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G - y kımJarı Tayyareleri 
- ~ Çapkmm imUmbm Jwı. atar cluru*.tm. biz bu dört tarafı kapalı kuJlanıJan ••"' - Baıt•alı İlncl Sa.hileJe -

- ela llttin. ona kendi eımı .. kaptJl AQ- odada kapanıp kalacak mıyız, böyle!.. bı·naıar o·· aki 1 • lduk b •• yük. ıemilcrinin dı.$ okyanuslardan tamamen 
tın, ~yte mJ? ••• Ynık!ar oban nnaf- Hadi eentnle .._ "'f'rip ~~ Jne. UD f P erme 0 Ç8 U kowhııut olmaları bu iddiayı ~ ~ 
Ayol .•. Ben de ıeni akh 1-pnda. ~.ık ilin... ~-

~7JA1n sanırdım. An.Ja, bu kadar ince bir etııel11k ifa. • .ol farklarile tcfe--L ettiler _ _!!ı~~~~~~~~ me~· 
Erkeklerin bu yoldaki aöderiııe, insan de edea bl7le palü aıecelerl haql Zira! !stihsa!ttta kulhmdığı binalca & - Y Y llA a..w __ ......_ ~ uıııHua _. 

böyle birdenbire hiç irauverlr mi? .. On- makwla hinMa yanıı&m.ıf o1abillr!_ ~r~ olan bina Tttgbl muafiyetinin. 1lş1r nizaltı ve tayyare lailcumlan İDıW:ı ö-

tı.r hiç bir,., yapnuyacaklanna, hattl Bak.. lfitiJW muaun?- Dıpnda bU- tsaS meşguliyeti ziraat o:ırmyan şahısla- Bı. llalta _.. .,8111ıaca1' r....x...w • ·~_._ ~ . .!:.oll
8

erin1Du -n~ı!:~~~m-~ 
pannaklarmıa uclyJ. bU. blr temasta tD.n mahldklar kendi llemlerinde .•. Ko- ra da tatbik edlllp edıhni;eeell hakkm- "' ....,_.,,..,_ ... ~ _..,.._ ~~ ~ uı.-
bulunmıyacaklarma bol bol andi~ler nusuyor, atnşUyor ve se~yorlar... da Bti~k .Millet Meclisi~ karar ka· maça Yyilll Jtbt ebemmlyet kesltetll tae olduğu yiyecek maddelerint.. haıo 
a. yine ı er yl y pmaktan ger:t hl· Biz de onlar gibi bu güzelliktm neye bul etıni~ Maliye \:ek.aleti bu karan ı..-A maddeleri -ve milhimmatı getirmektedir. 
maili.!'. Lstifad• etmiyelim? alakalılt\1'8 bildirmiştir. Dün ın mac;lanna ~ ıu:zet ve mil- K. bOtUn bır devre "S)Mlnda G&tepe- Bu zaruri maddelerin bedelini ödi)-ebll. 
Kız ... Boyle bir fel3ke6.e mi du nr ol· Tanrı bu elmu ve inciler içinde y{J- B!-1 kararın k bul. tarihi olan 29 ikinci sait bir havada devam edildL Saha, di- ye gaz açtırmads. ara sara parhyaıı Göz- ~ek itin İngiltere binlerce tonluk mal 

dun yoksa., .. Aman a d tlar ... üstüme zen geceyi hem kendisini hem de bt.r.. te ın 1940 tarihlnaen evvel muafiyet r l(e(mi$ haftalara nazarım oldukça tepe akınlan da aemeresiz blmca oyun ihraç etmelidir. 
fen lık geliyor!. , birimizi ~ ğe fırsat bclalım diye ya- cil etin~ gidılmemiş ve vergileri tah~- kalabalık idi. bu o • 3 netice ile " Cöztepenin lehinde Panama kanal~a ait aon resm! ka. 

Hem n n redeyse şL-ndi dUşUp bayı. rath... k~ cttırılcrek taJ:sil cdılmlş olan vergı- Bu şampıyonluk: maçlannuı birlncl bitti. K. S. K. bların temadt eden hlki- yıtlara nazaran. 4')0 hazıranda nihayet 
cat . • Hemen mehtabın altına varıp bu nur- leri h~n~ tatbik ?lunaıı muameleler dcvresı g ecek hafta bitiyor. Şımdiye mıyetleri esnasmda gol atamamaları, b~lan sene zarfında b~ ~annldan geç
- K bahnt Mrıde... Sana lif an1at- lu havayı. ISmrU arttıran bir lbir gibi cmrıvaki hnlm ~elmiş olduf{undan bun· k dar yapılan bunca maçlara rağmen lOp vazil' ette iken kuvvetli rakiple- mı.s olan İngiliz !' milennın hacın} mem-

nıak d veye h dek atlabnaktan güç nem.n fçmfvelim~ tar için, muam c yapılıru}acaktır~. Bu devre birincisini k t'iyetle kestirmek rmc karşı çıkardıkl.an üstün oyunu hıçe nuniyct "encıdir. Buna mukabil. har-
Hemen n fena tarafına aklını sard~ AIJ elimden tuthı. Birlikte odadan dı- tarıhtcn sonra fae esas m gulil :tı~ r.i- mü.ınkün değildır. Buna da sebep haf- mdinniştir. İşte ild takım anwrniaki bın bidayetin~en beri kanaldan hiç bir 

orsun pnya ~ H~ blr kbnseye TaSt]a rant olmıyan şahısların zira! istihsalnt1a taya yapılacak Cöztepe - Altınordu ma· fark burad dır. Alman g mısı gecrnemıştir. İtalyanlara 
Y s n d~ha ş d ye kadar benim nasıl nadan sofad ·~ ~. merdfv~~ in: kullandıklan. bınalar ?nkkında da bina cıdır. Bu m~ der Göztepe kazanırsa ALTAY _ATEŞ fıellnce, P ilik denızinden gelen ~ır 
h kız. oldu mu anlıyamadın mı"... dık Dış kapcy ı açıp. kaf en 'kurtulan vcrgısi muafiy!!!,_ tat~unaca..ldır. Altayla beraber devreyi birıno olarak Ates takımında cezalandınlan İsmail talyan vapuru kanalın . Atlas denizi 
Ben bu kasabada en te z bir ad mın mahpus kuşlar gibi hemen bahçeye fır. • bıtirecektir, yahuz gol averajı lehine le Malunut yok.. Şampiyonluk arkasın· ucunda 500 bın dolarlık bır zemmil U. 
la lad k olacab IÇm GöEtepeyl başa geçirmek da koşan taJomlar için asabiyete kapıla- dıh davası dolay ıyle Bırl ik Amerika 

·• ö ··· Yerıı· kuma tan ıcnp edecekti?'. r.ık hakeme teeavUz etmek büyük hır devlctlerlnln sal hiyetli memuru ıara-B h tta esns na mır.. lU· F tma kadın f~den kendi k ndlne .. Abi k_.~_ 1_ Al b'-'--' Altı- __ 111 V bu __ a.a._1_ maJA' lan fwdan müsadere edilmiştir. 
rilm b mm § r !ıne ve nd s yl n vordu· ta wn. -- tay "~ uuutır. e ~,....... \U o ta- . . 

_.. _,, _ _, rtm Ah b' · L .. ~-'L Elb·se g·yilmesine ordu ikınc:ı. Göztepe ile Ateş üçilncU kım ann sonu hic: hır zaman muvaffakı- Cebelüttnrık bo azı. Suven kanalı w 
nam ma o :1un.ı em.. - ı(' re z:ız .. ~LA 83na o d Beraberlikte tli lnıam$r İşte ki Göı.- Malala bo ı d er mühim su yol-
Vakı b n Ali)-1 viyorum. A ide be- olanlar! .. Çapkın owlan sr-ni &ha n re- (!, r k un tad.i a A.l cu ~ uiliıci. Al ,_?_ L-1: .,\· g çen sene ____ ,__ lannda da ,):et aynıdir İngiliz do-

m . Ancak W iz de karar Verdik: } re kad&r lrilkleyip Ötilreef!k, b 1 8• • • • y O, epe tm U '""'~ Aklll.. UÇ O) CUSWlUD '"~· ' 

h ı... 1 k d b b . . lı .. Yerli kum n clb e glyılm me da· -ilncildür. D m k olu.):or ki bu maç bu m ı haklan iken mill1 kümeye gireme- nanmasının kudr ti ~dini her yerde 
m z ıııuyı neaya a ar r rmu- m r... . l knn b' · · d öst t tt 1 dir 

ı bak F ka Ali~ b kadar . 1 ır o an • unun ırıncı m t takllll ıcın de çok mühundır. Sım· m terine bep olmuştu. Daha geçen g enn e v e ınn e . 
U! 
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1 
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1 

t ~ uh cliret.d "T K n· mfüeyyel knnun llyihası Bil3-'Ük Millet dikı hnld.e nulll kUmeye gırmek ıçin bil- haftaya kadar başta giden Ateş bugUn Deniz kudreti. mü başına olara.lc, bir 
yere e n n 1 zı 1 ~ u unaca!!tllı l t.e ummnz m zı M clisinin a ·kalı enctiınenl rin n ge- ün mü bu takım arasında dördüncUdUr. Bunun içindir ki 

0

hakem· diışmanın harp makinesıne kat't deviri· 
• S t n ~ n ki g rek ~11. Mal eıtm~lr lein hln df'reO!'n ~u f! Ur· r k ruznameye alınmıştır. Lftyibaya cereyan etm kt dir lcrln hatalan hlıç bir 7.aill8ll oyunculan cl yumruğu vuraınıyabilir. Hava ile ka-

g ben, fU dakikaya kadar tem rlJ. mlş ·· Buka zamanda iki lAfı bir arava ore ordu ihtiyaçJarınd n melbu t ve Eğer bu ne de milll kUmeye İzmir- onl ra teenvilz ettirecek kadar ~ın ha· ra orduları düşmanın mağlObiyetini in-
tlınl -::bır:etnnlzi tamamiyle muhafa- <Yetfr}ı) s&yl~emttlt~ na ı1 olmU§ ta dl- tcçhııatın lerh mamulAtından teminine den iki uıkım alınır a, ikıncı deyrede ete sevk tmemelidir. Çünkil hatasız taç edecek olan ezici kuvvetleri tem.i.D 
u etm"'l. u unuyonız.. linin hağı çöı:Ulmü~. ·•· ım An bulunmayıp meml ket dışından milcadele daha çetiıı 0 aktır. al,em yoktur. edebilir. Uıkin horbın aon sahnesi her 
~ nıne inanmadı~ anlat.n m~ .. Onun 'biı kadar J)ftrlak *1er bulup tedarikine IUzum bAsıl olduğu takdirde Kat't neticeyi en son yapılacak olnn Bugün de hakem derdi vardı. Tayin ne şekilde oynanırsa oynansın. harp 1.n-

;af~ N ~ 1aen =: " : sovlemest ~ılacalt şey!.. Milll MWiafaa. iktısat ve Ticaret ftkA- Altınordu • Göztepe maçmdan evvel an- dı en hakemler gclnuyor veya her han· giliz deniz kudnttiniıı ıazyiki Si,fesinde 
- ı e.. e '/ ıramaz. Tev~elt d meml.!1-r yere bakm. ya. letlerlnln müşterek teklifi üzerine. İcra ~ak kabil olmıyac:lktır. gJ bir sebeple maç idare etmekten b· kazanılacaktır. 

