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Y(L ~ 
o. 4294 (Her gün çıkar siyasi gazete) nALf\.I tıı ESi VJİ'l TliAA~1NDA BASILMIŞTlR 

~DASI Giridde şiddet· İngiliz- F ansız -G-ir-ıd-1ehra.a_r .. bı_F_r_a_n_s_ız_A_l_b_ay-1 
IDAlll ASIER.

1

li muharebeler· münas beti ve In2il z Ko elngilizlere 

11'Esııı BAKI- 'devam -~diyor i Muhakkak keslligor gaze!_ leri ilti~~--etti 
iı,,_,~Mlf[JI Kahire ( a.a ) - Giritte Londro ( .a)-Ikoadi harp Loadra (a.a)-Bütüa İn· Kahire (a.a) ..:. Suriyeaia 
:~r, .\I düa umumiyetle iyi gitmiş- na:ını bey natta bulunarak giliz 2szeteleri Girid hatbı en parlak kumandanlarındaa 
'•ı i 111•nların Gi- tir. Şiddetli muharebeler Vişi Freneasiyle müna ebet- hakkında uzun yazılar ya%a· biri ve maruf çerkea lejyo-
~''f&t .. ~11'1 edebilmek devam etmektf:dir. Meleme- lerİ•' kesilmesi bir emm rak ezcümle diyorlar ki : nunun baniıi olan albay 

•ııc er • d' •ttikı .. ın ırmeğe de vaziyet karışık ve "•rsr· kat'i bulunmaktadır. Evvel- "Giridde 72 şaattaoberi Koleoia Suriye hududuna 
• ı_ erıııı b'ld' . k 1 k d b 1 "~d,11 • • 1 ırıyor. sııdır. Düşman burada bir ki gün ya & anan 7000 ton· harp devam ediyor. Bu za- geçere yanın a u uaan 
~., ~~ 1•11 en büyük miktar ar•zi ele geçirmişse Juk Şeraşet adh petrol vıı.- m 0 esnasında Almanlar diğer bir mıktar FraDaızla 

'tt,t,jik tı olan Giri· de müttefikler va7.iyete b•- purunu geri ve verilmediği yalDız Meleme tayyare mey- bir Jikte Filiatine gitmek ize· 
. ehemmiyeti kimdirler. Oifmanın bu bava takdirde Ingilterenin 15000 danıne iameğe muvaffak ol· re Erdüne "girdiğt teyit eclil-

ltJ,, G· i meydanından ko~ulmasi muh- tou petroldan başka dünya· muşlBrdır. Şimdi or•d• harp miştir. 
ı..'~111~1· ır .di bu ıtra· temeldir. nın en süratlı' vapurlarından M b l d Albay Kole hür Fıaaıız· '!nl ... htı d goğllı göğüıe aş amış ır. 

tt''Ll D en dola· Kahire - Londra radyosu . h" lara iltihak edeceiiai bildi-
.. _ 'I~ eri aibi Al- birme s 1p olduğunu süy- Almanlar bizden iyi tayya-
,.. ·-· •· 8,15 resmi tcblig-: lemı'ştı'r. ren ve Vişi bükumetiaia 
L ~,,.1111 b re knllaoamazlar. Onlara h 
~ 'd ae epten Kandiye ve Resmo mınta- Irak iıilerine ıili verme 

-.,,, '11 tle ıeçir· k 1 --•-- yardım eden vaziyet en ya- ıiyasetiui ihbar ve takbila 
IJorlır •arına yerleımiş olan Al- IRA TA SON kın Yunan topraklarından d b' b e eıret 

Ma 'dtııa ' man müfrezeleri imha edil- e en ır eyannam n -
~•tr 111 uzanluiu uçmalarıdır. Böyle olmakla miıtir. 
~ ~Üalll:t· renitliii 12 mittir. Vaziyet çok iyidir. beraber Almanlardan üstüa 

'-tla· re ıtaıındadır. Almıalar fasılalarla yeniden V AZfYET bulunmaktayız. 
• ...... ~ 1Ytai 8 618 ki- getirdikleri kuvvetleri yere 

....... ,LL_ t d 
ı.~ q.,_ı, a&fuıu da in irmeğ'e teşebbüs etmi,ler-
"i . edilen Rum dir. 

llafl):: inzimamile Almanların elinde buluaan 

--o--
Kahire (Londra Radyo S. 

8.15)-Resmi tebliğ: 

Irakta asi kuvvetleri Fal-'• 'i~l all fazladır. Meleme tayyare meydanı 
tı.~l lf ~I UMUMILIGI durmadan bombardıman edil· llucaya taarruz etmişlersede 

--1m:-..-

illi Müdafaa 
için fevkalade tahsisat 

--o---
~ u. ,liSULATI mektedir. Düo;ıruan henüz püskürtülmüşler ve asilerden 

LA_ '-,.._1 " b 'k ,_ k Ankara-Hükumet bugün 
~, .. 

1 
llmamt vali· denizden karaya asker rıkar- ir mı tar 11amyon 9e tan 

., T Büyük Millet Mccliıioe tak-t:. d llıaıar. Bu umu- mamıştır. Şimdiye kadar alınmıştır. 
,, ~ irt •iliyetten Girit adası üzerinde 16 as- Bağdada 20 kilometre me-

'~k. ..._,, lianya, Res- kari nakliye t.yyuesi tahrip saf deki petrol deposu:ıda 
::.. 'di 9iliyetlerindea edilmiştir. yangın çıkarılmış ve iki düş-

)or · Ada Ya- t · t b · d' 

dim eylediği bir kanuıı liyı· 

basile Milli Müdafaa için 

83 milyon lirahk fevkalade 
tabaiHt istemiştir. Alakalı 

ıı._ e11 • Kahire (a.a) _ Giritteki man ayyarcıı a r1p ve ı· 
. -~~ learin 'fe ve- hazır vaziyet memnuniyet ı ğerleri de .sakatlanmıştır. encümenlere havale edilen 
~ •lırındın biri- bahştır. Paraşütçüler Alman- J . Irakta bır general 20 z.a- bu liyıba önümüzdeki hafta 
~-._ ~ Qa'h tuna ümit ettiklerini ya 

