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Nüshası lıer yerde 5 kuruştur _ 
CUMA TELGRAF : ANADOLU - IZMIR 

TELEFON: 2776 
31 AbRES : İkinci Beyler ıokaimda 

1 nci Teşrin A NADOLU gazeteıi idarehanesi 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

31 iNCi Yrı. 

No. 8688 

Başbuğ Milli Şeften Genç 
Türk Subaylarına Selaın ! 

YERİNDE BİR VECİZE: ,, Her Yerde, Her Zaman, 
Silahlarınız Düşmana Karşı Üstün Olsun! ••• '' 

And içildi, Nutuklar verildi. 
Ankara, :ıo (A.A.) - Bugün H:ırp okulunda 2 inci 

•ınıf mezunlarının ayrılma töreni yapılmıstıor. 
Uaricirt> Adliye, lktı,ad ve Giimrük inhi<arlar Ve
killeri;·ı~ mebuslar, Genci kurmay 2 inci başkanı, mü'
ki ve ask€>ri rical hazır bulunmuştur. Harp okulumuzun 108 inci devre mezunlarının bu

günkü "ancak te3limi ve mükafat dağıtma töreninde 
Büyük l\Iillet Meclisi r2isi, Başvekil, Milli l\lüdaf:ıa, 

Törene istiklı11 marşiyle 'başlanmış ve bunu mUte:ı
kip Ba~vekil Dr. Rl'fik -(Devamı 4 iincu sahifede )-

Bayramda 
Büyüklerimize gelen 

tebrik telgrafları 

' BAYRAMIMIZ 
Ecnebi Radyolar Tak.dirkar Lisan-

*** ---·' Ankara, 30 (A.A.> - cumhuriyeti- Ja Bı•zden Bahsettı•Je 
mizin on 8ekizinci yıldönümü münase- r 
betiyle, l\lacar naibi amiral Horti, 
Irak kral naibi, şarki Erdun emiri, 
Sovyet şuraları reisi Kalinin, İtalya 
kralı, Alman devlet reisi, Bulgar kra
Jı, jııponya imparatoru, Romanya kralı, 
Jran Şehinşahı, Amerika cumh~rreisi, 
Fran~a. hpanya devlet reislerı; Por
te-kiz Cumhurreisi Suudi Arabistan 
kmlı, telgrafla l\Iilli Şef lnön.üne teb
riklerini bildirmişl<?ll' ve iyi dıleklerde 
lbulunmuşlar, Şef de bilmukabele te
şekkür f'tmi•tir. 

Ankara, 30 (A.A.) - Cumhuriyet 
bayramımız hasebiylı>; Sovyetler baş
vekili Stalin ile Dr. Refik Saydam Ta
sında karşılıklı tebrik ve teşekkür tel
grafları çekilmi•tir. 

Ankara, 30 (A.A.) - İngiltere ge
nel kll'l·mas başkanı general Dil, gene! 
kurmay başkanımız Mareşal F.evzı 

• Çakmağa bir telgr~f çek~rı>k. b~yr:ı.m 
müna,ebetiylc tebrıklerını bıldırmı~. 
l\l:ıreşalımız da teşekkürde bulun
mu~tur. 

---oo<>---

H. Sima 

----------
Eski İngiliz elç isinin hitabes i ve İtalyan 

rady o s unun hakkımızdaki sözle ri 

-istanbulda Bauram. 

Radyo gazete.çinden: nuştır. Şimdi lbu dostluk, in~anlık ta<ri-
•ı ktul bir generalin og"' - Bayıramımız miinascbetiyle muhte- hi'!_in bu z~r.günl~ri~de bir.!tt~f~~a in
ır.ıa lif millet!Prin radyoları hakkımızda kılap etmıştır. Turkıye, İnonunu başa 
lu tarafından öldürüldü neşriyat yapmıştır. getirmekle Atatürkün mesaL•ini başa-

1933 _ 1939 senelerinde Ankarada racak en büyük, en uygun bir devlet 
St?J0olm, ~O (A.A.). -. ~t?~ . g~- İngiltercnin büyük elçisi bulunan Sir reisini se.;miştir. Bu itibarla bahtiyar

zete~ın~n Berhn muh~bırı ~ıldırıı ~r • Persi Loren, Londro radyosunda Türk dıor. Türkiyede, böyle zamanda, böyle 
Berlınde d.olaııan hır şayıaya. go~e, milletine hitap ederek hülbat.en de- mühim ve giiç 'bir işi başaranlara kar-

Rumcn demır muhafızlarını lıderı . . . . şı duyulan sevgi büyüktür. 
il S ·ma öldikülmüştilr Resmen mıştır kı. 
t 

0 '.l
1
'll _~.'1 . b 1 'bu habere _Türk milletine bugünkü mevkiini Eski elçi, bundan sonra b3yramla-

C\'H ""' memış u unan B'' ··k Cnf Atat•• k'' · teb 'k t · d · t" k" gÖrı.>, Horya Sima, Demir muhafızlar kazandıran uyu: ~ ur un ıs- rımızı .. rı e m~ş. ve emış ır ı: 
tarafından öldürülen general Arjanti- mi her zaman bak~. ka!_a~a~tı~. 18 s~:ıe ::-.. ~~mtaz _ _Reısıcumh~runuz tsm~t 
nonun oğlu tarafından babasıııın inti- evvel Türkiye bugunku ıstıkl.al ve h u_r- l~_onunu de .h~rmetle selaml~rım. Bır 
k lmak 'çin vurulmustur riyetiııe kavuşmuştur. O tarıht.e İngıl- gun haırp bıtıp saadet t.ecellı ederken 
amıııı a ı ' · tere, Türkiyeye dostluk elini uzat- - Devamı 4 ncü Sahifede -

Rusyada 
H a rp kışın da d evam 

e dec ek 

Almanlar ne diyorlar? 
Radyo gazetesinden: 

Dr. Behçet Uz gitti 
istasyonda çok samimi ve alaka

lı şekilde uiurlandı 
Sovyetlere göre, Alman taarruzu 

'Yava~lamış, hattfı Leningrad ve Mos
kova biilgesinde bazı noktalarda 
Ruslar müdafaadan taarruza geçmiş 
!erdir. Almanlar ise, harekatın pliln 
mucibince inki~af ettiğini bildirmek
te, fakat bir aydan beri henüz kat'i 
netice alınamadığını da itiraf etmck
tc>dirler. Nitekim Alman basın erka
nından biri, bir mükalesinde, evvel. 
ce Rusyanın artık yok farzedilme!U 
icabettiğ! şeklinde ayni teşekkül me
mııı•l:l!1ndan birisinin vaki iddia•ı -
nı izah ve tevil ederek, bu sözlerin, 
a"keri bir kuvvet olarak mağlup e-
dilmiş olduğu manasına alınması Dr. Behçet Uz'un dün lzmirden ayrılışı inti bal arından • 

Sovyet kayıbı 
4,5 - 5 milyonu 

buldu 

r 

Şehitliği ziyaret 
Ank:ıra, 30 (A.A.) - Bugün saat 15 d, bir as

kc>ri mürrl'Zt' il<> izciler arasından :ıvrılan ,J, ir grup, 

\d><'ciılı· ~··hiıllıi!i zi.ı aretlı> t:('lı·ıık ko)·naı~ltıı'. 

- -• 

Sovyet askerleri bir sahil cephesinde 

HARKOF Sovyetlere göre 
Sovyetler tarafından bo-

şaltılnıış, Alnıanlar 1 ~o Moskova civarın-
bine yakı~ ~eler at da Almanlar 

vermıştır d d ld ur uru u 
--. - . Şehrin mühim tesisatı, 

Kırını cephesınde yenıden depolarının muhteviyatı Kayıpları ağırdır, ~ köy 

esırler alındı boşaltılmıştır geri alındı 
1ll"tt ,Ç"kl D h Moskova, 30 (A.A.) - 29 ilkteş- B /" b b 
ıv.ıU e, ı er Oneç ne - rinde kıtalarımız, düşmanla Voloko- er ıne om alar ve be-
rinin "imaline Vardılar lansk .Muj.aisk, Maloyoroslave.sk is- ganname/e t [d 

. r tıkametlerınde muharebe etmışler - r a ı ı 
Berlın, 30 (A.A.) - Kuvvctlel'i· dir. Kıtalarımız bir sıra siddetli hü- Moskova, 30 (A.A.) - Moskova 

miz Kmm cephesin.de mağlüp düş - cumu piiskiirtmüşlerdir. 29 ilkteşrin ,·adyosıınun diin akşamki neşriyatııı 
nıırnı fası.lasız takıp etmektedırler: de Moskova civarında 39 düşman dn okunan telgraf haberlerine göre, 
Sovyetlerın mahallı mukavemetlerı ta.yyaresi düşfö•ülmüŞtür. Kıtala1rı - Almanlar Orel kesımınde Tula en -
kırılmış, yeniden bir kaç bin asker, - Devamı 4 ncü Sahifede - - Deva.mı 4 ncü Sahifede -
toplar ve saire ele geçirilmiştir. Do
neç mıntakasında, takip hareketin -
dr, bulunan Alman ve müttefik kuv
vetler• çok geniş bir cephede Doneç 

-Dev.amı 3 üncü sahifede-

---<OO·O---

GI. Veyvel 
Ordularına K afkasyaya 

• y ürüme l e rini emretmiş 

_i Askeri Vaz iyet 1 
1 .-

Orel mıntakasındaki Al-
man hedefi nedir? 
• -----------

Moskovanın şimal batısının mu
hasarası da muhtemeldir 

Radyo {lazetesiııden: 
Moskov.anın 50 - 60 kilometre şima l 

batısında Alman tehdidi artmıstır. Al-
" manlaor bu bölgede pek çok tank ve pi

yade kuvvetleri kullanmıya başlamış
lar ve mühimce ilerlemeler kaydetmiş
lerdir. 

_Bu vazi?•et, Sovyetlerce de itiraf 
edılmekt.edır. Fakat şehrin batı ve ce
nup kısmındaki taarruzlar dutdu<rııl -

'&i~~ muştur. Gi!ne Sovyetlere göre, Rus or
duları bazı muvaffakiyetler kayd•tmi~
lerdir. 

Kalininde Alman taarruzu durdunıl
mu~ ve hatta müdafa:ıya geçmek vazi
yetıııe düşürülmüştür. 

Bu haberlerin doğruluğuna biz <le 
kaniiz. Bununla beraber Jl!oskov:ının 
önünde veni beliren Alman taarruzu
nun tesi~ini, Kalinind<kinclen cl:ıha :ız 
tesi•·li gönn•melidir. Çünkü bu twır-

General Veyvel r~zıın inkişafı tak~i.riııde de '.\Ioskovıı 
Rad ,10 gazcteRiııde'll: şımalden kuş~tıla'bılır . ._ 

· ·· ·· ·· 8 f Orel harekatına gelıııce. Alın:ınlıır 
Bulgar sozcusu o ya radyosunda 1 - . 1 b··ıg · d b · h ' 'I 
h be 

. · t' c ogıı şım:ı · o esın e ıızı mıi ım 

B' R '' t.e. h be.· .. . muv:ı a ı;e er ,ıy - mı~ eı cır. Çıııı-şu a rı vermış ır: ff k . ti k· dAt · ' I , ı · ·· ~ 
. « ! r . ?Y. ı a. ~ 1_ne gur,o, vazıy~- kü t:ıkip edilen hedef, mel'kez Ye c~

tın cıddıı~tı dola; ısıyle geııe~al ~e.1- nup ordulıwının zayıf tahmin ,•dilrn 
vel ordularına Kafk:ısyay:ı <loı,<a"u ılH- kanadlannı kırmak ve ik ' 0 d , . .. 
lem 1 · · t · f ' 1 r m u .ı\ 11 - h · 1 · b · 

S
e, e~rnı __ eml rde mış ır.t . t" nıaktır. O takdirde llfaresal TimoÇen- Sovyet hasta bakı~ı d~mtılre erı ır 
uzcu şoy e ~vam e mış ır: _ Devamı 4 ncü S h·f d yarahyr tedavı e ıyor ar~ 

cVeyvelin bu harekE'ti, pc>trolleri 1 a ı e e 1 
miid:ıf~a. içiıı~i.r. _Yoksa Alnı:ıııl:ır:ı t:ı- t?:!!!!.. rİ an ~ n· ·n ~ M IS\ te.18\ o IS\ te Da 
arrıız ıçın degıldır. \\::;il ~ U U ~ U U ~ C2J 'S' 'S' ;;;;!) 

---1000---

Almanlar Sıtma Mücadelesi liizım geldiğini yazmış, harbin daha Denizli mebusluğuna intihap edi- mi~. 
devam edeceğini bildirerek Hitlcrin len şehrimiz belediye reisi Dr. Beh- - Hepiniz kalbimde, ruhumdası- R , _ . . . 
~eynnatını hak~ı __ göste.rmiıstir. Bu çet Uz, ~~~ük ~lill~t Meclisinde '!_!il- nız. Sizlere nasıl teşekkür edeceği- USyad a dın hurrıyetını 
ızııha lüzum görulme:;ı, Almanyada !et vekillıgı vazıfe,ıne başlamak uze . b'l . İz . . . 1 . İzmirde de bu mücadeleyi geniş 

)etmek faydalı olur 
h · · d'I · ı .. hk" t ı A k h mı ı emıyorum. mırı ve sız erı as. arbın tnsfıye e ı mem~ o m3sı en- re dun saba ı ren e n aray-a a- 1 t ·ım V • 1 di~esinden doğmuş bulunsa gerek - ıeket etmiş, Basmahane ve Karşıya- a unu_ mıyacag : . aı~ unnz. . 
tir. Bu suretle umumi efkar bir kış ka istaRvonlarında uğurlanmıştır. Demış ve kendısıne bır çok çıçek 

iad e e diyorlar 

Toprağı dağıtıyorlar harbine hazırlanmaktadır. Fakat İn- Vali Fuad Tuksal, mebuslar, kon. büketleri verilmiştir. 
&ilizler, Rusyadaki vaziyetin, Al- soloslar, daireler müdürleri, dostla- Belediye zabıta müf~ezesi Dr. Radyo {lazrtesindeıı: Cumhuriyet devri, muhakkak ki, tuz ırgalama, muska ve dua ile teda• 
rnan iddialarındaki kadar büyük bir rı, belediye müdür ve memurları bir Uz için iiç defa Almanlar b~· taraftan a•keri hare- •aflık ve •o•yal yardım mevzuunda viye çalııtıfı müthit bir ha•talık da 
ınağlfıbfyet olmadığı ve Sovyet kuv. belediye zabıta müfrezesi Dr. Behçet - Yaşa! kata devam ederk<ın, diğer taraftan .-1 da imkanların fevkine çıkarak her mücadele kadrosu içine alınmııtır. 
vetlerinin Alman kıskacından kur - Uz'u teşyi eylemiştir. _Diye bağırmış, tren hareket et- !erine geçen Rus topraklarını işletmiye türlü h izmeti yapmıı ve yapmakta - Eskiden bataklıklara civar köy• 
lulduğu kanaatmda.dırlar. Bu meyan T•enin hareketine üç dakika ka - mıştir. başlamışlardır. Fakat Rusyada topra- dır. !erde güneşlerde sırt üıtli yatan da-
da, Sovyet iktı~adi ve sınai teşkilatı-ıla, Dr. Uz vagona çıkmış, pençere - Yeni belediye reisi seçimi 3 ikinci- , ğın hususiyeti vardır. Çünkil burad:ı Bir çok haata.lıklarla mücadele a- !akları kabarmış çocuklar, gününün 
nın ıreriye kalan kltiffillll da ileri silr· den kendisini teşyi için istasyonda teşrin pazartesi günü toplanacak be- mülkiyet yoktur. Toprağın sahibi dev- ra11nda aıtma denilen ve eıkiden yar ıaın ı •ıtma ile geçiren ve o ıaat. 
lllektediııler, bulunanlara te~ekkilrlerini bild ir· led i)•e meclisinde okıınacaktır. - Devamı 2 nci Sahifede - halkımızın ehemmiyet vcrmiyerek - Devaıııı 4 UncU ıahifede -
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Sahire 2 (ANADOLU) 31 Birinciteşrin 1941 CUMA 

