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8. STALININ 
NUTKU 
--o---

Sovuetıer birliğinde 
umumi bir heuecan 

ugandırdı 
Moskova (a.a)-8. Stalin 

bugün sab2bleyin saat 6.30 
da söylediği nutuk Sovyet 
Rusyanın her tarafında he- , 
) ecao uyand11mışhr. Kiyef 
Moskova, Leningrad ve da-
ha bir çok şehirlerde mi .. 
tingler yapılmıştır. 

"'l ~)~tın111unuı? Aıkerliği sevecekain iı;. Yurdunuzu bir cennete çevirmek isti> ormosunuz? Onu 
&111:ııalardan Loruyacık ordunuzıı gözBnilzün bebeği yapacaksınız. 

bir cehenneme 

Moskov•daki ameleler yap
tıkları bir mitingde vatani 
göğüs) erile müdafaadaki 
azimlcrin! bildirmişler ve 
Sovyet kadınlanda iş cep
hesinde bütün kuvvetlerile 
çahşacakJarını ve alçak düı
mana kar§ı muzaffer ola· 
caklarandan emin oldukla· 
rını söylemişlerdir. 

BAŞVEKiLiMiZ iZAHAT 
VERDi. M. M. VEKiLiNE 

ITIMAD BiLDiRiLDi 
Ankara, (a.a) - Cümhu· istediğini ve bunun gizli 

riyet Halk partisi meclis reyle bildirilmesini rica et-
gfubu bugün f evkalide ola· miştir. 
rak toplanmıştır. Celsenin B•ıvekilin bu beyınah 
açılmasını müteakip kürsüye üzerine riyasetçe grup umu· 
~elen Başvekil Or. Refik mi heyetinin Milli Mtidafaa 

-Saydam, Parti umumi beye· vekili balcknıda gizli reyini 
iiain geçen Salı günkü cel· kullanması teklif edilmiş ve 
sesinde Milli Müdafaa vekili intihap daireleri ıır11ınca 
B. Saffet Ankaaın vekillik- reylerini kullanan 223 me· 
ten affını rica ettiğini beyan bustan 14 ünün muhalif ola· 
ederek mumaileyh hakkında rak verdiği reye mukabil 
Puti umumi heyetinin ha· grup umumi heyetinin 209 
kiki temayülüoü öğrenmek - Deoamı 4 ncü salıifeJ• -

------~---------------~~ 
1 Sovyet istihba- 11I S8halin adası-
rat bürosunun nın inkişafı için 

tebliği şirket kuruldu 
Moıkova ( a.a ) - Soyet 

istihbarat bürosunau tebliği: 
Düımaaın molörJü kuvvet· 

lerine karşı çok ıiddetli mu· 
kavemet edildiği gibi diğer 
yerlerde mevzii muhıırebeler 
olmuı bir diiıman kuvvetleri 
mukabil hareketle taarruzları 
durdurulmuıtur. Muharebe 
bütün gece devam etmiştir. 
Düşmanın 61 tayyaresi dü
şürülmüı ve bizim 28 tayya· 
remiz üıleriue"' dönmemiıtir. 
b11aktığı tükeıımez arar 
Kazım Dirik iıminin bilbas· 
sa lzmir ve mülhakatında 
lıer an ve lıer vesile ile ve 
her nevi bayır dualarla ya· I 
dedilrcek kadar bereketli 1 
olduiundandan kadirşinas 
çahıkan ve çahıkanları pek 
çok takdir eden değerli be· 
tediye reisimiz doktor Bch· 
çet Uzdan Küttürparkta 
Kizım Dirik namına ınftn•· 
sip bir Abide yapbnlmuuu 

Tokyo (a.a) - Domei ajan• 
ıının bildirdiğine ıöre Saba
lin adasının inkişafına ait 

işler için bir şirket tesis edil· 
miıtir. Bu şirket şimali Paıi-: 
fikteki tabii zegiolikleri faz· 
lalaştarmak ümidindedir. --.-o--
Türk-Alman 

Paktı 

Cııat Açıkalın 
line vardı 

Bar-

Bcrlio, ( 11.a ) - Huıusi 
muhabirimiz bildiriyor: 

Türk-Almau anlaşmaaının 
musaddı k bir ı; üıhasını ha· 
milcn Hariciye vekaleti 

protokol ıefi Bay Cevat 
Açıkahn Berline gelmiştir. 

istasyonda Alman hariciye 
müsteşara ve bir çok Ahııan 

Son Dakika 

har-Amerika 
biye nazırı 

diyor ki: __ .. __ 
V •Jİagton (a.a)-Amerika 

harbiye nazırı Mister Stimp
son yapbğı beyanatta : 

"Amerikada muaddel 75 
milimetrelik toplarla müceh
hez motorlu kıtalar teşkil
edildiği ve bu farkalardan 
halen 23 adet bulunduğunu 
ıfşa etmiıtir. 

Bu fnkalann me\7cudu 
15,500 kiıiden 14,000 e in
dirilmiştir. Halen silah altında 
mevcudun bir milyondan faz· 
la olduğunu ilive etmiştir. 

Bu 
Rus 

sabahki 
tebliği 

Londra, (Londra radyosu 
8.15) - Bu Hbab neıredi· 
len Sovyet resmi harp teb
liği: 

Düımanla ıiddetli muha
rebeler devam etmektedir. 
Almııı orduluı ordularımızla 
karşılaıtıiı her yerde büyük 
mukavemetimizle karşdaı· 
mMktadır. Hava ve topçu 
kuvvetlerimiz durmadan düş · 
mtrnı ezmektedir. Düşman 

malzeme ve inHnca büyük 
zayiat tebliğde ehemmiyetle 
kaydoluamaktadır. Rus hava 

kuvvetlerinin karşılaştığı her 
harpta daima hava üıtün· 

lüfıünü temin etmekte ol
duğa müıabede edilmek
tedir. ---

---o--
Rumenler en
di~e içinde 
Londra (a.a) - Royterin 

diploınatik muharriri diyorld: 
"Londraya gelen haberlere 

Sovyet- Rumen hududunda 
Almanlarınl9 tümen piyade,3 
tümen süvari ve mot6rll 
kuvvetleriyle 25 tümen Ru· · 
men kuvveti bulunmaktadır. 

