
(Her gUfl çıkar slyaal gazelct) HALKIN SESi l\. TBAA.SiNDA BASiLMIŞTlR 

~llol1oııuo Ruıya seferi ile Hillerin Sovyet Ruıyaya yaplığı .•kın arasında mukayese· 
"- Plllıyaıa ve bu hoıuata neştiyalta bulanmıyan hemen biç bır gazete kalmamıştır. 
~t ttfıilr,ya bııladığımız (Rusyanın çarlırı, da~ı doğru~u~ ç~rJar~n Ruıyas~!) Başlıklı \ 4-'~1•11aızda sırası geldiği zamsın bu basust bırçok tarıhı, sıyası v ukerı mütalea· 
~ll ve neşred eceğimizi uz ve beynn ederiz. 

~ Son Dakika 
~clisat öyle 
'tuyor ki ••• 

'-~"'••ilraaın jıponya ile 
~~ lathce bi:ıı me
ıa ~ la.Uet111ek üzere yap· 
~ •11 .. i teşebbüılerin 
... ~.' "İr•maıı gösteri-l . 
~~,.a. 
~ d rliae danıımadan 
~' e.tetlerle yeni bir 
~' l1111aıamak kuvvet 
~ 1•t1111 hemen kıy-
~""~l.icltr. 
~ ..,_ " lraa m&nasebet-
~ '! 111ahfllleri çok ya
\..''lllrıdar etmekte 
~"il r dar. Tahranın ı&n
~ t..it''•laıa ha1ıl ede· 
~'4 ' la11 111e1eleyi kifl 
~,-:_lı•Ydnılatmak hali 

Bire karşı onla 
olsa dahi 

ıran kendini mOda
f aa edecektir 

---.-.o--
Vaıington (•:•) - Ame· 

rikadaki Iran sefiri mister 
Ruıvelti %iyar&tinde lrauın 

bir tecavüze uğradıj'ı tak
dirde bire karşı onla dahi 

olsa müdafaa için siliha 
sa11lacatın1 bildirmiıtir. 

---o---

,,Bitler harbı 
kaz namaz'' 

Moskova (a.e) - Sovyet 
iıtihbıuat bürosu ikinci reiıi 
bay Lozovaky dünkü gaze
teciler topluıb.sıoda •§ığı
daki beyanatta bulunmuştur. 

"Hitler hubi kazanama.ı:, 
Almanların cenup: ve ıimaJ
dek i muvaffakiyetleri harp 
batlamnı deha ziyade ııklaı
tumaktan baıka bir faidHi 
o)mamııhr. 

C ncekiımekte bulunan 
faıizmin daha bir çok dar
beler indirebilecfğini bili-
yor uz. 

Baaı doıtlanmız: varki rad· 
yolan ile ve matbuatları ile 
vaziyetimizi eaditeli görmek
tedirler. Allah böyle dost
lardan bizi korusun." 

Başye miz ile 
Ine~liz elçisi 

Ankara (a a) - Başvekil Or. Refık Say
dam başvekalet binasında lngiliz: elçisiyle 
birlikte Lord Karhıyı k bul etmiıtir. 

--mı--., 

Izmi F rı akkında 
Fuarı müoas b tiyle lımirimizi bazı Ve

killer deha ziyaret edecektir. Fuu mliaa
sebetiyle şehirde büyük bir kalıbahk cere
yanı vardır. Bu kalabalık akıamları fuara 
akın edince ortahkta bir baıkahk hatıl olu· 

yor. Bu binlerce balkın pavyonları ziyaret· 
leri, gıziuolarda oturmaları, Killtürparlua 
kauzpelerinde yer almalur, aleJude rezin
melcri cidden görülecek bir manzara teı
kil etmektedir. 

Oteller, vı putlar, trenler hıncabıuçhr. 
Söylendiğine göre ziyaretci kafileleri akın 
,deccktir. 

---o--.-... 
Ticaret Vekilimiz 

Istanbul - Ticısrct vekili bu akşwm Ma· 
rakaı vaputiyte lzmirdea gelmitlir. 

Öğroadiğirnize g<Sre Vekil bir hafta aoara 
tekrar şehrimize gelecek ve vekileti a1ika • 
dar eden rneıeler elrafırıdo tetkiklerde bu
lunacaktır. 

---o--
Jstabul ve Ankara 

valileri değiştirilmiyor 
lstanbul - D11biliye Vekili 8. Faik Ôz

tıak ıehrimize gelmit ve doğruca FJoryaya 
gitmiıtir. 