Cumhuriyet devrinin 
~ 

Şundan, Bundan 

FAUST EFSANELERİ 
YAZAN: l. İLHAN BAŞCl iki eseri daha: Gayret! Paralı köprü - Bornova Turistik oRHAN RAHMİ GÖKÇE ANADOLU KUP ASI to~j:~:::ıF::::abd~~;:~~:t~r~:~~ dan bahseden muhtelif hikayeler 

YoluveGedı·z ah~a k.. •. .. ld Bu es, bu çığlıkları andıran toplu peyda oldu. Önce Almanyada çıkıp 
PmhköP>·Ü - B""'" tO<M~ P. oprusu açı 1 ~~-:; J~;;ua.:'~e:::\:i~ij~ut.""d':..~=~ ••n.a Av.upanm öbU. memleketle"· 

""'"· dön öğleden <On<a Bom~va f.e.tmlen b" ,?'"h'm "!"'""dola)'• va- otu•lmağa gay~t ettiği .... ı .. da, Altay Göztepeyi 2-1 yenerek ne de geçen bu hikiyelm gö,e Fa-
Mer,;inlisinde vapılan törenle işlet ~~e \e ~~c ı~ı umumı aza:ına teşek- teknesinde bulunan insan ve her türlü kupayı aldı ust, seytanla uzla,mış, onun yardı· 
meye açılmışt;r . .Merasime daveti~ ur e ~~ştır.__ .. .. .. hayvan çiftlerinin ümid ve heyecan- mı ile bir takım harikalar yapmı§, 

·bulunanlar, belediyenin tur·ı~t i J · oto- u, N
1
. ahıJe. mudurunıın nutkuna karş.ı la attıkları nara değildir. Dt'ı' n büyü ile uğraşını~ bir adamdır. Bu ~ v ı ı Boı nov·1111ı1 , el B Al~ancak ~ahası. ender te~aclu" r k ı · · k t mı'·n ba

0

l ı ı o " bü~lerinden biri ile aat 16 d K • ' '. . . ' • ··ur umuzun ve vı- u ses, yelkenleri parçalanmış ve a e. ını sı ış ır ; " '·'fil ı ar. an- isimde hakiki bir adam bulunduğu, 
nak önünden harek~t' etm·şt d.0 - laye~ımızın, en güzd köşelerinden 1Jid dümeni kırılmış bir teknenin karan- edilen güzel bir oyuna sahne olılu. da Fuadd:ın Hakkıya geçen top, Hak- falcılık ettiği ve 1538 tarihinde riva
Rornovalılardan' kalabalık bılr e;1.~~. o:dugum~ .ve bu gi·bi _değerli ~serle~·<' lı~, gi~daplarla dolu bir denizde, Cumhur'.yel bayramı mi.ina~ebeth·ie kının hafif bir havale;;iyle Halide geç- yet edilir. Lakin onun hakkında uy. 
merasim verinde bulunuyordu M.. c delen .~'ıy ık bulundugunu soylemı:;;, goklerın müthiş borasından doğan ga~etemızln dört kulüp a.ıras.ındıı .koy- ti ve Halid plase bir vuruşla Göztepe- durulan masallar altından asıl ha -
teahhid t;rafıııdan meı·acı'm ,: · ud- daha guz.el. ve daha iyhıine kavuşma- gürültüler, sag· naklar ve yıldırım • clugu ktıp t f l ti Al yatını keşfetmek artık ı'mka~n•ızdır. " " erın e t . .. anın urnova ına ıs en - '' e ·ber·abeı·lı'k ~.ayısını hedı'ye ettı'. • 

g
üzel bı'r tak ,.u"ctıda ge.t'ı"I. · . sı emenmsıni t barüz ettirmi~. hissi- lar arasında, ellerindekı' şı·~elerı'n t G t k ·' " O Al d h' d h' d 1 • ' ı ı mış \ e va tından dola\·ı h. .. 

1
.. .. t ., ay - oz epe ta ıml'lrı kal'şılastı!nrt· · . . . , manya a şe ır en ııe ıre o a-

bayraklarla süslenmi!'lti · • .. '. na ıye mucuru ne e- son muhteviyatını kıp kızıl gözlerinin ve fuclbol bakımından çok seri. ·ayni Fakat dbrl clakıka sonra tekrar şan, öteden beriden topladığı sada-i\.Iera~imde vali, a~k~rlik dairesi ş~~~ur et:nekle ~rnbe; .Rornovanın hatları ile gırtlaklarından aşağıya zamanda zevk ve hevecanla dolu bir s:ığdan hücuma geçen Altaylılar, Öme- kalarla geçinen, kendisinin bir he -
,.,i,i, o loy. komutom, bmh• he İ,di)·• ~~;;:~;:,":kıo''',0 ".'."m'~"";[!h : '~"",'." bol;l\•nla<m athkl~• na.ad". • . o.run Ç>kot'<l>l"'. Sah Oda çok ,,,.; co; ,;n fodaka,,ne bk homlee;vle fönd ve kim ve büyiik bi• •ihi•baz olduğunu reıs mu-avını, vilayet umum} mecli;;i <unu kı . • · ·.'.ı~~ \:e ı ı aı u~ < .ı- nar, ":rtı~ bu sıyah umman ıçı~- \'arc~~· .. . oyunun son golünü kayde muYaffak iddia eden bir şarlatan olarak tasvir 
azaları, mm taka turistik vollar ve g 1 ~ detmı~tı.ıı.. . . . . de tekneyı bıraz daha meçhule, bı- Buyuk maçtan evvel Izmir ın;lt('ka- edilir. 
nn.fm '?üdüd•<i, BornOva nah;yo fot~;Jnov~ "'.'le>I'.)'; ''"''.'"! ".''.' m:•- "' daha ko•kulu k~yahkla<a doğ~ idled, h~;,.dc mi~fi"'t'" ''"'"°"" olduln<. Fawt odebiyata <HRtMia von O.. 
mu duru, Bornova zeytincilik i~ta;; _ .. 

1 

:~. ~onı a d.l\etlıle ı · :ı:mıı e do ı- fırlatan kaptana bagrışıyorlar; İngılızl':?rrn takımiyle yanmşar <>aatlik Bir kaç dakika içinde el?e edilen bu johann Fausten» isimli kitapla gir -yonıı müdürü, parti ba;;kanı ,.e gaze- mu~ eı ıı. . . . - Gayret! .. -Diyorlar. gayret! iki devrelik bir onın oprndıhr netice ornna daha fazla bır hız verdi. mişti. 1587 yılında Frankfurtta çı. 
tecil er bulunmuşlardır~ · . ~-r~?va ktuı1·ıstık ytoı1u. ıkıstkerLk cl:ı:- Bu kaptan kimdir; nereden gel - İzmir mütekai~lleri 'aı·~sı~d;~ bun- Altav elde ettiği galibiyeti, elden k:ı- kan bu kitapta, onun hakkında an -

Borno"a t '"'"'k l 4 k'l resı onune acar uza ı aca. ır. miştir nerey 'd' b k' el k b' "d 1 t 1 h 1 • • . . 1 t 1 h'kA l . v d _ • urı,,cı yo u ,5 
1 

ometı ·e DJ(;ER RI l~ BSER. . . • e g~ ~yor, unu ı~se an ı~a ır mu c e ~vvı: sa ac:ı al- çırmamak ve bilakı::; galıbiyeti gar:rn- .a ı an ı aye erın çogu var ır. uzunlugundadır. Ve e~ki vil"..ıjlı şo- N f' .. 
1 

.. ·r·... t · .. f l ... bılmı.yor. O, tarıhın alnına ı<mes ul, kışlaclıgımız Vahap, h:nıa!l Hakkı, t' , b vl k . . fazla ener" . ·f Bunda onun, şeytan ile bir mukavele 
"enin yanıbaşında bazı istimlaklar k" " .. ~ ~a ~u~ .uı u~u .. ~ı '1 ın~ an Cı ı.tlı harbın mes'ulüıı damgasını vuracağı Muzaffer, Salfıheddin , Esa ~l gibi ovun- ı:; e ag aı:ıa ıçın • V 

11 saı et- yapıp insan oğluna nasip olmıyacak yapılmak !'uretiyle demiryoluna mii ... 0~ ~.n de .·ec_ ız dn·nı ır ın.ın e~kı nıe.cnı,;ı bir bedbahttır. Karanlıkların çözü - cular yer almışlaırdı. Bu rııaçın ilk go- mek suretıyle oynıyor, rlıger tarnftaıı bir ilim ve kudret elde etmiye çalış. 
. . 

1 
k . . . uzeıın e ıns.ı e ı en \C 2o 000 Joı·a\· ı · · b' · b h d 'h' l" .. 24 .. .. d · 1 G" te ı · kınlarla tekı· b ı 1 k 'nzı o ara ınşa edılmıştir. ~lüteah- k h. · k" ,.. 

1 
• • • , •. a ecegı ır gecenın sa a ın a, tarı ın unu uncu akıkach ngilizler ;Ütı. oz pe < e serı ~ı ' ar e<ı·a- tığı an atı ma tadır. 

h;dl"i S•Jah.•dd;n '.' Jlü«yind;,, ;,:,;\~,._" şnı> •P•" " " '" m')'e n<>l- •••klan ·~un yil•Ünü aydmlataoak 2 dakika ,on,.. E,.d m•;k:°b•I ' otti ,., hedik pe,;ne dii•Ü)'O<du. '5 ind da- Fau•tun kan• ile imzal~an bu 
1n<"at b>tt>g, ıçın ş>mdi kat,..nlam" 

000 
ve m .. nhga,.. . . dem 1.- 1 be•·a"'.',.\>kl~ b.tt>. kikada ll.ro'- <liWti '"Y";ndo d0>·;n muka~ele mudbino~ Mephi•l•phet" 

• "'.' bO'lanaeakt". , AD .., - işte, dunya demlen tekney> bu !k'."" demde famıc miltokoidl,.·; ·bk P"' ,·akalod> " t<k haşma Gö'- (Mef,.tofele.), yan• feytan, 24 y>l 
>.«.•·m aÇ>lma tö<eninde mmtnko Z.noJ. :ADA hyahkla<da pa<Çahyan in .. n voya !ng>hdm """"" d"h" gfi'<I oya.1-'ı.po kal.,;ine hüeum ettL Fakat kale- müddeti• ~un hizmbtinde bulu=•-

tun-t>k yo'.'ac müdii>'il. yük<ek mü_ -W'V*'*'t'tt: m•ll~t budu.•, "''"ve ;ki gol daha at.,·a!< :ı _ J m0<:• dyle k3"ş> korş>ya kald•~ helde top>>, y>; F.•~'.' da bu müddetin ''."'unda 
hende< hmm D """ b" natuk "" _ Ç iCLIDE BiR HAD İSE, Ooy~~ekt". . ka»nd>I.,.. . . fona bi" ""'"şla kolenm d•<egme çac·p- k~nd"'"' •eyt•~ te•ketmey. ·~~h -detmı~ ve sozlerıne ·öyle baslamış- Kaı~şıyakada Çiğ]ı kövü ıcle Ha _ O gune kadar uzun hır zaman ge· ZeYkle takıp edılcn lıu maçtan c;on'ı'a tırdı Ye muhakkak bir :'ayı kaçırdı hut ederl~r. Mefıstofeleı efendısıne tır: ' ,.;;ın _oglu İbrahim Yılmaz ve :\lene- çecek gib·i· gözüküyor. Topyekun Al~a~ . Göztepe takınılan ,;1hada Y"l'· Oyunun ;;~n 011 dnkika,;ı, takım ·h:ı- yüksek bir hayatın zevklerini tattı -::>ayın valimiz, -aziz arkadaşlar ye menın Ulucak köninrlen O. • _ harp henuz başlamamıştır. Bazı lerını aldılar. linde hücum·ı geçen Gözt penin tevali rır, onunla cennet ve cehennem, gü· yurdda:?larım: Ju fla,;an Tosa ~rasıııch "~:r dog memleketlerde kılıçlar hala ocaklar- Hakem Bay Esad 1Iı;nicc üniiııde eden hakimi.yetiyle geçti. Fakat noti- nahkarın düçar olacağı azabın ebe -

Yurdumuzun her kö~e~inde cunı- k:ı ı·gı ke~mek yüzü,nden' kav~a a c~:~ da dövülmekte, kı~la vı; ~eyd.an~ık- takımlar :5ÖYI~ clizi!~işti: . • ce değişmedi. Ve hu sure!le maç Alta- diy.eti, şertan ile Allahın mün~sebet-huriyetimizın 18 inci yıl dönümü mü mı ~. İbrahim Yılmaz bır .
0 

•. 
1 

·
11 

!arda askerler elbıselerını yenı gıy - Altay: Salaheddın, Halı!, 1: ah~·a, ,.ın 2 _ 1 galliivetirle netıcelendi. lerı, vesaıre hakkında uzun munaka-
" ı· ı · ıı ' " iM 1 e · a mekted' l A ı·ı M h Ş f "'I ı ·)· · · · · l 1 · • • hl Al · · rıaseue ıy e mı etimizin i,;tifacle:<ine .~ 1 11 :1 hüacum etnıi,. 

