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·~~L~UL 
~lh· • ... ırın en 

lı .__bayramı 
lr •emek Türkçe
~ uurt sevgisi 
''lllektlr. '' .......___ 

~- s. s. 
~ ~1 ve nurla bayra· 
ı.... ... ~ -._'• yıllarca ha11et 
~~' f te111Ji, iz mire f ell
~~ı., •tnirlilere h&rriyet, 
~ 1 .,, 

,, er ve kahraman· 
~, Hıel ve en şerefli 

~~1t reımi tebliği ardan bir şehir 
hrı alındı 

~-d "-•---
tl ( b 

Q._d "adyo 8,15) -
~ dU, • d&a gece yarısı 
''d~ ıa resaıi teblii: 
\.~İ) ~ltlız büyük bir mu · 
~~ tı' lcaıaamııtır. Smo· 
tt, '~rıada Dienel ıehri 
~ .. : reıı bir mubasara
'ttı ' d&ımaodan geri fi' t' Burada 8 Alman "hl. lrdedilmiıtir 
'""eaı· 111 diier k111ml•-
,ııı,lıarebeler bütün 

~ ~·••m etmektedir. 
~' hııcı rllnü cereyan 

~)) '• lllubarebelerinde 
~ılıl•te kaybımıza muka
't~i '1 11Iır 62 tayyare za· 

t ''dtr. 
....... _ 

~ ---~" e I t neler 

bir sembolü plan Türk bay· 
rağmı ulaştıran ebedi Şefe, 
Milli Şef~, k hraman ve 

dahi F eni} Çakmağa ve 
müstesna kumandan, sab y 

' ve Mehmetçiklere binlerce, 
yüzbiolerce minnet ve ıük

ran.. Allah cümlesinden razi 
olıua. 

F edakir ve yılmaz ordu
muz 9 eyini iünü dahi ve 
Ebedi Ş efimiz Atatilrkun 

"orduler ilk hedefiniz ileri." 
kumand•ımı harfi harfine 
yerine getirmiş ve düşmauı 

Akdeoiıe dökmüştü. Bir 
kaç gün zarfında akıl al· 
maı, fikir ermez bir satvet 
ve ıaca tla lzmiri vatana 
hediye eden Türk orduıa, 
ayJıi zamanda dahi ve kah
ramıın Şefler elinde Meh· 
metçiklerio nasıl mucizeler 
yaratacaiını blltü!!l dOuya· 
ya da göstermiş, ispat et-

An ' ara·lzmir 
......... G C• t 

mişti, ne mutlu lzmirlllere, ne mutlu 
TOrk orduıuna, ne ~mutlu böyle bir 
orduyu çıkaran TOrk milletine .. 

SIRRI SANLI 

tatürk müzesi 
açılıyor 

AtaUirk müıesi yarın merasimle açıla· 

Bis"klet turu nihayetlendi caktır. M6ze ebedi Şefin lımirde bulan-

ı 1 H
• k dukları zamana ait hatıre ve diğer bir çok 

zmİre UrS& 1 1 met eserlerle zeogioleıtirilmiıtir. AtatürRlla ya• 

b
• • • ld• tak ve karyola11, lımirde kullandıj'ı san· 
iri CI ge 1 dal, okuma odası, i•tirahat ealona, :ıearia 

Ankara· lzmir arasında 9 Atatürk heykelinde kala- bir fotoğraf ıeriıi, ebedi gaybobetlerial 
g&ndea beri yapılmakta olan balık bir halk kütlesi, Vali, teabit eden gazeteler ve daha bazı kıymetli 
biıiklet turu bul sabah ıaat Komutan ve belediye reiıi- hatıralar da vardır. 
9,40 Atatürk heykeli önün· miz bisikletçileri karşıladılar. 1 • 
de nib;y t buldu. Valimiz mcrhaleDİD birin· t u·· •• p:-- - A ld 

Biıiklct ajıoımız bay Ala- ciıi Oamana (Eıkiıehir) bi· 1 ZUM IYBS8SI CI 1 
ettin Kaunovımıo bize ver· rincilik köpaıını veıdiler, Piyasanın dünkü vaziyeti söyledir: 
diği malümata göre biıiklct- Manisa - lzmlr birinciıl Hik· 7 Numualı üzüm 33 kun:ş 
çiler Maniudan bu ıabıh mete (Bursa) Manisa - lzmir 8 11 11 35 ,, 
saat 6,40da hareket etmit· merhalesicin mükifah bölge 9 " " 40 " 
lerdir. Yarış çok heyecanlı aıbaıkanı B. Reıat Lebıebi- 10 " " 46 " 
olmuştur. cioğlu tarafından veriımiıtir. 11 " " 52 " 

Bu ıabab şehitlikte ma· Bu bü.<ük ıpar gösterişi Bu fiatlerin yükıelect:ği bşkleniyor. 
rasim yapıhrken bisikletçi- dolayııiyle baıta beden ter· Üzüm piyasaıı dün büyllk merasimle 
ler bilyük bir sür'atle lımire biyesi genel direktörü ıııyıo açıldı. Açılm• valimizin nutku ile baıladı • 
doğru akıyorlaı dı. Atatürk general Cemil T aaer i!e me· Merasimde tiliyet ricalinden bir çoiu ba· 
caddeıiae vardıkları vakıt sai arkadaş! rını Türk ıpor lundu. 7106 çuval aabldı. Borsa binuı bay-
heyecın eıı ıen hıddiae nanıaa hararetle tebrik et- raklarla aüslenmifti. 3567 çuval kooperatif 

mem bir vazife billiriı. birliği taHfnıpan kiloıu 31 - 50 kurut 
varmıştı. •· ~~iYecek? 

