
MI LI ŞEFi VE 
B ŞVEKI iN 
CEV PLARI 

On birinci lzmir Enternaıyonal Fuanııın 
açılışı münHebetiyJe MiJli Ş r:f ismet lnö· 
nüne ve 81ş9ekilimiz Dr. Rdik Saydama 
gönderilen ta.ıim te!gt fluına •t•itdakl 
cevaplar gelmiştir: 

Bay Mnmtız Öknıen 
Ticaret Vekili 

. IZMIR 

~;ııbı, iıleıine devlet .e milletimizin verdiği ehemmiyet •• lııymet her • taadııı 
'1~ 'lbıaiyd, itimat ve iftiharla bakmağı mümkün kılmaktadır. Havacılığına dört el 

lllıy,ıı ınilletleria emekleri hava olur, hiba olur gider. 

lımir Fuanoıa v&tand şiara memnun ede
cek bir güzellikte açı1masnıd n çok ıevin· 
dik. Bu aeb bl .. toplanmış ol n milletimi· 
zin Cumhuriyet hUkuoıeti etrııfında sıöıter· 
dikleri beraberlikten b:ıbtiyarlık duyuyoruz. 
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"'' Y•tlerhıiıa ıiladcıı 
ltu •rtmaıı iizeJln( 
'ti ''d ve TaHrruf 
\,

1 
P•rarıuıın yordu· 

~ 111••ı •e bayat bıa
~~fı bir tedbir ol
ti 'Yaılaramıza İP.ek 

~ '-'~llllt11ıelerini hara .. 
'--.J' •taıektedir. 

't )e bakikaten çok 
~~' Pek iıabetlidir. 
'"1ır11aın 9atanper· 

'1a'111~11 .. bulundufu· 
' lllıllı müe11ese-

lllliU· L 

1 

't,~ ı öğütiioü ue-
~~ tri •e ayaklaran· 

'-._~tı Çorapları farlatıp 
~d~6Pheaiıdir. 
~J•tırıuz ve ıün&o 

~ •e IDlitkll bir "'-" u,'''•l alin hayat 
ı~ı., •llkadar olan 
,-_,,~ 'l'&rlc kadınları· 

\tı 6raeırı verecekleri 
, .. r. Bu gibi milli 
L~laı 
°")dıı leçen tedbiı · 

llı1r, ihmal ve 

't~:~terenlerhı yurd 

'" tta ıiiphe edi· 
'-tnı,m:ık lizım· 

~· 
'"~ek çorap me1· 
'd 'Y•de fery•t ve 

4- ~- lıadınlarımız 
•lliızıdur. 

•ıtt9'1 SA NL t 

•q._ -----
ha ıa ndı s:l( '·•) - ODn 

':•YY•reteri Ber· 
'-~•tt ltrhad e uçarak 

' ' ., ••nayi be · 
~--~~ Y•Dııa •e 

' 1 atmıtlar· 

- Devamı 4 üncü sahifede -

Son Dakika ltalya - Hırva· .. .. ---:-:.--
dıstan arasında BUYU TuRK HA-

Bulgaristan 
Bombalandı 

---o--
Sofya (a.a) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor : 
Las njı1111 hrAfındao ıü· 

ya Bulıaristaaıo bir mahal· 
Jine atılan bombaların Al· 
maa tayyareleri tarafından 
•hldığı hakkında haber res· 
mahfiller tarafnıdan ıiddet· 
le ve kat'iyetle tekıip edil· 
ınektedir. Ali kadarlar bu 
huıt• Sovyet hiilJ6meti oe:ı.ı 
dinde protesto edildiğini ha
tırlatmakta dırlar. 

---o---
Lozovskinin 
beyanatı 

Moıkova, (a.a.) - lıtih · 
barat b&roıa ikinci reiıi B. 
Loıonki beyaaatta buluna
rak demittir ki: 

"Nikolaiyd limanında Al· 
manlarıo giiya bir xnbh ve 
bir kruva1örü istirdat ettik· 
leri hakkındaki haber tama
miyle hakikate muhaliftir. 

Hakikat şudur ki orada bu· 
lunduiu bildirilen harp ge· 
mıler i tebri terketmeden ev
vel berhava edilmiştir. 

-----o--
Fransız 

Kabinesi 
Vişi, (a a.) - Fransız na· 

zırlar mecliıi dün Mareıal 

Pet nin riyaseti altııada fev
kalide bir içtima akdetmit· 

tir. lçtimadeu ıonra rHmi 
bir teblii neıredilmediiia· 
den 'bu baptaki mllukere· 
ler bakkıada biç bir mahfil 

aı&talea beyaa etmektea sa· 
kıamaktadar. 

---- V CILIÖ NA DOÖRU 
Beılio ( a.a ) - Husuıi 

muhabirimiz bildiriyor: 
htanbul, (a.a.) - Hava kurumu umum 

reiıi va Erzutum mebusu Şilkrü Koçar ı.
tanbul matbu•b erkanına kurumun faali· 
ye-ti hakkında brynDatta: buluamuttur. 

Almıu hariciye nezaretin· 
do ltalya • Hırvadiıtan ara· 
ıında vuku bulan ciddi mes· 
eleler baldunda miltalea be· 
yan etmekten iıtin~if olun· 
maktadır. Bitaraf mahfiller-~ 

den beyan olunduğuna göre 

; B11y Şükrll Koçır ezcümle ~unları ı6yle
miştir: 

ltalyan ku'' tltrı Rasıuzayi 
ve Dobrvoaiki iıgal etmişler
dir. 