Vekil kendisiyle görüşen gazetecilere 
edmittir ki: 

- Iıtanbul ve Ankara valilerinin deiit· 
tirileceğine dair dolaıtığıa! siiyleclijiabı: 
rivayetlerin asla yoktur. Böyle bir deiiılk
lik mevzuubahis değildir. 

\...-, hr, ıanıyoruz. 
~"- dttirlerde ve za· 
~ bıılıhaıına çok 
\rtt ")tlabilccek bazı h!-

Ruzveltkonere 
den yeni tah

sisat istedi 
--o--~ 

Vaıiagton, (a.a.) - Reiıi· 
cumhur Bay Ruzvelt kov1ıre· 
den 19 milyon dolarhk muu
ıam bir tahsisat talep et
miıf r. Bu para ile 4 muha· 
f ua ve 1 buz kıran gemiei 
inı• edilecehtir. 

1 •1:--d
0

-.-:-k.. •• HALlll SESi HAllll SESiDiR 
ngı ız u unu 

'~laa vardır ki bü· 
\...~ Jtt ve [ciddiyeti 
~ •lcte, balti koş-, ,t b 
iL~~ '' Z.man herkesin, 
~" '• Yetinde olarak 
~~~ii veçhile onun 
.1 ~ llleıele1i, daba 
~ 'korkunç ve kan
~~ il Alman - Sovyet 
~ ~':"• olduğunda biç 
ltt' tE.feddüd ve tip· 

~'' ıaı,111ektedit. 
~. ~'11 b&t&a hidis • 

'" ı·ıy • k • l' •ıı ve H erı ._ ... 
La. ~tll.J'" ıiillet merke-
~ el 11 kaydetmediği 

1
' lıtik bal de bile 

._ •t•ii bu müdhiç 

'-•' '' boğuıma ol· 
ı.:'• biraz daha 

~~~ et111ekte devam 
~or. 

Leadra, (Radyo: 8.15) -
Reiıicumbur Bay Ruzvelt ga· 

zetecilere b yallahada tem· 

muz ayi zarfında 1465 tlly· 
yare imal edildiğini söyle

miştir. 
11t1111111ımH1111JUIUIUllllllllllllllllllltWtlWllUlllllllllUllınt 

B&tliD wdünyayı pek çok 
yukından alikadar ed.,n bu 
diioyının en büyük dramı, 
koıan hldiaelerin - biç ıüp
he yoktur ki - ti öntindea 
ıltmekte ve bir çok yeni ve 
beklenilmiyea hidiseleri do· 
taracak bir iıtidad ve ka
biliyet iıhar etmektedir. 

91RRI SANLI 

kabul tti 
V aıiagton, (a.a.) - Ruz:

velt. Haydpaı ·taki ikametgi· 
hında tatil gününü geçire· 
cektir. Burad• lariUz Kent 

Dllkünil kabul elti. Pazar 
tatilinden soııra Dilk ile bir
likte Vaşingtona dönecek-
tir. 

---o---
Iranın cevabı 

Londraya 
geldi 

Londra (a.a) - Royter 
ajanııaın verdiii bir habere 
g3re logiliz aotaanıa Iran 
hilkümeti tarafından verilen 
cevap Londraya varmııhr. 
AlikadarJar bu cetabı tet· 
kik etmektedirler. 

Peynir Ve Yaiların 
Fiatı incelenecek 

-----
Peynir vo yağlarin maliyet fiatleriaia 

tekil&: etliriLceği sevinçle öirenilmiıtir. 
Cidden bu mesele çok su göt&rür mahit
tedir. Zira bir çok işçi ve fakirlerin en 
&nde relen gıdalanndın ve önemli yemek
lerindenbiri peynir, tereyağı, zeitiay•iı •• 

zeytin tanesi olduğuna göre bunların Bzeriade 
oynamak ve" ot tada m&cbir bir sebepYe baha
ne yokken gerek peynir ve yatın ve gerek 
zeytiaia birdenbire iki mlıli fiatle satılma11 
her halde tetkike değer. 

Temenni ederiz ki fiat mürakabe· komai
yonu du iti gökünden hallederek vataa
daıl,.rımııı miibtckirlerin peçesinden bir •11 

evvel kurtarsın. 

HALlll SESi HAllll SESiDiR 



........ ı illmN dil) 
-----------· ~~---------~---

~Şehir Habe 1 e r i -. -!Ruslar diyorki f "Rusyanın Çarl 
.AlmaEaların ı v Ei 

Fuar kur ası 1 

maçları 
başlanacak 

---o---
Fuar mllddetince ıpor ha

reketlerine program dahilin· 
da detam edilecektir. 6, 7 

•• 8 eyl&I tarihleıiade ıehir 
mulltelitleri araıında Alaaa-
cak ıtaclyomanda Fuar ku
pa11 maçlıra yapılacaktır. 

