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İtalya 
•• 
Uzerine ne iş al-

dı, ne yaptı? 
liiç bir iş yapmadı, dur

madan dayak yedi. 

1 Hür Fransızlar tebliği 1 .., 

Fransa 

'fobruk zaferin
den sevinçtedir. 
Bütün imparatorluk b:r 

kül teşkil edecektir. 

-. 

Necaşi 

Habeş toprakla -
rına eirdi. 

Direğe kendi eli le Habeş 
bayrağını çekti. 

S onra dahile doğru yo
luna devam ett i 

Harlum, 2-! (A.A.) - Habeş-Su
dan huduc!uııdaki Röyter ajansı muha
biri bildiriyor: 

- Devamı 4 üncü aahifedl" - Habeş hükümdarı Necat i 

Belgı ad, 24 (A.A.) - Dün akşam 
Belgrada gelen Ruzveltin hususi 

mümessili Albay Donoven bu sabah 
başvekil tarafından kabul edilm iştir. 
Mülakat yarım saat sürmüştür. Al -
bay gazetecilere, Belgradda iki ve
ya üç gün kalacağını, kra l naibi, baş
\'ekil muavini ve ba hriye nazırı ile 
diğer askeri şahsiyetleri ziyaret et
mek arzusunda bu lu nduğunu .söyl~
miştir. 

Albay, ~eyahatinin bundan ı:on ra
ki seyı i bahsinde: 

- Belgrt1ddan sonra Atina \'e ora
dan dn sıra ile T ürkive. F ilistin ve 
Mısıra gideceğim. Bildhare Avrupa
yada başka bir :5eyahat yapmakhğım 
da mümkündür. 
Demiştir. 

A lbay, yolda mühim diplomatıik 
Ve8ikalarının değil, pasaportunun 
kaybolmuş bul unduğunu müşahede 
ettiğin i söyl emiştir. 

lstanbul murakabe komisyonu 
toplandı 

İatanbul, 24 (Telefonla ) - Murakabe komisyo
nu bugün toplanmı~ ve ·kunduracıları dinlemittir . 

Komiayon, deıı: fiatler ini te tkik ettikten aonra, 
Ayakkabılaraazami fiat teap it e d ilecektir. 

Bir İngiliz avcı ta yyaresi 

inoiliz tauuarecileri Mühim hidise 

Muhtelif sahalarda yan- Alman ve ltalyanların 
gınlar çıktı yaptıkları 

Knhire. 24 (A.A.) - Ortaşark İn- Londra, 24 (A.A.) - Avam kama-
giliz hava kuvvetleri karargahının rasındn, hava nazırı Singrerden; dilş
resmi tebliği: mnnın, tayyarelerini paraşütle terk~ 

22-23 sonkanun gecesi bombardı - den İngiliz tnyyarecilerin~ hücumda 
man tayyarelerimiz Sicilyadaki tay- bulunup bulunmadıkları sorulmuştur. 
yare meydanlarına şiddetli hücum- .. ~azır şu cevabı vermiştir: 
!arda bulunmuşlardır. - Bu tarzda asgari 12 httcum .sarih 

Kedisya hava meydanına yangın surette tesbit edilmiştir. Bunların dör-
-De-.amı 3 ncU aahifede- - Devamı 2 inci sahif•d• -

Yıllık uaklamaıa çaörıııuor. 337 iller da ilk ıo-
ıamaıarııı ıı-tıracaklardır. lllnı okugunaz ! 
İzm·r yabancı aakerlik şubeai batkanlığından: 
1 - 337 doğumlu ların ilk yoklaması ile İzmirde ikamet eden 312 

ila 332 doğumlu ihtiyat ve ruhsatlı hariç şubeler mensubinin, (yabancı 
askerler in) senelik yoklama lan yapılacaktır. 

2 - Yabancı erlerin yoklamaları İzmir yabancı askerlik şubesi bi
na~nnda yapılacaktır. 

3 - Doğum sıraQiyle yoklama günlerini gösterir liste aşağıya çıka-
rılmıştır. - Devamı 4 üncü aah 'fed~ -

Ekmek fiaH~i? . yüksel-,- ışARETLE;: 
memesı ıçın. Kuzu eti 

· ---. -

Sağda Yunan a skerler i, itgal ettikleri bir köv civarında ısınıyorlar. 

Hazırlanan talimatname, bütün 
ihtiyaçlara cevap verecektir. 

Halkın en mühim gıdası olan ekme- B) Buğdnylar satış kooperatifi o!::ın 
Cene 1 D" ı ğin fiatinin yükselmesine mani olmak yerlerde bu kooperatifler ve bulunnıı-

Londrn_. 24 el~.) ogo Hür Fran:nz mn~s;tdiyJe toprak mahsulleri ?fi~in- yan yerlerd~ kred~ kooperatifleri ~ara
kuv,•etlerı şCfi W"'neral Dögol dün ak- ce \'ılayet merkez, kazaları halkı ıhtıya- f ından İzmırde ofısten alınarak aıt ol
şnm radyoda Abir nutuk irad' ederek cı için 133 to~ buğ~lay satılıyordu. Ba- duklar ı yerle re sevk ve naklolunacak, 
~ransada efkarı. unıumiyenin uyandı- zı kazalı:rd:ıkı n.~h!y~ ve . köyler halkı- mahallelerinde ihtiyaç listelerin~ göre 
gına, Trablustakı tnuzafforiyete ve bu mn da ıslıfadesı ıçın fıat murakabe U!vzi edilecektir. Satış v~ kredi koope
harplerc hür Fransız kıtnatının io:tira. komisyon\ı bazı esasları tesbit etmişti. ratifı bulunmıyan yerlerde bu işi ba
~indeıı .d~yu~~~ı memnuniyete t°şard Bu mühim iş üzerin~le bir talimatname şarabilecek kabiliyette hüsnühal .sa
ıle demışt!r kı · . .. , hazırlanmıştır .. '!'nlımatname ile buğ- hibi mümessiller seçilerek te\'Zi işi bun 

- 1 Kanunusaı~ıde ~ukut etmek su- day ve ekmek ışı, çok pratik bi r tarz- ]ar marifotivle vapılacaktır. 
retiyle rapılan reyıam ıle Pransa ne is- da halledilmiştir. Tnlimatnameye gö- C) Topı"ı.k mwahsuJlnr1• ofı' ·ı· subesı'n-t 1· · · · · kkaten h"· · ' · ~ :; " ec ıgını \C muva ~zı'!lete uğ- re: den İzminie buğdayların ahnmasın-
r·tmıs olmakla beraber hilrrı"et ı - ı T k h il · f' · ı· · ... ~ "' ' .. h . J nw- - opra ma su erı o ısı znu- dıın itibaren mahallerinue ambarlarda 
şıyle yanarak henuz ma rnlmntlığını rin ve mülhakatının buğclay ihtiyacını t .... t k 1. . • 1 k . fi 
\'e ihtiyat bir kuvv-et olarak btılu!l<lu- temin edecektir C\ zkı.ı ınlak ıı.~ adı ~ ap~ ~c:_nt. mi ab:;:n .. a-
~unu diinva\'a tanıtmıştır. Bu ihtiyat 2 - JI k . . . hi . . t b"t ra arşı ı yuz e nısı.x:: mc e •r uc-
k w • • er nza ' e n.ı .}enın es ı ı et ?:nmmı Yapılacaktır 

uvvetin bazı kısımları sa\•aş mcyda- olunan buğday ihtiyaç cedvelleri tet- " , : . . · . . 
~ı!1d~ öl~üşlerdir. 1~te Fransa ~un_un kik edilmiş \'e muvafık göriilmü~tiir. 1>). re~zı fıatlerı b~l~dıyele ~~!ı: koo-
ıçın erlerıne, muharıp tnyyarecılerıne 3 _ Buğdaylar, kazalara. nahiyelc- perntıf bınalarının, ko) !erde ko~ odn-
rnefkfırelerine ve Umidlcrine doğru +e- re ve köylere şöyle verile~ktir: !arının kapılnrı~a yazılaca~tır._ . 
tnayül etmektedir. işte gene bunun A) Buğdaylar, toprak mahsulleri 0 _ ~E) Kooperatıfler; _ke!1dılerının or-
içindir ki kurtuluş mi.icadelzsi için l>ü- fisince muayyen fiatler i üzerinden J>C- lagı olsun, .olmas~n, ıhtıyncı olanlnrn 
lün imparatorluk bir kül teskil ede- şin para ile pcyder.pey lzmi rdeki keıı- buğday verılecektır. . . 
cektir. di ambarlarında verilecektir. -Devamı 2 ncı Sahıfede-

latanbul, et fiatlerinden müıte
ki .... lzmir aanki ayni vaziyette de
ğil midir? 