11
_ bit ve yüzlerce sker şehır· içinde Meclis umumi heye-

~ •tdlerinl taıe P le teslim olmuştur. tinde müza ere olunacaktır. 
)'iı, 111. zeytin ve mamıılardır. Almanlar Giritte . 
~L Ilı L b'ır darb · d' k . t . Lonra (a,a)-8. Attı avam --m-

lll .... ._ Q11telif hubu· e ın ırme ıs emış-
ıı ""'lll'- d 1 d kamarasında şu bey natta B M q1ıı. ~r a portakal erse c müttefikler darbeye 
( """ tQ ' bulunmuştur : • • 'hç 111nç, limon ve iyi bir surette mukavemet 

eclisinde 
ı "'• lc•vana), bal etmiılardir. Suriyedeki Franıız teçhi· Aukar - Büyük Millet 
leıku P, konyak ve Almanlar mütemadiyen zabuın fazlası Irak asilerine Meclisi 8. Refet Canıtezin 

tt._
111 

eder. Girid adaya adam atmakta ve verildiğine ioanılabilir. Su· başkanlığında toplandı. Türk 
'iti, P.t en belli baııı bunların mühim bir kıımı da riyedeki Fransız makamla11 ceza k nununun bazı mad-
1 ~1111, ••ır, lngiltere, ağaçlara takılarak ölmekte- tayyare meydanlarını Alman· delerinin değiştirilmesi hak-
~ Cırid:Yll ve Ameri· dirler. Bu yüıdea Almaala- ların emrine vcrmitferdir. kmdaki kanun layıbasını 

\.S:'t.• ~ tıvıın, kek· fiil zayiata çok ağırdır. müzakere etti. 
"'' ,._1,:1 

•eıaire gibi Kahire (a.a) - Muvakka· takviye kunetleri gönder- --•--
. da pek meı· ten Kındiye ve Resmoda 

miı olması taarruzumuzun 
~ " tutunmağa muvaffak olan durmasıoı mucip olmuştur. 
~~il· llP.tANLAR VE dliımın tiddetli ve göğüı zem a ,, Alman zayiatının lWl 

~ hAl"YSkERI EHEM göğüse mubarebebelerde İm· 
ili h d'I · t' V · d de gösterecektir ki impara-\ ~ di.. ETJ a e ı mış ır. e şım i va-

~ .. li ziyet memuuniyet verıcidir. torJuk kuvvetleri biç bir za-
ıaa.a .... 

1
''Y•, Kaadiye b k d M l d·· ü \ 1 " lb k Malemoda tutunan dGıma~ man u as nr guze ov ş-

'.J ~ li lQa'ltı a üzere üç na karıı fiddctli mukabil memişlcrdir. Kandiyada Yu-
,1 \'"'ııı . Vardır. Kan· taarruzları inkiıaf etmek nan kuvvetleri büyük kah-
~ ~. b,~ alıracat bakı· üzere iken diişmaııın mühim ramaohkla dövüşmüılerdir. 

~ . lbevkii iıgal 
\"'14i, 
\"ti •b '''iri Akd . d ~.~,l. 'Q111ıi • • enız e 
·' 

