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il nların her kelim•· 
sinden 5 kuruf ahnır. 

O er et paff ndfr • • 

IJ 8 münasebatı /t ir /ngi/iz Fut- Bulgar Başvekili 
Oo/ k / Türkiye ile Bulgaris 

A ta lml ge ig()•T lan arasında hiçbir 

"ilk ihtilaf kalmadığını t.ı arada dört maç yapılacak söylüyOr 

•çların Türkçe ve İngilizce olarak radyo Berlin 19 A.A.- Bul 
gar Başvekili yabancı a· ~ ile yayılması düşünülüyor jans muhabirlerine beya· 

lıı · tıkara 19 natta bulunarak, Bulgaris ~1liı fut A.A.- Bir son teşrin ile 6 ve 7 ilk 
~ ~ı ... , • .}~l takımı y<>kın d d tamn milli emellerinin ta ~k ... '"UO A " kAnunda bura a ört maç hakkuk erliğini ve Ro· 
"ti lir, li ;'!karaya ge yapacakbr. llu maçların manya ile beraber üçlü 
1 

6
Yu•c 1"Psı Prolesyo radyo ile lngiliZ('e olarak pakla iştirak eylemiş bu ~~ Ola0 ~••dan mUreL:- Ingiltereye ve Türkç;ı olu· JımJuğuou söylemiş ve de· 

~ S lıııı ":ı.1•kım 8f881n rak memleket içine yayıl· miştir ki: 
~ tıı e Ynelmilel o- ması dllşUnUlmektedir. "-Almanya 'fürkiyeye 
1 İlla "a.tdır. Kafilenin Kafile, Huduttan itiba bir dostluk pnktı ile bağ· ~ r~ISİ A 

lıtıJck lern&al 
010kaı'Uya ye ren Aııkaruya kadar bii· lı olduğu gibi, bizim de 

~llrtıakt . ara başlamış tim yollarda sporculanmız Türkiye ile aramızdaki mü 
lııgiı· ij_\Jır. tarafından karşıluııacaklar ı.ıasebat son seneler zarfm 

A 'Z lakırnı 29 ve 30 dır. da çok iyi bir devreye gir 
'"\I miştir. Bugün Tü kiye ile 

