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1 nci Teşrin ANADOLU gazeteıi idarehaneıi 

1'941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

• 

Ilıca - Palamutluk demiryolu 
Ankara, 29 (A.A.) - Ilıca • Palamutluk de· 

miryolu, bugün ıaat 15 de Edremitte mülki, as· 
keri, adli erkim, Münakalat Vekaleti mümeuili 
ve Edremit halkının huzuriyle işletmiye açılmıştn·. 

31 iNCi YIL 

No. 8687 
Neşredilmiyen yazılar geri verilmezt------------------..-,,-------------------------

Cünü geçmiş nüshalar 25 kuruıtur. Her gün sabahlan (lzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Milli Şef, Türk Milletinin Bayramını Kutladı 
Ankarada muhteşem bir 

~eçid resmi yapıldı 
lnönü hitabesinde milli bayramı 

tebrik etti ve dedi ki: 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·~···-·-·-·...:':':----·--·--·-·-·-·--·--·-·--·--·-·· 

r "\ Vali, komu tanlar ve diğer zevat istiklal marıını dinliyorlar 

"insanlığın ve barışın en şen yuvası olan vatanı- C h • t b d •• 
mız, kahraman evladlarının omuzlarında şerefle u~ urıye ayraını un em· 
yükseli~o~. Mili! i~ade°!izin b~tünlüğünü k~ru- sa isiz tezahüratla kut) ulandı 

mak ıçın heuımız çetın vazıfelere hazırız 

MILLllŞEF; EBEDi ŞEF ATATORKON MUVAKKAT KABRiNE ÇELENK KOYDULAR 

Milli Şef Hipodromda bir ııençlik bayramında 
1 

Ankara, 29 (A.A.) - Cumhur reisimiz ve Milli Şe
fimiz lamf'l lnönü, bugün cumhuriyetin 18 inci yıldö
nümü n1ünaaebetiyle Hipodromda büyük halk tezahü. 
ratı :çinde yapılan büyük geçid reımini açarken aıa· 
ıi'ıdaki hitabeyi irad buyurmutlardır: 

Dünya buhranının ırenit aaraıntıları içinde dinç ve 
r:ürbüz bir milletin, büyük Türk milletinin bayramını . 
kutluluyoruz. 1 

lnıanlığJn ve barıtın en ıen yuvaıı olan vatanımız, 

kahraman evladlarının omuzlarında ıerefle yükıeli- ' 
yor. - Devamı 4 üncü sahifede-- Sevırili vatandatlanm; 

Atlantikte 
Bir An1erikan petrol 

gemisi batırıldı 

Onega gölünde de şid
detli bir muharebe oldu 

İki bulvar dün mera
simle açıldı 

Beledige reisi nutkunda izmırın, cumburıuetın 
feuızıerinden çok istifade ettiğini söuledi 

Vali kurdeleyi keserken tebriklerini bildirdi. Bu
gün Bornova Türistik yolu merasimle açılacak 
Cu m Jı u dyct ve Fevzi paşa bulvar- lllllll llllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111 

ı11 rının açılma töreni, dün saat 16 da Belediye rei6i, bulvarın nçılısı mii· 
gümriik önünde iki bulval'ın birleş.. nasebetiyle ll~a:eşalımıza aşakıdaki 
t . • · kt d vnpılmıştır telgrafı çekmıştır: 
ıgı no a n , • · '! hl . •ı ı · Merasimde vali Fuad Tuksal, kor '' ıı · eı rm " m·eşa Feı•zı Çakmak 
komutanı general Hakkı Akoğuz, <}en~l kı•rm~y ba.~kaııı 
belediye rai•i Dr. Behçet Uz, parti .. cum.hurıy~t~n 18 ın~~ yıldönümü
erkiinı, ticaret odası reisi Hakkı Bal- nu teaıd et~ığımlz .bugun muhterem 
cıoğlu, devlet demiryolları işletme adı.nızı lzmı~de daıma aevgi ve aay
müdürü Tahsin, mıntaka iktısad mü gı ıle yadett!recek olan gü:ıel bulva· 
dürü Kemal Tilkicioğlu, milli ban- rı da meraaı~le al;mıı bulunduğu • 
kalar miidiirleı•i, belediye daire ~ef- 1 muz~ en derın aaygılarınuzla. arz 
!eri, gazeteciler ve kalaba Irk halkı ederım muhterem mareıalımız. 

bu 
1.'.'.:~~!~~ ı 2 nci Sahifede - 1111111111 UlllllllllllJlllllllmlillİıttttiıilııuıİlllJ 

MİLLi PİYANGO 
----·------

"Cumhuriyet her şeyimizdir, kurtuluşumuz, 
bugünkü huzur ve istikbalimiz, şeref ve 

namusumuz Cumhuriyetle kaimdir.'' 
Cumhuriyetin 18 inci yıldöniimü, bul merasimi yapılmıştır. Vali Fuat! !atı mensupları V1' halkın 18 inci C'um. 

dün mem~ek_etin her tarafında olduğu Tuksal, maiyeti erkiiniyle Kışlada Kor huriyet bayramını kutlamı~tır. Asker, 
gibi ııehrımızde de muazzam tezahü- komutan general Hakkı Akoğuza ziya- talebe ve halk: 
ratln kutlulanmıştır. Şehir, baştan ba- rel iade .~tmiştir. Bilahare Vali hükil- - Sıığ ol! 
şa süslenmişti. Sabahleyin Jı.orkes en met konağında şehrimizdeki konsolos- Mukabelesinde bulunmuşlardır. 
temiz ve yeni elbiselerini giymiş, Cum- !arın tebriklerini kabul eylemiştir. Kutlulama. ~aat 11,10 n kadar sür-
huriyct mı'.ı·danı ve civarındaki cadde Kara, deniz ve hava kuvvetl~ri, müs ve sonra Vali, kOt'doıı önünde ha
ve bulvarlnrı doldut"muştu. Meydanlar okullar, Parti teşkilatı, sporcular Cum- zırlaııan bayraklarla süslenen tribün-
buyraklarla donatılmıştı. ·huriyel llll.'ydanıııda yer almışlardı. deki yerin~ gelmi*tir. 

T E B R l K : Vali, saat 10.15 de gelmiş. komutanlıır Tribünde komutanlar, mebusbr, 
Sııoohleyin saat 9 • 9,45 arasında ve Parti t-eisiyle hirlikte meydand,.ki Belediye, Parti reisleri, konsoloslar, 

hiikOmet konağında protokQ}e göre ka- birlikler, izci ve talebeler, Parti teşki- -Devamı 3 ncü aahifede-

r-
In2iltere 
Kralı 

Milli Şef . 
n1esaJ 

lnönüne bir 
gönderdi 

Türk milletine refah v 
saadet temennisinde 

bulundu 
Londra, 29 (Radyo) - lnıril· 

tere kralı Altıncı Jorj, Türkiye 
Cumhur reisi lımet lnönüne a. 
ıağıdaki meaajı ıröndermiıtir: 

cTürkiye cumhuriyetinin 18 
inci yıldönümü münaıebetiyle 
ekaelinıınıza memleketiniz ve 
Türk milletinin refah ve saadeti 
için halisane temennilerimi bil
dirmekle büyük bir haz duya
rım.» 

Eşsiz iki önderimiz 
Londra, 29 (Radyo) - Evvel· 

ce uzun müddet Türkiyede lngil 
tere hükumetinin büyük elçiliği 

vazifesini gören Sir Perıi Loren, 
bu akıam Londra radyoaundan 
Türkiye halkına hitaben bir me
aaj netretmiı, Milli Şef lamet in
önünün yüksek önderlik me
ziyetlerinden ıitayiıle bahaede. 
rek Türk milletinin Ebedi Şef 
ve Milli Şef gibi iki etıiz öndere 
malik olmakla bahtiyaT bulun
duğunu aöylemittir. 

1 :SAR E.T 1.E.R 

Alman askerleri 

Alma_nlara göre Sovyetlere göre 
lspanyol tümeni Moskova civa
zaferler kazandı rında 2 nıevkide 

Kırımda 1.3,700 esir 
alındı 

Bcrlin, 29 (A.A.) -Alman orduları 
ba~kumandanlığının bugünkü t0bliği: 

Şark ceph 0 sinde piyade tümenleri
miz, hava birlikleri.rle i~ birliği yapa
rak mlihim muvııffakıyetler kazan· 
mışla~·dır. 

- Devamı 4 ncü Sahifede -

1 .-

Bir deninltı üasüne dönüyor Fevkalade keşidesinde kaza- Ordumuz 
ltadyo ırazeteıinden: 

..'•"içre radyoıunun bir haberine nan DUmaralar Dünkü merasimde ordu geçerken 

Almanlar Rostof a 
girır.tek üzeredirler tore, Atlantikte bir lngiliz kafileıi· . ıöyle bir baktım; 

~e dahil bulunan 7 bin tonluk bir Ankara, 29 (Hu,;usi muhnbirimiz- 106976. Nt.ımaTa~·a. ıs~betetmiştir. Yatlanmıt erkek ve kadınların ıröz 
d bıerikan petrol gemiai, bir Alman elen: T1'1efonla) - Milll piyangonun Onar bın lıralık ıkı buylik ikramiye- )eri yaı ve hatıralarla dolu .. Gençle· 
ıı~"İzalt.111 ta~~fında~ b~tırıl~ııtır. Cumhuriyet bay.rami fevkalı1.de keşi- yi 307972 ve 94142 numaralar ka- rin yüzü, heyecanla gerilmiı, gözle· Rumen kıtaları Azak denı·zı·nde 

ıremı, lnırılız gemı kafılelerı ara- de~i bugün Sergıevınde kalabalık halk zanmıştır. ·i parıl parıl 
' 1nd b 1 d • ·· be 1 • t r. 000 L. ' .. 
1 1 

a u un uıruna ırore, yne mı- önünde yapılmı* ır. a. ıı·a ırazanan mımarabı· Mehmedçik, tunç rengi bir aralan 

1" nizamlara göre muharip devlet so.ooo Lira 201039 70961 16876 332082 ıribi ilerliyor. bir adayı İşnal ettiler 
••aruıdan batırılabilir. 193245 Numarayn 10818 376079 O, menıup bulunduğu millete ne ı;:. 

d .. ltoınadan verilen bir habere göre, :J0.000 Lira 2000 Lira kazananlar kadar benziyor. Sovyetler, Mo~kovn cephc,ıinde ye- 50 - 60 kilometre mesafed~ bulunmak· 
d "n. Oneıra ıölünde Sovyet ve Fin 92018 94220 67145 61922 22000 O, bize, bu toprağa, bu gökyüzü. niden bir şehir isminden bahsetmişleır 'tadır. 
ı:nız kuvvetleri araaında. bir çarpıf. aında mevcut kanallarla Sovyet ha- 1000 Lira kazananla1· ne, bu aulara ne kadar yakıtıyor.. ve bu şehir bölgesinde .veni bir Alman AlmanJD .. ın yeni bir taarruza giriş-
t a olınuıtur. Neticede Ruslardan 8 fif ıremileri, ırambotları bir gölden 28399 49761 39201 64605 68089 Mehmedçik alkıılar içinde yürü· taarruzunun başlamış olduğunu haber miş olmalarını şuna haml~tmekteyiz: 
eıni batırılmıttır. diğer ıröle nakledilebilirler. Batırıl- 49975 77808 56302 75708 99331 yor.. vermişlerdir. Bildirildiği gibi Almanlnr, üç hafta. 

tık l..doıa ve Oneıa cölleriyle Bal- mıf olan gemiler bu neviden olaa ile nihayet bulan bütün biletler bine<r Kalpler dua ediyor; l\foskovanın batı şimalinde bulunan
1
danberi Kalinin bölgesinde taarruza 

denizi "• 9imal bıız denizi ara• ıerektir. - Devamı 9 üncü Sahifede - - Varoll ... Varoll., ** bu şehir, Sovyet hükQmet merkezine -Devamı 3 ünc:ii ıahifed-



Sahife 2 (ANADOLU) 30 Birinciteşrin 1941 Perşembe 

Siyasi Tetkikler 
(Ş·ehir ve Memleket Haberleri) 

J ... 

Dr. Uz 

Süveyş Kanalı Bugün gidiyor. Yeni reis 
Pazartesiye seçilecek ANADOLU KUPASI 

l:H•DJ 
BUCONKO PROGRAM 

7,:{0 Program, 7,33 mar lar (Pi.). 
7,45 Ajan,; haberleri. 8,00 . . Miizik.: 
hafıf müzik (Pi), 8,15 Evın saatı , 
s.~o .Müzik: hafif miizik progı;amı
nın devamı (Pi.). 8,45 Konuşma -
İklı:s::ıd V ckaleti adına Hkcl Sii -
ı·e,-ya 9 Ol> Halk h. vaları n• oyun
la~· (Pi.>°. 9,:rn konu ~ıa - Ziraat v~ 
kaldi adına Rahmi Öke, Cumhurı
yetimizin on ~ekizinci yılında ziraı 
lıaşarıJaıqmız. 9,50 Müzik: Üvertür. 
lcr (Pi.). 10,00 Konuşa : .Münakalat 
Vekaleti adına Dr. Rüçhan Akıncı: 
:\1ünakalflt i~lerimi, 10,20 1:1üzik: 
~cnfonik konser (Pl.). 10,45 Tem -
:-;il , 11,:30 Konuşma - yümrük \'l' İn
h isarlar VeldUcti adına Hurrem Şe
ren: Gümrük ve İnhhmrlar ;;-:ıha:-ın 
clu cumhuriyet hükumetinin lıasarı
ları. 11.50 Müzik: R·iyaseli cumhur 
lıandosu, (Şef İhsan Künçer). 12,l!'i 
Konuşma - Ticaret Vekaleti a.dına 
Celal Yerman: Dünya harbi karşı. 
sında Türkiye ticaretinin görünüş YC 
mamısı. 12,35 l\Iüzik: Köy tlirkülerı 
ve 8ahil oyunları, 12,45 i\Iemlekct 
saat ayan Ye Aj :rns haberleı·i, 13.00 
Koııusma - Kızılay kurumu adına 
:\Iümtaz Faik' Fenik: Cumhuriyetin 
on sekizinci yılı zarfında Kızılayın 
yapmış olduğu y:ırdımlar, 13,50 l\~ü
zik: hafif program (Pi.), 14,00 Ko
nuşma - Merkez Bankası atlına Sa
nober Tan veri: Merkez Bankasının 
cumhuriyeÜn on sekizinci yılındaki 
çalışmaları, 14,20 .Müzik: Hafif so
lolar (pi.), H,30 Konusma - Beden 
terbiyesi umum müdürlüğü ~tdınn 
Celil.! Dinçer: Deden terbiye:;inin biı· 
millet için kıymet \'e e ht•mmiycti. 
14,50 l\1üzik: Marşlar (Pl.), 15,00 
Konuşma _ Çocuk Esirgeme Kurumu 
adına Kırklareli mebu ·u Fuad Umay 
Çocuk Esirgeme Kurumunun çalış
maları, 15,20 Müzik: Çocuklar için 
müzik (pi.). 15,45 Konuşma - Türk 
Hava Kurumu adına Erzurum melıu
su Şükrü Koçak: Tüı·k Ham Kuru
mumın çalışmaları, 16,05 ).Iüzik: 

--- -~ ------

K a ın açı masını 
Türkler istemiş erdi 

YAZAN; lsmail ilhan Başçı 
Süveyş kanalını herkes işitmiştir. 

