
1 Şef imiz lzmıre 
havat verdiler 

' -~i Şefimiz aramızda v 
kalbimizin içinde 

' 

ve ıulh kabramaın Cumhur· 
reiıimiıin lzmiri şereflendir
dikJeri, aeı'e ve ıevivce boğ· 
daldarı miljdeıinin, biran 
içinde telsizlerden, timıek
lerden daha çabuk bir ıu-

• 
1l bahriye. Fransada 9 kişi 
Yeni mu- kurşuna dizildi 

lllciy t) • Viti (a.a) - Fıarııız as
L ........._ e eri keri kmandanhiının resmi 

ı~,, - 0
--- tebliği: 

~ (•.a.) ~- 29 Aauı- Bahriye müiAıim Harri Lui 
· '" •onra ltalyan Kont Eticnr kemisyoncu Bo· 

~·~ '?e•ıup bir çok ris Bardia ve bir tüccar ca-
' -~~•11in refakat et- ıusluk ıuçuudaa ölüme mah· 

lla hye kafilesi de· küm olmuşlar ve kurşuna 
' 11 tarafından aö· di.zilmiılerdir. Diğer beş ••t' • - K Ef t llıe yapalan""seri\ Fransız, oot iene yar-
ı •0111111da bi;· de· dımda bulunduklarından ve 

~~11111 attığı bir tor- komüoiıt h·zahüratıaa iıti-'lt lleticeıinde ya· rakleriaden harp divanınca 
tı1a 0 d bku-m olmuş ita ınüıahedeaini ı ama ma ve 

~ .1 111ıııtır. kurıuna dizilmişlerdir. 
''d ----~ ~'l••ıl olu bir sarnıç 

t. · 'lt-ı I!!ıthr. 4 ve 2 
ı"\I• ~ ıılr diter iki sre-

' Q••ttlerimiı tara-
\'- ~1~•ıtır. Harp re· 
' t ' •1cıti11delri di· 
>d.::;i1~ tam iıa \Jet-
~t ... ~11 •e bir iafe 

llıııttr. 

Göbels 
Venedikte 

Veaedik (a.a) ·- Almanya 
propaianda nuuı bay (.io· 
bela ainemacıhk kongresin
de hazır bulanmak liıere 
din Veaedij'e ıelmiştir. 

rette işltilruesini ve yayılm'I· 
11nı mucip oldu.• 
·• lzmirlitcrin, onun, tatlı 
tebea ürrıü kt.ırı111Dda hisset· 
tikleri ıürur ve gururu ~ve 
ayni zamanda teseJli, iaıirab 
ve kuvveti kalbi canlandıra
bilmek için kalemlerin ve 
Uunlaı ın yazdıkları, söyle· 
dikleri ne klldar ruhsuz ka
lıyor. 

B&yük de~let ve millet ıe
fini karşılar ve O nu lzmirin 
her köıesindcı coıkun bir 
sevgi ve pereıtiı ile kucak
luken lzmirlilnin b8tün var· 
lıklan ile '"Varol, saioJ" de
yiıleriadeki muh bbet ve 
hayır dualuda ae%ilen he
ye can ve ibtiıaz, ismet laö
nüa yalnız oı.ıl rıa araların
da deiil, •"'lpJ<:r·~in içiudt>, 
ruhlannıu de hıliklerh:de da
imi bir mekin bulduiunu 
gösteriyordu. 

Evet bitün lznıirliler, oaua 
tatla, munis çok sevea ve 
çok sevilen şeflerde görülen 

müşfik tebe11ümünde son· 
ıuz bir ıevioç ve iftihar, 
hudutauz bir kuvvet ve iı· 

tikbıl için aarsılm•z ve git· 
tikçe art•• bir emniyet ve 
itimat duyrusu hissettiler. 

Y •ıa11n uusıili ve ıevimli 
Milli ıdimiz .. 

IRRI SANLe 

Milli Saf Fuarda 
·---u-·--· 

Sefimiz l r önü dün b6yiik 
tezahürat u111ada enternas
yonal fuarını da ziyaret et
tiler. Borada her tarafta ol· 
duğu gibi candan sürekli 
alkıılarla karşılandılar. Halk 
aziz ve kiymetli tefini yal· 
Dil elle d ğil "Yaşa ile ODU 

ve onun kahramanı, Y •t• 
Lozan mlcabidi,, sadalı:rı da 
el şıkırtıleriyle karıııyordu. 
Sevgili şef fuarda beled.ye 
reiıimiıde11 pek çok malü· 
mat aldıktan sonra pavyon-
1.rı ziyaret etli. Ecnebi pav-
yonları da birer birer gör
d8; Fuar gazinoaundıa olur

duğu müddette olduğu gibi 
fuarı da terkederken de hep 

o candan gelen tezahürat 
devam ediyordu. 

Hnllıa aeeıili tefimiıi bu 
ıaretle iıtikbal ettik, 111· 
dirdik ve tetyi eyledik. 

şeref ve 
Maarif Ve ili A ka-

raya döndü 
lstanbul - Bitkiç gündenberl şehrimiz· 

de bulun n Mıa rif V ckiU Hann Ali Yü
c l bu akşamki trenle Aukaraya avdet 
etmiştir.. Vekilin bir mllddet sonra tekrar 
ıehrimize gelmesi muhtemeldir. 