0 
da bıcakla lb- ır er: . ~ ı,: .u arrem_. e~·e . ·' uraı. ( mer, .\façtan ı;;onrn idare müc iirümüz Bay ?a ara gırtfır ~e ?.na ru ar a emını 

,,unutan sayı~ız umraıı eserleri ara_ rahımi muhtelif rerle. ·d · _ . . . .Fakat şımdıden avuçlarımızın Hılını, Ilya,,, Hus •yrn. İbrahim Özde! g:ılip Altay takımını ıf§a eder. 24 uncu yılın sonunda, ~ına lzmiı• turistik yolları kanununun rette ,·arala mı ·tı ', S 111] eı~ l~gılı · u ıçındeki madde gibi en küçük çizgi Göz tepe: :\-iahmud, T clmık, Alft"d- tebrik etti ve 'kupayı takım kaptanı Faustun evini sarsan bir zelzele es. 
ilk eserlerinden biri olmak üzere ka ın•.~tt1·: ~ ı. · uc · u ·1 a dl :ın - v~ noktası?a .. ~adar insan idraki- din, En}cet. ~u:t~f, .'etim Fııdıı, Hak- Ömere verdi. naınnda şeytan on\1 alıp götürür. tılan Bornova yolunun açıım~ı töreni- AR O n~n adesesı onunde sarahat bulmuş kı, Fuad, Halıd, Emın. Bu efsane halk arasına yayıldı ve 

ABA CRETİ KAVGASf· b k f' d s· · · l b k h ' ne teşriflerinizden dolayı minnet ve · ır ey ıyet var ır ve o da şudur: ınııcı. c crrc: ir ço mu arrırlerin eserine mevzu ~likran duygularımı ~unarım. lrıönü caddesinde ı~ına ı oğlu .\1u- Harp bittiği gün, yani tekne par- Altayın hücumiyle oyuna baslandı. Şehrı•n kÖD1Ür oldu. İngiliz «tra&"ediaıı sinin babası Ha.tıp bundan ;;onra bugünkü ı· ol :ıarrem Kaya ıle C iri ti; Adem oğlu çalandığı gün inhidamın velvelesi, Karşılıklı hücumla~· süraUe inki~af sayılan Chriatopher Marlovve, <The i:ı;ıaatının tekamüllerini ve~ diğer ·lz. :ıru~tafa Zeralp ve Hasan o~lu .\hı;; müstakbel asırların dıvarlarını devi- ediyor. bütün yük müdafiler ve •ht• tra&"ical history of Doctor Faustuu mır ''ollarındakı· çalışm,·ılıırı .·ınl,·ıt- ı· K el recek kadar müthiş olacaktır. bilhagsa kalecilere clüşiiyorclı •. lki t~ı- l ıy&CI isminde büyük, manzum bir eıer 
,, ta ;l ara ag arasında araba ücreti 191 k mı" Cumhu~iyetin gelecek vılclönüm- .. 4-1918 harbinden sonra bile ·ını o ·unun mfü;avatım bozmak iç;:'! yazdı (1589) Şehir şehir geçen 

1 d d 
• mv:-elesinden kavga etnıı~_lerdil'. A _ dunya t k 'h · f d ı· el le 1 t' f ı· I f o l b · Al d erın e -aha iyi eserler temcnni~iv- , ar ı mı verı etra ın a aç - t n ge en gayre ı sar ı~t ıyvr ar, a- yuncu ar u eıerı manyaya a 

it> konleJayı kesmesini validen ri~a rnbncı .\foharrem \'f' 7,eralp. -;\[u.,; - kalar yaparak dönüyordu. Bugünkü knt muhacimler karşı müdafaa hatla- Kafi miktarda ruhsa- götürdüler ve Marlovv'un tragedia» etmi~tir. tara Karadağı döğmüslccı l'. harp, mahiyeti itibariyle, geçirdiği 1'1111 yarmak imkfrnını bulamıyNlardı. • ·ıd· si orada nihayet bir kukla tiyatrosu 
Valinin nutku: DÜKKANA TAARRUZ: ve geçireceği s:ıfhalar bakımından ~!taydan Halil, Şeref. basta o.lmak tıye verı ı piyesi oldu. Lakin on dokuzuncu asır 
Cumhur!"et ı'd,·ıresı· 111• 11 "U ... 

2

.,·

1 

c:'eı·- Anafaı·tal,·ır· 
1 

1914-1918 harbıni hiçe indirecek ka- uzere oyuncular kalelerini mahıraııe \"I~. t . nlu·· ctu"rlt'ı'ut·ı· m t başlaneıcında büyük Alman •iiri 
• e. ~ " ea<decıındt>ıı ~nrhrı· d k d h ; "l hl 1 1 "l f 1 l k ıa\e oıman ., ' ına- G h F . Y !erinden birini daha cumhuriyetin h 

1 

. _ ·' ·~ ar yı ıcı ve e şetlı geçmektedir. muc a a e er':! muc a ua ec ere•· ·en, k· el· hT el k' manlardan 11 .1 « oet eıı, aust efıaneaıne büsbütün 
18 inci yıldöııümü hayı•amınchı aç- ._a de ~e~en Bekır o~lu :\lahmut_.ıı - Eaki umumi harpten aonra bile İn- (~öztepcden bilhm;sn Emcct, Yu~uf ve .a ~·ıı ın de ı ~~- ' .. rü . I' l!lı. - bafka bir güzellik bir azamet verdi 
mn k ;çh> lım·nd ;, toı> lan m>.o b.,J ""'' _ ' m , m"" ""' lı'>'" • "leyma n Yu k - J ••• tofekkil•ü, inoan haleı; •uh;ye•; A"•ddin de AICw m" hadmle dne ""' >'~ '. 

0 0 

"" . oma1 f!;" ' '"" Za~n •eçtikç.' F au•t efu l - · :'<'_ lı ıı dü kkanıııa t a:U'l'LI Z etnı.s \'e ve sinirleri bambaşka bı'r h ı ı çılrnrnıak imkanıiıı vermivorbrdı llk ru ~-atıye vermıştır. ma a a her ta- ne Gretchen 
1
·-m· d .. 1°e erı -

yoruz. Hepiniz bi!h·or:rnnuz ki her · 1 ' a a mış · · · · ft d • j kt d · D · • ın e guze genç 

h d b 1 

• · t: .ıulmtı!::itur. ferdl.e.rin hayatında namu"tenah'ı ta.' kcırner 2 inci dı.kikada Alta.1 lehine 
1
.a a e\ ~11'. o u~.m. a a_ 

11 
•• enız bir kız çehreıi de karı~mııı.tı.' Fau•t ~a a a asaıı -an feyizli eserlerden BIÇAK h · \olundan ıkı motoıle dun lımanımı ., ..,.. • ,·Jliiyetımiz de kendı,;ine di.i~en his_ • TAŞIYORMUŞ: . avvuller olmuştu. oldu, fakat ,.;em_ere \'er~edi: J{;ıJeci · .. . . .· . .. .. .. ~ ~~ halk kızına itık olur ve atkı yeis 

,,,., almak ıç;n p<0grnmh ,., ,;,tem- , Kem•;do Um"mhaae <Okogmda Bu ha<pten çokhğ>m>Z gün, toplu- lfohmud ~takhg> ve tecrn"'.'<> '")'c<m- '" m_uh>m m>klacda oduu kom"'" >Ç>nde •e""': E~unenin bu un•u~ -
li çalısmayı kendisine vazife :;;ı~ım oglu İhsan Salarııı i.izerınde lukları? çıkaracakları sesler ise, da- de kaleı;;ı~ı .~uk.~mn~el koruyordu._ gelm.~ştır. . . nun ehe~mıyetı mütemadiyen artı-
edinm»';,., Tm·1'Uk yoll"' du b"n- " ·' h>çak b"lunm•»· rnb"''"' mü<a- ha "'"P• daha ba,ka olaoakt" Tek- lfaç botun '"'·nt>ylo dmm ed>yoc, .. Mul~akatta,. b.lha«a d•'!';,,. oıu y••du. Nohayet ' G~the• nin •-. hırdan biridir. rlnı·e olunmu~tur. ne, kar~nlıklarda koşuyor.. · lop uzun havalelerle kal~d~n ka 'eye gu~e.rgahında~ı .}:.eı:~e;'.d~ _mu~ım m~k rinde dilber Mareerite inkılap etti 

\

r I ' BU NE REZALET '> Ve goklerde k' k • clola~ı"or \'e ovun heraıı ı'çıı1 ·ıı·laı1 lıı' · taı d.ı odun kom uru \ aı ;;a da na kıl ve Faustun ona 'h t' Al • 
i ayetimiz turbtik yolları ıçın · n, san ı an yagıyor. . ., J • ' • ' ı ... t· . b 1 d • . · b 1• • • • . . • ı ane ı, man §•• 

mahsus bir kanunla yeni vnı·ıdat Kemerde Yenimahallecle ,;arhoş Teknedekiler bağrışıyorlar: alaka ve heyecan uyandırı,ı·orclu. Bu- lası.~sı u ~nm~ ı~1 
.. ıçın. u.n aıın ırının. eserının başlıca ttüzelliklerin _ 

b 1 el 

ha ı de dola .. an Dervıs og· ıu :\1ehmP.t Gayret! ... Gayret.'... nunla benı.beır sarfodilen en~r.ı·i ,:.em-c- z.m .. ır.e .nakh_ mumk .• un ola_,!'°ı~.ordu. dendır. z. aten «Goethe~ nı'n dramı, bu 
men a arı a elcle edilmı~ \'e bu .,

11
• • V 1 t .\1 k J t Vek 1 t " rt>tle tatbikata geçilel'ek beklenen Alı Al,;ın, kadnlarn taarruz etmi,; ORHAN RAHMİ GÖKÇE re \'ermedı, maçın bil'inci devresi gol- d.' ';~~.ın, • un.~ .. a ~-ı. "· ,ı e k"ne.~- mevzu ıle yazılan eıerlerin hiç şüp. 

neticeler alınmakta bulunmustur. ve Sa.il oğlu Ila:an Dol.ık mani ııl ~ sıız o.lar~ık geçli. '.ne~ .ı. teş~bbu:ıu. u~eıı.1_~ _·o,mur hesi.z ~n nefiıidir. Bu dramda, efaa-

1

. . m ·ık ısternıce h del ti fi" ~I h t lkmcı clevre· naklı ıçın >agon >erılme.,ı hıı~usun - nenın ılk tek'll . . h'l.f l k uı<i,.;tik yollarm in;ıa tal'zının ' • 1 c eı !il • e ml' j t J l i · · · · da Vek~ Jetten ·ılak:ıclnrhr emir f' 

1 

erının ı a ma 

0 

ara nıa.tlup veçhile iyi malzeme ile \'C Alı Abın. bıçakla Ha~anı göğ:;Un - . S an )ll ( a 01aç}ar Bırıncı clevrede olduğu gibi ayni 1 . ·~ , • ' ' a Me ııt()felea Fauıtun zevklere boiu-cıayanıklı bir surette fenne ve turizm den ağır · urette yaralamıştır. H:ı - !,ı-<tanbul._ :rn (A.A.) - Bayram ~ızla. oyuna_ ba~lıyan takımlar, netice ~e mıştn. aoo lup kendini kaybetmesine muvaffak icaplarına uygun olması esas ve sı.ıHı IaRciliı)z· eLyleK'L.eArıRlmıştir. munasebetıyle tertip edilen husu"·ı ~~eı~ıı~~c~~~~~:~a~~m?e·,ma eçraelı~ıyorla!'- Jik tahsı"[ çocuklarının ~~~~:~ vke,,::tilcedeGıihirbaz şeytanın mabadı, bu yolun ikmalini lıira:ı.: ·' : maçlar~la bugün lstanb•.ıl,;por Fener Aİt : . • ~ sız geçen .... u ur. ounod'un Fauat geçiktirmişse de, mazur görülmekli- lkınci Korciondan gcı; ~n 18 yasın- b.ahçeyı 2-0. Galatasaray da Be . .. ayın ~cır.ı .b:r hücumundan sonı\'1 operası da • Goethe» nin eserinden gımizi temenni ederim. Bunun baş - ele. Sabıhanın elındeki para çantası- ::ıkta~ı yırır 2-0 mağlCip ctmı;;ler - Goztepc. lııı; frıkık kazandı. Cezayı Fu- sayımı a!ınmı§tır. Bu opera ile ilk defa Pa-ııca .sebebi, umumi ahvalin i ·teııilen ııı çalıp kaçan ~1ehme t rığ'lu !,;nıaıl clıı. a~ çektı. l< akat top Altay kal.ecisinin . il~ ~ahsi.l çağındaki çocuklaı ın tes rıste 1859 ~ılında oynandı. 
mal''".'"'"'". 'amaomda <elp edile_ ynknlanm"'"· ehndo k'ld•. . b•h '"" btitün ""''dda oldağa gibi Fau•t, b" çok •~•nla<a, bunla• memesıne mue ·sır olmıı"ı ve bilhııs- * Cumhuriyet meydaıııııd:t Şahan BiR OTOBÜS KAZASI: .· 2 cla~ık~ ~o.nra Alt.aylılar aynı şe- ~ehrimizde de hazırlıklar yapılmak- rın arasında methur Felemenkli 

a bu yolları taahhu"d eden ecııe'-ı· o. ırl!-• Ze_kı Edrz, ~leh met oir)u H,·ı)· - " f. . k.ılde bır. fmkık kazandılar. (;eza vu_- tadır. 8 ikinciteşrinde teı;bit ı'şi başa- Teuam R.en.brandt'a da tablolar il. 
,, . " . ..,o ör \ t>hbı oğ.u Ha:ıl İbr~.him, ıuşu O t ·c1 b h 

bir şirketin muk;\\'ele\'İ fe~h ciheti- nal' Çaglı)'anın para ını yani-;esıci - ıclarcsıııdckı belediye otobi.i~iini.i ]\o:) r 'P nu me~ yap, ı ve _topu sa~ a eK: rıl_~c~kt:r. Bütün öğl"etmenler, bu am etmıftır. 
ne gitme,;idir. • Irk "urctıle çal mı~ ve tutu lmu tur. rııeı · c:ıclcle ıncle Osmtın kızı ..ıo v.ı- ~Y :,n muhacı~l_eıe dogru ~-a\al_e ettı. muhım J!'; için vazife deruhte edecek ---0001---

Fakat her ne olııı·,,a ııl.c·uıı bı'z mn. * Keste Ilı cadde ·inrl~ S·ılı· h h - .~.ıııd,·ı H . . agaçıktan sagıçe geçen Hu~eyın, ha- !erdir. l lmanJaı· ., , , " ' a - ayrıyeye ı;arptırarak avak - v·ı la ı t k ı k 1 l 
·aimizde Büyük :\Tilli Sefimii~ııe'n al- ıııncla ~Iehnıet Ogam, Al· oğlu Ali- )arının kırılma,;ına ,;ebe'J";et vermi. Al~'~ ge.en opu afa ~ e ar:;ı acı \e Yarın saat 15 de mu-allimler, kız <lığımız yüks-.!k ilhıımlııı·la ··e Bı· 1·,·u· ·klc- n ıı odasından !l75 kuru1 c.·ılmı.~ "e h kk d k b t · 1a2~~ b~r go~ kazan~ı._ıdı. . Ji:;esi salonunda toplanacak ve g•o·· _ 

- Battarafı 1 inci aahifed• -
lettir. Çiftçi yalnı?. işi r ve hisse alır .. 
Alman:nı, kısa zamanda çok verim b
te<liği için,. mi.ilkiy.et . hakkının gene 
de~lı:>t, yanı kendı elınde kalma!';ını 
dogru b.ull!lamış, toprakları, burada 
ça~ış~n ışçılere mal etmiye karaır ver· 
mıştır. 