Lakin Süven kanalı hikayesini bi
lenler azdır. Hele, «o zamanlar ge
ri kafalı addedilen Türkler» isteme
selerdi, Süveyş kanalının açılamıya. 
cağını bilen kaç kişi vardır? 

Süveyş kanalı hikayesine başın-
dan başlıyalım: 

Bundan on iki asır kadar evvel Sü
veyş kanalının açılmasını ilk düşü
nenlerden biri, meşhur halife Ha • 
runurreşittir. Lakin bu takdirde Bi
zans gemilerinin Kızıldenize girece. 
ği ve Arabiatana hücum edeceği en
dişesiyle bu düşüncesinden vaz geç
miştir. 

On beşinci asırda Ümit burnu yolu 
keşfedilince, ticaretlerinin ellerin -
den gideceğini gören Venedikliler de 
Ak VP Kızıldenizlerin bir kanalla 
birleştirilmesini düşünmüşler, bu hu 
susta Mısırlılarla müzakerelere bile 
girişmişlerdir. 

Mısırlılar buna muvafakat eder 
gibi görünmüşlerdir. Lakin bir müd 
det sonra Mısırın Türkler tarafından 
zaptı, meselenin tahakkukuna mani 
olmustur. 

1671 de, Alman filozofu ve alimi 
Lapnitz, Süveyşte kanal açılması 
fikrini tekrar ortaya atmış, bunu, 
Fransız kralı on dördüncü Luiye tek 
lif etmiş, bir proje hazırlanmış, o za 
m;Jnki Osmanlı İmparatorluğunda 
•şehirler nazırı» olan AH bey bu 
projeyi kabul etmiştir. Fakat işe bat 
lanılamamıştır. 

1846 yılında Prospe Anfenten'in 
teşebbüsiyle (Süveyş kanalı tetkikat 
şirketi) kurulmuş, mühelndis Lepe-. 
rin Ak ve Kızıldeni.zler arasındakı 
seviye farkı hakkındaki yanlı~ı mey 
dana çıkarılmıthr. Böylece, açıla -
cak kanaldan mükemmelen istifade 
edileceği tahakkuk etmittir. 

Bu netice ve Fransızların Süveyş 
kanalını açmak istemeleri, o. zam,:ı-n 
da denizlere ve deniz ticaretıne ha • 
kim olan İngilizleri, hem ticar.etleri 
ve hem de siyasi nüfuzları ellerınden 
gideceği korkusiyle, kuşkulandırmış 
tır. İngilizler, bu yüzde~,. Franıaya 
aleyhtar bir siyaset takıbıne başla
mışlardır. Mısır Hidivi Mehmet Ali 
paşa da, sırf Mısırın. iktısad bakımın 
dan kendi düşüncesıne göre kaybe. 
deceğini sandığı hususiyeti noktasın 
dan, kanal açılmasına muvafakat et 
memiştir. 

1854 de Sait Paşa Hidiv olunca, 
kanal meselesi tekrar canlanmıştır. 
Beş sene Fransızların Kahire kon -
solosluğunu yapmış olan Ferdinad 
Lespes, bu esnada Hidiv Sait paşa 
ile sıkı bir dostluk peyda etmiştir. 
Konsolosluktan ayrılıp da mühen -
disligiyle meHul olmıya başlayınca 
da bu dostluğa istinaden Hidivi ka
nalın açılması lüzumuna ikna etmit 
ve 30 son teşrin 1854 te kanalın a -
çılmaSl ve 99 sene müddetle i§letil
mesi imtiyazını almıştır. Lakin inşa
ata başlanılması için, bu imtiyazı la. 
tanbul hükumetinin tasdik etmesi la 
zım geldıği cih.etle, kalkıp lstanbula 
gelmıştir. lngilizler, Süven kanalı
nın açılmasına aleyhtar oldukları ci
.ıctle Osmanlı hükumeti üzerinde te
sır ıcra etmişler ve Babıali, meseleyi 
tasvip etmemiştir. Maamafih Fran
sız mühendısi, Süveyş kanalını aç
mıya başlamıştır. Lakin büyük müş
külatla karşılaşmış, hissedar şirket
ler iflas etmiş, buna rağmen mesai. 
sıne devam eylemiştir. 

* 

Denizli mebusluğuna intihap edi
len belediye rei ·i Dr. Behçet Uz. hu 
giin Afyon ekspresiyle Ankaraya ha
reket edecek, Ba:-ımahane ve Karşı. 
yaka istagyoıüarıııda uğurlanacaktır . 

İ)r. Behçet Uz. 1 ikinci te~rin cu
m:ırte,.;i günü Biiyı'ik llillet .Mecfüi 
toplantı;;ıııda lıulunac-ak ve and içe 
cekfu 

Yeıı'i belediye reisi seçimi 3 ikinci 
tl'~rin pazartesi günü toplanacak o
lan belediye meclisinde yapılacak. 
ı 11". 

---000---

Vindsor Dükü 
Bevaz saravda R uzvelt 

" ile görüstü .. ' 
Va . .)ngton, 29 (A.A.) -• Dük dö 

\'ind,·ör ve refikası, dün Beyaz .-ıway. 
ela Ruzvelt ile görüşmüşlerdir. Rugiin 
~eYrnrka hareket !'deceklerdir. Bayan 
Ruz~elt, Şikagoda \'~receği konfera.ıısı 
dolavı~ivle Dük dö Vindsörü zevcesı~-le 
Be\·ı;z ;anıvclaıki müzakerede buluııa
mı{mı~. fak.at d:ıha i' \'\'CI kenclilt>~·iyle 
görü,.;mü tür. 

000 

Kahvehanede 

Altay ve Göztepe galip gele
rek finale kaldılar 

Bugün öğleden sonra son karşılaşma yapıla
cak - /ngilizler de oynıgacaklar 

Dün Alsancak sahasında, gazetemi- Halıd 6 ıncı ve 8 inci dakikalarda bir
zin Cumhuriyet bayramı müna,;eheti~·- biri üzerine iki fırsat yakaladı. fakat 
le fzmirin clört kuvvetli kulübü aıra- topu kepçclirerck aVLıta attı. 
sında tertip ettiği kupa müsabakaları- Ateş; ancak 10 uncu dakikada~ 
na başlandı. Sahada bine ,vakın ~eyir- sonra tazyikten kurhıldu. ve m~kabıl 
ci vardı. hücuma geçti. 16 ıııcı _c~akıkacla .bır Pe-

Birinci maç Altay - K . S . K . ta- ııaltı kazandı ve Ceını.lın nınısıylc ~-e -
kımları arasında :ırapıldı. Bu müsaba- gane sayısım kayd.ettı. .. . 
kan Ferid Simsaroğlu idare edecekti. Göztepeliler, Ateş mudafaa~ını yar
Fa"kat hakem komitesinin kenclisine rnıya muvaffak ohımıyc•ı:lardı, nihayet 
yaptığı tahriri tebliğrle maç ~aaliniıı 41 inci dakikada :;ola~ık Emin i~a.bet
yanlı~ gö:-ıteırilmesi yüzünden saha; a li bir sutla Göztepenın beraberlık 5u
gelmediği anlaşıldığından oyunu gt'!:ı -; rnıını çıkardı Ye. bu suretle dene 1-1 
hiikemlercleıı Atıf idare etti. beraberlikle lıittı. 

Biı-inci deı•re : İkinci devrede Göz tepe tukımı, At '-
İkinci da'kikada Altayın seri bir hli- ·i on kişi olarak yakaladı. Ateşin !Jir 

cumu inki 'af etti. Top, Şereften İl a- oyuncu~u neden. e !11~çın ikinci de\'l'e
sa, sonra Ömere, ondan da solaçığa sine iştirak etmemıştı. Buna rağmen 
geçti ve solaçık Murad kuvvetli bir Ale:;;lileır, enerji .ve _ataklıkları sa~·csin. 
şutla lopu K. S. K. ağlarına taktı. de aleyhlerinde ınkı:ıaf eden vazıyell ·
Beklenmedik bir anda Al tayın · ka:rnn- ri mahirane kurtardıkları gfüi zaman 
dığı bu gol K. S. K. ı har€'kete geth·di. zaman emeresi7: geçen mu~alıil .. h/i
Fakat 12 inci dakikaya kadar devam cumlara da geçtıler. llfaamafıh Goz.e
eden hakimiyet .-emere vermediği gibi penin muhacim hattı, hücum esnıısııı-
Altayın ani ve ı,;eri bir hücumunu K. ' da daha İ"hlikeli oluyordu. 27 inci da-

l S. K. müdafaası durduramadı. Sağdan kikada sağdan kazandığı bir korner-
Birİsİnİ yaraladı ar ortalanan topu, .·ol iç oynıyan Ömer in . elen oı·talanaıı topu, Giiztepc?.en Ha'.\-

Gece bmetpaşa bulvarında H.l~ _ bir kafa darbesiyle ikinci defa olarak 1 kı, kafa ile kan·şıladı Ye Goztepenın 
kının kahvesine gelen tzz'eı; oglu K. S. K. ağlarına takıldı. Bundan son- ikinci golünü kaydetti. . 
S 1.h k• h , el t . Aı· og~ Ju 45 raki çalı malar bir fayda vermedi. Bu dakikadan sonra Göztepelılcr, 
.a ı . a ve c o uıan ı 1 h" t" 1 d" u · ·I At ı sahasına yaşında Bekiıi bıçakla koltuğu altın Devre; 2 - O Atay le ınc ne ıce en ı. oyunu aman11) e eı:; yar . · • · • 

1 1 · üzerinden ağır İkinci devre çok ağır ve zevksiz bir intikal ettirdiler ve iki clakıka sonra 
can tve "0 

1memtesı oyunla ba !adı. İki takımın bilhassa birbiri üzerine istif:ıdr edemediki •ri 
~uret e \·ara amış ır. . 1 . d t" k · "k' k ı ha • .. z· ı l· ı· S ı · k ı alı mem muhacım erı a e a oyuna arı seyır- ı' ı onıer c a , '"ı .• ıııc ı a .. 

1 k utç uh ):ta ha· -an?:1ış vek)a·lad\'rılmıstıı: ci kalıyorlardı. .Bu itiıbarla top uzun Bu aracla Ateş takımı, müsarnt! t~-
e e a" n ane,,ıne ·· · 1 ki .. 1 f k · t k · · · ·ıvret ~·ırf 'Clı y ı .. ·. t• • d , Bir hafta havalel-erle karşı ı · ı mu< a aanın aya·- mın c me - ıçın azamı g,. . · • ~ -
aı•al ınl ı!ı1 \ ,ızı:,: e 1 agı.~ ~.1 · d ·ey\·ar larında eriycırdu. Nihayet 22 inci \'C voı du. Fakat muhacimler, müdafaanın 

e\'\'C .a e sıneması onun e " , • . ô . . · .. · ·· ı - k b' · mevcu l" 
1 ·· k 24 üncü dakıkalarda merın sahsı gosterdıgı var ıga arşı ıı c ı-

c;orapçıclan çora(fı satın a an uç -a- . · . .. · d 
S ·h k' · .. ·ı gayretıvle yürihen Altay muhacım ret gosteremıyor u. 

dıııa satasa n a ı • Be ırın mum, ne- h· tt ... . . 4 .. ,'.. il ,. . de kaydetti . Nihavel 40 ıncı dakikada sağaçı;< 
adde karşılasmıs ve aralarında kav a 1 ·~ve uncu go eıını · · • ·-· k .. u· b'. t 

• k t ı"ık ··k · b ten ha- Bu golleri oyun sonuna kadar Ömerin, tekrar uzaktan çektıgı ~~' \e ı ~ı !)U -
1 çı mış ı. avga nı!'; e ' . ' ' . ki 1 c·· t .. .. .. golu de hedı\'e et 

t~if geçmişti. Bu vak"an unutmıyan 11.~·asın ve Hilminı~ swa .ıle yaptı arı <~ oz epeye u~uncu . :3 _ 1 " ı"b· . ~ 
S rh· B k' · t k" tt'i;.- ·ö,·lpn dort sayı daha takıp ettı ve onın 8-0 tı ve maç ta Gozt.apenın ,,a ı ı\e 
akı tınd' . e ırı a ıp e ıc.ı s . - Altayın lehine neticeleiıc.li. . tiyle neticelendi. l Al" 

me e 11
: .. A 1' E: $ __ Göz TEPE : BUGÜNKÜ ı1J,lÇ" . .'; 

.: ~\'\'elkı gece ~ahvede o:ur,ın Be - Bu macı Ateş. Göztepe kar:·ıla:nıası Bugün ayni sahadı~. ogleden ~onra 
k ıı ın ~anına . ok?lmuş ve. ·ı takip etti · finale kalım Altay • Goztepe takınılan 

- Bana yaptıgıııı unuttun mu· '"' 1 · . 1 t·t· • · b . lı' kaı·..,ıl·ı~ac·ıkhr ve bu maçın galibine ) i Bek' d. r,,;acın Haıe e ıgı u ovunun. ı- , .., .,._: • _ . : .. 

1789 da Napolyon Bonapart Mı -
urda iken, Akdenizle Kızıldenizin 
birleştirilmesini İstemiş, bir proje 
hazırlanması işini mühendis Lepere 
vermiştir. Lakin Leper, bir noktayı 
on metre kadar yanlış hesap ettiği 
için bütün hesaplar yanlış olmuştur. 
Ve bu yanlış hesaplara bakılarak sa
nılmıştır ki, Akdenizle Kızıldeniz a~ 
rasında 8 metre seviye farkı vardır. 
Böyle olunca da sular büyük bir sü
ratle akacağı için açılan kanal, ge. 
milerin işlemesine müsait olrnıyacak· 
tır. 