Fiatler lzmirde de ıittikçe ate§ 
bahaaına yükselmektedir. 

latanbul, bir nokta üzen'nde du-

Solda salibiahmere mensup iki Yunanlı hemıire, cephede 
bir yaralı askeri haa tahaneye kaldırıyorlar. • 

Atina, 24 (A. 1 . 1 Gençlerin bu fa 
A. ) - 8!> numa- Arnavutluk cephesınde ali.retleri heye -
ralı Yunan teb - can uyandırmış -

liğ~:ugUn mu - ltalganıar~sıvnıeri öldür• tırAtina, 24 < A. 

ruyor: vaff akıyetli ha- - kt d d d-ı· ~· ) -: ~t~na a-
Kuzu keailmeainin yaaak edrl- r ekat esnası~da. me e ovam a ır ar~ Jansı bıldırıyo;: 

nıeai.. bazı mevzılerı Gazeteler, bıl -
Filhakika, kuzuları, henüz kör- işgal ettik. Se - ___ hassa M;s~jer 

kizi subay olmak d Daten ve Estıa , 
pe bir halde keamek, kıaa bir za- üzere . 200 a~n Fakat maksa a p~zartesi gün~ 
nıan için hoıa ridecek bir mide me- fazla esır ve kül- • _ __ Pıre, Golos ve dı-
aeler.ı' dir amma, onlardan bilahare Jiyetli miktar- ki ğer yer.lerde va-
edilecek hakiki et ve yün iatifadeai da harp mal- varamıyaca ar ki İtalyan bombar 
de bu auretle ortadan kalkmakta- zemesi iğ'tinam et- dıman l arının es-
d K 1 k ·ı · d k tik... kisi gibi sivil hal-
b !;: h uzukarı~ ~aı ~eaı l emed, Atina, 2.ı (A .... Y~iden 200-ıtalyan esi- ka tevcih edildiği_ 

ı a are eaı ece oyun arın a A. ) _ Atina a- - -- - ·• - , ,_""'\'" - ni işaret eylemek
azalmaaı, et ve yün Eiatinin yükael- janı:ıı bildiriyor : ri alındı. Taarruzları da tedirler. Bundan 
nıeai demektir.. Geçen pazar- t ardedildl. en·elki bombardı. 

Belediyemizin ehemmiyetle nua- tesi gi.inli İta lyan manda da bom-
rı dikkatı°ni celbederiz. tayyaı elerhıin Piredeki muhacir ma. balar orta sınıf halkın bulunduğu 

Bu mevzu, İzmirde de te tkik e- hallesini bombardıman ettiği sırada bir mahallenin pazar yerine dü~ -
dilıin. lıtanhul helediyeainin bu yalnız kıtaat değil, milli gençler bir- müş ve alışveriş zamanına t esadüf 
huauataki te tkiklerinin neticeai so- liği mensubininin faaliyetleri de hay ettiğinden bir çok 'kadın ve çocuğun 
rulaun, izahat alınanı ve, lsmirde rete şayan olmuştur. Bu birlikten üç ölümüne sebep olmuştur. Pazarrosi 

genç, sivil halkı naklederken öl - gi!nü de İtalyanlar muhacir mahalle-
de körpe kuzular keailmeain. mliştür. 300 genç, yıkılan evleri po ~ sinin bombardımanında bu ı>arlak ** !islerle birlikte beklemektedirler. - Devamı 4 üıac:ü aahifecl• -

• 



SAHiFE ( 1) 

ü kii hadise
leri~ h··ıasası 

..... a.. __ _.. .................................. __ .... 

Tobruku zaptııııı~ s~yasi 
a isler; - Rorııanya ve 
Ba k~nlaraa vaziyet. 

(ANADOLU)' 

Tütün Satışı Çok İyi 
Sahil mıntakası mahsulleri de de~er 

fiatle satın alııı.acaktır. 
Türk müstahsili, hükômetin alaka ve tedbir

lerinden derin bir şükran duymaktadır. 
Tütün piyas:>sında "atışlar dün ak-1 fiatl "rl~ müstahsilin mallarını ..satııı ğımız nesriyatı ehemmiyetle nazarı dik 

-, 
-k Pol"s divanı, dün öğleden sonra 

adli kı.-ım l'cisliğinde toplanmış, ba
zı polisler hakkındaki tahkikat ev
rakını tetkik ederek lüzumlu karar -
lar almıştır. * De\'lct demiryolları müfettişi 
B. Şekip Akalın Ank::ıraya, posta 
miifetti~i B. İrfan Aydına gitmişler
cl ir. 

Selçukta bulunan müze müdürü 
B. Sclahedclin Kanbr şehrimize dön
müştür. * Belediye da:mı encümeni. dün 
öğleden soıııa Dr. Behçet Uzun reis
liğinde toµlanrnı~. bazı sokaklarııı 
kaldırım inşasına karar vermiştir. 

Tobrukun 1ngilizleı- tal'afmdan zap
tı. .} alnız a.~keri vaziyetten değil, ~ima-
11 A frikada 8 i.} asi itibarla İtalya pıes
tij i için Jeıı'den indirilmiş ağır b!r 
daı bedir. Roma radyosu, bunu öyle 
te\ il etmi"tir ki. Jngilizleı· bile kulak
lnnna inan, mamışlardır. Bu radyoya 
gör , Tobruk istihkamları, şr.rktan ge
lecek taarr 1, karın insa edilmemi=.
t"r. Y,ıni 1 1 anlar, L'byacla ı ge!Pcck 
b · r kuvv t k r ılasmağı hiç duşün
memişlerdi r. İtalyanlar Bardiyrının 
iş gar nde de, Bardb; a istihk~mlarmın 
İta 1y ıım Akd niz hakimiyeti esa;,:na 
göre hazıı landı mı bildirmislerdi. De
mek k: İtalynnl,u m he:saplar~ hep yan 
lış çıkmaktadır. ltalynnlar. Akdeuize 
l·ak'm olduklarını sanırken bu hfüdmi
yet İngiı zLrhı eline gccmişt·I'. Liby~ 
şarkınd · n taarı uz olmıyacağı sanılır

,ama k~ d,ır 23 milyon kiloyu lıulmu~- • alma-ra baslamıştır. kate almnktadırlar. 
tur. Fi, tıu. evvelce de yazdığımı·~ gi- Ticar t müdiirhifrü de, alakadarlar T~rk mii~tahci!li, bu se~e ~üklıınetiıı Halkevı"nde ı~onfe. v-:ıns 
. · . • · · · . · . tl aldıgı tedbırlerden azamı sukran Ye .. • ~ · ıdır Çeşmo, Karaburun ve l.'rla gıbı, nı.zıyetı dıkkat ve hassasıve e . t 1 kt 1 B " 4,edbı'ı·ıer • · . . . . · . mınne c uyma ac ıı-. u v , • _ . 

'11ınt· k .. ların<la mubayea faaliyeti ol- fakıp <•tmoktedir. Şim<lı bılhassa sahıl ,. 11 k f· . 1. 1 1 . kısa za- . 2il 1 1D41 Cumartesı günü saat 16 
m·tdıg~ ı mıntakn ticaret müdürlüg"rii.ne I rnıntakalan fü~ ist:gal edilecektir Bir cıc l cin ço h a~1 ~- a ı 0 ın~ıh~ · vek1 .• n11 ~'a ela Kız muallim mektebi müdürü bar 

, , , .. • · ma.u a, ma su un en mu ım :s .,, - R , · B 1 b t f ı (D' · r ·) 
üldirilmi~ti. Yapılan te!'>.eblıi.is üzeri-ı hafta, on gün için<le mütebaki bütün •ılmı"'tıı· Mu··t.a.L·•l<ı' de ··vn·ı· 8 ekil,Je sa- anmıl .nb_a ,kan fara ınc an .

1 
ı~ıp 1

1
n 

• 
1 

.• .• •• • ·ı · " " "· ·• ·. mevzu u ıı· oıı erans verı ecegmc ~n 
ıe Lıhi arlar idaresi, lııı nım~akah'.n: \ mahsnl'.ın sa:ılması muhakkak gorul- tılacak.tı~·· nunrlan zerrece ~i.iphc ~dıl- valanclaşların istifadekrini tavsiye e-
'ki mü uy_a memuru göndermış ve ıyı mektcdır. Alakadar makamlar, yaptı- nıem2l dır. __ deriz. 

k.oıı, İngilizt~r buradan çıkıp gelmiş- Hususi idare ve beledi
lerdir. Şimdi Tobruğun sukutuud· 
İtalyanların ·1c: tes llhd vardır: yeler vezne işleri. 

1 - Esirler, Barcliyadakilere giir.: 
daha azdır. Fakat hakikatte 1ngilizle- Hususi idarelerle hclediyelerin vez
rin aldıkları 20 :f>in esir her halde :mm- ne işleri, evv<?lce iş bankası şubeler:n
Eanamaz. le görülmekte idi. Bilahare cumhur;-

Turi t• yo ar i şaa
t na~ hız veril· yor. 

Vali dün tetkikler yaptı. 
2_ - İngiliz zayiatı ağırdır. Halbu- et merkez bankasına ait kanunun mu 

ki lngiliz re:smi tebliği gö~teriyor ki, ·akkat bir madde:-;ine istinaden bu 
buı:<•daki İngiliz za.} iatı 500 el.en iba- ne\ duat, merkez bankası şubelerine 
rettir. levredilmişti. Bu mevduatın, milli 

Ask ri s, hsiJ ~tler, şim~ıll Afrib- ' J2nkalnı·ımµdan birine verileceği hak. Vali Bay Fuad Toksal, dün refakatinde mmtaka turistik yollar mü-
daki mu' affakıy tleriıı İngiliz kuman. anda biiyük millet meclisince son de- dürü baş mühendis B. Em/n Dizgin olduğu halde Karşıyaka da Naldö
dan v.e ask<>rl~ri i~in parlak bir zafeı ·a kabul Hlilen bir kanuna istinaden ken, Karşıyıtka ve Bayraklıda turistik yol inşaatını tetkik etmiştir. 

