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""''\B&ynk Millet Mec· 
~ "'•tı: E 
t..'-lııtahiaar . Dumlupı l 
~•lr -bıeydan muhare· 

'-ta ••linı ve mağrur bir 
~"'il •1111111 ısliyesiDi 

•'dY•tılc kadar az bir 
~. -,~lllbı ettiniz. Bü· 
~~it lleCfpmiif~"timizin 
~ 1 

• l•ruıa Jiyık oldu· 
~l ••bıt ediyorsunuz. 
~ ~ ol;n Büyük Türk 
~ b•tilsbaliaden emin 
~I •lclıdır. Muharebe 
~--1~•tdıki mıbaret ve 
~''-• lırunıı yakından 

'-tı~ , •e takip ediyo· 
t,~cl·lınsiztn hakkınız· 
'ıı "'~nı.a delild et
'dl eı.aı mütevaliyen ve 

Jt11 ifa tdecejim. 

•cl•lllıia teldifatta 
"- •ı cephe kuman· 
~ •111rettim. 

.:rlcadaılanm Ana• 
bı ~•şka meyclıa 

a 
HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

t 

muharebeleri vuilcceiini na· 
zan dikkate alarak ilerile
meairıi ve herkesin k uvayi 
akliyesini ve menabii celi· 
det ve hami) elini müsabaka 
ile ibnle devam eylememi i 

taltp ederim. 
Orduları ilk hedefiniz 

Akdenizdir. Heri!. 
TOrkiye B. M. M. reiıi 

Baıkumaııdan 
M. KEMAL 

Yeni Sırp ka- Irandaki Ineiliz 
binesi teşek- ve Sovyetler 

kül etti __ .. __ 
B~lgrcd, (a.a.) - Yeni 

Sırp hükfımelioni talt'.bi üze· 

rine Belgraddaki Alman ku· 
maQdanı gentral Nediçe bir 

Sırp hükumet kabinesi lef· 

kilini tavsiye etmiıtir. 

Bu kabinenin listesi sıene· 
ral Nediç tarafından Alman 

kumandanına verilmiı v"' taı· 

dik ettirllmiıtir. Kahine te· 
ıekkü1 etmlıtlr. 

----Nevyork (a.a}-lııgiliz kı-
taları Iranda ilerlemekte 
devam ediyor. Bunlar Sarı· 

yoldan g çtikten sonra Pa· 
iruk müstahkem ıehrine gi
decek dah• ıimılde yüı 

kilometre metaf"de bulaoaa 
Sovyetlerle irtibat temin 

edeceklerdir. Sovyet kıtıları 
da Rumya gölllnüal Hhiline 

9 e baıer denidacleki Slaar 
limanını iııal etmiılerdlr. 

Ruılar sahildeki PeblerlJ• 
ıehrlai de ılmı1l1rdn. 

30 ~ÖUSTOS ZA
FER BAYRAMI 

_._. .. __ 
AtatUr k emretti, TUrk ordusu bu 
emri harfi harfine yerine getirdi 

--11!1---
O t duıu dr.ğılrnış, gide ccği yolu şaşır· 

mıı fakat yaJoız imanır.ı kaybetme
miı bir milleti toplıyarak, alum ve intiza
ma rolırarak oııa ta bü)ük nferleri temin 
elmiş Ebedi ŞtfmJiz Atatihk, Başkuman· 
danlık mc}dau nıuhnebuinde, yMı!tnz Türk 
ordusuna beslec~bilecek bir itimad ve em· 
uiyct ile Auslıın Mt:huıeclçilduc ve kahra• 
rD ın L um21" dan ve 2ub ylua brıhi bir hi
tabe ile düşmer;ın y•ltız mağlüp tdilmui
ni değil, onun denize dökühııe~ioi emret· 
mişli .• 

Kı;hr. man \'C f1:Jakar Türk ordusu ka· 
du bir 811şkuma!ldaoın emrini bu du~ce 
haı fi harfine ve az müddet ıufında yeri· 
ne getirmiş bir orduya tuibte bir eş, bir 
beuzu bulnııık mümkiia deiildir. 

Bu iddiamızda zerre kadar milbalega bu
lunmadığını takdir edebilmek için o güoldl 
bup v11sıtaloruıı ve yedi devletten yardım 
görmüş bir dütmana y.-:tiştirilmiı mühim· 
md vesaire bolluğurJu 11ııuı dikkate al· 
mak lazımdır. 

Atıtürkün rn büyük muzafferiyeti, en 
parlak taJii de temia dtiği müıteana za
ferlerini devam ettirecek ve onun yerine 
gt çecek bir Milli Ştfi millete bırakarak 

ebedi İ•thabatgihllla çekilmuı daha doi· 
rusu millt tin katibine gömülmeaidir. 
YeşHın Türk milleti ve ooun kahraman 

ve yenilmfz ordusu .. 
IRRI SANL! 

Milli Şef Denizlide 
----o--

Ankara (a.ı) - Milli Şef 27 Aiuıtoıta 
Akçana ıitmiı, oradan da Deniıllye ı•ç· 
mittir. Reiılcimbar hertarafta coıkua alluı· 

\)arla karıılaamııbr. 