Hava ordusu kadrosunda 'ı :a f il ' 11 tk 
istiyenlcr içic lesiı eltijimiı Ha9a GöaWl6 
Yuvası havacıhğlmııa büyük hizmetler yıp· 
maktadır. lnönü kampında reçea ıeae bin 
1ıenç yetiıtiriJiyordu. Bu yıl kampımıı iki 

ıfbine yakın genci bairına basmııtrr. ---o--- - Parııütçülük bakımından röıterdiii me-

RUZV EL TJN sai ·kcndiaiuden istenmi, oıan çok üıuıu 
· --; .:bir şekilde inldşıf etm ktedir. Paraıütçli· 

KONGREYE~ c:lerimiıin biç bir memlekdtekiuden ıeri 
. l olmadıklarını ve h tti bir çok h ıuıatta 

MEŞAJI oulardın yüksek olduklarını kuvvetle iddia 
___ edecek [haldeyiz. 

Vaşington (• a.) - Reiıi·., Bütlo dünyayı aarmak isUdadiyle her 
ciimbar miıter Razvelt Ç6!.:_. glin biraz daha ıiddetiai artır.an ba harpte 
çil ile vuku bulan mtllikatı deruhte ettiğimiz itleri tahakkuk eltiro ek 
etraftnda koogreye r bir me·~ huıaıundaki mecbarlyetlerimiz açıktır. la· 
Hj sı6nd rmittir. ttiklilimiıia, Toprak bütllnl&ğtlmüı6a can 

Meaajda. Çöıçil ile muta· [ve ·mal emniyetimizin dah• büyük bir tay· 
bık olarak Amerikan ve la ·~· Jyareciliğe bağlı olduğuna te!barUı: ettirmek 

! borçtur. Tayyarecilik her ıey olmuıtur. 
aitiz büklltlerinin reımi dck-
o ·-

iirasyonunun metainl de~ 

göndermiıtir. 

Ru:ıvelt mu• juıda ba -se 
kiz maddeden hiç biriıinin 

tadiline kat'iye~iza aöste
rilemiyeceğ'ioi ve bu mad_: 
deler bariciade hiç bir _ aul ·f 
hun imza edilemjyeceğiair 

ilive etmtıtir. 

----o----
Almanların 
bir tekzibi 

Berlin ( a a) - Boynea • 
Ayıeı Alman bfiy6k elçisi· 
nin zazif cainden çeğırıldığı 

hıkluada c ubi ajanılar ta· 
rafandan verilen haberler 

BerliD salahiyettar mahfiller· 
de tekıip edilmektedir. 

Gazeteci arkadışlar1mdan ricam, b8y&k 
havacıhk davamıza hakkiyle itlemek ve bi· 
ze yardımlırıne devam tmekten ibarettir.,, 

HALKIN SESi HAllll SESiDiR 
Bazı mahallelere kah

ve verilmemiş? 
---o----.-. 

Matbaamıza .... kadar gelen bir okuyucu· 
muz ıunları söylemiıtir: 

- "Ben Meıarlıkbaıında Kilipçelebi ıoka· 
tında ohıroyoıum, bütan vataudaılara kah· 
~ve dağıtıldığı halde bizim maballeye ae 
geçen sefer ve ae de bu def. bir komıuya 
bile kahve verilmedi. 

Llltfen bir iki ıatnla bize de kahve ve · 
ıilmeılai yazmaaııı rica ederim. 

HALlll SESi HAlllR SESiDiR 



iF 2 ---

Gaze cc A 
daşlarımız 

Vakit gaz tcıi sahibi B. 
A11m Uz ve Vatan g zeteni 
'le bışmubgrriri B. Ahmet 
Emin Yalman tetkikleri i 
bitirerek bugllo ş hıimiz.dcn 
ayrdmııl rdır, 

.......... -o-----
Sıhhiye 
Tayinle i 
E,refpııo. baat nesi cildi 

1e ve drenciye m6tebnss1111 
doktor Fuat Naim Bayraktar 
lıtanbul Emrau zühreviye 
mllfettiıliğirıe, Balıkesir mem· 
lekd baatane i cildiyo ve ef
renciye m6tehassısı Dr. Sc
ilm Uzel lıınir Eşref b şıı 
b11tancsi cildiye " efıenci

ye nıiitehı1111hğına t yio 
olunmuştur. 

Od sanı z ptı 
kolay 

olmıy c ktı 
-..-...-o=-------

Loadri (a.s) - Royt rin 
muhabiri bildiriyot: 

Odceamn zabh lıol y ol· 
mıyacalctır. Alm n tebliğleri 
ortalığı mlltemadiyen ynyga
ıaya boğduğu halde fevkal
ide bir iş görememiştir. 

Almanlar Odesa mıot ka
sında Rumen kıU rıt uı yu~ 

dımiyle İf görmek istiyecek
lerdir. Fak t bu:>a muvınff • 
olamıy cak!ardır. Uk y dn 
vaıiyet deiiımemi tir. Şimdi 
taarruza tekrar şimole nrık· 
ledildiii giSrülmektadir. 

Leniograd böfgesi de şid· 
detli muh rebel r dev m 
etmektedir. Sovyd kuvvet
leri d6şmana 1ı tık f zlıa 
arazı terkctmiyecc. kt!r. Pek 
yakında mühim b ftdi eler 
beklen bilir. 