Bu mliııbakalua Ankara, 
laıaabul, lçel vts lımir muh· 
telitleri iıtlrak edecek, buan 
itibariyle derece alan taln
ma Fuar kapaıı veriltcektir. 

Şehrimize ıeltn futbol fe· 
deruyonu ıeiıl B. Danyal 
mliaabaka haıarlaklariyle meı· 
ıal olmaktadır. Mllaabaka 
ffklıtlr&, d6rt fthlr marah· 
haılaınua lıtirak edtceğl bir 
toplıntada taııim edilecek· 
tir. ___ .. __ _ 
Mebusları mı
zın tetkikleri 

lzmir mebaılan Bay~n Se· 
blme Yuauı, Beaal Aumaa, 

• 
B. Kemal 
Türkömer 

Emllk Baa , ... umum mG· 
dlr muavini U. Kemal TOrk· 
ömer Etibaak umuw müdür 
maavlnliiine tayin edilmit 
ve ye11i vaıihıine baılamıı· 
tar.· Bir bizmc:t sahası olan 
yeni vaıifuir..dc de muvaf· 
fak olmasını temeıınf ede
riz. 

Hava tehlike
sine karşı 

Hava taarruzlarına karşı 
paaif korun na komiıyoaa 
dBn vali mu,,viui B. Ekrem 
Y alçıakayanıa reisliği altın
da toplanmıf, lımirde "•ıı· 
lan umumi •e baıuıi ıiper~ 
lerle 11;ınaklar hakkında 
müzakerelerde bulanmattur. 

-----o ..... --
Okullara talıbe kag. 

dına baııanıuor 
lımirdckl ortA okullarla 

linlerde ve Ctimhuriyet kız 
eoatitGsilade h~lcbe kaychua 
25 ağuatoıta bttlııu.cık, 20 
eylülde ıaibayet verilecektir. 
ilk okullarda talebe kaydı 8 
eylilldea 22 eylüle kadar 
devım edıct ktir. 

--o--

EllDB harp pmllırl f - Kanlı lhtilill 
llQl8dl; 
----o----

Moıkova(a.a)21 Ağuıtoıt~ 

bütiin cepb !lerde muaanida· 
ne ıörOımUıludir. Muhare
be bllbaıH Klnııper, No-f:: 
vograd ve Gomal iİiik'A'Die.i 
tinde çeti11 olmuıtur-:-~·Şid t 
detli mubarebideo ıonra! 

lutalarımıı GomeH tabliye~ 
etmiılerdir. 

Almınlaun Nilcolayefte la·f 
ıası bitmemiş bir ıuhh ve 
aair harp rcmiıi elleı ine 
dlittiljllne dair neırettlklerit 
haberler dotru detildir. Zi
ra Sovyetler inıa "t bltmemiı 
ve makineleri koonıamıt bir~ 

zırhlı ile bir lnuvallhO ber· 
ha etmiılerdir. 

-----
Almanlar 

Yır aımıe f atat 
ıanaım aııaııe 
Moıllova (•.•) - Alman· 

Jar ar•xi iıga I etcniılerdir, 

fakat burada bıçbir yiyecek 
maddeti bulmamıılardar. Bu 
topraklar yılulmış, kaaabalar 
ve k6yler yakılmıf fabrika· 
l11dan ibtretdir. 

-- -o---

-
-8-

Bir ·;.ı ıoara b&yllk Betro melDl.k~ 
ıall&pleri alt.ada tataa, blk&metla 
ılne karı11•, imparatorlufa.!l iıti~ 
dalaaleye çalıJID Salarlar ve pıp~
mlcıdtle kapııı açmak iıtedl. R.,t•r' 
rlleıtirmek için Avrupa mı-... ··-
16ımeje ıidecetini ilin et·.i. K, 
bir maa11hra çekilmeıiai emıial f 

Llkia Çttiçı A•dukya ba e1Df1 

etmedi. 
Pıtro nibayet Viba•"Y• varauıta. 

da Moıkov•da Ruıya piyade -
ibtHAI çıkardıiı haberini aldı. D~ 
kovay• dö.adD. Fakat Kremli• ..,. 
karıııaın yınnaa defll· metreıiai• 
Alman malıalleıiae ıitti. GeceJI •• 
re çirdi. 

Erteıi ı&n blltB• Balarları bas~ 
tardı. Oaları ıakallarıadaa tatarak 
ladıtı makaıla, (O zamaa blylklt' 
yada Nkal tatırlardı) ita ukallarl 
Ba ıuretle Anapada ılrd&klerl.ı
lihat maddeainl tatbik etmlt olda. 