Remenler, Almanya muzaf
fer ~lduğu takdirde Macar-
1 rın Tran!lilvanyayı itr•I 
edecekierinden endişe.; et· 
mektedirler. 

Romanyada Alman asker· 
leri üzerine atılan kurıuadaa 
ne komünistler ve ne de 
Yahudiler mesuldür. Lem· 
bergten alınan haberlere 
göre 20·40 y şındaki Po· 
lonyablar .silib altına alın· 
mııtır. işgal edilmiyen Fran· 
sada binlerce Rus tevkif 
edilmiıtir. 

Sıdneyde mü
' him b t) toplantı 

Sidn y (a. )-5000 kitinin 
iştirakiyle y palan bir top· 
1 ntıda Sovyetler birliği ile 
işbirliği y pılması federal 
meclisinden istenmiştir. Bu 
toplantıya Sidney belediye 
ı·eiıi riyaset etmiştir. 

--im--
Beyrutun bom
bardımanı 
hakkında 

talep ~deccj'i:ı. Bu dileğimi- buiciye rncmurn ve Türk ı 
ze bfltlhı lzmhlılcrin i,tirik baş kon1oloıu tuafı dın 

HAYFA 
Bombalandı Beyrut (n,c)-Lübnaa hl · 

kum ti açık bir şehir olarak 
ilin edilen Beyrutun bom· 
bHdımaıu iarıltere •eıdfa· 

edeceiine emil' lmhnımak· 
ta,..ı. 

91RRI SANLI 

karıılanmuıtar. Murabhaeımı· 
J rın iadfii otele T6rk bay· 
raiı çekilmiıtir. 

K•bire (a ,a)-Düıman tay· \ 
yateleri Hayfa iberiae bir ! 
miktar bomba atmıılaraada 
haıar pek asd1r. ı de protuto edilmiıtir. 
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MOSKOVA 
ŞEHRi 

Almanlwnn Moıkova J ofu 
üzerinde ilerlemek üzere ça· 
hıtlkları bildiriliyor. 

Çarhk zam oında Rusya
nın eski merkezi Moıkova 
idi. Biitüa Rusyaaın en k • 
Jabahk beldesidir. Kendi 
ismindeki nehir (Moskova 
aehri) bu şehrin ortasından 
reçer. 
Ruıyaya müteallik bütün 

m&eueselerin olduğu gibi, 
beynelmilel mahiyetteki ko
minterain ve kızıl ıendika
Jarıa merkezleri de Moskova· 

1 dar. Şehir, kiliıeleriyle, muh
telif üniversiteleriyle de meı· 
hw-dur. Üç köıeli ve ıurJar 
ortasındaki Kremlin sarayı 

ıehria en dikkati calip yapı· 
ııdır. 

Vasili • Blajenaki kilisesi 
ve eskiden bir çok ıiyast 
lratliimlara, ıimdi de geçid 

• resimlerine sahne olan Kızıl 
11 meydan bu kalenin yanında

dır. Kilisenin soğan şeklin
deki kubbeleri renk renk 
poraelenlerdendir. Ve bir 
1anat faheseri 1ayılabilir. 

Efıaneye nazaran bunu 
yaphraa Çar, mimara ıor
muı: 

- Daha iyisini y•palilir 
misin ? 

Mimu, yeni bir ıipariı 
alacağını sanarak: 

- ~ab bay, baımetmeap! 
- Oyleyse, 2özlcrini kör 

edin ki, yapmasın .. 
Ve emir infu. edilmiş. 

1 Moıkovada eıki ve yeni 
1 bir çok müzeler, ilim mües-

1 
1 

senleri mevcuddur. Müze
~ leria en meşlıuıu · lrtiyakov 

galerisidir. 
1 

. 1 
O' 

• • Moıkovanın ilk tarih saf-
• hHı meçhul kalmıştır. Tarih 
~ eserlerinde bu şehirden 1147 
yılanda babsoluaur. Beldenin 

1 t . . G 
1 uısı prcaı eorri Dolgo-

l,. rakiye atfedilir. 
11 Riaıan prensleri tarafından 
4 mubt.,Jif 1eferler zaptedil
miıtir. (1176). Bilihare Ta· 

ı tarlar da buratıaı aldılar 
1 (12371. 

Moıkova, Ruı eraziıinde 
e Tver ıehriyle rakip vaziyet-
1 teydi. 

Dimitri lvanoviç, Kremlini 
l çok iyi tahkim ettiyıe de 
Mogollar ıehri ıeae yağma 

)eclebildiler '1367). 
Rus birliğini viicuda geti· 

1ren Moskof prensleri bura· 
r11aı Tatarlara karıı müca
~ılele merkezi haline soktu -
ıar. Üçüncü ve Dördüncü 
alvanlar Moıkof Çarı ünva
i11nı aldılar. Şeıbri zengin· 
•ıtirdiler. 

t Oa altıncı ve on yedinci 
ıaarlarda L hlilerin istilasına 

\Daiaıen inkişaf devam etti. 
• 1712 de merkez, Peters· 
• arra nakledilince, Moıkova 
1 
ayıtıht olmak 11fat1nı kay· 
etti. 
Nıpoleon istiliınnda ıebir 

••dı (1812). 
1918 de Moskova gene 
uyaaın merke:zi bıline 
tldi. 

(HlLiiN si51J 

...... şehir Haberleri.:---

Şehrı izde ·ve 1 

vi ayete ek-
me işleri 

---o----
Belediye memurlar1 y6zde 

elli buğday, yüzde otuz .rpe 
ve yüzde yirmi nisbetinde 
çavdar harmııoından an imal 
eden fabrikaluı ai olarak 
teftiş etmiıler. değirmenler
den dökülen unlardan nü· 
muneler ahntnış ve bunlar· 
dan ekmek çıkarılmııtır. 
Sıkı bir nezaret altında ya
pılan bu ameliye neticesinde 
çıkarılan ekmekler ve ayrıca 
bütün fabriac fardan alınan 
unlar belediye kimyehane
sinde tahlil ettirilmiıtir. 

