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llatılıtekirler bilmelidirler ki kaıaaçfarı az, cepler cılız ve bu yüzden çocuklarının 
tı_~1', ren~i ıoluk olan vataadaıtar hük~met.imizin m~vafık bulduğ.a fidlerden .. vik

tlerıe mal Hba!ar, ba v&taadaıları beyıalerıodea, bogazlarınd~a bıçaklayarak oldür-
'-"hı,a lıaia katillerdea baıka birfey ıayılamazl r. • .. 

'-li111ıne ve hıinaae a1al ve vı11ıtalarla kazandıkları p ralardan da bır hıyır iO· 
' 8111 ıibi muhtekirlerin bir gila ya vicdanlrnnı azabı 

P •e periıau edebili~ •• 

~ 

veya kanuaun mütbiı pen-

Son D kika 
,~-.arda 
"'lllınııar 

Alman Ticaret 
Heyeti 

Ankarada Od 
ı 

sadaıaskeri 
vaziyet 

il • Ankara, (a.a) - Bir ticı· · 
~ ııuaıı ret anlışmaaı münkeresine 

'•teraaayonal fuarını memur bir alman hey eti bu 
~~ ılzelleıtiren ve sabah Ankaraya vasıl olmuş 
.. ~ ~~;"'' paviyoalar ara· tur. Hey' et garda hariciye 

