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-illi Şef milletine bayr 
ıu hitabe ile katlıyor 
------=-------~ ~ iii s~------- __ _ ' ( . U, 1
·•) - Cumhuriyet bayramı mü ı manın ilk şuh ya,,gın ortasında yaşadığı 

Son Dakika 

t'-ıaa· ~bkara ipodromuada yapılan mızı bir n bile unutmamakbr. Çok mukt~-
~ •1aı1a açılışında Milli Şefimiz ve sit olmalıyız. Her şeyimizi idareli harcan· 
i ~'.'laıuı ismet lnönü tarafından malıyız. Her okuld•, her iş evinde, her 

Sokak harbı 
sona erdi 
Almanlar 
ilerliyor 

r Londra, [S. 7,15] - Sov-
yet tebliği: 

~~til~tıbe irat buyurulmuştur: tarlada her zamabkinden ziyade çalışmclı t,,. 1 •ıtandaılarım; dünya bubra- yız. Ş ·Jurlu, çalışkan ve kahraman milletler 
~~ ••rııotıları içinde dinç ve gür- ancak, bu devrin hakkından gelebilirler. 

\-:1
1
•tio, dirik Türk milletinin bfty· Büyük Türk Mi\leti, • Cümhuriyetin yük· 

'e "Yoruz. IaaanJığın ve barışın en aek ideali, tecı iz ahlikı, vatan uğrunda 
~ 01ıaa vatanımız, kahraman evlat canını esirgemiyen ileri bir insan cemiye-
'• taa~•rıada şerefle yükseliyor.Milli tiain iducsidir . . Cümboriyetimiz, milletimi· 
~ bütiiDIOğüaü korumak için he- ıın kendi hliiai doğrodın doiruya id re 

il Çetin vazifelere hazır bulunu etmeıi, milli iradeyi aacak kendisinin kul· 
•,t lanmasıdır. Bugüa bizim büyük bayramı-
~ .. '11dıılarım, dlinyayı sarmış bir mızdır. Bu auda bütün vatandaılanmla 
'ti ttı1111l tlrlü tesirlerini biz de bayramlaşmaktan çok aeviniyorum. Milli 

,lbitde duyuyoruz. Büyük yangın~ bayram ıanh ordumuza, izci ve okullu ev· 
~lll çareai ve b6tüa dikkatimize litlarıma, kadın, erkek bütün vatandaşla-

' bulaıaralr, şerefle vazife yap rım kutlu olsun. 

~---···--------------------mm:• ltURIYET BAYRAMI 
~şsiz bir surette neş'e 

t gururla ve büyük 
~~ahüratla kutlandı 

111ti Cambarlyet ıamıştır. Eğlenceleri sabaha 
d&a büyük bir kadar Y•t•tanlar da çoktur. 

htllıla kutlantlı. lzmir ve Karfıyaka Halk-
b.ıa bayraklar evlerinde konserler, Parti 

,tle donablmıf, merkezlerinde huıusi çalgı · 
•r •çıl,mış, mey· lar, meydanlıklarda davul va 

1 
ırup rnip çal- zurna ilemleri, dınslır, zey· 

\i "'11, bütiin mi~- bek oyunları ve boral r ... 
' '' huzuz içinde Şehrin muhtelif yerlerinde 
~ 01doiu ribi re· fener alayları tertip edilmi~, 

111• ela ıeıirmiı- Fuar gazinosunda tertip edı-
"klı yıldınberi len cumhuriyet balosunda 
~ bayramı ilk de· aeş'e dolu bir Alem geçiril· 
il it d k miştir. 
~ a ar çoı un Bilha11a Karşıyakada Hallt-

h ~tlaamııtır. evi önüadeki Tarık Ziya 
~-~~emizle yazdı· 

~q' parlak ecre- işitmenin, Haaıın Günerin, 
l Nevzad Özerenin ve mektep ene kadar rea· 

\j t çocuklarınınıöyledikleri hitabe· 

\

.. ebıikler yapıl-
"ll lari binlerce halk tarafından 
· •onra da lzmir- · l k l ltl'l ıevınç yaş en OJC coş un a • 1 

er deyince ci- kışlarla dinlenmiştir. 
~"1•ıılmalıdır) bir Cümhuriyet bayr mı şere-
\~:ı ~çinde konfe- fine ol rak dün şehrimi1dc 

~ ııı.,, akıam ro· iki büyük bulnrın küşat 
•dar da tenlik- resimleri ve bir çok küçük 

llteı . . d . 1 ~ ıçın e ya- açım tören len y pı mıştır. __________ ... ____________ _ 
, )ICnoks Harbı ve s lhu 
)ar ki: ·kazanacağız ... __ 
'ıa 

' (ı.a.) - Bri· 
~'~t ı, •ıaberi harpte 

:· it' •icat Brita n-
L~l tarafından im
Qıt L 

~I Ço" denizaltı11 
~ ç bir teblii oka-

' ~'I çok denizal
'dı" -ı IClın ifade et-

't' beraber mallı 
~ ~tlcten ictinap 

"' )fi" .. t' 'k b' . 
1 

""- ~v ı •tı lr ır 
1••idir. 

---o--
Nevyork (a.a) - Beynel

milel iş kongreıiado lngilte
tereyi temıil eden başvekil 
muavjni binbaşı Atlee dün 
söylediği bir nutukta logilte
renin yılnız harbi değil sul
hu kızanmağı da azmettiğini 
bildirmiştir. __ .. __ 
Beş Fin vapuru 

Nevyork ( a.a ) - lngiliz 
filoıu açık denizde tesadftf 
ettikleri S finlindiya 11akli-
7eıiai 11ir almıılardır. 

1 giliz Kralı 
Cumhuriyet 
bayramı ızı 
tebrik eti. 
Londra, (Rady'1 14, 15) -

logiltere kralı mıjeıte 6 ıncı 
jorj Türkiye cümburiyetinin 
18 inci yıldöoü:nü münaH· 
betiyle Türkiy~ Reiıicümhu
ru Milli Şef lsm~t Inönline 
bir meı j göodermiştİI: 

"Türkiye cümhuriyetinin 
18 inci yıldöaümü müoaıe · 
betiyle ekselan11nız memle- . 
ketiniz ve T urk milletinin 
rehla ve saadeti içi11 halisa
ne temennilerimi bildirmekle 
büyük bir haz duy nm." 

