta

~ı.fatı çevreıılnde hazırııyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat on 
dorde kadar daimi encümene vermeleri lazımd ı r. 

16-20-24-29 3794/8069 

Vilayet daimi encümeninden: 
1220 lira 38 kuruş kşif bedelli Bergama merkez Gazipaşa oku'ıu 

tamiratı 15 gün müddetle açık ekHiltmeye konulmuştur. Ke~i! raporu 
v.e §artname her gün maarif müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin eh-
111,ct ve&ka~a_rı ve 91 lira 50 kuruşluk teminat mektupları il e ihale gii. 
n u olan 9 hınnci teşrin 1941 persembe günü saat 11 de encümene mii-
r~tları ıljin olunur. • :l932 24 29 3 7 

ızmir Pamuk mensucatı Türk nonim şirketinin 
Tip: 

k put bezi satış f iatıarı 
:lfarkası 36 Metrelik !;;her 

Eni Sm. 
topun bedeli 

Kuruş 

~ ti'GiRllEN 9805 899940.-
E DEG1RMEK .-
1'' GEYİK 85 950.-

85 950.-
F GEYİK 75 870.-
G TAYYARE 85 849.-
G TAYYARE 75 • 775.-
H KÖPEKLİ 85 825.-

1,bu f iatler fabrikada t.eslim beher topun satış fiatidir. Beher bal
:Yada 266 kuru& Ambal&j Qcreti mu,t.eriye aittir. 

lzmir levazım amirliğ i aatın alma komisyonundan: 
l - Gnıı ciheti a>-kNweckıı wrılmck ~arti~·le kapalı zarf usulü 

ile 500 ton makarna """ 1 ettirilecektir. :l!akarnaııın behrr 
kilosun•ııı mt•lı1mmen ,mı!liye bedeli 10 kuı-ırn olup tutan 
;;o.ooo :ıraclır. Ye 'lk ienıinatı 3750 liradır . 

" .. 
i'tPklilerin ihalr ıdiııii 100 kilo makarnadan ne kad~r ıhnle 
giinii. 20& kiloclRn ne kaci.~r makarna verebileceklernı ve 
l( ilo~unun kaç kın u:;a yfl'.p:.lıileceğ in i bildi e cekled ir. 
İhalesi J .J .10. !ı il "nlı ·~:ı t 11 dp komisyonda yapılacaktır. 
istrklile,r:n n1Pzk\ır günde ihale saat ind en bi r sant evvel ka· 
tın! ilk temin:ıtları n1nkbuziyle teklif yaptıklnrını saat on • 

cl;ı htanbulda Topkapı :lf~ltrpP aokeri "atın alma kocni~.yo. 
fitına ı c·ı· nıtlC'ri. 24/2!') 

Edremit A s. Satın alma komiayonundan: • 
Behrr kilosunun tahmin 

(''n>i .• Iiktnrı bedeli 
Kilo . Kr~. Sm. 

saıııaıı :ıco.ooo 3 ;;o 
Odıııı S 10.000 1 25 
Sı!ıır rti 1:;0.000 ıo oo 
:;oğan 2-1.000 10 00 
Kuru ot 600.000 3 50 

l • - Kornisynıumıızclan 1 1. tcsrin f>.11 cuma glin ü saat dokuzda 
saman, saat 14 ele odun, ,aat 15 ele ~ıgır eti Ye sarıl 17 de ,o. 
ğan ve kuru otun ihalesi yapıl·acaktır. 

2 _ llk tcmiııatlnrı saınaıııa 9·15, odunun 787/5, sığır etinin 4500 
soğanın 180, ve kuru cıtun 2·175 liradır. Evsaf Ye şartn:ımeleri 
Ankara, İzmir, İstanbul levazım amir likleri satın ~lma ko
misyonları ile komisyonumuzda her gün görü lebilir. Bir saat 
evvel. 

3 _ Taliplerin kati teminatları ile birlikte mezkur glin Ye ı>aat-
larda komisyonumuza ıııüracaatları. 13 18 24 29 

Deniz levazım satın alma komisuonundan: 
R~her mell'<',;inin tahmin bedeli 

600 ;\1etre Fotin ııstnrı 95 Kurnş 
70000 « Dibet 245 « 

1 -Yukarıda cins miktar \e beher melrelerinin fiyat tahminleri ya- · 
zıh iki kalem bezin 2 ı TeşrinieVYel /9U Per~mbe günü sant on 
dörtte pazarlıkla eksiltme~i yapılacaktır. 

2 - Yedi bin metre Dibet için bin metreden az olmamak (izcre yapı'a
cak teklifler kabul edilecektir. 

3 Şartname \'e nümunele.-i görmek istiyeıılerin her giin \'C pazarlı{>;<> 
işiir:ık edeceklerin de teklif edecekleri miktara göre yüzde yPrli 
buçLık nisbetinıleki ilk teminat mektup veya yezne makbuzu ile 
Kn•ımpaşncln bulunan Komisyona müracaatları ilan olunu r. 

29 30 (4021 '8653) 

T. C. Ziraat Bankası 1 
KURULUŞ TARiHi 1888 

0 SERMAYESi 100,000,000 Türk liraaı Şube ve Ajan adedi 265 
Ziraj ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktir en lere 28,800 lira ikPamiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbaraız taaarruf heaaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara aenede dört defa çekilecek kur'a ile ataiıdaki 
plana &'Öre ikramiye dafıhlacaktır. 

4 Adet 1000 Lirıı hk 4.000 Lira 
4 Adet 600 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 J.ira 
100 Adet 60 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DiKKAT: Heaaplarmdaki paralar bir ıene içinde elli liradan aıai• 

düımiyenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde yirmi fazlaaiyle ..erile 
celrtir. Kur'alar aenede dört defa, 1 Eylül, l Birincik&nun, l Mart, '" 
ffaslran tarihlerinde ~ilecektJr, ' 

Saiiik (l) 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
İzmir, Karşıyaka, Buc•, B:ılçon, ve Seydikcıy .Jk okullnrımn 108 

ton 600 kilo kok küm>irli nnklrdilecektır .• 'akil ücretının mıılı:ımııınıı 
bedeli beher ton l:ıa ;ına ,liin lıradıı-. 

Nakil işi bir hafta müddet le ııaz:ırlıkla eksıltmiye konulmu<tur. İs· 
tekli lerin şartları görmek üztre :,er gün lllaarıf müdürlüğüne. \'e eh
liyet veFikaları ile bırlikte ;hale günü olan 2 teşrinievvel 9-H taı~hi
ne müsadıf perşembe glınii . ant 11 de Hükumet konağında Vilayet 
Dııımi encilmenine mürac:ıntları. 

Anadolu gazetesinin 27.9. 911 tarihli nilshasındaki 180 tonluk kii-
mür nakliyesi olanının lıükiimsüz olduğu ilan olunur. 40!l1 

lzmir Defterdarhğından: 
Satış No. !lluhammcn E. 

826 (Karantina Türk oğlu 'okak 772 ada 9 parsel 
(32,50 M2. Dükkan 

827 (İkinci Karantina lsim•iz sokak 1768 ada 
( 13 par~el 899.50 m<'tre murabbaı numarasız 
(Arsa. 

