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:4YRAMLA
~BAYRAMI " ----' '°dn hüy&k bir ıe•inç 

\ ı_ ••oı bir garar •• iftl
"ttt kut1adıiı1111a Ciimhu
\ •yıamı. 18 yıl öaca 
\)ti tltiğimiı ea parlak bir 
"t•ferin mesad yıl dö· 
~tile aıludıftir. 

' bunuııı içineir ki hllr 
~ • hilr ya1•1•• Tltk 
~ 1. •• lalr bir idare 
\ oı,.. C6mhari1et ili· 
' ~ ltrilalain •• ıercfli •e 
~lalı bir aayıaıı olarak u 

r'a •• teıit etmektedir. t 

\ ''-•rl1et rejimi elemek 

cu.huriyet Bayramında: 
Mehmetçiğin Rüyası ••• 

Ne ılreyim: Atatlrlı, al Wr atin Uıtllade; 
Bitin rkellijlle kAl••tl• lıtlade ... 
Yanı J•••ı Jlrldl Hlıaıp labe doiru, 
Cibıa laiç rarmemittiİ lmrlnde bayi• dot• ı ... 
Puıl puıl alaıada keca ltlr yddıı yandı .. 
86tilD me.rdaa anııııa coıap laeyec•ntaadı. 
Kalabalık taıarak k•yaıyorkea bcr yandaa: 
"Atam llot reldia Ataml,. diyoıda bitil• meydan ... 

Ded ': 11B•ıla taaraya •• yalırıa biı yerdtyim, 
s~·ııilerimle çarpı• 1iiit ı&atUlerd•yim. 
S·ıleri bea em•••t ederek hılany~, 
Ço' ildim yeryOziaden "Nöbet aeaiadiıl,. diye. 
T•rıbte kallramaalar, kallramıaı dcıat:o o, 
Tüa kia malı. fıı ~alataıaı ı,141lde yenea c., 
Korku bilmıı bir kalllla kllneaıit ıılanıdır, 
DaıLarlaraadakl kaD, Ataaıa öı kanıd1r. 
Bil' ıeı duyclak oaa•clu: "Jürk oilu yarataDd1r. 
"Cuallariyet q~ımıı, •••ılllmiı vatand1r .• 

--- ~ 
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~ihetta lreacli lıeacliai - -----------------

,, •t111e;. 11a1ııu .ıc1a· Han> meydanı Almanlar lngil- Ankarada bay-
~ lrudret •• kalalliyeti 
~ .. a.u, ıa•a•, ...... ~·· ceset ve en- . tereye ram na~ıl 
~i•eii ••1• iıtiWacl L d ) L S u. ...1ı •• idar• aaz o a aazırlanıyor baıladı 
'-:" iıtemedlji•I ltltla 

0
• --·--

~ lrabul •• taıclik et· Le .. n ( a.a ) - Reyter 
it\ elemektir. mallat.iri Kolalt•f•a lallcllrl· 

~ I••• baaaa içiadir ki; 1or: 
~. t ... ~·~hiıaı, milli iaki .. f Kaleal• çenHiacle ti.U· 
l"4.._.l111•i. flc• iıtili .. liai' ele• ceaalta ri••• ltlJlk 101 
~ lceadiaia icl•r• ,~ laerla.. R•lar taaldarla \, '•i temi• •• tak•IJe ........ ı•rileriae tl•••W 
~i bir ıaye yapan Tlrk llicwmlar•• Mlu• .... r•1r. 
~1 C&mbariy•ti• 18 iaci Ba IMareketler Al .. alara• 
~·•111&aü bayramları• pll•lanaı altlıt etmlıtir. 
\ ..,'-•, tarilli•i• yeai tarila· Bam So•1•t taaklan L· 
~l •tacak •• yıratac:ak l••İ•• warmıı •• ı•llria ıl· 
\ ,

1
ttferleriala ea ı•'ıaa· .. ı malııallelerlai ••••faa 

' 
'' le ecl•• l&a•w•tl•r• llttlıtı• •t· ~~--- • tellkki et•elıte 

~ ' o•a UJfUD olarak •ittir. 
'-•\tadır. T -·- -

sıRRJ 5ANLı Rumen genç-

.. 
Na91erk (•.e) - ••1tecl 

Pıff: Hella•••••• ıelmelde 
olaa yelcalara ılre Almaa • 
lar latiltere1i inal et .. k 
l1ere çok 11111 ltfr talim ıir
mektedir. 

Bir çok lalcambotlara Ye 
ıe.ıler llltla •lbk cleaiıi 
lima•lan•da telrıif ••lil•ft· 
tir. 

Aı..aa lntaları tecılbe 
kaltilla•H d.arm•d•• ilaıaç 
••••Tralar1 J•P•ıktadır. 

-~·-......._ 

--·,_ __ 
Ankara, (a.ı) - Clmlau

rlyet luıyramı Baıwekilia aat· 
ka ile eçılmııbr. Oç bine 
Yaraa iıciler l»iyik bir yiı&
Jit ••pmıılardır. c.,1ı •• 
allnılar araııada Atatlrkla 

•••b öaiae reldiler •• ••ıh 
ka .. ttılar. Bir kıı Ye bir 
erkek tıl•be llita'bede bulu· 
•arak ebedi ı•fi• eaerlae 
llıihhk •• milli ıefe iaaaç 
•• aayaılarıaı te1it etmiı· 

ferdir. Amta çeleak koymat· 
larehr. Bu•daa ıoara milh 

t•fl• Ö•l•d• bir r•cid rt1mi 
yapmıılar. 

