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~ ... kamar Ye içkiden ve ayal zamanda karımın lilkı sevdHile benim gibi 1ervetinl 
\ t ~ •• laayataaı, iıtikbalini, nihayet ihtiyarlığını dilıünmiyen ve her zaman fınatların 
~lllliJecetini ve tekrar zengin olamıyacağını ve bet vakıt insan seçmenin imkln 
~dal ~-~~lanmadığıaı aalamamıı olanlar, •onunda yeiı ve hrarabi içinde arpacı kumru· 
~~ ve hazin dltllncelerdea kendilerini kurtaramazlar. 

~ '1! AÇIK 
~ 

~ .. lin nasıl 
• 

~ cevap 
'tecekmiş? 

lıı. b~ '"';. y:zdıjlmız veç-
~ .ı • Razvelt· Çörçil mi· 
.. ~ 1••1 ve aıkeri bir ıi· .-.._ .. "°-.•• merak ve eı
Sı ılıtı ile b&tln cihan 
~~ •flılnnı adamalnlb 
.. ~ l. t.a ve çalkadıktan 
~ :.:.•a. V aıiaıtona va· 
~, •ril&a Camhurrei
L. , ...... ıazetecilere va
~ ~ tılc miHaim beyaaa
\ ' llaeaeleye biraz da-
• •Jdıalık verilecek-

~ •e demokrat mem• 

~'t • pek b&yBk bir 
~~ ~ ehemmiyet veri
~ lıi mtllllratıa önem• 
-._ ~ laaltmrak için Alma•· 
~~Otıiaclen geldiği •e 
'~ d6adDj8 kadar 

Jt;~dı J•pmak fıraa· 
~~--.. •tınemektedirler. 
~ ._ •• Jillueltilen yara 
~ ag Jın tebdidklr bir 
-.._ t.;t.te• ba ıöz ye be ya· 
~. t.p._ıaa verilecek ce· 
?- ~1111 tarrakaıındaa 
\..~~ ••1 yoktar. 
*~ laer fıraat zaha-
~ ı-:•11 attıiı ba teh· 
~~el tere ve Amerika 

~--' ciddiyetle dikkat S' •larak o telıdit ve \ ,_,f 6•• bir makabil ce· 
._ ~ lı de111ırden ve çelik-
'1' ~1'1llık 11tiıtirmez· 
\ ~I Uiıa11a Amerika 
....._,, ~lı.,Uk meıel11ln· 
'111 ._,... ılclcletll •• 

... ,. o mlblm 

Son Dakika 

"Almamya, de
mire değil, pet-
rolemuhtaçtır" 

----
Londra (a a) - Almanlar 

mlhim bir maden yeri olan 
Deverbuk'a iııal, ettiklerini 
iddia etmekte ve fazlası ile 
ıeviamektedirler, eğer: bu 
haber doiru iae Almanlar 
madene değil petrola ibti· 
yaçları balanduiunu tebarüz 
ettirmek doğru olur. Jıgalini 
iddia ettikleri bu yerde çok 
az petrol vardır. Ona da 
Raı kuvvetleri muhakkak ki 
tahrip etmiılerdir. _ .. __ 

RUZVELT 
ıaraua çıkınca mOhlm 
Bıuanatta bulunacak 

Vaıiagtoa, (a.a) - Tah· 
min edildiiine g6re Ameri· 
ka reiıi camburi Miıter Ruz· 
velt baglla Amerikan tap· 
raklarına çıkacak karaya 
ayak ba111r baımaz gazeteci· 
lere çok m&him beyanatta 
baluaacaktır. 

Razvelt bu akıam buıaai 
trenle V aıi•ıtona hareket 
edecektir. 

mlllkat ve beyanatlana ıi
yaıi edebiyata gllzel ve nefiı 
lrneklerdeD baıka bir ıeye 
yaramıyacaj'ıaı rene Berli· 
ain at11adaa itilmekte ıe· 
cikmlyeceklerdir. 

81RRI SANLI 

Moskovada 
Müttefiklerin 
Toulantısı mı? 

--o--
Loudro (a.a) - Hariciye 

nazırı miıter Kordel Hull 
dün r•zeteciler toplantısında 
verdiği beyanatta eıcllmle 
demlıtir ki: 

' Yaıunda Moıkova'da Ame 
rika • İnıiliz ve Sovyet bir· 
(İği m&me11illeri arasında b · r 
konfera1 akdi muhtemeldir. 

,_-o---

SON RUS 
TEBLIÖI 

Loadra, (8.15 Radyo) -
Son neşredilea Ruı resmi 
tebliğine gebe cephenin bü

tlla kııımlarında ıiddetli 
harplerin devam ettiğini ve 

Ruı bava kuvvetlerinin ka· 
ra kuvvetlerine yardımı rda 
bulunnrak 21 Alman tayya
resini dllıürdüğüaü ve Sov· 
yet zayiatının on bir tayya· 
reden ibaret bulunduğunu 
bildirmektedir. 

---.:---
IZLANDAD 

Meçhul bir tauuarı 
bombalar attı 

Dublin (a.a) - henüz bil· 
viyeti aalaıılmayan bir tay
yare Dablin ıebri üzerinde 
uçarak bombalar atmııbr. 
mahalli tayyare clafl topları 
harekete ıeçerek tayyarey 
•t•ı aımıılard1r. 

