
•çdaa Ye yalnız TGrklyede değil, dilnyanın her öşesiode bir nam ve ıan bıra
'-İ&ak& karmakarııık ahval ve vaziyetler kırşııında da en mütemeddfn memle
alllıa ve dikkatini celbetmektea hali kalmıya11 lzmir eater aıyo al fuarının bu· 
lıtrıel, cıhınıumul zaferinin ıırrı onudulmamalıdar ki mil etin ve devleti yüzliail 

la. iıte adam aeçme meselesinde gösterilen muvaffakiyettir. 
&..U.- Camhariyet b&kümetinia ve Türk millcbnın b led'ye reiıimfz doktor Behçet 
~Pta ve relaimizia de çah bıdığı 11kadı~ ve İf adımlırcuın gene gösterdiği 

ttir. 
---~~~~~~----------~~~--~~~--~~~~~~~~· 

ARIMIZ 0~ DE 
TON SEKiZDE ACI 

~EL IZMIR BUGÜN K ISA 
A 

1 BUYÜK 
BAYRAMINA· B ŞLI 

'ile ••ldlimiz B. miimtaı Ökmen bu 
elen 1 011 ra 11at on sekizde btık ü-

OR 

111• Fuau açacaktır. 
~~ D111 Ankara b&yük elçisi ile 

611aet1ni11 btıabul bat koaıoloau 'r.••• merHlminsf e davetli olarak 

öğled a evvel bazı ziyaretleri kabul etmfı 
ve Kliltlirparka giderek fuarın son bazır
hklarıaı gözden geçirmiılerdir. Öğle ye
m ğini d iı: gazinosunda huıuıi olarak 
yly n vekal akşam şehır gıziaoıunda ıe· 

~•rd11. 

~- ıaıt 21,30 da belediye reıai 
laar raıhıoıunda Ticuet Ve

t:'hıe bir z yafet Yerilecektlr. 
~ thndiye kadar lzmire 15,000 

ltfr. 

refine verilen huıuıi bir ziyafette hazır 
bulunmuılardır. 

B. Mümtaz Ökmen bugün lzmir fuırıaı 
aç.ti tın ıonra pavyonlarda tetkikat yapa· 
cıktır. 

Ticır t Vekıl"miı: hmırd kıldığı müd
detçe t tkikl r ne devam ed ceklerdir. B. 
Mümtaz Ök en'n tetkık ri hı kında per· 
ıembe gunii beyanatta bulu maları muh· 
tem Jdır. Ve]ula Bay M&mtız Ökmen, düa 

llıız bu
açılıyor 

.:~~ııı. yalnız lzmir 

.. 1'&ıkl1e için bir 
)r•111 ı&a& olmak· 

tıp hariçtea avladı· 
•• allka dolayı· 

la.111elmllel bir ••r· 
•ket ııyıldıjı ar· 

~ ' • e bDtOa dev· 
-ill.Ueran kabülde 

~-=t••dfii bir hı· 
h~ 1 •lnnı bulunuyor. 

~ly&lc ecnebt fir
••cık bugnakD 

'l.•al ve vaziyet 
l11nır EDtern11• 

"•• iıtfrak ede 
datr 16ıterdik 
9 • tee11&f bu 

bot •• kuru 

Süveyş kanalı 
tesis tı 

bomb landı 
Bcrlio ( a a ) - D N. B . 

ajaaıı bil ıı yo : 
Alman hıva u 

menıup tayyar ler dün Sü· 
" yş kaaa ı ı h6cum ed r k 
ka al • ko fezd kı aıe 
teai11tlarıaa ve b'r petrol 
dekoıa ı isabetler kaydedil· 
miştir. BDyDk yanıınlara ıe· 
beblyet verı m ıtir. 

bir ıdd adan ıbaret olma ı· 
ğını iıbata k f dir. 

BtiUin mil etlerın 
leri gıbl dünyayı ka a va 
in11nhiı mateme guk 
bu korku ç ve Gmu 
vıı ıoaa erer ermez bugliı 

Bulgarlar 

Nikel stoklarını 
blldlraoeklar 

----o---
Sofya a.ı) - D. N. B. 

bi d riyor 

N ıredilea ır mır ıme 
m cıbı ce botu Bulg1rlmr 

y dl rind ki nıkel m vcudu· 
nu h rıye neza etine bıldir 

v t edılmiılerdir 

n Jzmır E ter-
nasyo al Fuı ıoı c:ıh nş&· 

nı mlna e b m y tı· 
ia r kat, hı ır bın kat 

daha artac: ğını b ç filpbe· 
mız: 10 tur. 

