
• 1 CI ----· ...... - ----------

.. -........................... .. 
i Sahib, Neşriyat Amiri ve Ba, i 
: Muharriri SIRRI SANLI • 
• · ı · · s k - d • .;. idare: fzmır m cr . so agın a , . - . . 
• (H. S!;:si) M .. tuaas ı nrl ~ basılmıştır ı . ··--··-·-- . • . ·ı • • Gecmiyen yazı gerı verı mez • • • • • • : .............................. . 

"' d l D • •• • YAPTI LARI YURUYUŞU BAŞ-, ·•ıan or u arı rarıs uzerıne KA NOKTALARA ÇEViRDiLER 

~·bık Habeş imparatoru Habeşistan huduna mı~g>J-

TUNUSTA ORFi iDA E iLAN EDILMI TIR 
·~gaziden lskenderiyeye ve ArnavutluktanAdir· 

Radostan Lferyo önlerine ka· ,ı• t .k ,, l 
e' sonuna 

maynler 
ve 
dökülerek ltalya donanmasının 

t• 
d' 

serbest hareketine olunmuştur 
( 

manı 
ot' ~ ltalya ile harbe giriıtikten sonra lnrilizler 9 
ı( -i •ile maya dök4rek oralarda serbestçe hareke· 
' • 

01cııaşlardır. Bu mayn dökülen yerler başlıcaları 

~~ k~rfesi, GoYarniyernor, YuğoslaYyanın karşısı11-
~'tik kıımı, Karme körfezi, Libyada Biagaır:i .lima
ı,~ ''•n Mısır laududuna kadar, ArnaYutluk sula
\ 'dos önlerinden Leryosa kadar adalar denizine. 

~" '°ransız reami tebliğine srire, Franııı kuYvetleri 
,. ,,_ ~'--uada toplanmak emrini aJmııJardır. 
-1 ~......_ ltalyan tayyareleri Maltaya 8 defa hücumda 
~V ~-bdır. ltalyan tayyarelerinin attıkları bombalarda 
,ı 'ı et vardır: 

d;d~kabil bizim tayyarelerimizin Libyada yapbkları 
I' -I btıcumlar düşmanı iafil avladıklarından tayyare 

.~ t:~•'Qa ve askeri tabşidat meydanlarına hücum ve 
oı'-.' bulunarak müdhit tahribatta lbulunmağa mn

lltlardır. 

I 1~C•phedeki variyet şudur: 
' t 't • . . b' d M h · k · \ ~~ rarısın gar ın e arn ne rı ar asına çekıle-

ı' I~ tısir bir mukavemette bulunmaktadırlar. 
~1 tı11 hücumları Fransızların aslanca mukavemeti 
tılaıaktadır. Parisin tabliyesi devam etmektedir. 

. ~ .. -· 

Almanlar Sen mıiıtakasına yeni yeni fırkalar !le•ketmekte-
dirler. 

Möz nehri cİ•arında bütün Alman hftaumları durdurul-
m•ştur. 

Londra - lngili:ı tayyareleri ıarbi Almanya şe1ıirlerinin 
askeri nektalarını bembardıman etmişlerdir. 

Londra - Borada dolaşan bazı haberlere göre Negils 
Haile Selasie yakında lngiliz Kenyasına hareket edecek
tir. Orada iki fırka lngiliz aıkeriain başına geçecektir. 

Londra - ltalyanın sahilleri etrafında yeni bir marn 
kuşağı dökftlmlittiir. Böylece Jtalyanın ablokası ba!lam!ftır. 

Paris - Tunusta Franan:lar yeni müdafaa tedbırlerı al-
mışlardır. Örfi iderc ilin edilmift.r. 

Paris - Fransada bulunan bir buçuk milyon ltalya• pe
lise milrac:aat ederek adres ve ikametgahlarını L bildirm•i• 
mecbur tutulmuşlardır. 

Londra - Sabık Habeşistan kralının Kenyaya hareket 
etmesi, Habeş balkı iizerinde büyük tesir ve heyecan 
yapacaiı muhakkak addedilmektedir. 

İsviçreye de Bombalar 
maia Başlandı ! 

Atıl- Akdenizde ve driyatikte İn
giliz ve Fransız Donanma

Londra - Meçhul tayyareler lsviçrenin Lozan ve Ce
nevre şehirleriae bombalar atmı,mıştır. Bombalartlan lSlen
ler ve yaralananlar vardır. 