' l ~ k "d' l ı:r k~t · · l" Bilhassa Bayraklı civarındakı" köprünün biran evvel ins.ası da görüşül-0~.r l~~m~.a .a~ıı ır;r. -ıarc _a ı.r_ı c_u- .·ene iş bankasına tevdii muvafık gö-
şunulmuş, ıJ ı tertıp ve tatbık edılmış- ... 

1 
... ~ ... B 

1 1. "" mevd "tı ı·r·ı'n de müştür. Bu köprünün demir aksamının da yakın zamanda tcmı"n edile-
t' · Il f · I b 'T" Ll ınu~ .. uı. e et ıh. u" ' ceği ve iyi bir halde bitirileceği anlaş1lmı!)t~r. İlk i~ olarak Karşıyaka 
kılı. u zkıtı ıt·, n~lntı za~~mc a t~1 .. uı~ Jb·~- t.vni :';(•kilde bir karar ahnması muh- h İ b ld n şı r - a n ı ~renın pr"'s ıJın~ ır .ı •. yo'unun asfalt kaplanması için azırlıklarn başlanmıştır. stan u a 
Lat daha arttıracaktır. Mısırın !stil:\- ~m~klır. bir firmanın elinde buluı-ıan a:ıfalt makinelerinin alınarak asfaltlamada 

ZABITADA 
................ ---·-·-·---· ... 
Çakı ile yaı·alamış: 
Bil'inci kordonda Hü,eyin oğlu 

:\Iustafa. ı;ebepsiz Osman oğ-lıı ame
le İf'malili çakı ile bacağında!'I. yara
lamıştır. 

Otlak kavgası: 
Öclemi~tc Sekili köyünde kır bı>k

çi~i Kadiı', ayni köyde İsmail Bali -
denle hiı' otlak rne~ele:-;inµen kavga 
P.tmiş, İsmail tabanca kurşunu ile Ka
cliı·i ağıı· surette yaralarnıştw Yaralı 
Ödemiş memleket ha.stnhanesincle 
ted:wi altınn alınmıştır. Suçlu tutul
muştur. 

Kumarcılık: 

25 lkı"nci knnun 1941 Cumartesi 

Ne sevindim bilseniz? 
Memlekette bir motör fabrikası a

çılacak. Motörcü usta mekteb1 açı-
1acak, genç sa.n'atkar yetiştirilecek .. 
Sevincime payan yok doğrusu. • 
Memlekette tarlalarda kalabalıkla
rın fenni şekilde çalıştığını, diğer 
tarafta fabrika dumanlarının yük -
seldiğini, çarhların ve makinelerin 
Türk işçisinin şarkılariyle beraber 
işledı"ğini görmek, ne saadettir!.. 

Memlekette mesleksiz, ihtisassız 
yıgınlarca insan, sokak sokak dolaşı
yor, ka vclerde yangeliyor .. Bunla -
rı çalıı:.tırmak, boynumuzun borcu -
du-:. Herkes, iş başına koşmalıdır. 
Herkesin muayyen bir ihtisası, bir 
mesleği olmahdır .. Fakat bir çokları, 
kolay kolay böyle işlere girmezler .. 
Şiir yazarlar, bobst,"} kesilirler. Züp
peliğin daniskasını bilirler. Aileleri
nin, şunun bunun sırhnda tufeyli gi
bi geçinirler. Karga kadar m1::ziyet
leri yoktur. İçte böylelerini, yakala
'"IDdnn tutup, zorla, bu şekildekı" 
nekteplere ııokmalı .• 
Keşkalbedest fukara gibi aramız

du eş'ar bedest dolaşan sözde şüera
va bile (iş başına) borusunu çalma
lıdır. 

* 

Pi Je yiyen bobstil 
Şuracıkta size bir bobstil hikaye -

ni anlatacağım. 
Evvelki gün bir arkadaşla pide 

(hani yumurtalı, kıymalı, pastırma• 
h p•" deler yaparlar ya; işte onlar • 
dan) yİır:ı1eğe gittik .. Fırının dar ko
·idorun•t1 daldık.. Loş, fakirane, kon
försüz bir yer .. Her tip insan ve va· 
tandaş var .. Pidemizi ısmarladık ve 
ski bir r sandalyaya oturduk .. 

sı hülya~ı artık •amamen suya düş~ ·----- kullanılması iç/n temasa da geçilmiştir. 
rnü~tür. İş. bununla kalmıyacak, şima- gildir. Çünkü ::ıpiker, Romanyamn Oiğe;- taraftan Paralıköprüden Bayraklıya kadar uzanan yol kısmı-
Ii Afrikada İtalyan imparatorluğunun her tar:.fından g.eneral Antoneskoya nm, arnzi vaziyeti ve müvaredatın Pek fazla olması sebebiyle Alsan
ta.'.)fİJ esin_ do~ru gidilecektir. Deniz ~·elen ııdakat telgraflarını okumağa cak - Paralıköprü arasında olduğu gibi parke ile döşenmesi de tasavvur 
aşırı imparatorlukların. b"ri askeri b. ~bmıştır. R.ad.}o ~y~i zaman_rla lcj_-1 edilmektedir. 
kuv\ et, Wri prc.:)tij olmak üzere iki !s- _,·on ... rler mukaYemetınııı kırıl<lıgım bıl ----------------------.--.-. •• l 

Tam bu sırada, bir bobstil içeriye 
~irdı" .. .Söyle süratle, yüksekten, yarı 
iğranerc·k etrafına göz gezdirdi •. 
Karşısına geçip oturan bir hammalı 

Kemalpaşa k!lZasını~ Öı~en köyün- <defolu,. gidermisin?) der g:bi söz
de Ahmed Alacaım~ dukkanının dı - ü .. Dirseklerini masaya koydu, son
Yarlnrını delen ve hır çok 0şya._c:alm1 ,·a çekti, biraz sonra eller ini. koydu, 
Al_Jdullah Aslan. Çallı Ha~an Ozde - .,onra onları da çektL. 
mll', Mehmcd Kartal ve kumarcı 

1 

Of burada bu deko içinde otu -
Feyzul'a.h ~abıt~ca tutularak adli- rup ~emek, ;imek! .• F~kat bu bob
ycye verılmışlerdır. • stil bur.:ıya nereden düşmüştü? O 

~:fü.dga:ıı v~rdır. İt.alr~ imparatorlu- lir~nekt~tlir. Yani,, te~~ila~: . gen~ralıvı·ıaA yet bu·· dcesi Ekrnek /zatının yukse -
g-u şarkı Afrık::ıda 1ıer ıkı temelden ~ar- :\ntone konun emrıne g,rmı~tıı-. • • • 
sılmıştır. Libyada mağlup Graç~ani Müte.ıkıp neşriyata göre, iı-;yan ha- v se/memesz lÇln 
ordusu, dar bir saha iizwrinde lüıldığı . .!k-etiı iştirak edenleri evlerinde sak- hazırlıgı 8 t f 1 · hif d"" _ 
h 'd \f "k • 1·~ 't 1 k .. t l'kk' d 1 - aş ara ı ncı sa e ·-a, e, r ı·ı fHta ( ıgeı l ayan ·uvvı:!t- :.yanlar, vatan haıııı e a ı c e(;e {-
leri 20. büı kilC?metre nıunıbbmncla ;ı.ra- }erdir. \.ilüyetin 1911 senesi lıüdcesinin, P) Kooperatifler ve,\•a mümessiller, 
yı,~ışlar~lır. ln17ilizler ~imdi Hıı.b~:ı- 1''.~kat a~Ucrin şeflerinin hepsi de daimi eııcümencle tetkikatı ::ıona er- lJu işi ikinci ellere devir ve tevdi ede- -B:ıs hı.rafı ı nci sahifede _ 
len tahrık •. tcchız ve sevketm~ktedır- kaçmış!. rclır. Buııclan ~olll'a, demir miştir. Daimi encümen, yıeni yıl'bürlc2- lUezler. İtalya, ~·::rdım olarak kendisinde ol-

Italya, Üzerine ne is 
aldı, ne yaptı? 

