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Yunanlılar Göriceye 
girmek üzere .•• 

ita yanlar şehr 
tahliye edi-

· yorlar 
ı.so İtalyan tanlıı Yıc· 
gosıavyaya iltica et! i 

Ziraat aJetJeri.nin büyük 
f aidesi görüldü 
Vekaleti yeniden 

edecek,. tetkikatta 
makineler siparif 
bulunuyor 

-Almanya Sovy tler

den neler i tedi? 

1 ı·zıere ··re 
c;... 

s· asi işbir-
liği yok 

u'J'ürfıiyen!n müdafaer 
lıara,.ı şüphe götürmezn 

lngiliz tayyare
leri Italyanları. 
ateş yağdırdı 

~·-Harrar demiryolu 
lıöprüsüneilıitanı 
isabet · temin edildi 
Londra, 17 (A.A) - Amirallik daire

sinin tebliği : Hafif İngiliz kuvvetleri 
İtalyan somnlisinin başlıca limanı olan 
Mogadiscio~u muvaffakıyetle bombardı· 
man etmislcrdir. 

,. 

B. Sı ı1er yap1 ... 
1 d .. , t •11 an. a:ve tızt:-9 

rine .Berline 
hareket etti 

İtalyan hariciye nazı
rının da Almanya • İs· 
panya müzakerelerine 
qtiralıi muhtemel .. 

--·--
Londra 17 (A.A) - Dün paris

te İspanya huiciye nazın Suner ile 

Fransız bqvekil muavini ve hariciye 

Kaı·ada bulunan hedeflere ve liman
da demirli duran vapurlara isabetler 
vaki olduğu görülmüştür. Halyan kara 
bataryaları mukabele etıniş~e de açılan 
ateş tesirsiz kalım~, gemilerimiz zay.iat 
ve hasar olmamıştır. nazın Laval arasında uzun bir gö-

IIA ~ A HÜCUMLARI . . . ·-, riitme yapıl~ışhr. Süner Alman ha· 
Kahıre, 17 (A.A) - lngılız. tebligı, riciye nazm Ribbentrobwı daveti 

Lihl·ada Sollum, KasseJa. Bardıya, Tob- .. • B 1' h k • · B 
ruk üzerine İngiliz tayyarc~erinin akın- uzerıne er ıne are et etmı§bl'. u-

Manastır yeni bir 
bombardımana uğradı 

Bütün Yu2os
la·vlar bu işi 

yapanları pek 
ala bilivor 

Alınan JJlr hciJJere gö,.e 
dofıuz IJomlJa atıldı 
yirmi kişi öldü.. 

Bclgrad, 17 (A.A) - İyi malumat alan 
mahli11erd~n ö~cnildiğine göre cuına 
akşamı Manastır fü.erinde uçan 3·aban• 
cı tayyareler dokuz bomba atarak yinni 
ldşinin öltinıiinc \'C yaralanmasma se· 
bep olmuşlardır. Bu lıa~r henii?: res
men teyit edilmemi~tir. 

Şehrin diin de boınhnrdıınan edildiği
ne daiı· olan haberler doğru değildir. 
Halk simdi neşredilen haberde kayde
dildiğinden çok daha ciddi olmuş· olan 
ilk bombardımanın genişliği derecesini 

- SONU 4 iincii SAHİfl:DE -

lar yaptığuıı, yerde bulunan tayyari!lc- raya gelen maltimata göre Sunerin 
rin esas hede( teşkil ettiyini. 8olloun1da Alınan ricali ile yaptığı görütmelere 
bombaların tayyareler arasına düşerek . irak • • l l h . . .Mihve·rcilerlc lsııanycı arn.mıda :i clost. 
bir (Ok tahribat yapbğm•. "Kasselada l§t ı~m ta ya arı~ye .nazı'! Ztık so1ıneleri11den: ispanya devlet reiA 
tayyare meydanları civarındaki askeri Kont Cıanonun da Berlme gibneaı Ge1ıe,.al Fraııko ı·e ltalyan gene,.ııli 
binalaruı bombnrdınıaıı edildiğini, Bar- muhtemeldir. peboı10 öpiişii'yorlar 
diyada şiddetli infil8klar vukuhulduğu- .. -·-·-·-.. --·-·-·--·-·-·-·------------- - • 
nu bildirmektedir. y [ d · k K 

14 - 15 teşrhıisani gecesi Asnıarada ugoa '4 'ya a mu O· orsan gemiıinin 
otomobil garajlariy1e atelyeler bombar- vemet fikri artıyor b ld 
dıman edilmiş, Diradava ve Assab ta yardımcıaı aflTl 1 
muvaffakıyetle • bombardıman edilmiş· Atina 17 (A.A) - Yugoslav ordusun- Nevyork, 17 (AA) _ Nevyork de-
tir. da muhtelif cüzl.ltam kumandanlarmııı . hfill . _1 b.ld' ·ıd·~· .. 28 

B b b d t • -ı-d b' i d )it' ti il.l'JI.' h 1..:L.-.3_ g 1 lA t n12 mil ~rınaen ı ırı ıgıne gorc u om ar ıman ne ıceıuu e ır e15ış r w15ı 3JUUDUB e en ma uma . . . 
müstesna diğer tayyarelerimiz Uslerine iyi haber alan Atina mahfillerinde ala- Teşrınıevvelde her halde bır Alman kor• 
avdet etmişlerdir. ka uyandırmıştır. M~kfu mahDllerde san gemisinin iaşe.si için olacak Kolonı.• * . beyan edildjğine göre bu d~iklikleı· biyadaki Barianillo limanından kaçan 

Kahire, 17 (A.A) - Ingiliz hava kuv- sebebiyet verilmeblzin Yugoslavyaya 3644 tonluk Alınan bandualı Helligland 
vetleri umumi karargahının tebliğine karşı yapılacak her hangi ~ tecavüze t .

1
. h .

1 
. f d 

göre İngiliz bombardıman tayyareleri mukavemet IMinde olanların ordu ba- vapuru ngı 11 arp gemı en tara ın an 
tarafından muhtelif düşman hava mey- şına getirilmesine doğru olan temayi.\IU Karaul adalarında yakalanarak batırıl· 
danlarına muvaffakıyetli akınlar yapıl- gö"lermektedir. rnı<\tır. 

- SOS"U 4 lincli SAlltFEDE - .. _.._ ---·- .. -·----·- ·- - ·- _ -···-- - - - - ---·~·-- -
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Yazan : :Şa~ıin Aliduman 
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Üç günde mi disem, üç ayda mı? 

...... x•::ı 

Kurnaz faJcı Jıadın, faJına btıhtığı ldmse~e d ai-
ma iyi fıaberler vermeğe çalqırdı.. · 

O sırada Osmanlı bht.ııu işgal eden 
ceııç Osman ise hem Tilrk silfihınm pa
finl gidermelc, hem de boı:ulan Yeniçeri 
teşkilatını dliı.eltmek iç:fo I...ehlilerle mu
harebe yapmak istiyordu. 

1stanbulda ve vililyetlcrde orduyu ha
&ırlnmağa koyuldu. 

fşte padişahın emrile, bütün Osmanlı 
imparatorluğunda askert hazırlıklara hız 
...erildiği. bu ilk bahar mevsimi, Kara Ali
nlıı takunlle bJrlikte 8m>r. kasabası ci
vanndaki yaylaya kondukları 7..&mana 
tesadüf etmekte idi. 

Çingenelerin gelişi, her sene olduğu 
eibi, bu yılda da kasaba ahalisi üzerinde 
bliyUk bir sevinç uyandırmıştı. 
Ayı ve maymun oyunlarını seyretmek

ten fevkalade hoşlanan kasaba halkı çin
genelerin kurdukları çerkelerle 1>irden
bire büyük bir şenlik peyda eclen kır
lara koşuştular. 

Burunlanna kalın demir halkaları ge
çirilerek çingenelerin . e11erincleki kalın 
sopaların zorile belledikleri tuhaflıkları 
tekrara mecbur olan bu zavallı hayvan
ları seyretmek, karagöz oyununrlan son
ra, o devrin en parlak eğlencelerinden 
madut bulunuyordu. Ve bu iş göcebe 
çingeııelerin belli başlı ka7.anç kaynak
larından birini teşkil ediyordu. 
Ayı veya maymun oynatan çingene

ler, kasabaları, köyleri dolaşıp sokaklar
da bu hayvanlara hUnerler icra ettirdik
leri gıôi çerltelerini kurdukları mevkie 
toplu blr surette gelen ahallyi memnun 
ebnek ve onlarda.n para koparmak mak
sadile çadırlarının önUnde d~ oyun ~öıı
terdikleri oluyordu. 

Ufak yaşta tutulup senelerce sert bir 
teı·biye gören bu vahşi hayvanlara bel
letilen marifetleri, o devrin basit düşün
celi, iptidai eğlencelere düşkün insanlan 
çok tuhaf bulmakta ve bunları görmek· 
ten aon der~ hoşlanmakta idiler. Bu 
hayvanlara yaptınlan taklitlerin başlı
caları kocakarıların ve genç gelinlerin 
hususiyetlerini gösteren en gülüne mev
t:ulara temas ediyordu: 

- Abe, koca oğlan ... Hacli gö.~ter ba
kayım ... Kocakanlar hamamda nasıl yı

. kanıtlar?. 
- Koca oğlan .. Yap bakalım da. se
~ller g8rsUn .• Kaynanalar, gelinlerini 
kı.V:andıklan vakit, onlan oğullarına 
nasıl çeld§tirirler? .• 

Bayle bir kaç marifet gösterilmesini 
ruUteakıp çingene caldığı tefini ayının 
eline tutuştururdu. Hayvan da, sahibi
nin sopasından ve bumuna takılı deıvir 
halkanın yaptığı uu:ylkt.en kurtulduğu 
için derin bir nefes almak suretile se
vincini gösterir ve tefi yakalıyarak se
yircilerden parsa toplamağa girişirdi. 
Başka alış verişlerde çeki.Şe çekişe pa
urlık eden ahali seyrettikleri oyunun 
~siri altında kalırlar ve bir mirasyedi 
cömertliğile hemen keselerine el atıp 
çıkardıkJan çil çil akçaları ·tefin icine 
fırlatm~tan cekinınezlerdi. 

Çingeneleri~ ayı oynatmak derece
sinde onlara para kazandıran başka bir 
sanatları daha vardı. Fala, niyete bak
mak... Gaipten haber vermek .. 

Vahşi h3yvan oynatmak 'sanatile çin
gene erkeklerinin me~~ul olmasına mu
kabil, bu işi de kndınlar yapmakta !di
ler. Esasen iru>anlar. ileride başlarmilan 
neler geç.ece~ini (jğrE:nnıe&e son derece
de ehemmiyet verdikleri için, bu gaip
ten haber vermek işi eski zamanlarda 
belli başlı bir ilim halini almı~ bulunu
yordu. 

Ec;ki devirlerin en parlak zekalerından 
madut bir çok büyük bilgiçler, ilimde 
yUksek bir iktidar rnhibi olmalarına ral:
men, hic bir hakikate istinat etmiyen 
ve sırf e~vham ve hayal mahsulü olan bu 
esa sız ~le zihinlerini yorup durmuşfar
dı. Ve gaibi keşfetmc'k için hirbirine av
kırı bir çok usuller, kai<lder icat edıl
mis bulunuyordu. 
Bazı ayetlerin ve çizilen bir tiıkım ""

killer ve daireler ortasın-ı kon-iuru!:m 
rakaml::ırın ruhani hassılarından istifa
de edilmek suret'le meyllana !!ctirikn 
gaibi haber yermek usu1"ine cifir v ·ya 
havas ilmi adı verilmişti. Bürckri ve 
göktPki yıldııların duruşlarını hesap M
mek seklindeh • i<;tihrac a-neli\ e<:inc> el" 
nücuı~ ilmi denilmekte idi. -
Kumların üstüne bir tak1m isaretler 

çizerler, muayyen bir takım rakamlar 
yazarlardı. Buna da remil ilmi diye isim 
takmıslardı. Fakat hu gibi w;uileri bil
gisi yüksek ve ulema sınıfından kimse
ler kullanmakta idiler. 

Çingeneler ise gaibi haber vermek Vf' 

bir adamın başına neler geleceğini bil
dirmek üzere gayet basit. iptidai bir va
sıtaya müracaat ediyorlnrclı. 

Cingenelerin bu hususta tatbik ettik
leri usül bir takım bakır paralan. kır
.mı7.ı. mai boncukları ve 1nın.ı baklaları 
gelişi güzel yere c:açmaktan ibaret lıu
lunuyordu. 

Çingene karısı bunları bir örtiıniln 
üstüne serpmesini miiteakıp baklalarm 
ve boncuklann ~·aziyeline bakarak de
rin tetkiklere koyufar ve uzun müddet 
devam eden bu incelemeden sonra ba
şını kaldırıp karşısında yerde çömelen, 
mukadderatı hakkında söylenecek söz
leri, ilamı okunan bir idam mnlıkfımu 
vaziyetinde ve pek .bü}-iik bir helecan 
içinde dinleıneğe hazırlanan mü~terisi
nin yüzüne bakardı. Sonra ynvac; ~·n ... ·ac; 
anlatmağa başlardı: 

- Sana bir yolculuk g<ii:iiniiyor .. Üc 
günde mi disem? iic ayda. üç senerlE' m~ 
dise n? deniz asırı bir volcuhık! . (Bak
laların arasınd;, mavi boncuğun yanına 
diişen bil" ekmek kırıntısını i aret ede
rek) ... Bu yolculuğun neticesi lı<>lckıncla 
hayırlı olnc~ak gibi görünü}or ... İ-;'e kıs
metin ayağına kadar ~"]m'< \'akııı c;' -

man, sarı yüzlü bir acl. mrhn s na fena
lık gelecek amma, sonunda bu kimse 
pcric:an olacak. biiznillahitafıli\ .... 

