
Qugün"in 
l>aro]ası - •• 
laıihsaı -,,--.,dretimizi 
'11 YiifıseJı hadde 
hlıarmalttır.. · 

-..ı·.\ KET BiLGİN 

~huri~ etin on sekizinci yıl<löniimü 
~.,:ebt>tiylc Milli Şefimizin millete 
'- leri. diinypnın geçirmekte olduğu 
~n çetin imtihan devresinde, ~arma 
..... lnıaz bir giivcıılc hakahilmcn:n sır-

.\ ttıc~ dana ko~·mustıır. 
"-ı \'ttıpa~ ı kasıp km ur:m harp. cihaıı· 
'uı bir felaket halinde tnhribatmı gc
...._-trn<'lctc dc,·am edt'rkcn, sulh it:iııdc 
~ınuzun engin bahtiyarlığını hi_ssc
~'.l'ürk milleti, hi<; bir h•hlikcnin bizi Dr. Behçet Uzun lzmirden ayrılı§tndan intibalnr 

o-·-·-·- -····-·-·-·-·-·-·-··· 
1 Almanlara göre ! 
..-ı-o-•-•-ı-·-·-·- -·-·-·-• 
Kırımda 
dUşmanta
kip ediliyoı 
Geniş 

Doneç 
hir c,,,pb~de 
nehrinin iist 

kısnıına varıldı 
----0--

. •t. etmediği hayaline asin kaJ>ılmış 
~ r. Milli Şefimizin k:ıfi~·ctlc ifade 
' ri gibi, •hüyiik yangına hulaşm:ı
'ın c:nresi \'e bütiin dikkatimize ral:
~una hulaııırsak ~ereflc vazife yap
~ ilk şartı yangm ortasında yaşadı· 
"' tı hir an bile .unutmamak olduğu
~ bilmekteyiz. Etrafımızda <'<'reyan 
~~·ahiın hadiseleri azami dikkat ,.~ 
' ıyetle takip ederek her ihtimale 

Dr. Behçet Uz gitti 
Eski Helediye reisimlz müstesna 

bir ~ekilde teşyi edildi 

lbilalde bir Sovyet tö· 
meni imha edlldL Le· 
~ad topa tutuldu.. 
Bedin, 30 (AA) - Alman baş ku

mandanlığının reami tebliği: Alman 
kuvvetlCTi Kırımda mağltw dü~manı fa· 
ıalaaız takibe devam ediyorlar. Sovyet 
ardiçlarının mukavemeti kırılmıştır. Bu 

~· llyanık bulunmaktayız. 
~ •kı:- hayat memat mi.icadeleı>i y.ı
'-f tnılletlcrle miinmwhctıerimiz c,:ok 
~nedir. Harbin dışında kalmak k:ı
~ da samimi olduğmmıw lıihniycu 

~------~~----t1NW----------------~-

Behçet Uzun glderfıen söyledifılerl: utzmlrden 
ayrılıyoPanı. Fafıat JıaJIJlm .sizinle IJeraberdlP .. u 

~ Ur. Fakat bu harp o kaılar şuursuz- Denizli mebusu Dr. Behçet Uz Büyük 
'hlaıızaralariyle doludur ki ne kndar Millet Meclisinin yarınki açılış törenin
~ oluro:;a olsun biitiin ihtimaller iizc- de bulunmak ve tahlifi yapılmak üzere 

ti durmak ıncchuri~·ctindc~·iz. dün sabah şehrimizden Ankaraya hare-
~u. sel>cplcdir l:i, A\·nıpanııı harp fc- ket eylemiştir. 
~lınc sürliklmdiği giindcıı beri. dur- Basmahane istasyonu İzmir şehrinin 
-..~'11 hazırlanı~ oru7_ Yurd miidafon- büyük imarcısı Dr. Behçet Uzu seven
~ biricik gii\·cnimiz kendi silfılıları- ler ve takdir edenlerle oolmuştu. bir be
~. Mehmetçiğin ezeli ,.e clwdi lediye zabıta kıtası resim selamı ifa ey
~ılığından iban•ttir. Vataıuını- !emiştir. Vali, Mebuslar, Konsoloslar, 

laiitünlüğünü, nıukaud(•tahııuzın bi- .şehir \'(' vilfıyet ffi('disleri awları, bc
hikimi olmak hakkını nmhafa~:;dn lcdiyc \'(' vilfıyct crkfuıı ve onire mü-

~yaratıcısı orduınuza inanıvoru7• dürfori, matbuat mümessilleri, bankalar 
a.. d ·ıı ti • ti müdürleri te~ide bulunmuşlardır. ~ an mı e mız en c:c n. en 

olan Dr. Behçet Uz hallan ve teşiye ge
lenlerin hepsinin eJlerini sıkmış, nıilsa
fahada bulunmuştur. Dr. Behçet Uz 
trenin hareketi Anında: 

« _ Aziz arkadaşlarım, İzmirden ay
rılıyorum. Fakat kalbim sizinle beraber
dir. Gösterdiğiniz yüksek teveccilh ve 
samimiyeti unutamıyacağım. Hepinize 
<:yrı ayrı teşekkür ederim~ demiştir. 

Bilhassn belediye memurlarının vedaı 
pek hilziinlü olmuştur. Dr. Behçet Uz 
Basmahanede olduğu gibi Karşıyaka is
Uısyonunda da hararetle teşyi edilmiş
tir. °'7 ~felcre kalp fcrahJığiyJc hazır- Bu müstesna teşyidcn çok mütehassis 

~tadır. Şefimizin üıbirlcrb ıc nİn- ~ ~~~~~~~~~~-...c:y,::~~~~y;:-~~~~~~~~~:.:::..<~ 
\&..._ .,._ ve banşm en şen l"'' ası olann 
~ın harbin fecayii ile 'karşıla~-

fuu timit etmektcliz. 
~ la beraber, şuna kani bulunu
S ki, harbin dışında olmak dünyayı 
' L~l!sız badirenin tesirinden mn
_.._ ~ için kafi değildir. Medeni 

Yeni mezunlar Harp okulundan ayrıldı 

"Her yerde her düşmana 
karşı hf-r zanJan sila
hınız üstün olsun ... ,, 

~ aOesinin şerefli bir uzvu sıfa
~ lnsanııtı perişan eden f elaketlrr· 
11&:...~Qınuz tesirlere maddi ınüna
~ sahasında mütemadiyen artan • 
~ llive edilmiş bulumuaktadır .. 
~ Şefimiz ve baş\.·ekilimiz, hitabe
~ ı bilhassa bu noktaya temas ede
' 'tatandaşları •Çok muktesit olınağa 
'i.._~İınizi idareli harcamağaıı davet 
~ •her okulda, her i~ c\·İııde ve Milli Şefimiz ismet İnönü selônı ue telJrllıferlnl 
~ t.rtada her zamankinden daha z.i- orduda şereefli IHIZif el erini daima mauaffalııyel• 
~ • çalışılmasını istcnıi~lerdir. ~ i 1 s..gcfa..dD s.: istihsal seferberliği milli müda- le yapmaları dllelder.n mezun ara ., .tıır er-

-.....~ll temelini te<>kil etmektedir. Aziı. ~·~...ı:;:-,~~~~~~~~::::. Ankara, 30 (A.A) _ Bugün saat 
~ın parlak istikbalinde ordu- J4,30 da Harp oktılu ikinci sınıf mezun-
S eşsiz bir kallram:mlıkla deruhte Sov yet tay yare! eri lannın ayrılma töreni yapılm~<rtır. Harp S "'llZilcler yanında, gen<:lcrimizin okulunun 108 nci devre mezunlarına 
~b·'' zeklılnrmı inkişaf ettiren gay- Berlini bombaladı buglinkti sancak teslimi ve mükafat da-
~~· işçi, nıiistalısil, tüccar ""Ya fab- ğıtma töreninde Büyük Millet Meclisi 
~ r bütün vatandaşların Ceyizli fa. reisi Abdlilhalik Rcnda, Başvekil Dr. 
~ttleri birinci cter('ccdc chcmmiycfi ' ' Moskov·!..ôl ' ' ~'a Refik Saydam, Milli Müdafaa vekili ı;ulunnınktallır. ..a Saffet Arıkan, Hariciye vekili ŞUkrü 
~ ihs.ıI davasında. her \:atan- Saraçoğlu, Adliye vekili Hasan Mene-
~odgiim dii iincclcrdcn uzaklaşarak karşı yeDİ AJ- mencioğlu, 1kisat vekili Sırrı Day Giiın-
~ Payına diişen gayretin a1.amisini rük ve İnhisarlar vekili Refet Karade-
~1 lia nıecbtmlur. O surette ki, is- nizle mebuslar, Genel kUrmay ikinci 
..._ ..... , kudrctimizden bir zerresi kaybol- ID80 taarrUZU baş1'anı Orgen('ra1 Asım Gündüz, Aske-
~- Normal zamanlarda daha ziya· ri temyiz mahkemesi azası, Milli Müda-
" ~i refah \'C saadetimizi ilgilendiren durduruldu faa vekaleti kara, deniz ve hava müste-' °" Yaşadığımız bu fevkaiade zaman· şarları, Ankara merkez ve garnizon Ko-
t... ~taııŞiimul bir mahiyet alnuştır. mutanları, Ankara emniyet müdürü ve 
~etin zaranua olarak şahsi enerji- Moskova'. 3? <.~.A) -:- Moskova rad- diğer dftvetliler hazır buJurunuşlardır. 
• laraı veya heba eden insanın bir yosWlun bıldırdigıne gorc Sovyet tay- _ SONU 2 İNCi SAHİFEDE • 
~ kaçağından farkı yoktur. yareleri dün gece ~crlindeki askeri ve 

sınift hedeneri bombardıman etmişler "-ta rıonrasa dünyasının alacağı şekle ve yüksek in!illklı tahrip bom aları ile 
--.. - ~ONU 2 tNct SAHfFEDE - - SONU 3 tNCO SAHİFEDE -
~~-

Sovyet tebliğleri 

}i arkof bırakıl
dı, r.;Fnde ne 
varsa tasındı 

Moskova, 30 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliğiı 29 Birinciteş.rin gecesi 
ordularımız düşmanla Bolokurask, Mo
jaisk, Malogarostlevetz istikametlerinde 
harp etmiştir. 

Mookova, 30 (A.A) - Dün geceki 
Sovyet tebliği: 29 11kteşrinde kıtalan
mız düşmanla Volokolonsk, Mojaisk, 
Malogarostlevetz istikametlerinde mu
harebe etmişlerdir. Kıtalanrnız bir sıra 
şiddetli hücumu püskUrtmiişlerdir. · 29 
llkteşrinde Moskova clvannda 39 dilf
man tayyaresi dUşürüJmilştür. 

HARKOFUN AKIBET! 

- SONU 2 tNCt SAHfFEDE • 

"Moıhova,, radyo•~· 
nun harp haberleri 

Almanlar "Ka
lenin" de mii
dafaa • 

v~zıye-. 
tine eec;tiler . 

" Orel,, de yol açma~ 
için bütün gayretle

rini sarfedi yor/ar 

Moskova, 30 (A.A) - Moskova rad
yosunun dün ak§amki neşriyatında oku
nan Jelgraf haberlerine göre Almanlar 
Orel kesiminde Kula endüstri merkezine 
bir yol açmak için bütün gayretlerini 
sarlediyorlar. Almanlar Kula istikame
tinde §imale doğru az ilerlemeğe mu
vaff ak olmuşlardır, Alınanlar Orel ke
siminde yaptıkları ve yedi gün süren 
taarruzda ağır :zayiat vermişlerdir. 

- SONU 2 tNct SAHİFEDE -

n Cörçil. B. Eden, Rtıs Sc/iri ııe Ldı Ba,qı-ckili General Sıkorski 
.Ru.yaya vardım meselesini konUfU11oriar 

Kıtalarımız Harkofu boşaltmıştır. Al
manlar Harkofu Eyl<ıl ayında almak ta
fHlvvurunda idiler Fakat Alınan kuman-
' - SONlJ 3 CNCO SAHİFEDE - A11nAnl4rcı erit' olan Rtll1Mdcı• bazılcın 

Cümhuriyet bayra
mımız münasebetile ·-
Milli Şefimnzi 
tebrik eden 
devlet reisleri 

o-·-·-·-••·-·-·-·-·- ·-·-·.., 
l Sovyetlt-re gi)re 1 
··-·-·-·-·-·-·-·-~-·-~-+ 

Almanlar 
cepheyi 
delemediler 
"Rostof" yakınında 

bir çok noktada 
düşman geri atıldı 

Ankara, 30 (A.A) - Macar Kralı 
Naibi Amiral Horti, Şarki Erdün 
Emiri Altes Abdullah, Sovyetler 
Birliği reisi EkselAns Kalenin, İtal
ya Kralı Mnjcste Viktor Emanuel 
Almanya devlet reisi AdoH Bitler, 
Mısır Kralı Majeste Farµk, Bulgar 
Kralı Majeste Boris, Japonya İmpa
ratoru Hirohita, Romanya Kralı 
Majeste Mişel. İran Şahinşahı Ma
jeste Riza Pehlevi, Amerika reisi
cümhuru Ruzvelt, Fransa devlet 
reisi Mareşal Peten, İspanya devlet 
reisi EkselAns General Franko, P~r
tekiz devlet reiai EkseIAns General 
Karmcna, Suudt Arabistan Kralı 
Majeste Uçilncü Abdillaz.iz telgraf
la reisicilmhur İsmet f nönUne Cüm
huriyetin 18 nci yıldönümU müna
se'beüyle tebrik ve iyi dileklerini 
bildirmişler ve Milli Şei de bilmu
kabele teşekkürde bulunmU§lardır. 

Almanlar taülarnu is· 
tlhkAm yapıp müdafaa 

vaziyeti alddar .. 
Moskova, 30 (A.A) - Moskova rad

yosuna göre Rostofa kadar uzanan cep
hede Sovyet mildafaa hatlannı delmek 
için Alman ordulannın yaptığı bütün 

Sovyet cümhuriyetleri Birliği 
Başvekili Ekselms Stalin ile Baş
vekilimiz.. Dr. Refik Saydam arasın
da CümhuriyM bayramımız müna
sebetiyle karşılıklı tebrik ve teşek
kür telgraflan teati edilmiştir. . 

- SONU 3 ()Net} SAHiFEDE -

Bir habere göre "Va
vel ,, orduıu K allıaaa 

girmelr emrini aldı 
:a.tbo paetesine ıöre Bulpr nMly.,. 

İngiliz. Kurmay başkanı General 
Dil bir telgrafla Genel Kurmay 
Başkantmız Mareşal Fevzi Çakma
ğa Cümhuriyetin yıldönümü müna
sebetiyle tebriklerini bildinniş ve 
Mareşal Fevzi Çakmak teşekkürde 
bulunmuştur. 

