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Nüshası lıer yerde 5 kuruştur _ 

Cumarte•i TELGRAF: ANADOLU - ızMIR 
TELEFON : 2776 

1 ADRES: ikinci Beyler sokağında 
2 nci Teşrin ANADOLU gazetesi idarehanesi 

1947 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Çivi, muşamba , çay, kanaviçe 
ve kimya maddeleri 

latanbul, 31 (Husuıi muhabirimizden: Telefon· 
la) - fdhalat birliklerinin tavassutuyla latanbul 
pİyaıaıırıa mühim miktarda çivi, mu,amba, gaze ... 
te kağıdı, çay, kanaviçe ve kimya maddeleri geti. 
ri1miştir. 31 i NCi Ylı.. Neşredilmiyen yazılar geri verilmezi İ 

9 Her gün sabahlan ( zmir) de çıkar siyasi aazetedı·r. 
No. 868 Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. -~---.::...-_,.:6~..;;;.;;..,,;..;:;,.:;::.;~-------L---------------------J 

~.~.~~!-Ş.~!-.~~9~-~·-·!!!.~~.!~r~!~._!!~~~.~-.. ~.~Y.~_i_~.~-~.~~ 
B. M. Meclisi saat 15 te RUZVEL T • 

toplanacak "Amerika tehli
kededir'' dedi 

Cumhurreisimizin dahili ve ha
rici siyaset hakkındaki mühim 
nutukları radyo ile neşredilecek 

üniversitede dün bügük merasimle tedrisata 
başlandı, rektör bir nutuk sögledi, milli Şefimize 

sauuı ızhar edildi r------------ ------~--~~ 

Harp n1alzen1esi inşaatı 
arttırılıvor 

Lindberg te Fransa w 
lngilterenin kabahatli 
olduğunu söyledi 

l ngiliz tayyareci leri • 
lngiltereye 

Ankara, 31 ( Huıuıi muhabirimiz- merıısim yapılmıştır. Salon bayrak· 
den :) _ Büyük Mille t Meclisi altın- !arla, Ebedi Şef ve Milli Şefin por. 
cı intihap devresin in üçüncü içtima trelerjyJe süslenmişti. Binlerce ta -
senesi yarın saat 15 de baılıyacak • !ebenin bir ağızdan ~öyledikleri İs· Sovyetlere göre 
hr. Bu münasebetle Cumhurreiai • tiklıll marşından sonra ü:ıh·ersite Yüksek nazi memurları 
ıniz: Milli Şef imiz ismet lnönünün rektörü Cemil Bilse! yeni der~ yılını Düşman Kırımda . . Garo cephesinin 
Meclisin yarın mesa iaine başlarken açan bir nutuk iradetmiştir. Rektör, mı ınmış 
irad edecekleri nutka, büyük ehem- dokuzuncu ders yılının, fazla çalış- takip edı"Jı"yor Londra, 31 (A.A. ) - Yük sek na- b • d 
miyet verilmekted ir. Bu nutukta da. t b J J J ~i '."em~rlarının lng ilterede k araya eş yerın e ma, araş ırmn ve u ma yı ı o ması ındıklerı hakkındaki ha ber, yalan· 
hili ve har ici siyasetimiz izah oluna· dileğinde bulunmuş ve demiştir ki: • R !anmaktadır. 
caktır. - Başka memleketlerden geri y enı US taarruzları da Bir •ayiaya go·· b. . f . Çok siddetli muharebe-,.. r e , ır nazı 4e ı tay~ ~ 

Mecliain yarınki toplantısı, Anka- k!ılmak istemiyorsak ~ok çalışmalı- püskürtüldü yar~ ile lngiltere üzer ine gelmi;, p a- . ler devam ediyor 
ra radyosu tarafından neıredilecek- yız. llfilli Şefimiz İsmet İnönünün B. Ruzvelt 

1
. raıutle atlamııtı r. Şimdi Kembiçte 

• Ber ın, :n (A.A.) - Alman ordu- bulunmaktadır Bu •a · llfo•. ko\•a, 31 (A.A.) - Dün gece 
lır. Cumhuriyet bayramında asil milleti- Va~.ıngton, 31, (A.A .) _ RuzvnJt I" b k d ı - t bl' .. • • yıanın , uçuı e•· ' .. 

A k d 1 ,~ ,ıı ı aş uman an ıgının e ıgı: naaında müşkül vaz iyette k a lan bir neşredilen Sovyet tebligı: 
ONIVERSITEDE • mize irad ettiği hitabeye ve Başve- merı a a, orc uya verriığı bır rmir Al~an ve Rumen kı~aları t.arafın- tayyareden iki ln gilizin atlamaaın _ 30 ilk teşrinde bütün ceplıe hoyun 
1 A ) ü · 't kilimiz Dr. Refik Saydamın bayramı dr: Nevjerseyde harp nı:ılzemegi ııı- dan şıddetle takıp edılen du d k • ı k ı M .. k stanbul, 31 (A .. - nıversı -O- ~ 3 eden bir fnbrikanıı muhafaza al- .. . şman, a"; ç ı hgı ta hmin edilmiıti r. Hadi- c-a ve bilha~'a Vo o o ~ns, oıaıs , 

de venı· ders vılının has,Jaması mü. açış nutkunda, lıu hakikat veciz cüm t 1 b'Jd' - Devamı 4 ncu Sahıfede - ıenın cereyan ettiğ i aaha üzerinde lllaloyaroslavens ve Tu.a .stıkamet-, , ına anmasını ı •rmı~tir. Sebep, 00 h' b. d h b ı d 
nasebctiyle •abahleyin saat dokuz- lelerle ifade edilm~tir. lkinci ola. ışçılcr tarafından bu fabrikada karı. • • •• ı ç ır üıman tayyaresi uçmamııtır. leı·inde şiddetli mu are e _er e\'a~ıı 
da u"ııı'veı«. ı·te konferans salonunda -Devamı 3 üncü sahifede- sıklıkla k l k 20 ı· Jd Jı G d d etmiştir. Sovyet kıtaları, duşman ta-

" , r çı an ~.r:ı.. ~y u en e- an IDID mu a. K l b . h l d k' rafınd"n vapııan bütün hücumıarı 
~-------------'!'""----,--------11 - Devamı 4 üıicu sahifede - a a rıya sa İ in e ı ' 
ııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı --:------------------ f aa politikasının Ita1yan1ar pü:~::~:a~ı~~~r~.A.) - Prn\'d".l ga. 

1 1 •• •• zetesinin nıuhabirine göre, ~10~1\.ova 

• n onu A skerı"" 1 Tazı.yet tadili /nailiz ta11yarecı·lerı·ne ~ephesiniıı çevreilinde üre! \'e Tul a-y 4 n ~. va karsı yapılan Alman taarruzu 
mendi/ sal/ıyorla ~iddı•tl~nmek"ledir. Al.m.anlar ba~ı 

Tebrik telgraf
ları aldılar 

Ankara, 31 (A.A.) - lngilt~r~ 
kralı Majeste Jorj, Polonya, Şılı, 
Arjantin cumhurreisleri, Yemen 
lınam.ı Yahya, Romanya hük\lm~t 
"'eiıi maret al Antoneıko, Cumhurı .. 
Yetiınizin 18 inci yıldönümü müna: 
&ebetiyle tebrik ve samimi teme.nn.•· 
!erini Cumhurreiaiıniz , Milli Şefımız 
laınet lnönüne bildirmiıler, Mi!li 
Şef de teıekkürlerini beyen etmıf • 
!erdir. 

. Ankara, 31 (A.A.) - Cumhuriye. 
l~ınizin 18 inci yıldönümü münaaebe
lıyle Romanya baıvekili mareşal 
Antonesko ile Baıvekilimiz Dr. Re -
r;k Saydam araaında tebrik ve te • 
lekkür telgrafları teati olunmuıtur. 

lONDRADA : 
c londra, 31 (A.A. ) - 1:~r~iy~ 
~~huriyetinin 18 inci Y~~donu~!1 

~unasebetiyle Türkiye büyuk elçı!ı· 
rınde yapılan kabul resminde fngıl
lere hariciye nazırı Edenle, lmpara. 
~.•luk genelkurmay başkanı Sir Con 

ı!J, bahriye nazırı SirAleksandr ha
~ .. hulunmuılardır. 
el ~ilhaua aşağıdaki zeva~ıı'. bulun. 
U ıtu nazarı dikkati çekmııtır. 

1 
1.nııilterenin Türkiye .,ıki büyük 

e çıı; Preui Loren, lnııilte"e. filo k.u· 
~•ndaııı Sovyet büyük elçıai Maıa
p1' Mıaı; büyük elçisi Hasan Ratid 
ı. ~' ": ve Belçika hükumetinin Londra 
İiYiik elçisi 
ntRLINDE : 

-. 
Rostof çelik bir kale 

halinde .. 
---·------

20 yıllık Rusyanın kolu 
kanadı kırılmıştır 

ınuuızıer, Kafkasları mOdaf aa edecek ve 
ıranı da harbe sokacaklardır 

----..,.,.---* • 

-· 
n nerlin, 31 (A.A. ) - Türkiyenin 
"erlin büyük elçisi Hüarev Gerede 
, e refikaaı, Berlindeki elçilik bina • 
hı~kd• bir kabul vermişlerdir. Alman ~ ' 

it lı • k d ' lngilizlerin Ru•lara verdikleri tanklardan bir kıamı lo '!'etı azaaından baıka or ıp • 
ı.-"'atık ve Alman ordusuna menıup :Muhlelıf kaynaklardan alınan h~- Cenup ccphesıııcle Almanların lııır~r:,• çok zevat, ekonomi ve kültür berlere nnzarnn şark cephesinde \'.l· ;ciıtı d~vamdadıı'. Rııs kuvvetlerı ta-
enaupları kabulde bulunmuşlardır. 1.ıyel şöyledir : .<ıp ~dılmekte i"e de Almanlarııı Dn
QlJDAPEŞTEDE: Moskovanın şimal ve bııtı,;ındakı ıwç lrnvzasına geçmedikleri nn l a•ıh-

e. · nudapeıte, 31 (A.A.) - Macar Alman taarruzu kısm~ıı yavaşlam ış yor. . 
Jll~~ı bildiriyor: ve hafiflemiştir. Moskovnmn cenu~ Sovyetlere göre, Rostof lıir çelik 

ıs ~U.-kiye cµmhuriyeti kuruluaunun !ıölgcsinde Orel ve Tulaclan evvelkı kıılc h alı ne getırilmiştir. Fakat ter.
:tı. 1"~i yıldönümü müna~?e.tiyle 2.9 ~·ün a lı nan hnbe1·lerdeıı '2nı~~reb.e - ıike henüz betaraf ediJm._ cleğilılir. 
lte.~eıırnde Türkiye elçılığınde hır ııin burada da şiddetlendıgı ,.greıııl- Almanlar, taarruzlarına clıırmadıııı 
ı. · uı )'apılmııtır. Türk dostu olan mı•tir drvam etmektedırler . 
t .~r çok Macarlar ve Türk kolonisi, B" u ·m ı ııt·ıkacl aki Alman kuvvetleri K h d Al ore d ' k ırım avzasın a mnıılar, crp-
İçt;.:: ."' haz.ır. bulunmu! tur. ~ir ço~ dur,madan şarka ~oğru :1.erlcme t.e !ıenın yarıldığını bır kaç giindenbeı ı 
•el aı letkılat ve cemıyetlerı tetkıl ve ıçerilc re da lmaga g~\lct etmek- lı'ld'. kt d 1 K Uk 
t.> en h"y'etl T " ki el~isi Rüşen . . ı ilme e ır er. ırımı raynaya 
<.aref O er, ur ,re ~ • 1 d ' tcdır. . lıağlıyan berzahtaki toprakların ka-
tı . naydını tebrok etmıı er ır. Almanl arın tank ve her nevı nıo- 1 1 k K . ·ı .. 
>.t Çı, kendilerine teıekkür ederek töl'lü vasıtalarla \'aptık l arı hücum- a~çah:şı ara ·ı ırıma kt ~~· e~egıne 
ı. ~car milletine kartı olan derin hiı- !ur müe;•ir ~) maktadır. Bu vaziyet pl e . bı ıma vl er ı md eme e .•r. erzla-

••ni izhar t • t ' d.. 
1 1 d • dog" ru ıın azı yer erı n e arazının genış ı-

llllllll e mıt ı~. karşısın a A man ar aguya 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ yayılmak hedef ini takip ediyorlar. -Devamı 3 ünçii ıahifede-

Hind ' müslünıanları da 
tehlikeyi anladılar 

• . r vel'lerde Rus kuv\'etlerını gerıletmış-
K~ıııre, 31 (_A.A.J -. İngiliz tayya- İerclir. Kanlı muharebeler olmak~:ı 

~elerı Suda korfezı ıle Kandiveyi ,.e düşm".ln bütün tank ve tayy:ıreıe
ra1blrdus ve Bingazişirddetle bomİ.ıuhı~ rinı ktı llanmııktadır. 

mış a ır. 
Donetze taa rruz: 

·a Çan·şa~ba günü Tralılusgarpteki eş- Kuibişef, 31 (A.A.) - Merkezde 
~ ve agı~ topların bulundukları sa- Sovyet mukavemeti son hafta ıçınde 
a~a tam. ısabetıer temi? olunmuştur. gittikçe muannidane bir şekil.de de-

azı hıı:ıalar, tamamıyl-ı karap -:>I- vam etmiş~e de Sovyet mudafaa 
muştu.r. Bınga~i limanındaki gemiler~ mevzileri hiila tehclid altında bulun· 
;~ tesıslere de ıs11betıer temin edilmiş- rr.akladıı'. 
ır. AlmaııJ.ar taarruz yapmak için 
~ardiy.a açıklarında düşman gecli kiillıyetlı H8kr kullanıyorlar. Ve z~-

j le~ı tahrıp edilmiştir. Giridde Kan· yıatı hesaba almadan ileri ha,·eket
dıy~ ve .Sudaya yapılan taarruzların :l'r'lıin •üratini idame ettırmeğe gay 
netıcelnı, fena hava şartları yüzlin- ret edıy ,rJar. Rostofg karşı ve Vo • 

- Devamı 4 ncü Sahifede - - Devamı 4 Üncü sahifede -

Fransanın eski 
politikacıları 

Hind milliyetperveri p· d l b" 
Loııclra, :ı.1 (A.A.) _ Yorksayer trene ağ arında il" 

Post gazetesı, Kalkütadan aşağİdaki kaleye naklediliyor 
t.elgrafı almıştır: 

Açık surette lıeliren kanaatlere "'Ö· 

re taarıruz. te~lik~"i Hindi~tana y~k- Fransada kitle halinde 
laş~ıkça Hıııdlılerın eks~riyeti büyük 
Brıtıınyanın harı> gavretleri me ·e', idamlar Hitler tara/ın-
sinde cGandi> nin itÜhaz ettiği h: .c~ d 
k~t hattını değiştirmesini lüzumlu r~. dan durdurul U 
ru.y~!iar. Ga1ı:ıc)ki tıırafından iliin eclife~ı Pal'is, 31 (A.A.) - Gaz~telerin 
muc !l 8.a P? ;tı ıısımn tadili hususun- verdiği bir habea• gt'•·e, lllnre~al !'e
da sahıl vılayetl•rinde ve bilhassa nin muvukknt l.ıir kara.-iyle bir kal•de 
kongıre azası arasında şiddetli bir ce- ikamete m:ıhkıim edilmiş olan Fransız 
reı~n hüküm sürmektedir. politikncılıırı rııkında Pirenelerde Pnr. 