828 (İk inci Karantina Yeni yol 1768 ada 11 parsel 
(878,75 metre murnbbaı numarasız Arsa 

829 (İkinci Karantina him•iz sokak 1768 ada 15 
(pa.-sel 942,25 ınelrc murabbaı numarasız Arsa 

830 (Karantina him•iz soknk 1768 nıla l 7 parl'<'I 
(744 1\12. numara'1z Arsa 

831 (Birinci Karantina Fethiye sokak 713 ada 
(5 parsel 177 ınetri.' ınurahh:ıı 11 t:ıj ııuına· 

(rah Arsa. 
832 (Birinci Karantina Fethiye ROkak 713 ada 

(7 pa .. sel 262,50 metre murabbaı numarasız Ar;ıa 
ıuı:ı (Birinci Karantina Fethiye sokak 713 ada 

(4 parsel 851,50 metre murabbaı 7 2 kapu 
(numaralı Arsa. 

8M (Karantina Tcyfikiı·e sokak 721 ada 1 parsel 
(212 metre murabbaı 8/ 10 kapu numaralı ArRa 

S!l5 (Karantina Tevfikire oskak 721 ada 9 par.<el 
(212 metıı-e murabbaı .ı '6 kapu numaralı Arsa 

836 '<Karantina Tc\'fikiye •okak 717 ııd:ı 6 pars!'! 
(146 ;\12. l :ı kapu numaralı Arsa 

8:J8 (İ<metpasa mahallesi ;\!akara sokak 424 ada 
(ve 14 p~r>rl :ı:; metre mıımbbnı 36 taj mıma
(ralı Hane. 

8:~9 ( Göztepe Nenal l>ey sokak 841 ada t par>el 
( 130 1112. 29 taj numaralı Arsa. 

!< 11 (Salhane Enveriye sokak 688 ada ;; parsel W 
(;\12. ll9 taj nnm•walı Diikkfın 

R 12 (İkinci Karantina 176:1 ada :'.?() ~ar<el 227 ~I2. 
(numarasız Arsa. 
(!kinci K:ırnntina isimsiz yol 1771 :ıda 5 par
(.<el ·149,!ıO metre murabbaı numarasız Ar>a 

Lira Kr. 

300 00 

125 00 

120 00 

ı:ıo oo 

100 on 

.13 00 

100 00 

250 00 

80 00 

6:1 00 

70 00 

:ır,o oo 

Gfi 00 

l l\ 00 

;14 00 

0(1 

Yukarıda yazılı emvalin mü:kiy ·tine peşin para ile bidnyeten talip zu
hur etmediğinden 22 9 1941 tıwih'.rılen itibaren 10 gün miiılcletle temdidr 
hı·r:ıkı\mı~tır. • 

lhalekri 2 10 9ll t:ırihiııe nıüsnclif per5emlı€ giinii saat 14 dedir . 
Talipl~rin muhammen hedelleri üzerinden ':· 7,5 pey akçesi yatırarak ye\'
mi mezkürda Mill1 Emlıik )liidfırliiğiinde miiteııekk[, satı~ komis,·onıınn 
milraca:\tlnrı ilftn olunur. (.1032) • 

lstanbul belediyesinden: 
Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Be•ikts~. Üskildar, Kadıköy belediye hudu

du d:ıhilindeki yollarda \'e tıı-etunrlarcla açılacak bacaların kapatılması 
ve üst re\•etmanlarının yapılma"' i~i kaııal~ zarf usu\iyle eksiltmeye konul 
nrnştur. Ke5if b~deli :.ıo bin lira,.,, ilk t~mınııtı 2250 liradır. :Mukavele ek
siltme bayındırlık işleri gnıel hususi w fenni şartnameleri proje ke~if hii
llis.'lsi;-Ie bum mii~ferri tliğ~•· <'\'l'ak 150 kuru~ mukabilinde belediye fon 
işleri nıüdürlüı(ünden \'e•·ikcektir. ihale 6-10-941 pazıırtegi giinü saat on 
be~te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ihale tarihirıdcıı g giin e\'\'el helecliyc f 11 i~leri miidürlüğli • 
ne miiracaııtla alacakları fenni ehliret, !IH yılına ait ticaKet odası vesika· 
IRrı imzalı "art11ame ve kaıııınen ibrazı liızım gelen diğer vesaik ilk 2490 
numarıılı k;ıınınun ta!'lfalı çeşresinde hazırhyacakları teklif mektupları· 
nı ihale giinii saat 011 c..C' nle kadar daimi encümene vermeleıri lazımdır. 

20-24-29-3 821113847 

lzmir Emrazı Sariye hastaha
nesi başhekimlieinden: 
Ha"t:ohaııenin HIH mali yılı ihtiyacından aşağıda tahmini fiyatı ve 

muvakkat teminatı ,·azılı 46 kalem i l iıcı açık eksiltmeve konmuştur. Şart
name ve liste İsla~bulda Sıhhat .Müdürlüğünde ,:e tzmircle has
tahane başhekimliğinde her gün göriilebilir. Eksiltme ::ıo Eylill/941 Sa'ı 
günü snat 10 da Tepecikte Emrazı Sariye hastahano<'iııcle toplnnnn komi>· 
yon huzurıınd:ı yapılııcaktır. Muvakkat teminat olarak para \'era para 
mukabilinde :-ıymetli evrak komisyonca ahnaınıyacağınılan ist;;k\iler;ıı 
ihale güniinden ev\·el teminatlarını mal sandığına yatırma lıın·ı Iiizımdır. 

Cindi Tehmini txodeli Muvakkat 
Teminat Kuruş 
Kuruş 

46 K:ılcnı ilüç 137500 
13 18 23 ~9 

10313 
(3776) 

lzmir Gümrükleri Başmüdürlü-

Te~~~~:tn: Cinsi Kilo Gw. J{ıyıneti 
Lr. K. 

30 1 sand ık ipekli pamuklu 
yünlü masa örtülsli 16 200 72 55 

32 ..ı balya prunukb alık :ığı 401 000 :ıoo oo 
32 l sandık i\fotör 412 000 200 00 
Yukarıda cins ve miktnn yazılı eşya ile levazım ve sa\ıs gen·i~i ilan tah 

tasın da yazılı sahipsiz eşyaların. ~-10-9·11 pazartesi günü· saat 15 ele açık 
artırma ile levıızım ve "'~tış servı,~ııde ~atı~ yapılacağından talip olanlarııı 
k ıymetlerinin yüzde yedı buçıık ııısbetınde depozito nkçeleriııi şatış ı:üııii 
saat on ikiye kadar baş müdü~·iyet Yeznesine yatırmaları yatırmıyıınların 
miizaycdr;-e i~tirak ettirilmi~·ecekleri ilan olunur. 