."""'aıaa takip ettiii vekileti adına karşılanmış· 

''' •ıil ıaye dolayı· tır. 
.; çok beyeaıilea, General Katro h..a-•• pawiyoa tüp 

..... ....._ ıewealer cem· 
... ~'tik zo•k ıabibi 
,,J!:•lanmız tarafın· 

._ ıa urif ve em
~ tl'•aa olmuıtur. 
t~'tdıaıa muhtaç fa· 

ltaı&ara ve a•ker 
• 

111 
llla111vafık leretlerle 

~i •• •efiı ve zarif 
~~~ ınlhtesna bir 
~e ıetiıileu bu 
~ ._blan fevkalide 
~' 1~ fiat farkların· 
''dılecek meblii da 

~ ... ~Ueleria muhtaç 
~ .... İatdacakhr. 
~ himayeıi alfan· 

11
, , bir fedakarlıkla 
~ t.' ~ece ıind&z nö· 

,~., ediıea e11anın 

Beyrut (a.a) - Suriyeye 
veril~cek iıtiklil bkk1uda 
alikadar Suriyeli liderlele 
konuımak üzere Fransız baş· 
kumandanı reoeral Katru 
Halebe hareket etmiştir. 

mutıafaza v~ ••tıııua vakfı 
vticut eden bu cemiyetin ve 
yurtsever bayanlarımızın her 
hayır iıiade olduğu gibi ba 
pa•iyonun tanzim ve idare· 
ıinde g6ıterdikleri büyOll ve 
parlak muvaffakiydlerden 
dolayı da tebrik etmeyi (Hal· 
kın Seıi) milli bir vazafe ve 
içtimi bir borç 111yar ve bu 
gibi zaferleriain tevaliıiai öz 
yürekicn temenni eder. 

IRRI SA L t 

~~ll)on ne demişti, 
9ltı ~r yar;acaktı, 
~ ' ne er geldi?. 
:_ ~·••llb ve ı&a&a harp hadiıe· 
~. •a bl1Bk Ru taribçilerinia 
~ hlalmıı eıerleriadea bllllaa 

~ ,:~laı tarihi etodu birkaç gine 
1 L...... ~~1u. s .. ı). nde okayacakııaız. 
~ •~ tetkikatın ıoaancla zamanın 
~ ,~taa.nnıa tebeddlllb hakkıa

"'ltal.alar Jlılteceiiz .. 

Londra (a.a) - Royter 
ajansının muhabiri Moıko· 
ıvada çıkan lzvP.atiya gaze· 
teıi mubarıiri ŞQDluı söylc
mittir: 

Mıı1co•ada hayat normal
dır. Halk sinemalar• gitmek
te deniz kenarlarına gez
mektedir. Almanlardan ah· 
nan esirler çok g.ecç yahut 
Y•1hd11 ki bu da birir.ci de 
recedeki uuurlrrın azaldı· 

ğını göstermektedir. 

Almanlanııı balen kullan· 
dı\dıuı t:ıyy reler yebİ ıiı 
temdendir. OdeHda üç ga· 

• 
zcte çı kıyor. Şehirde erzak 
boldur. Odua sokaklarında 
ellerinde bombalarla dolatan 

ve Rumealeri çok korkut. 
muı olan Karadeniz bahriye· 
lilerini halk smpati ile kar 
şılamaktadır. Cephe ıehre 

16 kilometre uz ktadar. Yal· 
nız ıllrülerio evvelce uıak
laıtırıliDllUldaa dolayı et 
mebzul değildir. 

Milli Şef lstanbulda -·----
Reiıicümhur laönü bur1ada11 lıtanbala 

~etrif ettiler. Bur11da ziraat mektebi ile 
askeri lisesini yiyaret buyurdular. BaraadaD 
halkıa caadaa gelea büyük teıabiirab ara
sında ayrıldılar. Mudınyaya kadar otomo· 
biJ He gittiler. yoldaki köylerde durdular. 
Mriaoa aürüleri ile Z6ytinlikler hakkıoda 
izahat aldılar ve direktifler verdiler. Bar
ıanın güzelliğine hatta .. Burıa her ıeyia 
6raeğidir" buyurdular. 

o 

lzmirin 9 eylül 1941 
kurtuluş bayramı yıl· 

dönümü kutlulama · 
v 

programı _ ... __ 
lzmirde bulunan mebuılar, ıivil, aıkeri 

erkin ve ıubaylmr, p11ti mensupları; mec· 
liıi umumi viliyet izaları, belediye reiıi ve 
ıehir meclisi azaları, matbuat mDmeuilleri, 
bankalar, resmi ve ticari mile11e1eleJ' di
rekt6r ve mümeuillerlyle cemiyet reisleri 
ve bütün yurddaşlar aşağıda yazılı oldai• 
ıekilde lımir kurtuluş törenine davetlidir. 

1 - 9 eylül ıalı günü aabalıleyin ıaat 
7 de ' ' ımi dairelerle parti ve hasui ku
rumlardan davetli olanlar C. H. P. merke· 
zinde toplanacaklar, oradaa Halkapıauda
ki ıebithie gidilerek aziz tebitlerimida 
abideleri batında aıkeri bando tarafıadaa 
iıtiklil marşı çalmak ıuretiyle t6'eae baı
lanacak ve bunu miiteakip çelenkler ibide
ye konacaktır. lzmirliler namına Kız mu
allim mektebi müd&ıü Rahmi Balaban ta· 
rafından ~erilecek llutka ıebitler lbideıi 
karııııada 1er alan altı mlfreze komataaı 
cevap verecektir. Nutuklar bittiktea ıoara 
ıebitlcrimize hiirmeten m&freze havaya ıi
lib atarak ıayıı borcanu yerine retirecek· 