~~oıı,(a.ı) - Amerika 
' ı,,tı.urıuaun Perş~mbc 

edeceki ' nutukta 
' k_, .. lınanların Ameri
'• it •ldildarı vaziyeti 

ettireceği un edili· 

• 3 tt H'k --o--- alındı. Kalan kısmı da şu fiatlerle ıahlcb. 
lzmıre tam saa e ı · ıt ,. ~ 

met "Bur .. ,, birinci ıeıdı, Ruryaya Ame- ı YERLi ASKERLiK ŞUBESllDEN ı 
ikinciliii Bayram "lzmir,, •k d l ı . . " ı 
iki tekerlek farkı ile üçüncü rı an yar ımı 1 ı ı, sabıplerı b~~ gü~ .oğıedea soara ıu-: 
Oıman "Eskiıehir,, 5 metre V şington (• •) .. çü ı beye müracaatla ışleranı yaptırırlar' ı 

• .k • -
1 

u 
1
a-

1 
ı Elbiıe yalnız cumartesi gOnleri tealim ı 

fark ile relmei• muvaffak en amerı aa petro gem 1 ı ahıaır. ı 
olmaılardır. Vladivoıtok'a ielmlıtlr. zu ±i'F u ' v : :>+BWZF&& 
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Bisikl çıle Al b iii ZABIT HABERLERi 1 i "Ruayanın Carla!_l,.,ı 
Al ıeblr ( .a ) - Y rı 1 - . Berlia, ( . ) - Alm n or· ~ ~ 1.1 · · · V Eı 1 

:;~;~i;~:~o~~ u•i muh, bi; ;. _ :.~:~ ;• P~: .. .::~~.•~o~;) m~- -; Ç~c~ lar~ f ~,:= ~~.!!, !,!a!!!il,l.e:~ 
-----o 

Uiık • Al ıebir - ;Eı rıın 1 kı etrutı ktedi ·• aği. iz n billcri ·, ' k k I : ····--22- 'J aı n: HALiL ZE_~_l O 
- -- altıncı merb le bugün biıik- . ~ı~I r ıuda A lm n"S vıiş t.:ıy 1 ra 1 iÇ 'f ~e . ~ 

letçilerimiz taraf.trı.<laa Ltoşut-·· - Y releri hjm:lyflli oir. g" wi- · .Keçe.cil er'"'•Meylıaneci li- l .. =:.... Yüıb şım. Bu Polorı y1ıtlı -ka)ll1~~ 
muıtui: ·-su ltancı merh leyı kefile ine nıenıup cem'an mı. il oğlu 41 yaşında Ômer 1 ve maiyeti Ruıyanın Ye1iahdıd11. l•i"~.,-
tet'.ıil enen 131 kilometrelik 30.000 to ilfıtolu 4 diı. man Gözet ile' Mehmet oğln 25 deiitthmiıler. Bu kadın vcliabdnı k~' 
mesafe 7 ı at 38 d kikada ticaret gemi ini tabtip etıniı· Y şu;da Mehmet ikiz oflu defH metreıidir. Burasını 1 uzel tıb il, 
katedilmiştir. ier ve diğer bUyük bir tica· ile ynn l~rında bulunan Meh · gel. . . .,-· ~ 

Yarıfın bu en çetin luı- ret gemisini de mühim bns • mtl oğlu 16 Y şındı Muıtafa Yüzbaıı gitti ve geldi. Oıadak! .1•~ ~ 
manda Niı: melthı 7 ı t 38 ra uğratmişl rd r. 516 f ylül Erdiç ve Must fa oğlu 15 tor aarayında bir Macar aailzadcııo•0 f'' 
dakika ile birinci, Hikmet gecesi bilyük bir iman S • Y ıın Şükrn Arasa rakı puı bulaaduğaau, buadaa baık• bit ~ 
(Bursa) 7 sa t SO d kika ile v ş tnyy re tc ş l< ülü Süvc)f içirdikhri göıil l rek yaka; ôireaemedifial söyledi- ~ 
ikinci, Şevket (Ekit ebir ) 7,56 civ rıtd A ba uhcylad kik· lanwışl rdır. Bu kerte ıefir kliplere biadi. Dipl~tı' 
ile Oçllncü ıau m yoyu ha- g aliz taJ ytre m yd tnn ı bü· -- - - teıebbiiı&aü de ıerbe.t yapamıyordllf'- ~) 
mil olaa Oım D 8 • at 8 yük muvaff lnyetle bomb - E t aa rruz itin iç yOıOnU .,tevılk edenıemtıti. j 
dakika ile dördüncil, ' Bay- J mışlar dır. 2/6 eylu: gecesi e CHUI kendiıiae bu fatoda biri kıdlll fi ~)I 
ram (lzmb) 8 uaat 15 daki· Alman s v ~ t yy relerinin Çorakka pıd Mehmet oğlu mak Gıere beı kitialn buluadui'1111;8~tt ' 
ka ile beıinci gelmişledir. Iskenderiye deniz üsailce Hüseyin sarhoş olarak icrayı mevkuf değil mlıafir muamele• g6r ~ 

---o--- y ptıkl rı taarruz esnaaında r nJet Y pbğı ve Rı~it otlu rini temin etmiıti. rf- ' 
A lman bomb lan i rk Jima- Mu ınmcr, R cep kızı Hil- Ruı ıefiri durmadi. Ruı imparıto \ 

Kahve sıkınt s nın düşmüş ve miihim ha- miye, T hir kızı Moleh ve yaı~ı. Şu cevabı aldı : toıf' " 
s 1 olmuştur. IJir petrol de- Mehmet ızı Şerifenio evle· "Ilitik mektabum bıımdlü Af-'~tf( 

- - o--.-

Ticaretin Ofiıinia elinde 

40 bia çuval kabv~ stoku 

buJnnduiu halde bazı yer

lerde kuru kahve bulunma-

mHı · nazarı dikk•t i celbet · 

miıtir. kuru kahveciler Fi t 
mürakabe bürosuna davet 

edilerek kendileril]dea iz -
bat aJınmııhr. K bvecilerin 
htr biri günde 20 çuva l kah
•• iıleyip sat bilecelderiai 

söylemiılerdir . Bu i ı vil" yet 
kaaanile tedvir ~dilccektir. 