Solyadu fU haberi venniftir : 
.Roytere ıöre vaziyetin ciddiyetini ı• 

ren ıeneral V avel ordulanna Kafkas
ya üzerine ilerlemeleri emrini vermiştir. 

Bulgar radyosu •Fikrimizce ıeneral 
Vavelin bu hareketi petroHerin müdafa
ası içia verilmiştir, yoksa Almanlara ta
arruz için clcğildirn diyor .. 

•• 

Moslcooa etTGfında bugünkü harp oozi11etifti göaterir harita 

lzmir turiatilt yollarının birinciai ,, 
Bornova ,, asfalt yolu 
dün merasimle açıldı 
Vilayet turiatik yollannın ilki olan 

Bornova asfalt yolu dün Bornova Mer-ı ~~~~~~~~~~~~~~~ 
ainlisinde güzide bir davetli kiitlesi hu-
ruriyle açılmıthr. SON DAKiKA 

Batta vali olmak üzere, vilayet mec-
lisi azaları ve hükümet erkanı bir turis
tik otobüsle hükümet konağından hare
ketle saat 16,30 da Bornova Mersinli
sine gitmişlerdir. Burada Bornova nahi
ye müdürü ve belediye resi davetlileri 
istikbal eylemişlCTdir. 

Yolun başlangıç kıamında Bornova
lılar bir tak vücude getirmişlerdi. Yol 
henüz kurdela ile kapalı bulunuyordu. 

TIJRtSTtK YOLLAR 
MUDURUNUN NUTKU 
Vilayet turistik yolları müdürü - B. 

Emin Dizgin apğıdaki nutku eöylemio
tir: 

c- Sayın valimiz, aziz arkadaılar n 
)'Ut'ddaılamn: 

Yurdumuzun her köşesinde cümhuri
yetimizin 18 el yıldöniimii münasebe· 
tiyle milletimizin iatif adeaine sunulan 
eayunz umran eserleri arnsına !rmir tu
ristik yollan kanununun ilk eserlerinden 
biri olmak üzere hhlan Bornova yolu
nun açılma törenine tqriflerinizden do
layı minnet ve fiihan duygulanmı .u· 
narım. 

- llONU 1 OMcO 8ABD'BDB -

•••••••••••• 

"Rostof" da Sovyet 
mukabil taarruzları 

devam ediyor 

Londra, 30 (A.A) - ~oskova rad~ 
sunun Rostoftan aldığı bır telgrafa gö
re Ruslar bu bölgede mukabil taarruz. 
lar yapmakta ve Almanlar da bir çok 
noktalarda müdafaa vaziyetinde kal
maktadırlar. 

KULA ÇEVRES1NDE 
VAZ!YET MUH1M 
Londra, 30 (A.A) - Moskova rady<r 

suna göre Krosnaya Zvesda gazeteslnhı 
harp muhabirı taraf mdan gönderilen bir 
telgrafta Moskovanın cenup batısında 
Kula: çevresinde durum mühJm bir ııaf
haya girmiştir. 

~=~ ~~ 



SAffiFE2 YENİ 
::zzg: s -----:s:==:: . CL2 

TARİHi ROMAN Yazan: Se:dıbı Ah En-nan 
ar Bayram dün gece yarısından sonra bitti 

-- a,ryar zadevi 2örd ·· m! Altay ve İzmir 
eka .. ti eri galip ... Ör Gediz Üzerinde ya

pılan köprü dün açıldı 

ı tihsal hudretbnizi 
en yühseh hadde 
~dıarmalıtır •• 

- Dün stndyomda yapılan maçlarda Al
t.oy 1 - 2 Göztcpcyi yenmiştir. Maç çok 

'lWKh'1' nfLGl.N 

Cirhin lıocalıarı riiyasın ı Meh'fln.re~e anJa'!ırhen 
... derin bir ah çehmişti .. seri ve enerjik cc.reyaıı etmiştir. - HAŞl'ARAI~J 1 İNCİ SAllİFEDl~ . 

göre hnzıı-lnnnıak, t~kiliıtlanmak, ile:: 
sndi bünyemizin yapısını ynruun bu . ••• 3 .... 

TckaUtfor maçı da bir hayli heyecanlı 
olmuş, neticede İzmir tekaütleri İngiliz 
tckailtl<'rini 1 - 3 yenmi~lerdir. --------- rnnlanna ınuka,·cmct edebilecek ~i 

- Mehpare nerede? .. HfilA kalkmadı 
mı? ... Çabuk çağırın buraya gelsin. 
Beş kika sonra Mehpare, bir peri 

hırnmıyla sallana sallana ·gelmiş ve nö
betçilerin önünden geçip odaya dahil 
-olmuştu. 

Deminki bozuk sc..c; bu sefer yeniden 
duyuldu: 

- tik önce şu karyolanın örtülerini 
kaldır.._ Kahvealta hazırlandı mı? •. He
men getirsinler. Sen de bir tarafa ayrıl
ma.. Birlikte kahvealtı edeceğiz.. Si1,na 
anlatmak istediğim çok uzw şeyler var. 

Mehpare karyolanın perdelerini sı
yırdı. İçinden çıka çıka ne çıksa heye
nir siniz? 

Sakın, birden bire bulutların arnsın
dan çıkan güneş gibi ortalığı keskin pa
rıltılariyle aydınlatan parlak bir güzel
lik ve ışık kaynağiyle karşılaşacağınız 
ııkhnıza gelmesin. 

Tilllcrin sıyrılması üzerine karyolanın 
içinde gayet çirkin. yaşlı bir kadın yUzU 
belirmişti. .. 
İhtiyar kadın çatlak zurna gibi bozuk 

çıhn bir sesle yeniden Mehparcye hitap 
ederek: 

- Şimdi bent hemen giydir, dedi, va
kitte eplyce ilerlemiş olacak ... Terlikle
rimi ver ... Yataktan çıkmak istiyorum. 

Mehpare, hanımının incili terliklerini 
buldu, getirdi. Aynı zamanda iki genç 
cariye daha odaya girdiler. Bunlardan 
birisi altın b!r leğ<'n, öteki bir ibrik ta
§ımakta idi... 

Yataktan çıkan yaşlı kadın mis sabu
nu ile gUzelcc yıkandı. Sırma işlemeli, 
ipek bir havlu ile kurulandı. Sonra bir 
Vencdik aynasının önünde Mehpareyc 
saclannı tanzim ettirdi. 

BUtün bu işler olun bittikten ve ihti
yar kadın başına pırlantalarla süslil bir 
hotoz koyup Slrtına da ipekli bir entari 
geçirdikten sonra gUmUş bir tepsi içinde 
hazırlanan sabah .kahvealtısının önüne 
gitti, oturdu. Mehpareyi de çağırarak 
karşısına oturttu. Biribirleriylc tam bir 
teuıd halinde bulunan her iki kadın ya
vaş yavaş kahve;ıltı <'lmı>ğe koyuldu
lar. 

Ya..~lı kadın ile Mehpa re .ırasında ade
tA gece ile gündilz beynindeki fark ~ibi 
derin bir aykırılık göze çarpmakta idi. 

Mehpare çok genç ... On yedi yaşında 
kadar ancak gösteriyordu. Uzun siyah 
saçları iki muntazam örgü halinde belin
C3en aşağıya doğru sarkıyordu. Yüzü 
tombul ve tenlnln rengi bembcyazdL 
Y anaklarmın Ustü genç kızlık teravetl
nin bütan kudretini muhafaza ettiğini 
gösteren hafıf kızartılarla süslü bulunu
yordu. Taşıdığı kıyafeti de kendisine 
tamamJyle yakıştırmıştı. Kızın arkasın
Öa kollarının yen tarafları uzun ve bol, 
mor kadifeden blr fistan. bunun altında 
aa aynı renk ve kumaştan bir şalvar bu
lunuyordu. Beline ipekten bir kuşak 
sarmıştı. Bu ku,a~ın yaptt~ı tnzyik ne
ticesinde beli o kadar incelmiş bulun
makta idi ki adeti bileğe takılan bir az 
genlşce bir bileziğin içine .sığabilecek ka
dar Jl.\U"in görilnüyordu. 

Mehpare lAf söylediği vakit, sanki blr 
oyun havasına kendisini kaptırmış da 
raks ediyormuş gibi bUtiln vücudu te
peden tırnağa kadar sarsılıyordu. Ve bu 
arada kızın göğslinde uf acık k.ılbarcık
lar teşkil eden mini mini blr çift gilmUş 
kürrccii{in yerlerinden oynar gibi gö
rilnmcsi en uslu adamlan bile heyecana 
gctirc.-b ilirdl. .. 

BütUn vaziyeti kızın seyyal, hoppa 
bir ruh taşıdığını gösteriyordu. 

kap kara bir renge boyanarak k.:ı) u si- ı. TAZİI.LİDEKİ l\IAÇ 
yah bir hale getirilmişti. Kaşlarını 29 teşrinicwcl günü Nazillide oym-
raslıkla boyayarak karartmı~. g.:·rdanı- yan Altınordu takın!ı, Nazilli muhtcliti
nın ve çenesiyle yanağınm muhtelif ni O - 1 le mağlup etmiştir. 
noktalarına la\•encfon yapılma sahte ----

benler yaptırını~tı. 8 ikinci tesrinde 
Porsumuş bir davul derisi gibi ge\'- • 

Ctimhuriyet bayramı şenlikleri diln de timizin on sekizinci yıldönlimil Alaşe- lnmlığa eriştirmek 7.aruretindeyiz. Zit' 
büyUk bir neşe içinde devam eylemiştir. hirde coşgun tez.ahtiratla kutlanmıştır. hi~ kimse şüphe edemez ki dünyafll" 
Dün gece şehir yine nurlara gark olmuş, Cadde, sokak meydanlar biribirin- yeniden sulha knvuşac:ığı giin bulırıı~· 
mulıtelif yerlerde halk şenlikleri devam den gUzeI, göz kamaştıran taklar, husu-

1 
ıarın sonuncu giinti olmıyacaktır.. JJ•1: 

etmiş, Hnlke-Vlcrinde konferanslar veril- st müseseler ve evler zarif tezyinatla nkis birinci Avrupa harbinden sonrt~ 
m~. temsillere büyük halk gruplan iş- donanmıştır. Hatipler bugünUn bUyUk- 1 buhranları gölgede bmıkacak ,'tlziyctJcr 
tlrak etmiştir. lüğünü tebarüz ettiren ateşin hitabeler baş g(;stercccktir. 

şek duran yüzU, elli b~, altmış yıldan 
terekküp eden bir yaşın vi.icuda getirdi

Halk kürsülerinde verilen konferans- irad etmişlerdir. Bütün bunlara kahrnnınııcn göğiİs 
lun halk topluluklan dinlenmiştir. Hükümette resmi ka~ulü . mUt~.akip germek, istikbalde beynelmilel mUn~ 

ği derin kırışıklıklarla yer yer çızılmı~ f' k O , 
görünüyordu .. 1 çağııt

daki çoc kar 
savı acak 

Vücudu ne şişman. ne de zay_ıf, bu iki
sinin ortası bir ölçiide idi. Ve bu çirkin 
lrocabn yüzünün iizerinde masmnvi bir 
nazar boncuğu gibi duran gfalcrde kü
tü bir çok mannlar sezilmekte idi: Hile
karlık, iki ytizlülük, gaddarlık. şehvani 

Cilmhuriyct bayramı şenlikleri dün okullular~D;· beden. terb.ıyesi ile m1;1kel- betlerin alaca~ .şekle göre manen ':. 
ccce yarısından sonra nihayet bulmuş- lef ~ençl~ğ~n ı·esmı geçıdi, .?alkın ıçte~ maddeten ku\'Vetli olmak f ı.rsatmn b~ 
tur. Bugün resmi daire ve mektepler takdıdennı toplamış, Ataturk heykeli- diğer milletlerden fazla malik bul&JJI 
i>Çılacaktır. n? çelenkler konmuştu~. ~kuIIar:n eski- maktayız. Zira enerjileri kemiren bit 

YENt B1R KöPRü AÇILDI yı, kurtuluşu ve bugunil temsıl eden h ( 
1
.k t• • • el d ı:.;ıız. 

canl bl lar hl k lı kad arp e a c ı ıçın c c.,. . 
Kör gediz üzerinde vilayetçe 25 bin k klı ~ 0ğl ı:n ştr ço ıı!ıa: . . ın he er- Görillüy-0r ki bütün da-rnlnnn fcvld 11 

lira sarfı suretiyle i~c;a edilen Çiğli .: 1 elı a 3 uh ~~ 
1 

evımhızl, k okpar- de yer alan emniyet davamızın :rıılııl 
köprüsü insaatı ikmal edilerek diln tö- lor ere vem te yer erde a a on- •. · •. d" •--tarak bılanadaıı. 

hislere ve zulme inhimak... 8 ikinci teşrin cumartesi günü ilk okul 
Bu dakikada kocakarı sütüni.l yudum çağındaki çocuklar sayılacaktır. Sayım 

yudum içmekle meşgul bulunmakta idi. hazırlıkları maarif müdürlüğünce bir 
Arada bir süt bardağını elinden bırakı- programa göre yapılmakta olup hayli 

- (cranslnr vermiştir. geccl' gun uze ~ • -'·~· ı·erile açılmıştır. Köprü 42 metre uzun- Elektrik müteahhidi Şükril 1~11ın .:eh- usanmadnn.rcr.ngat ,·c fedal<lirlıkl<t {»P 
Juğundadır. ıı:·o ıı: fı dir 

rin üstündeki tept.de elektrikle yazdığı maım~ı ~ .:. • . ~· * cCiimhuriyctin on sekizinci yıldöniimü:. Şcfın soylcdıgı gıb~ : •Şuurlu, Ç a,ıı 
yor. gümüş tepside duran bnl, tere yağı ilerlemiştir. 
ve balık yumurt.asiyle dolu tabakların 8 ikinci teşrinde bütün okullar tatil 

ALAŞF.HlRDE BAYRANI ibaresi kulenin Konurca dağından gö- lam .ve kahraman mıJl~t~cr ancak, 
Alaşehir, 30 (Hususi) - Cünıhuriye- ı ünmilştUr. denııı hakkından gelebılırJe.r.• d"dt 

üzerinde parmaklc1rını dolaştırıyordu. olacaktır. Öğretmenler say1m işinde vıı-
lri bir balık yumurla.<;ı lökmasını ağ- zifeli kllınmışlardır. Ev ev gezilerek ilk 

7.lJla alıp bir müddet cli!!siz çene ke- tahsil çasındaki bütün çocuklar sayıla
rr.iklerinin altında eznıeğe u~rastıklan caktır. Çocukların evde sayımı beklc
sonra Mehparcye bakarak dedi ki: meleri ~art delildir. E.vd~ bulunmıyan 

0:-~7"..r-~.r..r~~..r..r~~J".#"~~...oo'"~ Bir giin, hariçten gelen bir tch 1•
1
• 

knrşı koymanuz kap ederse, ancak il':' 
1 

letçc sarfcdilcn gayretlerin ınuluıssali! 
zaferimizi teminat albııa alacaktır. 