- Devamı 4 ncü Sahifede _ ta le kıılesine ııakledileceklerclir. E k ' F ba•vekili Daladiye 
-----------...:.:~-- , t 31 (A A ) • ı ran'1Z • S:ıkrenıon ~. . . - Kalifor- 1 _ • • • 

1 SAR E.Tı.tR 

Karşıyaka istasyon 
kahvehanesi 

niy:ı \'alisi, Ruzvelte müracaat edNck sükut .;dilme,;ini teklıf e~mıştır., R.uz
Fran"1zlurııı Almanla.- tarafındlın küt- vell, valiye ~u m~klubu gondermıştır: 
le halinde idamları münas~beti\'le öl- _ lktidwrı elinde lıulunduraıı nazi 
dürülen Frıın•ızlara bi< hürmet eseri rejiminin fen:ılığı o kadur. belirtilmiş-
olarak bütün Amerikada bir dakika - Devamı 4 ncü Sahile4e -

Napolide Atlantikte 
Evvelce yazdık, y ine yazmağa 

mecbur kaldık. D~jryolllırımızın B' A "k d 
bütün güzergahlarında en küçük is. Faşistler aleyhinde bir ır ınerı an estro-
taayonıarda bile birer büfe vardır. )'eri batırıldı 
Karııyakada istaavon kahvehanesi nümayiş yapıldı 
ise, iki aene evvel kaldırılrmttır. Bu Kahire, 31 (A.A.) _ lngiliz tayya- Ceymis Ruhen isimli Amerikan 
i•taıyonun ehemmiyeti l•e malum . muhribi, Izbnda adası civarında 
dur, Keza, i• taayon •alonunun kü- r,-Jerinin Napoliye yaptıkları son taar- meçhul bir denizaltı tarafından ba
çüklüğünü, trenlerin bazen teehhür ruzlarda İtalyan halkının, fıışistlcı· tmlnııştır. 
gÖ•terdiklerini de buna ilave etmeli- aleyhine kütle halinde harekete geçtik- Mürettebatından ne kadarının 
dir. Halk nanıına, kahvehane acaba !eri haber alınm ıştır. Bunun sebebi, kurtarıldığı lıildirilnıemiştir. Bu tor. 
yine açılamaz mı?. . milclafna tertibatının ve sığınakların pito, Atlan tikte nakliye gemilerini 

Eier depoya ihtiyaç varsa, iki, üç az olmasıdır. • himaye eden 83 Amerikan torpito 
vagon bu ite kafi gelebilir. Münaka- Halkı yntıştırmıya çalışan iki siyah muhribinden 1193 tonluk 1 tanesidir. 
lit vekaletinin ehemmiyetle ve tek- gömlekli faşist, dövülmüştür. Ikrmu- Bu hıidi,e, Ruzvelt ve Amerikanın 
rar nazarı dikkatini celbederiz. tad, lı ir çok kimseler tevkif edilmiş- harp için daha ileri -adımlaıı atması· ** tir. nı temin edecektir. cRadyo gazetesi• 
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Belediy~ r~isliği (Şehir ve Memleket Haberleri) 
BUGONKO PROGRAM 

Tarihin untmadığı ka
dın KLEOP A TRA 

seçımı S fd G• ·dı· ·ı A ı· Reis vekili vazifeye a er )f) Jgl S tye 
haşladı k,ncJ,nı• cezaya verı·ıdı· Yeni reis intihnbı rıetice;;iııe " " 

ı eisl ik vek<lleliııin Belediye reis mua-
vini Suacl Yurdkoru taırafından ifagı 
Yilav.etç.e ten: ip edilmi~tir. Suad Yurcl
kor~. vekaleten ,·azifc görmcğe başla
'rnı:$br. Muhakeme Yakında Başlıyor 

Belecli,·e reislerinin yeniden intiha
bında B€ıedin~ meclisinin fevkalfıd ic
tima:t <laveu' kanun gereğince vilayete 
aittir. Fakat ikinciteşrinin ~ ün~le Be-

7,30 program, 7,33 hafıf program. 
7,45 ajans haberleri, 8 Senfonik pro 
gnrrı, 8,15 evin saati, 8,45 senfonik 
programının devamı, 13,30 prog -
ram, 13,33 türkçe pHiklar, 13,45 A
ans haberleri, 14 türkçe plaklar p
rogramının devamı, 14,:10 Ankara 
ı;onbahar at yarışlarınrn tahminıcrı, 
14.40 riyaseticumhur bando:>U. 18,00 
program, 18,03 çifte fa$ıl, 18,40 ko 

"\Iilli korunma kanununa aykırı ha- Diyerek rü -vet teklif etmi ·, me_mu~- ntı~ma (kahramanlar s:ıati), l!l,15 
reket edcırek ihtikar suçundan hakkın- !ar da rüşveti almıya karar vermıs gı- radyo caz ve salon orkestra~ı prog
da Adliyece t~hkikat yapılan m'.ınifa- bi görünerek pazarlığa giırişmis H' GOO nımınm devamı, 19,30 ajan~ lıaber-
turacı Safder Giridligil, Asliye birinci liı·a istemişlerdir. !eri, 19,45 konuşm_a ( iaşe ~mali), 

- __ ., lediye nıccli!'\i c~a~n mulad içtınıaın~ 

Mısır Perl·sı·, Oktavı da Seza· r ve yapacağından reis intihabının. ayı.~ı 
günde icı·ası vilayetçe de muvafı~ go-

ceza mahkemesine verilmiştir. Mağaza sahibi; 19.55 karışık şarkı ve türküler, 20. 
- Şimdi 600 liram yok. 550 lira nıışma (günün meseleleri) 22 radrrı 

AntUVaD 2ibi teshir edeceğini rülmü-< vr <=~ı~y~i:.ı~t~rilmislır. 

Umuyordu. Fakat.. Kusada..,ında Salih Tii.kcnmrt.. lb
t"thir:; Çerçiler ve Yu-.ııf Tiitiincü 
biri 16 ya;:ıııda kız, cliğcrlcrı 22 .. "e 

Milli korunma kanununun 32 ve 59 buldum. Bunu nlın. Elli !im dn borcum kanıdan şarkılar, 21 ziraat takvimı, 
uncu mnddeleri mucibince Asliye bi- olsun, 21,1 O dinleyici isteklerı, 21,45 ko
rinci cezadn ynkında muhakemesine Demiş ve paralan. memurlann cep- nıı~ma (günün meselelerı, 22 radyo 
baslanacaktır. Okuyuculnrımız vak'ayı !erine kovmuslu~·. Fakat Safder Girid- salon orkes;trası 22,30 ajans haberle 
hatırlarlaır: . ligi!, meinurların vaziyetinden k~n: ri, 22,45 rndyo salon orkestrası prog 

Fiat kontrol memurJ.arı, Safdcrın disi alevhinde hnreket edeCP.klerını ramının devamı, 22.55 yarınki prog
manifatura mağazasından ~a~cn, P~- düşünm.üş ve şüphesinin kuv~et bul- ram ve kapanış. YAZAN; Ismail ilhan Başcı :!8 va. ıııda ikı kadını biı'ı:!. ıira guıı-

A t ı clel;kl~ ze\'tın toplamak için kıra İddiaya bakılırsa tarihin en güzel Post kavgasına girişen n uv_a_ n a · · 1 l 
götürmüs ve zorla kir: ı::tıuı:;; ere ır. 

kadını Kleopatradır. Kleopatra taht Oktav, ayrı ayrı Kleop.atraya mura • Suc;lnlnr\utulmn,;, adliyeye' verılmı • .; 

zen ve ti.;sor satın almak ıstıy~n bır duğunu görünce, derhal _magazanı!1 :;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;::;;;:;;;:;;;:;;;::; 
teninşahsa, «Yok !:ı> cevabı vcrılmc;;ı arka kapısından kaçarak bı r otomo'.n-1" 1 

üzerinde doğdu, taht için yaşadı ve caat ederek yardım iatıyorlardı. Kle- _ . 
tahtı için öldü. Yarı dünyayı avucu opatra Sezarın dostu olmak dolayı- _ıe_-ı_·cJ_i_r_. ------------::--

üzerine mağazada araştırma y~pm~:;; le atlamıs;, l\.Ianisaya kaçmı_ş ve ~ra- B o °"S a 
ve depoda epiy miktarda saten ıle bır da Moris Şinasi hastahane;;ıne gıde- U 
mikta~· diğer kumaşlar bulmuşlardır. rek: 

içine alan Roma ve Romayı elinde tu- siyle, Antuvan tarafını il~izaın etti, • d 
1 ·• d 1 rdı Bu eş zünden giri•tikleri harp, denız e ve tan Sezar (Cesar), K eopatranın o. onun emrine or u ar ve · m • ., • l 

1 k karada Antuvanın aleyhine netıce er nünde diz çöktü. Sezardan sonra Ro. hur Romalı, imparator uğun şar 
ld kt M Verdi. uzun çarpışmalardan sonra manın hakimi olan Antuvan ( Anto- kısmına sahip o u an sonra ısır • k 

il ·~· 1 ı·k d Kleopatranın çılgın aşıkı Mısır~ aç· 

Mağazada saten bulunduğu haide _ Jiaslayım. Beni hastahaneye 'rn
« Yok:ı> cevabı V'.:)rilmesindcn dolayı bul edin. D~miş, kabul olunmuş, soma 
Fiat kontrol memurları takibat için da ha>ıtahanede tedavide bulunduğu 
muamele\'e tevesslil edince mağazn -;a- sıradn zabıtaca tutulmuşluır. 
hihi: · Muhakemesine yakında ba!llanaca'.{-ine), göz kamaştırıcı ikbalini Kleo - !1raliçesinin .güu ıg. ı.y.e a a a ar d k ve 

• d k d tı. Oktav, kendisini ora a ta ıp patranın güzelliğine kurban verdi. olmak iste ı, en ısını yanına ça -
işte bu büyük hadiselerin kahrama- ğırdı. ümitsiz bir harbe icbar etti, sonun · 

- Beni yakmayın! Aıılaııalım. tı~. 

nı olduğu içindir ki tarih hala Kle - Uzun nazlardan, nazlanmalardan da Antuvan İskenderiyedeki sar~yı-
-----000-----

opatrayı unutmıyor, unutamıyor. sonra Sezardan mahlUI kalan Nil na kapandı, zırhını çıkararak kol~-
. k d" • · ··ıd·' · · emrettı. Kleopatra, Milattan 69 yıl önce Perisi, büyük hediyeler ve hazineler- sıne en ısını o urmesını 

dünyaya geldi. Babası ölünce on üçün le Tarsusa, Antuvanın yanına gitti. Köle kılıcını çekti, fakat efendi.~:~i 
cü Ptolemee adiyle tahta çıkan kar- Beraberinde bir de ince donanma vuracak yerde kendisini vurdu, 0 u 
defiyle beraber hükümdar ilan olun- vardı. Kendisinin bindiği gemi baş - olarak yere düştü. Bu manzara karşı. 
du. ( M. E. 51). Lakin kendisinin tan haşa altınyaldızlı olup kürek· sında Antuvan , Ruhun şadolsun yi -
zevci de olan on üçüncü Ptolemee, leri som gümüş ve yelkenleri halis ğit adam. Bana ne güzel ders• ~er -
bir aralık tahtı kendine hasretmek ipekti. Kleopatra Venüs tarzında gi· din.» Diyı- bağırdı, hayatına nıha -
istedi. Kleoparta bu vaziyette Ro - yinmişti. Kubbeli bir sayeban içinde yet verdi. 
malılara bel bağladı. oturuyordu. Aşk perisi kostümü ta· Pek müşkül vaziyette yapayalnız 

O tarihte Roma Sezar demekti. şıyan genç çocuklar kendisini yelpa- kalan Kleopatra, Oktavla görüş~~k 
Askeri zaruretlerin sevkiyle İsken - zeliyorlardı. Yine o kılığa bürünmüş istedi. Maksadı onu da Sezar gıhı. , 
deriyeye gelen bu büyük adam, elli kızların bir kısmı dümeni, bir kısmı Antuvan gibi güzelliğine aşık edıp 
iki yaşında bulunmasına rağmen, on halatları tutuyorlardı. tahtını ve bahtını kurtarmaktı. Ok· 
altı yaşında bulunan Kleopatraya Artık Antuvan da Sezar gibi Nil tav onu huzuruna kabul etmekle 
candan aşık oldu. Bir çok entrikalar güzeline gönül vermiş bulunuyordu. ber~her bir kere olsun gözünü kal -
çevirdi, harpler yaptı ve nihayet on Fakat eski macera ile yenisi arasın. dırıp yüzüne bakmadı. Kle.opatra ! 

