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Y aJnız lzmirin değil, 
asil 2'ürJı milletinin 
lııırtuluşunun 
Y•ldönümüdür ••• 

ılAK.KI OCAKOGl.ll 

18 ene e\\ el hnj!Ün mfüstcvli ordula
rı i;nlcrine kntnn 'riirk ii,·anleri, hmir 
kordonundan rliisnınnı denize dtikıııü~
le.r, ba,kumnndanl •• rınm emirlerini ~-e
tinl' J!etirmislcrdir. 

Kahrmnan "rdumuz yurdun bu ;;iizcl 
Parçaı.il le hirlikte asil milletimizin ha
)at \l' istiklalini kurtannı ;tır. Millet ta
rihlerinin t•ol< az kaydettiği bu bii) iik 
lafcr. diim n tarihinin de seyrini değiş
tiren ~ih.,~ iiınul bir hf&disc olmu ·tur. 

lmp:ıratorhık ile birlikte Tiirk mille
tinin idamına karar \erenler. Dumlupt· 
hardmı Akd<>niz kı}•ılarına :ıkan ~lin 
tınıınde snsırıı> kalmı !ardır. 

Bu sl'l 'l'ii rkün ülmezliğinin, ha~ at ,·c 
istiklale olan ehcd• bağlılığının ifade i 
elınu ... tur. 

t'r kiisur ı.enc dc,nm eden i gallerin 
~cıniillcr kar:ırheı u1ıraplara bu,;in c;ona 
~nnr.ı. Ti.irk milleti yeniden dlin~ ayn 
ıclmenin sonsuz c' incini bugün hcl·c
t'an!n du :ınustu. 

Uıı nu· ut , ıldıiııi.imünii idrak eyle
hlcklc bnhlirnr olan 'ntnndn larmuzm 
kalpleri tıpkı !l C\ lii) 1!)22 de olduğu gi
bi sonsuz milli bir hl') ccanla <;arı>acak. 
bıı ;;izl'I giinii , nratan 'fürk ihtilaline 
hlinct \e "iikr.ınla ba~lı k.ılmnnın hü
~ iıl zc\ kini dul acak1ır. 1illetlcr h •. ı.an 
halat miicıutclclı•rinde ma~liıp ta d.i c
bilirlcr. 

l\lakliıhi:. t•t mııtlak:ı iiliinı deıncl< de
Kildir. Hayatiyet Jmbiliyetini ımılıaf:ı:r.a 
~en milletler, daima yeni zafer yarat
lhnk iktidarına malık olurlar. 

Bunun iı;in acı 'e felaketli ~iinlcrdc 
tnilli 'arlığın iman zaiafma u~rnmaması. 
-.illi \'ahdet ve tc aniidiin muhafazac;ı
.. itina gö tcrilme i lazımdır. 

Bunun en canla misalini bugiinkü he
)ttanunızı yaratan hadisede bulabiliriz. 
Bazan öyle felaketler olabilir ki bu rc
laketıer saadetin kapılarını açar. 

İzmir isı:nli hu M''İ relfıkctlerden biri 
obnuştur. 

19IR de ıunuıni harpten mağl(ıp, lor
run ve bitkin (ikan Tiirk devletini, garp 
bıilletleri aralannda taksime karar \ er
diler. 

Çöken imparatorluğun enkazı altın· 
dan Tiirk milletinin artık dirilemiycrc
tine hükmeyledilcr. 

Ru hükmün icabı olarak ta yer ~·er 
Anadolu topraklannı işgalleri altına al
dılar. Giizel \e Türk İzmir de bu pan:a· 
lardan birini t~kil etti. 

h.rnire müstc,•li ordular ayak bastığı 
ıün bütün TiirkİJ e ayaklandı.. Bütün 
bir diinya hu umefinin karşısında dim 
dik durdu. 

Türk ihtilali İ:z.mirin işgali ile ba lndı. 
(;iinkii İzmir Tlirk vatanının kalbi idi. 
Bütün mücadele nllannda her Türkün 
ltalbi İzmirin acı~~~ le sız.ladı. İzmir i~in 
~arptı .. İzmir Tiirk ihtilalinin semholii 
oldu. 

Dünya ~ iiztiııdc hiiylc hir bahti;) arlık 
Pek az şehirlerin 'asıl olahilcccği hir 
hta2harh·ctt i r. 

9 ('' Hilclc iımirlc bernbC'r Tiirk vata· 
nı. 1 ı · milleti kurtuldu. 

Kuru :.ı-. lm) rnmımızm manası mem
kketşuınuldiir. Bugiin l urdun dürt hıı
t'af:ında vatanda lar hmirli knrdc~lcri
nin hcyecnnmı n~ nen kalplerinde buln
~aklardır. 

iz.mirin kurtıılmmnun bir mana!->-ı da 
lırnitsizliğin l ere serilme i, iman km' e
linin daimn znfl'rlcr \'aratma knbilh·cti
nin bi.itiin millt•tlt•rc iirnck olacak s~kiJ
dc cihana i put cdılmesidir. 

9 el llilü ~·arntan milletin hal atil et 
kabiliyetinden hiç bir kimsenin şüphe)'C 
~kJu ~oktur. 9 l'l liil istiklfilimiıin che
dıliğinin miie~) ide.,idir. 

Türk ihtiliıliııin millctiıniı.c iiğı-cttiği 
bu hakikntler l alııız maziye ait bir ifti
har 'esile ini dcj:il, al ni zamanda istik
bale ait enıni:. t•timizin gnr:rntisini teşkil 
"l lcmcktcdir. 

!t eyfi.il bir tcsııdiHiiıı eseri değildir. 
llesaplı bir ha7ulanmanın, iman \'e inan 
ku"' etinin ifod idir. 9 e) lül istikbal
deki muhtemel mıil-adelelcr için bir me
~ledir. 

18 senee"vel bug~n lzmir şanlı sanca.; 
ğına ebediyyen tekrar kavuşmuştu -· Umumi harbın ıtalipleri olan itilaf 

devletleri mcc.lisi nlisince verilen kar.ı
ra istinaden JS Mayıs 1919 ela düsman 
tarafından i<:gal edilen <;chrimizi tanı 18 
~ne evvel bugün k:ıhra.'Tinn ordumuz 
~tirdat etıni~. güwl İzmir şanlı sanca
l.·ınn tc>krar ve chedil·ven ka\'lışmuştur. 

Üc sene', iiç ay ve 25 gün düsman is
Lilası altında knlnn şehrimiz.in kurta
rılması için biitün Türkiycnin nasıl şah
landığı hatırlardadır. Akdenizin hu gü
zel kıvılarından bnşlıyan namcrd.,ne iş
rıal gittikçe sahasını arttırnm:. Tiirkiin 
hayat ve i-:tiklalinn kıı!'.t0clildiği körle
rin bile ~örilp anladığı bir hnkiknt ol
muştu. Tarihindl' esar t ve mnhkumi
" etten zerre bulunmıynn Türkün bu de
fa yere scrilc:bllcccği kanaatini düşman
lcıra v<'rmiş o1:ın va1ivt'• hakikaten fc-

cidi. Tllrkfin ne topu, tüfengi kalmış, Tarilıin ender }raydeyledığ1 bu kur
ne de- nskeri bırnkalmıştı. Her tarafta tuluş mücahedesi ve mucizevi zafer, an
yokluk \'e sefalet vardı. Lakin Türkün cak ve ancak Tilr.k asalet ve kahraman
laınarlarındn ceveüın eden kan bozul- lığının eseridir. Onun t.ekevvünil için 
mamıştı. asli cevherini muhafaza cdi- unutulmaz hiunetleri görülen kahra
yor, bütün ruhlarda istiklal ve kurtuluş manlnr1 hürmet ve minnetle anmak, bu 
nteşi gittikçe artarak yanıyordu Düş- uğurda canlarını feda ffien aziz şehit
m:ı~.lnrın anln~;ıclığı da i~tc b_~ idi. lerimizin mübarek nıhlarını takdis cy-
Nıhnyel larıhı fın gelmış. Türk ordu• !emek her Türk için bir vazifedir. 

Iara önüne geçilemez bir seli hurusan. K ~ 1 18 · · ld .. il ·· 
halinde dii.şmam silip süpürmüş. baki- .• iud -~- uştuti~uz.un ıınctı dY1,_,?_~1 mdu-

. ·· uf ı · d''km"' k" nu ru.-K e gımız şu mcsu aıu.ıuı ar a 
vcısuy unu c enızc o us. vatanı ır- b if . 1 ı· ki b'" ··k ). · ı d k ta T'' k u u vaz. eyı yer ne ge ırmc C' uyu 
ı cızme er en ur rmış, ur e m - • ~ .. 
kaddcratın layık ~ördüğü ezeli ve ebedi hır haz du':':yor, Ata~urkun ~evi hu
istiklnlini iade eylemişti. Türk istiklali- zurunda e~ilıyor, Millı Şef Jnon~ne, Ma
nin sembolü olan İzmir şanlı sancağına rcşal Fevzı Çakmağa, vatanın nıgfthbanı 
kavuşmuş. Türk istiküıl ve hakimiyeti, kahraman ordumuza, donaıunaınız.a, 
bütün bir husumet cihanına rağmen cm- havacılarımıza "'C bütün Türk milletine 
ri vaki olmuştu. tebrik ve teşekkiirlerimizi sunuyonu. 

18 .1.enc eut·e! bııgiiıı IZ?Jıiriıı ıstirdadında gcncTal Zekinin şehrimize giri§i 

Güreş ve Tenis müsaba
kaları dün neticelendi 

:m Ağustos . !.I (') liil birbirini tamam· 
ı x.x-------------,, :ın tek eserdir. 

Destroyerler 
Ingilizlere tes
lim edilmeğe 
başlanıldı tı Hu~iinkti viHt.o;ck e\incimiz arasında BİRİNCİLİK KAZANANLARA VALi TARAFIN• 

il iki ıtiinii :\aratan ordumuza. \C bu DAN MADALYALAR VERİLDİ.. 
0rdıınnn knlırnmıın kumandanı Milli .x•x-----------
dımiı. İsmet İnöııuııc Tiirk milll'linin 'l\irkiyc ı;crbesl güreş birincilikleri 72 KİLODA : Celal Atik Ankara İs-
~~llnct \c iikrrınlarmı sunmakla en ~1iisabaknlnrıııa diln de İzmir Enternas- mail Kocaeliye 35 saniyede tuşla, Faik 

">tik h.ıhth .arlığı duyuyoruz. yonal fuarında dc-.c;m edilmiştir. İstanbul Ziya hmlrc 4 dakika 40 saniye-
lhtiJiilin h:ı ı Atutürkün manc\ i hu- Öğleden ev\•cl yrıpılan müsabakaların de tuşl:ı galip. 

turunda hiirınctlc e~ilillor, vatan uğ- neticeleri şunlardır : 79 KİLODA : İsmail Yılmaz İstanbul 
tunda kanlannı nkıtan ·hitlcrimizin 56 KİLODA : Ahmet İstanbul İsmail Mu'hlis İzmirc sayı hesabiyle, Enver Ko-
"1hunu tiı:ıiz Cl lh oruı.. Ankaraya sayı hesabiyle, Niyazi Koca· eneli İbrahim Bnlıkesirc on dakikada 

! Aziz Tiirk milleti, ha~ rnının kutlu di Ahmet Balıkesire 4 dakika 18 sani· tuşla galip .. 
., sun.. yede tusla galip. 87 KİLODA : Musn İzmir müsabaka-

Rugiin dn;) ıhı:!un emsalsiz hc)·ecamn 61 KİLODA : Halil istnnbul Haydar yı terkettiğinden Mehmet Ali Çorum 
'aı_ıa lıatırlahıcnj:,"l tek 'azifc şudur : Balıkesire 9 dakika 50 saniyede tuşla müsabakayı hükmen kazandı. Ahmet 
l.i lhtilrui~~ ı;İ7~iği l oldan &l nlmamak, galip.. Kocaeli Mehmet Balıkesirc bir dakika 

.. ı.e bugunlcn ~aratan habalanmuın, 66 KİLODA : Yahya İçel Yaşar Doğu 35 saniyede tuşla, Mersinli Ahmet İçel, 
•a:abel•lerimizin eserlerine layık olmağa Ankarn:ra 2 dakika 57 saniyede tuşla, BUyUk Mustafa İstanbula sayı hesabiy-
""lışınaktar. 1uet K1lıc İstanbul Mehpıet Kocaeliye le galip .. 