Sehir mecJisi 
..> toplanıyor 

K.:.7.:m .. Derviş Mahmut bugilnler- çocuklar da yazılacakttr. 
•

1 
• B T Sayım işi istatistik umum müdürlü-u • .: ."::..: uğramıyor. en ey-

1 
• 

yııı zadeyi buı-nya getirmesi için ona ğünün hazırlndığı eeasa göre, i mı esas-
lara istinat edecektir. Neticelerini ist.a-emir vermiştim... d 

1 
f kAl 

Bir delikanlıyı ayartıp Fazlı p~~ sa- tbtik umum mü ür üğü maad ve u e-
k k d b d tine bildirecclctir. rayına getirme o a ar güç ir i:?-mi ir. Bu suretle ille tahsil çagvmdaki çocuk-

Sanki? Dcrv~ :Mahmul şimdiye kadar 
bunu pckffü\ becerebilirdi.. lar belli olacak ve gelecek senelerde __ ·---

Ah bu sevda meğerse ne berbat şey- alınacak tedbirler dııha evvelden niza- zm!r e tahsilat nis&et! bttt . n belediyelerimize 

Yeni belediye reisi pa
zartesi günü seçiliyor 

miş!. İşte aylardan beri görilüm cayır ma cirecektir. Her sene ayni tarihte sa- • 11e .,. • j 
66 

A Jı -n f ef'ine 
cayır yanıp tutuşuyor ... Şimdiye kadar )'im yapılması mUkarrerdir. Orne O~CICGH u!f' C emnt yel!ıııe • $ er uue 
Aslı (

111
) gibi baştan b~ yanmndığıına )itır ım l~ler·ne hususi bir itina gösteriliyor 

hayret ediyorum. Geceleri gözüme hiç r Ah ı tr ı· Yarın ikinci teşrinin ilk günü, yani izah ve ifade eden rapora nazaran be-
uyku girmiyor. Bu gece rüyamda yine • şehir meclisinin devre toplantılarına lediyenin bir senelik haliye ve sabıka 
Tc.vyar zadeyi gördüm. Bir hafta kadar şehrimizden syrılınış bMlnması lazım gelen gündür. Fakat tnh ilatı 1,552, I 02 liradır. 293000 li-

Kocakan bu sözleri söylediği sırada olan Dr. Abdi Muhtar Bilgincr seya- şehir mecliııi ötedenberi öğleden sonra- m bakaya yeni yıla devredilmiJtir. Va-
uzun bir ah çekmişti. hatinden avdet ederek muayenehanes!n- lan toplanmayı adet edindiğinden, gü- ridat •nh!!ilatı nisbeti haliyeden yüzde 

Mehpare süt bardağını elinden birak- ele hastalarını tekrar kabule başlanıı~- nün cumartesiye rastlaması itibariyle 96,28 ve sabıkadan yüzde 45,50 dir 
tı. DerinliklcrinBe alayla karışık bir tır. ilk içtima yarın değil, ancak pazartesi ki bu nishct bütün belediyelerimize ör-
hayret manası gizlenen bakıslarını yaşlı günii akdedilecektir. nck olacak bir ehemmiyet taşımaktadır. 
kadının üzerinde gezdirerek dedi ki: Maarir m .. ~rü 4r0re~ine tık toplantı günü bf'lediye reisi seçi- Mali kısımdıı verilen izahattan ıınlaşılı-

- Ben de Derviş Mahmudu çoktan "f'- mi yapılması icap eylemektedir. Rina- yor ki lzmir belediyesin.in mııliye veki-
beri görmedim. Onun e"ki Adetidir. Haf- bir ziyalet Verildi.. enalcyh lzmir şehri için büyük ehem- !etinin Iştiriık ve kefaletiyle tg banka-
t.alarc görünmez de sonra hiç beklenil- İzmir maarif müdürü• B. Raşidin 20 miyeti haiz olıın reis intihabı pazartesi sından almı1ı olduğu borç tükenmelt 
meycn, umulınnyan bir saatte birden sene evvel h.ınir muatllnı mektebinde ~ünü ynpılncaktır. üezeredir. Be~ aene eonra borç tamamen 
biM meydnnn çıkl\·crir... Kimya ve Fizik öğretmeni iken yetiş- BELEDlYENIN F AALiYETı ödenmiş olacaktır. 

chparcnin sesi su şanltısını andıran tirdiği talebeden 25 kadan şimdi fzmi- MecUste okuıunası mukarrer Çflll§ma 
latif, tatlı blr ahıngi ihtiva ediyordu. rin muhtelifk yerlerinde öğretmenlik raporu, belediyenin bir senelik mü mir ASKER AtLELERlNE y ARDIM 
Ge?ç kız bir az durd?ktan sonra devam etmektedirler. Bu kadir şlnas gençler, faaliyetlerini canlandırmaktadır. Rııpor- Yine raporda verilen izahattan anla-
cttı: ... diln gece B. Raşit şerefine deniz g:ızino- da reisin tehir meclisi azasını selamla- gıldığına göre belediyenin asker ailele-

- D~ek hı; gece ruyanızda Teyyar sunda bir ziyafet vermişler, o zamanki yan bir başlangıç vardır ve onu takiben rine yardım etmek Uzere toplamıı ol-
zadeyi goı;;d~Uz?. v •• ·v• hocaları ve şimdiki maarif müdür]eriy- belediyenin muhtelif branşlarının çalı~- duğu para 193 bin liradır. Bunun 165 

_Ah efe~dım.. Dogrusu ben g~rdüg~m le hasbihalde bulunmuşlardır. malan izah edilmektedir. bin liraıı asker ailelerine tevzi edilmit-
fi:iYaya ına~ınm .. Kaç defa rilya gor- _ MALI v AZtYET tir ve aıker ailelerine yardım itlerine 
dilm ise hakıkntte tıpkı tıpkısına zuhur ZABITADA Mali vaziyetini çok belig bir tele.ilde husust bir itina gösterilmektedir. 
~ttl. ÇOC:u~lu~umda ana~ın babamın ~.#"..#'~..cr..r..r..r//..!'"?'..l".J'"~Ar~:o'"~~...co:;c~..cr..r~ 
oleceklerını rüyamda gonnUştilm. Ne K fı lı • i K .. .. , k • • / ? 
gördUmse aynen çıktı... avun esme '' ömurcu er ne yapma ıatı yor ar . 

lıanıa neticelendL. 
(

11
) Eski bir masal kahTamanı ofan 

dgık Keremin sevgilisi. 
-BiTMEDİ-

------
Stadyum yolunun 
duvarı yapdıyor-
Münakalat vekilnin lzmlri ziyareti 

esnasında vilayetin teşebbi.isü Ü.Zerine 
Alsancllk devlet demiryollan binuı 
önünden Alsnncak stadyumuna giden 
yolun sol tol"afına bir duvar çekilmesi 
istenmişti. Münskalat vekili verdiği 
emirle buraya derhal bir duvar çekil
mwni ve ortadaki mezbeleliğin . orta
dan kalkmnsını temin eylc~tir. Duvar 
lnpahna dün başlanmıştır. 

O TAOKUL 

Kar§ıyııkanın Çiğli köyünde oturan 
tbrahim Yılmazla Menemenin Ulueak 
köyünde oturan Osman oğlu Haaan ara
sında kavun kesmek yüzünden bir kav
ga çılumgtır. 

lbrahim Y ılınaz Hasanın baıına 10pa 
ile vurmuştur. Hasan da bıçağını çıka
rarak hücum etmiş İbrahim Yılmazı 
muhtelif yerlerinden ıı.ğır surette yara
lamıştır. 

Hayatı tehlikede olan yaralı imdadı 
eıhh1 otomohilyle memeleket hntıtane
sine nakledilmiştir. Hasıın tutulmuştur. 

.... -.e.::ıı..""*! A 2I' A UZ 
VE YA. Af.AMA 
Kemerde yeni mahallede Mehmet 

Ali Alsin adındıı birisi kadınlara taıır
Tuza kıılkıştığı ve bu harekete mani ol
mak istyen Hasan Dalak ndındıı birisini 
göğsünden hıçakln yarııladığı iddi!sile 
tutulmuştur. 

v 
ö 

Bu sene ihtiyaca göre 
kömür tcnıin edildi 

-----------------~---------------
Yahılnıasına müsaade ~dilmiş plan ıı milyon fıf· 

lo fıömiir şehrimize getirilrne(le başlandı.. 
Üç günden beri İz.mirde odun kömil- cellıcdiyoruz. 

rü bulmnk bir hayli müşkülleşmiştir .. 
Bir ~k kömür depolan ile kömürcü 
dükkfutlnrının cı.:velki gUn ve diin ka
palı olduğu göıiilrnfiştür .. Halk bu yüz
den epeyce sıkıntı çelaniştir. 

* Onnan müdürlüğü dün bize kömür 
vusulil hakkında şu malômatı vermiştir: 

Milli ŞeCin hitabesi !uhlarda en .der~ 
akisler yapn~tır. Her satın ayn bır ~· 
dzc teşkil eden bu sözler kalplerden 
ınağfam silzftlnı~tür. Türk ,·atııncJD.~1 

b~. ~öder~eki. ~yı iyi~~ an1aınıs:;: 
Buyük mıllctinıizin kendı ·ınden be 
nen \•azücleri her sahada eıı bü:riik pıır· 

ıaklıkta ya$E~~r~lı.GJ~ 

Yeni mezunlar Harp 
okulundan a vrıldı 

- BAST.ARAFJ 1 İNCt SAnivım~ 
BAŞVEK1LtMtZ1N H1TABES1 I . 
Tören mıuknnın çaldığı ve o~-ur 

rın bir ağızdan söyledikleri istiklal rol.~ 
~ı ile başlamış ve Ba5vekil Dr. Re 1 

Saydam şu hitabede bulunmuştur: 
1
. 

c - Genç subaylar, bu törene ge ıf" 
ken ordumuzun baş buğu Milli Şef, re; 
isicilmhurumuı: İnönü tarafından 1 
vazifeyi aldım: cGcnç subay evı.atla~ 
ma selamımı götür, hepsinin ayrı aY 
gözlc.rindcn öperim. Yeni girdikleri ';{: 
dud.a şerefli vazifelerini dalma muv ._ 
fnkıyetle ynpmalarl için dileğim keıı~. 
Ieriylc beraberdir dediler ve tebrJ 
lcrini gönderdiler. nıı 

MilU hükümet n mümessili ve ~ Je 
ordumuzun emeldi bir subayı sı!atiY 
sizlere hitap ediyorum. Her işinizde rn~: 
vaf!akıyet kazanacak ve şanlı bay~:ıJ 
mızın ~crefini sizin nesliniz m~..ıı 
edecektir. Her yerde her düpfiana .!' .. , 
her zaman sil1hlarınız üstUn olsun.:J 

SANCACIN TESI...tMt ~ -'ifl 
Bunu müteakip Bilyük Millet :Mec- l· 

reisi Abdülhalik Renda tarafından~ 
rfnci, ikinci ve .üçüncü olarak ıne • 
olanlara hediyeler verilmiş ve ikinci :, 
nıfm bir mütnessill cikincl sınıf natıl~. 
alayın kahramanlık sembolU olan şe 
l! sancağı birinci sınıfa teslim edlyorıı; 
Onun şeref ve haysiyetini konıyae3lı•• 
ruza ve uğrunda canınızı vermeğe 1' 
zır olduğunuza itlmadım var.> diyer\ 
sancağı birinci sınıfa t'eslim etmiştir. ~ 1' 
rfnci sınıf mümes..ctill de ckahrrunan ~ 
sembolU olan şerclll sancağımızı b d 
yerde her zaman koruyacağımıza 811 

içerin diyerek sancağı devir nlın~r· 
-----

Moslto ı•a radyosunıtfl 
harp haberleri 

• BAŞTARAFI 1 tNct SAHİFED~e;. 
Doncç hnvzasında düşman Mate)' 11, kamın doğusuna doğru üclremcğe ÇS 

şıyor. 1' 

Yaşlı kadına gelince, işte takmış, ta
kıştırmış, sabah tuvaletini yapnuş bu
lunmakta idi. Hotozu pırlantalar içinde 
parıl parıl yanıyordu. Boğazına iri ta
r.eli inci dizisinden mllrekkep bir ger
danlık, kulaklarına da büyük bir üzüm 
salkımı gibi duran zümrüt küpeler ta
kınmıştı. Kadın b~<ıtan' başa inci. elmas, 
zümrUt, sırın ve ipE'k dalgaları içinde 
c6:-ilnr" _l le ldi. 

Kıyafetinin bu ı.ha.•e gorünUşü altın
ca en sakil, en biçimsiz ve iğrenç bir hU
viyct saklı bulunuy'lrdu. Hotozunun ke
nar1nrmdan sarkan kır saç.lan zift gibl 

Öğretmen Şinasi Revi tarafından bir 
seneden beri fasılasız neşredilmekte 
olan (Orta okul talebesi mecmuas1} nın 
Cümhuriyet sayısı, renkli ve çok yazı
larla çıkmıştır. 

!kinci yılına giren bu güzel ve fay
dalı derginin talebe mecmuacılığında 
uyandırdığı alaka ve sevgi bilyilktür. 
Bütün talebelere ve velilere ehemmi
yetle taV5lye ederiz. 

lnönü cnddesinde arabacı Muharrem 
i1e Mustafa Zenlp, ücret meselesinden 
müşteri Mustafa Karadağ isminde biri
sini dövdükleri lddiasiyle yakalanmış
lardır. 

Her sene kıs giriminde havalar deği
şeceği sırada hinirde kömür depolnrı
nın ve perakendecilerinin böyle bir dra 
vermeleri, t!carethnnelerini kapamaları 
~det olmuştur. Kömürciiler böyle bir 
ara vermeden sonra, halkın kömür ihti
yacını temin hususunda gösterdiği ace
lecilikten de istifade ederek hemen fiat
lerc zam yapmaktadırlar. 

Bu ara vermenin bu itiyattan ileri 
gcldi~ini tlınnediyor ve nnzan dikkati 

- İzmire yeni mevsimde yakılan kö
mUrler getirilmeğe başlanmıştır. Bu se
ne tam 11 milyon kiloluk kömUr mUsa.."'\
dcsi verilmiştir. Vagon temin edildiği 
iç!n Somadan da kömür getirilµıeğc baş
lanmıştır. Son ay içinde İzmirc bir mil
yon kilo kömilr getirilmiştir. Aynca iki 
motörlc de deniz yeliyle kömilr getirl
miştir. 