---o--
Köyler için buiday 
Vali B. Fuad Tukaahn bizzat aldığı ted· 

birlerle cİHr kan ve köylerin ekmeklik 
buiday ihtiyaçları temin edilmektedir. 

Viliyet dahilinde hububat iıtihsal et· 
miyea ve esasen zirai faaliyetleri liıllm, 
incir, zeytinyağı, pamuk ve 1aire ıil:ai di· 
ter maddelere inhiur eder k61leria ek· 

meklik buiday ihtiyaçlarının temini için 

villyetçe Ticaret vekiletine vaki olan mtı· 

racı•t &zerine, bu ıibi köylerin ibtiyıçla· 
rını karşılamak için, Toprak mabıilleri 

ofisinin tanzim satıılarıaa daha 1So toa 
bafday iliveaine vekaletçe mlaaade edll
mlıtir. 

lzmir late mDdUrUli6 tarafıadaa hızarla
r.an cet9eller nıerlae butdaylar ihtıyaç 

maballerlne blrka~ ı&a• kadar t6nclerile· 
cektlr. 
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Zafer hayra- Yazllaoaklar ~ J : v E, I 
mının tes'ı·d·ı ---o,- Taş~la~~ --~ i - Kanlı lbtililler,. 

Oı taokul1;.1 ran birıoci sınıf- -
--o--- )arına hangi ilkokı: 1 mezun.. Yaralamak ':..'i~-

5

- Yann: HALiL, ZEKi ~~ 
30 •iuatos Zıfeı bayramı J rının alınıcağı şu su etle · - ..,t 

m&aasebe:iyle bütün Türki· tesbit edilmiştir: Çorakkapı 1065 ci sokak· AllalnG keaununa riayet dmi~e• bll ~ 
yede olduğu gibi, şehrimiz· 1 - Karı taş oı t oLulona: ta Ali oğlu elhiıeti Davut künati uıaklııtırmıya çahıaalardıt. l,t _..ti 

de de bllyük meraaim ve Necatibay, Hikimiy"tinıit· su meseleshıdtn Beldr lnıı Jiaiı ki adıloti ve Allahıa kaaanaaa rl•J-
·~ıkeri ıeçit resmi yapılmış· liye, Müd foaihukuk, İnönü, 15 yııında Gnlıüm11 taşla olmıyan mill0tlerde beka yoktur." 

tar. Güzel yalı, Dua tep~, Auosör, başından yaralıdığındın fil• 'Patrl" aaı111ına ıııııır .. , 
Atatürk heykeli önüııde Halitbey. kal:ınınışhr. ' 1 I" ~ 

hazırlanan Şeref tribünü 2 - Tilkilik ort okuluna: § Alıancak mersinli Bor· "Ey azgın deniz! Ey ıilnabkir ad••' ... 
[ önünde yapılan geçit resmi- Za:fer, Lkılfip, Topaltı, aova caddesinde Hasan oğ· için kurutuyor, aeden uııyaa kolları • 

ne büt6n halk iştirak etmiş· Yıldırunkemııl, Oltu, ismet· Ju 15 yaşında Yeıar Tevfik vmyoraan?! Bu nehirler Allahın ka•: 
tir. paşu, Kocal pe, Tınaztepl', oğlu 14 y şı dn Sıılibettin dur. Bu nehirler ... Bu nehirler ... Ba • ..... 

Merasime saat 9.30 da bış· MisakımilJi, Yu uf Riu. bir mütı. zaa yüzünden la· lerdir. Sea lı:abpelik etme, o kaaa•• 
lanmıt Müstahkem me\'ki 3 _ Tilkı lfü kız orboku- mıil kızı 47 ynşında Zeh· gelme, meııu karıaı fırlatma diyorlar. O 
komutar.ıı Tümgeneral Hak- luoıs: r yı hrnakla yar:.\ladıkların· "Hazreti lsa lr.cil ıerifiade diyor kt: 
kı Akköz saat 8 le 8.30 Valikaıım, Şehitfuıi, Za- dan yakalanmışlardır. kimse ki kili:te kaauauna riayet etmfl ,.W 
arasında evveli garnizon za- fer, inkılap, Topallı Oltu, riktir. MGrabıbacıdır." .,ı 
bitanın tebıiklerioi kışlada ---o--- .. Ey bu kili11anln makaddea baalıl Alt 
kabul edildi. BuadaD sonra Yıldmmkem ti, Ismetpıfa, fhkakı hak Sea AHabın oiiaıan, ıenin adi•• tlf'f"',,. 
ı 1. k 1 Minlı:ımilii Koc t pe, Tınaz- Ali hı · • b f d k •• zmir va ısi maiyeti er iui e İkiçeımelik namazgihla va • n emrıaı mu • aıa e ece ~ 
k 1 d k ı_ ·1.ı topa, Kahmm nlar, Gazi, · ö t d•Y• ı t k ı ıı a a omutena teuraw.: e- Hasan kızı F eb•me Kadir DtD 1 ı er ıgıa yo u utaca o •• ~ 
rini bildirdi. Vali, geliş ve A:ı ncak. unutma! Sen eviai terk etmiftik, od• r 

oğlu lımailin odasında bu· b ,,, 
aidiıleriade kııla kapısı 4 - G azi ortaokuluna: aacalarıa evinde barıamaktadır. Se• __....,, 
• luomadığı bir ıır~da Hma .....-.M 