- 1 ·-----

Bugün bay
ram nasıl 

baıladı --------
lzmir dün ıaat 13 d•a 

d6ğüa bayram laaliad 
Halk neıe içiade ça1ka 
yor. Her taraftaki retillikl 
bryra~lar, ,ıaf~r tal 
\e, balar vuaire ile 
şiirin dediii ıibi "Lib 
Oruıu.,aa blhlamlıtlr. 

Bualak& kabul rumi 
bab dokuzda baılaclı. Pr 
rama tevfikaa ııruile il 
aıkeri, laaw•t kara " •• 
ricali Ye ecaebi koı...ı• 
ların ziraretleri 7apıl.tı. T 
rildu pek nmimi oW•. 

Atatlıki• lae1keli öa 
reamil'tçitler yapaldı. Nllt 
lar, mektep çocUllUI• 
laitabeleri okatl•. Hu 
piir••ı'• Ye laeyeca• ici 
ae•i•ç dılr•lan 
yapyer. 

Baıil• iiledea .. .,. 
ııyaka Halk partW ıuı1U11 
d•• tertip oluaaa Atatlr 
a •aa•••• tlrbui si 
r•pelacak Y• .Utep tal 
leri, Tirk k•ltn•U1•1 
tire• makacl4eı •••1• 
ıum• Y• aııidelerle 
edecelderdir. 

Sehri• laer tarah••• 
tipler ıdiralleıi••• 
Cimhariyetia;blylldlP, 
ıiyeti•i •• t•refl•I aalabrk 
Tirk tari .. iaia, Tlrk ka 
ma•lliı•••I mıw. url 
lannı da k•rııbraca1dar• 

~"-erikalıların leri Alman 
fabrikaların ela )eni bir 

~denizaltısı 
Viti (a.a) - Viti ra41•• 

•• bia Romaa1ala ı••cla 
Al••• faltrlkalaraatla S ••· 
ullk ltlr ıtaj yapmak ip• 

Şehir 
Muharebeıi 
Devamda 
Loadra. f •.a) - R1111aran 

Almaalarıa zayiata ellem· 
mlyet wermi1erek y•pbldau 
••la•reltelerdea 10ara lata· 
U•o ıelarial .ıaltt eltildırlai 
ltildirmlılerclir. Roıtof el.idi 
t•ll•id albadadar. Harkof•D 

Ortaşark logi- Almanlan 
liz Tebliği Durduruyorl 

Londre ( • ·" ) - R• 
cephenin bir çok keıiml 
de Almaalau duwduruyor 
havalar çok ff'naclır . Bwa 
la heraber cenupta Al 
ilerleyiıi tehlikeli ol•a 
••••m ediy•r. 

\.. '•l •• ~ 0 ndon (a.a) - Ballri· 
g "''' l'••ını mliaaHh•tiJle 
!\ı ~IJ dolar l111meti•cl• 

deaiıılh cle•lz.e ı ... 
• 
•• 

Alm••J•J• aldeeeklerlai, it••· 
l•rıa maarafl•rl8ıa Alma• 
lalkt••ti tıhfa•• ....... 
e•il•I WWl,.lftlr. 

1anaı Al•••larııla Jar ... da 
........... $elalr ~ ..... , ... 
lteleri ........ , ... . 

---o---
Kahre ( a.a ) - Liby•d:\ 

Ye Tobraktı deniyef e iaıiı 
tarafıadan ta1tli7e edildiği 
zenaedilen karakoluwuı.•n 

taarrncla11 m•••• k ıiı 
~llfla aalqalm11tır. 
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c•u•tiai top
,or yerladea ri
ı~akadderabmıa 
' ylrlm•i• ar· 

1

~ri•d•• 1u,1ı •• 
~lan ıalalr mea· 

•• LI . r· harap ol-

, ....... ,,, lrı

·11ar · ~~ıa. 
IOl'IDIJa ce-

~11 aaal dwdak
:~• ·~layor: 
4•• N~Yla ~-
~. lteklemedlti 
flll•da t .. krar 

il ç6kerek: 
!mlae bacı, di· 

lt•altların ar•
Mıulni laatarla
Jıla .. ı.ırorda. 
ı,alr . meı'att•lr, 

rdak, h~ttl i• ta1ia ede
: kaYYeti iki
~ araaıad. aıkı. 

yine HHıla
.miae hacı hiaç
•a•a bekliyor. 

ediyor yine: 
ıibl bize ••-

' aabab alıt•· 
kanlı bir kızıl-

brlıyamıyorum 

iki bir cıamı • 
ıld bir kimae 

lerek itildi· 
Baıka bir ıey 

eminim ki, 
•erdiii Hrbot · 
maınea kay- J 
• 1 ••11 ••r) 

J_aponyada 
Ölenler 
Tokyo (a.a) ~-:-: Jıpon~Tay• 
mlı ya11yor: Eter Nazi Al
maaya Amerikanı• , dltmaaı 
iıe Birletlk Clmhuriyetler 
Japoayanıa dBımaaJıiıaı da 
ita kavYete ili •e ederek 
dBımanlarınıa ~kuvvetiai aiçla 
artbrmaja • çabtıyorlar ? 

Tokyo (a.a) - Jadoayada 
bara h&camlaııaa karıı mi· 
daf aa talimleriacle 12 kiti 
6lmlı, 60 kiti 1aralaamıtt:r. 
Ôlealer araııada bir yfa ami· 
ral Yardır. EYiae yaaıı• bom
baıı lıabetiyle kalp darma
ııadaa 6Jmlıt&r. -
42 Mahkum 

daha 
Petre1barı(A.A)-Nea1ebl 

laarp divanı ilç gBn alrea 
mubakemetlea aoara 42 ko-
mllniıt b lkkında kararıaı 

. t ' 1 
Yermıı ır. 

maıaanlar ıenit bir komi· 
aiıt t t bekeaiae meaıuptalar 

•e lli•edilea komlniıt par
tiıiai yeniden teıliıl etmek 
aiyetlade ıdiler. 