Kurnaz falcı kadın, falına baktıw;ı 
kimseye ne kadar cok iyi hah r Vt' h"
yırlı müjde \'erirse. ondan o kadar c:ok 
ve o nisbette dolgun bahşi~ koparaca~ım 
bildiği icin bir di.iziye parlak kesifler, 
sevine verici h;ı b~r]er uvd u rmakla dt>-
vam ~derdi. . 

-B İ T 1 EDİ 

Ankara radyosu :~~~ ~.e!~~~~ı 
8.00 Program ve memleket saat aynrı ,. J - T · · a. 

8.03 müzik ( PJ.) 8. ' 5 Ajans haberlerj ,$ anı • urH 
8.30 müzik (Pi.) 8.45 - 9.00 ev kadını Ansilılopedisi.. 
lrnnuşma faydalı bilgiler tuz • ve sirke istanbulcla asarı ilmiye klilüphanesi 
12.30 program ve memleket saat ayarı sahibi B. Eşref Edip tarafından, simdi

of 2.33 müzik p~ev ve saz ııemai1eri lik on beş günde bir cİsl5.m. Türk an-
12.50 Ajans haberleri 13.05 müzik siklopcdisi mccn1uas11 çıkarılmağa baş
muhtelif şarkılar f 3.05 - 14.00 müzik lanı!ınıstır. Mecmuanın her nüshası aİs
( Pi.) 18.00 program ve memleket saat lam - Türk ansiklopedisi» nin. bir ciizi.i 
ayarı 18.03 müzik radyo caz orkestrası mahiyetindedir. 
18. 40 müzik ince saz 19. 1 5 müzik ( PL) Büyük bir himmet e.scri olan bu mec-
19. 30 memlelc:et saat ayan ve Ajans ha- mu anın ikinci numarası şimdiden çıkn
berleri 19.45 müzik müşterek şarkı ve rılmış bulunuyor. 
türküler 20. 15 radyo gazetcti 2Q.45 mü- • İ. Ifım - Türk mısiklopedisi • Ordi
zik akordeon soloları Z 1.00 müzik din· naryiis profesör İsmail Hakkı İzmirli, 
leyici istekleri 21. 30 konuşma 2 1. 45 proft!sör Kamil Miras, Şark ilimlerinde 
mfüdk radyo orkestra.ı 22.30 memleket iistad Ömer Riza Doğrul Ye Eşref Eqip 
saat-. ayarı. Ajana haberleri; boraalar gibi zevatın dahil bulınıduğu Türk - Is
( fiyatlar) 22.45 müzik(PI.) 23.25-23.30 lAm mütehassıs lllirnlerden mürckkeo 
yannki program ve kapanı§. · bir heyet tarafından telif olunmaktadı;. 

................•••••••••••••...•.••...•...•.................. , ....................... . . . . . 
~ ~ BUYUK IIİKA YE ~ ~ - . . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yunanist a na 
çekilen ticari 

telgraflar 
---·--

Çe~me .. Sa'hız lıablosu 
ihtiyaca ııaı i gelnıedi 
Şimdiye kadar YunanLetana göndl'ri

lc>n ticari tPlgraflar Selanik tariküe ve
riliyordu. H rbın çıkması üzerine muba
bcrat için Çl?şme, Sakız kablosundan 
i.-;tifade c-dilnıis ise de mezki"ır hat muhn
beratın aı tması yfuünc1en ihtiyacı kar
şılayamamı.ştır. 

Bu vaziyet k•ırşısında İstanbul vf.' Ati
na radyoları foaliyetP geçirilerek htm
dan böyfo telgrnfların bu yoldan da ve
rilmer;i imkiln dahiline getirilmiştir. ~\n
cak bu yoldan çekilen telgraflar ~ .me. 
Sakı7. yohmrfan çekilenle"Te nazaran ke
lime başına 2 kuruş fazla iicrete toıbidir. 
Telgraf <:C:k~ler, bu yollardan her hangi 
birini tercihte S"'rbcsttirler. 

-DABERLERK 
Fransızlar gıda maddesi istediler 

Mısırda mallarımızdan 
az gümrük alınacak 

rak amlar ----·----
Amer·kapek 

müthiş biı· barba 
hazırlanıyor 

- BAŞTA&At'I 1 inci SAHiFEUE -
las tayyare fl\b rikalanna 20,S milyo a 
dolarlık nakliye tayyare sipari~i ki bu. 
mezkür fab rikaya verilen ve 200 mil-
700 dolardan fazla tahmin edilen bir ai
parİfİD bir parçasıdtr. Loddıeed ta,.,...-. 
falxikasına 16 milyon dolarlık mahrİlt 

X.IJX tqy.re, Gleea L Martin'e 15 mİlyOll 
Fransadan ba:l.1 firm..-ılar şehrimizdeki hince Alm:ınyadaıı memleketimize ithal dolarLk bomh.rdıınan tayyaresi, Nortlt 

ihracat evlerine müracaat cde'I"ek her edile<:ck ticari maddelerin lisıesini yaz- merikan tariare fabnkalanna 73 mil-
türlü gıd3 maddeleri istemi'}lerd.ir. mı.o.;tık_ Mrnlak.a ticaret mlidürlüğü, 7e- ·)'OD dolarlık tayyare, Ryan tayyare fah-
MISınLA YENİ MÜZAKERELER kalctin tamimini alakalı ithalat tacirle- ribuna 6 milyon dolarlık rneldılp tay-
Vnilen bir habere nazaran hiikiimeti- rine ve birliklere bildirmiştir. ,..resi, Stearman'a 7 milyon delaıbk 

mizle .Mısır bi.ikiimeti arasında, Mısıra Almanyadan ithalaUa bulunmak isti- mektep tayyaresi,. Wultee tayyare fab
gönderilen ihracat maddelerimizin ucuz- yen tacirler ithal eylemek istedikleri rikalarma 29,5 milyon dolarlık tayyan 
ca Mısıra ithalini temin etmek maksr1<li- ll '. "k 1 b' . b Iİpariıi, Continental Motora faımlmlarma 
le bazı müzakereler cereyan etmektedir. ıua arı, n~lvı vı; mıtak tarı· anntı ~ed~' 1~- S. milyon dolarlak tayyare motörii •• 
Türki_vedt>n .ı::önderilecek mallara Mısır yanname ı e mın a ıcarc mu ur u- tanklar • ·n l l 5 nu1 on dolarlak tana-

- . . bildi kl dir A . . biri ıçı ' '1 gümrüklerinde hususi bir tarife tcıtbik ~tıne rece er · yın yınnı ne re motörii Wright Aeronaubcal fabrika-
edik·cek ve şimdiki gümrük resiml 'ri arlar toplanacak bcyannamcleT ticaret lanna 7 ~yon dolıu-hk motör, Beneclis: 
tenzil edilecektir. 

1 
·ekaletlne gönderilecek ve oraca ta~ik Aircrafı grubuna 10 milyon dolarbk si-

lSVlÇREYE İHRACATIMIZ hınacaktır. lah montajı, General Electric' e 8 mil-
1.sviçreden alacağımız bir milyon lira- }'on dolarlık projektör, SperTy CyTosco-

yı geçmi.jtir. Bu itibarla bundan sonra ITALYAYA tHRACAT pe kumpanyasına 9 milyon dolarlık pro-
~-•-- 1svicrcye yalnız serbest d<.ivizle ihracat !Ç!N LİSANS jelctör , 9 milyon dolarlık nifanalma ci-

yenı•deD petrol yapılması imkanı mevcuttur. 1ıa1yaya yapılacak ihracat ıçın füans hazı. w • 

ALMANYADAN YAPILACAK lnrın bundan bövle mınlaka ticar"t mü- Ba yalnız ordu havacılığının son :r:a-• •ı• 1TilALAT dürlüğü tarafınclan verilmesi münasip ~l~rd~ verdi~ sipal'İfl~ir: !Ja kadar. «et fi ıyor Tüıi~ _Alman ticaret nnlaşması muc!- gör\ilm~tür. sıpan~leran denız havacılıgı ıçm de ve-
~ . ----,- - --· - - --·------- ·--- -·- -·- -- n1diği düşünülecek olursa muhtemel bir 

Bu hafta içinde Jstanbuldan 1zn.ıre harbe Birle,ik Amerika devletlerinin 
\ .~niclen petrol getirilece.klir.1zınirle h'r- T"' t d ı k • ne kad ar ciddi olarak hazırlanmakta ol-

kte civar vilay tleı·!ı: ihtiyacı .içiz: ;;_" 1 ıca re o a arı o ngresı duğu kolayca anla§dacaktar. 
bin tenl'k ' petrol getırilecck \'C ılk ıhtı- • 

1 - - - -

yaçlara hemen .:::..:.:aceokfü. ' Mayısta top] anıyor Asker ailelerine yapı-
G elecek Fuar lan yardım 

. "•x Belediyede asker ailelerine yardım 
hazırlıkları Alınan ydlıfı aidatın arttırıl!JIGSI maJderneı.. faaliyeti devam etmektedir. Yardına 

Bu ..sene A nkarada toplanması icap nazarı dikkati celbetm~~- Ticaret ve edi1melİ için belediyeye müracaat eden-
8 İ R COK lŞLER DAHA eden Türkiye ticaret oda1an kongresitıin iktısat vekaletleri, bu odalar varidatı.- ler arasında i ' yaparak hayatlannt kazan-

EVVEL BiTiRiLECEK 941 yılı ilk bnharında Ankarada içtimaa nın arttırılması için tC'tkikler yapmakta- maya muktedir olanlara müesaesclerde 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, beledi
ye mühencli;ıJerinin iştirak ettiği bir top
lantıdi\ on birinci lzmir Fuarı pl anı hak
kmda verilen izahatı dinlemi~ Ye planda 
ba7ı tadilat )"apılmı~tır. 

Belediye fen heyeti şimdiden Fuarın 
hazırlıklariyle me..,gul olacaktır. 

Oiğ-er taraftan haber aldığ1mıw ~öre 
bu sen!" Fuarın Lro~ür ve afi~ işleri za
manından çok evvel hazırlanarak rek
lam i.lerine b şlımncaktır. Fuar hakkın
daki hlikiimet kararlar: Ye Fuar tenzilatı 
i !eri Nkenden tcshit e<lilerek herh!lin 
malumu olmak üzere Fuar açılmadan çok 
ev'\'f"I y11 vıfacaktır. -·- -
Mevsim hasta

lıkları arttı 
ŞEHRIMtZDE DOKTOR ÜC· 

RETLERi ARTMAOI 

çağırılması takarrür e~iştir. Ayrıca sa- dır. ' it temin edilmektedir. 
nayi odaları kurulması ve ticaret ve sa- Ma Kanunla tesoit edilen yardımlar §imdi Kongrenin inÜtat edeceği Y~ sonu- b ı_ f 
nav. i odalarının kendi hra~larında ayn muntazam ir surette yürümede, nü u• 

- na kadar bu husustaki tetkikler ikmal b b ı · Icl .,_. b L 
işler yapmas1 fikri ~in)(liJik tehir ed il- &flll& e~ ıra, çocu ara ııu,er uçuııı.. 
mistir. edilecektir. Odaların alakalılard.an al- lira n rilmektedir. 

Bundan bac;ka son 7.amanlarda ticaret makta oldukları ydlık aidatın arthnl- - -·---
ve ~anayi oiıfarı \·aridatının a7.aldığı ması derpi.~ edilmektedir. Yunan mahsulleri -- ... --..-...~-~.._. .. ,.....,_._. .. _ - , . .._.,_·-·-·-·--·-·-·. t-..---.-·-· .. 

Lik maçları düİı başladı 
Altınordu, 
takımları 

Ateş ve Altay 
2alip geldiler 

----------~x4x·------------~ 

ve . 'ngiltere 
Elde ettiğimiz malumata göre lngiliz 

ticaret korporasyonu Yunanistanın bu 
seneki incir, üzüm ve tütün rnahsulatı
nın tamamını iyi !iatle almağa karar ver· 
miştir. Bu iş için Yunan hükümeti em
rine beş milyon sterlin verilm~r. Yu· 
nan firmalarının teslim edecekleri mad· 
delerle bu be~ milyon sterlin itfa olu.
nacaktır. 

LlL. maçları dlf°n ba,lamı!;!tır. Bir ta- ti. Son dakikalarda h~kem Ferit Si.msar .... . .......... • •• •• 11 .. • .... 1 ............. . 

rnftan'izmir şampiyonunu.bir taraftan da oğlu jç Ôyı.ıncusunu oyundan dışarıya : 4 rasıra : 
milli kümeye girecek takımları meydana çıkardığı için Altınordu on kişi oynıyor- : .............. : ........................... : 
cıkardığı için lik madarı miihimdir. Ku- du. 1lk golii Demirspor attığı halde <Wv- · 
lüplerin bütiin çalı,malan h~men hemen re bittiği zaman Altınordu 1-2 galipti. Çocuk mu, yoksa 
bunn matuftur. Bir ;,amanlar yalnız şam- 1kinci devre hir hayli mC!raldı ve he- apartmatı mı? .. 

Son ~iınlerdc mevsim hastalıkları pi} onluk için calışan ve çarpışan talcım- yecanlı geçti. Altınordu 1-3 galip vazi- Komşırmflıc7a sö:de miinevııı.>r. olduk-
artmı7tır. Bilhassa grip ve nı·zle bir hayli lnr. Simdi aynı zamanda daha mühim yete geldikten sonra ve Demirsporluların ca anlayı§lı olcluğwm sanıın bir kadın 
zİ) adele.miştir. • olarak tel.kki ettikleri milli kümeye gir· on kişi oynadıkları bir sırada vazivet 2- 1.'ar. Onn .~c;=de carkcıda.otım> diııonım. 