111•Qa Yetını artıran 
\ ~ S-.d/''i Suda Lörfe· 
\ ~-· körfezi G · "d' •\ ~ \'t ı 1'1 ID 
~İt tf~ti, tabii limanıdır. 
bb' slld uı.,. çok de-
~~~· fiJa,' körfeıi, büUio 

Qlt Utıu • • l~ te •shap ede-

Ha iciye 
Vek0 I miz 

Ankara - Hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlu yarın ak
şam hariciye köşkünde bir 
kısım kordiplomatik şerefine 
bir suvare tertip eylemittir. 

---o---
M üslamanlarla 

mecusiler 
arasında 

Bomhay, (a.a) - Ev•elki 
gece tekrar Müılümaalarla 
Mecusiler arasında karı•· 
şalıklar çıkmış ve polis ateı 
açmııbr. 4 kişi öl mit •• 
buılarıda yaralaamııtır. __ .. __ 
Mihvercilerin 
3 Gemisi batırıldı 
Lonra (a.a)-Libyada mi~ 

aakale yolunda 9000 tonlu 
bir askeri nakliyte, 7000 toa 
luk bir petrol gemiıiyle bi 
italyan deıtroyeri torpillea• 
rek batmlmıştır. 

--·--
Atina büyük 

elçimiz 
Ankara-29 mayııta 

kara vapuru Yunanista 
giderek büyük elçimizi• m 
murlarını alarak lıtaall 
getirecektir. 

--.. --
·H ZIHE BONOLAR 

Ankara - Yüzde bet f 
izli h zıne bonolara ihracı 
dair liyıba meclis raına 
sine ahnmııtır. 

~' ~~tQ~~eltir. Eh. afın· 
~gtf .' burnu dağları 

tııa· 
lt 

1 uç taraft•n 
- Bak, bir gazetenin asker mesel ler 

tınk, tayyare ve gemiye ihtiyaç vudır. 
mfttebassısı ııe yazıyor? Bir kaleyi zaptetmek için pek çok süngü, top, tlf 

tnuhıfıza eder. 
'So1a11 Yana--

- Bir kaleyi tsılim etmemek için de 
ltir ideal birliji me•eud buluamahclır. 

bütD u harp vatıt•ları ile birlikte bir de ıonauı: ceıaret ve arnek ol• 



Tlrk tarihine bir nazar 
METE 

T8r- tarihinde bügük 
bir nam ve şöhrut 
aımıı Türk hakan
larından biridir 

-8-
Miliddan ( 220 ) yıl önce 

Çiade kurulan Tükyo hüku
metinin hakanı Teoman çok 
yavaı, halim bir zattı. Yal
nız oğlu Meteyi çok iyi ye· 
tiıtirdi. Terbiyesine çok ehem· 
miyet verdi. En iınlü gene
rallerinden birini eyırarak 
oiluna ata biameği, silah 
kuUanmağı öğrettirdi. 

Mete Türk tarıbinde parlak 
bir yaldızdır. Çünkü bu zaw 
tın en büyük1 emeli Asy.da 
ve miHef errik bir bal de bu 
lunan Türk milletini bir bay
rak altında toplam k ve he
men hemen Aıya l.:ıbııına 
pmil koca bir imparatorluk 
v&cuda getirmek idi. 

Bo işe öace Ginden baş
lamak liıımdı. Fakat Tatar
lar ona rahat vermiyorlar, 
iki de bir de hududu aşarak 
Melenin basına gaileler çıka· 
rıyorlardı. Hatti bir defa-
11nda çok ileri biie gitiler. 

Türk yurdoadaa bir çj)i

yet istediler. Mete, kızdı. 

Tatarlarla haıbe tutuştu. Pa-
7itahtlarını yıktı. 

• Çinliler Meteden çok koo· 
kalanıyor ve el altından. T -
:arlara mOhim yardım edi
forlar ve bem de Meto üze
-ine saldırtmak iç.in teşvik 

1 !diyorlardı. 
Mete bunları öğreudi"ten 

1 oara Çinliler üzerine )'Ürü· 

16, ordularıaı pcriş o etti 
re biı çok 1 ürk şebirleıioi 
;in boyuuduruğuodan kur
ardı. 

Meteniu kabramanhğı şim
ek ıüratiyle Asynya yayıl
nıtı. Bir çok dert beyleri 
oıarak Metenin hizmetine 
lrdiler. Kendisine mukavc
ıet edenleri de birer, birer 
eaerek Volga nehrine ka
ar d•yaudı. Anam nda 
liy&k bir imparatorluk ku-

: ı D bu zat Türk taribibde 
1 k ıöhretli bir nam lmıo-

- De ıunı "' r -
_,ıwıımımımıuııımıı•!Jmınnımmnı1111.ııım 

~ ~ ııe Satılık Dükkan 
fı Karataıta islcelc: karşıeın
z {l 15) num.:ır:ıh Berber 
lı kiranı ocdülc takımı ile 
le tide devren sahhktır. lstiycn 
d ı ayni adreıe müraca tlnrı. 

Yen· 
Figatı 12 

km k 
kuruştur 

E mel:: ı fıyatnıde t sar
ruf temİDİ m k adile bir 
kiloluk yeritt" dokuz yüz 
elli gramlık ekmek çıkarıl· 
manına düo başlauı)mıştır. 

Bu ekmekler yirmi par 
noksanile 12 kuıuştau satıl
maktadır. 

--cı--

Gelenler, Gidenler 
MudiD m busu Dr. Ali 

Riıa L vent Aydından şeh
rimiz gelmiş, Aydın meb· 
usu B. Nazmi Topçuoğlu 
Aydına gitmiştir. 

Müze müdürü B. Salabet· 
tin Kant r Assrıatikrı hakkın· 
da tetkiklerde buhınmak 

üzere Selcuğa gitmiştir. 

-o--
BORSA HABERLERi 
20-32 kuru t n 32 çuvel 

üzüm, 32,50-42.50 kuruş 

ten 893 çuv&l sisam, 10 
kuruşşan 83 toa bakla, 

7-12 50 kuruştan 75 ton 
nohut s blmıştır. 

Sustalı çakı taşımak 
NamaOgabta Mustaf oğlu 

Hamidin üzerinde bir bıç k 
bulun r k alınmıştır. 

§ Keç cil rde Derviş oğlu 
s bıknlı NurİDİD üzerinde 
bir bıçak bulun r k almmış· 
tır. 

§Belediye arkesrnda Hasau 
oğlu S • .ley.ı an iş meselesin· 

den Abdullah oğlu n kliyeci 
Aliye bıçak teşhir eltiğin 
den yakalnnmı§tır. 

§Kizim Dirik caddesinde 
lbr him oğlu meJe Bekir 

Fransız kilise inde k vas 
Nikola oğlu Gaıp rıo bir 

şapka, bir gümüi tabakasını 
çaldığı dan mesruk eşya ile 
birlikte yak ranuıışbr. 

§ Bucada Yeni sok k to 
Akif oğlu Maksut Hamid 
karısı Sabriyenio ev kapı 
sıadaki ldfidi ırm k ure~ 

tiyle gimişs d bir şey çal~ 
mad n yakalırnmışhr. 

----o--

s ı 
lhtigaç . maddeleri 
bmir nıemlcket h stc.:ne

siyle Eşrefpeşa hastanesinin 
scııelik muhtelif ihtiyaç mad
deletiuin vaktinde temini 
maksadiyle, her iki hasbiDe
oic ihtiyaç maddeleri vili· 
yet doimi encümenince şim· 
diden ek iltıneye çtkanlmış· 
tır. 

--o-
Şehrimizde 

Yer sarsıntısı oldu 
Diiu gl c · ş' hrimiıde bi

risi on saniye ve dığeri de 
bet saniye dev m edt:n iki 
yer 2arsnıtısı olmuştur. Ha
sar yoktur. 

---o--
Aşılı zeutın verilecek 

Menemen k :ı sı dahilin· 
de s .. n bir ay zarfında ilç 
bin ze)•tin ağ cı şıl nmış
br. Bu zeytin ğ çlB•ı köy· 
lümüze tevzi edllt:ccktir. - .... .,._._.__ 

Havacılık 
ve spor 
Herkesin mecmuası 
Genel havu mcıkt:2İnm 

285 286 sayılı spor ru' cruuası 
çok z ugin mücıdeH catln 
intişar etmiştir. 

Bay Sadri Ettt.m, Bay 