m beni .. 1ştıe kiyafettn&ld ~ılt. l'f'~ ..,,.~ "' <"....,, ır:rtdi ~ı:ı'km ~ ~ Veldllert heyeti brariy1e bu nevi leva· Iki deuc arasında bir haftanın boş çmıyorlar. Zatu hepsi Uç dört.. Fakat -·--
y{lzilnd kl bu aolgm_ıl k her ~i bena n . mn t mamul veya pyrl ma."llul olarak ~cçeceği anlaşılıyor. Bu da hmir muJı. maalesef bu böyle devam edip gideceğe ESRAR SATMIŞ 
apa ik anlatıyor. Ali d len o çapkın, Gul nda t nm in kendi km<! n .. y b ncı memleketlerden de mubayaa ve telltinin Ankarada yapacağı maçlarla benziyor. Qlnkl İzmirde başka ha· Keçecilerde KUçük Hasanuı k&hve-
b6yle gece yans~da odana ne ya~I• vilrilttütll bu miltalealarden hiç bfı-!ntn tedarik olunabilecektir. dolacaktır. kem yoktur. Bir kısım hakemleri de hanesınde sabıkalılardan Hasan Yllınu 
ıehnlş?. Sana aöyliyeceği o btr çift 1&- f ?<ınna olmadan anlatma1tta dev m - - •- *" inci sınıftır denilerek danlbn1$lardır. veya di~er adı •All baba• nın esrar sat-
kırdı neym~ acab.? ... ediyordu: Yanan çocuk GÖZTEPE - K. s. K. Bu sene de bir hakem kursu veya imti- tıjı haber alınarak alıcı sıfatiyle gönd• -~~ de= -:~ h ~ahçeyel ad~~11 atar atma~ hem Dün ilk karşılaşmayı C~ - K. S. hanı açarak ve Hüseyin, Fehmi, Sabri rilen Mehmet oğlu Mebınede bir parça 
rum. 8ell mey n r· me ta ın nur an ..... t 1 amıştı. •· 1 ~o'lı; Ödemi1in Karak k'" tindeki K. takınılan yaptı, K. S. K. ta bugUn gibi eski hakemleri davet ederek ha- esrar satarken sut QstU tutulmuştur 
ıun ki ... Acele etme, .ısznmtı blthwybtı d~ ~emiş: He:r tarafta 'ku"lann ~ Mdisesl hakkında i oy ~ Kenan oynıyor. G&tepede Fethi Ma- kemlerln adedinl çoğaltmak mecburiyeti --•- • 
de 10nra aen lst.edilfn öbl hOkOm ver- lınceklerln BtilştOklen duvulnuıkta idi... 1 B kö h~;! ~ :ı clt ve Mehmet yok .. Oyunun daha ilk hbıl olmuştur. K Ö M •t R 
melde se~ •• • ~ lukte ('Ok ince bir Ahenk yaratan bu a ınnu$tl.r. u 'Y A ot u dclcikalannda K. S. K kalesine dayanan ıu 

Ne diyordum?. Evet.. Aliye kapıyı aç- !'Bler, yaı'k yanılır muttasıl çıRnfmak· ~:::t11 b~~dı:!~!~ ~ak; Go~tepe bir korner kauııuyor. Abbu Altaylılar, Atetin zail vaziyetinden ı. Satıpncla bir llltikir 
Um- 0, da içeriye ıtrdf.. Alinin btıyilk ta dewm edfyorlardL.. iken ~dada an Dg çıkını ur k bunu doğrudan doğruya gole tahvil ecil- tifade etmeslnl bUdiJer •e daha bq1an- Anafartalar caddesinde kömUrcUltık 
~ aevınçi~bulundutunu derhal O daJdbda kt>nt!lml hafif. bir &ef\'e yanarak ~n~ Öde~ Cümh=et yor. Her lJd taraf ta eyni tempoyu mu- gıçta gol yapma~ ~}adılar. Devre bit- eden Yusuf Tufan adında bir kCSmUrcG 

ettlm. • 8'klmnm içine b- ku~ diba hafif buluyordum.. Ay- '"dd 'umumilill . tahkik tına hafaza ederek oynarlarken Göztepe Fu- tiği zaman Altay O. 3 galip vaziyette td.L odun kömürtinün kiloeunu on kunqa 
dar sinen derin b r 'mf" rret manası oku- dlm w ,.UdWardan dakillen ışıklar be- du eı tmektedJ.r yangın a adın yirmi be., metre uzaktan ~ktlti İkinci dewnıdlt Altay semeresla bir aatblı tesblt odilttek bakkmda ihtikar 
nuyordu.. nf her taraftan anDlf ... Elimden tuta- evrun e - -·-- frikik ile ikinci aolU y~. Oyun ıı. oywı oynarbn ~dama tata &lbl mıwnelul yapılmıftır. 

~" .. =ı:== ~-==::r~=~ ılacbn............... ~bj!:;i;atla==~:.n ~~~ı::==~ FinJ d•:-
•unuJarı peyda oJdu. ICend!mI aptede- Albıin yUzU de hep z;va 1çtnde kal- namzetlik m tiddederJ }-npınca ''Dıiyet anlruplınış gibi oluyor. serlya iyi gelme&. Nıteıdm At-. hlr tıek 8D JY8DJD 
mlyeıft: Ne var? .. Bana dlyecetin s6z- mıı;. p2nl panl \•anıvo:-du... Memurin kanununu tadil eden 3104 !kinci devrede GlSztcpenin gol adedi· gol olsun yas-madmı Qırtüne de Wr llOI 
l@r bu kadar mUhbn ml? •. Bunla.n aıllat· Sllt nine - Kız.. sen benimle ~eni- numaralı kanun fili askerlik hizmetini nl yUkseltecc~I kuwcUe tahmin edil- yiyerek oyımdaa t - 4 gibi lııeklenmi7• 
lna!ıru yarma .b nbmu mıydın' diye yir musun' Bu anlat klann masal ol- ,apmadan memuriyete alman lise ve bu melde idL Halbuki hiçte böyle olmadı, bi.r farkla majl6p olank çıktı. 
90 d~ mamı akın'... d recedeki mektep mezunlan için 3 se- ma~lQp vaziyette olmasına rağmen K. S. M. AıJ ORAL 

AU gU]Umsly ·Hayır G<llendam- GUlendam-ValWü d~l. süt nbıe .. n lik blr '!UUU.letlik mllddetl kabul et·------·-------·-------------

Yeni Cümharreiıi 
parlamentoda 

yemin etti 
Sana bildlrecelim le)' o bdar mUhltn EJt r hilAfım vn.rg bun n sel met çık- mi tir. :Maliye vekAleti lise ve bu dere- v • ı A • k ı • 
ki bir ye blle duramadım. K()ftum, m vayım .• 'eki m kteplerden mezun olan kadın- } ay et partı ongre erı 

l M Jde GOlendam, mQj- S t nin,. Ne k clıır k n k eyler m bu hüküm mlivacehcsindeki vazi· 
d A amdan timdi habtt geJ. bu min an attıkların. a rol?... \etlerinin ne olacağını tetkik etmekte- - Bcı,taralı 1 inci SahileJe -
Baban nlklhınuzuı hemen kıyıbp Zihnime Ad ta durırunlulc ~eldi fuj dir. Z:JX bütiln komıulllriyle ve bütün milletleri. 

ğUn z n lapılmMı için Kadıya <JeZer gibi oluyorum.. Demin falcı do- - - ·- T k tt h ) k Jd iyi münasebetler tesis eylemek anıuun-
blr tezle re yollam11 .. Bu haberi du- !!ene kammın da bu te ArmA 1 oldu- KAVGA ETTİLER o a a mu tar ara ur-s açı 1 dadır. Bılh:ıss:l Sovyetler birliğiyle do .. 
yunca d oy ar .sanki ben!m oldu san- tunu sö lem'~n ... H b ıkl. simdiye bı. Çorakkap da arabacı Zek . il tane iyi komşuluk münasebetlerini tem 
dun Gillendam .... Şimdi .teVinçten gö.. dar ondan hl(' hfı!uetmedin BPni llıme ba sUrUcUsU Aziz of:lu Ha::'ka~s:.:; Askerl~rı·mı· .. e hedı·yeler artb eylemek ve bunlan ink.ioaf ettirme\~ 
dlme uyku girmiyor •. Hiç bl.r yerde du- GUlendem.. BütOn bu anlattıklarının arasında mUşteri yilzilnden çıkan kav- ...,. &. zusundadır. Aynı zamanda Almanya ile 
ramıyonım. Fatma kadın tahammnl ede- masal olcluiunu ftiraf et ~. gönlilm ra· ~ada Hasan, Zekeri 1 d"' Uş tu- z • x de d01tane münuebetlerimizi takviye 
med.l .. Tekrar l6n b.rışır.ak: hat etsin.. Kendimi Uıüntüden lcu.rtara- tulnmştur yay ovm \'e Ankıua 22 (H..m) -Trabzon. Kan izhar edllmlftlr. eylemek iatiyonız. Fin milletinin lnr999 

- Sen de ~ıp diye hUM hemen kandın yım... · --•-- ve Sinop CüınhuriJet halk partW ~ ~ bapelut. bu ve ocak kon- le dostluğu asırlık hatıralara, aynı hu-
mı l-'Oksa?.. GUlendam - Seni tnandmnik ıçtn B R. Fehmi Kar \•et ltongrelftl, mmtaka parti mnfettlf- grelerlnln dileklerine lttıla peyda ederek kuk anlaYlfma ve aynı bitaraflık politJ,. 

E r b '3 I 3 punsa şaşarım senin ak· bilmem ki ne yapmRlı? ... Şimdiye kadar Kil• b defterdarı n Ierinin de '1tlraJdyle toplanml§tır. Kon- villyetlerinl allkadar eden bler baldnn- kasma dayanmUtad.ır, 
lma! K1;'""t bert bir parçacılr olsun dil· bt"n sana~ 791an .!Ö'J~'TI mi? .. Bırak r ta l-:1 . . . B. H.~ Fehmi arelerde Ebedi Şefin hatıruı taziz edil- da verimli kuulara vamuılardır. 
,Unm ın mi~. . Baban şimdi nerede beni, rahatea arilatayım . Fnlcı karının ~aı:han '~d~ vefatı üz~rıı;e şeb- • Tokat 22 (Husus!) - K6y kanununun Ank d 
bulunulor? .. K dı ve biz n rcdeyiz? •. bu işteki al kn5ını da ırası g ldlği Va· rır;ı~c ~~ln~tir. B. Hasan FC'r.ouye baş ~ ;_:r.ıg~~ ~ b2:1e:: tam olarak tatbiklnı temin eylemek o.. ara ra yosu 
Anınızda bl.r a} hk yol va.r ... Bu kadar kıt bildıreceğhn... ' sa ı ı erız. n " 8e'Vg1 re burada köy ilıtlyar heyetlerine mah· 8 00 Pro 8 03 Aj haberleri 8.11 
uuık bir yerden Mestan be buraya öy- Aliyle kôlkola bahçede bhu dolaş- sus bl.r kurs açılml§tır. Bu kura :lftirak MUzik . f:fil · gra ansl 8 45 _ 9 00 EN 
le arçabuk 1ezkere .Y~l y~bUi.r mi?. tJ.k •• Sonra her vakıt} pt•1iım12': gibi ka4 I eden muhtarlar Atatürk anıdına hl.r çe- kadını: K~nu=a.. {;.3~ p~ l2.33 
Hem ba~an Ali ile cı; 1 t ızl neredcn meriyeye çekildik .. Yanrana knnenC'ye Deniz Gazinosunda lenk koymuşlardır. Müzik : Muhtelif earkılar 12.50 .Müzik 
duymuş.,... . oturdU.k... Tok.at vali5l çocuk esirgeme kunımu Halk tOrkUleri 13.20 - H.00 Müzik: Ka-

İşte gorUrorsun ya? ... ~ın seru iğ- Havuzda fıakiyeden fl,fkıran sular NOEL BALOSU btn-ımn temel.atma merasimini yap- nşık program pi. 18.00 Program 18.0I 
fal etmek lçiıı yalan söyledığfne ıtmdi ufak damlalar şeklinde yeN dUşUyorlar. DUJhr. MUzik : Radyo <'U orkestrası (İbrahim 
bn~:ıt ~rdJn mi?··· Ve bu vaziyette tıpkı inci tanelerlnl an· Bartın 22 (Husu.t) - Bartmda _. Özgür idaresinde) 18.40 Müzik : Kan.şak 

Gulendmn anlatmakta dnam ederek: dınyorlardı. .. Boşluktan yere sürekli brlerimlze kıtlık h~ olarak 1838 program - Şarkı, tUrld1 ve taksimler-
- Acele etme demedim mı. ben sana? bir elmu ft lnd Jlltmuru )'9~ 24 Bırıncı· KAnun Salı A k·. amı parça eşya toplanmı~tır. Para ve eşya 19.15 MUzik: : 'nno Boul pllklan 11.3' 