----o----
lktis t Vekili lstan

gidiyor bula 
lıtanbul - Zonguldakta tetkiklerde bu

lunan lkti1at Vekili Sırrı Dayın hafta ıo•
larına dotru ıebrimize gelme.i belde•· 
mektedir. Vekil lıtanbulda vekilde baila 
olan mtıe11eıel rde tetkiklerde balaaacak 
ve fabrikaları geıecektir. __ .. __ 
Antepte yerli mallar 

pazarı açıldı 
Autep (a.a) - Sümerbank yerli mallar 

pazarı Antep m•i•z~ıının açılıtı d&a ya. 
pılm11 ve Antep valiıi yerli mallar puar
ları ın memlekte yaptığı b&yiik hizmetleri 
sayarak kurdeliyı kesmek suretiyle mata
rayı açmııtır. 

_..._ .. ___ 
Ankara -

siklet 
Izmir bi
yarışı 

Ankara - Bu sabah aakara • lımir bi· 
ıiklet yarıııua baılındı. Saat 8,S da Ulus 
meydanındald Atat&rk anıdı önünden ha· 
reket eden bisikletçiler aradaki 882 kilo· 
metre meaafeyi sekiz konakta kat edecek· 
ler ve lzmirin kurtuluıuna mllladif ola11 9 
eyliU 1941 ••h gliaü aaat 10 da lzmire va
racaklardır. 

Y arıt lzmirde birinci kordonda AtatGrk 
anıaı öaiade hitam bulacaktır. 

Bu m&aabakalara Ankara, Eskişehir, 
lıtanbul, bmir, Bursa ve Hatay biıikletçl
leri iıtirik edeceklerdir. 

Ayni bisikletçiler 11 eylülde lzmirde ya
pılacak olan f aar yarıılarına da iıtirlk ede
ceklerdir. 

--.. --
Nafia işlerinde çalış

tırılan mahkumlar 
Nafia vekaleti, ilı.i seneden fazla mahkü· 

miyeti bulanan mabkümlaııo ıoıe iaııatıa
da çahştırılmaları hakkındaki hazırbklarıaı 
tatbik mevkiiae koymuı bulunmaktadır. 
V&cudu zinde, çalıımaia mBıait olan 250 
mahküm Gelibolada şoıe iaşaatına batla· 
mıılardır. 

Mabkuaıların faaliyeti hakkında Anka· 
raya rlen haberlere göre bu hareketten 
çok iyi neticeler ahnmakta ve malalrimlat 
gündelikle çabşın ameleden daba faydalı 
itler görmektedirler. Nafia vekileti bu 
makaatla Gelibohıdaki ekibi takviye etmek 
maksadiyle 150 mahkumun daha bu mıa .. 
mıatakaya ıevkine karar vermiıtir. 
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Lise ve orta okullar imti
han tahm tııamesiuiu kırk 

dördüncil maddesi~de bir 
sınıfı iki sene . geçememek 
dolayııiyle okuldan çıkarı
Janların busuıi okull rda bir 
yıl daha kaJdıkları sunfa 
devam edebile ceklerinc ve 
yahut cvleı:iade bir yıl hu
saıi surette çahşbktau ve 
imtihanı da başardıktan son
ra g rek resmi gerek husu· 
ıusi okullarda tahsillerine 
devam hakkını kazanacak· 
Jmrına dair ol o hüküm, lise 
ve orta okullar talimatna· 
meaioin 71 inci maddesinde
ki yaı kayıtlur ı ortadan 
kaldırmıı bulunmadıjuıd•n 
bu gibi belgeli talebenin re
rek imtihandan C\ vel husu
suıi okla, gerekse imtihan· 
dan aanra huıuı'i vey& res
mi okula kabullerinde yaı 
hadleri içinde bulu1malarına 
dikkat cdilmeshi, eıasen 

husuıi okul talebesi olmak 
dolay11iyle ayni ıın1fta üçün· 
cü yıl tahsiline, okuldaa çı· 
karılmadın devam edecek
lerin de y f kaydından mu· 
af sayılmamHını ve belreye 
tibi tutuldukları tuibi ta
kip edeu ders yıht da h11-
talanarak hususi okula de· 
vam edemiyenl rin, yaşlan 
müsaitse, bu tahsili crteıi 

yıl yapmalarına müsaade 
edilmeti Maarif v iletince 
kabul edilmiıtir, 

sız uatııı talebe Ih ti kir 1=;:,.~~~!! .~.~~!!~·~" !. . - ;,, 
8llft8Caktır . liiiç~ımelil, <'nddesinde -15- Yana: HALiL ZEKi OS~ 

----Dalaman çif tllğinde bir 
cıza evi uapıııuor •• 

Mo riş vel at ti ort okul 
mezunları i e lis eleıin her 
hangi bir ın fıu~n inzibati 
bir sebeple t lmamak şertife 
ayrı1unl ı d n son at oknlla
undı tahsil etm istiyeu
lerin bu anut rır.ı yerine 
getirmc:ğe imkan vermek 
üzer<ı baıı Haat okullarında 
bu gibiler İçi n bir t:lc trik· 
çilik şubesi uçılmışhr. 

Bu şubede iki sene ameli 
ve n11zari tahıilleı· ini bitır n
ler bölge sonat okullara ildn· 

ci devre mtzunlınının hak
larından istifade edecekler· 
dir. 
Aranılan şutları haiz olan

dan iatiyeolet araaıada fizik 

kimya vem ·ematikten otta 
okul miifredat prkgrauıına 

göre yapılacnk bir müsabaka 
imtibaııı neticeıirıde kazıı-

naolar bu okullara par.asız 

yahlı olarak alıcacaklardar. 