CSi. 
Fuar müoasebetiyle1 

hava seferleri 
ya1Jılacak -__ .. __ 

lstanbal - Maliye ve Ziraat Vekilleri 
bugün ekspresle Aakaradaa ıehrlmlıe rel· 
mişlerdir. 

Vekiller lstanbulda bir kaç ıüa kala· 
caklardır. 

Istanbul - Üoiveraite ikmal imtilıaala· 
rıoın 22 Eylulde yapılmaıı kararlaıhrılmıı· 
tır. Huku' fakülteıiaia eleme imtihanları 
da 22 • 24 Eylülde yapılacakbr. 

latanbul - Ankara· Istanbal tayyare ... 
ferleri çok rağbet görmektedir. Djier ta· 
raftan lzmir Fuarının devamı m&ddetince 
latanbul ve Aakaradan lzmire bava poı· 
talan tertibi de tedkik edilmektedir. 

lstanbul - Mubtekirlerle mlcadele ılcl· 
detle devam etmektedir. Buglla de faıla 

fiatle eıya 1attıı.lara için beı muhtekir ta· 
tularak adliyeye verilmiılerdir. 

----o-

Büyük bir parti 
lastik gelmiştir 

Ankara, - Arttırma ekıitme ve ihale 
il'kınunaaa muvakkat bir madde ekleameai
ne dair kanun liyibaaiyle yeniden yapıla· 
cık su itleri için 50 milyon talııiıat •eril· 
meıi ve Aakara ıebri libımlannıa ieıa11u 
ait kanan liyihaları bugila meriyete rlr· 
miştir. 

HALKIN SESi HAllll SESiDiR 

Petrol Meselesi __ .. _ 
.. 

H. S. N. B. M. imzalarile ıöaderllea 
mektup ıahiplerine: 

Gazetemiıin biltiia ıabifeleri halkımızın 
dileklerine daima açıktır. TeveccBblnze 

t ş kklir ederiz. D1Jeğinlzia birini barla 
aıağide ayaea yazıyoruz: 

"Bugün en mnbim ihtiyaçlardan biri ıaz· 
dır. Sık değilse de ıeyrek geliyor. iki te· 

neke gez alan bakalların bazıları bir teae• 
kesini biriken kalabebğa dağıtıyor, ikia· 
ciıini açmadan gaı bitti diyor. Kalan pıt· 

rolu elaltındaa insafıııça 50 kuruşa ıatmak· 
tadar. 

Bu fiate r•ı alanlara niçin tiklyet etmi· 
yorauauz, dediğimiz zaman baau da balclu· 
ma .tükür ediyorum, cevabı verlli1or. Baaa 
bir çare bulunmasını alikadar makamlar· 
dan iıtirham ederiz" 

Halkın Sesi: Hükumetimizin aldıiı ted· 
birleri ve kötü yola ıapınları bildirmek 

için yaptığı tavaiyeleri diitünerek halkımı· 
zı bu Kibi mobtekirleri alikadar makam· 
)ara bildirmeleri bir vecibedir. 

HALlll SESi HAllll SESiDiR 
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Fua kupası Fiat mürakabe 
için heyecanlı ko isyonu 

hazırlıkl r 
Fuar güalerlnde ıehrimiz· 

de mühim futbol müsabaka
lar i yapılacaktır. Müsabaka
lar Ankara, lataobal, lçel ve 
lzmir ı.mubtelitleri arasında 
icra edilecektir. Lik usuliyle 
Ye bir devreli olarak tertip 
edilen bu maçlarda en fazla 
puvan alan takıme fuar ku
pası -verilecektir. 

lzmir mobteliti antrenör 
Vahabın nezaretinde ç r· 
şamba, perşembe ve cuma 
ıiinleri olmak ilıere haftada 
iç gün antr nman yapmak

tadır. Bu aene lzmir muhte
litinia kuvvetli bir takımla 
mibabakalara iıtiraki için 

çalıımalara ehemmiyet veril
mektepir. Ekzerıizlere iıti· 
rak etmiyen oyuncalar mub
telite alıomıyacaktır. 

BÖLGE. GÜREŞ TAKIM 
LARININ SEÇME 
MÜSABAKALARI 

20 ye 21 ağustos günleri 
fuardaki açık hava tiyatro
sunda yapılacak olan bölge
ler arası milli güreş takımını 
seçme müsabakalarına işti
rak edecek ol na bölg miz 
takımını ıeçme müsabakal rı • 
yarın Karııyaka jimnastik 
aalonunda yapılac ktıı. 

Bu müsabakalara iştir kte 
herkes aerbesttir. Müsabaka
lara saat 16 da başlanacak· 
tar. Müsabakaların t rtılmak~ 
iizere Hat 14 te aaload 
bulunmaları liıımdır. 

Bu müsabakalara iştirak 
edecek muhtelif bölgeler 
güreşçileri pazartesi akşam; 
lzmire geleceklerdir. Büyük 
alika uyandıran bu güreş
lerin neticeleri merakla bek
lenmektedir. 

Za • 
1 

Targudluda l,.ntfi Kırdar 
ilk okulundan 1941 yılında 
aldığım ilk okul ııb detna
memi kaybettim. Y cnisioi 
alacağımd n eskisinin bük· 
mü yoktur. 

Targudlu AJtey mahallesi 
Kır sok ğı No. 6 

Süleyman Öncüler 

lzmir fiat mürakabe büro-
suna ait kadro t mamlan
ma ilzerediı. 