.üçüncü Ptolemeeyi ortadan kaldıra- da mühim bir fark vaı·dı. Evvelce put gibi duran Oktavı teshır edemı
rak Kleopatrayı tahta oturttu. On seven yalnız Sezardı. Şimdi Kleopat- yeceğini anladıktan sonra sarayına 
iki yafındaki başka bir kardeşini ra da Antuvanı seviyordu ve bir çok döndü ve intihar etti (M. E. 30) • 
ııevgilisine koca olarak verdi. Bu ço- delilikler yapıyordu. Kleopııtranın kendini öldürmesi 
cuk on dördüncü Ptolemee ismini Mısır hükümdarı ile Romalı as· de başlı başına bir hikayedir. Ok • 
taşır. kerin aşkı, uzun bir hikaye teşkil tav, kendisini esir olarak ~omaya 

Sezar, Romaya döndükten biraz eder. Kleopatra, bu yeni sevgilisin • götürmek istediği için sıkı bır taras
sonra Kleopatra da oraya gitti, bü- den biri kız, biri oğlan olarak ikiz sut yapıyordu ve kraliçenin intihar 
yük bir alayla karşılandı. Sezardan çocuklar doğurmuştu. Fakat askeri d · · temine çalıqyordu. 
b . C · • 1 b" 1 k A tu e ememeaını " ır çocuğu vardı, Ona « esarion» ve aıyaaı :ı:aruret er ır ara 1 n - Kleopatra ,incir dolu bir sepet için· 
adını vermişti. Fakat Romalılar ve vanı Kleopatradan uzaklaıtırdı. Hat- d d h. 

1
. b" l . 

• A · tt '"tt f'k" e o asına ze ır ı ır yı an g •r -bilhassa Roma kadınları Kleopatra- ta ntuvan, sıyase e mu e ı ı ve J • k 
yı sevmiyorlardı. Hele onun sersem daha doğrusu rakibi Oktavın hem - mek yolunu buldu. ~ece eyın yeme 

k · · ı 1 k N·ı · · · h ı· ten sonra Oktava bır mektup yazdı, Sezara nikahlanmak istemesine ar· şıresıy e ev enere ı perısını, ay ı .. ..
1 

• • . 
d t .. ·· d"" Antuvanın yanına gomu mesını rıca şı ateş püskürüyorlardı. Sezar, hala zaman arama ı, unu muş gorun u. 

Mı&ır perisine aşıktı, onu her vesi. Nihayet yine birleştiler hem de etti. Sonra yatağına uzandı, sepe~ -
leyle yüksek göstermekten çekinmi. nıkahla !.. Romalı Antuva'n, üç se - teki yılanı ~öğsü?e alarak onu°:. dı.~
yordu. Hatta Romada yapılan ve ili. nelik bir ayrılıktan sonra tekrar ka. !eriyle zehırlendı, çarçabuk oldu. 
he Zühreyi temsil eden heykelin ya- vuştuğu Kleopatraya bu sefer bü • Oktav, mektuptan bu akıbeti anla· 
nına Kleopatranın da resmini koy - tün benliğiyle vurulmuş, tutulmuş ve dığı için saraya adamlar koşturtmuş 
durmuştu. herşeyi unutarak kendisiyle evlen - tu. Bunlar Kleopatrayı ve yanındaki 

Sezar, Kleopatrayı memnun Pt - mişti. Hatta onunla bir muahede im- iki hizmetçiden birini cansız, öhü· 

Alaniçi lrövünde 
"' :\fencmende Alnı11<: kö\'i.in<4en ya. 

rılıror: 
Cumhurıyel bayramı nıi.iııa-;clJc · 

tıvle kiiYünıüzdeki okulda bir mi.isa
ınen Y~rilmistir. Okulun salonu köy 
lıalkıyle ua~t;ın balia dolınu:-:tu. Kö -
y(imüzden Kızı!çu llu em;til üsüıw ıfo 
vanı eden 3 talebemiz nıandcılinleriy 
le mü~amereyc i:ıtirnk et:ıııslcı· Ye 
giizl'I parçalar çalmıı:Iardıı'. 

::\!illi oyunlardan bılha:;,.;a sarı zey 
h(?k orunuııa ıştirak eden köy muh
tar; Hasan Peker ve. öji:rrtnıen RGş
du Andaç muvaffn k olnıusbr, geııc:
lerclcn Haydar Kaygısızla MehnıC'l 
Ta,:dır lıtivi.ik bir ,·arlık gij,;[('rmı~ -
1 r rct i r. · 

Nişanlannıa 
Kınııetlı doktorumuz YC aıkacla

»ımı;, operatör Bahtiyar Tarırnııı kı
zı Ba.rnn Selma Tara ilr 1ktı>.ad Ve-

kült•tı sanayi tetkik heyeti miişav i ri 
Bay Fettahııı nişanlnrırıın teat• C'dıl
dığını hfıylik lıir >'!'\'ını;le halıcr al
dık. 

Gen ç \'e güzide n ı:-ı :ııı ' ıları hnra
l'J tlc tebrık eder \'r kt!ndilcriııe sa
adet ve bahti~·arlık dolu bir yuva l<'
nıcnııı eyleriz. 

'firede hırsızlık 
Tiı·ede bP,ediye hanıııd;ı yatan 

:e,vyar ,;atıcı D.ramalı Al· Gümlerın 
..:C'bınden :l7,5 lırasını -::dan İbrnhım 
rıi(lu Ali tutulmuştur. r lPı ıııdr 28 
!ıı a lıulıııımus. krnclısı arllı.vı•.ı·e \'Ci'lf-mek için karısını ho•amak ve onu al· zalıyarak Romanın hükmü altında rünü de can çeki•ir buldular. Nil 

"' " rııı•:tır. mak da istiyordu. Senatodan bu eme bulunan Suriye ve Filistin toprakla- perisinin sol kolunda ufak iki yara 
!ini tatmin edect'k bir kanun dahi rını Mısıra terketmişti. vardı. Hekimler bu yaraları emdiler 
çıkartmak teıebbüsünde bulunmuş- Bu muahede, Romada kıyametler se de ölüyü diriltmek mümkün ol • 
tu. Lakin hu teşebbüs neticelenme - '..copardı. Oktav, kız kardeşinin üstü- madı. 
den meşhur suikast yapıldı, Sezar: :ıe evlenen Antuvana değil, Romaya Tarihlerin pek çoğunda geçen ve 
öldürüldü. Kleopatra da Mısıra kaç: ihanet eden Romalıya kızmış görün- tablolarda terşim olunan rivayet bu
mak zaruretinde kaldı. ( M. E. 44). dü, şiddetli propagandalara girişti, d 

Onun Mısıra geldiği sırada kar • halkı onun aleyhine tahrik etti ve 
deti ve kocası olan adam öldü, Pto - sonunda Roma, Antuvsinın aşkında 
lemee sülalesinden erkek olarak temessül eden Mısır aleyhine savaş 
kimse kalmadı. Kleopatra da Mısırın açtı. 

ur. 
İkinci bir rivayet de Kleopatra

nın saçında ve içi boş bir altın fi rke
tede sakladıiı yılan zehirini memesi
ne sokarak intihar ettiği şeklindedr. 

l~ifat Utku 
EmıııYet umum müdürhiğ·ıı l1<•sabı

na huk~k fakültesinde talısılını bıti
ren ıkinci komiserlerden llıfat Utku 
İzmıre tayin edilınig v.: g•~lı·rek va-
1,:feye başlamıştır. 

Han1ivetli vatandaş 
"' Değirmendere nahiye;ıinin Çile kö-

ylindcn şoför Hayri Dumantürk Hanı 
kurumu Değirmend€ıre şubemize 100 
lirn t<:-berrlide bulunmuştlır. 

Bu temiz yürekli Yatanda~ımızı tak
dir ederiz. 

Adliyede tayinler 
Şehrimiz bil'incı sulh hukuk ha 

kimi Behçet Türkaya Al:ı~t>hır hu -
r.:ı daha zam yapılmı~tır. 
hu hu~ustaki • pmir müdrleiunıumıli
i~e gelmiştır. 

Izmir hakim nnmzedliğiılC' hııkuk 
mezunlarından Besalet Demiı·el ve 
Ömer Bozca! tayin edilmi5 \'e ııehı·i
r:ıize gelerek adlıycdt> vazifeye baş
lamışlardır. 

Gl. Kfızını l(arabekir 
Denızli valisı Osman ::\fıırı, cknız

Ji".len şehrımıze gelmi~tır. İstanbul 
mebusu genera 1 K;ızım I\.arnbekir 
Aydından gelmiş, dün vilüyetle vali 
I<'Liad Tuksalı ziyaret etmı~tir. 

Bir bekçinin nıarifeti 
Narlıdere köyü civnrınd;ı tüccar -

ılaıı Cevdet Alanyalınııı bağındaki 
kııleden demir penc;ere hapaklarını, 
nıotör vesairesıni çalarah satan e5-
ki bekçı Mmünfa oğlu E .. n tutulmuş 
çaldığı e~ya \'c nıotör ık Pide NliJ -
m•:ıtır. 

--~ooo---
ZABITADA 

Barda kadın döğ"nıck 
Birınci kordoncla Gardeııbaı·d:ı 

elam. etmekte olan Osnı:ııı kızı yırmi 
be» vasmda Kadrivevi selıebsiz dö
\l'n 1·u~uf oğlu yaı;ı ~ı~taı;ı Hamıd tu 
tulmus ve meshud cürümlpı· kanuııu
ııa gö~·e mahkemeye veı-ılmıştir. 

-Sarhoşluk yüzünden 
Dolaplıkuyuda lbrahım oğlu Ka

mil Ye arkadası Hasan sarhosluk :;a
,kft,;ı~le İhrahi.m oğlu :\Ievlüdü san
d:ılya ile dövdüklerindeıı yakalanmış 
\'e adliyeye sevk edilmişlerdir. 

Nara atnıak 
ikıçeşmelıkte Kamilpaija cadde • 

'İnden geçen Musa oğlu :\In~a. sar
ho:;; olduğundan nara atnıı~ ,.e tu -
tulmuştur. 

Sandal)•a ile yaralan1a1~ 
Evvel ki gece fsmetpnş,t bulvarında 
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müstakil hükümdarı vaziyetine geç- Beride Antuvan, Kleopatraya da
ti. Güzel kadın, şimdi memleket için ha büyük ve daha muhtefem görün. 
çalıııyordu_. Kanallar açmakla, zi • mek için bir çok harpler yapmış ve 
raat ve tıcarete kıymet vermekle bir çok zaferler kazanmt§tı. Romaya 
uğra§ıyordu, Suiiatimalleri kaldırmış IÖnderdiği vasiyetnamede de onu 
zulme set çekmiş, hazineyi zengin . karısı, ondan doğan çocukları meş
leştirmi§ti. Mısır mesuttu ve halk ru evlat olarak tanıyordu, bütün ser-
kendisini seviyordu. vetini ve herşeyini onlara veriyordu. 

Lakin Roma ile Mısırın ali.kası Oktavla Antuvanın K leopatra yü-

İaşe nıüdürü geldi 

Kleopatra, çok &'Üzel ve çok oynak 
bir kadınd ı . Zekası, terbiyesi ve tah
sili de iÜzelliiiyle, şuhlujiyle müte· 
naaipti. Bu yüksek meziyetleri saye
sindedir ki Sezar ve Antuvan a-ibi en 
kudretli Romalıları esir gibi kullan. 
mış ve ikisinin de ba§ını yemiştir. 

Şehrimız iaşe mUdürlügiiııı~ tıı.vııı 
,•·iılmi.ş olan Çarşamba :rn~·makarnı 

_ I•ahri Tokmakçı gelerek dün işe baş 
];ı mışlıı·. 

Hakkmın kah\'esinde yeni bıl' vaka hoş olar:ık idare ettiği otomobille i~tas· 
daha olmuştur. Kahvede oturaı~ MPh yona gitmiş ve orada Hasan oğlu Hak· 
m<:t oğl11 Hfüıeyin Koçak. aynı kah· kı Ateşi döverek tahkir etmiş, zabıta· 
ve~· sarhoş halele gelen .Abdullah ca tutulmuştuı•. 
oğlu İı-;mail ile kıtvga etmış v~ _!'lan- SARHO LUK: 

kesilmiş değildi. Sezardan sonra (Devamı üçüncü aahifede) İSMAİL İLHAN BAŞCI dalya ile başına vurarak İsmaı~ı ya- Tiıı·e İpekçiler mahallesinde l\folımrd 
rniı,mıştır. Suçlu tutulm:ıs, adlı~·eye 

- ,'inıdı yıyemez e ·, don<lukteıı N \l'OLVQ T Ü d l I Sııı"len kt k 1 1 h t ,.,.,. 11.mı·~ .. tır. oğlu Ali Çiv, fazla ;;arhoş halde Kocıı· ,,. ........ l 1 ,# 1 r r u arının'"11111111111111111111""" 111111111 "'"' ..... s ·e ~v.~şu aca { ra ~ ı, Si- ~ :; bıyığın kahvesine giderek kahve mU;--onra hıç yiyemeyız Ye ak .ınıa \"ar- .' ~- cak rorbayı du•ıınerek tat ı lıtıl,\·alar K k h · 
1 1 d OSKO ~ " ız aç·ırma terilerine ağır sözlerle areket ctnıış maz ö ürüz, rlıyor ar ı. ;: M VA BOZGUNU ==.· kuruyordum. 