HAKKI OC:AKOOLll 6 dnT<ika :SS WüJede tut1a pUp. - SONU z INCl SAldnD& -

-·-Bir lıısım destroyer· 
ıere tnglllz mürettellat 
~imdiden yerleşti •• 

-+-
Kanndanın oark aahilinde bir liman, 

8 (A.A) -- (Royter) Amerika Birle· 
edilen torpito muhriplerine yerlqtirilc
~ik devletleri tarafından lngı1tereyc terk 
edilen torpito muhriplerine yerİC§tirilc
cek olan f ngiHz.. bahriyelilerini hamil bir 
İngiliz vapuru buraya gelmiıtir. Bu tot
pito muhriplerinden bir kaçı manevra 
mahiyetinde seyirler yapmııludır. Bu 
seyirler iki sa.at aünnüıtür. Bu seyirlerin 
hedefi lnıtiliz m ·· rettebatını bu gemilere 
al11tumaktır. 

ALrJN DAMLASJ 
KOl .. ONYASJNJ YAJ..NIZ 

S. FERiT 
• Eczacı baş• 

YAPAR 

Deposu: SİFA ECZANESİ 

YEN1 ASIR matbaasında basılmı tır 

Jtolytmuınn ıwaL etmek " ı.. • el l.lerı bUdinlln~ Sunv .. ıtı w• 
koınşıılarmı gösıeriT lıaTita 

Af ri~ada taggare barbı 
--·--

lngiliz havacı
ları iyi netice

ler aldı ---·--Adis Ababa yaJıınında 
1Jir lıöprüye tam isabet 
temin edildi--
Kahire 8 (A.A) - Resmen bildiril

diğine gôre Jngilız havn kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayyareleri dün 
Cibuti - Adis Ababa demiryolunn mu
vaffakıyetli hücumlar yapını ·!ardır. Adis 
Aba banın 135 kilometre şaı kında Ay::ış 
köpriisü Ü?.crinc 4 tam isabet knydcdil
miştir. lngiliz somalisinde Hargesiaya 

- SONU 2 inc-i SAHiFEDE -

Dörtler anlaş
ması yalan 

surigede neler ııuuer? --·-
ItalvanlarSuri

yeyi iş2al_mi 
edecek? __ .,. __ 

ital)Janf ardan IJcqlaa 
Almanlar da Suriyeye 
f1eli31ormuı ••• 
Kahire, 8 (A.A j - Royterin KaJd. 

re salahiyettar mahafilden öğr~ildiPM 
göre Fransadaki Alman mütareke ko
misyonunun bir delegesi 28 Ağuatosta 
beri azası Beyrulta bulunan ltalyan ma
tareke komisyonunun taleplerini talnl
) e için pek yakında Suriyeye gönderi
lecektir. 

- SONU 2 ind SAYFADA -

Fransada mü
him tevkifler -·- -·--Yeni llir Alman, İtalyan, Daladiye, Reyno ve A 

.Japon, Sovyet Rusya Gamlen ıeuJılf ue 
anlaşmıuı yoıı hapsedildiler 

Moskova 8 (A.A) - Tas ajansı bildi
riyor: 

Hosfil Japon gazetesi, So\•yetler Birli
ği ile Almanya, ltalya v~ Japonya ara
sında bir anlaşm::ı akdi ve anti komü
nizm paktının ilgası hakkındaki Ağus
tos nyı sonlarında Sitalin ile büyük Al
man elçisi Kont Vonder Sohulenburg 
arasında güya bir görüşme vukun gel
diğini bikliren bir haber neşretmiştir. 
Tas ajansı Hossi gazetesinin bu haberi
nin 'baştan başa uydurma olduğunu çün
kü Sitalinin Kont Vonder Sohulenburg 
ile son altı ila yedi ay içinde hiç bir gö
rilşmcde bulunmadığını bildirmiyc me
zundur. 

(KurtaJuş IJayramımız 
münasebetiyle bugün 
yapdaca~ tören prog
ramı 2 nci saldfededir) 

lngiliz tayya
releri Berlini 

dövdüler •• -·--Elefıtf'llı f aJJrifıa.sına 
lsalJetler oldu.. 

Tevkif edilenlerden B. Daladiye 
Cenevre 8 (A.A) - Vichyden bildi-

rildiğine göre sabık Fransız. başveldU.. 
rinden Bay Dalnclicr ve Reynod ve aa
bık Fransız başkumandanı general 

ONU 2 iNCi SAHİFEDE -

Londraya 8 saat 
süren hava hü
cumu yapıldı -·-400 ölü var, 88 Alma11 

tayyaresidü.fürülclA 
Londra. 8 (A.A) - Ha\'a nezaretinin Londra, 8 (A.A) - Dün akşam Loıı-

tebliii : 6 • 7 t>ylül gecesi hava kuvvet- dra ınıntakasındn \'erilen ahırın 8 saat 
lerimiz Almanyadn, llollandada, Bclçi- 17 dakika sürmüştür. Bu ,harbin bida
kada ve şimali Fransada hir çok askeri yetinden beri en uzun süren alarm oJ
hedeDe.re hücum etmiş, Bcrlin nuntaka- muştur. 
Wldn elektrik fabrikasına isabefler ol- Londra, 8 (A.A) - Hava nczaretialn 
m~tur. tebliği : 7 eylül sabahı Alman hava lcu.-
Almanyanın cenubu garbisindeki or- vctleri İngiltercye taarruz etmişler w 

manlarda bulunan diğer hedeflerde yan- öğleden sonra bu taarruzlara şiddetlen
gınlar çıkanlmıştır. Rurda bir çok dinnişlerdir. 
tayyare meydanlarına, demiryollan ~u- Büyük hava mtthareh:ler~ olmus w 
vasalalarına ve diğer hedeflere de ısa- Londranın şarkında cndustrı mıntuka9-
betler olmuştur. İki tayyarcmiz dön- na girmeğe muvaffak olan düşman t• 
memiştir. yareleri bu mıntakndaki endüstri be-

- SONU 2 inci SAYFADA - defleri arasında yangınlar çıkarmışı.... 
- SONU 2 inci SAHİFEDE -
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münasebeti le Kurtulııs 

~ 
bayramımız 

~--~-~-~~x*x~-~~--~-- $~ti_iR __ HABERL:ERi Bugün şehrimizde yapı
lacak merasim programı Herşeye elveriş- Türkiye - lngiltere ticareti 

X4X li yeni araba B .. A xk*x d .. 
şehitliıı zi;yaret ediJeceıı • şehrimiz semboliıı • I . ugun D ara a mu .. 
şefıilde qgal olıınacalı • Her şey lrir dalrilıa dıı- tip eri 

racalı • Zafer »e fener alaylars.. k J b ) 
Kurtuluş bayramıma münasebetiyl:•ı:ınyon ve otoıuobiller korna çalmak Ziraat, Dahfliy~ ve Milli za ere ere aş a 0 J yor 

dün akşamdan itibaren donanan şehri·ıl suretiyle ordunun tzmirc girdiğini müj- Müdafaa velıaletlerince X4X 

miz müstesna bir manzara iktisap etmiş deliyeceklerdir. beğenile_ n _yeni arabala- lngı·ı,·z lımparatorluğu korporasyonu l.zmı·r -'· 
bulunuyor. Bütün evler, mağazalar, A T A T O' R K :O N al d alı a~ 
umumi müesseseler bayraklarımızla sü~ ANASININ MEZARINDA rın tamımıne Ç q GC d • ,. k 
lenmiş, gece tenviratı için her yerde 1 Saat (11,30) dn 1zınir vilayet ve knza Yurdumuzun coğrafi ve halkımızın Olml pavyon yapfıTfQCQ 
tertibat alınmıştır. idare heyetleriyle halkevinden birer mali vaziyeti ile ordunun biT seferberük x,.x-------

Şehrin muhtelif yerlerinde zafer tak- mümessilin ve Karşıyaka Halkevi men- vakuunda yüksek ihtiyaçlan gözönünde lngiliz imparatorluğu ticaret koorpo- kalacak, teşkilat ta bundan sonra fiili 
lan meydana getirilmiştir. suplan, Karşıyaka orta ve ilk okulları tutularak tek ve çift dingilli olmak ve rasyonunun Türkiyede göstereceği faa- çalışmalarına başlamış olacaktır. 
ELLİ BtN Ktşt GEI •YOR ıflan ;"1;,,. ki 1 Atar· k"' muhtelif cins hayvanla çekilmek üzere liyet için korporasyon mümessilleri ta· 1%mirde tetkikler yan. .. ve dün ı... 

.ı. son sın nın ~-a Y e ur un nümuncleri askeri fabrikalarda bulunan ..-
Kurtuluş bayramamızda bulunmak anasının mezarlil!l gidilerek birer ~elenk rafından lstanbul, Ankara ve İzmirde tanbula döndiiğünü haber: verdiğimiz 

ilci araba tipi kabul edilmiş, ziraat. da- . d tk'kl 1 h k n::..ı~ - il. ..'-Uzere civar vilayet ve ka7..alardan gelen- konacak ve orada (Vedide Karadayı) ıcap e en te ı er yapı mış ve azu- Ot'J)Orasyonım _..ye mumess ı mr. 
hiliye ve Milli Müdafaa vekaletlerince 1 ki b l B b' . k LL- c-LL_ t_...:r • ~--lerin saylSl elli bine yakındır. Dün gece tarafından bir nutuk s(iylenecektir. ı ara aş anmıştır. u ıiyıi teşe~u- nwve &U4 ... a: ticaret aua.,orasyonumm 

1 nl b 1 k ka'-b J k ZAFER ALAYI de bu arabaların nümune ve planlan lün ticaretimiz irin çok büyük olan 941 yılında lzmircle daimi bir pavyon ge en tre er, oto Us er ço ı.oı a ı ·tı. muvafık görülmüştür. " 
Ş h . I t h""t"" t 11 .ı t k e S"~t (15) ten "ilbaren zafer aJa,· ının elıemmiyeti, bilhaua İzmir ve Jstanbul in .. ettirmesini tetkik eylemlf· tir. BU e ır< e me\•cu u un ° e er\ıe e Y r <>Q 

1 < c Mezkur arabaların halka tamimi için ~ 
kalmamıştır. toplanma yeri Basmahane i<rtasyonu ticaret aleminde takip edilmektedir. pavyon pyet mnaz:zam bir eser olacak 

MERAStl\I PROGRAMI karşısmdaki Fevzipaşa bulvarının sağ alınması lazım gden tedbir şöyle tcs- Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma- ve yakında İnpatma bqlanacaktır. 
Bugün yapılacak tören için hazırhı- ve sol kısımlariyle Gazi bulvarına kadar bitAo)luZ~r~~~r~ekAleti halka kredi ile lfuruıta göre, korporasyonun cenubi İngiliz ticaret korporasyonu Fuarda-

nan Program dur.. imtidat ecl n ·~h .. d r Her t-..k'c.!'I b şarki Avrupa ve Balkanlar umumi mü- ki pavyonunda tevzi edilmek üzere gü-
= '"' 1 