Tahlil neticeleri ile ekmek 
ve unlardan birer nftmuae 
mufaaıal bir raporla Ticaret 
vekaletine göaderilmittir. 

MÜLHAKA. TT A GÜÇ· 
LÜKLER 

Ticaret vekaletinin verdiği 
bir emir ü:r:eriae, yeni mah· 
sul ahnacaiı için mülhakat• 
buğday, arpa ve çavaar 
verilmemesi, bunların kendi 
iıtihıalleri ile idare edilme· 
leri bildirilmi,tir. 

Aldığımız haberlere göre 
bu vaziyet bazı kaza ve 
aahiyelerimb:de güçlüklere 
meydan vermiştir. lzmir böl
gesi geoit bir istihsal saha11 
olmakla beraber bir kısım 

kazalar hububattan ziyade 
üziim, tütüo, zeytin ve mııır 
gibi maddeler yetiştirdikle· 

rindcn ötcderıberi ekin iıtih· ı 
salleri~kendi ihtiyaçlarını kar· 
şılamağa kifi gelmemekte~ 
dir. Bu sebeple yeni mahsul 
tamamen alıncaya kadar 
eskiden olduğu gibi kazala· 
rımıza bubub t verilmesi bir 
zarurettir. 

Vilayet makamı bu vazi
yeti Tic ret vek h tioc b'l 
dirmiştir. 

HALKIN SESi ~:~.~r 
Çocuk si ge
mekurumunun 
muvaff~ k"yeti 

Çocuk esirgeme kurumu
nun faahy ti günden güne 
zİyildcleşmektedit. Bu hayırlı 
kurum birçok yerlerde açtır· 
dığı çocuk bakımı evlerini 
muntazam bir bale koymuş f 
ve muvaffakıyetle devam et· 
tirmekte bulunmakhdır. i 

Böyle hayırb cemiyetlerin 
faaliyet ve muvaffakıyetle
rini allnşl m m k elden gel· 
miyor. Varolauaiar müteşeb0 

büıleri. 

Bu korum mürebbiyelik 
içindir. Kız taleb kaaydaın 
temmuzu ıo ana kadar uzat· 
mııtır. 

HALKIN SESi ::~rJ~ 

Halkevinde 
ıngilizce öğrenmek 

mümkün 
ı-.--·1---

Tam ve mükemmel bir 
şekilde öğretiuceyc kadar 

devam etmek üzere Halke· 
vinde lagiliıce kursları açıl· 

mıştır. Bu kuulana lngiliz· 
ceyi hiç bilmiyen, az .bilen 

ve daha iyi bilip te ilerlet· 
mek istiyenlere ait olmak 

üzere üç kursa ayrıldığı ve 
kayıtların 15 temmuza kadar 

devam edeceği öğrenilmiştir. 
la&'ilizce öğrenmek iıtiyenler 

bu fır11ttan istifade etm~li
dir. 

Şehrimızde 

Boks canlanacak 
----o---

iz mir spor f •ali yetinde 
bokıun da yer almHı için 
çahımalara baılaoılmııtır. 

Karşıyaka gençlik klübü 
jimnastik ıalonunda ıimdi-

lik haftada iki rün bokı 
antrenman gllaü olarak teı· 

bit edilmiıtir. 8. Süheylinin 
acı:aretiade çahııcak olan 

bo ıörler idmana sHt 18 
de başhyacaklard11. 

Amerikada Nevyork şeb· 
rinde yapılan bokı müsaba· 

kalarında altın kemer ka

zanmış olan milli bok örJe

rimizden Melibin eğabeii 

olan 8. Sübeylinin bokıör· 

lüğe hevesli olan grnçleri· 

mizi kısa bir zamanda ye

tiıtirmeğe muvaffak olacağı 
ümit edilme tedir. 

Gidenler 
Güzel sanatlar akademeıi 

profcıöılerioden B. Vedat 

Ar, lzmir Jimanl111 müdürü 

B. Niyazi Gülen lstaobula, 

maliye müfettişi B. Sait Er· 

gin Aydına, Manisa m•arif 

müdürü 8. Biliil, Manisa hu
susi muhasebe müdürü B. 
Hasan Güler, lobisarl.r baı 
müfettişi 8. Hakkı Tangut 
Maoiıaya gıtmiıleıdir. 

-----o---
Fuarda 

Piuanao pavuonu 
hazırıanıuor 

Milli piyango müdüriyeti 

fuarda bir pa~yoo bazu lat· 

maktadır. Fuar zamanında 

Milli piyangongo keıidesi
nin lzmirde yapılması ıçıa 

de icap eden t~rtibat •ha· 
mııtrr. 

-22-

De i Memiş bir puntuna ge 
kıskıvrak belinden yakabf 

Memişia oı t ya çıkışı son 
deıocede m r simsiz olmuı, 
ekseriyeti Bulgar olan aeyir
c:iler arasındaki Türklerin 
alkışları diğerlerinin vavey
lalıan 11aıında boğulmuştu. 
Memiş vuiycti kavramıı 

gibi idi.. Zaten o da ne 
alkıı bekliyor, ne c!e: 

- Haydi Memif! .• 
- Haydi arslan!.. 
Diycı ~bajıracak bir ses 

iıitmek iatiyordu .. 
Onun bütün &midi, halkın 

Çalmofu alkışlara boiduğu 
bir 111ada, o da hasmını bir 
manda ıibi altına almak, 
deli inek buzağını çijner 
gibi ezip hırpalamak, ondan 
sonra da binlerce Bulgarın 
önünde omuzlarını yere. vur
maldı ... 

Deli Memiş yağ kazanının 
başına geldiği zaman biç 
halka bakmıyor, bele meıhur 
hasmı Çalmofa merak edip 
de şöyle kaçamak bir nazar 
bile almıyordu ... O, bildiğini 
okuyacak, alnanda yazı11 ne 
iae o olacakb! 