Büro şefliğine t yia edilen 
lbrahim Ôzkiraz ve kontro
lör Cemal C ın gelerek vazi
feye b 1 mışlardır. Daha 
dört kontrolörle takviye edi-

dilecek olan fi t mürakabe 
kadrosu bir ıef ve on me
mur ol rak v zife ini daha 
mükemmel bir surette yap· 
mağa ba bya caktır. 

Bundan ıonrı& piyasalar ı
kı surette kontrol altında 
bulundurulacaktır. lbtiklr 

mevzuları tetkik edilerek 
derhal müdahale edilecek 
ve karara beğl nacaktır. 

--o-----
ç. Esirgeme kurumunun 
zengin eşua piuangosu 

Çocuk Eıirgeme kurumu
nun Fuarda zengin bir eşya 
piyangosu tertip ettiii ha
ber alınmıştır. 

19 Eylül 1941 tarihinde 
Fuarda Çocuk Eıf rgeme ku· 
rumu pavyo und Noter bu· 
ıu!und çekilecek olan bu 

piy ngoya i~tir k edenTer 
hem bu hayır müesse emiıe 

hizmette bulun ş ol c•kl r, 
hem de çok kıymetli ikra-

miy Ier k z nmak fırsatını 

elde edeceklerdir. 
Bu teşebbüıüu çok verim

li oJac ğın şüphemiz yok-

tur. F 1 id re heyeti i teb
rik ederiz. 

---o----
Fua 
Münasebetile 

Fuar günlerinde bir çok 
mebualarımııla yabancı dev-

let müme11illerinin de şeh
rimize gelecekleri h ber 
alnımııtır. 

Rom uya bnkümetinin An
kara oezdindcki sefiriyle Ti· 
caret müınessili 25 ğu.toı 

pazartesi günll şehrimize ge
lec lerdir. Burada kaldık-

ları müddetç fu rı e iz. 
miri gezeceklerdir. 

Devlet de.miryolların n: 
Zeytiaburnu fabrik ında teslimi rtiyle beher to u 19,94 

lira muhammen bed ile 1100 ton norm l uo'i portland çi· 
mentoıu kapalı z rf u uli ile tın alınacaktır. Mün ka y 
27·8·941 çarşaaba gürıü saat 11 de Sirkecide 9 işletme 
binaıınd A. E. komisyonu tarafınd y pıl c ktır. istekli· 
lerin ayni gün aat 10 oa kad r 1645,05 lira ıı:ıovak at te-

minat te lifi \1e saire k ~uni ıikalarını lhtiv edec k ola 
kartlaram komiıyoaa vermele i 1 zındır. Şartnameler par•· 
•ı ol•rak ko111i170 da• YtrlJm•ktedlr. 319119821 

12 - 14 - 16 - 18 

yeni terfi i - Kanlı ihtila ller - ,J ,. . -s .. ~ 
ve nakiller 
Maliye vekfileti maliye 

memurl rı arasında yeni bir 
terfi ve t yin yapan bir Iiı
te bazulamııtır. Neşrediyo· 
ruz: 

Maliye vekaleti başhukuk 
m6ıaviri Cafer 125 lira aali 
maaıa terfi tmiştir. 

Tevzii ar zi komisyonu 
reisi Ahmet 170 liraya, Mu· 
z ffer 170 liray , tevzii ara
zi komisyonu Azası Ha11n 
125, iıa Hakkı 125 liraya, 

tevzii arazi komisyonu reis
lerinden Abdürrahim yüz el· 
li, Şevket 150, Nadir 150, 
Vahdettin 140, Mustafa 150, 

Mevbit 150, Lntfi 150, Oı
mnn 125 lıraya, tevzii arazi 
komisyonu azalarından Hak
kı 125, Cemil 12 Ş, Sabri 
125, A ım 125 liray terfi 
etmiılerdir. 

İstanbul defterd rlığı ba· 
zine avuk tı Edip 175 lira
ya, Tarbnon tevzii arazi ko· 
misyohu iz sı Mahmu~ 150 
liraya terfi etmişlerdir. 

İzmir v ridat kontrol me· 
muru H kkı Istaobul , Susı· 
ğırhk varidat memuru Hayri 
Aydın varid t müdürlüğüne, 
S msua v rid t memur mu

vini K zım Siva varidat 
müdürü Cehit M rdine, Trab
zon tıhukku efi Şefik 
Ç n kk le varid t müdür· 
lüğü e, Ç a kk le varidat 
müdürü Cemil goJuy , Bile
cik varid t müdürü Burdura 

Bolu varidat müdürü lzıet 
Am syaya, Çoruh varid t 

müdürü Cel lettiu Bitlise, 
Trabzon varid t müdürü Ha· 

yati S msun , Burdur vari· 
dat müdürü Ahmet Bileciğe, 
Denizli tah kuk~ubeai şe· 
fi Ahmet Trabzon varidat 

müdürlüğüne, Ama ya va
ridat müdürü Mehm t Ma

laty ya, Adıy man mal mü· 
dürü C bit Hekimh n mal 
müdürlüğüne, lstanbul Feri 
köy tıh il şefi Ihsan Istan
bul t gsil kontrol memurlu· 
ğunı, lıt nbul bir numaralı 

bina e ar zi tetkik komi•· 
yonu iz sı C bir iki auma· 

r h komisyon .. z hğıaa, tem
yiz komisyoı; u r po rtöı ü 

H mdi 1 t obul bir numaralı 
bina ve aı zi tetkik komis· 

yonu izahğına, Haydarpaşa 
mal müdilıü Hüseyin Şörköy 

m l müdürlüğüne n kil ve 
t yio dilmi lcrdir. 