Bırak ta rahat rahat aıılataymı ... O da- devanı ediyordu ..• Ali yanıma biraz da- U a teberrliatı dnam etmektedir. Ajans haberleri 19.45 Milzik: Radyo iDoo 
k lkacla Alinin verdJll bu haberin doğru- ha sokularak dudetmı blalnna yakla,. • Ankara 22 (Hurust) - &kerlerimize ce saz heyeti 20.15 Radyo pmetest 20.41 
lufuna hOlanetm~m .. Ali llbi. bentm tırdı ... Ve hafif, fısıltı halinde h!r .9e1le ııtaıbuldan tllfretı kqhk hediye olam Aklılsarlılar 2703 Müzik : Akordeon 110lolan • Ertu1n1i 
ll$n1Dmde da bOyOlr bir ..,q uyaııdı.. bana dedi ld: O !! parça ytınltl epa, Ordu halkı 1208 par- Soys&J tarafından. 2LOO )IOdk : Din)e. 
Bu sırada Alt lnilalıma fısı1dıyuak de- - BUUlın mahlOklarln ~viftlll bu ça yUn çorap. 212 pamuklu. 236 çift ylln ylcl istekleri 21:30 Konu.-na 21.45 Mi-
di kf: Gnle!ıdam.. ı,t. P ıtıze1 bir da\drwta his aecle bao duralun. Tan- M k o k eldi?m ve 66 parça yünlü en-• vennit- dk: Radyo ork..tram (Şef: Dr. Pne-
bahar gece_,f ... Hele ~en ~._n- rmıa ~bideler bütün e le.re ,.._ aruş a r estrası lerdlr. Bcypaan balla 1146 ~ yOn ço- ıorlus) 22.JO Manlebt ..aı ouı. aS-
P bir bak ... Mehtap her tarafı &Ondtıze .tşwıledıııt eııınrediyor... rap, 975 parça pamuklu çorap, y1b:len:e haberleri. Ziraat. eebmn. taımJit. bat-
~· Sntnç dunaım,.Je dolan yUa eldiven, Fetblye halkı da milhim blyo- nukut bor-. (flat) Zl.'5 lılüdls 
ıtlnlOmOz dı§anya çıkmak Wn gibi - ( Bitmedi )- ' a w I ml1rlardA pamuklu teberrn e~. Cuband pl 23.25 • 2UO Kapenq 

•......... , ................................................................. ~·········& 

~ ~ BUYUK ı:iKA YE i i • • • • , ........ ~ ................................................................. : ......... . 
Umulnnyan Saadet 

detle yana çokildi. .Aılne hanımın yil- hazırladL !'.§yalarını yslqtird.L Otmno- !urken, bayan Şardanın ahırlar &ıünde k~Uk blr kadeh konyak yuvarladı. 50Dı. 
zilne kan f&rlamııtı. Atm üzerinde ıL..,.- bU tecrübesini yapt.Jğı sıloada Rasim de at.tan indiğini gördü. Eve doğru Uerl.1- ra, «lflldaia> baiaJJ.m yed~ 
lUlde tutunabiliyor ve terbiyeleri şiddet.. Rcu.aııla birlikte ç1laıu.ıt.ı. Genç kız ona yordu. Yüzü hlll kızarmııtı. ~- ni seyredecektt. 
ı. çebreılt çiftelem~., başlıyan 'hayvanı hadiseleri hiç fllphem bnd1 ıörOJlerine gen~ kızdan IOl'du: Glllen volaD betam, Rea.. ela on• 
launçılıyordu. GUlen duımadan: uygun bi.r tanda anlalmı~tı. - Dem katın ne ildu~unu ~ bUmı. yanma aeçtl. Ruha arbdaJd çlden 

- Oh, affmw rica ederim hmumcren. R:ısim GnJmle bulunJUnca harebtle- yomwwz? yerfC§ti. Gülenin bundm cma sıkıldı. 
dil diye bağırdı. rinl tlcll etmeli teklif eU1: - Hayır! Mana.!.% bir sıkmtı idi. fabt bunda 

Fakat bu :muıenıt atıa k.itnıeYiii :içiıı· - Doiruca Ayvalıla pdeblliri&! oedl. - Farkındayım. Yoksa cçnpkın• ın nıeıı'! nefJ ~ JIQır, Ra.iJa 
de lıca.Jboldu" GOlm .abebratör llzerl. PliJlar hakkında .Y~Jl.'cağım ropörtaJ o önDne bu fe'kilde çılanazdmız. Bayle kendisi iç1ıı bl.r arbdqtaa bafka 1ıılır 

TA•O: -YJLDJS ıae bMara1t bir toı kasırguı lçlnde sn- kadar ace?e dcğild r. Bunu daha 90Dra ~hiç tahammillil yoktur. Bir çocuk fC!Y olanu7acaktı. U.. te7 bunu ilUll 
ratle unkhıftl. Kocaman btr ıhl:ımur da yapabilirlm. gibi haswtır ve ona aynı tatlılıkla mu· ediyordu. Hiç m11bW. ilmJdi om.adJll 

-48- alacma çıupmuma raıoak hl:nı~ı. Ni- - Ya B~? Bur.saya gitm@mi& JA. amele cıtmelc icap eder. halde oııu MVmelcle blblnl Uımenuı • 
Be1kl, aadec:e, o da B--=• .... eltlll c-e ı'r!t+ ..... bko .-Jtm wlak bayet .wı1 gölOn kenarındaki yol~n tam wn! , .. Rasim. mUNVtftYe iftirak al'ZU.li)•le manası vardı? . 
mırı nJdl. bı1 ı 'h ...... tirli-. •l'nma -- altmcle pslı...,.. kıyısmda clurabtldl - Nlçln? 1<ae karıştı: Bayan Şudaııa wcla ifa*IJ'le .ıw 
a ket tmklnmı hu--SfiL kim ~? Ba1ba sDıı1 Wr cleJi. G6Ja:ı bdmı fena halde kııdırdılı· - Niçin olacak? U zr.anı orada bırak· - Slnir ınNelesl! dedi. 'ka1dırırbn fU taniı'ede Ouluadu.: 

<Jalen daha fala ...,,...... llteme- bah7a t11ıılnf edecellnl kim batırma nm fadanda idi. Atmı OrkUtm~ obım- mak için. - BW3 or musunuz. az kalsın benJ ye- - Yolumız açık olsun, ~ 
~. K ....... eTUtma1r için otomoWl t.. ~? Jlapt ne blyUk IOıpıtz. sa bUyük bir kabahatti ÇOnka. at ipti- - R u.an ha.!ckuıd!l biru mahcubum. re ~ordu. E~er doğuş~n süvari olma- fakat ihtiyatı elden bııalcnaPL 
rObeslaıt baw YeıdL O.. MW1Jnl .,_ 1erle daluclur. t-1nm pUaJanaı alt- llaı onda bir illeı halinde idi. Ş mdl kim l't-k Jclheı· bir ikıt, ben onu yanlıJ mu.ha- saydın muhakkak ntnca1ctı da. (Gülene Otomobil Y1'ft99& huebt .ut. Guı.. 
ntcla çıbrda. V• ~ bqma parkta Ost eder nen• 1-JdecHJder hlr lada bi1lr ne dlyecektl keı t! ~ı:n tlm Bw ya heli davet eden hitab n) hu otoznobili daha ihtiyatlı ida- n.'n içinde hltA bir huzursuzluk vardi. 
Wr tur µpımll ._ Voba pumekla- .ı.. llfk Ye m,.em ftl'tr. lana ne cAman. ne 1*ne vle$1n! eli>• dtt- o oldu~ı cıhefle, oruı refakatten içtinftp re e<l"nl:ı:. yoksa c n s ı...a le uziyet1ere Anne hanım, bmın hareketine h~ Hlı-
n • • 'h oldutu ı.We o&omoWJe hl- oJ.eaimı t. hl§ bir ıaımın hibnek m.. fllndll. Zaten fimdlye kadar gösl•rd • : ki.n ı rem vn m.. Öyle d~J dU~rs'niz. rnr.da bu1unmam~tı. Kf!Odistnl IÖzde 
kha oWuiana ıaı..tmek 1rw •et• em- kim J'C)kt:ur. len ldharlık bmıa yUk oldu. Şimdi &.iki n 111 - Çok mU ui :n, hanım ·f rı.ı. l3urs da bekllym ~ adında bir deB-
.a,'11 w llııtlnJa wrdl. Ba • bııJar ~ Bir~ ...ı bir hareketle~ burada d.ba fazla kalınanı 1 iıı ısrar et· - ŞUp l.L Bund.&n sonra da! fazla dJkkat - kanlı 1e pli nt~hh'k me9eleııt baJD. 
........ Wm'tlll ~ bir melrlne kil bn, mtllr• nwl 1*- ........ aıuı'yle mez. O da kurtulur, be:n de! Simdi k t y tl hll .medlvordu: Re - ~m. g· .. in orada oldu un ıu n 1 kında Renannı anlattıktan ~ ıma 
Bir ~ defa bttyQk pm4n do1~eı. 1nr hl!>• Mamlf olMl ..,_ $ndmaıa EYe fd:rlnce. dotnı oduma çıktı Ar- ı n bir oyun oyntr'TUŞtı. dum. Yol döne:n inde ır.ı nle Jrn - idi. ~o!tsa uydurulmuş bir masal mı idil 
tqıJacak b·r m raya atıld·~ını dlişiln· bir kaç metre önüne cıkıverdi. At si- tık burada daha fazL"'l kalmama~a karar QUMn ~ ~ Jimıt;. mafb katiyen beklemiyordum tçl ~.nd~ n n~li görünen ReT.YJmıo 
~- nlrli olmalı idi, z:lrll !ftlcfalt w onaa 'b- ftlmlıttl Ne olursn olsun, bugiln mu- rol eth'ı~ ı;t~ muhauetoye ntha,oet Anne hanım c v:ıp vennedi. Yemek dı: 

Bir hafta V\' L §imdi burada. kendi Zil kırnıw mlnderlerl.ni ıörUnce ~ld- hakkak hareket edecekU. Yol t.aııtasıru 'verdL Maklne Uzerine elllmi.sti. Doftı,ı. odasına girdi n °heyecanını te3khı için -< Bitmedi )-



ı••• Y~Nf ASlll 

GUNVll JfBVZllUJU 
············~·····- Edirnede tuğyan 

~--~----~-------Kadastro tahakkuk ve 
tahsil usullerine dair 

Su albnda kalan elektrik fabri
kası şehire ışık verememektedir 

!'.dlrne, 22 (HUSUi!) - Mert~ ve Tmt- tür. 
••x ca 'mblrlerin.bı tuban& tamamlyle m- Fabrikadaki ten,Sılenne amellJeil lılr 

Avuhat B. lbrahim Etem Poıtacıoflu yazı- =·bu!Dıut ft suıar mecraau çeki)- =~~:!i:uc ~V::U~ ınuı!: 
., l . Tuban ~- hattmm Uzunldtıp. bnetlıadtıı btlfade uzayacaktır. 

sına verı en cevap ora cevap verıyor nı. Piıyon ve nıkee tstaqonı.n arasın- Eteldrik tenviratınm ketilmal a.n-
-----lt•x da bir hayli tabrlbata mucip oldutu d- ne her ka petrol ve petrol Ilmba1an te

hctle lstaiıbulla olan tren mUnekalltı darikine mecbur kalmıştır. Bu Jilzden 
Kadastro resim vo harcının tahakkuklsu.rette göstermekte- (Tctk.ik sırasına. hummall bir ça~aye ratmen henUz llrıemalar da faaliyetlerini tatile mecbur 

ve tnhsıl sureti hakkında geçen gUn millkiyeU ilzcrlnc tescil edilecek tahıs- ikmal edilememiştir. Posta Alpulluya kalmışlardır 
muhtcr-.;ın Yeni Asırda neşredilmiş olan lar nnmına tnpu senedi veya kaydı gös- kadar otomobille se"·kolunmaktadır. Ta- Sık sık vuku 1 kte 1 yazım t!l!•kadar rr.akaınlarca nazarı dik-, tcrilmediği takdirde binde üc;) denil- mir nmeliyeslnln bugUn yarın biteceği t :ıı.., 8 S: me k 0 Üpzednebij~ 
knte nlıumış \e kadastro mUdUtd mekt mr. Kndastro heyetleri tahrire wnuluyor. Şimdiki halde Avrupa tl"en- uNanı esnasın gere sey cnu 
bay Y. Veli Devrim ile Defter- başlııdıklan; mıntnkauaki gayri menkul- lerl rıncak Sivilingrada kadar gelebil- hnyatl~, gerekse ~·alarının kuı1:8-
dar bay .Mümt .. z Tnrhan wafın- !erin yalnız vergı lG y'ltlanru almıyorlar. mckte ve Trnkya trenlerl de İstanbul· niına:-ı i~ın n ba$ta lazım gelen vesaı~ 
dnn vcrılcn cev.ıpbr yıne Yeni Asırdn Ayni uun ndn o nuntclcoda bulunan ta- Uzun köprU nrasında mu:ıtazrun seferler ten biri olan sal ve kny.ıklardır. 
oesrcclılmi$ti.r. E\'Velemirde böyle umu- pu sicillerine d vazı~ et ediyorlar.. Bu yapmaktadır. Halen n1evcut balıkçı kayıklnn tle b1r 
m waıı • k ed n b r mevzu hakkında ıtıbarla tnhrır ve te bit ctukleri bUtün Tujh·an neticesinde su içinde kalan lımc salın bu ihtiyacı ka?'Şllıyamadığı 8011 