Mürac at 2 ylüle kadar 
kabul olunıcrtk ve imtihan
lar S eylühle y pılıcaktır. 

---o---
Artvin şoför 
Kursunu bitirenler 

Artvin (e.ııı)-Bnradıa bai
kevind~ açıl n ve fiç ay de
vam eden n :ıari ve ameli 
ıoför kursuna devam eden 
lerden 35 genç imtihanda 
muvaffak olmuş ve kendile
tİ' e ~hliyctoameltri eril
ıni,tir. 

-----

Hüse'yin oğlu Aguş toprak · 
ofistc.n furunu da lsmail içia 
aldığı u??.lardan 6 çuvr.bnı 
Yudu ve Hayım aduıdaki 
şabıılara 15 lira satmak su-

retilcı ihlikir yaphğınd11n 
yak lanmıştır. 

-----o.-. ..... -

Dövmek 
Kt.rantiua H.-lil Rifaf P•" 

ıa cuddesiude inşaat komis-
yonunda hesap memuru 
Veysel oilu Feyzi geçimsiz
lik yüı.ünden karısı 28 ya
ııada Sabihayı dövdOğün
den yakalaumııtır. 

---o---
Eve taarruz 
lkiçeşmelik Kadriye ma

ballesiııde Ali luZI Şerife 
bili ıeheb Ali kııı 40 ya· 
şında Haticeuin evine taar
ruz ve hakaret ettiğinden 
yakalanmıthr. 

---o---
Kız alıkoymak 

Keçeciler 107iaci sokakta 
Hesan oğlu Halit Rışit cl
mayan Mustafa kızı 13 ya-

şında Gülüzar ve lbrahim 
kızı 15 yaşrndR Münevveri 
evinde ılıkoyduiuadan ya
ka!anmııtar. 

---o---
Bıçak taşımak 

iki çeşmelik caddesinde 
Mehmet oilu Aliııin üzerin
de bir bıçek bulunarak ahn-

Muğla (a.&) - Dalaman 
çiftliğinde çalııtml&lcak olan 
mabkümlar için yaphTılıcak 
olan ceza evinin inşıı tı iba
le edilmittir. 

MaarifVekileti neıriua 
1 

. . . 

tı atıcılık müsaadesi leşrıu~t ıı~erı tedıln 

mışhr. 

Derhal yapılmıt1ıua baş
lanmak iizere olan bu ceıa 
za evi kırk bin liraya mal 
olacak ve biriaci teşrinin 
sonuna kadar ikmal edile
cektir. Bu yeni binanın ta-
mamlanmasını müteakip ıioı
di burada çalııtmlmakta 
olaa mabküm dedi 400 den 
bıne çıkarılnuşhr. 

Maarif Vekileli aeşriy•h 
satıcıhk müsaadesi almıı 

olanların yeniden birçoiı: 
mısrıaflar ihtiyar ederek 
her sene için yn ' müsaade 
almalarına lüzum olmadığı 
Maaı if V ck_!ilctince karnr
laşhrı1mıştır. 

Dr. Nuri Şemsi GOneren 
ı Cebinizdeki : Hastalfll'nu A · f rtnlar 
• • ı cadd 35İ de TilkiHk Akar 
: 
• • 

5 lira il 
25 lirA ile 

100 lir il 

: Ç5fmesi ıkarş1 sı ı:ıd ki ruuaye
ı :ıcbaaesindr. k bul ed r. 

• • • • • • 
500 lira ile 

1000 lir ile 

: 
ı 
ı 

ı Bir tasarruf bonosu alanız. : 
ı 100 Ji ohk bir taurruf ı 
~ bonoaa aldığınız anda: ı 

ı 3 ay vadeliler için 99 lirA ı 
ı 6 ay vadeliler içia 97,5 liıa: 
ıı2 ay vadeliler için 94 lira : 
ı ödeyeceksiniz. : 
: Aradaki lark size peş'o • 
ı iclenert faiı.dir. ı 

Fua müna
sebetiyle 

Karşıy kad K m Jpaşı:t 

caddesinde (108) numarada 

lbrabim Aybars Resdyo ve 

Ele trik telyesini Fu r şe

refi c: Radyo t .ııınirtıtrnda 

miltt rii riue büyük te zilat 
yapmaya karar vermiıtir. 

ıçın ıauıha 
Maarif vekileti ceıriyat 

iş1erini tedvir ve tedvin et
mek üzere yez=i bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. Ba 
layiha ile memkket kültür 
bayahn1 alakadar eden bii
tün neşriyat daha çok dev
letin kontrol ve munkabese 
tabi tutulm ktadır. 

ızmir fuarına gelecek· 
ıerın mısaf ir ola

cağı oteller 
Manisa teli 

Keçeciler Lale sinema11 karıııı 

Kuşadası oteli 
Keçeciler Hacı S ıdullab so-
k k Sd ih Z rerin gazoz fab
rikası karşı uıda bu oteller 1 
lznıirin en tenıir. ve ucaı 
otellerjdir. SALlHZORER i 

- Baban z-kidir. Fakat seçecek ad ... " 
tarı ilmiyor. Se11 umarım ki buıibilerl il" 

tiha~ta isabet edeceksin. 