IRRI SANLI 

-1 
TOPRA OFiSi 

--.. ---.-
Aukara. - Tıc r t vekiletiaia liıam 

gö ceği a v 1 v m hallerde kura fa111I· 
ya ve pi ioç mU tıayaa etmeğo va bu ıaret
le ü aya ettiği kuru f asulyı ve plrlaci 
v il ın t ıbit edeceği zaman ve mahal• 
1 t tın ğ ~oprak mıbınlleri offıi me• 

ur ılmıJtıf. Ofıs ticaret vekileti tara-
fı dan t y'n edil cek olan fidlar ilıerla-

D müb y asını yapacaktır. Ofiıia yapa
cağı ku a f set ve pirinç ıataılırı ma• 
hal iıı filt mBraluıb komiıyonlarınıa teı· 
bit ed c ği fıatler nzerinden olacaktır. Ba 
makaatla ofise bir milyon liraya kadar kre
di tahsis edilmiıtir. 

--o--
Zeytinyağı ihracatı 

Ankarm, - Ticaret Velcileti teytia rata 
ve f sulya tiatlerioin t ezay8dlnl ve ilıtila· 
aal fıatlerini naıarı itibara alarak 1ui 
mahsulün idrakine kadar zeytin yaj1 ilara• 
cıaın durdurulmasını kararlııtırarak allka· 
d rl11ra bildirilm;ıtır. Bu •ebeple liıa• lı· 

tihsali buıusunda vuku bulacak talepler 
işar ahire kadar isaf olunmıyacaldır. 

--o--
Istanbul Tünelinde 
ltta bul, - Bagiin millae•diıler tanfla· 

dan yapılan muayenede tilnel as.,., ...... . 
ziy ti t ehlikeli gartUd8il•dea yarıda• fu· 
la seferlerin t•tiline karar veıilmiıtlr. 

T&Del kayııa lçia evvelce Amerikaya il· 
pırlı hakkında gelen mallmatta ka11ıluna 
yola çıkarılclıiı blldirllmektetlir. 

Kayışlar reldiği 11maa aeferlere tekrar 
bışlauıcıktır. 

--1m----
Et Fiatı Yükseliyor?!! 

Peynirin, yıiın acuılahlma11 çuelerl 
düıün6liirken •011 giinlerde koya• •• kua 
etinin de röz~ çarpacak ıeldlde Jlkıeldlfl 

görDIByor. Belediyemizin bu laaıaıta ckl•ı 
tedbirler a)m k &zere hulanduja ba laaber 
alınm1ttır. 

HALKIN SESi HAllll SESiDiR 

Pek haklı bir dilek 
Karşıyakalı okuyucularımııdaa pek cok· 

ları aııiıdaki dlleil yaımımııı ıayleclller: 

•Gnzel ve ıakrak ıeıiyle bllblller1 tea
ıf r eden kıymetli aın'ıtkl11mız e_.. Ha· 
aıiyet ancık çok geç ıarln ı8Jlemef• 

baıladığınd n bizler va pura yıtifıbilmels 
için bu gmel ı ali ıın'atklrımııı dinlemek 

ve hıkkiylo iılifade etmek zewkf•••• mah· 
rum bulunuyoruz. Kendiıindea daba •k•• 
ve meacıli on birde falan bıılam.-•ı rica 
et1ek kabul ederler mı?., 

HALlll SESi HAllll SESiDiR 



• &cl1M • AlmanlarAme- i "ltusyanın Çar 
_ Şehır Haberlerı rikayameydan ı v E 

j r 

incir üzüm 
piyasası 

, • • v okuyor i - Kanlı lhtili 
llllr' P8UD1r il Ull B rlin, ( .a ) - Alman si· 

il!ln tetkikat uapılıuor yaıi m~bfillerlnin mftt•!e~----
Borsa idare heyeti bugln 

toplanrak llıüm ve incir 
plyauıınıa açılış tarihlerini 
lranrlaıhracaktır. Bize veri· 
lea malümata göre bu yıl 
pİJ8ıa biraz geç •9'1acaktır. 

Bana sebep te üzümün yctiş
dlemi için mllsait ıiden hava

lar Hril içih müıit gitme· 
melde incir ve üzlimlH ser-

ıide çıbuk korumamakta· 
dırlar. 

y Hııa gore Ruzvelt Çorçıl 
.Vilayet F~at mür.akabe ~r: deldirasyonu hakkında Ame· 

mısyoou dun vah muavı~ı rikadll yapılaıı neşriyat Mon· 
B. Ekrem Yalçınkoynınn reıs· roe nazariyesinin bütiin dün-
liğinde toplanmıf, odun kö· yaya teımil edilerek tatbi-
mürü, yağ, P !ynir, çimento kinin ve düaya polisliğini 
ve muhab~re malzeme~i ~ev- yapmak salihiyetinia Anglo 
zuoou muıak .re etmıştır. Sakso lara verilmesini istih-

Moh bere malz meıiniu dııf eylemekt dir. 
satış fiatleriyie kir ni b tle· Amerikalılt r polisle e~ki-
ri tcsbit ed~I ıiş ve pe~a.ken- ya mücascbetlerindc tecrü-
dc satılan çamentolar ıçrn de be nhibi olabiUrler. Fakat 
nakliye mH~ fı ~Ololııılığı. ola· Avrupa siyaı ti de hiç tec-
rak uf1.k hır kar bıddı ta- ıübel ı.:i o!mıdığn ı her gün 
ybı olunmuştur. Peynir ve vikıalrnla is\;at tdiyorhır. 

