
on birinci yılına kavuşan fuarımızın ihtikara sapanların 
dikkat nazarına •• 

iki muhtekir daha tevkif edlldl 
• • 

~ illa merasımı 
~~balak bir vatan
hl 11 lıuzıniyle oa bi

-...~•a kavuşan Fuarı· 

çok (t& ak olmuştu 

. -...-..ıllble açılmış \'e 'nu· 
l6Jleamiıtir. 

~ .. ~EKILIMIZ 
'?~ t~ı.ş TIR Ki: 

auUetieia büyük 
._.-;• Ebedi Şefin bli-

' ·~•Dı huıü ile ın· 
.• ~1•liih11iziD ve milli 

._,;1t• yüce tim•ali 
~· 6nüade minnet 

1 
llılı e.ğilmeyi aail 

'hrııu . ., 
tt Vekilimiz Mümtaz 
~ d&ı. Fuau açarken 

hlıtını rıpğıya yıı· 
•utkQ irad buyur· 

'· lı.a.idiler 
f 

a:•11ı Bııvekilimin 
le teılluyonal Fuarı· 
~ l•rtfini bana tev

. Ba veızifeyi ifa 
' 'l&ce Milli Şı.fimiz 
,, Cumhureiaimixin 

'•llmla11Dı sayıa 
~ laakkmd&· 

._!_. faluile 1erlne 

~-:- ..,ıen bir va· 

"•~ili.iı nutkua

-•ıt leketia sıtı· 1 !et ~. İ•annda bir 
t-!'"• teıkil eyledi
~~ tekimülilr.da 
~•ı balaaan kıy· 

11• rei•imizle ar· 
P.,_' t.luUr ve tebrik 
~ '• rı1111en ve aem
~tlda ittirak eden 
~tler m&mtasille· 

\ lllıı ve Faarın, 
'ti .. lcll taatlar altın-
": 1•ratmak kad
'': 1111111 tebarüz 

•• ara go· 
lltlsların 
'-'8rklrtlldl --"'-1t ) - Şark cep· 
w_ ''1~r tarafından 
~ l•Jdetli bir ta

•tl•rimlz muka· 

Ol • Plık&rtmeie 
llaQl\Qr, Kıt'ala· 
1" top meYıl· 

~•ldııarak bir 
•aa etmftltr· 

- - - .. 
Ü•tte Ticaret Vekilimiz, 
altta Belediye reiaimiz nu
tuklarını irad eder/erken. 

Soiı D kika 

Alman fevka
lade tebliii 

... ----o-...---

Beılin, (a.a) - Bu iabah 
Alman umumi k1rarsıihı ta· 
rafından mcşr edilen fevka · 
lide resmi tebliği: 

Gomelin fimalinde Rus 
ordulara ağır bir mağlubiye 
te utratılmışhr. 17 piyade 
fırkası, bir motorlu iki znh
h beş ıüvaı i iki bava livası 
kıımen mağlup edilruiı veya 
esir edilmittir. Aynca 78000 
eair alıamıı 144 tank 200 
top, 2 zublı tren iitinam 
Yeya tahrip edilmiıtir. 

---o--
Rustebliii 
Moıkova, (a.a) - Bu ta· 

bah neşr~dilea Sovyel ru 

mi teb!iiine göre muharebe 
bt phenin bütün kııımlarında 

d vam dmet.tcdir. Pazarteıi 

günü 38 Alman hyyıuesi 

dütlhiilıniiıtür. Sah gllnü er.· 
reyan eden bav• harpleri 

ESDattada 27 Almae tayya

ıui dtlıOrülmüıttır. Zayiatı 
mız 8 tayyareden ibarettir. 

---:m--

Lord Halif aks 
Ok tavada 

Va•ıiarton (a.a) - lngil· 
terenin V aıinitoa büyük el
çiıi Lord Halifak tayyare ile 
Okta•yaya ıiderek yemeli 
orad- ye mittir. Bliy&a elçi 
baıGD ıkıam d6Decektlr. 

da bıı kudretimi:z:i wchaf za 
~dcbilm yl n talie ve e de 
tesadüfe m dyun değiliz . 
Neslimiz bu m zbariyeti te-
r ihio kayrlettiği bin bir ruu · 
ıib~tten liyıkiyle ders al -
ruk iç ve cho politik sıoı, 

milli menfnııtl ri, milii i Uk
Hili, dar insanlığın sulh 
idt lini de bilm ün olduğa 
kadsır mahfuz tuhm bir is 
tik mdlc yürfitm k imkanı
nı bulmu~ olmaıına m dyun
dur . ., Demiştir. 

Bu11d n so ·ra tic td ve 
iktısad!yabmtzııJ ve Milletler 
arası münasebetinin inkie f• 
bakımından olan değerini 
izah etmiştir. 