Abidin Daver, 8 y Müa.t z 
Faik, Bay Zıya Şakir gibi 
ünlü yazıcılarımızın ve mii· 
tefekkirlcr im izin m alele-
rile süsteaen bu Lıymetli ve 
faydeh mccmu~;-1 herk sin 
okuması lazımdır. 

Yeniden işlet- Hava tebliiı ( 
meye açılan ve koruıı-;ı 
ist syonl r Ç A R E L ~ .... 

-- -- Yangın eombıır 
D~vlt!t dellJiryollıarı umum IA 

müdürlüğü, D kliyatın VC kartı .na gaptl '' 
yurt içinde seyahat eden Y ==-

vataada"laıııı artma~ıuı göz 
önünde tutarak, biribiriııe 

mesafeleri uz k ol a istaı· 

yonl r tesis etmiıtir. Bu 
mey.uıdaa. Diyarbakır- Bismil 
ara11nda Ulam, Haydarpaşa 
Ankar battı lb:eriade, Ve~ 
zirban·Bilecilı arasında Pe-
Jitöıü, Bozö yu &.: laöııü r -
sında Güudüzbey, Beylika
hır· Sımköy ardında İğçiler 
istasyonları ihdas olunmuş
tur. 

Bunlardan başka evvelce 
mevcut olup gelirlerinin az 
hğı dolayisile u kliy h ka
pablmış olan Avrupıa hsttıo

dan ldiio Ku. folh, Konya· 
Adana battaud Kaşiobıan, 

Ulukışla-Kayseri hattıoda 
Araplı istaı.ıyooluı y-en ıd n 
işletmeye ~çılmışbr. 

---o--· 
Petrol ofisi 

- 1 - "''~ Bu yazı Şakir ·ı ~ 
Ergökmen in 11 Maık'~; 
Sığcnaksız korunrrı0 'JI 
feri,, adlı kita6ınJ•fl d 
mııtır. 1'fl . ' 

Her şehir ve k••~ ~ 
h ıtt• köylerde bile 1 ";i 
t!hlikesi vardır, fa ·at~ 1 

devrinin y&ng1niyle ._,'J 
bomb~lar yüzünde• ~,dlİ ~ 
yangınlar arasında e ~ 
yetçe büyük farklar 

1 fo!' 
Bu fcrk. biç şüpbe d'J 
ateşin yakalacağıod•~111~ 
yangın yel'luiaia ço f'. 
da ve bunların bolP~al ..... 
muru altında sö~d Sit 
ıiodeki güçlüktedır. ıat'-' 
birde, şehrin btlyii:. ti~ 
küçüklüğüne göre 

11
1
;J'

itfaiye kolları buh•11
1 
~ 

fakat ba itfaiye kol~•' -;'_ 
bir zamaD, t yyareDI• ~ 
kacağı y1102ia boaıbl yt_1l 

UmUm müdürü ateşHyeceği yiiılerce d•~ 
söndürmek takatiode 

Romanya ile aramızda 
m~vcut ticaret anleışmeaı 

hükümlerine göre hazırhınan 
mukaveleleri imzalamak üze~ 

dir. .,1,,ı•" 
Kaldı ki sulh de•• 'f ~~f 

bile mt'!e1 Loııdr111 , ~ 
lstanbul ıibi zeniİO k ',1_., 

re Rom nyayc gitmiş olaıı yük şcbirlerıa bıı• ~it ~ 
petrol ofısi umum müdürll rını bile yangıolarıo ,,d"ii 
Tnlba Sabuncunua nisliğin- f•da ortadan kaldır•' 
deki btyet memleketimize görülmüıtür. k cı•· 
avdet f:tmiştir. Ö ııümüzdeki Su hı ide harpte pe 1tli~ 
günlerde mal mübadel eıine di olan bir yangın t~ ~~· 
başlanacaktır. sinin mevcut olacıi•0 1,'I 

--m-- bul etmeli ve buod•:• f'' 

M h d kırnnba balta köyler e" ti 
a m en gına knrıı tedbir aıot;f,,,, . 

kavga n sı çıkuılmahdır. '-
SODr · bt'' J - -- yanması balkın açı 1' 

Kongreye lstanbul-Ar laruıdeki 0

h- sız, mülkıliz kal111••' ,1sı' 
tilnfı bal için ticaret mah· sefalete, bastabi• 58' ,biJl(ı 

Dave kemeıinc müreco t eden mesi neticeıioi doi'11' ~ 
Basın Birliği lzmir Mrnta- Mehmet ve Niyazi rttlında iki ekinlerin, erzak •"'"': -'' 

L R' t' d otobilscü m hkemedca son- · k a ıat• -· uası ıya e ın n : nın, yıyecc eşy d ıfJ' 

Türk Basın birliği kanu· ra birıbirltriyJe kavgaya ğaz~ların yanması • • tf 
n b 1 1 1 " •'°'' J nunuu ..,, uncu modd~sioio aş amış r ve gavga ariyle leke.tin hücuma ugr bıilı~ 

işareti d hitinde mmtakamız mııhkemelcrin iutizamını ih- rafJ rır.da açhk te pıd' 
kongrcsinın l baıirau günü lil ttikleri için meşhut cü- kolayc• yar bilir. 'ol,.;'. 

at 15 de lzmir H lkcvi rüm mahtremeGİo verilmiş oluyor ki yangın bolll ,1 •"' 
sa.loour da inik dı I.! rarleş· b" b bk du .. cman tayyarelerio ••• r 
tırıl şbr. Mınta dahilin- ve ırer y ap e mı iım Y k JJ•••v-.,, 
delsi gazete ve mecmualar- o1mu lardır. cağı ve çok 0 biti'• 
de çalışıp da birJige dahil - -- harp vaaıtılarınd•ll ,bİ 

~g~~~1z.:k:dbıi 1 
no :\u:::~ Dolandırıcılıg"" a te1ebbOs c ğıoı k buıe biç y• 

k k 
Y yoktur. ,,,.,, 

SÇ rma kongrede h zır bulunmal rı- i<"1r osm ooğlu b nnıda 1 -Sonu ,,o lif 
hl uca ed rim. oa~ , ız 

Buca topu okağmd Basın Birliği lzmir Aziz oğlu Cemal R fail oğ· D vrın Satılık • ,, 
Must fa oğlu hr.ıı""il Ahmet Mır.ta~ası Reisi lu Bücyamini bir iş mesele- 8 c1d''i:.-
kızı gülsümü kaçardığından Turıcdi Mebusu lesinden p ra talebinde bu· 1 Ar p Fırını c• ıi' jl 

yak lannıışhr. H~yder Rüştü Öktem luumak auretilc dolandırıcı-
1 

(1) No.lu bakkaliye ~ ,rl,r 
•• • ........ •• ...... ~o... lığ eşebbüa dtiğrnden ya· devren satılıktır. lı~!t1•"' 

~ Sinea..-...- ..... ""·····da i ~ Daktilo Aranluor :ı ~:.:~· *" • __ a __ bu dükkan _:ıür•'b" c-~J 
A Yancı watinel rinden ı • ·· ~--· G ı ı "ı 

~ t Yazı m kin sınd cele : tBıng G osby · Joan Blondell ve Mısa Auer ro 01,-dl ı 
ib • ı- D GLARI KIZI "Ftac ııca" : r yaz \Jjleo, el yezısı oku· ı :Kızları taıafrndan fevkalide birtarzda yarah,•D şeo·f 1 
Vı 1 Yaratanlar': Şirley Temple-R do.f Skot 1 i r klı bir kız daktilo •• · i ! 1- Küçük Me 1ek "Franllıc• seıll• ı 
~~ • !- SAHTE YIL iZ ·· Ingilizce ,, : ı tn>~:;~klileı Türk Maarıf ı ıı 2 - Kati Benim! "F c• ı6•16"ı.'6J 
aY ratanlaı: Nevyork ndyoııurouıı oıeşbur Adte Sbav Caıı f t • t' c · ıı · 1 · • nnuı a1 ıelı~ 

3 A N , y ı cemıye 1 resmı 1 a ış erı • .• Matineler: K. B nim 3 30-6-8.45 K. tT•' 
~el f - yrıca Münir urettiu tarafHldao A11ı emeni ı b d b ' 

4-ve Deniz Kızı Eftalyanın Aydın Ze) b~ ği : ürosuo miir ca t ~ e İ· ı t7,10 9,45cumarte1i günü 2 pazar gOutilde i1i'10 'L~f 

r Seaoılar: Şirley 4·7.SO da s. Yıldız 2-5.30 9 da ı ı lirler. ı ı T s· d fE ,~ 
r-; .. ~ Camart .. ı ve Pazargtıa1lerl 11 ve 13.30 da baıla.~. ı :.~ .. !:~~~ ~ll ..... tt.,.J ·;~;_B_lyB_r~ l~em&SID ~ 



• 
24Maf1ı b I 

--~-----..._--~~----

Kr z A 
ber k t Var 