Kendinden o kadar emin 
görünüyor, kendine o kadar 
imanla güveniyordu ki, da
vullarile, zurnalarile, yüz 
binlerce insanın niraiarile 
Çalmofa tezahürat yapılsa, 
Deli Memiş yine bildiğini 
okuyacak, herhalde elinden 
geleni geri ko)·mıyacaktı!. .. 

iki hasım, yavaş yavaı 
ortada dolaşa p, birbjrlerile 
tutuımığa başladıkları za. 
maa, halkın heyecanı :ııoa 

haddine gelmiş, Bulgarca 
narelar tekrar ayuka yüksel
mişti ... 

Daha ilk b4mlede Deli 
Memiş şim~ekler çaktırıyor, 
vurduğu ~ı enseler, daha 
tutuımanın ilk olarında 
koca Çalmofa nasıl bir peh· 

ı Hergüa ilk ıeanılarda Birinci (IS) 
ı Bugün matinelerinden itibaren iki Defil 

! ELHAMRA Sinema 
f 1-3 hpap _Çav~şlar Sil' 
ı TÜRKÇE SÖZLÜ ~ 

f 2-Manon Lesko TORKçt: 5' 
: Sc aslar : 3 Ahpap Ç vuıhn 2.30·6·9.30 
ı Maneleıko 4·7.30 ..J1f1. 
ı Cwnarleai ve Pazar güaleri 11 de ~._, 
ı Y ız fiatl ri : Birinci 25. Balkon 30. Koltuk

5 ı ılarda Birinci 15. B•lkon 20. Koltuk 2 
ı Cumartesi Talebe seanslara 10 ku 
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..... llrın ha cm« 35 .. ım_ dr 
il 40, 45 bin tona ıktı. 

~ 

erika 52 bin tonluk 
ıırblılar yaptırıyor 

~~t 
41
-2- zublılartn hacmi 40 bin ton· 

' ~· lllanlar buau da dur. 
~\~ 'Yerek daha ağır Silihlarln •iırhğı da art-
,~ ~•tli zırhlılar in· brılarak 8 bae 40,6 hk. 12 
~~rl& vererek 1936 tane 15 lik, 12 tane 15 lik, 
_"'t tı ıa' 1938 de von 16 tane 10.S luk topa çıka· 
~~ hl•run iaşa et· rılmışbr, Bu zırhlaların °tü-

~s ~· llıııl•rdı. Bu zırh· rati 28 mil olacaktır. 
a 111 toıa hacminde- Almanya bu ıuretle büyük 
' zırhlılar inıa ederken ingil-
~--e 38 lilc, 12 tane tere de tabii likayd kafma-
ı_~ lS lik, 16 tane mıf, büyük gemiler ioşasıaa 

~ti, t~pk vardır. başlamıştır. lngiltere 35 bin 
l. ~;• 26 mildir. Bu tonluk beı zırhlı inşasına 
~ .;,• . Biamark yeni karar verBJiş, bunlardan 
.·'ti ._~ lllıt ve iki ıafta beşinci Jor j ve Prince of 
~: relen deniz Valeı ismindeki ikisinin in-

ltipitı':de babrılmııtır. ıasına 1937 de başlanmıştı. 
\t il de biımete Bu iki zırhlı bu sene biı-

~· "• oldup tahmia mete girmiftir. 1938 de in-
llt..~ şa11na baılanan Duk of 

d,~ '- iki zırhhdaa York, Jellico, Beatty adın-
'- '-••~~Jilk üç z1rbh daki diğer üçü 942 iptida-

~ ~lat·~•tbr. Bunlar· larında hizmeto birecektir. 
\ ~-d~ı Deutaclıland Bu zarblıların başlıca sı-
\ı.~ l•rleri 1940 da lihları 10 tane 35,6 hk, 16 
~' lcoanıuıtur. De· tane 13,3 Uik toptur, Sürat-
~ ~i: ıelecek sene, leri 30 mildir. 

"'-h de 943 de bit- lngiheredt' bunlardan baş-
teınddir. Yeni 'ka 937 de daha büyük 4 

~Adliye 
lltnamesi "k ....... .._,,, "" --~ lii lla••ıla arfa hukuk 

'~:~ ~iyarbakır hu· 

zırhhnın in~a31aa karar ver
miş, bunlardan Lion ve Te· 
mer1ire adındaki ısının o 

ıeue, diğer ikisinin 939 da 
da inıuına başlanmııtar. 

Y ~Dİ ıırbhların hacmi 40 
bin toadur. Her birinde do-

kuzar tane 40,6 lık top bu
lunacaktır. Lion ve Tcmer•· 

~'lt"t ebmi Cirit, ko
~ ~ htkinıliiine Çar
~), So 

1
.'c bakimi IHbrl 

\l' ~ 1'• ınaaılı An· ire 942 ıonauda, sonuuda, 
-~ --~ maavialiiine diier iki zırhlı 043 iptida-
\~~ d kalriın mua•İ· lannda bizme te girecektir. 
\ı. "-~ olrtora Fikret ar- - Sona oar 
~ ı_' •llllc hikimliiine 
~ ~~.t•l ceza evi mü
,,, b •dir Uluıoy, Di-

~~ ~~~"~le hakimliiiDe 
~ ._, 3~ bikimi ıuuri 
~ ~'t lira nıaışh De· 
\ ~ :.!lki111liiinc Geb· 
~~· S"telci~i Burbanet
~ ş,.,~n bikim mua· 
~~ ~~~"-ti1ai ••dt rahiıar ha· 
~~•le· Şewket Tiire, 
~ •aa ınaavialiğine 
~ batlıi'lıirn muavini 
~L. ~L. '-lfllcer. Erzurum 
, ~L. "1'1ıli .. • 

--.. --
Muilada 

Faudalı uaömurıar 
Mugla-Milisa ve Muğla 

civanna klfi miktarda yai· 
an yağmurlardan tütünler 
ve mahsul çok istifade et· 
mittir. Zürra memnuadnr. 