• ·' • q, a ·ın a ta ı a '.\ :rnşl:ınmı:tır. ne el k k d l' te 1 1 H k 
rimizin direktif ve <?mirleril'le ,: ıızit'·' - y nka l aıımı:ıtır. · · \'· ralı ha't h k le! , 

1 1 
• a 

1 
a a: ,oz ~ 1 

er a ·- recekleri vazife hakkında kendileri-

[ rı. . . n ı·, . ı· bı' . • . , ,; ' ' '" a aneye :ı .ırı,mı~tır. kının şahsı gay•retı sayesınde Alta" ııe dı·ı·rıktı'f verı'Jecektı·ı·. 
e mızı e J r surette ifan basta ~ ~ geıen bir haıreket nokta ı tıiliy~ruz "Bu nız. ::;ağa sola 1ıa~\'urarak ıçeri ........ N \POI \rON O d l ----------ıtibarıa her başlanılan e!>\:r, mutiaka gırmek yoUarını araştırırken yanı ba ( 1 .JI r ll arının"""'""'""""""""""'"'""'' dotr"1 koşu~·oriıı:rdı. Fı-ılrnt, _bunlar 
ikmal edilmiş bulunacaktır. ~ıınızdan ımparatorun karargahile : MOSKOVA B ZGU : ~·ardını ıçın değıl, ısınnuk ıçın ko -
. Sözlerime nihayet verirken .Milli Re- l.ıizim . al~y geçıp gittıler. Nihayet § O NU ~ şuıı g-elıyorlardı, Herke;;, içınde se-fımize sarsılmaz bağlılıklarımızı bir geceyı bınanın etrafında bağlanmı!) ~~, , : kız yüz kişinin carıı· cayır yanmak-

kere daha arzeder, Bornova tuıristik .ıtlı.rın ayakları aras~nda ratıp ge _ -.1""" 11111
"

11111
'"

111
"""'"""""""""'""'"""""'""""'"'"""'"'""""""'""'"',; ta olduğu bu cehennemın etrafında 

yolunun münakalüta açılciığını lıernn çirrnek kararını verdık. Arkadaı;;ım YAZAN: Napolyonun Perde ÇEViREN: Şakir Haz yeı· almak, l!ıınmak, kıl!cının, ~·ahnt 
edl;!rim. · • lather adlı ıyi bır Al-,ıs !ı idi. Çavuşu Burginyon Ergökmen ım ı-iiııgüsi.inün ucunda biraz at eti pi-

\'ali, kordelayı kesme<len evvel, ·o- Samanlığın etrafında knnaklamı$ 24 - ı-ıırmek he\"<!::ıinde idi. Umumi man -
!un in a ·ı hususundaki me. ah~inden ,.,kerlel', samanlığa saldm~rak ve Ra ~·er• ni açmıya ımkan buiunamıyor _ bır '>'ey düşilnülebilir mı ıdi? zara ve ağızdan agıza bir homurtu dolayı turistik yollar mıntaka mürlü- manlıktan koııaracaklaı·ı tahtalarla 

1
du. Öbür bas.takı kaıH_,·a ·la, , 1 ıev _ fut g" 1 · · · halinde dolaşan gözler th• az kor -

d 
. ~ e oz erımızın önünde bii~·Je lıir 

rüne ve arkada'-'larına teşekkür etmiş ate~, .vakmak ıstediler. Samanlıkta er e. n kimse .vakla1:1a!'l'"'Oı·clıı. • ı ı ı k kııııç değildi. .,, • J ,:ı ı o can anma tn idi: Kırmızı alev 
ve müteahhidin bu yolu iyi bir ş.ekilde <'!)ey saman, tavanlarıııda d::ı olduk Bınanm ıçındel-:ı kargaşalık son Jrr :ıra~ıııdan gelen boğuk feryatlar, Bazıları: yapmış olmasındıın dolayı memnuni- c,a fazla •·ıra çam vm·dı. del'cceyı bulmu,stu. Atları l.ıeı·taraf k -· Yananlar, MoskoYa soygunun-• · v t ki yanan, :avrulan insan etının yayı • . yetıni izh~ır eylemiştir. Içerdekiler samanlaı·ı altıarnıa ser '~ tı · erı halde, bizım tarnfımızdaki lan keskın kokusu ... Bazıl:ırıııın, p:ır tla büyük servetler yapmı~ ııısaııl:ır-

Bund.an sorııra kordela kesilmiş ve mı~ler, birbiri üzerine ,vığılmışlar, kapı bir tiil'lü açılamıyordu. İçeri • clı. Aziz canlarını korumak içın, .-m-ld b 'dd 

1 

l · 
1 

ç~ ,u ıımış çatı arasından clı~arı yük - 1 k 1 · 1 
Y? a ır mü eti erlenmiştir. ~lera- ı çerde ate~ yakarak :sınıyorlardı. ~-og~·u açı n.1ası lazım gelen kapının ~elen ateşın korkunç dil!Pri arasında mıııı ığın yıkılanı· on ıın erce kişi-sım~e bulunanlara limonata, ve pasta- Dıı<ardakılerin pervaz lan \'e kapla· uzeı ıııe dogru yüzlerce ki;;ı aham _ k:ıı:acak yer aradıklannı ve dama nın barınmasına mü,;aacle etmem is -laı· ıkram edilmi;ıtir. ınaları koparmıva teseblıfü:ierine si- y0r ve lıiiylece kapıyı aç~ak veva ı·ıktıklarını gördük. !erdi. Allah şimdı onlara cezalarİnı 

BORNOVADA: ~fıhlarile mukab.ele ederek cevap ver zo ·lamak vaziyetinde.. ohnhr bir· 1,. Bunların açık h \·eı·iyor, diyol'iardı. 
Bundan sonr· d tl'I B n Lll)" ç t , .. . Jl''O. b'l"k' .. ' ( ... avara ı·art1· var • B k 1 d . 11 .. . . a avP. ı er, ornov.. a. ,a ının üzerıne rı!<ıp, oralar _ ~, "ı ".n. :: '. '. ı a . ıs ~zıl~yorlardı. . . maz, bırdenbire kibrıt gıbı pal'!a _ aş a an a, se~sızce, e erını a -~ele?ıye reisi Etem Pekinin daveti dan bir şeyler koparm;l '.>: istivenler B,ı:~k,ıl,uının ıçeı·ı gırrı;t)mesı ıçın d•kları ve tekrar binanın ıçine dog" _ tcşe uzatarak, sekiz yüz kişiyi ka -uz~rıne.Bornova Ziraat mektebine git- de <ıyni cevabı alı.vorlar, atıla;1 ı ur- k:ıpı,· ı muhkemce karıamı· ol 1 t vurmakta olan bu ale<jte ı.;ınmı,\·a ça ı d " · . ' ' " manın nı a eş gavvagına yuvarlanıyorhrdı mış ~· ır. :'.iun!ardan güç bela can lnnnı kurla- cna~ını, şımdı acı acı çekiyolardt.1 Yüksek· ·1 d - ::l . lkl ,. · !ışıyorlar ve yangını: 
:\-Iektep salonunda nahiye müctürii rabiliyol'larclı. J>ıımanclan göz gözü görmiivor ateg ıten bog- ukahev kag_ını1n ek. rıln kı 1 eı ın - Allahın iyi kullarına nimetı ! 

Namık &zg' b' t k . 
1
. k C . h · • • ~ ay ırma ar ·u a arı - d . ın ır nu u soy ıyere ece saat on bir vardı. Samanlık· g.~n. ışlıyor... ava~ız.l.ıktan bunalarak mıza kadaı· gelı·yordu. Hakı·k·ı bı·r· ce dıyt)rek seyredıyorlar ı. Dornov·ı ve Bornova! 1 · · .. ı t ·· ı t ı · · ' , ı d J S k' .. k' · · .. t' ' , 1 ar ıçın vucııc a a ::uz erce a ısızııı ı:o~·ı u~·u) orlar- ,\ d ere uşen er, goz ~çıp kapayın- lıennem, gözlerimizin önünde vedi e ız yuz ışının yanan ,·ucu ıa-

oo clı. bir kısmı da, ateşıerı: ı etrafıııda ~ıya k_adar yamya~~;ı, bırer pe!;til ha ;:;ekiz yüz kişiyi eritıp yok edıyo~du rından çıkan alev ve ateş, başka in-
Aiuallinı ailesı· ısınıyor. yahut konınmıy,1 ,;:ılı~ıyor- ıın ~ geJıy?r~arclı. . . . Yangından yalnız yedi kişi kur~ sanları ısıtmıyor ve bunlar, seve !\e-

- lnrclı. Ru sıı·ada boğuk bir gürültü Yalnız ıkı tek dakıka ı~ınde yedi tuldu. dat· bı·r del'ıkte , k b ve, sevine sevine ısını,vor;aı·clı. 
l 

· ,... 'f k · - .. k · · b d ' ' ' ' ' ::ı çı an u ye- G.. d • d k d 1 zmır maarı müdürü Iu tafa Re· iı;ıtilcti: Ambar, bırı •ırtada, diğeri ~e ız yuz ı.şı arm . ırmı~ olan koc_~ di kişiden biri ve ilk çıkan bizim a- un oırma an ar a ı;ım a bera • 
. id Tarakçıoğ!u dün akşam Şehir ga- l.ıızım bulundu.Kumuz kapının aksi samanlık, ba!;!tanbaşa_ , b•r alev dagı lavdan bir subaydı Ri. çok .1 . lıer yola çıktık. Tek kelimP konuş -· d h 1 İ - .,. h 1 · • 1 t ' · • · ·1 

· yeı erı d k. 1 · · zıno~un a a en zmir orta \'c ilk okul- tarafında ık ı ı·erden ate" almı~tı va vı:: yı~ını a ını a ~ış. ı: ı5erdekileri ya:ıık, e.lbiseleri parça arça olmuş- ma an can çe ışen er! çığniyerek 
lannda öğretmenlik yapan vski talebi!- ıı:yordu. - . . '. kıııiaımak ıçın heı. çaı~' ,, başvur _ tn . Aynı delikten başkaları da ık. yoı alıyorduk. Gece sahidi olduğu -
inden kalabalık bir münevYcır 7.iimre Kapıyı açmı.ra ;ıavaşırken, duman d~k: Kap~nın rçerı dog ··u açılmasılnrnk istediler. Fakat dumaııdanç bo- muz, korkunç faciadan ~'lnki dille -

arıı ·ındıı bir ak:;am yemeği y<! mi . Iln L'.ııı lıogulacak bir hale gelen atlar ?ut~n ış!e~ı berbat edıyordu. Zaten ~~~muş, bitmiş bir halde, hep 0 de- rimiz tutulmuştu. 
aracla okul hatııal!ıriyle müteakip yıl- ·;,Jılanarak, kapı tarafında yolu ke:i ıçeıde Y.anan ateşleri~ ~cızgın hır ha tıgın dibinde, sonunda ötekiler gibi Yolda bizim alaydan iki askere ların me !ek hatıraları konuşulmu" .. ı ~lerdı. Kimı;e buralar~ sokulamı- le gelmış, parlamak ıçın bır kıvıl - boğularak can verdileı· rastladık. Henüz ölmüş bır beygir -
çok nmimi ve fıl\·dalı ha.~lııhaller ~·a- yordu. Can korkmmnuıı verdiği ce- ~ım beki iyen bina, bu derece yangı- Ateşsizlikten ve sogv. uktan ölüm elen . kestikleri bir parça etı çiy çiy pılmı~tır. l~aret ve gayretlere t'ağmeıı bir çıkış ld k yemıye savaşıyorlardı. B.tkin l.ıir hal ~ mn e::;erı o u tan sonra yapılacak hnline gelmiş bir çokları yangına de idiler. (Arkasıvnr) 

C:iftçiy~ hay\'an da verilecektlr. lyi 
v~rım ıı:etırenlere iki misli toprak ve
rılecektır. Bunlardan vergi alınmıya
ca~ı~. Rusyada din hüırriyeti de iade 
edılmıştir. 

m•m 
BUGONKO PROGRAM 

7.30 Program, 7.33 Müzik: Ha.fıt' 
pm5alar .<PL), 7.45 AjarH haber • 
lerı, 8 Muz ık: Senfonik ı.ırogrıını 
tPI.). 8.15 Evin saati, .:.ı0 , '8.45 Mil 
z,k: Senfonik programın devamı 
(Pi.), 12.30 Program, 12.:rn Müzik: 
Saı eserleri, 12.45 Ajans haberleri. 
1:3. :Vlilzik: Şarkı ve tiirkiiler 13.30 / 
14 Müzik: Karışık progra~ (Pi.). 
18 Program, 18.3 Müzik: Fasıl he -
yetı, .18.40 Müzik: Radyo sviııg ku· 
arterı, 19 Konuşma: (İkfomt saati), 
19.15 Miizik: Radyo svıng kuartetı 
orogramının ikinci kısmı, l!l.30 Merrı 
leket saat ayan, ve ajans haberleri, 
1 !.l.45 Müzik: Karışık Türk müzig1 

programı. Şef: Mesud Cemil, 20.15 
Radyo gazete><i, 20.45 Müzik: l\luh· 
telıf şarkılar, 21 Ziraat takvııni. 
21.10 Temsıl, 22 Müzik: Radyo ~;ı· 
lon orkestra!lı (Violoni::ıt Necip A~
kın), 22.30 Ajans haberleri, 22.45 
Müzik: Radyo salon orkestrası prOFi 
ramının devamı, 22.g5/23 Yarınkı 
program ve kapanış. 
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31 Birinciteırin 1941 CUMA -..- -- '(llADOLUJ - Sayfa 3 

i:mfr l,p1·rız1m Amirliği Saim Almrı Komi.•11om111tlnıı: 
Cin•i Miktarı Macarlar Kulak, burun ve boğaz 

Doneç endüstri mınta- astalıkları mütehassısı 
Ayva reçeli 1000 Kilo 

kasından nasıl bahs- DOKTOR OPERATÖR &yaz peynir 1000 Kilo 

d• 1 Da""h"ı Öke Yukal"ıda cins ve miktarları yazılı iki kalem y'_,·C'cek maclcle•i pnzar-e ıyorıar !ıkla satın alınacaktır. 

Hikaye -
Zehirli Dudak 

kl "ft b Budapeşte, 30 (A.A.) - Macar lkı"ncı" Beyler aokag"ı No. (80 ) ihalesi 4/111941 Salı günü •ant 14 de lımir Kışlada Levazım nmirliğ·i Dördüncü aşılnnı yatttğa düşür- icin Ley laya garip bir te 1 e u - aJ·ansından: 
" H 1 H 1 h .. ··x.ı d 0 a satın alma komisı.·onunda yapılacaktır. muştü. em de ne düşürüş. ki ta - lundu: Müttefik kuvvetler Ukraynanın ce· a sta arını er gun oa e en ı nr 

nesi bu yataktan hiç kalkanıamışlar _ Leyla, ne olur İffetle tan;şmak nup doğusunda yaptıkları ileri haıreke- kabul ve tedavi eder Taliplerin belli gün \'e ~aatte kat'i leminntlariyl!? komii<yonumuza mü-
ve dudaklarında kendilerini ölüme istiyorum. Beni kendisine takdım e - tine devam ederek Doneç havzası en 11~::=========;===:;"1 rncnntlnrı. 
götüren delikanlıların ismini bir dua der misin? .. Sen istersen bunu yapar- düstri çevresinin en mühim kısımları 1 t Ç ~;,;IS,;;T;;;;,;. ,;;l.;;,r;.ı.·a·z•ıı•n-A•,•11•ir•l•i!/•.i-S•a·ı·11•1 •A•l•11•ıa...,K~o·,•11•; •• ·11•o•n··,,·11"!tl·aı•1•: ------
gibi tekrar ederek ve onu hilla sev - sın. • • . nı ele geçirmişlerdir. Bu suretle Rus- Hamd'ı NOzhe ançar 1 Beher kilosuna 168 kurm; 80 santim fiat tahmin Nliien 12000 
diklerini söyliyerek son nefeslerini Bu teklüte gayri ahlakı bır taraf ya Avrupa kısmındaki en büyük harp · 
veı<mişlerdi. Son aşıkı Leyla ile pek bulmadı. Ne olur bunları~ tanışm~- endüstri merkezlerinin sonuncularını Sıhhat Eczahanesi kilo pamuk çorap ipliği olın:ıcaktır. 
garip bir şekilde tanışmışlar ve son- !arı belki de mesut bir netıce verebı- kaybetmiş bulunmaktad"!'· M~cn~. kı- 2 Pazarlıkla eksiltmesi 3. 11/941 pazartesi saat 15 de Tophaneıl~ 
m da sevişmi~lerdi. İkisi de vühek lirdi. . . . taları Doneç nehri üzerındekı koprü Taze Temiz Ucuz İla Lv. Amirliği .satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
bir mektepte hatta bir sınıft~ bulu- Arkadaşı Fahrinin teklıfını İff~~ başlarından birini ele gEÇirmek için 3 İlk teminatı 1519 lira 20 kuru~tur. 
nıı.ı:·orlardı Le"ıa· sak· t b' ı çıtlattı İffet nasırına basılmış gıbı, h be ed" ·orlar · .. " ' ın, er ıve i c • d' mu areı 1) • ............................. ................................... ................ 4 Nu .. munesı· komiR''Onda görü1ür t~tekli1erin 1*11i gün \"e ~nntte srö~rjş..c;iz ve az güzel bir kızd;. kat'~ cevab1 ver ı.. ................................. • : ., 