• '°'>"' Ku u- verdiği arabaları bu tiplerden birisinden 
Sabah saat (8) de resmi parti ve hu- rada kendilerine gösterilecek yerde bu- vermeli. dürü Lord Glenconner dün akşam Is- zel broııürler hazırlanmı!f ve tevziine 

susi kurum1ardan da\'elli olanlar C.H P. lunncaktır. tanbuldan Ankaraya, hareket etmiştir. başlanmı tır. Bu bro§iirlerde birliğin 
Zaf -' 53n.) 0 f ._ B) Karabük fabrikası ı.cya diğer bir Yakın bir ihtimalle bugu··n Ankaracla ti- faaliyeti hakkında geni• ölçüde malu-merkezinde toplamıcaklar. oradan Hal- er ınavı saat (l .. u :.. K2di CKa· menba Lu arab hıra muktazi demir ak- " 

k d k . h"tl'- "dil k · 1 · d tıl k to la ·· .. .. ~ I carct vekaletiyle müzakere ve temas- mat mevcuttur. apınar n ı Ş(' ı ıg~ gı ere azrz. se- esın en a accı p yuruyuşe uacı ı- samını seri haünde yaparak ucuz fiat-
hitlerimizin fıb"deleri ba ında İzmirliler yarak Tilkilik, Anıstnici. Basdurak, Ke- le halka mnl etmdidir. lara ba lıyacakbr. Lord Glenconner ti- Birliğin Türkiye mümessilliği erka· 

d ( k Ek O ) t f d it H""k"" t K l ı· 1 -'t caret vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu ile nından B. Suat Şakir evvelki akşam İs-a ına avu at , ·rem :-an ara ın nn "nera ı, u ume - ış a yo ıy e .-,. a- C) Devlet müı:sseselerİ'-·le nim resmi 
"l k t1·- -t.·ıı Ab"d · k ı·· k dd ·-.J k At ı·· k "' görü rek miibayaat. karşılıklı satış ve tanbuldan ııelırim.ize gclıniştir. Pavyon-verı ecC' nu ~ Şt:.nı er a ı e5ı arsı- ur en esıuuen gecece · ve a ur - mü~eeescler ve yol :..teri müteahhitleri. 
d al tI üCr k h k !" .. ·· l ek b da k d"l ~""" .., mübadele esaslan üzerinde mutabık dalö faaliyetle alakadar olacaktır. sın a yer an a ı m eze omutanı ey e ı onune Re ec ura ~n ı '!- alelumum devlet :ile &§ görenler ve mı- ---------------

cevap verec ktir. Nutuklar bittikten rine ~öst0ri1ecek ver1eri nlnc~klardır. kil ,·asıtasına muhtaç olanlar: bu vasıta-
sonra askeri bando İstiklal marşını ça- ATATüRK HEYKELlNDE lan lruH nma~a mecbur edilmeli<i~ 
lacak ve mfifrcze havaya silah atarak Alayın bunula toolan:nasmı ınütt-akip D) ŞimclHiX bilhassa şdili ve kaaa-
saygı borcuııp yerine getirecektir. Bu (muaalim Mithat Oksancak) tarafından balard.a yeniden araba imalatı bu tipler 
suretle sehitlı"kteki tören bitmiş olacak- bir nutuk söyl necek ve nuluktan ~onra esasına göre yaptınl.ı:ualıdl%. Tedricen 
tır. hütiin ınüesse~let"in gönd(!J"eceğ1 çelenk- köylere de teşmil edilmelidir. 

Bu tôrenden sonnı askerlerimiz aşağı- ler heykele konacaktır. E} Kabıııl edilen plan 
11

e proje nor-
da ~österilen .,ekilde üç koldan tzmire Çelenk ~a isi bit.ince bc!odo onun- mal zamanlam ait cn'ad n nsafa gi.-

gireceklerdir. cu yıl m::uııını calacak ve bütön halk redir. Bugü"nkü şerait alhnda. p.roje '" 
Birinci kol - Eşrefpaşa - Kışla mars söylh-crek bandoya iştirak edet'ek ııümuı:ıdcrdeki cb·acb ve muayyen şe-
1kinci kol - Tepecik Kışloı. ve 7.afer ala\~ önde bando olduğu h~ld killadeki ta dokumılmamalt r-

ihracat birliklerinin faydası 

Bu sayede memleketler 
milyonlar kazanmıştır 

Surigeıf e nefer oıuuor? 
--*--

Italyanlar Suri
yeyi iş~al mi 
ed~ek? 
---Jf.--

BAŞTARAFI ı inn SAYFADA 

Komisyonun açık hedefi harp. rnal
zemeııini tesbit etmek ve enterne edil
miş bulunan Italyanların halen · serbes 
bırakılmış olup olmadıklarını anlamak
tır. 

Fakat bazı tayyarelerin Suriyecttn 
kaldırılmakta olduiu hakkındaki n.. 
berlere bakılırsa komisyonun hıMiL.i 
hedefi tayyarelerden bqlıyarak tıudi
lara ve toplara kadal' bütiin harp mal
zemesinin tedricen tahribi ve kaldırıl
masıdır. Salihiyettar mahfillerde bildi
rildiğine göre Suriyedeki kuvvetlere b~ 
sistamatik zayıflatılmasının nihayet he
defi açılwr. Suriye llZ\ln müddet muka
vemet edemiyecek bir bale gelince ltal
yanlar memleketi İ!gale te~ebbüa ede
ceklerdir. 

Eğer bu teşebbüs muvaffak olursa 
Fransa ile Sur iyede halen mevcut hür
riyet heyulası arasındaki bütün münase
bet oruıdan kalkacaktır. Şüphe yok ki 
Suriyedeki yüksek komiser hakikatta 
Fransız vatan sevcri sıfatiyle gittilı:çe 
daha fazla israrla ileri sürülen taleplere 
mukavemet için elinden geleni yapmak
tadır. --·---
istanbuldalri ~ralıya 
Niıfllant lıurm 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Trakya 

nalbant kursunun !l inci denesi de sona 
ermiş ve kw·sı.ı devam eden ıençlere Se
limiye mektebinde sahadetnameleri ve
rihniştir. 

Bu ay içinde altıncı kursun aÇJlacağı 
haber alınmıştır. 

---~---
POLİSTE 

'Oçüncü kol - Halkat:rnar - T<J.:?~ ~~:.-kelin ön~~en ~azim e tri!Çecek. -~ta- tiyle malume evsafında tadilat ve cle-
Bu üç kol saat (10) da hükümet ve turk caddf' mı takiben Dokwr fo«,afa ğiıiltlil:lu yapıtabim. 