Paris - Bütün motörlii ve zırh l ı kuvvetleriai kullanan 
Alman orduları en ziyade demiryollurımırı tahrip etmeğe 

çalışmaktadırlar. Ordularımızın son saatlar zarfında göster· 
dikleri mukavemet barıkaları Almanlara pek çok pahya 

olmuştur. Bütün bu fe Jakirhklarına zağ men Alm~olar harbi 
netice verici bir safhaya sokmaktan uzak bulu ~uyorlar . 

larının Faaliyeti 
Vaşington Adriyatik ve Akdenizde Müttefiklerin teıiı 

ettikleri müthiş ve tehlikeli ablukadan bahseden Amerikan 
gazeteleri lngiliz ve Fransız donanmalarının bu deniılerde 
kuş uçurmıyacak bir enerji ile faaliyete geçtiklerini telıta-
riiz ettiren makaleler neşretmektedirler. 

Londra - ltalya propaganda vasıtalar1 Italyan askeri 
bare'ketlerinde1 ziy ıde Alman ordusunun Parlı Oııriaı ,ap• l 
tığı ileri baroketlorini kaydetmekle iktifa etmeği t11clla •t·J 
mektedir. k·ı~ 

hıriJiz bahriyesinin tahtelbahir avlayan kilçDk gemilerinden biri 
Fransız mukadderatını ellerinde tutan Fransız Başvekili Reynand, Mareıal Potain ve 

General Veygand bir toplantıdan çıkarlarken 



SAHiFE 2 (Halkın sesi) 

Bornova askerlik dairesinden ··600 INGILIZ TAYYARESi 
1 - Geçen Eylftl 939 ib'.tiyat celbinde olduğu gibi bu• 

defa da sırada bulunan 1327 doğumlu ihtiyat erlerin bü- D 1 M AN 
tün sınıfları askerlik kanununun 58 inci maddesi mücibince 
talim ve terbiye maksadiyle silih altına alınacaklardır. 

2 - Davete dahil bulunan erlerin mensup oldukları şu
belerce namlarına davet pusulaları çı\; arılmış ve usulen da· 

Zurib - EvTelki akşam 681 ltifiliz tayyaresi Almanya 
nın fabriK:a kasabalarını bombardıman etmişlerdir. Esendeki 

Krup müesseleri ile Bavyeradaki motör ve Hambayımdaki 

EDiYOR b··· 
tayyare fabrikaları ile boğucu gazlar fabrikaları 
muştur. Jıt 

Son alınan tııf11ilita göre vukua getirilen zarar 
himdir. 

evetleri yapılmıştir. Ancak ayni doğumlu olupta davete da
hil bulunmıyanların dahi şubelerine müracaatı ile sevke da
hil bulunmadıklarını cüzdanlarına kaydettirmeleri mecburi
dir. Bu kaydı yaptırmıyanlar veya teciline dair bir vesika
yı hamil bulunmıyan ve böyle bir kaydı yaptırmıyan ayni 
doğumlu eratı daire veya müessese veya ticarethanesinde 
istihdam edenler hakkında askerlik kanununun 18 inci 
maddesine tevfikat takibatı kanuniye yapılacaktır. 

İtalyanların karşısında 
FAANSIZ OADULARI 

bulun 
~ 

karşısında bulunmamaktadır. Bu glin ltalyanlarııı 3 - Herkesin davet edilen ve şubesince teıbit edilen 
içtima giioünde mensup olduğu şubesinde ispah vücut et
mesi ve betahsis yapılacak ~yoklamada hazır bulunması 
elzemdir. Yoklamada hazır bulunmayanlar hakkında baka
ya muamelesinin yapılacağının ve bu halin de mucibi mes• 
uliyet olduğunun bilinmesi lazımdır. 

4 - Meslek veya memuriyetleri tvcya müstahdem bulun
dukları fabrika ve müesseseler itibariyle daha evvel tecille
rine karar veriJerek tecil vesikası alan veya cüzdanına te
cili işaret edilenler bu davete dahil değildirler. 

5 - Yabancllar asıl mensup oldukları şubelerden veri
lecek tertibata göre muvakkaten ikamet ettikleri kasaba 
ve şehirdeki şubelerce sevk edileceklerinden ikamet ettik
leri mahallelerin askerlik şubelerinden emir telakki etme
leri ve sevki için henüz emir almayanların da alacakları 

emirlere göre, şubeleriyle teması muhafaza etmeleri lazımdır. 
6 - 327 doğumlu gayri müslimler de mensup oldukları 

ıubelerince dahil bulundukları mürettebata sevk edilecek
lerdir. 