Hususi Amerikan kız 
kollıll müdürlüğünde : 

ütünleme imtih n: .. rı ı 
25 Eığu tos p znrtesi gü ü 
ınt 9 d ; ıtib e buşl n .• 
chğı ve es i t ı, btl rio 15 
16 eylül t 11hl rinde s et 
16 - 19 aıcosında ydlanııı 
tecdid ve y"nİ tal b l rin de 
17, 18, 19 vh 22 t ibl r'n 
de ay i saGtlerde mekt be 
kayit muam l 1 ı ioin y pı· 
la cağı ilin olunur. 

Not - ibraz edilecek ev
rak hllti1et cüzd m, iJko ol 
diploması, ~11 hb t r poru, ıışı 

ıahadotname.ı v ..... v' ik sı, 
6 adet fotogrı fiden ib". t-
tir. 1 • 3 

--

e 
Dcğirm nt er'-!nio Kesr 

köyünde ir evin temeli çı· 
lnkea işlenmiş hşl rdaa y • 

pılm büyük bir duv ır bulun· 
muş ve nah\y43 müd rü t r • 
fmd n iş durdurul r k key~ 
fiyct vil .. y t vil yete bildi· 
rilmiştir. 

--o---
a 

n 

K rd ş lr hükümetinin 
A~k r büyük içi i Ekse· 
iins . Sep bbo dan bnfe

diy reisimiz ' ç kilen t (g· 
r ftu: fu~rımııı çıhşı teb

rik edilmiş v 1ki kardeş 

meml • ti ic ~ i b ğlıunmı 

ğittikçe irıki. f cdcctğhıd n 
emin bulu duğu bıldiril· 

wiıtir. 

Dü 
z nl 

Bu 

1 g m 

funrm ızın 

ziy r tçıl ri pc çolı· 

tur. Dün fu ı ı geı nlcnn 

11 yun 29,125 şi bu1mu\tuu. 

----<----
Fuarımızı tebrik 

edeni r 
ltaly u büyü clçi~i B y 

D popo Ar lı .. d rı çektiği 

bir elgr f t fa nn çıhşını 

tebrik t niş ve büş t res· 

miodc bulun m dı .. ı.. dzn tc· 
es ürlcrioi bıldi i t ir. 

Ev r z 
l'clli r c H lil oğlu Fet-

t h çoco ~; . 

ım 

t rru~ elt ği 
mışbr. 

rİ)IC in (;YIUC 

y k 1 -

• 
eı 

n t miz ve liCU7. 

(lllliiN biıJ 
•• ......... 

• Yun 1 n 
ve g rp 

M arif v k letinca cıki 
Yu!! n ve garp nheserleri· 
nin dilimiz tercümesi hu· 

bususu~ıc~ ~i fa• liyete hız 
verilm si c dair yeni harar· 

1 r ahomıştar. Bu cümleden 
olarak e lı i Yuuauın büyük 

tr jedi şairlericdea Sophoc

Jea'in bütfö.1 eserlerinin ter· 
cürne i t m mlanmııtar. 

Ataue en ıon bir kanıra 
göre de rue•hur Yunan filo· 
zofu Platonun 20 cildi buM 
l n bütün eaerleriniu tama

mı dilimize çevril cckt'r. 

ıstanbulda şekil de-
öiştlre hususi 

otomnblller 
iata11bul - Şehrimizde 

bazı huıo i otomobU1eria ar· 

k ına bir ndık il ve edil· 

melde ve bu otomobiller bir 

k.-rnyon~t hali e konduktan 

onıa hususi hizmetlerde 

lcullanılm ktndır. Şoförlerin 
bu iddi 1 n vilayet t&nfın

d n tet ik edilmektedir. id

dia h,bakf.rnk cd cek olursa 

bu kabil ... , bolar seyrüıe · 

fcrde;.n meılolun•caktar. 

------o------
A 11 sız bir 

h be 
Budap şte, ( .•.) - lbl 

yan hükGmt:ti t rafından Hır· 
vatist na üitim tom v•nildi

ği doğru değildir. Bilikiı 

iki devlet ora ında müzake· 

reler dostluk b v sı içinde 
devam etmektedir. 

1 ":Rusyanın Çarları" ~ 
: V El S 

L~.,.~an~}~_tilil~~ 
-7- Yazın: HALiL ZEKi O~ 

- l 

ikinci )' tlandra b6y6k maneHa1ara dı ,.ı: 
ıuz gitmişti. Üçüncü yılnıda Türklerle 11~ 
tığı bir herbu yine yalnız gitmitli· sat . 
bu ay11lılc günlerinde Çariçe kocasın• ~ 
yet iııkaue mektuplar yazdığ'ı halde Pt .. ,. 
bunlara cevap bile vermcğe lüzum ,O 
mi yordu. 

Pek çok zampara olan bn Rus büke:: 
danrmı bu hali .anasuan da Çariçeah» k•' 
cınını siluyo~du. Fakat hiç bir ses çı 
ramıyorlardı. of' 

P tro seyavatten v~ya h•ı pteD dö•~ 
ıaman ıarayıaa, karıııaın yanına gid o·· 
yerde doğru Moıkovanın Alman aııb• dl' 
ıine fidiyor 9e onda aefahıt iJemİOO 
hyorda. ·tıl 

Kremlin sarayı ona bir cehevaelll ,. 
geliyordu. " 

Aleksi Çueviç 1693 yılının ıabata•,.. 
dünyaya geldiği zaman Petro pek çolı 
viamjşti. -· 

1692 de büy&k Petro bir AfmaD k,ıtdl" 
na vurulmuıtu. Maaı adındaki bu ~ ıdl
Petronun arkadaıı Franıuvanın metre _,,, 
Fran uva da metresiai Çara ter~•1 