ler. ~abes ımp ırato~·u Ha~ş.ıs.tantla- mııhafız nı· ş ... f! Horya Simanın, A!lto- sini geç n seneki lıi.idceye göre hazır- G) Bu buğdaylar, toI?rnk mah~ulle- ımyan CC!-<areti istiyor. 
dır. Italyaııın Hab_şı-ıtanı i.stıla sıra- ı"":sko ı'lrı ber'tber lıalkı ~l·ı·ku~ na dav .. t · '- ı i ofisi İzmir "Ubcsince lzmir belediye- f>·' ı Al ı · · t" · .... l k h k •• u;; - ' • ' - l t u i neclifl !} şubatta top- , ._ >U \'Uf( lmlll \( ClllZ vazıye llll Uc sınc a a ram anlı go~tere_n fü S Ka,.,- c.ttiği b'ldiri\rniştır. Fakat her ikisi- tmış. ~t . mum t Si ve knza merkezleri lıelediyele~-i m~- kadar "cıuz~ltip di.izeltmi~eceğini hihn· _ 
snnın da. orad •. bıılundug ı nnla<:ı~- in mü erck<·n mi hareket ettikl~ri, an~~: ıı. ~ ~. . , . r• • mı ı:.ifeti~.ıe mahu~li fırıııiaı:a tev:ı:ı ,etlıl- yoruz. Fnkat bildiğimiz bir şe.v v:ır: 
mışiı~. Şın!d'ı H ıbeş kumn ıda,ı < rı ı- . Ok a g neral Antoııe:;konun, Horıya \ ıla).et hu ~sı ıd.ıre tahsılatındu 0 -=- mek uz~re verılen un mıktarlarmdan buraya bir t arih kovalım, italya. bu-
dar.:sınd-kı a keı le~ (Hab~ş k,ıh;a- ~ ·maya rağmen mi vaziyete hakim ol- çen ~ne~ e nazaran :son be,. ay zarfın- hariçtir. günden it 'baren yar~lım istiyor. 
ta~l~ı;ı) unva ~' rı!me.ktedı~. Bunıar duğu tamamen malum cfoğildir. Alman ela 100 b:n küsur liralık fazla tahsfült 4 - Vil:lyet dahilinde bu işleri me- Kafi Ye mutlak olan vazfret, İtah'a-
I n:rılı1z. ~~c~ te~lı.h e~ılmışJ.erdır. HEı~ta km vetlerin ·n hadi::ıelere karışmadık'- ) apıldığı haber alınmıştır. ::;uliyetleri altında idare edecek idare nın mağlfın olduğudur.'> · · 
Ja7:ı. ngılız z.abıtlerı tarafından talım J "ih olarak anlaşılmaktadır. ~laa- \C murakabe hey'etlerinıe kaza kay- ,------·--------... ----
ettırılmcktedırler. En >nteresan şu- n. ıh jvoııcrlcrin şiddetli Alman ta-ı r--ı 1 k' mı v " h" ··a·· ... bel a·. 1 R ~ iDV~ 1 
duı: ki. beş s~nc f~'Vel, İtalyan tayya ·e ,. ftarı ol~lukları nıuhakkaktır. o '()\ e:=ı~ a ın•~st zira~i~~ ~a l,):e ~u. u:~· 1 .e l.) .. ~ ~ t!: ... J/ ~ 
lerı ve motorlerı karşı::;ında :;ar.::ılnn • •• • • '::::&I il reı. :. . . . . cmuı:u, ı_~arc ~~ası m~ 
Habeşi.Standa, ş"mdi krallar kralının Amerı kan mumessılı: ınc.ssılı_~ Zll a.at odası mun:essılı, beled~-
ba Hağ'ı dalgalanmaktadır. , , " . . . .. ,, .. T OZOMı ye >encumcnı azasından bır zat, behdı- BUGONKO PROGRAM 

Eıı ·a ı k' h~ ·b'iı "ti · k' .~ Ba) Ruz\cltın Ilalkanlaı mum--s:-1ı ı, K . 5. K.. S. ,·esi olmıyan yerlerde muhtar ve ihti- 8,00 ın·ogram, 8,03 a.1·ans, 8,18 mü-, ~. c' 1 aı .! ne sıır"' e ın ışaı Bel rada vutmıstır ve buradan Buda- · ·, · . A • 

edecegı meçhulılur. Fakat bu arada 5 ., f . , '".le .ekt'- Gari bir tesadiif Çuval yar m?clı.s~erı dahıl olacaktı ı·. Hadıs ?- zik, 8,45/ 9,00 ıev kadım, 13,30 prog-
sene evvelki itaJ~ran tcca\'ii;:iinün, 19~!1 p..ş ~.} ~1 . "ı·~cl c l Lı 1 '.;.,..' re/ Mac·ır milli lncak ıhtılafları vilayet makamı tetkık ram, 13,33 müzik: Türkçe plakhu-, 
h b. · ı ı 1-1 - h f-j ı 5-erı 0 ,ı .ı <, ) .. ı.,,ı. ' L 250 M. H. Nazlı 12 50 12 50 d C"1 tı"r l" 50 · 14 05 "u"'ı·k · Tu··rk"'·' pla~k 

ar ın, n mş ~rnr:c:ı, o uu.run~. ~".r a- müdafaa nazırının Alman başkuma!1- 123 lnhi"ar ida . 14 16 50 c c __ "'I\ • •>, a.ıans, , m '" . y.;, -
mak lazımdır. Mıll.atı.er cemıy. "'tı ltal- danının daveti üıcrine Almanyaya gıt- ., 

20 
. ,..,

5 
.- lar programının devamı, H,20 müzik: 

yava ~arşı. harekete geç ;eek ıkt!Tl La- ği zamana t(}-:ıadüf etmektedir. Bir 107 B. S. Alazrak 75 2
3

0
1 

~Oi MüzayPde ı'ie fevkalade Riyaseticumhur bandosu (Şef: İhsan 
val bır suıl n el har k tı ··aptı z.nr.r· · 33 Ş. Remzi 24 v - '"' Kün"er), 15,00 mi.ızik: Hafif 1H·o0crram 
t ·1 . • ·,, \ , : . .'' · ,:- habere gör.e, Almanya, )Jacarista:::ula l7 29 1 ~ 
edJ ~ :ct net\ol t.ıhd.dat.na ;n~ıı- ol ;;ker toplamak için bu devletin mnva- ~l M. j. Eskinnzi 

9
_ ,

35 
\ s (pi.), 15,30 müzik: Ankara devlet kon-

du. Qtıcı df' mılletler c<_:mıv tı b•r :<! y ·..ıkatini nlııınğa, vnhud da l\facar:stıı- 17 1 6 P. Miha. -t> •
34 

atış ser\'atuarından naklen neşriyat, Riya-
yap~madı. İtıtyn .bunu ;~~ dev~ete k'!r- .un, i~tirak .etmfş hulunduğu üçüzlü 13 Y. j. Talat }

7
5 

9
_ seticumhur filarmonik orke:ıtrasının 

!'ıı ~ b~r z.a:er ı::~klınde g.ros~erd~. J!~11. a: p'.lktın icaba tını yapmasını ht~meğe 7 llorusani 11
• -

1 Acel~ yolculuk dolayısiyle önümiiz- kons.eri, 18,00 program, 18,03 müzik: 
ft,ıly~nl.ar da ınanclılaı. Şımdı bıt ,,b d.ı \et edecektir. Paktta bö.} w s:.rahat 5 l G ~aci E. 2!1 29 deki Pazar günü saat 011 bucukta ı ;nci H.adyo caz orkc::;trası, 18,40 müzik: 
bu hadıselu, hafızalarda canlan:-ıcak- yoktur. Fakat :\Iacaristanın harbe i<:- :-.-

6 
kordon eacldesi Alımncak v~pur j~kele- Saz ıeserlcri, l!J,00 konuşma, 1~,15 

tır · t> 1 l 6 ::;ini gec:tikten sonra 1479 No. ıu sokak- müzik: Halk türkülerinden örne!<ler, · irakini istiyebilir.. Çünkü pakt, bu 9 .,0627 1 lı 1 · 19 1 - •• ·ı 
'c:" • • h d .. h. d' _,... ta 6 No. hı hanede maruf bir aile.re ait 19,30 ajans ıa er erı, ,·.tD _muzı c 
.r arınaç : ~ a a mu ım ır. fevkalade zarif ve nadide mobilyaları ::Vlü.ştcrek ve tek şarkılar, 20,fo rady? 
ltal.} acının t cavtiz politlka~ının en Yuv.os/avga-JUacaris- 221203 G müzayede ile 8atıh1.:·ıktır. Satılac~~k gazetesi, 20,45 müzik : Fasıl heyetı, 

hararetli tarnftan, devlet nazl1'1 Fari . 0 No. eşyalal' ara:mHİ<~ m~dn bir büfe, ceviz 21,15 konuşma (llibliografya), 2.1,30 
naçj, gıınp bir te.sacluf olarak, bugün tan: vemek masast servant Siınons fabri- müzik: Radyo salon orkes~rası (V10Jo-
vazil'...simlen uzaklaştırılmıştır. Fari- Yugo~lavya hariciye nazırı :M:m-ko- 7 16 kasının Lake birer ve İki k!şiliK. Am!J- nist Necip Aşkın jdar~~ı~de), 22,:JO 
naçi, diğer bazı şHlerle beraber İta!- viç g{!Jccck ayın beşinde, Macar harici- 8 20 1·ikan karyolalar, komodinolar, aynalı ajans habıerlel'i, 22,;JO mu~ık: Cazband 
yanın harbe girişinden mesul insanlar y nuzmnın ziyaııetini imle için Bu- !) 25 :50 dtılaplar, yazıhane, daj~ı', döner kol- (pi.), 23,25/ 23,30 yarınkı program Ye 
arasındadır. Hatta son zamanlarda Ar clapeşLye gidecektir. 1ki devlet ara- 10 31 az !nal tuk, duvaı· köşe etajeri, yatak odası La- kapanış. 
n&vudluk har.ek tı dolayısiyle mareşal mcla imzalanan pakt, uün .Macnr mcc \"ar kımı, şifonyereli dolap, tuvalet, komi- ---------
Badoğilyoya hlicum ederek bu sahada- li inin ta:::dikine arzedilmiştir. Her hal- 11 Yok din ve iki Amerikan karyola, Ameri-
ki mağlubiyeti, yüksek kumanda hey'- de ~acaristanın son vaziyeti, alaka ile lNCIR : kan kanepe ve iki koltuk, yüksek seh-
etine tahmil etmişti. Bu adam, şimdi takip edilm~ğe layıktır. K.. s. K. s. palar, kadife şezlonk, aynalı port man-
bir tayyare yüzbaşısı olarak Arnavud- Çuval to, canlı masa ve siğara masaları, ma-
luğa gitmiştir. Bulgaristan - Yugos- rokcn kanepe ve iki koltuk, sekiz adet 