20-29 3887 

BINBİRİNCi GECE 
PEK YAKINDA ELHAMRA SINEMASINDA 

• 



• 

Esrarlı Almanlar aley
hinde s ikastlar 

.:~---·-

Bir seyaha 
.. \L Taylorun ansızın 

Londra .:a gelişi 

çlü pa· ın 
y 1 ö ümü 

Japon Hariciye Nazırı 
yeni nizanı/ardan gene 

Ç -koslovakyada öıfl 
idare haşladı 

'Yunanistanın yeni Mos-
Anımr~~~~~ı~~şıııarı kova elçisi yolda 
-Milli ef 

b_ahsetti 
Muhie'lif tefsirlere yol ı:e:rliıı, 2. (.ı\.A.ı - üclıi r:ı.ktın 

açtı _ Amerikadan nldöııumü miiırns<>tıdiyle !fitler, • fo _ 
,,o!inı ve Pr ns Koııoyc :ıra ınd:ı tcl-

F'ransa ve Belçikada 
idam edilenler artıyor 

verifen haberler gr. flaır te:ıti ·dildiı•i gibi lmnn. lt..ı-
., • _ .ı-an vr j:ıpon lınriciJ e nazır!. rı nrıı- t!riil•~rl, 2S (A.A.) R.,Jçik:ı Ye şi-

I.nndr:ı, _;> (A.A.) - 1.n roıı T:n- ı;,ıııcl:ı da t•'lr:raflw lP:ı!i olıııımııctur ırı ı J' ı kl \.l ' ' · ı · 1ı. y l • ı · ı· · kt f · · ·' · · .., · 1 a ı ·ı·an m:ı· ı rnnn nı:\c-rı ıc:ır_ı:ı 

~ nkara, 28 (A.A.) - Bugün 
Sonbahar at yarışları başlamı~tır. 
M.lli Şefimiz İnönü, halkın coşkun 
tezahü~atı ve alkışları arasmd şe. 
ref tribününe ır,clmi~ •e oradan 1 o -

ıı ıııı .onı rnya ge ın..!>ıı, ıır ·o c .r- p,.,ı•lı'ıı ,,~ ( \ A) - l·~,lı· JJ'"tıı1 'ıl'· - ı· . l. t 1 ı·-· . '""' 1 l J • J t •v • - 0 ' • ' . ' ••/\. "', -.(' ının Hr C ı t!Jlll(' J!•Jl'{I, ""' e;y l: ge-
1 1,",} 11 :ı(!lııı. ır. . . • ı ıltliıniimiı ırıiimı;!c.f, l ylr .ı ln:an h;n·i- 1 rrgi komun! tl ı· ıJinı:ılı ı~µın :ıd:ı bir r,Lılr,n se.;..Y_L·e_t_n_1 i..;,~_ı.,_r_ıl_i._. _____ _ 
. L.aylor, pap:ı Jı<'7ılıı.ıılt> füızwltı l<'m- ·i. • nnzır·ı Fıın Ribenlmp, ıliın ukı:anı ! ılc•podnn infilak maddt>leri çalını !ar- -·~ 
ıl t•lmf'kkdır. 'l\•fsırlt:ı-.• sdı•h olan Aıllon ııt •lind. bir l"ıbul re mi y·qımı~ 1 ı •ı- ~ı ı · ..,... ı·ı ,,: . .. AJ J 

s<'V T· ylo' H .. J 1 k t; d • :' . . .-· l il'. -·l ('_, ll gı'Cl''>l YC -·ı ey il ,,,unu, man arııı mu-
" • • 

1 
•1 11.1

1
n om,Lı an .. 1 .ı-e c 1 .ıı ·~n tır. ~!u knhul n ;ınıınd.e u ·iti pakta cla-1 ııır ızlıgın \·apıldıfı yerin ,·akınların- · 

1":'·e ıı:!p:ı 1 <' 3,aııtı;{t nıuzaı..:~:e .•·:dır. hil bulıtnan memleketl~rin si.va ,i Mli- ılıı F:raıısız 'trcııleriıı~ \'<' Alınnn orclu
~ıı· ır~ıh!.'\t;lnn 'l n~ lor, Rıız,·el ın ı ımıı· mc~ illikl<>ri erkanı hazır bulu!ıııın:;itur. ·una men ııp tun·nı"t'ler nakleden tren. vaff altıyetleri 
< 1111T :ı;zc ırb. 'ld' .

1 
k "h' 

1
. ..\lm:ın har;ciye ııazırı, ıniittcfil cl~v- ieıc karı ı;ııika~Zııer yapılmı<tıı-. F:clC'i-

ıtaıganın Tahran bügük elçisi de dahil olmak 
üzere 471 ıtaıgan istanbuıa . geçti 

.Ankm-n 2" (A.ı\.) - }'ıınanistanm r:rn btiyiık t'lçisi iİ•' mdy,,t! erkam ve 
i t•ni 1lo. k;wr. urt:ı dci«i, \'içilik rnPmur Jmrnlaki ltalya tchan•ınılıın •171 ki~i, 
İafr,·lc bidikk l•,rzunınm s:itınek iizerc rn, t 1 ı,r;o trrl'niyl<> J.~r:;>,urumdnn Anka
hug.iiıı fr<:ııl • Ank. ra<l:ın geçmiştir. raya rrelın1ş H! htaııbulr. hrı.rrket e1 • 
Elçi Ye m:ıi:"ti, Erzuruırı<lan ohımo- mi;ıtir. Arılrnradaki lta!ya büyük i>lçi
bilicde Sarıkamııın gidL'CPk, or,ulan ~i ve erkanı. Ankara garında, lt:ılyr.
tn•nle Rıısv:ıra gceeceklcrdir. mn 'J'~hrnn büyük clr;is:ni knrçıılnmı,\ 

.\nlrnw, ·~s (:\...-\.) - ltaly11"1ın T:ıh- ve i;ı.z t'tm'ştir. « a)~ or:. ı ırı ec~ · mu ~~ ıl!' ~Y ıet münw sillcl'ini elamlamB n~ üc;lfı. kn v .. ,imalı Fr. ns:ıclaki Alıı:nn ıhke.ri lı .D yalanmış 
olmadıgınnan A ı1erıkay:ı don°mezdı~ ııakhn Jıu ı'lk "il clGnümüniin n1"na,,1 ı'd:ıl" ı'n' "" - t . t ·ı ı· }1 '1•• d ·1 kt d' o d · V · ' , · ·· · c. l'l ~u :ıyuı-. o,, arı 1 ı ı m-

cl~~~~~i~: s~beh ~~c:<:iilıi~~1bfı~~~; İi7.~ır\n:o~~k~~1ıi~)~}~~iY·.v.ızIRINTV ~~·1rfi~\~i!~li::·ınınnııs komünicr ku u- • ıstanbulda Fener ve Galata arag galip 
yoldı.ır \e ~Lonclı·a~n~ ııgnım:ıdnn. L.z- REY 'NılTl: I ,ozovskı heyanntında 
b~nd~~ ıl_og-rııdnn dogru-·n .\ ınerıkr.yn 'J'oh) o. 2.:-~ (A.A.) - Dom' i :ı j:ın- P:ıri , 28 (.\., .) _ ::\f;,hk tllt' .Tak . • I,,bnbtıl, 28 ('l'•'lefunln) - Böl:_se oynamn .. ına rağmt!n G:ıiatns!:lr:ır -
tı /bılı.rdı:. , • . • •