Mısır Hidivi Sait paşa 1863 te Öl· 
I mD f• ır rl e ·, rinei devresi iki tarafın yaptıı{ı lııı-er ga1..-::temızın koydugu J,upa meıasınıle 
- e ol şura an. c·· t l'l ... l c kt"r 
Cevabını veı•mistir. Bunun üz ritu~ golle. bitli. Bu tll.~vrecllel "oz hepe ı ·~kı· \eıFı ~ el mı .',.ınclan e\"\'el ~·ta' 14 ele iz 

S, l"h B ı.:· .. b ki t . rüzgar altına c uşme > e uera er ı. ına a., . ·", c •• -
.L ı . e ıı 1 ıça amı. ıı. A k 1 · · • k ı · nlu··t ,,k·ıı'clleı·ı· lng· ı·lı'z t·ıkımı' le dak i kahıq·da teş ·a e~ını ~en a · ın ıır- mır " ' . • J 

la sıkı;:tırmıyıı ua~ladılar. Bilha .~sa 1 kımııJaşacaklarclır. 

müş, yerine lımail paşa geçmiştir. 

* lsmajı paıa kanalın açılmasına a-

ZABITADA ·--- ... ooo 

Mar·lar Ye hafif parçalar (pi.), 16, 
15 Konuşma - Ulusal Ekonomi \'e Ar 
tırma Kurumu adına Antalya mebu
su 'forullah Esat Sümer: ".\filli suur 
ve milli şiar olarak tasarruf ve iktı
~ad. 16,:15 Kapanı~. 

ı 7,30 Gazeteler yazdırma seı-..·i~ı. 
18,00 Progrnm, 18,08 .:\Iüzik: Radyu 
Caz orkeııtnısı (lbr:ıhim Üzgür ve A 
leş böcekleri), 18,:rn Konuşma - Y·.w 
dım Sevenler Cemi\·eti atlına .M elıru
re Aksole)·: Yard;m Sevenler cemi· 
yetinin gayesi ve bir ..;enelik çalı ·m:ı 
Jarı, 1 8,50 M ü;'.ik: R:ıdyo 'a7. orkes 
trası prngramınııı ikıııci kı.;;mı, ı !1 
Konu ··ma - I>enllesme saati. l\J,l:i 

Bu yanlış hesap, kanal açılması leyhtar olduğu cihetle inşaatın der
(ikrinden vaz geçilmesine sebep ol- hal durdurulmasını ve imtiyazın fes· 
mu~, zaten Napolyon Bonapartta hi için latanbut hükumetine müraca
Mııırdan çıkıp gitmiye mecbur ol _ at etmiş, hatta hariciye nazırını Ba
muıtur. ı bııiliye göndermiştir. Bir müddet ev-

::\1üzik: Rad~ o caz orke;;trası pro~ 
ramının son kısmı, 1 fl,30 Memleket 

--·-·--·----:·' Sınai nliiesseselerin. sı·r Yangın sa-:ıt ayarı \'e Ajans haberleri, 19,4ii 
Hırsızlıklar: Konuşma - Türk :Maarif C'emiveti w 
Odemişte Ocaklı köyünde İbra - ıbenzin ve petrol ihtiyacı Ana yandı kız öıdü ~ıııa. Fa~uk Kurtuluş: Türk. i\fanrif 

him oğlu bmail Turan, hmai karı- . .. . . • ı . ( emıyetının kurulu~u, gayesı v • c;a· 
sı 60 vasında l>uclıı Karanın 20 lira -ınaı mu es. e~el~rc.len bezın.'. pel - EYvelki gece Tirede Gökçen n:ıhı· pışmalaı ı, 20,05 .Vlüzik: Yurcldıııı ,;e~ 

vel ayni fikirde olan İstanbul hüku-
/ki bulvar dün me- meti ıse, bu defa kanalın açılmasına 

rasimle açıldı 
- Baş tarafı 1. inci sayfada -
lleledı.\ c rei"ı Dr, Behçet z, bır 

nutuk Lrad Pılerek lzmirin eıı mu • 
lıim ihtiya<,;laıına ce\'ap nre, tıu ı ki 
bulvarın açılma tbreıı inın cumhuri
yetin 1 ' inci yıldbııümü kuthılam:ı 
gtintine te acliif etnıe:-;irıın mana. ıııı 
anlııtnıı . bu bııh·aı·laım memleket 
.hayatında o/nadııh rolden bah"et
nıi~. Fe\·z:ipa ·a bulvarının açılmas ı 
ı çi n lıundan 25 ene evvel gösterdiği 
lıızunıdan ve i 12 ba~lamı · olma ın. 
d:ın dolayı o vakitki vali Rahmi be
ye butı'in lzrnrlileı; namına te·ekkür 
\'c Lütiln fzmirlller namına t eşe k kür 
. ai:-:ini anlntmı,, nihayet İzıııiriıı ti
c aret merkezi olan Ha mahan e \ 'C 

taraftarlık göstermiştir. 
O zaman padişah olan Abdülaziz 

ile Fransa İmparatoru ,üçüncü Na -
polyon arasında bu hususta müza
kereler cereyan etmiş ve nıhayet Ab 
dülaziz, 19 mart 1866 tarihli ferma
niyle, Akdeniz ile Kızıldeniz ara· 
sında bir kanal açmak gibi büyük 
bir eserin başarılması bu ilim ve te
rakk~ asrının en şayanı arzu hidi
selerınden biri» olduğu ve «bu ite de 
va~ edileceğini ve bunun gerek Ba. 
bıalı ve gerek Mısır hükumetlerinin 
menfaatlerine uyg-un» bulunduğunu 
Mısır Hidivi İsmail paşaya bildir -
miştir. 

kıyme.tin.de bir koj·ununu çalarak rol ve nıotoriı~ ıhlıyaçl<~ı·ını gosteren yesinia Hortuna köyünde Ruste~ ller 20 15 Itnd,·o gaz •tesi 20 ·15 ,:\Jıi 
.\leh mel Alta ·a satmış ve her ikisi beyanname~.erm. tasdıkı . ~m;~ı.suııda kızı 50 j aşında ha:;ta Dudunun e~\·ııı 

1
zik

0

: P~lılıva'n ·havah~rı. :Ü.oo' ziraııt 
de tııtulmu;;ıtur. ~ereclcl~d "g~:·!~.rı~.mekl~ .. ıdı. \ ıla~.et~ ele yatak yanına konulan gaz .. lam- tak\'imi, 21,10 :\lüzik: Rumeli ,.<' * Öc.lemisin Kiraz ırnhıye ine ıase mudurlugunu ve muesseselenmı basından yorgan tutuşmuş, j ,rngın ser had türküleri (Derleyen: Kemal 
baglı Dokuzlar köyünde 11ehm.el, oğ- zi .al~tkaclar eden bu mesele~·ı hallet- c;ıkmı.:;;tır. Evın taban kısmı _r-aı:.~ış, Altın kam, idare eden ::vre:-ıud Cemil. 
lu Has.ın Çoban, Hüseyin oğlu Sü - mış.~ll'.. ... , .· ... ·etinden is- 11 ''..lkı.n yardımiyle yangın :oııdurul- 21,30 Konusma - Siiı· saati, 21,15 )Ji.i 
levman Korkmazın evine girmis ve S,uı.ıj 11 le' \ık m,ıafıy mu '~ur. . .. · . . . zik: Radyo ~enfoni orkestrası (;;;cf: 
7 . tane kovun çanı ç~dmıştır. Uley. lifade eden müe;;,;escleı~n . lı~Y''~'.ı_n.~- Hır ·cı;ıedc_n ben h,ısta olan_ \ e son Dr. Praetorius). 22,:rn AJ. aıı;; Jı a ber· 

· . . nıeleı·ı· nııııtak·ı iktısad mudurlugun d l Duclu 'a k maıı Koı·kmaz bu esyavı ıstemış ve • ' • . . .. zaman a agır .aşan _ ' J' nara Jeıi, 22,45 ;\1üzik: Dam muzig" i. (pil ' ' " · c~ d:ıg"reı·Jerini 11 lıeledıye makıne mu ht ı f d ~gı tt Ha·an Çobana lııçak ve tab-anca "• . . . . . . . . . mu e i yerleı·ın .e!1" r suı-e e .va- 22,55 2;3 Yarınki progmm \'e kapıı-
k · h ·k' · d 11· ·1 henc!ıslıgınce ta:-;dık olunacaktıı. ralanmı~tır. Kendısı hastahane,·e kal çe mı,.;, er ı · ısı e ac ıyeye verı - · ~ F k t .f d ~ nış .. 

mi:ştir. dırılmıştır. a a .ı a e veremıyecek ---000·---

~şte bu ıayededir ki, Süvey, kana 
lı ınşaatı devam edebilmiş ve kanal 
1869 yılında açılmıştır. 

* Sabıkalılanlan Davi oğlu Ça- Hilmi sarhoş olarak Necihin kahve- derecede ağır vazıyettedir. 
ko ve Said oğlu Kamil, Keçecilerde sine taarruz l'tmiş ve tutulmuştur. Sekiz gündenberi hasta bulunan 
Lcblelıi hanında Recep oğlu Alinin Bıçak tafıyormuı: kızı dokuz yasında Fatma da yangın 
kamvo.ıundan 60 lira değerind bir İkiçeşmelik caddesinrle ~1ustafa esna!'>ında ölmüştür. Muayene netice 
mu. ~mha çalımı>ı ve yakalanmıştır. oğlu Mehmet ve Süleyman oğlu Ha- :ine göre, ha~ta kız eceliyle ölmüş-

Kahveye taarruz: midin Ü7..erlerinde birer bıç-ak bulu- tül', fakat •angının verdiği h'eyecan 
F'evzipasn bulvarın HiisP~·in oğlıı nanık müsadere edilmiştir. dan ölmüş olması da muhtemeldir. 

gümrük ara ını en kı :ı yoldan bir- Alay istirah~~ etmek ve ~lele na vc1r- ""'"' NAPOLYON Oı·clul·ırının'"'""""'""'"""""'"'""""''« sanıanlıö-a benzi.yordu .. Yaıııı:ıda yiiı :i. 
lıiı ıne b ğlıyan lıu bulvan ve Cum- ~:ı, onlarla talın I>ek kötü olmak iiz ~- /' ' : yen al'kacla a, lıınayı go!';tcr<lım: 
huriyeL bulvarını açmak için beledi- re, bir ak!'am yemeğini hazırlamak ~ MOSKOVA BOZGUNU i 1 . - Arkada , dedim. dikkati Karşı l . ı 
yece bir çok · ~unılak ve fedakftrlık- kııygu,.;una ılü .• tliğü zaman, ben de, rn : i bır ev görünii.ror.. Herkesten en· •. !, 
tar yapıldığını \'e otuz metre genis. hain hodbinler gibi; yan çantamdaki ~ " oraya girmek, hayatımızı ;virmi dört 
liğindc olduklarını ö~ liyerek demi: iri patateslerden bir iki ·ini, kimse !!1111 """"'""""'" 1 """"""""""""'" 1 "'""" 1111 " 11 "'" 111 "ı" 11 "ı 1111 "" 1111 '·"" '" saat teminat altına almak demek. Gö-
tir ki: .. .. • görmeden yemek için, ormanların de- YAZAN ı Napolyonun Perde ÇEViREN ı Şakir Hazım · zünü aç! .. 

- Ordunun e n b uyuk mlinıe;;:ili rinliklerine daldım. Çavu§u Burginyon Ergökmen Yorgunluğumuza, gün geçtiıkçe a>{ıı·-
ve İzmirlilerin pek çok sn·diih ma-j Ormana girip de patal ;1İme di~ - 23 - !aşmış olan yüki.imiize rağm~ıı koşmı-
ı eşııl F evzi Çakmağm. a~lın~ fa ıyan atınca uğradığım feci hayal ı;ukutunu yip gidi\'ermişlerdi. c"ıtekiler miitema- hayret ediyol'Um. ~a1knt harat. ra~.l- ya ba ·!arlık. Kan ter içinde oraya var
lıulvaııı açarken, İzm ırlılerın mare- na ·ıl tarif edebilirim. Patate:-ılerim diyen soruyorlardı: m.~ı~. ~rzusu .. Bunun yaptırmıyac:ığı ı' dığımı.z zaı:nan ~ördüğiimüz şey o, yük• 

'. l~mıza olan. son u_z . s.aygı \'e evgi-ı donmuş, lıuz kesilmişlerdi, bir parça - Patatesleri ner elen eline g 'Çİi"- kotuluk mii var? sek rtitb lı zabıtler, a~kerler ve bey-
ı;ını d~ teharuz e.ttırırım . . . koparmak için ı,;ıırmak i. tedikçe dişle- din?. Tekrar ateşin etrafında toplandığı- , girlerle o kadar dolmuştu ki, kı~pıııın 

lzmır. cumh urıyetın 1 eyı zkrııı - rirn kavıyordu. - Nerede buldun hun\:ırı 'l Yerini mı:r. zaman, onların bana karşı yaptık-, dibine sokulmıya bile imkan yo1du. 
den en r.:o.k. i::1ifa~c eden şe hirl e~· -j I:ıır~a te:ebbüsleri fayda vermiyor Röyle. !arı muamele, benimkinden bambaşka Bütün gayretlerimize rağmen, kapı-
mızden lıındır. 'r asasın c unıhıırı - ,.e her defasında, dis etlerim, damar- Cevap verdim. ve cidden asiliıne idi. Tencerede pişir-' dan içeri girmek kabil olamadı ve h r-
~·et! . l lıırımdaki azal mı;? kıından bir parçfün- - İşte! Orada, şu yük!';ek çamların dikleri beygir kanından ibaret yemek- kes içercle en az sekiz yüz kişi bulun-
. Alkı !anan hu nutku mu.teak1Jı_ya-, nı daha, lrn buz parçasının üzeırinde kırk elli adım geri,;inde bir ağacın di- !erine dııvet ettiler. duğunu !iöylüyordu. 

