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SAYISI (100) PAR 

(Her gün çıkar siyasi gazete) ALK.h~ s~sı MAl'liAASlNOA öASILMIŞTIR 

Başvekilimizin co mühim Son Dakika , 

ve tarihi nutukl 
UZVELTIN 
NUTKU 

rı Düs o umuzi 
ti laldir dedi 

Loadra (R. 8.15)-HaJcl• 
parkta Amerika birleıik 
devletlerinin istikliliaia yıl· 
dönümü münasebetiyle bir 
nutuk irad eden reiıicumhar 
Miatu Ruıvelt ezcümle de· 
miştir ki : 

"Memleketimi:ıin iıtUdll" 
ilin edildiği zamann o zama 

toplanan kongrede buluaaa 
mümessillerdeb baııfara ·İt· 
tiklil illnımızı bütiia diiDJ• 
ya bildirmeği arzu ettiler. 
Biz de timdi ayni 9aziye 
karşı karşıya bulunuyoru•. 

Ortaşark· ln
giliz tebliği 
Kahire, (a.a) - Orta şark 

logiliz kuvvetleri karargahı
nın tebliği: 

2 ve 3 Temmuzda bombar· 
dıman tayyarelerimiz Trab· 
lusgarba hücum etmişlerdir. 

Limanda buluoan vapurlara 
taarruz edilmiştir, bir vapuru 
yanar vaziyette olduğunu 

gördük. 5000 tonluk daha 
iki gemiye İsa ~etler kayde· 
dilmiştir. TrabJu11 tayyare 
meydanında bir çok 8 i ve 
79 tipinde ltalyen tayyareleri 

1 
hasara aj'rablmııbr. G•zmlla 
tayyare meydanında yerde 

1776 esaslara ayak alb 
alınmak isteniyor, biz da 
bugün ayni tehlike ile kar 
şılaşıyoruz. Bu çocukça 
hayaldır. 
. Bazı hükfimetler aanırlaı 
iç.inde sulh içinde yaıama 

suretiyle harpten kmtulaca 
ğıoı ümit ettiler. Komıala 
rımız tehdit altında balaa• 
duktan aonra bizim de lllr11 
riyet içinde yapmamıza imJll 
kin kalmamaktadır. Bud 
do!ayı dır ki birletik dev 
letler hürriyet uğraacla 
muazzam harekib ele al 
br. 

Ruzvelt nutkuna ıu ak 
lcrle nihayet vermiştir. 
daha Amerikan milleti• 
ihtar ederim, bayrağımı 
\JC vatanımıza karşı g-.lece 
tere karşı iradımızı, baya 
mızı fedaya yemin et.mit b 
milletir;. Bu yeminimizi i 
etmeliyiz. ----o--
Habeşistand 

Son ıtaıuan kuvı 
ıeri de teslim oldul 

Londra (R. 8.15)-Ka 
redeki İngiliz kuvvetleri ba 
kumand•nhğınıa fevkall 
tebliği : 

Habeşistanda 
devam eden son italy 
kuvveti riain kumandanı • 
neral Gazera kuvvetlerimi 
teslim olmuıtur. Bu ıon 
ziyetle Habeşistan iti • 
ermiş telakki olunabilir. 

bulunan tayyarelere iıa 
ter kaydedildi. Yerde da 
nık tayyareler yakalmıthr. 

Suriyede Beyrutu i 
kamlarına hücum edilml 
Ham• tayyare meydaa 
müet1ıir taarruzlar yapıl 
tar. Bütün bu hareki 
yabnz iki logili:ı tan 
tayyaresi a•det etaaem 



l&lllfl 2 

ıazı mıntaka
ırda daha yer. 

mallar ua· 
~ ıarı açılıy·or 

i ---o---

t 

Sümerbank umum müdür-
j6. memlekin muhtelif mnı
,kalarında Yerli Mallar p•
prı •çmak için giriştiği fa
~yete devam etmektedir. 
,Jmum m8dür Buhran Zihni 
ı münaıebetle memleket 
ıhllinde bir tetkik aeyabah 
r pmakta, mağazaların bir 
f evvel açılarak faaliyete 

) l ,çebilmeaini temin için tet-
1 'katla meıgul bulunmakta· 

il f r. 
,1M ~I cvcut pazarlara ilivelen 

1 
~ onya, Eskitebir, Gaziantep, 
,.as ve Hatayda birer Yerli 
f111H pazarı açılmasına ka-

l r • t• G . • •ermıı ar. azıaııtepte 

1 1 ~ 1
2Jaçak Yer:i Mallar paza-

' • un her tllrlü haıırlıkları 

' ~erlerinden önce ikmal 
1 ~ ·ı . . . ı mııtır. 

: \• ~:Sanlardaa baıka dijer 
!·ZI mıntakalarda da aynı 

1 'kiJde paıırlır açmak için 

1 
~~kJldere devam olunmak

! uhr. Halk ile bizzat temaı 
ı;erek yesrli mam6lleri ona 

J : .irudan Jojraya ıatmak 

2 
• 

1 ;retiyle, ihtikara, bir dere-
1 daha mini olmiya çalı

.. maktad1r. 
1 

•• --.. ----
r 1 j.bancı memlekatlerda 

:~ıan Türk talebesine 
ı':;nderllecek aglıklar 

1'Maarif vekaleti ecnebi 
~cımleketlerde bükümet na

ı . ~I 
aa tahsilde bulunın tale-

r 

' 
5

1
mizin zaruri marsafJarını 

ıf11hyabilmek için kendi
ı 

1
ine her ay verilecek pa

• rı, bugiinkü şartların ic p-
1.J 31Dı göz önüne alarak 
a 

1
aiden tesbit etmiştir. Bu 

:1usta hazari.nan liıteyc 
.re Almanyada okuyan 

•• • 
1
ebelerimize ayda 94.50, 

}1ad• okuyanlara 115.50, 
c;ilt~rede okuyanlara 180, 
1eerıkaaın ucaz memleket

.. ~ad okuyanlara 130 ve 
i rer k111mlarında bu unan-
1 \ı 160, lıviçrede bulunan
~ ı 145.50 ve Mıcaristanda 

1' ~yanlara da 105 Türk 
nll ıöntlerilecektir. 