, •• 
baıuıunda biç bir zorluk ıöıternıecli'· ~e· 
rıa ba metre11ih hayah oa bir ıeo• 
vam etti. ~· 

Y alnır k lao Ç.rJçe AYduky• ••1
•
1 4'I' 

ki dair sinde y11 p yalnız yaıadı. oı·~~ 
rebeylerinin karıları 9e kendi biılll' ,J4" 
ile çocuğunu b6yüfmek ile meıııal """ 
Aleksi Ç11cviç bu yolda, gi%li ~e oJI ti' 
bir muhitte bliyüd&. Petro ise oj'la• :--ı 
tim ve terbiyeıiy)e zerre kadar 111 

olmıadı. blfİ'cl' 
Ruılarıa TirkJerle Kn ım mabıre J'>'.ıJ 

dövütlülderi tarihte idi ki Petro ç°'~1,cl' 
ha ttrlad ı ve terbiy si için Nikfor •• 
birin wemur etti. 

iPEK FIATLAlll 
ARTTI ~ 

Ankar•, - ipek fiatlanaıa yl 11111~ 
üıeriae milli iktisat ve taıırruf ~,fiti' 

ür i emizin kadınların ipek çorap kallaanıal•J1 ";,til• 
de propcg.anda yapn1ağa karır ,er ,pılO'~ 

SesKraliçesi BnHamiuet Pamuk ipliğinden ve yüasde• '•·"" 
Tatla v fuıu la sesi ile çorap giyilmcleriai hmin içiıı 11~111 Jjtb~ 

b tü gönülleri fctb~dco şcbbeslı. r do yapılacak, çorap ı-,~ 
Tıır iy ; 1 • r. liç••i uu- leri bu cin• lmolitta buluaııı•i• ıe ~ 
\.'e ı ı ih .. k in k zanan lt-cckcir.~ 1 
b y \l ! t Yüc ııcsitı ı;;:::t:tr "lte : 4'"Cli a? ;,~' I 
on beş gü için B hribaba : Fuar Açık h•" $ 
S hilp kta tcrc.nniirn s;ız • _ dB .d $ 
oınc ğl ı okuyucularımıza i tıy ~trosUD 81~d'J: I 
müjdel iz. ı Bu akşam 21.30 da Sabık fJ•' tf/ 1 

Dün a ş wdau itibıu n ı ıan'dkirlarnıdan müteşekkil ( '_Jf ll 
her dır.liyeGi mest ve mef- ? y hosu) P'!'J/ı, P, 
tun eden bu güzide san'at- :L k d ( • olJf .J1

' 

·fünnı:zın musiki seansluın - ı o man za e _ l" ,,,,-r, $ 
d her iz irlinia istifadesi ı A1ııcı: Londra pladyoaı tı,. Çil'• ;. I 
icin koş c ğı şüpbf! ixdir. ı dıılarınd2n Miı Doroti Br~J1~.ıtll ~,) 1 

ı aan ve Macu Yarycteleri Dıo 
0 

1' ~ S 
Şemsi Güneren t P:o!e,ör ~sat Kem•l'ia <V:• b°' ·~ 1 

A f 
1 

ı: re ıı ü, J Lu.t • orkeatraaı. M J1111,1 l'' I 
Ha t 1 ıf f 1 ı diy ist s" dd Naıikc&Dı ( ·,,.,,ı 

c ddc"'~ d , Tılt i .'k Ahar 1: ve (Mtmıf) fHimleri bat rıkk• 

otelle idir. SALfH ZORER 
ç şmcsı cnş 1 d 1 mu~yııo- 1: fi)e ve N~rmia ••• 
ııehallesiu kabul eder. t =z,ı.,1.ı,~,mı~·~--_. 
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S'h"irdeki peynir ve yağ tccirleri ~not k tic"rd mü· 
~ •~e fiat mürak be büro~unda bir içtim kd tmiş· 
,~.Fıat ınür kabe komisyonu y i ve pcynircilerill ile
~. t •toku tesbit için ıbeya awe Vei'm k ini r lııştır· 
~-~ ~~ıey n eden uzun müzakcrcl .. : eticeıiode y ğ ve 
'tiler e lerindeki .stok zarn nl fir ver ceğindeo be· 
ft.~e vereıuiyece lerini Göylemiş) rdir. 
\)ti ~ •ldıiımu:a göre kömürclllea- de yui ş kilde müt -
~le ''lec: k bey n ame vermek istememektedirLr. F k t 
~L{011111ı ar rı yc.rine getirilEce ve lüzumsuz yere pa• 
~; llleydan qerilmem k Ilı re fi Uer teıbit c'untcrık ır. 

'•tler timdikiadcn dnıbn ıağı ol c ktır. 

~IToiı löŞESi -
--.. - 8"~ 

• 
1 vz 

Çocgldırda mu yyeu 
"'~ da iki hatti üç dd 
~- ~tıaı yapıldığı halde 
'~l 11111lıdığı gö ülüyor. 
~~t1a'~ııeleri bab lan çok 

-, dır. Aşı lutm yıı:ıca 
\iı./lç\lk b t•hğırıın ge
~d d&ıü erek çok kork· 
~ ,~tlar. Halbuki bunda 
~d tc:ek bir şey yoktar. 
~~ ur ld yeni doğQ!l bir 
~~o 1•nıaDları annesin
.,_._ Pnı111 bir p rçadır. 
~. li '1rı bir ııhıiyeti yok· 

~,,'''Jıata, ensiceıi to.
~ ~t11•eainin esaslarır.-
&t~ bir ıey değildir. 