Pastı gOvorcınıeri ve 
· gazetecilik 

Japonyada gazeteciler pos
ta güvercinlerinden azami 
bir surette istifade etmek
tedirler. Gazeteler gü•ercin
leri eskiden beri kullanıl-
maktad11. Telefon icad edil
meden evvel Japon gazete-
leri havadislerini güvercin· 
ler vasıtasile alırlardı. 

Bu rün radyo devrinde 
bulanduiumuz halde güver · 
cinler japonyada büyük hiz-

Tavzih 
Nafia Baımakinisti 

B. Macid 
D5rt gtin evvel, Nafia baş 

makinisti B. Macid'in Nafiaya 
ait makineleri indirirken 
yanlış kumanda naticesinde 
Ismailin yaralanmasına se
bebiyet verdiğinden yaka
lanmıştır, diye yazılan yazı
da ismi geçen B. Maeidin 
vak'a mahalinde olmadığı 
gihi kimsenin yaralanması

na da sebebiyet vermediği 
bilahare yapılan tahkikattan 
anlaşılmıştır. ___ .... __ _ 

Madrid - Italyanın harbe ririşiudea bahseden Elkadar 
gazetesi diyor kı : 

"iyi bilinmelidir ki ölüm iıalinde bul11nan bir dü4man 

Bir Fransız Gazetesine Göre, 
Bitler Italyan Ordusuna Fazla 

ltimad Edemiyor 
, ____ .. _____ _ 

Paris - Buraya gelen haberlere göre ltalyan askerleri 
Alman kumandanlar tarafından idare edileceklerdir: Müt
tefik müşahitler bu haberi gülünç sıirmektedirler. Bir Fraa
sız gazetesi ş&yle yazıyor : 

Biz 1915 te Italyan kumandanlarınm işlerine pek güven-1 
memekle beraber ltalyan şerefini boımamak için ltalyan 
erdusunun kumandasını bir çok müttefik zabitlerin nezare
ti altında bulunan ltalyan kumandanlarına bırakmıştır. 

Hitler böyle hareket etmekle ltalyao ordusuna itimat 
beslemediğini göstermiştir. _____ .. _____ _ 

lskenderiyedeki Italyan 
Vapurları 

Zurih - lskenderiyeden bildirildiğine göre, Mısır hüklı
meti lskenderiye limanında bulunan bir çok ltalyan nakli· 
ye gemileriaı müsadere etmiş Ye bu gemilerin hamulelerini 
boıaltır•ııtır. ___ .. _____ _ 
Mısır Italyaya b gün ilanı 

harp edecek 
Lendra - Mısırın busıün öğleden aenra Roma ile siyasi 

mtinaaebetlerini keserek ltalyaya ilanıharp edecektir. 
Sofya - Mısır hükumeti ltalya ile olan mtıoasebahnı 

bugün saat ikide resecek ve bu gece harp illa edecektir. 

·----.. -----

metler ifa eylemektedirler. 
Meseli Japonyanm en büyük 
gazetelerinden biri olan "To
kio Asabi Shiboun"un 150 
güvercini vardar. Bu rüver
cinler hergün çalışmakta
dırlar. Nakliye işlerinde da
hi kıymetli muavenetlerde 
bulunmaktadırlar. 

italgadaki ~üsevilır ·Bombardımana Karşı Italyan 
~akkındıkı kanun 1 Tedbirleri --......... __ 

sııanikte otı-os me
murla1'ı için mıtep 
Yunanistanın en değerJi 

idarecılerınden olon Make
donya umum valisi N. Kyri
miş Selinik ve mülbakatı 
otobüsleri memuriu ve müs
tahdeminine mahsus olmak 
üzere bir mektep açmak üze
re teşebbüslere girişmiştir. 
Bu "otobüsçüler mektebi,, 
Selinik ıeyyahlar müdürlüğü 
tarafından idare edilecektir. 

Bu mekteplerde ders ve-
recek olanlar meyanında 
üniversite profesörleri, ha
kimler, avukatlar,.bulunmak
tadır. 