1stnnbulda olclui{u ~iLi ıdwimi:ıd:: de mek için de çalışıyorlar. Milli küme ol- ~. 3-;} ve 3-4 Demirspomn lehinde tcc<'lli llakil;:atte lnı l•aclın rıe benim, ne de 
bazı clo1<torlnrın aldıkları ınunyene ıic- mazsa maçlar chcmrni}·ctini kaybedecek etti. Soıira 44 oldular. Beş on dakika 'l'iir1~ hcm~ir<'lcrimitı aTkadaşı olamaz. 
retle-rini ... rtırdıkl •rı hakkındaki hahedc- t~ibi göriinüyor. içinde' bir süıii gol olmtL~lu. Ve ne olu- Eı·iııe, ne:nkl't ziynretlC'rinden birine 
rin clol:rıı o!nıuchib anla01lrnıştır. Sihhat Ne )'~711: ki eskidt'n İzmirde sekiz fc- yoruz derken Demirspor be'>inci golii gitmi~tim. Bir btrhis açıldı. Bona oynen 
müdtirlüğüne bu hususta hiç bir şikayette dere. st'kiı: dp gayri federe takım varken attı. Oyunun bitmesine 2:i dakika vardı. ~(iyleclifrleri şıtnlarclır: 
bulunulmamışhr. imdi ancak altı takım kalmıştır. Ancak bundan ~onradır ki Altınordunun « Bi.? l:ocamla hesap ettik. Bundaıı 

BELE İYE,.CE GöZTEPE - ATEŞ sansı dönc'!ii:Bt"Sinci golii ofsayttan attı- sekiz sene önce, 1ınni ilk evlem1iğimiz se-
Ru iki takım saat 1 1 de kar~ılaştılar. lar. Hakem Demirsportın bir oyuncusu- ne bir ~oetı{jumıız olsaydı. bu çoet•k ytr

Ce:zaJan:iırıJanJ.ar.. 1 !akem E .. at l'Aertn. Baslangıçta hakim mı sahadan dı!;arıya allı. Bir Demirspor- nıi 11a.~rna basıncaya kadar ihtiyar ede
Yl'ı-1 r<:> rtkürclt.ikleri tC'sbiL olun. n -,e. vazivette oynayan Göztepe gol çıkara- lu da sakatlandı. Ve artık Demirsporclan cejjimiz masraf, iki katlı bir aparlımıı.-

ki1. kisi b ledıyece tecziye eılilm:~tir. mıyordu. Oyunda tevaziin hasıl olunca ha.vır kalmadı. nnı masrafına tekabiil edecekti. 
:VIağ:ms Y<'C: «atan hir hakka] ile> bcledive At<"Ş ilk golü yaptı. Devre biterken Göz- Oyun hittii'!i zaman Altınordu 4-6 Hesap ettik. kitap ettik. Neticede hit'. 
talimatına aykırı hareket c<len bir soför tepe berahedi~i temin etti. galipti. c:ocuğuırnı= !Jerine lıir apartımanımız bıı-
cle <'e:l31andırılmıslır. lkirıci dverenin ili.: dakikasında kor- ALTAY - K. S. K. lıınmasrna knrnr verdik . • <}imdi fC1$0.rruf 

Su i~leri iJımtıl edilen ııerden ikinci golii atarı At~ canlı oyna- Son maç Altay-K.S.K. arasında. hava ediyonı=. Tasan·uf ta, c:onık gibi cemi-
m kıa devam ederek iiçüncü golü de oiizeliiğini ımıhnfrıza ediyor. O kadar ~rte bir nevi fcıydalanmadır.> 

mıntaJıalaı'da halfıtan yaptı hundan sonra gayrete gelen Göz- uii ait ki .. Tam bir futhol havası.. K.S. Bıt 1wmstı 1~adma cet·ap vermiye di
alınacaJı ücre t... tepe hakim bir oyun tutturdu. E asen K. ın iiç cezaTı oyuncusu yerine başka- lim rarmadı. "Rıt meşum mantık, bil' 
30 mil) on liralık biiyiik su programı- At,~ talamı miidafaa oyunu yaparak va- ları oynıyor Miilevazin cereyan eden Tiirk 7ccıdmrnm nıantığmdan bam başk4, 

nın tahakkuku etrafındaki çalı,.nınlnra kit geçirmek istiyordu. Bu vazİ)eltc oyunda Alt~ıy fırsatları kollıyarak dene- tcwıanıcn ayrı bir sey olduğu igin on& 

faalivetle devanı olunmaktadır. Nafıa GöLtepe bir iki gollük fırsat kaçırdı. Bir yi 11- 3 galip bitirdi. kııtşı hissettiriinı acıuzı bu satırlarla açı
vek~leti ikmal olun:ıcnlc. su i !erinin icap dt•fasında hakem on sekiz çizgi i içinde ikinci devrede herkes Altayın daha {in rtınnaktan kendimi alamıyorum ... 
ettirdiği formaliteleri de ha71rlamııkta- çaldığı cezayı penaltı yerine firikik çek- kolay l{olleriııi beklerken vaziyet 3-1, NERJMAN GtJRSA 
dır. Bu ciimleden olarak nnfıa vekiıle- tirdi. 'Nihayet haşka bir cezada pen~ltı :J-2 ol<lu. F..ğer Altay c1iirdüncü golü ye
tinde sular idaresi reici B. Salahattin re- verdi ve Göztcpe ikinci golii yaptı. \"'a- tistiımescydi mağlup olacaktı. Çünkü 
isliğinde bir komisyon toplanmıstır. Ko- kit adı ve Gö.Ltepe c!1 ümitvar oyununu iiı;iincü golleTini at.an K.S.K. hlar tehli-
misyona ziraat ve maliye vt-kiıletlerinin O) narken oyun bitti. kel i olrnağa baslaın~lardı. Geı-çi Altay-

on kişi oynamak mecburiyetinde kalmış
t ı . Neticede Altay 3-4 galiptir. 

delerreleri de i tirak etı11i tir Bu komis- • \tcş 3 - 2 ı::aliptİT. lılar bilha.--.c;a Uyası muhakkak gol fır-
} On,"su işleri ikmal olunacnk

0

mıntakalar- AL.'DNOl{DU ~ DEMiR.SPOR satİan kacırınakta dc\1am elmb.o;e de 

tKfNCt TAKIMLAR ARASINDA 
İkinci takım oyıınlarmda Göztcpe -

Atcc; 1-1 berab<-re. Altay - K.S.K. ma-
da halka tevzi edilecr.k sulardan ıılınoc. k lkinci karşıla~ınayı bu iki takım yap- son dakiWa eğer K.S.K. tan Hakkı lü- cında K.S.K. 2-3 galiptir. Demirspor 

~elmediği için J\ltınonlıı ikincisi sere-
moni yapmıştır . 

ücr~tler ve diğer h~lara ait bir kanun tı. Oyun .seri ve mütevazin cereyan ecle- zumsuz. bir Iavul yapmasaydı oyun bera
projesi hazırlamaktadır. rek devrenin ortasına kadar gqlsüz geç- bere bit~~ekti. Altay son on be§ dakikada 

biliyoıdu, zira neşe onun süsü idi. Yol
daşına hafifçe giiz attı. Erkekler ne tu
haf, onların aklına büyle şey gelmez, 
halbuki gen<;, kızlar tabii olarak hunu 
düşünürler. lki genç, son derece lüks 
bir otomobille, birlikle seyahate <;ıkı
yorlar. Başlarına her şey gelebilir, de~ 
ğil mi? .. Hatta, çok muhtemel ki, her 
şey başlarına gele1."Ck.. 

- Nefis d~il mi? 
Belki yil'minci defa olarak Cemilin 

" ··ılu"u bu suale, Gülen hep ayni şe
kilde ocvap veiyordu : 

- Evet, pek latif .. 
- Hakikaten çok talili imişsiniz.. Bu 

otomobilin miikemmeliyetini biliyor
dum. fakat ne de o!sa bu derece emsal
siz olduğunu tahmin edemezdim. Bu
nun1a iftih~r f•debilirsiniz! 

mı müthiş .severim ve son derece mem- hasede ı·oli.inü parlak şekilde ifaya muk-
nunuın.. tedir olmadığını hissetti. Yanılmağa im-

- Ben de.. kan yoktu : Cüretten ve modernlikten 
Kızannamağa çalıştı.. mahrumdu. Bwnı ;:çıkça itiraf etti : 
- Öğleye doğru Yalovada bulunaca- - Bu kadar açılmış bir kız değilim .. 

ğız. Orada ~lizcl bir lokanta biliyorum. - Ve i~te bunun için son derece ho-
Yemekler sade, fakat nefistir .. Ne der- şuma gidiyorsunuz. Biz. gemiciler terbi
siniz? veli kimselerle pek fazla düşüp kalk-

- Ne diyeyim? .. Keyfim yerinde. fa- mayız. Bu• sebc>ple, tesadüfen bunlardan 
kat pek fazla acıkmış değilim.. birine rast gelince. takd~re hazınz! Bir-

- Dün aksaınki sampanyanın tesiri.. birimizle uyuşmak için yaratıldığımızı 
Hafif yeri:>: .. Bir omlet, bir salata ve bir zannediyorum! 

- Bana itimat edebilirsiniz. İki uslu 
cocuk gibi seyahat edeceğiz.. Her şey 
tamam mı? 

- Süratle Yalovaya \'armak için kes
tirme yollardan geçeceğim .. Bw"Saya git
mek istemeniz yazık.. Eğer doğruca An
kara yolunu tutsaydık, bu otomobilin 

bileceğini CÜlen hi~ wavvur etmiyor- ne büyük süratler yapabileceğini gö
du.. rürdünüz. Ne ise. daha sonra bunu da 

Geri dönerek Cazibe teyzeye eliyle göreceksiniz ya .. 

Bu otomobilin ona ait olması hatıra 
~clcbilir mi idi? Hala bundan kendisi 
de ı:;üphc ediyordu. 

Di.ic:üncelerine daldılar. Türkiye, bu
rada önlerinde idi. Gi.ilenin önünde ta
til müddeti vardı. Hic bitmiyecck gibi 
ı::öriinen bir• miiddel. Bu esnada aklın
dan ne ~eçse yap.-ıbilirdi. Birden bire, 
bir giin ev\·cl Cemilin dudaklarına bı
raktığı öpüyü hatırladı. Rüya görme
mi ti. İcindc titrek bir akis uyandırıyor
du .. Cemilin de bunu düşiindüğünü sez
di. Delikanlı : 

kaç iipü .. Bu liste hosunuza gider, ümit · Pek kanaat aksi uyandınruyan çekin
cderim. gen bir •Eveh fısıldadı. Bu seyahate 

Bu defa dudaklannı ısırmağa mecbur atılmakla bir hata, büyük bir hata işle
kaldı.. Llkavt ve fütur.suz bir cevabı mis olup olınadı~ını endişe ile düşüııü
flrleta ne\·midane bir :mrette aradı. Fa- yordu. Tek b.ısına yola çıkmış ol.masl 
kat beylıud<? .. Zira ne lakayt, ne de fü- elbet müreccahtı .. Fakat cazibe 1 teyze 
tıırsu7. değildi. Nihayet : ısrar etmiş. her şeyin yolunda cereyan 

- Her scy tamam! 
Gülen minderin ipek gibi derisini, 

ınüş'irlerin kıvılcımlar saçan düğmeleri
ni eliyle ok.şadı.. Kendi otomobilinde 
idi. Evet, bu nefis otomobil ona aittL. 
Kapı tok biı' sesle kapandı. Kendi ye
rinde idi, aklına esen her şeyi yapabi· 
lirdi. 

- Allaha ı.:marladık Cazibe teyze .. 
- Allaha ısmarladık! Uğurlar olsun!\ 
Cemilin bir ayak hareketiyle otomobil 

yavaşça ıleri doğru kaydı .. Bu kadar 
kolaylıkla bir otomobilin demaraj yapa-

veda işaretleri yaptJ .. Nilıayet artık oto- Gülen rahatça mindere yaslandı. Ce
mobil köşeyi saptı. aİşte yola çıktık!• mil1 bu uysal ve hızlı otomobili idare 
dedi.. · sarhoşluğuna kendini kaptırdı. Teker-

- Çok sevimli, değil mi? !eklerin altında kilometreler, ipek gibi 
- .Ş:im? Cazibe teyze mi? tatlı bir hışırtı ile uçuyordu. Ağustos 
- Hayır, otomobil.. Teyzenizi pek böcekleri se1Tu1yı dolduruyordu. l\Ialte-

severim, fakat bu otomobil muhteşem peden stiratJe geçtiler ve hiç durmadı-
bir şey.. lar. 

- Hakikaten emsalsiz' Yol yavaş yavaş tenhalaşmağa başla-
Bir düğiln seyahati sanılabilirdi. Ar- dı. Manzaralar bir sinema şiridi sürati

kadaki sandıkta iki el çantası, otomobil le değişiyol'du. Bu yalnızlığın ortasın
içinde de yan yana oturmuş iki yolcu.. da, motörün hırıltısı emniyet verici. 
Cüfen bu dakikada çok gUzel olduğunu dostane bir sesle aksediyordu. 

' - Böyle ikimi1. ,anyana gezmek ne 
giizel! dedi.. 

- Bann rcfolrnt teklifinde bulunmanız 
ve •Şoförüm• olmağı ili.c.rinize almanız 
büyük blı nezaket .. 