1:. komutan, belediye rei ı ''e dıger ı hıra ·ıyordu. Arkada !arımdan hır~la binde ... Biı· yığın var orada... Kai)ık kaşık bu kan pıhtılarını yu~-
z:v~t ~um hıır!ret . bu !\'arını lakibe!ı 1 ı,d:-Jr•diğim mala, ne kadar çok göz değ-- Ve sözlerimin arkasını beklemeden hık. (Arkası vaı·) 

c. H. P. Alsancak 
Nahiyesinde 

C H. P. Alsaııcak ııuhiYl?~i lenı.d 
kolı;, dün akşam Alsancııktaki nahi· 
\"e binasında bir tem:;il vermi~til'· 
Kahramanlar ocağı mıızik:ı»ı da gıı 
zel muhtelif parçalar çalarak halkll1 

mu~iki ihtiyacını talmiıı etmiştir· 
Tenıı>.il bi.i)·iik hir aliıka görmüştli~· 

Pnıti hatjplel'inden avukat ı-ı-.ıJıi 
Özyaman dün Al-;ancakta kalııbalıl: 
ıı;r halk kütle~i önünde cC'ırnıhuri· 
rel> ınevzıılıı bir ıııılul· imci rtıtıiı;· 
ti I". 

000 

Çal·ır efe piyesi 
l>üıı ak am Halkeviııde temsil kolll 

tarafından Çakır l.!fe pire~i ıle Azi:ı;li1' 
komedisi muvaff:ııkıy tle temsil edil• 
mistill'. Halk, temsillere hiivük rağlı<'' 
gö:termiştir. Bu akşam da ayni e~er· 
!er, temsil ohnac:ıktır. 

·uru muş \'e I• evz ı pas:ı bulvarı ag- mı~ olduğunu anlamakta gecikmedim! ,ekiz on kişinin birden, ormana doğru Onlar, daima, patatesleri hakikaten 
zıııa gelmişlerdir. \'e omuzlarım clü:;;ük, tam bir husran ko nııya ba. ladığını gördüm. Zavallı- ormanda bulduğum kanaatini muhafa-
. ~ulrnrı kap":ttan kurd eleyi ke~me- ve, ümit izlik içine.le geri döndüm. lar, nerede, ne bulacaklardı. Arkadns za ettiler. Ben doğrusunu söylemedim. 

· ı ıçın belediye rei i hazır bulundu - Elımde donmuş patateslerden birini dediğim :ıu in:ıanlara bir iyiliğim do- Fakat, bu hadisenin yarın olacak olan
nılaıı maka~ı valiye vermi ve \'ali: tuttuğum h:ıldc ateş başına vnrdığım kunmadığı halde, onları bu bitkin va- !arın yanında ne hükmü var? Yarın 

Tayyare Sinemasında T. 3~46 
. - G~~h.uriyetinıiziıı güzel e~erle. ıamaıı, hep,;i biırden üzerime atıldılar. ziyellerinde, ümide düşürmüş, koştur- çok yakın yannlar, bugüne kadar rıl
rınden ıkı,.;ıne daha kavu8mU\) bulu- Dudaklarımı kaplıyan kan pıhtıları mus, vormuş, zayıf düşürmüştüm, muş olanlara r:ııhmet okutacak karlar 
ııııyoruz. B~lediyemizin ve onu n cok dikk':t. lcri~ i çekmişti, ne olduğumu, ne-, r.io.· ~dükleri zaman kör taliin yardım korkunç, utanç verici bin bir facialara 
·~ıl;;;ka_n reıRı ~>r. Behçet Uz' un çok \e ugr:ı~ıgımı :oruyorlardı. etmediğini, basan karanlıkta bir :ey gebe olarak .bizi bekliyordu.. Ve be
ciegerlı e,..erlerıııde.ı oları uu iki hııl- T~k .söz söylemeden °limclı>ki karı- bulamadıklarını söylecliler. Onlara, nim ötekilerden farkım, bu yarını da
'' al'ın dah-a. nçılma ı dolayı,;ıyl e k cıı ılan kırnıızılasmıs pat.ık,.;!2 , c·anl.ıın- ' katmerli bir yalan daha ·öylemekten ha iyi görmekliğimden ibaretti. 
clilerirıi teb~ik crlcl', ıne.ai arkadas- rlaki patatc..-leri gö. teıxlim. Ilem<'n !çekinmedim: * 
!arına da hı .~eme dü şen ükranları- iizerimt• atıldılar. Bir nncla, ne elimde, - Ben, yığının altıııı iistiine getir- Bfr fcicia - Mareşal Mortic1· - Nrr
mı sııııarını. Bu yeı~i. bulval'lal'ı h: ı . , ne ç:ınl'ımda, bir h.•k patates kalma- elim. Hepsi böyle idi. Beni dinlem<>den kıs 11iı ıııi 11cdi df.!'<'Cr. .~oğuk - Smo-
yırlı olma~ı tamt•nnHıylc acınırıını. mı~tı. kostunuz! /rıı.~l.-r: ı·cıı·ış - Oldiiriilmekten mrnıl 

Vali; m··1ka,.;la kurdPI C\ i k r 'M iş j El ine bin· patates geçiren, ötekileri- :__ Zarar yok, bulsaydık, üç beş ki- kın tıılduın 
\'e sonra nıcras . nıd e b u lu . ı:ıı . zevat. ııiıı kapmasından korkarak, bir ham- şi karnına birer patates, hatta yarım Patatesli ormandan epey uzaklar 
Ba:mahane i:-:ta. j uuun:ı kadar hu 1- kde wyip yutn:ak heve:ıiy.le dur~adan pata le atnbil~eydi, ne kadar iyi ol.ı- lıktan :ol1l'a gene ak~am olmuştu. G:ı-
\ aı claıı geçere•· dlrümü~lerd ir. ı ı-ıırıyorlardı. ~ır kısmı, bırcl~n?ıre ak- cnktı ! ra denen ev harabelerinden meyclaıı:ı 

n .. . . 1 1 T' n 1ı başına gelmış serAf!mler gılıı, pata- .. ,_. k b.. .. .. . 
1 1 

. k" aıl 
1 

d k u kt 
ugun og •c en . onra ,oı· ova Lll- lesini 1 ıı·mak buz tutmui-1 .su unu erit- Gozlerıuı ·an urumuş ınsan arın ge mı· oye y ;: aşıyor u . za ::ın 

ı·ıstik yolunun aı:ılını. m e ı :1 i nıı Dor 
1 
tikten onra .~·emeğe kalkışt~lar. Ne hır:> ve gayzı ile konu an bu adamların sağlam kalmış büyükçe bir bina gör-

110\ ::ı :\1 r inlisincle yııpılacaktır. yıııık ? .. Ateşi görüı,ıce patate ler eri· önünde, utnııcımdan ölmediğime hala dük. Bu, bir zahire ambarı, yahud da 

Dır hııftacla 20000 k si tar:üınc1 an görülen ve pek çok bcğcnıll'n 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARK MUSiKILl 

Kızım Duymasın 
fdmın. hiltiiıı iZ.MIR'.ı'C:riıı giiı mclerıni temın içııı \'akı mliı·:a•aatl:ıı· 
karsısında dahıt·Lıir l.aç >ün ~ii~1nilme:-ıine karar veı·ılmı<1t•1', nu ~oıı 

fırsatı kaçll"mıımalannı sayın ırıiışterılerimize tavsiye eclcl'l en 

1941 YILI FUARIMIZ'ın 
AÇlLIŞ MERASlı\ıl.NE '.tıt fılnıın ele İLK DEFA olarak bıı hayr:ııııttıı 

gösterilnıesı nı:baa<l!'~iııiıı alındıii'ını mtijdclerız. 
MA"lfNELER: 11, 1.30, 4, 6.30, 9 ,,. ............................................................................................................. 
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Cumhuriyet bayramı dün em
salsiz tezahüratla kut/ulandı 

Vaziyet _ s~o!!~!~~~ !&f!~e _ Surigenin istikl~li 
- s .. tarafı ı lncJ ııahlfecle - Garp cephesinin bir çok kesiml-!rin- /ngiltere hükumeti tara-

Askeri 
gcçmiş bulunmakt.adırlar. :\fosko\·ayı de Alman faşist kıtalnı·ının, me,·zileı i- ç J b "k • • 
tehlikeye düşüren bu istikametteki Al- mize yaptığı hücumla~. Kızılordu :J<u,·. J ınuan fe Tl edı/dı 
maıı ilerleyişi, Sovyetler tnrafından vetleri tarafından dü~ınar.a ağli· zııyi
acele yetiştirilen takviye kuvvetleri~·le at verdiırilerek pü. kürtü'nıii>tür. 
durdurulmu~tu . 27 ilkteşrinde h~n•jz ta!l'lamlanma-

Sovn~t mukavemetinin esa~lı sur~t- mış rakamlara gör<' 31 Alman tayya
te kır;lamamış olması, Alman kuman- resi tahrip edilmiştir. Biz"m ı:~ taı·p
danlığını daha zayıf noktalar arıyarak remiz kayıptır. 
miidafaa haltını yarmak için 1fo,ıkova Kııt'i rakamlara g·Jr.·e, 27 ilkıe.<rind~ 
istikametinde yeni bir harekete geç- llfo•korn dvarında rlü ;ıi>·ülf'n ta)·.:m·('
mive •evketmişlir. !erin sayısı evvelce k.ıv·:ldi'ô:l;i glhi 

Bu yeni taarruzla alakalı olarak 8 değil, fakat 20 dir. 
Mozai<k böJ~gindeki taarruzlar da 27 ilkte~rinde ~foskova ci ı a~ l!Hh ~ 
şiddetlenmi~ ve Almanlar burada da dü~man tayyaregi düşürii\m·i•;1iir. 
bazı muvaffakıyetler elde etmişlerdir. MOSKOl'AYA TAARR[H: 
Fakat bu muvaffakıyetler. ehemmi)·et- Londıra, 29 (A.A.) - ~folliMJ r·•d-
li derecede değildir. yosu bildiriyor : 

Gene gelen haberlere göıre Or~l böl- Salı günü ve gece<i. Alın ı ~ ta ı"•.u·o-
ge<inde Almanlar, So\•yet hatlarını !erinden miirekkep gruplar ;\IÖ~kovn 
yarmışlarchr . yalnız bu hareketin in- iizerine hücumlar yapmı~larclır. Tay
ki•af tarz~nın ne ~ekild~ olduğu bilin- yareyı> kıır~ı koyma bataryaları ve f!e-

Dünkü merasimde Tribünde zabitan ve ecnebi devletler mümessilleri memektedır. ce avcıları, düşman tayyarelerinin e«-
-Baş tarafı 1 inci sah ifede - ğil midir? türke borçluyuz. serisini dağıtmış ve Moskovaya var-

:ıskeri, adli, mülki e~·kiın, idare h(ly'eli. l~te bu nıuauanı inkılaba, bu kuv- Atatürk rp~u.n şad obun, müsterih Ukrayna bölgesindeki harekat, Al- malarıııa mani olmuştur. Şehre varııbi-
vihiret W! hel~diye meclbi azalmı, vetlı hamlelere, bu e:;aslı prensipl 0 re ol,;un... Eserının yaşıımasıııa Türk manların lehinde inkişaf etmektedir. len düşman tayyareleri, evlf'r ve sokak-
lıanka ve şirketler müdürleri. gazete- lıiz, Cumhuriyet diyoruz. milleti ahdetti. Eseı·in yaşıyor, esorin Alman tebliğine göır.2, yeniden bazı !ar ÜZP.rinde bombalarını gelişi güzd 
cil<'r yer .1lmışlnrdı. Bütün cihanın kana bulandığı, ateş. yaşıyacak. şehirler Almanlar tarafından zaptedil- bırakmışlaırdır. Askeri hedefler hiç bir 

:lleydan halkla hıncahınç dolmuştu. ,,,,. içinde yandığı, medeniyetin bile Biz, senin yerine şimdi, senin aziz miştir. hasara uğramamıştır. Bir kaç ölıi ve 
<'i\·ardaki lıinaların ter:ısı vo kire- tehlikeye düştüğü bu elim ve fevkala- kardeşin. inkılap yoldaşın İnönüııü Almanların Rostof şehrine 15 ki- yaralı vardır. 
mitHkleri tle halkla dolu idi. DP.niz üze- de. günlC"rclc>: mfü;lakil ve mes'ud bir kendimize Milli Şef yaptık. Senin et- Jonıetre mesafeye kadar sokulmuş ol- BENZi N TAŞ/FA.\' AL.lfAY 
.-inde bir çok seyircilerin bulunduı\'u vatanda yaşamanın bütün huzuri:;le rafında toplandığımız gibi şimdi, İnö- 1 dukları bildirilmektedir. TAY1"ARELERI: 
s:ınılal \'C molörlerle dolmu~tu. lıu büyük günü kutlamak saadet ve he- nünün elr::ıfıııda hnedlendik. Safları- So,·yetl0 r, Harkofıın düştüğünü hfı- Londra, 29 (A.A.) - :lfoskova r:d-

.lf r: il,\ S 1 .ıı BAŞLI }' U 11: ı·.,ranını biilün rntandMl:ır haklı bir mızda hiç bir gedik yok. Eseı·ini ko- la nılanlıycırlar. yosunun bildirdiğine göre Alma!'lar, 
Tribünün önünde yer alan a>k ·ri gurur fakat, elem ka.-ış~n bir sevinç' rııvoruz ve onu yük;elteceğiz. Smıa Kırım üzerine yapılan taarruz. ve doğu cephesine benzin nakli için geni' 

muziı-.<ı, İ.tiklal marşı~ı çaldıktan scın- iç:nde kutluyoruz. olan aşkımızı korumakla beraber buna ileri hareket yeniden iddetlenmiştir. mikyasta tan·are kullanmaktadwlar. 
ra tribünün kar ı;ııııı yerleştirilmı~ }tilli ihtilfılimizin tam bir hüla.;a:;ı lnönünün de aşkını kattık. Seni se\·d!- Bugün neşredilen Alman tebliği , Kı- Sovyet hava km'Vetlerine mensup 
olan hitab<.>t kün<üsünc> çıkan Parti vi- olan Cumhuriyetin, bu mübarek gü- ğimiz gibi lnönünü de ııevi~·oruz... rınıda Sovyet müdafaa hattının yarıldı birlikler, Orel bölgesinde benzin nak-
,;"·"t iıl:ırc hH'eti aza$ından Ekıreın niin yıldönümüncle milletlerin boğazla- Seni tebrik ettiğimiz gibi lnönüııti ğını bilclirmekleclir. Düşmanın takibi- leden bu layyareJ..,rden 150 st!li i\nlc-
o;·an. zamıııı z'aman alkı•larla kesilen mak i~in birbirlerinin üzerine atıld ık- de teb.-ik ediyoruz. ne devam olunduğu da haber verilivco·. mişlerdir. Sovyet tayyareie~i. l>u hava 
.<ıı hilııbeyi irad etti: I:ırını, medeniyeti tahrip ı>den öldürü- Bayramın kutlu olsun Atatilrk. Bu kJRtmclaki harekatta 15700 'esir nakliye kollarını bombala.nısl:ıı· nıit-

cü boğu,ma sahneleırini görmek de~bl , bayramın kutlu olsun İnönü.. alınmış, yüzlerce top \"e tank tahrip rnlyöz ateşine tutmuşlar ve n•gmi 100 
biz; gün~'şin; beşeriyete seref ver·~n. Ey yüce milletim.; eclilmi*tir. tayyareyi t:rlırip eylemişlerrlit'. 