Bütün kabiliyetini okumıya vermis- ona 1 • : ı· • Levazım Amı·rıı·gı" • lla" nları~ komisyona gelmeleri. 
ti. O kısır güzelliğine güvenmivor'- - Sakın ha .. Leyla .. Fahri bir ka- 1 ZmJf a Harbiye Yedek subay okulunda SA. AL. KO nundan : 
du. Sahip olacağı pa~lak meslek ~a- dın düşm-anıdır. Karaktersizin biri- i••··-•••••••• .. •···••• ....................................................................................... : ı - 20-10-941 günü ihalc~i illin C'dilen 600 ton ::;amana talip çık-
.ı-esinde yarü ağyara muhtaç olma - sidir. Bana bir daha ondan bahset· Harbiye Yedek subay okulunda SA. AL. KO nundan : matlığından tekrar pazarlıkla nıünaka•ar-a konmuştur. 
clln o sahada Yükselip s,öhret bula- memenı· 1•1·ca ede·ı·m. Onu sevebilme- 1 _Pazarlıkla 20 ton sadeyag·ı alınacaktır. Evsaf ve hususi ş-arl- b d 

4 
k t 

kt B" t' " 2 - Samanın beher kiJr.sunun muhammen e eli uruş ur. ca ı. ıi ıin gayesi hatta biricik e - me ı'mk"n ,-oktur. Bu hadiseden al_tı Iar komsi;·onda görülebilir. 
meli arzu 0 u bıı "d' z t k d" u ' 3 - Evsaf ve hususi sartları komis.,·ondn görülür. 

' ., 
1 1

• a en en ısi ı F h · d ı b" _ Beheı· kiJo;ıınun muhammen bedeli 175 kuruştur. Beser · tasralı bir kızdı. Fazla olarak ta ta- ay >onra Ley a ile a n en e i ır 2 • 4 - İhalesi 7.11-941 cuma günü •a".lt 10 ela yapılacaktır. 
biat ona güzellik yolunda biraz im- aşık hayatı yaşamıya başladıl-ar. tonluk paıotiler dahi ihale yapılacağından taliplerin bir veya 5 _ TaJ;pJerin harbi.ı-ede yedek rnba~· okulunda satın alma 
,fıkli iltifatta bulunmuştu. o fıkır fı· Evet az güzel, gösterissiz, taşra kızı bir kaç partiye yapacakları teklif kabul olunur. 
k k k k ti k h amanı Le la• "4 1 d komisyonuna mürr.cnatları. ·ır ~~ynıyan diğer arkadaşları gibi büyü ma sa ar. a r Y • ~ ihalesi 5-11-~ 1 rar•am.ba günü sa-at 1 e harbiyede yedek 
ol 0 mazdı B k k" j kadın dü•manı dı'ye -arkadaşı İffet ta. " 1 d H b" Y d k ubay okulunda SA AL KO nundan • " , · ı~n ı, on ar içerbinde ' subay oku un a yapılacaktır. ar ıye e e • · · · 
d · ı · d rafından reddedilen Fahriye gönül 1 "0 10 941 .. '"hal · ·ı· d"l 600 t m~na talıp •ık C' nıce erı var ı ki, kendinden da. 4 _ Taliplerin kai'l ıeminatlariyle birlikte müracaatları. 4443 - ~ • - gunu 1 esı ı an e ı en on sa ~ , -
ha " k · k" ı ı vermişti. Onu sevmişti. Şimdiye ka • madıg'ından •ekrar pazarlıkla miinakasa.\·a konmuştur. 

• ,o· çır ın Oma arına rağmen dar gönlüne sokulmıyan bu esMrlı Jzmir levazım amirliii aatın alına komiıyonundan: 
kendilerini pek güzel satmasını bili- sevda tılsımı bu defa onun da kalbi- 1 _ Kapalı zarf usulü ile 90 ton kesilmiş sığır eti alınacaktır. 2 - Samanaın beher kilosunun muhammen bedeli 4 kul'u~tur. 
;·oriardı. Fakat o, oralı olmadığı, gö- ne burgusunu sokmuştu. Hem de a- 2 Beher kilo unun tutarı 45 kuruştur. 3 - E\·saf ve hususi ~nrtl-ar komi,yonda görülebilir. 
nül islerinde de herhangi bir tecrü _ labildiğine o minimini et parçasını 3 _ )!uhammen bedeli 40500 lira olup muvakkat teminatı 

303
i 4 - İhalesi 7-11-941 rumn günü sa~t 10 d:ı ~·apılacaktır. 

he\'e girisme.ı·i dü,sünmedig·ı· ı'çı·n, on- oyup duruyordu. Nice güzel kızlara 5 - Talipleı•in ltarbiy€dc yedek .ubay okulundaki satın almn · k b"k iıra 50 kuruştur. 
hr gibi olmadığına müteessir olmı _ bin bir kulp bulup duda u en komisyonuna müracaatları . 
.voı'Clu. Bir gün erkek arkadas. !arın· Fahri de onun alakalarından kendi- 4 - ihalesi 7-11-941 cuma günü saat on beşte kışlada İzmir le· 

· k rt d S · • başl adı · ı·· · t ı d ı kl lzmir levazım amirliii •atın a lma komiıyonundan ı dan birisi onun iyi görüştüğü İffet sinı u arama ı. evışmege • • vazım amır ıgı sa ın a ma komisyonun a yapı aca ır. 

ALMANLARA GORE 
- Bat tarafı 1 inci sahifede _ 

nPhrının ü't kısmına varmışlardır. 
limen ve Ladoga göF.i arasındakı 

ntu\•affnkiyetle geçen taarruzda bır 
Alman zırhlı tümeni, lıır So\·yet zır:ı 
lı tümeninı ele geçirmi~. pek çok e
sırler almıştır. 

Agıı· topçumuz Leninx-radda mü -
nım askeri tesısatı bombardıman et
mı5 , geceleyın tayynreler:miz Mo• -
:rnva Y~ Leningrada te~idi taarruz -
laıda bulunmuşlardır. 

$imali Afrıkada Jl.lar,;a Matruh 
dogu.ıında bir tayyare me,·daııı ilo 
Xıı nehri ağzındakı havuzlar bom -
h:ılnnmıştır. Tek tük d;;~man tayya
rpöerı A lmanyanın ~imal snhıllerine 
bombalar ntmı~tır, faknt hıç ha•al' 
)'oktur. 

Radyo gazete,ınden: 
Alman radyosunun lıılriiı·dıi'riıı.? 

~iil'e, 22 hazirandan aı aıtuslosa ka 
rl:ır geçen 9 hafta zad'ınc1n 148 pi
yade, :!9 tank, 10 •Ü\'arı, 8 dağ, :! 
halk müdafaa tiimeni iı<! 2 pnrn~üt
rii teşekkül, ynni cemnn 20!1 parnşlit 
)"l'l teRekkülü ve bunlara aıt tank -
ar. zırhlı va•ıtnlar, hanı malzemesi 

,.e •:ııre imha edılmişt;r Piyade tü -
•ıwni 15 bin, diğet'lel'i 12 bin kı~i 
ht>saplanır•a Sovyet ?..ıy:atı. Alman
l:ır'1 göre ı:ı milyonu tut:ıl'. Başkaca 
ı'.hrnnlar, 2000 kılometrelık cephe
],. münferıt a•keri kuvvetlerın de 
cıahıl olduğu ıliğer tel~f:illa beraber 
fiıı\'vetlerin ölü ve vnrıılı mıktarını 
,~g8.ri olarak 4,0-5- mt~yona çıkar -
m:ıl:ladırlar. Bir aydanberı mareş:ıl 
Tirııorenko ordularının veı·chğı 7.:t.\"'

at:n da bunun haricinde olcluğıı an -
lnşılmaktadır. , 

Iar. Fakat, Fahri beğenilen bir er- 5 isteklilerin mezkur gün ve saatta teklif ve. teminat mektup- 1 - KaJ1alı zarf usulü ile 605 bin kılo odun alınacaktır. 
kek o.imasına rag"men kusu!'lu taraf· 2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 1 kuruş 75 santimdır. !arını en az ihaleden bir saat evvel komisyona vermlerı. 
ları pek çoktu. Leylli, onu bir z~man ~ _ Muhammen bedeli 12100 Iıradır Muvakkat temınah !107 
güvendiği zeka•iyle idare ~d~b~!ec~; . 22-27-31- 5 lira 50 kuruştur. 
ğini zannetti. Onun her sozilnu bır lzmir levazım amirliii aatm alına komiıyonundanı .j - ihalesi 5-11-941 çarşanba günü saat on altıda kışlada lzm•r 
eml·r tela'kkı· ettı·. Onun me mnun_ 0.

1 - 1 Kapalı zarf u J" ·ı 12 k·ı k ı·u s • t 1 
k - • • su u ı e 2500 ·ı o u ogan sa ın a ına- levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır mıyacağı şeyleri yapı_nama ıçm caktır. ' l 

azami dikkat ve hassasıyet sarfetti. 5 - Taliplerin belli gün \'e saattn teklif \"e teminat meo:•up arı 
Bu uğurd-a anasını. babasın ı. ~a~deş- 2 - Beher kilosuna tahmin edil en fi at 6 kuruş 25 •nntim olup ile birlikte komisyona müracaatları. 22-27-31-~ 
!erini bile kırdı. Lakin ne .bu ıhtıyat- muhammen bedeli 7656 lira 25 kuruştur. /lorbiye Yrdek Suba11 Okulu SA. AL. K. R•. tinden: 
lı hareketler ne de Fahrıye. karşı 3 -- Muvakkat teminatı 574 lira 23 kuruştur. 1 - Kapalı za.-f ile 16 110 '941 günü ihalesi ilim edilen 40 TOl\ Ye-
çılğınca sevgi fayda vermedı. D~~ıl- 4 - 1halesı 7-11-941 cuma günü saat on beştedir. şil mercimeğetalip çıkmadığından ayni mikt::ır mercimek pazar-
lı eksik olmadı. Leyla gü;ıden _gu~e ~ ş t · h d ·· ··ı bil" 
eridi soldu, nihayet yataga du~u. " - ar n.amesı er gün komisyonumuz a goru e ır. lıkla münaka. aya konmuştur. 
Fahri çoktan onu unutmuşa benzıyor 6 -- isteklilerin mezkur gün ve saatta ihaleden bir saat evveline 2 - :1>1llhammen bedeli 25 kuruştur. F.vsaf ve hu.<usi •artları komi<· 
du. !Ik zamanlard-a bir kaç defa onu kadar teklif ve temınat mktupel:ırını İzmir levazım amirliği yonda görülebilir. 
nezaketen ziyaret etti. Hatırını ~.or- satın alma komisyonuna vermeleri . 22-27--31-3 3 _ lhalesi 6/ 111941 PRrşembe günü saat 15 de .\·apılacaktır. Talip-
du O halinde iken bile genç kızı uze !erin teminatlariyle Haırbiyede Yedek 'ilbay okulunda a•keri •a-
cek sebepler, bahaneler icat etmek- Harbiue Yedek Subay Okulunda SA. AL. KO. nımda.n: 
ten geri kalmadı. Bil' gün hasta dö- 1 - Kapalı zarf usuli)·le 14 10 !J4l günü ihalesi yapılan 500 ton un- tın alma komisyonuna müracaatları. 
seğinde pek halsiz ve ilmitsiz yaşı - dan makarna imaline teklif olunan fiat pahalı görüldüğünden l•tnııbııl Harbiye Yedek Subay Ok111?1 Sa. Al. Kn. m111drı11: 
;·an Leyliiya çok sevdiği ve bütün ayni miktar makarna imnliı·e~i tekrar açık ek•iltm'i'ye kon- 1 - Kapalı zarf usuliyle 16 lO ı 941 günü ihale•i ilan edilen !l5 lC1n 
·gönül sırl-arına vakıf ayni zamanda k ki 

muştur. Nohuda talip çıkmadığından 11.' Tar pazarnı · aı münaka•ay:ı Fahriyi onun kadar tanıyan bir ar -
kadaşı ziyarete geldi. Laf yine dön- 2 - Bel:C'l.· kilosunun muhammen bedeli imnlİ>"'"i 10 kunıştur. konmuştur. Beher kilosunun muhammen bedeli 17 kuruş 50 
dü dolaştı 0 mevzua intikal etti. Ley- 3- Ev;;af ve hususi ~artlar komi,;ı·onda görülebilir. ~antimdir. lhale;i 6 11 941 per:;embe günü saat 10 da yapı-
la kıpırdayamadığı yatağından bir 4 i halesi 14 11 !l41 Cuma günü saat 14 el<' Komi,ı:onda yapı· lacaktı.-. 
çoruk çevik l iğiy l e f ı rl-adı . Çukura Iacaktır. 2 - E,·,af ,.e hu'lısi şartlar komi>yonda görülebiıir. Taliplerin Yc-
kaçmış gözleri dah a çok büyümüştü. 5 Tr.liplerin tenıinatlariyle Harbip•de Yedek •ubay okulunda satın dek subay okulunda askeri satın alma komisyonuna müracaatlaı·ı. 
Burun delikleri açı lıp kapanıyordu. alma konıı· s)·onıın:ı mı·ı·racantları. 25 31 5 10 / 
Renksiz yüzüne kan hilcum etmişti. ·•la.ııbııl Horbiye Yedek S11lıa11 Okulu Sa. Al. Ko. ·ııunda 11 : 
Solu va, soluya Feı•iha, dedi, m~kte - Hıırbi11e Yedek Sulıa11 Okulunda SA . A /,. KO. mından: 1 - Kapalı zaıi usuliyle 17 10 , 941 günü ihaJ,,,i ilan edilen 300 tıın 
dir Öi,am Fahri gibi in.anları ı_şke~- 1 _ 20191 ton kuru ot aç ık eksiltme ile münakasaya konmuştur. Patntese talip çıkmadığınclan ayni miktar Patates pazarlıkla mii-
ce yaparak en uzun zam::rnda o_Idu -
rürdüm. Bence bunların adı katıller- 2 Otun behc.- kilosunun muhammen bedeli 5 kuruş 50 santimdir. naka•aya konmuştur. Beher kilo'lınun muhammen bedeli 10 ku-
dcn fark ı y_oktur. Evsaf ve hususi şartlar komisyonda görülür. ruşlur. 

Bunların dudaklarında ·•eYilel'ek 
içilen bir zehir var .. Ze~irli ~ud~k
laı. Ve •onra hal"iz yatagınııı ıçerısı
ne ,·ıkıldı. Dudttkla'n kıp!l'dadı. 
Gözİeri güldü. 