BOraa idare heveli, piyasa ... 'b. d 'addelerı'yle 1 yag ıı ı il ~ m Avrupa milletleri eıkiya 
bakkıada tetkikatta bulun- bil~aın o.dun kön:ıürü ~ese- değildir. Ve Amerikadft çe· 
mak Bıere borsa reisi Bay leaı üıerınde ebemmıyetle telere tatbik edilen ayni 
Cevtlet Alanyalıyı memur Clurulmut ve bu hususta mü- usuller onlara tatbik edile· 
etmtılir. Tahmin edildiğine bim kararlar alıamııtır. Ko· 
pre lılm ve incir piyata· misyon, h lkıa en ziyade 
lan a11cak eyl&lde açılabile· muhtaç bulunduiu bu gibi 
ce\tir. zaruri ihtiyaç maddd\!rinia 

--mm;--
Tohumluk 

l&bauaa adllaoak 
Eıe hölgeıindeki çiftilerio 

tob•luk ibtiya~annın temi• 

edilmesi içi~ Ziraat vekile 
tt.Clea mlAade lıteamlıtir. 
J/eldletçe, çiftçilerimizin ze· 
rt,at meYıimiade lıer hasgi 
bir mlfktlltla karıılışmama• 
tarı içis lizı ııı gelen tedbir· 
a. timclidıa aluımııtır. 

Vekileth2 milbayıa ruOsa· 
adui gelir gelmez derhal 
tohum mübayaasına başlana· 
cak ve banlar hakiki ihtiyaç 
Hbihi çiftçilere verilec ktir. 

Alamıyanlara 

11-11 verilBBBk 
IC"ahve tevziatından istifa· 

de edetııiyell bazı semtlerde-
ki bakkallara yeniden kah· 
" Mrilme1i Ye banlıran 

mevcud ıtoklannın tesbiUne 
karar vermiıtir. 

Dükkiu ve mağazalarında 
kömür bulananJaruı ağusto
ıun yirmi beıiae kadar Fiat 
mürakabe komi tyonuna bi • 
rer beyanname ile miktarla
rını bildirmeleri kararlaıtı • 
rılınııtır. Belediyenin ve di· 
ğer müesseselerin buzhane· 
leriado bulunan peynirlerle .... 
bakkallarda ve satış mağa

zalanndaki peynirler için 
beyanname verilecektir. 
Mirıkabe komisyonu 25 

atuıtostaa ıonra yapacağı 

topla11tıda ıebrimizdeki kö· 
mir, yai ve peynir stokla~ 
rıuıa mildar101, bunlına sa· 
tıı fiatleriyle kir hıdleriai 
tayin ve t ıbit edecektir. 

mez. Avrupa vaziyeti miin
haıuan Avrupanıa kllçOk 
biiyitk bilUla 11ğlam ve kuv· 
vetli milletlerinin arki kuv· 
vetleriyle ta•yyüa edecektir. 
Bu harp sah ııada hak et 
tikleri muk dderata onlar 
sahip o! c k ar ve hakiki 
milletler c« miaaı kurmak 
itinde Okyu uıun ötesinde 
ç•kan rehber er onları yol
laruıdan ç viremiyecekler· 
dir. 

_ _...!!21---

lJrta Sark 
Tebliii 

Almanların gemi kaf llı
sıno hOcum edildi 
Kahbe (a.a) - Uıt• ıark 

lagiliz tebhğ': 
H va kuvvetlerimiz orta 

Akdeniıde bir diişman gemi 
kafileshıe ta°lrruı etmişler

dir. Kafıle harp remil~ri ta
rafındın bimay ediliyordu. 
Tay~artlorimiz müessir akın
lar sonunda vıpurlar blyük 
hasara uğramıılar ve 6 bin 
to11.ilitoluk bir petrol gdmi-
shle torpil isabet ettirilerek 
batırılmışt r. 

-5-

Bllbl idıtl ~re kapılmıı fakat o•~ 
cadeledeu lciz bi. halde bulaDayv~~ 
ğar taraftan genç Raıya bir ta.-., 
fyaaında inkı\ jpçı bir otokıaıi il• 
kelini barba casına ilerletmek 1 

Şurada bı t an darabm. Ras 
Aleksandr Çarcviçin babaıı 
bnttte bir (;dam oldaiaaa ok 
mııa tanıtah ı. Çinkl bu baba.
tarihinde old ıiu gabi Tlrk ta 
mühim bir 111 :,ykii .-ardır. 