tir. Bu ıuretle ıebitlilde i tören bitmiı 
olacaktır. 

2 - Bu törenden ıoara Jiiit aıkerlerl· 
miz . at•iıda goıterilen tekilde iç koldaa 
lımire gireceklerdir. 

Birinci kol Eırefpııa - Kııla. 
ikinci kol - T e.pecik - Kııla. 
Üçüacll kol - Halkapınar - Kııla .• 
Bu üç kol ıaat onda büı&met ve kııla 

öniiade komutanlann u1gaa bulacakları 
yerlerde duracaklardır. 

3 - Saat 10.15 te Kadifekalesindea ab
lacak topla veril~cek iıaret lzeriae bltla 
halk ve nakil vaııtaları ıa1gı borca olarak 
bir dakika oldukları yerde daracaldarclar. 
Bu ıırada Kııla ·ve hiik&met koaağaaa Hal
ka pınardan relen aakerJerimizİD Öalade ba 
yere gelmiş olan atlı müfreze komataaı 
tarafından evveli Kıılaya ve sonra blkl· 
mete bayrağımız çekilecektir. Ba t6rea u
nasında bando bayrak martını çalacakbr. 
Banu miiteakip kııla balkoaudaa (Pa.ti 
viliyet idare heyeti izaıındaa Ekrem Oraa 

tarafıadaa bir autuk ıöylenecektlr. Ba me· 
ruimden sonra törene iıtirak eden ukeri 
kıtalar Atatlirk caddesini takibea yerlerine 
daj'ıla caklardır. 

- Deoamı 3 üncü 9altilede -
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liiiiii7ıiiftlliil i .ağjyanın Carlaritı1·~ Kapıya ~ sıkışa· Deniz aşın yer. 
rak olen .. çocuk lerde 35 bin 

------o---
lıtanbul· Takaimd~.C&mbıui-

yet caddesinde 199 no. Vitalis 
apartmawıada oturan Peroza 
adında bir kadın, kocasına 
•11• ıöndermek üzere evel
ki akpm aaaeıile beraber 
Beyoj'Ja po•taaesine ıitmit 
6 yaılarıadaki kızı Mariyi 
apartmanda bırakmıtbr. 

Poıtaaedea geç vakit dö
ae11 Pınz apartmane geldiii 
vakit, kızı Marinia kafasını 
demir kapıya sıkıımıı bir 
vaziyette görmüıt&r. 

Ba feci manzara karıııında 
çalııaa döaea Peruza, cocu· 
paa11 imdadıaa kaımapa da 
uvallıyı ölümdea kartara
maaaqbr. 

Kaza etrafında alikadar
larca tahkikata devam olua· 
maktadı. 

yeni~ Zalanda 
askeri var 
Lonclra, (a.a) - Deniz aıı· 

11 memleketlerde baluaaa 
Y eai Zelaadala kuvvetler 35 
bi11 ••ker balii olmaktadar. 
Ba kuvvetin bir kıımı Ya
aaaiıta11 •• Girit barekiba· 
da aiabetea ajır zayiata ut· 
ramııbr. laailiz doaaamaııa· 
da aabay Ye er olarak 4183 
Y ~•İ Zelaadab bul•nmakta
dıı. Yeni zelaada filosunda 
OchiU., Lender İ•imli iki or
ta kravuör vardar .. lagilte· 
re de ve orta ıarkta ve aa
ir yerlerdeki hava kavvet· 
leriad• baluaaa yoni Zelu
daldafaa mikdan 2500 dlr •• 

Yeai Zela~da ıeaede d6rt 
bia tayyareci yetiıtirmek için 
bir proje hazırlamaktadır. 

İzmir Defterdalıiından: 
Satrı No. Mabammea S.. 

.. Lira Kr. 
792 Uçibacli Karatq ıiridi Barhaaiye So. '69 180 00 

ada 4 parsel 90 m2. 37 ta jfı baae. 
793 lki11ci S&leymaaiye Araı ao. 596 ada 4 75 00 

~arsel 250 m2. 15, 17 tajlı ar1a. 
794 lkiaci Sllleymaniye T oka1cba so. S92 ada 31 00 

14 parael 102 m2. 9 kapı aamarala arsa. 
795 Karaatiaa Mı111h caddeıi 786 ••• 17 par· 360 00 

Hl 88 m2. 343 kapı 225 tajb bano. 
796 Karantina Sami efeadi ıokafı 785 ada 200 00 

2 parsel 116 m2. 3 kapa 3 tajb lıaae 
797 ikinci Karantina Sami efeadi ıo. 1747 ada 150 00 

9 paıael 21,S m2, 9 tajla ev. 
798 lkiaci Karaatiaa Sakızla ve Şelait Nbtm 65 25 

aokak 1731 ada 9 parael 261,75 m2. bili 
No.la araa. 

799 Köprü Mıanb caddui 1737 an 46 par• 11 Si 
sel 74 m2. 445/1 kapa aamarah ana. 

IOO Koprl Mııırh caddui l 737 ada 47 par1ol 
ıel 37.50 m2. 445/I kapa aamaralı arsa 

9 25 

801 Karantina Mıaarb caddeıi 825 ada 3 par.tel 101 25 
405 m2. 406 kapa aamaralı ana. 

802 Gödepe Yetil lımir aokak 8S2 ada 3 par .. 
ıel 256 m2. 17 tajlı arsa. 

100 00 

803 Göztepe Y eıil lzmir akak 8S2 ada 2 86 40 
puael 241 m2. 14 kapa aamarah ar1a. 

804 Karaçay mahallesi Emi11ıbey aokak 1381 125 00 
ada 9 parsel 76.SO m2. 6 tajlı llADe. 

805 Ahmet ağa mahaUeai Keten çarıısı 876 so· 75 00 
kak 248 ada 35 parsel 28 m2. 23 tajla 