- Devamı 4 üncü •ahifede-

Edenin Mesajı 
Türk mllletine hitap 

etmek benim için · 
'TfUktlr 1 "·Dedi 

Londra {• ~>- lngiliz ha
riciye nazm Anthoay Eden 
radyo ile lzmir fuom.ırn EÇl

hşı müauebctil Tüı k mil
letine bir mr'saj göndererek 
demiıtir ki: 

Izmir eat~ı·aa1yonal fuarı· 
aıo ıçıldığı bug61'l asil Tilrk 
milletine bit p etmek benim 
için bir zevktir. ha p zıuna· 
nında böyle bir fuarın açıl
ması çok rOçtür. 

Eden fuarın açılması ve 
fuarda in2lliz pavyonunun 
bul11om1&1 Ti\rkiyc ve tngil-
terenin iıtikballerıne olan 
itlmatlaranın bir burhınıdır. 

Memleketimiıi bir kaç 
ay evvel ziyaret eden Mlater 

------
Istar.buldu Tumbeıg bu davat şirketi 

umumi sntış müdürn Dııvit ve sabt me
. muru Dizi '"is k ııdilerindctı cep f~ne,feri 

içia pil isti)·cn lstanbul tacirlerine ptlleria 
bulunm11dığrnı ~öylemiş1erdir. 

Yapılan ılkiyd üz<;rine zabıtebıa yaptı· 
ğı araştırmada dilhkindı bir cok pil mey
danı çıl..arıldığ'ından bu iki şahıı yedinci 
sorgu hlldmliğl tarafuıda~ tevkif ettfril
miıtir. 

,___..--o---
1941 vnauet bOtçısi henüz tas

dik edilmedi 
Viliydin \ 941 biUçeıi henüz taıdilltea 

çıkm•mışlır. Bu hususta aldığımız malama· 
ta göre, bütçenin tasdik edilmesine seb•p 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekiletlnee 
bütçede bir noktaya itiraz edilmuidir. 

Bu nokta kadrodaki doL tor ve memur· 
la,.ın maaş).,, meaelesidir. VekAJet tip kad
ro naıarı itibara alınmakıııan lzmlre tayin 
edilecek doplor ve sıhhat memeurlaraaın 
maaşlarının hım olarak verilmuinl battı 
kadro müsait olmazsa tasarrufattan tediyat 
yapılmasını istemekte, viliyet umumi mec
lisi, dahiliye veltileti ve bütçe tetkik ko~ 

miıyonu ise tip kadronun e1aı tutulmam 
buıu•uuda a:.utabık bulaama1'tad11Jar. Me
sele hakkındaki son kararı Vetıillcr heye
ti verecektir. 

--..... -o---

Askeri terfi listesi hazırıanııor 
AnkHa, - 30 ağustosta terfi edecek 

olaa ıubaylula askeri memurlara ait terfi 
liıteainin ha21rlanmaıı bitmek üzereclir. 

Jandarma genel ko:nutanhğı da jaadar
maya meaıup ıubaylar1n terfi liıtuial lla
zarlamaktac!ır. Dığe' taraftan ihtiyat ıu
baylardaa muayyen müddetlerini doldarmaf 
olanlar sıralar• gelince teı fi t:Ulr ilecelutir. 

HALlll SESi HAllll SESiDiR 

Mamur Va ıuauıııırııızıı 
Tertibi Lazımdır .. 

Hayat bahalıhğıaın ıllndea sıüne artmuı 
memurlarımızı müık&l bir duruma ıokmat· 
tur. Devlet bütçesinden ve buıut teıek· 
knllerdeo mıaş ve ilcret •lan bir çok ymt· 
taılarımızın almakta o!dukları aylıklar, bu-
günkn vaziyete göre liçte bire inmittlr. 

Bu halin dikkate alınarak memur ve ma· 
allimler için ya ucuz erzıK ve yiyecek 
tedarik edilmeli veyalıat aylaklarına ·haber 
aldığımııa göre - baıı viliiyetlercle oliada 

gibi- babıhlık zammı yapılmalıdır. 
M6ıfik bükimetimizia bu ciheti de elik~ 

kıt nııarına alacatını kuvvetle omayoras. 
Ztra: 

Eden Mill1 Şefimiz ve de•let 
rJcalimiılı yaptaiı temaılar- HALlll SESi Hlllll SESiDiR 
daa da babıetmitlir. 
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Hnko e on ğı t rnirnb 
hemeıı hem bıtmiş gıbi· 
dir. Bin 111n iç ve dışı da 
pek a.z boy acak yer kal-
mııtır. 

Meydand l tauzim iıi de 
ıona ermiş, bük Qnı t ğa 
meydana çıkmııtır. 