Alta giin sonra kırıııaa ıitti. 
yaJoıı döı t ıaat koauıtu. Oau P• 
mınutmı:a gitmeje •• oraclaki 1 a.a 
ıibi baııaa bir 6rtll &rtmei• •• 1 

hibe Elen koymıia mecbur etti. 
Bu vak'• oldaju zıma• impar• 

Y•t• 26 ojluaaa da ıekiı idi. ~,..,.:;,ı,, 
aut11a gldl•cı ıenç preaı t• Pı 
kıı kardeıi yaai teyzeli Nat.ı1•1• 

- Son•~ BB. Ralami G6keD, Mehmed 
Alclemir, Sadettin Epikmen 

Ye Nıımi llker kazalarda 
teclkik 1tyıbıtl11e çıkacwk· 

lard1r. Mebaılarımıı miinte· 
hl plerle tem11ta bulunacak 

ilk mektepler· Bir milyon ölü 
de sayım var bir milyon 

lstanbulda 
olunacak 

Ye dilekluini tesbit edrcek· 
lerdlr. __ .. _ 
Şehrimize 
Gelenler 
KopJ• Maarif •ldllrl B. 

llldeırla ayuHn ilk cumar· 
teai ı&nll ilk okullardaki 
talebeye 1111m vır. Bu ... 
yım ıefen aeaeki çocuk ıa· 
yııınıa aetlceleıi ile bu ıe· 
aekl tahririn neticeleri ma· 
ka1••• olaaacaktar. 

esir ve yaralı 
Moıkova (a.a) - Sovyet· 

lerin tabmialne ılre Alman· 
lar bu iki aylak muharebede 
2 milyon kiıiye yakıa zayiat 
vermiılerdir. Bunaa yar111 
alidir. 

o --

AH llD Ôıkat Koayada•, 
Tire kaymakamı Bıy RlltlG 
Ollcra Tireden şehrimize 
ıeliaiılerdlr. 

ızıır fuarını ıııeoak- Tiirkiyemizin 
tirin ıııaı ır ola. SasıraUçası BnHıııııt 

Yabancı ve 
okalları meJ 11 
Y abaacı •• uaalak okaltan-' .....il'!' 

11mlarıa1 bltirmif bahıaaalaıı• 

Hıani ııırlkan tız oııı atıllar 
lılllP ıldlrllilı-ıı: Manisa Oteli 

Bltl•leme imtibanlarnua Keçeciler Lale ıinem111 karıııı 
2s •ta•to• . p ... ,ı • .ı anaı K uıadası oteli 
ııat 9 dan atlbaı eo bıılana-
cıfl Y• eıkl talebelerin lS· KeçeciJ~r Hacı ~adullab ıo-
16 •Jlll tarıhlerlade ıaat ~ak Salıb Z..-ıeran gazoz fab· 
16 19 d ,_ dl rıkaıı karıısıqde bu oteller 

• •raııa a ••J arını 1 . • 
tectlld ••yeni tılebele 1 d ımirıa <D temız ve ucuz 
17. 18 19 la 22 t .:1 al ~ otelleridir. SALiH ZORER 

, , 9 a1111 Jr D ..... ..... , • .......... H •• 

•• ~yal uatlerde !21ektebe f sızıı ı••n S 
kıJtt maameleleılaın yıpı · f \N ı 
••e•ta ua. oıa•ur. , i Taıarrıf ı 

Not - lltraı edilecek ev- ı ı •" •ı.ı,.t caıdaıu, ukokuı ı Astır 1111 çıll- i 
t!lplomaıı, 11b~at rapor~, •t• ı Z 1 R H J 1 R ı 
.-hadataamUI ve veeıkııı, ı ı 
6 •i'M fotopıfldea ibaret· ı Bir Tuarr11f 
tir. 2 • s 1 Boaota ıbaıı ı ............... ( .......... 

Tatla ve fu•unlu ıeai ile 
bütün aöaülleıl fetheden 
Tllrkiye.uia ıaı kraliç" ıi ua
vatn ı bibalddn kazıaaa 
bayın Hamiyet Y&ceaeıla 
on beş ıBa içia Bahribaba 
S.ıbilparkta tu~an&m ıaı 
olacıiı111 okuyaculanmııa 
mDjdeleriı. 

Dla ılı ıamdaa itibaren 
her dinliyeai meıt •e mef
taa edea ba ılılde ııa'at· 
kirımıını maılki ıeaaılana· 

okul lmtibaaıaa kaaaamadıkP 'I 
meıuD.a 1111lmamalanaa Maarif 
ce karar •erilmlpir. 