806 

807 

808 

80, 

araa .. 
Ahmet •i• mabıllui Keten çar1111 876 
sokak 248 ada 34 par1el 26 m2. 2S tejlı 
arsa .. 
Haıaa Hoca mahallesi Çuha bedesteni 337 
ada 120 parsel 15.25 m2. 124 tajh tonoz 
dilkkin. 

70 00 

300 00 

lstildil mabailesi Gündüz sokak 31S ada 432 00 
14 plrael 95 m2. haaeuia 192 hiaıede 4' 
bi11eai. 
Bornova Etrene malaalleai Yiiıbaıı lbrıi- llS 00 
bim Hakkı ıokek 676 m2. 66 tajla ar a 
9e abır. 

Yakaricla yaS1b emvalin mWkiyetleri peıin para ile 28·8· 
041 tarilaladea itibaren 16 fi• mlddetle mluyedeye ko· 
aulm111tar. 

ihaleleri 15 9-941 tarıbine miiaadif puarteıi ıani saat 
15 tedir. Taliplerin mubamPl'9• b delleri &zerinde J&ıde 
7,S depozito akçeli yatırarak yevmi mezkurda emllk mi
dlrlliüade mltepkkil ıataı komlayoauoa mlracaatleri illa 
o1uear. 5521 

L ı: v Et ' 

Ya":I::ak' L -~~~"'!~~er · J 
Oıbaniye mahalleaiue Be· -21- Yana: HALiL ZEICI o-e 

kir otla Alımet kadıa mea· !5!C!i222_a &naz a 72 

eleıiadea lımail oihı Ah- Fakat ÇHeviçia kaçtliuıa kaaut ~ 
medi vücudaauD mabtelif paçdJarı ııvada. O ela biti• ıipla~ 
1erlerindera yaraladıtıadaa Viyua sarayıaa temerkis ettirdL Ç .... 
yakalanmııbr. oaan kaaaatiaco Çareviç a•cak •..Jtt.._,_. 

§ Peıtemalcılarda Huu. •••diade ıaklaı: abilmifti. 
oj'la Şevki kadıa mueleaia- Çar Viyaaaclak elç&.lai çajarcla t• -
dea Ali oğlu Melamedi bı- kaçak oflan11 balmuı emrial verdi.• 
çalda bacaj'ından yaralada- 1717 yılıaıa ilk ıla& elçi veliala•• wı' 
tından yakalanmııtır. balm..,ta. 

__ 
0 

Elçi, Fraakfarele kale kapa•acla •--' 
elan karqbnrkea 20 ilk tepiacl• ~ 
kartal otellae iki Polo•Jah ubit p.,_,JI 
ka7makam Roldaonofıki •• km• •• ,.t' 
mlliıdm Kremetald•I• miaaflr old~ 
ilrdl. Lokaataadaa H miaflrler ~· 
da malümat aldı. O da ._..ya ~ 
rial 161lecU. Elçi la• ka,..U•a _,.. ,,. 

Hırsızlık 
Kijıtb.aae cadde•iade Ya· 

da ojla Davi Selib ofla Ali 
Risarua 1 S kiJo barda demi· 
rial çaldıiıadaa yakalaamıı
br. 

§ Babribaba parluacla 
Maıtafa otlu kaaber Bebçet 
oila N&aeyiııia 150 kar111 
para11aı çaldıiıadaa yaka· 
laamııta,. 

--o--
Yaralamağa 
sebebiyet 

Çayırla bahçede Mebmet 
otla arahaca Marat idaresin· 
deki arahayı muıtafa oflu 
Mabmuda çarphrarak >ara-
lanmaııaa ıebebiyıt Yeıclii· 
iadea yakalaamııtar. ---
Yankesicilik 

Anafartalar cadduiade 
Mabmat otla lllta• llaatafa 
kıu HaticeDia cebincleD 20 
karaı paraaıaı yaakeıicilik 

ıaretile çaldıiındaa 1akalaa· 
mıthr. -
Bıçak taıımak 

Gaıiler caddeıiiadc Hamit 
etla Hamit Ye Halit Ofla 
OsCll aaıa 6ıerleri11de birer 
bıçak bu!unarak ahamııtır. -----,.--. 
IBA tahta kuralarıaı yok eder 
IBA madeni euayı parlıtar 
IBA lekeyi çıka11r. 

Pa9yonu111uz lı Baakaıı 

pavyonunun yaaında (30) 
numarala puyondur. Pera· 
keııde de sataı yapılır. 

Müstamel rad
yo alıyoruz 

Bozuk • aailim, llihlrlli 
torba i~iade de olu 

Tamir. lılilaat tebdil moD· 
taj itleri 

Fiyat şekli açık adrea 
tafıilitlı mektapla 

lamir Poıt Reıtaat 
ZES ttlcoarı yam•as 

............. ~ .. ~-

Bre.Java rittikJeriai Ye Alba kas ' --
kaJdıklanaı da lf(eadi. 

Fakat budu ilerlllae clWr .. 11...et ~ 
madı. Fakat ~ala lliriade INr ..- s
di. Keadiıine ur&Jcla sisli Wr ~ 
oldafua •• t.11 toplamama çare~ ft
J&UJ• ıeldiii tarilalere taacllf ~ 
llaber •ereli. 

Bu cu11111a aclı DolMrr icli. Callll' ~ 
miufirlerla Tirolclaki lraJe . ......... ~ 
daldan•ı ôi'r•••••• laeraber ._....,. ~ 
çınlmalan çarMiai de clltl , ulf .,, 
elçiaiae : 

- Bir kaç lt111 sabiti bua 1..-~ 
•• bea l»•lan ba .. toduı ~ · 
miıti. 

S.fir CeYap verclJ: ~ 
- Ba nuıl olu. EtJa •• ~ 

811 çalacaia• ı._.dır. Hem !tir W ...-, 
- Sefir c••aplın para .,. ,.JI ·~ 

Balluıa iti• lçl•d• katla• .. Yat• P 
tlaa bir ordap ltour. "" 

Ba laabu lurlae Rm elçW ,.,..._ ~ 