Romangada vaziyet: lavya: 117 Filmüge 15 16 muşamba sandalyesi, hasır takımı, se-
31 H. Şeşbeş 10 14 50 defli masa, yol halıları, Isparta ve A-

Son haberler, Roman.} ada ~ıyakla- Bulgaristan ve Yugoslavya arasında ____ _ . ccnı hah VI.' seccadeler, vesair bir çok 
ııanlaı·ıtf bütün -el-emir muhafızlar teş- g~çen .:.cııc imzalanan mukavdenin yılı 148 Yekun .eşY,alar satılacaktır. Evin altı ve üstü 
kililtına mensup olduğu ve genernl An- clonlinıündc yapılan tezahürler, bir lrnç 12:~776 Dünkü ayrı ayrı kirnlıktır. 
toneskonun tamamen değilse 1..ıile, ~tsi- hafta evvel garip bir rüzgarın estiği · · - Satış peşindir. Fırsatı kaçırmayınız . 
lel'in muka-ı~nıetini kırdığını ve yavaş :-:ırada, Bulgar nıeclisintle bazı mebus. 123!124 u. yekun 
yavaş, bütüıı Romanyayı ele geçirece- larıh . bu mukavebenin ehemmiyetini Hl 
ğini göst-ermekledir. darlaştıran ~özler söylemelerine rağ- ZA RE: 

Bükre. radyosıı bugün saat 14 ü beşi rnen, çok iyi<lir .. Ve Balkan sulhü üze
geçe normal ne Tiyatına. başhyacağını rinde ha)ırlı bir tesir olacağını göster- 15 ton M. darı 

K. S.' K.. S. 
7 375 

Türk Müzayede salonu 

müdüriyeti 

Mühim hadise 
--Ba~tarafı 1 nci Sahifede--

dünde pilotlarımıza isabet vaki olmuş 
ve bundan dolayı ölmüş bulunmaları 
muht~rneldir. 

Nazırdan, hangi milletten olurtıa ol
sun bu tarzda hareket karşısında bita
raf kanallarla Alman ve İtalyan hü
kumetleri nezdinde teşebbüste buluııu. 
lup bulunulmadığı sorulmuştur. 

Singler; 
- Bu giLi teşebbüslerden hiç bir 

şey ümid olunamaz. 
söylediği hald . bu neşriyat normal rle- :nekteclir. 119 B. pamuk 

#1' WGA Mf'5liC wa ' " 
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C€vabını vermiştir. 

ELHAMRA Sinemasında 
il il 111111111111111 ........................... .. 

Bugün matinelerden itibaren 
AŞK - KİN - BÜYÜK İHTİRAS - EŞSİZ HEYECAN 

Senenin en muazzam Fransız filmi 

FIRT'INA 
FRANSIZCA 

Baş rollerde: Annie Ducaux - A rletty Erch Von 
Stroheim - Dalio - Amire Luguet 

FOX .JURNAL'da en son ve en mühim haberler 
Sean:slar: Her gün; ~-3,30-5,30-7,30 ve 9,30 da 

Cumartesi ve Pazar 11,30 ve 1,30 <la başlar. 
Dikkat: Ha.flanın her günü ilk seanı:;lar ucuz halk matineleridir. 

20-25-30 Krş. 
Fiatleril 

• ,... ~ " ' ~·I' •; I " ' • • 

BU HAF'FA 

TAYYARE 
SINıEMASINDA 
TELEFON : 3646 

TÜRK DONANMASININ 
PREVEZE ZAFERİ NETİCESİ 

Eski Venediği yıpratan siyasi ihtilaflar 
kadın entrjkaları .. Cinayetler .. Kanlı ihtilailer 

B A R 8 A R O S devrinde VENEDİK 
BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ TARİHİ FİLM 

HER KÜL AYRICA 

Oynıya,nlar: F ernandel • Gaby Morlay - Julles Berry 
FRANSIZCA: SÖZLÜ 

lHATlı:~ELER: 2 - 5 - 8,15 Cıımar tesi Pazar günleı·i 12.30 da ilave seansı .. ,. 'it 

ncak aeni§ konförlü, bir yığın mü
kellef i uanların bulundukları ma -
saya yakışabilirdi. Arasıra saçlarını 
da düzeltiyordu.. Nihayet, bh· kağı
dın üzerine serilmİ.!_!, yarım metl'e 
boyund., ki pideıı: çıka geldi. Pideye, 
"Öyle yı.:lcarıdan bak~ı ve biraz dur· 
du. 

Bizim de göz ucu ile kendisine 
J.> ktığm ızı örmÜ!}tii.. Kapana 
kuımış b"r fare gibi sıkmtılı idi. 

Çatal yok mu? 
Diye seslendi .. Karşısında hammal, 

iri bir lcknuıyı ağzına fırlatarak; 
- Hemşehıı" m -dedi- Allah sana 

ı:atal diy~ koskoca parmaklar da 
vermiş .. 

Bobstil (of, ne iptidailik!) Diye 
mırıldandı. Tam bu sırada fırıncı çı
yağı gelmişti. Hammal; 

Bak -dedi. bu oğlan, çatal isti
;y ormuş .. 

Çırak; 
- O b"zde çatal olmadığını bilir. 

Haftada üç gün gelir,-pide Y':r •. Da
ha dün iki pide kıvırdı, 

Demesin mi?.. Bobstilin girdiği 
hat~ sormayın .. Herkes işin alayında 
idi .. Gözler, onu sıkı fıkı yakalamış
tı .. Bırden b're grurunun düğmeleri 
çözüldü ve bir daha (gık) demeden, 
başını kaldırıp etrafına bile bakma
dan pideyi mideye indirdi ve çıktı. 
Biz de çıkmıştık .. Fakat bobstil, kal
dırıma fırlar fırlamaz, demin fırının 
kö~esinde kaçacak yer bulamıyarak 
adeta bir yuvarlak yığın haline ge
len bizim bobstı~ı, birden bire topar
landı. Kanbuı·unu çıkardı, ayakla
rını açtı ve ayakkabılarının tempo -
su içinde gene kendi semasına fır -
ladı.. Tam bu sırada, kendi tipinde 
biri ile karşılaştı. Arkadaşı ona sor
du: 

- Hayrola böyle? •. 
- Oof -dedL sorma! .. Şöyle bir 

tenevvü olsun, diye şurada, bir halk 
yemeği yimeğe gı:ttim. Aman mon -
şer, ne feci manzara!... Öyle enterea
san intiharlarla ayrıldım ki .... Hayır, 
hayır, biz daha asırlarca· mesafe 
kat'ına mecburuz •• 

O öyle söylenirken~ ben de içim ~ 
den (kulakların çınlasın fırıncı çıra
ğı -dedim- gel de dinle!) .. 

SAPAN 

Askeri vaziyet 
-Ba~ tarafı 1 nci sahifede -

Yunan - ltalyan harbi: 
Yunan ilerLyişi, mevzii olmakla b11-

raber muvaffakı.' etle de\'am etmekte
dir. Kilisoradak: fü,ı kfi.t neticesi ola
rak cenupta 11 inci İtalyan ordusunun 
vaziyeti çok müşkül bir hale dü~müş
tür. İtalyanlar bunuıı için müteaddi<l 
ımı kabil tııa rrn zlartla hulunmusla l'SH 

ela bir netice alamamışlardır. n'rntkis 
hn har.ekctlcrde fazlaca zayiat vermiş
lercliı'. 

Yunanlılar, dün Kilisoranın 15 ki
lom.'.!tre batı şimalinde Majan mevkiini 
zaptetmişlerılir. Bu harekatın biraz 
daha inkişafı takdirinde Tepedelende
ki İtalyan miidafilerinin arkaları da 
ç.evrilıniş olacaktır. Bu sebeple italyan: 
ların bugünlerde bu şehri terketmeJt:rı 
kuvvetle muhtemeldir . 





SAHiFE (il J 

Istanbulda Pasif ko
runma denemeleri 

Vilayet, denemelerde nasıl hare
ket edileceğini bir tebli21e 

halka bildiriyor. 
İstanbul, 24 (A.A.) - İstanbul ve yangın muslukları önünde olma -

vilayetinden tebliğ olunmuştur: mak şartiyle münasip bir yerde du-
1941 ikincikanun 28-31 tarihleri racaklardır. Bu takdirde arabaların 

arasında tayyare tehlikesine karşı hayvanları çözülür ve bir yere bağla
lstan bulda pasif korunma denemele- narak torbalan başlarına takılır; böy 
ri yapılacaktır. Bu denemelerde na- lece durmuş olan nakil vasıtaların -
sıl hareket edileceğini bildiriyoruz: dan çıkan halk da ıen yakın umumi 

Aşağıdaki hususlara riayet etmi- veya hususi korunma yerlerine veya 
:yenler cezaya çarptırılacaklardır. siperlerine girer. 