Q -

Kız muallim 
nin ·ders saa 

Kaı meılek •aalllm mıkw.l~".'lı 
40 dera uatlala S9 a ladit..,.. 
marteıi ıl•lıri ltledta ... 
ralulmama11 •••rif tekl~llce 
rdtDlfbr. 

Adliye m mar 

O 1 1 ı t ~ı vergi kelil• • r ı Ur ylll a 18rll T eblltdea batka bir •W 

daa ber lzmlrliaia iıtifadul 
icla koıı cıjı ı&plaeaiıdir. 

Haıt J rı ı A afart..1-r claa ·~ıılan hlldm, •ıtlp •• 
c•ddeaiude Til~ iiik Akar m•QJu larıaa it ıalalplerlp ... 
çtımeai •aııııııdılil maı1•· ıllen p1ralardaa bit Mr •"*1 
ıeh11111lıde kıluıl eder. kararlaıbrafbr, 
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\ ltarla Sov- Bı m. k 
1 ~l r küs ü r nd b · · z 

~./'• (ı.ı.) - D. N. B. Beılin (c.a) - Blımuuk 
~.{'r: yarında inşa olunan yeni 

•ra lruet Par.iıl m buıla· Alman ~nbhııuan balhk li· 
\'1 d Y ınef yazdığı bir maohunuu bombardımanına 

1tt Po~· e "Bulgaristırııo Sov· iştirAk ettiği h kkındaki 
~'' 1lilt&ıından uıaklaı· haberler yalaDdır. 

t• . ''b'p MoıkoYaıHn LER 
, " de birlefmtsi oldu· FAYDALI BiLGi 

1~_,.'~ Atnııntarnı garbi 
~011) ıle Dobrice ve Ma • 
~eı?' Bulgarlar i de 

ta la~eb Balgarlard D 
ti ~lllttine derin min· 

Kahv yer·n 
Yemekten sonra içile
bilecek sıcak şeuıer bi: htasi beslemiyeo 

ı h Bulgtr bulunmtdı· Yemek üzerin ııc k bir 
lnıaktıdır. şey içmenin h zmı k(JJ ylsş· 

'CI tırdığı her kcıçe malüıııdur. 1 
Neler Oluyor? Yemek!eıd n rıonr kr: h'·e 

~fıuz au .. neı·ı tetkı=-k içilme inin b şlıc sebebi d 
y budur. Fskat son .zam nl r· 

,, "Bb'I 1 da bulunmıy n kahve yerine 
~,, . 1 1 o uuor papııtya, ıbl mnr gibi şey-
'·•~:·~ ~ileain müır.hede leri içmeğc bir çok kimse 

\ •çın heyet ilmi er· ler alışoııtır. 
\ı ~ k&ıufu beklerler. Ihlamurun içine yıldıı şek· 

auf her ıamaa ol· Jinde aauon il ve edilirse 
i:~'11 •uıa'i vaııtalarl kokusu, lezzeti ıat r. Bu 
"'' t\"ikine lüzum gö· ıneaku midedeki gıulata ga· 
, "'ıa~İ Y aloız bana bir yet iyi b; sir eder. 
\iti tı vaı dır. Bunl r· 
tı.1 tl\ı'i ferdlerin ini- Bir iki yıprak taıe nane 
,.,,, B d k nz riue sıcak su bışladıHaa 
• " .. Ub an kıçtnm 'b b' k d 

~~f "'-llkü iki bin met· sonra çay gı i ır ç •· 

ı ~~' cüı'i ferdlerin kika demlendirmeli. P k aı 
~. ~ rdır. Şimdi buna şeker ve bir parça limon 
.~'ı ~llllluıtar. kabuğu ilave ctm H. Sıcak 
~,,4 trdltr eo ziyade içilince huma fevkalide 

~ ' IÖıükmektedir. yardım eder. 
t». 'ld~~ııı ziya filtresi Portakal çiçeği çayı baş· 
;,,t ili •nlııılmııhr. landıktan sonr fincana ko· 

l llll1ai de havada 'nunc şekere bir kaç d m· 
\ llitlııdır. Şirndl bu- la çiçek suyu ilive edilerek 

t''• butuomuıtur. edilerek yapılır. Hazm yar· 
~l ''ulan bir dürbü- dım ıinlrleri teskin v rahat · ~:;~~7.!'~:.::::: bir uyku temin eder. 
'- ~'l>lflrık kalmakta· Bütün bu yeniliklere rığ· 
~ı''•tle 1&6sufıuz gft· men yemek üzerine içilen 
), ':illi tetkik ve mü· iyi piıirilmiı bir kabveniu 

tıılcııa hiaıl olmuı· yerini hiç bir şeyin tutamı· 

ti h' y "' t!I 

c 
---o---

Ti .rtt Vel.ti.Jt>ti, z ytiıı· 
yağı fi tleıiain t z y üdO ü 
ve istihsal fi tlerini ı az rı 

itib re alil k )'eni m lısu· 
lün idra.kine k1&d r .zcylinya· 
ğı ibr cı ın durdu ulm &ı ı 
karatl şhrar k aJAkadarl ra 
bildirmiştir. Bu scb pl Ji-
11 us intib! li huau und vu· 
ku buloc k t 1 pler işıuı 
nhir kod r isaf olunmıy -
caktır. 