~~!le •ar.esirin evvel

.. ~~1'11 olduğu bir çok 
~ ''dııı müteve!lid 

~· '~ Çocuğa intikal et· 
~~'-it Q vaziyd dolaay11iy-

"' ta birçok intani baı
~;. ~ .. ~,~'I• muafiyet var
·~İt ~ bunu izam etme· 
~'~ e buna çok g&vcn· 
.~b~' Aua ın hangi 
~ ' çektiğini ve bau~ 
ıa..'t~lllediğini kat'iyet
~ a_ 11blcinı mevcud de-

21/8/941 t rihli \1e 4365 
110!0 g zcteı;izin 4 cii sahife· 
sinin 3 cü !lulununda Ko· 
merde tanzifat barına ait 

56 pa: ç~ ô.e ir ism ilin ç ı
lar k Sadrğ sattıği ypzalmış 

mile .. ses m şimdi,) e kadar 
biç bir rn li mesruk mub:ıyo 

etmeeml le b raber böyle bir 
şey vul·aunda bile ı bıtayı 

haberdar ttiğiın z· bıtacada 
malümdur. Mnli mcsrak mu· 

lıo bilefek s tin almadığımı 

ve bu demirlerin Hblmak 
iizerc getirilip şüphe üzeııi· 

ne zıtbıtaya b ber vcrm nıiz 

üzerine hınız y kala mııbr . 
Ayni sutu da ba bususuu 

(hnvirini ı ygıy!e dilnim. 
Sadık Gürtunca 

_.--o----
Bodrum palas 
un tmayı z 

.._ .... -o-...--

lrmir fuarı açıldı, lımiri 

ve fuannı ziyaıetc gel nler 
Kemeraltında "Bodrnmpala· ~'l '-a lldaıı baıka bu mu· 

. "\ '> k ••aı da ancak üç H" uğııy r k n ş'clenmez· 
'a •dır devam eder. lerıe h:mi e gelmiı sa,;ıl-

l 11
'• ıüı 'atle biter. 1 mazlar. 

l"'~ir inhisar ar ha~ müdür-'"' ~ ~~t, ilden: 
~'~~t iil~ıüğü önürıdeki ide.remiz kimycıh ne1i~de Y ~· 
~.)5 tıcı:u at açık eksiltmeye onu!muş ~r. Ke:;ıf bedch 
~t\ b:\lv~kkat temiaatl 371,23 lira.dır. K~şif v~ ~arbıa· 
l '~t·ı tlbudürlğümüz leva ıoı şabesıod norülehıhr. 
~4, ~· ~tiıı 3 9-941 tarihine rnü A:dif çıırş 

0

mba giinü ... t 
~ ••tıılir iirlüğümüıaeki kom hı yona ge. mckri ilan olu· 
"" • (33so, 12-26 

' Zntı . F • • 2 b t.\n t(!vı Hauhıhkl rı UBI' l~I 8 
k ... ~-o teb saısı "!;' 

~it ... T• 0 R 1 yan aranıyo 
~ 11 0D8d Tc2gih!arlık vazif .. inde 
~ N:>. 79 istihdam ettuilm k üzere 2 '· ı~ --- bay n uaınyor. 
~ -.aA Tnliplcırin Sadık Akseki 
~ ~~t, le ( eski Tevfik paşa· ot<ılioe ) 
~4'b'tırularını yok eder saat 17-19da müracnatlau. 

• ~.,. ' eıyayı parlatır 
'-,o,' Ç•ıc.," · Dr 0 Fa şık 

--::llaı lı Baukaıı ~ıo:.ir Memleket baabıncııl 
'1t Y•nıada f (30) Roııtkea müteha 1111 

ht Rontken •• Elektrik tedavl•I 
(, Yo11dur. Pera· rapıbr. lklıııel Bc1!e1 Sokak 

11'bt yapıhr. ıt No 1' L VON. ı5t:i 

Hı ~ iZ ık 
lzmir v purund Afi oğlu 

Çerkez ve Abmd oğlu H -
san v puruc R bıuınd n 
bir buçu • ki!o 1tbun c bir 
nıendH çaldul ıı diln y k • 
lanmışl rdır. 

§ Kurıntinada 21 t inci 
ııo akl D v' oğu 15 yaşın· 
da Don iy r Yud k rısı 
60 ya ıud Or ın &çık bu· 
iunan k pı ı d~n içeri gire· 
r k ç nt sın ~a bulun n 70 
Jira p r ı ı çaldığı şihayet 
edilwi ve suçlu yaknl n2.roıak 
pa f r t tire at edihniştir. 

----o-~-

1 ·içc~m li t Hamı oğlu 
H y r ç lgl mes leninden 
Ahmet oğ u Mcbme<ii ·ol· 
tuğu oltından cğır surette 
ynroh:uhğından y kal nmış 
tır. 

§ Çorakl~"'pıdo Mehmet 
oğlu Aıi bir şaka yü:zündea 
k ınsı Ayş~yi bıç d ~y· ğ
ınd n yaraladığından ya · · 
1 nmışhır. 

§ Auaf.zttol r c ddt:9indc 
Abdilg ni oğlu f ·rhııt h be· 
ri olruad n hır.an Fctm rın 
past ·ccye olurmımr.d n 
mo~ber olar t\k sıncla1ya ile 
buşınd o y r IAdığınd u v.e 
pnstacınıu ·um tabeklarır11 

lnrdığlcdan yakal umııhr. 