1 
~~~ıı~ı lı.i.lıliı:<liğiıı g~ır • iiı;_lli yr~ldm yıl 1 r:uk, Ar!olf Tiinı rn c>sld komünist nıe· nelerden hahscttı Jik maı:lm·mn ~lev: m "t~il.mi1lir. F .,,,, r- kımı anrak ikinci devred Y<'fn kaır-

Ll./'J}f.ı. \.\ l.\ 1 Ild /,J/ ,l~, llıl- tlo~~ıım~ı nH~~a ~1?<-': 1-> le n,ı.ıh~ eı .,ckvl~··: ! hu. larchm Kat al akın o1iinı c{'Zn<ıınn hahı;c w Beyo~ll~:-po~ L!k~.~'.r,:ı ~ı·:ısı~- ciıin ·n topu iyi kontrol edernem<'3iıı-
. _ . . leıı nıt.mı'. ,,ılk~.ıı~ııı oııuııdl' ı:ıo.llc,lıg-1 ı;::ırplınlııı:ılarını Jrnr.ırlrı~tırnu:;- rn bu l\l ·k . "8 (A \) _ i~t .. • . t' da yapılan ıııns.dJnl,:ı: . •0

" .ıl'~ee:m.ı d b' J ·t 1. O 11 !' !-
. ,\n!:~«ıldıgıııa gure Lon<lr:ı:.:ı z.:r:ıre- Lir ııutuktn harıcı.~·e nazıı·ı amiral 'To- h:.ı·aı., lıulL111t1ukl:ırı lıapi;:;h~ın<>de ki- l ı_ os. o:~: ~ . :ı .. I • ,. kı.no~~.n 1 olmus, Fenerliler, bırınci devr<!de -1 e.n . ır go .ı mış, go e ga ıp ge 

~:· r.a~ı.-t de:ıet aclanıl~rıııııı •. ta ·ıst re- yod .. Alın:ııı~a \'!.! ltalyrnrn AHup:ıtl:ı, yotinle infaz oluıımu~tur. Kargı.s:ıhk <.aıre~:. ~~'" ~rn:ıvıı:ı -~,~o.~.'.· t ll? gol, ikinci devrede ılc iki gol {\tı:trak mıştı\'. . 
}1~'~' te~lu.d e!mclerıyle ~ılaJ,r~darclı!. japoııy:uıın ıt:l u;-nk ~:ırlda kurımık j.;. ,;ehelıi_\ le kt·ı ul:ın mahkeme. Pieto Fo~- ı'\~ce ,gJ1~~le~:_ 1 ~'. e ').a~tıh: ~J(~ .ına~t.t, · Beyoğiu::porun, ui.r goliine mukabil o Ankara, 28 (Tdefonla) - Lık mr.c:-
.t.ıl:~nla~ !"raııııd:ııı _!crt~p edıkıı. bır teılihleri ~ .. ııı .. ı~ızr.nıııı nı:ınız kaldığı k:ıl'i adında birinin izlenıli •i ,\erııı '" ma.n ~ / 1 \'.;Lı_n :~11.n.ı ~1 ~.-;mı ~~P= goJle galip geimi:'!tır. larında M:ı_skespor takımı, 2: ~ golle 

H'!Zl).ete .ılamet telakkı edıl~ıı lıu 7.:ra· biı· çok m uşkulatıı ternas cderC'l• de- zabıt. en t > bit <'diler:eme 'iıı~cıı gı v:ı- tl .,t~H. k 11
• ~? tlıL.t.'.t11 J,uı\ "1 et_.\(. ga_ı ıfet er.:. ta:ı.rıır - v~rıı maçında hrıkim Kırıkknlespor t:ıkırnını :rcnmıştır. 

ret. Jt.'.llwının yıkılması halmde ıatbık · i.ir ki. · • :: _ " • ··~ ını ~:ıı ı <' me e o c u. ı:ıı ını, a -
edilmek· azere diplomatik uzlnşıwı'nr mı i birliği itim l \'. sab ı·t bı olarnl~ olum cezasına ı;:ırptırılman- kat h<'nüz Kınmm dışıı da bulunduk- • • - kO h.nZ!\'ladığı zannedilen \"l' simdi '\;1.- vilkleılfoi \'nzife•i ;~\ıa~kuk ';t~ı~ı~~ nı lrnrarl:ıi;!lll'lnL~tır. J:mııı. :0ü;l_iyerek Alma!;ıarı_n yeni te- Rumen gazetelerı Macarıstanı tabak m. 
şıngtonda bulunan mühfm biı• h<'y'ctin icin zarm iıliı". Üclii prıktı imza <'İPıi~ I l •· .,8 ( \ \ ) !\.] • hııb..ar ra ·~ıler ırnydetlemı'Cllıclerını beyan 
idare C'ttiği miiııascbetlcr· tc;id eder oİ:ııı UC\ ldh iıı Liitün zorluk! rı ven· ,, :o;ı[ .ı.ı,i 1 ; ·: <l k' Alınan 1'lm1 etınış \'I': . • 1 den kurtarmak 
mahiyette gö.rlllmekt.:clir. m.k hususundaki bı aı lrı 1ııı te ·id et- ~ı ~ . uı '" o ı~nı~ a a. '. ııı~ıı ~ın :. ' - ::Hoskont - .~enıag.rad cl~m:ı·yoln Odesanın bel1emehal 

.lJ(;'LTE''llER l!E"'EJ ı:>c:-J. 1 • l' 'ı .) •alı. ı Baron Fon Ncı~,ıat, ııızu,,u uz.- mu\':ı~ah1oı henuz J·r·cıılmemıır;tır. -• ..., , ' ' ,, • ,r .. , . ıne el'! uzınıdıı· . ·r . ıl r· <l" . . . ' • . ,_ . . 
Yaşingtoıı, 28 (A.A.) - lfariciyr. . . . x l'llR \', ~J r,ın en ·\\eb ıımt;ıtıı·.. nemi~~ir. zaptı lüzumundan ncz:ıı·eti, Taylortm Loııdrııda Brituwa .. e!'m~ı .. ffi'.lll li' 1 l m·a a.ıaıısı'.:a Lo7.0\'ski. Hitler Almnnynsı!ll') mc- h d ' I Bu maksadla Macarl'lr 

d€\'let adamlarivle mült('CİICI' 111-qf'!e~i- s . . ~urke, ı~ul tun ~o}ıemr'.1- \:e .::.\Ioı·ııv~ra:.ı:ı z:ırmn yaklaşmalda olduğunu, Sov- ha se ıyor ar 
ni görii;ıec<'ğiııi .bildirmektcd:r. urı y enı le\• ;ıı ~~~e h_~ı ılaı~ ~ılı~m~şlır. . ı .· . ~-~tlet· birli~inin R::ıv.~ş _kudreti-:ıi .~ah-' .. . " 2S (A.A.) - Odesn böl. Londrada harekete 

SEYAII.4TTE.' l'AZGF:r'FJS lll{- h.udu,,teJ,ı Ccko,,Jo~a.k m~hfıl.?ııı .. t•ıb e c:ılıştı)Iını soylıyer'?k Kıyef :ı::ukre,, .. ·ı R -~ geç.•ı·ler 
rET: · fstikJa)İ gure Slo\·akya baş\·ckılıne bıı· suıkasıl mınc:ıkaıı.ında 665000 e ir aldıkları gesmde gırışı en1 umc; . h:ı.~.ekatı • 