- -w-o--

Meydaki t mirattau iıtifa· 
de edilerek oraya yeniden 
el ktrik di ~deri konulm ş· 
tur Mıfü ba rom güol ri d e 
Atatürk m } dan ı projektör
lerle ıaı kl o ı ıln cekhr. 

lılıbalık nlsbatlnde y az 1 atro 
t dbl 1 1 

Baıruah .rıcdt! A li Uıvi Aile 
zabıta 8 r ar babç sinin ~ımirc0 çok yı 

1 d tanın Olf ve evilmiş sa ' t· 
111 1 ki rlanudan K. K mal sah· 

Faar mnnaıebetiyle ıehri· nede hınika:lar yaratm kta 
mlze ziyaretçi alıını d evam ve herk si kahkahalara 

k bofıma t dar 
etmektedir. Bu kalabalı Egenin •> tli sanatklrı 
plerde aabıkahlann faali- Tayyip Şa;Ju kın büylik f • 
J•t• ıeçmeıini anlemek için da i rbkla b bç miz t emin 
•abıtaca lüzumlu tedbirler ettiğimizi müjde! z. 
ittilaas edilmiıtir. Ba a ' m 

latuJOD •• iakelele~I· umu· Pa a du·· cku·· •• 
mi el'lence mab!lllerıne bu r . .. u 
ılbi ayıanaaz kimseler •okul· komedı 3 l'4'tde 

auracaktar. Bilbaasa fuarda Oyrnyac ktır. 8uodın bJı· 
dalaa eaaıla tedbirler itbbız ka yeıni nutı.laralarda ilive 
eclU.ittir. edilwittir . 

iLAN 
Fiat mürakabe komisyonun-

elan: 
llıataka lktaıad M6dür!fig6nce evvele ıl c oluııc'uğu n ç· 

hile fahıikadın doğı ud n doğıuya kendi L mi nıa çım ıı· 
to ıetiıoa topbıncıl r bu m Harıu btb r torb ı ı bmir •*'••ela ve motaı de yüz otuz iki buçuk ve depo ve ma· 
;ızalarında yüz otuz yedi buçuk kuruş s .ac tardır. 

Bu k.WI Topbabcı çi ıııento trııcirıerinde mat alıp ta İı· 
ıalria mulıtelif aemthari de ibtiyaç sahiple ine P r llende 
aatacaklan o bu nok t dan ver cekleri na liyc ücreti, iatif 
murah ve mıı i za iıa ve maarıdl rı ile ) üzde br.ş ıuıbe
tllıdeki kirlıırı dah il olma · üz re iıbu çı e tofarın beher 
t.rba11Dı perakende ol&ırek azami: 
A - Basmahane, A a c k v civ rı &ell!tlerdo 145 ku uşa 
B - Tepecik, H alk pıuar, Ka nti a ve " 148 .. 
C - Eırefpaıa, G uz lyah ve " 150 " 
D - Buca ve Bornova nahiy 1 r inde " 1 SS " 
aabcaldardır. 

E - lataabuldaki fabrikalar dan kendi awlsrına nl ge· 
tirip Kal'flJ•kada 11 tış ıa dece l , çı b h r 
torbuıDI 12,S kuruı a liye, bir ruş ı tıf üc h v 
i•ı• kira ve m sr fı ı da hil o k üzere yüz e 5 ar 
•iabcü ile beraber azı,mi 155 ku t c klırdı . 

Alllsatlarlana malumu clmak üzere ) fiyet iliu oiurıur . 
(3384) 

...._. __ o-~ 

1 hisa 1 r idaresi taıafın· 
dem bina ve makine ve te
sis fiyJe birlikte bir buçuk 
milyon lir \ a mal olacak 
olrm Als ne k mınt kaıın · 
dal:i bnyük d epo ve lmaJit · 
h- enin i şa tı çok ilerle· 
mişli . Y aJ ız bioatı 800 bin 
li le tc is edlleıı bu mli· 
eıse.s , i his rlar idrueıinio 
en mod rn mti 11eıelerinden 
biri olacak, im lithaneda 
l:inlcrce ic ç.i vazife alacak· 
br. Miless nin lktiıadı ve 
içlirnai b kımından bBylk 
f yd 1 rı olaca • va lımir 
bu tesisr.tla iktiı den bir 
kat daha ·zPnginle ş ec ktlr. 

Burada ç•IJf • cak olaa it· 
çiler içto de bir çok kolay· 
hkln göster Ieccktir. Hasta
lan n ıçife, için revir ve 
çocuklan içia de b•kım 
yurdları kurul•cek.tır. 

lnbi ıular idueai bundan 
başka satı a lman Bomonti 
bir" f abri ası tesisatını da 
tevıiine Jta &r vermiıtir. Bu· 
r ıa iüıu lu t dil t yapıl
dı L.t so ra f r p imal edi-

lec k ir. Ege bölıesinia en 
çok iıtihs 1 ettiği üıüm 

mahsulüne da bu ıuretle ye· 
ni bir piyasa temin edilmiş 
olacaktır. 