~~~--·---:------~~~-
Ed ir a e Umumi müfettişlik 1 Bu seue bütün Trakyadıı 

ziraat müıaviri Şevket arı g~·ülmedik bir bereket var-

Trakya, da orak ve barınan dır. Havalar zireat ve h~yvab-
işletiade çiftçiye yapılacak cıJ,ğa elverişli g-eçmişlir.ve 
yardım şeklini teıbit ve bu geçrnelctedir,. 
işlerin t•m bir intizam altın· 
da yürümesini temia maksa
dile mıntıka dahilinde bir 
teftiş seyah•tina çıkmıştır. 

Geçen sene Ziru.t veki
lctiaiu v~rdiği } 4 ( orak ma
kinesindec b1;şka vekilet bu 
sene Trakya, ya •yrıca S tane 
de büyük berman makinc:si 
vermiş ve makinel~r Çorlu, 
y" gö.:ıderilmi ti ·. 

'bu tecıübe ~ nesi gtcirmiş 
H her biri Vllı lBti 600 dönücıı
araıi biçer, k bunları lcöylü · 

ye ucuza ma'ettiği içia köy 
lü tarafındao çok tutulmuş 

olan bu m .. ki rnierin 1busene 
daha verimli o mtılatınn ça-

hşmaktadır. bunuıı içia baba
eaki Lulc, burgaz ve Çorlu 

yedek merkezler olarak se
çilmiıtir. 

Tek tip auakkabı ima. 
line başıanıuor. 

-o-

Ticaret vekaleti tek tip 
ııyakkabı imali için bir müd-

detteaberi yaptığı tetkikleri 

ikmal etmiştir. lstanbulda 
bulunan ayakkabıcılzr bir-

liğine bu ayakkabılıuın ya· 
pılabilmesi içia lazım olan 

kuodurR çivisi, dikiş maki

nesi ve deri gibi malzeme 

Avıupaya sipariş edilmiştir. 

Bu malzemenin önümüzdeki 

ay içinde gelmesine iotiı:mr 
olunmaktadır. Yeni ve tek 
tip ayakkabılar 660 kuruıa 
satılacaktır. 

iLAN 
lzmir As erlik Şube~inden: 
1-Biluaıu"\1 yedek suba)·l.uın 941 haziran yoklamaları 

aşağıda y~zılı günlerde yapılı: caktır. 

2-hdihama sebcb;yet vermemek için gün iÜD nyrılmış-
br. Gününe isabet eden subtıylu bütün askeri veıika 
nüfoı cüzdanlarile birlikte g 1 aıeleri mecburidir. 

3-lzmir dahilinde bulunan yedek Subaylar yoklamaları
nı bizzat ge!ece\deı·, aksi tal.dirde hareket edenlerin yok· 
lamaları y.npılı:Daz, lzmir haricinde bulunaolar veya gelmi · 

yecek derecede rahatsız olablar doktordan rapor alarak 
taahhütlü mektup ile yoklamulannı yaphracaklardır. 

4-Yoklamay~ gelmiyen ye dek subaylar 1076 numaralı 
kıtaunun 10 uncu maddesiudeki (SO) lira para ce11111na 
çarpılac~ğıaa bütün yedek Ilı baylar yoklamalarını günü gü
nüne yaptırmaları rica olunu ·. 
2· 6 941 Kurmayler, P. Alb. Yarb. Binbaşı. 
3·6·941 Piyade yüzbaşı biabışı . 
4- 6 941 Piyade teğmen 
s 6 941 " ,, 
6 6 941 Piyade asteğmen 

" ti 
7 6 941 
9-6 941 Topçu albay, yArbay, binbaşı, yüzbaıı, üsteğmen 

10 6-941 
11 6 941 
12·6 941 
13·6 941 
14 6 -941 
16 6 -941 
17·6 -941 
18 6·941 

19·6 941 

Topçu ve ölçme teğmen 
Topçu ve ölçme ast ğmen 
Bütün süvari yüzba~ıları 
BüUla jandarma ve ıııubıbere subayları 
Biltüa nakliye suba} ları, atlı subaylar 
htibkim subayları 
Deuiz, bava ve denıiryolu subayları 
Levazım subayları 

Harp sanayr bütOo tüfekçi, mar ngoz, malsinacı, 
mazika subayları 

20 6 941 Hesap ve muamele memurllllı 
21 6 941 Bütün tabibler 

23 6 941 it " 

24· 6-941 Bütün eczacı •e vet··rinerler 
25 6 941 Bütiin başçavuşlar 

26 6-941 " " 

lzmir lokıisar lar Başmüdür. 
lüğünden: 
Darağaç mlllkirat ambarımızda mevcut ve mt1blelif ha-

"'Ulus,. 

Birib 
r~b·t 

b·
i i·dava 

-----o---
Falih R,fkı ATAY 

Ao!la dükesı ın teslim 
olmnsı, Afrika harplerinin 
bu safhasında pek ehemmi· 
yetli bir hadise teşkil eder. 
Bu teslim, H1ebeşistan sefer· 
ferinin hemen hemen !!l,onunn 
yaklaşması demektir. Esasen 
Ktzıldeoiz vosıtaıile oıta 
şark cephesini hayli takvi
yeye vakit bulan lngilizlerin, 
Habeş ıcfericin tamamen 
tasfiyesinden sonra üç tü· 
menden fazla motörize kuv· 
vet kazaaacakları tahmin 
olunuyor. Yeniden vücud 
getirilmeğe başlınsn Filistin 
ordusu, veya, imparatorluk 
yolları cepbeıhlin en nazik 
rıoktahmuı müdafaa eden 
Mısır ordusu için bu yardı· 
mın büyük bir kıymeti 
vıudır. 

Habeşistanda son müdafaa 
imkinların1 kulfnoan it Jyan 
ordusuna karşı, Büyük Bri
tanya ordusunun kazandığı 

zafer, bu harbin t ribinde 
anılac ktır. Somali, Eritre 
ve Habeşi tan, lmı bir müd· 

det içinde işgal olunan 
arazi, tehlikesiz bir seyahat 
programı için dahi baş dön-

dürücü bir genişliktedir. 