--o---

(lilttiN usıı 

...-Şehir Habe 

Gen al Kazım Di ik'in 
Cenazesi getirildi 

-Baıtarafı 1 inci sahilede
Mt!mleket hnbtanuinden ~el· 

danlacaktır. 

2 - Merasime iştirak 

edecekler 12,45 te Memle
ket wtaneti 6oiinde mera
ıimin tertip ve intizamla 
idaresinde vazifedar olanla
rın ıöaterecelderi mahal
lerde yerlerini almış olacak
lnrdır. 

3 - Cenaze alayı aşağı
daki tertip üzere hareket 
edecektir. 

A) Meraaime memur ko· 
mataa, kıtaat, jandarma, 
polis ve ı bıtai belediye 
memurlara, B) Muzika, C) 
Çeleokler, D) Cenaze ve 
iki t rafında birer tek kolda 
iİlihlı yaya aıker, F) vali, 
aıkeri komutan, belediye 
reiai, C. H. P. mtifettiıi ve 
reiai, G) adli, askeri ve 
mülki erkin ve devair mü
diranı, viliyet ve belediye 
meclisi azaları, li) Milli ml
e11eıeler ve teıekk&ller, 1) 
Mekteplerden gelecek olan
lor, J) Merhuma büyik ı yıı 
ve sevgi ile bağlı bütiln 
lımir halkı merasimde bulu· 
nacaklardır. 

4 - Cenaze alayı ygkarıki 
tertibi muhaf za ederek Ana
f artalar c ddesini takiben 
Kemeralh camiine götürüle· 
cektir. 

5-Cenaze namazını mü· 
tealt.ip cenaze alayı ayni 
tertiple bükümet önündeki 
Atatürk meydanına götürü· 
lerek burada merasimle ce
naze arabasına konacaktır. 

6-Cenazeyi takip edecek 
otomobiller Atatürk muyda· 
nında belediye seyrüsefer 
müf etlişliğioiu. göster4iği 
yerde hazır vaziyette dura· 
caklaıdır. 

7 -Cenaze otomobilinin 
hareketini müte kip buou 
evveli reami otomobiller ve 
bunları diğer otomobiller 
takip edeceklerdir. 

8-Cenaze bu tertiple as
ri kabri tana götürülecek· 
tir. 

9-Kabrist ada belde ve 
viliyet naınına hitabede bu· 
lunulacak ve me(aıim bu 
suretle nihayet bulacakbr. 

bu elbiseleriyle \ e olmıyan 
lar da tercih a koyu renk 
elbiıe giymek suretiyle. iş 
elbiıeleriyle ve her hald~ 

iıtirakları şayanı temenni· 
dir. 

lstanbul-General Kiıım 
Dirikin cen zeıi merasimle 
Gülhane haıtaneaiaden alı· 
aarak, lzmire röt&rülüp 
defnedilmek üzere Marakaz 
vapuruna konulmuıtar. 

Merasimde orgeneral Fah
rettin Altay. lstaobul ve 
lzmir valileri, komutanlar, 
Trakyadan ıebrimize gelen 
müfettiılik erkinı ve mer
humun doıtları hazır bulun• 
muılardır. 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz, .merhum general Kizım 
Dirikin refika11 bıyan Mai· 
de Dirike bir telgraf çeke· 
rek lzmirliler adına ve ken· 
di namına acı kayıbından 

dolayı taziyede buJunmuı
tar. 

- .. --
Çeltik zeriyatı 

hakkında 
Ziraat vekaletinden vila

yete gelen bir yazıda, kaza-

larda ekilen çeltikl rin ka
nun nizamnamelere uygun 

bir şekilde ekilip ekilınedik

leriai mahallerinde te~bit 
etmek üzere vilayet ziraat 
müdürlerinin oralara gönde
ıilmeıi ve alınacak raporla
rın vekilete yol!ıtuma11 bil
dirilmiştir. 

8. Atıf İnan 
geldi 

Bir müddet evvel latan· 
bula gitmiş olan ıehrimiz 

ihracat ve ith la.tçılar birliği 
umumi kitibi 8. Atıf inan 
Tuban vapuru ile ıehrimiıe 
avdet etmiştir. 

--w-o----
Gelen er 

Aydın mebusu Bay Nuri 
Göktepe Ankardan, Karabu· 
run belediye reiıi Ziya Solak
oğlu Karaburundau ıehrimizç 

Memişi 
tulm 

STemmas~ 

-23-

b k f/l•t' u çenberden .. 
sına bir türlü r~ıı 
olmıyorlardı 

---- 11111111mı----
r0•• kolları araıına · geçer geÇ 1 rı Birdenbire bir demir ml'n

g neleri ndır o kollall' ara-
11nd n ııyıılacağmı, biran da 
kendini bu yaman Bulgarın 
eliud~n kartarzcajını ıeımiı 
olsa, hemen o müthiş nira· 
larındaa birini savuracak, 
ok gibi Çalmofun kolları 
arasından kurtulacak, ve 
tam yerinde Bulgarların çıi· 
hklarına çok güzel bir cevap 
vermiı olacakta!. .. 