kışla önünde komubnlarm uvgun bu- Ecver caddesi yolivle Kültürparka doğ- F) Ba malt.atlan temin edecek lw-

~~~~~-X.S''--~~~~---

D:- .... ,,..1W.. ... i .. ~ • ., .----- s----_. Ajır surette yta'alacldar uU-liJı.ler UDIU#tl U&W u. -.. ._..... ........, .... .,,_ Sabıkalı Malat•·alı Mehmet og"lu Meh-
Tüecar birlikleri mnumi katibi Bay ,. satılan fr.ıüm 10 ka.ruşa, 35 karuşa met ile Ha'rall oğ"' lu kürt Nuri eski bir 

Atıf .. --- btr" l!'-1--'n: l--1 'yeti fuakkmda .1.l-- _,,,.;;,. - 55 ..... __ .IR kuruşa 
~ llJUC"l M&aU --- 5a1WU1 7.~.r --Yacı ""u.a.~ - husumetten dol1ıy1 şapkacı Kaysen1i 

aşağı.&.ıki izafuıtta bulumnııştur : Ytılan pamuiumaı 72 ~ satılan 1 Kül -

lacaldarı yerlerde duracaklardır. ru ,·oll.,narak oradan daJ?.ılarnlctır. suaatın tedvini vazife it:ibmiyle dahit'iyc 
BtR DAKtKA DURU$ FENER ALAYI VE KONSER vr. ziraat vckiletlerine ait olmalıdır. 
VE BA \"RAK CEKME Gece karada fener ala\•ı yapılacak ve _ -·-
Saat (10.15) te Kadife kalesinden atı- füılkevind saat 21 de kon r verl~~f>k-

n_ __ - - • Lkl di __ n..._ .. ı .. - .. 1.. :L--at _,_ L!..:..fi;i kana- MehmeL oğlu_ Ahmet Gü canı _ ·· tür-
• - .ı.nraccn; bir erimizin mevcu · - ll.lilLLIAC vws... LUnl>[ U&ır uu e· k k ı d ı. - -

üküm k de li t1a li ı -•-~:;.....: d ~ı;·-1 b"l par la ça ı ı e omuzun an ve sag Ui.1\.-u-

lacak topla verilecek i5aret üzerine bü- tir. 
tün halk ve ukll vasıtaları sayı?ı borcu 
olarak bir dakika oldukları yerde dUl"a
caklardır. Bu sırada Kısla \"e Hü!ı:iimct 
konağına Halboınarda~ J?elen askerle
rimfain önUnde bu yere velıniş olap atlı 
mU!reze komutanı tarafından evvela 
Kışlaya "-e sonra Hüküııı.et.r bavra~a 
ç~kilecekUr. Bu tören esnasında bando 
bayrak marşını çalacaktır. Bunu müte
akip Kışla balkonundan (Parti reisi 
AtU İnan) tarafından bir nutuk söyle
necektir. Bu meraismden sonra törene 
iştirak eden askeri kıtalar Atatürk cad
desini takiben Atatürk he\.·keline kadar 
gelecekler ve oradan yerİerine dağıla

lf ritada tıggare bırbı Y ti. h- - etimizin ço ğer · irşa - y e me---.çURUz ısına .,._. a t - - cI - tt t'....-- 1 d " 
L rıt ·. . · gın an agır sure e yaraUUill~ ar ır. xa-

rmdan iırtifade etm~i biıen ve mi nııs~~· . . .. . .. ra1ı hastaneye K:aldmlmış, ırnçlular tu-
bir şuul"la hareket eden ihracatçıların Dıger ıhraç maddclerı uzermde a1nı tularak adliyeye ı::cvkedillnisterdir. 

_ HAS"'AI< • iNCi SAillFU>E - aldıkları kararlar.la ftmıne ınemnuniye- kıymet farklanwn husule ,eldijini' mü· 
8

·j l .-:_&.._ * H'ALK PARTIStNI~ DA VETl 
Halk parLi3?, bütün: sl•bl!'lm a:1 siyle daı hiicuın edilmiş ve burada telsiz isfus.... tini kazanan ve gün geçtikçe faydaları balıipya h~ .)'er \"<:rnteden iddia etmi!k ,. yara ama ~ . 

yomı iTc Avrupalıların sakin bulundu- dalıa cok anlaşılan bir varhk bali.ni a\- medciindeyiz. Basmahane. meydanında Mustafa. og-. 
:iıı ....... halleye bombalar atılmıştır. Erit- mıştır. ), n· t!LI'.... ..1:. ı da" L!.!. lu Hasan Duhani, (Yer.Ü) O&na.n adi.nda .. ... ll'.-rce a.ı.uum .. o an ve ınıa -- . . . ~ l 
rede Ha.nnil adasında askeri binalara Dünya harb&niıı ba.~lamas&ndan SAnra liümıttiinmia bıtm iı:$ıMlm-.. haıi. ~ bııısı hıçakla bacagından yara amış ve 

c;ayın tzmir halkını bu!,?Ün \·apılacak 
bayram ve tören~ <la\'Cl ctm>'kiedlr. 

* MALOL G.AZtLERE 
has:tr ik:l edi.Jmiştir. ti:ıgiliz tayyareleri- tiitaret DIİİı...telC:.i iç_iilllc bulaıııııWP- bine ay:man bn.rlarla eWe etlilıa yakalnnını.ştııı. • 
nin hepsi bu hareketlerl~n iislE"rinl! muz meinleketlcre ~tını~ oldutwnuz • 'k ~ Bi- __ .. ea.:-:ı.-a.. 

Orclu m luller bir~i riyasetinden: maddi faydalan kısaca izah etti ten •; ....-- ~-
salimen dönmüşlerdir. mallardan. birlikle horekct sayesinde is- on:ra. l>irfil; haliııtfe hareketin yurddq- Basmahanede B~ Fevzınını b:anında 

Burunkü kurtuluş bavramı mün=ıce
betiyle yapılacak merasiınd• haztr bu
lunmak üzere İz.mirde mevcut birlF•i
mize dahil olsun olmasın bilumum ma
lul gazi erlerin ve subayların en yeni. 
elbiseleriyle. şehitl;;, ~tmek üzere «a
bah saat 7,30 dıı, öğleden sonra zafer 
alavıruı iştirak için de s::ıat 14 30 da ikin
ci Beyler sokağında parti mel'keziııe teş
rif etmeleri rica olunur. 

Beiberadn vere fnen bir S:h'Uia 79 tib5:1J ettiğimiz mcRf:ınt mlası ancak tar arasında nriisterek menfaat· telakki- Afyonlu Sülrlyman. oğlu Mehmet Koç-
tayyaresi bo~~ ile tahrip t>dilmiştir. mHyonlarla ifade ~dilebifü. si l""' tic-ari j .. Jerd.. dahi memleketrilik yiğit. Anafartalar cadde.c;inden_ geçerken 

--·-- Bi.rJiklCTin J<unılmasmdan evvel bu- ~ .., " " u ı ı tı Rab ....;;,ı Bo1ıo 
·· k- • J • ·ı,;.._ tt•v• <"ndise inin tekamülü hakımmdan iyilik- r a ı seyyar sa ~1• • en ~u _ r ~ın u hcaret şart annm ıstıu.am e ıgı tarafmdan ya.nkesıcılik sun!tiy,{a cu7.dn-Frapcada mü

him tevkifler 
:rihniyele ,.e .;ekil deği~ikliklerinc fer· )erini, hn ı.uretle mazhar olduğumuz nı {'alınmıştır. Suçlu tutulmustur. 
den intibaka imkan yoktu. Bu imkannı manevi kı~metleri de aynca birliklerin ııo xı·ı.o KÖMu··a 

caklardır. 
Saat (10.30) ela atılacak ikinci topla 

bir hava filosu şehir üstünde ucuşlar 
:!- :ıpacak ve fabrikalar, vapurlar düdük, 

BASTARAFI 1 inci SAYFADA 
Ganılenin tevkif r>dilmis ve yüksek di
vanın ictinıu etmekte olduğu Rion civa-

elde edilmesi sayesinde fareza 13 kuru- faydalarına ilam l'lmek lazımdır.~ 

nnda bir !':I\ toda mevkuf bulundurul-um un .. JA Mag~ a zal~r ""'lU tur. Bu umumi emniyetin idamcsi 
• -..&. hakkında son zamanlnrda nazırlar heye-

ti ııin tasvip ettiği kanun mucibince alın
---------x*x mış bir ihtiyat tedbirdir. Bu kanun hü-

Güreş ve Tenis müsaba
kaları dün neticelendi 

'r.ı:.rk Anonı·m Sr.rketr.nr·n lzmı·r muhı.tt.n"'e kümlerine göre dcvıet için tehlikeli şı- x•x 
ı u .. "' bıslıır harbm d"vamı müddetince mev- - RASTAKAl-1 1 inci SAHİFEDE - 66 KİLODA : Birinci Yah1a İçel, 

d f l 'rnf bulundunılahilirler. .l't • 
gÖşfer İğİ aa İyet AulRDA : Ha'>an Hüseyin Çorum ikinci Yaşar Ankara, üçüncü zzet Is-

--·-- Halil Kocaeliye 3 dakika 25 saniyede tanbul.. 
x*x A k d tuşlağ. Ahmet İstanbul Mehmet İZ:mire 72 KİLODA : Birinci Celal Ankara, 

E t d·'ı . R • v il ara ra yosu 2 dakika 45 saniyede tuşla galip gel- ikinci İsmail Kocaeli, üçüncü İbrahim m ea mu 1 erıne esepıse - a- B u ~ •i 11 mislerdir. Balıkesir .. 
v " Öğleden sonraki ücüncü devre mi.İsa- 79 KtLODA: Birinci İsmail İstanbul, 

rant Senet) • e •ı • ha ) d 7. 3o Proğram ve memkltet saat bnk.alarının neticeleri de şunlardır.: ikinci Muhlis tı.ınir, üçüncü Enver Ko-en V rl mıye Ş 80 ) ayarı 7.35 müzik (PL) 8.00 Ajana ha- 56 KİLODA: Ahmet Balıkesir Isına- caeli. 
x_.x berleri 8.1 O ev kaduu yemek listesi ıl Ankaraya 11d:ıkika22 ~yede tuşla, 87 K1LODA: Birinci Melunet Ali Ço-

Mill• D--'--•-~-- t __ L__ı __ t • 8.20 - 8.30 müzik 12.30 proğram ve Niyazi Kocaeli Ahmet lstanbula sayı rum, ı"kincı· Rhn1,..1çe1, u""rHncu·· Ahmet 1 ~uuınuz ..-..-.~ esu ve cari emteayı vedia suretiyle kabul ı k ı ı 3 - · ·k 1 - ... .,. :!'.-· 
teıkil edilen umumi mağazalar Türk d k h- - h f k meme et saat ayan . ' müzı a a- hesabiyle galip.. Kocacli 
anonim ıirketinin İzmir ıubesi, hmirin e .. ere uanu mu a aza etme te, turka 2.50 Ajan. .. h hederi 13.05 mü- 61 KİLODA : Ragıp Çurum Haydar ACIR SIKLETTE: Birinci Ahmet 1s-
ticari ınultitinde gördüiü faydalı ~e luccarların bankalardan kolaylık- zik alaturka l 3.ıO - t4.00 müzik (PL) Balıkesire S?Yl hesabiyle. Nurettin Ko- tanbul, ikinci M.clunet tzmir, üçüncü 
çok -nafi olmaktadır. la avans sür marşnndis muamelesi l S.OO proğram ve memleltet saat aya- ::aeli Halil Istanbulıı sayı hesabiyle ga- l\L Hasan Çorum. 

rı 18. o 5 nıüzı"k 5'.ıllivnnın mikado ope- r 
Uma.mi ma.ğaza.laran İzmir, f5- yapmasını temin eylemektedir. rasından (Pl.) 1 .40 müzik radyo caz ıpGG KİLODA : Yalı a Kalkan İçel İz- B1RtNC1LERE ~:ALYA YEIDLDt 

tan bul ve Mersinde muhite yaptığı Alela..u.ı. depo 11n1amelitı, mevdu orkestrası 19. 1 O müzik fasıl heyeti -zet Kılıç İStanbula s:yı hesabiyle galip Derece alan gureşçilere valı B. Fuad 
hizmet Ye ıördüğü alaka ~en~tir. e!ya için e~e m~ner makbuz ve re- 19.45 memleket saat ayarı ve Ajans 72 KİLODA : Celfil Ankara ~ Tuksal tarafından madnlyalar dağıtıl· 
B .. d d. iri .k. ·ı r hın senetlen (Re.epiae - VMaJSl) tıenet- lıal>erlt!ri 20.0 :ınii:ıik. alaturlca 20.30 Balıkesira 2 dakika 23 saniyede tuşla, mış.tır. 

u yuz en ır ' 
1 1 mı yon ıra leri, emtea mukabili olarak verilmİye konusma 2 .45 miiZik dinleyici istekleri İsmail Kocaeli Faik İstaubula sayı he- TEN!S MOSABAKALA.RI 

aermaye ile faaliyet gösteren bu başlanmııtır. Emtea nwvdilerİDe verilen 2 1. 1 O müz üç, ifci ve bir piyano ile abiyle galip.. Fuar müruısebetiyle Kültürpark teni.s 
büyük müeuese fimdi de Sam- bu senederii. f~ı tücc.. için pek bü- cu parçalan 21.30 radyo guetesi 79 KİLODA : lımaH Yılmaz İstanbul kortlarında yapılmak.ta olan şehirler 
aunda bir tube açmıftır. Manisa yüktür. 21 AS müzil[ radyo orltanau 22.30 Enveı· Kocaeliye 1.4 dakikada tuşla ga- arası tenis müsabakaları dün neticeien-
fUbesi de yakın aylarda. açılacak- Umumi mağa.zaı..ın umumi müdür- memleket saat ayarı. Ajans haberleri; llp.. mişµ.t-. 

liğ:i A.ak.ada faliyet ırö&Unrıektedir. bor~alar ( fiatlcr) 22.45 mü:zik (PL) 87 KİLODA : Mehmet Ali Çorum Dün müsabakaları takip edenler ev-
hr, Manisada bir umumi mağaza Et:rarun sigorta, jp,mme.i ve mmıipü- Z3.25 - 2 3.30 }"&rmki proğram ve b- Ahmet Mersin İçele sayı hesabiyle gafip. velki giliılcrclekine nazaran bir kaç mis
binası in!ast münakasaya çıkarıl- lu da lmMtada bmirdeki panış. AGIRDA : Hasmı Hüseyin Çorum Şe- li fazla idi. Final maçları çok heyecanlı 
mı,hr. Y~ ~ yap':. • • • • ........................................... : rif Balıkesire 2 da:kikada tuşla Alnnet ve cidden samimiyet havası içerisinde 

amumı maga.uı, tiicc:m'lll emmyet ve ib- t R • . 1 . . .' . . M kal Umumi mağazalar her türlü ti- madnu lraummt bal lrtadlr. t Z M : I~lanbu Halil K.ocaelıye 3 dakıka 12 sa- geçmıştir. üsaba arı valimiz B. Fuad 
Enternasl10llGI fuarın-· nı~-ede tWJla galip.. Tuksal, belediye reisi B. Dr. Behçet Uz 

:ngiliz tayyareleri 
F erlini dövdüler 

BA$1'ARAFl ! inci SAYFADA 

londra )'a 8 şaat sür(!n 
hava hücun.u yapıldı 

d L O H D. R A • . Dör~üncü .d~re mi.isabakalan .şu ne- dn allka ile takip etmi Jerdir. 
a tıcelerı vcnnıştır : Dünkü neticeleri aşağlya yazıyoruz: 

RadYosıı nefri;yatı- 56 KİLODA : Ahmet Balıkesir Ah- DUBL ERKEK: 
Londradan Türkçe lıaaberler resmi met İstanbul 2 dakika 22 saniyede tuşla Reno Aliotti - tvan {İzmir) 6-4.X&-4 

t.ıiliz .. vyOll91Cla11 her cin 21,15 galip.. Fehmi - Kerim (Ankara) ya, Suat - Ve-
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - te ven1ecelrtir. 61 KİLODA : Halil İstanbul Ragıp dat (1.stanbul) 6-lX&-1 C.Jiro _ G. 

Karataş kömür iskelesinde demirli 
bulunan Besiktas ınotöründen t.tanliul-
1 u Ziver oğİu tü~c:ar Recai oğlu Nurul
laha ait 550 kuruş kıymetinde 110 kilo 
köınül', Bayındırlı yağt'ı Yusuf Gülmen 
ve arkadaşlan Tevfik ile Mehmet Eriç 
taraf ınclan çalınmıştır. SucluTaı-yai"alan
mışhr. 

E111i lıadını lıaçırnaq 
Tirenin Tatar köyünden Mehmet oğ

lu Mehmet Yıldız, Ahmet kızı ve İbra
him karısı Ke7.llinn Yoldaşı zocla kaÇ,u
mışlır.. Mehmet çok geç,medcn yaka~ 
mış \'e adliyeye teslim edilmiştir. 

Bir inelı Juf'srzbğs 
Gökçen nahiyesinin Saruhanlı köyün

de Mehmet oğlu Mehmet Tırlamamn 
ineğini çalan Mustda oğlu Hasan Kap
lan tutulmuştur. 

Merdivenden diiftü 
Seh•ili Mescitte Abbas sokağında 22 

sayılı evde oturan Mehmet oğlu 55 ya
şırıda Mustafa, bir ev tamid esnasında 
çamur tenekesiyle merclivendcn aşağı 
düşmi.iş, yaralanmış ve bayılmıştır. 

Mustafa derhal :nemleket hastanesine 
kalchrılınıştır. 

TalJancata.pyorınıq.. 
Kemerde tütün amelesi Kayserili Os

man oğlu Vehhide zabttaca bir tabanca 
bulunarak alınmıştır. 

........................................... 

Kayit a~ldı 
KUrLUK BİCKİ 
DİKİŞ YVRDU 

Talebe kaydına batlanmıtbr. 
Yurdun tahsil müddeti iki se

nedir. Fazla maliımat müdür
lükten ö~renilir. 

ADRES: Çivici Hamam civumda 
38 numaralı Yurt. 1 - 10 (1848) 
Sakarya tik Oltıtla arlcıuında 839 So. ........................................... İngilizceyi bllenluin de ı.s;&zce Çoruma 7 dakika 40 saniyede tu~la ga- Aliıotti (lzmir) e, R. Aliotti _ tvan (tz-

Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. : İngiliz dır. Tenviratta va cliğ~ umumi hizmet- haber zamanlannr bilmek isted~ri- lip.. mir) 6-~X&-2X6-8X7-5 Suat _ Ve- :-11" .. 11 ••11 •••ın•• ................... _ 
tayyareleri gece her zaman olduğu gibi ferde hasarat olmuş münakalat sekteye ni düıünerek Lonclraclan lngilizce lıa- 66 KİLODA : Yaşar Ankara İzzet İs- dat (İstanbul) a galip gelerek çift er- ~ 
Almanya üzerinde uçmuşlardır. Birinci uğramıştır. Tnymis nehrinin şimal sahi- berlerin resmi ln&iliz pavyoaundan tanbula 8 dakika 27 saniyede t~ galip. kekte birinciliği almı~lardır. : 
grup cenubu garbi istikametinde, daha linde bir endüstri tesisatı üzerine bom- 14 30 _ 16 00 _ 19 oo ve 21 oo de 72 KİLODA : bınail Kocaeli Ibrahim MtKS: : 
a7. kalabalık olan ikinci grup ta şark is- ~~~üşm~L-~da~"'~~tır. v~iini, bild~. ' Balıkesire 3 dukikn 40 saniyede tuşla V~at _ :Mua1la (t-;tanbul) çifti, Feh- ! 
tikametindc: muhakkak Berline dOğru LlllJUUC"".t mm......,m ''.:a-UCll -...u-ın se- --·••••••111 • 1 ••••••.-.•••11•••1.•••a•••••••• galip.. • f ! 
seyretı~r. Rur mınt..-ıkasmda havcı k~z. ~ .• n dakika ~ n dört yÜ2 /////7""""2'J?'~~ 87 KİLODA : Ahmet Mersin İçel Ah- mi - Madam Filips (Ankara) çi tini Y~ 
dafi b,....,,..,,alannın mevzı'lerın· e. balon ~· elnıüştiir. 1300 de lftO ar.moda ela_ met Kocaeliye !) dakika 45 saniyede tuş- nerek çift du.bl hirinciliğini almışlardır. 

~ ...... ., . aralı d.ı - .... ___ ta I zm;r 1 Lohner (tzmir) ve Talyan (İ!ltanbu1) b ·ı . tem" d ~-·'-- . . . a:ır Y var r. oo n.uuau yyaresı la ga ip .. 
ı ara~ a~ ,s_::__ ın y~ değ~- dü ""riihnf ür. ?2 fn.,,iliz avcısı kayıp- AÔIRDA : Mehmet Güleş. İı.ınir Ha- maçında 7-5X&:--OX6-.1 rakibini ye-
er .. e ruınan gece avo tayyarelerinin tır Enternasgooaı fuarının rr·· . ç h b" le nerek tek erkeklerde İzmirli Lohner bi-'dd 1• "--'= . . f,;.._~=- • san useyın ortıma sayı esa ıy ga-
~ı et ı .LCWUyeti bebıyle uıgwz tayya- K _ _,,d_ H lip gelmişlerdir. rinciliği almıştır. 
releri her halde beklemedikleri çok şid- o •• ..,_ G0G En ca7.iheli p:l\'yonlanndan Ul\fUI\Iİ TASNİF DUBL KADINLAR: 
detli bir müdafaa karşısında bulınımuş- 1ıurıınaana yazılanlar El • Umumi tasnif neticesinde derece alan Mualla - Jale (tst.anhul), :\!adam Fi-
lardır. İkinci ~rubun ekser tayyareleri Konya. 8 (AA) - Vilayetimiz içinde ectıon güreşçiler şunlardır : Jips - Adalet (Ankara) ya karşı galip 
hasar 3ı"apmadan daha Vestphaldan geri Hava kurumuna iza yazılan vatandaşla- 56 KİLODA : Birinci Niyazi Kocaeli, gelmiştir. 
dönmeğe mecbur edilmiştir. rm sayısı on bini bulmuştur. !kinci Ahmet Balıkesir, üçüncü Ahmet Müsabakaları Küllürpark tenis ku1ü-

~llll:!-ml91! _______ 111!!i___ _ Saat/arı Istanbul.. bünün tertip ettiği gardenparti takip et-

Bronşl•tJere IATRAN ff AK"I EKREM 61 KİLODA ; Nurettin Kocaeli birin- miş. gece geç vakte kadar eğlcnilmiştir. 
1\ ci, Halil İstanbul ıkinci, Ragıp Çorum Kauınanbra mtikifi tbr t"vzi edilınis---------

Saatlann 
En dakik ve 
hassasıdır 
İzmir Sntış Yeri 

David Ger.bay 
Yol Bt:>de t"nİ 67 



Bir tebliğ 

l{ür Fransadan 
abloka kal
dınlaca~ --·--General Dö Gol karar· 

gahı keyliyeti bildirdi 
Londra 8 (A.A) - Biitün hür Fran

sızlar ordusu şefi General Dö Gol'un 
urnumi karargahı tarafından dün a~am 
neşredilen bir tebliğde hür Fransız im
perntorluğuna iltihak eden Fransız müs
temlekeleri hakkında tngiliz deniz ab
lokasın ın kaldırılacağı bildirilmektedir. --·--

YENi ASIR 

lktisat Vekili Kon ya Ereğlisinde 
~~~~~~~~x*x~~~~~~~-