---o----
NADOLU 

UPASI 
: Altag - Göztepe bugün 

karşılaşıuorıar 
---o---

.. Anadolu" refikimizin dört 
takım rasuıd koyduğu ku
pa için dün Alsanc:ak sta
dınd11 üopılan Alt y - K.S.K. 
maçını Alhtyhlar giiı:el ve 
hakim bir oyundan sonra 
8 • O gibi büyük bir farkla 
kazandılar. 
Göıtepe - Ateş araııadaki 

maç zamao zam o çok heye
canlı s fh lar ar::r:ebniş ve 
Göıtepe kuvvetli rakibini 
3 - 8 yenmeğe mueaff ak ol
muştur. 

Bugün saat 14,30 da Alt y
Göıtepe arasında yapılacak 
maçtan ıonra kupa şampıyo 
nu tayin edecektir. 

Bu maçtan evvel lzmir 
muhteliti tekaütleriyle lngiliz 
takımı arasında huıuıi bir 
maç yapılacıktır. 

Moıkovanın 100 kilometre 
uz ğında, Mojegsko, Molo· 
guoosvek, Volgokolamıki ve 
Harkof cepkelerinde çetin 
çarpışmalar olmuıtur. 

Merkez bölgesınde Sovyet
Jer 39 düşman tayyaresi dü
şürmüşlerdir. Ukranyada Har
kof tahliye edilmi,tir. Alman· 
lar bu şehri eylul başından 
beri almak ıçin uğraımıılar
ıa d• muvaffak olamamıılar
dı. Harkof tahliye edilirken 
bütün aıkeri ve sanayi mü
esaeleri, hatti ufak fabrika
lar bile tahrip edilmiştir. 

Almanlar burada 120 bin 
insan ve 200 top gaybetmiş
lerdir. 

Almanların ilerlemesinin 
öııih!e geçilememiştir. DDş· 
men Roıtof şehrine yaklaıı • 
yor. Kırımda bir iıtinat nok
tası almağa munffak olan 
Almanlar 5000 telefat •er
mişlerdir. 

Sıb•hki Moskova radyo
ı ıına göre Ruı tayyareleri 
Berline bir hücum yapmıelar, 
ü ng-ınl r çıkarmıılar ve be
y nn meler atmışlardır. 

---o---
Almanların 

•• •• onune 
g çilememiştir 

Londra (12,30) - Sovyet 
resmi tebliği : Cenubi Uk
ranyada vaziyet ciddidir. 
Alman akınının önüne geçi
lememiştir. Naziler Don neh· 
ri ağzındaki Roıtofa y klaş
ınışlardır. 
Moskova rmdyoıu Moskova 
üzerindeki düşm•u tayyare 
kınl rının artmakta olduğu 

şimdiye kadar Moıkovaya 

400 bomba ataldığ•oı, şehrin 
üstünde 200 den fazla düş
m n tayyaresi dolaştığını 
bilditmiştir. 

i Alman ge
nerali ölüler 

arasında 
Moskovaı., (a.a.) - Sovyet 

resmi tebliği Almanların Kı· 
rım cephesindeki zayiatını 
sayarken burada telef olan 
beş bin Alman ara11nda 36 
ıncı tümene kumanda eden 
Alman generalinin de ölü · 
ler ar sında bulunduğunu 

bildirmektedir. Düşman Kal
faya doğru ilerlemiye çalııı-
yor. • 

Cumhuriyet 
bayramı coı
kun tezahürleri 

Ankara ( •·• ) - 18 inci 
Cümhuriyet bayramı yıld&· 
dümü Türkiyeaia bertarafı•· 
da coşkun teıahürl•!re meJ· 
dan vermiştir. Bunları ayrı 
ayrı saymak imkia daireıia· 
de değildir. 

---o--
Londra sef are
timizde kabul 

A 

resmı 
Londra S. 12.30 - Tlr

kiyenin büy&k elçiıi bay 
Rüıtü Aras, Ciimbariyet 
bayramı miinaaebetiyle ... 
akşım Türk koloaiıi ile lalı 
çok lngiliz doıtlarıaın tela· 
rik ziyaretini kabul etmlı· 
lerdir. 

--o--
Sovuetıırı Girı 

Alman kal enin
de müdafaada 

Londra (a.a.) - Moıko
va radyosu dünlr& emİIJO• 
nunda Moıkovanın 175 ki· 
lomctro ıimal bıtısıada ~ 
lunan Kalinin ıebriade d•· 
vam etmekte olan barplei'· 
sonunda Almanları• mlda· 
faada kaldıklarını yaymıthr. 

Spiker bu bölrede Alma•· 
ların 5000 ölü, 40 top, 32 
sabra topu ve büyük mlk· 
tarda harp malıemeai UJİ 
ettiklerini Sovyet ha•• kn· 
vetlerinin 3000 Alman aık•· 
rioi imha edip 100 tank, 600 
kamyoa ve ' ıarnıç kam~o
nun u tahrip ettiklerini ili•• 
etmiıtir. ---
Alman basın 

reisi iıeler 
yazıyor 

Berlia, (a.a.) - D. N. B. 
a janıı bildiriyor: 

Alman basın reiı maa•İai 
Nasyonal sosyaliıt Koreıpea· 
des mecmuasında yaıdıiı tair 
makalede Rus - Alma• hu. 
binin ikinci ıafbaaınıa bit
mek üzere balunduiaaa LOll· 
dradaki harp meı'aUeriala 
•e yalancılarının her .. ,. 
rağmen harbin devaauadaa 
ümidler beslemek 11fderaa
luğanda bulunduklanaı bil· 
dirmektedir. 

Bir harpte ıtrateji neti
celerin elde edilmeaiadea 
ıonra harplerin devamıadaa 
ümide kapılmak hayal ola
caiını ve bu ıartlar albada 
devam eden harbin bakkıa· 
da yakınd• yeni ilerlemeler· 
den babaedilecej'iai ka1••t· 
mekteclir. 