Orman müdürlüb'ÜnÜn mütalaasına 
göre bu sene tam bir kömür bolluğu 
olacaktır. Şu şartla ki vagon ve motör 
temin edilmesi 15.zımdır. 

Kalenin kesiminde Almanlar bir Çot" 
noktalarda müdafaada kalmışlar ve r 
ni takviye kıt.alan almışlardır. d• 

Moskova, 30 (A.A) - Moskova r~. 
yosu dün akşamki nşiyatında şu ts' 
beri vermiştir: Kalenin çevresi ko01tJ~· 
nı Komenkonun bildirdiğine gö~ ,.. 
manlo.r Moskovn cephesinde Kalenın 11f 
kmlannda beş hinden faz.la ölil verıı1 

™ -
Bir aralık sertleşmiş olan çehresi yu- mizi açarak bnhscderiz ... Yarın, belki ele * 

muşar gibi oldu, fakat baloşlan souk- her şeyi b~ka bir uıviyeden görecek- Uuıkla,,c;an otomobile bakarken gözle-
kanlılığını rnuhnfaza etti! sin! rim kuru, fakat ateşli idi. Yemek oda-

- Evet. seni sevdim, seni delice sev- Sonra, beyinsizliğin numunesi olarak, sına döndüm ve bir iskemleye yıkıldım. 
dim ... Yahut öyle sandım. Fakat nrtık söylenmemesi lazım olan şeyi söylcd:.m. Takatsız ve ümitsizdim. Kayanın beni 
bundan eser knlmndı. Şimdi sen benlm - Neden knlmıyasın; yoksa bu evden bırakıp gittiğine inanamıyardum. Bunun 
• i h. b" d vil · Nasıl ki ben de , doğru olmadığını, rüya görmekte oldu-ıç n ıç :.r şey eg sın... hoşlanmıyor musun. v b""tün b nl korkunç bir ka-

!erdir. -rL 
Bffi ALMAN GENERALİ MAI{'l"V' 
36 numaralı Alman tümenine ku~ 

dn eden General Offenbacher ölüler a ııı 
sında bulunmaktadır. Aynı çevred~~e& 
kadar tank, 200 kamyon, 120 mo_t051

11
0$ 

32 siper havan topu ve 32 mıtra 
Ulhrip edilmiştir. senin İçin hir bir<'~Y değildim_, Sen, yan- Hiddet ba_kışlar~ı bir buz gibi kapladı gumb··~~: hı:"''~ bur :yın olmadıgınıv kendi 

lış çıkan bir hayal olarak, canımdan geç- kı 1 · d ...,....,, ~ -
ve zgın ıgını nçıga vur u; k diın t-'- ed: rdum ----miş olacaksın. Ö en e eıu-ar .yo . A l l •• iZ Şiddetli bir yumruk beni bu derece - yleyn, ~ocanın. evi! Bunu hntırlat- Onun uysal tabiatını, • hoşa gi~mek man nra gor e 

ıshraba sokamazdı. Artık beni sevmiyor- tığına teşekkür cderını. Fakat ben evle arzusunu, gözlerinde parıldayan ışıgı ve • BASTARAFI 1 İNCi SAHl~ı:v~;, 
Göı-ccckı;in, nrbk her şey istediğin gibi nun haricinde her şeyi unutmuş bulu- du. Kaya beni sevmiyordu artık! bu dil- evlenmek istemedim, hayır, tc.şekkür aşkımı kazanmak için serfotttği rikka! münasebetle yeniden bir kaç bın 
olacak.. nuvorsun.. şünce korkunç bir işkenceden daha kor- ederim ve allaha ısmarladık! İnşallah verici gnyretleri hnbrlıyordum. Kendi alınmış ve topl r elimize ce~~~~pd' 

Ve ona kollarımı uzattım, fakat beni İthamı beni yaralıyordu. Fakat nefsi- kunçtu. Fakat ben ondan vaz geçemez- gelecek kocanla taliin daha yaver gider. hodbinliğimi, soj;Jkluğumu ve alakasız- Doneç havzasında takip hnrekıı tletl 
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reddelti. me hllkim olmağa çalıştım : dim. Deli gibi, boş beynimde, onu tuta- Böyle diyerek vaHz.ini ynkaladı ve lığımı ·hatırlıyordum. Şunu da hatırlı- bulunıın Alman ve müttefik ku""eh·e iPI" 
- Her şevin yoluna girmesini haddin- - Bunu unut, Kaya ... Bu bir da- cak kelimeleri anyordum. başka bir söz ilave etmeden çıkıp gitti. yordum ki ben onun tazim ve hurmet- çok geniş bir cephede Doneç n r 

acn f.ı.1.la bcHed
1

m. Senin uyanmanı, ha olmıyacak... Sana vadediyorum, - Kaya, souk kanlılıkla konuşmıyor- Onu kapıya kadar takip ettim ve oto- lcrlni bir hnk gibi kabul etmiştim. $imdi üst kısmına varmt!Jlardır. d ııtıı' 
hcn·m ıne\•cudiyetimdcn haberdar olma- gel çıkalım ve yıldönümümüzü tcsit ede- sun ..• Bir kızgınlık buhranı geçiriyor- mobilinin direksiyonuna geçtiğini gör- kendi kendime soruyorum! Bu kadar llmen ve Ladoga gölleri arasın il~· 
nı bir bedbaht gibi bekledim. Fakat iyi- Jim, Gey!neceğim, iki dakiknda hazır sun ... Yahut içmişsindir... dUm. Perişandım. İçimden herşey kolla- zaman bile buna nasıl olmuş ta talının- vaffakıyetli bir taarruz hareketi c;_sn bit 
lesccck yerde, her şey 7.amanla daha olacağım ... Beni bekle, göreceksin... - Hiçte kızgın değilim ve birşey de nrun anısına atılmamı, beni tekrar sev- mül etmişti? dtı zırhlı kuvvetlerimiz cüretkıı:ni el• 
ziyade kötüleşti. Bugiln, biz evleneli Acı ve ınüstchzi bir gülüşle mukabele içmedim .... Henüz içmedim hiç olmazsa. mcsini istememi, kalınası için yalvarma- Biraz sonra odayı karruılık kapladı, bnskınla bir düşmıın zırhlı tüıne011 rdıf• 
tam .bir sene obtustur. Senin aklına L!- etti: Beni kurtardığı günden ziyade şimdi mı baırırıyordu. Fakat benliğimde bir her şeyi örttü ve gözden gizledi. Ben (!eçirmiJ ve pek çok esir al~ış a _,. 
le gelmemiş olan bu yıldönilmU için - Hayır aziz dostum. Pek geç kaldın. kuvvetlerimin eridiğini hissettim ve yal- şeyler de isyan ediyor, aşkın ne mrla, orada, ışılwz ve ateşsiz oturup, yalnız Ağır topçumuz: Leninsradda muhitt' J' 
beraber çıkmak ve birlikte şen bir ak· Ben. ümitsizlikle bağırıyordum: \•ardım: ne de merhnmetle tekrar kazanılaınıya- Kayayı dli.şünüyor, artık benim halle- keri tesisatı tesirli top ateşi altına 1'io" 
• ~ geçirmek emeliyle erken gclmi tim - Kaya, bu imkansız bir şey ... Kaya, - Knya, hiç olmazsa bir giln bekle .. cağını ve Knya artık beni sevmiyorsa. rimdcn bıktığını ve ~L~nun çaresiz ol- mıştır. G~celeyin tayyarelerimiz ]şrd' 
Halbuki ne buluyorum? Sen garajda lbir bunu yapamazsın .. Beni seviyorsun Dinle, daha bu akşam kal, yarın bütün zillete katlanmağa lüzum olmndığuu dtığunu aklımdan geçırıyordum. kova ve lıningoradn tesirli tnnrruı 
füUnUn hatıralarını <'Virip ccviriyor, bu- Kayn1 bunlardan tekrar, sam!rniyetle -ve kalbi- fısıldıyordu. - B t T i\t E Ol - bulunmuşlıırdl1'. 
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YAZAS: FIU.mRİK OAVİS 

ltreçhul adam elehtrilı fenerini söndü.Pdü, ar· 
hasına bir şey yülılenmi~ gibi haranıııııar 

l~lnde Jıapıya doğru yürüdü 
-·· ı6 •• 

ti Bu odanın mut!Gk sükfinu ve ortada- riyordu .. 
mangaldan yükselen tütsülerin du- * 
~ arasında günün işlerini yeni- Bu endişe \'c diişilncd<:'r iç:nd.!, mu-
~ incclcmeğe koyuldu.. kadderatın neler göstereceğini düşüuür-

Söylecc epeyce bir zaman geçti .. Bu ken, Liycta bir nnahtarın kilit içinde 
~. demirci ısmarlamış oldu{,'U anah- dönmesinden doğan bir ses duydu; genç 
~ Yapıp getirdi. Hizıİıctkftr salonda kız., kapının açılmnsmı beklemeden bü· 
"1l' koltuğa yaslnnnuş, olduğu yerde yük heykelin arknsınn gizlerıdi.. 
~~Yup kalmıştı. Rabeııgut tn dumanlar Vakitsiz olmrum1a rağmen, da:'re kn-
"<:flde bekliyordu. pısının açılma.'>ını miiteakip içel'iye bi· 

\>'e, nihayet Piri faninin saygı değer r.isinin girdiğini gördii; bu meçhul ve 
~ tUtsU d~manl~ arnsında belir- \'akits~z ziynr~tı:in!n g(;ğsün~c a~ılı ol~n 

· Genç dedektif tehalük1e : elcktrık fcnnrı, karanlık muzcyı olduı<-
fa - Asil ve büyük dostum, dedi.. Senin ça aYdınlatmakta idi. I3u meçhul adanı, 
dlın ve derin bilgilerin önünde ben içeri girince hemen Yeşil Budanın ya

:~ Aciz bir mnhlıiktan başka bir şey nına gitU; biraz. ayakla ve clüşi.iniir g:hi 
ğillnı.. Bana rehber ol, bu işin hal durdu, sonra heykelin gizli bir yerinde 

lloktasuu bana göster!.. bir düğme, bir anahtar gibi bir yer ile 
~ - Ey oğul! Knranlık içinde, bir de uğrnşt1 Ye heykel bir ınika:ır yii.kscldi .. 
d dın var, Yeşil Budanın karşısında Bundan sonra, !kinci bir vida v<:'ya kilit 
ı..~~t ve hayret içinde duruyor... Bu ile uğraşınca heykel yrıvaş yrıvn" arka
~ın senden yardım ve himaye i<Jtedl.. ya doğru e{,rilmcğc başladı .. 

\1e. Piri &inin çehresi, dumanlar Meçhul adnın şÜ fuıcla genç kızm tanı 
~~e gitti. Fakat Rabengut bu sözlerin karşısında idi. Fnknt yalnız elleri me
~kt mannsını birden kavradı : Bu ka- uırdan kaçmı,ş bir ölüniin elleri gibi sap 
~ Liyeta Bnıks idi! Fakat, Liyctanııı sarı \"C kupkuru iki eli görünüyordu .. 
eşil Budanın gizli olduğu yerde olma- Tam hu sırada ayak ~esleri duyuld~ 
~ lınkAn yoktu! .• Fakat. genç kız bir \"e az sonra. açık bırakılmış o1an knpı
~ : ıı:Bu sUTl çözmeğe ben de çalışa- dan i~'Criye bir iıısan dalın S?irdi. Bu gi· 
Caibrnı. dememiş miydi? reıı adam, ınUzcnin bekd~i Jak idi. Sert 
ı.._~bengut, bir lnda harekete hazır bir bir sesle: 
"llle gelnılşti. Pofüı müfettişine telefon - K;nı \'ar orada? l>iyc ~rırdu. 
etli ve müze etrafında bir knç zabıl."I Çok kısa bir sükut oldu; bunun i.izc-
~rnunı ile bulunmasını r!ca etti.. Ve ~ ı'İnc havadan bir ateş h~ıttı çizerek bir 
l..":°"' Belki bugUn meçhul caniyi tutaca- kurşunun \'ı:zladığı göriildU ve bir ta-
~ dedi.. bnnca S('si duyuldu. 

bedektif, demircinin getirdiği anahta- Kurşunun, b~kci Jakı boi'.,rı.ık bir se:>le 
tı aldı ve : . yere yıktığt görüldil. 
~ - kaybedecek bir dakika yok.. Çiln- Liyeta bulunduf,su ycı·de bayılmak 
;ı_. Liyctanın hnyatı mevzuu bahistir, derecesine geldi. Kendisine gddi~i zn-
~l.. man mechul adam isin! bitlnni~ti.. 
d._Afüzeye \•arıldığı zaman hayretle ~ör- Bu Anda boğuk hir hmçkmk ve inle-
\>lil:r ki bütün kapılnr aç.ıktı. Yalnız me duvuldu. Meçhul ndnm hüngür hün
t.~1 Budanın bulunduğu yerin kapısı gür nğlıyoıdu~ .. 
IQlitU bulunuyordu. Bu dairenin bir E"et. bu ad!lm, sanki bir ö1U ba~mda 
anahtarı dedektifte vardı. Fakat bu ağlı:vormuş gibi ağlıyordu. 
~tan kilidin deliğine sokacağı za- Nihayet meçhul adam elektrik fonc-

lln korkunç bir kadın feryadı, &ben· rini söndürdü. Arknsınn bir şey yUk
~dun btıtün kanını damarlarında !'-anki leruniş gibi ve karanlıklar iç!nde kapı· 
'<Ql\durdu.. ya doğru ytirüdü .. Kapıyı açtı.. _ 

ICARANLIKLAR tçtNDE İKİ EL - B t T l\1 ~ O 1 -

l.!Yeta Bruks, kAtibl bulundu~ eski ..... ,,.11111111111-.11••••••••••• .. ••• 

~rler cemiyeti erkAniyle beraber mu- : A R:A.RA 11.A nvO.!U : 
~-ve bu arada Ye.şkil Budayı :ıiy~t E R ll G (l N K Owv Kon R A :\1 : 
~ ~tkike gitmişti Fa at cemiyet er • ... , • 11 , • ... •-----• • • • •• • • •• •• 

~heykeli gördilkten sonra, gittikleri 7.30 Progı·am ve memleket .sant ayarı 
İs_ de Liyeta korkunç heykelin arkasın- 7.33 müzik (Pl.) 7.45 Ajans hnbcrleri 

g!tlenerek içeride kalmıştı.. Acaba s 00 müzik (Pl.) 8.15 evin saati 8.30/8.45 
~en böyle hareket elmiş bulunuyor- müzik (Pl.) 12.30 program ve memleket 
t il? CUnldl içinden gelen bir ses, es- saat ayarı 12.33 müzik saz eserleri 13.00 
atlı bir ses genç kızı burada kalmağa milzik şnrkı ve tUrküfor 13.30/14..00 mü

t(!cbur kılmıştı! Evet, Yeşil Buda, bu zile (Pl.) 18.00 program ve memleket 
hu tkunç ve etrafa IAnet saçan Buda ile saat ayarı 18.03 mii7.ik fasıl heyeti 18.40 
Sa l"ada o aksam yapa yalnız kalmıştı.. milzik radyo svlng kuarteti 19.00 konuş
ltııı dece o cözUlmez esrarı ö~nmek icin ma (iktisat saati) 19.15 müzik radyo 
~ f"ılıştı! Hattl, gizlendiği zaman Ra· sving kuarteti 19.30 memleket saat aya-

llgutu görmllştU. Anahtarın modelini r.; ve Ajans haberleri 19.45 müzik klAsik 
~ak için ı;telen dedektifi jl;Örilnce. Türk müziği programı 20.15 radyo ga
~cudiyetinl meydana çıkarmak .iste- zetcsi 20.45 müzik muhtelif şarkılar 
t...._ fakat sonra, gece kendlslni burada 21.00 ziraat takvimi 21.10 temsil 20.00 
01l'alonak istemiyeoe~ düsünerek bu müzik radyo salon orkestrası 22.SO mem
~nden vaz geçm:şti. Fakat saatler lı:ket saat ayarı Ajans haberleri borsa
f:ctikçe ve gece ilerledlkce genç kızda- Jar fialleri 22.45 müzik radyo salon or
~ korku da artmış, derin bir ıstırap ha- keslrası 22.55/23.00 yannki program ve 
~ gelmişti. Bir lln. kapıya koşmuş, bu kapanış. 