- Tıırıhin en büyük iııkıliıpçısıııı, insaniveti yükselten, medeni)·etin inhi- Cumhuriyet; senııı bütün varlığın- Ayrıca Rumen askerhri de Azak el~- l K! MÜH/,lt MEVKi: 
en yüce cınangırlerııı., en uıu kahra- · dır, biilün şerefindir ... "Bu günü en lıü- ııizinde biı' adayı işgal etmişlerdi•". Londra, 29 (A.A.) - Rus radyosıı-
• nanıarını yttışnren yuce mıllemn, yük teznhürlerle kutlamak senin •R~dyn gazeteni• nun bugün bildirdiğine göre, Kızılor-
\ ·umhıırı;eı.n ı~ ınci yııcıönümu kııtııı hııkkındır.. du, Almanları iki mühim mevkide tul-

Hitabe: 

Şam, 29 (A.A.) - Suriyedeki in
giliz heyetı reisi, refakatind~ ordu, 
donanma ve hava komutanları oldu
ğu hald~ Suriye de,·let reisi Şeyh Ta
ceddini ziyaret ederek ingiltere hü
kümrti ı>amına kendi~ine Surivenin 
istiklüL~ km"Usnıuş olmasını teb1rik 
l!tnıiştir .. 

•• 
Odemişliler 
Yoksul 200 çocuğu 

giydirdiler 
Ödemi·. 29 (A.A.) - Haprsever 

Ödemişliler, Cumhuriyet bayramından 
evvel 200 fakir cocuğu giydirmişlerdir. 
Yakında okullarda yokgul çocuklar::ı sı
cak yemek te\"Ziine başlanacaktır 200 
çocuk ela sünn •t <>ttirilecektir. 

Milli piyango 
-Baş tarafı 1 inci aahifede -

1: ra kazanmı~lardır. 
.500 Lim kazananlar 

!l669 ve 9073 ile nihayet bu an bütliıı 
numaralar l.ıeşer yiiz lira kazanını.· 
]ardır. 

ıuo Lira ka.wm11ılııı· 
Sonu 228 ile nihayet bulan 400 bilet 

yüze~· lira kazannıı~tır. 
10 Urn ka:aııanlıır 

Son rakamı -19 ile nihayet hulan 
4000 biletin sahibine 0.\',1fl lira «a
het t>lmislir. 

A .11 O R T J L E fi 
Sonu 5 ve 6 rnkıımbriyle nihayetle

nen K0.000 bilet il: is 'r lir:ı kazanmı'
tı )'. 

.\'(I"('/(}( ılüştii: 
Oııaı· bin liralık iki ikram ive Adaıın . 

Ankara ve :l!esudi)'e)·e, 20.000 E.ralık 
ikrami.re Eski,,ehire \'e Elli hin liru da 
Aııkarıı)·a isabet etmistir. oısun ı Bayramın kutlu olsun büy(lk mille- maktadır. Bunlardan biri }foskovaya 

J;ız; Cumhuriyet., Tiirk millet.ııin tim... mıştır. 60 kilometıre uzakta Na.-::ı ırmağı, di- ------- - --- --
idam ırnrM"!nı ııal<Zedeıı. lıiiyı.i~ l'urk Bahtiyar cıl<ıın Türk milleti .. Ya'a- B A /,O : ğeri de 100 kilometre uzakta Hoka ıı·- man, kun·etli bir:ikleri nıuhar<'lıe\'e 

1 1 ti k t 
J l sın l nönii.• Gece Fuar gazinosunda Cumhuriyet mag"ıdır c.'<>kmııc,··tuı·. 

ıntı a ın, m tea ·ııı ıumıan lo yı oıı.:e · ' ' ııan ettık. Hitabe, hopaırlörlerle yayılmı~tır. balo.•u verilmiş, şehirde fener alayları Kldyof adındaki generalin idare in- c:1n;:11t YAZİYET: 
Gt-çen umumi harp ~onunda; Türk Bu sırada bombardıman ve av t;11._ yapılmıştır. de Sovyet kuvvetleri, m!ihim ileı·:eme- Lnndra, 29 ( A.A.) - Alınan hal>"r-

mUletının du~ıuğu leci perışanıık ını- y~r~leri, meydanın üzerinden gcçeı·;k f{ ON FER AN S LA R: ler yapmışlardır. Almanlar Son•t ~ı- !ere göre. <on 2-1 saat zarfında :llos-
paratorıuğun suırntunu, takat her~eyııı gıttıkçe artan halk tezahüratını Co>- Dün Halkevinde Ye Parli nahiye \'e talarını geıri atmıya caıı~:yor lar: korn cephe,.;inde Almanlar, pek az mu-
uıttıgi, artık mıııi bır rür.k \c.trııgın· • turmuştur. ocaklarında konferanslaıı.· verilmiştir. SOVl'ET lt1CJVAJ.,FAKIYETl.h,'Tl/ ,·nffakı~·ı~tler kazanm1şla.~dır. Bun:ı. 
<lan oah oıunamı)·acagı zannolunaııgıı G E Ç I D RE S M 1 : D 1 GER TÖRENLER : Spiker, düşmanın şiddetli hücumla- mukabil Sovyetleı-. bir ~ok yerlerde 
ım ı:ımanıla lıuyuK mıııetımızın kıyam \ Programa göre çok pa ı·lak biır •e 'd Saal 16 da. vilayet, komutanlık, rına rağmen Sovyet mukavemetinin muka.Jıil taarruzlarla düsm:ıııı gerin• 
ı·e ıhtııaıi l umnurıj·eti, ila ,.e ilan c>tti. re · p 1 t g cı parti ve beledıye tarafından t~nsip devam ettiğini bildirmi~tir. Kanlı he- atmışlarrlır. · · 

sm, 1 ya 1 m. ış ır. . . . edı'leıı hey'etler, şehrimizdeki istikliıl, d f' t ~k·ı len A 'ş t' ] ·· t ·ı O 1 b··ı · 1 mııh,·ıı·0lıel 0 1· lel,·-Koh~c ıınparator,uk yık!llrken , kıın- l 
1
_ b c ı eo ı ec ı are I)" e gos erı en n• o gesım e < ,. 

W\'e a ıııyadc ırlıklerı sonra cerıkı h."V" ,.e emı1ı'>·et seh idLe. r inin a·bı'de ,·e d Al la So\ ti · t 'd 1 tl · ı· ram an ı·e ;ısıl Tuı" mıııetıııın uıptaze " " , . ;·er e man r, ·ye erı a mıya mıı- rar ~ı < e enmı~ ır. 
lııır cncr.ı, !•e yükseldıgını bütuıı ıııı· •akalları, süvari, lopçu ve molörize mezarlarını ziyaret ederek vilayet, ko- vaffak olmuş Ye biır Sovyet birligi g Crnııhi Ukraynacl:ı, Alman tııurrn-
cınan hıı) ret ve takdırıe gordti. llunuıı lıirlikler, h:ıva da fi bata.ryaları, halkın mutaıılık, belediye ve parti adına çe- işaretiyle gösterilen y~re doğru ilerıe- zu ciddi t

0
hlike te,kil etmektedir. 

huccctı; ıurkiın kıym t bıçumez ıe- co"kıın tezahüratı arasında geçmisler- IPnkler koymuşlardıır. mişlir. Burada 5 Alnımı tıın}a tahrip Kırımda Prekop bölgesindt• pek ee-
ııckarlıgı, ·ı urkun e~sız kahramaııııgı, ]' · K A R Ş l YA K AD A : edilmiştir. tin muharebeler olmu~tur. Harkoftın 
ıurkun nı<.'Ozuk:n ahan asıl ve muoa- , cır.. . . . Bayram Halke\·i önünde binlerce va- Orel nııntakasında muhaı·eb~l~ı'. alıııdığı hakkında Almanların wrdıgi 
ıck kaııı \'C şanlı mazıoıdır. Tıirk mı!- Ekrem Oran nutkunu verırken Kız Ye erke' ızc.ıl•r çok ııarlıık ~- taııuas huzurunda co~kun surette kut- gittikçe kanlı bir ~ekil almıştır. Ilü.-;- hab.rin zaman,;ız olduğu anlnsılıyor. 
ıetinı, turıhın sınesıne gomn1ek ıstıyen nfıııı tenıin .cclen sulh 3ıl>idelerini ı11.ır- ~ki lde gE"çt~kten ~~nra kı7: ve er~ek Jıann1ı~ ve tar.ih öğre:n1en i . Tar ık Zi."_".a ";H.n, .n_ıl~hi_m .tan~. ~~ı \·vetJetr'i kııllun~f· l ~itekiı:ı1 Alman ıradyo!'lu dn ffar~~ft~ 

h t ~ ı ıaıulırrr.a ını arzu ederdik. ta lehe Partı tesk ıla tı geçıd re~mın., Is ı tmnn, P ost.1, Telgı af şefı Hasn n Gu- r.ı k bu nz ıleı Jpmı::;t ıı . sıcldetlı muh·trebeler C'"'J'CYa.n ettıginı 

a1Jık~tılu11,.ehıhı'.ıı·uasJunnıenıa'mıuı~~.·~a~ıgnıaf~~~~:~,~I .:\e v.ıY.ık kı, nılnız Türk millctiııln işt'ırak elmiş, aıkışlanmışlardır . 1ner ve ı;:ı zNöğretlmôen okulut <'dfelbi;·at Sdon iic giinl "'.rf~nda Qrol mıııtak.ı- Lildirıııislir . ' . , ' 
, • _ •... .._ ~ n • .. • ı ·ıllımı evva zevren ara aırın- sın :ı W.ı,·varcı erın z 30 d.. · · 1 · llKl'ıı·h te;ıg ett gımız c unıhurıJ d; uu in•ani düşünceleri duııya sıılhtıııu c ı .. 1 T f .ll : nı 11

' bı' ı .,• ı· ·hita'-- ;·ap. ılmıs Ata\u .. ~kı··ııı k··ı ,.~ .,0· : ı hl t 
11 

• b'! t uh~ı:nan tan- Lenıngrarlrla Rus aı-. ~ıddet.i hü-
' ' · k · c ı · ·ı· · 1 ö . •\'an c · .,., "' ' c ·• z 1' ı o omo ı a np elm ·~ l ·l ş'mal batırla dört k" .- · ııızını h~r şeyımızuır: .llı!ıı hala.sımız, temıııc. ·a ı ge m~mış ":. . . . . . . iri<• üzeri Kışladan 21 top atıl mı$ . annesinin mezarına gidilerek çelenkler !erdir. Hava muh . bel ,. 1 .. . . - ~ıım a'. a . '.. . k .· .

0
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lJUgüıık,i huzur ve ı;tikJalınıız. tıt1tı.111 Ru t.c.ı~lk<'tlılldun.kı·a d'a.zı.ıethı' hmı;ı- 18 inci Cıımhuriyel bayramı hulJ,ııı- 'koıımu~tıır. nın 9 tavrnıre•i d~~trüf~~~'.te .rlusl~~,ı- ,ılmhış"ıt:cı;:ı· !fe t.gı<n"' :a,hı.ıııt.e·clılmı1. IJ"• 
.. 1·• •ıımıız ·~mhurıı~tıesıııda1ıııcmıetı, enı,ıııe uoun ~~==~=:========~~=~=~~~=~~~~==~-T~~~~·~-~~~~-~~~~ş~u~ı·~~u~·~- ~s~a~r~a~~l~~~~·~A~ı ~m~ı~ı~ı~ı ~. ~~~ )CI~ ıe ııamu~ " .. .. k bT t" ı :·· • " ' "" "'"" • ...... 

r:~f,~~i1::1~;l~~;:1~~~·~:~'.f~1ı~:{~~~S~:1~~ ~~·~1~;ıı}..};~:~:~~~~~~~:'.\::l'~ı·~~l(:;r:"~'.~ ... I~;i; .... i~~~~·~.~ ... A·~·iriiği""'fii~i~;;l ' Müzikli Narin Lokantası ' 
nıc; hır Jt_l(l<Jkarıık yoktuı•, den masun tutmak, cıhanda ınnali>~f o·• •U•OUU••U••• •U• oUUU • •••OUUO OUOH •• O • oOOH O OUOU•OOOU•U•• • •OOHO••OOUO OOO•••OOOn • •o o oo.,.~ 

0; bıze iiyle uır aırmagamlır ki; ar- temin olunamıyan sulhu rntanıınızda Arcılcı.- l\uuiı ,hkrıi Pv.,frı 618 ANkeri Satııı Alma komi.•yonıoıdan: 
ıııaganı yaıı:ıııııı gtir ,-csı ht'l' 'f ürkıın belıcnı~hal korumaktır. . . ı - Kapalı zarf u~tıli)·ıe 350 ton kok kömür(i alınacaktır. 
damarlarında asıl lıir k;n olarak do- Türk milleti; bir ç;;lık •al~tıet. ıe 2 - ~fııhanınıen lıcıl~li 860!l liradır . Kat'i teminatı 645 lira 22 kıı-
Ja ·ıyoı-. her fürkün ırn oındc bir ik.ız bütünlüğü ile ve knılmaz. h_ırlıgı;·.c ruştur. 
oc•ı ola•·ak durmadan vuruyor. Bu s 0 5 kahraman :il illi Şefimız lnonunıın d- 3 - Bk<iltme 12 11. !lH Çar~amba suat l:J de Kiiçlik çekmecenin AY· 
.. r"'.r 'J'ürk gQn~ iği~ Bırinci \'azifen, rafında ~aşn1adan \"e şa~ırmadan ?u cılar köyündeki ~atın alma komi~yonunda. yap1lacaktır. 
Tiırk istik.,ıLnı, nırk Cunıhuri;etirii, lyolıla sonuna kad:ır yü.-iım.ek azmrn- 4 Şartna~ıe he•· gün mezkur komisyondan istenebileceği gibi mek-
ilelelıed, muha[nza ve müdafııa etnıe'.<- dedir. Bu azmimız, Ye wr<lıgı~uz sol.- tupla da müracaat edilir<e cevap verilecektir. 
Lr.> eli~ vr. !ere mutlak vefamız her tarafça. laK- 5 Eksiltmeye girmek istiyeıı ticar<'l odalarınca mukayyit olmaları w 