Italya hükt\meti memleket- , 
le mükim Musevilerin tedri· 
can çıkıp gitmeleri hakkın
Claki kanunu neşreylemek 
üzeredir. Bu kanuna oal!a
ran senede 3500 Musevinin 
memleket haricine çıkması 

1 Roma - Italya laükumeti bir beyanname neşrederek de
miştir ki: Tayyare bombardımanları halinde alarm işareti 
işidilmiyen yerl!!rde çanlar , çalınacaktır. Bombardımandan 
üaçarken 8 yaşına kadar o!a tt çocukların kollarından tutu-

·· ıacak, d11ha küçükleri de omuza alınacaktır. lasanlar karan
lıkta birbirine tutunarak çift çift yürüyeceklerdi.-. 

kara rlaştırılacaktır. Bu ha- ---- --.. -----
ber Italyadaki Musevilar ara- • 
sında büyük bir endişe uyaıı- ltalyan Gazetelerı Yalnız ltal-
dırmıştır. R A ., hl• ..., J • • 

Malum olduğu üzere ltal- Y 80 CSm 1 e 1 g erilli 
yadak~ Müsevilerin adedi Necredeceklerdir 
çok yuksek olmakla bera- '!&' 
ber bunlar bilhassa avukat, 
profesör, doktor ve alim 
zümresine mensub insanlar
dır. 

______ .. _____ _ 
Atina - Stdani Ajansının verdiği bir habere göre ltal

yan gazeteleri bundan böyle ltalyanın gerek askeri hare
ketleri ve gerek siyasi teşebbüsleri hakkında verılecek ha-

da mevki alan Franıu askerleri en blyt\k •• '
11 

ordulardan mliteşekkildir.,, 

Mısırdaki Bütün ltalyaol 
Tevkif Ediliyor ____ .. ,_....,....-__ _ 

Kahire - Polis motorize kolları huılin ynzlerı• 
tevkif etmişlerdir. • 
Kudüı - Fılistinde bulanan bütün ltalyanlar tı• 

mişlerdir. Örfi idare ilin edilmiştir. Saat ) te• 11 

kimse sekaklarda serbestçe aolaşamaz. 

•• 
Paris askeri kumand 

nının sözleri 
Londra - Paris askeri kumandanı beyanatınd• 

hususi bir mukavemet merkezi olmıyacağını ve ~; 
bütün topraklarının karıı karış müdafaa oluoac•~1 

hususta büyük mucizeler ıösterileceğini söyleıaiıtıt• 
Londra - Fransız ve lnriliz domanmalarıaıo 

sıkt ve nefeJ al d.ırmayıct bir ç.ember içine almıtl 
suretle ltalyanlar kımıldamıyacak bir hale sokuhll 

• Londra - Alman kuvyetleri yaptıkları prop• 
bilAfına olarak ıon aıkert tazyiklerini Pariı la:eriıı~' 
laştırarak Verson taraflarına tevcih et•iılerdir. 

--------------~·~·~·---------

iman Hava Kuvveti 
Yoruldu mu? 

Paris - E•vclki gtin Fransız bava kuvvetleri11İf 
ettikleri 400 Alman harp arabalarını llembartbm•ll 
Alman tayyarelerioden bir tanesi bile meydana 9 
bu 400 mühim ailibıo tayyarelerimiz tarafından pat 
edilmesine karşı Alman tayyarelerinin mtıdafaası• 
hayretle karşılanmıştır. , 

Bu harekete Alman hava filolarının artık yıl~' 
tuttukları manası veriliyor. Çünkli en f8fİDİ fU k:
lerimizio bu tahribatı Aiman ana topraklarını• la 
yapmasıdır. ____ .. ______ _ 

38 Milyonluk 
Müttefiklere 

MühimOJ1 

Veriliyot 
Ncvyork - 38 Milyon dolarlık mühimmatın bl 

d epolarından Müttefiklere bugün veri.lmesine dair 
0 

rar imza edilmiştir. ______ .. ____ _ 
Mahir Paşanın Beyao' 

Kahire - Mısır başvekili Mahir paşa bayanatıod' 
nının müdafaa11 içio her tedbirin ahndığmı ve ıı•, 
aykırı hareket edeceklerin şiddetle tecziye edile' 
bildirmiştir. 

l 
berlerin behemahil ltalyan resmi tebliğlerinden almaları için 

I D •• K K A T 1 f emir telakki etmişlerdir. ------ff------ ' 
0 
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Fiatler: Koltuk 75, Salon 50, Balkon 40 kuruıtur. 1 i 1 • Tavsiye Mektuba J -----.+----- .. ilti'* ıı 
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