- .Nezaket ck~il, hodbinlik .. Ben bu-

-- Omlet ve salatalara bir diyeceğim E-deceğini iddia etıni.'iti. Cazibe teyze 
yok, dedi. umumiyetle delikanlılan Ye bilhassa bu 
di bunu bulmuştu. Maalesef. bu müba- seyahat yoldaşını ondan daha iyi tanı-
yııpıyor~unuz?.. ınıyor muydu? 

·Buna bir nihayet vermeli» diye dü- Bir dönemeçten sonra Yalova züın-
ündü .. Fakat bunu nasıl yapacağını hiç riit ycsilliklcri i~inde göz kamaştıraı;ı 

bilmiyordu. Çok zaınnndır, h:ıyatın yek- ~üzcWğiylc gözüktü. Otomobil güneş al
na..,ak usluluğundan 1,endisiııi kurtara· tında yanan ve ışıldıyan plajda durdu. 
cak bir flört hülyasiyle yaşamıştı. $im- - B i T :\1 ED1 -
di bunu bulmuştu. aalescMf, bu mübn-



Liııelerhniz.den bir la.mana }at.ince Bu di li.elcrirnln girdilr.tea sonra 
dertler konulmaa pek iaa'betli olmuıtur. - batka dille öireaildiil nkit olcluiu ıı· aı·nı·n 
Bunu latinee öğyeneeek aençlerin bir gitıi - onun bir çok tlbided tabi ola.- ~ 

Ekseriyete göre kadın güzel
esasları nelerdir? 

müddet aonra latiıa tlirlerinl ve filozof- rak bizim dilimize 1ıeçecektir. B~ ---------x•X'.----------
Y azan: FUAT EDiP BAK.Si larmt kendi dillerinde okuyarak l~~c:e - belki ~ ~-ecek 0~~ - Wd K.dmJıarda bt yolmak" on beşinci HyJ>09ulfite do eoude, S.nzooı. .,... 

bileni~ de türk~ de Bfreteceklen ıçm ~ ,&ph.a, .ill.ico tiMif oiwkta. ,!;!- aıurda bir moda o!m\J,ftur. moniapuıa ıs p. 3-
eöylem&)"Otwa. 8-ada VO-edea 7'U1mı tillıee iDib • .aı,laril• \ae k -•• Daapam bul y.ı.mıle bdmkr Z.,tin.J'ai 1 P. 

Kl ,,,,Jarı ağ/ıyan kırk esir fehire fıürri- çıkbiım olma ela llda tlkien n filo- ace1 .. h--. W W, dwııı d r, boyuD1rnJıa Git U... mac1ea1 belb~ Bunlan ecıeneJerde bulabilininiz. 
~ zoflan benim yetif ,·,ece~ kadar emri alınca. w..d. yerde, wldt _.,~.Bir çok yerlerde de tunaıcı.. BAY.ANLAK. VAKTİNDE 

t .. türün necat götürün yük.ekte balundalılanadaa l1tmc.e den. çimıodeıı.,.. daha hanlara ·bemer kem 1'11111 eetM çeŞt ıenklerle borarlar. UYUYUNUZ 
ye go ' lerinin tir Ye fel.efe bakswadaa fayda- bir mana ifade edea bir•~. Hııııl&- Bar dntrde Jleksfb1ı bir kadm Uzo.. Sıhhatini, güzelliğini ve gençliğid 

x J1. x • amı takdir etmiye Jıcadretim !'ebn.ı:z. ~ lı'be pek acde 7apiw lhaa ..a- _. aakianm llÖkerdL AJDi devirde CiD U. muhaf-aza etmek i.stiyenler içisa yapıla. 
cNobct<-ı ve yıldız.> şiirinde Yusuf Zi- le anılan sayın profesörümiiz •. M:~1~t n~ ... anl~abildiiiaa ~ ~~ ~e çetelen yazdır.. para~ i8e tınaaklannı alabildi. cak gayet basit bir il.iç vardır : Uyku.. 

:roı .. ·ar.i.Ccsini namus bilen ve uğnındıi Fuat Köprülünün ·Akıncı turkuh:rı• b~ hır Fay~ .. fikiırle.nmm kua 90%- Yakıl berk- reç&t.e yazacak deiilae ne UZllllıırlardı. Hiç bir kremin. hiç bir losyon ve pc> 
coınını vem1eklen çckinmiyen kahraman başlıklı güzel şiiri ; . . lede ıfade etmge daha ayade al~tmnak de onu luırkesiD hil"• m&AUllll tatbik Afrib lradınlannca göğüs ne kadar madm temin edemediği cilt taravetim 
MehıneL için şu mısraları yazıyor: _.. ~.~~ mnm~ ~tlara b~ ola~ktır. . . . • • . edecep yerler de .-ard.s. Bilh._, a~ dü~ ~ ~ bd.r mak~ür. Hal- \Q'kuda b~k, k~~dir. . . 
D"kk ti bak Ciliim yurdu bu ~önlügwı Surduk dolu ~ın uza~ ıll.ere.. Bır l.:atolılt lulnıelllne gidip d• orada li olmıı olmasın had buatlııklarda .illiee buld on be..,cııncı Ull'daıı beri Avrııı- b- Bayatın üçte b.irinhı uyku ile geçti-

1 a e ' yer, Ay karanlaimda ovaya indık.. rahibin )itince okudaiuna dinlediğiniz istirahat ebnek lazımdır. IDMD pip ı.... dmlan ~ dik ve )'Übek tut- ji maltlmdur .. Günde en az sekiz saat 
Bir çcliktm kale ~ibi hurda her nefer, Ben:ıenlik krrk allı akan sellere.. olduysa el~e~te dik.kat etm;:ısinizdir, o talıima tutalduiuao. mevaimclea ~ mala ~lar.. .. .. .. . uy~ ~er kes için elzemdir .. ~ uyku-
Yıldı~mlar ateşlerle her cün çarpıştık, * dili yalnaz ışıtmek ıneanın bfaınna tok- yahut bqb bir hastayı zi,...ca aftmft Bir tok bdınlara ıor:e bugüoku idetal dan istifade edebilmek için vaktinde ya. 
Fakat düsn;an t"ıkamıyor meydana artık, Atımız kişnerken sapmJ.1tık sola; . maltla TUruluyonnu• gıôi l>ir ~- ~erir. olduiu içia tahmin eder. ilkia bir az b- kadıa ı8sellillahı ba.,lıea esaslan IUD- tip kalkmak: şarttır. 
•Allah! Allah!• ·diye her ıüD titreti"P arşa Ke~an konup ge~me, kuş ~onmaz ) ola ilkin insan bu hiui. lltince ölınut hır dil nkllk, atq de belki hafif. Şa itimi slN-- ı.rdsr : . Gece aec yab.p sahü geç kalkarak ae-
Süngümüzle durduk yedi düvele kal'Şl- • Y ı~t akıncılar u:nrlar ola.• olduiu için artık tecYidi k:alm•nut oldu- · de bir ııiln aonra eYde kalır iatinhat BBDDf : İnce UZUll boy, ~ .,,. m saat uyumak erken yatıp erken blk-
Şinıden sonra ölsem bile , ... yemem Naralar ~tı esen yellere.. iuna atfeder. Fakat litinayi hiç telif- ~derim, der YanL, d<Itünce. Bir g1n yilbek.. Göğüs. blÇa n 'becJenin batı.- a:aU suretiyle uyunan sekiz saat uyku 

mı;la! .. •• .. • A * . fuı: etmeden sadece bir kitapta görillen içinde yor~uktan ateı art.. haatalık rma cazibe verecek dereoede ~ düa ile bir dejildjr. • . 
Bö:rlc günde b~ gelir mi hatıra lıilla! Gük yuzunde lulil altuı ya)ıma, latince ifadelerin maoumı anlamıya ~- belki bafif k hald U. ,iddetli 1canA, 70bek tutalaaı hlıl. aer.-~ Akşam olunca Yilcutta uyku ıhtiyacs 

Kem.ılettin K8mi fstikllil oJ1ilL.<:U şe- Ere~ler hesabı larltı sayımız. lışınca o tokmak hİslİ gene gelir. Her b" b . ~ b" eytllrr hattı- . 1-t ı&terir. ~ farkmda olmadan ba 
hitl . h. ed İt d" ki . Budin kızlan kiliç payımız. kdimenin manası adeta bir tokmak dar- ar ~ ~ ır ~ ee ya~. SAÇ : Parlak, yumuşak ve çift dolp- arzuya karp dunu_ Bir çok doktorla-
() .. en~·~d ıtap kuer :lnu··mııye~ ""ild. ünüz Gönül bir Ankaradır düşmez ellere.. besidir. Bu tarzda ifade ilk zamanlarda On~ ~ ~~",_ mevhaımded bıilr'~~~ h. yüze yakışacak şekilde saçların. yu-. rın söylediklerine göre saat oıı birden 

une ı·.a arena r o • .., a- • * ecdince ıaunınat em e ~o. ~en kan · ı_ • ~·'-·· .._ __ ,......, L.. hal o..J-ta ·· ta b. B ·· b..... •11ct· gönliine .n..tül insanı sıkar fakat devam ettikçe o tok- ' ba taranmasiy• }a~ saç ,,_,. __ 8DllrR 11\l artar, ~ vucut a 
ugun u un mı ın "d~::.~-r-· Ey yukan sırttan atlıyan yolcu, k d b ı" . . h b" . d .... n - istiralıat tamam tamam manayı Te...- <:~- l.lı •• ük w tabll <hbi göriinm dal- mücadele olur Geç yatıp geç kalkanla-

.........., ma ar e ennın er ınn e u ... u ma _-:_t.:: • b" • · • · lculuk ~- ._., - · 
b ' • • d Ecel köpruSÜDÜD baJunmaz UCU; nala!' bulundu• anla Jrr Ye )atincenin mez. ..,.... .... ll\Sall ır ·~ lÇUl yo ta galar MU tutuluyor, nD aem saat uyudukları halde taravet.-
11\.:lJıat rahat lll ll) lll1 son aşı~ anınız a, Bnk \"arsa akından ha her sorucu k .. 1 1 gu r·k· J~ "fad tm•kt da hastalanabilir. Hastalandığı ycrdea YOz : Sanatla hakild oval mana ve- lerini çabuk '·-ubetmelerinin hikmeti bu .. , .. .. k .11 ısa soz er e uzun ı ır er ı e e ,, c- k d. • • • 1_ n_ L ~- d • ..,, 
l\rtık ne uözünüzdc köye dönnıek emelı. Bi:ıdf'..n selam gotur uza ı ere.. ._. k d .: • h ı r ölmu.... en ı yerme gıtmege :ıı.autı~maıı; ~ o~ ri1.miş yüz, cilt temiz ve dtız... -1.-:'---..ı-..ı.-,.. • · ~ · da .-ı ·u re .. ne ınaan ayran o u . ,.. • ~·· 
Ne yaranızı saran ince bır kadın elı... Mehmet Enun Yur ~u! : .. dl"nilen 0 dit insrının fikrine bir zevlc: ve- na olmaz, hastalandıgı yerd.-. oıelde ya- ELLER : Pürüzsüz ve yumuşak. P&- Vücuda (aydah uyku gece saat ondan 
Belki nrkanl7.<la yok bir ağlıı~ anmız da.. I!.ı kunlı il ,ıı·akla ,yurd ıçın olen, rir hat misafirlikte yataia girmel'idir. Omm rüz.silx manikür, cildin. rengioe uyrun sabah altıya kadar olım uykudur. 

• Hürriyet y .. Juııü.a can verenler var. · . . • .. .. h"IA .. h. için. uten aslında cbulunduiu yeTde> renkte Unıak cilan. Yatakta hafifçe sağa yatmak en ıyı 
Vnr ... ın dolu bulunsun hir emell~ l{Ög- rir hüyi.i' a!.k icin kanı dökülen l lekımlıkte ele latıncrnın a a mu ım ] dt l ·u· tAb· • dah k ti" T biatin diğ. ·· U-kle · bev • · ttir y tıklann fazla üks k 1-

sünüz! • · · · •• "·. ··, ı . bir er tutması ıüphesi:ı: böyle vecize r ~m 0 a_? 1 ıco a }" ~ \n'Te ... a ver 1 ~ ' .n geıuw.- vauye · as Y e o 
"" k Dm t(: ın ıııucı:r.c gnı>teren er \ar, d·t· Y1 1 d' M 1: 1 k t k" dır Kasa aozle "'umullu mua ıfade edeu yen kadın, acnba kendi halinde kalsay- ması boynun rahat.azhğuıa sebep olur . 
• ~iz T~ııırınm ih·diif:i.i kullardan büyü ' Ben ~cııi hurda bir dağın üstiinde, 1 1 0 mıHımc.an. ~r. e."'~ a ?0 ra ın ı- bir. Yeciudir. • dl nasıl bir şey olacaktı? Belki de daha Yüz güzelce yık.anı temizlendikten 

sW.üz! C.. · d v d v h. . rde g··rdi.im tapları kendı dılı olan ıyoııtiyen yunan- ·· el 1 rd hi ··..ı..-' it lıci daha p . . · · Zeıı11"111 kııd~. ı"•·eıa· \ar her damla kanı- nn~ın og ııgu ır _ye n o d t 1 k b l d v orada Bunun P,i. Gene bu menimin Aa.ata- guz o u u ve ç ŞUın- yo sonra yatıp uyunan uyku ıkı mıslı ra~ 
' ., " Sc"inçle haykıran halkın önünde cas~n a an:' 0 ar~ .".un ugu ve . . n • • az masraflı olurdu.. • bat ettirir. 

nızda.- i . B "d k ··n1·· kelıme kelııne oımdıkı Avrupa dıllerme Jdı:larmclaa olaıı romatizma agnlannda .. 
;:ı~nay~ ~1 ~ ıo ;;m. çevrildiği halde sırası gelince h:Ali latin- illico iatiral.at etmek lizımda. IDMD bir KREM VE LOS~ONLARINl2'J Yataklara wıak oWı pençe.reyJ ~~ 1-'aııi aki lerini bylMMlea sesleriniz. 