1 hisar) r id resi yeni bir 
tip ş rap imalice karar ver· 
dıği~den misket ilıümlcri 

mllbayaa tm ktedir. Alika· 
darların v rdiği malümd a 

göro mi k t üzOmliuden imal 
edilen oar plar çok n.efiı 
olmak'adır. lnbi11rların yıı 

üzlim mübabıaıı pi1asada 
çok mühim imil olmuı •e 

üz&mna yfiksek fiatlo 11ta
ııaı t emin tıtmiıtir. Şimdi 
tbtlm piyaHsu;ın yllksek 

olması bu d n ileri gelmek
tedir. T uım sntıt koopera· 
t itleri birlıii de birçok mut· 

taknlardcı ilosu 7 5 kor&Jf · 
t u şaraplı li z ü.:ıı mübayea 
lit me t~dır. o~nm p ly 1891• 

ı • ) ükse olmaıı mlist h· 
ıılleri çok s vi dirm kte dir. 

luhiıular idaresi ayni ıa · 
ma da 11. s n da mUb yaa 
taıel~tcdir. Bir kı11m aaa-

son mü.deh ille ri inhi11rlar 

idar~si ia v rdiği elli kurut 

milbayaa fıati i • z 26rdük
lerinden mallarını ıimdilik 

satmaktan imtina etmekte
tedirler. 

Dr .Nuri Şemsi GOnerıı 
Hast ı A llfert J ıı r l 

cadde i de Tu i ik P r 
çqmesi ka ş sı nd~I) i maaye
aeba11e1iade kabul eder. 

-6-

O zamıa kara bir cihılet 1 
yan Rus milletini llu celıalettea :~ 
ve Raı barbırlıfıaı be, taraf .,..,-, 
deni bir millet haline koymak i~ 
ne olmakla buabl'!r b6y0k blllll 
mllıt&r. 

Avrupay• dolafb. Hollanda 
rıada •dl b

0

r amele gibi çalııb · ~ 
6frendl ve Raıya içia bir filo ti _.ı 
tlrmek azmine dBftil. iyi bir lalls .~ 
reıi kurmak için tedldkatta . ~-~ 
vesiJo Ue do keadiıial Raı k~ · 
olara k tııııtb. 
~ırlıte Ritelyl heykeUala aı 

batırdı: 

- "Allah AUala yar111aı •alll 
ct iiml öf ronmek için ba ilk~ 
yGrıııaı aenla gibi bir adamı • 
ıırım. " 

Enelce Ruı pa1talata Moako .. ~ 
adam Scapeterbarı adında 1•-1 
taht iDta etti. 
GaddarJıfı; ıalml, hır11 .,.,.. ... 

teıkUltçı, azimkir ve anada•• 
ç•lııkau olmHı itibariyle maYI 
temla dmiıti. 

Çar P•tıo Ye motrul ye k• 
na bakkıada bu kııa mılOmatl it' 
onlara okuyucularımıza taaıtbk 
ııdada gelebiJiriz. 

Slı& Avaıta•ya ıaaı31yeıl•i• JJ/j 
iç yDzlioii i5ğreadifiadea ..,.ı 
naniy•tiade bırakmııtılr. 
Şaaı61ye Şonbora zayıf •• fell'"tJJ. 

Çare•içi Rns Çan, yani ba&all ~ 
lilre teıkil etmedlfi kıaaatiıd tJ/' 
ti. Hıtti bir ı•y yapmık --~ 
taribindo uir rol oyaı,acak i~ 
fildi . O keadJ korkakhj'I••• ~ 
yordu. Zira baba11 ba otl• laı 
Moıkof kafaldarın dlflac.,181 .,-, 
fiai aalamııb. Varmak, kıt 
e cmekl R" 

Ôfreanıiıti ki ba &ed&alat 
1 

lıll. 
nia doğd°ia;a r••deaberl itti• 
met çlkmBıtl. ~ 

Blitla "lba ıeametler •• t tf/11 
ıeaç prenıe Loplıia Eydok1" 
ı .. ia eYlidı olmaııaclaa il•rlç of~ 

Deli Petro ilk karısı ve ;; ,,. 
11 ola11 Edokıı ıevmemiıti· __ 1r t'-
111 f aaaıınıa alzlal J•P..
laanıh Petrooua anası N•1 .. 
I• ~dirmekle 01111 kapılmıt ol fi 

hayattan, askerlik ıevd ... ıbll 
li denizcilik oyDDlaııDdd 
zanaetmitti. __m;. 