Or .Nuri Şemsi GOneren 
Haıtalarını An f rtal r 

cadd sinde Tilkilik Akar 
çe m• l karııııadaki m11a1•· 
nehanuinde kabul eder. 

-2- Yazan: HALiL ZEKi ~ 
- ki' . 1 . ıoatbolt Fakat o da süre ı nümayış erı ,t .. 

k 'dl . . ..... 
münakaşasını ve kalem ten ı erıo~ . b" 
ti. Likin başarı ve asi bir at sııbı 1'

1
, .. 

lanmakta olan Ruı milletinin öoOae 

çemedi. rtı" 
Rusların hürriyet duygusu arttıkça : .... 

yor. Bo millet siyasi mücrimlere 1111 Si" 
divanıh11rpleri doldurdukça doldurayo:bilf' 
yasi mabpeslerde yer kalmıyor. Sil 1t
menfaları t şıp duruyor, idamlar tefa .• ~ 
tikçe Moıkof kavmının da infial " 1 1 

kam duyguları coşa geliyordu. k fl~-
Bu eseri yazan Rus tarihini yaz~• 

1
_,.., 

rinde değildir. Ancak tiarılık ıdcltt'"le' 
kadar varan Rus çarlarının irtiki p eyi 

1 
,t

ri haksııhkların bir kaç miHlinl ta• 'ıdl" 
mek, Rus kavmının istediği meıratl .,il' 
reyi bile vermemek için yaptıkları 1111 ır• 
mi, Düma macliıiaia bu milletin ~:et~ 
bina edildiğini göstermektir. Göıte or"' 
mi1allerin dörtte biri bir hükümdarı• 

0 
fi 

idam ettirmesi, ikinclıi, dini fırkala~ı d,
Ruayadaki peygamberlik ve allabh

8 
,,,. 

virlerinin akıttığı kan nebirlari, . e.ç ~t•f
bir bahriye zabitinin hllsnüaiyetıD• ·~ 
ıir eden Çarın pek çok kanlar ık• 1ııtl,
dördüncüaü de Yahudiler heaabıa~11,,1,i' 
dilen bir bıristiyan çocuğunun kati i ti"'' 

• • ' ıs ' gizlenmeıi yolunda Rus adliyesıaı • ,er 
ettiği ciaıyetler ve yuttuğu miidbif 

vetler... . "'"' 
Halil Zekı 

Aleksi ıvusturuBUi kaçan ~~r 
vıçe sıuasi bir alet oıuu~ 

'd' J\f 1 1716 yılının ıon teşrininde ı •· ioİ ,-
ya imparatorluğunun baıvekil uıu~; d•~ 
ce yarısından sonraya kadar vek1

8 
••' 

sinde çalışıyor, HırvatiıtaDdau, dol--: 
ve Tamşuvardaki prens Ôjen °d•• 1'"
hare itına ve Bosaayi müdafaa e oi"ttl 
paşasıDıD Dalmaçyalıl•rı he'ıiıııete ti ~ 
ğmdcn sızlanarak bir imdad kd~:: JP~ 
dermek ilıere gece yarıtı nez 1 ;oıP' 
Venedik elçisinin dileklerine dal; 11''clfo
tor sunacağı şifahi raporu hazır :ı.-, ., 

Bu tarihte Ruıyanıu komıuıu dall if 
lonya, Moskof orduları tarafın dfl 
ed ı lmiş bulunuyor. d6•"°' lft 

Rusya Çar~ . Kopenhıg~ao 
1 

fi ·~~ 
çünkü müttefıkı olan Danım•!k k•'' , 
liı krallarnna aralarından bır 1 ~--
geçmioti. Bu sebepten biran e•'1 'fi"_ 
payitahtta görmek iıtiyorduİ{ t ~ ,r 

Avus uryaoıa Başvekili ~:ıe• f~ll 
bütnn bunları fikrinde not ettıj1 ..,,,~ 
tesl günü imparatora yapac• o• ç' ~ 
b ıırladıktan sonra yatak od•!

1
i ;..t' ~ 

ve tam ıoyuuup yatağa girecıl alı& İl" 
hizmetçisi reldi, jmzalanan .. ef~,_.1ı ~ 
üz re relen zabitin başvekıh g _,,,-
diğiui ıöyledi. irdiJİ , 

Zabit Amirinin odasın• lı ~ 
şunları ıöylecli: frıo•1•" lt'P"' 

- Boz11k bir Almancaya . tifo''~· 
ler katan biri sizi görmek •:

11
10ooJ; '#' 

gürültülü bir surette 111ard• ıdofo' -•f 
- Ke disi ne vaktin geç 

0 
- ~, 

1 mediniı mi? u ılst', .~ 
- Söyledik, fakat ıiıe b .,_bı,11 t"' 

l neeek ıözleri olduiuodaD .,,, .. 
randa devam ediyor, hıttl c• f / 

tlal bil..: ı&ylliyor. _ ,_- f t' 
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aldı Milli korunma karanlık 
.......,__ Amerikalı KÖZ doktorla· 
( 1.a) _ Geaenl k&DUDUna ay• dan biriaia iddiaıına ıöre 

lncilde yazılı olduğ11 veçbi-
~ıle ,~:~~i'k kın hareket le, yery&ıBae iptida ııık gel-
.. ~ lal. aa._L ıl-'e· K 1 il d k 1 1 memiı ve dlnyanıa ilk ıa· '8a. .- ı• eç c er e ema P•ı• 1 kinleri olan hayvınlar bia-
~ıta ıark ••· lımirde kara yemiıçilik J•· lerce aıır mlddet karanlık· 
~ldara roldea paa Maatafa ofla Ş&kr& ut· ta yaıımıılardır. 
~ • ••talan•ı ardaa kalay almak iıt•J•• Amerikah doktor bu id· 

•• Hiadlataa Slleymaa kiloa•aa 1edi liradan diaııaı teyid etmek içia in· 
dlr mleulrlijiae almıı olcluf&adaa tikayeti 1- ıu ılzllnila ıJıktan ziyado 

erek ılzleriae zerine ıaçla ıaç iltll•• ya· karanlıkta baaıa• olmaıını 
•ta.tetir: kalaamııtır. ileri ıür&yor. 

~kul mlta- § Keçicilerde lzmirli ki· Doktora ılre bir iaıaa 
~ ıa mlclafa- ıele tamircillji J•par Mm· 111ktan karanhfa 21rınce, 
NI • laadatla- tafa oğla Ali eriıkeaclea ki· ılzlerinia kuvveti 200 miıli 

~ oldafa ka· ••le almak iıteye• mıhmat· artmakta, elli dakika ıonra 
•"8aarebe ver- taa a1akkabı çivl11nin beher · .. •-lair lu1met •••• ıaıan roıil aaranhkta izamı 

u ldlrıana 1edi liradaa ıatıı kuvvet ve kudretini kazan· 
ita.._.. J•pbit ıarada ıaç lıtl J•• maktadır. 
-~ .. ılrdl· laapuıbr. !tıklar araya lrar1f111amak 

1t•tleıiala lu- 0 prtiyle, inHn l&öıli karan-

~ :':'..~: lllf il bDrlllrlll hı.ta her 1•1i tefııı. eübillr. 

, ıaıma• Çocuklarda mu 
illa HiatH ılllla Y 1 

te liJlla alh•a p· Alaaacakta Yaıaf oğla &İki İstidadı 
laaaluı bizim amele Kl11m kontar lzmir Nevyorklu doktor Fılip 

il •lratle depo· belediye1ine ıit D6rt adet Kolbert, muıikiye iıtidttlı 
lldktar.1a olarak meafe• akara ve borularını olan 1000 çocuk &zerinde 

plamk •tmakta ikea taki- b&yliyilnceye kadar eıuh 
ben 1akalaamııtır. tetkikler yapmıtllr. Yapbğl 

0 tetkiklerden aldıiı neticeler 
Oilllk herkesi hırrettc barllkmııtar. 

Keçicicilerde Ellzıjlı Ah
met otla Yaıaf Cemal oğla 
hammal Hlle7ia amir& ala
cak meıeleıiaden dolayı 
dlvdljOadea ıa~la 1aka· 
la•mıehr. 

Çocuk yuvası· 
na yardım 
Karııyaka Halkevi ve Soı

J•I yardım komiteıi idare 
be1'eti azaları Karııyaka Ço· 
cuk yavaııaa ıiclerek 1ava
da mevcad 74 yavraaan ça• 
hımalarıaı tedkik etmiıler 
ve çocuklara ıeker d•iıt· 
mıılardır. 

Yuvada çocukların bakı· 
au 1•1•t i1idir. 

Altın parkta 

Bu bin çocuktan ekaeriıi, 
daha ıekiz yıılannda piya· 
no veya kemanla konıer 

vermiıtir. Fakat yaılandıkçı 
erkok evlenince hanların bu 
muıiki kabiliyetleri zail ol· 
maı ve muılkide dalıa ziya
de ileri ,tdememiılerdir. 100 
kabiliyetli çocuktan 72 ıi 
alellde olan diğer eıh11 
gıbi kalmıılar 25 inin iıe 
ko•ıer kropamlarında ve 
ilinlarında iıimleri .tamamen 
glr&amez olmattur. 
Ayıdan ytlz iıticladlı ço· 

caktaa yalnız içil b&ylldlk· 
leri zaman da tanınmıı, b&
yik maıikitiaaı olmaılardır. 