Şimdi Kızıldeniz t m emni
yette olduğu gibi, Büyük 

Bıitaoy elindeki Şarki Af
rikn topr klan Süveyşteo 
Cenup Afrikasıu kadar 

hm bir v bdet ı zetmel te
dir. Suudi Arcbir.tan, Şcrı 
Meverası ve Filist n ile ayni 

imparatorluk r sıodaki te
sanüt, bu vahdet t memlıyor 
ve imparatorluk yolları mü
dafaa cephesine k sif bir 
mesnet teşkil ediyor. 

--oı----

H rsızl k 
K rşıyak Selimiy oke-

ğında Rıza oğlu teneke~i 
Şükrü bır reda Çl hşbğı 

S ~leym o oğlu Osmanın 
ılı bulun Ilı c k ti içinde 

94 kuruş p r sım ç lchfuı 
dJn yak lıımuştır. 

cımda 5000·6000 •dcıl bo• ıııic He ft"" ton 111i~e kırığı pa- H · b h 1· • y v :ı· ... er cını a arat, uv .. 
%arhlcla Hhlac•khr. let eşyası , kumeş ve mobil-

Siıelerin beherinin mubamnıen fiatı bir, fİfe kmklannın ya boyaları, Karpit, Kara 
tonu beş ylb ku•uı muvakkat temil!ah 5.63 liradır. boya, Zaçyağı, FILIT v 

okto gözüle 
eyvalar 

- ERi it -
Erik babuda en çabuk 

çiçek çan ve uıeyve veren 
nebatlar arasındadır. Türlli 
tü. lü dlarla nılan p~k çok 
çeşitleri vardır. Olgun erık
lerin tntlı olması içlcL'hıde 
{yüzde 20) oiıbetiode şekeri 
havi olmalarından ileri ielir. 
Erikte (A) ve (C) vitamin
leri bulunamamı~sa da (8) 
vitamini mevcuttur. Hekimlik 
noktai f!azarından eriği tet
kik edcre,k bu meyvanın 

vücudun muhtelif ifrazlarıaı 
kolay1aıtırdığnıı ve bu H· 

yeda zehirlerin vlict.ttan dı
şarı atılmasına yardım et
mekte olduğunu görüriiı. 

Bundan dolayi romatiımah
ların,• nikrislilerin, damar 
sertliği çekeni rin ve böb
reklerinden ııkıntııı olanla
rın perbiderinde erik en 
D1Ünasip bir meyvadır. Haz
me kolay lezzeti güzeldir. 
idrar söktürücü bir te1ir 
göıt~rir. T•ze ve olgun erik 
zamanında yenirse istifade 
edilir, e?iğin kurusu da ip 
yarar. 

Nefis hoşaf, marmelit •• 
pestiller yapılır. 

(50 200) gram miktarın .. 
da kuru erik suda veya 
ıütte kaynatılıp içilecek 
olursı. bağusaklara yumup· 
kbk verir. Müzmin ınkıbaz 
çekePlere pek iyi gelir. 

Faydalı Bilgiler 

Tohumda Bütün nı
bat var mıdır? 

Eski nmanlarda bu me• 
s leyi çok münakat• etmiı· 
lcrdir. O vakitler fikir ikiye 
yrılmıştır. Bir kısmı iyice 

dikkat edildiği takdirde to· 
bumun içinde bütün aebab 
küçülmüş bir halde, keza 
yumurtauın içinde pilicin bir 
ufalmışını görmek mllmk&n 
o duğunu iddia etmiı. bir 

kısm d i!.kei iddiada bulua· 
muştur. Fakat mikroıkop 
keşfedilince bu dava halle
dilmiştir, Yumu,tada pilice 
bebzer biç bir ıey yoktur. 
Fakat bir fasulye ve yahut 
bir sovt.inda oebabn küç&k 

bir rı.ivesiai görmek mümk&n
dur. H r canlı mablik bir 

bu~cyn.den çıkar. Ve bu 
hüceyrel"'r birbirlerine o ka

dar çok be ı~. ler ki, bun· 
l .. rdsn baagi nt:bat!a çıkaca· 

ğ1Dı :ıııulamak mümkün de
ğ.ıdir, Sonra bir nebatıo bü-

tün muhteviyatının bir k&çllr 
obumda toplamuına imkla 

yoktur. Bir ağaç bir çelrir· 
d k en çı ' r. Biri bir dirhem 

diğeri bir kaç yüz.kilo •iar· 
lığın~ıuhr. ncbet h•vada• 

ve toprftktan aldığı tr1d• ile lıtcklileria 2715/941 .. 1ı r6n6 Hat onbeşt~ başmüdllri- diğ~r Hİtl6r fiatler normal 
ti · elmel oraıi.L....__ ______ ,!.!18!!.:3~7_....ı......JU1w'.ı:a.....&Ko&1&1M1.a.m...-___ ~..&.......1111.1~-.u...ı11&&1a....u~~----
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MATBUAT 
Hülasal 1 --Baıtaralı 3 neti aa}ıifede
AKŞAM 

Giride kar~ı 
taarruz 

Necmeddin Sadak 
Giride kartı havadan ya

palan taarruz, alman harp 
tekniiinin ilk mühim tecrü· 
besi mahiyetindedir. Bu tec· 
r&be muvaffak olursa, Girit 
adaıı flbi, şarki akdellİZe 
ve timali Afrikaya hakim 
kıymetli bir üs almanların 
eline geçtikten baıka, İngi
liz adaJarına yapılacak ta• 
arruz için de imkan hissi 
ve ce1aret uyandıracaktır. 

Bu netice hem askeri bir 
hareketin kazanılma11, hem 
de ve bilbaaaa deniz baki-
miyetinin ehemmiyetini azal
taa yeni bir harp tekniği
nin muvaffakiyeti olacaktır. 

Fa*at, İfİD aksi de o de· 
rece milhimdır. Almanlar, 
bu gayret ve fedakirhğa 
nimen Giridi iıgal edemez· 
lerse, bu hezimetin akiıleri 
çok derin olacak, lngilter~
aia iatiliıı emelleri suya 
dDşm6ş bülyadaa ibaret ola
caklar. 

.._._ .. __ _ 
"TAN it 

o halde niçin 
harp edıyorlaı? 

Zeketiya SERTEL 

Amerika hariciye naıırıuın 
'ulb prensipleri hakkındaki 
beyanatı, Amerikanın harp· 
ten ıonra da liberal bir dün· 

ya ıiıtemi kurulma11nı iste
diğini gösterir. Fakat garip· 
tir ki, BerliD radyosu, Alman 

yanın da ayni maksatlar için 
harbettiğhıi iddia etmekte
dir. 