Maınaalardaa 111 beraet 
etmff Ye diierlerl 2 baçak 
aeneye kadar bapiı cezala· 
rıaa mahkum edilmiılerdir. 

NARIN 

leri adliyede 
Ôdemiıte Akıncılar ma

baUealndo kunduracı Hiiae
yin ojlu AbdiUkerim Akaoy 
7 lira kıymetiadeki bir çift 
iıkarpini 850 karaıa ıathiı, 
Jİ•• Ôdemiıte Yayla cad
deainde kömlrc& llmail otla 
Hakin izci manıal kömlrl· 
nil ylk1ek fiata aatbit, Ye
aiıln mahaltesinde kömiiıcl 
TürköJmez de bir kilo kö
mlirl 7,5 kuraı yerine. 12,S" 
kuruıa aattıtı ve · ibtikir 
yaptıkları içia adliyeye · ve
rilmiılerdir. 

Bergamada -:Kurtaluı ma
balle•iade otaraa tabmiıçi 
Nuri oila Maatafa Vardar, 
d&kkçnıaclaki kahveyi 1atıa 

[ arıetmlyerek milli koraiama 
kaaaaaaa aykırı• hareket et· 
tiii iörllmnı hakkında ka
aani. takibata baılaamııtar. 

---o--
Bıçak taşımak 

lklçeımelik Dolapbkay11 
ceddHindea ı•çmekte olan 
Mehmet otla Raıiala~yaıiye· 
badaaiılplae edilmlı ye ili•· 
araadıaca bir biçalr bala•· 
clutaadaa laaklnacla zabit 
•aralra11. yıpıhnııtır. 
1 K~eciler: lle•rlak haııa

da dolatmakta oJaa Mehmet 
oila Hl•e1l•İ• ve Odaapa
urıada Baıl otlu Maatafa
aın •aaiyetleriadea tlphe 
edilmıı: Ye lıerleri araaıaca 
birer biÇak balaadataadaa 
haklarında zabıt •arakaaı 
taaıim edilmiıtir. 

--o--
Yumurta 
Fiyatlandı. 
Şeb imizde tane1l 3 kanı · 

tan Htılan uımarta, birden 
bire 4 karata çılıarılmııbr.' 
Hiç bir ıeftep yokkeb · ·:ve1a 
bayram m•••aebetile ' Izmlre 
az getirildi diye yamatta 
fiatanı yükseltmeli: · fır.attan 
iıtifade etmek demektir ki, 
lla da auçtar, · · · 

f iat kontrol memurları, ba 
mevzu üzeriadi t~tlıikata 
bıılamıtlardır. . . . 

Bir çqcUk 
öldü 

K'arabaran k ... aza1ında Et· 
leaboca köylia&le O•maa ot· 
lu 14 .. yafıada baıail Araç 
9e Mahmud otlu 13 yaıı•
da Yo•af 0 kutan, k6y ci· 
••r1ada tabanca atarlarkea 
lamail :Araç Yuralarak 11-
mlıtur. Tabanca,- Yaaaf 
Okutaaıa baba11aa ait imlı, 
her iki çocak Kııılçalladaa 
k6yleriae yeai ıitmiıler Ye 
tai;anca ' atmak aevdHıaa 
dBtmilılerd.ir. 

E•••li kim atacak diye 
mlnakaıaya tatuımuılar •• 
her ikial tabancayı çekiıti· 
rirtren ailih patlamıı, lımail 
Araç ıöiı8aden yaralaaa
rak ölmüıtiir . . 

Hldlae tallldkatıaa mld
deiamamilikçe deYam elaa .. 
maktadar. ------
Zeytinyağı 
ihracatı • 

-2-
Halbaki oaa.ı. IJI ~

mek içia elimde• ıeleali,.P
tım. Y aaıada • bir kene:.':W· 
le aaaemia aclıaı aamadJ-. 
Hattı lbabamı da pek Hft• 
yor ribi ıaı&amektea çeki
nirim. Fakat ne bile1lm ol
mıyor itte .. 

Geçenlerde l••J aaaemhl 
aaaeal baatalaadı.I. Oa ltet 
ı•• oaaa yaaıaa aitti. Ba
bamla eyde yalaıı kalaba.. 
Oaa S"k aramama11 içi• 
ber ifiae ben baktım. GI· 
rlltl etmek tlyle darı•• o 
ayurkea rlrlltl edea lab· 
metçJleri aıarlarclım. Uyaa· 
dıj1 •alsit kala•eaiai elimle 
Yerdim. Babam da o •aldt 
beai tekrar HYIHfe ....... 
dı. Ala •• aaadetl Hatta -
aaaemden biJe .. baluetmef• 
ceauet ettim. O beaim ••· -
aemi aıaa .uma•d•• t.el 
aaattapma •••edlJOlmı~ 
Bea oaa nlll, çok nki, pis 
aaatalm111 laatıralarclaa bala-

Haber (: aldıtımıu ı&re, •ettikçe .. ıarıyortla. 
ıeytiayatı lhrae1ada il•••• Allaem de ldeta meurıa· 
Yeıilmealaia talikiae dair daa kalkuak'eYimlıe ıelmlf 
elaa ma•akkat ted&lr kal· riblydi. Sofalarda a,.k Hl• 

dınlmıfbr. lerl delaıırllea Haı1ord•k 
Ba Hbeple zeytiaymtı ih • ld ıezl•e• odar. Sl•di b· 

racı• tekrar baılaaacktır.. pıJİ açacak, lçerİJ• fire· 
A,ai •a•aacla zeytlaJ8taaıa cektlr. 
uıaıl llara~ fiati fob bmir Bir fla Hadajımı açbm, 
(S uit eıa1 j lıeriadea •• anaeml• eıki bir r•mlal t. 
kap111 olmak ı•rtlyle) dok· lap çıkudam. Babam •• 
aaa karuı lzuladea teıbit 
edil•lttir. ı&rlace atladı. 