Edokai yabutl Aadoky• P":" - .... 
boylu, tatlı 16118, iyi kalpli 
OD yediaci Hırdald Ra• pr• 
pi ıibi bir tip 1alaibi icll. 
kabahfıın mubafua etmlfll· k'~ 

Nıtekim ikinci Nikola bit~ 
diye kanııaa bir ec .. bl 
etmemlıti. .,.,.,.. 

Petro, karııınıa b•Jll iti ~ '
leket içinde yapbj'I ••1--.:.-~ 
ettiımesdi. Nateldm evi_..,--.:.. 
slade, adeti •eçlaffe, idi ~ 
hfmKk tbere PereıOll••1 
aitmiı aradı aylarca ka...... ; 
almamııtı. Sifi" -



~aki 1 r· • 
isti ye 

:"u ili le 
li ~ tar fta sahb i v ile
"'i .b~pl rdcn dol yı u kil
~ltlli 1•tiy öğretme ferin 
t.4j •c•au ı t t ik dilm k· 

r. 
k..~aları d klll i e ait 

~-· ~Qa •il h zırt masnı b ş· 
11, 1ıtır. Bu li tc oe y b • 

' Y~tiştirilec 1dir. 

~~. -weeSı ıkı cı 
ıanesıne bastı 

~:t•ıabcld münte ir V 
"lltı ltfikhni: \'V \ i 8 h 
'- ~ den itib ren 'ki aşı 
•d,, ••11111 bulu uyar. Tobrik 
\ta 'te yıllar muammer ol· 

1111 
b ti ne dile iz. 

lerfl;d-ce 
" tıallim e 

~,:'•if veh leti bu sone 
il\ 11 liyık ol n mu ilimle~ 
-a, •ltıini hazırl mışbr. 
'te b'Y.•~ sonun k d r bu 
' b·itırıt c k ve al" kad r· 
~ lldlrile.cektir. 

ltı l 

~Patı mış 
'-4,:ll.b~?a bulun n fınncı· 
~•I bırı bir tücc ra üç 
~,,,1~11 ıattığnıdan fmnı 

,,;;;ıı ik 

1 

ıc, ok l r 
'' ''if v k 1 ti lst ubul· 
''- ) P•tııiyoıılu ilk okuU • 
~ ~iye çıkarılm ıua k • 

''llıittir. 

v 
ı h 

gb t 
Tah ( ) - P r aj n a 

bildiriyor: 
Delhi 

yeti 
t mün seb tler id mesi 
için bize t z iy 1 de bnlu .. 
mııktadır. D lhi r dyo u bu 
mü bet erin ne k d r 
do te olduğunu v şiaıdi-
y d r hiç s 1 dığı 1 

halib bil iyor. Sov •eıt' e 
mün s b .. tuı:ıız htr z 
dost ne v vv tli o u 
tar ç D lhi dyosu u 
ıı hi) e lı b rici de k lmışhr. 

D lhi r dyo u biıd tehdit 
için blllç v uvv il rimiı.l 
b şk 1 rıoın bütçe v u • 
v t(eıini muk y ediy r. 
H r yi p r y bnğh z u-
n.eden u r dyo boş bir pro• 
pıag d yapmıı t dır. 

lr n h fı eti me 1 keti· 
nin m iy t e sü üuunu 
t m· tm k içiu bütün m m· 

t1 l u\b v ba 1 flık 
esa ı o ü tenit dostan iı· 
n seb ller id .. m si c azmet· 
miş bulu ktedır. D liıi 
r dy ıu bu t h ik dici o 
nuım J uad n içtin p et 

elidir. -----o------
Pi i ç fi 

Ticaret vck ·ı ti şı. di 
pirioç fiy tt ıo t ıbiti işi ile 
meşgul bulunmn t dır. Bu 
fiyatlar y ınd Uün olu • 
cak, diğer gıd m ddderi 
gibi pirinç ü etiud ihtik r 

y pılm sının önün kAti bir 
şekild geçil i ol c ktı . 