Katırinanın bir kurıazuıı 
Prens Boriı Kurokia ki o :zamaaıa '' 

akıllılaraadan idi. Ruıyaaıa Pariı ve Lo•'• 
ra ıt1firi buluamuıtu. Çareyiçe ormaıtll 1 

- O ki ananın araıı seninle eyi aaidi' 
- Evet iyi, hem çok iyi. 
- Öyle ise dikkat ediniz. Sizi ıe••; 

cektir, b&yak bir •ık ile sevedir. fak' 
bu ıevdaıı ta, ki bir otlaa dotaraadt' 
kadar ailrecektir, sende ODUD fiizellii!lde• 
o zaınana kadar latif adede balaaacak,.• 
Hatta babam öldükten ıonra seai oaa• 'f"' 
rİ4e koymaia bile çahıac'lktır. , .. 

Fak•t bir erkek e•llt dotararu b• f 

ziyot deiiıecektir ç&akB aeaJ oaaa bir r•• 
kibi olacakıın. 

Alakıandr ııtııın roıa ., 
Bu ııralrırda idi. Veliahdın etraf•~,_ 

Aleksar;dı Kikin adlı biri peyda :,.,ı 
Bu adam bahriye aeıareti•deki 1 

111 
kaybettikten ıoara çarın kıı kard•t1' 
vezaı!darı olmaıtu. ~ 1,,ı 811 kadı11 Çareviçin ana1111111 da ıaJll 
dostu idi.; ,ıt 

Bu f eyb • adam Çareviçin de t'eıa•d 
oldu. k•' 

714 de Veliahdın vereme kapıld•.11 • .,. .. 

naatile kendiıi Kaliıyada sı6nderUdı~df 
ması Kikin oua bu seyahati eldea 1 V 
kadar uzatmaııaı tavılye etmiıti •• 

ıniıti. .ı1•" 
- Fransa ve ltalya saraylara•• d• 

ret cdiaiı. "1 
V •kıt kaıanmaıını bakınız. ~çıak~J 

rıa b0y6k yorgaalulrlar dola1lılle Ji1'1' 
mubto m elerJdatuadaaı ölmeıi uaak ~ 
Bu ıafetle de Meçlkof an o ki • 
e;!trikalarnıdua aıaldqmıı olursa•· ... 

Fakat Çareviç Çardan korkd1118' 
buau yapamadı, alb ay •o•r• ıeldl. ~I 

Kikla Veliahda lmitler verm•lst_. 
kalmıyordu. Eıclmle diıorda ki: f'" 

- Raı milleti buplerdea, balaalad~ 
lullık içiade yayılmakta olaa yeai p•, 
için aakarya olaralr çahımakt•• 
mııtır. ...~ 

Senin tahta çıkmanı sabır111bkla 
yor, sea "Ruıyaaıa imit iıtikbaHli•L~ 

Çueviçin yarealeriadea biri de .. ,,.... 
Dokokin adnıda eski bir topçu ıol 
vardı. 1'd' fi 

Bu adam sık gelir, babuaaı• 111 .. ,. ti' 
it-1fatıadaa, oaan emrile eaki adet,,_,.,, 
ayet eden ı:amuılu bıiıtyaaları• 

döküldüğ&nden bahsederdi. . bir~ 
Bu adam amele ıreYiaia aafıs df" 

olduiandan Çuaviç baaun ıiJ•'' 
kabul ederdi. 

Çareııuıı IÇllZI ~} 
Çareviç momlekette bir ibtiJi.I ;Jıj ~ 

için can atıyordu, o ıöylecliklerı tl .. .,.. 
de2ildi. lıterdl ki ba teklif o• 
parti şeflerinin birinden ıeltla. "1' ~ 

- Son• 



"''r te is ı Yama 
•l ilhaka arı l 
~-d 

pı 

~-· • baıhyacak olan 11 rııih bakalatı içia Ş 
~t 1 

Y m ola~ k mpı dilo k
m kap omıştır. 

kb . ıtanbuldan 42 
,~ tıınize gelec ldir. ' 
tıa•~;' Kültür pnktGki • 
~tat' G kortları d ya-

' 
t~,· 

ld 11 nıüaabakal ıı, 
• Y•pılan ~enis mü· 
tı11 

't. a" revaıı mahiye· 
'di, 11 itib rla ebem .. 
~ ' Geçenki müsab -
t.ı· 1•taııbuld lzmir 
~ıp 2tlaıiıti. Bu dt· 

• llt•d . . . 
ıtıL.. • •enı tenııçı-
~ı"' • ,J 

t\i"l111den ıüpriüler 
t. 

~ü~BDını diba 
~· •hnın K!) driye kö· 
l\'t-a. 1 

''lld 0 tık devlet or· 
~\\._: Yııngın çıkrmş, 
~' 10() dahilinde 1359 

dı\t •det meşe ğa· 
'· •tı ııonra ıöndürül-

''tı 
~~-~~elııııet oilu Ah· 
'\t,~ •n ormanda ka
~lt k&aı&r yakarkeıı 
~~ ~•llbedilmektedir. 
~.' 111•rak Adliyeye 

V crcm müc dele cemi ye· 
tinin bu scceki kampı çok 
rağbet gö rmüş, tebdilbav 
ibtiyacmda ol&n bir çok va· 
t ndaşl r kısa bir müddet 
zarfınd le mpt n pek isti· 
fade etmişlerdir. 