Bez fabrikasını gezdi ve 
bazı izahat aldı 

~~~~--x~x-~~~~--

B. Hüsnü Cakır halkın dileklerini de dinlew ... 
Konya Ercğlisi s· (A .A) ...:... tktısat ve- karşılanmışlardır. tktısat vekili bez fab

kili Hüsnü Çakır refakatinde Sümer- rikasını gezerek tetkikat yaptıktan son
bank umum müdürü olduğu halde dün ra belediyeyi ve partiyi ziyaret eylemiş 
Ereğliye gelmiş istasyonda kaymakam ve bu arada alakadarlardan Ereğli iktı
belediye reisi, partı reisi, memurlar ve sadi vaziyeti hakkında izahat almış, hal
kalabalık bir halk kütlesi tarafından kın dileklerini dinlemiştir. 

Manisada 

Başvekil Anka
raya döndü --·--Ankara 8 (A.A) - Baş\'ckil doktor 

Refik Saydam bugün sehrimize dön
müştiir. İstasyonda Vekiller, parti ge
nel sekreteri \'e umumi idare heyeti aza
ları, mebuslar, Vekaletler müsteşarları 
ve umum ıniidürleriylı> vali ve belediye 
reisi, merkez kumandam ve emniyet 
müdiirü turafından karşılanmışlardır. 

Adene ve Malta\1 a 
yapılan neticesiz 
hava hücuınları 

Aden 8 (A.A) - Royter bildiriyor: 

:ıc:::::: s 

Edirnede umran hareketleri 

Mezbaha ve kapalı spor 
kulübü inşaatı bitiyor 

Cümhaıriyet bayramında a~ıJacalı •• 
Edirne 8 (Hususi) - 60.000 liraya yapılmakta olan Edirne şehir 

mezbahası bitmek üzeredir. Kapalı spor kulübü inşası hararetle devam 
etmekte, Cümhuriyet bayramına kadar tamamlanması için çalışılmakta· 
dır. ' 

Trakyada faydalı çalışmalar 

Bütün Bulga
ristan sevinç 

içinde ••• 
luş 

dünkü kurtu
ve üzüm bayramları 

Cuma sabahı Aden üzerine bir kaç 
bomba atılmıştır. Beş yerli sivil ölmüş 

~:r ~eık~~i. de yaralanmıştır. Maddi ha~ yeniden muhtelif yerler-
Kahire 8 (A.A) - 5 Eylül a~amı 

Dobricayı aldıkları için 
bayram yapıyorlar ... 

düşman pike bombardıman tayyarelen d k 1 1 k 
"•x ~~;'.taya hücum etmişlerdir. Telefat yok- e urs ar açı aca 

İlıi bayram bir arada lıutlandı ve i~i üzüm yetiş-
tirenlere müfıaf atlar verildi... Birmanya ba~velıili x.~------

----x~x istifa etti... Köylerde demlrcilifı, marangozlufı fıursları... Sofya, 8 (A.A) - Başvekil Filof dün 
Bulgar radyolariyle cenubi Dobricanın 
Bulgaristann iadesi hakkındaki Rumen 
Bulgar nnlaşmasının iın1.alandığını bil
dirmiştir. Bütün memlekette tezahürat 
Yapılmaktadır. 

Manisa 8 (A.A) - :Mani.sa bugün kur-ısı münasebetiyle Halkevi bahçesinde Rangoon, 8 (AA) - Birmanya Edirne 8 (Yeni Asır) _ Pehlivan köyündeki köy demircilik ve marangozluk 
tul~unun on sekizinci yıldönüınünü de Y!1Ş ve k~ru ~zü~1 .~n~tahsill;ı:inin işti- ~~ş.vekili umu~i va~i~e İstif~ını ~erd.i- kursu altı aylık müddetini bitinniştir. üçüncü kursun Uzunköprünün blr k~ 
tezahüratla kutlamıştır. Kurtuluş gü- rak eyledıklerı hır uzum sergısı açılmış- gını ve umumı valınm yenı kabınenın yünde açılması muhtemeldir. 
nünde olduğu gibi suvari müfrezesinin tır. Ve teşhir edilen üzümlerden derece teşkiline kadar mevkiinde kalmasını Havsa ile Pehfü·anköy biçki ve dikiş yurtları mU\"affakıyetle devam etmek
şchre girmeı-ini miiteakip kurtuluş yo- alnnlnrın müstahsillerine mükafatlar \•e- kendisinden talep ettiğini Roytere bil- tedir. Yakında Muratlıda ve Biganın Çampazarı veya Dimetoka köylerinde 
lunna şehit düşenlerin mezarları başına rilmişlir. dirmiştir. de birer biçki ve dikiş kursu açılacaktır. -·--Çin ordusu Japonlaı·ı 

llindiçi hududunda 
bekliyoı· 

-·-Çunkin, 8 (A.A) - Çunkin askeri 
mahfillerinde öğrenildiğine göre Çin 
merkez ordu:.unun en mükemmel Cırka
lan bir müddetten beri llindiçini hudu
dunda tahc;it edilmiş bulunmaktadır. 
Buradaki Çin ku\.~etleri en aşağı 200 
bin kİ$İ tahmin edilmektedir. 
DTh'DİÇINt - çiN HARBl Mİ'! 
Çunkln, 8 (A.A) - Çin askerlerinin 

hududu geçerek Hindiçini kuvvetleriyle 
çarpıştıkları hakkında Vişiden verilen 
haberlerin tamamen asılsız olduğu bildi
rilmektedir. -·-Aydından MiJli Şefe 
çelıUen teJgraf-
Aydın, 8 (Hususi) - Aydının kurtu

luş bayramı münasebetiyle belediye re
isi B. Ethem Menderes Milli Şefimize 
aşağıdaki telgrafı gondenniştir : 
•Kurtul~umuzun on sekizinci yıldö

nilmilnU kutlularken tarihin ve Türkün 
bilyük kahramanına Aydınlıların sonsuz 
~vgl ve thimlerini arzeyler, elleriniz
den öperim Aziz Şefim .. • 

gidilmiş ve burada he~·ecanlı hitabeler 
irat olunmuştur. 

Bayrama Salihli halkcvi de bandosu 
ile iştirak eylemiştir. Bu güniin aynı za
manda Mani.sanın üzüm bayramı olına-

Transilvanyada 
Macar iş2ali 

devam ediyor 
Budapeste, 8 (A.A) - Transilvanya

nın işgali program mucibince devam et
mektedir. 

Bdape.şte, 8 (A.A) - Genel Kurmay 
başkanlığının tebliğ ettiğine nazaran • 
Macar kıtaatı işgal t"dilccck ıu·azide iler
lemektedir. 

MACAR BAŞVEKİLİ YE~İ 
ARAZİDE ,, 
Budaoeşte, 8 (A.A) - Başvekil kont · 

Teleki Macarb-tcına veni ilhak edilen 1 
ınıntakalarda seyahc.le çıkını tır. --·--Samsun valisinin 
konferansı ... 
Samsun 8 (A.A) - Vali Avni Do~an 

dün akşam Halkevi salonunda bir din
leyici kütlesi önünde günün meseleleri 
mevzulu bir konferans vermiştir. - - ... 

1 HAV AGAZI ocakları 1 
Vestinı{house Buz dolapları 

F onola Radyoları 
BİL 'UMUM ELEKTRİK VE TELEFON MALZEME

LERİ ÜTÜLER, SOBALAR, AVİZELER 

A. ZIFFER 

····i"~~ı;···T~;~~;~y···v·~···Ei~kt;ik .... 
Türk Anonim Şirketi 

x.x 

Tenzilatlı Tarifeleri 
~~------x.x--~~~~~ 

SU-ketim.ize tahriren müracaat edecek olan abonelerin elektrik tesisatı ı ~a
ğıdaki şer1.iae uyrun bulunduğu takdirde, kendilerine, zirdeki ten:ıilit ya
pılacaktır. 

1 - Ev elektrik cihazları ve ;-sgari 700 vatlık müesses bir takalı bulmıan 
abonelerin, puant saatleri haricinde sarfeclecelderi kilovat saatler kendile
rine, kilovat saat batına 10 kunqtan faturalanmaktadır. 

il - Binalarının mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını tecavüz etmİyen 
ve her biri asgari 1 kilovat takatmda ısıtma cihazı bulunan ticari müessese
lerle hususi ikametgah abonelerinin: 

Binalarının mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını mütecaviz ve her bir 
asgari 1 kilovatlık, toptan 4 kilo .... at ta.katında ısıtma cihazları bulunan ticari 
müesseselerin 

Puant saatleri biricinde yaptıkları sarfıyat, kendilerine: • 
a) O ay İçerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saati tecavüz 

etmediği takdirde, kilovat saat b~ına 1 O kurllflan: 
b) O ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saati mütecaviz 

bulunursa, ilk 20 kilovat saati, kilovat &&at başına 7 ,50 kunıflan ve müte
baki kilovat saatler de, kilovat saat başına J,25 kuruttan; faturalanmakta
dır. 

N O T : Puant saatleri tabirinden: 
a) 1 Eylwden 31 Marta kadar olan müddet zarfında saat 16 ile 23 ara

sında bulunan saatler; 
b) 1 Nisandan J 1 Ağustosa kadar olan müddet zarfında saat 18 ile 23 

arasında bulunan saatler; 
an lqılmaktadır. 

ili - Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan oteller, senevi asgari 4 
kilovatla iıgal edilmiı azami talıatın ilk 750 istimal saatinden yukan sarfe
decekleri kilovat saatler, kilovat saat baıına 8,5 kuruştan faturalanmaktadır. 

iV - 2 si donanma tenviratı olmak üzere asgari 4 kilovatlık müesses ta
katı bulunan sinemalara, senevi asgari 4 kilovatla i~gal edilmiı azami takabn 
ilk 750 İstimal saatinden yukan sarfedecekleri kilovat saatleri, kilovat saat 
baıına 8 kuruştan faturalanmaktadır. 

V - a) Asg:ıri 4 kilomathk müeses takatı bulunan sınai müesseselere, 
senevi asgari 4 kilovatla işgal edilmif nimi takatin ilk 1200 istimal saa
tinden yukan sarfodccekleri kilovat saatler kilovat saat başına 6,8 kuruıtan 
faturalanm:ıktadır. 

b) Asgari 25 kilovatlık müesses bir takatı bulunan sınai müesseselere, 
senevi asgari 25 kilovatla işgal edilmiı azimi ilk 800 istimal saatinden yu· 
kan sarfeclec:ekleri kilovat saatler kilovat saat başına 6 ,8 kuruıtan fatura
lanmaktadır. 

VI -- Pirinç ve arpa kalburlan i~leten ve 15 ili. 30 kilovatlık takatı bai% 
bulunan müeueselere, senevi asgari 15 kilovatla i,gal eclilmİf azi.mi takabn 
ilk 1000 istimal saatinden yukan sarfedecekleri kilovat saatler, kilovat saat 
ba,ına 4,8 kuru~tan faturalanmaktadır. 

VII - Yukanda sözü geçen tarifeler, Buca ve Bornova nahiyeleri için 
yüzde 5 fazladır. 

Vlll - Yukarıdaki teraiti haiz olup ıirlcetimi.ze tahriren müracaat edecek, 
hükümet ve belediyeye ait amme hizmetlerine, hayır cemiyetlerine, dini 

Suphan dağının tepesine 
.. adar çıkıldı 

Adilcevaz Halkevinin güzel bir gezintisi 
Bitlis, 6 (AA) -- Adilcevaz halk- · tirak eylemi~ ve gezi iki gün sünnü§tü.r. 

evinin tertip etmi~ olduğu Suphan dağı 1 
Genç sporculanmız 4445 rakımı. Sup. 

gezisi muvaffakıyetle bitirilmiştir. Bu 1 h d • 8 tt k _ı ve cez 
geziye Tatvan ve Ahlat hallı::evleri an agına aaa e çı mı"ar • 
sporculanndan kadın erkek 21 genç i~- dikten sonra dönmiiflerdir. 

.. ı ............................ ---......... . 

Fuarda Sergi Sarauı dahilinde 

Hamza Rüstem 
Fotoğraf ve elektrik lalliba, m~ 
zem esi pavyonunu ziyaret edini, 

UCUZ, METİi YE GÜZEL lll ·---------------------... ~ 
~---------------------------·----.. 1. J. Nahum 

Sigorta ve Komisyon 

Ankara ve Nordstern sigorta 
şirketlerinin Eğe genel acentesi 

Fevzi ptqa Bulvarı No. 7 
'J'eJ adresi D A N U B 

C'AMAu 1· C'KELESI. TELEFOu •• JSSıB müesseselere ve mekteplerle hastahanelere mezkur tarifeler üzerinden yiiı:-
• n ~ n 7 de 15 tenzilat tatbik edilmektedir. l'••••••••••••m••••••~•••••••••• --------------------i-llllİillmıiı•••Eıı .. 1 •••••• 11 ••• 11 •• 11 ••• 111 •• 1. 1 •• 1 •••• 1 •••••••• 1. 1 •••••••••••••••••••••• 1. 1 •• 1 ••• 111 •• 1 •• 

'J'ELEFON : 3304 

~----~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~ 

..••.•.....•......................•...•..................... ~ ...............•................•..•••...•.................. 

OSMANLI BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 Sterlindir. Dünyanın 
her tarafında şube ve muhabirleri vardır 

· En ehven feraitle bilumum banka muamelatını görür, vadeli ve 
vadesiz mevduatı kabul eder ve kumbaralı tasarruf sahiplerine 
senede iki keşide ile ikramiye dağıtır. Son sistem küçük 
kasaları cok ucuz ücretle müsterilerinin emrine amade tutar . , 

r 
~~~~--~~~~-. 