Bu kan; uumarlarımızcla döııdiı1'çe, <lir t-ılilmi~. buna kanaat getırılmı~ ol- bu i~lerle iştigal elmiş olacaklardır. 
lıLı ses; kalblerimizde duyııldukca: duğıı inanındarız. Tlirk; ahdinrle .•e- 6 Eksiltmeye gireceklerin mühfürlü teklif mektuplarını kanuni ve-
l 'ıımhımyel eb<>diyen yaşıyacaklır. bat, azminde herhalde ılernm ed~r. sikayı münakasaya iştirak vegikasını ihtiva edecek olan kapalı 

Biz; bugün böyle bir günün bay•ra- Türkün manası budur. zarfları ihaleden I.ıir saat en·eliııe karlar Avcı lar köyündeki >atın 
mını kııtlııyorıız. Bu hakikatten zühul edenler olu·ı·sa alma komi<yon ri;•a,etine makbuz mukabilinde vermele~·i la-

Jlıı lıaı·ram: hiiliin milletıere iirııek Iıunıın d:ı hatası bizim olmamakla be- zımdır. 15 18 30 2 
olan bir milletin, Türk milletinin var- raher, tarih boyunca mevcucl kahra
lık bayramı, ~an bayramı, ~eref bay- manlık misall<'rini tekrarhyarak lıu 
rıımıılır. 18 milvon kahraman Tü·rkiııı hataları düzeltmek vazifesinden de çe
benlik \'e varlıiının mukadde' bap·a- kinerl'k değiliz. Bizim tl'mennimiz sa-
mıcl ı r. Kutlu olsun arkada~lar... dece ateşle oynıınmama<ınrladır. 

il iç lıir milletin basarıımııclıgı kısa Aziz yurrlda~larım; 
bir zıımanıla,köhne zihniyet ve an'ane- C'umhuri)etin h€~· gün bizi. dah:ı 
1 ri ı km ;ı mü ""-'!Cseleriylc kökünden iyiye, ılaha ılogruya götüren fe:>iz n 
yıkarak yepyeni bw hey'et halinde biz, kudreti w Cumhuriyetin; yarattığı 
rumhuriyetle yük eldik. birliğimiz, ve bu birliğin timsali olan 

~lilletleıin ebedi varhklan yanııııla ve her gün daha kuvvetli, daha kud
hirnn kıular kısa olan 18 y ılda, Türk retli ve rlaha bilgili yeli~en ordu, do
milletini; dahilde ve hariçte .<evilen, ııaııma ve hava kuvvetlerimiz bizi, 
ayılan ve güvenilen hürmetkar m~v- sulh yolundaki gayemize <le sehimetle 

kiine ~ıkardık. :\1emlekette her türlü ulaştıracaktır. 
•an'atıı ıııki~af ,·a-dik. ihtilafları dost- A•·kadaşlar ! Sözlerime son ver
luğıı. do tlukları ittifaka çevirdik, mezden önce; feyizli Türk Cumhuri
ılosllarımızla halisane ve merdaıı~ mıi- yetinin nıü·~'"i:;i ve Türk devletinin ba
nase'lıetler idame ettik, dahili ve hari- ni"i milli kahraman Atatü rkün nıhu
rı sirnsetimizde ulhıı esaslı bir pren- na hepimizin, bütün Türk milletinin 
~ip saydık . minnet ve tazim ve '.ekrim l eriııi lıir 

Bir milletin kaikınması, yiıkselm• .,i kere dıcha tekrar ederım . 
için raptığımız hamlelere, aldığımız Hayatta, ~.-efLe yaşamak hak ve 
i>rensiıllere bakııı. İns.ını ha)·retlere ze,·kini bize kazandıran Cumhuriyet 
dii iH'cc kadar buyük w i:rabetli rle- Ye inkılabı biz, Ebedi Şefimiz Ata-- ~ 

Deniz gazinosunda 
Perşembe eğlenceleri 

- --ooo 

Karmen Padi ve caz orkestrası 
Masalar Yemeklidir. Evvelden 

angaje edilmesi rica olunur 

Çoıınkkrrlr o.~lu·ri po•lcr uı.17 Nnlııı nlınrı komiR11nıııı11cln11: 
Cinsi i.\1iktarı Umum tutarı Teminatı Mukav~lesi 

Odun 
Odun 
Odun 

Kilo Lira Lira 
17,500 7600 577 

7 40,000 12580 \)44 
260,000 42!!0 61:ı 

1,047,500 yekun 
İhalenin tarih ııün ve saati: 

111111941 salı 15 de 

> > > 
Açık ek•iltme 

11/ 11/ 941 8nlı 15 de 
11 111/941 salı 15 ele 

l - Ayrı a;·rı ~artnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı iki ka-
lem kapalı zaıı·f ve bir kakm açık eksiltmesine lüzum görülen o

dunun ihale günü 11-11-!!41 salı günü ~aal on beşle yapılacaktır. Kapalı 
zarflar kanunun tarifa\ı dairesinde tanzim ~dilmiş olarak komisyona 

bir saat evvel ı·erilmi~ bulunacaktır. 
2 bteklilerin belli gün ve ~aatta vesika ve teminatları ile birlikle 

komisyonumuza nlüracantları. 
Şartnamesi h€1r gün komi<yonda görülebilir. 

26-30-3-7 

lzmir Tramvay ve elektrik Türk 
A. şirketinden: 

Sonlesrin 1941 ayı zarfıııda ~ebekedc ameliyat icrası için cereyıınııı: 
ı) 9' ve 23 Son teşrin 19H Pazar v;ünl€•·i •aat 9 dan 15 e kn<la r : 

I Darağaç X\' Küllürpark 
J1 Tepecik Karşıyaka 

I1 1 Al•nncak Bornova 
I V Basmahane Buca 
IX Eşrcfpaşa Knılçullu 

2) 12 ve 26 Sonteşriıı 19<11 Pazar gün ler i saat 9 dan 15 e ka rlar: 
V Çarşı XI Gnzi bulvarı 
V ı Bahribaba XTT :Meza rlıkbaşı 

VII I Güzelyalı XIII Agansör 
VII Ka.-antina XIV Gazi bulvarı 

X Konak XVI Gümrük 
Sektörlerinde kesileceği say ın halkı mızca b ilinmek üzere ilan olunur. 

ATATÜRK caddesind~ 112 numarada tee•süs eden \'Afif,\" lokanla•ı 
bayramın birinci gününden itibaı'<'n umuma açılacaktır. Her gün öğle :.·e
ınekleırinde saat 011 ikiden bir lıııçujjıı kadar klfısik muzik ve akşamları 
saat ALTIDA.\' itibaren m-:>mleketin ('D mütena saz heveti ve okurncuiıı
nnı dinlemek zevkini ancak .\',tfl/X LOKANTA' ve GAZ1NOSUNU te•
rif etmekle elde edebilirsiniz. -

Anbar inşaatı 
Satış kooperatifleri birliğinden: 

Nazilli (Islah istasyonu) ve s.ı rıhanlıılıı yapılacağını Yeni Asıı· 
gıızete: inin 3. 8 ve 12, Aıınıloiıı gazetesinııı de 1, 9 ,.e 13 Birinciteşriıı 

ıı(i,h:ılarnıdıı ilıin ottiğimiz amb:·1· irn;aatıııa 15.10.!l-11 de )·aıııl:ııı açık 

ehiltınerle talip çıkmaılığ111dnn bu d;>f:ı pazarlık suretiyle 7. 11.9-11 Cunı;ı 

glıııii •aol 16 da ihalesi yapılacaktır. Proje, kc. if Ye şartnamelerini gör• 

m~:.. istivenleriıı Rirlifdnıize mlirar:ıatları. :ıo :ı (4527) 

lstanbul sıhhi müesseseler ar
tırma ve eksiltme komisyonun
dan: 

çaıııll tuveııan könıüril kapalı Hasta hane ve sıhhi müesseleriıı 1475 ton 
znrfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 7 11 941 Cuma gilnıl ~aal 15,30 da Cağaloğluncla Sıh· 
hat 'e iı;timai ınuaı·enet müdürlüğü hinasında kurulu komiKyonda yapı
Jacakiır. 

2 :lıfohammeıı föıt beher ton ıçın 15 liradır. 
:ı - ,\fovakkat teminat 1660 liradır. 
4 - İ$tekliler şaırtnameöini çal!"ma günlerinde komisyonda göre

bilirler. 
5 -- istekliler 1941 nlı Ticaret odası \"esikasiyle 2490 sayılı kanunda 

yaıılı \•e•ikalar ile bu i.,. v<>ter muvakkat garanti makbuz \"eya Bankıı 
mekruplarıyle zarflarıııı ih:ıİP ~"atiıırl•·n bir ::aal e\'Vel komisyona mak
buz ınukabilinde \"ermeleri. 22 25 30 6 (9236/443.5) 

İzmir Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim şirketinden: 

Izmir Pamuk Menoucatı Türk Anonim Şırketiııın :11erkez yazıhaıı~
,.: llal kapınardaki fabr;knsındnn lzmirde Birinci Kordonda 17·1 ıııt
marnlı binaya nakledılmi~tır. 

) Jerkezden mü~a!\dc ~~\n1ııdan ı. ,~ bır kinıse fabrikaya gtrı.~mıyrr~ .. 
ği nden şi rkete ait biitün ·~er ıçııı yukarıda yazılı adre•e nıüraraıt 
etmek liiz ımdır. 28-2!!-30 ' 4502 
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_F I_K_R_A _I Ankarada muhteşem bir 
geçid resmi gapıldı 

Sibirya 
Doğusunda o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

•• Olüm Duygusu - Battarafı l inci aa.hifede -
Milli irademizin bütünlüğünü ko· 

Yamanlar, bir kaç defa gökyüzüne rumak için hepimiz çdin vazifelere 
baktıktan sonra konuşmasına devam hazır bulunuyoruz. 
etti: Aziz vatandaşlarım; 

1 

Sovyetler bir iht.ivat . . 
ordusu Yetişt.irivorlar 

- Eğer ayı ilP fil, bir zaman gelip Dünyayı sarmış bir engin kasırga· 
dünya yüzünden el etek çekecekle- nın türlü tesirlerini biz dP. memle- Kuibi~e f, 2!) (A.A .) - Unaytt• d 
rini, yani öleceklerini bilmiş olsalar· ketimizde duyuyoruz. Büyük yangı- Pn•" ajan~ı lıild1rinll': 
dı, ümitsizlikten ya vereme tutulur. na bulaşmamanın çaresi ve bütün B:ı~· kal :ı :< ke ri JıÖJı;e ~iııtlen gcl ~ n tcl
lar, yahut çıldırarak derhal biribir- dikkatimize rağmen bulaşırııak şe- ıı:raflara gün• Ruslar, ,.;İmdi Silıiryaııııı 
lerini parçalarlardı. refle vazife yapmanın ilk şartı, yan. doğu ~ nııda uzak IJiı· (~ı ! \'l't'd<• bir ilı t i -

- Hayvanlar, öleceklerini bilmi- gın ortasında yaşadığımızı bir an nıt ordusu veti stirnıektedirle ı· llıı "h-

Ruzveltin nutku- A vustralyada hü 
nun derin akisleri kumet de2işti 
Hitlerizmin, Latin Ame

rikası hakkındaki 
hülyası 

amma 
Harp gayretleri ayni 

hızla dcvaında 
yorlar mı sanki! unutmamaktır. tirat kıtala •ı:ınıı · Almaıılarııı l:;tlıik et-

- Hayır, bilmiyorlar ... Zevilhayat Çok mahsul almalıyız. Her şeyi . tifd yn ııi harp .~ ::1·tları altıııda kıska~'. l . "b" k Lizboıı. 2() ( A.A. ). - Lizbondan 
içinde ancak «insan» dır ki bu me- mizi idareli harcamalıyız. Her okul- harek~tiııde ıı nasıl ka(:ııımak liızım ıt<'l- 1 H J 7 de {l gı l ·arar za- Loııdra\·a harekr.t eden Avu,.;tralva 
şum neticeyi bilmekte ve yine yaşa- da, her iş yerinde, her tarlada, her diği, maneviyatı Lıozınak i<:in y:ıpı l:. n n1anı uzun oln11yabilir hükümetiniıı hususi mümes~ili 

Roma üzerine gürügü. 
şün gıldönü~ü 

Ilitler, ltalya Kralına 
ve i\fussoliniye telgraf 

gönderdi 

Mussolini "Bolşeviklik 
ölüm halindedir,, dedi 

maktadır! zamandan ziyade çalışmalıyız. hücumlara ııa,.;ıl kar:-ıı konulacağı \'(' Sir Earlai Pergo. gazetecilerlı> yap-
- Yaşamasın mı? Şuurlu, çalışkan vP. kahraman mil- taııklaı la nasıl i:;\ birliği yapılacaı!ı öğ. Lonclra, 20 ı (A.A. ) .. -.-. Röylt•ı·: tığı görü')nwcle: . . . Beri in, 2!) ( A.A.) - Roma üzeri. 