Türkiyemizin 
sıııralleııı BnHaııuat 

Tatla ve fuıaala ıe1i ile 
bitin ıln&lleri fetheden 

Pavuonıar hazırıaıııar . 
lzmir pavyonunda 
yenilikler yap,lıyor 
1941 lzmir enteraııyoaal fuarına ittirak 

edecek olaa resmi ve huıaıi mlleııuelu 
mümessilJ riyle ekspozaular ı hrimizı ıel· 
meğe baılamışlardır. Bir çok pavyoa la• 

bipleri fuarın açılmaaıaa pek az bir zamaa 
kaldığındaa 20 ağuıtoıta açılma ıllatlode 
tam bir ıekilde hn:ır balanmak için ıec•· 
leri çalışmaktadırlar. 

lzmir vilayet pavyona da ba ıeae ıealı 
bir ıe ilde tanzim edilmektedir. Pawyoada 
bilhassa gerek hariçten ve içiadea e1Ub 
tadUit yapılmıı cephe geaiıletilmiıtir. Pav• 
yonda bu mene beden terbiyeıi teıldllbaa 
da bir köşe ayrılmııtır. Burada lı:mir b61· 
gesiuin iıtigal ettiği İler ıpor ıabeıiaia 
faaliyetleri ve ıeaçlik bar.eketlerl Paaolar 
ve grafıklerle gösterilecektir. Baadaa bat· 
ka viliyetimizia muhtelif kı11mlanaa alt 
zfirral ve aıaal aabıdaki faaliyet •• ma
vafaffakıyetler de. iatatiıtiklerle tebarl et• 
tir ilecektir. 

Trakya pavyoaaaaa ela lıazırbklan n .. 
lemektedir. Pavyoa memurları ıelulmize 
relmiı ve pavyonu taaıimiae bıı amıılar
dır. Pavyonun ba 1eae Kiıım Dlrik klful 
de ihdaı edalmiıtir. Burada merbam pae
rale ait bir çok bataralar canlaaclanlacak· 
tar. Türkiye ticaret odaları pıvyoau1111 
faoliyeti hızlaadırılmııbr. Buralarda teılair 
edilecek olan muhtelif meml41ketlerlmia 
ait mamullt dokumalar ve zirai maddeler 
gelmeğe bıılamııtar. 

Fuar 1ahasıada klralaamamıı pav10• he
men hemen kalmamıı gibidir. Klltlrpark 
ıimdi tam manııiyle biı faaliyet ıaba11 ol· 
muıtur. 

Belediye ıehrlmizdeki otel, gaaıi10• •• 
hanlardaki yatak adetlerinin teıbitiae Hf• 
lamııtır. Ayrıca evlerine paaıl1oaer kabal 
edeceklerin liıteleri de lıa11rlaamQtaclar •• 
Fuar zamaanıda Ranseymaa bilrolanaa mi· 
racaat edeceklere kolaylıkla yer temla 
edebilmek içia bu liateler allkadulara 
tevzi olunacaktır. 

FAYDALI IHLGlLEK 

Dınız suuu ıı dadatıar -Denize girilince taılu 111 dadaklan ka-
rutur ve çatlamauna Mbep olar. 

Dudakların parlak, canlı olma• ve çat· 
JımımHI ve denize tirerkea hafif ltir ta
baka vazelia atirmek çok fa1dıllclar. 

Toprak kaplar 
Tirkiyenia Hl kraliçeai un· Giveç yapmak için kullaaalaa toprak 
vaıaaı bibakkia kazanın kıpların yemefe toprak kokaıa vermeme1I 
bayan rlamiyet Y&ce1eain içiıa daha yeni ikea içeriıiae bir llardak 
on beş ıın için Babribaba 'kıynar ıir e d6kmeli ve ıoiatmata barak· 
Sahilparkta· ten.anim HZ mahdır. 
olacağını okayaculanmıza ............. ............... .......... .. 

·~~:ler!:·,amdan itibaren f lzmir yabancı asker·f 
her dinliyeni mest ve mef· :rlik cubesi backan-f 
tun edea bu fiilide Hb'at- ~ Y 

" ' ba oteller klnmııın muıiki •eanslarıa· f.lıgv ından: ı 
~ ve acn dan ber lzmirlhıia iıtifadeıi ı 
S~UH ZORER için koı•~iı ,upbesizdar ı Tam ehliyetli kııa 4İzmete tlbi mi· ı 

--~...,...,,~---- Aabra TIJatroıa Dlrektlrl ı kellefleria 19941de 1edek 11ıha1 baar• ı 
IADNAN SERTOGLU Dr F ahn lcık ı lak kıtaııada balanacaklarıadaa durumla- ı 
Aak tr , • Y ı rıaıa tubiti içia 25·8 941 taribiae kadu ı 

era tifa OID 188 at• b•lr llealeket laaatueıl ı ıubemize mlracaatları ve ak•i takdirde ı 
klrları dla akıım NapolJ• Roatku .ı:-~Jaauııı ı baklanada kaaual muameleye teY•ıll 
•- lhl ff Lf Roatk•• •• Goı••uık te4a'rial 
uw .. put re mava a. • ,apalll'. lldael 8erl•r Sokak ı olanac•il illa oluaar. ı 
,. ... hJllil etlaiftlr. 8' 8e 'llUPON. iMi .......................... •••• .. ••••••M 
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Ankara, (a.a ) - Milli Şef Reisicumhur 
ismet laönü bugün ıaat 15.30 da yanla
rıada Maarif Vekili H. Ali Yücel, teknik 
tedrisat umum m&diir6 Rüıtü ve Genel 
Karmay umum müfettiıi olduğu halde er
kek aan'at okulaaa giderek m&eaaeseain 
mahtelif atölyelerini birer birer gezmiı· 
ferdir. 

Haradaki ıan'at okulu Ye öğretmen kıı
mı talebeleriyle ıtaj yapmata ve ileride 
m&hendis çıkacak olan subaylarımızın ça
lııma ve itlerini ayrı ayrı tedki!r Ye mem
aaaiyetlerini ifade bayurmuılardır. 