h nıan basın , Toprak kanunu aramızda nrtık ıucbir ihti 

·e~eti rı in te-
D0kıll'ıası arı 
~t u~ Snıit matbu

"" u'l'l rnüd·· ·· ut uru-
1'..t ~ilk 1~aret etti 
~"~· llta 18 ı\\~ •tde b A. A. -
~~~ hiteırılllunrnaktaolan 
~'ll~ Slllit lieyeti Reisi 
~... hu).. ?eraberinde 
~~1<1~11kEıçiliği müs "'li"' t \Jllıu halde bugün 
~·''t ~nı Müdürü 
~ i~'~ tllakamında 
ı "11.f /: erJiJ~~ ~u ziya • 
, f ~ IŞlır. 

;k~ 0runma 
ıd "~.llundal 

- ~Ouıu.ı ~9ışj ki i k 
llNı 11'\l\S 

~ S>t Yo HEYE· 
c'\ ~IŞtM~lYETI GE· 

~cırı h~k~ ._ BCEI( 
~% Yetı Muııl(Oordinas-
~~ ilnda ~ Korunma 
~~le llit ıa apıh,cak deği 
~ııtı elll)işti~'~ı tAdiUe 
d.~n bııau~~~ .~tbikatta 
~ ~ u kan gore hazır 
~ıaııı Ootdillıls Un hlyıhasın· 
~ilth ~eti b"ırYon heyetinin 
f::ı~···~e~ al dah. . 
l:iı~le ı ~e, ihu1ca et genış 
ı~lıhçı.n dah rla nıu. 
lı(ııq Ulcunı1 a kafi ve 
~rı. "~t er nı 

..,. ~e,/'dır. ~ evcut bu-'i ış saıaıı' nuuc1a ay
tıı'lı~~teıcirı~YeUi ve bu 
\ıl\cl fllea k l'.e rnahsuı:ı 

ı .. ıı da Urı11nıas1 hak 
. tllıtdd 
~ eler Var-~llıa b 

~~Meı> 

BÜYÜK MiLLET MEC
LISiı E VERiLDi 

Ankara - ilgili yer· 
lerden verilen haberlere gö 
re, K oordiııasyon heyeti 
Milli Korunma kanunumla 
yapılacak değişikliğe dair 
olan kanun projesini kabul 
etmiştir. Proje önümüzde· 
ki hafta içinde Büyi\k Mil 
let l\leclisine sunulacaktır. 

Aldığımız haberlere 
göre Ziraat Vekilliği top 
rak kanun projesi üze· 
rindeki çalışmalarını bitir 
miştir. Proje önümüzdeki 
günlerde Uüyilk Millet Mec 
lisine yollanmak uzem Baş 
vekilliğe verilecektir. 

Bölge Gençlik 

klübünde 

Bir atıcılık kursu açı
lıyor 

Beden terbiyesi mükel· 
leflerinin atıcıh k vo nişan 
cılık kabiliyetlerini yiikselt 
rnek ve sill\b kullanma 
tekniğini arhrmak üzere 
Gen~lik Kışlasında bir mu 
aviıı atış rehberi kursu 
acılmıştır. 

Bu kurs ikinci teşrin 
ayının 21 nci gilnü başla
yarak birinci kflnuııun 4 ü 
ncü günü bitmek (}zere 
cuma ve sah giinleri saat 
18,3J dan 20 ye kadar 
ve pazar günleri saat 8 den 
12 ye kadar olmak ilzere 
altı ders gUnünde bitecek· 
tir. 

laf bulunmamaktadır. iki 
memleket arasındaki mü· 
nasebat karşılıklı itimad 
ve dostluk GSasına daya 
nan samimi bir hava için 
de inkişaf etmektedir. Sul 
gar devleti sarsılmaz bir 
sadakatla l\lihver devh~tle 
rine bağlıdır.,, 

Yunanistanda 
Esayi~ hala düzel . 

memış 

Londnı 19 A.A·- Yu 
nan Velialıdi Prens Pol 
Radyu ile bir hitabede 
bulunarak demiştir ki: 

"Yunanistan hail\ mu 
kavemet ediyor. Bu muku 
vemdi kırmak için 15 l 
talyan Tümeni ile 70 bin· 
den fazla Alman askeri 
Yunauistandan aynlmarnok 
tadırlar. Bunlar Yunuııis· 
tanda e::ıayi~i kurmak için 
çalışiyorlar. 

Sivasfopol bomba· 
landı 

Berlin 18 A. A. 
Alınan topçusu Sivnstopol 
limanına ateş nçnuş ve li· 