öniiade mevki alan bir müf- Kahramanlar, Gni, Alsan· kilidini kırmak ; ur tile içer· veyninden uıaldaıta•, o ela uzakla ~ 
reze aıkor tarafındın selim· cak, Valikizım, Şebitfızıl. deki eşyasını ıokağa atmak Se~ !'~lelerinden mahrum edildl8, 

0 lııJlf 
landı. Müteakiben kamutan 5 _ ikinci erkek li esine: surctile ibkakıhak elti§'in· edılmııtar. Doıtluıaclaa, maiyeti•...., 
C. H. P. belediye ve cemi- lıtiklil, Snkarya, Dumlu· den yakalanmıştır. ıeyiaden, o da öyle olda." pif 
yellerin tebriklerirt i k~bul pıuır, Üfkü, Şehitfethi. "Sana yalvanyoruı, ey makadd,. ,af, 
etti. ---o--- ramber, bizim IOD lmidimlai lal•AJI ~ 

Saat 9.30 da Cilmhuriyet 6 - Kız liıesioe: DoJandırıcıJık Bu hitabe ve bu vaiz Çar tarafı••-
meydaaında yer alan birlik· Necatibey, Hiltimiyetimil· ber alınmııtı. 
leri, yanında vali, belediye liye, Müdd'1aihukuk, İnönü, lkiçeımclik y~ni mahalle· Fakat Metrepolidi ceulancbrmaJI flJll":.. 
ve C. H. P. viliyct idare Güzefyalı, Daatepc, Asanör, de ismS(il oilu Cafer Oı· fık bulmuıta. Aıcak Rmyacla oj'kl•-

mau ~ızı 45 yaııada Aneyi ft L· f •- b' b f k heyeti reiıi oldugvu b ide Halitbey, lıtiklil, Sakary•, ra aı ı aıır ıraa, ar na aai ır • 
alacıiım diyerek iğfal edip ld • k d 

teftiı etti ve bunu müteakip Dumlupınar, Ülkü, Şebitfotbi. 0 uganu ay etti. ti 
meraalme baılandı. _ _.,___ ;!:•i.:..!:~:~11::.~:.10;:ı:~: .. ~;;;;~~e .~~::r~? ... ~·~:ı::: .. ;;'~ 

Komutan, vali, C. H. P. K d k t .. ·L.. l d·ı · 
Umar mp aç ıgı ııaaye e 1 mıı defterine, av11e• ıe .. irme'-t•n de k 

ve belediye reiıleri Şeref hk·•· b , • 11 
ve ta ıtı.:ata aılanmışhr. at.madı. 

tribllnüode yer aldıktan son· Q _..ati 
,. nimi bando istiklil yna ak --o-- il"' 
matşını çaldı. Marşt D SOD· Evleume d ircd dairt>Bİ Çi i ihtikarı Dall Patronun 1111 bir • 
ra en genç subay 30 ığus· b h d H ı K ·ı J k , ~ a çesin e üseyin oğ u eçecı e: inkı ip ıo a- 1713 de Çtreviç ye karııı Petr~ 
tos Zafer bayramının mana· Hüseyin ve Halit oğlu Sevki ğında Ali oğla Liltfü 3Sku· gelerek, bir katlı bir lr8çlk eY ki,......-~~ 
ııaı tebarüz eltiı di ve Baı- t 1 · · • 600k N • Y ahup oğlu MuhiltİDİn 3 ıuşa sr. 1 an Çlvıyı uruıa He"lm bilihare ba eve •vellala '-
kumandanlık meydan muba- kiğıt 1 açmak surctile 150 satmak suretile ibtikir yap- adı verildi. Sebebi de karaııaıa l.,t p 
rebesinin t1ribçe11ini yaptı. tığından yakal&amışbr. korku içinde vaıımaıında• bardl ~il' 

kuruş parasını aldıkluandau ' 
Komutanın nutkundan ıonra § Keçeciler yeni bitpaıa· maa maballe.i olmaııcbr. Ba kadı• ~ 

yakalanmıılardır . 
.!~kert reçit başladı. Bu ara· rında Abdullah oilu bakırcı yaclald ebeveynine yaıclığı meklO ti 
da m&teaddit tayyare filo· Hanefi 85 kuruş kilosu olın kocaııaıa daima ıarbot oldaja ... ~ 
)arımız uçuılar yaptı. Geçi· Dr 1 Nuri Şemsi GOnırın çtvıyı 300 kuıuıa ıatmak keadiaiae feaa muamele ettiii••·· 
de iıtirak eden birlikler, Hastalarını Aı11ıf"rtnlu ıuretile ibtU:b y&pttğıadan yet ediyordu. ~ 
Vasıf Çınar Butvaranı taki· c ddeai de TiH.dlik Ak&r y.ıkıslanmışhr. Petro oğlunu yeniden b&küınet ~ 
ben garnizonlarına dağıldı· çeımesi k rşısındaki mu ye- -- -- alikadar kdmıya çahıb. Oau ~~fi 
J nebnue inde kithu1 eder. ve remi irıııatına alıŞbrmıya u;r"'-" 
.,ö. Bıça ta ~ımak kıt Çareviç butnn bunlara kulak .,11, 