---a----
G 1 
Gid 

le 
nler 

Kütahya m buıa B. Ali· 
eddio Tiritoğlu, H lk vi mü· 
f ttişi 8. Kem 1 v Ayvalık 
luıymak rnı B. Kemal Celi· 
leddin Ank r dnn, N zilli 
Jc ypıakamı B. Fevzi Akkor 
Na:1111iden şı:ht imiıe gelmiş, 

Aydıu mebusu B. Nazmi 
Topçuoğlu Aydı. gitmiştir. 

mıııııııwıunıııııuııııııııı,111ııııııımıımınınnımnıııı11111111 

Okullardaki müzakere 
mOOddet bir buçuk saat 

Mc.oarif vekileti lise ve 
ortaokullarda öğleden sonra 
ygpıl n müzrıker müddetini 
bir sa ten bir buçuk saate 
çıkarmışhr. 

bQ ı Tahsil kauıtıarı kaubo-
~-:l'a kat'i tanların belgeleri 

\'ermek Yengın ve işg ller dolayı· 
-t~f ( siyle tahsil kayıtları kaybo
~)~ e:sinde , lınlua verilecek b Jgelerin 

~1~1•.1 ) _ Dömei 1 ne şekilde olacağı ?11. ~if 
~~tiyo1 : Ônilmlh.· 1 te~k~itı a t ıııimen bıldırıl-
ti ı· YGluek devlet mııtır • 
• t 1 b• 
· a. it içtim akde- Okulla ın muhabereleri 

•, L_ ·.,•~elsu prenı Ko-ı 
tl. ~ Cı Azlık \'e y b cı ort okul -..d Ye nnıırı, Ruz· 

&. ttiJ ve liselerden reımi mak11m· "'t• eQ me1aj bak-
, ll•tt )ara yazılacek evrakın Tllrk • bulunacak-l mildlir mu vh~leri rardındna 'h: • ,__ prafe edilmesi kanklaıtarıl-

t•Jitieı in 1 mıştır. 
.~ltıibi Safranbot . ıarabBk 

\ 't t'·•.) - fogiliz l otobüs seferleri 
~~ t•• lu·ivetleri- Safunbolu ile Karabük 

ı~''-- '•h ıehirleriııi aruında mu tazem aeferler 
"'' 

11 
tltilcleri hak· tc mıni m ... ks.ıciiyle, Saf an .. 

~~-•e lllihvcr kay- bolu belediy ıiı:ıin buı k1t p-
~· ..._.•erilen hıbcr- tıkaçlı ve otobüsleri ıki ka-
~' bfillcr tarufm- saba arasında iılemesine 

' 4~dilıae• tedir. icra vekilleri heyeti k rar 
,..,:-~aiuaJa ıöre vermiıtir 

\ 
1 d •uvvetlerinin 

il d i -- -itti,, ' llraııya inbi-

~ Başku andan 

1--~~eltin Be rotta 
I' b d d Kudüs (a.a) - Orbşı,k 

~ ( q a a ordulan b şkumuıdam, ge· 
i- '·• ) M' 1 f '- t· d 'il - ıater neral Vilıonun re •"" m c 
l., ~.,_, ~ E'Ji Ruzvelt olar&k Şama geJmiıtir. 
"' 1, 'b tayyareıila Derolcu generali Katru 
t, •I hlındaya ile göıllfmtk için leyruta 

1 gidec.,.kti ... 

(& ttkfi!t S'i!sır 

OTLA 
1 .. 'ı ot 
Lolmınn bekim b st ları ı 

oU r ve kö 1 rl :nasıl t davi 
ederdi? 
Sarıhkt : Acı dövelek mey· 

vcsini lır, bir dikenJe bir 
kaç yeriod d lcr, damla
ınnı fışkı ı, dı. 

Mty sıld : Bu otuu k<;kü 
ııoyulur, birer parç sı yutu
lur v .. ya döçülür, içilirdi. 

Aıncl için: Meyv sini bir 
ç iamli.ı suyunu bir bar

dak suy dm :olatılır içilirdı. 
Mi.ie sancil rınd~: Kökü 

dö~ü ür b; parç E u ile lçi
Jirdi. 

Su ılatdrı.: M-eyve i in su
yund uı sızhy n y rlere *ürü
lürdü. 

Ağtılıude: KökD k yımtı
hr, suyund n or lara ürü· 
lürdü. 
Sn·ıl rd : Olgunc. m _yvc· 

Ie:i ;:eytinyağı içine onur, 
güneşte eritilir oralara ıürü
lürdu 

Dıkk t - Atı döv leğe 
b u yerlerde k rga döveluği, 
cı dö\•elek, eşek bıy n de 

d ni • 

l EYLOL ı ·» 

Pam ın n .. ~cat 
Hakkı ıda ahnan kararın tatbl'I 

PP.mu ·in uıeusucat el konulması halc-
mduki koordin syon ku rı piyau.da der

hal te.sirfoi göıh•raıiş bulunmaktadır. Sü
merbaok f bi ' a) ril , diğ'er p muklu nıen- . 
sucat icn 1 Edcu fabrık 1 r, ioı liitını.a ta
mamun Sütnerb.ı k iduesine bildlrmeie 
başl mrşl rdır. 

Sümerb nk, Düfus kesaft:ti ıi güz öuüa
de tut rak m I eti o er köşel~rioe 
kad ı p muk m suc ha t \•ziiue başlimıı 
bulut aı 1ıtadır. 

Bu kar rııame çıkcn d u V\ d, pamuldu 
mensuc t üzeriue büyü ihH ir yapılmak
ta, bu suret;e memloketin mubteUf mınta- · 
kalarında muhtelif fir.Uer üzer inden mii
bayuut Y• paJm kta idi. Fak t k rarnameaia 
meriyete gh-diği paz rtcsi &"Üoünden beri 
hu cins menıuc h bwmcn her yerde bul
mak ve iktıs t vekiletiuia tayia e:tiği fiat 
üzerinden satın almak mümkün olmaktadır. 