Osmanlı Bankası 

lzmirde ittihadı milli ve 
UıV YON Sigortalarının acentesi 
olup harik, havat, nakliyat ve 

kaza sigortalarını yapar 
·············································~~··············~····························································~ 
··························································~· 

" •. 
Banka Komerçi-

yale ltalyana 
Tamamen tediye edilmiş sermaye: Lit.700,000,000 

İDARE MERKEZİ : MİLA.NO 

Bütün Italya şehirlerinde şubeleri Istanbul, 
1 1ndra, Paris, Nevyork, Atina, Bükreş 

Kahirede şubeleri vardır 

HER NEVJ BANKA MUAMELATI 

lzmir Şubesi: ikinci Kordon No. 64 
T E L E F O N : 2160 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 



SAHİFE4 YEHJ A.SIR 9 E:vlül PAZARTESi 

IHGİLİZ TEBLIG~ 

Alman tayyare
lerinin yaptığı 
hasaratı ~iz

lemiyor 
lngilizlerin bu soğulı 
rıanlılıldarı lıendilerine 
ıı·matlarını gösteri31or 

--.f.--
Londra 8 (A.A) - Resmen bildiril

tliginc göre diinkü b,avn hücumunda 400 
ölü, 1300 ila 1400 ağır yaralı olduğu tnh
min edilmektedir. Dün 88 düşman tay
yaresi imha edilmiştir. 22 İngiliz tayya
resi kayıptır. Faknt pilollardan sekizi 
s:ıf{ ve salimdir. 

I!nva ve dnhi1i emniyet nezarC'flerin
den: 

Dün akşam Londra üzerine dü~manın 
yaptığı ve bütün gece daha mahdut ola
rak devam eden büyük hava hücumu 
hakkında şimdi alman mütemmim ma
Jümata nazaran bombardıman ge~le
miş ve son .safhalarında gelişi güzel ya
pılnıl§tır. Hasar ağırsa da cereyan eden 
muharebeye nlsbetle ciddi değildir. Düş
manın kuvvetlerinin büyük bir kısmı 
Londranm şarkında Times nehrinin iki 
ı;ahilinde bilhassa nehir kenarına taar
ruz etmiş ve orada üçü büyük olmak üze 
re- müteaddit yangınlar çıkmasına sebep 
olmuştur. Hasar yüzünden bir çok kim-
seler muvakkaten sığınaksız kalmışlarsa 
da tehlike mıntakasından uzaklastırıl
mışlar, kendilerine sığınak ve yiyecek 
tcdadk edilmek -Ozerc acele tedbirler 
alınmıştır.. Bu mıntakada fimme hiz
metlerine mnhsus tesisat üzerine de 
bombnlar düşmüş ve bazı servislerin i~
Jcmcsi ciddi surette kesilmiştir. 

T.ondra Jimaııııın nit doklara da bir 
çok bombalar ntılmış ,.e Timesin cenu
bıına isabet eden dol !arda biiyiik hir 
yangın c;ıkmı~tır. Diğer mahallerde bir 
kac; antrepo hasara uğrnmış ve ıniitcad
dit mavunalar yanmıştır. Londranın sa
hil kısımlnnndn tercih edilen hiicumlar 
bu kadar geni olmamışsa ela bir çok 
bombalar dii ıniiştür. 
Londranın cenubunda iki ınektt•p bi

nası ciddi hasara uğratılmıştır. Londra
nın merkezinde de yangınlar çıkmış ve 
muhtelif mahallerinde meskenler tahrip 
c-d1lmiştir. Bu mıntakalnrın hepsinde de 
pasif koruma servisleri silratle ve mlies
sir bir faaliyet göstermişlerdir. Bu me
yanda yangın tehlikesine maruz mahal-
lerden yü:z.lercc sivil ahali tal1liye ve 
demiryolu münakalutının yeniden işle
tilmesine yardım t:dilmiş ve her ne ka
rlnr ana caddel"r cıddi surette müteessir 
olmuşsa da sokaklarda inkıtaa uğnyan 
seyri seferin tekrnr haslanıac;ı 1rmin 
t!dilmiştir. 

Bilhassn a~r vuzılelet tahırul eden 
l·mıgınların söndürülmesine bombardı
man altında da dc\·am edilmiştir. İngil
terede Londra mıntakasırun haricinde 
l'alnız aşağı Times petrol tesisatında çı
kan büyük bir yangın çok hasar \•ermiş
tir. Bu hiicumlar ~imdiye kadar yapı
lanların hep inden biil iik olmuşlar \'e 
fatla Ull iata sebebiyet n~rmi ·}erdir. Cı
lc:m yangınların bir çoğu tali derecede
dir. Zayiat hakkında ,·erilen rakamlar 
fnhminidir. Kahil olur olmaz. tafsilat 
'erilettktir. Son alınan rakamlara na
:uıran imha edilen düşman tayyareleri
nin adedi seksen dörttür. Bunlardan 
yetmiş ikisi İngiliz s.vcı tayyareleri. on 
ikisi de tayyare dafi toplan tarafından 
dUşiirülmUştür. 