1 
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k•paaıaa ldlldi asıyor ve ka
pıtı1or. 

Geaç kız da •ilıyor. Ta
nka aarılıp, oaan a•caa ne
fuiacle keadiaiai kaybede
rek ı~fi•i babrhyor, ba 
.. i etekleriadea .• 

Genç k•dıa dalğan rir&
Jor. EUacWU aiyab ç•ata 
tllaleriaia IUriadea kayarak 

,., ""'-'°'. 
Uyalrlıya• Emiae bacı bir-

cleabire ağar bir demir par
P•••• çalrHdıfl seıle aa111-
h1or.; .. .. " 

Oaa, reaç zıbltiae kavuı-
taracak yoİa oaun atzıadaa 
fıılnncak çeffk perçHınıa 
laa•ada d6aerek çızdıjı hat 
ta1i• eclecek diye d&ıüai • 
JOr. 

- Emine bacı diyor. Seni 
•Yiadea barlnadaal aJJrmıı 
llalaa•yornm. Buh&n bana 
içiadea bir ll:ia beslayorsun
dar. Baacla tabii oiarak hık-

, lıaıa. Fakat ıaai. da lnanıyo
ram ki anasız, babasız ve 
koc ... z ya•i kimsesiz kalan 
bir zaiallı bedbahta ana ol-

1 .. 1r ıerefi ıeni gururlaadırı
JOr, delıı:il mi? 

Ibtiy•r kadın ba ı6zlerden 
bir 1•1 anlamajıaı belli eden 
bir laalle: 

"ıııuork Tauıtı'' 
Gazetesi Sulh için na 

dluır? 
Nevyork (•.a) - Ne•york 

T aymiı gazeteai yazıyor: 
"Naziler ıulb yıpamaılar. 

Ne kendi Hazileriade, ae 
harple, ne defharp11z rirdik
leri yerlerde aalh tesiı ede
mezler. Böyle bir sulb hakiki 
ıulb deiildir. Hitleria Avua
tralyada ve direr bir çok 
yerlerde mamlüp olmamış 
bir çok diiımaaları vardır. 
Nazilerin fikri dünyaya bi

kim olmaktır. Fakat dlaya 
b6yilkt&r. Dünyayı idareye 
onların ne aklı , ne adedi, ae 
de mebayyeleleri klfidir. 
Onların tanzfm edebilecek· 
leri ıulb, ancak ölüm ıullı&
dür." 

Gazete netice itibariye di
yor ki: 

Sulbiln tesiri ile nıziımin 
devrilmHi biri biriadea ay· 
rılamaz. Tarihte öyle bir 
devrede buluaayoruz ki, ıimdi, 
ıulbü ancak ölmete b•ıar 
olan milletler iatiyebilirler. 
Bu kaide, laıiltere, Ame-

--o,--
Bari• ıaat 16 da Fevzi 

pafa bulvarının açılma me
raaimi belediye reisi Dr. 
Behçet Uı'aa hazuriyle icra 
edilecektir. 

Fevzi P•ta bulvarı İzmir 
belediyt1inia b6yllk emek 
verdiii ve m8cadeleleriyle 
tabaklluk ettirdiii biiyllk bir 
davadır. 

Malum olduiu Bzere Rah
mi "Beyin" valiliği zamanın· 
da açılması takarrllr eden 
bu bulvar içi• bir de bulvar 
ıirketi kurulmuı, fakat ıir
ket en ufak mu•affakiyet 
dahi kazanamamıftı. 

Son defa lzmir belediyeai 
Fevzi paıa bulvarı itini ele 
alarak bir çok iıtimliklar 
yapmıı ve neticede muHf· 
fak olmuıtar. 

Bu ıuretle . lzm 'ria harap 
ve piliaaız bir kıımı !'orta. 
den kalkmıı. lzmirj yepyeni 
ve güzel bir bul•ara daba 
aabip olmuıtar. 

Bulvarın açılma mensi· 
miar vali yapacaktır. 

ILM TURiSTiK YOL: 
lzmfrin iJk turiıtik yolu 

olaa •e biiyiik fedakarlık
larla meydana relirilen Bor
nova yola ilrmal edilmiıtir. 

Yaran Aat 16 da Boraova-

---o----
Karııyaka aabiye midili 

Oıbaa Erıüa&11 lklçeıme· 
likte bir sokakta yarala ola
rak balaaduğana yazmııtık . 
Tafıillt verememiıtik. Çiin· 
ki bidi1e ilk z•maa esrarlı 
bir ıekilde idi. il il önce ya
ralı Orhan biiviyetini ıak

lamıı, fakat cebindeki hil· 
viyet evrakiyle bu hilviyet 
anlaıılmııtar. Hadi1e hak
kında malümat vermek iıte· 
memiı i1e de diğer iç arka-
daıı da balandarulmaı bun
lardan yalnız lbrabim'K8çllk 
bay aclıada reaç; lkiçeıme
likte bir meyhanede dört 
arkadıı ' içtik, çıktık. Dar 
ıokaldarda nahiye mlcllrl 
ıilih kallaaacak aibi daT· 
randa. Ben de ıusta çakıaı 
ile m&dafaada bal11atlam. 
Yaraladım. Demiıtir. 

Arbaa Errlaiia yaraıı H· 

kizdir. Hutanede yabyor ve 
vaziyeti telalikelidir. 