M&.hııllio en büyük mülkiy amiri tara
fından ellerinde meınifaturacı olduklarına 
dair· vesik buluoan kimseler Sümerbanka 
mür c at ederek iıtedikleri kadar kumıı 
alnbilmektcdirl r. 

Sümerhınk U'llum uıüdürlüğü bu gibi İf· 
lc r üzerinde h llun ibtiyacild d&ba yakın
dan 4liik der ohıı k maksadiyle merntelıet 
d•hilindeki Yerli mallar pazarrna ilivetea5 
daha b ıka y rlerde mağ zal t açmak içia 
hazırlıklar yapmaktadır. 

ükse ten dü- E 1 .k. k d ve me 
---o---

• • merası mı 
ş 0 1_!_~r __ 8 ş hakk nda . talimatna

hazırlandı 
lstanhul - Çei'g lll öyün 

de oturan R mizin kızı K11d· 
iye, kuc~ğıod b ... ş yrışın· 

da ki kardeşi Deı h yt..t ol · 
doğu h lde evin ikinci klit 
p ucere&indea sokağı sey
rederken gözleri kararmış, 
yer. düşmüştür. 

Üç metre yükseklikten 
düşen K•driye başından, 
kucağıc.daki D~ıhay.ı t taka
şı~d n yaral oaıış, her ikisi 
de nümune but nesine kal· 
dınlmıştır. 

IBA 
IBA tabte kurularu~ı yok eder 
IBA medeni <:şyayı parlatır 
IBA lekeyi çıkarır. 

Pavyonumuz iş B nka11 
pavyo unua-> yauında (30) 
numarah pavyondur. Pera· 
kendc de satış yapılır. 

Müstamel rad
yo ıyon·uz 

Bozuk - a2ğlim, Mühürlü 
torb içinde de olsa 

Tamir. ltlih~t tebdil mon· 
tsj itleri 

Fiyat şekli 1l çık adr s 
taftıiliih mektupla 

Jımir Post Reıtant 
ZES tüccara yazıbız 

Dr. Işık 
lu.ııı lr Memleket hutane•I 

Rontkeo ıaOteb•Hm 
konlk•tı ve Elelrtrll; tcda bl 
•pıln. ikinci 8 vJıor So"• 

q .. ,..... v ~n 

me 
AdJiye vekaleti Türk kanunu medeaiıi· 

nio 11 l inci maddesine göre ilin ve ev· 
lenme merasimi ile evlenme ıicilleri hak
lundu yeni bir talioıatuame hazırJamakta
tadır. Bu talimatname, evlenme eılril ve 
meruimioi her kesin auhyabiJeceii tekilde 
izah edecektir. 

Vekilet t11J k halinde bulunan bu taJi
matnam~yi vilayet ve kar.fara da göader
meğe ve mütalial rı ı aJmaj'a karar ver
miştir. Taslak bugünlerde vekaletin bir ta
mimle vilayet ve kazalua a"Önderifocelıtir. 
Gelea mühılaalardın ıoara talimataame 
esaa şekliDi alacak ve tetbik mevldiae 
koaull\caktır. 

---o---
Zürraı kor 

kanunu 
ma 

Zürraı koruma ku ununun çıkmau ve 
koruma heyetlerinin teşekkül etmek here 
bulunması çiftçiyi çok sevindirmiıtir. Mer
ası ve kanuna uygun ağılı olmıyanların 
Sındırgıda koyun sürfiıü yapımıyacakları 
kararı iyi bir alika ilıe karşıJanmııtrr. Ç&n
kü bugüae kadar hiç bir rençber bağın· 
dan, babçeıinden ve tarl11ıadaki mabıa· 
lünden emin değildi. 

---o---
Manisada O zom teşhiri ... 

M nİSQ - Bu sene iııt syooda Maaiıa 
yaı ve kuru üzümlerinin teıbir ve ıatııla
una başlanmıştır. Bucua için istuyonda 
g6zel bir pavyoa yapılmıı ve silıleamitlir. 

Buradıa şira da 11tılmaktadır. Elektrikle 
tenvir edilen p •yon ber srBo dolup botal
makta ve maniıadan geçen turiıtler tar -
fuıd•n büvi\k r ğhıoıt görmt- t dir. 
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Ve-rase-t k-ara ları DJO .-JELG-- Af H- ABERL_§!!!!?bN~ıi V eıra t işlerini b 11 m mur m h 11 r· 
deki bazı asliye hukuk h«kim ıinio, bil
hassa feraizi hükiiml ioi t tbi i ic bed n 
hidiselerde eblivuda müraca t etti lcri v<. ,- - --- - kiJl-
bunların da yanhı olarak verdikleri , por- ulga 0 s anda aman her 'Iran başve 
ları hükme mader ittihu ettikleri anlaşıl- • tkll 
mııtar. ko ünis ah- şeye hakimdir nın nu 

Adilye v kilcti, ha hususla cümburiye.t A 

müddeiumumili lerine bir tamim yaparak r at armış 
kazaları dairesinde bulunan mibk melerin Sofya, ( . .) - Bulgar po· 
bu kabil veraset itleri içio resen 
vermeleri lüzumunu bildirmiştir. ---

Mercim k ve f -
sulye fiy tı 

r r 

Ankarada mercimek ve tuuly ya teıbit 
edilen toptan ve pe!'akende sallı flatleri 
afaitda göıterilmiıtir : 

Toptan Perakecde 
Mercimek 

Yeıil Sultani mercimek 18150 Kr. 21.SO Kr. 
Ufak yeıil mercimek 15 Kr. 17.50 Kr. 
Kırmızı mercimek 21 Kr. 24 Kr. 