,. ' 
Bulgarlar tekrar y•Y'l1 ıgao 
koparıyorlar, tekrar ~ bi' 

h k 1 ., b•' 
ay mılarile orta •il 

rine katıyorlardı.. . ill 
fde0'11 

Artık herkeıte . osO' 

bu güreşte eıilecei'11 ,d• 
hakkak •arette Deli oroı•1 •İ' 

• kö1' ,,.. 
yenileceği kanaat• 11010 

yor, batti bir çokl• 111ç 

söylediklerine 16re, lı ~""' 
T6rk pehliYanınıD 0 ıf'' 
iri pazaları ya••I 1 

gevfiyordu. 111 

aralarına doğra azabyor, ve Çalmof Memiti• k•f~et' 
diğer ayağıaıo yerden kesil- ı"yı'ce koltu"'"nan altıD1 t 

Deli Memif, yavaı yavaı 

yerden kesilen ayaklarının 
ucunu hesmıc ın b caklarının 

5.. 1..tJ'' 
metine mani olmaia çalııı· ,, .... 

d 
leıtirmiş ha bre 11,,ı•' yor u... b k • · )ıo 

Ve ayni zamanda ellerinin &tün avvetını, ııo'' 
ayalarını hasmının böğür le- ve,iyor, ayni zama~d• o ,art' 
rine dayamış, bütün kuvve- bızile de ilui doıro r.fıosif 
til itiyor, koca Çalmofuo yordu .. Bu vaziyette 0f,-
ayı postu gibi kıUı göğıü için gerilemekten, çıhll ei' 
kendi göğıündeo ayarmak müthiş tazyikine boy.ıOJıt"" 
istiyordu... mekten baıka çare '1° f,.. 

Memiı, ıon kuvvetini ıar- . e oe • f d k Fakat ba genlcılll d,br 
c ere yavaş yavaş Çalmo· ziyete kadar devıtıı ed•"ı' 

fun ellerini birbirinden ayar· e'/ lirdi?. Herhalde oı f~f, 
mağa başlarken, Bulgarlar .J e 
yerleri oynatıyorlar, Memişin kenarlarına gelıne.ueJJ 1ıte bİ' 
bu çenb"rden kurtulmasına Memiş, bu müşkl. 1 şe ı.ott' 

'h ı· .,ey• J' ' 
bir türlü razı olmıyorlardı.. Dl 3yt:t verme ı, r İP''' 

Halk arasında bulunan artık sırtı yere gelııt~eotiş' 
tek-tük Türkler, heyecandan Çünkü Çalmof aıtO" 
ıapsarı olmuşlar, kahir bir nazaı D so dcrec:~: of'~ 
ekseriyet teşkil eden Bul- güreş tutuyor, bü ~d ,Jıfl 
garların ar anıdan Deli Me- lan M miş tar• 

11 

miti harekete getirm k için korkutuyordu .• . b8
1 

bağırıp ç ğırmaktan yine Nedcrııe Deli PtfeısJ'f~· 
geri durmamış) rdı . .. yillenmiş gibi dDrı:0 1'•11~ 

Fakat ·onların bağ1111ları ıiyor, belki de bu ,e• b'~ 
diğerlerinin · glSkleri tutan p~blivan karşıııa~1' bO•"'" 
sesleri arasında kayboluyor, de halkın sinirler• . t•f 
likin Deli M mi in. iç?ne vaveylaluı araıınd• b•' 
korku veren niralarıodan d ler beceremiyor U··· .,Jııf 
biri ilk defa olarak Deli d 1ıc• " I' 
orman moydanlar1nda duyu- Çalmof ııkııtır 1 1'

0 

luyor, ve hasmının iri kol· tmyor, Memiı kaf••'· d•P
111 

1 
t - d • • tJJeY 

1 
arı araıınd.ın vücudunu bir ggun a ıy1ce dO··· 

zmir Kültür Lisesi Müdür· yay gibi kurtaran Memiı: kcnarıı:a getiriyor IJ f,,. 
lu
•• ~0··nden ,• - Ohoyda bre!... ~soo 1/ 

Not : Caketatayı ve ves
toou bulunanlar bebemebal gelmişlerdir. 

5- Diyerek meydanın orta- - -·~· 1- Lisemizde 16 Temmuz 1941 den itibaren ikmal ııaa doğru fırhyordu.. . j.I"' 
kuularıoa başlanacaklar. Memitin böyle kolaylıkl Uşakta d .. ~ 

2-Bu kur8lara gerek lisemizin orta ve liıe ıını!hrında kolta11 araınıdaa kurtuldu- J " 
ve gerek diğer rtsmı ve haıuıi lise ve ortaokllardı b6tün- ğunu ve üstelik naralar zelze e o 
lemeye kalan talebe devam edebilecektir. ıavurar k meydaaın ortaıına __ 0 __.,,,.. ı,.dıJ'ı 
3-Kurılar lzmirin en kıymetli iSğretmealeri tarafın· doğru yürlldliğünü g&ren 5 b ,,., ,t 

dan idare edilir. Çalmof, tekrar kudurmu~ Uı&k ( .a) - • 6,. 
11 

t 

4-Leyli talebe mekteple kalabilirler. gibi •rkaoıad. c atılıyor, tek· aaat 23,30 da •• d;ıoıi J~~ 
S-Kaydolunmak iıtiyenlerio pazarteıi, çarıamba, cuma rar Memiıia kafasından kıs· 2 de olmak ııere Y ,,ıtı 

gOalerl öiled n ıonralara liıeye mOracaatlarr lnzumu illa kıvrak yakıhyordu... ••at zarfında iki,~:.,.,. 
aln•---~~~~~~~~~--------~~~~--1-..4..--J....~l\4.e:milİ.m~afl~h_cAllllAJf:wıLiJ1mflJl!'..L.:H!!!!r.l~:·':._r~--'· tar. Haıar Y 