Halleri açıkça gö·it!rıyordu kı, 1zmirin Narhdere kö~·ünde Hasan ve zaıbıtaca tutulmu:;ıtur. 
zavallılar eti ye.eler rie jeme:;eJ~r '; ~ Al'ada .·ırada etlrafımızclıı çevre· Kıırabina Mustafa kızı on bir ~·aşın HAYVAN ÇALMAK: 
de oleceklerd'. Hem de hır kaç ·aat ~" 11 " 11 ' 111111 '"' 111111111111111 "'"""'"'""'"""""" 111111 "" 1111 ""'"'""'" 11 "'""11"'""' !ennı ş yüzlerce ateşin kenanııdn da Melahat Eviı-geni rıza~i~·Ie ka • Menemenin Sasanlı köyünde Ha~an 
lçınde donarak .. :\Ian;rnra korkunç- YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVİREN: Şakir Hazım kıvnlmış in!'>anlara .Qakara!~ hulya- çırmıştır. ~uçlu tutulmuş. adli~·eye oğlu Cemal Ateşlinin bo~tanda otlı)'n!l 
u. Uaha şımdiden clrınmıya haşla - Çavu§u Burginyon Ergökmen l<.ırı bırakıyor \'e o anda sönmekte o- verilmiştir. biır kısrak. bir at ve bir tayı çnlınmı~· 
mış avurtları çökmüş ııı:anlarla, ;;an - 25 - lan .. ayı,;ız hayatın acı-;ıııı cluyuyoı·- TABANCA TAŞIFORMUS: tır. Hırsız aranıyor. 
kı unları g•der ayak memnun etmek liı:.-.ımdır. Ancak burıclnıı ı;oııra bır re \'arclığımız z:ıman, yolun sağında rlııın. Tirede Dumlupınar mahallesinde SARKINTILIK: 
ıçııı lıiı· kaç kelime daha konu ·m:ık hüküm verebilirsinız. · güzel ate~lerııı yakıldığrnı ~iil'dük. Rır ıııırça at ciğeriyle hır a\'UÇ kar Halil oğlu Hüseyin Dikkay:ının üzerin- Tirede Keme1rdere köyiinde İbrahiırı 
ı~tedık. Bize. yangında ~alııt olduk- İkin~i te.-rinın sekizinde her taraf Buralal'dıı, anılmıyorsak l!l ağu;;- Jan ıbaret yemeğımi yerkrn mareşal de bir tabanca v.e bir bıçak bulunmuş. oğlu Turmı Duymaz, arkadaşı Ali O~· 
lal': bir vaka) ı anlnttııar. Du rnka ta _Perı. anlık göze çarpıjordu. Er - tıı,_tn verılcıı rnuharetıelerde cesur 1 lh .'·emek yiyordu. Onurı da yediğı müsadeıre edilmiştir. man Yıldızla birlikte Relediye bahçe· 
şım<4iye kadar görd(ik!eı·•nıızın heıı teııı gün Smolenske nm•ca~ımız \'C gcııeral Cudııı vurulmuş ve ülmUştii. I at ciğerı ıdi. Aramızdaki fark onun ÖDEMiŞTE BiR HADiSE: sinden geçen Bekkir karısı 23 yaşındn 
~ın· ba~tırncak kadar korkunçtu. orada yıyecek ve rahat edt•cek biı· ı Durası Va!utına olmak liizımdı. jfazla olarak küçük bir peksimet• var Ödemişte Cumhuriy~t m:ıhallc:-;indc Fatmay:ı sarkıntılık ettiklerinden ,\'n-
J>ın'erken tiivlerimız dikı•n dıken y~r bulacağımız hülyasıy· t!. en diiş· Bıı "C'Cl'. bana mal'cşnl 11loıi.ıer'ııin clı. (Arka.~ı ı•ar) Ş~vket oğlu şoför Tahır Sans:ıı·, sar- kalnnmışlnrdır. 
oldu. 2 asker.yangında vOcudleri kunler bı!e azanıi ku\Yet!erıııı har- nıuhafazası vazifesi ~rild. Tavan-ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~ 
~anmış. etlerı kebap ~ıbı kızarnıı~ cı~yıp yol almağa çalışıyıırıhı. Duııl:ır sız ·l dU\'al'lll ara,;ına mareı;ıde, knr- B u BG u·. N , MU .. r 'DE ... BE'VLED/ı'~IN.IZ. '' 
bıı·ınin bır budunu ke:-ıij1 alnıışlar ye ıçın gerıdc kalmak ölümdii. dan ''" mümkün old~ığ'ıı karlar <la J · n . \.ı 
.soğukkanlılıkla ıkıye lıölerl'k ı.·tih:ı Bu gece.n gcçıreceğnııız yere vııı· ,;Jğuklan korunmak ıçiıı bir yer ha- MU" MTAZ s 'ıNEMA YILDIZI 
ıle yemiıılerdı. · ııı:ıdan önce, derııı bır \'.tılıy. aşıp >111'- z!rlanmıştı. Bizim alayın kahramanı' 

Kimbilır bu bozgunda, ela ha ne k.ı u. tırmanmak liızımdı. Sırta gel:lı- albay ve kolağası mareş~le canla ' 
daı· çok defalar, ın :ınııı iıı~aıı Plı m z znman, muhafız kıtasına men- ha~la hizmet ediyorlardı. IIerkeııın 1 H K 
yediğini i itecektik'I sup b r topçu kıtası giirdfı:c 1\ tiar, kendı başının derdıne dü.~tüğü ve bu 1 T A y y A R E 1 l DE RAH L' in 

Bize bu vakayı an'atanlaı·ııı \'al:ın tak:ıttan cliismii~ topları <; h ııııyo!', ııun için hiç kimsenin hiç b;r kimseye 1 

söylemelerine ihtimal J"<ıKtıı. Kendi mecalı kalmamııı askerle» hayYanla- lakırdı söyli~·emediği bugünlerde bu 1 S 1 NEMASINDA y tt .., Fı·ansızca S l 
canlarının derdıııe dü.;nıii . ölmek ı·a yardım cdıp be_kleşıyOl'ıardı. vazıfeyi asker asaletinin nümune~i Telefon: 36-46 ara ıgı .. öz Ü 
iizere bulunan lııı ikı alam doğruyu Keıı:ırcla bızinı muhafız alayma Olarak göstermek müm 1~iindi.i. ARA BACI mn KIZI ( DUNYAŞKA) 
~öylemi lerdı. meıısup, Prus~·a kralının topçulan dareşal için yakılan a~e~teıı mare 
Eğer ben de yiyecek hır bt>yg r ö- va•·clı B r ateşııı etrafında toplanmı: ~al gibi neferi, çavu .. u ,.,, ımbayı bii· 

ü. ü bulamaz .• m, ııe ,\'aparnktım'! l:,r, onlar ela lop:arını b~r kenara bı tün muhafızlar hep birlikti! i;;tifadc 1 
• 

1nı-an ölüsü yemekler. ba~:ka • aı·' rnk:.ırak ba ·!arının çare,;iııi düşünü- ı:,lti.k. . 1 A H A v A y R A p s o o 1 s ı• 
yoktu. Pısmiş olıhıkt:ııı SOlll''l ın"all yf)rlanlı, Almanların j,{~c:rı bumda Gece saat 9 vardı. Karanlık bir y r 1 c a 
cf~ğil, :eytan bıl, yl'nebılıı-rli. Ru ~öz- geçirmek ıstediklerı anla . .ılıyordu. geceydı. neferlerımden birinin ge •• MATiNE L E ft .· 1, 15 3, 15 5, 15 7, 15 9-15 Pazar günü 11,lö te başlar 
leıın ne denıek ~ldıı~unu bılcbılmek!Buııa göre hazırlaıımı~lard!· • . tırdiklerı bır beygir citcr•ni pişiri • 1 11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~ 
•ır n hep>1inden en·eı :ıçl•ğı duymak Bızım nlaym geceyı geç;recegı ye· yordum. Kafam, yarın VRrııcağımız " ' 

•· 
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1 ikincitetrİn 1941 Cumaı-teıi 

B e Me M e Saat 15 de toplanacak 
- Bat tarafı 1. inci sayfada - Rektör hitabesinde üniversiteye 

rak clis.ipl~de.n bahsetmek i'tiyo - servetini teberru ede~ Ziya Günün 
rum. Dı.s.ıplın~z .çalışmalardan fay- varislerinin mahkemeye müracaat 
da gelmıyecegı.nı kabul etmek Hl· ettiklerini de söylemiş , üniversite 
zımdır .. nu şekılde çalışan mılletle- aleyhinde bu varislerin vekfüetini 
rın hazın akibelini tarihin tesbit üzerine alan zatın hukuk fakültesi 
edeceği günlerde yaşıyoı•uz. Uza - mezunu olduğunu teessürle kay. 
ğa gitmeğe ne lüzum var. Türk mil. detmiştir. Rektör; 
Jeti tarihte lxışardığı bütün büyük _ Milli lımetin, milli kudretin ve 
işlt>ri hep dieiplinle elde etmiştir. milli dehanın öz örneği olan Milli 

Rektör bundan sonra Türk mille_ Şefe en derin saygılar; sözleriyle 
tini bilgiye ulaştırma gibi memleke- nutkuna alkı4lar araaında nihayet 
tjn en şerefli bir durumunda maarif verınitlir. 
makanizmasının başında üniveı.,.ite- Rektörden sonra profesör Halide 
den mezun Hasan Ali Yücelin bu- Edip, cÜniver,ite kafası ve tenkid> 
lunma,ının bahtiyarlık olduğunu mevzulu umumi dersini vermiştir. 
bildiı•miş ve Vekilin işlerinin çoklu- Pazartesi sabahından itilxıren bütün 
ğu yüzünden mernsime gelemediği- fakülteler tedı•isata başlamış ola _ 
ni söylemiş ve içinde bulunduğumuz caktır. 
yılın tesirlerinden bahsederek de- Geçen ders yılında bütün fakül _ 
miştir ki: telerde 5697 talebe imtihana gir-

- Bu tesirler maddi ve manevi. miş, 4300 ü muvaffak olmuştur. En 
dir. Üniversite bir bilgi evidir. Bilgi- yüksek nLsbeti tıp fakültesi vermis
.:i.öğrenmek,öğretmek ve ilerletmek tiı'. Fakat hukukun birinci •ınıfın'
ıçın ona huzur içinde kendimizi ver- daki talebelerin çoğu imtihana gir
memiz lazımdır. Ancak iftihal'la memiştir . .Mezun sayısı 719 dur. 
söyliyebilirim ki üniversitemizde Bunun 322 si tıp, 157 si hukuk, 78 
hoca ve talebe, memleketin içinde i fen, 76 sı edebiyat, 66 sı iktısad, 
bulunduğu vaziyeti gözönilnde bu- 27 si diş fakültelerindendir Yeni. 
lundurmuş ve örnek olmuştur. Üni- den 2244 talebe yazılmıştır. Bun
nr ite tedris kadrosundan 85 pro- !arla mevcud talebe miktaı•ı 7 400 
fesör doçent a.skere alınmıştır. Bu- oluyor. Yeniden üç yabancı profe. 
nuııla beraber Milli Şefin uzak ve sör getirtilmiş, eskilerden iki profe
i~·i görül'lüğüne inan içinde talebe ,ör ayrılmıştır. Gelecek sene unı
ve profesörler çok çalışmışlar ve versiteye imtihanla talebe nlınacak-
yılın verimini düşürmemişlerdir. tır. 

ASKERİ VAZİYET 
zıı·Jı~larının bu maksa:ila yapıldığı
!lı anladıklarını \'C Ruslara cnun için 
'aarruza kalkıştıklarını bıldirmişler
dır. 

_ - Baı taralı bminci ıahilede -
gı 12 kılometreye kadar çıkmakta 
1·'E de bır çok yerler 3 . 4 kilometre 
kr,dardır. !lu durum, Kırını yarıma
da>1nın mudafaasını çok kuvvetlerı-
dırmekte · ve kolayla. tırnıaktadır Alman baskısı, şımd• llloskovaya, 

' · Rostofa ve Kırıma müteveccihtir. :::ıovyetlerin bu berzahta mütead _ 
d'cl d Sovyetler,. llfosk.ova önünde Almanla 

, mü afaa hatları vücucle getırmiş rı durdurmuşlardır. Fakat cenup cep 
olmaları çok muhtemel olduğu içııı hrsindeki Alman ilerleyişı tehlikeıı. 
Almanların, buralarını hır kaç giin dıl'. Ve Kafkasları tehd•d etmekle· 
zarfında işgal ederek berzahtan Kı- dır. lngiltere, bu hareketı alaka ile 
rım topraklarına inmeleri mümkün takip ediyor. Çünkü İngiltere, evve
oJamaz. Tahmınlerımiz clı~ınd:ı bir la Kafka!!]ardakı petrol bölgesinı ko 
nrtıce alınmışsa Almanlar, çok bli-
yiıl: bır mu\'affakıyet ka7.anmı~lar mmak istiyor. Almanyacla, ingiliz 
demektir. ha•kısının başka maddeler üzerine 

Bu takdırcle KırımdaI;ı Rus km·- tesıri görülmektedir. Fakat Alman
vrtlermıl) çok müşkül hır yaziyette lar kı~men sun'! imalatla, kısmen de 
b<ı!undukları da şüphes!zdir. lazım olan iptidai maddelerı tedarik 

Bu ııetıce yalnız Kırımı değil, Sı- ederek şımdıye kadar ıhtiyaç!annı 
va,topolu da tehlikeye düşürmekte- bertaraf etmielerdir. Romanyadarı 
ı . aldıkları benzın ihtiy:ıç 1 arınu kiifı 
cır. ı r·· d Al K Leningrad cephe,incla, Sovyetler ge mec ıl(ın en man~"'· _ afkas pet-

t ·ı· il ı b ı d kt 1 r"ılu-ını de elıne geçırmege çalısnıak 
ını~va ı ı e erınc e u un urnıa a Al f k. ı 
\'e ~lütem:ıdl\.·en taarruzla!' rapmak. tadıl'. manya bunu muva fa. o UI' 

sa, lngıliz ablukası tesı"ız kalacak 
Lıdıl'lar. . _ t!amektir. 
LePingraddukı Rus kumandanlıgı . .. 

F'ın kuvvetleri arkasına bir kaç yere !kıncı .muh.ım nokta da, Kafkasy~ 
''"ku- çıkarmış, fakat Almanlar, gN·i nın ıngılız nufuz .~ınfakalarına dog 
;!ör.erek bunları ımha etmışlerdir. ı rıı uzanan yolun uzerıııde bulu~ma-

SIY AS! KISIM: ;ıdır. Bu sebeple lngı!ızl~r, .Kaıkas
!lk teşrın çıkıp son teşrın girerke!! !arı Almanyaya .karşı mudataa ede: 

de Alman • Rus harbı d<'vnm etmek-' c~klerdır. İngılızler, lranı .da bu mu 
. .. . . d ı rlaı-· ava ıstıı·ak ettırmek ıstemekte-(Pdır Amanlar ılk teşrın ayı ıçın e .ı., , .. 

;;, rekatı tasfıy~ edernemışlerdir. Fa- clırler. lngıltre Harıcıye Nazırı Eden 
k;t Ru•yanın da kolu kanadı kırıl _ I geçende lı'anla İngiltere_ ara.sında 
mı•tır. 20 •enedenberi Rusynda ha _I biı· askeri ittifak yapacagını .. ~oyle • 

' · · 1 t' F· kat başkaca bıı· "ey ogrenıl-7trlnnnn hnrıı maJzeme-sı ımha edıl- 1 rnı~ 1: _a .. · 
m"tir .. Ru•ların bir kac defa tekrar- memıştır. 