laata Romlaaçifi eliler ıı ~ R• ,......,. 
ılaelercli. ., 

Zabitler bir iı J•pamaelu pAl/Jlll:_. 
• ••• ı..ı •• ~ •• .,a .. ~ ~ 
ele tetebblal•d• ......... I~ 
.. 1ı latecli. t/I 

Harld1e anan ila impuat0ı99.-fi 
.. ,elea laaberl olmaclalt cenlıfila ~j 
imparatora• laiç bir Poloa,U .. ,.........- · 
himayeıinde balanmaditaaı .a1Jedl· '

Sefir ıakata ba1ale •iradı. faka! ...-_ 
ıua ilabarabm ela bertaraf .. _.... ~ 
defa olarak yllba111• slatlerdi t• 
disiae dedi ki : 



e bir Haber· I eri : ~. -;;-
un· msım 

1_: aıuhteliti 10züm piyasası 
"'karahları ıhugün öi'eye 
~ 1 yendi ·doğru açılıyor 
it.~ ~cak ıtadyoman· Oı&m pi7a.... buzü• aa· 
~lale bir ~•Jİrci 1Llt at 11 · 12 •ramada ıçıla~k-
~•• Aakara ve iz· hr. Bna Çartamba gib.l ıD· 
~telltleıi ua11aıda Fu· dr plyaauıaım açılması bkip 
~ içla J•pılaa maçta edeceil.tlr. 
--\ttllu A•kara mab· Pi1asalaııa açılmaaı emri 

41:.~1 J••mfıtir. dla aehYea kaydedildı;i ıi· 
•~ •laabakalaraa· bi ticuet odaıaaa deii& bor .. 
""- J•pılaa maç ol- HJ• veıilmiı hulaemaktadar. 
~ .:,:-... ıeçti. AJıaaa halterler, 9 numaralı 

it.....·· de Saimia alla· lzlmla •fiab 40 karQft&D, 
:-.... ta.af mlclafff•• iacir lajiliz ciaeYia fiab de 

' PftalbJI Salt si- 20 li:ar111taa •Pia d1tm•1•· 
Mtt. rol• talavil et· cejiai teyit etmektedir. 

. ~ ..... 1·0 i1111ir o 

~ ..... uiılU İllliİ· Balık bir ka· 
lalı am uumada d d 

l"' İambire ikiaci 1011 iDi ısır 1 
._ 1'i · Gibelyahda deniz kıyaaa•da 
~. laeıiaa Aallaralı· cllba ... t 11 ıalarmda•prea· 
~ ~eçerek IOI leri• ifaduiae nuara• bir-
~ılle tl••I l»ir cleablre bir fok babjı ıabm 
.. lıL....ıft: • Kaleci Fik· etmiı, o mrada ubilde r•ı· 
......_ ~loajea yapma· mektc olaa Gbelyalıda laöal 
~ ~ batabilirdi. •• d Li L- M 
~ ~lanaa tlotra ti- ca eala e ••• • aaa Dl· 

.._ ~. laiauoa aetice- tafa ••11 30 yapada ve dal 
~:" :.... .. pu Sait Wns· bayaa Melek Ereiaçia lıe-
~ ~ "'*'-•• lçlad ro- riae blcam ederek ba ba· 
~ Sf:Pb. Ma~ b• aetice 1••• aol tarafaadaa •• iki 
~ lııııa~ laHWyıtUe aiu- yeriadea aaarmlfbr. 
~ılt ~ a. akfam ... t Ftrafta• Jdifilmeal kula• 
\:.-..; ta...i; lçel malatelit· fok balaja deaise ablarak o 
' IOll -~ 'Japt• macla deaiıde llalak avla· 

makta olaa balakçalana ua· 
tlallarıaa lalcam etmiıtir. 

Bir balıkçı klrekle fok 
baJıia•ı ko•mata ç.hımaı lae 
de aaadıa deYrilmiı ve ba· 
lakça deaise dltmlftb. Fok 
Mlıja .. daaiae dalarak kay· 
balmapm. 

Ba7aa llelek Erdinç tedavi 
edilmek kere memleket laaı· 
taauiae aaldedilmit, deaiu 
elife• Nlıkçı lıartanlllllfbr. 
Fok balafaaıa itlifi içta de 
ebafa motlrler çakanlmııhr. --o--
ç111iııı 111111 

ıtıı 111 
lkiçeımelikte 382 lad ıo· 

kalda Ali kızı 17 1•11•da 
NadJ• aclıDdaki kaı, ıaJfİ 
mcfla bu temu mabıall 
olarak doiardup bir erkek 
peqaaa eYiaia beli çaka
rau bırakmıı, çocata• fer· 
yadıaı dayan komıalara po· 
liai bakrdar etmltlerclir. 
Çocak kartanlmlf •• aaçla 
alla da tatalmaı ı baıta••J• 

o 

.. ,.. 

{llOW-Mll) 

lngi!tere ile 
t icar ti.t11i z 

---o--
Londra, (•.a.) - Tlrkiye 

il• lnriltere araaıkda ba 
laaftalar sarf&ada ticari mi 
badelaler iki memleket ara· 
aıuda mevcut ticari uaüaaae· 
b"tleri• ebemmiyeti•i 161· 
termektedir. So!il laaftalar 
içinde lariltere Tilrkiyeye 
cemaa bir milyon 600 bia İ•· 
ıiliz Jiraaı luymetiade eıya 
ıandermiıtir. Ba eıya ara
sıada Tirldyenia ltalyadaa 
ithal ~dem .. diji bin ton ki· 
tat, burafat dikme makiae
leri vardır. Buadan baıka 
laıiltere TBl'kiyeye lokome
motif Ye Yaıoa da ı&ader
miıtir. Ba eıya araaıada 
Tlrldyeaia iaıilteıedea ı•· 
lea lokomotifleei we ajır 
malz"meaia tabliyeaial ko
laylaftırmak iıere iıkeade· 
roada bir meadrek inıua 
içia mlukereler careyan 
etmektedir. Dr. Kladyoıaa 
Tlrk· AJmaa ticaret mllake· 
relerini yeaidea açmak &zere 