E••elce 12 karaı olaa fon Bea rllmeyl H••• bir ki· 
da 8 karuta indirilmiıtlı.. zım. Fakat babamla MnMr• 

Memlekette eıHea cari oaaa dlıiade [atl8malltaa 
bulunan fiatlere ıöre aılla- ; daydatam tadİfimdl1e~ka· 
taiııili. Cle, oldakça tat•r'11 ••r llic bir .: 1•1•• .AJ.•1· 
edecek olan bu karar, piya- madım. 
aada alilladarlar . araııala · F.akat ÖV•J aaaem ylae 
me~n~n~yetle kartılaamıtbr. reldi. t E•la içi ,..e chflfll .. 

· J ~laam ylae~beai aaatta.Oa-
p aıİcar lu artık yaaları•a ......... 

• ·' · · l · -· jımı .bjle istemiyorlar. Aah-
·fİ·y&tlandı 1ora.m ki ba ••de fall•JI•· 

·Ankara - Pancar fiatla· Neyıe artık beade• kart.-. , 
naa kno Haııaate j>ara .ı... layot'Jar. : ~ · 
... zaar ya.,ılmaıı ·.:arar -~ A.kP.aıt . yaklat~; .. a .... 
ha• abnaiııhr. B• aaretle aered• ile . bat,çali:. Acele 
ıek., ... fabrikalanmlı içi•· .,.. . 'tmeJlyb~; ı&ak, . bea karu
car lmlnal eden anatablar· hktaa,. korkana 
d•1d ılrra kornmaı· ofaeak- EYcle~laiç ... . rolr. Babam 
tar. ylae •••eıbia J8Dıada. Oa• 

1 
1 

...... ,, i l 
. Cilt ve·Zahrevi. Haıt•bkları aoa- Wr ... defa IP.mek iıterdim Dr_. Fahri' ' · .. l.;;Ji . - .MltehHUll . , - amma beJUi ···otak bir m•· 

A9 Do K y-A 'Rtr,,. amele yapar. BBailltla dar· &a•lr Memleket ltaıtaaeıl v 
Roatkea mütebaa1111 Sal•h 8. ll•J··a1rı!ırıı. Adamcatı11• 

Roatlcen n ElelJtrlll teduiat ) 0Dad ylrejia~ dert -olar. Bea o 
f'tpıhr. Ulinel &eyler Sokall · · · 

I"! • • ke • ,. ... t ı,ı.wn~ "" ~ ikinci Beyler So. No. 79 · biçareye de çok acıyoram. 
U8ZID0 V e iÇ 1 - . ' Etrafımda tik maYI b· 

Lokantası i Tay.vare Sineıpasııia·a rz!=.'46f ·••t11 ~ bır 1ıeıebek ·aç..,.,, 
EN YÜKSEK'. ALATURKA ı Bir haftaRa 2000 hiıi tarafından zöıüleaı ve pek çok be .. ı iaıa•. ı&aeı batarkea 11111• 
VE ALAFR~NGA MÜZiK ı ğeailen Tiirkçe ıöıll ıark maıikili ı bir kelebek pr& de d• 

ı JZI D · YMA ·ıN- ~ • ederH llelebek. olar açar· Birinci Kordonda ea b&- K M U S • · S ' 1 ı · . ı mıı. oa bir •mitle elleri• 
y&k bir zevk ve Hnat ile ı 1941 YILI FUARIMIZIN Açıht meraıimiae.~ •it filmin deJ açarak daa ettim. Fakat ka· 
•lılen:niı • 0 idaresini Say ı ilk defa olara1' ba bayramda g&sterilmeıi '"'~üıa~deaiaia ı ' aa.tlarim ıı!ılrmadı. Demek isi 
Şıtlnp ribi muktedir bir elin ... 
taabb&t ettiii bu nezih ve ı ahadıtını m6jdeluiz Matineaer:· 1 t, 1 30,,. ~. 6 30, 9 ı llllaİdea karlalllf yolr. HaJ• 
ylk1ek g .. ino lzmirde blylk ı""'-"'-"'-"'-"'~ GELEC ~ OGRA·aW ""-:-.~~"'""'"."""""""'-"-l eli bakalım J tl•di ' ıear.t .•• 

bir botlutQ dolclarm•ıtar. ı ARABACI iti . K .. ·ızı . (Dllftuiı••\ ! Balaçe•İ•_,.So·-... • t~h_•· 
Hararetle ta•ılye ederlı. 1 S ı 11p9N~ • -· 
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'llınlü Bu yeni keşif\ De ıııizde biır 
anda memlekete ~fa-ceset bulund1 ıt1 •• 

Anıt- Kabir 
Projeleri ••• 

'r ı<:~.;;;;~;i-!l 
i Kahramam 1 
i SOBUTAY 1 ya ide verecektir 

~Ur 

~tıaı her 
~ bir ıo-

'•1ece ktir. 
'ı ...... , 
•-, •• bir 

- --
Uıua mBddeten beri ıaa'i 

dokuma ••••Jİİ•• elYeriıli 
Ye ıan 'i ipek imaliae yarı· 
yaa ve iyi kij'ıt hamura ola
bilecek yeni Ye orijinal bir 
nebatı• tetkikiyle meııal 
ola• taaınmıı ziraatçdarı 
mızdan Mahir Ôil~çl Ok· 
ça oil• tetkiklerini bitirmit 
ve yeni balaşuada muY•ffak 
olmaıtar. 