1 
• 

· · 1 J ı 00· ı b' 't 'fak mese esı !anan ıktısadi 11!anları "ımdı anl:ı.,•- ran n Ye ır ı ıı • · • "' ·.. ' ·. ~ · · ı · d öfk uyandır-ııvor kı bırer askeri ha7.ırlıkmı•. ıll'hver mahfıl erın e ~ 
· Rusl~rm hesapların~ gt;re, 1n9 da mıştır. Bunlar, İrenın İngıl!e:-en~~:a-

ı\lmnnlarla yapılan an aşmıya r:ığ-;l'ı!1d~n .harbe sürüklenmek ıs e g .• 
mPn Alman kuv\'etlerr, kendısinı tu- nı bıldırıyorlıır. . 
lamıyacaklnrdı. Almanlar, Rus ha-' (Rady<> ı;azclr•ı) 

Yeşil kulübünden: 
re~il kulülılinüı· s{,nelik umumi hey'et içtimaının ruzna~ede yazılı 

hu•u•ları müzakere etmek üzere 9-l 1-941 tarihine müsadü' pazar gunü 
sa,, (18) de Bornorncla kain lwlüp binasında akterlileceği iliin olıımır. 

---· '(AftADOWJ --................................................................................................................ 
1 İzmir Levazım Amirliği İlinlarıl . . : ... ~ ........................................................................................................... . 

lıtanbul Harbiye yedek sul,ay okulunda Sa. Al. Ko. Reiıliğinden: 
1 - Pazarlıkla 22 ton rndeyağı satı nalınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. 
3 - Evsaf ve hu"n~i ~artları komisyonda görülebilir. 
4 - İhalesi 6-11-941 perşembe günii saat 14 de komisyonda ya

pılaooktır. 

5 - Taliplerin knl'i temin:ıtlariyle harbiyede yedek subay oku • 
Iıındaki kom:syoııa müracaatları. 

lstanbul Harbiye yedek ıubay okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
1 - 17-10-941 günü ıhalesi ilan edilen 20 ton sadeyağına talip 

çıkmadığından ayni miktar sadeyağı tekrar pazarlıkla müna
kasaya konmuştur. 

2 - Evsaf ve hususi ~artlar komisyonda görülebilir. 
3 - İhalesi 5-11-941 çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. 
4 - Taliplerin kı:t'; teminatlariyle harbiyede yedek subay okulun

da satın alma komisyonuna müracaatları. 

Avcılar köyü askeri posta 618 askeri satın alma komiıyonundan· 
1 - Kapalı zarf usulü .ile 1900 ton saman alınacaktır. · 
2 - Muhammen bedelı 57 bin lira olup muvakkat teminatı 4175 

Jiradır. 
3 - Eksiltme .11.:11-94.1 salı günü saal. üçte küçük Çekmecenin 

Avcılar koyunde~ı satın alma komısyonunda bulunacaktır. 
4 - Şartname her ır.un mezkür komisyondan istenebileceği gibi 

mek~upla da .murac~at edilirse cevap verilecektir. 
5 - Eksıltmıye. gırmek. ıstiyen ticaret odalarında mukavvet ve 

bu işle ıştıga! etrnış olacaklardır. · • 
6 - E_ksilt~eye girec~klerin milhürlü teklif mektuplarını kamı

nı vesıkayı ve munakasaya istirak ve:ıikasını ihtiva edecek 
olan kapalı .zarfları ihale sa~tından bir saat evveline kadar 
Avcıla~ .koyundeki satın alma komisyon riyasetine makbuz 
mukabılınde vermeleri lazımdır. 17 1 3 5 

lzmir leYUIDl amirliği aatın alına komİIJ'onundanı 
1 - Kapalı zaf usulıle miinakasarn konulan 22500 kılo pirin• 

satın alınacaktır. • ' 
2 - Beher kılo3unun tutar• 50 kurtıstur. 
3 - Muhammen bedeıi ll250 ]iradı~. 
4 10/11/~41 v_azartesı günü s:ınt 15.30 da kışlada lzmir le

vazım amırlıgı rntın alma komısyonunda yapılacaktır. 
1steklılerı~ bellı gün ve saatte ıhale saatinden en az bır saat 
evvel teklıf ve tminat mktuplarını komisyona vermeleri. 

6 - Şartname hergün komisyonda gör!ilebilir. 21-27-1-6 

6 

tzınir levazım aıni2'liği ıatın alma komisyonundan: 
1 - J<:apalı zarf usulile münakasaya konulan 14400 on dört dört 

yuz kılo .•abun satın alınacaktır. 
~ Muhammen be.deli 7200 yedi bin ikı yüz liradır. 
" Muvakkat temınat 540 beş yüz kırk liradır. 
4 - İhalesı l_O/l~ı-941 pazartesi günü saat 14 te kışlada 1zmır 

ıeva.zım amırııgı satın alma komisyonunda yapılacaktır: 
Talıplerin oe!Ji gün \'e saatte ihale saatinden en az bir saat 
evvPl tekhf ve teminat mktuplarını komisyonae vrmlerı. 
Şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 21-27-1-7 

5 

6 

Eziıır ARkeri S11t111 Alnw Kom:syoııwıdoıı: 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli K. teminatı 

--····--
Makarna 10000 5900 lira 393 lira 33 Kr. 

ı - Yukarıda cins ve miktarı muhammen berleli VI' kat'! teminatı 
yazılı Makarna 7 / 111941 Cuma günü sa:ıt 15 de Ezinedeki as
keri satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur gün · \'e "aatte knt'i teminatlariyle birlikte 
mlirncnatıa .. ı. ı 4 6 

ı.~lnnhul /.,,('1.'n:nn Aınfrlifji .. c;nfril Alnıo Kon1fr:~ynnundrru: 
Cinsi Miktarı Tutarı 

lspanak 73000 Kilo 10950 Lira 
Lahana 61000 • 6100 c 
Prasa 62000 < 6200 • 
Havuç 12500 • 1500 c 
Kireviz 11800 « 1770 « 
K:ırıınhahr·~· 17000 c :l400 c 
Mr.ydanoz 16500 • 3:ıo c 

1 - Yukarıda yazılı sebzeler pa1A1rlıkla satın alınacaktır. lhalesi 3/ 
11 941 günü saat 11 de Tophanede tılaııbul levazım .'.!mirliği "atın alma 
komisyonunda yapıbcaktır. Hepsinin tahmin becleli 30250 lira ilk temi
natı 2268 lira 75 kuruştuı'. Şartnamesi komisyonda görülür. ı~teklil€t':n 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

l•taııbııl Leıoazım Amirliği Satııı Alma K oın'İRJ1oınmda11: 
1 - Beher kilosuna 400 kuruş tnhmin edilen 30 ton kadar •arı •abun

lu kösele alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 31111941 Pazarte~i günü •aat 14 de Toplın

nede İST. LV. Amirliği satın alma komi,yonunda yapılacaktıT. 
~ - İsteklilerin belli gün ve •aatte teklif edecekleri miktar üzerin

den kat'! teminatlariyle komi•yona müracaatları. 

Çıııwkkale ARkPl'i Posta J 837 SA. AL. Ko. ııwıdan: 
1 15000 kilo kırmızı mercimek pazarlıkla satın alınacaktır. Umunı 

tutarı 3000 lira kat'l teminatı 450 liırndır. 

2 Yukarıda cİM ve miktarı yazılı 1 kalf>m kırmızı mercimek Bir
liklerimiz ılitirucını karştlam::ı.k !!zere !}artnamecleki evsaf dahi-

R !inde Çanakkalede Tümen anba~·ına teglim etmek ~artiy!e ·16 uzname : maddenin M. fıkrası mucibince pazarhkla usulen satın alınacaktıır. 
1 - idare hey't'ti raporunun kıraeti k' :ı ihalesi :l l ll / 941 Pazartesi saat 11 de yapılacaktır. 
2 - 1940 - 1941 <eııe•i lıeMlbatının tedkik ve tasdi ı 4 lsteklilıırin belli gün ve saatte ve,ikn ve teminat!ariyle birlikte 
:ı - 1941. 1942 sene,ine ait bütçenin müzakere ve tasdiki komisyonumuza müracaatları. (4451) 
4 - idare hey'Pti ve ın~n.kip intiha:.::b:::a:.::t::ı· ___ ::.4:.!.5:.!.34::.._ _______ ~----------------

• 

İznıir sicilli ticaret 
nıurluğundatı: 

nıe- lzmir Gümrük muhafaza alayı satınalma komisyo
nundan: (Ömer Güven) ticarlt "n\ ıuıiy le 

lımirde Anafartalar caddesinde 646 
numarada kuru kahve ticaretiyle j,_ 
tigaj eden Ömer Güvenin isbu ticaret 
tınvnnı ticaret kanunu hü~ciinılerine 
Röre sicilin 4058 numaı•~l!l~ kafi 
ı·e te•cil edildiği ilan olunur. 
, lzmir sicili ticaret memurluğu 

resmi mührü ve 
F. Tenik imzaijı 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

r"~..__rooKTOR ----- 1111!. I 

Ali Agah 
Cocuk Haataııklan Miltehaımı 
llastalannı Pazardan matla her 

a11n İkinci beyler sokağında (84) 
nuıııaraıı mua"nehaneııinde kabul 
,!e t.edavt eder. 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 

Muhanıl!ll'n 
bedeli 

Lira 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 
Eksiltmenin 

Tarihi 

-
• 

Günü Saatı Sekli 

Ekmek pışırme 60000 930 70 3/11/941 Pazartt>si 9 Açık eksiltme 
Sığır eti 12000 6270 471 3/11/941 c ıı Kapalı zarf 
Bulgllol" 12500 3150 237 3/11/941 c 15 Açık eksiltm~ 
Kuru fasulye 1200 278 21 3/11/941 c 16 c c 
Mercimek (çekilmiş) 8500 2316 174 4/11/941 Salı 9 c c 
Nohut 5200 850 64 4/11/941 c 10 c c 
Pirinç 1800 908 68 4/11/941 c 11 c c 
Sadeyağ 2240 3937 296 4/11/941 c 15 c c 
Sebze konservesi 2600 1798 135 4/11/941 c 16 c c 
Kuru soğan 6200 450 45 5/11/941 ('arşamhn 9 c • 
Zeytin danesi 2200 950 72 5/11/941 c ıo c c 
Sabun 1500 788 59 5/11/941 c ıı c c 
Patat.es 6000 717 54 5/11/941 c 15 c c 
Kuru ot 20000 1560 117 6/11/941 Perşembe 9 c c 
Saman 16000 832 63 6/11/941 c 10 c c 

1 - Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat t.eminatları ve eksiltmenin şekli, gün 
ve sııatleri yazılı O!l beş kalem iaşe maddesi satın alınmak. üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri komisyonda olup her gün görülebi!ıor. 
3 - Talip olanların muvakkat teminatlarını Gümrük Baş müdürlüğü veznesine yatırdıklarına dir vezne 

makbuzu ile ticaret odası vesikalarını hamilen muayyen gün ve saatlerde komisyona baş vurmaları ve kapalı 
zarfla olan eksiltmeler için de ayni vesaikle beraber teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon başkanlığına tevdi etmelı.!ri ve muayyen saate de komisyonda bulunmaları 
il8n olunur. _ • • .L:.l..ır... _J.:._ • _ • _ _ 17 21 26 1 (4353) 

Sayfa 3 

lzmir Lerazıın Amirliği 8111111 Alma Km11isyonııııdo11: 
1 - Kapalı zarf UHuliyle ve 162 lira muhammen fiatle münakasay:ı 

konulan 50 ton sadeyağın:ı mu ay.ren kanuni müddet zarfın
da talip zuhur etmediğinden mnkür yağ ayni kanunun 40 ıncı 
maddesi mucibince bir ay müddetle pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Talip olanların 3/11/941 tmihinden itibaren Kışlada lzmiır !~
vazını amirliği satın alma komisyonuna müı·acaatları. 

3 - İşbu kanunun 9 unctı maddesine te,·fik:ın yıılnız bir d0 fa yanıl
maktadır. 

4 - Tutarı 81000 lira muvakkat teminatı 5:\00 liradır. (4452) 

Topkaın Maltepe Askeri Satın Alımı komisyoıııındaıı: 
1 Pazarlıkla 2225000 kilo odun satın alınacaktır. 
2 ihalesi 10 11 941 Pazartesi günü saat 9 dadır. 
3 İsteklilerin yüzde 15 teminatlaıriyle mezkur gün ,.e sa:ıtte Toıı

kapı l\faltepesincle 350 askeri posta satın alma komisyonuna mU
racaatları. 

4 - 7vsaf ve şeraiti her gün komisyonda görülür. 1 :ı 

lslanbul Harbiye yed<"k subay okulunda Sa. Al. Ko. Reiıliğinden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 200 ton kuru incir 'atın alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhPmmeıı bedeli 30 kuruştur. 
3 - Evsaf ve hu.ıısi ~artları komisyonda görülür. 
4 - İhalesi 18-11-!lH 'alı günü saat 11 ele komisyonda yapıla

caktır. 

5 - isteklilerin muvakkat teminat makbuziyle teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir .;:ıat ev,·e! harbiyede :;cdek subay okulun
da satın alma komi,yonuna vermeleri. 1 5 10 15 

lııııir Le;·azım A oıırliği Satw Alnın Kımıis1101111ııda11: -
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan 48 ton ~ohud muayyen 

gün ve saatte talip çıkmadığından kanunun 40 ıncı madclesirıe 

tevfikan mezkur miktar Nohudun bir nr zarfında pazarlıkla . a
tın alınmasına karan- VP.rilmiştir. 

2 - Beher kilosuna 15 kuruştan 7200 lira muhammen bedeli ve mu
vakkat teminatı 540 liradır. İlk pazarlık 3111 941 de ba~lıra
caktır. Talipler mezkur günden itibaren Kışlada Lernzım amir
liği satın alma komisyonuna miiracnat etmelidirl,,r. 

3 - İşbu ilan kanunun 9 uncu maddesine tt>vfikan bi~· defa yapılr,-
caktır. (4450) 

lstanbul Harbiye yedek suhııy okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
1 - Behrr kilosuna 4(1 kuruş tahmin edilen elli~er bin liralık li> 

parti ayaktan sıyır komisyonca gösterilecek yerde te,lim ş<ır
tiyle ve pazarlıkla ve ayrı ayn olmak üzere Hığır eti alınacak
tır. 