---_.o_....,_ 

Askeri terfi listesi ha
zırlığı bitmek üzeredir 

Alik h mnkswl rd n 11ıl
dığıınız malum'"'t göre 30 
ağuıtost !terfi edecek ol n 
ıuboy ve sketi memurlara 
ait terfi listeıinin h z11lığı 
bitmek üzeredir. lhtiy~t t!U· 

baylar111dın muayyen tet fi 
ınüdcletlerini doldur nlıuın 
t rfileri he ptoydcrpey ya
pılm litadır. Diğer t r ft n 
j nd nu genel komut nhğt 
da jeod ı ma sınıfına men
sup sub~yl rın terfi listesini 
buırlam lf t dır. 

-----<>--- -:.-. 
Zonguldakta pehli

van gOreıi 
Zovguldak, ( .a.) - Pn.ar 

günü bur d Zoaguldaiın 
Fınıksuyu anhasında bü)ük 
ve iddialı bir pehlivan gü
u şi yapılmış ve güreş ucti
ceainde TürMye baş pehli· 
vaıılarıod n Kara Ali Ro
manyalı K sıaıt ve Milliyim 
Gönaalı Hamdiyi yenmiıtir. 

Bu güreılerde Ebeı bini mü· 
tecaviz bir ı yirci kiti si ha
ztr buluomuıtur. 

Ankara gOksek teknik okul 
inıası hazırlıkları 

M fif \•el 1 ti, ınemleki!! mubtıç buluu· 
duğu muhteJif 11ubclcrn nıeıuıup kıymetli 
~ n t damlarua yetiştirmek için, bit ıııOd
detteıı beri huulıklariyle meşgul bufaadu-
ğu Ank ... r Toknik ökulutrnn açılnıası itini 
tesri etnıiş bulu un kt dır: 

Vekil~t son zıam tıl rda lüzumu pek zi
y de'hlss dHme te ol n ele trikçi, motörcü 
gibi diğ~r demir san yiiae &it kalifiye İf Çİ 
yC1tittirilmeıi için beş .. endik bir progıaıu 
h ıırl nmaktadır. 

Hıhıtlauan bu progr m göıe memle-
kette mevcut olan srıu t mel hpltıtitıio key· 
fiyct bılıımıod u d;ıb mükemmel olmasına 
ç fııtb.c k ve momlek tin muht lıf yerle
ri de mu\ cut r auat melstepl~rine iliveho 
bazı san t mektepleri dab açıl•caktır. 

---o----

~m ak ve ytam Ban· 
kasında tayi ler 

Eınlak ve Eytam bankr.ıı umum mBdnr 
muavini kıymetli bnukacılanmııdaa Kemal 
Türkö:neriu Etibıınk umum müdür ruuavin
liğine naldea tayini üur~ne Emlôk ve Ey· 
lrnn b nlı:uı umum müdür muavinliğine 
htaubul şub si müdürü Ferit Renda umum 
mfıfcttişliğe Takas Limited Sirkeli bmir 
şubesi mildüı ü Şerif Cemal Kısa kürek ls
taubul şubesi müdürlltğlloe Ankara merkes 
wüdiirü Nizamettin Tezcan ve merkez 
müdürlüğüne de şubeler servisi ft\fİ bay 
Cemal Gllcünün tayin edildikleti istihbar 
edilmiştir. 

...__-o---

Yok ama kacaiı hay
vanla dan 5 kat 

ceza alınacak 
Hay\'Anlar vergiıiue göre yoklaması ya· 

pıldıktao sonra her hangi bir veya mahal· 
lede meydana çıkarılan hayvanlar içia iki 
veya dört kat vergi ve ceza alındığı an· 
lı şılmııtır. v yacağı ışikirdır. 