Bu yeai •e orijinal nebat 
karıı kamıııdar. Yapılan bir 
çok tecrlbelerdea ıoara 

karrı kamıtı ea aı y&zde 
yedi buçuk aiıbetinde ıel· 
lilöz vermiıtir . 

Mahir Öiiitçlialla ba ba
lata memleketimizde bilhH· 
aa kliıt uaayiimize biylk 
fayclalar temıa edecektir. 

Yunanistan& 
'IDe· ikinci yardım 

treyj latınbal pıeteleıiae ı&re 

~ ss bl• 
'~ki1le 
~trilmeıi 
~tU tetl-

"'"•r. Ba ·00o itçl 

Kartalaı waparu, 11da mad
deıi ile ıiyecek etya ylk
leyerek tekrar Yaaaaiıtana 
laareket etmiıtir. 

Yaaaaiıtaaa rlnderileeek 
ba yardım eualarıaıa bir aa 
eYel yetiıtirilmeai makıadile 
Yaaaa ıileplariaden tklaiain 
ha nferlere iıtirak ettiril
me•İ de dlılallmektedir. 

'lıa 11r11 ı11ııızcı, .. 
~'tai kelimeler •• 

111111 ızblrlıuııız .• 

_ .. __ 
hhln~ bal - Mlddeia ma· 

mili", e srarengiz bir c eaet 
ve ö ,lim hidi1eıi etraf ıada 
tahkh'ta\ ta meşgaldf\r. 
Bay.raı •ıun ikinci gfı\Jlli Be

bekte 1 ~ırmızt yalı n.:miyle 
ma .. af ya lanın öa&nde balık 
tat•• çoe ~uldar bir ar alık ol· 
tala11D1 :aiır bir ci•ı nln ta· 
lnldıiını farketmiıleı 'Clir. 

Dikkat edince ba· ıan ıu· 
da yllz6 kıoyaa ylzea bir in· 
ıan cesedi oldağana. aalıya
rak koıup poliıe b· al.er ver
'11İtlerdir. 

Biraz ıottra mer aarlar ya
ka yerine gltmiw,, diğer ta
rafba aaı~etçl mı•deiama
mi Edip OaallErztıa ile ad
liye tabibi Enver Karaa da 
n.k'adaa haberdar edilmit· 
Jerdir. 

c •• t denizden çıkarılın· 
ca baaan hlki paataloa •• 
çiı,Ui mintaalı elli beı yaı· 
larıaL'8 balıkçı kıyafetli tr•Y· 
ri mBsllm bir adama ait ol
dai• ı~rllınlıt&r. 

CeHdf aıaayrne eden ad
liye tabibi Ea•er Karan 61& · 
mi tip heli ıörmlştar. Ylz 
Ye bıı lnamıada balunaa bir 
takım yara ve ııynklar bir 
cinayet, yahQ·t kazaya deli
let etmektedir. 

Ce1et Morg• kaldarılmıı
br. H&nyeti Ye bldiseaia 
mahiyeti talakik edilmelrte
•ır. -·--
Her giin 300 

bin ton 

----
Baıvekilettea teblii olan

.muıtur: 

Ebedi ,efimiz Atatlirk içia 
.Ankarada yapılmaaı karar-i 
laıtıralmış olan anıt - kabir 
projelerinin lsazulaomaaı için 
ev•elce açıldıit ilin edilen 
beyaelmilel aerbe1t mibaba· 
ka•ıa [ 30 10-931 hribimde 
.saaa erecek o1an müddeti-

İ min, ahvali b1Zara dolayııile 
· bir m&ddet daha usatılması 

:memleket içinde ve dıtıDd• 
ıbulaaan bir çok müsabıklar 
:tarafıadaa Yaki mlracaatlar 
' Ye bu buıulta ileri ıtlrülen 
mucip 1el1epler ıöe öaiade 
tutularak aıaiıdaki baıuı
Jar kararlaıtınlmıınr: 

1 - Milıabaka mldcleti 
2 ımart 942 akıamıaa k•dar 
mablmııtır. 

2 - Tirkiye dalaili11de 
'baluaa mllnbıklar, proje
lesriaia ba tarilae kadar aaıt 
kabir komiıyoaaaa •asıl ol
maı hll.lanma11nı temia ede
calderdir. 

Tlrkiye dıpada bala••• 
mlaabıklu .iae, ya Tlrkiye 
dabiliadeki mlubaklar ribi 
projeleriaiD ayni tarihe ka
dar komiıyoaa •aıallntl te
mia edecekler ye yahut iki 
ıabat 942 alı pmına kadar 
projelerini halandakları mem 
leketteki Türkiye aefaretha
aeıiae t•lim eta:iı bala••· 
caklardır. 

3 - Mlubalraaı• tali
matname •• proıramiyle tlt
ier e•rak Ye teraitiacle baı
kaca biç bir deiiıikUk yok-

ı-37- Y••.,.:H. O. T. 1 .............. .. ......... . 
EollDtau aldığı lklııı 
!raporla Sultan ıa. 
madln ırandar bltı
lisiıı sııııtıiını il
rındl ıı ızırııa -ır 
ıoı rıza aildır-ı i 

Meru kale1iai J•rle bir 
ettikten Ye blitl• ıaki•lul· 
ai doiradıktu ıoara ylae 
iki koldaa yollan•• ••••• 
dttiler. Niıaparda tekrarWr· 
leıtiler. Meru barbıada il· ı 
diirdükleri Moıollana lllle- · 
rini ancak 13 ıtacle yauWI- · 
diler. 