ğleyin naat 12 de kışı.. Fuar müna.. y medi. ,; 
den 21 pare top atıldı . Çor kk~p da Ö mer oğlu Bu yDıden Çar Petro oı·ıuau tekdit 

Ak · 1 d b t • J lbnhlmin ü:zcriodc bir bıçak ı•m garnııoa ar a er- se ıy e yor, hat.ı dayak bile atıyordu. Jİ 
ı · · v ı ı bulunarak ahnmışbr. ~ er ıçı n eg e11ce er ve gece· Nihayet biltün ıayretlerlıain 0jfll ~ 
leyin de fener elt:yla11 tertip Kar~ıyak da KemaipaşA 1 1 f I k do bir tesir yapmadıiını ılrerek ''..& 
edilecektir. cıddeaiude (108) ı;um2rada zm r uarına UB ece - kendisi:>İ bırakb, bir ıöz bile ıöJI~ 

Bu mutla gfhı müııasebe· Ibrabim Aybus R nJ o ve 1 • ,. 1 Çareviç Petre1burrda buluadaj'O ;I 
tiyle şehrimiz bıştao baıa Elektrik delyeaini Fuar şe BrlD 1188 ır 0 8• dette babaııaın g6ıdelerlai ber 

bayraklarla donanmış, mera· refiae Rutyo tamiratında caay 1 oteller görtıyor. ,.-' 
sim meydanlarına ve •apur- müıteıilcriıa~ büyük tenzilat Meseli aızarlan, iyın uaJaru••• . ..J 
lara meraıim bıyrakları çe- yapmıya k rar vcrmiıtir. Manisa Oteli Hlleri... ~ 
kilmiş, bütOn nakil vasıta· Biitlin baalerla 1araydaa ba ıt"~ 
ları ıüılenmiıtir. ıı Cebinizdeki tembel : Keçeciler Lale sinema11 karflll zaman bepıi de Meaçllroftan ··"""" 
------ma-• .ı K ucadası oteli lerini ıaldamıyorlardı. Hattı .... ..,. -
D F 1 k ı PARALARI • ~ •içe doıtlak arıedlyorda. ~ r a C.i • Keçeciler Hac• S11duilab ıo · E • y ı Yüzde 6 peşin fcaiz ge ıcümle saray erlrinından 

fJnt ir Memleket but ncıf ı tiren bir : kak S hh Zereıln gazoı fab prenı, Çare•İÇİD ıelrl11a•aa e111I• 
Rontkea müt haum • rikası karşı ınd• bu oteller 'ı be b b ,,. 

Rontk .. n •• Elekhlk t.,davlıl ı Tasarruf beoosu ile • 1 . . ra tr, ir gDa ona deml;tl: _A"' • rmum n temiz ve ucuz P"' 
J•pıhr.:. "lk!?el B:;'~.' ~okak : seferber ediniz 1' f So"" ~ otelletidir. SAi. HZORER p -



-'Yunan·s a da 

llcatçılar 
toD1andı 
~ '1lty..,c ve palamut 
d~t bır Hii idare be· 
~il ithalat ve ihra

,1 ~tllkle i bi!\111uda 
j ht, ihu cat işlerile 

-._ •1 llllddfleıriuin temi 
ı~tıı . 

' 1 ınuuker et-
....__ __ _ 

' tada 3o Ağus. 
tezahürleri 

il 30 
1 bt ığuıtoı zafer 
~ "" Yerde olduğu 
~ti Y•ka Halkcvinde 

•taı.ı . •ıtır. Karşıyaka 
• '- btıttin Azalan sa· 
hYlpılan geçit rea

"lb "1&a1uııu1lardır. 
\ ht Zaferin ehemmi
şl61d&ğn hakkında 

b~tli Pomirtan ta· 
~ '' korıferaas ve

-~il'-'daı ıoara bılke-
.. ta1atfından bir 
·•t'I ")ı 1 ttek ve bir fe-

e 

Orman 
Yangını rı 
Kemalpaşa kazasının Ar· 

mutlu köyücde Mahmutdağı r. 
etek! rindeki devi t ormın· 
lurındm yangın çıkmış, ön· 
dütüfmcıi için ,. tedbirler 
alınmıştır. 

Urlarıın Demircili mevki· 
inde fo dahkl r at ş lmış 

55 h'ktar s ha t m men 
yanmışhr. 

Ayrıc beş zcytia ağacı 
tnmaımcn ve yüı kr.dar da 
kısmen y nmıştır. Yangın 

ıöndürülmüştür. Sebebiyet 
veronler arnştır1Jmıkt11dır. 