.rkunç yerden kaçıp kurtulmak iste- ---------:--:--:---=--::-=-:-
lttistı; fakat kapı sımsıkı kilitli idi. ~'°')'Ç~', ... , ~,.çv,.~~ 

ı~~ı.:ı ~~::":~::-:m.ı;, ~:: Doktor Celil Yurkm f 
~ hoş dairenin husule getirdiği aksi tzl\1tıı MEMLEKET HASTANESt ~ 

dalardan başka - cevap vermemişti!. DAHİLİYE MÜTlmASSISI 
~ Genç kız bu yalnızlık ve dehşet için- lk 
ı.ıe <:ıldınnak derecesine varmıştı; fakat MUA \'ENEIIANE : inci Bı!yler ' 
\lt] 50kak No. 25 ~ 
tll ını ve iradesini toplıvarak, buraya ne Tm .. Et'ON 3!l5G" 
l aJtsatJa kapandığını dilşUnmek sureti- ~~"""-' .... ......_"""'...,...:--.<.. ""'~ 
~e CJldırmaktan kurtulmuş ve bekleme-

e haslamışb.. ~----IMl-tm.u-a::ıııg:ı~ 
~USaatıer çok ağır ceçiyordu. Fakat bil- Birinci sınır mfıtehnssı Doktor 

!!ES! s J = aı_ 
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lzmir turıstık yollarının birincisi Berlin • Kahil ara· 
sıdna nıÜzlkereler j - H \STARAFJ ı iNCi SAHİFEDF. • ı imizde büyük Milli Şdinlizden aldığı-

Motöriin nnkliye vasıtnlarınn tatbiki· mız yüksek ilhamlarla ve büyüklerimi
n"' bn~lr.ndığı giindenberi yol inşa tt>k- ı:in direktif ve emirleriyle vnzifelerimi-
niğinde esaslı deei~ildiklcr ve tekamiil- zi en iyi surette ifası başta gelen bir Afganistandafd iman• 

Japonlar Çinde kara 
ve denizde yeni 
zayiat verdiler 

ler husul bulmuştur. Bu gibi vasıtaların hareket noktası biliyoruz. fGPa dair sarih 
haiz bulundukla.ı en son süratı emni- Bu itibarla başlnnılan eser mutlaka ı.r. _. Jı . I.:<>ndra,30 (A.A)- Çung Kingden bil

dınyor: Yangçede bir japon harp gemisi 
batmıştır. Bir çok japon vapurları da 
maynlere çarparak batml§lardır. Dört 
tren kara maynlerine çarparak harap 
olmuştur. japonlar insanca ve malzeme
ce bUyük ·zayiata uğra~lıırdır. 

yetle kullnnmağa elverişli yoUar inşa ikmal edilmiş bulunacakbr. Sözlerime . ma uftlu• YO .. . 
etmek ıısrımızın ulncomağa çnlıcıtı~ı mü- nihayet verirken Milli Şefimize sarsıl- Berlın, 30 (A.A) - Yan resmt hır 
him hedeflerinden biridir. Nakliyatt:ı mıız bağlılıklarımızı bir kerre daha arz kaynaktan bildiriliyor : Alman salahi
sürnt. emniyet ve konför temini için yol eder, Bornova turistik yolunun müna- yeili makrunları Efganlstı:mdaki Almnn-
P,iİ7crg!'ıh larının intihabında ve inııaat knlata <lcıldığını beyan ederim.:. ları:n filcibeti hakkında şimdiye kadar 
si!!temlerinde kaide haline P'den usul- AÇILIŞ RESMt sarıh maHlmat nlmamışlarsa da bu hu-
lcr tatbik olunur. Bornova yolunun bün- Vnli kurde]Syı kesmeden evvel seb- susta görüşmeler yapıldığı ve bu görilş- ------vesi İşte bu esaslardan ilham alınarak keden mesaisinden dolayı turistik yol- melerin yakında sonn erec~ği anlaşıl
kurulmustur. Dünya ahvalinin müsade- lar mıntaka müdürüne ve arkadaşlarına maktadır. Vişi harb ye nazırı 

disiplin ve itaat istiyor •• cıi halinde kaplaması da son tekamülle- teşekkür etmiş ve mütaahhidin bu yolu 
rl" ·•vmın bir sekilde tamamlanacaktır. iyi bir §ekilde yapmı~ olmasından dola-

Turistik yollar kanunun feyizli tnt· yı memnuniyetini izhar eylemiştir. 
biklerinrl"'n hiri dr. Al .. :-ncı-ktM H:ılk!\- Vali uğur dileyerek kurdelayı kesmiş 
pınarıı kndar uzanan bir b·ıcuk kilo- ve davetliler yoldan geçerek. yolu in~ 
rnet,.('lik parke yoludur. Bı. yolun, orta- r.den yüksek mühendis ve müteahhid 
sırd:m ~eçti~i endüstriyel sahanın ağır B. Sal~heddinin hazırladığı biifede izaz 
,.e kesif nrkliyatına hrrı koyn bilme"! edilmişlerdir. 
!dn r;enişlii!i dokuz mr.kt~ kabul edil- ZtRAA T MEKTEBiNDE 
m;ş \•e temeli ct11((lnm hir B1okni ve kır- Auradnn Bornova ziraat mektebine 
mıı taş tabakası ile t •hklm rdilmiştir. niclilmişlir. 7irant mektebi salonunda 
J-folknpı,ımfon Rw:aklıva bchr uza- Borno,•a nahivc müdürü kısa bir hita
nan ve buraya ı;elr.ıek idn bir kısmı bede blllunarak vali ve davetlilere hoş 
ü:r.erindı"n ge~mekte oldı;ğunu.ız yol ~eldiniz demiş ve turistik yolun açılma
pt'r<;:l91 c.la &yni sist,.mde in~a ol•Jnmak- sından Bornovı.mın duyduğu hissiyata 
tadır. tnriiman olmuştur. 

J,.ciralıı yolunun islj;hı ve kcıtrnnla Vali cevabında Bornovanın yurdu-
l:e;:ıl!!mtı inşaatı ayni kaııllnun f,.v!zli muzun w• viluvetiınizin en S!Üzel l:öşe
vni nlerinden r-lanık lzmi~ $ehTinin l•rinden biri olduvunu, bu gibi e!lerlere 
bnnliyo•unu sfü:ll'mb bolu!"lrnakt;odır. cidt.len lavık bulunduğunu ııöylemiş. 

S"n bı-vram ı?iinlerimizcle bu· bu s3- d~hn güzel ve dahn iyi e~erlere kavuş
vısız P•erlrori tern'" .. ~,.., dimhur:yetimi- mnsını temenni ederek hissiyatından do
.,.in konıyt•r••·u 1i11i S"!imi~ .. bövle an- l'l.\'I nnhiv~ müdürüne tesekkür dmi -
l:uclıı en vi.ile .... l- tıoz:m "" "Üh ınlarım•- • Vali Bornovan•n mün"cvver ve ~ü-
71 ....... 1"'.,t; milli borcuM•!7•for. ·•dpl rl ara•ındn bulunmnkla sevinç duy 

rihııhuriytimHn .... ı .. cr!· :ı:•ldt;nüm- (fo~IJ!'IU dn kaydetmiştir. Ziraat mekte
lr:-ind~ .... ,.,.JuJl't•zu t? ha bir rok mn hinde çaylar İçildikten sonra törene ni
dem •ıl"ll"•ll\ lı•z .. ~mi.<ı olnrl\k qôrme;";l hayet verilmiştir. 
temt"ıni ,..-t,.r1'e" Bn·nov"\ volnun açıl· ---------------
-nn k• rd•J5 ... ıı hııv·rlı ,.Jle.-ı,.Je ke!lmc
\erini }c.ıv~, .. tli ve \•ükııek \'alimizden arz 
vr ı-İ-:1\ ,.dnim."' 

"" \ T •NJN NUTKU 
B•ı .. ~an ::ıonra -. ı:ılimb: aşağ•dııki nut

lcıı "ÖY lerni .. tir: 
«- Cümhurive-t idaresinin ~Ü~el 

e"t>rl,.Tinden birini ı:lnhıı. cümhu .. iyetln 
on sekiz'nc· yıl•rnniimü havrnmı'lda ar
roek ; .. in hu'rıır:hı top1r.nrn·!I bulunu~·o
ruz Hrpiııiz bi1iyorııunu7. ki hrr sah,.da 
b!' ... .,.nl:ın feyb:li esrdrrden vilavetimiz
..ıe hntliııine dfüıen hi !!evi ıılmak ır n 
"rogramlı ve si-;temli Ç"'lmnı-vı keııdi
.. :re vın:ife ı-rli""'iııtir. T uri,.tik yollar 
hunı .... ..ıan birisidir. 

Viliivetimi:ı: turLoıtik vollnrı icin 
.,,.,J.ı111•1!1 hir kan111,la yeni varidat men-
1.,.farı da rlde t'dilmh ve bu surntle tat
biknta ""rilerek ı, .. ı-:J .. r11•n ne~iceler alın
makta bıılunmuştıır. T uriııtik yollnrın 
in.11a tarzın;n matlı'\n Vl'çhiyle iyi malz,.,. 
me ile ve dnvnnıklı bir surette f ennc 
ve turizm i~plarına uvgun olması e~ 
ve rnekeadı bu yolun ikmalini bir az 
O',.dktirmişse dP. mazur görülmekliği
mi:ri temenni ederim. 

Bunun ba~lıca ııebebi umumi ahvl\
lfn ist,,.nilen mRlzemenln Zl\manında 
r.<'lbedHememe1'ine mÜl'Mtr olması ve 
l,iihassa bu yo}hrı taahhüt eden f'cnebi 
bir eirk .. tin muknveleyi fesh cihetine 
~itme<ıidir. 

Fakat her ne olursa olsun. biz mesa· 

tZMIR RELEDtYEStNDEN : 
1 -·lnönü caddesinin Poligon köp

riisünden itibaren turistik yolun ba~lan
!!tcına kadar olr.n 260 metre boydaki 
;oııenin JlCket taıılariyJe eSP.slı tamiri, 
Fen işleri müdürlüğünden 35 kuruş mu
kabilinde t~arik edilecek keşif ve ıart
nameti veçhiyle kapalı 7..arflı ek.,iltme_Ye 
knnulmuş!ur. Kesif bedeli 13408 lıra 
68 kuruş mu\'nkkat teminatı 1005 lira 
66 kuruştur. ihalesi 5/1 1 /941 çarşam
ba r;ünü saat 16,30 dadır. 2490 sayılı 
k!'ıııınun tarifatı <lnhilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü azami saat 
t 5,30 a kndar encümen riynsetine veri
lir. 

2 - .lncirnltındnki dere yatağının te
mi?.lettirllmeq{ ve ha:r.ı tıodbir!er almma-

ı işi, j7 en i•leri mi.idürlüi!ünd .. ki kı>şif 
ve şartnııme6i v~c;hivle arık l'ksiltmevt> 
konulmuştur. Keııif bedeli 482 lira 21 
kuruş muvakkat teminatı 36 lira 20 ku
ruştur. Tnliplrrin teminatı iş bankasına 
vatırarnk mnkbuzlarlyle ihale tarihi olan 
5/11/941 Çnfşambn g\in" aant 16 da 
cnciimene müracaatları. 

21 25 31 4 4437 (2276) 

Sov yet tav vareleri 
Perlini bombaladı 

- llAS·fARAFl 1 tNct SAHİFEDE -
yangın bombaları almışlardır. Sovyet 
uilotları şiddetli infilaklar olduğunu ve 
bUyUk yangınlar çıktığını haber veri
yorlar. Şehlr Uzeıinc Almanca beyanna
meler de atılmıştır. 

iKl TARAFIN' llAVA AKINLARI 
MoskO\•a, 30 (A.A) - Moskova rad

yosuna göre Alman hava ku\'vetleri 
Moskova cephesinde me\'zii faaliyetine 
de\·aın etmektedir. Bu tayyareler Mos
kovayn giden ana yollar ve denuryolla
nna hücum etmişler ve münakale yol· 
lnrını hırpalaıruığa teşcbbils etmişlerdir. 
Bu hUcumlarda yapılan hasarların pek 
ehemmiyetli olmadığı bildirilmektedir .. 
Zira Moskova cephesinde Almanların 
yeniden hııva faoliyetine geçmeleri diğer 
kes:ınlerde hava kuvvetlerini umumiyet 
itibariyle 1.aifletrnektedir. Bir çok tay· 
yareler hCıla Moskova cephesinde faali
yettedir. 

Sovyet tayyareleri de dilşnınnın cep
he gerisinde toplantılarını, mühimmat 
depolarını ve wnumt karargahı bomba
lamışlardır. Rus hava kuvvetleri diiş· 
man cephe gerilerine muntazam hücum
larını ehemmiyetli derecede fazlalaşbr· 
mağa devam etmektedir. 
YENİ TAARRUZ DURDURULDU 
Moskova, 30 (A.A) - Krasnaya 

Zvesda gazetesinin cephedeki muhabi
rinden alınan bir baberc göre Almanlar 
Voloholamskta Moskova cephesine kar
şı yeni bir taarruzda bulurunuşlardıl-.. 
Almanlar bu taarruzda pek çok tank ve 
motörlU pynde birllkleri kullanmışlar 
ve. hafif bir ilerleme kaydetm!şlerdir .. 
Muhabirrin ilt\ve ettiğine göre Alman 
kayıpları muazzamdır ve taarruz durdu
rulmuş bulunmaktadır. 