östenlen lı:ı.ssu.sl} tten dolayı kendilerı- " yri menkullerin t::ı.pu sicilatı kadastro elektrik !abrlkası motörlerinin temiz.. tuğyanda anlaşılmış olduğundan umum! 
ne tcşekkiır etm.."W bır bort bilirim. Bu- :ı;eti nezdinde bulunduğu ve bulurum- lenmesine devnm olunuyor. ı;:ıüfcttişlik emirle yeniden dchal iki mi 
ııunlıı berabcı verilen CC\apların hem .,·anların da derhal gayri menkul sahip- Anknrndnn gelen fen heyeti general insa ttirılcrck su tuğyanına her zaman 
buzıncnm ve hem de hal~ hukuk 1·e lcrinden isknilmesi mümkün ve kabil K. Diriltin de hazır bulunduğu bir top- maruz bulunan Bosna köyüne göndcril
tn nafıinc uygun olan noktai nazarımı lduğu halde kadastro heyetlerinin hinı lantıda fabrika işi üzerinde görlişillmU.. ınistlr. 
de •ıstinncdı~i c ıdn vereceğim iuı- tahrirde s::ıhıplcn tarafından tnpusu lb- "- ' " ' " -·••• ·-·-· • ·-· -= 
h~t isp: t edecektir. ..z edllmemis diye bütün resimlere bir 

1 - Evveın k:ıdnstro müdilrUnlin ~ nisll uımmeylemelt her halde kanunun 
vnplarını tetkik ed m. Ba müdür bü· :"Uhuna ve her vat.ondasın hukukunu 
l.Asntnn diyorl r ki, K d tro heyeti hır :nuhafauıda çok hassas olan vazi knnu
mahallin ka n:ı başlnmadan ev- mmuzun maksadına muvafık olmasa ge. 
vcl o mahalhn ~ yrı n nkullcrlnın son rektir. 
ve~· knyıtlıınnı ;ır, ve k dastrosu ÇünkU; enetli v ynhut tnpudıı knyıt-

maıı ta sen t rind ki kıy- lı olan ı..ayri menkull rdcld kadastro 
d n \ ') ut e ki kayıtların n hl k nıetlnın ı. de bir buçuğu iken 

eme 

ek· rda v ı halkı 
• e ı 

·-·-·-·-·-. 

A e 
a -

hlar .ı;ı ıht ki \'er ·e ı t- ı na Lır ısli d ha zarnmcdilmesi bir 
il :- ru den .).. h;ı ·cı- ı r. Mük llcflcr baklerındo Tek!rdaf 22 (Hu.smt) - Teklrdnğ verin hayatı ve e-.~erl hakkında bir ~ 
uk c tirır . 1c 1 ır vu cbilme için ise bır hnlkı bUyu.lt hemş hrilm vnt.snperver tabe irat edilmiştir. 

r ad t.ro re ırumn; e n mntrah ' fo k ıı leı Jndcn net istemek veya- filr Namık Kemnlin doğumunun yilziln- Bu h ta beyi bUyUk şUirln mekteplller 
olruı kıymetler Uzerinden tahnkkuk et- hut 1npu J ~ dını nk lfızım değil cU yıldönmU mUna<JebetiylC' yurdun her tarafından okunan milll ılirleri takip et.. 
tirllcccı'1ndo ıbtiltf yoktur. Bunda müt- midir? yanındn olduğu glbi bUyük bir tören ~. 
tefiklı:, nncak kadastro yapılncağı ilfın 3 - Kadastro rcsnunuı ne suretle ta- ynpmışlardr.r. 
edilen yerlerin knd trolanması vakit ve hnkkuk ettirll~e gelince bay mü- Nnmık Kemalin doğduğu evin önUnde Anb.ra 22 (Hu.rust) - Anbra halk
uı.mana mulıtaçtıı. CUnkO. kadastro mu- diir bunu yazısının 4 üncil bendinde ki tıbide etrafında yapılan ve viU\yet er- evinde bu gece saat 20.30 da bllyük n
amelelerl bay müdilrün kdir eyliyecc- ızah etmekte ıse de kadastro knnununun k!\ru ile bUtUn hemşehrllerlnln iştirak tanpe:rver Namık Kem · ruhunu tam 
ği \ eçhile basit bir d Jdir. Onun icın 25 inci maddcsl bunun için ile; şart koy- eyledikleri bu m"~lme lstiklAl m ?'§ly- lçtn bir ihtifal ya.pılmq ,,. g~ ftkı1a 
bir mnhnUin knda başlandığı u:ı- ~nuştur. Birıncisi : K d ~ "·e tahriri le ~ıştır. BilAhara eşsiz vatanpel'- kadar devam etnıiştir. 
mandakl vergileri v ı i; Unat eden ıkınnl olurum yerlet'dc diğer muamele- - . - _ _ _ 
lovmetlcrl kadastro resim \C harcına lcrfo birlikte resım '\le harç mikdarıru 
esas tu•arsa iradı rrı fil c tadı- ~zetelerle ilAn etmek, ikincisi : Her kes 
lfıt ihtimali olduğu cıhetle miikellcfe !fmdnn görülebilecek yerlerde iki ay 
hal=sızltk edilmiş olu • lcleUe nsmnk. ilçilncllsil do mutat şe-

Her gayri m nkullln kadast.rolnndığı, · rle milkcllclloi haberdnr etmek.. -· . 
yani tahrir "c tesbit edildiği zamandaki Demek olur ki, vazı kanun, her hnlde 
loymetin! ve onwı ~ olan ve.rgi.siıu tahakkuk murunclcsindcn mUkellefleri ı o 
nı:znn dikknt nlmnk vnz.i kanunun mnk- milmkiln mertebe haberdnr etmek pren- zmır Yün Mensucah 

T. C. Ziraat Bankası 
Kal'alsq tCll'iJIJ: J888 

•• ı •Y• : 100.000.000 Türk Urua.. 
Şabe Ye ajan adedi: 262 

a.. "tlwl ._ •YI ....._ .. ncılelerl 

•ARA BbdKTtRENLEBE 28.800 LlRA 
bmAJdn VERECEK 

Zinet henbncfa kumbaralı ft tbbum tuamaf baçluuMla • U (., 

... IJıulnr•nWa ....... ' dılfa 1*'11ı 111k lmr'a O. ....... ,ılaa tire .. 
ramlJe dltjttl.llClktlr ' 

' Mil ı.oeo LlnWs uoo Lira 
• • 611 • l.880 • 

t • 250 • L• • 
" • 100 • t.oet • 

100 ı M • 1.000 • 
120 • '° • .... • 
160 • zo • 8.200 • 
DiKKAT: Hesap1anndald paralar bir sene fçtnde 50 lfradaD qala ~ 

yenlere lkramlye çıktıği takdirde )'(hde 20 fazlastyle verilecekttr. 
K ar'alar enede 4 defa. 1 f..)'IUJ. 1 Birind klnua. 1 Mart n l Bulrm farOt. 

lf'rinde çekilecektir. 

1K'l'ISA T VE ALE'l'INDEH: 
ı lilı Çılırığı yaptırılacafttır .. 

1 - VekAJetimizoe yaptırılacak - AmbalAJ dahil - 3.050 adet tpl1k çıknlı 
hpalı uuf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 3050 adet cıknlb.n - AmbalAi dahil - tahmin edilen bedell 30.SOO lJradır. 
1 - Muvakkat teminatı 2287,5 liradır. 
4 - Cıknklar sartna.mede J?österilililtl Uzerc imalAt yerinde ~tim edilecektir. 
S - İhale 6/1/1941 salı günU saat 15 te Ankarada tktısat vek!leünde mG-

te ekkJJ komisvonda yapılacaktır. 
Taliplerin mez.kiU giln saate kadnr temlnatlanm yatırmalan ,.. 

2490 sayılı ltanunun 82 inci maddesi mucibine tanzim eaeceklerl mrf· 
lan eksiltme atinden bir aut evveline lcndar komisyona tevdi etml!lerl 
lazımdır. 

1 - Bu hususa mUtmllik $al'Uınmeler tktısat vekAJeti Sanay! umum mtldfir. 
lllğü kil~k natlar 6Ubesiyle İstnnbul ve !zmtr Mıntaka tlrtısat mU. 
dUrlilklerinden lS2.S kuruı bedel mukabilinde temin edilebilir. 

17 - 20 - 23 - 26 5520 (2F ~) 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

ZM!R 

bank 
ŞUBESi 

\erkem ı DERUN 

Almanyada 175 fllbesl mevcutt t'·· 

adına uygundur. İşte nrrınuz.daki fnrk iblnl knbw etmiştir. İmıirdc gnz.eteler
budur. Knldı lo-.i. \'ergl talıak.kuk daire- de bu gıô1 UAnlara tcsr.dl\f edildiğini hıı
lcri bazan da kadastro b.:yctll'nne eskı tırlam.ıyorum .. Ve milkellcflı:::rln görcbl· 
kayıtları verdikleri \'Ulddir. Bunda ka- lcccği yerlerde kadastro cetvellerinin 
dnstro lıeyctleıinln kusurlan olmasıı fla - Karşıyaka mUstesnn olmak üzere - asıl
mUkcllcflcrin lıaklnn vardır. Bunun için mış olduğunu da bllml~·oruın. Mükellef
bir çok mlsalkr v.ikredllebUir. Er.cil.mle lcr bu .tahaıtkuka ekseriyetle bndileri
Ticııret odası binıımım iradı gayri safi- ne tebliA edilen san renkli kAğıtla hnci% 
stnı 2950 ve buna nauır:an kadastroya tehdidi ftltında muttali obnaktadırlar. 

Sermaye n llltiyat uçat 

171,500,000 Rayhsmapfı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMD& 

1 ~ A. Cirketinin Halkanınar kumaş fabrikası M ınıa ııubeferi: KAHiRE VE ısKF..NDERtYB ":/ r Her türlü bacıka muamellbm ifa" luabcal ..... 
Tarafından meTıim dolayııiyle Jenl çık_; ' · "' kumatlu ı!..,.. _____ .,.. •tı.:Jl ____ ..,. __________ m:~ 

SAGLAM ZARiF 
matrah olınası 13.zıın cıı kıyın :yirmı 4 - Kadastro rC.s1mletinin ~ aene-
Uç bin sekiz Uz 1irn ve Jcadnstro resmı de ve~ senede mukassaten verileceği Yeni ~ftT'lht'eeağınız elbiseler için bu mamulab tercih edin 
~ 35 Ura 70 kun ıkl!Il 159 llra tarhe- l:u.ıkkındakl yru:mıa bay mUdUr. taksit- mmı. s A T 1 ş y E R 1 il 
dilnı!...etir. l~dinn usulUnUn tahsilfu idaresine ait ti 

2 - Kad 0 nl.erlnin nlsbetleri vezalftcn olduğundan bahis ile cevnp 

UCUZDUll VE 
Çamaltı tıızlluı Jlact,.,,,,,,,.,. ... : 

1-'I\Warrmda pptınlacak otob6a caraJı açık ebtltmeye konmuttur. 
2 - Ke$f bedeli 919 llra 55 kurul. ilk temJnatı GS llra 98 lrunqtur. 
3 - Bu 1$9 alt keıif ve 1'e8im hv IOn. mQdürlyethnlule ve İllnfr bq mt:ıdtırltl· 

ttilmUzde Rl>rillebillr. 
4 - İsteklilerin ihale RUnU olan Sll/1941 cuma gUnU saat 14 te mt:ıdilrlO~ 

mUzde mUteŞ(!kkU komisyonda hazır bulunmalan 18-23--Z (2533)5!i31 ---- - ___________ _;__ 

lıakkmda Bay mudüriin verdikleri iza- vermektedir. Halbuki; tahsilat daireleri Birinci Kordonda 186 numarad İZMIB DEF'J'ERDARLICINDAN: 
hat ta kanunun ruhuna tatbikat şek- bu.resimlerin hangi senede tnhakkuk et- ŞARK HALI T. • Ş. Satq Muhammen bedeli 
Un uymam kt dır. 1. • deleıiylc ka- tı~ındcn ve taksitlerin hangi seneden No. Lira K. 
~ stro lwnununuc buna taallruc eden başlaması lfiz.ım geleceğinden haberdar 272 2 inci K8J"8.Iltina iM İnönU So. 770 ada 2 parsel 161 metre lıl. 