Böyle bir şey söylemedim. Bili.- Jetler ancak bu dP.vrin hakkından rPtilnwktedir. Bu haberler, Ruslann Ruzveltin nutku, btılun iııı.r i li ; : lı a - - Son zan~an~:u·da ~\\ u~tıalyacla ae yürüyü~ün yıldönümü müna;:ebe-
kis, öleceğimizi yüzde yüz bildiği- gelebilirler. memlekdi ıı uzak bölgesinde har.ı·rl :ın- .:.!111 t<ı !· ; J•ııclan . lıaı·aı· ::-Ui muta lealar I hükümei clei(ı'5mı~ olmakla b~raber tiyle llitler, ilalyan kralına a!lağıda 
miz haldP, hayat mücadelesinden yıl- Büyük Türk milleti; mak >'Ureti~le haılı ~ dl'\' anı ed cek lı•ri- la n :- sıecl i lmistir. B'lsmak:,lel rr 1 ~\'UstMl .\· anııı harp gayı·e>tleı·ı :ıyni ki telgrafı göııdermi:;: tir. 
mamak ve ondan ayrılmamak İrade. Cumhuriyetimiz yüksek ülkülü, ıı i gö, (ermektedir. llitleri7Tı1 !rn.r~ısındn Ru ·1,ve\t . ıı .. \ . i$ıcldette de\· anı ('(ml' ktedir. c ltal/an tarihinin ~eyıiııde maııa-
si, insan oğlunun ne yaman bir mah- temiz ahlaklı, vatan yolunda canını TANI\ IA.VI-:S/: :nerik, ı· ı . ı!lll'tiııiıı :· 7.Ü H ;ı n r :-> ı :ıl. i- Demi~tir. lı bir cliiniim ııokla:;ı olan hıı vılrlö-
1\ık olduğunu göstermektedir. Bu - esirgemiyen ileri bir insan cemiyeti- Diğer taraftan bildirildiğine g-i.ıı't'. \in .•:,rfrt: ; ğ-i g:ıy n•tı tt>lı.ırii :: ntLir • ooo ıılimiinde m:ıje~tenizi dü,.;iinÜ\'~r ve 
nunla beraber.... :ıin idaresidir. Sveıblovik viliwdiııde tank imali için ~ekte, Lflliıı Amerilrası h:d.: kıncla J h b ona göre gerek kendi şahsi ve ieı·ekoe 

- Evet, bununla beraber.... Cumhuriyetimiz, milletimizin ken- iaıı<· l -: r toplaıın;ıstıı·. r~ ; ihVl'l' nıüt : tl e ::ı ;; ınııı Rıızvcl ~ tara - aponya ar e mtittefik italyan millPtinin istiklıali 
- Sebebini ke~fedemediğimiz ruh di taliini doğrudan doğruya idare · O(J( fınclaıı ifsa Nlileıı harita ile TfitlP - için en .~anıiıni ft>menııilt'rİmi sıınu-

buhranlarımızın, inkisarlarımızın, etmesi, mmı iradeyi ancak kendisi- ı·s·,·eı· .sıılaı·ında IJıılıııı!"n ıizm um fııeıini.ı ~ü ~tl'rildii!in ı yaz. gı·rmek ı·stemı·yor yorum. 
bedbinliklerimizin, kalenderlikleri - ~in kullanmasıdır. . -.. - ~ ... ~ maktadırlar. Hitltr, ayni zamanda l\.Iu~.;oliiliye 
mizin ve ucu bucu gelmiyen eğri Bugün bizim büyük bayramımız - hasıbos tav\·arc 'i'a\·mi,.; gazetesi eliyor ki: de a11afıclaki telgrafı gündPrıni•tir: 
büğrü rüyalarımızın menbaını, ayı dır. Bu anda bütün vatandaşlarımla , • • • Di.i.nvanın hiç bir : ·erinde 1 !itle - 116 h d d J k Dt'Ce: 
ile fili ya verem, ya da deli yapan bayramlaşmaktan çok seviniyorum. Stokholııı, 29 (A.A.) _ Salı gliıı ii ıizmin . manasını Ru7velt kadar c:a. ıv.ıançurga U U Unua i «RÔma üzerine yüriiyüşün ~ tu 
(öleceğimizi muhakkak surette bil- Mılli bayram; şanlı ordumuza, Velz ada;;ıı rnkınında denizde b:ısıbos iıuk anlıyan devlet nisi .voktur. illıl hadise ne imiş ? yıldönümü münıısebeti:,·le şahsıııı -
mek) dehşeti teşkil etmektedir. izci ve talebe evli.dlarıma, kadın ve Llolasaıı bir. Alman tavrnre,;i bulun: leli için de tehlikeyi tamam<: 'l anla- zın YP faşist italyanın mesud i::1cik -

- Fazla mübalega! ~rkek bütün vatandaşlarıma kutıu 1 mırnlm-. Tavvarede mii;·~ttebat namı- mıştır ve hiç bir devl2t rei,:;:, Ruz - Tokyo, 29 (A.A.) -.- Taymis Ened- halinin r-efahı için en samimi knıen 
- Hiç de fazla değil! Bu dehşet, al sun! na kimse bu·l~nmt\"Ordu velt gibi hareket edemez. va Taymis gazetesi, Japon VI.! Sovyet nileı imi sunuyorum. 

gayri şuurun nescini kendi elyafiyle ANKARADAKİ KUTLULAMA 1. vec: makamları tay;·areyi mfü;acle- Gazete, Amerikan harp gemileri- kuvvetleri arasında :Mançurya hudu- ·ı Yeııi bir Avrupa kurmak için z:ı-
ördüğünden dolayı, karanlık ve ka- MERASiMi re etıııisl e rdir. ne yapılan hücumlaı dan da b:!hse<le dunda vuku bulan müsademe hakkında fere clo~rıı yapılan mücadelede bize 
palı bir mağaranın ortasına çörek- Anka ra, 29 (Hususi muhab irimiz- · ---ooo r :! k, bunların uzak şark hiicfüeleri- pazarte"i günü Tas ajan~ı tarafından, müttefik olnn italya içi.ı yaptığım 
Jenerek fırsat bekliven esrarengiz den tl'iefonla) _ r.umhuriyetin on B / . c J f k~./l :ıe ·re:;ir yapm·ık makrndiyle yapıl • verilen haber müııa;;ebetıyle şunları temennilere bütün Alman milletinin 
bir yılan kadar sinsi ve tehlikelidir . . .;ekizi nci yıldönümü, bugün yurdun U garzsı anaa ev lJ' er cığıııı, H.uzveltin nutkunun Ameri- yazıyor: temennileri de iştir'!lk etmektedir. 
Haberimiz olmadan iç varlığımızı ne r kö. esinde milletin içten ve heye- Sofra, 2!) (A.A.) - Ru,;çukta boz- kan milleti:ıe bir ihtar teskil Pttiıi:i- Japon va ve Sovyetler bi11·liği do:;ta- Mussolininin nutku: 
ekseriyetle pençesinde tutan odur. canlı tezahiiratiyle kutlulanmıstır. guncııluk hareketlerine tn;;ebbi.is stH;u ni \'e Hitlerin Latin Amerika~' hak- ne müm;sebei halindedirler. Hududda Roma, 29 (A.A.) - Roma iizeri:ıe 

- Ondan kurtulmak... Bu nıe ıı<l .nl<lönümüııü kutİula - ile 6 komünist !Hkif edilm'iştir. kındakl sözlerinin bir ihtar mahiye- hakikaten bövle bir şey olmuşsa, kllı yürüyiişlin yıldönümü milnasebeth·~ 
- Allahın huzurunda camide, mak iç in günlerden beri hazırlan . tinde bulunduğunu yazarak: memur ve askerlerin fazla heyoecanla- :e yapılan tezahürat, dün gece ~~n 

havrada, kilisede ve evdeki ibadet- .nııkta olan Türkiyen in ba~ şehri An- ooo «Ortaya çıkarılan harita, milita- rından olmmıtur, daha fazla ve mühim ııaddini bulmuş, Venedik sarayı i). 

!erimizde bu (ölüm) bilgisinden mu. ,rnra, d ıı ha dünden itibaren milli ALMANLARA GORE :· ist bir rüyanın, Alm:m Rayhı:un bir sev addedilemez. Egasen mazide bu nünde durmadan tekrarlanan (Du-
vakkaten kurt .. luyoruz, hayır kur- ıayraklar ve vecizelerle ~üslenmişti. eseridiı' ve haritasıdır. gibi. hı1di".eler daima mahalli kuman- çe) ;;~,;!eri üzerine saravııı balk<'?':ıı-
tulmuyoruz, ölümün seametini ilahi Bu ,;abah, kutlulama merasimi icin -Ba!! tarafı 1 inci sahifede - Amerika birleşik devletlerinin danlar tarafıı~clan muslihane halledil- na çıkan l\fo~solini, şu ·sözleri söy-
huz~rlarla kısmen tahfif ediyoruz, yollara dökülen An kara halkı, ge- . Kırım yarim adası ge<-idincle fevka- +.,lı likede bulunduğu reisicumhur mi~tir. !emiştir: 
onu, sevap işliyerek (cennete girme) çit res minin yapılacağı Hipodrnma a- Jade tahkim edilmiş dfü:;man me\·zileri Ruzvelt tarafından misli gö -

1 
• * - Arkndaşlar! Faşis!lerin Rımıa 

hillyalarımızla belki de süslüyoruz. kın etmiştir. İzcilerin boru ve tram. delinmiş 18 - 28 ilkt-:Şrin arasında .. ;; lnıemis bir tarzda bildirilmiştir. 1 Radyo lJU.ZCfe,~ındC:ı.:. t d • üzerine yürüyüşünün 20 iııci yıiı:u 
Maamafih, bütün dinlerin ve Allah Jet s e:-;J eri, Ankarayı sarsmıştı. düşman kuvvetlerinden topyekun 15 "nıPrikan meydan okuyu'?una karşı Japon. ~azetesı ne.,ıı. ı~ a 1 ~ an. anla- kutluhn·.ıruz. ~Iilletimiz, bugünü an 
fikrinin menşeini, (öleceğimizi yüz- Gençlik teşekkülleri ve mektepler bin 700 esir alınmıştır. 13 tank, 109 't.J:Herin karar vermesi Jazımdır.> de şılıyor kı J~p.oııya, ~O\Je;ıeı~ bı~ mu- anesinl'! li'ıyık bir şekilde ve istikba
de yüz bilmek) faciasında ararsak talebesi, l\Iilli Şef İsmet İnönünü se- top ve bir çok kamyon tahrip veya iğ- 1, ıııektı>dir. harebeye gırı~mek ıs'U'm me tedır. !ine ai~ vazifelerini verinıleııd!ı·erek 
hata işlemi§ olmayız. Jamlanıak için Milli Şefin geçeceği tinam edilmiştir. Deyli Telgraf g'.J.Ze~esi d~, ~uz:·el Yı •n lavrıada idam/ar kutlulun~r. 

- Eskiye nisbetPn din fikirleri yollarda fasılalarla yer almıştı. Rei- Mağlfip edilmi::ı dlişman' kıtalarının i in nutkunu denizlerın hunıyetıne u6 os 3 Yirmi :·ene CV\"el ilk mücadt!leyi 
pek gevşedi! sicumhur, tebrikleri kalın! için Bü- takibine devam olunmaktadır. tah.,,is elliğini, bunun Amerika ta- B0ırn, 2fl (A.A.) - ~elgraddan ge- yaptığımız bolşeviklik önünde şim. 

- Dini fikirleri, yalnız ibadet ve yük Millet Meclisine gelirken bu BiR ADANIN ZAPTI: >"ih:nd:? vatanda~ların azmini gös ~ len bir telgrafa göre, şımali Bosnada di müttefiklerimizle birlikte müc:ı.-
ti.atin için" sıkıştırmıyalım! Labra- {e ,ıçlik s~fları arasından geçmis ve Rumen kuvvetleri Azak d<Jnizi. ııi- te,.d"ğini, Latin Amerikalsı hakkın- Klavnink haı•p divanı kısa bir mahke- dele etmekteyiz, müttefikleriı: ı;;ila-
tuvarında yeni bir buluş heyecaniy- "ıararetle • elirnılaıımış, alkı~lırn~ış- mulinde b!~· adayı isg-c1l ederek clü'ş. da meydana çıkardan haritanın, bu- meden sonra ı:l kişinin kurşuna dizil- hi.rle ölüm derecesinde bulunııvor. 
le didinen alim, masasının başında lır. mandan tc-mizlemişlc>rclil'. · :ldaki nazi ajanlarımıı faaliyetiyle mesine karar vermiş ve hükiim infaz Rol~eYiklik, lngiltere \'P Ameril~a 
yeni bir felsefi sistem kurmıya ça- lııiinli. lıtı ktıd al giiııcl .. cumhuri- Doncçiıı şimal kesimind İspanyol ı.ıliıka~ıııı göstcı·mcktt> olduğunu, bu edilmişti!'. dan )~Ul'dım lıc>kliyor. Ne Çiırçil, ne 
lışan filozof, ebediyet davasını hay- vetinı ! zin kunıcmm Eb~di Şef Ata- mavi tümeni, nıClteaddi<l yerler zapt -1 a anların r;ıaks.adı, . Hitl~rizmin, ;e- ooo de dıger elebaşılar, bolşC\'ikliğiıı im 
kıran şair, (güzel) i arayan ressam, türkün murnkkat kabrin i ziyaret et- cle rek miihim miktarda e;;i r almı ııtır. nubi Amerıka uzerındekı ı>mellerıne J ·r t J • • h.~ nna n~an~ olamıy:ıcaklarJır. I!ü -
müzisyen, yeni kıt'alar keşfine çıkan ' iği ~ ırnd :ı Etnografrn lllÜZC' .~ İ önün. Sava~ tayyarelerimiz, giindüz ve vardım eLmek qlduğuııu y az makta- ngı iZ ayyare erının tun ınan:lerı yıkıp gececeği1.. 
bir kutup seyyahı, büyük muharebe- le Büyük .JiillL•t Mrclisi rt>isi Alıclül- gece l\foskornyı yaııgm ve iııfiliık lıom- dır. f aa}İVCİİ 000---

ler ve inkılaplar yapan şahsiyetler, '-ıalik Rend :ı , başvekil Dı·. Refik Say lrnlariyle dövmfü;ler, '!idcletli infilitk- .Maııçe;;ier Guardiyan, Rıızvelliıı ., , ... ,. Amerı·kan 
hep birer (meçhul) ün, birer fkur. i am \"e g-l'nel kurmay lrnskanı nıa- )ara v 0 yaııgıııl:wa spbebiyet vel'mİ~- nutkunun lıir dit'ektif olduğunu ya- Londra, 29 (A.A.) - IT:ıva ıı:ızır- 1 
tuluş) un peşi sıra koşup gitmekte- ·e ·al Fe\'7.İ Çakmakla V ::! kill e r He- !erdir. zıyor ve şöy)p diyor: lığının tebliği: 
dirler. Bu ~idiı, Allaha gidişin ve \'e ti aza 1 ve mecli,- gnıpları reisle- DEN ]ZLERDE: tBugli n hadiseler Amerika~·ı , reis Av tayyarl.!lerimiz, Manş ve şimali askeri heuetı• 
ona bağlanışın başka bir çeşididir ... \'İ tarafı.ıdaıı i tikL·:tl edilmi~lir. E- İngilter~ye karşı :o;ava;ıta Alman de- Vil;;oııun haı p ilıinına k::ırar vermesi Fransa üzerinde salı giini.i yaptıkları 
Din fikrinin ve sahaları başka başka ~Jecli Şef Atatürki.in mm·akkat kah- nizaltıları, C'ebeliittarıktan lngilterere irin kongreye müracaatından ilel'i- ke11if uçuşlan esnasında hava muhare
da olsa bir (Allaha) inanma ihtiya- ,.ine çelenk koyan illilli Şef, Diiyiik giden bir kafileye üıanuz ecl"rck top- deki zamanııı aynidir. Daha Lazı ha belerinde 2 clü~man av tayyare:-ıi lah
cının bilakis son zamanlarda daha :\!illet :\!eeli~in c gelmi') ve ~frelis lıi yekun ,17000 tonilato hacminde 11 IJU- zırlıklar lazım olmakla beraber 917 rip edilmi~tİQ". 
çok kuvvetlendiğini müşahede Pt - nn"ı iiııiindc biı muhafız kıtası tara- yiik Bı itaııya vapı.:•runu lxıtırmı:;ıl:ır- sene ·i11deki gilıi karar verile~ek z ~t- Dunkerk bölgesinde ınavuııalaı·a W' 