Ayni muhabire göre Moskova cephe
sindeki Rus kuvvetleri dilşmnnı bir kaç 
kilometre geri pilskilrterek bir ka<: mU
h:m köyü geri nlmı.şlardır. 

Mozaisk - Moskova otomobil yolunu 
tutmuş olan Rus kuvv~tlerl Alman iler
lemesine m6.ni olmaktadırlar. 

-------
Sovyetlere göre 

-------
Sovyet tebliği V!§l, 30 (A.A) - Fransız harbiye na-

- BAŞTARAn ı tNcl SAHİFEDE • ~rı gene:aI Hu~g~r garbi Afrikade 
danlığının bu tasavvuru ktığıt üzerinde akan uyaret ebni§tır. General b~~· 
kalilll§tır. Harkof kıtalarırnız tarafından yap~lan kab~ resminde bir nutt.ilr soy. 
stratejik sebepler dolayısiyle Alınanla· lemış ve1e~c~e d~ ki : 
rm istediği zaman değil, &vyet kuman- • -: ~balın ne olııcağını bilmtyo
danlığı lüzum hissettiği Anda boşaltmış- ru:z. Şımdilik akıntıya karşı dönmekte· 
tır. Bu müddet zarfında bUtiln fabrika yiz. Daha bir çok ıstınıp1ara karşı koya
ve milhim tesisat, nakil vasıtaları, ipti- c~~ı~w b~yoruz. Sizin yapacağınız şey 
dal madde depolan ve diğer kıymetli disıplln ve ıtaattır .. Başkalanndan lyUik 
olan §eyler şehirden zamanında çıkarıl- beklemeyiniz .. Her iyiliği yalnız kendi
mıştır. Askeri bakımdan orta veya az nizden ~kleyiniz .. • 
ehemmiyette olan bir çok sanoyi tesisat -~-
uçurulmuştur. Ro an d D • 

HARKOITA ALMAN ZAYlATI ya a emır mu-
Harkof muharebelerinde Faşist AI- harızların lideri 

man kıtaları ölU ve yaralı olan 120 bine öldürüldü.. 
yakın er ve subay, 450 den fazla tank 
ve zırhlı araba, muhtelif askert malze
me ile, Uç bin kadar knmyon ve muhte
lif çapta iki yüzden fazln top kaybet

Stokholm, 30 (A.A) - Stokholm ga
zetesinin Beilin muhabiri bildiriyor : 

Berlinde dolaşan bir şayiaya göre Ru· 
men demir muhafızlnrırun lideri Horya 
Siınn öldürUlmUştUr. Resmen teyit edil· 
memiş bulunan bu habere gHre HofY9 
Sima Demir muhafızlar tarafından Q.. 
dilrUlcn general At"pant!nonun olJ.u ta~ 
raftndan babaunın intJkamını almak 
için vurmuıtur. 

mişlerdir. 

:cr.J:.~~~~.A.f'..Q'~ 

Aleni teşehlıür 
İki seneden beri SaCra kesesinden 

basta olan eşimi ameliyat ve tedavi 
eden İznıir Memleket hnstanesi ope
ratürii sayın doktor Asil Atakana 
derin saygılarunv.1a ilenen teşekkür 
ederim •• 

----
Portekiz Asor adalarına 

Eskişehir Çifteler köy en tifüsü 
öğretmenlerinden : 

tekrar asker gönderdi 

MUSTAFA KARAMAN 
(2315) 

ıor..r~..eo~/...a"'..J.:.~.Z·.;l"..q/...(Y.C 

Lizbon, 30 (AA) - İki bin kişilik bh
Portekiz kıtnsı Asor adalarına gitmiştir. 
Hareketinden ewel başvekil ve ciimhur 
reisi bu kıtayı teftiş etmiŞlerdir. 

-----------------------------
İZMIR DEF'l'ERDARl..IGIHDAH : 

Sntış 
No. 

Muhammen 
Bedeli 

Ura Kr. 

953 Kahramanlar kuruçay M. 1544 cü ikinci sepete;\ so. 
1382 ada 7 parsel No.lu 14 3,25 metre M. 14 tailı arsa 

9 5 4 Köprü M. Mısırlı cd. 17 3 7 ada 46 ;parsel 7 4 metre 
M. 445/1 No. arsa 

9 5 5 Köprü Mısırlı cd. 1 7 3 7 ada 4 7 parsel 3 7 ,5 O metre 
M. 445/t No. arsa 

956 ikinci karantina selimiye so. 1760 ada 5 parsel 616 
Metre M. arllll 

95 7 lkind karatina Nazmiye ve Karatina 90. 1753 ada 7 
parsel 206 mette murabbaı 7Q numaralı arsa 

956 Jkinel karantina sclmiye so. 1759 ada 6 parsel 297,75 
metre M. 1 O tajlı arsa 

959 11dncl karatina aelimiye 110. 1760 ada 1 parsel 321,25 
metre M. 9/1 tajlı arsa 

960 Jkincl karatina Nizamiye so. 1756 ada 1 parsel 270 
metre M. 70 No. arsa 

961 ikinci karantina çeşme 80. 1 7 4 7 ada 13 parsel 96 
metre M. 2 tajlı ev 

962 lkinci karantina Kameriye ao. 780 ada 3 parsel 304 
metre 70 No. arsa 

963 11cincl karantina istiklal ao. 779 ada 17 parsel 233,SO 
Metre M. 16 No. arsa 

964 Jk)nci karantina istiklal ao. 779 ada ~ 6 parsel 263,50 
metre M. 18 No.lu ana 

965 ile.inci karantina istiklal ıo. 779 ada 16 parsel 61, 7S 
metre M. 14 No.lu arsa 

966 Jkincl karantina Kameriye so. 780 ada 1 parsel 27S,SO 
metre M. 70 No. arsa 

967 ikinci karantina Sükran so. 781 ada 4 parsel 206,2S 
metre M. 70 No.lu arsa 

968 ikinci karatina Knmeriye so. 780 ada 4 parsel 230,SO 
metre M. numarasız arsa 

969 ikinci karantina Kayseri 90, 780 adn 6 parsel 244,50 
metre M. numarasız arsa 

970 Salhane Enveriye ao. 688 ada 5 parsel 29 metre 

36 00 

16 50 

9 2S 

145 00 

45 00 

120 00 

80 00 

70 00 

70 00 

70 00 

70 00 

80 00 

19 00 

42 00 

60 00 

70 00 

75 00 

1S 00 
M. 1 19 tajlı arsa !'t 

Yukarıda yazılı gayri menkul emvalin peşin para ile mülkiyetlerinin sa
tı§ı 27/10/941 tarihinden itibaren 17 ~ün müddetle müzayedeye konul· 
muştur. ihaleleri 12/ 11 /941 tarihine müsndif çarşamba günü saat 14 tedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 depozito akçesi yab
rarak yevmi mezkOrde Milli Emlak müdürlüitünde mütes~kkil satış komis-
yonuna niürncaatları ilan olunur. ~465 (2314) 

Jz İR PAMUK ME 
ŞİRKE!'İNDEN : 

UCA 1 rVRK ANONiM 

~ k bir end!şe ile sabahı bekliyordu... 1ıll" "1 
ltıaktıt. Ya ertesi sabah mUzenin bu kıs- Dem·r AH ~0m~ıcg u l~~~~ .. '7"..f"'J..r.r~:ııı ... ~s 
\i_ı.~ı açmak }Uzumu hAsıl olmazsa?.. Cilt ve Tenasül haslAlıklan ve 4 .., J d ~9 
lh~ıcmin bu kısmının günlerce açılma- EIJ~KTRİK TEDA viumt · "al n a 
;'<ISJ da mümkün idi .. Ya bu suretle bu- Birinci Beyler Soka2't No. 55M İzmi: D F • d 1 

• BASTAUA.FJ 1 iNCf SAHİFEDE -
teşebbüsler Rus kuvvetlerinin mukave
metiyle karşılaşmış ve Rus müdafaa hat
ları takviye edilmiştir. Rostof yakının
da Sovyet kıtaları bir çok noktada düş
man kıtalarını geri atmağa muvaffak ol
muşlardır. Almanlar tankları yarıya ka
dar toprnğa gömerek milstahkem mevki 
şeklind~ kullnnmış ve müdafaaya geç
mişlerdir. 

lzmir pamuk m~sucatı Türk Anonim şirketinin merkez yazıhanesi Hallta
pınardaki fabriknsından lzmirde birinci kordoı.dn 174 numaralı binaya nakle
dilmiştlr. Merkezden müsaade alnından hiç bir kimse fabrikaya giremiycce
ğinden şirkete ait bütün işler için yuknrıda yaz.ılı adrese müraacaL etmek la-
zımdır. · 28 29 30 4502 (2302) 

ı:,da ynpa yalnız, açlıktan ölmeğe mah- f:lhıımra Sineması orbısndo sabah- re erJ. UD 
'l.lnı k l ? tan Akşnmn kndar hn~tnlanru kabul h n ırsa . •. o ~ 

1 1 
b ~u yalnızlık içinde de bUtUn funidl. eder.. , • • • ~ , Z ~ UF U 
~ı.tıbC'n:nıtta idi.. Onun varlığını dUşlin- · l hl.hl• ON : .t.ıw ( 469) :: 

E>}· <>na°bUyUk bir cesaret ve Urnit ve- Hükümet hulvanndaki muayene- ~· 
-7"..--J'J~J!r~J"J.r/.i""J"J..o:e"'...eı-.J!7.J:ı0""/...oecr.~J".J"'/~~/J.:~ı;-;8 

j' S hanesinde hastalarını kabul eder. Pu L • , o Öl . .siir.iiklc·r·i teskin eden tccriibe edil-~ IS Çnnıamba günleri fakir halka pa- §8 
b t L-- ..ı.- , rasız bakılır. ll 

mış ır mus aııMJruu.. l' t'l 
'' ,..f""_,,._,,., .. ~.,. ........ '!'l"...oı-..c--......... -,,._ .. _""-... _ .... _,N 

::--...::::-c.:o--~..oı-...ecr.r..o""JA"'"...CCC--J~~~....-J~='°.A::X"'.r~~A~~·· --p--·--·-_-_.,,__~----__ ""_. __ -__ -__ "'""'_._~----
tı:>-~...0--'"'°7~/J.T~~~..o'".A7"A""//~~..r.~C--J.:ı"'~...o"~/,,,-:~..&ıQ!i~~.r~.r~ 

ORMANLAR HAK 
W ARNER BAXS'll'E • 

DİYARI ARİZO 
İLK DEFA 

ATEŞLER 
İLK DEFA BVCK .JOHNES 

1 TÜRKÇE 
SÖZLÜ 
İLK DEFA 

GlBJ 
İLK DEFA 

iKt HELECAN VE DEHŞET FİLİMLERİNİ. •• 

YENi Si NEMADA 
BUGVN 

v aı • 

SJ!?I " r ı ı 
ROMATiZMA. BAŞ, DIŞ, SlNIR ve BEL ağrılan ile soğuk aJgınlıiOndan 

ileri gelen vücut KIRlKLlôl. NEZLE ve GRiP hastalıkları O E R M A N 
kaşelerile derhal geçer, icabında günde 1 - 3 kaşe alınır, her eczanede bu
lunur. 

~==cıcıaccocı~~~~J.Y/J~..o7~~~~...:~~~00QOll:)Q::1!1 

tZMİR HALKJNIN NA Aw 1 DİKKA'l'İNE 
l'tlÖllİM FIRSAT 

MANİFATURA EŞYASI GELDi.. .. PERAKENDE SATILIYOR .... 

ALİ İHSAN VE TA SİN NECİP OG!.V 
l\fÜESSFSESİl\~E 

Mimar Kemalettin Cııddcsi No. 42 

İngı1tereden ve Mısırdan bu defa getirme~e muvafrak olunan puplln. Futer. lla!Se, Mermer ,.e sair manifatura e yas 
nıağ'aıamızda pernkende suretiyle satılmağa bnşlnnılnuştır .. 

(2297) 1-5 SEANSLAR: tz.30 - 3.15 - 6.00 - 8.45 TE ... CUMAR~t VE PAZAR 9.00 DA BAŞLAR- 1 
~~coa~oao'a~aac~~aacoccccaacoccccot i~~=~=~=~=~axaxaxaxo~o~c~a~~~~~~~~~•c~~~~~~~~~~~~• 
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Bayram ve lstanbul ~ençleri 
ıww---------------------" 

Rad~ o Re7ete İni' öre, Rusfar artık 
Harkofun düstüğlinü itirnf etmişlerdir; 
fnknt bu itır fta şehrin şimdi düştüğü 
mıınn ı ı,; dır. Ru lnrn göre Harkof atra
tejıl Hı.zum ile bmıkılmış. fabril ıı.1arın 
m k:r,. \,. ·llatı \ e inşc mnlzem~'!i, sair 
lüzumlıı yler geri çekilmis, kalanları 
d ı muı,ıt \ cçhiyle yokılmıştır. 

-o()-

RndJ o gazetesine göre Almnnlar Mos
kova şehrini 50 - 60 kilometre mesafe
den ve b<ıtı i tikametınden tehdide bnş
latJU..c;lardır. 

Eu bö'gede Almanların çok mikdarda 
tank ve malz mc topladıl:.lan nıiihimce 
bazı ilerlemeler de I~••Yd-ttil lE. ı bıldi
rilm s \ e bu da SO\·yetlc-r tardındü11 ıti

BıR JAPON GAZETESiNiN 
TEHDiTLERi 
---<>-

Tokyo, 30 (A.A) - Nişi Nic;i Şimbon 
g. zetesi yazıyor: 

Jnponya meydan okumalara karşı 
koymak için hazırdır. Pasifikte harp zu
hur t.'dcrse bunun mesuliyeti Amerika
ya a't olacaktır. Amerika Avrupa har
bine müdahale ettiği takdirde japonya
nın hattı hareketi üçlü paktın tereddü
de mahal bırakmıyan hükümlerine ta
bidir. 

--<>--
Kahire, 30 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri umumi karargahının 
resmi tebliği : Bingazi limanı 26/27 ilk 
teşrin gecesi hava kuvvetlerimize bağlı 
ağır boınha trıyyareleri tara!mdan mu
vaf:fakıyet1t> bombalruımıştır. Katedral 
mendereğinde ve şehirdeki hedeflerde 
bombaların infilak ettiği görülmüştür .. 
Dün bu limana cenubi Afrika hava kuv
vetleri tarafından yeni bir hücum yapıİ· 
mıştır. Bombalar hir dcmiryolu yakını
na düşmüştür. Askeri binalarn <la isa
betler olmuştur. 