ıaterını '' tıll 
Ôvey anı ı da bu pctroa .. 

iken bilAbare karısı olan Katerl•• 
tekim Baltacı Mehm•d paıa R• 
mubas•ra ettiii ve yirmi ilirt ... 
Ruı Çarı ile heraber teılim 
anda bitin mlcetheratir•_. 
Mı1ımecl Paş111111 ç•dın11• g
ranhjnula bir Tatar aakeria d.U 
derek T ilr k vezirini itf al ede• 
sarayı kaldırtın Kıteriaaclır. S 

Katerinanın aııl adı Mart• 
idi. Liveoyuuclaa bir liÖJ'lii•ID 
Marionburıda bir papaım 
Rusların 1702 ~ ba ııhrf. 1lı 
meıi llzerine ıehır boıaltılıu•• 
rali Şeremo~tef laealiı oa ,.. 
olan, f akıt ı&zellijlyle ortalıjı 
bu kızı almıı hem keadilfDiu 
maiyet zabitleriaia lbtiraılarıaı 
muhafızı teslim etmqtl. .,_ 

Bir gfia geldi ki ba inil _.lsof 
büylik Petrouaa gkdeli Me•çl 
Hoıuaa gitti. Bu kızla tematlO~'',-· -;...-·· 
sezdirmeden temin için, buau i ..... 
Natalyanın sarayına biımetçl 0 ~ 

Pdro bu gllıb&a Liraryab.yı ~ 
ana una sarayında ıördi. V• 
rak aldı. .!t..I 

1712 yılında bu metr ıiai ~ ........ 
ronaa vefabmdaa ıonra MartÜ-""'1 
paratoriçesi oldu ve Ra1 t.ı 
bir mevki aldı. ~ 
Osmanlı imparatorlaia il• :· ·ı

Şehvetine meğlüp, ve biriı of-: 
Ruı tarihinde de bizde do P1 

Katerinınuı ıehnti yol• ... • 
riçe olduktan ıonra oynadı1'1 

·ı .. ul •• bu hava ve h~veı ı 1 dell 
Işık deiittirmek için kocıı-

· 231,S tan hıılka sııtllma11 
k•rl laftrrılmittır. Kifi mik
clarda kahve vcdlmiyen semt 
bakkallarına bugün t krar 1 - rabtakurulırıuı mıh 

vcder. 

Yaz ık Tiyatro 
ne suretle öldlıd iünil, . ti 
elbise deiiıtirir l{ibi buıuııye 
doğrusu kendiıiala mefta• we 
duğu gençlere naııl meYkill' 

kahve ••ıik cek we timdiye 
lıadar kahve alamcyan va· 

talldaılare satlm sı temin 
·etllfece tir. 

Mad~n kömü
riinijzü kış g J. 
meden alınız 
..Cti•t.ta ve dairenizin ma• 

dea Wmlrlal e'finiıe ve 
dairenize te•lha eder ve en 
itinalı klmilrll veririz. Şısrt
l&nmaa.= sok alveriflidir. 

ele,_.: 5304 Z, Ahidia 
1·3 

2 - Her kumaştan çı' • 
mıyao lekel ri gid rir. 

3 - Madeni tşyayı par· 
1 tır. 

Üç işi b'• d u görür. (lba) 
anı satışa çık r çık az d· 
de ettiği büyilk r ğb te gü· 
ve r k bu fay dalı ıııuyu iz 
mir Enternasyonal Fuıırında 
teşhir etm ğ kar r verdik. 

Pavyonumuz Jı Bankası 
pavyo unun yanında (30) 
aumarab pavyondur. Pera· 
kende de ıatıı yapılıcajın· 
dan aıiifterilerimtıia ba fır· •tt•• lıtlfade etmeleri mı•· 
futl•ri icabıclar. 

Ba.mah nede Ali Uivi Aile 
bahç ıinia lzmi·ca çok 1yi 
tanın ış ve ıevilmiı san'at
airları dan K. Kemal aah· 
nede harikalar yaratmakta 

ve h k si k bkahalara 
bogmaktadır 

Ege in kıya• tli a uatk~rı 
Tayyip Şakr ... kıu büyilk fe· 
dakii hkla b hç.emize temin 
ettiğimizi müjdeleriz. 

Ba akı•m 

Z ybekl r 
ko:ııadi 3 P4rde 

Oyaı1acaktır. Buadan bıı· ı 
ka '/ ni numaı.larda ili•• 
edil.ıniıtir. ıı 

aynca bir flıalda izah fO 

ceğiz. 

Tariblı dall ıqa il 
Petra dadlklarl !~~ 

nasıl bir il'r.1 
ÇaıeYiçla babııi Deli P•~• 

yük Petro 1682 taribiade~ Je 
kadar Rusya Ça11 ııfatiJ 
mittir. 

Ba adam demir fibl bir idi• 
ttlkemnez bir ••er jl ıabibi 
enerji ile Avr11p•J1 lraJr•tltt 

-"' s.-



et Rusya. 
hazırlıklar Do u 
---o----

.. , •clıa (a.a) - Dayli Tel· 

~ l•ıeteıinia Moıkova 
~~İri Salertonua bildir· 
~ ' ı&ro Sovyet hOkO-
~erlreziııde lrıı ıavaıı 

!'t 
1 

•1ııarda yapılacak taar· 

~ :• çok ciddi hazırlık
~ p lldnııktadır. H ı taraf· 

-..:trd?I depoları ioıa edil-
e ır 
~· 
~ 

1 
Sovyet f briııde ma· 

h\oı latiyaç için yiyecek ve 

~~ •toklar. vücuda geU· 
L. - te, •e•külceyt kıym"ti 
~1de111 • _,~,... ıryollan v ııtasiyle 
~C:ılc m&himmat 1evki-

~ı!:•ıi111 etmek iiıere 
'- •hamaktadar. 