Almanya ile Amerikanın 
auJh gayeleri arasında bir 
fark olmadığına göre batıra 
relen ıual ıadur: 

--o halde niçin harbedi
yorlar?,, 

----
VAKiT 

Girid üzeri de 
Alman - lngi iz 

mücadelesi 
Yazan: Atım U 

Almanlar bir t r ftan Su
riye üzerinden lngilizlerJe 
harp eden Irak bük um etine 
yardım kuvvetleri gönderir· 
ken diğer taraftan Adal r 
denizi üzerindeki Yuna11 
adalarından atlaya atlaya. 
Giride yaklaıtılar ve Giridin 
ti batı batında bulunan 
ldlçlk Miloı •dasını ellerine 
ıeçirdiler; ondan sonra da 
havadan paraşütçüler indi 
rerek Yanan kralı ile hüku
metinin ıoa ilticagihını teı-

Ha mal Istık az ka - Yeni Vergiler 
hd solun yor 

RADYO 
GAZETESIND!J 

Belçikc ı Brüksel şehrin· 
deki bir firma şehrimiz Ti· 
caret od sın gönderdiği 
bir mektubfo incir e yer 
fı tığı. Fıolandiy tun Helsin· 
ki şehrinde bulunan bir fir· 
m d keten, kı pek, ken
dir tohumu ve küspe ve 
Bağdattaki bir firma da 
zeytinyağı, s bun, kuru üzüm 
Şam fııtığı ile demir ve 
petrol istediklerini bildirmiş· 
Jerdir. 

---:-o--

B rg ma 
Kermesi 

25 Ma yı P zar giln ü, 
Bergamanın beşinci kermesi 
başlıyac br. Kermeı için 
hazırlanan programa göre, 
antikiteler gezisi, hplu zey· 
bek oyunları, aı ve h lk 
türküleri, kalkancılar, okçu· 
lar, atlı sporlar, cirit v cop, 
Dİfoncıhk, koşular, sinema, 
temsil ve çeşitli eglenceler 
yapılacaktır. 
Ayın 26 ıncı günü için 

K•nık ve 27 inci güoü içio 
de Kozakt eğlenceler teıtip 

edilmiştir. Ayın 27 ıi ker· 
meain son günü olac k o 
gün Bergam belediyesınio 
tertip ettiği hayvan scrsıisi 

g zilece tir. 

kıl eden ve ayni zam ada 
A deniz Nhısında bir kiht 
v zif si gören bu adayı da 
işgale teşebbüs etliler. 

T eşebbils hakikaten lngi • 
Jizleıiu dedikleri gibi çok 
cüretk"ranedir ve öyle ba· 
vadan indirilecek bin beş 
yüz, yahut beş on bin pnra· 
ıütçü ile bu adanın zaptedil
me i kol y bir iş d ğildir. 

--o--
YENi SABAH: 

surige tarafından bir 
hücum uöramamakiçin 

Hii eyın C bit Yalçın 
Eğer Orta ş rkt ki ve 

Fdistindeki fogiliz kuvvetleri 
Suriyeye vul u bul bilecek 
bir Alm n ta rruzunu k t'i· 
yetle tardedcbilir bir vazi
yette bulunu) orl ısa, bizim 
için Suriyede busuıi tedbir

ler almağ h cet k im z. 
Binaenaleyh, en evvel müt· 
tefıklcrimizin bu b bdaki 

u g 
M liye vekaletinin kefale· 

tile llç yüz bin liralık istik· 
r z temini h kkınd Büyük 
Millet Meclisi t rafınd n 
kabul edilen kanun iayıbası 
Resmi gaz.dede neşredilmiş 
ve vilfiy te de tebliğ olun .. 
muştur. 

---o----
ihracat 
s·r ikleri 
Şehrimiz ibra catçı birlik

leri idare heyetleri ve mea
aupl rı dün öğleden sonra 
Tıc ret odası s lonund bir· 
hkler umumi katibi B. Atıf 
in cın reislığiode umumi bir 
toplantı y pmışlardır: Bir 
kaç gün devnm edecek olan 
bu topl ntılard ihracatçı 

birlilderioi Jakadar edeo 
mevıuler müz kere edilecek· 
tir. 

Orakçılar 
i ha at ip 

Memlekete or k ipi ithal 
etmek istiyeo t cirJer için 
ticaret vekaletince Akreditıf 
çılm sı muvafık BÖrülmüş· 

ti1r. Ş brimiz ticaret od sına 
vek" !etten tebliğ edildiğine 
göre öoümiizdekı has t mev· 
simi için ora ipi getirtmek 
i tıyenler hemen ticaret ve· 
iletıoe mÜracııt ederek ge· 

tirtmek istedikleriip miktor· 
l rrnı bildir ceklerdir. 

·-er ste 
Mağaz la ı 
Şt bir içindeki kereat 

mağaza ve depolarının gös
terilen yere nakli işi, bele
diyenin cezri f liyeti kar
şısında k t'i surette halledil
miştir. Belediyeaıia bu k ra· 
rına uymak istemiyen üç 
mağaz ~a, gördükleri kat'i 
b reket önünde umuma göre 
h rekete mecbur kalmış· 
lardır. 

--o---
SPOR HABERLERi 

Aok ra - Fevk f de va
ziyet dol yııile bazı vergi 
ve resimlere zam icr sına ve 
bazı yeni v~rgiler ihdasına 
de.ir olan kanun liyıha .. ı 
liikalı encümenlerden geçe· 

rek meclis umumi heyetine 
sevkolunmuştur. M liye ve
kili Fuad Ağralı 1941 bütçe 
pro jesinia ana çizgileri bak· 
kında önümüzdeki Pazartesi 
günü Mecliste geniş izahat ı 
verirken bu zam ve ihdas· 
)ara da temas ederek meclis 
ve umumi efkarı tenvir ede· 
cektir. 

Vergi liy ı lıası bütçenio 
v rid t kısmı oın müzakere
sine geçilmeden evvel Mecli 
umumi heyetinde tet fü mev
zuu uf c ktır. Bu lôyıb 
e aal rı cümlesinden olarak 
balen ahnm kta olan bay-
v nlar vergi i mikt rı rtı· 

rılmakt nt, katır ve eşekler 
de mükellefiyet mevzuuoa 
Jıomaktadır. Teşviki sanayi 

k aunundan istifade etme· 
leri dolayısile kazanç vergi· 
sinden mu f bulundukların· 

dan hnmakt olan müd faa 
vergisine yüzde 50 nisbetin· 
de um yapılm ıı istenmek
tedir. Bina sahiplerine mes· 
kenlcrde biua vergisinin 

altıd biri ve irat olan bina· 
1 rda da üçte biri n ı3etinde 
bir müdafaa vergiıi vaz'ı 

teldifJer rnsıı:ıdadır. 