... , •ı b 
'~' t h i11ıa

~~i'~llai1et Yer-

-~ tltlaJıdevletler 
~~ t._ Japar· 

-~-- ~ toalok t,,
1 

tlaanftı. 
'ttiti 111r ilri z1rh-

~- 4s,;6~Jeraiyor. 
, '' hlr top ••tıttj 30 . -

l · mı-
~ ss'-h l.f, 1938 de 
~'11. toaı111r zırh-

ı.1111lti~· lllııtı. Yeni 
"'ı...._ ı~c:e 2 

~!il tantS 
. iL l&tlah 
,~it inıa 

6 ~~ tııa doka-

' topu bulu. 

' ..... 1 Jarııı
llc • 1 devlet ... Lı , 
ıuvı Fran· 

~~,. 
1l' 'iltJc Pticlaların· 
\ ' d6rt zırb

Tarzı lıadtm: 

Ey Karııyaka! Ey koca bir rnıntakayı ıiir 
Cennet burası her L:admıo s nki birer hür. 
Kalbimle yazıp ben sana bir ~iri füıur&ir 
Kırk yıllık ümidü emelim! Yeter et sen de zuhur. 
Ceyl 1' sen iıen avcı da sen tiri nigahla 
Ey rözıeri ahu vuracaksan beui sen vur. 
Sr.vdaa veriyor gönlüme bin mertebe ilbim 
Baktıkç• t.vet lcylü seher ıcn bana mahmur. 
Sahilde gezen taze, güzel maderi iti 
M6ıtakbeli neslin sana tabrr.U edilir bir glhı olur. 
Ey Karşıyaka. Biilbiilil ezhar diyarı 
Lem'anle ·ve şu'lcnlc p:ırıldt1r d:ti deycur. 
Gamlar darıtıp ruhlar açar, neş'e katarsın 
Her kalbi hazin sende olur şevk ile mesrur 
Hüınünlc eıir; v~cde dahp meet oluı um mest 
Siot:ade kopan nağmelerin nağ.ııeyi mahur. 
Ey Karşıyaks gül kokulu işveli ülke 
OJamaz eş sana vaUab ce Kişmir, ne Labur. 
Bir ravzayı kudsiyü mur:lla iştl" bu yerdir 
Çüııkıii G.\ZI AN ı\Sl burd.ı y tar burd uyar. 
Kabrinde ATAM müsterih of çünkil bu toprak 
Milyonla ve milyonla ona hep bekçi bulur. 
Desti hacet uzatıp ben san~ Tantıı.n bu şehir 
Dilerim olıun eiet başre kadar nuru ili nur. 

Y AKU.P KENAN 

........................... " .................... ... 
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·ı: ada yo a y ptırmı- f 
ı yanla çağrıl yor • i 
ı Talebenin ve son yoklamalarını kaptırmı- ı 
ı yanların vazlyetlerl. : 
: İZMİR YABANCI ASKERLiK ŞUBESi BAŞKANLI- : 
: GINDAN: : 
Jl-1337doğumlu y baocı erah.ı ikinci yoklamaları23temmuzı 
ı 941 gününden itibaren eşağıd ki liste mucibince başlaya- ı 
ı c•k 13 ağustos 941 gününe bıd r şuue merkeziade de- : 
: vam edecektir. Listede!ti sır,l numaraları şubemizde ilk ı 
ı yoklama olarak eratın cüzdanlaruıa şubemizce yazılan nu- ı 
ı muaiardır. ı 
ı 2-Bışka doğumlulard n f alebeliği dolayiıiyle 940 se- ı 
ı oeıiae kadar tecilini yaptırmış olanlarda o halen talebeli- ı 
ı ğe müdavim olaca ·larla mektebi terkedealer (talebeler ı 
ı mektep vesikasiyle) 4/8/941 pazartesi güoü müracaat ede- ı 
ı ceklerdir. ı 
ı 3-Baıka doğumlulardan olup ta 11hbi durumu dolayı- :· 
ı siyle son yokl:.un:.ları tehir edilmiş olanlu 5 ağustos 941 ı 
ı s lı günü müracaat edeceklerdir. ı 
ı 4-Birinci yoklamalarını y ıphrmıyan 337 doğumlu erat ı 
ı 6/8/941 çarşamba gÜDQ mütı:caat edeceklerdir. ı 
ı 5-Memleket içinde doğup büyilyen ve yahut muhacir ı 
ı veya miilteci olarak gelip te geldikleri sene ya1ları 22 den ı 
ı küçük olanludan bugüne kadar her ne ıebebe mebni ı 
: olursa olıun ilk ve son yokl mafaranı yaptırmayıp yokla- ı 

K 
•• •• J Ş h a • ı malarını yaptırmayıp yoklama kaçağı kalanlar 7/8/941 ı 
opru ve yo e K"lmızde gaz ı perıembe günü müracaat edeceklerdir. ı 