LASTiK 
Mühürler 

(HALiON sesı) 4 Temmuz IM1 

~ ~ ~ ·~ıu-.•~r ~ıııı:::s:R 1 
.......... '\>~•• .... . 41-...... 1"" ...................... .. • • BE LEHi~ li 337 m .. lar ve şimdiye : 

i 
i 

• ıi k .. d r y a a yaptırmı-
1i y.. lar çağrılıyor • 

.l :'&" 

Sıbilpak g zin?su"Jda 
Hü eyin oğlu Kurban sar· 
hoşluk sıltkasilc Saıt oğlu 
gr.rıon Hayretti11e bıç k 
ç .. ktığ·i.Jd,.u yakulanmışhr. 

§ Als;ncak şehitlerde Ba
ki oğlu Recep bindiği attan 
düşerek yaralanmış ve h ı· 

taneye ka.lduılmıştır. 
§ Mimar Kemalettin cad

desinde Hasan oğlu Alinin 
üzerinde enar bulunarak 
ehnmış ve hakkında mua
mele yapılmıştır. 

§ Yeni sinema önünde 
Ali oğlu tnvukçuCemal Hasan 
oğlu Salih ile ararırında çı
kau kavgada Salibi bıçakla 
sağ böğrü rıden yaraladığın· 
dnn yakalanmıştır. 

ı Talebenin v~. son yoklamalarını kaptarmı- ı 
: yanla ın vazlyetlerl. : 
: İZ MİR Y ABANCl ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLI· : 
: GINDAN: : 
ıt-1337doğumlu y .. b acı ctalm ikiaci yoklamalan23temmuıı 
ı 941 güoü•ıden itibnre a\iıığıd ki liste mucibince başlıya- ı 
ı c11k 13 ağustos 941 güuüne kadar şube merkezinde de· ı 
ı vam edecektir. Listedeki sıra :ıumaraları şabemizde ilk ı 
ı yoklama olarak eratı:J cüzd•nbrın:ı ş;ıb~mizce yazılan nu- ı 
ı m uir.rdır. ı 
ı 2-Başka doğumlulardan talebeliği dolayisiylc 940 se- ı 
ı nesiue kadu tecilini yGphrmış olanlardan balen talebeli· ı 
ı ğe müdavim olacaklarla mektebi terkedenler (talebeler ı 
ı mektep vesikasiyle) 4/8/941 pazartesi günü müracaat ede- ı 
ı ceklerciir. 1 
ı 3-Başka doğumlulardan olup ta aıbbi durumu dolayı• ı 
ı siyle son yoklamaları tehir edilmiş olanlar S ağustos 941 ı 
ı lllh günü müracaat edeceklerdir. ı 
ı 4-Birinci yoklamalar1nı ysphrmıyaa 337 doğumlu erat : 

Tek tip ayak- ı 6181941 çarş•cb• güaü müracaat edeceklerdir. ı 
ı .. 5-Memlcket içinde doğup büyüyen ve yahut muhacir ı 

kahı İmali : vey4 mülteci olarak g~lip te geldikleri ıene yaflar1 22 de~ ı 
: küçük olanlHdaP buguae kadar her ne sebebe mehDI ı 
ı olursa olsun ilk ve soa yoklamalarını yaphrmayıp yokla- ı 
: malarını yaptırmayıp yoklama kaçağı kalanlar 7/8/941 ı 
ı perşembe günü müracaat edeceklerdir. ı 
t 6 Şubede izdiham olmaması için yabancı erattan 941 ı 
ı yoklamalarını yaptırmamış olanlann karar almak içia 23 ı 
: temmuz 941 tarihinden itibaren cumartesi ve pazar· fÜD· ı 
: leri h•riç olmak &zere ber gün öğleden ıonra müracaat- 1 
: hırı kabul edilecektir. ı 
: 7-TecU, terhis, aile, nafaka işlerile beraber sair iıle- ı 
: re müteaJJik müracaatlar keıa cumnrteıi ve pazar güale- ı 
: ri hariç olm k üıere her ~üa öğleden sonra kabul edile· ı 
ı cektir. ı 
ı 8-llin hilifına hareket edenler ı 111 sayılı kaaana• ı 
ı muaddel maddeler mucibince cezalanacakluı ili• olaaur. ı 
: 337 DOGUMLU FRATIN i~INCI YOKLAMALARI ı 
l İCRA SIRA NUMARASI ı 
ı 1-100 23 Temmuz 941 Çarşamba 8 .30dan 12 ye kadar 1 

Pek yakında piya1aya çıka
rılacak tek tip ayakkabının 
İo al ve fiy11tlarının teıbiti 
etrafında bazırhklar ilerle
mektedir. 

Tek tip ayakkabının fiya· 
tını tesbit hususunda Tica-
ret Vekileti lstanbul fiyat 
murakabe komisyoDulİa tali-

mat vermiştir. Bu komiıyo· 

nun teıbit ve Vekôletin 

tasvip edeceği fiyat üzerin
den piynsaya çıkarılacık o
lan ayakkabıların imali için 

lüı.umlu olan malzeme Ma· 
cariıhn~ ısmarlamıştır. 

---o---
TerbiUB enstitOsOne 

giril . imtihanları 
Temmuz ayının ort•ların

da Gaı.i terbiye euıtitüsü

nün muhtelif şubelerine gir
mek için müracaat eden ta
lebenin m&ıabaka imtihan
ları bu ayın ortalarında ya
pılacakhr. 

ı 101-200 24 " 941 Perşembe " ,, " ı 
ı 201-300 25 " 941 Cuma " ,, " ı 
ı 301-400 26 " 941 Curnarteıi ,, ,, " ı 
ı 401 ·500 28 ,, 941 Pazarhni " ,, ,, ı 
: 501-600 29 ,, 941 Sah ,, ,, ,, 
: 601-700 30 ,, 941 Çarıamba " ,, ,, 
ı 701-800 31 " 941 Perşeınbe ,, " ,, 
: 801-900 1 Ağusloı 941 Cuma ,, ,, ,, 
ı 901·sonra112 ,, 951 Cuınartesi ., ,. " 

: *** 

i 337 doiumlular yoklamaya 
, 9EY- f çağrılıyor. 