Köylere petrol 
dağıt lıyor 

Petrol tevziatıc bıgün· 
d en iliba.ren köylere de bış-

lanıckkhr. Işıldar köyünden 
ba11amak suretiyle Pınarbaşı 

ve civarındaki köylerle Ke
malpaşa kazası dahilindeki 

Bazı servetler müsa
dere edilluor 

--.... o---
Atina (a.ı) - Yunan hO· 

kümcti kanun mucibince 
servetlericln me~ş<:irı1 ispr.t 
etmeğe mecbur olau kimse· 
lerin servetini dcrbıı.l mU· 
sadere e tm ğe k"r r ver· 
miştir. 

Bu ruüsad<"!r ikiuci dere· 
c ·de alnı.bnlma da ş mil· 
dir . 

Bu tedoir ler servetleriD 
'l hancı mtmlel.t-tler nak· 
lcdilmesine wani olmak için 
alınmıştır. 

---...-o-~-

Elçiler fuara 
geliyorlar 

Amerika, Mısır ve Çin 
elçilerinin bu akş&m trenle 
An l&raoan şehrimize g ele· 

ceklcri haber ahnmııtır. El· 
çiler, fuarı ve lzmiri:ı görül· 

meğe değer yerleriı:ıi ıiva· 
ret edeceklerdi~ 

-.. ........ o-----
L , 

1•Pılıcal: tır. 
::t .... _ 

o-.._._ ,, 
~'ir ihtiyacı 

köylude bı.yilere gAz v ril- 9 
meie bışlaııacııktır. ylül 

ramı 

bay· 

• 'tllıı.a, mevcut kömür· 
Ytt fiat mllrakabe 

.,-•' ıtoklarını bil-
"' ~•liyet fiatlerini 
\ 1•11nameler veril· 

~~~ 
ıı, ~I 1111ırnelere göre, 

Halk gaz ihtiy çlarıoı ba
yilerden temin edec ktir. 

Şimdiye kadar gız leni 
edilmiyen bayilere de gax 
verilecektir. 

-----o---
Okul hademelikleri 
hakkında bir emir 

• • 
ıçın 

9 Eylul bmir Kurtuluı 
bayramında bulunm•k iste
yenlere bir kolyhk olmak 
üzeıe Devlet demir yolları 
idaresi 3 Eylül günündtn 
itihuen fevkalide tenzilith 
gidiş ve geliş f arif si hnzır· 
lamışhr. Keyfiyet bütün iı· 

tasuonlara bildirmittir. 

~--.Uiyetli miktarda 
~'-aı& mevcut oldu· 

lrt~ltır. 
"ti •rle yapılau te· 

L.~ ~ teaiade de daha 
:'4t l~tı'11anr yakılacağı 

Maırif müdürlüğli blltila ---u---
okullara yaıptıiı bir tamimde • 
hundan böyle okullara ohna· Boluda bır kız 

1•c:ıaın tamamen 
'-iı •nlııılmııtır. 

-~, ''''111 tahminine 
~,._~talc kat'i tedbir· 
,_it 1 fl,tlerinin ucuz· 

tdUaıektedir. 

cak hademeleriıı vaıiyetinin 
evvelden idareye bildirilme· 
sini ve bunların tayini vili· 
yetçe tasdik edilmeden vni· 
feye baılaltnılmamuını bil
dirmiıtir. 

• iL N 
~~ tramvay ve elektrik 
~ ~ anonim şırke ınden: 
l .~li 1 ayı zarfında şebekede yapılması lazım 
L ı .:'l dolayııile : "'"-t: 21 eyliil 1941 pazar günleri saat 7 den 

ı: Darağaç XV Kültürpsrk 
Tepecik Karşıyaka 

ııı A 
""lıancak Bornova 

ıv 8 1)( ., ••nıahane Buca 
t, a:.ırefpaşa Ktzılçullu 

~ .. ~t 28 eylül 1941 pazar günleri saat 7 den 
~I': 

"• ç ... ,, 
\tıı 8lhribaba 
'ltıı l<.r•1ıtina 

)( ~Gtelyalı 
"Ola ak 

~ , .. , d 
,,,.,~'Q. e cereyanın 

'''" o)unur. 

XI Gazi bulvarı 
Xll Mezarlık başı 
Xlll Asansör 
XIV Gazi bulvarı 
XIV GümrUk 

kesileceği ıayın hal lumııca bi· 

enstitüsü 
Maarif yekili, bu ıene Bo

luda bir kız enıtitüıü açma· 
fa karar vcrmittir. Ayrıca 
Giresun ve Gaıillntepte de 
birer skşım kız 1anat okulu 
açılaeaktır. 

IBA 
IBA tahta kuruJarun yok eder 
IBA madeui c.:.nay ı parlatır 

IBA lekeyi çıkarır. 

Pavyonumuz Jı Bankası 
pavyonunuo yanında (30) 
numarlih pnvyondur. Pera· 
kende de 1ah1 yapılır. 

Müstamel rad
yo alıyoruz 

Bozuk • aağlim, MOhürlü 
torba içiude de olsa 

Tamir. lslibat tebdil moa· 
taj iıleri 

Fiyat ıekli açık adru 
tafıllith mektupla 