'I· ... ILi 
~ llayet Da mi 
~il· 

~~~ ~uıuıiyei vil yete it olap • ferih! r k z ı d 
''-~ iltıdır ilk okul bin ı te.nzım otun o 843 lir 66 u· 
~4 ltttifa ıncısi mucıbhıc\.l t miri yapıl:.n k ü:ı 15 güaı 
~ 'll~ 'çık k iltaıcğc çal rılmıştır. Ger t m r aıt 
1\ ~'-ıııe)İ gör ek v g re se şer iti öğr nm k istly ıılt.: · 
~~t iil mub sebei husu iye müduriytıti v rid t k k-
~ ~t kıiltmeğe i tirak etmek i tiy eri de OD ih 1 
~,~1•ıa 1/9/941 pıu: t si s t 11 de yüzde 7,5 dcpoı.i-
~ 1 b'Aıl rile bi likta vil y t dıimi ncüm ni mfüac • 

dl 
~ il olunur. 

'~ ı Obr ı,;j H st 
ti 1:) P.tüteh s ısı 
'~'•OK TOR 
~~ılı ~onad 

iie)ler So. No. 79 

F 
y 

i i 2 
ra ıyo~ 

Yu uf 

-o-

şm 

1 m tp ş 
mut oğlu Yusufaıı üı ri de 

bir bıç k bu unarak lın

mıştır. 

T 1ı1th ve fuıunlu esi ile 
bütü gönülleri f tbed n 
Türkiy nin ı s r liç si mı· 

bih kkin k z on 
.a ·yet Yüce c in 

için B h ib b 
tet n üm saz 
ku ucul ımız 

•• •• omu-
o •• •• 

ru uzu ş · 
ed a z 

Evinizin ve dairenizin ma
den kömürünü e inize ve 
doironize te lim edor ve en 
itinalı k6mü n 9 rhiı. ş rt-
1 rımız çok elv riılldir. 

Tel fo : 3304 d Abidin 
1-3 

21 Aimtoı 

• 1 z 

J geldi, 

m k üz re g zet ııb.le neşrini bütüD arka· 
d 1 rım v işçiler D mın y f v rnım. 

HALKIN SESi - Hakikaten her ıeyde 
bi d bir ;ılik ime görühn ktedir. Alika· 
dar m• • ml11rnı dık t n z ra ı ç keirı. 

---o---

b1 orman 
s 1 ö lendi 

8 hke ir, - Ç tşamba günü akş m lı· 
tll, S \'a tep , D nişmeııt T vş ncık ara
sınd i orman! rd bir y l!gın çıkmıt eaen 

şiddctii rüzgurın te iriyle de ız zaman içia· 
de bllyünıüştür. 

S t 18.55 t y ngıo h berini alan etit
me kuJsu grup efi deth 1 eğitmen nam
zetl rini topl mış ve dört dakika içinde 
lizım ve ait h zırl narak yola çıkılmııtır. 
Başlarand öğ'retmealeri olduğu halde 08 
ğatm u wz dl bir buçu s tlik bir 

mesafeyi 29 dakikada k tetmek surdile 
y;uagıa yeri e v rmış1ardar. 

At ş bir k~ o tre k dar 11 b yı kapla
mı bulu uyo u. N mz tler e öğretmen· 
1 ri eli ri d kl k zm , kür k b ltalarla ate· 
ş hlmışl r, bir t ft rı sirayetini önle
m k ıçi fu 1 l r t mideni en diğer 
tar ftau k zıla topr ki r keşif teşlorin 
n tüne atılm ştır. Gece i OllUl!Q kadar de
v m eden f ıl sız bir ç hşm dan ıoara 
y ııgıu t m men önlenmiştir. 

--:::::::--

Bü Ü ş i imızin 
yıldönümü 

Büyü Türk ş irimiz m ıbum Tevfik 
Fik ti vef .tını 26 ıncı yıldönümil Eyip 

Halke i solo u d m resim yapılarak ha· 
tırası iby ve t ziz edtlmlş ve şiirlerinden 
bazı muten p rçalar okun rak mor ılm 
nihayet verilmiıtir. 
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0v 0:a bi~:::.;:zına ELG AF HABERLL 

aç ma er smı 

-Baftarafı 1 inci sahifede

BELEDiYE REİSiMiZ DEMiŞTiR Ki: 
"Bu saadet v n o'eyl sevgili Cumhur· 

reisimizin etrdı11d milletçe bir kRy h -
tinde topluluğumuz ve h ümctimizin uy -
nıklığıoa medyun olduğumuzu biliyoı uz. 

Düo Fu rın çılma töreninde B lediye 
ıeiıimiı; 

Muhterem Tic ı t Vekilimiz ve ıiı 

yurddışlarım, hlt bile söylediği ve bu • 
retle alkııl ı:ıan ıautku d , Muhterem Ve· 
kilimize Fu rın çılma er fini babşetllğill-
den dolayı teşekkDr ettikten sonra ' l oı· 
mızın ıükiin ve huzur ile meıbu hc.ıv ı 