Milli Şef, üç saatten fazla süren bu zi
yarettea ıoara gelen 811.,ekil Dr. Refik 
Saydamı~ beraber toplanan halkın içten 

• ıeYsıi ve ıayrı tezahDrleri arasında okul
dan ayrılmıılardar. 

--01----

Yiiksek 
leri 

okul talebe
kampları 

Aakar (a.a) - Maarif Vekilliğinden !eb
lii olanmuıtur : 

BIHla yükıek tahsil mlieıseselerindeki 
talebenin tecil edilmiı olın kampları 20 
afastos • 30 eylül tarihleri arasında ve 
yirmiıer g&alük iki devrede aıağıdaki ter· 
tibe göre yapılacaktır. 

1 - lstanbul ilniveraitesi hukuk, iktaıat 
ve edebiyat fakülteleriyle Yllksek Ticaret 
okula ve GBzel Sanatlar •kademiıinia 
kampa tibi talebeleri birinci devreye da
hil olduklarından bunların nihayet 18 ağus· 
tos 941 tarihine kadar kayıt için Jstanbul 
talim taburu komutınhğJaa müracaat et· 
meleri &i:amdır. 

2 - Fen ve tıp fakültelerinin aıker ve 
ıivil talebesite Yüksek Mühendis okulu ve 
orman fakültesinia kampa tibi talebeleri 
ikinci devreye dahildirler. Bunların da ni· 
hayet 8 eylül 941 tarihine kadar kayıt için 
ltaabul talim taburu komutanlığına müra· 
caat etmeleri Jiıımdır. 

3 - lkiaci devreye dahil okullar tale
besinden ikmali olanlar kamplarını birinci 
devrede yapacaklardır. 

4 - lıtanbulJaki kamp yatılı değildir. 
5 - A11karadaki büt6n yüksek okalla

nD kampa tibi talebeleri kamplarını 10-30 
eyl&I araıındaki ikinci devrede çadırla or· 
durlbta yatılı olarak yapacaklardır. Bu 

giblleriır- aibayet 8 eylül 941 tarihine ka· 
dar kayıt içi~. Ankara talim taburu komu
tanbtıaa müra~ aıt etmeleri lizımdır. 

6 - BDliiaa yü\·:ıek okullardaki kıı ta. 
lebe, atıı vaıif eleric·~, derslere bııladıktaa 
ve nazari olarak yetaı tirildikten ıoara ya· 
pacaklardır. 

YOksık 

n --o-.-..-

ziraat B[~stltOsO taıı
balerı Bllirıada 

Barsa (a.a) - Yikıel ~ Ziraat enstitisü 
taleheıiadeıa kırk kiıilikı bir gıup beraber
lerinde profer ve döçGn~Jeri olduğu halde 
ıehrimiıe gelmiılerdir. 1 

Gençler Böcekçilik en stitlisü ile Ziraat 
mektebini ve Süt toza f: ürikasını gezerek 
baraluda me lekl tetkiki er yapmıılardır. 

[llxtkiN sısıı 

Delhi radyosu· Sovgetler cephe geri-'Merivet fJJet' 
ıerinde Almanlara za. kiine gireO nun bir tren 

dolosu yalanı ---Tahran (a.a) - Delhi rad
yosu Iran dilile neşrettiği 

haberlerde Irana ait bir çok 
ııyialar yaymaktadır. Bu me· 
yanda bir çok Almanı havi 
bir treain lttanbuldan Tah· 
rana hareket ederek Erzu· 
rııma vardığı bildirilmiıtlr. 

Bu haber tamamen yalan· 
dır. Herkes bilir ki kimse 

uiat verdlriuor kanunlat ~ 
Londr•, (a.a.) - Sovyet Artırma, eksiltaa• -;., , 

istihbarat bürosundan bildi· kanununa muv•kkat ~ 
rilmiştir: de eklenmesine dair ,--M' 
D&ıman kıtaları gerilerin· d , .. ~ 

de faaliyette bulanan cüzü· llyihası ile, yeni ea _.,-,,. 
tamlarımız Almanlarl• y•p· c•k su itleri içi• SO ~ -., 
tıkları ıiddetli muharebeler lira tahsisat verillll 
esnasında 22 düıman tankı, Ankara şehri ili' 
14 zırbh otomobil 8 milbim· i111aaına ait kaallll IA 
mat yüklii kamyon, 7 petrol dün meriyete glr111lf 
ıaraıcı ve yiyecek yüklü 16 maktadır. _ 
vagon tahrip etmiılerdir. h · ıı11ot Ankara ıe rı . •· Cereyan eden muharebeler• fı 
de Almanlar subay ve asker a:t projele;, Na • __ ._ ......... 

Iran makaml•rı tarafından • ı · d lre-1 
olarak 450 ölG ve yaralı ver· su ıı erı a .. Jfl1'. 
miılerdir. tam•men ha:arlaalll ~ viıoleri verilmedikçe Irana 

giremez. Eıaıen Delbi rad· 
yonun Iran hakkındaki ha
berlerin büyük kısmı aş•ğı 
yakarı ayni mahiyettedir. 

Delhi radyosu Iran hak· 
kındaki haberleri yayarken 
daha büyitk bir dikkat gös-
terir1e her halde bunların 
tamir edilecek mahiyetini 
anlayarak hakikate uygun 

olmıyan bu haberleri tahdit 
edecektir. 