---o---
Bir katil id m"' 
dank rtuldu 

Bundan dört sene evvel 
Beyoğlunda Kumbaracı yo· 
kuıuada bir kömürcü dük
kinında iılenen feci bir ci
nayetin nakzen gö: üten mıh· 
kemeıi birinci ağar ce z da 
dün neticelenmiştir. 

HAdiseni ı::ı ıuçluıu bulun 11 

kömilrcü Abdurrahman, kar· 

deıi Eminin de y rdım ile 
kendilerine mi11fir olan hem
ıeril ri Hüıeyni bir 1 cak 

meseleıinden duydoğa infi
alin te: irile bir gece uyurken 
ustura ile boğ 1101 kesmek 
ıurdiyle öldürmüştür. 

Bu davanın duruvması bir 
milddet u vd neticeleıı miş 
ve DJ aZDUD t ıı.mmüd D ışle· 
diği bu cin y ttco dol yı 
ceza kar.unuı. un 450nci m d
deaiue tevfıkrilı idam ceza· 
11na ıo hk iim edilmişti. K r· 
deıi Emin iıc ölmüı bulun· 
duğunda hakkınd ki d"va 
ortadan kalkmııtı. 

Bu defa temyizi n kzı 
&zerine yeniden göıül du 
ıuıma ıonund• Abdutı hmiln 
ıuçıı iılediği t rihte 21y filli 

bitirmemiı olduğuod u, t h · 
fifen 30 ıene müddetle ğır 

şf u 

p osu y l.ılmışbr. Ayni j gece rine taarruı ettiği ad en yaka· krab bazretloriae bizzat ıunarııa. 1111 
,JI' 

b briye keşif t yy releri Süh lanmııtır. ta yazılı oldu;a rlbi ÇareviçiD dilf
111
'"' 

veyş llmacıcda demirli bu- --•- 118 e1ine düımeainden korktajaOl
11 f~ 

1 k Kumar 
yanıma göadermeıial ıifabea ia1paı•t 

u n büyü bir ticaret ge· 
b 

• rica ede11la. l .,r 
mısanı 5 r ugratmııtar. Sefir bu emri ifa ederken Çır•'''~,; 
Dün gec\;: ıız mikd Td fogi- O j amak rede bulundutuau da bildljiai 111111" 
liz tayyareleri şimali garbi K ilive etti. .1 

A lm ny y ve Norveç snbi· eçicilerde Hüıeyia oğlu f" v ~ 
liae hücum tmişti .• Bilh 

5
• HBk kı S u Hüseyin oğlu Fakat Avusturya imparatora11d•• I ~ ~ 

111 Beçkum ve Dntmundta mustafa ara H2 n oğlu Ha- vabı aldı : ~ lıı 
· L h h il b b lil b ykat kum r oynadıkta- - Ruı veUahdaaın Avaatary•1

1 ·-~ ·~ 
1" metg m iae 001 • i'inden haberim yoktur. Tahkik ed'1. 
Ju lalını tar. Sivili r rasıu- rı haber 1 alınmaaı 6zer inde 
da bir mi dar ölü ve y r lı takiben ıuç Oatü yakalacmıı· ve Ruı Çanna yazacaj'ım. .-if' 

Sefir H raydaa çakınca yü&batı ıto 
vardır. i CCe vcıl rı ve t y- tır. 
yare d fi topları 10 düşm D ---o--- çdi çafardı ve ıu emri verdi: ~i'" 

.bombardım n t yyareıi do · y k • •ı•k - Yüzbışı , derhal Tirola ıide~ rJfl' 
nanma topçulara da bir düı· 80 e SICI 1 Mnıtear bir ilimle Ebrenbeır kıl• f' f 
m n tayy111csi düşürmüotür. G :ıiler tAddesinde Ahmet rında bir yerde Y•fı7acak11n, k•

10 'ıt ~ 

enı r O ul 
lzmirde müzik, sahne ve 

111nat h yatının yokluiunu 
Kid rme teşebbüsü ile orta
y talan rlsadaşımız müzik 
ve em n öğretmeni H mdi 
A k y, on kta Ş mh soka· 
ğınd "Mıik yovırsı" adı 
altı d bir okul kurmuı bu
lunuyor. 

G z.clcmiz bu babu i oku· 
yucularln m mouniyet bini 
duy r k bildirm yi bir v ıife 

y r. Ü ç 8 nelik bir t hsil 
müddeti olau bu müessesede 
hüsu i of r d müzik bil· 
gileri ve her türlü Gaz ve seı 
dcr&lcr i verilecek. M n doli
nt , orke tr , oro ve opret 
grupl rı teşk 1 dec ktir. 

Müteş bbis Hamoi Al~ yı 
tebrik eder ve mu ff kıyd 
dil r lz. 