mekteyiz. fıııdan -<Plitnılanmı iti'. dır. Kafileye refakat eden İngiliz tor- nıan uzu:ı olmıyalıilir. » diğ-Pr hncleflNe hiieunı edilmiş ve bir 
Kanaatimce, insan oğlunun bir za- Biitiiıı d e\·Jpt erkfı?Jıııı .ı, nıliessp,.;t• picto muhripleriııden Lıirisi batmıı,ıtıı-. Nevyork, 2!) (A.A.) - Akıl erdi. ılii~maıı av tayyare ·i «Rereh tayyu-

man gelip (öleceğini) katiyetle bil- ıer miime:sillcl'inin ve kordiploma • KafilPd'!n yalnız 1ıir kaç kiicük gemi l'ilemiyccek bir vazıyet hü<li..; olma- re • meydanında rerdp tahrip oluıımu~-
mesi, kendisinin maddi VP manevi tiğiıı t ı>brikleriııi k::ılııılden ~oııra kac:abilmi1tiı·. dıkça Amerika, harbe :•ukııı<la naza lUQ'. 

bambaşka bir hüviyetle ikinci defa Hipodroma gelen :\Iilli Şefimiz, ri- 28 w 2!) ilkt.e!lrinde sa\'aŞ tay.varde- ı·ıyaV.,uhusında da tlah!l obcuktır. . Sahil muhafaza,.;ına men~up Hudson 
yaratılmasını mucip oluyor. Asıl mü. vaseticuııılıur tribi.inüne seref \'er . rimiz, İngiltcr.·enin cenup halısı kıyıla- Deyli Ilerald gazele~n başmuharrı tayyareleri salı sabahı Ter'?lhelling 
him nokta, bunun insanlar tarafın- mişlerdir. · ı ıııclaki liman ve ia!)c tesisl erini hoın- ri, Ruzveltin son nutkunu tef,.;iı· e- açıklarında bir dii;ıman gemi kafile,.;irıi 
dan vi.zihen anlaşılamaması, ve hat- Cumhur ı ej,imiz bü ·•ii k gccit res- balamııılardır. derken diyor ki: bombalamışlardır. 
ti. inkar .-dilmesi keyfiyetidir. rniııi açan hitaheleriıı i ·alkışlaı: ye te- Almanyaııın cenup ve cenup halısı- «.Mantık noktasından reisicumhur Bu harekata istirak eden tavrnrele. 

Acaba ruhiyat, dolayısiyle pP.da - zahürnt anı ,;ınıla irar! etmi·tir. So :ı- na düf)man tayyarelerinin yaptıkları Ruzvelt, milleti sulhun ,.;on noktasına rimiziıı hepsi clö;ımüştür. • · 
goji, müstakil bir mevzu halinde bu ra hava kun·etlerinıizin uçu. 1.m ile taarruzlar tesirsiz bırakılmı~t:ır. kadar getirmiştiı'. !Iitlerp harp ilan Şimdi t€sbit eclilmil) olduğuna gö re 
meseleyi inceden inceye tetkik et· geçit resmi haşlamı. tır. iı-Iuan·en bir nıiiddet zarfında rlü~- edıliıce,;inr :;öylenılen son nutkun pazartesi günkü tıı:ıırruzi har~kat es-
mek lıitfunda bulunmuş mudur? Tayyaı eleı•imfz. i:,c.:iler, harp Ye manın ·18 tayyaresinin clii"ürülmesiııe kongrede aki,;leri y:ıkıncla duyula - nasında av tayyarelerimiz, haşka :ı 

İrfan HAZAR r rclek s.ubay o~ulları talel,ıe~i ua8ta m~ık~bil 7 Almatı tayyaresi kaylıedil- caktır. t~ıyyare daha tahrip {'tmiı:;lerdir. Bu 
000 olmak uz eıe pıyade, topçu V<' mo _ mı~tır. Harp Pdası: ı-;uretle yekun 6 ya çıkmıştır. 

H b • d Lödü al :-ıyları geçnıislerdir lhlkın MOS/\Ol'A BO.lffl,1f,AXDI: Ruzveltin son nutkunda, ilk ate- Londra, 2!) (A.A.) - İngiliz ham 
8 eşıstan 8 bu se >'ı:ri. t ezahüratı arasın.da •Türk Beri in, 2!) (A.A.) - D .• •. B. rıiıı ~in Amerika gemileri tarafından açıl ,.e dahili emniyet nezaretlerinin teb-

G J hava kUr·umuııa mensup yü 7_ kadar askeri kayııaklı:ırdan öğrendiı{ine gö- ması hakkını;Ia emir \·eren ve kıvıl- liği: 
Onaar mznfakasında para~üt ç ii, athnıalar nııımıs \'e ·ıl- re, bir çok Alman savaş tayyareleı i, cını saçan bır harp edası vardıı-. Salı gecesi, kayde değer bir ı,ey ol-
Çarpışma/ar oldu kıslaıımıştır. · · ' dün feııa havaya rnğmen :\fo,.;lrnva Şt!h- Reisicumhur için :ıriık geriye adım mamışt?ıı'. 

Milli Şefimiz lıu çok giize] \'e mııh rine hiicumlar yapmışlardır. atnıağa imkan kalmamıştır. Rt'YVK llOMBARDD\.IAN TA. F-
•_'ae~·obi'. ,29 . <~·.A .) .~ Kııı~ or- teşem dekor içindeki getit resmin. Askeri Ye <:hemmiy1~tli hedefle_re ~·e Ne\'yorkta. başk::ı bir habere göre, Y AREIJERIN!.v TAARRUZL': 

dtı. u. \C h.na k.:ınetleıı ~~urnı ka. Jen ;;oııl'a g ..! lişleri:ıcle olduğu gibi iaşe tesisatına i:iabetler kay<ledılnıı.ı- nutuk, Amerıkaıı milleliııin sabrııll'ı Lonclra. 29 (A.A.) - İngiliz hava 
ra.~ga?ının ~ugıın nedşrettıgı. tebliğ: "İdisleriııde ıle i~tiklill rnaı ı,ıı ile ~e: ti•·. Alman tay,r:ıreleriııin hepsi ü>1lt?- taşdığını, Amerikan tnilleti.ıe anlat- nazırlığıııın tebliği : 

24 ılk teşrınde Goı; arın şımııl ba- ' ıtımlanmıs ,.e uğurlanml'lıl'. rinn cliiıınıii~liiı·. mı::ı bulunuyor. İngiliz 4 mot.örlü ağır bombardım[ın 
tı•ında Deva revre."ı?de. Hab~: \'a- · JIACARLAI: lLETnlrOR: 1000 nazi tahtelbahirinin kaybı tayyareleri, diin g-:-ce fırtınalı bir ha-
tanp~n·er .. ~uwe.tl er ı , bır clu~ıı:ıaıı :>ılnıı~ hulu nan irnlyan generali: 'a. i Dudape~te, 2!) · (A.A.) - .Mac:ıl' .:\evyork T".lynıis gazetesi de eli· vada Almanyanın cenup ve cenup ba-
devrıye mut reze · ınc hucum .ıtnıı" - kıtaları , buradan yiyecek tedarık et ajansı lıildiri\'Or: \'Ol' ki: tısına iaanuz etmişlerdir. Şc•rburg ha-
J~rdir:. lHL.man zayiat \·ererek ce- nıektPclırlPl". Ulua~· naıl~ki cliişmnn askel'leri, t!Iarekel seı·bc . ._timize kPncli dile- vuz!an da bombalanmı!-!tır. Şimali 

Iran ve Irakta tetkikler 
yapacak 

Vaşington, 29 (A.A.) - Amerikn 
yakında Irak ve Irana birer asker! 
heyrt gönderecek, Rusyaya gönderi 
len yardım malzemesinin muv:ısala 
yolları bakmmıdaıı şimendifer ve şo 
seleri tetkik ettirecektir. 

Ayı•ıca Hindislaııı, Rusyaya bağ
lıyacak Birmanya yoluna lıenzer 
bir şosenin iıı.:a~ı projesi <le vardır. 

l'ercüme edilen dünya 
klasikleri 

Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz 
elen telefonla) - Maarif Vekaleti, 
dünya klasikleri:ıden on iiç esPri ter 
etime ve taheitirmiş ve cumhuriyetin 
18 inci yıldöniimünün kutlula;ıdığı 
bugiin gençliğin istifade.~ine arzet
miştir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz İla kılmeg mecbur olmuştur. . 27 ilk tcsriııcl:ı Bri taııya hava ku\'-,nıi.ilicfik kuvvell<'riıı tazyiki altııııla ğinıizle tahdicller koymaktan~:ı 1000 Fran~aclaki tayyare meydanlarına ela 
llabe~ :·:ıg~nı_ıe.rve:'.J~rini :ı .z'. ı~. ı :'.lı ' :etlPri Gon.'.lar ~:e\Te~inılc . !)nva .ı ·. a_- g~ı:i c;ekilmektec~ir. Ric'ati himaye iı:;iıı nazi tııhiPlhahiri.nin .kaybı göze :aarı:uz~ar .. ~·ap~lnıı~~.ır .. ~.üt~n .. tan·a- ı·--------------•• 

oin:ıaı:ııı~t!ı. ~u ılk tesı ıııde t.ı~ .ı .ıı.e- kıııııııla dıısmaıı ,.;•peı·leı· ıııe bomu.ı du~maıı yan kesıml c re karşı ·haQ·eketler alııınıalıdıı·. Amenka, bütün kaynak• ıekıı·ımız, uslerıne donmuşleı dıı · A N A D Q L u 
lel'ımız Gunınhıı. yakıııında hır dtı::;- lar atnwd:ırdır. yapmaktadır. Düsmaııdaıı yeni mevzi- l:u·iylc netice almak iC'in çalısacak- Loııclıa, 29 (A.A.) - Hava snrvi-
man karargahına \"C nakli.re \' a;;ıta- C'eııulıi Afrika hanı kııvvetlerine leı· elde edilmiş, Doııeç nehrine 20 ki- tır ve C'alrnmalıdır.» · • sinı> mensup Amerikan mamulatından 
laı:ııı.a h~cu~ etmi~lerdir. G .ı ranba men. un tayynı•eler kesif uçuşları lometre yakla. ılmı~tır. Diğei· g~zeteler, henüz hiç Lir mii rfohaı-k tayyarelC!ri, Abvil civarında 
nıuhım bw tıc:ıret meıkezidir. • H· ,·aıınu~lardır. Bir Ru,; müfı ez-:si esil' alınmıslır. talea bevaıı etmemektedirler. bir tayyare meydanına taarruz etmiı,ı-

.............. 
Sahibi va Ba§Dluharrirl 

HAYDAR R0ŞT0 ÖK'J'.EM • 1 Si.nbı' mahfillere göre Katolik !erdir. İki :aatte üç c!cfa yapılan ta:ır-

ELHA MRA SiNEMASI mecmuası olan Pol"iin yazdıklarıııa q·uzcla_rang.~n.~·e tahrı. p bonıbalaı:ı atı.~-
ııazaran katolik p::ıpaslarıııın ,·üzde mıştır. Rııyuk .nıııgınlar c:ıktıgı go-

l 
doksan lıeşi Amerikanın harbe' gir _ rülmli;:iliiı·. 

-::-
Umumt Neşriyat Müdürtı 

HAMDI NOZHET ÇANÇAK 
mesine ve Rusya~·a yardım yapması-
na muarızdırlar. :rn miiııasebelivl<' ~üylrııcıı nutuk, 

Amerikalılar, iyi karşıladılar diinyanın her tarafından mühim a-

Büyük Cünıhuriyct Bayraını nıünascbetiylc sayın İzn1irli "ınüştcrilerinc 
Bugünnden itibaren 

Bütün dünyaca alkışlanan ve sevilen iki n1eşhur ve se\'İn1li kahkaha 
\'aşiııgton, 29 (A.A.) _Amerika ki.~ler uyandırmıştıı'. Amerika hal-

ı l 
Jılaı-, Ruzveltin nutkunu gayet dik- kı, bunu ancak muhal'ebeye giımiş 

<:ra 1 katle dinlemislerdir. Ilalkı,ı ekseri:.i bir milletin reisi tarafından <;öylenea 
nutku, muhalif bir devlet reısının bir nutnk addetmiş, fakat iyi karşı-

Abone • Yıllıiı 1400 Kr. 
• 8 A7hiı 800 

Y ahancı memleketlere 27 lira 
-::-

nutku tarzında, fakat iyi karşıla • lamışlardır. Ruzvelti' •• mihver şef- idarehane: ikinci Be:rler Sokak 
nu~lardıı·. leri hakkında hiç bir zaman bu ka-

Ruzvelt, şimdiye kachr gizli kal- dar siddetli tabirler kullanmadığı GONDELIK TAKVİM 
nıış ve cenubi Amerikanıı1, beş dev- bildiriliyol'. 
Jet arası;ıda taksimini gosteren bir Gazdteler, denizleıde mihvere 1360 ŞEVVAL 8 
lıarita bulunduğunu ifşa etmi~tir. karşı h~trp açılmı!I olduğunu yazı -ı' EVKAT 
Ruzvelt, bu ifşaat ile cenubi Ameri- rorlar. 
ka memleketlerinin dikkatini çek • Ruzvelt, nutkunda öteki dinler gi- S. D. S. D. 
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Radyo gazeteeinden: 
Ruzvelt tarafından donanma 
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