O mağrur alınlara diyuilirler •Eğil!• 
~bediyet en küçük payedlr ylllllu.wla-

S la .ı....1 ylu unat •• d .. yer re, oe tercümeleri tek1'1lT olunur riinkü yunan dizinde mafeal romatizm ..... yahut ro- SIZ YAPINZ :tımık havada yatmak en iJ'! usu_ld~. 
a( n ua ga ı a nu ~ur un.. . . __ ...- • • matinnadaa eiyatik a·nı.n.a tutul-. Vaktinde yatıp kalkım, i)'i istirahat 

Kızlan afhyan kırk esir şehre dılıncle yum1ş ollln o buyuk hekimıl\ ft- • .. .. .. . ıı • Kadmın cildine itiaa etmeli 7.ı.. ... .clea bir tmenm ömrlnüa uudıb, sıh-
ff"" • et ·rn1·· t ··t·· diiJL kirleri lıitiııcede daha k- sözleT1e ve lflne dilfküıı olduau .IÇln atrRlar& ehem- 1 - - • • • l&zua d.-::u:... Yada 
uD~y r:o u un, ne<'a go ur . daha :ziyade zevk ı.·ereee1: bir surette ifa- nüyet vcrmiyerck topaTiıya to~a it'- ~,_bco~nb~~ı ıçm.nd d bq ........ ~ batinla ~~ gençliikU" uzun müd-

Çüukii hiirriyet icin söndü uefeSlerinll., l~Or.. .. . • . • . ne sider. tik zamanlarda iki, Üç g{ln Üt- mil ati. tU;lml aa a Ultall ....,.;r~ det devanı ettili tecrilbe ile anlaşıl~ 
l'adınız da yabancı badiyelerde tleCıl, •Bır yolcuya• adını taşıyan şw:ınde <le edılmı~tır. . Lad ainla hafiftiyoceii balde ~ ehem.auyeti vardK". ar. 
Aua vatanıwzda! Ana \ 'atanumda!.. Nccınettin Halil Oru.n, Mehmetçiğe kar- Yakın vakte gelinceye kadar litince ~ e • r ·nı ... nl hafta- Bir çok kadnılarunız iateclikJea krea iPDc•iın MASIL YIKANJ&! 

Faruk Nafiz ~- -nlıbel, Türk söylüsü- şı duyduğu derin saygıyı şöylece hay- Avrupanın her tarafında mümtaz bir yer rl at ~eyınOnce aıı •• a.r gu =~ ~ n l011,Jonlan baıp miD&Mbeti.7&e ı,aa. Xlr1eoen kre-A-..c..ı... kftmmaroken .-1_ • 
va.ı k d v h ld h eml -'- 1 d arca ~· un JÇlft roma a as..- ~ ...... 

nün yüksek feragatini ''\'C yurdu her za- kırma ta tr : . ~ tultugu. a e ~-·~ ~el er e on~ lannda da illico istirahat.. maddJuuadan. tiklyetıe ~cW.. Bu.- 'bl renkli ipeklileri eYT'ell ılık sabunlu 
tnnn müdafaaya hazır bulunduğunu şöy- Dur yolcu! Durmadan gclııı bas~n ehemmıyetten du~urulmeaıne sebep la- • • lan bulealar bile artık IU.; plmem.C iJ... aıa. ~ sonra bol ılık .suda çat. 
ı~ ifade ediyor : Bu toprak. bir devrin battığı yerdır. tincenin zevkine varamayan ve gerçek- He~~ hu mevsımın h.aa~~ timali de olan bu gibi hem ft JıanıoD1.. ~ Daha sonra temiz bir Jeğenia 

E~il de kulak ver, bu sakit yığm , ten d .. ntokrat olamadJı:lan için dema- n~nal)& ainlanna kar11 ~t.IZ biç nn yanma yalda,.Ln.ayacak le.dar bab.I. içine üç litre sacak su koyup bu suyım 
Bası bo. ·O~'~Y~ • ~J~; t~y;n·ı, .. • · Bir \'atan kalbinin attığı yerdir 

1 
gog o!.;ın politikacılık olmuttur. Türk de- hır fey ~ etmez de ~tnm;;a ıstiraha~ oMuiaau göı-üyorlar. içine yanm bardak .bdar vincigro cfa1. 

!!inden dü"1iirmez okla .Y»yını.. 1 
mokrasi rejimi bu rejimden gaye hallcı Ea_ kat illıco olmak prtiyle. ainlan Ceçl- Ne ya--1·) cı.. baeit rareva L-- TII- cOl blan.c illve ed.iıı.iz ve tekrar bu ıru ilıl ~ ... - Hu ıssız, ı:ölgesiz yolun solunda y..-... -r .-- ~ .... 

'Here bırakır zafer payını, Gifrdü~ün hu tiimsek, Anadohmda fikirce yülcseltmek olduğunu takdir et- rır. ruam. Keadi krem n lo.t"~ elbiseyi çalkayum.. Salan bükerek sık-
~emlekcl yolunda kurhmı olurlar.. İ tiklil uüııuda. namus yolunda tiği için liselere latince dersleri koydu- Atıetli ol.wı, at•:- olawı. la.ad haata- keacliniz hazırlayınız itte aiırıe b .. ::a!!:r:i mayıwz. Avuçlarıımla hafif hafif 8~ 
•Kolsuzı adındaki şiirinde de : Can nren Mehın~in yath~ı ;. erdir. ğundan dolayı hepimiz iftihar edebiliriz.. lıkl~ lüç biri istirahat etmedea na..ı ıı.-.layw:ap.. izaJa ede. ~ turdukfan sonra bir havlunun içine ko-

Sağ kolu kesilmiş omuz ba~mdan, Yurdumuzda latince baenler çoğaldıkça seçmez. Öyle bfUltalıiı iatiraJ-at etmedee teler. yu:nU%. Nemli nemli fitüleyb:ıiz.. 
l>ev adımlariyle bir yolcu gitti. Ra 1iimsek l(op:ırken biiyiik zelzele, ı~nun kıs~ ~ö2le. ~iki0r ifade etmek .k~dre- geçirmeJ':'" çal~~k tehlikeli ~]~. • Yaila yüzlerde muawet eboei,-a açık KE'Dl:NLERI NASIL TEMlzLEMELt 
Solumda Wr kıl~ ıilli ...Uan-- S<•n \'atan riixü de 1:eçerkca ele. tınden hızım dılımız de elbette ıstıfade ."-: ~~ ıllt V* e !'I teaulı deTueJ 0ıur. Yüzü yaib olul.r. MbM. ilk..- Sanch1rı:e kalıp ia sarannq olan beyas 
Teac kolu anlattı, bu bir yi~itti. Alehmcdin düşmanı boiduğu sele rclecektir.;. i illıko istirahattir. C. A. eacak aa ile yüzleriai )'lbmahdırlar. S.,. keteıa elw..elere eakl ft!nlderini verniek 

Bir dağdı, g~l~oi karartta yolu. 
4rclınca yürürken, içim yas do1n, 
Canlandı ıözümde kesilmi kolu. 
Sınırda dü~mam ~öğsUnden itli .. 

Mübarek kanını kattı;;.ı yerdir. L__ y.--:- de --L-.ı.t.ı__ ---L : .. : _,__ '-'Jd yıkam-'-
.. - -· ·- ----- .,--·- - -- r-- -- .. wywaım.,.o~ şu şe&.a e ıua-

~..Allc:ıcıı:ıı:nıc:ıı:scıc:ıocı:u,ı:ıcıc:ıı:ıı:ıcıcıcıı:ıc:ıcıoı:ıcıaı:ıc:ıuuı:ıc:ıcu ı:ı111:1DQCQDr:ıcıuaaaauı: içime,. J_,.ondaa hii •damla~ mm : Evvel& bir miblr süt ve parça 

Diyor .. 

Düşün ki başrolan kan, i.:cıııik, etin 
Yaptı;:ı bu tfönıı.ek, amansız t:etin 
Bir harbin sonunda bıitün milletin 
lliirriyct zevkini tuthf:ı yerdir. 

- CİTMEDİ -Cihan ilim ınerkczlerindı.:: adı Jıürmct-

T. C. Ziraat Bankası 
Kurulaq tarihi : ı 888 

Sermayesi : 100.000.00"' Tiirk lirası •. 
$ube ve ajcuı adedi ~ 262 

Zirm ft tit'ari bet wTi Ranka muameleleri 

PARA BlRIKrlltF.NLERE 28.81\0 LiRA 
İKRAMiYE VERECEK 

7.iraat bankasında kumbaralı \'e ihbarsız tasarruf hesaplarında en a7 (!in) 

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kıır'a ilP aşağırbki plana göre ik· 
ramiye dajıtılaı..-akttr 

4 Adet 
4 • 
4 • 

40 • 
]00 • 
120 • 
lflO • 

1.000 Liralık 
500 

2~ • 
1110 • 
~ 

40 
20 

4.000 Lira 
2.000 • 
l.000 • 
4 000 • 
5 ()(){) • 
1800 
:l 2()() 

DiKKAT: Hesaplnrındaki paralar bir sen~ içinde :;o lıradnn ac:agı diişmi· 

Yenlere ikramiye çıktığı takdirde }'Üzde 20 fazlasiyle vc~ilecektır. 

Kur'alar ~nede 4 dda, J R~ IQI, l Hirinl"İ kfınun. 1 Mart \"e 1 Ha1irn~ tarib
lerindt> ~ekilettktir. 

izn;ir V altıffar Müdürlüğünden : 
lira Cinci No. Mevkii -80 
80 • 

6UO 

Dükktın 41 1 1 fal binası clı ında 
412 :» ~ 

ev 811401 Hac1 Mahmut 

Vakfı 

Mc/arlıkbaşı 
> .. > 

. .. 

ı 848 N. ııokıık Salepc;ioğlu 
Yukarıda ndreslcrı }'azılı kiralık akarata açık arttırma ve temdit müddetleri 

İçind .. <le t.ılıbi zuhur etmediğinden ihalesi pazarlık suretiyle yapılacağı ila~ 
0 1unur. 13, 18 4859 (2302) 

Beyoğlunda 

BRiS TOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Uu her iki otelin müsteciri 45 aeneiik otelcilik müt~hu1111 bay Ömer 

Lütfü Beugü'dir. 
Briatol oleti elli odalı her odada aoğuk ve ııcak akar suları, banyoları 

~ve kaloriferi vardır.·Dahili ve "hnrid müteaddit telefonlıtn olduğu gibi 
\asansörü ve huıusi lokantası vardır. 
" Sütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
~ve lıtanbul cihetin~ de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur.•Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehau111 
ay Ömer Lürfü Bengünün idaresindedir. Bir -aefa ziyaret bakika • 
eydana kovar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iaticannda 

••lunr:an 'lt ,-ıı~rde bulu,urlar. 
•. ,.. .............. m1 ................................... . 

Bronşitlere KAYRA~ Hllll EIREI t:~d: =~::~iı sibi pu-=~~ sa;::n d:;;ı=;: 
Temtur.. da cullaya. Teanmr de MYon kadar bır kaç su çalkayınız ve golgeye 

-·-~/./"/~~r:ır::ıcıc:ıc:a:ı.ı:ıc:ıoı:ı"c:ıcıotıacıcıc:ıı::ıı:ıı:ı'lc:ıc:ıcıcı~cıor:wx:ı::ıı::ır::ıı::ıı::ıı:ıı:ıcıı:ıc 40 p. asarak kurutunuz. 