·,,,.,·oı·k '>8 ( • ' ) D - T' rnJ)l!mı;-;tır. Slovak ordusuna ınen.;up ·~akkındaki haberin tamamen yalan hakkn~~~. gazek~tee ed~ mi u tehf mutnle- Londr" 98 (AA) - lac"r·ı,t"nt 
• "' • ' - ............ - · • · '" lı' · ı.. · ı · 'k · ı Al 1 • t - · ·ılar vururtme ır er. "• ~ · · • •• ., ... . ~ev•·ork Voı·l<l Telncrı· m rr:ızeth~ 1• 11e ıı Sll'Jay cı :ııı "uı a"c çı ınnn at a- ::ıldut::·ııııu Ye Ki~·efin dogus'.ıntln gpce · . • t · .. O · nazı· nh"kkümündan kurtarmak İ"in 

... J • .. '-'o ' L·· . "' f d •k'f rı . r. .. "'.. J • ·-· Tımpd craze esıne gore desa cı- . • .. ' . ~ 
g~re Aı.n~rıkanın pnpa nezdindeki bü- GI. {{a tru bir bevan- ra ~'~-an ~~~ ~ ~t ı m~~ ;ol. I "k-n lı•• .,... ,.;ınduz. mııharebeleı:ın devam cttıgı_ varında bi; mevkie hücum icin emir lngılt~rcde e~ki ~-Iacar ~~şvek'.ll~!'.n· 
yuk elçısı Tnvlor tnl'afıııdan ba<>lanan - ·ıı:er ·1 il r.r~ Ol~ :" .""!'~ ı .. ::ıı, verılrn hnberlcrı:!l Almanların 1 b' lav ti giln Ve 5 ec hU den Kont l\Iışel Karolının r~ıslıgın· 
konuşmalara •devam etmek (lzeı"e dün name Y1 cşrett İ ~~Ş .pJıSkop?Sll. te:·~ıf. :'}:J.mıSt~l'; ~ (']ıp . :ncak ~rz~Jnı:ınd:tll iba:et lltıltmdll· ~ an ~r f '·b'U m'evkii . z! t~tmiŞ • de bir hareket başJamı,.1tır. lngiJtere, 
akşam hareket ed~cek olan 3 kişiden Kabir 

28 
(AA ) 

0 
t şark 1' • . mn~na } 1f ~-· bnlıgı polıtıl;<asrna "unu bıld-rmış ve Lenıngrad dış .. ~ım ~t~~n askerleri için b1r anı~ şimal ve cenubi Ameri.kadnki bl\tun 

mürekkep Amerikan hey' eti ~coobsiz H" F e, ku . 'ı :-1 r ad mııaı ız o mn,,ıl ıı. '·anılaı-ınd:ı f?lıldetH muh:ırebeler od.ek~! . t' BUt!in gazeteler Ode.s"- Macarl-ar zafer için bir ım:ıyıı top -
I k b I tt . ur ransız vvet crı ,uman anı ________ t' · l b .. k' d Al ı ' ı ınıs ır. , _., I ~ 1 T 1 1 b' l'kt h 

o l'.~a.' ~ ~.r~ ı.~. ~~ll':azgetçmıştiı~ 1'eneral Katru, dün Şamda bir ı'.e ıcesıı~c·eı . ugLkne·ıp a ~~rd'k~~~~n~- vı ele geçirmenin ehemmiyetini te. ka~malgn \~e Sf 1!-t~r e ır ı. e are-
. ıt·eyhe , :~ ıile ı. ı_amss and'ct·e uz- beyanname neşrederek Suriyenin is- lngiliz tavvarelerinin .21..aoln , ınk ercelar·aı· ~ mı'kt"ı·ı ~-c bıellı,ı· :.rnrilz ettiriyorJ.ıır. Diğer bir gazet<:>. eLe cdave edı _mı.ıı.lır. t - b 

\e ın ususı m savırı osso an te- t"kı·r .. 1• . . 
8 

. 'klT _ 1.; •. ı \e ayıp n .. ·- . tl d'. ı·i· on ra ra )osı~ e yap ıgı eya • 
.,:ekkUI ediyordu. 1 ~ 1; 1tb'kn ;.\mıt~ı~.b u ıstı a !~ f aa}İyetİ lm:ıdığını, fakat Alma.ıı!nl'm, . bu e ~~ ~~ • ~mivctimiz için Odeqa bil natta Kont Knroli, Macaristanın Tu~ 

?a•~ d'l ı. e ı eckegh eyann~me. ı1 e _. ·~hı·e g-lremiyece1derini söylemiştir. •"k ~~ t \ıike teşkil etmektedir - na federasyonun-a iltihak etmekle 
.~a e

1 
ı nkıı 1fd, ~ncab arphdv~d-zıyetın n Londra., 28 (A.A.) - İngiliz hava l eningrad şehrinde yiyec<'k m:ıd - ..,11 bırenl~ onun zaptı lfızımdır · l'tiklalini koruyabHeceğini, çütçi 

Aımanua mağlüp oıursa uzum u ı ıgı azı ta ı at mev- ., ezaretinin teblı' "ı· · ı" : · d ld -. o" 'I " Lo- 'u ııe " · ,. · · t h 'k' 1 · 'k Al • b 
1 

d - b'ld' .
1 

. . · · ... · s. me\CU o ugunu s Y r.:-;cn Ç"nkü Ode ':ı en ;,-:ıkın Rumen sınııınm >azıye e a ım o ıı.ıa -
u K ud~n ~:u(AıA ')ı mı~ır.. . . . B~lcnhaym bomba c:ıyyarcl~ri. ıweki, özel ada:.ının tamamını ve- ~eı;~ndcn 50 kilometre uzr.ktadır. manyn ile i~birli~inden vazge~me -
'ki'~· ~s,kl d · · d'\ urı~enın ıs- ·:,ı.ılarındu kun·etli a\'cı teşckküll ı·: . ., bir kı mını Alm:mların i~ıml et- ,.·ıe·a Ras"r"bvı ve ~Iolda\'\-a içh ~ini bildirmiş, Hitler ve biltün Al -

Fransa de 
rJet· . r~ız. ı·ııla ' .. 11 1 a. lln a n:ş.rc 1 e~ r.yanna. 't1 uii;ıı h<ılde .. ılü~ ö'ledcn on ·ıı ı- ''le i · ındaki haberi de ~· lan- : /. ? ' 'k ". :· ~ • .. ' h. ' ·Od · maııynnın dilşmanlariyle işbirliği ya-

• ~ ·- e ~zdlm e . nı ıy~: 1• • • .11:llı Fran ıı uzermdc mun:ıffakıyet- lamı~. Almanya bahr',resiniıı. Jngiliz ı ,t r.~~lı ,edıı. .Iu.,rn kem c~a pılmnsını isi<'miştir . 

göre 
. • «~utıye de.~letı,. bu'!unden ı~ıbar~n ' hareketlerde buluıımu. !ardır. Am- .,, . .vareleri yüzünden fevkalfıdr za- n:~.vı,,.1 .oıt.~dnı~ ktıldmlma_l!d.ır. '\ e mmm••••••••• 