L UL : izmlr Asker ilk Şubesi ea,kanllğından : 
: 337 doğumlulwrıo İkinci yoklamalarına 1 temmuz 941 

Baha
- : den itibaren başlanacakbr. Mükelleflere ait davetiyeler 

ı çıkaralm1ştır. Her mükellef k~ndine gösterilen tarihte ıu
ı beye gelmeğe mecburdur. Kendilerine davetiye çıkarılma• 
f mıyan 337 doğumluların dahi şubeye müracaatları mec• 

d ı burdur. Aksi takdirde gelmirenlerin 1111 Aı. kanununa• 
eposu : muaddel maddeleri mucibidce şiddetle tecziye edileceii 

rat 

\ ıqlbi li ıuıe Ağrı ıor-
\ ' ._ llrrem Damah En Sağlam En z.,;f ,,.e Eo Ucuı 
'"'tea '~h . Şebinkarabi- Listik Mühürleri ancak Hiıar 
~ 'ort •lunıliğine Su· önii Bakırbed~staD No. 48 

Her cins baharat, Tuva
let eşyası, kumaş v" mobil· 
ya boyalan, Karpıt, Kar 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer ntitlt r fiatl r normal 
kalite ekstradır. 

ı ilin olunur. 
...... fi ......... ,.. ..................... ,~ .......... .. 

~)i1a 11 halcinıi Sabri I· N. ltıldar Atefyesinde 
V•ı :dil11ıi1llr. yopdırobilirıiaiz. 1-6 

d."' •Yet Daimi Encümenin-
~ ~' ,..... . ~·~~l ~ctralb yolunun 0·1·750·3-1·200 arasında 2450 
~ '"'u il ıa katran sat1u kaplama inıaıh 7284 lira ke
,1 ı'~1t11ı' 217/941 tarihinden itibaren 15 gün wtlddetle 
~,~dıt. 'Ye çılrerı1mııtar. Muvakkat temi11at miktuı 

~ • .. ika almak ilıere Turistik yollar mıntoka 
\~ 'tı h' •e ekıiltmeye lıtirak içia de ihale tarihi olan 
~~ ''-ılte rlaB ııat 11 de yDıdı 7 ,S temiaatla

•tıikalanaı •••İl•• E•clme•• mlraca•tlen. 

Cilt v ... Züh.·e"i H. talıkları 
M6tehas!ısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkioci 8P.yler So. No. 79 

Dr. Fah Işık 
lırmir Memleket ba lanHI 

Roıııtkea mötebaHıaı 
ltonUı:ttn .,.. Ele~trlll teda•ht 
J apıhı. Udacl IM1leı So aı. 

1 Ne T&LBPON. 2!.Cl 

Sümer bank 
Hatauda ve şarkta 
iki ueni şuba açıgor 
Ankua - Sümetbank Ha

tayda bir şube 11çmnğ k 
rar vermiftir, Hazırlıktır k11a 

zamanda iııoaal oluuacak, 

şube Autakyad1ı çılacakhr. 

S&merbank, şark viliyetleri· 

ı Ista n bulda 
ahve tevzi 

tına başlan 
lstaobul - Bu sabahtan 

tibareo şebrimixdc kah 
tevziatına baılandı. Polia • 
bekçiler vaııtaıiyle her m1a 
takadaki evlere birer nu 
ra dağıtıldı ve banri k 
\eciye mürrcJ t edıp k 
ve alabilecekleri blldirl 
Bu umara ile milracaat 
decek olanlara yelmİf 

mixde de bir ıube açm:ak kuruı mukablJlnde bir 
icar••••• ••rmiıtir. ı ket çekilmit kah•• Yeril 



RADYO 
GAZETESINDEI 
Razvelt Nutuk Söyliytc~k 
Ajanı haberleri reiıic6m

u Raıveltin burüı1 /agiliz 
illetine llitaben bir nutuk 
1leyecegini bildirmektedir. 
temmu.ı Amerikanın milli 
ı1ram günüdür. Bu tarihte 

iaiclmbur lnrilizlere hita
aa ehemmiyet verilmekte-

Japon baıvekili preaa Ko
ye japon milletine bita
ıda her ne olursa olıan 
poayaaıa kendi çizdiii 

1 lclan yiireceiini baıka mil· 

1Jeria yaphiıaı y•pmıya-
4iı•• ve ancak kendi kuv
~tine gliveaeceiini ıöyle
~ ıtir. 
l.paaya Ve Sovyetler 
~l.panyol Hariciye nazırı 
~ Serano Suaaer, Doyçe Al
t manya Zaytunsr mubabi
' ıe beyanatta bulanarak is
Payol milletinin bugün ea 
l.,ak diifman ıaydığı Sov
Pt Rusyaya yapılan harbe 
:~1t kalmasının imkiaı 
~:aachğını ve hilen Ruı-
11a bulanan ve iıpanyol i-
1111 Sovyetler tarafından 
1 edilmiş olan İspanyol 

ı :11klar1aıa vaziyetiui is-
. ıyol milletinin asla aaut

racaiıaı ıöylemiıtir. Na
l l.paaya ile Almanya a-
1 ıada tam dostluk mev-
~· bulanduiunu ve mihver 
!'erinin Avrupayı bir an 

1reJ ıulha kavaıturacağıaı 

1
r• etmiıtir. 

1 1:,ausa 9e İngiltere 
l:ieçen ıene dün yaai 3 
ı•mazda ıimali Afrikada 
"'nelkebirde bulunan fraa· 
• zırhblarını lngilizler topa 
)mDflar, Brötanya gemisi
:ıı.atarmıılar Düakerek ve 
anı zarblılarını da ateı 

1 
mitlerdi. Busrüaüaün yıl-

1ılmil dolayiıile dün ıa
cıld Pariı srazeteleri ıld-
Ji aeıriyatta bulunmuılar 
• iki yiiz bahriyelinin 
ualannı anmıılar ve 3 
ımaı gilnünüa bir matem 

•~ı•ı.-1 olma11nı teklif etmiı· 
llir. 