Fevkalide v ziyet dolayı· 
sılc ibd ıı iateaecek mükel
lefiyetlerden biri de yabancı 

memleketlere ihraç olunan 
mamulat ve mabsulitın kıy· 

met üzerinden yüzde ik' 
nisbetinde bir müdafaa ver· 
g'isi iınm ıdır. 

Bu vergi malın ihracı sır • 
sıoda hü ümet idareJeriace 
tahakkuk ettirilerek t bsil 

olunac khr. Vergi ye matrah 
ol cak kıymet eşyanın ihraç 

mevkilerindeki fop kıymet
leridir. Prim 1 n eşya da 

GlRITIE . ıd•f 
Alm nl r dün deGır d•f' 

ra ütçü iadirmeğe t' 
etmiıler ve bu barek•~' ~·· 
dehi devam etmişlerdi'· ı,d' 
lemo hava meydanı ell~or'' 
olduğund n Almaol•d.,ı.ı· 
ya Gsker indirmekt•. 

1 ~·l 
Deaiz harcketlerio•0 t,f 

beti Almanl rıo biitilll 11,)t 
retleri hav dıuı as ıııe~l~ 
ue inhiaar etmiştir, f ·o• l!r ların hava kuvvetler• " 

l or" ~ güvendikleri ach:şı 1Y 
11 

)JI 

rit denizlerinde AIOS'f• ~ 
kuvvetleriyle lngiliı b• ıd; 
vetl ri arasında çok 

1 
~ı!I 

harpler olmaktadır·. 0 i~ 
J • .,, " Li 

rin avcı tayvare erı ''/ 
ge i almaları' müd.•~·i~•d' 
vafa Jiyetinn te~k~D~lıİ il 
mez. Valiyet Gırıtt 1.:r.t ' ., ,,. 
meydanının kiyafet5~ b' 
doğmustu , Zaten '·Ji 
)im olan vaziyet' la~: •. 

Alman tayyare aıef ııed 
Mısır üslerinden ·~'1, ~ 
cek bava kuvvetler;;,, ~ 
bal ma11ıdır, De••~. d•• 
esser olduğa tak 1

' 1, 
tarz daha muvaffak 0 

SURIYEDE b•ıt 
· et Suriyede vaı•Y 0,ıl 

Al ft• rıştktır mao- 0119 
laımaıından Fr•05~, '~ 
yeyi Almanyay• febıs1 r' 
ğioden şüpbleneD , i 

F ıl•' sızlar, hür raoıı d•' 
etmişlerdir. Bııol•~ttitf 
kısmının Filistin~ gf 
lenmektedir tıur 1'1Jf 

rıa Filistidde. ~e fef~ 
bulunduf[a ıçıo oi• 
komiser•general I?;,tbi~ 
bi Suriyede bazı ~I~ 

o;1h t 
mışhr. F ransaoıD ·oi 

•te•1 
Sııriyedeki otorı 
miyle kırmıştır. 1-

IRAK'f ıP 
lngilizler, lr•:~,,tı ~ 

diyeD takviye ; ,1ı~l 
dermektedirler. ;,ti 1 
mukabil taarruz ., ~' 
Fallucayı almııl•'t,İıf" 
lizler taraf ınd•D 
kürtülmüşle1dir·1 primler kıymete ilave oluna· Bu sebepler e lı 1 

ca ve dış s bşlard ise Giridi dde et~:rill~ ıl 
t slim mahallelerine kadar arap memleke 

1 
ıil•' 

ol n n kliye ve sigorta üc· mak istiyorlar. 
11

111., 

r tleri indirilecektir. hasusta Ft•0•~, ,t 
·ı A •w• • iddl J mı 1 ---o-- dım etbgıoı ~, 

Y f • t• dir. ıtV' 
kü 
m çl rı o a ıye 1 AMiRAL p/.ıJ 

d• NUf~ 1Jl' 
-Oün gece l t abuidan d V&m e I Or A . 

1 
oarl•" • .ı' 

Beşi taş ve lst nbul spor mma 0,r 
h:mir-Berg m şoseıinia - ı· k ft• 1 ... noktai naıarl rını s rabatle ta.kıml rı ıehrimiz gelmiş soy ıyere • tO P" 

18 ve 19 uncu kilometrele· 1 ld w unll Mt 
1 - ht 0 d v ista yonda. b r retle k r· up o ugu '· .,-,, an m g 1 ıyaç v r ır. ri r sının es slı tamiri, va· Al t ı ro,. ı,,ı --o-- şılaomışlardır. man ar P .,. ,d• 

Bugün Alsancak stadyo· limiz Fuat Tuksahn reisli· teklif ve talel' 
1

.,. ~ 1 VATAN: d • ,_- ıf 
muoda Milli küme müHba- ğinde topları n viliyet ai · ve h tti Fr•~ · il•' 

Hul prensipleri kalarına devam edilerek mi encümeni tarafınd•n mü ailebileceklerı_,ı tı•~' 
lsbnblıpor·Altınordu ve Al- teehbidine ihale edilmiıtir. rek Peten ett~irttf ı 

Ahmet Emin YALMAN tay • Beşiktaş takımları Franıızlarıo ·till''' 
Amerika geçen harbın so- karşıla,acaklardır. Senkal ve Faruk ta yan ha· ve hükumete ;,.,;ftlf~ 

k ki d . . t ·ye e .,_ nunda vazıfedcn kaçmıştı. Bugün yapılaca Albnordu kcmlikleri y pac• ar ır. rını avaı ·ği"ı 
Bu defa sulh prensiplerini latanbulıpor maçında Fehmi Yarınki mnçların hakem· yapılan işbirh ştİ'' ..,1 
iptidadan ilin etmeainde ve Eriş orta, Muzaffer ve Os- leri de şunlardır: nu söylenıe!Jll f.P'. ~ 
zafer ne k dar büyük olursa manın da yan hakemleri. Aıtay • 1 t nbulspor: Mus· logiliı)er• . f:i,d~f 
o~ıua, bunların mutlaka tu- Yine bugün yapılacak tafa Ş nk I, F ruk ve Atıf. lara göre buk: IJirf 
tulacağına dair lagiltereye Altay - Beşiktaş maçında Altınordu - Beşiktaş: Feh· tifaktan baf 
kefil olması faydalıdır. Suphi Batur ort , Mustafa mi, Muzaffer ve Osman. dir. .. ... ~ 

Lu PiYANGO LeRINIZI D T) Kl,eslnden alını&.. Çorakkapı Poll:, 1'•''~ e kartı ı Ho, 6' Ha •• Talula Ol'ılDE" 