ıncı mndd ini tkfk dclim. Mndde olmadıklnrındnn elme venlen defterler- 6 numaralı arsa .. 
tayledır: de gördilkl rl paralan taksitsiz bir su- Sab}ık T 1.. 27! 2 inci Karantina <"•J 'f'vit So. V'll ada 7 paraeJ 817.50 metr. 

(1 -Tetkik nda gösterilen tapu rette tahsile başlıyorlar ki bunda hak- ev • ş Bankası M. 84 numnralı an;a 
senedi, k dootro tescil yapılacak şahsın hırı vardır. Tahsilat idarelerine tevdi 274 2 inci Karantina M Ve• e! So. 17j9 Ada 7 parsel ·ııo.50 
namına yazılı binde bir buçuk. edilen resimlerde taksitlendinne vazife- Ba.mıaha.M arkasında Abdullah clen- Küçük tasaruf hesaplan Metre M. 6 numaralı ar.ıs 

2 - Tetkik sırasında millkiyetı iızm_ si defterdarlıktan ziyade kadastro ida- dJ mahalle.tnde Revnak sokağında 16 1&41 m z ind Karantina M. l inci ve 3 Uncü Kuan So. 751 l\da 1 
ae tescil edilettk eah•slar namına tapu relerine teveccüh eder kanaatindeyim. numarnlı U9 katlı ape.rtunan şeltllndeki İKRAMİYE Pı.AIO ]>ar9el 809.75 meh'e mu"'8bbaı 9/10 numaralı ara 
lıeDed1 veye kaydı g6stttilmediit takdir-~ bu Y~ aaiki de; milk.ellef- f!V satılıktır. uL"C1 ELER: 2'18 2 lncl Karantina M Sf'limlye So. 160 Ada 1 pal'8ll ıaa,11 
de binde Uç..) forın iJd claıre arnsında sıla$1p kalmıla- Uç ayn da1res1 senede asgari 750 lira oa~D metre M. 24 ııunıaralı arsa 

50 00 

95 25 

11 05 

10. 

~ bu maddenin blrlnci fıkrası b- nnl ~ ileri gelmektedir. T~ilAt daire- varidnt geUrlr. Satın almak istiyenl~r 4 Şubat, 2 :Mayıs, l AI:ustol, 3 Jıdaa. m C<ttelvalı !!'eneuiih So. 888 ada 1 parwel 177.50 metn lıl. 
dastro yapılacağı zaman her gayri erinin manu kaldık.lan ıüı·az.lan ve Yeni Kavnfla.rda teni~ Salih Remzi. !~ .. ~)erinde ynpılır. ........ Bil! nwnaralı arsa 100 00 
kul sahibinin akarının başında bul men- mllskülAt.ı •er bay müdür bir tın ve ye müracaat etsinler. 1-3 1941 ikramiyeleri 278 Gilzel~lı Poligon Kttrakol penıkendect So. Bili No. KarakOI 
m ve kadastro heyetlerinin vüru= fızzat gö~~~ kadastrok usulresim ve harç.. 1 adet 2000 l.Jmlık !000 Ura Binası.. 
bckliyere'k geldı'k.leri uunan derhal nrıwn tallll.11Au üniln tanzimi ASABiYE MOTAHASSISI 279 GUzelyalı Madencl ŞilkrCl So. 904 ada 1 puM1148 Metra il. 
netlerini göstermeleri manasmn alı: ~daki tc~nilerime ~dil~ de Dr. CAHJT 'J'VHE : : 1~~~ : ~~: .' 12/l numamlı arsa~ 
yorsa buna maddeten iml:fin yoktur. İm- ,,~~erdi =~~ilııkU; Her gün uat üçtm sonra Şamlı 4 • 500 • 2000 1 280 GUtely&lı Metres tepe So. 914 ada 1 parsel 14ı2s metre M. 
kAn olmıyan seyler • "' .lumunda yer bu- sim ve masr-~ t re- c Oçtincü Beyler • aokak No. 19 da 8 • 2SO • 2000 • 4 Arsa 

40 00 

70 ot 
lam.az. Cünkil; lrodnstro heyetlerJ bir tUJ4.lı:om ~e m_~c ve ne bam kabul eder. :. 35 • 100 • 3500 • 281 Güzelyab Tınarteı:>e • Militecabt So. 919 tıda 1" .,.....J 136 
mıntakndn tahrire bnşlıyacaklaruu ilin de mlkdarlannı hılmcdiklcrı gıbi mUkel- TELEFON ı 3559 : SO 

11 50 • 4000 • Metre murabbaı 58 numarnh arsa 100 00 
ettikleri zaman o mıntııkııda Yrl _ !cfıyeUc.rinl ancn~ kendilerine tahsiUıt • : 300 • 20 • 6000 • 282 GUzel "flh Teceddilt ve Selfunet So. 907 ada 1 panel 177 il• 
kulleri bulwımılar ııe gün ga men ıd~enrıce tcblig edilen ve muayyen DOKTO ~ •·• ................... ., .......... • • •••••••" re murebbaı 14/2 nu•uı"'lı lU'S8 
kc..'ldi ga.m menkulUne ., ....... ·-ve J~ısaat müddette tediye c-dilmediği takdirde ha- it OPt.:RA ıuR Türki t_ ban =·-
leceğhıi ~ bilcbnıri;.i' B nuuı.: ge- clz yoluna müracaat edileceğini ihtar SAMİ KVLAKÇl ya1na :a:a 1,irik!:n~ !'7.:'=ı~ 283 ~=~~:;:adiye So. 89

8 ada 9 parsel 137.25 metre 14. U 40 Ol 
be.o. mndrun Jd biz o mıntaka':8 ~cı:: eden ihtarnamelerle öğrendiklerinden. Kulak. burun, &bz hastalıklan ma:ı, aynı ıamanda talihıili de dmemi 28' GUzelyıJı Boikır So. 920 Ada S parael 16'8 IDttre M. ı No. 
tro ynpılncnğını illin eyledik. Sıra kanun! &odbiilere mliracaate vakit bula- MU~basııss oJursunm. lu escan havi arsa.. 400 Ol 
"-,_..e kadar ---dnk1 mil,__.,,_,, ellgtr mıyorlar. Maksadım ne hazinenin ve 'ile Mua,rmehaoesi : Hirind 8e)'ler 285 Salhane Se,a __ t -L.-'- .rö..ıı -..ı- 1 ........ 1 1 .... ıuı ~ lıl. •UJ~-~ v.• u ~er e- ,/!_ L-1L-- hu'--"- ee•eıeı•••a•eıeetWllllllleııe•ı•ıııe••l•llla ı.cu:ue ~ ~ ..... ........ ... .,. ~ 
rlcde tnPU senetlcriyle b.iz'i bek1esW ~ llSULUl A\IA ve ınenafiiol iz:rar de- No. f'! . TEU<;FON : Ult • • 10 numaralı aza.. 
demlemt"%. :Bunu dc:Juclt, kadastro er ğil, b1Wda her iki hakkı kanun dairesi- IYt: Clıdepe Tramvay Cad. No... i OUVIER VE ~ 288 Köprü İskele sokak 1'130 act. u pUM1 141.25 metre il. a 
takfllcuında bayatı umumlyeyl == ne irca ve vazt kanunumuzun, vatan- TEJ..EFON: HA 1: C'ZJftEkASI LTD : numarah ena.. 

Icl - da"1ar lehine koymu, oldutu kanuni bU- ., • • 28'7 Kij....,. v -· 8o m -.1-. 

i:~ ce uğrntmnk demektir: ldlmlerden istifadelerini temln eylemek- ~UATÖR DOKTOR V APUB ACENTASI No~~·· 1 - 108 '*"" 211 IDWe M. BUa 

1' il 

40 Ol 

10 51 

nae&k resimlcrln mı"'kdnrmı .nyımulktır. bahüy;lı~ lçın en bilyUk l'ralt9B llBtıutell ()peratlrtl l'Kl.D'ON: 2'43 M. '6 :ıumarah Ana 15 .. 
• e sen~ !hnf':;~1=~=~ ~~ttir. Du ~·ile huna mu- AllME'J' CEMii. ORAll l ATA'l1tRK CAD!JOO R... bUıaaı 281 3 Uneil Kuatat Envftlv• So. M8 eda 2 panel 119.SO aıeu.. 
~ f..!ClYn menl-ullln üıpu senedi mev- ır. * Her rftn ltle:re bdar Fnınm hutln Londra ve Liverpol bat.Jan ~ 289 G&tepe XQpıil So. toz ada 10 panel 1398.'° metre M. 1111 
cut veyahut t!ıP'U lcfUnde mukny_vet ise sfnc1c. llledee sonra Blriıld ~ • plyuaıun lhUyacı.aa grsre vapurla- No. Arsa m 61 
!::!~n btnde b!r bu~\k. değJ.1 ise binde Deiterdar bey Milmtu Tadwma n- b!mtla.. Ne. U.. 'n!LEPON ı 21lt .. ~r.'~!.r.'!:!'.1.-:=~t~.............. 290 Giltelyah M. Akg& Mt.slre So. JOlS metn M. BOl Ifo. ara 228 20 
u"4ıur.. zılarma da diAer lbhad 291 Gtlzelyalı 0çkuyu1- ~vldt&Hl9 1813 ada T ~ 18' 1Qetre 

Nitc~jru JG mcı ın ddenin lkind flk- ğim.. 21 8 cevap verece- Doktor Operatör DOK TOlt M. 1 nuınarah Hanı 20 00 
JUçı k unun bu mabadını pek ~k bir Awkat ı. ETEM POSTACJOOLV DABI OU CELA..r. 'I' AJUDN 291 tl'o kuyt,&Jar Urla ..... ._.... 1858 ada 1 pcJeJ t• -"9 

JZMlR ASKERi HASTAHANESi iÇ HASTAIJIU.A.RI lıl. BUl nuınarab ana 150 00 

····~··························· : .................................................... .. 

t ..... .,.!:?.!.':!.~~!.!!.!!!!!f:.. Yollarından _,i ........................................ 

O D . y 
11 85~~ ALINACAK .. 