- O:ıu seviyorum, dedi. Evet her 
• bu"'tı"ın vefa.ızlığına ~eye ragmen, 

rağn1en .. 

Mahmut Attila Aykut 

o 

" 

4 

ihalesi 13; 11 941 Perşembe günü saat 14 de Harbiye Yedek RU- 2 Evsaf \'e hususi şıvrtla komisyonda görülebilir. lhaJe,i 5. 11 n.ıı 
bay okulunda satın alma koınisyonunda yapılacaktır. Çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. 
Otun ihalesi toptan yapılacağı gibi 6228 ve 8052 ve 5911 ton gibi 3 - Taliplerin teminatlııriyle Harbi;·., Yedek suba;· okulunda a>keı·i 
üç kısımdan her hangi birine talip olanlarda ihalesi yapılacaktır. satın alma komisyonuna müracaatları. 
Taliplerin alacakları her hangi bir mikta.- üzerinden teminntla-
riyle komisyona müracaatları. 25 31 5 10 Harbiye J"rdek Sııbaıı Okuluııd" SA. Al-. f{o. ııııııdnıl.' 

Harbiye Yedek subay okulunda SA. AL, KO nundan ı 
1 - Kapalı zarf usuliyle 17, 10 UU de ihalesi ilan olunan 40 ton Nn· 

huda talip çıkmadığından ayni miktar :-lohud pazarlıkla müna
kasaya konulmuştur. 1 - Kapalı zaıf usuliyle 20-10-941 günü ihalesi ilan edilen 60 

ton pirince talip çıkmadığından pazarlıkln münakasaya kon. 
muştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen iiatı 17 kuruş 50 santimd:or. 
3 - Enaf ve husu~i şartlar komisyonda görüiebilir. 

Müzikli Narin Lokantası 
2 - Beher kilosunun mı;hammen bedeli 45 • kuruştur, 
3 - Evsaf Ye husu<i ~ortlar komisyonda görülür. 
4 - İhale~i 7-ll-fl41. cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

4 - İhalesi 5 ıı 941 Çarşamba günü ~aat ıs de komisyonda rapı· 
lacaktır. 

o - Taliplerin teminatlariyle .birlikte Huı,birede Yı-dek 'ıılıay ııkııhııı-' 
da •atın alma komisyonuna müımcaatları. AT AT ÜRK caddesi nete 112 numarada teessüs eden NARIN lokantası 

bayramın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
mekleırinıle saat on ikidrn bil" lwrııya kadar klfısik muzik ve akşaml~rı 
~nal AJ,TIDAN itibaren 1IJP.mleketin eıı miit.ena saz heyeti ve okuyucuıa· 
mıı dinlemek zevkini ancak SARIN LOKANTA: ve GAZ1NOSUNU teş· 
rif etmeklı- elde edebilirsiniz. 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 ikramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci-

teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 
3 
2 
4 
a 

Adet 2000 
1000 
710 
aoo 
2SO 
100 

Liralılı: - 2000.- Lira 

31 
ao .. 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

IO 
ff 

c 
c 

• 
c 
c 
c 
c 

= 3000. • = 1500.- c 
= 2000.- c 
= 2000.- c 
""" 3500.- • 
""" 4000. c 
- sooo.- c 

Tarld7e lt •••k•-• .,.... 7atırmakla 7e.bua .-ra iltlrlldlralt n 
fals .ı- .ı_., a:nl H•e•u t.ıllıabıl •••••-it••--. .. 

,___rooKTOR ---ı.ı 
Ali Agah 

Çocuk Haııtaııklan MütehasNı 
Hastalarını Pazardan mada her 

rıın İkinci beyler sokağında (84) 
nuınar&Jı muayenehanesinde kAbul 
ve t.ed&vi eder. 

Dis hekin1i • 
M. Sabih Ağabeyoğlu 
Merkez hastahanesi diş mütehassısı 
Hutalarını her gün öğleden 
aonra ikinci beyler ıokağında 

No. 25 de kabul eder. 

TELEFON: 3680 

5 - Talip l eı•in harbiyede yedek subay okulundaki satın alma 
komi:ıyonuna mür:1caatları. 

İzmir Leva:ııım Amirliii Satın Alma Komiıyonundanı 
ı - Kapalı zarf usuliyle 162 kurıış muhammen fiat üzerinden 

münkn'a~·u konulan 18000 kilo sadeyağıııa muanen kanu· 
;1i müddet zarfında talip zuhul' etmediğinden mezkür yağ 
a;·ni kanıınun 40 ııcı maddesi mucibince bir ay ınüıldetle 

pazarlıkla ~atın alınacaktır. 
2 - Talip olanların '1-11·941 tarihinclen itilıaren kışlada leva· 

zım amirliği rntın ·1 Jınn komisyonuna müracaatları. 
ıı - İşbu ilfln kanunı1n 9 uncu maddesine tevfikan yalnır. 

defa yapılmaktadır, 
bir 

4 - Tutarı 2916(· lira muvakkat teminat 2187 liı·adır. 4449 

Çekmecede Avcılar köıriıhde SA. AL, KO. hUndan ı 
ı - Kapalı zarf UHu!iylc 400 ton leva kömürü nlınacaktıı'. 

2 - llluhamm<'n bedeli 8000 lira olup muvakkat teminatı 600 ii· 
radır, 

<J - Eksiltmesi 18·11-941 ,alı günü saat 15 de K. Çekmecede av· 
cılnr köyündeki .•ııtın almakomisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname her glin ınezkür komisyondan istenilebileceği gibi 
mektupla da müruca-at cevap verilecektiJ;. 

5 - F.k•iltıııeye gırnıek isliyen ticaret odalarında mukayyit ve 
bu i.5le iştigal etmiş bulunacaklardır. 

6 - Eksiltmeye ;ıireceklerin mühürlü teklif mektuplarının ka· 
nıınl ve~ika;,;ı ve münakasaya iştirak ve~ikasım ihtiva ede • 
cek olan kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline 
kadar avcılar köyündeki satın -.\ima komisyonu riyaseti."'le 
makbuz mukabilinde vermeleri. 31 4 6 10 

Harbiye Yedek ıubay okulunda SA. AL, KO nundan : 
ı - Kapalı zarf ımıli_vl., 20-10-941 günü ihalesı ilan edilen 19 

ton kuru üzüme talip çıkmadığından pazarlıkla münakasa
ya konmuştur. 

2 - Beher kilostunı'n muhammen fiati 51 kuruştur. 
;} - Evsaf ve husu&i şartlar komisyonda görülür. 
4 - İhalesi 7-11-941 cu günü saat 11,30 da yapılacaktır. 
5 - Talipleı·in harbiyede yedek subay okulundaki satın alma 

komisyonuna ınilracaatları. 

Hal'lıiyr l"rdek Su/ıny Ok11lı111dn SA. Af,, /\n. 11111ıtlıoı: 
l - 20 10, 941 günü ihale,ıe konulan solı:ı lıorulanna talipler taı·1fnı· 

dan verilen fiat komi•yonca paholı görüldüğül1fien tekrar p:l7.llr
lıkla 50 büyük 100 orta 100 kü~ük boyda soba boru~u ve .500 dir
Hek alınacaktır. 

2 - Taliplerin geliırecekleri nü mu nPlerden beyenilerck •oba w lıo· 
rulnrın evgafı tesbit edilerek nümune tutulacak \"e teklif eclerek· 
!eri bedel üzerinden kat'i teminatı ıılınııcaktırı 

a Hususi şurtlar komi<yonda görülebilir. 
4 lhaleoi 4 '11 / 041 Pazartesi saat 15 ao da komisyonda yapılıırtıktll"• 
f) Taliplerin kat'i teminatlnriyle Jla.nbiyede YedPk <ulıa)· nkulıınıl;ı· 

ki komis.rnna müracııatları. 

h. Çckmcccıle Arrılrır kiı/ıioırlr Solııı AL. J(o. ııırndaıı: 
1 - Kapalı zarf usuL.vle 2000 ton odun alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 10(100 ı rn olup nıurnkkat teminnlı HOOO lı· 

rndır. 

3 Eksiltmesi 12 l1 !141 Çarşamba günü saat 11 de K Çekmeceılc 
A\'cılr.r köyünd~ki ,alın alma komi>yomıııda yapılacaktır. 
Şartname her gün meıkı'.ır komisyondan st<>nileceği gibi mektup· 
la da müracaatlara c•·\·ııp \'eriliır. 

5 - F.ksiltm~ye girmek istiyenler ticar~t odalarında mukayyed ve 
bu işlerle işti!~al etmiş olacaklardır. 

6 Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplariyle kanuni \"e· 
,ikan \'C münakasaya :~tiırak \'esikasını ihti\'a edecek olan kapalı 
za;fları ihale "aatinden Iıir ,aut evveline kadar Avcılar köyünde
ki ,atın alma komis.roııu riyasetine makbuz mukabilinde verme-

leri. 29 31 ~ 8 

Satıllk muhtelif esya 
D. D. Yolları 8 inci işletme koıniıyonundan : 
ldaremızin Alsancak merkez anbarında bulunmuş (529.75) lira 

muhammen bedeli• (678) parç:\ muhtelif eşya açık artırma ile 7/ 11 
941 cumartesi günü saat 10 dı, Alsancakta merkez anbarırıd:ı komıs
yonumuzca satılacaktır. 

lsteklilerın muayyen vakitte (39.73) liralık muvakkat t~minat 
makbuzlar ile mahallinde teşekkül edecek komisyona gelmeleri lii. • 
z ımdır. Şartnames! İşletme kaleminde görillebilir. 21-26-81-2 4433 



SAHiFE (4) (ANADOLU) 31 Birincite4rin 1941 CUMA 

Da karda İtalya ve Şimali 
Afrika da 

RUSYADA 
Bundan sonra daganı-

Telgraf·, Telefon ve Ajans Haberleri p 
Fransa harhive nazırı 

neler si> ·IC'di . lacak erveller r ""\ f t b ld d • J • • lngiliz tayyarelerinin s an u a enız mensup arı ıçın 
Vışi , :w (A .A.) _ Frnıı . a Iı:ırııi \''' Lon<lra , :10 (A.A.J - iııgil•"- il•. Japonya 

nazırı geııeı•al Hutziııger Dakarda şe geni~ faa}İyctİ tısadi hiırıı nazırıııııı lıildirlliğiııe gü- yenı• bı•r hastahane kuruluyor 
refirn~ tertip erlilrn lıir k:ılrnl resmindt.? ı·ı>, SovyptJeı· bırliğ-inin yeni e.ıtlü" -
beyanatta bulunarak rzci.imle demii- tri merkezleri içinde, Volga nehri - T hd"d d Ankara, 30 (Hususi muhabırımız- 1ı tmıstir. Hastahanıı. hir mikon Jı-
tı· .. k·ı·. . K.'ı.ıhıre. :rn (A.A.) -. Oı·_ t.~. şnı ·'k nin doO-usunda .virmi senede !!Ö""e·,·ı· - e 1 e evam J ) I • - . ,. ı J h k 1 ı. - ,., - ~· tlen telefon a - l\Hi1ıaku al Vekil- ~-.1p çıkacak ve burada yalııız deni:.-1 

- İstikbalin ııe olacıığıııı 1ı:Jmi.ro- n~ı. ız ~·;~ı 'U\'\'Cl erı .t1 t!ulı •ı '. len faaliyetin netice;o;j olarak Ru,;ya • :ı>tınin 1stanlnılda tesisiıw karar v~r miirsse;1eleri mrnsupları tedavi e • 
rlız. Şı'mdı'lı'k !'kıııtı\','I nıtık,·ı"emnt". ı•a- ,ıngazı ımanl 26-27 1 k te;:rın ge iktrnadi\·atının ücte biri trsi,; celil • edıyor 1 - . 1 t h . . t !] J J . " - ' "'~ ' ' h k ] · 1 -l - ' · C.')!1 denız 1fül a ane:-;ının t' \ı' Hl dı!ecektıl'. 
lısıvoruz. Bunun bedelini gcı,:mi~ öl- r.c,; ı ava ·uvvet el'ımı~e ıag ugn· mistil'. Burada ~ ovyet saıı:ıyiinin 1 - ---000-----

cÜıİe iiclemi\·e hazıl'ız. Dah'a lıli\ iik f<!- lıon; hıı tnyyarrll'rı tnrııııııclaıı n!u • ;nizde :ıı; inden fazlası \':ll'llıl'. llaı·. Tokyo, :10 (A.A.) - ~liyako Şim- • • " ' 
d:ıkarlııhı hazıı· oınmlı\'lz. ıiakıtrııı \'affak ıydlc bo~~lıal:ınını..-tıı· .. h.:l - bin b:l'l : rnıa;;ıııclan ~imdiye kadar ye- Hapıshaneue aıderkon memurların onünden kaçan mliclaf:İası, .' İzin rnzif~ ııi7.clir. F,,ııu l ·dra,ı menclın•gınde ve. '!ehırd~.kı 'li yapılan fahrikalal'la. hnn> saha - .~~:,:~ıı7~~~~tc.1~P' ~ıL.:~g)'.·,·Iı(ik'.ıa~·~iibk~ıı·nı~.~iı'.:.~ Q ., 
telkinlere karı:;ı muka\'emet e tmeli, !rı~- ht!de~. Icı_-_cle lıon_ıbıılanıı ınrılııkı go : lanııdaıı ıı:ıkleclileıı mlie,.;~c .~l· h•r bu - " 1 ı b t k -
ka:-;ıııd:ın iyilik beklememeli ve iyili- l'illı~lU:jtlll'. Dun . btı l ı "nan . ı ı·emılı~ hl•salıa dahil değildir. ~et olac~ğı~ı_ı~ı. Rı~zv.elt tııı·.afınc~;ı.n b r SUÇ u os an uuusunda boguıdu 
ğin yalnız kend inizden gel ·cPğiııi lıil- Afrık_'.ı km•yetlcı·ı tar;.fıııd.ııı yeı~ı R~ıs.\'a istilı-alatının yüzde 14 Uni.i ı:-ıaret eclıldıgıııı lııldırerC'k clıyor Kı: 1 
melisiniz. Binaenale\·h vazifeniz ita- hır hucum .'·apılnıı~tır. D0ı~1lı::J:ır \b•r te. kıJ Nlen 1) milyon ton petı-ol, _ ,Japon.Ya hl'l' ihtimale kar~ı ha- . İstanbul, !W ( IIu,.;ıtısi muhabirimiz- tnrnıa hiç ehemmiyet Vl'rmemiştir. 
allı \'e dbiplinli olm;ktıl'. rlemıryolu yakınıııa di.bnıu~tur. ' s- !>,100.000 toıı yüzde :rn clemiı·, .''i.izde den: Telefonla) - brahim :ıdınd:ı :\1emurlar tam ates .edecekleri biı· 

___ 
000 

kPri bıııalnı-a ela ısalwtlleı· olmuştur. 7 milroıı ton ,dizde ;15 nislıetinde ce- zınlır. Pasifik ,.;uları karı~tığı tak- Çorumlu bir. ,.;uçlu, ,.;ivil m'.!murların zamanda suclu ansızıiı ortadan ka;:-
Donaııma)·a bağlı tay:ıyreler 2:i-2ü lik, 180 bin ton ~·i.izde 90 nis!ıetindc dinle mes'uliyet Anıerik:ıdaılıı". refakatinde btaııbuld:ııı Üsküdar hn- bolmus \·e yapılan :wastırm:ı sonuıııl:ı Askeri Vaz.İyet il ~ tesrın gece;11 Bard,:a Jım,ııııncla lıakıı1 , !lO lıın ton yüzclc 90 ni:betiıı- Aıw·rika hadı<? girrr,;c, j:ıponyıınııı pishaııe:-:iııc götliriiliirkeıı, Kısıklıda suçlunun lıir bostan ku;·usıına elli ·c-
ta.' )"are karşı •koyma iı · ırar. alarıııı clr kur:;?tııı. 200 Liıı to;ı yüzdr 62.5 lııırekPt tal'zı. üçlü paktta terrılducl~ biı· fırsatını l)lılarak nı mtvrların öniiıı- rek hor~ıılclııii:ıı göı·iilmiisti.ir. 