--ıı••-

Polon.ya-Rusya 
lttif akı dün imzalandı 

Moıkova (a.a) - Polonya 
Rusya hükümet1eri mümssil· 
leri arH111da diı11 bir askeri 
ittifak imzalandığı Moskova 
dan resmen bildirilmiştir. 

_,__ .. ~-
B. Atıf inan geldi 
Jzmir ihracat ve itbalitçı

lar birliği umumi kitibi bay 
Atıf inan dlln Kadeı vapu· 
ru ile lstanbuldan şehrimize 
gelmiıtir. 

Hatlar gerisinde bulanan miizdek! glnlerd• bll ~ 
bu kuvvetlerimizin illerine tan ihalesine bati••• 

Almanlar 2 tlimen piyade TmınuOı PRAK 
ve bir motörlB piyade taba· 
ru sevketmlılerdir. Adedçe 

ezici bir nstüaınk temin MAHs-u·L!ııJ 
eden düıman karıısında kı-
talarımız muntazam bir sa· p 
rette ric'at ederek müdafaa· VEZNE -.a al 
ya geçmiılerdir. • Y AKALl'J~ 
Yazlık Tıyatro 8 d 25 gı• .~ 

Basmahanede Ali Ulvi Aile UD ID ileri offtl 
babçuin'in lzmirce çok ;yi ra~ ~ahsu.t ( 14,tSO) :Jll 
tanınmıı ve sevilmiı sanat- ıa esıae aı ,atfl"J/ 
kirlarından K. Kemal sah· Ziraat baakaıı•• • ~ 
nede harikalar yaratmakta ortadan kaybol• ....... 

ve herk~si kahkahalara Mastnfa, zabıta tlf• 
boamaktadır peaçeıine dlltlllilf tJJ'1! 

Egenin kıymetli aanatkirı Bir tarafa ... 111 
Tayyip Şakrakın büyük fe- sına koyan Maıtıf~ 
dakirlıkla bahçemize temin kaıııdl ~ 
l 

... . . . _ .d 1 . çayırının ar f':"_ 
e tıgımızı aıuı e erıı. 1 k 1 ada iÇ ~ 

Bu akıam ı ar araıı tipq~ 
landıktın ve 1'1 I• ti 20 Çocuklu baba ıarında da bir • ,.,. 
gizlendikteD '~ıo ı 
bulunan Nuri 01 b~ 

komedi 3 Perde 

Pazar akıamı 

Nakış ustası 
Komedi 3 perde 

Oynıyacaktar. Bundan bıı· 
ka yeni numaralarda ilive 
edilmiştir. 

evine gitmit •• 
gün kalmııtar. d•I'"' fi 

Şiddetle ar•~ •11 ~ 
kayı ele vereceJ• cl~..-

Devlet denizyollarından: 

buradan da !~:· ~ 
bık ah H .. 111~111 tl•lll 
iltica etmitlil· ••'' ~ 
mayesiade 0 • 'tJ• 
ha geçiren ftfa• t Fuar muaaaebetile 12 ağastostan eylül nihayetine kadar 

mutat Ietanbul-lımir poıtalarına htanbuldan sah ve lzmir· 
den cuma günü bereket etmek üzere bir posta ilive edil
mittir. lstanbuldan lzmire gelen ve lzmirden Istanbula kal· 
kan vapurlarımızın günn va ıaatleri aıağıda yazılıdır. 

Dikkat yalnız faarın açılma töreninde hazır buluamak 
iıtiyenleri sah akıamı lzmirde bulundurmak ve bir sefere 
mıhsuı olmak üzere lstanbuldan 19 afuıtoı ıalı gBnii kal
kacak illve poataıı 18 ağuıtoı pazarteıi g&ni lkalkacak 
Ye lzmirden lstanbula hareketi projram dahiliade ala· 

ayrılmui• ~·''.,,.dl 
tam kaçacıı• d,. J 
ser maaviaıerl• ,_,. 
Dereli taraf•ll 
mııbr. es•~ 

Muıtafaaı• ri r ı 
lira çikm•ı: •;

1
_.,. 

liradan bır ... ~ 
ve lbrabilll• :,_.!!:' 
kisini de b•' 1•P'.,i. 

11lıtanbula sıiden vapurlar" Mastafaa••ıiıti I' 
Çarıambı saat 8 de "Çanakkaleye, Geliboluya utramaz" de ba:a ' 0 old'I' 

caktır. 

Cuma " 8 " Yalnız Çanakkaleye utrar. bahaetmekt• 
Pazar " 8 " "Çaaakkaleye, Gelibelaya utrar nlyor. t• -~ 

"lstanbuldan gelen vapurlar,, Bu hu•11• 111,t :JI.. 
Pazartesi saat l 7de doiru "ÇaaakkaJeye, Geliboluya uğ- gösterdli'I f•:.,. ~ 

ramadaa gelir. takdire ıayik, 111•' ~ 
Çutamba ,, 17de yalnız 11Ç•nakkaleye uirı1arak gelir. dererli P~: ~~ 
Cuma " 17de "Çanakkale ve Gelibolaya airayarak Saidle • dlll I' 

(3275) 16 18 ıelir. Sırrıyı c~ ,,. 

Milli piyanglo 
4 .. ~t.. 

bilet1erinizi (Saadat) :·n:~n Mthaıii~~i::.'i:p~aı';;:R f•~ 