\ 
lZMIR BEi ,EDtYESINDEN: 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
1 - itfaiye memur ve müstahdem)c

riyle sihhiye ve it vesaiti nakliye §Oförle
rine 58 adet kaput satın alınması, yazı 
i§leri müdürlüğündeki prtnamcsi veçhile 
açık eksiltmeye konulm~tur. Muhammea 

mvGE. INt.; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal ıösteren bulunmaz bir tlevadu- bedeli 10-4-4 lira mu\rakkat teminatı78lira 
Grip, nc1Jc, cnfloenza, sıtma gibi h::stalıklara tutulmamalı: iç.in sağlığuua BlOGENİNE kan ve dermu haplariyle 30 kur111tur. Taliplerin teminatı C. M. 

sigortalayma.. Bankuına yatuaralt makbuzlariyle ilıale 
BlOGENİNE; d11iına kaıu tazeleyip kuvntlcndirir, halsfaliği giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldü- tarihi olan 25/11 /940 Paz;artesi günü 

riir. Tatlı bir iştiha tenıin eder. Sinir ,.e adaleleri . ağlamla!'fbrır, :ıekiyı yükseJtir .• Bd gevşeJdiii n ademi ikticla· saat 16 da encümene müraca.atlan. 
rm en birin~i devasMlır.. ~ 2 - Belediye :zabıta Amir ve memur-

muca:Nl NE, kuflananlar kat'iyycn kardan, kıştan, soğuktan "e banla.rua dt·ğişme&inden mütccssi?-' olmazlar. • . lanna 8.S takam k11hk elbise satın alın-
(iınl<ii \Üeudn her zaman ~em; \'e dine; bulundurur ve bu sayede müthiş ikibctlcrle neticelenen GR!ıf, nezle, efJo. ması, yazı .iıleri müdürlü,ğündcki prtna-
c•nıa, sıtma gibi hastalıklardan korur Hu hastalaklar.dan korunmak için büyükler sabah, öile, akşam, birer, sekiz mesi veç}u1e açık ekailtmeye konu1mu~ 
ya.sındnn iistiin c:ut'uklar yahu:t sab~h. nkcıam birer BIOGENil'IE almalıdır. lbsfa olanların kurtnlnta!ll iç.in de ba bİı' tur. Muhanunen bedeli 2040 lira muvak-
mikdıır arthrılm:ılıdır. HER ECZANEDF..BUl.UNUR.. kat teminatı 153 liradır. Taliplerin temi-

a.."••••••••••-•11!1••••••N111J1•E'•••,.m•m•ır:::•z:.•••••••••••••~j natı C. M. Bankasına yabrarak makbü> = m --=-- lariyle ihale tarihi olan 25/11/940 Pa-

T 1- 8 k İzmir Nafia Müdürlüğünden: zartesi günü saat 16 da encümene müra-
• Ş 80 85) Cümhuriyct Kız enstitilsünün bir kısım ikmali inşaatı 6/11/940 tarihinden caatlan 1 O, 14, 18, 2.3 4833 (2295) 

·t·ı,_._ · · ... ··dd tl ka l I lil ·ı ksill k şt Kesif •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J\iiçiik taı.anıf hC!-aı•ları ı ıuaren yırım gun mu e e pa ı zar usu ı e e meye orunu ur. • • 
l!t4l bedeli 31499 lira 60 kuruştur. :: OLIVJE:R YE : 

Eksiltmeye girecekler kapalı eksiltme şartnamesini, mUkavele projesini, keşif V A • 
İKRAMİYE PLANI hülasasını, fenni \•e"hususi şartname. silsilci fi::ıt cctvelirii İzmir Nafia müdiir- Ş REK Si LTD. : 

KE iDELER: liiğündc mc\•cut dosyasında tetkik ede!>ilirlcr. VAPUR ACENTASI t 
4 Suhat, 2 l\layıs, 1 Ağustos,:: İkinci· Eksiltme 26 ikind teşrin 940 salt glinü ~nat 11 de Tzmir Nafia mildi.ir1üğiinde ATATÜRK CAUDESl Rees bina:.ı 

te rin tarihlerinde yn!)ılır. müteşekkil koınisyundn kapalı zarf usulii ile )rapılacaktır. TELF~'ON: 
2443 ••••••••• ......... İsk~·lilerin ehliyet ve 940 yılına ait T.icaı ct odası vcsikah.rını ve 2363 lifalık 

1941 ikram!yeleri muvakkat teminatı muhtevi olarak hnz•rlıyacaklan teklif mektuplarını kapalı Londra ve Llverpol baUan için 
1 :u\et 2000 Liralık .2000 Lir:ı zarf içinde yukarıda yazılı günde muayyen f'aatten bir saat ev ... el komisyon re- piyasanın ihliyacırnı göre vap\Uhı· 

''"00 s1 rım11 sefer vaoacaklıırdır. ~ • 10011 • ·•'• • i il:inc ınnkhuı muknbilindc teslim ctıneleri Jfızımdır. Bu n1uayycn gün ve sa- •••••••••••••••••••••••••••n••1111••••••n 
2 • 750 • 1500 " atien sonra vukubulacak mürac·aatler ve postada vaki gecikmeler kabul edilmi· 

500 • 2090 • yeccktir.. ~ 6 - 18 4737 (2256) .. 
g • 
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so " 
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50 • 4000 .. 
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Tiirkiye İ banknsına pa;. yatırmakla 
yalmz.para "biriktinniş \-e. faiz almış ol· 
ma7., aym wınand=t taliinizi de denemi~ 
ohırsunıı:r.. 

MER.,iNU FiDANLICI MODORLO
CUNDEN: 

Ooyçe Oryent 
il H E S il ı ER B A K 

İZ Mı R 
1 

bank 
ŞUl}ESI 

Merkezi : BERIJ~ . 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur-
Mersinlide Menemen caddesi üzerin- Sermaye \·e ihtiyat ak~csi 

de Palaloğoaa ait arazinin Mersinli fidan 
lığına ilave edilmek üzere istimlakine kan- ı 171,500,000 RayltsmarJı 
rar verilmİ§ olduğundan "'ahibi arazini Tiirkiyede şubeleri : ISTANBUL \C IZMlR 
tarih iliından itibaren on be~ gün zarfın ·. Mısırda şubeleri :·H.AlllRE Vf·: ISKE!l\UEIU\'E 
da arazinin bedelini almak üzere müdiı ller türlü banka muanıl'lfitını ira ve knbul eder. 

riyetimize müracaat etm~leri. ~ksi ha) ·~~-~-~---~~~-~--~~-~~--~-----~~~~ de istimlak kararnamesi hükümlerine 
göre muamele jfa edileceği knramııme -
ahki'ımının· on yedinci maddesine uyula
rak on üçüncü maddesi hükmü dnhili:ıde 
tebliğ mnk.amına kaim olmak üzere iltın 
olunur. 4832 ("2294) 

' 

Daktilo ara-
nıyor 

ASABiYE MOT AHASSISI 

Dr. CAHir .rVNER 
Naz.illi Basma fabrikası için 60 

lira ücretle bir Bayan Daktilo aran
maktadır. Talip olpnlann lzmir Sü· 
merbank müdürlüğüne müracııatla-

DOKTOR 

CEL L YARKIN 
lÇ HAST AUKLARI 

lzmir nıern!eket hastanesi dahili bas· 
talı klar seririyat şefi. 

Pazardan maada her gün hastaların 
kabul ve teda\•i eder. 

TEl..~EFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 

Her gün saat üçten sonra Şamlı 
c OÇÜncü Beyler > sokak No. 19 da 

haata kabul eder. n. MUAYENEHANE adresi· lkin"İ B ·y .... .. _______ , _______ ,._ Jcr sok.ak Duwara 25 
TELEFON : 3559 • 

Birinci mır mütehassıs Doktor 
Demir Ali KAMÇIOCLV 

Cilt \ e Teıııı~iil h~~tahkliırı \'e 
El.EKTltil\ '1 EDA \'ll.J<~RI 

Birinci Hcylcr Sukai!ı No. 55_ lzmir 
t.:lhawra 'incnım.ı · arkru.ında "ahahtan 
nl+·muı k:ıcfnr hn fnl:ırını kabul eder. 

01•1·:KATÖR DOKTOR 

Al MET CEMJL ORAL 
l"ransız llasr:ınesi Operatörü 

t:~r ~iin öi!lc\ c kıto:ır Fransız · hastano
sindc. i;f:'Jeden sonrıı Birind Beyler so
kaiında .. No. 4! ... TEl.tffON : ?3HI 

T&<;l.EFOS : 3479 

Dr. Süleyman Çoruh 
• CoC'nk ha lalıklnrı ıniilehassıo;ı 

'l'El.EFON: 23111 
hıa\'ene h:mesi ı:ı Birinci be' ıcr So. 
E\ i: G{iztt'P<' ı..::anıkol karşı~» 834/J 
l.011dranın (1 lıc Hospital For Sick 

('hildrcn) hastonc~iııı!e ikınnli tahsil et· 
mistir. 

UOKTOH Ol'EltATÖR 
SAMJ KULAKÇJ 

K ulnk. burun. Buı!az hastalık lan 
" Miitcha~ ı~ı 
!\1 ııaycııelı:ıne i : Uirınci Beyler 

No. 4~. n:1.1woN : :?:ne 
lwi : Cöztepe Tram\ ay Cad. No. 884 

TEU.:lo"ON : 3568 
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Ati . 11 <A AJ - Yunan ikt di ,;alıtılıla ı on aziye e da·r ~olı 
n:ıu \ l. d"1n a m büyuk Ame- il i ir:;or.. Glf~LAR ÇI ARILDI m .. ..m e i tı.. 
nl 1 •onu a h tap eden nut- Londra, 17 (A.A) _ Royter Atina- Londra 17 (A.A) - İngiliz hava ne- Nevyork, 17 (A.A) Amerikanın 
kund k • n Yunan ordusu tarafın- dan bildiriyor: Yunan _ Jtalyan harbinin zarctin'n tcbligi: Dün gece bombardıman 1 ıaruf bir kadın muhaniri Nevyork He-

s 18 940 

iaşe umum müdürlüğü te .. kiline doğru 

C> • 
ı re e 

• 
rı e 

dan m .. lu~ dılcn İtab an ord1:1sunun üçüncü haftası sonunda Yunanlılar har· tayyarelerimiz Hamburg limanına tek- ld Trib • intıka l h 1 d 1 k i İt l ra un gazete&ind şunları yazıyor: J b J l 7 (T J f 1 . . mmı sıvı. a. ·ı 1 e:n 8 ma çır_ı a - bi Arnavutluk topraklarına nakletmi~ rar taarruz etmlşlerclir. _ Seneler var ki biz harpteyiz.. Bu 6.t~n u • 
1 

• e e on .. a) - Tıcare! 1 bıitün ~!ileri taı:zim . etmek maksadiyle 
~~n tap·;clebın~n y~p~ıklnrı zaJımane bulunuyorlar. Küçük bir bölge müstesna Geni§ ve uz.un süren harekat esnasın- inkilr kabul etmez bir keyfiyettir.. Bu Vekılı B. Nazmı Topçuoglu ~u .akşam~ı B~ v.e]c~lete .baglı bır i fc.- umum ınü-
ı~um .ar a~l a se::;;ıştı:U 

1 
.. d olarak Yunanistanda düşman jşgali al- da bir çok hedeflere ve bu arada miite- ilfnı hnrpsız haıı> bize karşı diğer mcm- trenle Ank~raya .hare~et etmıştır. Vekil durlu«ti te§kıli C'lrnfında çalısılmaktadır. 

ril azıı ~ca h rı YJ . an e ere gon .e- tıncfa yer kalmamıştır. addit moı·5nndiz gnrlnrma, miihim pet- Jcketkrc yapıldığı gibi ayni siyasi diplo- l~.tanbu.ld~ki tetkıklerı etrafında şunları Bu te kilat hakkındaki çalışmcJar yakın-
h ere 0 i!?' er nevı .yarclınun ve b~- Yunanlılar Grammus ve Morvo tepe- rol tasfiyehanelcrine, Altona elektrik mutik ve psikolojik vasıtalarla yapıl- soylemışlu: da ikmal edilmis olacaktır. 
l a. a \ti~ i~ eşy~~n şUkranln kabul eclı- lerinde mlihim noktalardan ilerleyerek fabrikasına ve Bılvarcler Marfleç mıu- maktdır. - . lstanbudn Zirant bnnkas:na ait NEREYE BACLANACAK } 
ece ını ı ~~ ır. -- Tersokayı işgal etmi !erdir. Buradan takalarında bulunan sanayi hedeflerine Nevyork Tribun gazetesi diyor ki : bazı tıcari ınes:lcler!e ~.eşgul oldu~. B~ Ankara, 17 (Teefona)' - Başveka-

1ta)yanlaun cenubi Epire doğru başlıca bombalar ablmıştır. Ne B. Molotofon Berlin ziyaı·eti, ne arada k.'s .• ticnretımızın .. eheınmıye~ı Jete bağlı olarak teşkili mutasavver bu-

ln~i tere e ya
p lan ücumlar 

iaşc yollarım kesecek va,ziyettedirleT. Bir tayyare -gurubumuz Blohm ve de Nazi propagandası Totaliter dtlvası- ?"addelerı ıç_ınde bulunan yuı~ ve J:apngı lunan iaşe umum müdürlüğünün Ticaret 
ltalyanlnrdan oimdiyc kadar nlınnn Voss deıniz tczgi\hlnrına hi.icum etınistir. nm bugün en aşr.ğı deı·ccede olduğunu ı~racntına aıt bazı meselelen -tetkık ~t- vekaletine bağlanması ihtimnli ele \'ardır. 

esirler 3500 ze bnliğ olmuştur. Anvers clokları dn bombardıman edil- snklıyamaz. Bir Jngiliz zaferi bugün her tını. . . . ~ . Bu takdirde Ticaret Vekaleti ticaret ve 
Başvekil General Metaksasm emirleri miştir. zamaııkindcıı dalı. kuV\•ctlc muhtemel· B. Nazm.~ 1 opçuoglu ıaşe işleriyle meıı- iaşe Veklilcti ismini alacaktır. Verilecek 

Baflrumandan General Patagos tarafın- Sahil nıUdafanrpJza mensup tayyareler dir. HitJcr niuınısız, gayri memnun \.'C g~~ olmak uzcre kur.uJ?ca~ ,olan yeni tcş- karam göre hazırlanacak olan layiha 

afı•f ge,..tı• dan dahiyane bir surette tatbik edilmek- di:l man işgalinde bulunan bir çok tay- fevkalade zaif bir temel üzerinde bir kılat hakkında demıştır ki: yakında Büyük MilJet Meclisine tevdi 
~ tedir. yare meydanlaıilc hangar1anna hUcum nevi imparatorluk kunnustur. Sallantı - Memleketin gıda maddelerine ait edilecektir. 