- .... o- -·-
ırto;;;ız 

K merd T p cik p z · 
rı da Huse) İD oğlu 12 y -
şı d 1 m jl Sc,Jak ile cn-

esi 39 y ıtıd F t me p • 
zard s bcıla y p n Ali 
oğlu Nuri K r de iı.i ser· 
gisiqd o 4 liıa ıymdinde 
• ya k bı çaldık lan dan her 

'u 

kızı 1 bıkır hlardan Sah Re- toya girip çıkanlara tara11at edec:•~"'t 
Jadın mı? ilin ehemmiyet ve JI ••'' 

cep oğlu Oım n gür kadı
n ı n cebinden yuıkeılcilik 

ıur tiyle 160 kuruş karHıaı 
çal rak aç rkea yakalan· 
mı ıtır. 

Y ra lamak 
Kemerde Talik oğlu Recep 

Demirciler Adil oğlu R ah-

miyi cam parçaısiyJe yarala· 
~ı~ından y alanmıştı r. 

iBA 
IBA tahta kurul rını yok eder 
ISA m deni eşy yı p rlatır 
IBA lekey· çık rır. 

P vyonumgz f ı Bankası 

p vyonunun yt! Duıda (30) 
ııumara lı p vyondur. Pera· 
ı,ende de ıntıı yapıhr. 

Mü t mel rad
y o lıyo uz 

Bozuk • s ğJ m, Mühürltı 
t orbc içicde do olıa 

T mir. blab t tebdil moa· 
l j işleri 

Fiy t şe li '2 çık adres 
tıtf....i l itlı mektup! 

lzmir Poıt Reıtant 
ZF.S tncca rr vazınız 

unutma. Byük enerji ve ıoa der•'' 
beklerim. ,1 

Yllzbaıı ••fire aıkerce bir ••''",- '' 
dikten ıonr bir ıöz bile ı6yl•--
kilip gitt. 

Masaıe sarpa sarııat,.. ~ 
Beri taraftan Avuıtur1a :imp.1rıt~I _, 

biraderi ohan Çareviç hakkında ' 1 
,t ~ 

amele yapmak fıtememekle ber•b bilotf 
Çarının da ne deli biri olduğull11 • ,1 ~ 
ve bir mukabil ite girlımesine ibt•~,~~ 
r t!rok meseleyi hal için nasırlar 11' 
topladı. 

Bu mecliı te iki karar aldı. I ıi".~ 
Birinci ku.ar : A&uıturyaaıa "bi'-, 

nezdiudeki elçiıinia, lagiliz kr•1~ ,,~ 
Yorgioin akr bı olmak ıafatiyle, ..,• ,rrr 
mildafaaaı içia taYaHutu kabul ecliP f 
yeceğini ıorulması. 1'1,ı '" 

ikinci karar : Ç.re•içe sekret•' ~,pol~7..ı ~ 
ııtaıiyle, Rusyaya döam.sk yahut . i ~·l!" L' 

b' ıP ,_ 
kadar uzaklaımak ııklaruıduu 11 

, '1, 
etmeıiain teklifi. b1' ~- d~ 

Kiyelin ifa.deıine ~öre Çareviç• i ,f-'., h 
rarı tebliğ ettiii zaman Ruı preo• 1 ~.-,, ~· 
kalkarak odada dolaımai•• koll•'1~,.,d~ ~ 
turmağa ve aığlamağa ve keadl 11~1 • ıP 1: 
Ruıça bir ıeyler ıöylomcğa bıf f9 t\ 

çöker k elleriai kaldırdı ve 
10 .ı.ı t uı 

bajırdı : •"'" ~t 
- f mp1ratorua beai ihmal etlll 'I ~ 

rica ederim. _ Sonfl , 111 ~~~ 
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~ ~~-----~-------T-.-c-r-et---0-BY-l&t-ln--mOlkiUBti hlkOI 
"'l ~ ş e h • r H a b e . e nl l'I da tasarrufu altındaki gaurı 

(HllilN -1111) 

'' 
~ ~llbani \Motö 1ü vesa- Tadilit menkullerin vargllari 
~ a. OQıuzunun . ite verilecek Adıi,;:e~:;:; yeni lc•p ku::\i:•.:;~~:::;h~~~.~:;u1.!~1~:. :::: 

"lll~ı·f t) • t b • ve zaruretlere göre kanun· name yapmıı ve b&J lzahilameyi te§kılitıaa 
1\1_ " e ezl 1 eDZID ı aönd·rmlıtı·r. Bu iıahnameye göre devlete u""'k ar üıeriade tetkikler yapa· • "' 

' ~ a Qtlıbamııda yazdı- yarından itibaren memle- rak lüzum gördüğü tadilatı aat a-ayri menkull..!r iki kısma ayrılmakta-
\ ~çhiy!e Güzelyabda k tte benzinle iıliyecok na· yapmak hususundaki bazll- dır. Sirinciıi devi tin huıusi mülkiyeti al-
~ de l ııırmıı ve bir san· kil vasıtalarına verilecek ben· hklarına devam etmektedir. tında buluo n g yri menkuller, diieri de 
~ •lrip denize d61müı zin mikdarı ba~vekftletçe tab· Bu cümleden olarak Borç· devletia.. hüküm ve tua.nufu altında bulu-
~iı~~ırın ıörenlerin dit edilmiıtir. Bugüokil şart· ı r hanunu ile Ticaret kauu· nan müliliyctlerdir. 

l•bı fok balığı olma· lar altında dışaııd n benzin ııu araıındaki ahengi temin Davl tin huıusi mülkiyeli altında bulun-
L; 

1
'b•1ai bir domuz bulun- ithalinia ne kadaı müşkül mayan gayri meakulletdeo t puda haıine .,_ ltb etmek üzere kara ve deniz 

b,111 •lcluılr. etmiııir. olduiu malümdür. Memlc· ticaret kanunları üzerinde s.dıua mllıeccel veya dc.vlete mllntakil ı•· 
~. lde bojulmuı olan ket stoklarını korum k için hıslar namına mut~ber bulunanların verıi-