. c~ar o an -acı •ıJM""lC komisyonundaa: 
2040 lira muhammen h.delli 6000 ltili be)'U ..bun aba çık bit 

Ye konulmu~~· f hııJcai 3, 1. 941 ÇUma a(lnQ wt 15 de AJ!'::kta Jc ı,r. 
naaanda komtSYonumuıea yapaLııc.km. tıae 

isteklilerin JS.3 liralık M. Teminat nıakbuzl...Ue ıa~- vakltıe koaıiq 
muza gelmeleri bzımdır. Ş.rtnamw İf]ctıne kalemiPde ıWUlc'biliı onu-

15, 20. 23. 2s ,, 11 cısı 6, 

SANATKAR lsct ARANIYOR• 
Devlet Dc"TliryoUan "~ !~ 1,Zetme Um",: MIJ.dürlilğündm: 
F.:drişf"rJr ve SJv.a.. cer atQyelerlnde çal~ az.a muhtelil derec .. 

lerdc tcsvty~ tornacı, frez«:1, kayııakçs. kazanet, bo,aea. <liSkmecl, dem1.rcl. 
•usları, ile biriııcı suul m&rQIC>za ihtiya; vadır. Matlup nafta olanlar n.. 
tih.uıda glSsterccekle.ri !Jyüat derecelerine söıw tanif -ecWeeclderdir Tali 
lerhı bu!unduklan mınıakalardaJd ljletme mUdürilUdeıiae, Eakifeht; ft ı:: 
Yasta atflyelu ...aı.u+.w..maı ve Aıık.ancl. da osır daheslne müracaaUus 
llln olunur. 20. 23, 26, 29 5'86 (2545) 

KULAK, BURUN n BOCAZ laldr memleket bastanlll dahili hu. 29S t}ç :\tµyular 3 D\UIUU'alı eobk 1879 aCla 1 a-n.l Ti llletrt iL 
HASTALIKLARI MOTEHASSISI ı 14. s No. ana 10 Iİ 

üciad D--r- _._ ... No. (IO) ta . aı aertrtyaı tefi. YUlranda fUllı emvalfıl ~ ~ pua ftJ8 lldDd tertip ._,.__ 
Huta!ann& ...-; ;;;a; ... eden sonra Pu .. rdan maada her gU.n hutalanm Wllbsiyle bedelleri 6Cleamelı: Ozen ~arttırma usu~ı. 14112/J.Nt-~ 

...... n kıd.Yı5~... bbul n ·~avi eder. hinden itibar• 1f g0n lnO&!etle mGraJr•• konU!m\lfNP. Wıbd lt/U/, 
'l'ELEF01\ · Evi: 2M.S 1Ne terihlndı Aat H dtdlr. 

Conık hastalık.Jan naUte....._ 
Dr. •tue:yman f;onll 
Londnnıa. (The HOSJ>ltal Yor Sid 

ClnHircm) ........... llmad ...... •· ........ 
Muayene hanesi 42 Blrin<'l bevler 8o. 
ETi: Oldıpe Klll'fJbl 1at,_. 8'•11 

TEl.D'ON:Utt 

Muayenehan.: 1956 Tallplerln ha ~ll...ı IWAYENP!HANE adrm: ttdMIJley. mu mmeo Owtnden yQzde T.50 depoatıe 8- P-
ler :ıııokRk num•re 25 tnvak yevmi medrl\rda MUl! Emlak mf1dQrlolOnde matııılrtrtl •bl ~ 

.. nüQmııma mtlncutleri.. 5295 

DiKKAT 
4:11 ıulır ctble yapıl~ putınna n sucuklan yJycnJerln bafırsaldannda (Abdest boan) deClftmat. llZUDfııtrJarı 

llart metreden cm metreye kadar ıerider, kurtlar hlsıl olur. Bunlar TllcuclummdUt bnlan emerek AnlPhk ifb'llD-
hk ulfilk, lmsnuık, "1 tlönmeSI 'ft ıllbayet öllime sebebiyet verirler -

Bu lmrtlardan kurtulmak için en hirfnd den -TbıOFUJ) dm. Ku.;.w_ ~de kullana tam 7UW6r. Sıhhat v• 
kiletbıln mnsaadc.,Jnl hliimir. Her eczaneie Wunur. 

Timofuj Timofuj Timofuj 
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:ıı tlkltanun Pazartesi 1940 

Fantazi: iTALYA R. 1 itler 
•••••••••••••••••• 

Yunanlıların 
Beyaz kitabı 

lngilizhavakud- Fransaya son bir tek .. 
· t• • • d• lif daha yaoacak -·-- re ını şım ı 

Hoş meşrep bir arkadaşım var. Gec:en anl4'!'- _. Tekli~ kabul edilirse 
gün ona, söz olsun diye : 'Ul'-il F ·· t -11 k 1 

- Yıınanlılann neşrettiği beyaz kita- ransa mUS Eı.!:ue e e• 
hı okudun mu? .. Diye sordum.. l rinden mahrum 

Düsiinnıeden şu cevabı verdi: On iki günde ita van- edilmiyecek •• 
- Hnyır okumadım.. Fakat okumuş 

kadar rnünderccatına vakıfım dinle, an- /ar ]44 ta u yare Londra, 22 (A.A) - Observer gazete-
,. sinin siyasi muhan-iri Fransadaki Al-

latayıın dedi ve ba.şlad~ : _ ,_ 
Evvela, Karabigada 1.:ıtanbullu B. Sü- ka vbetti I er man maneYr<Ui.lrı hakkın& yazdığı bir 

leymanın başına gelenleri anlatayım... -~ yanda bu hafta içinde Almanyanın 
Onunla. Yunan macerası arasında ne YALNIZ ITALYAN ŞEHtRLE Fransava mihve-r statüsünü kabul ettir-
münasebet var demeıneli? Filvaki mlina- it • mek ve Fransayı Almanya yanında har-
&ebet ~?k amma, sıkı müşabehet var.v RINDEKI ASKER( HEOEFLE· be sürüklemek idn son taaı·ruzu yapa-

B. Suleyman, bahçe meraklısı oldugu cağım tahmin etmektedir. 
kaclar aı-ı kovanı.yeti~irmek meraklısı- . RE 405 AKIN YAPIL~11ŞTIR Mihvere göre Alınanyanın hedefi. 
dır. Güzel bahçesı .. Guzel kovanları var. . FJ'anısa ve İspany~;nın yardımlarına da-

flir gün bahçeye yabancı birinin girip ~ı:d.ı:a .. 2~ (A.A) - Hava. ~bar~t yanarak gaı:b! Akdenizde Büyi.ik Bri-
o giizelim fideleri, çiçekleri çiğniyerek scr~·ısı Ingiliz ha.,;~ ku':"'et1erının ~aali- tanyaya karşı d-:ırbcler indirmektiı-. l\fa
kovanlnrd ... n birindeki balı aşırıp gittiği- yetı hakkında aşagı~akı şayanı dıkkat reral Petene, galiba şunlar söylenecek-
ni göriince içinin cız ettiğini hissetmiş. ıalG.:natı ;'ermekte?ır : ,. ~ tir : 

Zavallı adam. Bundan pek müteessir 7 ılk kanunu 8 ılk kanuna ?aglıyan •$imdi İtalya mağlılp olduvundan 
ununq uaputı<ı[ZT ırnı\ı:ı Jacıe.ıaq eıllewro gece Trablusgarbın Kastel Benıto tay- F .. t 1 k 1 . d g l:i · · -ı - 1 b 1o ki 1 ransanın mus em e e erın en ma rum 
koınşusu tarafından yapıldığını anlamış y~·e ır;y~~ına fa~ı ahal ~ nı ta p edilmesine sebep yoktur. Fransa Alrnan
ve fakat sükfü etmeyi menfaatine. daha e en gunkza:beı1!.:ı,.1 . d~: Bar ~ ,8~ yaya yardım ederse müstemleke impa-
uyflun bulmuş .. Susmuş .. Sabretmı.ş.. 144 tayyare a} .... ....,.. er ır. u y_ya _ . . . . 

. k y· · il · relerden 56 51 yerde tahrip edilmiş ve- ratorlugunun tamamı;\- etını muhafaza 
kı gece sonra te rar.. ıne gır mış1 d kt' F d · t k f d k~ . 

1 
ya elimize geçmiştir. İngiliz zayiatı 12 e ece ır. ransa an ıs enece e a ar-

yınBe ~l r ar.. ü . . "st" tayyareden ibarettir !ık Fasın şimalini İspanyaya terkten ib<!-
. Su cyman m teca.<;ırı suç u u ya- · . .. · · . . ret olacaktır. 

xalamak için di.işiinme~e çare aramağa Yıne bu 12 gun zarfında lngılız hava 
ba.,lanıış.. O, araınasın

1

d~ olsun dadan- kuvvetle? a~ğıdaki muvaffakıyetleri 
rnış komşu, yine girmiş, yine kovanda- kaydetmişler~ : 
ki baldan dilediği kadarını alıp gitmiş.. . Kastel Benı~oda beş hangar tamamen 
Nihayc+ B. Si.i1C'j- nıan, tedarik ettiği bir ışe yaramaz hır hal~ konulmuştur. 
canavar kap:mııu failin yolu üzerine ku- Ayın 8 - . 9 gecesı yapılan akınlar.da 
rarak ve belli olmamak için de iyice ~astel Benıto tay~are . ~eydanı hakıki 
masl.c1iycrek oda~ına çekilmiş.. hır alev cebe~emı halını alınıştı. A'!(ın 

Bir kaç akşam sonra bahçede gece ya- dokuzunda duşman kıtaatı ve . n~ıye 
rısı bir feryat .. Bir kıyamet.. kolları sık sık .h<_>mbnrdJn;ı-an edilmıştir:. 

-·--Alman .. Amerikan 
münasebetleri 
hakkında 

Berlinden bu hususta 
yül,selen ·ses.. 

Mahalle avaklanır .. Kapana tutulan Derneden Sıdı Barraruye kadar mu-
ııaygısız komşunun kapan tarafından ba- teaddit hav~ me~dan~.an ve ask~d he- Nevyork, 22 (A.A) - Berlinden ge
caklarmın kesildiği yere yuvarlanmış, defler en şıddetlı hucumlara ugramış- len haberlere göre, Alman hariciye ne-
olduğu görüli.ir. lardır. . zareti namına beyanatta bulunroağa me-

Seyi:rciler : B. Süleymaııa : Ayın d'?.k~~nd~ 1~. onunda ıse altı 7:111 bir şahsiyet dün gazetecilere demiş-
.:._ Amma yaptın a .. Bir avuç bal için tayyare duşiiriilmüştür. tır ki : 

zavallı adamın ayaklarını kırdın! . Elad.en ~~are mey~ tamamen tali.. •Almanya ile Amerika arasındaki 
Dedikleri zaman, zarif adam, omuzla- rıp ~~- A'}:m on bırlnde Sollın;ı- müstakbel münasebetlerin ,şekli, ~eri-

nnı ı;ık.arak : da ~~cat h~dekı dUşm8:1 ko~. ~t- ka sularında bulunan Alman vapur lan 
- Yok canım, ben, bunu bir insan de- ralyoz ate~ylc darına ~gın edilmiştir. müsaderesi ve İngiltereye devri mesele-

l:ll. bir canavar sandım .. Yoksa komşum 11 ilk k:ın~d~n 14 ilk kA.nuna kadar si karşısında Amerika htiktimetinin alıı-
oJduğunu bilseydim.. tayyareler~ duşman tayyare meydan- cağı vaziyete bağlıdır .. • 

···~ -·-D-·-·-·-·-·-·-•-n-•-•-•• 1 Milli Şef' in -.-
Çankaya kö1künde 
mutat zi vafetleri 

ı 
Ankara, 22 (Telefonla} - Mi1ll Şef 
İsmet İnön\i bu akşamdan itibaren 
Çankaya kö.şkUnde muayye akşam 

• ziyafetleri venneğe başlamışlardır. 
CUmhurreisimiz bu akşam BUyUk 

Ivııııet ıvıe'-~ıısı i anı grubundaki er
kaııı davet ey!eıni~tir. 
Y arm akşamkj ziyafet.e Meclis en-

cümeni reisleri davetlidirler. 
• 11 -ll:_a_ı_ı_a_ ı_ ıı_u_ı __ 'l _ l!_D_ .. :• 

Yu~oslavyada 
so"'uktan 

' 

ölen er 
Belgrat 22 (A.A) - Yugoslavyanın 

bir çok ~rlerinde ormanlarda odun top
lıyan bir çok çocuğun soğuktan dona
rak öldükleri. bildiriliyor. 