lımlr Post Reıtant 
ZES tllccarı yaııaıı 

30 Ataıtoı !Hl 

Sai ık Sergis· de 
Gösterilecek filimler 

l - Verem. 
2 - Bir r;ezleaio itlr fı. 
3 - Cıldia yıkanw ıı uiçin ister. 
4 - Çoruk nııısıl brıkıJır Ye bOyiltüfüt? 
5 - Ka~ .ı ıiııek t ... bhkesi .. 
6 - Uyuma sıhhıtt yaıamaııın sırrı. 
7 - Bebeklerin banyo ve tuvaleti. 
8 - Dit sağh~t. 
9 - Sağlığ değer yoktur. 

10 - Fare ve ıçın tehlik si. 
11 - Ramp hıf11111hhası. 
12 - Her kcı kararında ve vücuduna 

yetecek kadar yemelidir. 
13 - Sağlık daire.I halk nt-ler yapar? 
14 - Fn=ı: gi ve tehlikesi. 
15 - Güneı banyosu. 
16 - Gnneş ve ııcak qavad:a çocuk vü· 

cudu .. 
17 - Hain bir düşman .. 
18 - Modern jimnastik .. 
19 - Afmaııyada modem jimnastik. 
20 - Evlerde huta bakımı. 
21 - Diş b kıına. 
22 - Difteri. 
23 - Ranalizasyo:ı. 
24 - En iyi gıda ıültür. 
25 - En iyi gıda süttür. 
26 - Gıda ve hububat. 
27 - Yaralılara ilk yardım. 
28 - Kara sinek tehlikui. 

---o---
Avukat sicilleri 

Adliye vekileti, cümhuriyet müddeiumu· 
mılikleıioe bir tamim yaparak, avukatlar 
kanununa tevfikan avukatların ıicilleriaia 
tutulmaya başlanıp ~bıılanmadığıaı ve bu 
huıuıta vaki teşebbü11 Ye yapılan muame
lelerin 1afahatının vekilete bildirilmeıinl 
istemiıtir .. 

FAYDALI BiLGiLE 

Cild için vitamin 
Cildi vittminle beslemek, onu geaçleı

tirmek meselcıi çıktığındaa beri meyveleri 
yemekten baıka soyucu yilze ıürmek mo· 
daai başlamııtır. 

Bütü meyve suları cilt için faydabdar .• 
Fakat eıı müessirlerinden biri kavun ıuyu· 
dur. Yüz temizlenip yıkandıktan sonra kil· 
çlik bir parça kavun avuç içeriılnde ezile
rek ıuyu ilo beraber yüze ılriiltlr. Bir çey
rek saat bıraktıktan sonra ılık glil ıuyu ile 
temizlenir, beslenir ve mesamatı ııkışır. 

Bundan başka kavua mcnimi geçtikten 
sonra gene yUze 1ıullanıhııak üzere losyo· 
nu yapılabilir. 

Porselen bir k!!p içerisitie 125 gram saf 
vazelin, 250 gram çekirdekleri ve kabak· 
ları ayıLduımaş kavun içi, (ka•un sulu cins· 
ten olm•lrdır, topatan olmaz) 250 gram 
kabukları ile rendclenmiı hlyu, 6S sıram 
limon auyu, 30 gram ıüt ve kabukları ile 
rendelenmiı yarım ekşi elma koymalı. Bu 
kabı ııcak ıu dolu bir tencere içine otur
tarak (tiain - marie) uıulüade iki •a•t pi
şirmeli. Sonra ince kıl elekton yahut ince 
tülbentten süzerek küçik ıiıelere takıim 
ederek muhafaza etmeli .. 

Bu losyon yatarken, yıkandıktan ıoara 
yüzo ıüral&r, kuruma11 beklenir ve yıka· 
madan yatılır. 

Cilt beyazlaşır ve yumuıar. Sabah yilz 
ılık ğül suyu ile ıitindlkten bir miiddet 
ıoDra yıkanmalıdır. 

Bu aylarda yüze {sabahları yakandıldan 
sonra) ıeftall, karpaz ve Oı&m suyu dı 
ıOrmek faydalıdır. 

u.. 
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Maarifte kadro ve 
me tep h zı lık .ar 

Maarif vekil ti, d ra yılanın yaklaşın sı 
doJayıaiyle bazarhkl ıun bıdaodırmış bu· 
lunm ldadır. ilk, oıta, yü sek ve mesleki 
tedrisat umum müdürlükleıi yeni kadrol • 
rııu hazırlamakta mu Uiml r arasında IG· 
zum götülen değişiklikleri yapmakta ve 
talebe sayısına göre dersaue vaziyetlerini 
tesbit etmekte diri er. 

Her dört umum müdürlük bugüne kadar 
yapılanlar ilave ol r k muallimler ve nıii· 

dürler arasında yepılacak d ğişikliklere it 
liıteler haıulamakt dır. 