Aakarada bekleadiii bir 
sırada ba taflilitaa Hrib bir 
elaammi1eti Yardır. 

--o--
lngiliz tebliği 

Loadra (a.a) - Dla gece 
bombardıman ıeHiaiae mea· 
ıup ta71areler Ren ba.vza
mada Kalı t•larlacle mllaim 
bir ıaa 't kaaçak fabrikam•• 
lalcam etmiflerdir. Hava 
çok alzeldi laedefte birçok 
iafilikler olduta glrllmlf 
ve birik 1a•ııalar çıkarll· 
IDlfbr. Almaa7ada mlaa • .... 
llt Ye baıka eadlatrl lae
defleri bombardımaa J•pıl
auıbr. SalaU mahafaıa aer· 
viaiae meuap tanarelu cila 
ı•ce No. veçia Garp bahk 
J•i• fabrikaaaaa iaabetler 
ka1•eclilmi1 •• ba fabrikada 
J•aı•• çakanlmıfbr. Ba lut· 
reklttaa 8bombardımaa tay· 
yareai diamemlftir. 2-3 •J• 
liil ıeceti kayholaa bir bom· 
budama• ta1yaıeaiaia mi· 
reltebab kartaralmııhr. --------
Mecburi 
Hizmet 
Malte, (a.a.) - 16 • 60 

yaı aruuuiald bltla erkek
leri• mecbarl biımete tlbl 
tatulmalara bakkıada aeıre· 
tlil•• aıaamname clmluia· 
clea olarak ban uaatlarl•r· 
baba mecllarl lıiuaet ifa et• 
mek kere davet ecHlmifler
lerclir. 

8 EYLtJL JN) 

lzmiriıı 9 ., ylül 1941 
kurtuluş bayramı yıl
' dönümü kutlulama 

w 

oroeramı 
- Baıtarafı 1 inci uılıil.J•-

4 - Saat 10 30 da atılacak ildad topla 
bir bava fdoaa ıebir llatlade açuflar J•pa• 
cak Ye fabrikalar, vapurlar didik, kam· 
7on •• otomo~iUer konıe çalmak aaretl1I• 
ordaaaa lım~e firdijiai mljdell7ecek· 
lerclir. 

S - Saat 11.50 da lımir •ili7et Ye ka. 
ıa idare beyetlerile Halkevindea birer ml
m ... il ve Karpyaka Halkewi m•-.ı.r.. 
Karpyaka orta Ye ilk okalluı IOD aaaİfla
naıa iftiraki1le Atatlrkla aumaaa mua-
rıaa aiderek birer çeleak ko1acak ve ora
da Vedide Karadayı taHfıadaa bir aatak 
aöyleaecektir. 

' - 9 Eylll Kini bltla yarcldaılu ev .. 
lerini, dükklnlanm ba sl•I• ı•refille .,. 
pa bir ıekilde doaatacaldardır . 

7 - Zafer alayıaıa toplanma 1ui BM· 
malaaae iıtaıyoaa kartı11adald F enfpqa 
balYa11auı .. i •• aol kuımlari1le Gut 
bulvarına kadar lmtidat eclea ulaacllr. H• 
teıekkil burada keadiJeriae fltVilealt 
yerde aaat tam 15 le buır bala•cak
larchr. 

8 - Zafer ala11 aaat IS.30 da KMife 
kaleaiadea atılacak topla ylrlJlp batll· 
yarak (Aaaf artalar caddesi) Tilkilik, Ar.
ta içi, Baıtaralr, Kemualb, baklmet IClila 
i•I 1olayJe Atatlrk lae1kell öalae l'elecek 
burada keadiJerbae ıiıterilecek JWlwi 
alacaklardır. 

9 - Alayın harada toplaamuaaa mlte
akip maallim Mitat Okıaacak tenfıadu 
bir natuk sö1lnecek •• •atakta. ...,. 
bltla mleuueleria padvecefi çeleakler 
lae1kele kaaacaktar. 

10 - Çeleak ko,.. iti Wtiaa ...... 
oaaaca yal marpaı çalacak •e bltla laalk 
martı aiyli7erek baadoya iftirak etleceis 
ve safer ala,. iade budo oldap laahle 
heykeli• laladea tbimle l'eçecek 'Atatlrls 
cadcleaial takibea Dr. llaa•fa EaYer ca4-
deai yoluyle KIJtlrpub cloj'ra 10U..cô 
oradaa dajalacakbr. 

11 - Gece kanda f•er ala11 ,.,..._ 
cak ve &mir laalkeriade Aat 21 Cle Wr 
temail •• Karp1aka laalke•iade Ü Wr 
kouer Yerilecektir. 

12 - Gerek ijledea ••••iki, l'••k it· 
leclea aoDraki pr-.ıamaa tatWkiH C. il. 
P. Yillpt idare be1eti ln••clU Retat 
Lebleblcioj'la, kasa idare be7eti 1z .. adu 
Ha1clar AryaJ, marka komatam ,., .. , 
Hakki Erfia, emoi7et midir maaviai Alt
dallab Oıcaa, batlromi•r Nirad, Maarif 
midir maa•lai Hadi Ak1ol, bel.O,. aa· 
bata midir& Falari Girer, bedea terW1•· 
Iİadea Salt Oclyalr, CeYat Ta•er, IRf •· 
aaf birlikleri reiıi Remzi Ze1tfa ve lam, 
laalkeYİ kAtibl Naci Ta1la11 bakacaklar " 
,akalannda ifareti mabı- tafıı1HM
larcbr. 

13 - lzmir kaıalanndaa da•et lsuiae 
plea btyetleria kelacaldarı 1erlerba w .. 
ma11na •• allkadarlara bilclirifm..ı.e 9miaf 
•• iıçller birlitl reiı •ekili Remai Z.,U. 
•• beledi7e zabata mllcllrii Falari GINr 
memardar. 

14 - Jandarma ve emni7et mem..ı.n
le aıkeri inalbat uleriadea ıeçilecek w;... 