Niıabara bir baltada ..... · 
lar. Baruı ela maka9 .... 
16aterdiii için maalenf n• 
rada da pek , çok ida•lar 
icra edildi. 

Herat üzeri•e JlrlJ• 
Talay Han lniaları b.,.... 
kolayhkla zaptettiil içla 
halka dokuamachlar, i~ula· 
den bam kamaadaal• n 
bir miktar uku llanlul-e• 
ta. Fakat Tmy Hıaıa or••· 
tehirdea ayrılınca Huatldar 
&zerlerine hiicam edip laı•· 
ıiai öldlrdiler. 

Ba •aka11 balter alaa 
. Ce•ıiz feaa halde alalrl_.. 
dl; 80 bin lriılllk lalr ord• 
ıevkeclerek ıehrl• yıkılma· 
aıaı we ahaliıinia klmllea 
kılııçtaa reçlrilmeaial ••• 

~~ . 
Talara•r (a.a) - Uaayted retti. 

Pıeıia ha~ muhabiri Pink- i o-- Gelea ordu bir bamlede 
ley yazıyor: Almanlar ne- ,, hri aldı, ıs kitidea ba~ 

lraa yola ile malzeme aak- bitin abali ildlrlldl. 
bafta araaı, it flal •• •• Ceaıiz Tala• Haaa Wr 

d liai kolayl•ıbn'IJak: içia bl· )er normu• ;ı 
parça. • et ~ '.I' metap yazdı Ye baada:•Bla· 
Ur L t idi am y&k gayretlerle çab11hyor. 

a, yaaa yaram Of' Berıı·a (A.A) - Moıko·a- de de iaua olmak .... ,. •. 
1 L Yeni yollar ya pıfmıı Ye mn- .. 

A maa paraıı, mara ı ıı"le ıeaı·a •.::adar merbamet• cat yellar ıı lh edilmiıtb . ••• garbında Almaa kıtalara " 
Karaı Treater ye kam10.•lar Bura açtıkları . yeai bir 1armada liyiz, fakat o•a yeriad• •• 
(Ba aoa iç kelime•İ cemi k&rfezi limaalara- ıelea liyı k olama" •rhtmek .,. 

kt ) 1 ıu Raılana huap olmat •• ça- ..1 yo "'·· Amerika• Ye n1i111z mabe- ıaa ·olar. Eier ıea ae •· • 
T eıml1e ola•mak.. meatade• her ti• 300 bin mİ:ara kakılıp kalmıı bia çok ları öldBrHyclia ba !İIJIUI 
Saba almak... toa kadaraaı naklediyor. harp arabalarile kuıalqmıı- . meydaua ıelmu ve biai tu• 
S.Ymek, boılaamak.. o-- lardır. rar ata'.Mbrmai• ilzam kal· 
Hlrmet et.ek, ria1•tt• i»ala•mak YaJ ---o mazdı.. dedi. 
Aramak.. anm,ıı Tekzip Sobatay ceaapta• c.• 
Şi•di.. Berlia ( a.a) - D. N. B. ordaıa da ıimaldea ylrlp· 
Ucu.. Teaer pallab aj•••ı bildiriyor: Ediliyor rek Talsraa öa&ade tekrar 
iyi Schleclat feaa Siyamın Tokyo elçiıi, Si- birlqtiler ve iki iç ıl• ip.-
pek, çok wıair•r daha az yamın Hiadiçiai badada- Tokyo (a.a)-Harbiye Da· de Tahran dlıtli. 
ha,aa Merıea yarı• aıker yıtdı;a haberini yalan- zırhta Japon · SoYyet lsudu· Bu ıarda yine S.11ata1· 
kaide lamış •• T 6kyoda imzalanan duada bir hldise eldap adamlarından yeni l»lr n,_ 
Kıyaıt, kaideye ayıa• maalsedeye Taylaad blkiı · hakkında Taı ajaaıı tarafıa- aldı. Baada Salta• ll•ltaı 

"I · ö d d·ı L b · ·d dia "Her ıeyclea ..mu:ıar ıaJn lnyaıi kaideye aymaya• metiaia riaye edeceı •• 1 y- • an neıre ı •• aa erı 11 • k 
11 

mdır 
'---------~-----ı lemiştir 1 detle yalanlamlflır. . canı ·kurtarma • -~ ... ~ 
~ SiNEMASI . - diyerek .u .. ı.ı, .....--

't .-a ı ı ANLA'R HAKiM. ITORKÇE ı Haraadar lraleıine rl••--
lla ~'Jr•mıada aayın lzmirll mlıterilerine ı ı ORM SOZLU ı miş, keacliıi de Irak yol•• 

'1L_'41eceti filmi m.Bjdeler... ı ı ilk Defa Warn•#r BAXSTER iLK DEFA ı tntmaı. KDPl•e r.ı.ra-::· 
-,'-••• Ye aeYile• iki meılıar Ye H· ı ı • • ı da 30 bin efradla ota • 
"'11aı1 11.1ıkah• kraı.... ı . A te8ler Diyarı Arızona Gibi ı nıclcli••e 1ör1ttakt•• •e Wr 

L RDI ı • ._, middet kaldıktaa ıoara 
~~ • HA : : ilk defa Back Johnea ilk defa ı R ia zaptını clayaaca laiç 
~ ~"1rdllrleri Tlrkçe Siıll S S iki helecan ye dehıet filmlerini... ı bi~y yerde ba11ama111a imkl· 