1 t 
• t 1 : 6 Şubede izdiham olmaması için yabancı erattRn 941 ı 

yo am ra 1 1 ve mazot : yoklamalarını yaptırmamış olanların karar almak için 23 : 
Vali muavini B. Ekrem b ) : tem uz 941 taribiaden itiba en cumartesi \'e pazar gün· ı 

Yalçınlrayanın reisliğinde ll UDmlyOr t leri hariç olmak fizere her giin öğleden sonra mllracaat- ı 
toplanan vil2yet daimi enc:ü- Şehrimizde mazot ve gaz : ları kabol edilecektir. ı 
meni. Urla - Bademler yolun· ihtiyacı artau~kta, bunlar ara· : 7-Tecil, terhis, aile, nafaka i~lerile beraber sair iıle- ı 
daki Rahmu:ılar köpıüıünüa nıtdığı Zllman temin edile- ı re müteallik m&,acaatlar ke:a cumartesi ve puar güale· ı 
tamiratına ve Menemen·Ber- memektedir. ı ri hariç olmak üıere ber 1ı,ıiiı1 öğleden ıonra kabul edile- ı 
rama yolunda 950 metre tu- Nakiiye fiatlerinin çok ı cektir. ı ' 
lünde bir istinat duvarının yüksek olması dı>layısiyle : 8-llao hilifına hareket ed~nler 1111 seyılı kanunun ı 
izışasrnı münakasaya çıkı.:r- kumpırıyalarıa hükumetçe ka• ı muaddel maddeler mucibince ceı:alanacaklan ilin olunur. ı 
m•ğ• karar vermiş~ir. 1 rarlaştınlan fiate bucları mal : . 337 DOGUMLU E'RATIN İtCINCI YOKLAMALARI ı 

---o--- 1 edemedikleri için ıehrimiıe ı iCRA SIRA NUMARASI : 

Bl•r kamyon getiremedikleri söylcuilmekte- : 1-100 23 Temmaz 941 Çarıamba 8.30dan 12 ye kadar ı 
dir. ı 101-200 24 " 941 Perşembe ,, : " ı 

kaz&SI Bilhassa .otobüslere mez:- : 201·300 25 " 941 Cuma ,. " " ı 
babada mazot ihtiyacı zaruri ı 301·400 26 " 941 Cumartesi " " " ı 

lıtanbal - Şoför Şa liba
tin isminde birinin idaresin
deki bir kamyon Beıiktaş't1:n 
Dolmababç~'ye doiru gider
ken yedi y•şnıda Hamiyet. 
iıminde bir çocuğ çarpmıı 
•• derhal ölümilae sebebiyet 
vermiıtir. 

---o---

bir şekil almış bulunmakta- ı 401-500 28 ,. 941 P zart~ıi " " " ı 
dır. Birkaç güne kadar ma- ı 501-600 29 " 941 Sah ,, " " 1 
zot temin t!dilemeue buz : 601-700 30 ,, 941 Çatıamha n " " ı 
ııkınh11 da baş gösterec"k- ı 701-800 31 " 941 Perşcmbt " .. ,. ı 
tir. ı 801-900 1 Ağusto~ 941 Camıı ., " ,, ı 

Belediye reisliği mazot ıh- ı 901· soaraıı2 ,, 951 Cumartesi ,, " ,, ı 
tiyacını tetbit t:tmif ve va- ı *** ı 

:~:: ::!:~~~,~~~aıiıe hüku- i 337 doiumlula'f yoklamaya i 
~İti ç•lıtıyorda. 

-~~cıa·IQ••nmı, ISYBÇlllBrin Finllndua-. 
~- .. ~;: ~~i: ıa gardım ıakli 

· 9 Y- f çağrı ıyor. i 
L .... L : lzmlr Aske ilk Şubesi ea,kanllğından: ı 

U ı 331 doğumlu} rın ikinci yoklamaların 1 temmuz 941 ı 
\ '-~t d Stokbolm (a.a)-lsvcç mil-
~~ ~ ltalyadır. li müdafaa birliği heyeti 
~ ls ~~1•dıf1 ıa· baıvekilin talebi üzerive 

>ı_ 11 
tonluk Finlandiya içia göu61l6 kı· 

~ 1~i l'~'t211ldü. taları teıkil etmemeğe ka-
l'~.. 1 toria ve rar ver mittir . 
.'\ık> ... b't \ ~"t. I)· ~ llliı hiç· Baıvekil lıveçiu ıimdi 

~'to •ıer ikiıi mftddaaya hazır olmaıı 
''1!t,ıy ı,,. edil· hakkında 29 haziranda ıöy· 
~' ~ '" 35 bia )ediği nutku hatırlatmıştır. 
~ .~ i; b.ılıca Fakat lıveçliler ıahsen Sto-
:'\ top .1 lik, 12 kbolmdeki Fialaadıya ~lçili· 

, i 30 tıar. Bun- iine mlracaat eder~lc Fiıı-
~~lf '.:ildir. oıdulUDa göniill& yazılabile-

)~t Daimi' k
1

i~cümenin-
1~ 't' ~.~'1 ;:ınt~lı:o mödürlGt&nb alınocok iki kam
ı} I;' te)r rilaıae kadar Enctimenimiıe tevdi edil· 
°'I~' 14 !if IDektapları ill n mlddetiain on beı 

t,tl •11ıınuz 941 ıazarteal ına&ae kadar 
la••iae ••rilmeıi, 244' 

ı den itibereo bışlanacrktır. Mükelleflere ait davetiyeler ı 
Baha• ı çık rılmıştar. Her mükellef kendine gösterilen tarihte ıu· ı 

ı beye gelmeğe mecburdur. Kendilerine davetiye çıkarılan· ı 
ra t ı mıy D 337 doğomluJ rlD d hi şubeye müracaatları mec· ı 

d~--- ı burdur. Aksi takdirde gelmiyonlerin 1111 Aı. kanununun :S 
eposu : mu ddel maddeleri mucibidce şiadetle tecziye ediltceii : 

Her cins babarıııt, Tuv•· 
lt1t eşye:eı. um:ış n mobil
ya boyaları. Karpit. Kara 
boy , Zaçyağı. FILIT ve 

diğer asitler fiatler normal 
kalite ekstradır. 