Milli Şefe tebrik - Bağlı-
lık telgrafı çekildi 

---------------~-------------
1stanbul, 30 (Yeni Asır) - Cümhu- bayramını tebrik etmişlerdir. cJı 

riyct bayramı bugünde nese içinde de- Vali, gençlerin bu asil ve heye ft 
vam etmiştir. • hareketlerinden mütehassis olmll§• ı,. 

Ru ı~ ra göre Sovyet orduları b~zı 
cephelerde Almnn ilerleyişini durdur
muş 'c Ruslar müdafaadan taarruza bi
k ı:"l'ÇmiRlerdir. 

Almanlara gelince, şarkta hnrek· tın 
plfm mucibince inkişaf etmekte olduğu
mı söylüyorlar. Fnknt Almanlar bir ay
lık uzun taarruzdan kat'i netice alınma
dığını da itraf etmektedirler. Bu sebep
le bir Alman basın memuru: evvelce ar
tık Rusya devleti adında bir devlet mev
cut olmadığını söylemiş olan diğer bir 
Alman hasın memurunun sözlerini tevil 
etmekteclir. Bu memura göre Rusynda 
hareknt daha uzun zaman sürebilecek
tir. Nasıl ki 18~0 de Franfla Sedanda 
mağlup edilmş, fakat harekat bundan 
sonra da epeyce uzun sürmüştür. 

Bu sözlerden jstitlaJ olunan §Unlar
Clır: 

l - Rusya bflkuvve ezilmiştir. 
2 - Alman propagandasının artık 

Rusyanın mevcut olmadııı hakkındaki 
iddiası bundandır, gerçe Rusya hala 
mukavemet göstermekte ise de bu Rus
ya artık eski Rusya değildir. 

Basın memurunun bu izahatından, 
Rusyanın ezildiği haberine mukabil 
Ru !arın hala mukaveme~ etmekte olma
ııına bazı Almanların hayret etmiş ol
Clulıları anlaşılabilir Bu suretle Alman 
dkiırı kış harbı için hazırlanmı oluyor. 

ıNGILtZLERE GöRE 

lngiliz kaynakları, Rusyanın Alman
lar tarafından gösterildiği kadar büvük 
mağlubiyete uğradığına inanmamakta
dırlar. Vakıa Rusya mühim zayiata uğ
ramıştır, fakat ne insan, ne de levazım 
bakımından harp dışı edikmcmistir. 
Rusların Volga nehri doğusuna çekil
dikleri kabul edilse bile yine Rusyanın 
elinde şu harp levazımı kaynakları mev
cuttur: 

Rusların Kafkns1nri tcrkeylemiş ol
malıırına göre petrolun yüzde l 4 ii, de
mirin yüzde 35 şi, kömürün yüzde 35 
,i, bakırın yüzde doksanı, kurşunun yüz 
de' doksanı. mangnnizin yüzde 6 7 si, ni
kelin yüzde 56 sı, gümüsün yüzde kırkı. 

Bunların varlığı da Rusya icin· Al
manynya kar~ı Voluada da ınuknvemct 
imkanlnnna elverişli ızörülmektedir. 
Hnlbuki Almanlar henüz Vo}gadan çok 
uzoktndırlar. 

ALMANLAR TOPRA(;.I 
iSLETMEK GA YRETINDE 
Lakin Almanlar, bir taraftan hare

kata devam ederlerken diğer taraftan 
'dn elde ettikleri ı:?cniş toDraklann işle
tilmesine başlamışlardır. Fakat, bu top· 
raklımn, C:liğer memleketlerdeki toprak
lardon c;ok ayrı hususiyeti vardır: Rus
ynda halkın toprak ü:ı:erindeki mülkiye
ti çok zaman evvel ilga olunmuştur. 
Rusynda toprakların sahibi devlettir; 
toprakları işletenler çiftlik amelesine 
benzerler. Almanya işte bu topraklar 
üzerinden en kısa bir zamanda en çok 
verim almak istemektedir. 

'Almanların yan resmi kaynakların
dan verilen haberlere göre, Almanya 
bu toprnklar Üzerinde c;ıftçileri çalışma
ğa sevketmek üzere şu kararları vermiş
tir: 

1 - Topraklar, üzerinde çalışan çift
çilerin mrılı olacaktır. 

2 - Almnnlnr 'Çiftçiye çift hayvanı 
temirı edeceklerdir. 

(Bundan Rusların Ş!'iderlerken hay
vnnları ~ötürmüş oldukları anlaşılıyor.) 

3 - iki misli Jstihsal yapanlara mü
kafat verilecektir. 

4 - Vergilerden muafiyetler verile
cektir. 

5 - Rusya-in din hürriyeti iade olu
nacaktır. 

ALMANLARA GöRE 
RUS ZA YtA Ti . 
Almnnlnr Rus zayiati hakkında yeni 

r~f cdilıniştir. 
So\ v<'tlcr Moskovaııın muhtel~{ yer

lcrind Alınan taarruzlarını durdurmuş
lar ve halt~ taarruza bile geçmişler, Kn
lcnindc i.} i neticeler elde ctmş1erdir. Bu 
hnb<'.'rlcrin doğru olduğuna biz de kuv
vetli bir ihtimal görmekteyiz. Dünkü 
M"skova haberleri bu ihtimali çok kuv
vctlendirmi'J bulunmaktadır. Bununla 
beraber Moskovaya karşı batıdan yeni 
belirmiş olan Alınan taarruzunu Kalc
nindeki tanrruzlardan daha nz ehemmi
yetli görmemek lazımdır. 

Oreldeki harekata gelince : Alınanla
rın Orelde do!;ru ~ınnle doğru yeniden 
bazı inkişaflar elde ettikleri görülüyor .. 
Bu bölgede bnşlanuş 91an taarruzlar Al
manlar lehinde mühim inki~aflar gös
terdiği takdirde Rusların şimnl ve mer
kez ordulan arasının ayrılması netice
sine varmak mümkün olac<ıktlr.. Bu 
takdirde Timoçcnko ile Zukaf ordulan· 
nın ayrı ayrı, hem de süratli bir şekil· 
de imha edilmeleri ihtimali vardır. 

RUSLAR FABRiKAI.ARI 
TAŞIYORLAR 
Sovyetler Harkoftaki tesisatı uçurmuş 

olduklarını bildiriyorlar, aldığımız ha
berlere göre Rusların yalnız Harkoftaki 

--------
Rus yada vaziyete dair 

muhtelif haberler 

~ acarlar Doneç 
de bir köprü 
başı alma~a 
çalışıyorlar 

RUSLAR EN MÜHiM ENDÜST · 
RI MERKEZLERiNi 
KAYBETMiŞLER 

Donanmaya bağlı tayyareler 25/26 ilk 
teşrin gecesi Bardiya limanında tayya
reye karşı koyma bataryalarını bomba
lrunışlardır. Ayni tayyareler ertesi gece 
Grunbut tayyare meydanına hücum et
mişlerdir. 

İTALYANIN CENUBUNDA 

Hava tayyarelcrimize mensup orta 
ağırlıkta bomba tayyareleri dün İtalya
nın cenubunda Kaprone yakınlarında 
bir yük trenini bombalamışlar ve 
berhava etmişlerdir. Ayrıca bir istasyo
na ve demiryolunun bir noktasına tam 
isabetler kaydedilmiştir. 

Bütün tayyarelerimiz üslerine dön
müştür. 

ALMAN ITÜCUMU 

fabrika ve tesisatı del,ril, istila tehlike- ----

Berlin, 30 (A.A) - Alman başkuman
danlığının resmi tebliği : Afrikanın şi
malinde savaş tayyarelerimiz Marsa 
Matruhun doğusunda bir hava meyda
nını ve Jimanları muvaffakıyetle bom
bardıman etınişlerdir. 

!tine maruz gördükleri bütiin şehirlerin Budapeşte, 30 (A.A) - Macar ajansı 
fnbriknlnrı ile işe yarar şeylerini doğu- bildiriyor : Müttefik kuvvetler Ukray
ya, ihtimal ki Volgn bölgesine taşıdık- nanın cenup doğusunda yaptıkları ileri 
lan ve naklcdilemiyecek olanları ila hareketine devam ederek Doneç havza-

-------
Odesarıın icinde car-. , 

berhava <'ylcdikleri anlaşılıyor. sı endüstri çevr~sinin en mühim kısımla-
CENUPTA rını ele g~çirmişlerdir. Bu suretle Rus-

pışmalar ve ini il ak. 
lar devatrı ediyor 

----Doneçtc, Alınan ve müttefik kıtaları ya Avrupa kısmındaki en büyük harp 
aşağı Doneçe varmışlardır ve bu suret- endüstri merke7Jerinin sonuncularını 
ıe havzanın en mühim kısmı müttefik- kaybetmiş bulunm'aktadır. Rus intiharcı mülreze .. 
fere geçmiş bulunmaktadır. Rostofun dn Macar kıt.alan Doneç nehri üzerinde· leri Odesada dehşet 
her an düşmesi muhtemeldir. ki köprü başlarından birini ele geçir- sacıyor 

Alman resmi tebliğine göre Kırımda mek için muharebe veriyorlar. ... •• . 
Sovyet mi.idafan cephesi yarılmış ve Vaşington, 30 (A.A) _ Almanların ,_}~n~r?, 3.?t (akA:A) R- Sonlvyetlcrın {çe-
bozulan düşmanın <>iddetle takibine hac:.. K d k d kl _u lo tI ıuuucsını mu e ıp ume er tara ın-

.. :o ırım a azan ı arı muv<.U.La ye er d . _ ,1 dil Od br' 'd · 
lanmıştır hakk d B' 1 ile Am 'k 1 h nn ışgw e en esa şe ın e mti.stev-
• Bütün. bu haberlere ragw•men bizdeki b 1 ın b~ ırkeşh Eı-1 erdı ayabeg~ ea]n a- iller bir çok müşkiülerle karşılaşmakta-

' er er ır ço aıwıar an rı ınan d 1 Alın R · 'hk · kanaat şudur ki Kırımda harekatta he- -1~ tın _ı...,_1 . d b' . t 1ı..L ır ar. an ve umen istı fun mili-
' , mwuma en vwum enn en ırı e UA· l · R l kil de ı uh 

nüz Sovyet kıtalnrını takibe geçileceK ki edilmektedir. Filhakika Kafkasyada rtclif~e erı 1 us nbr.ın çkmıe meldukln evveb~ k. 
lmdnr Alınnn ordusu lclıinc inkişaf ol- bir kaç kilometrelik pek kU ük bir bo- e yer ere ıra ş o arı ır~o 
mamı..t,.. Eii'er Alınanların verdikleri g"az1a lm bul v. ç h l'h g!zli mayY)leri ve saatli bombalan pat-"..... ., • llYl'1 ış unan n.ırım a : azır- la .. d kted' ı 
bu haber dogrw u ise önümüzdeki bir haf- d t hl'k 1' tte t hdit lt d bul tmaga evam etme ır er. . . '. . n e ı e ı sure e a ın a un- iNTiHARCI J'tıtlFREZELER 
ta ıçınde Kırımın ışgalı tamamlahması maktadır. Bu tehdit ayni zamanda Rus . . . 
icnp eder 1 __ , d . 1.:ı,_ Londra gazetelerınde ın harflerle ba-

. pctro l>4llasına a şaını wı-. Kafkasya .1 b 1 kl da bil.:ı'-ildiv· .. R 
- petrol havzasının Almanlar tarafından 1sı an. aş ı ar UJ.(" gıne ~or~ us-

Ingiliz ta y yal•eJ~rı· · g ı· l h ti h . t' ha· . ar rıcnt ederken Odesada •lntiharcıa '- ış a ı on ara aya e eınmıye ı cdZ ıs- · · ·1 "fr l b km ş1 d 
ti! d 1 t · d V• .b. So tl . ısını verı en mu eze er ıra ı ar ır .. a e er errun e ecegı gı ı vye erı B 1 h' b' ,,_ 1 v 

bl·r sahada d . . b tt 'fl t ktir un ar ıç ır zaman tesum o mamaga e aynı nıs e e zaı e ece . · t · 1 d' · 
M fil B: l 'k A 'k d h yemın e mış er ır. 

• 
genış 

faaliyet ~Ö8terdi 

INGIL TEREYE HÜCUM 
-HAFiF GEÇTi 

---0-

Londra, 30 (A
0

.A) - Hava nezaretinin 
tebliği: 

Dün gece sahil tayyarelerimiz Nor
veçte bazı hedefleri bombalamıştır. Bir 
filo rolesyon limanına demirli bulunan 
ticaret gemisi toplantısına alçaktan 
uçarak hilcum etmiştir. Yedi düşman 
gemisine isabet kaydedilmiş, bunlardan 
ikisinin battığı görülmüştür. 

Bir balık yağı fabrikasına ve kışlala
ra da hi.icum edilmiş ve tayyareye karşı 
koyma bataryalan susturulmuştur. 
Diğer tayyareler Totland açıklarında 

bir düşman iaşe gemisine isabet kaydet
miş ve Bergcnde doklnn bombalamış
tır. 

Bu sabah !ngilt~renin cenup batısı 
sahili açıklarında sahil servisi tayynre
leri bir di.işman bomba tayyaresi tahrip 
etmişlerdir. Hiç bir tayyaremiz kaybol
mamıştır. 

BRESTE VE HOLLANDAYA DA 
HOCUM EDlLDt 
Londra, 30 (A.A) - Hava nezaretinin 

tebliği: 

nama. 1 kır eşı merı a a arp Şehrin altında otuz metre derinlikte-
malzemesı ba ıınından yardımım artbr- k' hz 1 d b üfr 1 · 
mağa karar vermiştir. ı ma en er e yaşıyan. um. eze erm 

· efradı hayrete şayan bır nevı çete mu-
!:.'•11111111111111111111111111111111111ıııııııııınımııııı!t barebesi yapmaktadırlar. 
- • A · k d - Odesanın Jıemen bütün mesahai sat-
~ rımerı an or usu ~ hiyesini kaplıyan bu mahzenler eski taş 
EA/ '- J k b • ük: ocaklarıdır. Bu ocaklardan vaktile şeb-
~ OSRO a pe uy E rin inşası için kullanılan taşlar çıkarıl-
= r I r . = mıştı. Bu yeraltı geçitlerinin elde mev-§_ma ne o a a yapıyor ~- cut yegane haritaları bu çetecilerin elin-

-•• de bulunmaktadır. 
~ Nevyork, 30 (A.A) - Asosyeted E Muhabirlerin verdikleri haberlere gö
E Presin verdiği bir habere göre Ame- E re Odesada her gün şiddetli infilaklar 
~ rikan ordusu Alaskada şimdiye ka- § vuku bulmaktadır. Rumenlerin toplan
E dar görülmedik ölçüde büyük ma- : mak itiyadında bulundukları yerlere 
§ nevralar yapmaktadır. § k b '--
ılllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllnıtm büyü omuc.ılar konulmaktadır. Çeteci-

mil§tür. 
Hollandada düşman tayyare meydan

larına da hücum edilmiştir. Tayyareleri
mizden biri üssüne dönmemiştir. 