Bilkreş 22· (A.A) - tbrailde suhunet 
derecesi sı.fınn altında on dörttilr. Gemi 
miicehhezleri gemilerini kış limanları
na gönd~rmiş1crdir. Tunarun yakında 
tamamen donması bekleniyor. -·-Amerikanın müdaf a-

ası hakkında bir 
beyanname 

Vaşington 22 (A.A) - Milli mUdafaa 
komitesi reisi neşrettiği bir beyanname
de bu komitenin kurulmasına dünya va
zi~tinin vehameti sebep olduğunu Bir
leşik devletlerin müstakbel emniyetiyle 
demokrasi prensiplerinin müdafaası aza
m3 der ıcede gayret ve mesai sarfını is
tıilı:am ettiğini, zafere kavuşmak için 
bütUn sanayi sahalarında en büyük gay
r etlerin yap:ı!m.ası !Azını geldiğini, Ame
rikan milletinin kolları.ru sıvıyarak bü
tUn dikıkatini mümkün olduğu kada;r 
çok müdafaa vasıtaları hazırlamağa tah
sis etmesi icap etti~ bildirmektedir. -*-Cevabında bulunur laruu, nakliye kollarını bombardıman ın· ~1 • d . ti t " · ı d' B A bo bardım 1 ,,,.,ız enız care nazırının son 

Nüldeci muhat·•bım susmuştu.. etmıs r ır. u amansız m an ar .. ı d .... v be t bahis Yasak edilen harı·ta •• 

::as 

Galatasaray - Fener maçı 
--------~~~~s4x:------~--------~ 

Fener kuvvatli rakibini 
2 - O nıağliip etmiştir 

-~~~~~x*x:~--~~~-

Maç başından ıonuna kadar çok heyecanlı, 
tekmeli ve hadiseli geçmiıtir 

İstanbul 22 (TelefonJa) - Bugün Şeı- süz geçti. 
ref stadında mevsimin en heycc~nlı maç- Fenerbahçe ikinci devreye çok canlı 
larından birini Gah:.tasarayla Fenerbah- başladı. Galatasaı-ay miidafileri Feneı 
çe takımları yaptılar. Bu maçı hakem hücumlarını pek müşkülatla kurtarıyo?'< 
B. Şazi Tezcan idare etmiştir. lardı. Dördüncü dakikada Niyazi iki 

Oyuna Galata.sarayın hücumiyle baş- Galat.a.saray müdafii arasından ok gibJ 
lanmı§, ak.ahin.de Cemil Fi.kretin göğsü.- .sıyrılarak vole şiltle Fenerin ilk golünU. 
ne oturarak, bi.r hata yapmıştır. Bu su- kaydetti. Bu golü, stadı dolduı·an tah
retle oyun sert bir cereyan almağa baş- minen on bin kişi alkışladı. 
laım~tır. Bu gol Fener muavin hattının yUk{l. 

Ga1atasaray oyunun ilk on ~akikasır_ıı ni.i azaltmış ve hücumları Galatasaray 
da daha hakim ve şuurlu, derlitoplu bır kalesi önünde toplamıştı. Fenerlileı 
oyun ç.ıkarmıştır. Fener geri müdafaası ?kinci gollerini yine Niyazinin ayağiyle 
sıikıştıkça hücum hattı da insicamıru atılan bir füikikten kazandılar. 
kaybediyordu. 1k' · d · da C ·ı Ci 

O ıkl · .. ı ...... d· L b' ·ı Cih ıncı evrenm yarısın emı . 
yunun s etı S'-"'.. 1 e ıp ı e a- hadın göğsüne bir tekme vurarak ba· 

dm omuzlarında idi. Her iki oyun~ çok yılttı. Cihat yedi dakika kadar sahadBllı 
fedakar oyruyarak ta.kımlannı muşkill ayrıldı Bu sırada Fener kalesinde Fik· 
vaziyetlerden kurtarıyorlardı. t 

0 
· ordu 

BilAhara Fenerbahçe vaziyete haklın re ynıy · . . 
olmağ3 başladı Galatasaray kalesi sı- Oyunun son dakikaları yıne Galatasa· 
kL}tığı Anlama· Basri berbat oyuniyle ray kalesi önünde geçti. Bu suretle Fe
eline geçirdiği fırsatlaın öldürtiyordu. nerbahçe 0-2 galip geldi. 
Bu hattıa Rebüden başka top tutan yok- Bu maç.tan evvel Vefa Topka.pıyı 3-9, 
tu. Beşiktaş Altıntuğu 1-4, tstanbulspoı 

Salfihittinin bir vole VUI"U§UDU Cihat Beykozu 4-5, Beyoğluspor Süleymaniye
enfes bir şek.ilde kurtardı. tık d~vre gol- yi 2-4 mağl(lp etmjşlerdir . 

Şedit bir hava baı
kını yapılmıftır 

Makineye 
Verilirken 

c d" · k b t · gun er e vapı.ıgı yana ı mevzuu _Peki Sonra uşmanm maneVJyatım ay e mesme d . ~~~-ı... t 1 .1A .ı.....;rt' .. ... e en aynı '1'U.sıye şun anı ave e ... ,~ ır: d1 A1m h 
Diyerek mü.şabcheti ispat etmesini is- sebep olımlştuı:. . . . •Mittcnneerlanderıı a ı anca a- Londra, 22 (Saat 21.10 da radyo ser-

te ·b· k dis. · k şt dun Tobruk ve Bardiyada 38 düşman tay- •Teklif Amerikayı harpta bulunan bır ritanm memlekete sok.ılmasının yasak visinden) - Kahire umumi karargahı 

lngilterenin 
merikaya mu· r gıSı en ınılsı ık?ırD d... il" yar""ı' tahrı'p edilmı'ştı·r Bunlardan baş- memleketin yapacağı bir harekete teş- dild·v· .. _,. h 't .. v tın n fın..1..-- dil bir bli~d _ onrası ne 0 aca . .. e 1 ve ctVe "'' < • e ıgı, SO:Gu geçen arı amn ogre e tara wuı neşre · en te g e, cuma 

etti : ka Bomba ve Apo!onya tayyare mey- vikten' başka bir şey değildir. Bunları ve talebe elinde bulundurulmaması Ma- gecesi Berka tayyare meydanı ile Bin-
- Yunan mac1:rası da böyle.. danları ela bombardıma~. edilmiştir. . r~s~ bir ~.iy7t olmak sıfatiyle çok arif vekaletinden tamim suretiyle mek- ~aziye yapılan taarruz hakkında tafsilat 

Meçhul tayyarekr, feJAketler ika eder, Ayın 16 smd~ . ıs duşman tayyare~ cıddı olarak soyliyoruın .. ·ı teplere bildirilmiştir. verilmektedir. 
hudut üzerinde Arnavut hocalar öldü- kara kuvvetlernruz tarafından ele geçı- -•- .,.,,_"_ Berkada yerde bulunan tayyareler 
rUlür, kruvazörler meçhul eller tarafın- ri1mişti~. Ayın 17 - 18 zi arasında Kas- lngı·ııere hesabına "Ollt Çakı· basta 150 metreye kadaı· al~tan uçan İngiliz 
Omı torpillenerek batırılırken Yunanlı- tel Benıto tayyare meydanına tekrar en 1\ bombardıman tayyarelerinin mitralyöz 

• azzam sıpa-
rişleri 

Jar bu hasaratın komşusu tarafından ya- şiddetli hücumlar yapılarak 18 düşman H M d b. L ateşine tutulınuşlurdır. Bingaz.i rıhtımı-
pıldığını pek ala bildikleri halde slikftt tayyare<:i tahri? .edilmiştir. arp gemisi hazırlı.. acaristan Q rr RQÇ na düşen bombafordan infilaklar olmuş- Londra, 22 (A.A) - Deyli Telgraf 
etmeyi tıpkı B. SllJeyman gibi menfaa- .. A?~ın on sekızınde Deme ve Berkada , tur. Hnrp gemileri civarında da iki bü- gazetesinin Vasington muhabiri yazıyor: 
te daha uygun buldular. buyük yangı~Jar çık:ırı1ınıştır. yan yeni tersane/er meb US mahkum o/da yük yangın çıkınıştır. Reidcümhur B. Ruzveltin talebi üzeri· 

Lıı.1.:- ne yapıp ta SU"luyu SU" u··c;tu" Italyanlar IngiJiz hava kuvvetlerinin Bardiya ve Tobrukla bir çok istikşaf ne İngiliz satın alma komisyonu harp 
iilUll .... , .... Ottava 22 (A.A) - Deniz aşırı mem- Budapeşte, 22 (A.A) - Hariciye na- ız · · · 1 · · liste · · b'tir Jakalıyalım diye düşündüler meşgul kahir tahribatını her yerde gönnüşler- 1 u~u.şları yapılmıştır. Bir düşman bom- ma · .eme~ı s~parış erının. S}lll •• ı : 

oldular.. ' dir. Şimal denizinden ve Man.ş deniz.in- eketkrde İngiltere hesabına çalışan ter- zırı Kont Çaki Budapeştede bir kıliniğe bardıınan tavyaresi alevler içinde düşü- miı;tır. Sıparışler 750 milyon Ingiliz li-

d 
sanelerden ikincisi burada kurulmu<:tur. kaldmlmıştır. Hastalığı ciddl bir vazi- • d tmakt d V k b' zamanda 

Nihayet, onlar da siyaset hududunda en on i.~i a~alara k~~ar yapılan ~eniş Ve senede tahminen 225 milyon İn~giliz yet gösteriyor. Hariciye nazınnın teda- rülmü.ştür. Italyan şarki Afrikasm a rası tu a ır. e ısa ır 
bır. kapan kurmağ" karar verdiler ve sahalar uzerınde İngiliz tayyarelen beş Asmaraya hücum edilmiştir. Rodezya Amerika endüstrisi tarafından yapıla .. 

"' lirası kıymetinde esliha imal etmekte- visi pek m\lhtemel olarak uzun zamana la _ ,~- Mal' B M gentav g.., 
kurdular. Mütecasir komŞU, alıştığı gi- bine ya.kın hava hiicum~ yal?~şlardır.. ihtiyaç gösterecektir. filoları Metemmada nakliye vasıta nna CctMı.ı-. ıye nazırı · or 
bl yine el çabukluğu yapacak iken faka Bu hava akınlarından dort bını Alman- dir. ve düşman tecemmUlerine taarru2 et- zeteciler toplantısında demiştir ki : 
bastı .. Ve bel kemiğl kırıldı .. İşte bu yaya ve Alman işgali altındaki yerlere Bu tersanenin faaliyeti günden güne mişlerdir. Bu listede 300 milyon İngiliz lirası tu• 
kadar. yapılmıştır. artmaktadır. tmal~tın gelecek son. ba- Buda~şte, 22 • A.A) - D. N. B. ajan- - · -- tan 12 bin tayyare, 25 milyon İngiliz n~ 

İşte, Yunanlılar beyaz kitabı neşl.i ile Bilhassa doklara, vapurlar~ geniş m.ilt- harda azami haddini bulacağı tahmin sı bildiriyor ı (t J d rası tutan 60 ticaret vapuru ve 435 mU· 
bıyık albndan gülerek B. Süleyman gi- yasta 866 alan yapılmıştır. Istila liman- edilmişken imalAt ilk baharda son hadde Oklu haç partisine mensup mebuslar- 8 ya 8 yon İngiliz lirası loymetinde de top ve 
l>J : larında toplanan mavunalar funansız ve varacaktır. dan Birth ile yirmi Uç şeriki aleyhine tank var<hr. Bu siparişler haklandald 

_ Yok canım, hız' yapmadık, mus" eb- fasılasız hücumlarla tahrip edilmiştir. Toplan çekmek üzere seri traktörler açılan muhukakeme neticel'enmiş ve Birth J ki CQSU S idam edildi mukavele B. Ruzveltin İngiltereye yar-
d ılıy G il · ~-..... dört buç sene ha is ve iki sene hiç d · l" t afında .. ft .... 

bip kendisidir .. Ben medeni ko""'"'"" ol- Düşmanın tayyare ve mühimmat fab- e yap or. em erm LU.)'<'at programı- . ım pro1esi par aınen o tar n .......-~..,~·· 'k 1arın 250 d f ) h 1 d na gelin"~ bu program hauli ilerl"mı'ş-- bi= hizmette kullamlmamağa mahlnlm Roma 22 (A.A) - Bır ecnebi devlet dik edilin' ce m' ızalanacaktır. 
duğunu bi" tahmin etmezdim .. Maama- rı ·a a en az a ava atının a ve ,, '" edil'mı'ştir. 1 akla .. ,_ __ 

-< k" tahr b 1 ti Ti aret ,._;ı · · h ta zl hesabına faaliyette bu urun iı.ualll B. Mortentav bu 60 tı'c'"""t vapurunun fih kendi dtişen ağlama.L:.. tamiri im ansız i at yapı mıştır. r. c 6"'-'Ull~ ava arru arı- ile .......... 
Demek istiyecek.. İtalyaya yapılan hava akınlar1 binden na karşı koruyacak toplar imaline ehem- Suçlulardan on üçüne iki seneye ka- edilen bazı kimselerin muhakemesi · • Amerikada İngiltere için yapılabilecek 
Dedi, ve sözüne nihayet verdi.. fazladır. İtalyan işgali altındaki Habe- miyet verilmektedir. dar hapis ve on seneye kadar hizmette mal edilmiştir. ' vapur adedinin azamisini teşkil etmedi· 