Meraiali turiıtik yelaaa• 
açıima marasimi rilıide bir 
davetli · gruba ba•aruada, 
balkın da iıtirakiyle yapda
caktar. Vali bu mlaasebetle 
bir nutak s6yleyecek •• 
diier yoUana ilerleye• faa
liyetini izah edecektir. 

iLAN 
1zmir tramvay ve elektrik 
Türk -anonim şirketinden: 

lkiaciteırin 1941 ayı zarfında ıebekede ameliyat icra11 
için ceryanıa: 

1) - 9 ve 23 lkiaciteırla 1941 pazar giinleri aaat 9 dan 
lSe kadar: 

1 Darağaç 
il Tepecik 

ili Alaancak 

XV K&ltürpark 
Karııyaka 

. rika ve Raıyaya da ıamildir. 
- Aman baaımım anı ae- iV Baımabane 

ler ıö11f yor1ua, ben hep de- 1 IX Etrefp•fa 

Bora ova 

Buca 
Kızdçullu 

tlillleriai anladım amma, aen NAR N 2) 12 ve 26 lkiaciteırin 1941 pazar günleri saat 9 dan 
demelr iıtiyorum ki, ben ıe- ıSe kadar: 
aiale relmek iıtemiyormu- V Çarıı XI Gazi bulvan 

ıam diyor. Ve illve ediyor: Gazino ve içki vı Babribab• Xll Mezarlık baıı 
"Ab laaaımcıjım Hala öldü- Vlll Güzelyah xııı Asansör 
il• yerde benim de mezarı- Lokantası Vll Karantina xıv Gazi bulvarı 
mı kazııalar. O ATURKA X Konak XIV Gümrük 

- B"aa hanım deme Emi- EN y KSEK AL . b lk b. 
VE ALAFRANGA MÜZiK Sektörlerinde cereyanın kesileceği ıayın a ımızca ı-•• bıcı, kııım de. ı 

Emiae bacı ' baruşak aaak- Biriaci Kordonda ea bü- linmek üzere ilin o unur. 
.. ..._ a .n.ı ·1r· )'d 1 yük bir zevk ve saaat ile T 1 f ı 

r••-· auıu ea 1 1 am a . . . : T s· d e e OD 
aüılenmıt ve idaresıaı Bay : ayyare IDemaSID 8 36-46: ı&z ya,.aı ıiliyor. 

Şahap gibi muktedir bir elin • Bir haftada 2000 kiti tarafındaa rörOlea ve pek çok be- ı ••• 
B .. mallaae iıt11yonunda 

iki yolcuaaa kalabalaktaa 8r
kerek bııh hızlı yilr&d&kleri 
tlr&ll;or. 

y a .. k yBıll ihtiyar bir 
kaclıa ıiyab çarıafına iyice 
Mnleıı yalaız iÖıleri görü
•lyor. 

(Ariıaıı var) 

taahhüt ettiği bu nuih ve i ğenileaa Tftrkçe ı6zl& ıark muıikili ı 
yükıek gazino lzmirde büyük :ı KIZIM DUYMASIN:: bir boşluğu doldurmaıtur. 

Hararetle tavsiye ederiz. 1 3 I • 1941 YILI FUARIMIZIN Açılıı meraıimiae ait filmin deı 

F • 1 k 1 i ilk defa olarak bu bayramda röaterilmeaFmiiaaade1iaia ı 
Dr. ahn şı ,: alıadıtıaı m&jdel~~~ M·~~~~.:_2.~~~ !~,~~~.?v:..! 

lualr Memleket baıtaneıl -.·v~-"'-~~"'-"-"'""'-'-''vvv·vv· GELECEK PROGRA~ ı 
Rontken ıaütehaH111 ı ı ( • ) 

R.oatkea •• Elet.trık teda•llf ı ARABACI 111 KIZI OUlll'ıl ı r•pıbr. Jkl•ei a.,ı.r Sollalıl ı ' : 
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miıt:r. Rad10•1lll • 
hareketlerin, yaba•" 
reler tarafında• 
bildirmit ve ıabo 
ibbuıaı rica et•~· 

Spiker, baad .. ~ 
kitiaia idamlaruU ,-:" 

- Banlar bi_. tll' 
daki araziye par ... 

rilH Hbobıj •::;::. 
dam ıuça iılem 

valrada da llir Ç•~ 
maaı, aillhlanaı ,. 
vermiıtir. 
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(ÜLiiN ıalııı 

---------···---·-------------------------------------~----~-
Defterdabiından : 

Molaammen Be. 
IJJk denizaltı gemisinin tarih-ıfı{7'iı";.7t;;~;ı~ 

ibtiranın faciası i Kahramanı • 
çesı ve bir 

k11raçay 2 l•cl aepetçi aobtı 1381 ada 
18 parıel 42.50 ••tr• marabltıı S tıjla -. .. 

Lira Kr. 
11 00 

Uk deDiıalh gemısnnn 
taribçeai pek garip ve flci
ahdar. Nett ldm büt6n yeni 
icadlann ilk günleri hep 
böyle facialı ıeçer. Bugün 
dünyanın en korkunç ıilihı 
ola11 deaiıalb gemiıinden 

bahıoluadaia zamaa bu ildi 
ic:ad edea köylü Vilhelm 
Bayerin fe:c:i macera11 hatıra 
bile relmiyor. 

her tarafı kapalı fal&at ıu 
altında yiirOyen bir aal yap• 
mak akhna reldi. 

i SOBUTAY 
ı-58- Y11•11n:H. O. T. J ........................ 1'..~y 2 imci tepelçi M. 1J82 atla .3 

; 

Palael 77.25 ••he maral»baı 6· 8 tajlı ., .. 
klprl M. Tlrltejla ıo. 830 ada 17 par· 
... ]'9 .. tr• murabbaı 64 eıki aamarab ..... 
kiri .. M. Tlrkojia ıo. 830 ada 18 par· 
.. ı 195 metre amabbaı 66 eıki namarab 
•raa. 
K&prl M. Tlrkotlu •o. 616 ada 13 pu
lel 408.50 metre marabbaı l;UA aumarah 
•r1a 

kı"ı M . . Tırkotla •o. 830 ada 12 par
lel 413.SO metre murabbaı 74 tajfa arsa. k._.,, il. letafet •e tlrkuilu ıo. 830 ada 
12 paııel ı 174.50 m2. bill • •manJı ar1a 
k•prı M. Tlrk .. la ıo. 830 ada 24 par
... 101 metre m•rabbaı 78 eıki ıama· ..... , .. 
a..••a ~lıacı ıo. 42.SO metre marab
~ ı ap11 ı tajh h ... 
karaı... u,.ı llwrlı 1139 ada 3 par
... 515,25 metre murabbaı •amara11a ...... 
Lnatltifi kakıl 826 ada 6 parHI 280.50 
Iİltr• ~ •· ana. 
~tiu ~,.. llmadiye •• . t1 .. lapı· 
.., 112 acla 2 paılel 141.50 metre ma· 
tlW.ea ... aruaaana 
laraalhaa kİ,,t Emia bey •• cleıe ... 
lls*a $-~rMt /r11 metre m. aamarauz. .._, ,, 