ıLllıl• Ceıedi düa Karan Koordioaayon heyetini o ka.. uzun bir zamanda nberi ya- leıi bu gayı·i menkuller baıkalaraaın İfgal 
.._ •• 6 767 b ı pılmakta olan tetkiklere bil- d h b · b 8 "'" caddesinde rarile . bazı tahdidat ka u ve intifaı altında bulunıa • i mu acar, 

' --~ .s•dettlne ait yalı- edilmiıti.. Sonradan bu tab· ha1aa ıorı günlerd~ hız veril- mülteci, buikz:edc ve mübadillere tallsiı 
~ liııde buluuaıuıtur. didat kaldınlmııtı.. Ş1mdi mek ÜHredir. ieya teni edilmt:miı olmak ıartiyle haıl· 
\/'•• 70 • 80 kilo ıik· başvekalet icra vekillerı He· Diğer teraft•n ceza kıau- nece teaviye olunacaktır. 
~· boz ıeokli bir cana- yetine verilen aalahiyete da· nu 6ıeriode y•pılan tetliik· Titpuda haz.ieıo n&mına veya mallan ha· 
"" ~lckudarmuı olması na.. yanarak beDzio iıtiblikiPi lere de devam oluDmaktadır. ıiney4, müntakiJ şahıılar namına miheccel 

) lcıte alınarak tıbbi bir kat daha az ltmak için Komiıyon her maddeyi ayrı olmakla b rabcr muhacir, mülteci, harilr.· 
'"'tıi Yapılmak üzere 4üocü sahifemizde görülecek ayrı gözden g"çİrmekte, bu zede ve saireye tıbıiı veya tet'z:i ediJme• 
~ Çılcarılmıı, lit ıi de olan kararları almııtır. maddeleri tekrar tadile tabi miş bulunan i"Y' i meokuUerin tapudaki 
' 'tt6r · Bizdeki bu tahdidat ben· tutmak ihtiyacı biasedilmiye• kayıtları tashih edilmemit olanlarının taviıi 
~· fok balağı buıla zia istihsal edecı memleket ce - bir halde tanzim etmek· tahsis t;ırihinden itibaren v.e.rgileri banlara 
~ de Yaıadıiı ve sıcak lerdekiaden bile daha bafıf tedir. malik olaolaıdan ahuacaktar. 
S::•l11ıeıi mcbtemel bu· olduğuadcııı umumi 11eyrüae- Geçen ıtne b zırlanmıı Tapuda kaydı buluomıyan ve tapuda 
~. ia isia bmir köıfe· ferde fazla zorluk doğurma· ol•n Noter harç tarifesi ka~ başkası namıtia mUaeccel bulunan Ka1ri 
~ ~'11hıır edebilmeıi gayri yacağı tahmin edilebilir. me.akullu tabrirlerde hazine millkiyetiae 

nuİıunuo Mecliıia bu içtima f"l -2 t bidise teıkil ede• ---0 --- &eçmİf bile olaaler hazinece ı en va~ye 
L · ,., devreaiwdc müzaker~ edile· d fi 0 "~llııı- \;lÖreıılerio heyecana G eleoler edilm~diiiDdeu verıileri e taaarru arı• ~ 1_ ceii bildirilmektedir. k 

.,..'" bayvaaı iyice tcı· bulunanlardan alınaca tar. 't "•111eıi 1nınaden hu· Gidenler ---<)---
~ ~~· ba yaahtlık cese- Niifas umum müdürü B. Kızılı mak 
" ~- •urmasiyle orta· Sabri O at Ist nbuldan, ' 

Ucaaıı bulunuyor. Sıhhat vekileti mütehasaıaı- Uzerinde su işleri 
t ~h:-m0 luk)ar doktoru 8abaettin Kökten 

" ~ Ackaradan, Manisa müca -
dele reiıi doktor Ref t Pok 

t. llıeselesİ Maniıadan ıebrimize gel-
' .. ~~ ıene tohumlu i'.la- mitler, Çankırı mebuıu 8. 
\....'~ti d Doktor Akif Ark11a ve Er· ~ )t ' • tevzi edilme· zurum mebusu Salim Altuö 
~ lladea bu aene hak· • 
\ti :"Jdaidarı ayni en· lstanbula git=~ir. 
~•r ıöıdükleri yerde 
~l •Qa•za anlatan mil•· Bu kurşun 
.~ '•: llöylülerimızin bu 
~ .. di~elderiain ılir'atle neden atıldı 
~, l•tırUmeıi için me Tirenin Mercan gölü mev· l' llaaıaa telgrafta yap· kiiade earareDgiz bir yarala· 
\tl, lalilracıat üzerine ma bldiıeai olmuıtur. pızar 
\t ~' diia bu huıuıta z:i· gecesi saat iki ıaral rında 
t~'~lletinde bir telgtaf Nazif oğlu Faik Karayazı, 
l tar. Mercan gölü mevkiiada bu· 

~t~'t•fta milıtahıillerio lucan harmanda uyumakta 
~,ç '1•111 karşılayacak ikc~; orta boylu, siyah ka· 
~'da haıırlaoao tohum- potlu, ıiyah bıyıklı ve bııın-
\ l\ti' ~le kısa bir zaman· da kasket bulunan tahminen 
~ )•~! mahallerine gön- otuz: yaılarında meçhul bir 
~ ~~iı bildirilmektedir. şahıs karııınıa dikilerek ken· 
~lill Jzmir lurtuluı disini uyandırmış ve elinde 
~ ,,_. 1"dın ıonra An'kara· batunan tabancası ile göğıü-
"'• "'t •decek olan me- oe atr ş etmiştir. Tabaca· 
~. "•11ı daD ,.ıkao kurıun Faikin ıoll ~d •ı bu mevzu üıe· ,. 

e llleııul olacaklardır. memui altıoa ilabct ederek 
' h agy ar "suret.le yaraJamııtar. 