mlfreae al•JI• keaarlarıaı maüfaa eile· 
cektir. 

15 - Alay maa17ea aaatte •ıma\'aae· 
dea aara liıerine 7lılyecektir. 

1§ 
Y arı•kl •aa•amısa. nfer ala11aıa ~ 

ı Ü) llt p oir•mn. ı aynca \'epedccoıi ı. 
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ı Alllfl 4 )' [tlXLIZIN iiilJ 

Dr. Behçet Uz'un 
---o,--- DYO·TELGRAF HABERLE-4i" En ıOhlı vasıflarından biri 

Yazan: TEVFiK PARS 

Meıbur Fransız muharrirluinden (Piyer-

M...,....M*fP' e;we e fBJ 

1 dyo hah rle- Ruzveltin an-1.Jlıaan tıbdldlll 
ri hüla~aları nesi vefat etti .uıı ağılııııllZ" 

•nınnıuHıııırıııııııııııuıııınııunmıuıııuııııı•ı1111111D1 ---o-- Vafinıto• (a.a) - Rıİİ" . re Beaoit) ıençlikte bir ticarethaneni he
aap itleri acniıiade deker tutarmıı!. Fakat 
o, her büyiik muharrirın hayabnda olduğa 
ıibi ıüaliik ibtiyacaoı arıdıyabilmek içıD 
karakteriyle biç alikaaı olmıyan bu iti ba· 
bqarirkea, ayıai zamanda mütemadiyen 
yuı yum•iı da ihmal etmezmiş!.... Hcıtta 
baza• o kadar iıleria ııkı olduğu bir za
maada, o, beı altı kiloluk büyük besap 
defterleri11i11 üzerlerine koyduğu kiğıt par· 
çalarıaa romanlaunı ve arııııra ıaıeteJeıe 

werdiif makalelerini kaıla ıöı araıında 
yazar çiıermiı!. .. 

Likin, buuun bu vaziyetleri baıında bu· 
laaaa, ye belki de fikir ıti'barıle kendiıin

d•• çok dda mevkide olaa müdürünün 
aa:un dikkatiui c lb •ttiğinden kendııini 
kontrol altıaa alarak, onu ıııud n g yri bir 
meııale ile yakalamak, ve şirketin büyük 
direktiirlne ıikiyette baluaarak itindea 
çıkarmak iıtiyormuıl... 

Ve bir ıüa, buna muvaffak olmuı, ( Pi
yer B~aoit ) bir romanının en h yacanlı 
.. bifeleiai, bl)'ik besep defterleriniu üze
ri•• koyclaiu kiiJt paı çalaı ıaa ieçirirken 
midir tanfıadan tutulmuı! ... 

Tail bay midir, derhsl bu kiiıtlırı ala
rak, bl7lk direktöre çıkıyor, ve kendi it· 
leriadea ıayıi itlerle meıgul olaa ıeoç 
(Piyerre Beaoit)ia yazılarını ıöstererek ti· 
kiyetlerde balunayor, •e muhakkak suret
te iıiaclea çıkarılmauaı hesap itlerlaia se
llmeti umıaa iıtiyorl... 

Baaa lzeriae büyük direktör, ( Piyerre 
Be•oit)i• yualarıaı tetkik ediyor, ilsliib ve 
ifadeli•• aon derecede hayran kaldıiındaa 
ve iluide b&ylk birer olabileceği kanaati 
keadiaiade hHıl olduğundan, hasıl oldu
pada•, heup ı,ıeri mildürüne fU cevabı 
Yeriyor: 

- Peki, (Pie.-re Beaoit) i itindea çıka-
11yoram, bugünden itibarea iki miall ma
•tl• benim kitibi amumimdir!... 
. V (Piyene) bu mewldde daha olıualaşı
JOf, ve bir ıiln b&tilnfcibaaıa eserleri kar
tuıacla hayran kaldıtı beynelmilel ıöhret 
Ahibi bir (Piyerre Beaoit) oluyor! ... 

lıte dererli belediye riaimiz Doktor 
Behçet Uzda ıörlilen b&yük h11Jetlerden 
biri cJ• paç mab•rrlrlere kartı ıaıierdiği 
Hmpatl: lalıilayedir! .. 

Gl•CI laterili ki, ba Hhada çok luaır 
olan mllleticaizia ıeaç mulaanirleriDi. ıeaç 
iatldatlanaı 1lluek mevki adamlarımız, her 
.. hacla bima1e etmq, eaerji •tii•mlf, kir
pe çailaııacla devrilip ıitmemek için on
lara duteldık etmif olıaalut.. 

----.rıoı---

Samsun istasyo unun· 
inpab tamamlandı 

-·-----
S.1811111, - Samaan demlryola lıtaıyo

•••• ..... tı tamamlaamıı •• mllnakalit 
Vekaleti adaaa valimizin rİJllaeti altında lıir 
tlre•le aplaf reaml yapılarak iıtaıyoa itle
meye llailamııbr. 

IRAIOA llMAILAR Haydpark, (a.a) - Reiai ciimlıur ba1 Raveli• 
Cumhur bay RasYelt'i11 •ali· mukarrer aatkaaa • .acı SiPER KAZIJOR deri diin nbah Hayd park' nln ll&m& _doı.,.~,ı~ 
t 87 d f t · ti ıembe 1B11uae talik e 

1 ·ı· 1 k• 1 d • J•ııa • ve a etauı '· Saaaldıcnna aöre R 
naı iZ ar as 1 u us Reiıi Cumhur ve refik•ll •. • 

anneleriDin öl&m 1•taiıada Green laldiaeli hakkı•~ 
müftOsüOü i temigorlar ölünceye kadar kaım.,ıard•r. ~=~~~m~~':::c!!:. ı:::ı 

Bay Ruz•eJt'ia bu .•lı .. m fıada mltallalar serd• 