karutiaa IClpt 1 Ka,,teı>.e ıo. 1785' ada 
2 puul 165 • metre . mmabbaı -•a· 
.... ani 

karaati• ı klprl i:ayatepe ıo. 1785 ada 
C PılrHI 200 metre marabbaı aamara111 .. .... 
2.&.ci tk-•tia• blllJlll ıokak 1742 ada 
q ,.,.., ıos ••tr• •. 75 eıki ••ma....... 
ltarutiu Al•acak •• iıtlkhal •olıalr 
1752 ada S parıel 273.SO metre murab· 
la.ı 8 l tajli ana 
C11e1,,11 halimai• çık.... Re1adi1• ıo· 
ll'llı 894 ada 6 parael 286 metre mu
._ltl.,ı 5-7 eıki aamarab araa. 
11.raiali· lauJq pıef ıokak 1476 acla 4 
.. , ... 125 -2. 8 tajb ha•• 

20 00 

85 00 

97 50 

200 00 

llŞ 00 

90 00 

's oo 

120 00 

ııs oo 

112 08 

141 50 

110 00 

24 00 

40 00 

20 00 

82 20 

140 00 

225 00 

~"'-' kortloa llablruae alh 13 aamara· · 135 00 
~ ";' _lr_ 
~ IG.ai.r ap81 laaaıada 1S-2S namarah depo 75 00 

~ .. •ftafı yasala emYalla peıln para ile mllkl1etleri 
~sa r•yri meakalla hir ıeaeHlı icarı• 20-10-941 ta

ltiltarea 16 ı•• ıalcldetle mlzayedaye koaul· 

~ 5·11·941 tarllahıe,ıalıadif çup•ba ırthıl ... t 
L.. • T •llplerla mallammea be•ellni lıeriatlea ı yticle 
;~- teadaat akçni yabrarak ynmi meıkDrda 111111 

._lcllrllflacle mlte .. kkil ıatlt lremiiıyoa••• mira· 
11&.a ' o1... 4420 

1849 yılında Alman ordu
ıunda ~Şelezvik Holıtaynda 
Bu·yerah Vilhelm Bayer adla 
biri •ardı Bu adam asker 
olmazdan evYel bütün Al
manyayı dolaıh. Bir iı 11hibi 
olmadı. Çünkü nereye mü
racaat ~etti ise o m&e11ese 
ıefinia bu geac:ia fikirlerini 
hayali bularak koğmuılardı. 
Aıker oldaj'u zaman dahi 
b• düıiinceaine kulak Han 
bir amire raıtıelemedi. Da
aimarkahlarla yapılan bir 
muharebede Alman orduıu· 
nan durama fenalaımııtı. 
Bayer kamandanıda müra
caat ederek bir köprl yıpıl
maıı dilı&ace1ini ı6yledi. 

Kumandanı ı• ce•a bı verdi: 
- Ba bir deliliktir. Dıai

•• rkalal., nehrin karıı tara· 
fanda olduldan halde bu 
KÖprliyii "artı tarafa takmak 
aaııl olur? Bah•ıuski bu 
kadar geniı bir nehirt ! 

Bu 161 Bayt ri ikaz etti. 
Bu ameliyata yapacak bir 
marifet llıımdı. DUtündil. 
Köpr6y8 kuııya ıu altından 
Ye dBımaaa göarermedea 
ıeçirecek bir çare aradı. 
Baaan için bir gemi yabud 

Bu fikrini arkadaşlarına 

açtı. Onlan ikaaa da nıuvaf
f•k oldu. Birkaç arkadaı 
b~yle bir 2emi inıaaıaa t. ko· 
yuldular. ilk önce bir parafe 
yaptılar, bunun içinde işı 
baıladı,ar. Paraları da yoktu. 
Her tarafa bış vurdular. 
Lizımgelen malzemeyi de zor 
topladılar. Birkaç ay sonra 
eserlerini meydana retirdi
ler. Bu öyle bir eser idi ki 
görenlerin iaanac:aiı bile 
gelmiyordu. Gemi on metre 
uzun ve o kadar da geniş 

idi. HeHpea aaatte altı mil 
ıidecek idi. Geminin derin· 
liii de 15 metre idi. Bunun 
içine bir de motör koydular. 
Bu motörü iki kişi ayakla 
tahrik ediyor, adeta perve-: 
loıit idi. içine liıtik l.ir 
boru ile hava alıp Yeriyor· 
ltrdı. Fakat bu havayı ıudaa 
alıyorlardı. 

ilk ıuya atılma merasimi 
pek g6rültüli oldu. Sahile 
toplanmıı olan laalk bu 
gHip 2emiyi heyecanla Hyr• 
ediyorlardı. Nihayet 2emi 
suya atıld1. Fakat batmadı. 
Geminin üstüne konan fıçı· 
lara ıu dolduıuldu. Gemi 
nihayet gözden kayboldu. 
Bütün seyirciler tarafında• 
ani bir çıihk koparıldı. Her· 
ku suyun kenarına kadar 
geldi. Biitiht 'öz ıayun iiı
tüne çevrilmiıti. Halk ae 
olacağını bilmek tarahada 
idi. 