Cilt ve Zührevi Haatahklan 
Müteba 91111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. Nn. 79 

Dr. Fahri Işık 
lzmlr Memleket haıtanHI 

Roatken mütehHMllll 
R na tiren •• EleJ.bt k• tr.da,,.i•f 
1apıhr lkinel 8e1ler okak 

J' N;(ı l ~.!.~rON. 2!fJ 

ı ilin olunur. ı 
...... ~ ............................ ,# .......... ot> .. 

Bergamada bir genç ı FinlAnduada kıtlık 
sevgilisini öldürdü 1 ihtimali var •• 
BergamaDın Dündar 

köyünden 16 yaşında Muı
hfa Kiraz namında bir genç 
20 yaşında meryem namın

da bir kızı ıevmiı ve zorla 
almak istemiştir. Fakat a
ha büyült yaşta olan kızıc 

sert bir mukavemetr üzeri· 
ne yeı den biı ta~ almış ve 
zavalhlın bı.ışına vu muş, bey
nfui parçalamıı, 616m6ae 
ıebebiyet vermiıtir. Katil 
yakalanmııtır. 

Helıinki (a.a)-Finlaadi
ya ziraat nazarı radyoda 
söylediği nutukta ön&mllz· 
deki haftaya kadar kAfi de
recede gıda macldeleri me•
cut olduğunu bildirmittir. 
Buna mukabil ziraatla vaıi
yeti d rİb enditeleri mucip 
olmoldadır. Mevcut gealı 
güçl6kleri izale için lr~yll
lere iıçi verilmeti IAıımdır. 
Naıar ziraat iıle~iae plairll
Jeri yardıma da•et etmfttll'. 



I IAlllPI t 1 

RADYO 
GAZETESllDEI 
Almanların c~vabı 

Berlin Stalinia nutkunu 
çok ıiddetle karşılaımııbr. 
Bertin radyoıu diyor ki: lı
te Stalia de Çorçil gibi ağ· 
lamaya baıladı. Bolaevik re
jimine iadirdiğmiz ağır dar
cı• Çorçi( (ibi ODU da ai
latb ve ayai ıekilde kanuş· 
maya mecbur etti.. Nutka 
Alman askerleri hakkında 
aju hakaretlerle !loladar. 
Fakat Alman askerleri bu
Da IDaZIU fÖrlrler. Çlnkl 
yıldınm ıibi ilerliyca ıanh 

ordu hiç bir zaman ne Çor
çilia ne Stalinia nutuklarını 
dialemiyor. Kılaaç meydana 
çıluaca ıözler maaa11z ka
br. 

Mııarblara Gar e 
Mımr radyoıa da bir baı

b zaviyeden Staliaia aut-
k•aa Çorçilia ıöderine ben· 
setmif ve ıanJan ı~ylemlfti•: 
Stalia koaaıarln:a Çorçilia 
uall ile llonnımuıtur. D&ş· 
maa ordalarıaın mavaffaki-
1et lraa•dıklannı ve vaıi~ 
yetia tehlikeli oldafana in- · 
kir etmemiıtir. Bu ıuretle 
koaapn bly&k milletlerin 
lllylk ıefleridir Stalia tam 
.. demokrat ribi koaaımaf 
•• lllrrlyet ve iıtiklll içia 
lıarbettitini dylemiftir. 

Natlma Fiil T eıirleri 
8a natak Londra radyoıa · 

aa ıire derlaal teıirini ıöı
termiftlr. Bir takım yerlerde 
ceplaaaelilder a~aralmaı ve 
orm•alara ateı verilmiıtir. 

Ba11 yerlerde orman yan· 
11alan devam etmektedir. 

Sovyet T aarrma 
BerUadea relea bir baber 

alllra ayandarmııtır. Bantla 
deamyorki: 

Abaaa haberlere göre SoY· 
,.tıer aiutoı ayı içinde bl
,ak bir taarruza bazırlaaı
,JOrlardı. IJlr iıtill edilecek 
memleket Fialandiya idi. 

Amerikabların Yardımı 
Ban yabancı kayaaklar

daa Raıyaya Amerikan yar· 
•••• baıladıiJ ve bir ta· 
lam Amerikan mlbeadiıle-
riala yola çıkbta bildiril
mekteclU. Ba yardımı yakın 
allka ile takip eden mem· 
lelret Japoayacb. Hatti Ja
poayama iatizar ıiyasetinia 

lla yarclımuı iakiıafiyle ali-
lıab oldata ı6yleamektedir. 