"IJ AŞIKLAR ı ı YENi SiNEMA ı aı buluamadıitnı aala .. ı, 
'la ı ı -. :l Karandar yolaaa tattaja bU,. 
~~ • 2.15 - 4.00 - S.4S - 7.~ - 9.00daı ıcamhariyet bayramını• birinci gliaündeıı itibaren 11iılere : diriliyordu. 

t U. il. Memleket Jaraab.. ı tak•im edeeektirBayramcia ıear.alar:9 -9.45 ·12.30 -3.lS -6 -8.45 _ Dı.,••· ·nr -: 

_, 

1 \ 

.. 
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29 ilkteşrin 
29 llkteırie, llkteırin 29 
Coıkua volkanlar .ribi dünyayı •!lraıyoruz, 
Sinıtıleri •urarak aıırhk kayalara, 
Y aHtbk · ıliaeı dolu 1iri11 hjr yurt, Anku a 1.. 
Ba temel yiceliiia taıluıaı kueıklar, 
811 temel aalanlann ıaferlerial 1aklar, 
Ba temel doiurmaıtur atiye bir coıkua mel, 
Altltt olıa el~ cilaaD biç llflılmaz bu t emel. 

. BaıBa koıua, baykına, H•İDİll arkadaılar, 
Blı 16kleria otl11y111, ıöklerde yerimiz •ar, 
Biıimdir ıerefl' ıafer, blıim aıillik, mertlik, 
Hepimiı: bu vattı1aa oldak birer Mehmetçik ... 
lzmlri• kuca;ındait. buıln haylurıyorÖ ı, 
29 Illdeıria, · lllıteı,tn 29 

Münakalit 
beyanatı, 

Vekilinin yeni 
lzmir limanı 

zaman yapılacak ne 
latanbul - M6nılrallt ••· 

kili B. Ceadet Kerim lact • 
da11 bu akıımki trenle An· 
karaya ~areket eylemiıtir. 
IZMlR LlMANINjlNŞASI 

Vekil bareketindea ••vel 
••k11balaa heyanallada de
miıtlr ki: 

.. _ lzmir limanının inı• 

oluDaca;ı hakkındaki haberi 
IJea de ıirdlm. Limanın ye
aiden iap11 liizamudar. Fa· 
tak lapa ta derhal baılaaa · 
cak deiildlr. 

AVRUPA iLE 
MÜNAKALAT 

Sivilin~rad • Pityoa hat· 
bnı iıletmek için demiryol· 
ları idaremiz ıa ••da bu · 
battı• biit&.a iıtaıyoalarıaı 
te1elliimietml1 baluamaktadar. 

Köprülerin inıaaı ıabata 
kadar ikmal edilmiş olacak-
tır. O tarihten ftibarea Av
rupa ile kara münakalibmızı 

doiıudaa dotraya kendimiz 
temin etmiır olıcıtıı. " ------------... 1-------------

Alman te bli ği Ereene ocağı· 
Berlia-, {-a.-.,

0

:;:;: •• ttb· DID kongresi 
liil: 
Doae~t• dllımaa takip 

edilmektedir. Kıtaluımız Ka· 
matofka ıebriae ıirmiılerdir. 
Baruı So•1etler2a taak imal 
ecle• merkeaidir. Cepheaia 
diter kııımlarıada bareklt 
terakki etmektedir. 

INGILTEREYE HÜCUM· 
'LAR: 

Britaaya deniz aakliyahaa 
hlcom eden tayyarelerimiz 
bir vapur kafilHiaden 12000 
toDilitolak l»lr •apara batar· 
maılar, cllier l»ir •apura ela 
•tar baıara uptmıılardır. 

Hollanda ve Manı ı~billeri 
lıeriacle 13 laıiliı: ta11areıl 
c11,1rıumıltar. 

AFRiKA DA 
Şimali Afrikada tayyare· 

lerimiı: Tobrak çeneıil\e 
ma•aff akıyetle llücam etmiı· 
lerdir. · 
DBıman Alman topralıl.,ı 

lıeriade uçmaanıbr. 

--oı---

Bir senede 
evlenenler 

Son bir yıl içincl~ lımir 
1 ewlenme dairesine e•lenmek 

lı:erere 1782 çift miraca· 
ı atta balanmaı, bunlardan 

1576 çiftin niklbları kıyıl
mııtar. 112 çift e•lenmelıten 
• .. ıeçmiı~ •• 30 çiftin de 
ewli olduklara anlııılarak 

ı • lltlracaıtleri reddedilmiştir. 

• 

---o-_.,_, 

Bornova cümbariyet halk 

pHtiıi Erıeae ocığıaın ae· 
nehk koaıreıi Cemal Ka•11k
canva bıthiında, parti reiıi 

Halit Kocaoflu vi belediye 
reiıi Ethem Yeğinin ittira• 
kiyle yapılmııtir. 

idare heyetine Malamat 
lnceoğlu, Muıtafa Kırmızıoğ· 

111, Hilleyia Çankaya, T~la
ıia Aytaç, Haıaa Kaya mu· 
rabhaıhklara da Mahmat in· 
ceöğlu, Cemal Kavukçu, Talı· 
ıio Aytaç, Ramazan Ôzka· 
ıap, Mustafa k.ırmııı ve Ha
HD Kaya ıeçilmiılerdir. 

---o---
Boya ihtikarı 
Yapılmış .•• ---
Şerbetçiler çarşıııacla bo· 

yacı Recep oğla Darmuf 
yüksek fiatle boya ıatarak 
ihtikir yaptliı iddiaaiyle ad

liyeye verilmiıtir. Yakında 
muhakemesi görülecektir. __ .._,.. __ 

8. Halit Ziya 
Tapo ve lıadHtro amam 

müd&r8 B. Halit Ziya Türk
lıa" şehrimizden Aakuaya 
ritnıiştir. 