Halkın riayete mecbur oldutu ha- 4 - Tramvaylar da, alarm verilir 
reket tarzı: verilmez, oldukları yerde dururlar, 

1 - Alarm; yani tayyare hücumu- ve halkı tahliye ederler. 
nun başlangıcı, canavar düdükleriy- Vapurlann hareket tarzı: 
le haber veril-ecektir. Canavaı; dü - 5 - Alarm duyulduğu vakit va-
dükleri, kuvvetlenip azalan seslerle purlar iskelede ise halk o iskeleyıe 
8 dakika devam edecektir. çıkarılır; yolda ise halk, en yakın 

2 - Alarm işareti olan canavar iskeleye uğramak suretiyle çıkarılır. 
d~üdilkleri işitilir işitilmez, halk ~e - Trenlerin hareket tarzı: 
laşa kapılmadan hemen evlerıne Al ·.1d .• · kit t l · :t. 
girmek üzere hareket edeceklerdir. arın ven ıgı va ~n oı· 4.S as-

~.larm başladığı zaman, evlerin _ yonlarda v~ya gar.tarda ıse, yolcu -
den uzak bulµnanlar , en yakın umu- lar heme~ ınerler, ıs~syonu~ koron: 
mi korunma yerlerine gireceklerdir. ma yerlerıne ve~a o ~ıvardakı umumı 

Alarm düdükleri çaldıktan ~onra ko~~nma yer~er~~~ ~ırerler. 
halkın, tayyareleri görmek mera kiyle r k ı8rm ':erıldıgı ıstasyonlarda ha
pencerelerden sarkması veya korun- e e etmış olan trenler yollarına 
ma '"~r~erinden çıkması, makineli devam ederl~.r. • 
tüfek. rin ateşine hedef teşkil ede- ltıkl~rın aondilriilmesı ve maske-

•· d k tehl"k l"d" B"lh lenmeaı: cegın en, ço ı e ı ır. ı assa 
buna ~ok dikkat etmek lazımdır. 6 - Deneme yapıldığı günün ak-

Motörlü ve motöraüz nakil vası _ şamı ve gecesi, resmi ve hususi bina-
talarınm hareket tarzı: larlM evler ve bilumum mağazalar, 

3 - Arabalar otomobiller ve bi- dükkanlar ve müesseseler ı_şıklarını 
lumum motörlü ~e motörsüz nakil maskelemek mecburiyetindedirler. 
vasıtalan, alarm işaretinin verilme - İş~_kların m~kelenmesi, ge~enki 
sinden tayyareler şehir üzerine gelin- tecrubelerdekı şartlar dairesınde 
eeye kadar geçecek zaman zarfında yapılacaktır. 
mümkün alduğu kadar' şehirden Vitrin ve cephe tenviratı ve diğer 
uzaklaşmağa 4alışacaklardır. Buna görünür halde açıktaki ampullerin 
imkan bulunmaz, :yani alarm veril - yakılması veya ampuller üzerin:e 
diği zaman nakil vasıtaları şehirden mavi ve yeşil kağıdlar koyarak ışık 
uzaklaşacak vaziyette bulunmıyor - sızmasına sebep olacak şekilde ha-
larsa. yol ağızlarını kapatrr.amak reket etmek yasaktır. 

Gümrük me- Londra şehri 

"(ANADOLU) 

ltalıan tıııarecllari'1I Resmi tebli~ 
Ankaraya götürül

müşlerdir. 
lstanbul, 24 (Telefonla) - Son 

aünlerde mecburi İnİf yapmıt bazı 
ltalyan tayyareleri mürettebatı 
Ankaraya aötürülmüıtür. Tayyare. 
ler ve mürettebat, beynelmilel ah. 
kima ıöre enleme edilmitlerdir. 

Londra, 24 - Bahriye ne -
zaretinin tebliği: 

Patriyen tahtelpahiri, ltalyanın 
cenubunda şimali Afrikaya malzeme 
nakleden yüklü 7 bin tonluk bir İtal
yan vapurunu cereyan eden h?r de
niz muharebesinde batırmıştır. 

Atina, 24 - Emniyet ne -
zaretinin tebliği: 

Memleket dahilinde sükunet var
dır. 

Kahire, 24 - İngiliz Or -
taşark hava kuvvetleri umumi ka -
rargahının bu akşamki tebliği: 

Bombardıman tayyarelerimiz 
Apalonya hava meydanına, baraka
lara, hangarlara taarruz etmişler, çı 

Ingiltereye vereceği tay- çan yanı ·ııar 60 kilometreden görül-

1 
mü§tür. Deme limanına ve Apolon -

Avusturalya 

yare eri arthrıyor. yanın 80 kilometre cenubı garbisin-
Londıa, 24 (A.A.) _ Avustural _ de Marava meydanlarına da taar _ 

ya, İngilterenin bulunduğu traji gö- ruz eClilmiştir. 
züne atacağı tayyare filolarının sa- ' Avcı tayyareleri bütün gün devri
yısını fevkalade artırmağa hazırlan- Y.e uçuşlarınd~ bulunmuşlar~ı: . . Ke
maktadır . şıf tayyarelerı, düşman arazısı üze-

Avustu~alya hava nazırı, Avustu- rinde geniş keşif uçuşları yapmış_ 
ralya haricinde iş gören hava ffü>la- lardır. · 
nnın, önümüzdeki bir kaç ay içinde Habeşistanda Adis-Ababa ileri -
bir misli daha artacağını söylemiştir. sinde Şiyeşiyenan ve Mekelli kasa -

Bu tezayüde derhal tevessül oluna. balarına ve hava meydanlarına ta -
caktır. arruz edilmiştir. Meydanlarda dört 

İtalyan tayyaresi yakılmış ve diğer

Alıın ııırıeri 
leri tahrip edilmiştir. Askeri hedef -
lere, hangarlara bombalar isabet et
miştir. 

Keru köyü üz-erinde avcılarımız , 
avcılar himayesindeki İtalyan bom -
bardıman tayyarelerini harbe mec -

Londra, 24 (A.A.) - Kanadanın bur etmişler ve bunlardan birini dü
garbında bir limandan Röyter ınuha- şürmüşlerdir. Diğerleri arasında ha
biri bildiriyor: sara uğrıyanlar vardır. Ayni mahal-

Burada karaya çıkarılan bir kaç de yerde görülen bir İtalyan tayya -

Kanadaya götürüldü 

yüz Alman esiri, dahilde üsra kamp- resi tahrip ~dilmiştir. 
!arına gönderilmiştir. Bunların .ekseri- Bütün bu harekata iştirak eden 
si İngilterede yere indirilen Alman tayyarelerimizin hepsi de üslerine 
tayyarecilerinden, subaylar, erbaşlar dönmüşlerdir. 
ve denizaltı mürettebatındandır. Nabrobi, 24 - Resmi tebliğ: 

Almanların en mühim üç pilotundan Cenubi Afrika birliği tayyareleri 
biri de bunlar arasındadır. Mer'i ni- Habeşistanda Yavello hava meyda -
zamlar, bu tayyarecinin isminin neşri- nına taarruz etmişlerdir. Yerde bulu
ne manidir. Bu tayyare zabiti 25 ya- nan Kapani tipinde 3 İtalyan bom -
şındadır. Berline nazaran İspanya da- ~ardıman tayyaresi tahrip edilmiş_ 
bili harbinden beri 56 tayyare düşür- tir. 
müştür. Kahire, 24 -. Ortaşark İngiliz 

Hollanda, Fransa ve Belçika muha. kuvvetleri umumi karargahının res
rebelerine de iştirak eden bu Alman mi tebliği: 
tayyarecisi İngiltere harbinde düşiirill Li!>yada: 
müştür. Kuvvetlerimiz garbe doğru ilerle-

Kanada polisi, iki Alman harp esi- yişle~ine devam etmektedirler. 

morları rinin kaçmış olduğunu bildirmiştir. Erıtrede : 
Alman propagandasının Bu liususta fazla malOmat yoktur. . İ~lya~lar Kir1;1 ve Aykuta köyle-
• • • .., • • • • nnı .tahlıye ve n.cata devam etmiş -

Bir yardım sandığı 
ediyorlar. 

tesis tddıa etbgı gıbt bır hara- lerdır. Kuvveti-enmiz ilerlemektedir. 

be hale gelmiı değildir. Necaıi ıer:Kenyada: 
.. .. Londra, 24 (A.A.) - Londra bele- -Bqtarafı 1 nci Sahifecl.- Harekata devam edilen uzun cep-

İsta.nbul, 24 (Telefonla) - Gumruk d" .. Co V'lk" dil d od he boyunca hudud da dahil olarak 
memurları için bir yardım sandığı te- ıyebr~ıAsı ~kç hı lıknson h"tanbera Y b.a imparator Haile Selasenin 15 kinu- hududa kadar olan arazı· katedı"lmı·cı_ 

. d"lecekt" B d v '-~ cenu ı merı a a ına ı n ır "de H ı..... .. • •v• . . d" f B .,. sıs e ı ır. usan ıga n~r memur . 1 nusanı a~ıstana geçtıgını şım ı ır. urada pek az düşman kuvveti-
maaşından yüzde yarım vermek sure- nutuk ırad ederek, Alm8J!v bomb~rdı- 1 ifşa edebilirim. İmparator, Hartum- ne tesadüf e<Jilmiştir. Hareki+ d _ 
tiyle iştirak edecektir. ~anına karşı Londra v~ ~ı~r şehırle- 1 dan bir İngifü bombardıman tayyare?- vam etmektedir. w e 