Diğer taraftan m arif müdürlilkl riudeo 

mevcut müoh ller orulmuştur. Gcllcek lit· 
telere aörc bu müob Here de yeuidec t • 
yİi1ler ya pılac ktır. 

----o----
Kadın mahkômların da çalıştı

rılması için tetkikler 
Adliye vekôleti1 erkek mabküml rıu ç • 

hıtırıldığı gibi kcdıo mah fımlaun da Çil· 

lışhnlmuı elrafand tetkikler y~pın ht dır. 

Vekalet bul.iun için cex evlcıinde bulun n 
wabkümiy ti k t'ıleşmiş k dınl rıo mikd r
Jarı, yaıl n, cez müddetleri ve sıhhi du· 
ıumları batduud i kıhtard u m lum .t 
istemiştir. 

Deniz nakil vasıtalarına ve. 
rilecek mazot 

Deniz nakliye vasıt lau için lüzumlu ol n 
mazot ve benzin tevziatına dündeu itiba· 
ren baılanılmışhr. 

Nakil vasıtaları aahipleri bugüo ve ya· 
rın mıntaka liman reisliği fen heyetine 
müracaat ederek ihliyıı:çlaruu tcsbit etli· 
receklerdir. 

iaşe müdOrlüğü tesbit edilen bu rakam
lara göre karcelcr tevzi edecek ve nakil 
vaııtaları tabipleri bu karnelere göre ben· 
zin ve maıot alabileceklerdir. 

i lzmir yerli askerlik i 
şubesi başkanlığından 
ı 312, 3131 314, 315 doğumlu gayri is· : 
: limlaun ellerinde terhis teslcereıi olupta ı 
ı aakere duhul ve terhis tarihleri terbiı ı 

: vesik1alanoda ayıtlı olmıyanlar ile aslıer·: 
: lik dmemiş acemiler ve 941 yokhımasını ı 
ı bu güGe kadar yaphrmıyaD 312 dabi1332 ı 
ı dahil gayri İslamların şubeye müraceat· ı 
: !arı, gtlmiyenlcrin askerlik kanununun ı 
ı muaddel maddeleri mucibince şiddetle ı 
ı tecziye edilecekleri ilin olunur. ı 
: IZMIR YABANCI ASKERLiK ŞUBE- t 
: SiNDEN: : 
ı Şubemiz bundan böyle esbabı mcsali· ı 
ı hin heı türlü müracaatını her gün öğle- ı 
ı den sonra ve yaloız cumartesi günleri ~ 
ı öjleden evvel kabul ederek diğer za. ı 
ı manlarını şubenin mesaisine hauedece· ı 
ı ğinden aair günler öğleden evvel ve cu· ı 
;martHİ g&nleri oğlteden sonra esbabı me· : 
: salibin itlerine ba\ıılmıyıcakhr. Buna gö ·ı 
ı re hareket edilmesi ilin oluour. : ......,..._ 

HALjfN !l!ı) 

ALI ANLAR 
Sovuetıerin uoıunu 

kesmağe çalışıgorıar 
---o---

Berlin (ı.a) - Sovydleıin 
Fiolaudiyadaki skcrleti d~
bİZ yolu ile y phldruı t ş b
büı nkim bırnkılmışhr. Sov
y t r topçu u t ıyik aitın 

0lrnmıştır. Bulhlı.l Fi ıle.ndi
y nıu cenubuad ki H ııkü· 

nfü: i şesi Fml cdiy sahil · 
)eriyle mümkün iken Reva· 
lin Alm ni r t r fından :ıtp· 
tı. d o sonr Firıl Ddiya ile 

irtib t pcyd clw k iiz~re 

y loı:z 90 kilometrelik bir 
mcwafo h lmış buluııUyor. 

Sovyetlcriıı Goıneli g ıi 
aldıkları iddi sına gelince 

Almau kuvvetlerinin bu yere 
20 idlonıetrcı ileride olmQlan 

bu iddi y ı-~ım gelen ce· 
vabı vermektedir. 

F adakil 
gı iz es· 1 1 
Vişi (a. ) - Fı nsı:ı bü 

kumetı Suriyede esir k hm 

lııgiliz z bitlerinin lugiltcrye 
avdetlerh .. e müs ade edece-

ğine dsir olen te bbüdüuü 
yeriııe getirmiştir. Tayyare 

ile gideu bu ub yJı:ırdan b' r 
kısmı ltalyaya inmtğo me:c· 
bur kalmışlar ve ltnlya hü· 
kumetiuin mlha de~i)1le Su .. 
r&yeye dönmüılerdir. 

Terfi ve nak
ledilecek 

m allimler 
Ankara- Maarif V ekaleti 

bu s ne tufiye layık olem 
muallimltrle nakillerini iı· 
tiyen muallimlerin liıtelcri i 
b zari mı ştır. eylüliln ilk 
h ftasıında bu listeler ilin 
olunacaktır. 

---o---
Sunusi camii 
ha ap oldu 
Kahire, (a.t1. ) - Oıta ~ark 