10Uar Moıkovayı Ull:
da;••iı Dioyepcr hav

i .. nayi ınerkezle-
•e Doaeç hıvzaaiyle 
''

1111 bir mühimmat ima· 

~lı~ıi. olan Ural mınta· 
''- Sıbıry•ya bığlımık

r. Sovyet Ruıya top· 

'11tlı Yaııyan 'muazzam 
,. icitleıine bikim olan 

11111elr kararıdır. 

--o----
Isparta - Viliyetimiıd 

dokumacılığı tamim ve do· 
kuma tezgiblarının kullanıl· 
maııoı 5ğre mek için vlll· 
yet merkızi ile k za ve na· 
hiyelerde ıçılmıı olan yedi 
koraa ekserisi k dın olmak 

üzere 218 v t ndaş iştir k 
eylcmiı ve bunlardan muv f. 
fak ol ani r rr sı da i hsat 
vek leti tarafından göod -

ıilmiı ol u 109 do um t z

gibı tevzi olunmuştur. Tez· 

2 hl rla bi tikte bir çıkrık 

ile ikişer paket t p aıuk 
ipliği v rilmiştir. 

Pancar Mahsuıo 
Eıklıebir Şark fabrikaıı 

konpınyaıı baılamak &zere 

buluam11ından koza iktisa· 

diyıbada mühim bir mevki 

ve rol& paucarl rı s8kiilaıc· 

sitıe ba gli lerde bnşlanacı· 

ğıd n köylil sevinç iç!cdc 
dir. 

---o----
Beden ve Spor 

mecmuası 
Beden ve Spor mecmuası· 

D~D 32 ci ı yuı p • ze gi 
miinderica la intiı r etmiştir. 
Meraklılarına t•Hİye e.derfz. 

" t ürakabe 
ı._"aıcian: 

om syo· 

~!:~e toptan veya parakude ıurttile odun kömür& 
"'"""' 1 ve ticaretile milıteıil olup ~ta dükkia ,hın ve 

~•da 100 kilodan fazl• kömürii bulananların mevcut· 
~IQ.~'' ile maliyet fiatlerıaın birer beyanname ile fıat 
~I komisyonuna nihayet 25/8/941 tarihine l!adar 
~ •ri ilin oluı.1ur. 

!"ir fiat mürakabe ko· 
-.. "Yon undan: 
~ :uo kııar ,yirmi beı kilo tulum ve ayni m' darda 
~~ ebıke peynirinden fazla yedlcrinde v ya dükkia. 

•e depoları ile muhtelif J<lğuk hav depoları vesair 
S ~ı'de P ya.iri ol n amil toptaccı, y rı t«>ptaacı pçrc• 
~~ti, le bakkallarla ıeyyar satıcılara har a vi peynir 
~~l rıruıı cins nevı, mikt r ve maliyet fıatlarını nihayet 
~,._ l•ını k dar birer beyanname ile f iat blii alı be 
~ 'llııa bildirmeleri ilin 0111 11r. 

fıarına gelecek- Fuar içi 2 a· 
lllısaflr ola- yan ara ıyor 

lalı oteller 
-... .,_,'1İsa t ı· bayan araDıyor. - e 1 Taliplerin Sadık Akseki 

Teıgibtarlık vazif ıi de 
i .. tibdam cttirllm k üz re 2 

lıle aiuem ıı karıııı ( eski Tevfik P•I oteline ) 

da t • saat 17-19da mür ca tlatı. 
'- Si O e 1 
~ liAcl Ssdullab ıo· Dr e )şık 

._ Zererln ıaıoz fab· t mir Memleket hutaaeıJ 
'tıaıad• bu oteller Roatken mOteba11a11 

.a. •11 temiı ve ucuı Roatlrea •• Ele~trlls tedaTlıJ 
•ır. SALiH ZORER J•p•hu 'lklacıl B•~•: ~s11t11 

1 Ş h. k 'ab ıar dahlllndı sa 
tevziatı hakkında nizaınaıa 

E 
1 ö 6 c e'!!İ de Mu t -

fa oğlu c m 1 ve karı 1 u 
du saıhoıluk r: ı aıil... 1 y s 
kııı M 1 h ha viue t ar 
ruz ttiklerindeu y kalanmış 
l rdır. 

§ Ço ak pı H mdi oğ 
Av i s t hoş o duğu h ld 
lıa ısı Zehr nı e i t 
uz etliği v e d bula a 

Lütfü oğlu H yd ve Ab· 
met ta fıo n d rp c il
diği den cümle · y k 1 -
mışhr. 

§ K hr nı nl rd K ri 
oğıu C f r bil s b~p 1 m • 
il arısı k driye hı evine 
t arruz ettiiiudeu y kal n
mıştır. 