Dün 4 düşman tayyaresi daha düşü
rülmüştür. Bunlardan ikisi avcılarımız. 
ikisi de tay;} arc dafi bataryalarımız ta
rafından imha cdibnişlerdir. Bu suretle 
diinkü düşman tayyare zayiatı 88 dir. --·--

Akhisar tütünleri çok iyi 
-*-

iTALYAN TEBLiöı Mahsul tamamen toplandı, 
Gôya bir lngiliz 4 5 ·ı k•t d .b 

harp gemisi ' mı yon 1 o an ı aret 
ha tırı)IDJŞ Akhisar, 8 (AA) - Tütün mahsu- Akhisar tütüncülerinin bütün zeri-

lü tamamiyle toplanmış bulunmakta- yat ve istihsalatının daha ziyade ıslah 
--•·-- dır. Bu seneki tütün rekoltesi mikdar iti- ve tanzimini İstihdaf eden bu verimli 

dnrlnrn iş bankası tnrafındnn temin edi
len zaruri mikdar da ilave t>dildiği tak
dirde milli bankalarımızın ''e kredi 

MaJtada ue Kızıl deniz- bariyle 4/5 milyon kilodur. Ve kalite çalışmaların ) anında ziraat bankası ile 
de de büyüfı i$1er itibariyle fevkalade nefistir. Kazamızda buna bağlı kredi kooperatiflerinin ve 

kooperatiOerinin tütüncülere yaptığı 
yardımın §muul "e ehemmiyeti bir kat 

· · •• 1 p on bin ailenin geçim ve refah vasıtası mahalli bir teşekkül olan Akhisar tü-
gOf'muŞ er. olan tütün zerri .. ·atının daha zivade ıs-

ıt 1 d b. h 1 \1 (AA) Jt 1 " " tüncüler bankasının müstahsile yap-
daha tebariiz eder. Böylece temin olu
nan ve yekünu iki milyon lirayı geçen 

a ya a ır ma a 0 • - a yan lahı atı' işlerinin tanzimi ve müstah-
umumi karargahının 93 numaralı t eb- siller arasında işbirliği temini maksa- makta olduklnrı geniş yardımı da İşaret 
ı•w• etmek laZJmdır. 

bir kredi hacmi içindedir ki Akhisar 
müstahsilleri tütün mahsulünü arttırmak ıgı: diyle Akhisar tiitüncüler birliği adiyle 

Bir dnniz altımız Cebelüttarık civa- bir birlik kurulmasına karar verilmiş ve Filhakika bu yıl içinde ziraat banka- Ye kalitesini ı~Jah etmek Yn"ıta \ 'e im
rında devriye gezmekte o!:m bir İngiliz bu birliğin te~ekkülünc dair muamele- ,ıı ve kredi kooperatifleri bir buçuk mil- kanlarını elde edebildikleri gibi bu hal 
h:ır-ı :! m:sini batırmıştır. ler ikmal edilerek \•ekalete gönderilmiş- yon ve tütüncüler bankası beş yüz bin Akhisarın ıefah sevivesinin artıp geni~-

MA LTADA tir. liralık birer kredi açmışlardır. Bu mik- lemeıine de müeı1sir. olmuştur. 
Avcı tayyarelerimiıin refakatinde ola-

nı~< bombardıman tayyarelerimiz Malta 
ada~ı tersanesine hücum ederek yangın
lar çıkarmışlar, tahribat yapmışlar ve 
havuzda bulunan bir düşman denizaltı
sını tam isabetle bomhalnmışlardır. 
Bombardıman tayyarelerimizin ateşi ile 
tardedilen düşman avcı tayyareleri av
cılanmızla muharebe etmiye mecbur 
knlmıştır. Bunlardan biri alevler içinde 
sahile, bir diğeri de d:mize dii.ştirülmiiş
tür. Bir üçüncUsünün de düşmliş olma
sı muhtemeldir. Tayyarelerimiz müret
tebatından bir kaçı yaralı olarak dön
miişlerdir. 

KIZIL DENİZDE 
Kızıl denizcle hava kuvvetlerimiz bir 

düsmnn kafilC'Sin"' hücum etmişlerdir. 
Biı· vapura isabet vaki olmuş \'e ciddi 
hasara uğrıyrın vapur miirettebatı tara
fından tcrkedilmİ§tir. Diğer bir tayyare 
filomuz dn Aden lim nını bombardıman 
etmiş ve cereyan den hnva muharebe
.sinde bir dusman avcı layy<'re.si dür.ii
riılmüştür. 

PORT SUDA~ ÜZERİNDE 
Kahire 8 (A.A) - ingiliz karnrgfıhı

nın resmi tebli{?ı· Dün gec~ dtisman 
tayyarelf'ri Port Sudan üzennde uç.muş
lardır. Hasar azdır. Bir ki i ölmiistür. 
D:ger cephelerde kayd-. el r, r hir 
yoktur. --·--ALMANYADA 

y·u~oslavyada

ki Almanları 
taltif! --·--Alman Ueri 4elenlerine 

nisanlar verildi 
Belgrat 8 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: 
Yugoslavyadaki Alınan ırkı grubu şe

fi ve Alman Jcültür birliği reisi Bay Jan
koya başvekil Bay Tsvetkovichin teklifi 
üzerine Yugoslavya tanç salip nişanı ve 
mesai arkadaşlarına da muhtelif n: an
lar verllmiştir. 

MACAR - YUGOSLAV 
DöVJZ 1ŞLER1 
Belgrnt 8 (A.A) - D.N.B. bildiri:Yor: 

Bir Macar <löviz heyeti Cumartesi günü 
Belgrada gclmic;tir. Heyet iki memleket 
arasında memnu döviz faaliretine karşı 
enerjik bir mücndelr açılması kin Yu
go~lav makamları ile görüşecektir, 

---J;}>.---

R UZ ELTi. CEVAEI --·--Destroyerlerin 
Yahudi aleyh- verilmesini 
tarlıiı Hitlerin tenkit eden-

icadı değil ler de var -·-- -·-Hitlerin )aptığı belli b~lı islerden Amerilıa rei.sicümhuru 
biri olan yahudi alcyhtnrlığı. yeni icad b 1 d• 
edilmiş bir icraat ~ekli değildir, Alman- un ara ceuap uer 1 

Vaşington, 8 (A.A) - Amerikan 
yadn yahudi aleyhtarlığı 1 !itlerle baş- destroyerlerinin mübadele i hakkında 
1amaz. Bir nz tetkik ettiğimiz. takdirde 

hakikatı söylemedii(ini iddia edenler tabundan kırk sene evvel de Almanyada 
b rafından maruz kaldığı tenkitlere karşı 

ir yahudi aleyhtarlığı ve yahudi dost- R. Roossevelt 
luğu mücadelesinin geçmi~ oldu· .. ··unu B. Ruzvelt beyanatta bulunarak bahsi görürüz. geçen mübadelenin muhtelif gazeteciler 

190 1 scneııinde Alıpanyadn göriilen 
toplantısında haber verildiğini bildire

yahudi aleyhtarlığı. o zamnnki Alman rek demiştir ki: 
imparatorluğunun ticaretine saçmış olan _ Bütün resmi vesikalar ne!'ll'cdilincc 
mali felaketin sebeplerinden biridir. · 
Al t · Ot GI b tenkitlerin zamanından evvd yapıldık-man gaze ecı to agonun c orsa- lan görülecektir. Hariciye nezaretının 
cı "·e is adamları> İsmindeki müheyyiç bu "Vesikaları on sene sonra neşretmek 
kitabı, bozuk iktı~adi vaziyetin me. .. ulü kararında olduğunu zannediyorum. 
olarak ynhudileri göstermekte idi. Bu Toplardan ve destroyerlerin esas silah
kı.tap Aln1anvacl~ yahudı· nlevhtarlıgwı " .. " !arından mada hiç bir teçhizat anlnşmı-
hareketini tahrik etmi tir. Siyasi erait yn dahil değildir. 
te insiyaki yahudi aleyhtarlığını teşki- B. Ruzvelt Amerika Kanada müda
li'ıtlı bir mücadele haline sokmağa mü- fan konseyinin müsait bir tarzda müza· 
sait gelmiştir. Muhafazakar parti yahu- kerelerine devam ettiğini ilave etmiş.
di düşmanlığını prensip itibariyle kabul -··-Amerikada inti-
ı:tmiş ve o zaman liberalizm ile bozuş- tir. 
muş bulunan Bismark muvaf fnk olabil
mek için intihnplardn yahudi düşman
lığını kendine vasıta olarak kullanmıştır. 
Bundan aonrn da yahudiler Liberal fi
kirlerin müdafii olarak kalmışlardır. hap mücadelesi 

ve harp 

lngiliz sefiri ve refikası 
bugün geliyorlar 

x:,.x---------

Muhterem misafirlerimiz Jıurtuluı ba:vranaı
mızda bulunacalılar, fuarı gezecelıler 

------x:,.x·----
Ankara 8 (A.A) - Haber aldığımıza göre İngiltere biiyük elçisi Sir 

Knatchvil Huguesson ve refikası refakatlerinde sefaret ticaret ateşesi 
olduğu halde İzmir Enternasyonal Fuarını ziyaret etmek üzere yarın 
sabah (bu sabah) hususi bir tayyare ile lzmire geleceklerdir. 

lrıgilterege hava akını Son hava muharebeleri 
---... -- __ ... __ 

Londra semala-Alman iddiasına 
rı~r daki en 

büyük harp 
Alman ta}i31areleri çolı 
yülıselıten uçtu, yan· 
gıniar meuzi!eştirildf - ... --
Londra. 8 (A.A) - İngiliz hava ve 

<lahili t•ınnıye>t.nezaretlcrinin tebliği : 
Londra mıntakasımı dilşıııan hücum

ları dün ak.,-:aın tc>! .... rarlaııını'llır. Düşma
nın Londra üzerine bu hiicumları şim
diye kadar ) apılaıılann !'il büyüğünU 
teşkil etmiş ~ibidir. 1\Iüdafö:ı tertibatı
mız her noktada diişmana karşı faal 
surette hücuma geçmiştir. Sh·il müda
faa sen isleri nıurıı.zam işler yrıpını.ştır. 

Londr<l. 8 (A.A) - Ro~ terin hnva
cılık muhabiri bildiriyor : 

Londra üzerine dün gece ve bu sabah 
:ıı apılmı Pn UL.Ull hava hücumları 1.•sna
sıııda \'Ukua gelen yangınların mev;d
lcştirilmiş olduğu teeyyüt etmiştir. Yük
~ck bir hinanm d.11nından Lonclranın 
Panoramik manzarası yangınların halen 
önlenıni~ bulund\lğunu göstermiştir. 

Ta~ ıııis mansabı istikametinden hava
li a duman sütunları yükselmekte idi.. 
Fakat hiç bir alev müşahede edilme
mişti. Alman Jıa,·a l<.un·etlerinin en ku\'
,·etli muharebe hücumu on saat slirnıiiş 
Ye ancak bazı ıııc\'zii noktaları tahrip 
etmi~tir. Hücumun askeri t•hcmıniycti, 
ummni lıasarnt w t<'lefot mikdarı heniiz 
hildirilmcnıi~tir. 

~Öre yapılan 
hücum __ ..,. --

Londraya &ir lıaç mil· 
:YOH lıilo demir yağdııı· 
dılılarını söyli:vorlar --*-Berlin 8 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: 
Diin öğlcdrn rnnrn lngıliz hükünwt 

merkezine 1 yı--;>ılan büyiik hücu:n-
da bütiin ! tayyare tipleri hareke
te geçmiştir. ı.einkel bombardıman tay
yarelerı, Junkerı:: tayyareleri ve Mess<>r-
schmittler adaya ö!üm .rncmışlardır. Her 
bo:nb:ırclıman tayyaresi iki bin kilo in
filak ma~ldesi götürmü~iiir. Hiicum PS

na5ında Londra üzerine h:r kaç milyon 
kilo demir yal?mıstır. lnt'iliz hıwa bar;ı
iı cenuotc::n delinmi~tir. Londra rtrafın
clııki miidafan cenberini ynrmnk giiç ol
muştur. tngilizler hükiimt't mf'rke71erini 
anudan(' müdafaa etmektedir. ln~iliz 
imparatorluğn•ın mrrkezind~ husul<> ge
Uri!en muan.am hasar bize bir miktar 
telefata mal olmustur. Fakat bugüıı 
ehemmiyetli ohm cihet Alman hn,•a ku\'
vetlerinin Londra\'a giipcgündiiz taar
ruz etmiş olmasıdır. Berlindcki askeri 
müşahitler, bunun Hiller tarafından bil
dirilen mukabelei bilmisil te-:kil ettiğ:n
de miittefiktirlcr. ---·--
Sabık Rumen 

Gece hücumların<. daimi surette bir-
biri arkasından gelen ınünforit bombar- kralının 
dımaıı tayynreleri tarafından devam 
olunmuştur. Jd v 

Dün gece bazı bombardıman mıntaka- 8 ıgı para 
lurındn trenle y<waş yavaş yaptığım 4 
saatlik seyahatte ~dindit<iın intibaa gö- Her sene yirmi bin 
re Alınanların esaslı hedefini ilk hücum- İngiliz lirası verecekler-
lnrı genişletmek ve yeni hedefler aydın- B·'kr g (AA) D N B 1\6 u · eş, . - . . . : ·~em-

ALMAN TEBLiGi 

Yaptıkları son 
hava hücumu 
hakkında ne 

diyorlar? --· -
M~?.;abelei bilmisil olan 
harelttitı mareşal Gö· 
ring Fransadan idare 

ediyorm~ •• --... -- -
.Aerlin, 8 (A.A) - Alınan orduları 

başkumandanlığınııı tehi iği: 
Altı EyllıHi yedi Eylüle bağlıyan ge

ce askeri bakımdan hususi ehemmiyeti 
haiz Londradaki hedeflere karşı hava 
kuvvetlerimiz tarafından başlıyan hü· 
cuma ağır bombalar kullanan biiyük hn
va kuvvetlerimiz tarafından yedi ve se
kiz Eylül gecesi de devam edilmiştir. 
Bu hücumlar Alman topraklarında mc -
kün mahallere ve gayri a kt!rİ hedeflere 
karşı lngiliz.ler tarafından başlıyan ve 
ııon haftalarda arttırılan hücumlara bir 
mukabelei bilmisildir. 