'~kıı11 ve mL~!tak~~ ~ır ~eıo:letın ha - ·ens demiryolu merkeziyle L:ıbas<e yiat verdiğini Ye bu sebdılı~ Alman- bırıncı > :ızııeı~ız ~u~~r. Irk~ hudud- " ' 

Bütün Av11upa Bolşe
kım bulund~ı;~ butun ımt~raz • ve niv:ırındaki demiryolu şube'i i.•·i neti- -ı-ın, Bnltıkta deniz hücumlarından [arımızı ancak o \akıt emnıye:t altı- Necı·p Aıı· 
ltaklnra m lıktır. Yalnız muttefık ve ·elerle Lonıbalamıııştır. 17.l!PC'ıiklerlni, Alman bahriyPsinin, na ;.ı~ış_ oluruz. . . . .-. 
mem1~lı:et ordusu ~akımınd.::ı. harp Avcılarımız, 21 düşman nv tayyar:>- -·wvı>llerin Baltık filosuna k~·rşı lıii- 1 ıy ao;kn g:tzrtesı ele dı~oı kı: . Ku••çu•• ka 
•ebebıyle .~a:z:ı .takyıdata. t.abı ~uluna- . iııi diişlimıü .ler liı'. Bizim av t. rra- -··n,: hnı·ekct ıı-ö.~termeıllğl, lıundan . Ode,:a lırr lıalrle talınp edılmelı-

ve sonra.. "?l<tır. M.uttefı~ ~Jma~ ıtıbarıyle Su- releı·imi:r.den 14 ü kayip.1e tle bunlanhn -ın:ına çekindiği ve lıu dc>ni.ulr. :ınc·ı\ ·lır. . , ~ .. 
------- ·ı~.e, , &ıy sdını tayın. edece~ ve :~ liııüıı pilotları kurtulmustıır. f.lomb1 1.-(ieiik Alman ~ı;emlleri faaliyet gö;;- .Rumen bas!tlı, nynı me~~1 "~ 1 .ehe~ 

\•i.:..i• 28 (A.A.) - Fr,!n. a dev. n;usellah ~ vvetler te~kıl e~ebılecek- tayyarelerinııziıı hiç biri zayi olmamış- ''.!rdiğ'ini Lihlirıni:$lı·.. ~ııyetle de oıılıyor, Odes ... nın. ~ pL, 

vik/eşecek 

let nazırı, gazetedleri knlıul rılere1: tır. Ar:-zı bakımından Sunve, tak- t,1., Bir cJevriJ·e uçu~unılan bir av tav- ,nmeıı hud~dl::_rımn .emnıyetı zaru-
Fran. ız • Almnn müna ebetleri hnk- •İm edılmez Li:r biitün<li.ir. Rabıtala. varemiz ı1ünmemistir · x-- ·etinden dog-dugıınn ır,rarla yazıyor. 
kında demiştir ki: rını t kviye etmelid!r. Mazide .bazı . ~üııkü giiıı hic bir.Alman t:ı.rr:ı.resl ~iaiskİnİn D1CSajı 

- Fransanın vaziyfı'ti, A vrupnnııı mmlaka!al"a bahşedılen bazı nız m- f ııgıllere iizerimle uı;ınanrnıtır. H b • t d 
reni teşkiliit çer 'İve. i içiııd • ııarfc- :tameler o şekilde tadil edilecekti.- 0tso ' Londrn, 28 (A.A.) - Sovyetlerin a eş ıs an a 
dilen bir f11aliyı:tten ibnrcltır. Avnı- 'od, bunl r siyaııten ın Ykeze bağlı Al . r,on:dr:ı büyük elçisi :i\~aiski, l~IJil.~e-
ııa br1rışahilir \'t> Lutiin .ı\.\ruıı.ı m;J_ 1,uluıır.caktı.·. Müdnf a için kullanıl man crazetclerı ve ıevazım nnzırı!1n bır me~a.ı J? 0

n- • 
lı•tleriııi:ı de bu lınrul L\itİraklı ri ıu. m-'lk ür. re Suriye ııılillellah kuvvet· R . it~ 1 J · l"yerek tank h:ıi~".lsı zarfında. mşa ·İ hın ltalyan daha 
zımdır. 7.il'O, lını·p d \ lllll rdrl'Sf' 1.-l'i, mÜllt>fll ·Jı 1• f'lt\rindt' bulunacak llZVC 111 tlla {a eSI .~.r!ı:le~ı tankların bır ~C~'._0.r teşkıl et. I' 
dlıl\";lnın rıc ol:ıc :-,ı \..('!, iriltı11C'Z. mcydanlıul. mevkii r müttefik kll· BPrliıı ~8 (A A ) - Alnı~ıı o-a- tıgını ve Suvyetler bırlıgıne bu su • tes 101 oldu 

" " ' ' · · '' '' ' "h' • d • 1 nnc:ıııdan . <ı•·yctle>rin mııkavrmeıi mes", iline mandanl\111 nezaretinde olacaktır. zeteleri, RUZ\'elliıı Kuı·ye l'ıl::ı~azıın •e m~. 11!1 y~r ıın '~111 1 
'kk" .1 Londrn, 28 (A.A.) - llabcşistaTJda 

gelinct', bu me~elC' iıcniiz t.1mami~ 1 '1-larb!n ekonomik sahııda idaresine a~·lık Anıeı·ikan mecmuasında çıkan ·l.ol:wı. h~ku.m~tı Jıumın.L ccşc uı e- Gondar civarında Volcftekadaki ltal
h'!lll<'dilmiı d<'ı!'il f' de Alman~·a i~in :lair s ırive V" müttefikler Y1'.Slnda >r.~kalesinden ilk sahifelerindt.? balı· ııı; h~l~lırmıştır. ·1 • . . ran garnizonu befl ayclanberi İngiliz 
ciddi bir erıdbe tr~l-il cdu'l'k · .zi • ~ıkı işb;di~i 1 airn ol caktır. Netice. ~ediyorlar. Ruz\'elt lm :nızı::ındn L ~1~~ t~{{r~~ )r~n L m~~nJı: h- \·e Habeş kıüılan tarafından :nuha~a
yet yoh.'1ur • .\lnıan);a yemlir,~ hoınü- de de Fransa - ~ur·ye ar smda bir '!ı:trp olacağını H!:l7 ele anladığını, .. · on,_ ı ~','."1 . ~· ·.!':. ıHo·~~ ra" ~c n ra edilmisti. hıgiliz kuvvetlcrı,.vt~:::lım 

Büyükadada kalp 
sektesinden öldü' 

İstanbul, 28(Telefonla)-Denizli 
mebusu Necip Ali Küçüka, Bü
yükadada kalp sektesinden dUıı 
gece ölmüıtür. 

Anadolu -· Necip Ali Küçü
ka, memleket fikir ve kalem 
hayatında kıymetli mesaui ceç. 
mit bir zattır. Ölümü hepimizi 
müteessir etmittir. Ailesi halkı
na samimi taziyetle~izi auna-