Hı sız ık 
Kcçicil d Ad m kızı lül· 

fiye Must f kızı M cid in 
vd bulu m dığı 11r da o 

da apısıuın b l sı ı çt• 

k r k u tıle · ç ri gir 

re 25 lira kıymet'nd bir 
Um bil zik k dıa çorabı 

v .. a ir ç.ıldığuıdau y k 1 
mııbr. 

-- --
Bıça t şım 

Kar ntfnad S bıf park g • 
zi o u da S du l h oğlu 

Mehm t sami b hrib bapar
kı da f 1 h oi u Abdullah 
Mt hwet oğlu Haıa ve 1 -
mahil oğlu Cemali üz rl -
rinde bir r bıç k bul 

alıamııhr. 

----o-----
Tabanca taşımak 
K ra ti a S hilbark g .. 

ziaosu aa lsm il oğlu Ce
m lio üı ribde bir t b c 
bulunarak alınmıştır. 

•• • •• ur ıyemı ın 
Sesıraliçesi Bn Hamiuet 

T th v fu uulu ı si ile 
blltü gönDUeri fetbfld 
Türkiy nin kr liçesi u -
v J!lf!l bib kki k z 
b y ti iy t 
dD beş gü için 
S bifpıırkta t üm saz 
ola ağını oku ucul rnıııza 
miijdelcriz. 

Dua akşımd itib ren 
her dıoliyeoi m st ve wef
luıı edeu bu guzid s n'at
l irunııın musiki s nsl m-
d u h r lzmı li nı ıstif de i 
için koş c ğı üph lzdır 

Cilt ve Ztihr vi H t hkları 
Mütehaı ııı 

DOKTOR 

Sali onad 
lkiaci Bı}ler So. No. 79 

• 

N fia vekaleti şehir ve kasabalarda 
boneler ıu t vzi ve satııı bıkkında bir 
iz mna e bar.arı mıştır~ .. 
Betedıy 1 "e ant bulu b •e abonelere ıu 

t vzi cıdf:n müess •ele in su tevıi sahıwa 
it fş er bu o'z mn d yazılı usul ve 
s ılar d ircsi d çevri ecedir. Sw idare-

1 inden u alm k ı ti) ea b r keı abone 
Y o a m k v bu iz m ame hilktlmle-

i ı y t etm ş rtiyle şehir •uyuadaa 
lst f de edebi ce 1 rdir. 

Niz: m amede umumi hükümler en beı 
madd iç ndJ t bicı dılmektedir. Abone· 
1 Ie şır et ~ e bel diy er araunda ,.. 
bı ac tr t ı e suretle yapıa.Clij'ı, 
pa la ın h gi a 1 da ve kaç taksitte 
öd c gi, kdi b 1 pgıç ve müddeti, sa
y çar, bu 1 rı ı t l d c ğı y r, ayan, iç te
siı t, tes ı tın b kım ve tamiri, tıhıkk11k 
ve tahsil ıureti, tarif eler ve iıleameıl 
m m a ol n İ!Jler bakkıtıda muhtelif hl
kü 1 r mevcut bulunmaktadır. 

işi nmeıi memnu olan itler bu niıamaa
m de ıu ş kilde biJdırilmektedir: 

"A) Aua • borularını, galerileri clelmelr, 
bozmak; 

B) Ana su muıluklarını, yangın maılak· 
1 rı ı, vaaal ı ı açıp kapamağa mahı111 k&· 
çük, büy6 n bt rları, mauevıa anahtar· 
1 ınnı vey bu lana benzerlerini kallaa• 
ma ; 

C) H\;r ne şekil ve ıuretle olursa olaaa 
şul»e yoluna ve kolon moatınl•ra•a llo· 

unm k; 
- Devamı 4 üncü ıalailcd• -

----o----
Koza fıyatları 

B lı e ir - Bu se e diocik, Bandırma, 
Erd k, Gö e de koza mahs&lü iyidir. Ge· 
ç e 60 kuruıa tıl D mahıal. bu yıl 
225 - 250 kuruıa ı tılmııtır. 

FAYDALI BiLGiLER 

Yaz salatası 
Y zın sıc k günlerinde ıojuk yemekler 

hoş gid r. Tarif edeceğimiz salataaıa 
m nzarası kadar lezzeti ele güzeldir. 
Adım başına bir kıtı yumurta ile yarım 

domıt~s hesab etmeli Yumurtaları soyup 
tepelerınden k6çilk bir parçayı bıçakla keı
meli. Küçük kobve katığı ile içindeki ıa· 
n ını boşnltm h. 

Bu ıstılarl , ayıklanmış kutu ıardalyuı· 
nı ezmeli, ve t krar yumurtaların içiaı dol· 
durmalı. 

Sırça bir tabağın içine i ce keailı:uit hı· 
ya le bib r karışık nlata yapmab. Ôace-

en liaı1ınmış ve sirkede durmuı klçlk 
ka k ve patetesl ri d ı lataya ili•e et· 
m i. Ar ıın dil durecıak oekilde yumur
tal rı oturtmah. 