- Baı taralı ı inci aahlfede - h cmbalanıı . .Jartlır. ı\~·r. ı t:,n·arl'lı·ı · •ıisb etiııde nı:uıg:ınez. 1800 ton y[izılı' imk:lıı wrmiyeıı ,.;al'ilı lıiikiinılt>r Iı:ı- · el n firnl'a başlanııs ve memurların ih-
·o v Zukof ordııl:ırınııı a.\TI ayn ma~- " ' t ",;ı gece Gamhota t:ı) J'aı ~ı' ıııt·.ı · • 56 ııni,;lıetiııde nikel, 350 lıin ton !indedir. ----000,-----

lfip edilmeleri muhtemeldir. d:ııııııa da hücum etm. ! ı' tlll". ll:t v :ı krom, 70 bin ton ı·üzclr 40 nislıPtiıı- R nuada b" ı · t h ı · ı· \enııp cephc,;ine gelincr, H:ı~·kof ,.e t:ın'arelerınııze meıı;-;U!J Ol'~ ll ağır - de aliıııiııyuın bur~cl:ı istih;:;::ıl ı•ıliliı· Almanlar oma n ır ıcare eue 1 ge ıuor 
70 kilometre imalinde cliğe!' bir <"hİr i· ':.," ı bomlı'L tan-an•lerı diin lt,ıl\'a- :s · 
Sn\:etler tarafından bosaltılmı tır. ı;;~;·cenubtı;ıcla ·c~atrıılh' yakııılan'ıı - SOVYETLERE GORE Ankara, :10 (Hu~usl m ııhııhirinıi7.- mı;>tı :ırnsıııda mevcut ticaret muıı • 

Yulnt7. Harkoft~ıki dc>kil, Alman i"- ela lııı yük ıreıııııı lıoııı !ıalanıı;;'.aı· \'•' • . • • den trlc>foııla) - Yakın_d:ı Roman · !ı~de~inin tatbikatı iizer:nde anlaş· 
tilii;;ına maruz kalma~ı muhtemel lıü- lıl'rlıava etmi:;lenlır. Arrı<'. t Lıır ı;; - .. - ~·· tara~ı bırıncı •ahifede - . Rostof cephesini dehne- y;ıdan bir ticaret hcycıı gelecektit'. .nalar olacak ve bilha~;;a ıırtrol ınr-
tiin ~ehirlerıleki fabrikaların alilt V<' tmwoııa ,~ dcmır~· oluıııııı Lır ıırık _ O~!,;'._rı merkrzınr hır rol açmak ıeın l:uı ada yapılacak olan giirüşmeler - ;;nle,.;i giirfü;Ulccektir. 
<>dı'r:ıtının doğura ve mııht"ml'I ııla- t :ı~ina tam ısııhctler ka~· drdılmı ş t : r. lıutun gayretlerın.1 sarfc.~ı~· orla~·· Al- ğc çalısıyorlar :le, hlikiimetimizle Ror.ı:ıııyn hükü- · 
rak Volga ~ıölge~iııe ııakleclildiği, nakli P, üt ün t:ıyy:ırelerımız ii ı!cr i ııc ı.lôn - ı~ıa_ıılur _Tula _ ıstıkametı•ıclı> ı;ımalc 000-----

ııe imkan o1mınrnıaırın da buıundıık- rr.i.ı ~tuı" tırıgru hınız ııerıcmeğp mu\"affuk B. Al . .. l"Sf&DbUfdl 12 mUbt&kl·r 8dl'U8U8 V8rlldl. !arı yeorlerde i~ha eclild ikleri anla<al _ ol;ııu~lardır. Almanlaı· Orel kesi - ır man genera/z o/u-
maktadır. · p t l · · l l mıııcle yaptkları ve 7 gliıı ,;üren . on l J d 

Almanlara görP. . Ro ·tofıın heı·aıı or C \.IZtn a C ığı t:.arnızcla ağır zayiat ·•ermişlerclıı" er arasınua ır İ=-tanbul, 30 (Hususi muhabirimiz- rine Ali doğruca Fiat mürakabe kom[,;-
dii:'mesi beklenmektedir. tedbirler l)oneç havza~ında dii!)ımın Make - l\1o~ko\'a, 30 ( A.A.) .\fos kom den: Telefonla) - Bu.gi.iı! ~:en iden 12 yonıına gitmiş ve bunları ihbar etmi.~-

Kmma gelince Alman tebliğlerine . ~!'\"kanın doğusuna doğru ilerleme - !'adyosu dün ak:ıamki n'! .~riyntında, muhtekir Adliyeye \·erılmıştır. tir. Yapılan arastırma netice.'indl' 
rağmen bizde ku~aat .,, udıır ki, Bu- -_Berlın, :10 . (A.A.) -:-- 2000 k~şiden gt' uğraşıyor. Kalinin kes•mindı> A!- ~u hnberi \'ermi.tir: Ali aclınch birisi, yağ almak için umhuriyet buzhane~inde Yanin~ a.iıl 
ıradaki harekat heniiz So\Tetlcriıı t:ı- murekkep bır Portekı1. kuvvetı, A~- nıaıılar lıır çok noktalarda müdafıı. Kalinin çevre;1i komııranı gen~ral Balık pazarındaki toptancı yağcıları 263 teneke Trab7.0n yağı .bulunmu~ ve 
kibine geçilecek kadar geni~ ölçüdl' o;~r a?alarına gitmek Uzer~ vapur~ ada kalmıslar ve yeni takv-ıye kıta _ Konıenkomun bildirdiğıııe göre. AI- dolaşmış \'e bu toptancıların hepsin- wı:Iu Adliyeyo verilmistir. 
cleğilclir. Biz, bu taki'bin tııbiye sah:t- hınmış ve haı:.ek en cvvc>I başvekıl kn almışlardır. manim· Moskova cephes:r..cle Kalinin d-:n (yok) cevabı almıştır. Bunun i.ize-
sıncla vuku bulduğuna kaniiz. Eğer Al- ''.e harlıı.~·c musle~: •ı tarafından tef- ::\.fo;;kova, 30 (A.A.) _ .i\loskora y:ıknlarında 5 binden fazla ülli \•er- ·---000 

man iddiaları doğru ise, bil' haft::ıda t ış t>dılmı. lır. !".ıclyosunun bilclırdiğn1e g-öre, SO\' - lıli!;lerdir. 36 numaralı A maıı tüme- ı"stau" bul beledı"uesının uer•ınde bİll kararı , 
bütün Kırımın i:üilfün lazımdıı·. Çün- yel tayyareleri dün gece Beı·Iintl kı :ıiıw kumanda eden geııeral Offcu _ U 
kü Prekop berzahının n dar kı mı G ·· ·· J . a. keri \'e sınai h~defleri honıbardım:ın bacher ölüler arasında buJuıımaktu- 1, , ~ h . . . . . . . . 
açılınca geniş :<ahada SO\'\'etlerin sıl- unun mese esı tını~ler ve yüksek infıiaklı tııhrıp c!ır. Ayni çevrede 50 k:ıd11r tank, 2001 :;tanbul, 30 (Husu::ıı .. m~ı abırı~ız- melerın; ~·asa~ Atmıştır. Bu y:ış!akı G~-
ratle malup etmek en tabif hal olacak- - Baı tarafı 1. inci sayfada _ bombaları ıle yangın bombaları at- ı'amyon, 120 motosıklet. 32 siner d~n :lclT:lefon!ab). -k Seh~ ın~~ ~~~eclıre- cuk

1 
lıır ıçın sınemalarda hususı maft ~-

tır. lerde işini bırakan köylüler görülür- mı,Jardır. Sovyet pi!otl:ırı şiddetli h:ıvan topu ve 32 mitralvör t:ıh.ri) s~~ ~. ıgı yenı ır arar~· .. j' .,~nc.~n ı~e er ayrılacak ve ancak terbiyevi ı-
ooo dü. Cumhuriyet devri, sıtmaya, yal- infıl:lklar olduğunu, ve bü~·ük yan _ rdılmi:;.tir. • 

1 
kuçuk çocukların umumı fılımlen gor- · lımler görebilecekle9'dir. 

Bayramımız nız iğnesi ve kinini ile değil, ayni gınlar çıktığını haber veriyorlar. Moskova, 30 (A.A.) _ Alman ----=ooo 
zamanda bataklığı kurutma gayreti Şehir üzerine Almanca beyanname hıı\·a kuvvetleri, ileri mr.n~ılerdr. fa- ı•nnı•Jı•z 

- Baş tarafı 1. inci sayfada - ile de ıtitmiş ve gitmektedir. Fakat ler de atılmıştır. aliyetlere !;1aşlamışlar, :.\lo~kova cı - 5. 
mütecavize kar~ı elde edeceğimiz sul- sıtma, birden bire tamamen ve der. - Ioskova, 30 ( A.A.) - Krasna - V:inndaki yollarla demir) o il arına 
hu da şeref ve haysiyetle payla'!ac:ığı- hal zail olamaz. Onun, esaslı ve de- ya Zvesta gazetesınin cephedeki iıücum etmiş, münakaleyi hırpala - Tayyare)erİ 
mızı temin ederim. vamlı bir tedaviye ihtiyacı vardır. muhabırinden alınan lıır habere gii- mağa teşebbüs eylemiştir. Hasarla _ 

Zaman zaman, İzmir ve civar vi- re. Almanlar Volokalontk'a l\1osko- rın ehemmiyeti olmadığı bildiri] • 
Diğer t::ıraftan İtalyan l'adyo;;ıu rla layetlerde de sıtmaya karşı mücade- va cephesine karşı yeni l>:r ta::ırrtı~- mektedir. Zira Moskova cephesinde 

Türkçe neşriyat autini biz~ t:ıh·is ede- lenin arttırılması zarureti görülüyor ela bıdunmuı;;lardır. Almanlar bu ta- .\iman tayyarelerinin !ıu yeni faa • Bresffe dok/arı, Norveç 
rek demiştir ki: ve bu da şüphesiz yerindedir. Fakat arnızda pek çok tank ve ınotörlü ıiyttleri diğer kesimlerdC'ki hava fa- l b h d ~[ • 

_ Bugi.in Türkiyenin 18 inci yıldü- bize öyle. geliyor ki, mücad:leyi da- ıı_iyade btrlikleri kull:ınmışlnı· ve hu- ali:etlerini umumiyet ıttbarıl<' a;:, it e azı e eı' erı 
.. .. b <l 

11
. b' T" • ha sıkı hır şekle aokmak lazımdır. fıf bır ılerleme kaydetmı lcrdır .Ju maktadır. bombala --'ı'ar 

numu ayramı ır. ıç ır zaman uı·K I b. · ı · · t ·· · . Al. , , k Uı ıı . . .. . rn ı rın ı avp et ıgıne gore, mrın •• fos ·ova, 30 (A.A.) - - Almanla-
mılletı boyle buhıranlı ve lıe.nıe J mı lel Köylerde, bilhassa çay ve batak - knyıpları muazzamdır ve ı\1o:>kova rın Rostofa kadar uzanan hattı clel-
bir hava ic:incle Cu!11huriyet bnyramıııı lık arazi civarındaki köylerde, ihti- cephesindeki Ru~ kunetlcri. cltiş - nwk maksadile yaptıkları harekata Londra, :rn (A.A.) - H:l\'n ııe -

BAYRAM 
Berlin Türk kulübünde 

fevkalade merasinıle 
kutlandı 

Rumen gazetelerinin 
neşriyatı 

kutlulam:ımı ·tı. 1, ngııı hııcluı!Janııa yar hey'etlerinde mutlaka kinin bu - nıanJ bır kaç kilometre geri püskiir- .ku\'vetlerimız inatla muk:ıvemet l-'t- zar~tiııin tebliği: 
kad:ır geldiği halde Ti.irkiy.e uzııkta l~ndurulmalı ve bunlar hastalara terek bir kaç mühim !<öyii geı·i al - mc:ktedirler. Müdafaa, takYİYı' edıl- Bombardıman tayyarelerimiz Berlın, 30 (A.A.) - Cumhuıwe • 
kalmıya muvaffak ıılmu. tm. bızzat hey'etlerin muvacehesinde al- mışlarclıl'. Mozai.~k - Moskova oto • miş ve Rostof yakınıııda lıir çok yer elim gece açık lıir havada Bre>ıt clt'- tin 18 ıncı yıldönümii, Ilerlin Türk 

İtalyan radyosu bundan :-;oıır:ı İn- dırı~malıdır. Çünkü kinin almaktan .11 :.: lıil yolunu kapatmış olun Rıı~ lrr ge!"İ alınmıştır. Alnıanlnr, tank- niz üssüne hiicum elmislPrdir. Atı _ kuliibünde kutlulanmıştı1·. 
giltercııin Türkiyeyi harbe sokmıya çekı.~~nle.r. bulunduğu gibi bu husus- ı~uv\·etleri Alman ılerl~mesine nıaıı i !a•·ını yarıya kadar yeı·l? gömerek l:ın bir çok bomhal.anıı -ıloklar ara _ Harp akademisi kumun danı G '. 
c~Jıştığını, fakat Türkiyeniıı hu telki- t~ lauba~ılık yapanlar da vardır. Ki- ulmaktndıı'. lıunlan müstahkem mevki halinde :-mıda patladığı görülmüı::ti.iı·. Holan- Ali Fuat Erdem ile emekli general 
n_~ta kapılmadığını . öylemi!) ve ::;Lı nın tevzı etmek kafi değildir, onun ooo kalıp müdafaaya geçmrk merlıurı - ll:tdaki diişman tayyar!.' meydanın - Hiisnü Erkilet'iıı hazır bulunduğu lııt 
~oz!er.!e _neşriyatına son \'ermiştir; !kullanılıp k~llanılmadığını da kon· /ngilfereye hava akını y etinde kalmışlardır. rına da hücum edılmislir. 'l'aYVare • toplantıda büyük elçi!TllZ l.ıir nutul;: 

cfluyuk At:ıtiirk Kemalin izimle vii- trol etmek lazımdır. '.ı·ı·ımizclen lıiı·i [i;:~ü:ı; ılönm~~istir. sö.l'liyrrek yurdu kurtaran hür \'i' 
rüyen \"~. ka.hraman biı· nıhrı malik irn- Saniyen sıtma tedavisi için İzmire . Lonclra. :rn (A.A.) ~ Di.ııı grcı> ooo Londra, :ıo (A.A.) _ Hava ı;e _ mti takil Atatiirk neslinin mücadc'le 
l~ın.aıı Turkıye, hudud!.arını \'e i. tikb:t- gelenler, Karşıyakadaki dispansere lıır tek t:1yy:ırc İngiltere ii~el'inclP Yenı· eserler ve 7.!ll'etının telılıği: ve mi.icahedesini mrdh()trniş, buııtıtl 
lını . onuna kadar mııılafaa\•a nznıe t- ıtitmek mecb · . d k 1 k d uçmu~, cı>ııup clatısııHla hı.~ yeı·p Dün gecp sahil Lıy,·an•lerimiz, varisi olan gençliğin ve Avrupa ile A"' 
mi~ bulunmaktaclıl'. • lar Filvaki iZıyetınke ama t8:. ır- bomba atmıstır. Iliç hasar \'e zayiat • ·orveçte bazı hedct'lcrı bombala • yayı saran harp içınde Ti.irk vntanı· 