man<htki gemilerden bir 
sarnıç gemisine ağır ha· 
sar ika Pylemiştir. Gemide 
yangtn çıkmıştır. 

Dün faydalı yağ
murlar yağdı 

Çoktanberi beklene. 
faydalı yağmurlaı· dün sa· 
bahtan başhyarak akşama 
kadar devam etmiştir. 
Ekim zamanı yağan bu 
yağmurlar çiftçinin yüzii· 
ııü güldürmlifl ve \;Ok fay• 
ela . . 

Al mani ara göre 

Cephede ha
valar aüzelince 
İleri harekat tekrar 

başladı 
&rlin 18 A.A.- Al 

man resmi tebliği : Hava 
kuvvetlerimiz bugün Si rns 
ıopol limanıadaki tesis:ıta 
imha edici bombalar yağ 
dırmışlardu~. Havanın dü · 
zelmesi ve yolların geçilo· 
bilir bir duruma gelmesi 
üzerine Donetz havzasında· 
ki ileri lıareka.t tekrar hız 
lanmış ve düşman sahrade· 
ki mevkilerinin bir kıs· 
mından geriye atılmıştır. 
Cephnniıı şimal kısmında 
bir ~ok Rus tankları talı 
rip olunmuş, Moskova ve 
Leniııgmdn gece havıı hii 
cumları yapılmıştır. Deniz 
lerde top yekun 21 bin 
tonilatoluk dört dilşnıan 
gemisi hatınlmış, iiç tıca 
ret gemisi de bombalarla 
ağır hasara uğrntılmıştr. 

Kerçin işgali 
Rusya içi'! çok ağır 

bir kayıptır 
Berlin 18 AA.- Bü· 

BOnD geoen: sayllar 
10 kuru,tur 

Moskova üze
rine yürüyüş 

· Almanlar Rus cephe
sinde bir gedik açına
ğa muvaffak oldular 

Vişi 18 A .. \.- Hus 
cephesindeki lıarekut ha.~ 
kın ~a gel" n halı.:!rlMe gu· 

1 re muharebe bütün şidclo 
til~ devam etmektir. Kale 
nin do şimalden ve cenup 
tun Hus hükumet marke· 

1 
zine hücum eden Almanlar 
burada l.Jir gc.>dik açmrtta 
muvafık olmuşlardır. Hus 
r.ıdyosu l{u::; ordu·Nuuı~ 
hıınıda hir miktar aruıı 

terkt>llllt'k zorunda kuhlı 
ğuu itirar rtmektedir. 

lr>gilizler Kaf
kasyayı müda
faaya hazır
lanıyorlar 

Kafkas kapılarında 
siddetli bir hava mu 
'5 

harebesi beklenmek 

tedir 

tün Alman basını Kerç ya Londra 19 A. A. . 
rım adasile şehrin işgalini f i-\.skcıi mehttfilin kanaull-
çok milhim bir nıuvat'fn ;ıe göre, Almanlar K,nç 
kiyet saymaktadır. Rusl r şehrini aldıktan sonra Kuf 
burayı kaybetmekle } alııız kasyayu doğı u ilerlemeğe 
mühim bir endüstri mer teşebbüs edeceklerdir. Bu 
kezini d~il, ayni .~m.:ır da günle:-d"' kafk ıs kapıların 
çok mühım strateıık bır mev da lngiliz ve Alman hava 
ki kaybetmişlerdir. Ruslar 1 kuvvetlen amsıııdn büyiik 
için arbk Azak denizindt;ıı bir hava muharebesi bek· 
istifade imklim kalrnunıış· Jennıektedir . 
lır. Ingiliz Başkumandanı 
Cenupta Alman ta General Veyvil, her ne 

b 1 d pahasına olursa olsun Kof· 
arruzu aş a ı kas petrollerini müdafaaya 
Berliıı 18 A. A. - çalışacaktır. Bununla !>ere~ 

Aımuıı Ajansı bildiriyor : ber Kafkasya ım vazıy7t~ 
Cenupta Doııetz havı.n Londrada eııdiş.... ~erı~ı 

aıııda Alman ordusu yeoi· b'ir m ılıiyette telaklu. ed~l 
derı taarruza gt-çıniş ve mekted r. lngilizler şımdı 
inatçı mukavemete r.ığıneıı Knfkasyıtda alelaceJe lın • 