.,_,_-·o---
Irza s llüt 

K rşıyak Tramvı.y cad
deııinde Hüseyin oğlu mıı· 
nııv Mehmet Mustafa oğlu 
Aliyi iğfal ederek ır11na t -
a!lnt ttiği şiLa) et edilmiı 

v" suçlu y kıdanmıQhr . 
---o .... --

Sarhoşluk ve bıçak 
taşı mat 

Buca isi ~yon cndd sinde 
Mehmet oğlu Rifat s 1 hoş 
olduğa hnldr. do) şhğı gö
rülmüş v üz rinde bir bıçtk 
bulunar k ~hnmışlır. 

ıça ~ aşıma 
Kcme:de hm .. il oğlu Ali

nin Ozeıind .. bir bıçak bu· 
lur.nrak ahna:nşbr. 

Maden kömü
tJ'ış g ~ ) • • •• ru uzu •• 

med alı iZ 
Evinizin ve dairenizin ma· 

d~n hönıurünü e~inize ve 
dairenize teslim eder ve en 
itinalı kömüıü veriıiz. Şaa-t
foramız çok elveriılidlr. 

Telefon: 3304 de Abidin 
1·3 

22 Aiattoa lft 
·---

eğ hsül 
a dair 

am er 
Hubub t oı:m 1 h kkmda Koozdi· 

r syon H~}· i k l!'Uı büuiımlcri dahilinde 
ğirmc.. le \ crıl c üboy~ -11 e luhiyet-

lcri e d ir 'f ıcat 1 ti ce yct:.ii bir ta- • 
lim tn me h l:ıı:ırl ms tır Bu h~limatutlme
yc göre: 

) Memleket ı u stoku teshı veya tan
:iuı s tışlıuu:un un ol ı k t mini içiD ofis
çe dtğirmeu ı; basanda f, Qliyette bulutıul
masnı lüzum göriıl c:bir \e kas balar .. 
d kurulmuş clmıy n, 

b) Mevcutları h füm yiy cek ihtiyacı 
içiu b yannnm ferine mil tcoide12 kendile
rine bır ı.kıl f.!, 

c) S&hip, ort k vey i11.cıl"-rı ağır suç· 
lardon ve bilhaaca milli korunma karıuau 
hü ·timleri mucibi ce m bküm edffmemiı 
kimseleri ol u, 

D ğirmcnleri me cutlau (l) konma kük
uıü den hariç tutul bilece ·tir. 

Mevcutl ın el konmasın kerar veriJea 
değirmerıl r mevcuU rını bir yıllık istihsal 
kr.pasitelori e ibl~ğ edt:cekler ve bu ka· 
pasite in t yhıiude bir yıl e'7velki istihsal 
göz önünde tutulacaktır. 
DeğirmeLI ritı müatQjbıiJd n mübayl'a fi

y ti riyle, mlibaye mıntakglan Toprak 
m;ıbsulleri ofısi tarafından tayira olunacak
tır. 

---c-
Hub -bat ve afyon 

müba ~a ları 
Tıcaret vddUetiucc, Karadeniz viliyetle· 

rinde, mısmn istihsal mıntakularını tetkike 
memur edilea Toprak mahaulleri ofiıi 
umum müdürü Hulki Alisbıb ıebıimize 
dönmüştür . 

Umum müdür Am sya, S msun, Oıdu, 
Giresun, Trabzon ve Rize viliyetlerile bu 
vilayet merkezi rine merbut diğer i"tibsal 
ve istihl- k ınıntakal unda tetkikler yap· 
mıı ''C lüzumlu tedbirJcri tesbit etmittir. 

Verilen m lüm ta 11aıaran memleketia 
muhtelif mıntakalarında muiıtelif mıntaka
larında Top k m hsalleri ofisi tarafından 
gerok hububat, gerek afyoa mübayaHına 
deYam edilmekte ve bu faaliyet glhı geç· 
tikçe d-h crnh bir hal almaldadar. El 
konma mnıtnkalarının geniıletilmui dola
)tsile ofis t teşkilibnı bu tevıie intibak 
cltirmeğe ç lıınıoktadır.lışe vaziyeti ehem
miyet ke beden Kar <lcniz mıntakaaında 
d ihtiyat d po leş H h kurulmıuına gay
rot edilm kt ıdir. 

_ __.._o---

Ankara lise ıe orta okul mOdOr
ıerinin dünkü toplantısı 

IS temmuzda lise ve orta okullnrda açı
laıı t 1 be ikmal kursları cumarteıi giiail 
çabşmalarnuı ıon vcre:ceklerdir. Bu sene 
ilk defa ihdas edilen ba kurslarda ikmale 
lıalan t leb lerin iyi bir şekilde imtihana 
hnırlanmml n ve gelec k ders yılında da
ha iyi dereceler nim 1 rı baktmıudan mem
nuniy ti mucip neticeler ahomııtır. 

Bundan b şka 1940 - 1941 den yılında 
A ık ra ile ilk okullardan ruc:zun olao kız 
ve er ·ek lBlebc mil<t n ne.zarı itibz, e alt
narak bu t lebenin ort okullara ne suret
le V\: rıe miktarda kaydedileceği bir kara· 
ra bıil• mıı. bu huıusların Maa•if V ki
letinin tanibloe arzedilme1ine karar veril· 
mittir. 

~ 



..__._ ---·--· 
Asker ailelerin 

yardım için 
lıtanbul - Asker ilclerine yaıdı!Jl hak

lundaki ka un vilfi)'ete tebliğ edilmiıtir: 

DYO~TELG ·AF HABERLER! 
P'JWf r m _ 

Kanuı11 un tatbiki hususunda derh 1 hazır· 
hldara cıılaamışhr. 