FASULYA 
Çala f aıulyuı 
Selinik fasulyHı 

Ba bunya fasulya11 

18 Kr. 21 
22.50 Kr. 26 
17.SO Kr. 20 __ .. __ 

Kr. 
Kr. 
K,. 

Avukatlık imtihanının 
günü tespit edildı 
Adliye vekiJeti avukatlar kanununa tev

fikan halen avukatlık stajında bulunanlar
dan avukatlık imtibanı vereceklerin imti
han gllalerini teebit etmiıtir. Umumi ma
lümata ait imtibanlar Biria~iteırin birinci 
ıünü tatbikata ait imtihanlar ikinci günü 
yapılacaktır. 

-----
Bina tahriri biten 

köylerimiz 
Karacasu kazasına bağlı on köyde yapı· 

lan umami bia;a tahriri nizamı daire.1iade 
tdkemmül ederek bitmiştir. Bu köylerin 
bina verıileri ba mali yıldan itibaren yeni 
kayıtlar &zerinden ahoacaktır. 

lbi Tun limanrarı dan Rus
ç t gizli b r komünist teş
ili tı keşfetmiştir. Bu gayri 

k nuni t~şkilitıu teiıi bulu· 
na vuk t Hri .tof omüni t 
er inrnd n aldığı talimat 
mucibince bu ş birdeki mek
tep gençlerh::e komünistlik 
ruhu eşılamnkta idi. Hristof 
polisin elinden kurtulmıya 

muvaffak elmuştur. Beyan· 
nameler ve komü iıtliğe dair 
eserler dağıtmıı olan dört 
t lebe tevkif edilmişlerdir. -----o----
Bay Edenin 

utkun dan 
Londra (a.a) - lngilter e 

hariciye uıumnın devam 
eden nu~kuuda Irana temi
nat geril ceğinden bahseder· 
ken ezcümle demiıtir ki: 

"Sevyet bük umeti Türki
yenia mülki tımamiyetine 
kemali ibtimcımla riayete ve 
her hangi bir Avrupa te•
leıti tarafından taarruza uğ-
radığı takdirde ona bütün 
yardımları yapmağa imade 
olduğunu bildirmiştir. 

Tnrkiye ve Polonya ile 
miişterek rabıtalarımız var· 
dır. e·zim bu iki memleketle 
müteakip müzaheret muahe
delerimiz mevcuttur. Coğrd ı 
vaıiy tleri, milli meıiyetle· 
ıiyle Türkiye ve Polonya 
harpten sonraki beynelmilel 
işlerde mühim bir rol oyna· 
mağa namzettirler." 

Bu sabahki 
i lzmir yerli askerlik i Sovyet tebliği 

b • b k I v d Moakova (a.~)-30Ağuıtoı 
şu esı aş an ıgın an gece düşmana kıırşı kuv-
: 312, 313, 314, 315 doğumlu gayıi iı· ı vetlerir.ıiz bütün cepheJe-rd 
% limlaun ellerinde terhis teslıeresi olupta : harp etmiştir. 
ı aıkere duhul ve terhis tarihleri te•bis ~ L~>ndrıı (radyc 8, 15) res· 
2 vesika..larında kayıth olmıyanlar ile asker-: mi tebliğ: 
ı lik etmemiş ;.cemiler ve 941 yoklamesını : H va kuvv ti timiz düş 
: bu güne kadar ya.plırmıyac 312 d hil332 ı manın motorize ve piyade 
: dahil ı•yri islim!ann şubeye müııc at· ~ .... uvvetlerine karşı muveıffa
: Jarı, gelmiyenJeriu 5iskeılik anut.u Uil ı ~iyetli taarruzhı da bulun
: muaddel madde1€:ıİ mucibince şiddetle ı 
: tecziye <:cl:Icc k!eri ılan olunu;r. ı 

ı IZMIR '/ ABANCI ASKERLiK ŞUBE· ı 
ı SiNDEN: ı 
ı Şubemiz hundan böyle esbabı mesali- ~ 
: bin her türlü müracıdna her gün öğle- : 
ı den sonra ve y hnz cumartesi günleri 
: öğleden f:vvel kabul ederek diğer za· : 
: manlannı şubenin mesaisine hasrcdcce- : 
ı j'inden sair günler öğleden evvel ve co- : 
ımarteai ıllnleri oğlcden sonra esb bı me- : 
% ulihia itlerine b, ıimıyac tır. 8uu gö : 
ı re hareket edilmesi il"'J o u ur. : c:::: __ _ 

muştur. 

Cuma günü c ryan ,_de" 
İı va muh rebclerinde 125 
Alnurn tayyaı-esini tahrip 
etmiştir. Buna mukabil za
yiatımu: 24 hlyyıırede!I iba
rettir. Almanlar Din)·eperin 
bir kısmında bir köprü başı&j 
kurm.. teşebbüsünde bu· 
1 udu! rsa da muvaff k ola 
madılar. u leş bbü t Al
ma 1 un 1000 müb • dis 
telef olmuş ur. 