,... ---o--- Meçhul ıshıı firar etmiı, ya· 

,, kupasını ıah ted vi altına t-.lanmııtır. 
{ lllBhteııtı kazandı Suçlu Hbıtoc• ara maktadır. 

't'-t it .\ı .. llcalr. ıtadyomun- Dr. Fa Işık 
~~ '-Paıı maçlaranın ıo· lırnlr Memleket baataneal 
:1tl '- İıaa • 1 1 ht l't Rontken mütebaHıaı 
~ '" ır· çe mu e ı · R oDtken •• Elektrik teda•l•I 
\illl· 

1111
Y• yapıldı. lzmir ,a&1ılır. fldr!ef Sc7ler «ı;k,ett 1 ~•çı S 4 • ı..tıiLıihr. · ' 

--Dl--
Nafu,a vc:kileti fU işleri 

dıiİreıi reisi S lihittiu 86ge 
Kızılırmak üzerinde regüla
tör inşası u~ bunun uğ ve 
ıol sahillerinde ıul ı:.nma ka· 
nalları ve bafriyoıt inıuı et· 

rafında yapılan haıuhkları 
yerinde tetkik etmek üz.,re 

bu mıntakada tetkik ıaya· 
hatinu çıkm•şhr. Salahattin 
BOkeaia bu eıyahati bir haf 
ta kadar ıllrecektir. 

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

Bıçak taşımak 
Kemerde Umumhane ıo. 

kain:ıda Bulduth O man oğlu 
bmail Yavuz 6ıerfode biç•k 
bulundurduğundan yakalan· 
mııtır. 

§ Çorakkıı pıda Ali oğlu 
hamal H•sen Mehmet karısı 
32 yaıında Hatice Ağubaıa 

biçak çekmek ıuretile teh· 
dit ettij'inden yıkala11mııt1r. 

-------o-------
lzmirli Bayram 

Maniıa (a.a) - Ankara 
lzmir bisiklet yarıııaı [takip 
eden hususi muhabirimiz: bil
diriyor. 

Alaıebir • Manisa mahalle
ıini lzmirli bayram 6 ıaat 
24 dakl ada kat 1 etmiı ve 
~ .. ·ı r.ı yoyu ~ Jmışhr . 

Köprü 
bir 

------o--
üstünde feci 
kaza oldu 

latanbul - Köpıüde bir "'•dıaın 6llml· 
ne ve bir erk~ ğia ağır ıurıtte ) aralaama• 
ıiyle neticelenen f ci bir kımyou kaz:aıı 

olmuıtur. . 
Belediye şoförlerinden . Narettin Üçıpiın 

idaresindeki kamyoc un ~öpı üniin sağını 

takib~n Emiııöntı cihetiaden K6prllye gi• 
derk<.n, Haliç iskueii önlerinde bir taraf· 
tan diier tarafa geçmekte olan bir kadına 
çarpmııtır. 

Bu ani ıademe neticesinde kazazede 
kadın kamyonun albna düımBı, feci bir 
ıekilde çiğnenmiıtir. Bu ıuada kamyonun 
ıoförll Nurettin miisademenin verdiği kor· 
ku ve teliıla yarıhı bir manevra daha ya· 
par ak bu d~f a he11üz hüviyeti teıbit edile· 
miyen 45 yaşuıdaı biı fihııo ağır ıuıett• 
yaı1alanmaıına ıebep olmuştur. 

Kaza ın ilk kurbana kadın bir m&ddet 
ıonra aldıiı y•nların tzıiriyle ölmnı, diğer 
yaralı haıtauo)e tkaldanlmışbr. 

Taksilere fazla benzin 
verilecek mi ? 

Villyet ve belediyl', takıl ıoförleriaia 
beıızin azbğun ileri ıürerek uzak yerlere 
müşteri almadıkları etrafındaki tlkayetleri 
ehemmiyetle tetkik etmektedir. Biıb .. ıa 
acele ve mnbim vak'alarda uzaı.k yerlere 
gitmiyen ıoförler ceı:alandtrılacakhr. Diier 
taraftan taksilere faıla benzin verilebilme· 
ıi etrafıada da tetkikler yapılmaktadır. 
Tramvay, vapur ve tr~n işliye• yerlere oto• 

büt seferlerinin kaldırılmuı ıuretile t11ar
ruf aluoacak ber.ıioia takıilere •erilmesi 
dBıOnülmektedir. Bu takdirde vapur etr•D 
itleyea yerlere ancak bu vasıtaların ıon ıe· 

, f rl • i ... d~ son otobü1 işleHI~<: ktlr. 
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---------------·--~~-------
Bug-ünkü zafe alayı-.. .. ~. "' 
nın yuruyuş p ogra ı 

--- ---
1 - As eri bando. 
2 - 1.tiklil m d ly sını hamil ol nlzr 

(büyük Türk bayrağile birlikte) 
3 - MaJôl gaziler ve emekli ıubaylar. 
4 - Bütün teşekküllerden gelen çelenk· 

ler. 
S - Önde bayrak kıtaıı Parti teşek· 

k&lleri: 
A - Türk bayrakları, B - Parti b y· 

rakluı, C - Filimalar. Parti vilayet, 
kaza, nahiye idare heyetleri z 1 rile me -
ıupları, lzmir, K rşıyaka idare bey ti ri. 