-Sona oar-

Buaon ııanızce uarın ıımaıca, .• 
(Gayri muayyen) Mazi •••• 

Tbe P•ıt Tense indefinite 
Bu yardımcı to have fiilinin muzari 11gaaiyle tarif edilen 

fiilin maıii meçhuliiaden teşekkül eder. 
1 ha•e been Ben olmaı•m 
(Thou haat been San olmaıı•n 
He ba~ beea O olmUf 
wa have been Biz olmuıaz 
Y oa bave been • Siz olm111ıunu 
Tbey ha Ye b~ea Onlar olmuılar 
1 have had Benim vardı 
We baYe had Bizim vardı 
You bave hne had Onların Yardı 
Kaideler : Bu ıira fiilin vulfou zamaaı meçhul olduiu 

••kit kullanılır. 
Y oa bave beea here-Siz harada baluamaııuaaz. 
Fiilin vukuu zamanı tamamile tevzih edilmediii zaman 

kullanılır : 
1 Ha•e often been in Eogl ınd-Ben ıık ıık laıilterede 

• bulunmaıum. 
Fiilin ••ki olduja zamaD heaüz bitmemiı olursa: 

iL- SfNC(MASJ ı He bas been at ıcbool to·day-0 burün mektedte idi. 
1111mra ı:. ı ı TÜRKÇE ı 

C11111•ariyet bayramıada ıayın lımirll mlıterileriae ı ı ORMANLAR HAKiMi SOZLU ı 
.,. blulhi etleceii filmi .m&jdel~r.. . ı : ilk Defa Warner BAXSTER iLK DEFA : 
•'-raca alkıılaaaa • • ıe•ılea · ikı meılaar ve ... ı . 

•imli ........... ı. •• 1ı.. . i f Ateşler Diyarı Arizona Gibi i 
LO REL • ff A:RDİ · ı ı ilk defa Buck Johnes ilk defa ı 

•la birlikte çevirdikleri T&rlrçe Söılii ı ı iki bel~can ve deh§et filmlerini... : 

Sobatay Cebe ile tirit• 
tikte• ıoara •• ıiratl• ti 
dea atlar ıeçildi Ye adam~ 
randan olaalarıaı ayırdı, Ka 
rander haYalİIİDe fÖaderdJ. 
Bu kıta yolda Saltaa Mela 
medin müfrtzHile lrarıılaıb 
adamları çok çetin llarW 
tutuştular. 

Sultan Mehmet ok J•ti 
muruna tatuldu, atıla• ok• 
lar atana raıladı, derhal J• 
yıkıldı, Sultan fevkall•• b 
çe•iklikle kendini kartu•ı 
kargaıalıktaa biliatifade ~ 
kaç uıağıyla kaçabildi. Diı 
ğer adamları klmilea ıı•ı 
r&ldü. . 

Sultan Mehmet, ı•c• ala 
d&ı hiç bir yerde leylea-.;ı 
yerek dajdaa cl.ja, t!r
dan ormana aokalarak allaa; 
yet ınç beli Ke11laa iltt. 
edebildi . 

Y aaında b•la•••tlaia WI 
miktar kıymetter ltamll 
de hıziaeıl ele faima etW 
miıti. 

Saltan Melamet, ilıi li· 
çalı e•laJını_!t C•ai• 
tarafından ölJaralM· 
iiın6 haber alınca •ırl 
ast• Jaıtiı, bayıltlı •• 
bir daha •yılınadı!, .• 

BurHıaı da E•ia bir JU 
rörmediiiade• bir iki ... 
dialeadlkten sonra la••-

. yola çıktı, Kuıra• •••İti•• 
deki Abuıkoa ad .. ıaa feÇ• 

ti. Ertesi gla Sob•tayıa ta• 
kib için göaderdiji mlfren 
Keyliaa rirdi. 

Sultan Melamedin baradu 
da firar ettliini öjreatliler 
ve balkı ııkııtırarak Ab•· 
kon adHına kaçhit•• ltltti
ler . 

Geri döndüler, Karaatler
de bulanan haıiaeıiaia bir 
kıamiyle, aileıi efradıaa ala
rak 1111 kalesi•• yollaadılar. 
Çünkii burada Salta• Mela
medin yezirletiai, kiçllı 
opllarını •• T&rkl• hahl· 
aa da ahp Sobataya röatlv-
diler. Sobatay da bel laaıl .. 
ile esirleri Ceariı baaa tak
dim etti. 

Ceariı ileride de•letla 
baııaa bir ıailı çıkmuaa 
diye Sultaa Mehmedia J&Y• 

ralannı zeliirletti. 

Ba feci bıber Saltaa m•la• 
mede vaııl olaaca deH,. 
döndü, 4·5 saat dö•l•tll. 
çırpındı, nihayet ıırtlatl aı • 
ıerek bayıldı. 617 hicri ta• 
rih ve yılan yıh. 

- Dev&mı •ar -
MllHllHlllllUDlllllllllllllllm••••&tiıı••iliiil 

Cilt ve Zührevi Haıtabldan 

~~S~~~ · 2.1~,!~~~~~ · 9.00J !camba!~~a~n bir!~!:!!:~~iıl.-.e !] 
"'e.: ~att.aat U. il. Memleket Jaraab.. ı takdim edecektirBayr•mda seanslar:9 ·9.45 -12.30 -3.15 ·6 -8.45 

Ml1teh111111 
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Salih Sonad 
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a~sadaidam- 1
1 CUMHUSIYET BAYRA-

r ; ·MÜzünden MI PiYANGOSU 
.) 

:r: yerde hü- 50 bin lirayı 
i~ ·öfke var 193245 No.lu 

--:----
.oadra (a.•) - Ol:>servcr 
etesiaio ıiyaat muhabiri 

~~::leiia idamı ıuretiyle 
da . liaıale retirilen 

ıJeti tahlil ederek diyor 
... 

joo•clradaki kanaate r6re 
ıiaf~. bizzat kendisini re

olarak teklif etmiı ol
a hakkında bir Viti kay
ada Yerilen haber, Viıi 
meti tarafından ne te-
•• de tekzip edilmemiı 
ııaa· rağmen, buhranın 

-··''"-·-da pek yakın oldağu
üat eylemektedir. 

'Ji:l9\l.._.ıarıa ilive olarak ya• 
k' kitle halindeki idam~ 

•eri bırakmış olmalara 
•• teyit etmektedir. 

ı lapizler kadar Fran-
~r da pek iyi biliyorlarki 
af •• milaamaha inaaDi 
•dea değil, tibiye müll
alanndaa ileri relmekte-

•• 
)fral albadald Fraaıa~ın 
komata•ı Von Stalpaa

ia mllbem olduğu tibiye 
lh.z.larıadea biriaciıi 
laiı bir hiddete kapala
olaa Fran11z milletinin 

cHlai biç heaaba katma
f ayaklaa\llaıı ibtimali-

1 ltaraf kaynaklara göre, 
la _ memlette büyük bir 

!et ,~e tehevvür b&küm 
D•kte ve Fransızların na-

r tarafıadan katliimının 
ia Avrapada iıyana iıa

teıkil etmesi mümkün 
•maktadır. _ .. __ 

bilet kazandı 
307972, 94142 numaralı bi

letler onbioer, 106976 
numaralı bilet 20 bin 

lira aldı 
Ankara (a.a) - Dün Milli 

piyangonun 29 teırinievvel 
keıideıi Sergi ıarayda yapıl
mıştır. 