2 - Bunlardan l:ıir kaç partiye birden teminatlarını ,·atırmak su
retiyle talip çıkabilir, 

3 - lhale:ıi 4-11-941 salı günü saat 1.5 de komi,yonda ,·apılacaktır. 
4 - Kat'i ~em'natları beher parti için 7500 liradır. 
5 Ev~af ve hususi ~~rtiarı komi~yonda görülebilir. Ta1iplerin 

harbiye yedPk «.ıbay okulunda ~.'.!tın alma komi•yonuna müra
caatları. 

lstanbul Nafia müdürlüeünden 
20-11-941 perşembe günü >aat 15 de l.·tanbuldu nafıa müdürlüğü 

eksiltme komisyonu odasında (11205.16) lira keşif bedelli İstanbul 
teknik okulu makine Iabun.tuvarı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt_ 
meye konulmuştur. 

llfokavele, eksiltme, l.ınyındırlık işleri. genel, hu'u"i Ye fenni şartna
meleı i, proje keşif hulasao<iylt> buna müteferri diğer enak d-niresinde 
ırörülecektir. 

:'\!ııvnkknt temınar (841) J;r .. dır. 
isteklilerin teklif ıııcktuplr.rı ve en az hir teahhülte (10.000) liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinde!! almıs olduğu veHikalara 
istinaden htanbul Yila,·etıııe müracaatla eksil"me tarihinden tatil gün
leri hariç (3) gün eYve1 alınmıs ehlivet ,·e 941 yılına -ait ticaı'<'!t odası 
vesikalarını havi kap!l'!ı zarftarı'nı 20:11.941 per~embe günü saat 14 dı• 
kadar nafıa müdiirlüğü ·1e ,·ermelerı. ı 5 10 15 94~0 

D. Demir yollarından: 
:\1uhammen bedeli J 8.000 :ira olan mulıtelıf rhntla bakır çekmr 

boru, çelik, ~:ıç, yuvarlak bakır ve pırınç çubuk bakırı, dö,·mc ve çın
ko !e,·hal:ır, külçe c;ınl<o ve ,,ıümınyum, muhtelıf cıns \'e Pbatta de -
mır, çelik, lmkır, pırinç, tel ırnlvanıze kablo, sınek, kalbur, pirıııc; ka
fes tellerı ve bağadanlık kafes telı gıbi macleni malzeme teahlıüdlinü 
ifa edmiyeıı müteahhit num ve hesabına 8.12.941 pazarte<ı günO sa
:ıt 15 te Haydarırnşada yar b·ıı:tsı dhılınclekı komıs~·on trafınrlan açık 
eksiltme usulıle satın alııır;caktll'. 

Bu işe girmek ıstıyen:erın 1 'l50 lıralık muvakkat teminat \'<' knntı· 
nun tayin ettiği vesaikle h rlıkte eksıltme günü saatıne kadar kmnıs
yona müracaatları iazımdır. Bu ışe ait ~artııameler komi•yonclun ııa· 
rıısız olarak dağıtılmaktadır. 21-25-1-6 442!) 

Memur alınacak 
T. C. Ziraat bankası umum 

müdürlü2ünden: 
f,tanbul haricindeki sulıc \'r• ajn•ılımmızd:ı çalı~tırılmak üz~re Iü • 

zumu kadar memıtl' H n-.Pmıır n"nızrcli alınacağından ADANA. AN
KARA, DİYARBAKIR. İSTANBL'L. ız~ı IR, KARS, Ko. ·y A, • rnR -
SİN, SA.MSUN;SİYAS n· TRABZO:\ şııbelel'imizde mü,-abaka imtihanı 
açılacaktır. 

:\Iü~abak::ının ana şartları: 
1 - Askerliğini .•apnu~ • 0;-a halen Hskerliklp bir iliğişi bulunmamı.~ 

olmak, 
2 - En az Ji,e mezunu '"')·a muadili m ktı•ıılerden twzuıı olmak. 
3 - İstihdama mani hali bulunnııım:ık, 

4 - Yaşı yil'mi birden az, otuz be~ten yukarı olmam:ık, 
5 - İfitenecek \'es·a;ki ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde \'H

zife k:ılıuliine ve memurluk tnı.hhlilnıııııesinı imzaya itnıade olmak, 
Diğer şartlar: 

1 - Ayni tarihte ayrıca . ·:ıpılac!tk nıüsab,.k:ıya orta mektep mezun
lau da ulı:ıacaktır. Ancak, lsla.ıtıul, Ankara ve lzmirde orta mü,-abaka
yr. müracaat sıra;;iyle rint~ , !k onar kişi iştirak edebilecek'tir. 

2 - Barem kanununa tabi ıl~ire "" müe<•eselerde iki sene veya daha 
ziyade hizmeti ol~nlardaıı ı)"i referansa malik olanlar imtihansız k:ılıul 
edilecektir. 

3 - Tayinlerı tekanür edel'eklcıe 3659 sayılı lınrem kanunu hüküm
lerine göre 120 lira\'n kada" n ilk defa i.ıı:~alı edenlerin tah,il derece
l~rine göre muayye.n Jıaddııı tnnıaını üz«rindeıı aylık verılecektir. 

4 - Dir yabancı dili (Fran"zca, Almıı:ıca, lngilizce) yi bihakkin lıi
lenleı• ve mesleki sahada ç:ılışmış olanlarln mesleki tahsil görenler nıii-
sab:ıkada rüçhan hııkkı:ıı hair. addolunurlar. • 

5 _ Jlfomııriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat daire•inde teka
iitlük rejiminclen. sağlık "ındıi•ından, y:trdım bil'liğinden i,tifade ede· 
ceklerdir. • 
İmtihan ve müranıat ,arıhleri: Orta mektep ınezunlarının imtihanı 

J 1-12 ikinciteşr:n ve daha ~·uı:a~ı tah<i!i olanların imtihanı 13-14 ikinri 
teşrinde yapılacaktır. 

Müracaatlar imtihandan bir gün e\•velıne kadar kabul olunacaktır. 
Müracaat: İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlüklerine ve 

Ankaradn bankanın personel işleri müdi!Plüğüne müracaat etmesi IA. 
zımdır. 4516 



SAHiFE l4) (ANADOLU) 1 ikinci te~rin 1941 Cuma;·lesi 

Gandinin müdafaa po
r ' 
1 

Iran Şahinşahının do-
ğumunun .:ıldönün1ü 

Ankara, 31 ( A.A.) - lran Şa -

Stalin demiş ki: 
Devamı 4 ncü Sahifede - «Rusya. boyun eğmez 
litikasının tadili o Telgraf, Telefon v.e Ajans Haberleri o 

hinşahının doğumunun yıldönümü 
münasebet:le Cumhurreisimiz lnö
nü ile Şahin~ah Muhammed 
Rıza Pehlevi arasında tebrik ve l 
teşekkür telgrafları teati olun
muıtur. _ 

ALMANLARA GORE 
- Bas tarafı 1 İnci sahifede 

Kırımda firar halindedir. Bu sut et· 
le uzun ,.;iireıı miidafaach : ı ,.onra 
~·arına hıtrekctl e ri muYaffakıyet!e ıı e 
tıı:l· lenmist i r. Alman lı:ı v :ı filolan. 
Kırım yai·ım adasına g-ıden rolları 
bombnlamışl.ınlır. Doııelzcle r\larnıı 
k m·\·etleri, ·' l'ııiden rlii şman k ıın·e t
leıin i muha,.;ara altına almısl:ırdır. 
ileri hnreketiııi kırmak i.(: i:ı Ru,.;Ja_ 
ı · ııı yaptığı tııarruzlar tJLi o; Jdır1iilnı!i5 

tüı·. Agıı- topç ularımız, Le n i ngı-art -
d tk ı a~keri ehcmmi~·ettc olan hedef
leri muvaffakıyetle · lıonıbardımnn 
Pi mi:lt!nlir. 

Ş:ıı k cephesinin diğer ke~ iml e riıı
cl e a~kerl hıırt>ketleı· cl e \·anı etmek
tedir. 

Karadeni7.de tayym•elerimiz Rus 
liıııaıılarını bombıfrclınıan r- clcrck 
13000 ton ilato hacmi.ıde fi clfü~nıaıı 
genıi;;iııi batırmıslardır. 

r.u tıı ılil !<·hindeki hbkı · \':ırcl:ıcl::ı hir Rusvadır" 
lrn l ıııı:ı ıı G:ıncliye koııg-re :ız:t,;ıııdaıı bir SON D AK/KA: 
hcy·cl tarafından yapıl:ın lıir ziya ıt:l • e vyork, :ıı (A.A.) - il: ni IIop 

kiıı s , nc~rcttiği lıir ınak :ıkdı• St:ıliıılc 
e.,nasıııda ifad '.! ed il nı i stir. t - ·· ı - k l ı l kt '-' t 

vap ıın mu a · n ı -:111 :ı m:ı · :ı \ ' <' .~ a- R ıt• 
Hey 'et, Gaııdiılcn parlilııı en to thtıl- .linin: uzve ın 

!erine adet edilmesini i ~ teıııiştir. !Ie- (.Muharebe hnttı Mosko\'anın gaı·-
,·et azasının hu yold:ıki gayretln·i hiç lııııda kalacaktır. Biz Ruslar harbi beyanatı 
hir nelic0 \'ermenıis olmakla beraber muhakkak surcttp kazanacağız. V c 
Gandi )lolitikasınııı gittik<:e fazlaJa,an darbemizi iyi \'ur-:ıcağız. Rusya bü - Va~ington, :n (A.A.) - füızvdt, 
bir memnuniyetsizlik uyandırdığı aii· yli k bıı· Rusradır. ~oyun eğmez hir gazct~cilerle yaptığı görii~mcde Al
kftrdır. Bununla beraber Gandi bii\·ük Rus.nıdıı'. Dız, ycnıden es:ıı·ete alı - n!ıım·a ıle cl i plomatık ntiiıw elıetl r•ı·ı 
Britany:ıya mü~klilat çıkamıan;ak · ıw- namıyacak olan bir lhı sya ic:in lı:ırp kes~:!k ir in hiç bip iınkfın g-iirmediği 
ı·arıııı muhafaza etmektediQ'. ec1 ·,·o ) I) ı -- · · k · 

Gaııcli, A\'am kamarasının haran 
bir rc,.;mi kendisine valilikte ııfotcril
digi 7.amaıı gözleri ya~la clolmustuı'. 
.\Ii.islümanlar da te hloke,·i i ılrak ctıniı: 
bulu nııyorlar . .\Ubli.ima~ların il tiha1. 
ctmleri liizımgelen h:wek et hatlı Ben
gııle Dahili\·e nazırı Hoca Nizameclcli • ı 
tarafındın· ·on gi.inlercle tayin ed:lnıis 
bulunuyor. Xazır, uzak clojhırl : ıki h ıi
ct i eleriıı ciddi mahil·etiııe isart'l -:de-
rek sunları sö\'lemis.tir: . 
_.Artık bııhis me\'ZUU olan fngilt ,_ 

reye yardım değil, bizzat ftiiıclistııııııı 
müdafaa~ını temin meselesidir. 

---000---

Ruzvelt 

'· nı~. . ec ıgını y:~zma ıa ve ıı• ,.l' Rold ('eymis clestro ·eı iııııı kay-
wnlan ıla_\'e etmektedır: .. , bıııı ve Amerikan gem i lcı · ını' karii! 

- _Stalı .ı, kıtal~rı~ııı dusm.ın-a ~on zamanlarda \'apılan dı~er hü -
seıt bır ate~;lc ve in 11 ış·ınh mukabe- .. . · · · t' .. · . · ' '. CLımlar uzerıne Amerılrnn sıya,;c •n-

k
le cltıgındcn emııı olan. bır tavırla ıle hıç bıı· değifıiklik olnıl\· ıtcai'ıı fik-
onuRtı.· ordu. Ve Amerıkadan tank . •· . · . 

a grıı· 't · t , 1 ' ' tıoı' rınde bulunduguııu hıldırıı,ı'ltıı·. 
' op, a.vy:ıre, ,an, topu, pc · R • k .. ""b 
ve telörgü istiyor. uslar, bır opru aşına 

SOVYETLERE GORE saldırdılar 
lle:rlin, 31 (A.A.) - D. ~ - B n i ıı 

ıı~keri kaynakardan öğl'enıl i ğ ne gö 
ı·e, cephenin şjmalinde 80-,-.••etl<'i' dün 
hır köprü başına saldırmı;:;l:ır \'l' kan 
lı zayıatla püski.irllilnıi!;:; l ercl i l'. llu 
muharebelerde So\'yetlPı' 60 ,.,uhay, 
1\00 er iilü lıırakmı~lardıı·. 

- Baı tarafı birfoci •ahifede -
ıı e ç ha\'za~ında Stalıııoda:ı I>oneç ı,... 
t.hametındc yapılan Alnıt111 hiicumu 
nun başlıca hamleleri, cephcdrl! ya
pılmaktadır. Bir köy, ayni gün için · 
de ü<t i.iste :1 defa bir ha,.;ırııdaıı 
iibliı·Ll :ıe geı;mi~ ve nihayet Rıı.-<l:ır -
da kalmıştır. Sovyel lı~ıva kıı\'\ etle · 
ı i bu kesimde nıi.ihiın ı·oı oyııanı.ık -

- Baıtarafı 1 inci aah.ifede - tadır. Ve 2 günlük harekat csna~ııı. 
r i in ~ aatta zararlar ı J.: a e d i lnıe~ırlır. da 21 düşman tayyaresi trılıri;• ct
Hıızyelt. hıı tcdbırı alırk e a sunları mi~tiı·. Bir düşman tayyaı·e nıeycl: ı -
,; ii l'lenııstir: nını da ciddi surette hasara uı.h·at -

Af ganistandaki 
Almanlar 

Berlııı, ;11 (A.A.) - Yarı resmi 
m~hfillerden öğrenidı)!'ı:~c 'göre, Af
g-~,ni~.lanclaki Amanlar memlekctı;ı 
ıwdet için yola çıkmşlaı· ve llıııdisbn 
hududuna varmışlardır. 

. ·_ :ı.ı 'emleketım i z tehi kı!clır. mıstır. 
Pı.tron ve i çıler arasındak ı me.;~- Kuibişef, 31 (A.A.) - ('cphi!den 

lc !erclc Rıız\'elt bununla fiçüııriı clef :ı gelen son telgraflara göre rnihver 
cılıtr:\k ıcldctle hareht !!'Ö.., •rnı i ,; - kuHetleri, Kırım istikametindeki 
t ir. · mütehev\'ir hamlelerine de\'am edi-

Ceza kanununda yapı
lacak yeni tadilat 

Bazı mücrimlere birkaç vilaget hududu için bir 
nevi sürgün cezası tatbik edilecek 

Ankara, :n (Hususi muhnbirimiz
clen: Telefonla) - Adliy. Vekaleti 
ceza kanununun tadilıltı üzerindeki c:ı-
lışmalarma devam etmektedir. · 

selerine konul:ıcakbır . Devletin, şnh~i
yeti ve amme nizamı alevhinde vem 
si~·asi mak~adlal'la isleneı{ ciirümleı:in 
failleri hfLkim taı·afı~d:ın bir veva bir 
kaç viJayel \'e kaza hududunun· içine 
girmekten menedilelıileceklerdir. Ru 
suretle yeni bir emniyet tedbiri mahi
yetine!~ bir sii•rgiin ort:ıya çıkmı~ ola
caktır. 