ilerlemeğe muvaffdk olmuş 1 va ü-;l .. ri kurmuktadırlnr. 

·tur. Uk soğuklar bu ilerı 
harekete yardım etmekte 

1 
Londraya yeni bir ha 

d. ber ..&.lmedi ır. '::f,._. 
Li'.:Nlı. GHATfA DUHUM 

Borlin 19 A. A. -
Alman Aj'lnsırıdan : 

I..eningfattaki siJilfJ f..ıu 
rikalarilt· iaşe merkezleri 
ııin lıombardırııanından 
sonra mahsur bulunan Hus 
ordusu şehrın cenup kısmı 
111 tuhliyeye mecbur olmuş 
)ardır. Lcniııgrnttaki aha 
linin bir kısmı .\lınaıılara 
UtW. eılemuktedir. 

Lon<lru 18 .\.A. - Hus 
yud ·lki harp vaziyeti ht.ı k • 
0

kındk Hus tepliğinden haş 
ka burada yeni hir haber 
~oktur. Huslar mükcmme· 
len çurpışmaktadırlar. K(lr~· 
Şehrinin işgdlını Almanlar 1 lıildirmektedırl,.r. Bundan 
sonra Alnıaıılnrın Kafkırs· 

• yay,, .doğr u lıurtıki'to. gev 
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ŞuF1daA bundan 

Bir nPhrin meıılıaındaıı 
dıılıa yüksek seviyede aka 
ımyncıığı kati ve riyazi 
bir müb~ıırifedir. 

Hayatta ifrat derecede 
tevuzu VP., • mahviyet neka· 
dar c.~iı·kin ise, lüzumsuz 
kihir ve gurur du okadar 
:ıyıp ve yuraşıksızdır. 

(;unk ü; izzetinefsini , 
vcknrını muhafaza edeme 
mek ir.sanlur için bir feta 
kellir. fzz tinefis ve veka· 
rıı~. n!edeııiyetin inkişafında 
n_ıulıırn rolleri olmuştur. 
I• ak l, ve karı kibir ve ctu· 
rurl:ı k:ıı ışlırmanıalıdır. 

0 

Huni:~~· .~irbirlerine çok ya 
kın _goı unrnaloıine rağ"mcn 
h,ıkıkulla birbirlerinden 
~ok uzaktırlar. Kuvvetli 
olmak için mutlaka mağ · 
ı uı·, m iitekebbir azametli 
olınağa lüzum yoktur .. 'la 
sıl kı; muktedir , Jnıak 
ıc;iu diktatör olmak lfizım 
değılse ·· Biıakis h.ıkikat· 
ta ~ok kerre zayıflar kuv 
vetlilcre nispetle dahli za· 
linı; abd Jlar kurmızhıra 
nisbctle daha diklülör ruh 
Judıırlar. 

Uu memlekete, bir ce· 
mi)elc en büyük hizmet, 
ona f erdiyetlori görmek 
bulmak, bunları okutn~ 
yetiştirmehtir. 

<,.:ıhı ,iJ; bir millet bü . 
yüK tcı<li)etlerile büyür. 
Uu hııl\ılwti gö meJen ta 
rih okıırııak neye yarar~ 
Hıı l\uidc her ıir mtslekle 
curidır. h{'r z nıaıı h, r 
meslekl<', onu yuksclten 
şdısiyellf r vaı dır. Binaen
" eylı, ı efs"ı."z" ıııernlekt> 
linizc·, iııs:.ıni}cle fuydttlı 

olmak is t<'rse iz Jı r şey 
den ~vvt J kcııdiııızi, kendi 
var ıgımzı takdir t tmryi 
öğreniniz. 

fo~ıt'Jlik Vt·İ riya ınsa· 
nı ccn ll et aı asırd,ııı ko • 
var. 

ş. o~cz 

Bir Japon söz
cüsüne göre 
Amerika Japonya
ya emniyet te ı. in 

etmelidir 

Tok~o 18 A. ı\. _ 
Japon haberler uürosu şe

f ı vt• J ..ı poıı sözciisü beya 
nalla Lm'un ıruk, Vu~ing
tona görıdPri lmı.l ,ıpoıı mu 
raJılıas a ı ı ın temasl.ır ııın 

devam elliğini ve hu nıu· 
rahhasııı ne zanıan dö•ıe 
Cf•ğmi ltilnıediğini. Japonya 
nııı Aııwı ikmlJn ~:ine yar· 
nımı ı,esmes·ı,i isl~diğiui 