(Saadet) 

----o ---
Londra, (a.a.) - lngiliz 

Hariciye bazırı Mister Ede
nin devam edeo nutku ıCSy-

le neticelenmiıtir: Müttefik
lerin Amerika ile beraber 

harp malzemesi tedariki lü
zumu aıikirdır. Zira harp 

uzıyacak.tır. Britanya ve Ame· 
rika iktidarları daireıindo 

---o--
Loadra (S. 8.15 Rad~ 

lran Başvekili bir . . ti 
ıi>yliyerek ltanla IDtalil ~ 
Sovyetler araaıada -~A 
etmekte olaa {miizak~ 
memDaaiyetbaht bir ..... 
inkiıaf ettifini ye 1• t.,. 
bu konuşmaların ail:a•1' 
lacajıaı bilclirmift~. ,; 

Baıvekll lraudaki 7(fJ ~ 
olan gayretlerini artırmalı- man hakkında deaaifli' ,,-
darJ.,. Bu gayret iki miıli Almanların bayatı taJıtl.,; 
olmahdır. Zira insan kav•e· niyettedir. 811 hua...U ~ 
ti de m&bim surette artmıı· lizlere mllracaat eclil.ıe!., 
br. Sovyetler 3000 kilomet- zım gelen kolaylıi' ..,.-· 
relik bır cephede ıiddetli melerini iıtedilr. 

müdafaa ediyorlar. Burada • -o-- ıeıl 
mühimmat ıarfediliyor. Bu- lr&D hadise . 

•l' aua içia siz Amerika'11arıa Tahran (a.a) - Fart_..&~ 
ia1aniyetine müracaat ediyo- 11na 1are amami i9P.;,.ı 

rum. Malzeme nokıanlığı temia etmek ve pa11li~ 
hürriyete iıık milletlerin ız· olmak içla bqvekil ~ ,ı-
hrabını uzatmış olacakbr. da örfi idare ılAJI 
Malzeme meıeleıi yalnız İD· mittir. ki ~--
sanların hayati meaelesinden Tahraa aakeıi aa•• p-
değil. Eğer Britanya ve müt- mutanı korıeaeral ı-" ~ 
tefikleri geçen seneki harp· medi tatbikata m~lll' CI ' ' 
lerde 1000 top, 2000 tank, tir. Hallua iaıe ibtl,. 

tedbirler ah•mıtbr. .~ 
2000 tayyareye malik olıay- Tahran (a.a) _ faıtl'-
dılar vaziyeti kurtarmak aıaa ıöre lr&ll ve :~ 
mBmkündu. Almanların yap· ıaıeteleri, aÇJk ~ 
tıklarıaa üstün olar1k yapa- lngiliz ve So•yet tı~ 
ma:zaak kurtaJamayız. Zıfe- tarafından bombarda ~ 
ri temin edecek aillhı biıeı hakkındaki mak•~ 
vermek zamanı gelmiıtir. bazı Azerbaycaa t• ,.ı fi 
Harpten ıonra Jünyanın da· de İ•aanca çok tele.~ 
yanacağı prensipler Çörçil m11auam basarat ol~ 
ile Ru:zvelt arasında 8 mad· bumun laarp ,, .. .ı f' 
de üzerine tesbit olunmuı· muhalif balaad.,..• 
tar. 'du tarihi veıikadır ki maktadarlar. ••"' 

barp sonunda berkeai itbir
liğiae sevkedecektir. 811 mii-

Jikat adi bir mülikat dej'il
dir. Nazilerin mezarını ha· 

zırlamak içiadir. Avrupa1a 
Alwanyanın n;zamına bizim· 

kilerini tatbike t•bi tutula
cıaktar. 

Anladık ki harbi kazan-
mak için 11a1ıl çalııılıraa aal
hu kaza mek içia de o ka-

dar çalışmak lisımdı~. Bu 
da gençlere düıea bir va

ıif edir. Harbin çok feci te· 
sadüfleri vardır. Onun için 

ey gençfor ıiıden fedakirlık 
bekliyoruz. 

Gueteler bili .......... ~ 
letia Iranla laarp hl ~t• fi 
l11nmadıklaııaı 1adl'~ 
bilha11a lıaala ~.. ,, 
difmanhk oJmada•;,.a"" 
ettikleri halde bll _..tıf,I 
dımanları halda "'; -fi' 
bir bal bulamadıklafl 
makta dar. "' 

Gene Far1 aj• ...... ~ 
diii bir habere 11;• ,,.)O.., 
kll cama rlaü -··ub' 
radyoda halk• la• 

l;;;;i·:~ ••••• ~ 
•ısı ı•ı•ı pı•;; 

Bundan sonra Iran badi- par Is ... ~ 
ıelerine temaı eden Miıter Karf1yaka 

1 
k ~ /)' 

de lzmir pam• ~ , 
Eden Iran bükümeti ln1riliz fabrikall yoleybol ·~ .. r 
hükumetinin ıartl1r•nı ya- haordu voleybol;.,. ~ 
kıuda öireneceiini bu ıart- yaptıkları fuar k1I ~f' 
larm uğursuzca ıeyler olmı · bol maçlada J1111it ,. ... 
yıı:cıığını ve bittabii muvak- ekibi 1-15, 7 .. tS ,.,- / 
kal olac•ğnu bahrlatmııhr. " lip gelmittir. ~t1 ~ 

r,e inden Ji tı.. Çorakkıpı Polb llerkes' ~ 
~ "· 8b4 Haaıo. akr11a OMDER Telefolll 