Bugüne kaclnr ecza kanuırnnıııı umu
mi hükümleri gözden g-uı;irilerek nni 
esaslara bııglannıı~tıı'. Tevsi \'e ikmal 
edilen hükümler l 24 maddeden 18'1 e 
çıkanlmıstıQ·. Yeni layihada' en miihim 
cleği>ıiklik.lcrclen biri, siya~i ıniicriml ,_ Halen mevcud olan hükümlere göre 
riıı iadesi hakkındaki hükmün tadili- ~uçların ictimaıııda bir suçtan dolayı 
dir ve bunlarııı iadesine airl memnui- tam ceza .verilmekte, diğerl.:? rinden 
\'el kalclırılmıR bulunmaktadır. lua- muay?·~ıı nısbetler altıııda bu "sas ce-
heclelenle ııarahat bulunduğu takdirde zaya ıl~t\'e )'.apılm'.lktaclır_. . . 
nl .. · I· Tt'irk vatancla'lnı·ınııı Yenı tadılle her suç ıçın verılecek 
ucrım o .ııı '~" 1 d'I k kt' ·ı kt' 

dahi iaclesin~ ceva7. \'crı·il<!ccktir. Diğ-er cczB.a ard ccbmckı eri~: çhe.· ll!'lı :~e. k· lı.~·· 
~ . un an aş ·a c ıger ır t egıKı ııi: 

taraftan hafif ve agı~. pal''.ı cezalarııı- ele şudur : · 
ela hiikimin ta riıı ettıgı mık tar ~uçlu- • . _ • 
lltı 'kt ·a ı· \'a· zi ... ·eti dolavısivle t ~·ı·- Jlakım c?zanııı asgarı ve a7.amı hacl-

n 1 ıs, c ı ' · J • • e.,ı c1· d k' 'kt t · d k 
1 • u takdi d • . ı arasın '.l ı mı arı ayın e er ·;,>n 

Almaıı denizaltıları Bl'itanya ,.;a
hillcrinde 27000 tonilato hacminde 
16 ticaret gemi>:i, 1 de.-troyeı· Ye 1 
dt:\Tıye gemısi batırılm!!i~: r. l Brıtnıı 
~ a topçekeri, torpil i>;abetiyle hnsa. 
ra uğı atılmıştır. Tayyarelerimiz At -
!antikte. iki gemiyi batırmı!'I \' e biri
ni de ha;;arn uğratmışlardır. 

Ta)y-:ırelerimiz , Brita.ıyaııın do -
ğu \'e şimal doğu~u üzerindeki li -
manian bombardıman etmi:lerdiP . 
Düşman tayyareleri Almany~ı üze -
rinde uçmamı~laı·dır. 

Va :;ı ııgton, :ıı (A.A.) - Anıerık'.l- yorlar. Bu son be:; gün içi.ıde Alınaıı
cln harp nıalzemesı ı,;tihsulfıtıııı ar- !arın 20,000 asker kavbettiklcri söy
tırm:.k ıçin elektrik :.:arf ; valını azalt !eniyor. So\'yet müdafaaları. Alnımı . 
m:1 k maksadiyle vıtrinlercl e \'e acı:, !arın Rostof, l\Iojaisk, l\Ialo.'·aı·o.; -
.;ladyoııı l arda elektrıkl, rekli'ını ~" a- lans, Volokolansa kaı·~ı yaptıkları 

den u~~k bul~ınc ugvuk~rı r e ?a.kı_~ suçlunun vehamet d':!receRine ve suç 
bt~ ı~aı ,ı ceza~ıı:ın · . . h~cldını_ uç iRlcmek. i~tidadııı:ıı bakarak hiiküm 
mı;;lıne çıkara,bıle_cekln. Y_enı Pl'OJ~de verecektir. Suçun vehamet derecesini 
emniyel iedbirlcırı c~e tev~~ı. edilmekte- suçlunun ah l akı redaeti d~ıı·ecegini ta
dir. Bu suretle aklı malulıyet,. duçar yin ile toplu bir halde te:;bit 
olan, uyuşturucu madde kullanan, ya- edilmektedir. Tadile tabi tutulan mad
;:;ı küçük olan kimseler doğrudan doğ- dele rde ağı r hapsin ile olan karı!)ık 

~1areşalınıızın ruva Ralıverilmi~·ecek, bu gibiler tecla- vaziyetini bartaraf etmek bakımından 
tesekl<.u" rlerİ vi ·mi.ie:seselerine, D~vlet idare ve mi.i- cürümler için verilecek cezaların ~ııııf-

• rakabe;:;indeki ı,:lnh ve terbiye müesse- !arı deği. tirilmek tedh·., 

Ankara, 31 (A.A.) - Genelkur- --H· -b b b 
Fransanın eski 
politikacıları 

ı.ılınası ya~ak edılmi . tiı~ taarruzları durdurmuıılardir. Du-
Bayan Ruzveltin konferansı: nunh beraber Moskovava karsı ce-

m:ty ba~kanı nıare~al Fevzi Çak- u u at •• s 
mak, Cumhuriyet bayramı milna~e- m U ayea l 
betiyle ::ldıkları tebrikleı e, gerek or-Va~i ngton, :n (A .. ) _ .\1 ı no~o- ııuptan gelen tehdidin, gittikçe. art -

~:ıcla Bayan Ruz\'elt \'!ml iY,: IJır kon tığı kabul edilmektedir. Ruslar. u -
IU'ansta Avrupayı beslemeK ı çiıı Ho- dım adım gerilemektedil'. Orel ile 

- Baş tarafı 1. inci sayfada - ' e ı· tarafından hazırlanan plimın Tula arn,ındaki bölgede 5000 ve Vo-

du ve gerek kendisi h akkında bildiri- f • 
len iyi teme:ınilere Anadolu Ajansı- ve pancar ıatı 
\'asıtasi,vle teşekkürlerinin ibliiğını 

tir ki, bunun ayrıca iizerinrle durmıyıı l~ ıhıkı doğru olmadığını, Avrup:ıcla- lokola.ı;:; cevresinde bir çok Alma -
Jiizum yoktur. kı mcmleketlerın, Jütuhatı yap:ın ııın öldüğü kaydedilmektedir. Kızıl 

Ruz\'elt, teklif edilen ;:;eklin bu iti- m e mleket tarafından hesloıınesi ıcap ordunun organı olan Kra~nap 

bildirmi~lerdir. 

Uzunköprü - Karaağaç iki koordinasyon kararı 
demiryolu b •• • t • • b.1rla bir n~ticc wreceğini iimic! etme- ett ğini . öyJemiş, !ngiltercye yapılan Zvcsta, Alm'.lnların Kırımda ilerle -

diğini bildirmi;;tir. yardım • ebebiyle harp bım;larınrn diklerini kabul etmekte ve fakat * ancak harpten 8 onrn mevzuu bah iR Prekopa karşı taarruzun başladığı 
İstanbul, 31 (Hususi muhabirimız UgUQ merıye e gırıyor 

<len: Telef :ınla) - Evvelce Yunan- Ankarıı, 31 ( R~dyo grızetesi) - Ya- 1 şubattan 30 mayıs sonuna kadar 
Radyo go::r·ffsindr· ıı: olması icap ettiğinı bı!dinni~t i r. tarihten, yani 24 eylülden beıi 
Framrndaki miiseHemc iıJ:,mlarına Kanada başvekili: 50,000 Alman askerinin kayboldu -

Hitlerin müclahalesivlc niha\'el Yeı·il- Ottava, 31 (A.A.) -- Uı•snwn bil- ~unu yazmaktadır. 

lılar tarafından işletilen ve yapılan rın bir kaç koordıı;asyon kararı tatbik bütün satışlara bir kuruş zammedile
lf.r anlaşma ile devlet demiryolları- mevkiine giı·ecektır. cektir. Ayni karar, müstah sil leh in" 
na intikal eden Uzunköprüde Türk Bunlardan biri, ~e~er pancarı müs- başka bir hükmü de ihti\'a ediyor. 

mi~tir. !. gal orclı;ları kı;manılıını. dıı·ildığine göre, Kanada ba>ı\'l'kılı Mosko\"'.l, 31 (A.A.) - Sovyet 
Nant \'e Bordo suikaQdlıırı ~ebehiyle :\I;,kenzı Kiııg. hu hafta sonunda tayyareleri, 65 düşman tankı :!40 
elli,:;cı· kiı:.ivi i<l, m ettirmişti Ye lrntil· RıJ?,\'P\tc hu u~i lıir ziyaret yaıınrnk kamyon, 21 sarnıçlı kamyon, 20 toİ) 
Jer ·bulun~ıncaya kadar elli~er ki ilik ı rzıı ~ undadır. ve 20 kurmav otomobili\'le bir tren 
kafilelerin idamım k. r a rla · tıırmı~ tı. Lindberg de faaliyetle: tahrip etm i1?lerdir. Düş~aıı kıta la -

Almaıwanııı ılii;;manlan. bu clunınıu Vıı şıııgton, :n (A .A.) _Tayyare- rına ağır zayiat veı·c.Jirilmişlir. 
istismar ~tmiyc haşl:ıdıkl:ırıııdan ITİt· d Linclherg, dün Jıir nutuk söylive- Ta,; aj :ı ıısıııa cepheden gelen ha -
ler icl:ınıları durdurmus tuı·. Fraıı,;a . ('1 · Ruz,·elti kaç:ımtıklara ba~· v~ır- beı lere göre Rostofa giden lıütün 
ılı ki is •al kumandam. hi.r tebl iğ-l e lı u· mı•kla ıthanı etmıs ve Amerıkanııı yollarn So\'yet kuvH•deri hakim bu-

kıdudunclan Karaağaçtaki Ti.irk hu tahsilı yurttaşları ılgı Jentlirmektedir. Bir liman veya istasyondıın üç ki
tlnduna kadar 33 ve Karaağ:ar, hudu- Mııllıı;ıc~m· ki evvelce Panc'.l t· fiati 30 lometre uzakla bulunan m i.ibayea :rer
ıluı~dan Bulgar hududuıı.-ı kadar 34 ı para ıdı, son ra zamanla artır ı lmıştır. In·ine nakil mı>selcsi de halledilmi~tır. 
k ı lomctrelik hattın, deYlet dcmiryol. Bu . ene fiatlerdeki yük:eli,, nazarı iti- lstih,;alfıtı mahalli ihtiyacatı kanı
İıtı" tarafından tamirine lıa!llanmı~ • bara alınarak 60 paralık fiat<' ıo pa- Jamıyan ynrlerdeki alım yerlerinde Ti
tıı·. 67 kilometrelik bu demiı·yoıu rlc\' daha zam yapılmıştır. cıu·et Vekfıletiniıı tasvibiyle bir nevi 
lı::t demırvolhm tarafındnn yakında Ru fiat, şimdiye kadı• ·r satın alııımış veya bilfımum hububat için nakliye 
işll'tmiye "açılacaktır. Bu c<Uretle Av olan pancarlara ela şamildir. ücreti düşiiniilmeclen fiat verilecektir. 

ırn halkn bildirmis1 i ~·. • ıiriıkll•ndiği yolııı{ habı!ı oldu~uııu lunuyorlar. 
rııpa ıle lstanbul ve dohyi~ııyh• lıü- Diğer kararname, Toprak mah,;ulle- Karıwnamcniıı dikkate cleğ<>r diğer 

ri ofisinin buğday, ça,·clar, .arpa, mı- bir noktası cl:ı i:;tihsalatı, i">tihlfıkftta 
ttiıı Tiirki,ve ara:mıcla d f{nıclan doğ· sır ve mahlül satı n alacağ ı yerlcrla 4 kiifi gel mi.ren hııbubııtııı nakli mesdl'
nıya kara yoliyle irtıbat te,.;ı . .; eclıl- ilktesı·incle ilim edilen listelerde bazı .~iclir. 