içinde lzmhin nc:ş'eli mubitiode Fuerımızau 
kuıursaı bir şe ilde ve 933 ıenuinden· 
beri gösterdiii ter uki vo iDkiş.f aafb&la
rını tuviı etmiş ve en büyQğüınilz aziz 
Şefimix Inöniillü her tntlü zaaf ve ter<:d· 
diiddeu uHk, şaşmaz bir isabetle Türk 
milletine çizdiği yol bizi yalmı tehli
kelerden ve 11.hraplardan mesuo b1r11-

kmal&la lr fmoyıp O)Dİ nma:.uda medeui· 
yet tarihinde de milletimizin kıymetini bir 
l&erre daha yükseltecek ioıaoi ve medeni 
hareketlerde devım ettirmemize fıra t ve 
imkin verdiğini izah etmiıtir. 

Doktor Behçet Uz, eıki vailimiz mcıhum 
i' ntral K izım Dnigin iz mire tabietiylo 
llmir fuarında da yaptığa hizmetleri miuııet 
ve ıükranla yaddt.tnıiş, aziz ve muhterem 
Baıvekilimiı Dr. Refik Saydam lzmirlilerio 
en içten sevgi \ e ıaygılannı lütfen ibliğ 
buyurm11ını Ticarot V~kilimizden ıica ede· 
rek ı6ylıvine nihayet v rmiştir. 

* •• 
Hararetle alluılanan bu nutukludan 

ıonra Ticaret Vekilimiz B. Mümtaz Ökn.ıe11 
Kültürparlun medhı hı dd>i kordelayi kl!'se· 
rek fuarı açbktan sonra pngram dahilind~ 
pıviyonlar ziyaret ve tetkik edilmiştir. V c· 
kılimiz ecııebi p vyonlarını d bizzat bu
ıuıi marasimle &çmııtır. 

Yarınki gızetemizda bu pavyonJ r bak
lundaki ziyaret fotibaı ayrıca yazılacaktır. 

--o---
•• 

Bay Beşir Oke 

h vac • 
g•t ede 

Beılin ( . ) - D. N. 8. 
ajau ı blldiriy<ır: 

Alrn n s vaş tayy rcl~ri 
lı gill renitı Luııderl u V\.. 

Douvres ı bitleri b .. vacıl rı· 
mıı.a hedef te{ il tmiştir. 
Kilçilk bilyük bir çok yan· 

gani r çıkarmış ardır. Ir.gil· 
tere in ce ubuııd i ! yyaıe 
ın yd ol rın ınlleı ir alnn• 
1 r y• pılnıı ştır. 

lngi z hav 
o • eza e nı 

teb iği 
Londra (a.a) - Haıvn ne

zaretinden tebliğ edilmiıtir: 

Hava kuvvetlerimiıe men· 
ıup avcı ve bombardıman 

tayyarelerimiz düıms:nın İş · 
itıh altında muhtelif bölge

ler ilzerindc hıuekitt bulun· 
dular. Bir çok .avcı flloaun
d n mürekkc p bulunan kuv
vetlerimiı Fr ns llzerhıdtki 

bava üslerina ve Ostandaıd 
ı bil muhdaz g miterine 

t arruzluda bulundular. Bir 
çok gemiler~ tam iaab tler 

k yedildi. Bir g mi yanukcn 
bırak ı1 mı ştır. 

Ha va kurumuna 
teberroıer 

uenı 

Hava kurumun her ene 
olduiu gibi biu lira tebcrrü 
etmiş ohııı Eıme11in Sirke 

lngilizler ve 
Hollandalılar , 

Löudra (a.a) - loaillı 
Mnıtemlik t nnzırıaın var
diği bir öğJe ziyafetinde 
Holl oda müıt~mlckit nazı· 
rı da hazır bulaamuıtur. Ba 
mllnatrbetle lngiliz DRzırı 
Hollanda milstemldkit ı::aıı· 
rnnn ziyafette bulunması 
keyfiyetinde durmuı ve iki 
büyll milıtemlokeci devletin 
yaoyana ıafori elde için harp 
ettiklerini tebarruz ettirmi$· 
tir. 

...... --o-~ 
Amerika dan 

Rusya ya 
Ne~york (a.a) - O. N. B. 

ajanıının haber verdiiine ıöre 
ıarbi Amerikadan tayyare 
benzini :yüklü 3 Amerikan 
ve 2 Sovyet sıemisi Sınfıan· 
ılıkodan Ladivoılkoya hue
ket etmi,tir. 

Alınan maltlmata gare, 
Amerikadan Ruıyaya külli
yttli miktarda tayyare ben· 
zini göızderiJmuktedir. __ ..,_ 

lngilız - Sovyet 
-otaları 

Londra ( a.• ) - Sal.6hi· 
yelli makamlardan öğrenil· 
diğine sıöre lreu hükumeti
nin yakında lııgiliz vo Sov
üet notaınnn cevap vnceiğl 
intizar edilmdektedir. 