bildiı rnişlir . .'özcü söziinü 
df'vamla ek nı1ştir ld : 

·• - Amerika Japonya 

1 
ya eınniyHl telkin etmeli. 
dir. Uu <.;ol: mühimdir ve 
Japon~ a İ\İn kati bir em· 
niyet temelidir, ,, 

Alman - Rus 
harbi kıştan 
müteessir ol-

mıyacak 

Bir lsviçre gazetesi 
Şark cephesinde i . 
ki tarafın vaziyeti· 

ni nasıl görüyor 

Cenevre 18 A.A.-'·La 
tribiin.Dö Nasyon"gazelesi, 
şark cephesind'.) karşı kar 
şıya bulunan Almun ve 
Hus ordularmın vaziyeti 
v~ harp mukavemeti hak 
kında diyor ki : 

··Şarktaki harekfit kış 

gelince, birçok ki msele 
riıı tahmin ettiği gilıi u 
yuşakluğa uğraım,mıştır. 

!fos istihbarat bürosu Se· 
fi Lowfski bile kışın g~l· 
mes:ııdon fazla nikbinliğe 
kapılmanın doğru ol 
madığını söyll'rniştir. Fiıı 
landiyadan Karudenize 
kadaı· uzanan bugünkü 
cephenin boyu 3000 kilo 
metredir. Bu uzun cep 
he göz önijnde tııtulursa 
mih,·er kuvvetlerinin 26) 
tümen kadar olduğunu 

tahmin etmek mümkün· 
dür. Moskova önünde ya 
pılan muharebeler her iki 
tarafın çok miktarda ihti· 
Ydt kuvvetlerine malik ol· 
duğunu göstermekt&d.ir. 
fliribirine tuban talıana zıd 
olan iki tardf t .. bliltlerino· 
hayret etmemek Hlıımdır 
Çünkü unutulmamalıdır ki 
resmi tebliğler mlıayet bir 
harp vasıta ıdrr ve -tarihi ve 
sikalar ((eğildir. Şimdi Hus 
ordusunun Gtııel Kurma . 
yıııı idare eden General 
Şapoşinkof t;ok ihtiyatlı 

bir kunıandnnaır. Harbin 
bıışıııda çok atf'Şli hil' Ku 
nıundcn o hın :\Jureşal l'i · 
mrn.~nl;u ile urularında 
k1 ihtiJfıf bu ylizdc:>n \1 k 
mışlır. 

ltalya her zamandan 

kuvvr:tlt imiş 

ı{oma 18 A. A. -
Itnl)uya karşı tatbik e<li 
len zecı i tP<lh rleriıı 6 rncı 
yıldöıılirnii müııasebeliıe 
bir mak.ıle neşıı•dcn Cor· 
yem Della Sera g z.el• si 
diyor ki : 

" - 935 lfohcş lı:ırhiıı 
denb ri ltaly.ı, lngiftcıeııjn 
el•ı:1i kinini knzaııınıştır. 
lngıllere, bu kini k-t"" lll]İs'i· 
ne uymayan ini!ldiere 
karşı bes'emekt-0dir. ~-a 

kat ftalya şimdi daha çok 
kuvV'etli ve duba s rttır. 
Itnlyu ve Almany:.ı Avru· 
p~d~ ~d~lcle duynmrn y~· 
nı hır .nızam yar.utmağa 

çalışmaktadırlar. " 

't " J( l "-

Küçük haberler 
-Vişi 18 A.A. - l\'.1.nre

şal Peten Radyo ile Fran 
sız milletine hiı hitabede 
bulunarak kışın yaklaşma 
sı üzerine artuıı sefaleti 
önlemek ÜzP...re Vatundnş· 
lan yardıma davet etmiş 
tir. 

-Tokyo 18 A.A. _ 
Hindiçini hudu•Jumla 

rransız askerleriJe iyam 
polisleri urasında karşılık 
lı ateş açılmıştır. 

-Sidney 18 A.A. __ 
A vustr.alya .ı\laliye 1 azırı 

.ıo~ milyön liralık harp 
ıstıkra~nın rnuvaffakiyet
le netıcelenuiğini ve bu 

pıradan 30 milyonunun 
eski borçlaııı ödendiğini 
söylemiştir. 

-Kudüs 18 A.A-Sır 
bistnnııı Nişi şehri civarın 
~a sırp ç:etelerilc 325 kişi 
lık bir Alman müfrezesi 

arasında vukE!buhın çar· 
pışmalarda lman müfre-