6 - Muzik (Yiğitler) 
7 - İşçi esnaf birlikl ri teşekklllleri. 
8 - Muzika (Tiı e) 
9 - Lise, Ortaokul izcileri, orta ve ·il 

okul son ıuaf t 1 beleri hey ti t limiycle· 
rile birlikte ( Bunl rd bayrak ve fiilim • 
lıra önde kıtal r haliuda bulunaeaktır. ) 

10 - Muzikc (B yandır) 
11 - Beden t rbiyesi zmir bölg ıi leş· 

kilita mensup ve mükellefleri ( hm k11dro
larile) 

12 - Muıika (Salihli) 
13 - Avcalar 'kulübO. 
14 - Türk hava kurumu. 
15 - Kızılay kurumu. 
16 - Çocnk Esirgeme kusumu. 
17 - Diğer kurumlar. 

---.. --
Hariciye Ve ilimiz 

lstanbu da 
lıtaabul - Hariciye Vekilimiz B. Şüktü 

Sarçoilu buraya keldi. Vali ve bir çok 
kimseler tarafından karıılandı. Filoryadaki 
deaiı köıkünde Reiıicümhuı İnöı:ıü tarafın· 
dan kabul olundu. 

--o.o--

Macaristandan 2' le 
basmalar 

Son zamanlarda Macariıtandao memlekc· 
timize ithal edilen basma, saten gibi mani
fatura eşyasının üçte ikiıi Ticaret Ofiıi ta· 
rafnıdan Attadoludaki tüccarlara tevzi edil· 
mitti. Tovzi edilmiyen üçte bir miktarında
ki manifatura da şehrimiz.deki tüccarlara 
dağıtalmııtar. 

Çi ,ento ihtiki ı 
yapın şiar 

Akıarayda, Ahmet ve Osman isimlerin· 
de iki çimontocu bir torba çimontoyu fa· 
hiı bir fiat olan 180 kuruş üzerinden ant· 
mıılar, yakalac rak adliyeye verilmişlerdir. 

Suçlular asliye 8 ıı ci ceza mabkemeshıde 
diln yapılan duruşw 1 rını müteakip tevkif 
edilmişlerdir. 

---o---
Tevziedilen auç k r 

lııgiliz kotporHyocunuu getirtmiş olduğu 
80 toa kauçuğaıı Sanayi Bırliği t rafından 
ıebrimizdeki f brilu.l ra tevzii işi sona er· 
mittlr Bu maddeler b ş cyhk d bili ihtiya· 
cı kaııılayacak bir mi ·tard dır. 

Milli • 
pıyango -----=--

• e ı 

bi o a 
Londr ( a.11. ) - Tıymiı 

muh biri bildiriyor: 
Irana yeai bir ~not veıil· 

miştir. Alm nl rm korkusu 
bertaraf olduğu da otomo· 
billerle T br n ol: kin ında 
d 1 m ğa ve türlü türlü 
ş ) i 1 : çık rm ğ b şJ mıı· 
1 rdır. Y ni not aın bu v z· 
iyeli düzelteceği tahmin di: 
Jiyor. Buraya gefcıı h ber
lere göro son günl rd T h· 
r d gerginlık rtmıştır. 

T bren düöy da on çok u· 

dişe üren bir ş hiroir. V .. 
rilen nota e!bi t leplerden 
d b ğır şartı rı muhtevi
dir. Deyli Her ld gazet .si 
T brandaki mihver elçtlikle
rıDı kapııtalm sı istene'te· 
iini yaııyor.Sovyctlerin K z· 
vindcn çekilmeai hakkındaki 
lr talepleri red edilecektir. 

--o------
72 Alm h-
telb hri esır 

Moskov ( . ) -7 8Ağu • 
toı günü ve gecesi biltnn 
glin blltün cephe boyunca 
tiddetli muh reb3lc devam 
etmi_ştir. Ruı tayy eleti düş· 
maa piy de kuvvetleria ve 
zırhla kıt ların ve ha,, 
kuvvetlerine ağar d rbelcr 
indirmiştir. 23 Alman tay· 
yaresi düşürülmüştnr.llSov
yet tayyare i kayıptır. Şimcl 
buz denizinde 73 Alman de" 
nizaltısı Rus deni~ kuvvet
leri tarcfından zcptedilmiştir. 

ç ·vi ge iyor 
lıt obul, - Y pılan son 

teşebbüsler üzerine Almanya 
ve m c ristandan mühim 
miktarda çivi gelmektedir. 
M d ni idbalit birliği de 
l 700 ton çivi ıımarl mıştır. 
Bundan başk ticaret ofisi 
d ayrıc çivi idhali için te· 
teşebbüıte bulunmuştur. 

1941 F r 
ak ş lbü Ü 
bugü çıktı 
Muhsrtirleriudcn Avni Al

tıc rin Fuav intibslnrile v li 
ve belediy~ rei21imiıle müla
hi ve furuı basten baş an
latan reportaj gibi yazılar 

va dır. Fuarı görenlerin hıt· 
hralarını ~mnmez bir bale 
ve görmeyenlere en iyi bir 
hediye olac k bu lbüm iki 
renkli ve 16 sahifo bol fo· 
toğ aflı oll u u h ide y lnız 
beş kuru tu•. ı;ht!mmiyetlo 
t v iye.. ed. riz. 