Londra 17 (A.A) - Resmi Tebliğ: etmişlerdir. Yangınlar çıkml§ Hl infi- ~uliııde olan hu imparatorluk muaunm ---------:-·-------- ... - .... · - - ·- ·- - - - ·- ·-·-·- ·-
Düşmanın dün geceki hava hUcumları HA VA MUHAREBELERi lakler olmuştur. lııgili7 darbelerini gönncktedir. T t ı ı A k 

evvelki gc.>Cekinden daha hafif olmuştur. Hava muharebelerinde 28 halyan DUnkerk te bombardıman edilmiştir. Ame~ikan~ı iş bidi~! ~ayesinde İngiliz u u an casus ar n a 
Diişman taarruzlarını Londra ve bir çok tayyaresi düşilrülmüş, Yunanlılar yalnız Bombnrclıman tayyar<'lerimiz dün giin- kuvveti gittikçe kendim daha ziyade • 
k ontluklar Uzerinde teksif etmlştlr. l ka- yedi tayyare kaybetmişlerdir. Diğer 30 düz Kolonyadn, Brenıende ve Dortrnunt hissettirmektedir. Harp kazanılmışür di-
ınctgfıhlara hafif hnsar yapılmıştır. He- İtalyan tayyaresi yerde tahrip edilmi§tir. kenarında bulunan petrol tasfiyehane- yemeyiz, faknt knzanmak ihtimalleri d h k d•ı k 
1eti umumiyesi ftibartle bu hasarat mil- hnlyan hava kuvvetleri tarafından Yu- lerlni bombardıman etmişlerdir. Tayya- bugün her zamankinden fazladır. Sulha r a a mu a .eme e 1 ece 
hl'll drğildir. Bir kaç kişi ö1mUş ve ya- nanistanda gayri askeri hedeflere hava relerimizden üçli üslerine dönmemişti'".· doğru en kısa yol İngiltere ve Amerika-
rnlanrnı tır. hücumlarında 900 sivil ölmüş ve 1000 AL1\ıIAN RESMt TEBLtGt nm takip ettikleri yoldur. Ankara 17 (Telefonla) - İstanbulda casusluk yapmakla .. an altın .. 

Ortn tngilterede bir §ehrc bir kaç ki~i yaralanmıştır. Bunların ekserisi ka- Berlin 17 (A.A) - Alınan tebliği Nevyork Tayınis gnzetesi ııTaranto '" 
bamba ntılmış, çıkan yangın söndürlll- danlar ve c;ocuklardır. Londraya ve lngiltcrede mi.iteaddit yer- dönüın noktası ve İtalya 1ehlikedeıı baş- da olarak tevkif edilenlerin muhakemeJerj Anknrada görülecek tir. Bun-
tnüştür. !ere taarru:rlru.· ynpıl<lığını bildirmekte, lığı altında neşret.tiği makalede diyor ki: }ayı rnuhak~me edecek askeri mahkeme kurulmuştur. 

Giineş doğmadan cenubi tngilterede YAKJP YJKJYORLAR İngiliz tayyarelerinin Haınburg Bremen . Akdeniz bir !:Ok miihJm mnhnreheler " - ·- · - · - ·--- - --- ---- - ·- - - ·- - - - - - - ·- ·--
l>ir şehre bombalar dilşmUştUr, Bazı ika- A tina, 17 (A.A) - Yunan dahili ve Kielcle nskcıi hedefleri ~mbardı- ~ô~eccktir .. l lussoHninin fazln bir ha- A k d k ' ı 
metgahlar hasara uğramı tar. emniyt:t ~ezaretinin tebliğinde bir düş- man ederek hasarnt yaptıklarını, Al- fıi1ı.~.saik~si~I~ Yunanistaıın yapmak is- n ara a ı• yarış ar 

Dün geceki hava hi.lcu la bir Al- man denız tayyaresinin Rifladcs köyü manyanın. bnşkn ye1·Jerine attıklnrı bom- tcdıgı gc1.11ltı Jlc itnlya yalnız Mısuı 
man bomhardınıan ta,Y.)• • .,i Alevler civarında köyleri mitralyöz ate§ine tut- bnlaı·dan yangınlar çıktığını 14 kişinin knybchuişti!. Hitler, 1\lussoliııiyi Akde- . • , 
tçinde dUşUrillmUşttlr. Gece~ dtişman tuğu düşmanın ncat ederken köyleri öldUğünü ve bir çok yaralı bulunduğu- k?ybetnıcm~!jtİr. Ak~eniz lııırbini de Ankara, 17 (Hususa) - .Sonbahar olup bu. ~ene koşu kazanmamı§ yarım 
tfıyyoresinin dUşUrUldüğü tesblt edil- ve kasabaları yakıp yıkmakta olduğu nu bilclirm dir. nızdc kendı vnsıtnlarptlc haşba~a hıra- at ~.arı ~arman sekizinci hafta koşuları kan lngılız atlarına mahsustu. Bu ko§U-
ınişür. bildirilmektedir. kırs~ .Tarantu harbin döniinı noktası bu~~~ hı.podromda yapılnıı~tır. ?'~ i~i at ~ııtirak etmiş, birinci Yıldız, 
On ÜC Alman tayyaresi 1:..r 1- -------- - '-·- ·- ·-·-{· olahılır. J... Bmncı koşu saf kan .. arap t~yla.n~n ıkınca Şahın gelmiştir. . Almanga m k ı· 1 12 1 8 ' u . mahsustu. Bu koşuya ıkı tay gmnıştır. Dördüncü ko u dört ve daha yukaıı 

düşürüldü.. u aveme ın 1 

- • ay sonraı Bu harpte son so"zu" de Salih. Temelin ~e!İni. biri~ci: Mehmet yaştaki saf kan arap atların~ mahusutu. 
Londra 17 (A.A) _ Şimdiye kadar o J .

1 
l • Erenın Yılmazı ıkmcı gelmıııtir. S 't Ak M'h . • b" . . N' . • t ld .., .. k 1 f · · f J • Xr • nı sunun ı ncam ırıncı ıynzı ıılınan ı·apoılara nazaran bugün İngil- cınne o ugunu gorece ngı erenuı ,. e 'Eı' . k d ı· .. . . ikinci koııu 4 Ye daha yukarı bıt§taki • 

tere Uzerinde ıs düşman tayyaresi dü- • k ... dar tav )>ar . iZ u re 1 so•sııuecektır halis kan İngiliz atlarına mahsus handi- KwırtaymçBl?:.~u.~d~ j~incii ı::e~mi Simsar 
~lm~tür. Avcılarımızdan beşi ka- -•- ·· . esr t !I kap koşusu idi. Ahmet Atilin özdemiri og un~n. e ıgı uçuncu ge mıştır. 
)'lpsn <lcl dördUnUn ilotlan sağdn·. 1 e h olacak i --•- birinci, Salih Temelin Dandisi ikinci, Beşıncı koşu bu sene zarfında koşu ka-- - -- gı z ava ma - N ' ·k 17 ( A 1 • A manya yenı· ~sım Çırpanın Komisarı iiçündi gelmi~- zanmamış arap at ve kısraklarına mah-

H .,. Franr- zlara ..... ,. C-\YOl .A ) - Genern tar t Ak b". . c 1 'k" . 1 ,. ul M to • cı· ktö ·ı b' tk d j · sus u. ' ~ ın ınncı, aze ı ıncı ge • 

ı'tı·ııa ... d aha.. e 1 .. h. o l'S un ıı·e 1'l ll' nu un a Oçiincü kofiU üç ve daha yıkan yaıtn ıni tir. 
K r şa 1 1 m ım 12 - 18 ny sonra İngiJlerenin istediği' hı a lok!:Jı k -'-- - · ·~----------

Londra, 17 (A.A) - Hür Fransız kaclnr tayyarelere malik olacai,'lnı 1 cı.cı. r-
kuvvetleri umumi karargahının tebliği: beya at söyk-miı;fü. Amt'rikn sanayii az za- ı w lstanb lda du·· n-. A k d 
Gabonun ikinci ehemmiyetli limanı olan manda hem Amerikanın biitün ihti- maga r ara 8 ya. 
Port f, ntil de Librvilln tesliminden iki yaçlarını. hem de İngilterenin sipa- i •• 
~n sonra muharebe etıneden·tec;ıim 01- Y"' TAYYARELERiN rişıerini karşıınyacaktır. ı maı-Jar ı an ma çlar 
muştur. Bu suretle nrtık Gadonun tn- M • ----·-·- - --- -- -·-·-•: 1 GIL TEREYE 1 1 SATIHLI,· l:: 
ınamı hlir FrnnSJz imparatorluğuna da- BiR ISrıı 1 'I ŞARl'fl - -- - İstanbul 17 (Hususi) - Bugün lik Ankara 17 (Hususi) - Bugiin heı· 
bll bulunmaktadır. l'tl r\H . sfıe e .. )'e e zelze e ÇiFT OTÖRLÜ TAYYA· m çlarına Fenerbahçe ve Şeı·l'f staclln- yerclc lik muçlnıınn devam edilmiştir. 

-- -- 1 GÖNDERDi? İskencl riye 17 (A.A) - Saat 20 clı>n ' rında dev.ım edılmiştir. 11k c· Harbiye - Güneş takımları ara-
Yunanlı/ar Göriceye Londra, 17 (A.A) _İngiliz ha\'a ma- rv. sonra tekrnr iki zelzt'!e olmuştur. RELER LAZI ı1 fener statlında ilk maç Feneı·b~hçc ıfo sında c reyan etmis ve Harbiyeliler üçe 

ı d k l d k 
tkinci zelzele fazla siirmüc:tiir. Nevyoık 17 (AA) _ Nevyork Tay- Beyoğlu spor arasında vo hakem Mus- kaı ı on gol yaparak mac.•ı kauanmuı .. 

reşa ı ı-n yo nut unca emiştir pi : -,; 1 -ı:r 'r k Ü _ Eğer bu son 15 gün zarfında fıar- mis gazek i ynzı:vor; Yeryi.izünde insan ih Durunsayım idaresinde cereyan lnrdu·. 
gı me zere... bin umumi vaziyeti hakkında gün geç- A hürriyetinin istikbali lngiliz - Amerikan etmiştir. Bu maçı &'enel'liler bix" karşı 1kinci mac Gençler biı'liği - Dinçspor 

- BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE - tikçe daha nikbin l.ıir hale geldigimi donanmalarının müşterek faaliyetine Uç gol atmak kazanmışlardır. aı·asında yapılmış ve 7-1 Gençler bir-
ltalyan kuvvetlerinin aüratle geri söyleı·sem fozfa nikbinlik göstermiş sa- _ HAŞTARAI<'l linci SAHİFEDE_ bağlıdır. Bugiinki.i harpte son sözii de- tkinci maç Galatasaray - Vefa takım- liği galip gelmiştir. 

yılamaın .. Geç~n harpte ticaret gemile- mı.ş ve bu meydandaki tayyarelerin mü- niz kudreti söyliyecektir. ları arasında yapılmıştır. Bu maç ta her Üçüncü maç Ankaı·a Gücü ile Maske 
çekilmekte olmalarıdır. Ayni hal de- rimizin dü man taarruzları yüzünden bim hir kısmı talıdp edilmiş veya httsn- Londtn 17 (A.A) - Sunday Taynıi- iki tarafın yaptıbtı birc:r golle ve beraber- spor arnsında yapılnııştn. Bu maçı da 
~am ederse bu ricatiıt bir bozgun ugradığı za) iat dahcı büyi.ik oldugu hal- rıt uğratılmıştır. İngiliz tayyareleri şar- sin havacılık muharriri Almanyanın Ir- likle neticelenmiştir Maske spor 1-0 kazannuştır. 
tekline inkılap etmesine intizar edi- de biz yine yaşadık. O zaman düşmanın ki İtalyan Afrika~-ında muhtelif garları, la,?dn .sahilll'ri açığında kurmağa çalış- Şeref stadındn yaplan ılk maç Kasnn- - • -·-
lebilir. Cephenin sair noktalannda korsnn gemileri Atlantikte daha biiyi.ik otomol>il garnjlanm, tlemiryolu köprii- tıgı ablokn hakkında diyor ki: paşa - St\Jeymnni~c arasında olmuştur. Sof JE • 
C:fa ltn]yan hatlarında bqka gedikler faaliyetlerde ~ulunuyorlardı. . terini muvaffakıyetle bombardıman et- Düşmanın bu tasavvuru harbm en ha- Kasnnpaşalılar 3-0 oyunu kazanmış- ya mnıyet 
arılnuıı.tır. P indus mıntakasında fa- YUNAN - ITALYAN HARBi mi lerdir. Harı-ar dcıniQolu köpriisiinc yoü ve milstiicel meselesidir. ]ardır. 111 'd .. rü a zled ifd f •• 

:r :r Yunanlılar mükemmel bir ınuk~vc- iki tanı i ahct kal dcdilıniştir. İngilız ticaret filosunwı şimdiye kadar Bcsiktaş İstanbu1spoı· arnsında yapılan Sofya, 17 (A.Al - Sofya emniyet 
aliyete geçen Yunan kıtaab düıma- metten son:n taarruza geçmişlerdir. Ital- Bütün harp sahn."1ndn düşmnn toprak- uğradığı :zayiatın bir plfınçosunu lutır- maç ta 3-1 Beşiktaşın galibiyetJle neti- mUdUrUnUn vazifesine nihayet verilmiır-
nın ıüratle ricat etmesi sebebile bir yan ınane\•ıyatı ha~m~ki iddiaları bir ]arı üzerinde mühim istikşafJar yapılmış, }attıktan sonra gaz.ete diyor kiı celenmiştir. tir. 
haftadır 1talyanlarla tem as tesiı ede- tarafa bı.rakarak şuphesız beyan edebi- Javel yedinci defa olarak bombardıman Diişnınn uzun mesafeforde taarruzda ---------------
memiıtir. lirim ki Italyan neferi bu harbi kendine edilmiştir. bulurunnk için Frnıısanın Brest limanını M k• ht 