zesi imha edilmiştir. Al· 
manlar buruya yeni knv· 
vetl'!r göndermişlerdir. 

LonJnt 18 A.A.- in 
giliz hs1va tebli~ine göre, 
bu sabah az rr.iktardu 
düşman t.ıyyares~ Ingiliz 
sahilleri üzer:nde u~~rnk 
bir miktar bomba atmış
lardır. Hasar ehemmiyet 
sizdir. 

- Roma 18 A.A.-ln 
giliz tayyareleri dalgalur 
halinde ve arka arkaya 
Napoli şehri üzeriGo ı{u 
cum ederek bomba atmış 
lardır. Hasar ehemmiyet 
sizdir. 28 ölü, 3J yarulı 
vardır. 

-Uerlin 18 A.A.-AI· 
man haval!ılık levazım 

dairesi reisi Genemi Ödet 
cephede hir vazifeden dö 
nerken ölmiişlür. Hitlcr 
vazifesi başında men hu 
general iç;n milli connzn 
merasimi yapılrnasıııı cm 
reylomişlir. 

Bir av filosuna (;ene· 
nılin edı verilmiştir. 

-Londra 1 } A.A . -
Bt'lgrattan gelen bir tel· 
grafa göre,lruk hlıkt1meti 

Japonya ile siya i müna a 
beUerinı kesmiştir. Buna 
::;eh"p, .1 pon Safaratinde 
Japuıı hükumetinin lrak 
asilt rile yuptığı temaslara 
ddil' bulunun vcsikalurdır. 

-Loııdra 19 A.A. in 
giliz iaşe Nozırı ycnidrnı 
lıir lıu<,;uk rniJyoıı ton huğ 
cJay alınması içiıı Kuna<lu 
hükürııetıle biı· anlaşma 

yapmıştır. 

Bükreş 19 A.A.- Ho· 
manya dcv]el He.isi (;ene
ml Antonesku, H-0ınanya· 
da iaşe şlerimn tanzimi· 
ni orJuya tevdi eden bir 
emirname imzalamıştır. 

Zeytin c:Janesı Sahşı 
Muhamme11 I 

Bedeli ·ı· · t Bııluqd ,. emına ı 

L. K. Cinsi Miktarı Köyü .\luvakkata ftl 5f 
21 Zeytiııdunesi 230 Ki. Karsenbey 1 L. 59 ~~ f 

rnuP-d( 
dinde 1 

, ... ~~etr.Oka~tan toplanıp ~epo edilen yukarıdB r· 
z _yt~ndanesı ~çık Arttırma ile satışa çıkarılrI11şıı ı.9'1 

İlan v~ saır masraf alana aittir. ihale 24•1 1ı· ~ 
~azaı~esi .~aut 10 da Defterdarlıkta yapılacaktı'·tl"' 
lıpleru yuzde 7,5 temiııatlarile birlikte nıuıııca' ~ 

Amerikada 
Yeoi kanun yürür

lüğe girdi 
Vaşington 18 A. A. _ 

Biluraflık kanununun iki 
maddesinin tadiline ait 0 • 

lup parlamentoda kuhııl 

edil!!!İŞ olan iki madde 
Cümhurreisi lluzvellin tas 
tikinc iktiran eylemiş ve 
yürilrlüğt~ girmiştir. 

7 milyarlık tahsisat 
Vaşington 18 A. A. _ 

Amerika parlamentosu 
harp masraflarına karşılı l; 
olmak üzere yeniden 6 
milyar ö85 milyon dolar 
lık tahsisat kabul etmiş • 
tir. 

Amerik da grevlere 
karşı ciddi tedbirler 

Vaşington 18 A. A. -
Amerika Cümhurreisi Huz 
velt, grevlere karşı kesin 
bir tedbir olmak ÜZ'!re 
yeni bir kanuıı Hlyıhası.ıı 

~1echse vermistir. Hu Inyı 
yıhada, anı-:lesi grev ya 
pan fabrika ve madenlere 
ordu tarafından el koıınıa· 
sı için Cumhurrei3ine salfi 
hiyet vermektedir: 

13,17,19,22 Jı '1~ . 
• kl'Y.~ SJ 

. incir na ' .. dar~ ~s· 
inhisarlar BaşnıtJ ~~~ 

ğünderl tıtWI),; bu,.~ 
Siiveyıliyede 11~1Jliııı' ~Sa 

edilmekle olan t~ .11 ~J ~tJ &t"i 
150 ton kuru irıC~~~f~ tJr lıaık k 
veydiyeden Antu~}·ıe d 1 ~hUt ~ 