Belediye besa p iıteri müdürlüğiit kanun 
h6kümlerine ıöre aıker ailelerinin mahalli 
tayice göre Hğari maiıet haddinin teabi
tiui vlliyet idare be yetine teklif edecektir. 
Bundan baıka kanunda tayin olunan mü
kellefiyet ı killerinden baaıileriniıa lıtan· 
bulda tatbik dileceğhıe daimi cucüman· 
den karar alınllcaktır. 

Sovyet moka- Rusların 5 2ün- Hollandada çe
b ı hücumları de tayyare lik f abrikalat 
püskürtülmüş zayiatı ~!>~mbalandı _ 

EoDdra (a.a) - Avcı tat_ 
yarelerimiıia refakatiad• la' 
reket eden bomb•rdılll: 
tayyarelerimiz Holl••~1 1 
relik fabrikalarını •• , • .-

lıtanbulda asker ailelerine yardım için 
Haliç fapurları müıteıaa olm k üıere di· 
ier nakli vasıtalannıa birinci mevki bilet 
ilcretlerlne bir kuruı, tiyatro sinema bilel
Jerine yüzde oa zam, elektrik kilovabna 
bir kuruı, bavagıııd• 20 paro zam yapı 
lacaktır. 

Şehrimizde yardım göran 12224 aile bu· 
(anmaktadır. Bu aileler 9028 küçük, 16891 
bBy&k oufu.stan mürekkeptir. Bu1ıların ıy · 
lık ilıtiyıcı 159 bin lirayı bulmaktadır. 

--.. ---
Milli Şefin ve Baş· 
vekilin cevapları 

-Baftaralı 1 inci •ahiledc

Selim ,. sovrilerle ltıekkür ed~rim. 
iSMET INÔNO 

• •• 
l&mir OD biriıaci Erater11aıyonal Fuarauın 

eliniıle açıldığı bıkkındıki telibid aldım; 
teıekkUr edeıim. Milli •aı;ayiimizin iuki
tafnıda biiytık hiımetlerice ş:.hid olduğu· 
muz bu güzel eacri baı:ırlıyatılar muvaf
faluyetler diler, lı:mfrlilerin sıbbattaki lıil 

da11ularıua ttikrauımı anederim. 
Baıvttkil 

Refik Saydam 

--·---O-.A---

Kadın çorapları 
lıtaabnl, - Halis ipekten yapılmıı ka · 

dan çorapları fiyatlaıımıt ve piya1adaki 
meYcatları aıalmııtır. Bir kısım kadın ço · 
raplarınin sani ipekten imaline baılanmıthr. 

i lzmir yerli askerlik i 

------
Berlin (a.a) - Sovyd kıt· 

aları fjo ve Arman kuvvet· 
leli i durdurmıığa çabtmıı· 
larsa da muvaff k olamamıı· 
lardır. S"vyct mukabil bil· 
bum1au her ylırde püıknr
tülmüıtür. 

Bu muharebelerde 426ncı 
Sovyet piyade alayı hemen 
hemen imha ed.ilmiıtir. 

----...-.-
Kıbrıs adasına uapılan 

tauuare hOcumu 
Lefkoşa~ (a.a) - Düş n o 

tayyueleri bu sabsb Sama
ıosta üıeriue bir akın yap

mıı1ardır. Siviller arasında 
birkaç kiıl ölmüş ve hıuuıi 

bin larda bafıf b11arlar ol
muıtur. ---
Kiy f 

ö g .sinde 
Londra (a.a)- Bir asLeri 

mub rrir şöyle y zıyor: Dio
yeper b6)geıiade Hitler çok 

tehhkeli bir hamle yapmıı · 

tar. Cenupta RgıJar Odesayı 

elin tutmaktadır. Ode1ada 
Ruı donanmasının bu mm· 

takada yapılacak denizle 
alikuh her taarruza karıı 

koyabilecfği aıikirdır. Kiyef 

bölgcıinde iıe mukabil Sov· . 

yet taarruzu ihtimalleri daha 
çoklar. 

- -
1 şubesi başkanlı - i Ruzveltin 

• 
esaıı 1 ğından: i 

ı 312, 313, 314, 315 doğumlu gayıi iı· ı V şiogtoD (a.11) - Reisi· 
ı limla•ın ellerinde terhis teshere&i olupta : cümbur B. Ruıvdt parla 
ı aıkcre duhul fe ter his tarihleri terhis • 
ı vesilr.i.lannda ka) ıt'ı olmıyınlar ile asker· ı 
: iik ttıncmiş 11cerniler ve 941 yoklamuıoı ı 
ı bu güne kadar yaphrmıyan 312 dabil332 ı 
ı dahil ıayri is16mlarıo şubeye müuıc"at · ı 
ı Jarı, ıelmiyeıJlerin askerlik irnnuuu~ uc ı 

melıtoya kısa bir meaaj gö 11· 
dererek denizde Çörçille 

y ptığı mülikat hakkında 
iz b t vermiştir. 