irad etmeıiae iatizaı olanan tedirler. a-= Alman adaki 

Yahudiler 
hakkı da 

nutku puıembeye telair et- Mevyork Taymiı dl~ 
mittir. Almaa1a Atlantlkte 

- • - ,.ca;ı ıeaıilul torpdl~ 
iiai bUdirmiıtir. AIO~ 

filo kova (a. ) - Fıanıız 
va. t>pervcr kadıeları P ria 
civarı da Alma far hesabına 
çılı~ 3 fabrikayi ateşe ver
mişlerdir. Bu m seleyi mü
zakere için Viıi dahiliye na-

Fin tebliiİ bu kebil tebditlerer _... ... 
et iyecektir. 

Heliinki, (a.a) - Fia reı· 
mi tebliği: Temmuzda Lado
ga ıöllniin fİaıaJi prki•fade 
baılayan tauraz hareketi· 
miz uzun bir tevakkuf dev-

zırı Parae fitmittir. reıiaden ıoara yeniden can• 
Londra (a.a) - Röyterio lanmııtır. Bir glallk çarpıı· 

bandım hildirdirdiilne göre madan aonra 75 'kilometre 
Iraolılar aulb ıartJarını teHk· katederek ıyir bıtbaa var• 
külle bekliyorlar. Alm n ko l dık. 
loniıi arasında biiylik telit --•-

vardır. 1Gecek· S t 
Bu koloni Ruslardan ise 1 OVye 

lngiliz kotroluna girmeği t r· tebligv j 
cih etmektedir. Alm11.n elçi· 
lak binasında 800 Alman Moıkova (a.a) -
•udır. Dualar biaa etrafına Bütün cephe boyanca mu· 
ıiperler azmıılardar. b1rebe ıiddetle devam et• 
Tabriiod;ı ıüküa iade olu - mektedir. 

muıtar. Memleket normal bir Raı bava kuvvetleri Almaa 
haldedir. lngilizler yalnız Piyade ve motorize kuvvet· 
Almanlar değil Kudüs müf- lerine bucamlarda bulanma,. 
tusu ve Iraklı aailer hakkın· tur. 11 tayyare kayıbana mu-
da da talimat vermiılerdir. kmbil Almanlar 23 tayyare 
Sovyetler handaki Almanla- kaybetmiılerdir. 
rın kayitlız ve ıartsız teıli- ---o--
mini iıtiyorlar. 

Berlia (a.a) - Almanlar 
Amerikan torpidosuna teca
vüz eden Alman tabtelbabi· 
ıiaia kendini kurtarmak içio 
Amerikan torpidoıuna teca
vüze mecbur kaldığını iddia 
ediyorlar. 

Tokyo (ı.a) - Japoa· Ame 
l'İ ~aa aalaıma11 imitleri b8 
y&mektedir. 

Amerikan res
! mi tebliii 

1 

V aıiaıton (a.a) -
Din çıkan Alman ıaıete

lerinia iddiaıı bllafıaa Ame• 
rikan muhribi mfttearrız dei· 
il kendiaiae ilk def'a ateı 
açan almaa tabtel&alüriaa 
mukabil hlcamda balamaı· 
tur. 

Loı:dra ( a.a ) - Taymiı 
ıazeteai general Golia Irak Ra•J•J• ve Çialilere laarp 
oıduıarı ıenel kuramay rel•· malzemeal videtmiftir. 
liiine tayia edildiiini yaz· V •fİDfto (a.a) - Urap· 
maktadır. ••J clmbarreial iatifa etti. 

Berlrn (a.a) - Almanya. Sebebi dahili aiyueHekl •· 
da 6 yaııadan blyik olaa zu nolraııaıa oypaıadafa· 
yahadileria bepıi ıiilıle· dur. 
rinde aarı kumaıtaa 6 aclu Roma (a.a) - Mauolial• 
bir yıldız taııyacaklardu. O· Dİa Hıtlerle aoa mllllraba.ta 
tardaklar mahalleyi müsaade ••d•ttiii ribi zırhla tim••· 
almadan deiiftiremealer. leriai tarlı ceplauiae ıln• 

Bu emir 'bitin Aim••J•, dermek lzere teftiı •tmit-
Polaaya, Maravya ve Boh- tir. 
miya yalaudileriae de .. mil Zorib (a.a) - Fıa•aadakl 
dir. laviçre koalOlotlakları kapa· 

Berlia ( a.a ) - Kanada bldı. 

.Flılar 9 bil ti 
al-ılır ,, 

Berlln (a.a) - &erU:..,, 
kert kapaldaraaıa • ~ 
mal&matr ıör• · rı..--Iİ 
ceplaeaiade yeai ma••"J-
7etler elde edllmif ~ .
larclaa ahaaa esirleri• ':.-
darı Viparidea ah- 1 I' 
da dalllJ oldap ...... 
km biae &alii olla~ 

Tıtdlr EdllW 
llılçeımellk cadd..ı fl 

diye mıntaka lcnir •• '
Ali Şaa Meramıa ••~ 
.. ube ıöaterclijl ~ 
blhall muamele ve ~ı.t fi 
aıada ,.asterdiii ·~;,
temizlikten ora il ~ 
kendiıi takdir edi._. _,r 
Biz de IMSyle vazifetl.-

mii18" ıi;t~.~ ! 
111111 t111lll11 ... 

baııııır ,,tt 
15 ı&a için foat ~ 

ba•a ti1atroa•••• ~-.. .,,,
werea Eti t1,.tro1t1 .,..-

leriacle T••c"' 
AkordiJO•llt Cl.ı 
caa Ytlma AB •--:.E..~ .... -
limlut ... rak .. sll' 
Safi,. we •• ,_tB ....... ,..-· 
laılmiaclaa BaJd 
erkek ut~ 
Ha,.t~ •• , 
Oaa, S.1 Atat 
s1w .... 1nat1tı'
rodad1r. 

Milli • pı ango Verinizı 