Yeni bir 

RADlD ~TELGRAF HABERL :Ri ıac~!tisı~ 
Başvekilimizin Mühim ve ,B. Baaolt ıaıın amiral aazarıt ~ 

Tarihi Nutukları Patın ıa Darlan tara- d0?,0~!~!::: ""': 
-Baıtaralı ı nci sahifede - Çörçil ve hariciye nnırı 8. flldlD kabll adildi ;:~i~:. :::-:. 
biıbirile çaıpış•D iki devle- Edenin nutukları Türkiye ve Viıi (a.a) - lsmet laönü ve barlarda bit _..I 

tin bizimle ayn ayn olaa Ingiltere minasebatlaın han- ve T&rk hiikftmetiae Fraa· sek paralar _., 
miiaaaebetler i bu nezaketin gi dirüıt esaslara iatinat sanın doıtlupau ibliğa me· daima yaDJDda ':...l 
dereceaini göstermek için ettiiini b&tiin diinyaya gas- mur edilen ve Ankaradan baloadurm••• ti~ 

t · ti Til k J T dönen Benoit Mcıin mare- t JIP'": ... kafidir zannederim. ermıı r. r ve ngı ı& D ı ettigvi •nihıye 
b. · ı şal Peten •e amiral ar an •ı -• 

Ba bidiaeierin lkıbeti ne milletleri tam 11 sıyaıi 0 - trrafıadau kabul edilmiı ve katta ibtilit1• 
olursa olsun Suriyeaia bizim gunlukla birbirini tanıyarak vazifesi hakkında kendileri- tığı ili•• edil ttll' 
için haiz oldağu ehemmiyet anhyarak münasebetlerini ne izahat •er miıtir. Miitea- det ibtiliı e fi 
eksilmiyeceği gibi Suriyeli· bugünkii itimat, bBrmet ve kiben B. Mechia kabine iç- buğday, arpa : ... 
lere karı• olsa sempatimize mubabbet sevgiıine isal et- timaında hazır bulanmuıtur. nakliyatı eı~• 1 tt~ 
de halel ge1miyece\Ltir. miılerdir. Yarınki kabine toklanb11n· ilm&haberlerı•~~ 
SON HARP KARŞISiNDA logiliz milleti Tirktln ah- dan sonra bir tebliğ netre· saretile ele 1 d 

lÜRKl"i E de nfuını birçok veıile· dilme1i muhtemeldir. bıta tahkikat• • 
Alman _ Sovyet muharebesi lerle denemif, anlamıt" ve -w• • tedir. ,,/. 

b . d T& k" • ona itimat etmiıtir. Mevzu• ( • ı• J • Al --- ' 
muvac~ eıın e .. fr ıye . ıı- ubabis dtıÖ'İm müdafaa ve n g . iZ er ın - Mu·· staL• 
yaaetiain ve coııa i vazıye· p IJill' 
tinin tabii icabı olan battı nutuklarda bize karıı göı- a yenİ Alll 
barekdini ittihaz ve ılind• te.rilen aoıa, ., ancak bir bir- manya y Paıut. ı~..., 
tereddit etmemjı ye bihu· leriaden ı&phı: leamiyea iki hücumları bı1111ı..-~ 
metimiz b11 m11barebeden memleket arasında vukua 4 Berlin (a.a)- Temmuz· el 
doğan vaziyet öa&nde Tth- gelebilir kanaatimdeyim. in· da ıoıiliz tayyareleri Al- DojradaD -
ki1enia b,tarafhiını Alman- ıiltere devlet adamla11 T&r- manyaaıa ıimali ıarbi ıe- tabıilde• palll k 
ya Ye Sovyetler birlijine ve kiye siyasetinin esasen sulh birlerine infilik ve yanıın içie sımer"8:.~ 
diier devletlere reımen teb- yoliyle inkişaf ettiğini bilir- bombalara atmıılardır. Bu dtlrlljl tar• 
lii etmiıtir. 811 battı hare· lerdi. Binaenaleyh T&rk-AI- çok evler yıkılmııtar. Direr faaliyet •0

• td'· 
ket aıli vaziyetlere ayıua- man muahedesinde kendile- bir çoğu dahi zarar ıörmtıı- hayli iler1••

1 ~ 
dar ve Ttırki1eai• menafii rini laayrete d&tlirecek bir tir. Bir kaç si•ll 61miif ve 811 •••• ço iri 
balnmıadaa da en dojra ahde mevc" t deiilldir. bir çok ıiYil yaralanmııhr. ka11adaki ":ı 

B hm b k Aakeri mahiyette haıar yok- maksatla te 
ve hayırh llir yoldur. aaa ra en en lyii ,. 
B. HITLERE TEŞEKKÜR d&ımaniyle doıtlak muıbe- tar. çen ıe•• taa genif aaipl 

Alman devlet raiıi Hitler desi yıpan Ye dostluğa ta- Ordu malôller bul11aa111• ıçı•-
4 Mayıa tarilıli aatkaatla tacağı malüm olaa mittefi- MI talas ":"-it 

kiain hareketini samimi l:tir b• ı• "" • d 1 ~ Tlrk-Alman doıtlataaa ver- b • 1 1 k Jr l "ID en: 1• er fiyab~1 ~~ ıt nıyet ve an ayaı a artı· ~ ... ~ , 
diii kıymeti tebarlz ettirir· lamak tam maDaıiyle cea- Malüller birliii geael mer· raııaı der ~ 
ken memleketimiz için kal- tilmen olan bir millete bH kezinde toplanan umumi 6demek içil' 
landıiı keli1Qelerle hariciye bir fazilettir ki buna bura- kongrenin ittihaz ettiği ma- tin tedbirl.r 
veldlinla de ıize arıetmiı da ıöylemekten baııtaıi bir karrerat hakkında murabba- maktadiı· _. :..ilJI. 
oldaia veçbile Türk milleti- zevk hiHetmekteyim. ıımız tarafından icap eden GeçeD 