Dün vukua gelen kısa bir muha- mal etm.eıni;ştir .. ~.~ek altı. an~ıyor ki ha- ~i.it~ln bu harel.attan İngiliz tayyare- kullaıın~aktadır. Şimdi ycgfine çare At- 8 JDeye 1 igatla kareııanması 
yatını hır dıktatorun kcyfı ugrunda tch- len hır tanesi müstesna olarak salimen las <lcnızinde kafile halinde sefeı· eden 'I 

rebede 600 kadar ltalyan esiri alın- J'k k kt d d l V •ı• ı eye oyma a U'. ÖnınüşJerclir. j geıııiJerin limaye altında hareket etm~ k • la" zım bı"r ha'ber mıştır. ..İtalya Uzwerincleki ha~l ~an~iyeti~~izdc 1TALYAN 'H:BL1ô~ leridir. Dü~man bnzı vapurları bombar- erJ lr en 
Atina, 17 (A.A ) _ Yunan kı- <luşmana a~rr darbeler ınclır<lık. Duşma- Roma, 17 .(A.A) - Halynn resmi teb- <lıman için dört motörlü tayyareler .kul- l"B 11 l ! 1 11 ~ 0#7.; -·-

lalarının 4S ıaatten e vve l G örice- nm Yunanıwtan sergüzeşti şimdi bize liğinc göre lngiliz tnyyarcleri Baıdiya- lanmaktadu·. İngilteı·e, Irlanda üslerin.- "T •• kJ k ' h AJ A. • dalın az cesur ve dııhn münkat bulunan yı ve diğer bazı yerleri bombardıman den istifade edemiyor. Kafilelere daha Ur erin at İ İr man J8DSID8 
7e girmeleri beklenmete dir. Yu· İtalyaı1ın ce11up kı~ınıı!da hava hile.um- etıni~Jerdir. Buralarda bir mikdar ölii şimalden geçen bir yol gösterilemez. 
nanlılar bulundukları mevkide laı:lJJU2J art~rmak,ı~nkan.ın! ver~mştır. ve yaralı vardır. Dlişmanın bize Ameı·ikadan gelen yardı- hattı hareket İttihaz go••re lngı•ıtere 
ltalyan kıtalarmın tehri tahliye ITALYAN TA\\ ARECIIJGl ·~·--· mı daha seyrekleşürmeğe çalıstığ " 
ettiklerini görmekte dirler. İtalyan Uıyyardez:inin İn~~ltei'c?e kaı·- A lmanya Sovyetler- hesizdir. Bizim büyUk ihtiyac~mı~ ~~ etın~ zamanı s· 

Atinadan öğrenildiğine göre muhare- şı tanrruzl~ına .. gelı_nce, bız.ıın pılo~an~ j satıJılı hafif motörlU ve büyük silrrıtli Ve ıyam , 
be Adriyatikten Yugoslav hududuna ka- nuzın naldıne gorc Italynn .tayyarecilerı den ne er İstedi? avcı tayyareleridir .. Bu tayyarelerin ge)mİŞtİr" 
•..1 230 k'I l'k b' h ıı • d bu hare. ka. tta cesaret ve azınıle hareket , ., . . • kombine top mitraly·!.!z.lerle mt'ıcehhez . -
uar ı ometre ı ır cep e uzerın e etınışlerdır. itaJyan avcıları ellerinden w-:- .BA~TAR.ı\FI ı ıncı SAlıi~EDE - 1 la d . v • - • - Gtiya lngiltere Fransa 
cereyan etmektedir. ~eldiği kadar çalışmışlardır. Buna rağ- g~dır. Moskovadan .. alınan ?ır rapoı:a o ması zım il. .. d . . Al ale"hinde müzaheret 

YUNAN RESMi TEBLIC.t men gayretleri neticesiz kalmıstır gore SovyeUer hnrıcıye koı:ruser muavı- ~*~ a.On raya gore • ,,, 
Atin a , 17 (A .A) - Yunan Bat- Bu tnal'l·uzlarda 13 İtalyan tay~aı·esi- ni Viçl!.ısk.i İngiliz te~liflerj hakkında Amerilıada gizli Alman manlar IJ:iyle 11adetmlşmif •• 

kumanaanlıg'"ın ın dün akuımki nin düşürilldUğü, bir kaç İtalyan tayya- bazı l~u.~al5alai-. dermıyan ctml§~ir .. Ba~- ltalyan •Japon ile &011• SÖ"ll"Orlarm•e.. Tokyo 17 (A.A) - D.N.B. Ajansının 
r- resinin de tahrip edildiği malUnıdur. tık hıikumctlerınde Sovyet hakımıyetı- - "' ,,, e>y hmusi muhabiri bildiriyoı·: 

aebliği: ~uI!a mukabil biz hiç zayiat vermedik .. nin lngil.izler ~~fından fiili olarak za- yet q IJfrlfğf.. Londra, 17 (A.A ) - B. Mo.lotofla Do.mei Ajansı Yankokta bulunnn.tn-
B ü tün cephe üzerinde bilhaaaa Italyanlaı: bu hava muharebelerinde ten tasdık edılmış olduğu beyan edil- Nevyork, 17 (A.A) -· Anıerikadaki mlilakatmdan evvel bu mülakat etrafın- gillz elçisinin ba~vekil B. Sougram ile 

Göricenin Şarkındaki dağlık böl- modası geçmiş tayyareler kullanmışlar- mektedir. yabancıların f.aa!iyeti hakkında tahklka- da büyük bir gürültü çıkaran B. H itler iki saat süren mülA.kat yaptığını bildir-
g e d e bütün gün mühim muharebe- dır. Eğeı· bu ~eçhizat İtalyanların en iyi Muharrir İngiliz tekliflerinin kabul ta memuı· ~dılen kon_ıisyon~ verdiği Sovyet heyetinin BerHnden hareketinden mektedlı·. Dolaşan şayialara göre elçi 

teçhizatı ise Italya?ı tayyareciliğinin bu veya reddi icap eden bir ikUl şeklinde de- rapor lara g~re, ~enkanın ııJAhl8llJ!la- sonra ıadece umumi ifadelerle hem Al- S.iyanun Fransız Hindiçinisinden istedi-
ler devam etmiş ve esirle r alınmıt- harpteki rolü miihim olıruyacaktır. ğü, umumi şekilde bir müzakere ınev- sına ve İngıltereye harp n:aJzemesi gön- manyaya hem de Sovyetleri alakadar ğı nrn2.i meselesinde İngiltere ve Ame-
tır. Düşmandan sab it hava topları ALl\IAN !AYYARELERİNE zuu olarak teklif edildiğini yaz.makta- deri:m~sinej mlini olmak üzere :Alm~- eden m;seleler hakkında bir anla§mayı r.ikan~ Siyama. ın~retini, harp mal-
ve her nevi malzeme iğtinam e dil- GEL1NCh._. dır. MOhakkak olan şey şimdiye kadar ya, ta ~a'. .aponya ve Sovy~tlerın ~otü ihsas ederek elde edilen neticeler hak- zemesı venneğı, 20 milyon dolarlık ik-
mittir. halyanlar çek ilirken K oni- Alınan tayyarelerine gelince; son on Sovyetler birliği· tarafmdan bu teklif- bir iş bı~lığı yaptıklarına dair ~erika- kında sOkUtu muhafaza eylemektedir ra2atta bulunmağı ve snir yardımla!' 

gi.in içinde çok manidar hadiseler olınuş- lere bir cevap verilmediğidir. da .salldlrı günU bir beyaz kitap neşn muh- Çıkan! • .:-'--la T::..ı..:.. 5 · tekli! etıni§tir. Başka şayialara göre ise 
ç a çehrinin yarısını yakmıtlardır. tu. B' dan be · İ ·1 ta · teme • an f&T...... ... ... ,,e, ovyet !nttllte k i ani ak ist • 

ltalvan tavyarelen" hı"ç bı'r s -'-er"ı kıy- ı. ır ay rı ngı tereye arruz- - • Ru .. nüEuz aahuına dahil olarak "at O'" re as er aşma yapın eınış, 
,, BK lar çok yüksekten uçan avcı bom bardı- tayyare meydanlarını batnklık haline l f ild~.w · h ld T" ' J . . . ti • s.o e- başvekil de bir hnftaya kadar cevap vere-ml"tİ olmayan şehir ve köyleri bomb"iır- +" 1 . f "" ılmı fa yan taarru•ları r ıgı a e>: W'K enn vazaye erun ay- ~ · b'ld' ·.-.ı .. 

d 
man ..... ~are erı taıa mu. an. yap ş- koymuştur. Almnnlnrın ağır boınbardı- Aııı d 1 __ ,. • ce,,..nı 1 ırmı'l ...... 

ıman l"tmisler'le de hiç bir netice alama- tır. ş~~~ bu tayymelerm duçar olduk- mnn tayyareleri bu sahalarda bilyük za- d• . ~abnaları ve .. t ı. bır h~ttı harek~ . - • -
mı ıardır rı buyuk tahıibattan sonra bu tabiye yiata uğr1yacaklardır. Alınan sanayi semere verme l ıttibazı zamanı ı~lmlf oldu(f\lllu bildi- iSPA NYADA --*- ' eğişın~ş, cs~i nhbnbımız (Gevu 87) tay- merkezlerine hücumlarımız, AJman tay- - BAŞTARAFI l inci SAHİFEDE_ renler Ruslar değil, .Almaı_ı)ar~ar. .. • M •• ,. 
Manastır .,yeni bir yarclerı yenıdc!l mey~nna çıkmıştır. Bu yare istilısalfıtının <lerecesini illişürnıüş- taarruzlarda bulunmakta iseler de bu Sovyetler bu nevıde~ hıç bır mutalaa a~alı bir sulıut . 

tayyareler yem elen azım zayia~a maruz tiir. Bu münasebetle Amerika dan bize hareket1eı· hiç bir ı;cnıere vermemiştir. denne~an • e~memektedırler:. •• . Mndncl, 17 ( ~.A) - B. Sunerın Ber· 
bombardımana uğradı kalın~şlard.ır. Ahnaıılnrm .. bu .~IJ> tayya- gelmekte olan tayyarelerin bilyilk değe- Alelacele göndcrdikled takviye kıta- .. ~rhn ıçtimaı~a !eka~~wn. eden ıvu- lıne .:Vaptığı yenı ~cyahat ispanyol g~~ 

relerı. yemden kullnıımaga )uzum gör- rini l aydetmek iste:dm. Alman radyola- ları İngiliz ve Yunan tayyareleri tara- rultülc~ ve hayatı bır tesın baız olacagı- telm ı tarafmdnn ılk'. defa. olarak bugun 
- BAŞTARAFI 1 inci SAIDFF..DE - ı~elcrı bombnrdıman ,.c avcı tayyarele- rı bu tayyarelerin ge]mesini bizim dahili fından iz'aç edilmektedir. na daır olan Alman beyanatı nasıl ne Parifı"tcıı gelen ve kont Cıanonun da Al-
öğrenmekte ve hiç kimse bu bombardı- r~. zayiatının pek. 1!1l!az:~. olduğunu istilısalGtıınızm artmamasına atfetmekte YUNANL~AR CENUPTA DA fng~tercde: n~ de Tü kiy~de ne sa}üıi: ~~yaya ~tmesi muh~e~e~ ?l~uğunu 
manın hangi memll'kete mensup tayya- go tcrmcktedır. Bır ıkmcı ıhtımal de Al- iseler de onların bu tahminleri çok ha- İLERLEDi.. yetlı mahfıllcn, ne de efkan umumayeyı bıldiren bır telgı'Bfta bildirıl?1ıştir.. Bu 
reler tarafından sapılmış olduğuna dair mnnsanı.? tayy~rcle.rindcn biı· kısmını talıdır. Yunnnlılar cenupta Grammos ve Mo- u;.rre kadro; he>:~a .diifürme~ bu- seyal~~ hakkında hiç bir tefsır neşredil-
en ufak bir şiiphc beslememektedir. Şarka. gondcrmış ~>lmasıdır. Ben tayyore istihsnlatından fevkalade rovn tepeleri üzerinde· mühim noktalar gunde tebliğlerın ıhtiyatlı ve mupbem memıştır. 
YUNANİSTANDA YUGOSl ... AV- ,. JSTJKBAL ~l\fl!'~iR • memnunum .. Amerlkada yapılmakta işgal ederek Aıııavutluk arazisinde de- ifa~cleri bu mııh~.eri ve efkin. umumi- Mısırın siya.seti 
1..ARA SEMPATİ Bun~ mukabil hızım hava kuvvetlerı- olan tayyare sevkiya~yle mevcudumuz ıin bir ilerleyiş kaydetmişlerdir. Gram- yeyı heyecana dU§urememektedır. değifmlyor •• 

flllAti,na. 17 (A.A) - Atina resmi malı- _ı~. pıl~t ve tayyare ihtiyatlanmız hiç o kadaı· artacaktır ki Ahnanya, İngiliz mos dağlarında Ersekayı işgal eden Yu- Jyl mnlOmat alan lngiliz mahfillerin- Kahire 17 (AA) _ Yeni baş kil 
eri Mnnnstır bombardımanı ınünase- bır "'.aJ?t vasıl olmadı/tı ?ereceye yük- ve Aıneriknyn harp sanaylinin bu kud- nanlılann buradan açtıklan ateş İtal- de Sovyet - Alman aörüşmeleri hak- Hüseyin Sın'l p~şanın selefi Sabri~ 

betiyle Yugo lav halkına karşı bUyük "~Jmıstır. İstikbale. emnıyetlc baknbili- retli mesaisine mukavemetin imkansız yanların en mühim iaşe yoUanm kate- kında ihtiyatlı bir intizar hattı hareketi tarafından takip edilen ciyasctc devam 
bir sempati cöstennektcdirler. rız. Sonbahar yagınurlan Fransadaki bir cinnet olacağını anlıyacaktır. decek mahiyettedir. ta~ edilmektedir. · edeceği beklenmektedir. 
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