Küçük yuva lak domatesler seçe ek or
tadan ke meli. Dip kısmını temizHyerek 
yumurt larıo üıertn kapatmalı Evyefce ke .. 

yumurta tepelerini gayet ince kıyarak 
doma.teıl ri üıHine ı rpmeli. Buı dola· 
ınd y hud serin bir y rde bırakmalı. 
Tab içiade dlk duran v mant1r hia· 

ini vere yomurtılaran maaıara11 iıtilaa· 
verdir. 

Sofray çıkan ken mıyoneıle beraber ilr.· 
ram etmelidir. 
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Elektrik tevzi 
kında ki 

va satışı hak
nızamna me 

Nafıa vekileti ıebir ve kasabalardaki 
abonlepo elektrik tevzi ve satııı hakkında 
yeni bir nizaınnmme haıırlanmaktadır. Bu 
nizamname viliyetlerce tetkik olunacak ve 
yapılacak tadilittan so.ara Dahiliye veki· 
Jetinin ve alakadar vekiletleria fikri alın
dıktan ve Devlet Şurasının tla lHdikine 
iktiran ettikten sonra en son ıekllni ıla
caktır. 

Nizamname esasları üzerindeki son çahı
malar ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

------o--
inkara vnaueti emrine ve

rilen öğretmen ıer 
Bu sene Ankara viliyeti emrine muhte

lif öğretmen okullarından mezua olanlar
daa ihtiyaç niıbetiade verilenlerin tayin 
muameleleri yıpılmışhr. Verilen malumata 
aa11rea, bu öğretmenler viliyetia lcöy ve 
nahiyelerindeki münhallere verilmektedir. 

Mezunlar vazifelerine başlamak üzeredir
ler. Bu suretle •illyetimiz dahilinde 
milabal köy öğretmenlikleri bemeıı ki· 
milea doldurulmuı bulunmaktadır. _,__o----

Şehir ve kasabalar dahillnde su 
tıızıatı hakkında nizamname 

-Baıtaralı 3 Oncü aahifede-
D) Ayni binadaki kiracısından baıka bir 

kimıeye veya 25 inci madde hükmllae mu
halif olarak baıka bir binaye boru uzata
rak veya bııka hir vıııta ile akıtılarak 
p1ralı, pıraıız az veya çok mikdarda ıu 
vermek; 

E) Sıyacıa yeriai dcğiıtirmck; bağ ve 
mühürlerini sökmek ve koparmak, Hyıcı 
açmak veya için kanıtırmak; 

F) Su idaresine kapatılmıı olan ana 
muılukları açmrck, açık ana muslutunu ka· 
pamak; 

G) Birden fazla 11yaçla ıu verilecek 
apartmınlarda kontrol say,cı raphca mah· 
ıuı tertibatın nılibürLrini koparmak, yirmi 
OçQacü maddede yazılı müateına bal ha
ricinde büyük emniyet muıluiuaun miibü · 
rüaü koparmak memnudur. 

Bu maddede yazılı memnuiyet hilifıaa 
hareket edeuler bu yüzden doğacık zarar· 
ları tazmin ile mükellef olacakları ıibi ıon 
üç ay ıarfıtidıki ıarfiyatın aa miılinin be· 
deliai tıımiaat olarak idareye vermete 
mecburdurlar. Tekerrürü hıliude tumiaıt 
ahadıktın sanra ıu da ke1ilir. 

Keza kazı dolıyısiyle bOyük emniyet 
muıluiaauo mllhürleridia koparıldıfından 
gilallado ıu idaresini haberdar etmiyea 
aboneler bu yllzdeu doğacık zararı tazmin 
ile mükellef olurlar.,, 

-~ .. ---
Nazilli ovası sulama işi 

Ankıua, - Aydın ıu işleri mıntakaıı 
clalılliade buluaın Nıızilli ova11 salama ka· 
aalıoın ikmal ve nevak11iyJe b11 kanal Oze· 
rinde yenidoa yıpbrılacık Piriz ve imallt 
ııaayı ekıiltmeye koomuştur. /oıaat 530 bin 
klıur liraya çıkmaktadır. 

D. N. 8. nin 
mühim bir 

haberi 
--m;._.-

Berli.a, (ı.a.) - D. N. B. 
ıjınıı bildiriyor: 

Sovyet 41 nci kolordu ku 
mandanhiıaın bir emri yev· 
misi kıtalarımız tarafından 
tide edilmiştir. Bu emri yev· 
minin m toi şudur: 

118, 11, 180 ve 90 ncı 
fırk~ kamandaohklarına hi· 
taben Kor komutanlığı tara
fından gönderilen emri yev
micle ordunun bazı uaıurla
n arasında itıatıizHk m&ıa
hede edildiği ve bu halin 
önüne g'cçilmeai libumu ka
tiyetle alikadarlar iıtenmek· 
te ve aksi ha!de bulunan 
ldmıeleria derhal kurıuaa 
dizilmeleri icap ettiğini ve 
bu emri yevminia icaplarını 
yerine getiremiyecek olın 
kumandanlarla ııiyasi komi
ıerlerinin kurıuna diıilec~k
leri veya divanı harplere 
tevdi edileceği t11rih olan· 
maktadır. _ ... __ 
Sovyet müda
faa tabiyesi 

değişti ..... _ .. __ _ 
Loııdra ( a.a ) - Tlmes 

gazete.ine göre general Bu· 
dieai ordusunun ricıtl bir 
firar değil, Ruı tabyuiade 
bir değiıitliktir. Kızılorda 
Krivoirok aaaayi mıntalraııoı 
terketmiı ise de bu keyfiyet 
Sovyetlerin düşman müna
kale hatlarını uzatmak için 
hini hacette yüksek bir be· 
del ödemekten çekinmedik
lerini göstermektedir. 