IWHIHfUaıtlJlllWlllUHIHlllUlllWlllWlllllllHUllUlllltl 

ihtikar 
köyünden bay Ali Haydar Kemer Gaziler .. caddesin·· 
Koçar oğluna ltıa tayyare de Riza otlu fıiıncı Ştıkıü 

madalyası verilmiştir. ekmek imali içia verilen aıı· 
Fethiyede Dudu Ar takan lardan bir çuvalını . bakkal 

isminde yurdıever bir kadıu HüHyine satmak ıuretile 
yedi parça tarlasını ~uruma ihtikir yaptığn!dau yakalan· 
vırni} et etmiş oldi ğuudım mıştır. 

mezarmın kurum t rafandırn §Keruerde tauzlfat bacıada 
y phrılmasıLa kor r veril Bekir oğlu lsmail beltdiyeyct 

Mısır ba~veiıf: 
lınin bevaıı•tr 

---o--- ...... 
Kahire, (•.•) - Mıll'.,1' 

vekili Sırrı paıa be~• 
buluaarak demiıtir kı: ~ 

Harbın bışındanbe~ ,; 
ra 72 biu tcaebiıaia i11111~1 
ne müsaade edil mit'' tı"V 
lardau çok aıu Mııırı 
mittir. 

Müdafaaya 
• 

Davet etli~ 
Moıkova (a.a) - r.t~ 

V oroıilof, LeDİDl'.ad ~ t'1 
ua hitabea aqrottat' '[JI 
y naamede ezclmle 
tir ki: 

"Sizleri ıoaaaa kad•' 
mlldafaaya davet ed: ... ~-
BütBa kıtalarımıs 

anudace bir ıarett• 
vomet etu...ektedir. __ .. ___ 

Mısır 
Açıkları o~ 
Kahire (a.a)- Bit .~ 

tayyare filoıa Mııır fıl~ 
rında bir ıemi k• ,i'!! 
btlcum etmiperıe 4•1~ mukabit hllcalD aet l lf'' 
blltlla tayyareler ~: ... ~· 
meie mecbur edıl -----

Tayyare 
Aıkeri nakliyat mllteahhidi ve lzmirln 

yilksek eı,.fıadtm bıy Beşir Öke 20 ağus· 
toı mlloasebetile yüz adet fakir ve öksüz 
yavruyı. elbtıe ve ay&kkabı almak suretile 
sevi~diımişt ir. Kerıdf iııi ctnd n h brik 
ederiz. miştir. ait 56 p ıça demiri çalarak 

1 
• B yındmn Çırpı köy6nden demirci Sadıka nttığı tes· •• i lzmir yerli ask r iki Koc bıyık lrnu 75 yDŞI G bit edilmiş ve suçlular ya ı ••ndada bir dlfll 1' 
~ bay n Ümmfih n ölümüne kalanwııtır. meydanını bo .... . ! şubesi b şkanlı. İ ~·~!: 0~·:;k t:~u~~~!' 11:;1, fFuar açık hava tiyatroS!Zf 

ı ğı dan: ~ etmi;tir. ı Sabık dorülbedayi aan'•tkirlarıadaa mDle~ ~ 
ı 312, 313, 314, 315 doğumlu g yri is- ---o-- ı (Eti tiyatrosu) s n'atkirları - LoDdıa pladJO 

1111 
~~ 

: limlaıın ellerinde tHhis teskeıeei olupl ı okul : b•t utisti Mis Döroti Biroyt ve diiayaca taoı~, ~""flA 
: askere duhul ,;e terhis tarihleri terhiı ~ rta ı Çin vary tesi 9o 6 kiıilik Duo Valtiı Rerıt '-' 
' veısikııılarıcd kayıtıı olmıy olar ile askev·: T~tilde ucşriyatın& devam ı Yunaıı va Macar v•ryetelori - Profeı6r Eti 
ı Jik etmemiş c miJer ve 941 yokl maaıoı ı edeo memleketimiziu yegiı.e : kitihk uçun koılar revüıü. ~ 
ı bu güne ka r Y"Phrmıya11 312 dahit332 ı talebe mecmuası olan (Oıta ıeeyaelmilel 10 kitilik • Liı · Orkeatra11. ve b~~ 
ı dabil ıı•yri is1imlann şubeye mllr csat· ı o ul) un Sinci tatil sayısı ı diii ilk TOrk kadın aaa1dklrı akordiyotiıl ~ I 
ı lan, gelmiyetil rin ıkerlik kanununun ı r k!i ve ::ı ngin milodere ı Can. Yılmaz Ali ve Mubıia filmleri bat rekk ~ 
ı muaddel maddeleri mucibince şiddetle ı cali intış r t ı tir. : S&fiye ve Nermindir. . 

1
..,,. 

ı tecziye ediJec kleri ilan olunur. ı Bütün t ... leb re h ı . ti ır m ili r ne: 22 ıjuıtoı cama ak,.mıadaD ıt 
lc::::m:=rs::==·==·=·=--:-::::-=.-......=-~ . ':r=:::;;ıı . • ı y cakiliirdır. 
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( S81dBİ) Milli piyango b Jette 