'!!!!~~~~~~~~~~~~~~-'ıor11çte nı aıaıtr 1 

RADYO • JELG Af HA ERL RI A•manl;-"fe1' 

lngiliz harp 
kabinesinin 

ıomasslli lahtrade 
oturacak .. 
---o,--

Londra, ( a . a ) - Orta 
ıarkta harp kabinesini tem· 
sil etmek ilzere harp kabi
neai azalıiına tayin olunan 
Lord (Litteltonun fa•liyet 
merkezi Kahire olacaktı •. 
Fakat mumaileybin faaliyeti 
M111rın dahili işlerile alaka
dar olmayacağı gibi Kahi
rede bulunan lcgiliz büyük 
elçisinin Mısır hükümetile 
müaasebetleriae de dokun
mıyacaktır. Kahire snf ko· 
laylıiuıdaa dolayı ıeçilmiştir. 

Lord Litteltonun faaliyeti 
Mısırın hükümran devlet 
vaziyetine biç dokuamıya

caktır. Mumaileybia ıivil 
vazifeleri arasında propa
ganda ve diğer ıiyaıi faali· 
yetler de vardır. 

- .. --. . 
Refah vaF~ uru. 

muzun batışı 

Ankara - Büyilk Millet 
Meclisinin bugünkü toplau· 
hıında hülı.üme:tin, ıarki 

Akdenisde batan "Refah,, 
vapurumuıtua nasıl battığı 

hakkında yapılan tahkikata 

dair beyanatta bulunma11 
mabtemetdir. _ .. __ 

Amerikada 
mühim talebler 

Haziranda b -
tırılan lngiliz 
vapurları kaç 
tonu __ huldu ?j 

Berlin (a.a) - Alman baş 
, kumandanlığının tebliği: 

logiliz iaıe seyrüseferlerine 
karşı yapılan mücadele ba
zıran ayıoda da beklenen 
muvaffakıyetli neticeleri ver
miıtir. 

Donanmamız ve hava kuv· 
vetlerimiı tarafından 768956 
toııilitoluk düşman vapuru 
batırmııtır. Bu&ların 417450 
toailitosuau denizaltılarımız 

batırılmııtır. Bunlara düıma
aın maynlere çarparak batan 
ağır k•yıplaranı ilive etmek 
icap eder. 

Bundan baıka büyilk mik· 
darda ticaret gemisi o dere 
ce aiır hasara uğramı§tır ki 
düşman iaıesi için tamamiyle 
veya uzun müddet için kay
bolmuı telik11i olunabilir. --.. -
Başvekilimiz 
izahat verdi 

-Baıtaralı 1 inci aahifede
reyle Milli Müdafaa vekıline 
itimad bey•n ettiği anlaşıl
mıştır. 

1 ·r h kalide ah"sl 
ngtı ıbzl. v ~va vaziyeti" iljıl 

e ıgı • 
it Alman taggaresl etmışler .,,of 

do O Old
.. Londra (a.a) - N ,art 1 r u ajansının bildirdi~iae J\l ...... 

--o--- lsveç gaıetelerı . ,1f 
Londra (a.a) - lagiliz ha· makamlannıa bütün t•:,.ı 

va ve emniyet nezaretlerinin Norveçte fevkalide • jO' 
t~bliği: · vaziyetini ilin etmiş old:ı1,. 
lngiliz bava ve kuvvetlerine nu yazmaktadır. Baıı b 111•" 
mensup tayyareler dün Fran- lerde örfi idare iliD 

0 

sanın iıgal altındaki hedef- muıtur. p•d 
lere taaruı e.tmiılerdir. Ora- Ruıyaya karşı selli~· 
da rastladıkluı düımau tay- besledikleri zanoediJeo i~İ 
yareleriyle derhal harbe tu• çok kimse toplanmıı "' .ı• 
tuşan lagiliz tayyareleri ı ı yeni tebaHÜt kampı te d• 
düıman tayyaresi düşürmüı- olunmuıtur. Bu kamP

1
'' ı•• 

lerdir. lagiliz tayyareleriadeo ek1eriıi iıçi hareketin.e ~.,.. 
6 avcı ve bir bombardıman ıap yüzlerce Norfeçh 
tayyareai kayıptır. dır. 

lngiltere üzerinde düa yal
nız bir düşman tayyareıi 

görüimüştür. Su tayyare bom· 
ba atmamıı ve öil.edenı onra 
parçalanmıştır, 

iSPANYADA 
Gön0118 kagdı bitti 

--o,--
Madrit (a.a) - Sovyetler 

birliğine karşt gönderilecek 
seferi heyete dahif gönüllü
lerin liıteleri lıpanyol ıehir
Jerinde dün saat 24 te ka
pAhlmııtar. 

--o--
Jtalyanlar Rot 

yaya asker 
gönderiyorls' 

----- .,,11,i 
Roma (a.a)-B. M~ lit''e 

bu sabah Sovyetler bıd c•~ 
kattı harbe iıt:rak e ~ıtil'· 
cüzütamları teftiş ~tlll• f o• 
Alman kara ate~e~ı .,ı•' 
Biatente Mu1101ia1Dlll 1' 
da idi. • ,. 