A l'fll PA.\'IN YE.\'/ Kl'ft[lf,[1. •, ' clırm ıştıl'. Gazet~ler, Kiyef ve IIarkof ile Le-
·':."l'.\'D..t: '.\'utuk e nasında 7fi() p o lıs yazifl) ııiııgraddan içeriye nakledilen fahri-

Pari~. :n (A.A.) - I> . • T. n. ajan - gi;rmüstüı·. Halk, Lınnbeı·g-iıı alcy _ kalarııı, !5imdi c;;kisine nazara:ı fazlrı r:ıi;;_ olacaktır. · ""!' el 
tadili'ıt yapılacaktır. Bu tadilat, yeni ~., ın e buğday bulunan müteahhid-

sı bildiriyor: Jı 1,d e bulunnıu~tur. iiıtih:ale başladıklarıııı yazıyorlar. 
Harp 

0

eı>irlerinc aiıl me:e!nlc r ici ıı * Bu suretle Beyaz Rusya, Baltık ve 
Fraılilı7. htikuıııctiııin fe\'lrnlad\' mıh Radyo gazetesinden: Ukraynadan içeriye n-akbdilen fah-
r:ıhha><ı Skapini. lıir haftalık mecnıun- Liııclberg, geçen giin ı 'ev\'orkta ·ıkalarııı ;:;ayı;;ı 1000 kadardır. 

h lı . · ı ı. tt l 1 k · Karadenizde tehl ike: nııı mıı n ırme ~t ueyanıı a ııı tın- Jı i r nııt~ı · ı<öylemi!)tıı·. L ı ndlıcrge gö-

Hırvatistan da 
Alman haklarına dair 

bir kanun çıkarıldı ınu~tur: l'l', İııgıltere. Fraıı :a ,." .\ıııerık:ı hii Loııclra, :n (A.A.) - De.vli Tel~ 
- -- Bolşevikliğin ortadan ka l ılı r ıl- ı · R crraf gazcte:;i « Kaı·aclPnizde tehlike» Zagrep, ~1 (A.A.) - Jfıl'\·ati~tan 

kumet l'l'I, u;;yaya kar.~ı Almanya _n b 1 - il 1 .. 1 clı•vlel ı·c•. i". i, Alm,·ııı elııik ".ruhunun ılıktan or.ra Avnıpaııın ı · ııiden Jw - ·nlıe t bırakmalı imı~lı·r. rıuıııı \'ak a~ ıgı a ınc a soy ~ ~··ızı,vor: ., ,.. 
1 1, J · .. k · 1 ~ro.,kova ı·. l'ık,nınc•tı' ııd 0 J,·'1 Alma~. Alm,·ııı li .",'tııı k11llaı1mast \'c Alınan ru mn~ı. ·r:ın . a o.malan mıım ·ün ı e- • ı , .. ,1 "t ı R ı "' • " < " " 

'
1
•
1
· e · • ,,~, ımı,, cı•. usy:ı,· ,ı ga ıp 'ı 1 · ı d 1 ,.k .~eı·ı"etı· btılııııaıı "~1· 1.eı·cl 11 Alman ğ-ilclil'. Almanya ,.~ Fransa ara,;ııı.J:ı- 1 ı k am esi ) eıııc en urmu~sa c a cenup. ., • , ' 

Jı, P ge ,.;e ll\'Vetlen ılli~ı· ecf~ı iı::•n t l · } 1 d h t hl'k ı · b' J ı11.<>n11ıı.·laı· ,.,,ılı• .. ··tıı·ılnıa:-;ı hakkında bir ki nıc~clelerin halli, dürfü;t, aı,:ık ruhla A lmanra ba'lka nıemlekı·tlcrı• cat _ a .;ı ıanı e, a a e ı e ı ır ma ıi- - ., ~ 
ve namuskfır bir hava iı;iıııle cercy aıı mı~ :ırakmış. · \'ec alm ı :oıtır. Ru~ basını tehlikenin takım karuıııları imzalan1ı1ı!;tır. Ad l -
Ptmelidir. Al111aı1 diplomasi~i. l\l'.lky. . ııüyük olduğunu kabul etmekt ->dir. man etnik grup reisine, n·ı· at C\'-
vel deniniıı geçt iğini anlamalıdır . Lındbcrg, I•'ran~a \'e ~ng i iıer<'yı Donetz h.an".lsıncla Alman ilerleme- Jet ı·~i,;i salfıhiycti gihi sali'ıhiyetlPr ı·e-

ı·Jşl f\.ABl.\'l~SINDN: ı , uı : clan dolayı kıılıahatli görnıckte, ü henüz durdunılmanııstır. Rıı~ya - rilmistiıı:. 
Vi~i. :H (A.A.) - Kahine. bu sabnh Fr:m. ayı nıağ:üp eden Alnıaıınrnııı nı : ı istihsal kudreti git gide daha Alnıaıı ekscriyelıııin yüzde yırr.ıi-

.\Iareşal P~te nin ıreisli.ı{iııde toplanmı:. ~; mdi H.usyaya tliindiiğ-ii!ıii · C;yı,, - fazla tahrip edilnıi>ıtir. Bu, inkar dm fıızla bu l unduğu yelercl~ re~nıi 
devi t nazın Benm·a Desen mukabclei ııı >ktedır. edilemez bir vakadır. Sivastopol, ıntıı,mele Almanca Ye Hın·atca o!a-
bilnıisil tedbirleri hakk~ncla malüm:ıt Rtız\·eltın ıııüme . . ılı flarrı •Hop · Karaclcnizcl:.?ki Sovyet d:ınanmasının cak Hırvafo;tandaki sokak i~imleri 
\'ermi~tir. Kabine içtimaıııılan sonra k ı n :; . .\I oskovaclak 1 ken, '· 1 alııı i 11 • IIıt ba, lıca üssüdür. Gerçe Alm·rnlar, 8i- Ye ;.<.,c;mi evrak, ik ı d ıldc vazılaca k-
teblili- ne:redilnı<>mi tir. lprden bahsedeı· ·en hiddctleııılığın . \'a-toııola kad·:tp gelmemi~lerse de tır. Almanların yüzde on. ı!beriyct 

sOKÜT N(/J!AYi.): ~»dcm ı :$ \'.C demi~tir k ı : ve varım adanın btihkfımlan \'e tez- temin ettikleri yerlerde Almanlar. 
Londra, (A.A.) - General Dögol ·_O :ırada Hitlerin orada bulun- gfıhları uzun bir zaman dayanmak memurluklara geçirilecek, her AL' -

tarafından Fransız milletine bildirile- ;nama~ı hayırlı olnııı~tur. Cüııkii Al- kudretini haiz ise de Alman hava mr.ıı milli bayrak asma!ı Almanca 
cej:[i e\'vece ilılıı edil en l.>e!i dakikalık mnn lar, 0 vakit kenclıleriııe bıı· Fiih- kuv\'elleri, _Ru_s c~o:ıanmas~nı chha ı '!ı,rkı söylemek hakkına n;alık buln
süküt niim:tvi. i, bugün • aa lX el'.! il:l.n l'I'<' aram ağa mecbur ol,ıcak!ardı. şarkta, y:>ııı hır us aı·amaga meclıur nııc:ıklır. Alman tımsalleri, kanunL'ır 
eılilecekliP.'. · · Ru,ı\·anın arııcla sıracl:ı mütareke elliği takdiı·de bu donanmaya ağır I hımayesinclp bulunacak, mı.ıhtarl:ı.c 

Bu sırada V hm·eketi idare eıbı ~1ktı:d~ccğı öylenıyor. Ftıkat bu hı- biı' darbe indirilmi:;; olacaktır. l\.Iaa- ıla Almaıı ırkından ola;;aklır. 
albay Brington, mı.ısum kadın \'e ~o- lıer , daima a:::ılsız çıknıışiır ve şını- mafih Alm11nya, bu cepheye derhal !(. l b • h •ll • _ 
cukları iildüre n i::o!al ku\'\'ctlcriıııleıı ti• buna ılair çıkan habi'rkr dp a~ıı- deniz yoliylc asker gönderemiyccek. a a rıya sa ı erın 
bahsetnıi.~tir. . · •zdır. dı'. llina~na_leyl~ Almanyanııı zaferi deki /ialyan/ar 

Alınan haherlı>re göre Yunaıııstand:ı Grev meselesi: k.azaıınıası ımka:ıl:trı pek uzaktır. 
&lı1nikte öldürlilmii olan ı ki Alm: n Amerıkaclaki 5:1 bın ın:tden ame- Sh·a~topol diis»e bile Rus <lon·anması - Ba, tarafı birinci sahifede -
a;;kerinden clolayı ı:~ Yunanlı , idam IC'<ının_ grevi !'>Ona crm l:-)Llr. Fabrık:ı- uzun bir zamnn tutunabilecek ve elen tesbit 'dilmektcdir. 
cdilmi>;>tir. !arııı daha bir haftalık maden kömii- ~~itlerin kendisine karşı _ıröndcrece-j . İngi~iz avcıl:ırı, ~ibya hu~~u5l böl,gc-

,VORı'ECTF:: r:i. toku kalmı~lı. Vaziyef i ,ı hu nez:ı ırı her hangi bir denizaltıya meydan sıncle bır ~frsscr Şmıt teşekk ulune r.ıs-

yıl mahsu lü sııtışl:ırına ela şamil bulu- lcrı,_ yeni kararname, epiy ilgilendire-
nacakt ı r. cektır. 

Ankarada üçüncü resim 
ve heykel sergisi 
Maarif Vekilinin nutkundan sonra 

Başvekilimiz tarafından açlldı 
Ankara , 31 (A.A.) - Bugün üçlin ziıı -.an'attaki kudr etler ini göster di

cü devlet l'e,;im ve heykel sergisi me- p, ıni söy l emiş ve demiştir ki: 
ra"ım.Jp açılmıştır. BaşvekıJ Doktor - Hiç bi l' gii neş, mılyon la rın içi
RPfik Saydam, Vekiller, mebusla r , ı~c ya~· ılma dıkça köklü olamaz. Bn 
kordiplomatık mensuphm merasim- sebeple•, bütün yurd d:ı yay ı lan bir 
ele bulunmuşlarclır. ışık tufa n ı göriiyoruz. Bu bıze bahtı-

.:\j:aarif Vekili Ha~an Alı Yürel, \'arlık veriyor. 
sergiyi açarken bir nutuk söv li\'erPk • Vck ıl , davete icabet rdeıılcrc te
san'atın ç;_umhuriyet devrınd~ kiymet ~ekkür etmi~, sonra ba.~vcki l , ınuvai 
bulduğu hakkında l\Iilli Şefimiz in- f:ıkn-et temennisivle k urdelevi kese
iinii tarafıııdan ;;övleııcn sözleri h a- rek ~ergiyi açmıştır. Sel'gi d e 

0

285 talı 
tırlatmış, bc>ıer e~ı>kleriniıı en güç- le, 15 heykel vardı r. 
lerıııden biı·i olan san'atla Türk ru- Ressam Cem a l T alu hirincı, Uıi
hur.uıı güzelliğinın ortaya konuldu- mid Gür el ikincı ve Me!ahat iiçüncü 
ğuııu, bir mılletin seviye . .;ini!ı yüksel- uereceyi kazanmış l ardır. 
nıe~inde g-üzel san'atlarııı lıüyiik te- Hcykclt l'aş Nusret b irincilik, K e • 
,:ıı·ı bu lunduğunu, İzmir fuarında nan ik incilik almı ştır. Başvekil, 11an'nt
tc~hir edilen cserle ı·in. !{t'nçlerımi - kıi~·lan tebıik etmi: ti ı·. 

Üniversiteliler Krontende · öldiirü,en 2 Alman id < ı keli kar~ı;;tnda patron \'e i~c·ıler :ıra okumak ve Almaıı kıtalarıııı . ı nakli- hımış, bir ılü~man tnyyM'?si düşiirmfü~-
20 ~ •0 r,·eçli l'ehinenin id:ım cclilec~ği >:ı.ıdaki ihtılfLflaı· halle 1lı!ınek iizeı u- ni tehdid etmek için kfıfi derl'cı>dc !erdir. Cenubi t ta.lyada Kalabriyacla 

tebliğ olunmuııtur. clir. kuvvetleri olacaktır. s~hil~lc hulun~ıı halk, İngiliz tayyare- Konforlu yurdlara kavu111:acak 

1 
• 1 cılcrıne mendıl \'e el 11allamışlardır. z ~ 

ELHAMRA SiNEMASI j .. rıu h~re_kattan 3 l ngiliz tayyaresi İstanbul, 31 (A.A .) - \Ta li \' e be- B u hu ;; u ~ta Başveka l et ve :Maarif 

doıh~~~~~g·A SO.V Sl STE.ll AJJN. lediye re!>ıi J? ı:- Lü~fii K ırdı~r, 1-.t~ ıı - Vekale ti n e zdin d e. teşe~~üsle ı·de b~~: 

1 
RIE A ~ TA lTAREl ER] . - b.ul part ı re ısı R e'lacl M ımarogl u, l u nulmuştu r. Tawıp ed ı lır>ıe 400 kı 

1 8 U G U .. N l v~ : 31 'cA A >' . K 1 b'- Üniveı•site rektörü Cemil Bilse!, 400 şilik yurd , b u b in nda aç ıl ac:ıkt ır. 
aşıngton, • · · - o 0 1:11 1 ünivcrsiw talebesinin iska nı ic in B (1 b k R • k t 1 t ' l' k -

,··ı ·ıjansı en vük!-ıek ev:\afh Amı>rıkaıı . '. . . . '. un an a ~ a R ~ \ e .ı e ın c ıre 
. ; .'' . 'ı '.· _. R . . I· k~ h . k-' ı yenı hır yunl bı:ınsı temını hak kın - tifi•·lc imkan müsaid olunca b ittiiı ı 
ta\ Y aı c eı ının Us\ ac a ı aı e .ı.a d tk'kl n ı>nıı"laı· ve .. · er~ı· te • l ık ı 'l 'l ' l • l' l l 1 1 k l . " . . . k a te ı . er v.. ~ ' u ıııv ~ k Bütün ( ünvaca a ıs ana n ve sevı en 1 (1 111CŞ llll' ve sevın1 l {a 1 <:a ıa ·ra 1 ış_lırake başladıklarını bıldırme ·te- bah"c;:;iıı d eki. talim taburunun bu- t a le benin ihtiyaçlal'lnı t e min etme 
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(AA ) B 't t Juncı"uğu binav ı muvafık görm ü:$1er- üzere yeni ve m od ern , her türlii HARDI · b" }') a ıre rı annı ın-,·ari'- . · Ilın il• ı · ' c ' ' · · ·' · · dır konforu havi ymdlar açı lacaktır . 
"L releri, Suda kürfotiyle Kandiyayı · LOREL 

Çevirdikleri Türkçe Sözlü 

ACEMİ AŞIKLAR 
Aynca JIATBUAT U. ıll. ME.l!LEKET JURXALi 

Cumartesi ve Puzıır: 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 - !>.15 de 

Filn1ini takdiın 
eder, 

l?l'i çarşamba günü İtalyada Tidoran. Partı• mu .. stakı·ı grubu ı·dare 
Toveclııto ,.e Sohi dükü muhtelif aske-
ri tesi,;Jeıi, tayyare maydıınlarını fab-
rikala n müessir ~u retle bombala- hey' eti azaları 
mışlardır. ,. 

27 _ 28 ilk teşrin gecesi Bingazi \'~ A nkara, 31 ( A.A.) - C. H. P . mii;;. lanmış ve b u iç tima senesi ir;indc mu~· 
Trablu~ liman ve tesisleri bombalan- tak il g rubu ı·cis vekilliğinden bi ldfril i- l anmış ve b u içtim a , enesi için nıii ->· 
mıştır. yor : takil g r up idare hey'eti azalığına l(oıı · 

Sicilyada Kamizzo tayya re meycl:t- C. H . P. }fifataki l grubu umumi h~.r- ya mebusu Al i Rıza Türe l, ·Muğla rıı~ 
nınıı, ve hangarla ra i;:;abetl€~' tem in eti bugü n reis vekili İstanbul meb u. ·u ı busu Hüsey in Kitapçı ve Rize mebu s~l 
edilmiştir. Ali Rana Tarhanın ı·e i sliğ i u lt ın d:l top. Fuad Sirmnnı seçmişt ir . 