Sandığın sermayesini, müsadere e- ~ın ~a:ıl ~·~kavemet ettığinı anlatarak siyle hareket etmiş, avcı tayyareleri- Habeşistandan gelen haberler 
dilen ve satılan gümrük mallannın be- emış ır ı · . .. ~ . nin refakat eylediği bu tayyare, HabeŞ- Tana kölü cenubunda ve şarkınd~ 
dellerinin dörtte biri teşkil edecektir. .--:- Al~anlar sıze, h~kum!~ merkezı- Sudan hududunda kayaları dinamitler vatanperverlerin harekatı esnasında 

mızın hır harabeye dondü.~nü, bom- le atılar~ ve ~lıları temizlenerek vü- İtalyanı.ara zayiat verdirdikleri ha-

ç• • l d bardımanlardan ~şkına donen halkın cude getınlen hır meydana inmiştir. her verılmektedir 
ıvı ııımar an ı kaçıştığını söylediler. Bu kat'iyyen 1 İmparator burada iki oğlu veliahdı it 1 . A • • 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Slovak- doğru değildir. Evet, tarihi şehrin gü-1 ve Harar Dükü ile Sudandaki İngiliz a yan resmi teblığı 
yaya dört yüz ton çivi sipariş edilmiş- zelliğini bozan bazı yaralar vardır. Fa- mümessili tarafından karşılanmıştır. İtalyada bir m h ı 24 (AA ) 
tir. kat Londranın umumi manzarası bun-j Yuda arslanı, başı sarıklı Sudan as- Jtalyan ordularıa ~' k ·d · 1 :--

larla değişm~miştir. Güzel Londra, kerleri tarafından selamlanmıştır. Yol nın resmi tebUği. aş uman an ıg~ 
samsun tütünü şanı ve faalıyeti ile olduğu gibi dur-, i>?YU~CB: dizilmiş ~l~. askıerler~ ~eca- Y~nan cephesi~de cereyan eden 

_ _ maktadır. şıye ıhtı~am resmını ıfa eylemıştır. dt:vrıye hareketleri esnasında bir 
Samsun, 24 (A.A.) -- Tutun mah- Necaşı, bundan sonra otomobille ho- mıktar esi ı t t"k . 

sulü, kalite itibariyle mıntakamızda 8 f • • hududu geçmiştir. Iihlar iğti~aı:oına~f ~et. 0 
o;a ı sı-

yıldır görülmemiş derecede yüksektir. 8rJD8ÇJ Suyu kurumuş bir derenin içine ler küçük çapta\ 
1 mbş r l 1-!are -

Müstahsil tütünü ambarlara indir- inen imparator, bir rahibin takdisin- ku;v.etlerini bomb 
0~ a ar 

8 
t u~m1an meğe başlamıştır. den sonra hazırlanmış olan direğe ken- dir. ar ıman e mış er-

25 llrı'.nci kanun 1941 

Askerlik işleri 
-Bat tarafı 1 nci sahifede - Jr 

A ) 337 doğumlu yabancı erlerin ilk yoklaması 27-2 kan- pazartesi 
gününden itibaren tatil ~e mera:;ıim günleri hariç, her· gün sabahleyin 
saat 8,30 dan öğle saat 12 ye kadar devam edecek ve müracaat eden
lerin ilk yoklaması yapılacaktır. Talebe olanların derslerinden kalma
maları için tarzı harekıet okul direktörlüklerine yazıldığından direk
törün talimatına göre muameleye tabi tutulacaklardır. 

B ) 337 doğumlu yabancı erler ilk yoklamaları için bizzat müracaat 
edeceklerdir. Meşru mazereti olanlann ana, baba, kardaş gibileri va
sıta olmaları kabul edilecektir. Bunun için d1e i:;ıbat hüviyet etmeleri 
şarttır. 337 doğumlu yabancı her mükellef şubeye gelirken nüfus cüz
daniyle beraber müracaat edecek ve halen talebe olmayıp ta vaktiyle 
talebe olanlar, okuduğu okullardan almış olduğu en son diploma, şa -
hadetname ve tasdiknameyi de beraberl't!ı'İnde getireceklerdir. 

4 - 312 ila 332 doğumlu ruhsatlı ve ihtiyat eratın 941 ihtiyat yo-k
laması yapılacağından şubemize müracaat edecek yabancı .erler nü -
fus cüzdanını, askerlik tezkeresini ve ihtiyata nakledildiğine dair \•esika 
ile müracaat etmeğe mecburdurlar. Bunlardan meşru mazereti olanların 
ana, baba, ve kardeşi müracaat edebilirler. Ancak isbatı hüviyet 
şarttır. 

5 - Senelik yoklamağa gelen yabancı erlerin kaffesi örneği aşağı
ya çıkarılan cedvelden ikişer nüsha hanei mahsusaları kendi nüfus cüz
danına göre doldurulmuş olarak behemehal beraberlerinde getirecek
lerdir. 

6 - Türkiye cumhuriyeti tabaası olan her erkek vatandaş yoklama-
sını yaptırmağa mecburdur. 

7 - Resmi, hususi dair·elerde çalışanlar müeccel olsa dahi bu yok
lamaya tabidirler. 

8 - Yoklamaya gelmiyenlerle göndermeyen resmi ve hususi daire 
amirleri hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

9 - Eski harfli nüfus cüzdanı kabul edilmiyeceğinden yıenisi ile mü
racaat edilmesi şarttır. 

10 - İhtiyat ve ruhsatlı erat aşağıda sıralanan günlerde öğleden 
sonra saat 14 de müracaat edeceklerdir. İlan olunur. 
1-332 Doğumlu erler 27 Kanun Pazartesi günü saat 14 d• 
2-331 Doğumlu erler 28-29- c Salı çarşamba günü saat 14 de 
3-330 Doğumlu erler 30-31 c perşembe cuma günü saat 14 d8 

4-329 Doğumlu erler 3-4 Şubat pazartesi salı günü saat 14 d8 

5-328 Doğumlu erler 5-6 « çaışamba perşembe günü saat« ' 
6-327 Doğumlu erler 7- c Cuma günü .saat 14 d• 
7-326 Doğumlu erler 10-11-12 c pazartesi salı çarşamba « c c ' 
8-325 Doğumlu erler 13-14-17 « perşembe cuma pazartesi <ı: c «' 
9-324 Doğumlu e'rl•er 18-lfl-20 c salı çarşamba perşenbe « <ı: « ' 

10-323 Doğumlu erler 21-24-25 « Cuma pazarlesi salı « « « ' 
11-322 Doğumlu erler 26-27-28 « çarşanba perşenbe cuma « « « ' 
12-321 'Doğumlu erler 3-4-5 Mart pazartesi salı çarşanba « c «' 
13-320 Doğumlu erler 6-7-10 c perşenbe cuma pazartesi c c « ' 
14-319 Doğumlu erler 11-12-13 c salı çarşanba perşenbe c « « ' 
15-318 Doğumlu erler 14-17-18 c Cuma pazartesi salı c « « ' 
16-317 Doğumlu erler 19-20-21 c çarşanba,perşenbe cuma « c « ' 
17-316 Doğumlu eder 24-25-26 c pazartesi salı çarşanba « ~ « ' 
18-315 Doğumlu erler 27-28-31 c perşenbe cuma pazartesi c c « ' 
19-314 Doğumlu erler 1-2-3 Nisan salı çarşanba perşenbec « « ' 
20-313 Doğumlu erler 4-7-8 « cuma pazartesi salı c c « ' 
21-312 Doğumlu erler 9-10-11 « çarşanba perşenbe cuma « « « ' 
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Piyasanın açılması beklenmektedir. Nihayet cepheyi boyladı di eliyle Ha~ş _bayra~ı~ı Qekmiştir. _Bingazi havalisinde tayyareleri -
Bayrak merasımınde butün erler se- mız, düşman zırhlı kollarını k ·· .. k R d 

Kardan kapanmış yollar Lond_r~. 2~ (A.A.) -Deyli E~spres lam durmuştur. Bando Habeş milli çapta bombalarla bombardıma~ç~t- omanya a gazetesının ıtalyan hududundakı mu- marşını çalmıştır. mış, motörlü vasıtalarını •t 1 .. V • t k k a l kt -Baıtarafı 1 ncl Sahifede-

Bingazi ve havalisi 

. Gümilşhane, 24 (A.A.) - Kar yü- habiri bil.di.riyor: . ~ecaşi!. mü~akıbe~ Habeşistan ~a- ateşine tutmuştur. mı ra yoz azıye ÇO ar n l ır. rağmen yalnız 36 saat kadar sürmüş~ 
zün~n 12 gündür kap~lı bulunan Kop Mussolını, yahudi aleyhtarlığı He h.ılıne dogru seyahatıne devam etmış- Düşman tayyareleri dün gece Der- Sil bldil818r· tür. 
ve Zıga yollarından Zıgana yolu açıl- meşhur olan sabık faşist pa.rtisi sek- tır. neyi bombardıman etm"şlerd· Resmi tebliğde esir edildiği bildiriieJS 
mıştır. Kop yolunun da açılmasına ça- reteri ve devlet nazırı Farinaçıyı az- Dün bütün gün Tobrukun ır. uı·ç bı·r suretle c.Jen"·ı·r İtalyan amirali karada yakalanmıştıt-
lışılmaktadır. Bu yoJuri bir kaç güne !etmiştir. 1 Arn tl k h • J takasında bulun;n kuvvetle:8J8 mın ' fl, .., Tobruk, 24 (A.A.) - Burada alı .. 
kadar açılması beklenmektedir. ..Bir Al~n. gazetesinin yazdığım\ QflU U c.ep ~sınae na mukaveınet etmişlerdir. şma- edilemigecek dere. nan esirlerin adedi 20 bin tahmin "' 

gor.e Farınaçı, .tay>:a~ Y.üzbaşısı ola- --Baıtarafı 1 ncı Sahifede- Su.?~~· Somali ve Kenya cephelerin- cededir. lunmaktadır. Bunların arasında 61 iO" 
Avam kamarasında ba- rak Arnavudluga gıtmıştır. neticeyi almak için iki saat uğraş _ ~e cuzu~mlarımızla düşmanın zırhlı .. . ci anavatan fırkası He Limanın s~~Jt 

mı.şiardır. uvvetıerı arasında muharebeler C6- Bilk~ş, 2~ <!'-·~·> - . Suk.un yenı- zamanı garnizonu efradı, 1500 kişıiı• 
yan mebusun suali R d İtalyan tayya11ecileri burala:ını bil- beyan etmektedir. Hava kuvvetlerimiz den .!~s~. edılmıştır. Horıa ~ıma neş- deniz garnizonu efradı ve batırılm~ 