(Saadet) 

[9EYL0L ı~ 

K z kların 
sarkması 

1600 bi;'. Alıoıı' 
Siblruaua Gldlı• 
Radyo 2azeteıiadeD: ~ 
Volga nehri h•'''~ 

Moıkov ( a.a ) - Sovyet 
iıtibbarat b&roıu tarafından 
öğleyin neşret\ilen tebliğ: 

Kazaklar düşman gerile
rine bir akın y parak raıtla· 
dıklan bir mötiirll1 koluua 
hücum etmişlerdir. Kazaklar 
düşm n kolunun Radyo ciba· 
zını, motoıikJetlerlni ve Hir 
tecbiz tını lğtin m etmiıler· 
dlr. Çarpışma esnasinde bir 
Alm ııeneralı ve 300 Al
m n as eri ölmlştür. 

Diğer bir kın eınaaında 
Kazakl r bir dlişman tabu
runu t m mile münhezim et-
mişler ve Almanı kıtasıımı 

kurm y karargihını cıi.- et· 
mişlerdir. Bu hücumda d&t· 
man 1200 ölü ve 500 esir 
vermiştir. Bu akınlar e1na· 
ıı da bir çok köprü de t ah
rip edilmiıtir. 

---.. --
Ruzvelt 
D1yor ki: 
V şiugton ( a.a) - Siyo· 

nhtlerin kongre1lnden bahı 
ile söz ıöyleyen B. Ruıvelt 
demiıtir ki: 

- Filiıtiue karşı olan leh· 
dit Amerik ya olan tehdid· 
ten ayırd edilemez. 

Bükreş 3 defa 
bombalandı 
Roma, (a.a) - Bükreşten 

Stefani ajınıına gönderilen 

bir tetgr fta nazaran dün ge
ce Sovyet tayyareleri B&kre-

şi üç defa bombardıman et· 
miılerdir. 

buluna11 600 bin Alaı••k,,.r 
kında Sovyetler bası sıblr 
lar almıılaadır. Byal•'. 
yaya nakJedilecekJerdır· ~ 

Sibiryada Almanları• td 
ınıda beşinci kola ıııell 8' 
kimsaleria buluam111dı~ 
Almanlar bir Alman pr;~ 
oJau Kateıioanın kr•1 tir'' 
zamaDında VoJgay• ı• 
miılerdir. 

----o----- • 
lngilizler bit 

denizaltı 
avlad )ar lltİ1' 

Londra, (a.a) - ~1 _.,. 
nezaretinin teblij'i: Sıb~ 
hafaıa teıkilitına !"~ti'" 
bir Hudıon tayyare•• tttfl 
tikte bir denizaltı iö'"' ,..,,
Tayyare tHafındaa 1~ 
bacama müteakip d• d~ 
ağır hasara uğrayarak ıs,I' 
iiltilae çıkmağa mecbaat _.,. 

t' f,,~ . 
mıı ve tealim iıare ı 'J. 
tir Bu sarada ıiddetli '

11 
~ 

eımekte ve deoiı dall:ıç ~ 
lunmakta idi Civarda fflf' 

ıemi görillmilyorda. o·~ 
nöbeti ideiiıtirme~ d'tf'_ 
Katelina tipinde bır ı.-Jli-' 
tayyare hidiıe .- ,,;· 
gelmiı ve lngiJiı harP 1 dl' 
lerinin muvasaletiae ::111: 
denizaltının 6zeriad~ ,ıdiİ 
mııtır. Harp gemiler• 1 ,,,.. 
zaman bava o kadar d••"' ._" 
laımışb ki aaadallat1 , ~ 
indirmek için saatıeıc• -· ~' 
ıdmııtır. lngiliı barP ı' çl' \ t 
leri töblarıoı deoiıaH•1;,ff ~ 

S kt virmiı oldukları hald• 1tflf 
ge por ÇI 1 nın düzelmeaiai bek1•"'

11
,f•' 

Haftalık "EGE SPOR,. dir. Bir müddet 1ooı• ,ri-' 
mecmuasının 11 nci ıayııı b' dü ı ıi dl 1 nın ıraz ze me aftı " 
bugün zengiıı ıpor hi9adia· denizaltıya yaklııılOI tPt 
ı~mle piyaHya çıkmııhr. Teılim ahnan deniıaltı bİf d' 

lçhıde birçok ıeıim ve vaffakıyetle çekilerek 
y ıalarla do!u bulunan bu mana getirilmiıtfr .• 
mecmuayı bütü ıporcu oku dd 
yucuıa:•mız hararetle tav· Zelzele 0 1 . ~lı 
siye ederiz. ,.,,. 

Muğla (a.a) - d80 f" 
--a-- 7,48 de ıehrimiıdo bit " 

9Eylül şerefine .. rs.ntı• olmuştur. .,,, 

1 
Herseaa olduğu gibi bu .... o .... ıuy"u .. cu .. LA•iiiıZA 

kutti güoüo teıbiti m•ksa· ıi''' 
dile fakirlere (Cümhuriyd) Ôaümüzdeki pııa•t;,,ı.-· 
eczanesinde parasız iliç ve· itibaren daha büyBk g•~~ 
rilmekte olduğu gibi yarın da çıkaracağımıı t::.r.,.-. 
da hkirlere Beyler ıok,ğuı· (100) ~ar~y~d:a yap•''~ 
daki habuıatav randa kimya· (Halkın ~~sı) d pılı 

1
1d•' 

her Abdüuet .. m Ak üolü mız yenıhkler., ea clsOP 
_ • . , . g memnuu olacıgınııı " 
ucretsız ıdr : tahlılı yapa• ü'd J • ~-J. m J e erız. ..~/ ............... •••• 1 

Çur ~kr.pı Pouı Merkul 3'9 
ta• ... i OMDER Tel~foa: 