SÜLEYMAN KÜLÇE şist.anda askeri hedefler 405 hücum ya- kullanılmamak cezaları verihnlşt.ir. Di- Harp donanması mensuplanndan bir ğini ve bunun ancak bir başlangıç oldu• 

YUNAN 
Donanması Ad

riyatik deni
zinde 

pılmıştır. Trablusgarptc hava meydan- ..f:r ğer suçlular berat etmiştir. bUyük ecnebi muavini ile bir başka suç- ğunu söylemiştir. 
larına ve askeri hedeflere 300 defa bil- •ıTALYAN te~~nfi~~rilmı::deWe1i,~~~!~ lunun idamlarına diğer iki kişi müeb~ -•-
cum edilmiştir. hidematı şakkeye, bir Avusturyalı ka- • • 

İtalyan iaşesi için büyük hemmiyeti ımaktır. ..},_ dın s.o sen~ müddetle hidema~ ~e- lnaJIJZ hava 
haiz limanlara 60 tan fazla akın yapıl- u ye, diğer hır kaç maznun yirmi yedişer 5' 
mışhr. Harp ve ticaret gemilerine 55 hti- Hava taarruz- lspan yada sene hid~atı şakkeye, 16 mamun muh- k ı 
cum yapılmıştır. Fakat bilhassa İtalya- Madrit 22 (A.A) _ İspanya hariciye telif cezalara mahkO.m edilmektedir, 3 8 JD arı 
daki hav~ meydanları, harp sanayii fab- J • d • nazırı dün Alman büyük elçisi ile İsviç- maznun beraet etmişlerdir. Lond.ra 22 (A.A) - Hava nezaretinbl 
rikaları lngiliz hücumlarının şiddetini erın e yenı re sefirini kabul e~tir. di!~~l~. mlan bu sabah kurşuna tebliği: 
tanımışlardır. Torino, Cenova, MilAno, ~ zum"" erw.ı Cumartesi _ pazar gecesi Almanyada 

Napoli, Bren<llzi, Bari gibi İtalyan mer- k b 1 T ad 4 Rulgar sa ed fl ttal d v dik 
kezleri İngiliz hava kuvvetlerinin ne de- ur B·D ar ROMANYA BA'VEKILI un a y., • ~~ ;o::;, ';e M~b~ e;:trol 
mek olduğunu şimdi biliyorlar. Y l d b 

- Baştaralı 1 inci SahileJe - --·-- - Baştaralı 1 inci Sahilede - _ Baştaralı 1 inci Sahi/ede_ bilinde segrisefer =~;~~:~ı.a {t!!ı:!m ı:gi~; 
!erinde bir kaç saat devriye gezmiş ise J •ı• k ı sivil halk arasında zayiatı mucip ol- Belgrat 22 (A.A) - Avala ajansı tayyare ikuvvetlerinin taarruzuna uğra.-
de hiç bir tarafta düşman izine tesadilf Dgl iZ ra l mut ve bazı binalar hasara uğramq- bildiriyor: Sof:ya, 22 ~A.A) - ~uz parçalarının mı.ştır. B ütün tayyarelerimiz bu geniş 
etmemiştir. Radyoda İngiliz mille• Romanya ile Yugoslavya arasında ye- arzettiği tehlike dola.yısı~le Bulgar ma- harekattan salimen üslerine dönmüşler .. 

Londra 22 (A.A) - İngiliz donanma- tır. ni ticaret anlaşma.ııı milna.sebetiyle tica- kamları, Bulgar sahillen boyunca sey- dir Alm1lnyada Ruhr ve Rhin havza-
sının Adriyatlğe yaptığı akın Yunanis- tine hitap edecek.. 2 - l.eakatta bombardımandan ret nazırı §U beyanatta bulunmuştur: rilsefer ~esini durdurmuştur .. Aynı sındaki petrol tesisatına isabetler olmuş 
tanda çok müsait bir tarzda karşılanmış- Londra 22 (A.A) - Noel yortusu mil- mütevellit hasar azdır. - cYeni anlaşma iki memleket ara- se~p .yüzünden Tunada da .seyriisefer ve ' ateşe verilmiştir. Muvaffakıyetle 
'br. nasebetiyle Çarşamba günü kralın rad- 3 - Yanyanm köy mmtakalan- emdaki ticad mUnasebetleri yeni şart ve kesılmiştir. bombardıman edilen diğer hedefler ara• 

Atina 22 (A.A) - 56 numaralı Yu- yoda millete ve imparatorluğa hitabede na düıman tarafından bombalar atıl- esaslara göre tanzim eylemektedir. Ro- -•- smda fabrikalar, nehir tesisleri, dcınir-
nan resmi tebliği: bulunacağı resmen bildirilmektedir. m•ı ise de basar yoktur. manya bize bazı maddeler ve bilhassa Yugoslavya yolları ve tayyare meydanlaırı vardır. 

YunanWar, cephenin muhtelif kısım- ~- - 4 p d h h petrol ve müştaldannı verecektir. Ro- • Kolonya civarında büyük blı askerl de-
la d affak 1 i1 · h k d y • t d k• 1 - atraıta Üfmanın ava Ü- manya ile olan klering hesaplan da tas- d ·nınıı.1_,_ ,__ ..... _ T 1 · 

rm a muv ıyet e en are ete e- UDBOIS an 8 1 0g1·11·z cumundan hasar ve zayıa· t yoktur. il k Alman ya ,·ı· bı·r tı"ca .. po a ı ı:uu.cır ounuşu.u.. ayyare crı· vam etmişlerdir. Yeniden esir alınmış fiye ed' ece tir.> ~ miz döneııken bir ç<llk yangın hfilfi de-
ve harp malzemesi e.Je geçirilmiştir. Mahalli makamlardan alınan mü- -&- f l f vam ediyordu. 

Cuma ve Cumartesi günleri tayyare aeneralının beganatı temmim malumata göre düşman LIVERPOLE re an afması yap l Porto ve Marghere'de bombalar he--
aafi bataryalarımız cephede altı düş- Epirden kaçarken beraberinde gö- Belgrad, 22 (A.A) - Avala ajansı bil- def üzerinde patlamış ve yan.guılar çı~ 
anan "tayyaresi düşürmUşlerdir. - Baştaralı 1 inci Sahilede - türdüğü rehineler arasında eşraftan diriyor : karılmıştır. 

Atina 22 (A.A) - Ati.na radyosunun mu yapılmış, 48 ton bomba atılmıştır. daha ~ kişinin bulunduğu tesbit Alman ve Yugoslav ticaret heyetleri Rotteırdam, Plessingne, Anvers, Os-
verdi;1i bir habere göre, ttalyanlar tş- Draça karşı sekiz hava hücumu yapıl- edilmiştir. A )man tayyare• arasında cereyan eden müzakereler ev- tend w Calais limanlarmda düşmanın 
mara istikametinde ricate dün de devam mı.ş ve 28 ton bomba atılmıştır. velki gün sona ermiş ve dün hariciye kullandığı havuzlara ve tezgAhlara isa-
etmiı;;lerdir. Dü"man yentden ağır zayi- İngiliz bombardımanlan neticesinde -•- )erı• Ti"t.J•D bu•• yu•• k nezaretinde muhtelli mukaveleler imza- betler olmuş ve hasara uğratılmıştır. 
ata uğrdılmıı:;tır. ' düşmanın cepheye harp malzemesi gön- Fransanın Fas komiseri ...... lanmıştır. İmzalanan mukaveleler Yu- -·--

Mevzilerini muhafaza etmek ve de- derme işi ciddi surette bozulduğuna ka- Vişi, 22 (A.A) - Fas yüksek komi- ~oslav - Alman hududu üzerinde yapı-
nizo doğrıı mukadder ricati geciktirme niiz. Hava filolarımızdan biri yalnız ba- seri general Nogues dün Vişiye gelmiş- bir taarruzu lacak nakliyata ve nakliyatla alakadar B Lava) 
uğraşan düşmana hücum edi1111iştir. şına muhakkr:ık surette 39, muhtemel su- tir. baytarl tedbirlere ve kaçakçılığın men- • 
Düsman ~00 esir vererek ve büyük çap- rette daha 12 bombardıman tayyaresi Garp çölu .. nde· - Bastaralı 1 inci Sahifede - ine müteallik bulunmaktadır. TEKRAR HARiCiYE NAZiRi 
ta sekiz top bırakarak ricat etmi~ir. dUşUrerek bir rekor tesis etmiştir. Buna şürülen tayyarelerin miktarı ikiye çık- Anlaşmaları Yugoslavya namına hari-

Atina 22 (A.A) - Dlin akşam Yunan mukabil bu filomuzun zayiatı bir öHi ve - Baıtcaalı 1 inci Sahifede - mıştır. ciye nazırı Tsintsar Markoviç ve Al- MI OLUYOR 
hüki.imeti namına söz söylemeğe salehi- blı kayıptan ibarettir. Diğer tayyareler de hasara uğramış- Londra 22 (A.A) - tngillı: ordusiyle manya namına Belgrad elçisi Fon Her- Londra, 22 (A.A) _ Taymis gazeted 
yetli bir şahsiyet İtalyanlarm Palenno İngiliz hava kuvvetlerinin faaliyeti tır. Vukua gelen iki infilaktan biri ne- donanma ve hava kuvvetlerinin tarihin sen ile Alman heyeti reisi Bucher tara- Fransadaki vaziyet hakkında yazdığı bir 
koyu şimalinde Ilaymara istikametinde her akşam Yunan hava kuvvetleri ku- ticesinde bir bina berhava olmuştur. en güzel muharebelerinden birini yap- fından imzalanmı~ makalede diyor ki: 
ricat ettiklerini söylemiştir. Yunan kıta- mandanlariyle yapılan bir top1anhda Tayyarelerimiz bütün infilak ve yangın ınağa muvaffak olmasuu Nevyork Ti- Vişiden gelen haberlere bakılırsa B. 
ıan bu mıntakada bir ı·:ı.lyan müstah- karar!aşmaktadır. bombalarını attıktan sonra pike uçuşiy- mes gazete& şu satırlarla ifade etmek- Adlı·ga yakı·ıı·mız' Lavalin kabineye tekrar girmesi münı-
ltem mcvkiini i~gal etmi~lerdir. İtalyan hava kuvvetleri pek fena ida- le tayyare meydanı üzerine hücum ede- bedir: U U 1 kündür. Ancak bu takdirde yalnız ~ 

Tepedelen ve Kilismada ttalyanların re edilmektedir. Havalar iyileşince da- rek mitralyöz ateşi açmışlardır. Bir 1ngili% kuvvetlerinin Afrikada kazan- Ankara 22 (Telefonla) - Bi.r müddet- riciye nazırı olarak kabineye aimacalt-
vaziyeti gittikçe gUçfoşiyor. Daha ıı;imal- ha faal harekAta hazırlanmaktayız. Yu- bomba deposunun alevler içinde yan- dı~ parlak muvaffakıyet ve donanması- tenbeti rahatsız bulunan edliye Vekili tır. Deyll Telgrafın muhabiri de mare
t!e yeni mevziler işgal edilmiştir, Alınan nanlstandalci hava kuvvetlerimiz şimdi- dığt görülmüştür. Alevler yiiz k.flomet- nın ~tkArane bir su.rette Adriyatikte B. F~thi Okyar tedavi edilerek iyi}ef- ea1 Petenin Fransız milletine bir 1ır 
llalyım esirlerinin çoğu siyah gömlek- ye kadar dlişmana karşı 70 akın yaparak :reden glSrUnUyordu. BUtUn tayyareleri- birdenbire gözükmesi bütün Amerib- miştir. Yann Vekalette vazifeeine bat- yanname hazll'lamakta olduğunu bildirl-
lDerdir. 120 ion bomba a~, ıniz &ıenne avdet etınlftir. da ha,vranbk n le'Y'klç uyaDıClınmaW. b~. Dr• 