' 
~;,·~. Y..__e_t_D_a~i m~i -::"':'.E:--n-cu~ •• m-en-:i=-n- BOtcelarinde münaka-
~, ıe uapılan vnauatıer 
'6 k liuıuıiy i viliy t ":t Şaıal suyu menbaıcdıı 938 
'·ı~~1 Utluk ta.nir t 11/8/941 tıuıhindeo itib ren 11/9 
''' ,ttıe kadar bir ay iç:nde p zarhğa çıkanlmııtır.Ta· 

~· ktıifaımeyi göıüp okumak lıtiyerıl~riı:ı her gün 

----o----- Maliye vekileti bu gibi hayvanlar içia 
verıi ve cezanın beı kat alınmaııt ı alika· 
lılara bildirmiştir. 

i lzmir ·Y li l>askerlik i 
i şubesi başkanlı- i 
i ğından: ! ·~ ' linıuıiye müdüriyeti v ridat kal mıne ve pız r-

1 • "'tk İıtiyetılerin de encümenin toplandığı her pa
~\' Ptrıetııbe aünleri saat 11 de yilzde 7.5 depoıi-

lltlı 0 ı • d 0 A .. O -l U ''Y c birlikte viliyet , aımı encumen1ne mura· 
~, &, olunur. 3321 