rız. 

ıran eski hükümdarı nist Jıropag:::.nd:ı.·ını Lir aleti halın~ muahede kdeılılecektir. ~f'mmuz 1!.!:1!> da <la ilah ambargo~!'.'v~av.' r:ı.:ı e: .u ı~ı,d ~ ~- vı; 0 ~:~.,- olma1dan bnşka ~are güremedıgınden 
gelecı.: ktiı·. En takdirde rıropnıranda x unun k::ıhlırılnıa'3ı Hızım gcldiğ. 1,!g ne . ~ırt 1nıc~!lJ 1 g~~ telrn'.ı;:ı, ngıdız ltaly:ın km·vetlcriııin bulundukl::a:ı sa-
l
, 1 • 1 1 ı. , .. _ 1 n·ı 1 l•L. ·1 ... d'''" c O\ e ıa\a •U\\e erı ma~ın a- h ı, . ı ·. }'"b' t bb- B d Abb d • rat. ~yıı c a gı~· · Ji cceh'. \' ı wuprı. · lll' l ~Ul'Ul)l lillltl no, aı ııazannı ı e:rı. ~ur ugu, Iak~.t ki ba-i is::ıret etıııistir . ayı cec'l'en ışga ıçın ıı'" ır eşe us- en er as an 
bolşe ·ıklc, c~ktır. Almnny-a, bu tak 1 cmokraUtıı1n hep-ının ve cnmlıu - g ~ ~ • te bulunmamıştır. ' . • 
dil'de <le lngılte~cy" h:ırııı hnrlw ıle· LCsekklirÜ riJ etçilerin yUzd 75 inin mulıalefeti ooo Bugliııkii ltalyan t 'bliğincte bildi.ril- hareket ettı 
vam cclcbih'cı ktır. . . ,, "' . . } üzündcn bundan vazgeçtii{irıi lJildiı- ltalyan teblii!i diğine göre başkumandanlığın emri L d 1)8 (AA . . 

Ruzvdt, Çörı:il cld,lran Ytı111ınn O'!!· . Aıık~ı ı-· .. -:8 ~~~:A.) -,'f~ır_k 1?11 _krı- nıeltie idi. Alm:ın gr.zetelerinc giiı·c '' üzerine 4000 kişiden ibaret olan bu on ra, T': • .) -;- E!ı~~ Se~ın-
lince, bu dckhll'a-ıyondakı s~·kiz nok. rnnıu ;1el-ıc~eı lı0 mdeıı !ııldırıl.mııjtır: lıu makale şu lı:ıkıından mühimdir: ~?m:ı~ 28 (~.A.) lt.ılyaıı .teb~iKi: kuvvetler, teslim olmuşlardır. şah P('hlf''fı han, T~abıus korfezın • 
tayı, Anupn milletleri tamamen an· !) uııeu [)~]' ~~a} ıanıı, uol. y.sıylc ru.1·: Hu;:ypft, harp yapmıyac-:ıgını söy - .ımalı ~:rık:ıcla topçu faalıyetı. ~!- Gonıl· rdaki ltalyan kuvvetlel'inin de de .~e~der ~bbns .ıı~anından Ben -
Jıy nınıy:ıcaklardır. Bilhns:;n iptidai dıın her . j eı ıııdc < •• Halk Paı·tıısı leyer<!k kendisini veııidC>n intilınp et- m~ıst~ır: ~u~mnn . hanı kuvvctlerın~.11 y.'.lkıncla le:ılim olmnlnrı bekleni..-or. deı '.1 ~apu~ı.} l~ Hındı~tanı: harek~t 
maddelerden istifade edecek millet- \:e lfo~I,cvı kur~!u.~l, ıı~dan, kurum tireli. Halbuki ke.ndi:i harbin çı -a- Bıng:ı7:ı \e Ba~?ıyayn yaptık!~rı h~- 000 · e~mıştır. Aılesı.nden. hır çog~ı .kendı-
Jer hakkında clcklfir:ı. yonda 'ür:ıhal uyelerınclen ve butun Dıl sevcrleı·den cağrıı ı·ok :ınlamıs bulıınu~·ordu. c~~ml~~ırı.~ beş d!'~:na;ı ,tnnnreo;ı c~u~u- SON DAKJ'V"A ~ıyl~ bera?<;~dır. 1kı zevcesı_!lı bera-
yol,tur. gelen ~undan ~u.Uuln!n~ t<.'I ve y:ızıln- -

000 
rulmuş~ur. Ş~rk.ı Af rıkada 1.5 nıı-::ıı~- .n..rı: berınd~. gotu.rm~y~rııa .da ogulların-

rını Dıl ülkü:ıhııun gıtlıkçe daha yay- danberı çevnlınış bulunan bır ga'l'nı- - dan 4 u ve şımdıkı Velıahd Rıza ya-
gııı olarak ulus içiııJe yerlcşmenirı ba· Fransız Af rikası zonn 26 e~·lı1Iıle nhıiıas0mat1 kl'Sınck s ti nırtıladır. Kızlarından ikisi ve bir da-

ısveç Maarif nazırı ht!lgesi sayan Türk Dil kurumu bıı il- A ı· . (•mri \' rilrniştil'. OV}" e er madı ela her berdir. Evvela Hindis-
gil.:rden dolayı sewd c sargılarıııı SU· uınunu va l!-.1 Goıular ceph!'.siniıı diğı~l' biilgekrin- lana, or:ıı1an da cenubi Amcrikaya 
nnr. • ı nrsil,va, 28 (.\.A.) _ F.ı·:ın ız bıı l!c ~liiş!n~mn h_iicıım tN;eblıiisleri fa:- gideceği tahmin <'dilmektedil'. 

Gene bitarafhktan hah- tı .\rrn,:ı ·ı umumi vali ı ı;:-rıwrnı 11 ·dıımı..tır. 1?uıı 111~~ t..ı~yarc~1.n. r'g- Ladoga gölünün cenu-
Orta Şarl·ta ha va BU\'fi><SOn Vişide krna bir müddet kal- ,ı·ılıoz, Trn~ıımı, J~aglıpn ''.f! Ko~·fu v.e buna a keı· çıl•aı·mak 

seden beyanatta bulundu dıktaıı soıırn Gezayiı• yüliyle Afrika- .A.mpedaglıor:ı l~u~uın etmı~lcrclır. Sı- .. 
f aalİ)'Ctİ ya di.inmli~trıı._ Ccn<'rnl, Frans-adan vıll~ı: nr~sııHI~ ulu :c. yaı·nll v~nlı.r. ı' ~tedileı· 

tokholın, 28 (.A.A.) - lsn~ç )1,:ı· po.;ıtn ta ·ı·aresiyle ayrılım tır Kaglıyarıde bıl' tngılıı t:ıyyare~ı du- "' 
rif nazırı Baggc, SÖ) 1 ıliğ'i bir nutu.d.ı Kahire, 2 (A.A.) - Orta . ark ha- • . . şiirülmüştliı·. Beri in, r ( .\.A.) - Sovyetler, 2:; 

ANADOLU 
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Sahibi ve Ba§muharriri 