Alman mareşalı Fransanın ıimaHnde 
bizzat harekib idare etmektedir. Şim· 
diye kadar Tim~ sahillerinde liman 
sanayi mıntakasına muhtelif tarihlerde 
bir milyon kilocramdan fazla bomba 
atılmı,tır. 

Rıhtıml:ıra ticaret gemilerine in~aat 
atclyclerine ve demir )'olları tesisatına 
isabetler vaki olmuş ve bunlar en vahim 
infilaklar neticesindl'! kısmen imha edil
rıişlerdir. Doklar ci\•arı yanmaktadır. 
Londrn istikametinde yol açmak için 
avcı tayyarelerimiz müdafaa tertibatına 
karşı enerjik hücumlar yapmışlardır. 

Thameııhavendeki biiyük petrol depo
larına ve doklara karşı başka hücumlar 
tevcih edilmiştir. Chatham infilaklı 
maddeler fabrikaları ve Hangige tayyn· 
re meydanı mcrkez.İ de bombardıman 
edilmiştir. Muharebe tayyarelerimiz ay-
rıca Liverpol, Manceshester Birimghaın 
Gardif Biristol Southnmpotcr Ports
mouth Portland "e diğer on mahalde 
liman ve sancıyı hedeflerine hiicum et
mişlerdir. 
ALMA~ıY A OZERINDE 
ÜLişman tayyareleri gece yine Al· 

mnn} a tİLerine akınlar yapmışlardır. 
Bir dalga cenubi garbi istikametine te
veccüh ederek öteye beriye bomba a!mı~ 
sa da hiç bir hasar yapmamıştır. Muhn· 
rebc tayyarelerin den müteşekkil diğer bir 
dalgn da dı..in geceki gibi Berlin Üz.eri
ne gitmiye te ebbüs etmiş isede garpte 
temerküz eden müdafaa baıajından gc· 
cemiyerek dönıniye \'e bombalarını lü
zumundan evvel atmıya mecbur edil· 
mi lerdir. 

Y alnu: Hanımda bir kilisede hasar 
olmuıtur. 

Dünkü hava muharebelerinde düş
man 94 tayyare kaybetmiştir. 26 Al
man tcıy\ .:r('Sİ ü,.Jcrirıe dönmemişlerdir. 

DE'\IZl 1 RDE 
Bir dt'ııiıaltımız iki kafile halinde 

seyreden ve cem"an 33400 ton hacırlin· 
de beş düşman ticaret gemisi batırılmış
tır. Bunlardan başka bir de 4000 ton· 
luk bir gemi hasara uğratılmıştır. 

7 Eylul gecesi seri motör bo•!arımız· 
dan ikisi hir dr.stro\ er ve bir devriye 
gemisinin refakatind~ seyreden bir kafi
leye rastlamıslardır. Düşmanın kuvvetli 
himayesine rağmen ceman 1 1000 U>n 
hacmindeki fazla yüklü üç gemiyi ha· 
tırmışlar ve: ağ salim iislcrine dönmüş· 
!erdir. 

Açık denizlerde Almanlar tarafından 
müsadere edüen bir gt"mi yolda bir in· 
giliz harp gemisine tesadüf ettiğinden 
gemi Almırn kumandan tarafınrtan ba
tırılmıstır. ---·--

A n1tl.ı ika gazete 
ın u hahirlerini n 
v(·rdiği tafsilat - x-

Finlandiya Re
isicümhuru 

dün öldü 

Fakat bütün hareketler!.', bütün milli 
bayramlara tezahürata, hükümetin taz
yikine ve zenginlerin paralarının dağı
tılmasına rağmen intihap zamanı gelin
ce, yahudi dii~manlığından beklenen 
netice hiç te tahakkuk etmemiş; hunun 
üzerine Bismark, yahudi düşmanlığının 

Auchville lndiana. 8 (AA) 
Cümhuriyetçi namzedi 8. Vandel Vilkia 
dün bir me.ting esnasında söylemiş ol
duğu bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

latıldığı zaman hücumları genişletmek lcketinden harcketindr>n evvel sabık 
teşkil edıyordu. Yükselmekte olan sı- kral Karola yirmi bin İngiliz liralık bır 
caklık \'tl kalın duınnn bulutları ı:ebc- ı.;ek tevdi cdiJmişfü. Bu mchlfığ sabık uAlmanıar gayri aslıeri 
biyle isabetli bombardıman kolay deği"- kralın talebi üzerine kaydı hayat şnrti- hedeflerı·, lıadın ue ro-
di. Bombardıman t.ıyyarcleri c:ok yüı.- le kendisine veriln.esi kabul edilen tah- T 

"ti beklenilen rolü oynıyamadığını görerek 
bu işten tamamen vaz geçmiştir. 

Böylece yahudi düşmanlığı siyasi ha
reket şeklinden çıkmış; fakat Alman
ynda ve bilhassa Berlinde daima şid
detle hissedilmiştir. 

Bismarktan sonra bir kerre Hesde, 
bir kerre de Sakadii olmak üzere daha 
iki kerre yahudi düşmanlığı hareketi 
kaydolunmuş; fııkat bunlar da <:iyasi bir 
rol oynayacak kadar kuvvt>lli olmamış
lardır. 

Bu hareketlerden sonra yahudi 
aleyhtarlığı siyaei sahada kaybedilmek
le beraber cemiyette bir çok taraftar 
kazanmış: yahudileri aralarına kabul 
etmiyen cemiyetler ve teşekküller git
tikçe ün bulmaya başlamıştır. Reemi 

öldiiğıi. bildirılcn Fin Rcis'iciı ınhtını mevkilere. orduya. idare işlerine, dip
lomasi hayatına, hattiı üniversiteye ya-

Sovyetlcrlc yapılan harpte bir mevzide 
Helsinki, 8 (A.A) Reisicümhur 

hudiler pek kabul olunmamağa başla
mışlardı. 

- Ben biç bir zaman bu memleketi 
bir Avrupa harbine 5okmıyacağım. Ve 
bunu çok samimi söyliyorum. 

----ı:;..---

Iktisadi tahki-
kata mı gele
ceklermiş? 

Garip bir haber Alman· 
ıarca telızip edildi •• 
Şanghay, 8 (A.A) - Stefani : Bir Al

man - İtalyan mütareke heyetinin ilrtı
sadi mahiyette bir tahkikat açmak üıe
rc Yunanistan&. Türkiyeye ve Fransız 
Hindiçinisine gideceği hakkındaki ha
berler Çindeki Alman sefareti tarafın
dan tc.k7.ip edilmektedir. 

Kallionun vefatı habt'ri dün akşam he
nüz resmen teyid edilmemi~ bulunu
yordu. 

Buna mukabil de artık hiç kimse ler tarnfından tutulmuş ve işlenmiştir. 
cyahudileri öldürün, yahudilerle alış Almanyada görillen bu Yahudi birli
veriş etmeyin!> diye bağırmamış, Ya- ğinin, aüe bağları ve din birliği ile husu-- *- hudi dii§manlığının iktısadi cephesi tide- le gelmesi, diğer vatandaşlarla yani rnil-

Yeni Sovyet • isve~ ta kapanmıştır. Yahudi düşmanlığı ye- Jetle kaynaşamamak, daiına uzak, ayrı 
tica~et muahedesi rine Yahudilere karşı bir lakaydi kaim bir cemiyet halinde yaşamak gibi neti

olmağa başlamıştır. Artık her kes Ya- ccler vermiştir ve Almanyada Ynhudi-
imzalandL. hudileri öldürmeği değil. mümkün mer- lCTden hoşlanmıyanların yeklı.nu fev-
Stokholm, 8 (A.A) - Hariciye neza- tebe onlarla temas etmemeği düc;ün- kalade ikaba~tır. 

ntinin bir tebliğim: nazaran, Moskova- müştür. Göri.Uüyor ki Yahudilerin kendi ara-
cl.ı rlün İsveç ile Sovyetler birliği ara- Almnnyadaki Yahudi alc-yhtarlığının larındn birlikler teşkil etmiş olmruarı 
sında bir ticaret. mübadele anlaşması yegane neticesi, ırk farkı fikrinin doğ- Akıbetlerini tayine yardım etmiştir. 
imza edilmiştir. Ilk senede iki memleket ması ve inkişafı olm~tur. Bu fikir mu- Bu itibarla Hitler tarafından tahalc-
sasındaki mübadeleleı 15-0 mil- sevi Alman vatandaşları birliği, Sionlst lc.uk ettlrilm~ olan Yahudi aleyhtarlılı 
J')ll kro tır. Alpumlar ctımiıftti ~l huıusl~· ~yada y~ blr b~-~· 

sek bir İrtifada seyrcimi~lcr \ 'e gelmek- sisatın ilk sc>ncliğidir. CUfıları &ombaladılar .. » 
te olan haberlerin tt'yit ettiği üzere as- Zurih, 8 (AA) - lsviçre hariciye Nevyork, 8 (A~.<\) _ Londra mınta-
keri ehemmi~·ettc hiç bir binaya hasar nezareti protokol ~efi dün Berlinden kası üzerine Alınnn tayyarelerinin yap
yapamanıışlardır. Londra itfaiyesi kah- Londraya müteveccihen hareket etmiş- tıkları bomlıardımcı: hakkında tafsilfit 
ramanca çalışmıştır. İtfaiyenin çabuk tir. Loganoyada ı:abık Kral Karol ile veren Amerika gazctl'lcri muhabirleri, 
işe koyulması sayesinde endüstri bina- görüşeceği tahmin edilmektedir. lsviçre Almnn tayyarelerinin bombalarını şch
larında \'e ikamctgahlanndaki yangınlar hükümeti ~aôık Krala mahdut bir ika- rin üzerine gelişi güzel atmakta ve Jıe· 
mcvzileştirilmiş gibidir. met m~saadesi '' ermiştir. def arastırmamakta olduğunu bildiri· 
,_._., .. ______________ 91!: ______ ._ ~----•, yorlar. Vukubulan hasarın yüzde dok· 

ALSANCAK l•STASJONU KARŞISINOA sanı gayri askeri hedeflerde husule gel-
mi~tir. Bir muhabir eliyor ki : 

·Alınan bombalarının kadın \'C ço
cuklara karşı hususi hır nlfika göster

EGE 
Hususi Hastanesi 

Sahibi: Dr. Operatör Adil Bir 

Her şubeye ait hastalar 
haısısları tarafından 

kabul ve müte
tedavi edilir 

Müessesede her zaman dolıtor bulunur .. 
TELEFON : 2918 

• --··--7 2 _fil 2 2 

mekte olduğunu hepimiz müşahede et
tik .. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonlar 
llindiçiniden 
geçecekler ••• 

Fransızlar buna 
müsaade etmişler 

Hong Koııg, 8 (A.A) - Royter bil· 
diriyor : Jlindic,:ınideıı gelen haberle
re istinaden salfilıi,ycttnr kaynaktan 
bildirildiğine göre Fransızlarla Japon-. 
lar arasıııdn yapılan bir anla~ma ne-: 
ticcsindc Jnpon kıtaatınuı Çine doğ·: 
nı Çungkingtcn transit gecmcJeriııe: 
müsaade crlilmistir. Yalnız japon as-: 
kerleri denıiryolu hudutlanndan da· i 
sanya çıkınıvacaklardır. : .. ............. ~ .......................... . 