ı,,, ' . . 2 b 
"Pıt,t ~vı Haatclıkl rı Fuar l"l a 
~~ ~Q~aı~ı R ~ 

~~~~ 
,ll:iA 
"'~ ~11 ~~'ili ''Alarını yok eder 

yan aranıyor 
Tcıgnhtarhk vazifesinde 

'ıtibdam ettirilınck üzere 2 
bayan aranıyor. 

T liplcrio Sadık Akseki 
( eski Tevfik paıa oteline ) 
saat 17-19da müracaat1 n. 

"-~')I 'ifayı parlahr 
· .,,,, Çııc,,11 • Dr. F ahr c; Işık 

---llllız lı Bankaıı 
\ ~ : Y'llında ((30) 

4, '•Yondur. Pera
''laı )apıhr. 

!u.clr Memleket haltaneal 
Rontken mOteba11m 

Roatlıea •• Elektrik tedaYlıl 
1apıhr. ikinci Boıl•r Sokak 

it N• llLIFON. Hfl 

Gaıiantcp, Bolu Erıurum 
Eskişehir, Eliıığ, Muş, 8 lı· 
kesir, ve Tokat viliyetleri
nio 1941 bütçel rinde mü
nakale yapılması ve bu vila
yetlerden b ıılaınıa mua
u.m tahsis t verilmesi icra 
Vekilleri H yetince kabul 
ve karar D biliye Vekôle· 
tiace vilayetlere tebliğ edil-
mittir. 

: 312, 313, 3141 315 doğuruiu gayri iı- : 
: limla• ıo ell~rinde terbiıs teskereıi olupta ı 
ı 11kere duhul \'e terhis tuihleri terbiı ı 
1 vesik1aluında kayıtla olmıyanlar ile Hker·t 
ı lik etmemiş acemiler ve 941 yoklamasını ı 
ı bu güne kcdar y•phrmıyan 312 dabi1332 ı 
: dahil gayri islimların ıubeye mftracıat· : 

Maden ko·· mu·· - ı ]arı, gelmiyenlerin ukerlik kanununun ı 
ı muaddel maddeleri mucibince şiddetle ı 

r ÜD Üz Ü kış ge }. ı tecziye edilecekleri ilin olunur. ı 
: lZMIR YERLi ASKERLiK ŞU8E~aN- ı 

meden alınız ı DEN: ı 
Evinizin ve dairenizin ma· 

den kömürünü ~viniıe ve 
dairenize te lim eder ve eu 
itioah ke>müıll veririz. Ş•ıt
larımız çok elvoıitlidir. 

Telefon: 3304 de Abidin 
3.3 

ı Tam ohliyctoamcyi hı'z olanlar ve Lıuı 
: mezunu olapta ehliyetnamesi otmıran ve ı 
ı yilksek mektebe devam! etmiyecek blitOnı 
ı mükelleflerin 26 ·8-gllnü sevk edilmek 1 
ı &zere ıubeye evrakı mUsbltılorlyle bir· : 
ı likte mllracıatlan ilin olunur. ı 
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zu 
alınac 

mektep 
ID •m ~h 
1 1 

me
z 
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Maliye ve O biliye vekiletleri gibi dev· 
let daireleriudc ibtis sa d yanan memuri· 

yetlere imtih nl Siy sal bilgiler ve Hukuk 
fakültesi mezanl rı lınıyordu. Div nı mu-

hasebat her iki yükı k mektep mezunl • 
r1nıa Maliye ve D hiliye Vekaletlerine it 

menuatı do görmekte olduklarıuı göz 
önilade tutarak Siyaaal bilgiler okulunun 

bütün tubeleriyle Hukuk faklllteai mezun· 
larının bu vekil tler gibi dairelere lınm • 

larında ehliy t ve müsabaka imtihanına 
tibi tutulmamalarına kar r v rmiştir. 

--.. --
imar edilen yerler pa
rasız temlik olunacak 

Devletin büküm ve tasarrufu altında bu· 
laaup ta immeaia hizmetiae tabıiı edilmi-

yen ıabipıiz araziden b ğ, tarla ve bahçe 
haline getirilen ve henüz tapuya bağl n· 

mı) an yerlere id re heyetlerince b deli 
miıil takdir ve tahakkuk ettirllmişti. 

Maliye "lekileti ııldtğı bir kar rla bu gi· 
bl yerlerin işletenler ve imar edenler na· 
mana iskin haddi dahilinde mecc nen tem· 
Jik edilmesine k rar verm~tir. 

Idar~ heyetlerince tahakkuk ettirilen 
bedeli misillerin bu k rar llurinc terkini 
cihetine gidilecektir. 

---o---
Emniyet teşkilatında 
yapılacak ·değişi lık •• 

Emniyet işleri umum müd6rlilğü, emni
yet müdürleri ile merkez teıkilitında b zı 

değiıiklikler yapıl caktar. Kaymakamlıkla 
ayrılanların yerine başkaları tayin edilecek

tir. Bu arada Münakalit vekiletioin lsken
derua limanı reisliğine tayini mukarrer bu· 

luaan birinci daire reisi B. Sabrlnln yerine 
de bir baıkaaı getirilecektir. 

--.. --
Emnivet memurlari· 

Dl kıyaf ti 
Aokara - Emniyet tc:şkillltı memur v 

m6stahdimlcrioin kıyafeti hakkındaki nizam· 
namenin tadilino müteclair k rarname ile 
mer'iyete konan oiz mnamer.in bel keme· 
rioe ait hükmünün 30 6 942 t rihine k d r 

tatbikinin tehir edilmesi hakkındaki l:arar· 

name v~kilfer heycln ce tasdi edilmiştir. 

[ 'XLklN s!sı~ l23 Aiaıt~ ~ 

HABERLfj] 
T 

Lenı gradın 
müdafa sı 

---o-----
Bcrlio ( .rı)-Berlincr Çey· 

tuug Voroşil~fun Leoiorrad 

b lkıııı sooa kadar mukave
mete d vet cdeu beyanna-

mesi mün sebetile şanlnrı 
yazıyor: 

Bu beyaoaamc caııiyane 
bir deliıiktir. 

Böyle bn s şvikin mubu
rebe h kkında ne gibi ne
ticeler vereceğini Sovyetfo· 
rin bilmesi liıımdır. 

RUS 
---o---

AYYA~~ 

L RI 

---
V oroşilofun 
beyannamesi 

Radyo gazetesinden: 
Voroıilof neşrettiği beyaa

aanıesiade Leningradın mu· 
hakkak surette müdafaa edl-
ı~ceğini, ıira dünyada Sin· 
gıııpurdan sonra ea kuvvetli 
müdafaa hatlarının burada 
olduğunu ıöylüyor. Cenupta 
Almanlar Dinyepcri geçer· 
lerac Ruılaua eıı mühim sa
nayi merkezini Almanların 
eliue gfçecektir. 

lagilizlerin Rualatla mil· 
aakale tcııiıi içia lran üze· 
rinde taıyik yaptıkları an
laşılmaktadır. 

Oinyeperde Almanlar be-
nüz nehrin doğusuna g ç· 
memiılerdir. 

i Sof yanın bir 
tekzibi 

D. - ill • B. o , 
ı.ki haber•. 

8 
.,. 

Berlio (ı.•)-D.N· · 
bildiriyor: 

1 
'J 

Ôğrt:niJdiğiae gö~r•fl" 
aiuıtoıta Smoleaık '1111~ 

S k ti , i• • da ovyet uvve e ~ 
ıiddetli bir hücaınu 1~· 
!anarak pUıkilrtO~ıOt•..,' 
Düşman kuvv tler.• "1,;ı 
edilerek milhim bır 
imha edilmiıtir. d 11 j Ş'l' • Berlin (a.a)- 11 

nan malumata göt• 1tıll 
b&kiimetl iıgal 1 6' 
mıntekalardaki balu~~ 
nebi konıoloılarıa sı•;,11 it 
rılma11aı alikadarlır 
lep etmiştir. --o---

Almanua euanes • 
sefirini gari çaiı,..a~ 

8 . ( ) _'{arı 
erlın a.a ·ıdtrlP 

biı menbadaa bı /. 
Almanyaaın BueaotC idi 

ı . . • 
teki büyük e çııı f 
vazifesinden geri ç• tt 
ıayialuı kat'i ıurett• 
edilmiıtir. 