KÜÇÜK iKRAMiYELER 
Kazanan numaralar ıunlu

du: 
Sonları 5 ve 6 ile nihayet 

lenea 80 bin bilet ikişer lira 
kazanmıştır. 

Son rakamları 49 olan 4000 
bilet onar lira, son iiç raka-
228 olan 400 bilet yüzer lira, 
ıon rakamları 3669 ve 9073 
olan 80 bilet hı beşer yüz 
lira kazanmııtır. 

Son beı rakamları 28399, 
49761, 39201, 64605, 68089, 
49975, 77808, 56303, 75708 
ve 99331 olan biletlere biner 
lira düımüıtür . 

2 - 5 BiN LiRA KA
ZAN ANLAR 

Gene son beı rakamları 
82018, 842~. 67145, 61922 
ve 22000 olan bütün bilet
lere ikişer bin lira düımüş
tlir. 

201039, 70961, 16876. 
332082, · 10818 ve 376079 
numaralı biletlere beıer bin 
lira diitmüıtür. 

BÜYÜK iKRAMiYELER 
10.000 lira 367972 ve 

94142 sayıh biletlere, 20.000 
lira 106976 numaralı bilete , 
50.000 lira da 193245 num11-
rah bilete isabet etmiştir. 

50.000 liralık biletin An
karada aatılmıı olduğu anla
şılmııhr. 

---o--usların yeni 
b. ~ d Macarlara göre 
1 Jrya Or USU Budıpeıte (a.a) - Macar 
:aibiıef ( a.a ) - Unay· Ajanıı bildiriyor: 
Pres: Baykal askeri böl- Ukraynada müttefik kuv-

'aden ' gelen telgraflara vetlerin tazyiki altında düı-
Jı Raılar şimdi Sibiryının ma? büt?n ceph~ boyunca 
~lllanda· uzak b. d gera çekdmektedır. 

ır çevre e D" . t h' lhti at ord . . uımanıa rıc:A ını ımaye 
~ usu yebftır- için yaptığı hücumlar kırıl-

:tedırler. Bu ihtiyat kıta- maktadır 
aa:Almanlaran ?atbik etti- Mac., kıtaları ~Don neb-
•eni harp ıartları altında rine 20 kilometreye kadar 
:ıç hareketinden nasıl yaklışmışlardar. Bir düşman 

Dmak lizım geldiği, 
eviyab bozmık içia yapı 

hllcamlara nasıl karşı 
11Jactı ve t~nklarla aasaJ 

liii yapılacağı öğrenil
tedir. 

11 lıaberler Ruıların mem· 
tinin uzak bölreaiade 

rlanmak ıuretiy Je harbe 
am eieceklerini ıöster 

tedir. diğer taraftan bil
itine iöre Sverdlovik 

~~inde tank imali için 
er toplaamıştır. 

müfrezesi uir edilmiştir. 

15 Tank 50 
kamyon aldılar 

Londra, ( a.a ) -SOPyet 
hıberler büro•unun ba sabah 
neşrettiği tebliğ: 29 iJkteırin 
gecesi kıtalarımız Mo jıiık 
Maloyaroılavehı Voloko lamı 
ve Harkof istikametlerinde 
düşm•nla muharebe etmiılu
dir. Sovyet kıtaları 15 tank, 
piyade aıkeri nakleden 50 
kamyon ve 5 sahra topu 

tAXı.kiN sili) 

RADYO · TELG AF HABERLE!. 
Cumhuriyet 
Bayramımız 

Londrada ----
Londra (a.a) - Reyter 

Büyük Britanya bHını Türk
iye Cümhuriyetinia 18 nci 
yıldönümünü kaydetmekte
dir. Baıvekil Dı. Refik Say 
damın gazetelerde çıkan nut 
ka biiyllk bir alika ile oku
amektadır. Londradaki T6rk 
Kolonisi mensupları ve Tilrk
iyenin doıtları bugiia öğle · 
den sonra Tiirlıiye bilyOk 
elçiıi tarafındın buglla 
kabul edilmişlerdir. 

--mi--
Çin - lngiltere 

Amerika 
Nevyork (a.a.)-pat ajan· 

11 bildiriyor: Nevyork Times 
gazeteıi "Polonya mnhare
bede" baıhğı alhnda neıret
tiği bir baımakılede, polon· 
yalılaran iki yıl öoce uğradı
kları mağl6biyete Hğmen 
Narviktea Tobruk,a kadar 
bütiin cephelerde daima 
hazır bulunduklarını bildir
mektedir. 

Rnıya,da ve Amerika,da 
polonya ordularının kurulm
asından babıeden gazde 
ıöyle devam ediyor: 

"Muhtelif cephelerdeki 
yeni polonya orduıu o kadar 
kalabalık olacaktır ki adet 
itibariyle 1939 da almınlara 
karıı seferber edilen mikta
rın yarııını bulacaktır." 

--o--
Almanlara Göre 
Bertin (a.a) - Alman or

duları başkumandanhğının 

teliği: 

logiltereye karıı savaşta 
Alman denizaltıları Cebeliit
tarıktao logiltereye giden 
bir kı(jleye taarruz ederek 
top yekun 47 bin tonilito 
b•cmiade 14 Britabya vapu 
ru batırmışlardır. 

Kafileye nfakat eden bir 
torpito muhribi de batmıştır. 
Yalnız küçük gemiler kurtul
muştur. 

28 - 29 ilk teşrinde savat 
tayyarelerimiz logiltereain 
eenup batısında liman ve 
iaşe tesisatını bombalamıı

lardır. 