Hunu müteakip ruznameye 
geçen heyet, Hker ailelerine 
yardım mevzuu üzerinde Karşıyakada 
tetkikat yapan parti komis· 

Kıtaatı teftişten •00
' b•' 

Musıolioi bir hitabede tef' 
laaarak BolıevikliğiD • 11•· 
bindeki harbın ehelll111 

tini tebaı üz ettirıniıtir· 

yon raporunun müzakeresine Gard en uarti ---o--- 1--b•ılıyarak. bu mıı v.ıu üze-. ---o-- Entarnasuonal bll dl 
rinde mütalea dermeyan 
eden bir çok h.:..t:pleri ve Karşıyaka gençlik kulübü 1 k 1 1 vafat 1 
buıiakii kanuaua tatbik mevsimin ilk gardeopartisini 1 ra s •1°' 
edilmekte olan ıekillerini yarınki Cumartesi akşamı, Bülueş (a.a)-Eat"'11

• ,,, 

izah eden dahiliye vekilini Karııyaka Bostanlı Neıe nal havacılık reisi d8~1tfr· ---o dinledikten sonH, asker gazinosunda verecektir. Gar- bah burada vefat etsO 
Va,hıgton (•.•) - logil· ı 1 d t' · ki' ı· ai e erine yapılacak yardıma enpar ının ıev ı ve neıe ı --o - ti 

tereye yardım ıuretiyle ~me- daha aemereli ıekiller veril- geçmesi için bütün hazırlık· Nazarı dı•k1'" .. ., 
rikayı müd .. f.ıa kowiteai ga- mesi mütaleasını ve bu dai- lar itmam edilmiş; mütead.. ,. ,...-
zetelerde Amerikanın aemi rede bı"r kanun li b dit sürprizler tertip olun- ,,.,1ıç .. , • yı ası lzmir ıimit ve ge t ~ 
kafileleri teıkil etmesi ve t.nzimi ile Meclise &"etiril- muıtur. lzmirden gelac~kler esnafları namına Ab::;· .. ,.1 
bütiln mevcut tayyarelerin meıi ricasını dermeyan et· için Karııyakadau saat 1,30 daş ve Mehmet l ';.-

Amerikan gönilllüleriyle Av- mekte bulanan komisyon da vapur vardır. iskele ile imıalariyle aldı;u11ıJ • dJ' 
rupaya gönderilmeai, Ameri- raporunun hükümete tevdiini Bostanlı arasındada dıima bir mektupta bti)isate 

\merilrada Harp Cereyan· kanın müdafaaaı için Atlan- kabul etmiı ve celseye ui- tramvay iıliyccektir. 
ha yet verilmiıtir. yor ki: ,i_,JC 

•\merika bahriye nazırı al
i Kaoks gazeteciler top
ısıada evvelce yaptığı 

.a.aatta israr etmiştir. Bu 
natta Amerikaı11n barb; 

7esi lüzumunu açıkça 
miıti Gazeteler albay 

~kıan beyanatı üzer inde 
l.lea yürütmektedirler. 

t ları henüz Amerikaaın 

,a korumak fikrinde olan 
lazveltin ıiyaaetine uy
olmıyan bu a6zlerin bir 

r.e azaıı tarafından ı6y
lt olmaııaa hayret edi-

tik ve Pasifik okyanuıların- Ankara, (a.a) _ C. Halk AJt kf "Ali.kadar maka111l•'' .,,,.-
da iıtinat noktalarının işgal ınpar a ı· . ..,o -partiıi müstakil grup reis ve gevrek ima ıDI .,d• 
olunması taleplerinde bulun- k"ll'" · d d 1ı1"1 "Jj ve ı ıgın en: T• f bir ibti) aç sayma 1 ır 
muştur. Cümhariyet Halk partiıi ıya 10 olacak ki 27 bar:ir•0 .,,,, 

· f mü!lRkil grubu bugünkü lzmirin. en litif, en hava- tarı"hı" .. den ı'tı"bare• .bİ''1·~·-mı e kir1 lagiltereye yardım ı d .. Y 
d 1 top antı11n a parti grubunda dar •e •ir"ın bı"r ko"11:•sı· olan ,·,.,o "' 

e i meıini istemektedir. Le- baıvekilin beyanatlnı dinle- .. v y"' lr.rıa yapılması 7 ,,,tl'e• 
vazımın filen teılı"mı· ıure- Albnparkta bedii güzellikler 1 t k t" Dil 

mit ve vekillikten affını rica ge en e ıp u d"r ·t 
~· J d ı meftunu eller tarafından bir · ı r ı · ı...a .. ıy e yar ım yapı amıyorsa etmiı bulunan Milli Müdafaa ten vaz geçmıı e P'. 
bunan umimi efkira bildi- vekili Saffet Ar1kan hak- cennet bahçeıi haline çev· Buaunla beraber "il -~..J' 
·ı k d 

1 
k rildikten sonra oraya bir de • .. 9~1, 

rı mesi ve çaresinin ıöylen· ın a cra ve illeri heyeti Ye gevrekler yıo... 
0
,. T · ı d zmrif ve müstesna tiyatro 0y .u mesı iıım ır diyor. reiıinin müstakil grubunda makta devam olu0 ·~llS ,,. 

A • · · · - k d · · ıahnesi ilive edildiğini ı.. ·~ .. ,.,. meriKa bahriye ıilib en- reyını ögreame iıte iğıoı bunu yapabilme .... , iti..,. 
d 1 1 'J muttali olmuş bulun•wı aza- ve yarıa ak111mdan itibaren ekmekrı"lerdea eoı• .... ft fi 

az arını ogı tereye getiren . 1· • ü t en aüzide muziki ye tema· .,. ''""" 
bir s:emioiu topilleameıi do nın gut 1 reyıne m racaa • da ua abamakta .,e 

edilerek neticede mevcut ıa üıtadlarınıa iıtirakiyle d 
Amerikanın mihverle müaa- azanın ittifakla itimat ettik- icrai henk ve temsillere ıaire ıablmakta ıdr··1ı1ı•t ~ 

fer bir gazete de lngil- ıebetlerinde mtllıim bir saf· leri teıbit edildikten ıonra baılayacıiını memnuniyetle Alikadarlaran 1 ·si tfv 
Amerikanın bir mütt~· hanın bıltlanğıcı olabilecek toplanbya nihayet verit- haber aldık. Müteıebbisleri- zarını celp etıoell• 

_._._V_e_A_m_er_i_ka_n_a_m_a_·_ mahiyettedir. miıtir. ni tebrik ederiz. 1 ederiz.,, 'dl1 
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