Ii veya deniz tıırık1 !iİ r' atı 
ruca lskederuna ~~111:., ~İ~\ı'• 
nukusaya korıulo1 ~ "'1, 

1- SüveydiYed8~1ı1(11' ~ 
takyaya naklinİll ~ µti l "'I 
men bedeU 562.5 k~,,l 1 Du 
olup % 7,5) muv~ ti"'~ it_. 4'~ rı 
minat ak{~Sı 42,1 z4/J tl'\~. 

2 - lbale giinil 0·f P' ~''- '1 

941 tarihine nıüs:l 15 ~ ı,~~ 
zartesi günü st}n·~dtirli»ıfD ~ r 
İnhisarlar Başrntı 'f)J'footİ ~ ~~ i . 
deki komi:syoıı hU ~~ l 
yapılacaktır. ıci f' lı:14iih~ 

3 B hususta r1ı ~.n; "" 
- u . ·ste)' r "'~t 

ııamemizi görınel' 1 

0ı;ı~ '\ 
lerin Süveydiyede~11tıı~~ '-.~ 
m~m urJ uğunı uz~, ve J:ı .:."~ 
da satış şuueını~ ~ır1" ·~rııı ~ 
derunda 1nhiS8rln~ ~ı ıl~~ ~ 'i 
Hiğüııe mnracaatlıı 

1 
A. t~ 

olunur: 1 ,......zA ~al\. 
19-2bl'ğ ~ Vi~ 

ilanen te ~~ tı~ 
Asliye 1 Iukuk JJa ~~~\~\ı 

ğiııden 'f8 ~ ~ 
Antnkyaııın j{tl~~ ~ lll"'ı~ 

mi atan yeni bir yünden ııustenı oğnıfı~j l ,~~ 
mitralyöz met Demirkıraıı uı fJYJ ~r 

"' An.•"kyaııın ~iri11c61101 .. 1"~~ ~, 'fll 

.Dakikada 1400 m 0 r 

nevyork: A.A.-Gene· w ..,, ~ " ... '~ ı ~ 
ral Motors,unSyracus.J fab lesınde oturaP ·oıel ...1 
rikalan, şimdi Brovvning Kahraman kı7J 1"•. e ,,. t\~ 
tipinde yeni moı.lel bir mit hine Aııtaky-a ~s~ 9\!~ ~lııa,,. •1, 
ralyl>z imtıl ediyorlar. Bu kuk mahkeıııeSll~ 1~ ~~'lll~ ~ 
~litralyüzler, dakikndn boşanma dava.sıllrııilOJtılı.ı ~ı.nk h~ 
140) mermi atmak· 1 f da fi" " ~ tadır. Merm:Ierin iptidai au müra aa ·ıaıfllB ; ~l'r~ e 
siirati saniyede 800 metro leyh Nimetin.. ı bBı;~'ı~ \~Gler 
ve menzili de 5 kilometre meçhul oldugu ·yedeJtl 4' "'·'le, il 
d" çıkarJlan davetı 95111• . ~ll.ı 
ır · ruhattan aıı'aŞ'~'ıı vi~ of t2t 
Rusyaya yardım ı'çı·n ı 1ıııı0 ıJ ~ dav~cınm ta e ı;ıaJl .ıı 

b 1 
' 

kerııe · r ~ 
u unan yo usulü mulıa dd~' / 'fl 

Londra 18 A. A. ııun 148 nci ıJltl ı;lı~-... 1' 
Husyaya yardım için bulu- kanıma tevfık31111

1yeı>.~' V, 
ll>m yeni yolun isluhı içın Anb:.kyada çıktı ıet>iİi~, 'l . 
hoş l>ııı amel~ ç lJ.:ınıuktu ·ı- ıe11 .iıJrl" :,~ d il y gazete:sıft'l ı a~ oidllf'frl/ e 
ır. illul!i.sta:ıdm geıven kurar verHoı.~Şol"ll ı t 9 ~\)>() 

bu yolun uz.unluğu 110 ki· " ~ "; ıtl l duruşma gilol~ --uııU ti~ 'lltL.. :' 
ometmdir. Bu yolda muaz 94 t sı v .ıı ·~ 

zam bir servis tesis edile· 2 ı1c1ı..ar e ~life .,.Jıll" ~Gk il 
ceği ümit olunmaktadır. da Aııtakyü J .. ·11e ~I"' t V O. 

ll ı. · kuk matıke_ııı~1,1·ı ~v:,."· 1-r ..... tt 
h Pırtı yüzlerce ton ..,P Y.. . ""'" 

harp malz"mesilc gıda niz veya bır 'V difde il., ~ t4 

maddesi bu yoldan ofüıde meniz aksi tıı~ rJJ~ v ~~il 
rilm!ştir. 0 kınızda k~1~oJ .. 0 ır· \"ili 
==:~==~=::::'!~= yapılacuğı ,Jaıı °':\ 

Gündüzde luuur. ~~1 
lki film birden HALK 
DÜŞ:\IANI KAl)JN ve 

MAHGAlUTA 

-----~ 1od · ~ · Neşriynt f\. 
SELİM Çbl 

C. U.P. Ma 