1 
flll"iil 

nin kalbiae bitap edea ke- HOK.ÜMETIMIZtN AZMi izebat •erilectiindea malul takrib•• ~ fi 
limeler ılylemiftir. Bu kllr· Azız arkadatl•nm, aabaylarıa 9-7·941 çarıamba bin kilo 1 ~ ıllden kendilerine hararetli Dlnyayı yerinden sarsan g&aü •aat lSde parti bina- ~iıyo• ki:...~ 
teıekklr etmeği vecibe ad- bu badire içinde sulh halin- ıındaki dairemize teırifleri bDCle kı.• 
dederim. Bizim bluiyahmız de yaııyarak bundan kala· Ari~La oTlunJoNr. PARK AILmlbaEyaa Çlltl· . .a.: 
ela bllylk A'snaa milleti için bilmiı olan aziz vatanımız P,. 
aynidir. bu uadeti Tlrk milletinin 

Oaan saz&ne ve ıDmuliae rubunda mlndemiç mertlik, · TJY ATROSU A .,-
kıymd \ı' crea, mtd~niyt. t dürlhtlllk ve açık kalblilik Mis aihi kokan ""içeklerle dola ~·tl•P1' 
l ı-d k" k k ki biasiyat~na ve bly&k Şefin • 'T k ..:ıı .. i emm e ı yO 1e mev ine larla ıOslenmiı Baımahane Altanpar ...-

htırmet eden bir milletiz. etrafında milli birlik kanaa- tiyatroıu ha aktamdaa itibaren açıktır. 
d tine ve daramaaa medyan ı ı d k aa_.., Ay ınlatmıı ve ibya etmit bulunmaktad1r. Yeni sahE:e, görü memıf e or, m 

ld " d ti ~ b büylk yeniliklerle açıldı. o •gamaz oa DgYD avaıı Milletimizin ıarsılmaz az-
içiae bandaa bayle biç bir mi, ber kendini uyana karıı Saat 20 den 22 ye kadar ince ıaz. 1 
ıaıtefebbllm zebirinia karıı- ıaygı hisleri beılemeıi, her Saz heyeti : Oıtad kanuni Feti, ke••;. 
mamasını bitin kalbimizle ıeven kalbe kendi kalbini c6mb6t Süleyman, cız Nuri, klarnet .. ~ 
temeaal ederiz. açmaıı bizim için barine en meılıur ve emıalsl1: yerine baaead• !fi,,,~ 

B. MUSSOLINİYE kadar olduğu ıibi yana da Tiyatro heyeti lradroıu: Adnan Sertp...,...--.) 
en kuvvetli sulh lmili ola- Hayri, Akıny, Hayri Karabay, Etbelll 

i 
TEŞEKKÜR cakbr. H&lr.ümetiaiz bu baı- Güler. S•~'°' 

talya h&kômeti reiıi bay letlerile buldağa yola miz•- Kadın artiıt1er : Bayaa Bediı, Saat, 
Mastoliai de 10 Haziran ta- beretiaizle takip etmek ve dide, Ayten, Zehra, Beyhan. --~-.n 

ÖJu••me ribli qutkuada bize doıtaae ıizin çiıdiilniz yollardan ı Herglin ilk seaaılarda irtaci 1 •"' 
kelimelerle bitap etmiıtir. vakar ı&küaet •e teyakkuzla : Baıin matinelerinden itibareD ik 

Sebebl•yet Keadiılae 1iae bazurunazda y&derdıı.mr.ekle devam azmin- ıt ELHAMRA Sine':!_ 
teıekkür etmek iıterim. ..,..--, 

Çoraldrapı garında Talip 1928 maahedui bizim içia _ .. _ .. · ı 1 A D "" keD N• t 'Jll'. 
otta maldaist Ahmet idare- de meıiclir •e Türkiye-ltaı- Polis kolle ji ve ı - y ogar 1·-
aiadelıi lokomatifi me•aYra 1• m8aaaıebatı o enılar A ı• l ! 2 Lekeli Kadın TOfd'J 
yapbrcbtı mracla aai olarak içinde dürüıt ıeyrini takip resmi ISe er i Yaıaf Vehbi ve Leyli il 
OllDU oila Ramazaaıa ı.. etmektedir. Haıaıt liıelere imbbuıız ı Seanalar: Ay dojarkea 3-7 
lromatifl• lalne ~kmuile TÜRKLER ve INGILIZLER olarak alıamaları kabul edil- 1 Lekeli Kaclıa 5.9 el• 
tekerlek~r aramada kelil- Tlrk-Alman maabeduiain mit olan PoUı kolleji tale- ı Camarteıi ve Pazar gtialeri 11~ 
mek ..,..t1ıe llmlf ve tah- aktiad.. ıoara avam kama· IM.lerlnia reami liıe ve orta- : Yaz fiatleri : Birinci 25. Balkoa 30. ~ ~ 
ldbta c-laarlyet mlcldei- ruaatla cereyaa edea mi· okullara da imtihaıaıız alın- 1 ; ılarda Birinci 1S. Balkon 20. l(o tO •-181 el lroymUflar. zakerelerde baınkil Bay maları kararlaıtarılmııhr. j ı Cumartetl Talebe ıeaaılart -~.,_.,,.. 

llJl.U PJY ANGO BJLeTLeRJNIZI (SAADeT) :::'n::" ıı:"H~-~,!.~ A 