Sovyotleria V iyalo Çer kof 
ve Koreatende şiddetle tu· 
tunmaktadırlar. Kiyef ve 
Smoleaıkte mevzii huekit 
geçe gündüz devam dmek· 
tedir. Vaziyet burada ulih 
bulmuştur. ----

Sovyet tayya·1 

releri Berlin 
üzerinde 

Moslrova (a.n) - R~ımen 
bildirildiğine göre Sovyet 
tayyareleri dün gece Bcrlln 
mıntıkası üzerinde muvaffa
luyetli bir akın yapmıılar ve 
yüksek infilaklı tahrip ve 
yangın bombalara &tmıılar· 
dır. Ahlan bombalar netice· 
ainde büyük ir.frlaklar ~uku 
bulmuıtur. 

Harek&.ta iştirak eden Sov· 
yet tayyarelcıinio hepsi üs· 
Jerine döamüıtür. ..... ___ ._...._ ..... 

Bir Amerikan 
gazetesi 

Nevyork, (a.a.) - Nevyork 
Triban Amerikanın general 
D3ıol6 tanımasını tavıiye 
ederek diyor ki: 

Şıyed Hitle in Vişideki 
müttefiklerine yapılan yar
dım ve resmi müzaheret 
Hitlerin dilşmanı Dögole ya
pıhna bir Fratııız hareke
tinin Fransada ve Fraasıı 
mllatemleke imparatorluğun
da ıı.üfoz ve itibarının arta
cağı ıüpbe edilemez. Hiç 
bir zaman müc•deleyi ter
ketmemiş olan bu Franaıı
lar re.men müzaheret gör
meie ve minnetle karııları
mıya llyıktirler. 

-----o-... -
Ruzveltin oğlu 

Londra (a.a) - Ruzveltin 
oğlu buıiln Loadra varmış· 
tır. 

Orman yangını 
Ödcmiıte Musa oğlu köyü 

yaylasında bir orman yao· 
a-ını çıkmıı, jandarma ve 
civar köy halkının yardımilo 
ıöndilr6lm6ıtür. _ .. ,__ 

Gazetecilerin 
OOnkO gezintisi 

Yunan amele 
Şthrimiıde miıafir bulu

aaa gazeteci arkadaılarımıı 
dlin Çeımeye kadar bir ge• 
zinti yapmıılardır. · • • tayını ----

HARPTEM 
SO RA 

Sıkıntı °ÇÖ~;-ı.;t 
ketıere UİUBOBklll' 

verilecek 
11"" Londr (a.a) - ~ 

d\lşaınn işg li altaııd~ 
nan meml~kctlcrc i da I" 
y rdım teşkilatı vıco ~· 
tirmck ve bu yardılll• ~ 
ten sonra icra etasekkd .ı 
müttefiklerden mürek L~ 
konferanııa yakıad• bt' 
rada tc planacığı b• 
rilmektedir. ~ 

işgal altındaki ~~ .. 
ler düımanın iıgahD ~ 
tulunca bu memlek~d• 
yecek ve bam 111• k 
yaçlarını karıılam• 

1 ıimdidea kuvvetli 
~ücuda getirilmti• 

---o---
Çörçil JzlaJI~ 

da nutd 
söyledi 
---o---~ 

Londra {a.a) - •:,fd_~ 
bulunduğu ıırad• ~k'.1ı 
lunduğa binanın 

çıkarak lzlıadılıl.~r• 
ederek demiıtir k•· I' 
Güıel memleketiıl __.-,, .. ..

k ila olduğu kadar (~ 
fl811 

için çahııyoruı. 
tikbaliniz olacaktır· 

-----
Al;anl•'' 

Roma (a.a) - ltalyan mı
kaaılarıaın müdahalesi saıye
ıinde Yuuıuistaaın ı~~e va· 
ıiyeti aon zamanlarda dilıel
miı ve ağır aaoayi ile yapı 
iaıaalıada çahıan ameleoin 
glladelik ekmek tayınını 300 
ırama çıkarmağa imklo ha

Göçmenlere 
öküz verilecek 

sıl olmaıtur. 

Bergamadan mübayaa edi· 

len 160 çift öküzDnün Mo· 

nemen, lzmir ve Bera-ama 

l kazalarındaki! göçmenlere 
tevzilnc bıılaamııhr. 

Milli • 
pıyango bilet1erioizi (Saadet) 