Dc~·Iin vr Kuclii ' 1 I J l • arşıya a sıtma muca- olnl'lını ·lır yardımlar t B. f J R l nııı l\Iılli Şefe nıed)·un ol.cJııiiıı ,;, ııih 
1
.. k . t'kl·ı~ ı·ac yo ;ıı·ıııı n ı a dele mıntakasına dahildir amma hal • ~ · mı:; il'. ır ı o oke:-;oıııl lımanıııt a ., 

l un a ·ş:ını ıs 1 • a maı·~ımı7. calın:-nış . ka kolaylık olmak .. 
1
· · d. 000 • cll'mn·Ii bulunan ticare;; gı'nıisi top- ve siikünun dcğo·ini tebarüz 1>ttir' 

h ·tkkımızda gı·ı·zol so'" ı ·· ı · · . uzere zmırde e Hı k [ d • Aıılc'tl"'t 30 ('l'elelonl-ı) Ba\· ı ~ı·ı' At ıt'" k" h't "t'Ili ' · ' · ~ · Zer SO\" eıınıı,.;tır bi dıspanse J k•l• .. arp 0 U Un a meraszm ' .. ' ' . . - '· .~ antı_sına a)t>aktan U"al'Uk hücum el- ·' '" l ur ·un a ıraı;ını \'I' -'' 
1 

' k .. ''O (T 1 • . • . r r açı maaı pe a a mum- b t 1 d hl l l v v S , ·a"n 1 nı .ı. ·> 
1 

e efıııııa ı - Ala - kündür Vf' nihayıı_t bunun masrafı ı·am nıuı~a:-H~ e ~-" e yuı· un mu e ı mistır. 7 düsman ıı-emisinl' isabet • l'fl' sarsılmaz bağlılıyı ifadı' eyle ' 
.ı<a ar ara ge en habcrll•t-. Cumhııri- pek fazla bir e ( - Baı tarafı birıinci aabifede ·- ınahallcrın_de lııı· ço~. sosyal ,vardım ka.~'dcdilmı~.'ırnnlardall '2 sinin ba _ Ptı.~tir. 
yet hnFamının memleketin h ır ki5- Çünkü bugü~ ~z:.~ma~. .. d 

1 
Saydam şu hitabede bulunmustuı·: h~ıre~~tle_n olm.rnı._ yuzlerce ç~cuk tırıldıjiı göriilmüştüı". Bir halık yağı İhikrl'ş, ~O (A.A.) _ Ra"dor ajan~ı 

ş1 r ındc1 '. Ct'ıın1 ıhur.i_.vetııı nıaıı:ı \'C e _ nin teşmili pek yeri~~: o~a:':~~r e e. - Bu törene gelirken ordumuzun gıydırılmış, ~·eı~ı bıı: çok eserle1'ln :ı- fabrikasına ve kıslalara da hücum e _ bildiriyor: 1 ıemm ) e ı ı e muteııasıp olarak çok * · başbuğu Milli Şefimiz re Reisicumhıı- çılnyı m?rasımı yapıl~ı~1:ıı·. c:i!mış ve ta\'\'are karsı koym.ı ba _ Türkiye Cumhuriyetinin 18 inci yı 
ZE'ngın ve mııhte em lı : r :;ckilde kut * rumuz t,.;met İııôııüııchı şu \':.ızifefi . ö.demı:;;le 200, Maıııs~da ~00, De- larvaları su~t.urulmust~!·. J),ğeı· t:ıy- dön[imii münasebetiyle bütun Rurncıı 
Jıılandığını gö. termektrcliı:. :\.fcmıır- ı r. nldım: ıı_ızlıde 280d çocu~ gıyclirılmi~tir. yaı:eler Staııland açıklarında lıiı· cli.iıı gazeteleri modern Tiirkiyenin dahi . .r:ı-
l:ır, askerle~-, ~er ınıf halk, bn l.ııl\"· Orduıııın gt•çışt haşlarııır:ı, en ö:ı cGcııç subay evlfıdhmma .·i.Mımırnı Ka,.,tumonu a .. ye~ı şrhır otelı ve Q. ın:ın iaşe gemisine ~~alı!'t kaydetmiş ra1.ıcısı Atatiirkiin yüksek şah,;iyctıı~~~ 
ranıa husu:<ı hıl' kıymet ve ali'Lka \'cı· de genç bır generalin, Ttirk a-;kcrı _ götür. IIep,.;inin ayrı ayn gözlerinden ~ac'.n.da. 40 dukkanlık ycııı çar:-ıı n - ve BergeııdC' dokları Lıomlııılamı~tır. belir?ıc;kte ve. İsmet lnönünlin 1ıuyıı~ 
mil'.· ve bütün memleket. ,n•·ııı ııu'' ıı, t 1 L öperim. Yeni girdikleri ordudaki ~e- çılıı.ı~tıı. Bıı o,nb,·ıh İıınr "ılteı·eıı·ııı c·~nup b,n _ .~eıe.fıııın e,;erıne devam ederek memlc. 

"J ... ııı _n .ı.ms .. a 1 1]' vazıyet!11 gcçtı", ı gıi- 1 • d l . u" "' ~ " ,. 
ayni heyecanı yn~amı~tn·. 1 t r. ~ refli vmdfl' erın et aıma muvaffak ol- tı.'ı ~. nhil at•ıkl,·ırıııda • ::ahıi srn·is; ketı _h:ırp dı~ıııda tutmıy.·a m. u.vaff;~t 

t t buıd ·ıkı me · rıı mu:; ur. •llllll, kahramrııı ıneh - maları irin clilcg- im keııclileri.rlP lı'r:ı- • "" ' l lı t <>lllu"ııııu \'n Rıım 11 t clO" 
san , ra ım T.ık,;im metc. ıkleriıı gurur \'C iftı'ıaı·ı ·-., . ' ÇINDE "ıv'"ıreleri bir dü~nıan ırını :ı ay - "' ,- en mı c ınm 

d d 1 t " 1 ' gogıı~- bercl 'Q' » "' • J' ., · · ır· · T··ı·k m'll t' ff k tl · cıe-mey nnın a o mu>? ur. o:-aiı:ı, cıni1alı ]erden tasının \'iirliyiişü tal" ı t ·• . ·. . . . . .. nıresi hhrip etmı~lerclır. ıç bır u ı. e ıne muva a ıye erın . 
görülmemiş derecede mı>h,serl l.ıır ka , T J· . · ~1 me•·cl· 1 'ı 'ııı e nıı!5 Uedılcr vc sıze lebrıklel'lnı gont!er- t. • : . '., k· lı 1 ı•tnıı~tır vamıııı dılt•tliğini ifade eylemckteclirlel 

t 'e a. '~' ,, ,ınıııı c o c urıın 30 eliler. } l k ""h. a~ ~ aremız ,ıy on' . · 
la balıkla dolmu:ı \'e ,, t:ınlıul, giizü !.ıın kı!iı, kahraman nı<'lıınetçıklcn Hükumetin m[inv>ssili ve sanlı onlu- apon ara arşı mu ım ·000 A . 0 00 

kama~tıracak ~ekılde doııatılmı:;ıır. !ııtrr.ek tukenmek bılmez L I · merıkan ordusunun 
m k 1 · ' '. , , , .. 'L" ıcye- nun emekli lıir suba,\·ı sıfatjı·Je size SUı"kasdler fi l rn >1im abide;1ine otuz ~ an f:ızl:ı rQ- I h l m el 1 lk 1 J LI fk k erans arı lı·nk bırakılmıstıı·. Abidenin .vaıııı'ı • cana, ıç c ııı ,ı .ıı .. ~ !~ :~;ı1ı~tır. hitap <>cleceğiııı. Her işiııizdo mııvaff::- Ç k' . y na on büyük mane rası 

· - Ordu, clumanlanan . goz,ıJr'.n . oııüıı - kı,\•ct kazanacak ve savas mevdanındıı ,u_n .. ıng.' ·30 .(A.A.) - ~ıı.ıı:.eı: İ. b l "0 (Il s si muhalJirim;z_ V 
dıı 20 kadar general mrvkı nlmış, dı•ıı :icleta co, kun lııı· 31>! gılıı akmış- .-anlı b:ınağımızın namı;s v~ srrefiııi ıwlın uzerındc Japon. h:~_rıı gemısı ı~e 1 staı~ ~, j'.) uÖtrPnildi{•ine gö- • •ı>vyork, 30 (A.A.) - A:;so:-ıyc. 
etrafında da . ancaklar dıkılmi,tir. t r "·. •1. . h f 1 kt' II asker ve malzeme vuklu bazı genıı - c ı-n te e on ,ı - f ' tid Presin verdig-i bir habeı·e (J'öre• 
\"ah ordu ktım'.lndanı \'C lJnl'ti ida- · · ".ız'.n 11"" '.nız .. ~u a aza e.c ece . ı _ı·.· .er Ier ma\•ine r•arı)arak b:ıtmı~huıdır. •' lintveroıite bin .. asının kon erans sa- ,.. 

l 
. el 

1 
. ~eı de heı dusmana kaır'iı her z.ım.ııı A H " 1 . . . 1. 1 lo la ı)ı·ofe ·orl"r tarafından halkı An~erikan ordusu, Alaskada şımcI!.: 

re ıeyetı reı.~ı tarafın a•ı rn,rrnnıın Va!ı, gece Taksim ga7.ıne .. ,unda :<İlahınız ibtlin olwn ~ .Yrıca 'onon eya etının. sıma ıııc e nuııc.: " -,. 21 k f , .. .re kadar görülmedik ölcüde bliyuK 
J.· ııtlıılannıa'·ınd~ 'onı"l ıkı' l>ıı·ıık ı · ı .. · ı ı · · bıı· ·a· tı·eıı· ı· ·a m·ı,··nıııe r·ıı·pmı~ muhtelıf mevzularc •1 on erans \<!- • · ' • ~ .. n " • " uaııı vcrmı.,tır. Ba oda guzıc e c a - lluııdan :oııra Abdi.ilhalik Renda la- 1 "e 1 ,aı, '· 1 

• ·' ·~ •• : • • nınnvralıtr yapmaktadır. 
:aat. üren parlak bır rı~snıı g-cçit ya \ctliler lıulunmu~tul'. l.2ce ITalkP\'- rat'ınıl:ın ınıf birincilerine mııhtt>lif v: 4 tren harap olmuştur., .ıaponh~r ı ılecel,t.~. ooo rt" 
pılmı~tır. KızI:ırımızııı büyiik bir in- ;c!"ıııde, zen~in h0ır ııı·og-nımluı· da - kıymetli hediyeler \'erilmis \"e birinci rı.gır malzeme ve in~an zayıatma ug- A N A D Q L (} 
ttzı:mln geçı:ıı. heycc·ııılıı alkı~Iara hıiınde toplantılar yapılnııi!, konfr - sınıfa s:ıncağın !eslim m~rasimi \a- ramı~Iartlır. Harko/ 
\'l' ıle olmuştııı', Ilunu, n.~·nı ıntızam ranslar, tem,;ıller koıısrr ' er yrı·ıJ - pılmı~ \'~okul kumandanının bir hlla· oooı---

------~~~~~~~~~~~~~-~-------~b~~~·i~y~~.m~e~m~in~1~e ~ wrilmi~i~ Akan~fun~ti 
- Baf tarafı birinci sahifed e -

mız Ifarkofu bo;$altmışlarclır. 
Almanlar Ilarkofu eylii 1 :ı~·ındn 

almak tas:ıvvurunda iılilı r. Fakat 
Alman kumandanlıj:\'ıııın hıı ttı,;av -

1 B U G U
•• N Alman seliıhiyetli m·akamları. Af

v,aııiı-t:ındaki Almaıılımıı akilıeti 
hakkında !;iimdiye kadar '. aırih mıılii-

Bütün d.. Jl J · ı ·ı · J • }' k hl l l ] mat almamışlarsa da bu hususla göunyaca a nş anan ve sevı en ı {l meş ıur ve sevım ı ra {a ıa {ra ı ri.işmeler y'.lpılclığı ve bu göri.i$melerin 

vuru k;lğıd üzerinde krılnııRlll'. Har
kof İcıtalarımız tarafından ,;tratej ik 
sebepleı· dolayısiyle Almanların is -
terliği z·'.lman değil, Sovyet kuman -
dan lığı Hizum hi.:;se:iliği zaman bo • 
ı:ınltılnııştıı<. Bıı müddet zarfında bii
tün fabrika ve mühim icsi'.-lat, nakil 
vasıtaları. iptidai madde depoları 
ve diğer büyük kıymelli olan şeyler, 
~elıirde:ı zamanında çıkıırılmıştır. 

LOREL HARDİ nin birlikte y:ıkın<liı !iena er~c~;~ mıl:.ıı;ılmaklaclıı'. 
( :inde .sıtn1a ınücadelesi 

Çevirdik leri Türkçe Sözlü 

ACEMİ AŞIKLAR 
Ayrıcıı Jt~1TBUAT U. M. ME.l!LEl\.ET JURNAL/ 

Cumariesi ve Pazar: 10.45 - 12.30 - 2.15 - 4 - 5.45 _ 7.30 9.15 de 
Sair günler: İlk ucuz matine 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 - 9.15 de 

Filnıini takdinı 

eder, 

Çunkıng, 30 (A.A.) - Yunnan Askeri bakımdan orta veya az ehem
eyaletinin Birmanya hududuna ya - ,miyelte olan biı· çok sınai 'tesisat 
kın kısmında 80 kilomt ı•e mesafe - uçul'lllmuştur. Harıdof muhaı·ebele
ye on beş Amerikan mütehassısı rinde faşist Alman kıtalan ölü ve 
l{elmiştir. Bunlar, malarya hastalığı yaı alı olarak 120 bine yakın er ve 
il mücadele edeceklerdir. Çin hü - subay, 450 den faz!, tank ve zırhlı 

-----·• kıimeti de bunlara 20 mlitehassıs ııraba, muhtelif askeri malzeme ile 
doktor, 15 sıhhiye müfettişi, kızıl üç bin kadar kamyon ve muhtelif 
haç teşkilatına hağlı 600 tecrübeli ~apta 200 den fazla top k:ıybetm i ş-
sıhhiye memuru terfik etmiştiı'. !erdir. 

............ 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖK'l'.t:-' 
-::--

Umumt Neşriyat Müdtlrll 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAJl 

~::--

Ah Yallıfı 1400 gr. 
one : s A71ıtı soo 

Y alıancı memleketlere 27 lira 
-----::-

ldarehaneı ikinci Beyler Sok 

GÜNDELiK T AKVIM 

1360 ŞEVVAL 9 

S. D. 
Sabah: 6,29 

ile :11,58 
kindi :14.49 

EV.KAT. 

Akşam 

Yataı 

laaak 

s. tJ. 
11,09 
1s,41 
4,1! 