ALMANYA DA BOMBALANDI 
Berlin, 30 (A.A) - Alman başku

mandanlığının resmi tebliği: 
Tek tek uçan İngiliz tayyareleri dün 

gece Almanyanın şimal kıyılarında bom
balar ntmışlardır. Hiç bir hasar olma
mıştır. 

1NG1LTEREYE YAPILAN 
HüCUM 

ler maynler ve yangın boınbal:rrı yer
leştirmek için mahalleden mahalleye, 
evden eve geçmektedirler. İntiharcı 
müfrezelere karşı yapılan taarruzlar ve 
bunları dumana boWıtak için girişilen 
bütiln teşebbüsler akinı kalmıştir. 

ODESAHARAP 
Odesa harap bir §ehir halini almıştır. 

Şehrin rıhtımları uzunluğunda bulunan 
kısmı suların altında kalmıştır. Çünkü 
Ruslnr çekilmeden evvel dalga kıranı 
tahrip etmişlerdir. Şimendiferler, su 
tevzi fabrikası ve diğer fabrikalar tahrip 
edilmiştir. Ruslar liman medhalini ve 
diğer fabrikaları tahrip etmiştir. Rus-

Çoğu talebe bir kaç bin genç gecele- şekkür ve aynı zamanda kendilerini t 
rik etmı.,..~ ... 

yin Cümhuriyet ıibidesi önünde tezahü- G 1~..... "t k'b stah ye # 
b 1 1 enç er mu ea ı en po ane -"""' 

r~tta u u~muş ar, Taksim belediye ga- derek Milli Şef İsmet tnönüye teb~. 
:z.ınosuna gıderck orada verilmekte olan rini ve bağlılıklannı bildiren bir ttlt 
baloda 1hulunan vali Dr. Liltfü Kırdarın raf çekmişlerdir. -~ 
~~~.-ccr~~J.)"'/~~~ 

lstanbulda kadın vatman kul-
lan ı.ak tecrübesi akim kaldı 

İstanbul, 30 (Yeni Asır) - Üsküdar ve Kadıköy tramvaplarında kadı' 
vat~nn çalışhnlması için yapılan tecrii beler menfi netice vernı.lştir. r 

Bır buçuk aydanberi vatman olarak çalışan bayan Haticenin vaz.ife!ine 11 

hayet verilmiştir. 

Ankara şehitliği ziyaret ·edildi 
Ankara, 30 (AA) - Cümhuriyet bayramı münasebetiyle buraya seı;; 

izciler arasından ayrılmış bir izci bölüğü bugün saat 1 O da Cebecideki şehit 
ziyaret edere.k bir c;elen.k koymUf ve şehitlerimizin hahralan anılmıştır. 

Fenerbahçe ve Befiktaf mağlup oldu 
lstanbul, 30 (A.A) - Fenerbahçe-lstanbulspor ve Beşiktaş - Gala~raf 

arasındaki mac;lar Fener stadında beı bin eeyircinin huzurunda yapıltı'11f"1 
lstanbulspor Feneri 0-2, Galatasaray da Beşik.taşı 0-2 yenmişlerdir. oe""' 
~.AXICCCCCCIOCOCICICICICICICICICIC~~=c:ıc:ıccıcc:ıacıc:ıc:ı 

Bayramımız ve Makineye 
lnı?:ilizler verilirken 

-----
Eski lngtliz elçisi 
radyoda güzel bir 
hitabede brılandu 

-----
Radyo gazetesinden: 
Bayramımız münasebetiyle İngiliz 

milletinin radyoları hakkımızda neşri
yat yapmıştır. 19 3 3 / 39 senelerinde ln
gi1tercnin :Ankara büyük elçisi bulunan 
Sir Pera Loren Londra radyosunda 
Türk milletine bitap ederek hU15.saten 
demiştir ki: 

c - Türk milletine bugünkü mevkii 
kaznndıran BUyUk Şef AtatUrkün ismi 
her zaman baki kalacaktır. 18 sene evvel 
Türkiye bugünkü L~klfil ve hüniyetine 
kavuşmuş, o tarihte İngiltere Türk.iye-
ye dostluk elini uzatmıştır. Şimdi bu 
dostluk insanlık tarihinin zor günlerin
de bir ittifaka inkilab etıni§tir. Türkiye 
İnönünü başa getirmekle Atatürkün 
mesaisini başaracak en büyük biı: dev
let reisi seçilmiştir. Bu itibarla bahti
yardır. Türkiye de böyle bir zamanda 
böyle mühim ve güç bir iş başaranlara 
karşı duyulan sevgi büyüktür.> 

Eski elçi bundan sonra bayramlarımı
zı tebrik etmi§ ve demiştir ki: 

c - MUmtaz reisicüixıhurunuz İsmet 
lnönünü de hürmetle selfunlarıın. Bir 
gün harp bitip saadet tecelli ederse mü
tecavize karşı elde edeceğimiz. sulhu da 
§erefle ve has.c;ac;iyetle ba~aracağımızı 
temin ederim.> 

1T AL YAN RADYOSUNUN 
~YATI 
Diğer taraftan İtalyan radyosu da 

Türkçe neşriyatı saatini bize tahsis ede-
rek demiştir ki: 

cBugün Türkiye Cümhuriyetinin 
18 nci yıldönümii bayramıdır. Hiç bir 
r.aman Türk milleti böyle buhranlı ve 
beynelmilel bir hava içinde Cümhuriyet 
bayramını kutlamamıştır. Yangın hu
dutlarına kadnr geldiği halde Türkiye 
uzakta kalmağa muvaffak olmuştur.> 

İtalyan radyosu bundan sonra lngil
terenin Ti.irkiyeyl harpc sokmağa çalış
tığını, fakat Türkiyenin bu telkinata ka
pıJnmdığını söylemiş ve şu sözlerle neş
riyata son vermiştir: 

cBüyük Atatürkün izinde yürüyen 
ve kahraman bir ruha malik bulunan 
Türkiye hududunu ve istiklfilini sona 
kadar mi.!dafaaya azmetmiş bulunmak
tadır.> 

Rumen ekono" 
mi heyeti 
ıreliyor 

" Bükreş, 30 (A.A) -Türk - Ru~ıl' 
ekonomi anlafJl)ası müzakerelernide J 
lunacak olan Rumen ekonomi he~,,. 
lstanbula hareket etmiştir. Görü~~fl' 
re son teıTinin ilk haftası iç.inde 1>1< 
nacaltbr. 

-----·~·,_,,.._ 

Jskenderi yeve halJt.1 

akını 'd' 
Kahire, 30 (A.A) - Mısır da~d' 

vezirliğinin tebliği: Dün akşam J "rJ. 
deriye bölgesine blı hava akını yş ,,ı 
mışhr. Bir kaç bomba atılmı~tır. J-lıı 
ve insanca zayiat yoktur • 

Bir yalanlama 
Berlin, 30 (A.A) - Salahiyetli ~·{o 

naklar Sovyet hava kuvvetlerini~ fıil' 
ilk teşrin gecesi Bedin üzerine bır ili' 
cum yapmış olduğu hakkında jrıg ,,. 
Sovyet propagandası tarafından Yj1,. 

lan haberi kat'i surette yalanlamaJttıı 

Nc&O'OAt f 
T aa ajanaı bildiri yo 

. 11'. 
Moskova, 30 (A.A) - Tas aJ~ j~ 

nın bildirdiğine göre Almanlar M0J~ 
ve Maloyaroslavetz kesimlerinde P'~ 
günlük şiddetli taarruzları 7'nası?dB sa" 
az muvaffakıyet elde etmışlerdır. Jıiİ' 
yet kıtalan hemen her yerde kaı11 ,e 
cumlarına devam eylemektedir. l'\1,.

D. remizleri ile bildirilen mühim n° dit' 
lar için çarpışmalar devam etmekl~ıt~' 
Ve D mevldinin civarları Sovyet ur_. 
lnrının işgali altındadır. Sovyetler b clı" 
da mevkilerini kuvvetlendirmekte.ııel" 
ler. Almnnlar ırmakları geçmeğ~ ıe.d r· 
büs ederken ağır kayıplar vermışlef ıı'it 
Bir Sovyet birliği Nara ırmağını geÇOI' 
ve ırmağın sağ sahiline çek.ilmiştit· ıot" 
ha cenupta Alman taarruzu Sovyet 
çusu tarafından durdurulmuştur. -Amerikadaki gretJ .. 

' d'y 

rnknmlar nı-.şretmişlerdir. Buna göre 
22 hnz.irandan 31 ağustosa kadar olnn 
9 haftalık müddıot ic;inde Ruslar 148 
piynde tümeni, 39 tank tümeni, 1 O sÜ· 
vari tiimeni. 8 dağ ve 2 harp müdafaa 
tümenivle 2 paraşütçü tümeni ki cem· 
an 209 teşekkül ve bunlara ait her tür
lü eclihn ve levazım kaybetmişlerdir. 
Bu iddiaya göre 2000 kilomeheden 

Bombardıman tayyarelerimiz dün ge
ce açık bir havada Brest deniz üssüne 
hücum etmişlerdir. Atılan bir çok bom
baların doklar arasında patladığı görül-

Londra, 30 (A.A) - İngiliz hava ve 
dahili emniyet nezaretinin tebliği: Dün 
gece bir tek Alman tayyaresi Büyük 
Britnnya üzerinde uçmuş ve 1ngilterenin 
cenup batısında bir yere bombalar at
mıştır. Hiç bir hasar ve nilfus<;a zayiat 
olmamıştır. 

lar liman medhallni tıkamak için üç va
purun içine beton doldurarak bunları 
batırmı~lardır. Mütemadiyen çıkan yan
gınları söndünnek için Rumen itfaiye 
efradı suyu limandan taşımak mecburi
yetinde kalmaktadır. 

BERLlN VE KUDüS 
RADYOLARINDA 
Berlin ve Kudüs radyolarında dün 

akşam istikltıl marşı çalınmıştır. ve hak
kımızda güzel sözler söylenmi§tir. 

fa7.la ı•zayan harp cephelerinde Ru .. lnr .,.t11.-•m•m••u.ııı:•11uıı -mıı•111111•:m-••••-••• '1Dı•R••-'8••••111!1•m•m•m••ımmm~ 
4.5 - 5 mi1yon asker kaybetmişlerdir. ---

Vaşington, 30 (A.A) - Mf;ı!' 
amelesi lideri B. Lewis 5 O binde~ ~~ 
amelenin işlerini terketmiş olduS" .deıı 
mür maddenlerinde faaliyetin yefll ıııt' 
başlayacağını bildirmiştir. Made~ ıt ~-
lesi federasyonu Ruzveltin teklifıııi }ııf 
bul etmiştir. Amele anlaşmalar vuklıf" 
lurbulmaz derhal yeniden işe btı~ 
caklardır. __/_,,. Ve Timoçenko ordusunun 7.ayiatı bu 

rakamlara dahil değildir. 

RUSLARIN VOLGADAKI 
HAZIRUCI 
Almanlar Rusya içerlerine ileıledikçe 

bir <-ok ikıi,adi münııkala ve imkilnlar 
~lde etmektedirler. Madenler, fabrika
lar ve bir çok sanayi tesislerin bir kısmı 
Ruslar tarafından tahJip edilmekle be
raber, geri kalan iktisadi kaynakların 
i\lmnnlnra cC1k yarayacağına şüphe caiz 
<1ei?ildir. 

.,'\yni zamanda p,erllere çekilen Rus
yamn elinde, klıfi derecede harp mal
zeme i ka:yn;ı~ı kahp kalmadığı da so
nılm. ktadır. Bu suale cevap olmak üze· 
re 1 n.-.ilterr harp ikti,;ıdiyatı nazm, 
Un:ıy•ec3 Pres vnsıtnsivlc bnzı rnnlOmat 
vermİ$tİr: Ruslar bir kaç senedenberi 
ve sezd!rmeden Vol?,a hnvzasında mü
him bir sannyi harı-keti ve sahası hazır
ı ,,... "., e. )ışmı"lardır. 

ELHAMRA 1 1 
BUGÜN 

BiJ'J'ÜN DVHYACA AUUSLANA.H VE EVİLEN İKİ MEŞHUR VE SEVİM· 
Li KAHKAHA KR.IA~J ... 

/ 

L O RE L - I~ AR D 1 
Nİ14 BİRLİK'J'E CEVJR.DiKLERI rVRKCE sozı.v 

~ ~ 

ACEMi AŞIK.LAR 
• • T 

FİL i 'll'A ;, EDECEKTİR 

E · •l: E JU J'JALİ .... 
Cumnı1csi, Pauır scnnsJan 10.45 - 12.30 - 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 - 9.15 TE ... 

• 

Cümh1ırivet 
bayramı Berlin 
Ti:rk kulübünde 
de kutlandı 

Türk vat.anının Milli $efe medyı.Ul:::;. 
ğu sullı ve siikfuıwı değerini tcbat ~ 
tirmiş, Atatürkün ulu hatırasını ıl 
ve Milli $efe duyulan sarsılmaz bDğlıl 
ifade ey ]emiştir. 

RUMEN CAZl-.."TELERİNİN 
NE$RİY ATI ~o1 

Berlin, 30 (A.A) - Türk cUmhuriye- Berlin, 30 (A.A) - BükreŞ 
tinin 18 inci yıldönümü Berlin Türk ajansı bildiriyor : . . ~ 
kulübilnde kutlanmışb.r. Türkiye cümhuriyetinin 18 iJlCl ı.ııı'eP 

Türk harp akademisi komutanı kor dönUınU miinasebetiyle blitUn ;ı ,.-; 
general Ali Fuat Erdem ve emekli ge- gazeteleri modern Türkiyenin -.1e.ıJ neral Hüsnü Erkilet!n de hazır bulun- ratıcısı Atatürkün yüksek ş~~ 
duğu bu toplantıda Türk büyük elçisi belirtmekte V<' İsmet İnönüniln cııılt' 
bir nutuk söyliyerek yurdu kurtaran selefinin eserine devam ederek Hııl< ~ 
hür ve milstnkil Atatürk neslinin mil- keti harp dışında tutmağa muvn st ıfO 
cadele ve mUcahedcsini yaşatmış ve bu- duğunu, Rumen mi11etlııin do ,,,.~ 

,, nun varisi olan gençliğin vazifelerini, milJctinc muvaffakıyetlerlnin . ~ 
~gm•:&lıimım.:zı;maammmm•••••••a1•••11ı11••••••••m•1111ı111'llı'lllll ... lii?i11•&ım•••••rl# .. Avı-upa iJe Asyayı saran harp içinde m dilediğini ifade eylcınektedırl · -

Sair gfinlcr ilk seanslar UCUZ ... 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 - 9.15 