Düımaa tayyarelerinin Al· 
maayanın cenup ve cenup 
batııırıa ve merkezine kartı 
hücumları tuiuiz kalmııt11. 
48 düıman tayyaresi düş6-
riilmliıtür. Ayni miiddet zar
fında biıım kayb•mız 7 tay

1 
r 

Istanbulda · · 
Cumhuriyet · 
Bayramı 

- ... --
latanbul - Cümhuriyet 

bayramını şehrimizde günet1i 
ve güzel bir havada neı'eli 
b!r şekilde geçirmiı, içten 
gelen tcızahiirata vesile ol
muıtur. 

Halk geç vakte kadar sel 
gibi akan kalabalık yüziindeD 
tramvalar saatlerce işliyeme · 

mittir, · 
Gündiizün taksimde yapı

lan büyük geçit reami çok 
mükemmel olmu~tur. Kahra
man askerlerimiz dakikalar
ca allunmışhr. 

---o---
Moskova 
•• 
Onünde 
Moıkova (•.•) - Ruı rad

yoıuna göre kızıl ordu Al
manların 1 kolu Mo•kovaaıa 60 
kilometre batısı .Jda Mara ır· 
mığında, diğerini Oka ıraı"a
ğıoın geçidinde olmak ilzere 
iki muharebe.de tutmaktadır. 
Bir noktada arazi kazaaan 
Roı kıtalarının terakkilerine 
Almanlar kartı hücumlarla 
mani olmığa ve Ruıları rerl 
atmağa çılıııyorlar. 

Leningradın fimal kesi
minde kanlı muharebeler ve
ı ilmiıtir. 

Düşman .. A" işaretli ma- ı 
b,.Jden Soyyetler birliklerini 
geri atmaja muvaftak ol- ·ı· 
muıtur. 

Komutan Goverufun birliği 
"8" işaretli mabıide bir 
yarma hareketi yaparak iler· 
Jemit ve SAiman tankı tah
rip e tmiıtir. 

Benzin · yükl~ 
100 tayyare . 

düştü __ .. _,_ 

Londra, ( a.a )~M09kof: 
radyosunun bildirdiii•• $j. 
Almanlar doğu cepb lk 
benzin nakli için geoit 111 it 
yasta tayyare kullaalll•k .. 
dırlar. Sovyet hava kaı•..t 1 
rine menıup birlikler 0" 
bölgesinde benzin nakted:! 

· bu tayyareleıden 150 ,,,.. 
önlemıılerdir. Sovye! tay' 
)eri bu haea nakliye ko :.,_' 
aı bomtialam~ılar mitrı11. i 
ateıine tutmaılar Ye a•'t;. 
yiiz tayyareyi tahrip eylerı.ı 
lerdir. 

_ ___.o---- ) 

13 kiıi idadi ~ .• ı; 

edildi .. t-
eera, ( a.a. ) - Bell'1 

ttan ıelea ~ir telırafa ~ 
şimali Boıaada~Tra•aik la';, 
divanı kısa bir malak•~) 
ıo~ra 13 ,kitin~~. .~" ff 
dizilmesine karar YeTllllf 
hik&m inh~ ' edil~llfir·· ·t:i· 

• o....t;. 

lnilllzl8r8 'lirt 
-.:;__-----'.·~~ 
Loadra (a.ı) - Ha••-. . . . 

zırhğıaıa tebliil: · · 

Bombardıman " ~ ~~,,~ 
bağl 4 motarı. ta11•'-: 
d&n ıece fırbaalı l>~r, h•~_., 
Almanyanıa cenap v~ c~ 
batı11ndaki hedeflere lılC . .. 
etmişlerdir. • ·· 

Şarburı havzaları dı ~ 
balanmaıtır. " , ·. ,,.. 

Sıvat tayyarele~i taat~ 
~ir ketif eınanında ti .... ~; 
F ıa1111da diiımaa dit..-.. . .,,. . . ... 
tayyara meydanJarınİt b•' . f 
etmlılerdir. .• I•· 

Tayyareleri miıiiİ liep•1 
' , 1 .. 

leriae döıuntiılerdir. " ; ~ 

--o--

OreJ ıebri ketiminde mu
harebeler daha kanlı ıurette 
devam etmekte.dir. Düşman 
tank kuvvetlerinin b.,ekih 
Sovyet kuvvetlerinin cesura
ne harekitiyle akamete uğ
rahlmııtır . Düşmanın 30 t<'p 

ve 30 tanın tıbrip edilmiştir. so· vgat· ıara dltl. 
Bir çok Alman tyyareJeıi •• 
d --- ... üşürütmüştür. · · ev 
Düıman elindeki 'yedek Moıkova, (a.a)-dlo f. tf~ 

yanıı neşredilen Sovr.et , 
birlikleri mubarebeye sevket- . 
mekt~dir. liği: . · -" 

28 ilkteşrin günft kıta1•11 ~ ---o---
lngiliz Kralının talara. 
fı va Suriuenin istikllll 

Londr•, (a.a.) - lngiltere 
Krah Suriye Cumhurreiıi 
Hasaniye comhurreisi seçil
meıi münasebetiyle bir tel-
ınf göndererek tebrikitta 
ve iyi temennilerde balon· 
muştur. Bu suretle Bri\anya 
bükümeti geçen 27 Eylülde 
General Katru tarafından 
ilin edilen Suriye iatiklili11i 
kafi olarak tanımış bulun

Mojaisk, Mr.Joyarostl•f.:..: 

V olokolamık ve Harkof -
kametlerinde düımaal• ~ 
harebe etmiılerdir. GarP ~ 
pbesinin bir çok keıl111l•,, 
de Alman Faıiıt )ntalıtl-' 
me11ilerimize yaphJI 111~,r 
lar kızal orda kavvetlerl 11t 
afıadan düımana •i1' J9ft" 
veadirilerek pilıklirtB11111f ı-

27 illd;ıriade beal• ~tf 
amlanmamıı rakamlar• 11,ıp 
31 Alman tayyaresi t• ,ti' 
edilmiıtir. Bizim 12 t•11 
miz kayıptır. . / 

-----------~--~----'.-~---------------------~---~------~----------------~--~-.---__..,, . 
iitiDam etmiılerdir. yaredir. maktadır. 
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