---o----
ı mnaddeJ m1ıddtleıi mucibince şiddttlc ı s·· eye kanalı-
ı tecziye edilecekleri ilan olu!lur. : U ':C' 

ı IZMIR YERLi ASKERLiK ŞUöE:HN : na yar. ılan 
: DEN: : >t" 
ı Tam ebliyetoameyi baiz olanlar ve Lıseı hücum 
ı mezunu olupta ebliyetoameai olımyan ve ı 
ı yBkaek mektebe devam! etmiyrcek bütnnı 
ı m6kelleflerin 26·8 gOnü ıevk edilmek l 
ı Bzere ıabeyc evrakı nıüabiteleriyic bir· ı 
ı likte mlraccatları il n olunur. ı 

----·==rzrı=-
....._ ____ ~ 

Kabire (a.a)-Mı11r dahi· 

liye nezaretinin tebliği: Sü· 
vevş katialı oa t.; • rar hav 
akını y pılınış 2 ölü 28 ya· 
rafa ve bafı f h is r vardı• . 

--.-o--

Berlin, (•.a.) - D. N. 8. 
bildiriyor: 

~ ı,o111-
Fraasada demiryolJarıaı 
balımııhr. 

------o--

Son beı ıüa zarfında Rus· 
Jarın 529 ta7yareıi tahrip 
edilmiıtir. Buaıa mukabil 14 
tayyıuemiz üıleriae dönme· 
mitlerdir. 

------ ltalyan proP•: 
Kumar oınamat fi og. ganda hey'eti 

natmat BerliDt (a.a.) - ltal1 .. .,. 
kt stt ili caddeıiade lılan propıgaada nezaretiae 111•

0
, 

but bir heyet düa &erli 
oğlu kahveci dı11m111 idare· 
aiodeki kabvehaneıiade men· 

fa-t mukabili Mustafa oğlg 
Ali \' C H6seyin oğlu Sultarıa 

k umar oynattığı sırada suç 
üstü yakaJaumış ve 15 lira 

para ve bir doıta iıkaabil 

kiıdı elde edilmiıtir. 

§Fuarda H61e7in otlu Hil· 
minin ilzeriııde bir bıçak bu· 

luİıarak alıamııtır. 
---o---

Tabanca taıııak 

relmiıtir. 

--o- A 

Feci bir öliidl .. -
lzmit - Sarımete ~aJ _,, 

den Y 11111f otlu Memıf, kk" 
yilkll arabaıı ile ıeliı .~ 
bir yokaıta arabad•D ia~,. 
6ade yBrGrkea heyıiıler •' 
blriahı kayııı kopaı11f Jtı" 

· Memiı tekerlelderiD • k•' 
yuvarlaamııtır. Kabart• d,
mikleri kırdan ıavalla • bir 
aldıtı yaranın tesiri u~ki
aı ıoara ölm&ıtOr. 1' 

Kemerde lbrahim otla•• · kata adliye el koym11.t1Jf• 
idin Gzerinde bir tabanca --• __ 
bul_unarak aluımııtır. • " 

§Karantina 96 llCl •okakta T erf ı edece 
Ha1aa oifu Mtut11fa1 Arif 

oğla miihendiı Azizin bıb 

çesiade 15 lira &uywetiade 
lırurşau borularını çalara~ 

Mebmed oğlu Yuıuf ve Abi· 
din oilu lsmıile ıatbiı teı · 
bit edilmiı ve ıaçlular ya
kalanmııhr. 

KaymakaDI~~~ 
DahiliyetV~klletl 1111 ~--

leriai doldaraa kaydll~ 
hırı t-:!fi ett!!'miıti . 'I• ~ 
bu defa da 80 lir•J• t,rfi 
edecek kaymakamlar•• blf" 
liıteleriai lıaıulam•i• 
lam11tır. __/ 

Ticaret Vekilimiz istihsal ": 
(ihraç meselelerile uğraşb ~ 
1 bugün lstanbula hareket e -·· 
l ~ayın Ticaret Vekili diin muıtur. Vapur iti de t• ! Ege bölgeıinin istih•al ve mea bal ofaamuıtur. d _,.., 
1 ihraç meıeleıiyle uiraımış Ôileyia Ticaret 0 •.,~" 
1 k uru uıüm ve incir piyaıa· Fuar r•ziaoıaauD t -"'" 
1 larııııo açıht tarihleri, pamak milkellef ziyafette bO d 81a-

rekoltui vaziyeti, uıtııları ve öileden ıonıa d• 1 ı V 
veıaire üzerinde tedldkf erde ve incir milıtabıill•' • _,,-· 
bulunmuştur. bal edere'c ihtiyaç "' 9'İ"" 

Vekilimiz, yanlarında Va· )arım dinlemiı, 1111~~ 
limiz ve iç ticaret umam mü- Vekilimiz, Vali "e ,,~,· 
dür& olduğu halde ihracat reiıimiıle birlikte l(atfl 
ve idbalitçı birliklerine rit· ya gitmlılerdir. . . ti,,. 
miı, 6z6m, incir ve pamuk Gece Halk Paıtıll ,,~ 
vaziyeti, müıtahsilleriaia ih· fıadan Vekilimiı t'd• ~ 
tiyaç ve durumJarı hakkında ı geaı Fuar gaıhı0"1111~ 
bilgiler toplamıştır. Bu aene· I ziyafe~ Yerilmit "'ta••'; 
ki fü,th r ve r ekolte mab· t ıaat 7. 15 te Bu111•

011 
~· 

sulın imiıiu ibrs: cat v ııta taıyoaaadaa ·~~~~-,t~ 
''e yolları üzerinde konuı · te•cıccihea h~7 

M __ ill_i----=~yango bılet eıri (Saadet) l!JS l:ıden lıbt.:.. Çnra-.k pı PolU llerkeıl ~'/ 
t. ·~ha , 8bt H~.11 ·ra1u t .. t>NDER ~/ 