Milli oıyanıro bilet1erinizi 

Kamatofka 
işgal edild~ --·--
Radyo gazeteıiadea: 
Moıkovaya karşı Alman 

taarruzları faıılahdır. Sov· 
yetler mukavemet ediyor. 
Alrnaolann her giia ıiddeti 
utan taarruzlarınıa netice· 
ıialiği Jüpheler uyandırmak· 
ta:lar. 

Münakale batlanuan Alman · 
lar tarafındaa boıulmu~ v~
ya işgal edilmit ve kısmen 
tehdit edilmiş olması itiba
rile artık Moskova bölgeıia· 
de J cenuba kuvvet gönder· 
mek imkinı kalmamııtır. 

Don mühim bir scnayi 
merkeziolın Komoto•ka ıeh 
ri de iıgal edilmiştir. 

- .. --
Hırvatıstan 
Karadağ 
Hudutları 

Roma (•.•) - ltalya· Hır· 
vatiıtaa arHıada Zagrepte 
bir muıhede imzalanmıştır. 
Bu muahede Hırvatistan ile 
Karadağ arasındaki hudut· 
ları tahdit ~tmiştir. 

Budut 1914 te A'uıtuıya-
Macariıtan imparatorluio 
zamanında Hırvatiatanı Ka 
radaidan ayıraa hududun 
aynid ir. 

--.. ----
Çorumda 
Yangın 

Çorum, (a.a) -~G~celeyin 
ııat 21 de ıebrimizin çarfı· 
11nda bir yangın çıkmış ve 
birkaç d ükkin yanmışlar. 

Yangının büyümeıiain önüne 
geçilmiştir. 

... ~~"'"""~""""""'~'""""""'~~. 

Mebuslar 
Konya mebaıa B. Ali 

Riza Tlirel •• lzmir mehuıu 
B. Sadettin Epikmen Anka· 
raya gitmiılerdir. 
Iımircleki dı ğer mebuılar 

da yaran Aakaraya hareket 
edecekler ve Mecliıia cu· 
marteai gi nkü açılma mera· 
ıiminde buluuac•klardır. 

Mosk 
Kay1 

---o---
s 

Londra (a.a) - Acali tiu 
askeri mütali lan: Mos ova 
cephe inde bav utlarrnı 

müdafilu-e yaıdımcı rolfüıü 
oynadığına şüphe yoktur. 
Fakat hiç bir şey Moskov 
m~dafileriniıı mubl Şt m cc 
sauthıi ve yüksek s uş 
kahiliyctirıi uoutt ıramı:n:. 

• 
Mojııysk ve Maloyuosl 

vt çte bazı mevkıler kayb -
dilmiısa de Mosl:ova ruüd • 
fanı sarsılmamıştır. 

Burada bi1çok demiryo u 
hath birleşir. Mo kov d bir 
muvaffakiyet Alaıanlı;rıo şi 

mal doğu ıre cenup doğusu
na doğıu ilerlemclerini,şimal 
ve ıimal doğu m··oak le 
hatlarının kesilmeııini intaç 
etmiştir. 

Ruz ve 
dan o uyo 

-
"Radyo" gne"esiue öre, 

dıf politika aleminin en bü 
> ük bidiıesini dorııınm2 ğü
nü müout"betiyle Amerika 
cümhurresi Ruıvt. tın irat et 
tıği raıtuk t . şldl etmel-tt:dir. 
Bu ııutk, arhk Almanya ile 
A m .. rika anısında ııorı'n 1 
mübaseb~ Uerin mc vcut olma· 
dığıı. ı ıçık bır ifade ile an
latmaktadı r. 

Hatti Ru:ıvelt nutlıunde. 
iki memlekes anısında buı 

kı11mlarda hubın fiili olarak 
mevcut olduğunu röylemiş 

ve demittir ki: 
"- Biz, o zamand d r 

Hitle tle ateş te ti etmek i · 
temiyot duk; ilk ateşi o 11ç ı, 
bunu tarih daba çetin olıua 
kaydedecekt ir. F•k t unutul 
mamalıdır ki ilk leşi aç n 
değil, son kurşunu tao g • 
Uptir.,. 

Italyan 
Roma (a. a)- Dün 11kşam 

Britanya t ayyeroleri muhte
lif yerlere bo01bal r atmış 
tır. Hafif ha; r üç y r h 
vardır. 

Antika 
Satın 

ve 

!erdir. 

ti'~ CI 
. bıtt• 11!1~ " · 

Eski T&rk riimüşleri, ayarılart ıamdan ve ç y t kımları, e.tlı t kımluı eskı 1'' ~ ~CI 
1•zıları ve kitapları, ıevahi kumaşlar, istofalH üç etekli entariler, işlemeli ~~ku:',ç•I' ~ıı,t 
ve havlular, Saksonya ve muhtelif por elen p rçal rı, eski Küt hya .çıa ı p tı'"ı' 'tıı 
beykoz ~r~alar, vaı~!ar, bey• keller, k lcmtra~, m kt ~e di~itlcr, eski uıM•~'olL1P 1 ~. 
koltuk, vıtrın ve ıtıl yemek odas1 takıaılar1 ve her rocvı esln güzel pı~ç•I• t• il' , ~ 1 

satmak iıtiyealer, lütfeıı bet güm sıal: dokuzdan o iki e k dar hourp lı ~ 1 

Ziy•y• müracaatlan rica. olunur.. ~~-

( Saıdıt ) Ki•• lnd fi ln:m~ .. 
artoıı , 86• 
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