Londra, 24 (A.A.) _Avam kama- oma 8 mediklerini iddia edemezler. Atina- .u muharebelere iştirak suretiyle faa- rettı~ı hır beyan~arne?e, leJyonerlere olan Sen jorjio kruvazörünün 700 1'1" 
Rodoııı arasında işlefen hava posta- hyet göstermişl;erdir. ~h~ık arek~tl~rıne _nıhayet. v.er~el~- şilik mürettebatı vardır. Askeri po!!' 

~aııında mu haf azakir mebus bayan larında çalışan İtalyan pilotları , Ege denizinde düşman tayyareleri rı~~ emretmıştı~. _Mıh~~ sıy~~ının efradı ile. gümrük memurları Vi! btf 
ayalef, Yunanistanın tecavüze karşı Trenlerin geçişi için 17 senedir staj görmüşlerdir. halvan 22-23 kanunusani gecesi Rodos üzerin- leJ~ oner ~~~k~tının ~!~P. e~ıg~ h~- kaç yüz sıvil teknisyen de esirler ar•-

~~~~~r .!:~r~~~~~ğ~t~~~!bı~~: tab"iyesi dıeği.şmemi.ştir. Bu tabiye de uçarak yangın ve infilak bombala- susi ~raı~ı Jhtıva eyledı~ı.nı b_~ld~rmış sındadır. 
alınan tedbirler müsbet netice elde etmek deği!, tah- rı atmışlardır. Hususi bir ikam~tgah ve v~zoıynetı aydı_n}atmak ıçın h~k~met- Londra, 24 (A.A.) - Gazetıelerd• 

~nt.aı_ı1 lord Etkin tahraf:~d11an. Lon~rday~ Londra, 24 (A.A.) - (Taymis) ga- rip etmek ve zevklerini tatmin eyle- hasara uğramıştır. Ölü ve yaralı vok- lele leJY 1er tekşkılatı ~rasın~~ goruş~e- Tohrukta kazanılan parlak zafer hal<" 
~~ ırhı üenkl\ met~mebr. eyl\.11: erın ıa esı zetesinin italyan hududundaki hususi mek içindir. İtalyanlar böyle tethiş tur. • . r yapı ma ta oldugunu ılave etmış- kında yürütülen umumt mütalea, BiO" 
ıçın • u~ ın . ır kaı_ıun pr.~j.es_i ha- muhabirinin bildirdiğine göre, askeri usullerine başvurarak cephe gerisi. • Alman tayyareleri Maltadaki aske- tır. . gazi ha valisinin artık süratle işgal r 
zırlamagı düşünüp düşünmedıgım sor- trenlerin geçişi, yolların serbest olma- harbini kazanmak istiyorlarsa alda- rı ,!ıedefler üzerine yeniden akınlar Rom8:, .~~ .<A.A.) ~~ ~u~adakı .~u- dilebilir .olduğu merkezindedir. 
muştur. sı ve azami süratle işlemesi için Roma. nıyorlar. Korfu, SelAnik ve diğer yer yapmışlardır. men elçılıgının neşrettıgı hır teblıgde, Bu hususta israr eden Taymis ga.JI" 

Atley; da şiddetli tedbir.}er alınmıştır. Bu ye- ler gibi Pire ve Atina da serfüru et- memlekette tam bir sükOn olduğunu tesi şöyle dıemektedir: 
- Hükumet bu hususta bir kanun ni tedbirler sayesinde hatların serbest miyecektir. Bu tayyareleri gönderen- Lord 9...:.1!faks A:ntonesko ve Horia Simanın m!lle~e cYanlış nikbinliğe kapılmaksızın id# 

proj~i teklif etmek niyetinde değil- kalacağı ve askert sürat katarlanmn, ler, paza~esi günü halkın .1talya!1 1111 b!rer beyann~~ neşrederek ke!1dıle!ı: dia edilebilir ki, İtalya ordularının 1 
dir. Akdeniz gayretlerini besliyeceği Ro- tayyarelerıni nasıl seyrettıklerinı n~ s_ulh. v~ sukuna davet eyledıklerını üncü parçasının da 6 hafta içinde tal" 

Demiştir. mada ümid edilmekt.edir. ~ görselerdi, bu gibi vasıtalarla Yunan bıldırmıştır. . fiye edilmesi, İtalyan askerlerin!JI 
mill~tini~ !"aneviyatını bozmanın ne Amerikan topraklarına . Bern! ~4 (A.A.). - Bund gazetesı- harpten umumi olarak imtina ettnele" -- - - - -- . - - -- - ----- - - - - - . - ,,..- - -

YENi DE 2 BÜYÜK ŞAHESER 
c~:J1KATİL KiM??R~~trro 

JEAN 
MURAT 

1 HEPSi iLK DEFA 1 
C 1 SU S Liri 1111 O E .. 

En Yeni Foks Jurnal 

VIVIAN 
ROMANCE 

................................................................................................................ 
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kadar gülünç olduğunu anlarlardı. nın salahıyettar hır Rumen menbaın- rinden ileri gelmektedir. Bunun dl" 
.. Atina, 24 <A.:A.) - Yunan resmi ayak ~astı dan aldığı bir habere göre, Rume~ f}r- vamlı olacağını ümid ederiz. 

s?.zcil. ~· ~arekat hakkında 'fUnları Londra, 24 (A.A.) - lngiltereninl ~~~ .~eneraı .. Antonesko ?a dahıl ol- Burada ele geçirilen esirler, .l\Xnr 
soy lem ıştır: . . . Amerika büyük elçisi Iord Leydi Hali- van b~~~ ~~~~:::::~enı~!Vıf~!~ı o~;~= vudlukta ve Libyada bulunan ves!l<•' 

Merkez cephesın~e kuvv.etlenmı- faksın bugün Amerikan topraklarına kı da 1 . . . ç . .. .. .. tar. bunu göstermektedir. Bugün ftl: 
zin yaptığı son tarruzda bir miktarı ayak bastıkları bildirilmektedir. Sefiri rFı . :J~o~e~lerın . 1 ~~rı surduğu tek- ya - Almanya arasındaki mücade\Ci 
subay olmak üzere düşmandan 200 ve eşi Atlantiği jorj v zırhlısı ile geç- 1 ~~da u24e (mAe~ış) ır. n _ 1 tavsif için müşterek kelimesi kullafll' 
esir ve mebzul miktarda harp mal- miflerdir. .l ~ raö,' R · · -d ~y~n ° un- lamaz. · ı · ·ı · ti it ı ı . . . . . uuguna g re, omanya a vazıyet çok . . ,,, zamesı e e geçırı mış r. ayan ann ngıltere başvekılı Çörçıl ve eşı H 1 k 1 kt 8 u 1 d R d Deylı Ekspr~ · Tobruk zaferırıv 
1500 .re~reden yük

1
sek yer!erd.eki lifaks v.e eşine ingilterenin şimalin'e :c~: c:::;a~ ~~n °~a3i~ı!;i eten~?;a~f~e: hür Fransı~ kıta'ıarının rolü oldu~ :evzb er~dde ~apto u~mt1uşturk .. 1Düşk- d~r r~faket etı:n!şterdir. Elçi ve başve- ~kansızdır. nun Fransaya duyurulmasını istem 

a~ ur a agır zayıa a çe ı me - kıl, şımal sahılınde bir üste vedalaş- te vıe şöyle demektedir: . 
tedır. mışlardır. biridir. «Hür Fransızların vatanın Re~1 

Daha şimalde düşm~nın bir taar- Bu sure_!Je _jorj V zırhlısını!1 ~i.z- ~ndra, 24 (A.A.~ ._ İngilterenin i(;in neler yaptıkl~rı, Alman pto~' 
r~zu, Yunanlıl~rı!l se~ hareketle - m~t~ oldugu ıl~ defa.resmen bıldmJ- Vaşıngton büyük elçısi lord Leydi ve gandasına karşı çıkarılarak bp~ 
nyle ~ tarded,tlmıttır. Düşman buı:a .. mış~r. Bu ~!mı, aynı sınıfa me~sup Halitab, bugün Amerikan topr1lkla· Fra~ızlara bildirilmelidi:r·. Bu lJllJ" 
da asır zayıata uğramıştır. en yüksek silahlara malik beş gemıden rtna ayak basmı$1ardır. liz radyolannın vaıifesidir.ot 