HAYDAR R0ŞT0 OK TEM 
-::--clemi:ıtir ki: vn teb!i~i: b' .

1 
Orta Akdeııizde u anda ltalyan ta)'- eyliilde Ladoga gölünün cenup kıyısı-

- t veç siy:ı!<etinin e:-a,; Lil,vük <L"·- lngılız bombnıdıman tııyynre!eri, i\lalatya - Elazık ISI det ynrelHi Cebelüttarıktnn ırdcıı mühim na asker çıkararak bu bölgede çevril-
letler arasındaki harbe memlekdin ·U-, Sardon~·~. a~'.mı111da Elma~a deni~ ta);- , bir lngiliz filosuna ~ide! •tli hücumlar- nıiş bulunan kıtal~rının durumunu dii- Umumt Neşriyat Müdllrtı 
ırüklenme ine mani olmak! ır. Kıtnrnı- ~ ~relerı u.s. unc tııar.ruz ederek bır coıc Y c:lrI~l ılu bulunmaktadır. zeltmiye çalışmışlarılıı'. HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
zın reni nizamına karşı kayıdsız ,·e id-1 d~şmnn tayyaresini tahrip etmi~ler- 1I:ılatra. 28 (A.A.) -1\Ialatva spor- ooo Fakat bu hareket, \'aktinde sezile~·ek 
rnksiz değiliz. lJaha İ.\ i bir vaziyetin' ılır.. . ' . 'cuhıı·ı l\Jı hıtya - Elazık ara. ınrla B 1 T H , t f ~ t Alman hava ta:ırrıız]!lfl altınd:ı. akim 
kurulma. ~na hiltiln kun•eti~ıi:tJe yr.ı-- .~ıcı~ ·acl~. l.ulıgo nıeyclanı~ıcla lıir . ıııda lıi~ bısiklet yarı.,ı tcı tip etrni~- l1 gar- ır a ıcarc kalmışhr. 1 
clım etme!(<' hazırız:. Fakat ~ım.al .kon~·. mı.~t~ı ,lnj Y~re yakıl.nıış, tesı ata \e lerr1ir. 10 bi:ıikbtı:iniıı iştirak ettiği ya- anlasn1as1 . Alman .?o~ıbıı.rdıman. , l:ıyynrderi 
şul:ıı·ımızla olan muna..,ebetlerımız Lı- efı ~~l •. ı .ıtcş .ıçıln.ıı .lıı · rı-ı, lııı ;;abalı ha~lamı'i. gençl<'ı· ıocı ki- • . Lır remcdwr ıle 600 tonılutoluk 2 ha-

1 

le Lizi şu veya bu tarafın y:ınıııda ha~·- :Sıcıb·a?a ve Ko!'fucla enılea <lepol~- lom~trelik .rolu 6,50 o;aatte alarak Elit- Sofya, · _28 (A.A.) - ~ul;:-ar;stan lıkçı gemi~ini, ağzına kadar askerle rlo-
1 

-::-

Ah Yıllığı 1400 Kr. one : 6 Aylıtı soo 
Yabancı memleketlere 27 lira 

-::-
be ::;üriikl<'nıenıeliılir. rı.: cl.~ktrık. snnt~ıd~ b?nıbalanmı~, hı; zığa v::ırnu~lardır. Geceyi orada geçi- ve J~ırv~t:stan ar~sında d_u:ı Zagr~p- Ju daha kii~i.ik 15 g"miyi batırmışlar-

---- kopru t:.ıhrıP .. ~dıl~uştır. .. rere.k yarm arııi yoldan 1\lalatyııy:.ı dö- te. b.ır tıcarct an.!lşm:ısı ımza edıl - dır. idarehane: ikinci Beyler Sokak 

Ol·ta Şaı·)~ teblı"g>· ı· .. Tı.~ranto.korfoz~nden ge·:eıı orta bu· nec kl\•rrlir. mı,tıı·. v d •st.ı•y l 
c ' yuklukt<' bır grrııı, bombalaıı:.ırak r:ı- :ı:: -000-- .l ar ım l or ar 

Kahire, 28 (.A.A.) - Tebliğ: kılmıştır. Tayyar<'lerimiz, aynlırken s f . <l . 1 'Italyada n1ahı·u~at a- lığı ::\fo;ıkova. 28 (A.A.) - Sovyet g·enç-
GÜNDELiK TAKVİM 

1360 Ramazan 7 
EV KAT 

Libya hududunda Brit:ınya devriye geminin tamamen b:ıttığıııı gC::·rmii~ler- ... O ya a casus arın ı· ' c li Z lik birliğinin İngiliz gençlik birliğine 
koll:::.rı taarruzi fnnliretleriııe dernm dir. 1 k • Romn, 28 (A.A.) - Neşredilen lı<:?- gönderdiği bir mesajda deniliyor ki: 

1 

etmişl rdir. Tobruk ceplıesindc eh m- Cuınıı gecesi de Sicilyad ki hede!- OlU la emesı y:ııınnmelerde İtalyada mahrukat m:ıd- .:Faşist Almanyaya karşı yaptı;ı- 1 

miyet..<1iz topçu al şindeıı başka bir <1e.y lerde taarruzlar ·apılmı tır. Bardiyu- Sofy , 28 (A.A.) - Gelt:ıc<>k ayrn delerinin vaziyeti sebebiyle şimali' ltal- mız harbi azim miktarda ıtilahla:ra iti· S. D. S. D. 
olmamıştır. Bir cenubi Afrika devı·iye ya hücum edilmiştir. Bir düşman av 25 inde İngiltere ve Yugoslavya he- yada biı·inci kanunun birindtı, orta ınız harp azim miktarda silahlara lU-' Sabah: 6,05 Akşam 18,07 
kolu, İtalyan erkanı harbiye. ine men· tayyaresi clüşüriilmUcı, diğeı-leri rle ha- ahına casusluk yapmak ve hJkumet İtalyada 15 inden ve cenubi ltalyaıla 20 vazifemiz, Sark ve garp cephelerinde, Öğle :1214 Yattı 19,37 
sup 4 subayın bulunduğu bir otomobili sara ugratılmıştw. Bu harekattan 5 darbesi hazırlamakla maznun 35 ki· 'ı ·inden evvel teshin vasıtalımnın ya- zaferi elde etmek için lttzumlu olan herj lki d' ·15, 39 l•ıak 4,'l7 
aııptetmi,tir. lngiliz toyyoresi dönmemi tiı" şinin muha~mesi.ne başlan-acııktır. kılması yasak e<lilmlştır. oeyi wdarik etmektedir., -.n_.• ... -·-. ... ...--"--... .-_,, 