kumandanlığının resmi t eb 
liği: 

Ubyada düıman topçuları 
faaliyet göstormiıtir. Muka
bele eden topçumuı da dtiı· 
man hı,aatına ateı ı çmııtır. · 
DDtmaa teyycu eleri Sunuıi
lerin camiiui be. nra uğıat

mışhr. 

Finlandiya 
ordu!arı 

ilerliyorlar 
---o----

StokboJm (a.a) - Fin kıt
aları Viboy ıehrine girmiı
lerdir. B lediyt! biuHına Fin
landiy bayrağını çekmişler · 
dir. Sokak muharebeleri de· 
vaııı ediyor. Sovyet kıtalau 
ric'at ederJerk b bentleri 
ber h• va etmişlerdir. 

Finlandiy9 körftzi ortasın· 
daki Rugland adası da tıh · 
liye edilmiştir. Öjei adaları· 
n ın d Almanlar tufından 

işgal edilmesi ihtimali orta· 
lığı heyecana dütürmüşlür. 

Bnra11 Leniugradla birkaç 
muvasala noktası olduğundan 
buradaki muvlllala hatları 
işliyor. Anca" SovyetJerin 
Hangura çekildikleri ıanne· 
diliyor. 

_...,.._o---
Veda telgrafı 

Roma (a a)- ·Bay Mu110· 
lini ltaly2ya dönerken hu
dutt n Hitlere bir tetinf 
çekerek ezcllmle demişlİrki: 
Umumi kerargibrnızda ne· 
ş cleı le geçen saatler hafı 

ıamda menkuş kaılacıkbr. 
Sovyctlere gelince girişilen 
bu büyük cr:serin bende bı · 

raktıaı intiba ite ltalysıya 

dönüyorum. 
~..-,o ...... --

Bir Alman 
Fırkası imha edlldl 
Loudr• (a.a) - Bir Almau 

fırkası Ruslar tarafından ta· 
mamen imha edilerek bOyllk 
bir şehir iıtirdad edilmiıtır. 
Almanlar tedafi vaziyete geç· 
meğe mecbur olmuılardır. 

C lenler 
Gidenler 

htanbul mebuıu 8. Ah
met Hamdi D nizmen Is
tanbula gitmiş,~ Gülpııar 

kaymakamı B. Reıat Ba· 
yatla ve Bahkesir maarif 
müdilrü B. Nazım; şehrimin 
gelmiılerdir. 

f Denizlide ılı 
Dokumac, 

'fi Kooperatı ----o- ·.ıı 
Dcıı izli (o.a) - 0~11; ~ 

mülhakat• dolnioı•'' • 1,. 
peratifi ve tacirler dO~ 
tıklan bir toplaotıd• 
talılı ve 650 bin litl b• 
yaH bir Deni:zli ve 't J 

roı•,. 
dokumacılar satış 1

• \tf 

keli \IÜcuda getiras•t 

----o~ --
Iranda so 

vaziy~t.ı 
Simi•, (a.a.) - Ş;~ "1 

taka11ndaki mfiıtef 1 
•" 

rı ileri haıekete def 
mektedir. Iran ku.~~e 
kıtalarııu eyJülüD bı" ç 
dar merhale ıne~b• ~er 
cej'ini bildirmiştır. ıoa•" 
,ahta bulunan /4 edi 
gitmesine nıil.ta•de J• 

k f de tir. lıgal hare e ıa ·,tıtd 
lerin aldıkları soj 

11 ;uıl 
Hğlam iki top ~i 
çok mEnidar teli tıt' 
me k tcdir. IlerJeıııe ~il 
loailiı k1t5Jarı hafi ye 

6 h·aı• 
leti tsrafındaa 1 ,e• 
mektedir. Ruıl•' 
doğru ilerliyor. -------- ' Ankara Zit ·oe kongresi 

iştirikd• 
ıs eylnıde Aok•;;.,ıı 

kiye ziraat m&dOr kd 
rakiyle bir koaıre ~' 
cektir. Kongrede 

11111 
timizin zirai d~'11,,ır•' 
edilecek •e yeaıkı ,,rll' 
ıimi için esaslı • 

aacaktır. ad"' 
lımir ziraat 111 f".6' 

Refet Diker, 1roo b311' 
lunmak ve Et" t•' 
haıeratla ve 111•

0 
111tc 

bklariyle yapıl•11 _, 

hakkında afikad•' ,~ 
lara izahat verlll ıi 
yakında Ankar•Y• 
tir. 

Fuarımızıi zi- Çiftçi 111" 
yaret edenler nın korllJI~ 

Bugilne kaJar lzmir fu· 
1 

ti çlftç' 
arıaı 226986 kiıi ziyaret Ziraat Veki e JI b•~ 
etmiıtir. larıaın koruD1111 bi" 

Amerikanın Ankara elçi- ki kanunuD ~·:111.,ı"! 
ıi de bu abideyi ziyaret için ıaıterir bir aıı ytfr 
lzmirc gelmittir. Fuarımız jeai basırlamııtır· e 
bınektl vo neı'e kaynaiı kah Vek&letlerc 
olmakta devam ediyor. olunmaktadır • 

• 
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