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TAl YA 'lA BUYUM F
RI A A ÇEKILIYORLA 

lngılizler Eritrede · 80 
kilome re derinli
gınae ılerl~diler -·-

Vatandaş: 
Tiir k hava kurumuna yanhm etmek vazife

ni usla unutma .. Yasamak iqin ha\'alara 1liklm 
olmak lazun.. Bu hakimiyeti temin edecek 

ı 
ohın u·nin yardımındır, her ferdin kudretine 
töre l'iirk Hava Kurunıwaa yapacatı yar
'dımmr 

--------' YENi ASIR Matbaa:.uıda basılm"tır 

A 

· I ' 

İngilizlerin 80 kilometre demıliğinde ilerledikleri Erit-reyi ve filen Habe§ 
1cuvvetleritıin eline geçmek iizere olatı T8C&na gölü mnı.takası1lı gösterir harita 

Sahillerimize mecburi 
iniş yapan ltalyan tay
yarecileri Ankarada 

--~~~~~~~•x•x•~~~~~~~~-

AnlıCIJ'a, 24 (Yeni A.sır) •• Son günlef'fle sallll• 
lel'imizde meclJlll'i lnlf yapmlf olan İtalyan tay 
yared~eri Anlıaraya getırıımısıerdir. 

Dalla evvelce saJdllePfmlze mecburi lnif yap. 
mq olan İtalyan tayyarecllerl IJeynelmUel tea• 
ınülleP dahlllncle entePne edllmqleıedlr. 

SONDA.KIKA 

Bin11asinin tlii,mui 
yakın gdriJn'/Jyor 

· · · · · · · · · • · · Italyan tebliii-
ltalyanlar Şima- ne ~öre ln.Pliz-

li Afrikadan ler Bin"azi 
ahlacaklar civannda 

.-.~ -



Almanya 6 ayda kati neti 
ceye varmak zorundadır 

----------x .x----------
AJtı ay sonra elindelıi hiç bir menba Almanyam" 
petrol 11e benzin ihtiyacını temin edemez.Bugün 
bile Alman hava üstünlüğü şüpheli vaziyettedir. 

1939 yılı harbi ba.şlarkm, her tarafta. 
Almanyanın kuvvetli bir hava ordusuna 
sahip oldui:lt ve bu ba a kuvveti saw
sinde kısa bir zamanda ,iüsman mem k
ketlerinin altını üstüne gotireceği söy
lendi ve bu hava ordusunur mcvcurlu 
• h~m de birinci saf tan.,u·e olmak üze
re - on binlere. hatta on 'ekiz bine ka
dar çıkanldı. Ve, Almanyanın elinde 
bulundurduğu bu müthi• sil.ihtan bin
lercesini bir arada kullanmak şartiyle 
bir düşmanı mağllip e\mek deRil. btm
aan daha beter bir hale sokacağı da 
söylendi. Gerçi Polonya harbinde har"
k~tın yirmi günde bitmesinde Alınan 
bavacılıRmm oynadığı rol mlihimdiı· ve 
Norvec, Belçika ve Holl:ındanın istila
oında. Fransanın silah bırakmasında y{-
11e bu hava kuvvetlerinm cok büyük te
sirleri inkar edilemez. Fakat 1940 eylül 
ay.ının ilk haftasında ba,lıyan ve o ta
rihten beri _ aşağı yukarı fasılasız - de
vam eden İnıı:iliz adalarına taarruz, Al
man havacılıi!ına. Fraru.anın şimal kıs
mında bulunan yerler~en ucmak gibi 
bir a\tmtaj vermesine rağmen henüz 
bekledikleri nctic-e,·i alınoktan pek uzak 
vurünmektedir 

YAZ..'L'IJ : SUAT BİN'GÖJ, 

nıe ettirmek icin gcricL 111uazzaın bir 
hava endü.stri.Uı.,, ınuaı:zam bir pilot 
yetiştinne teşkilatına v~ bu hava kuv
~ctlerinin bolca hareıvac,r, bt~'7.in kav
r~aklarına ihtivac vardır. E~er 1939 yılı 
harbine ba~latnadan önCE:, yab:::ıncı mem
leketlerin ha,·:.ıcılık matbuatında yer 
,.ıan hükümleı-c davanaak Alınan h~
'acılık endc,tri>inin aylık istih:;al ka
pasitc!"i olan 1000 tanrare esas o1arak. ele 
ıılınacak olur ''e Büyük Britan~1ı hava 
km-vetlerinin fa51lasız bombaladıkları 
muhtelif Alman endüstri merkezlerinde 
felce uğrattıkları tayyare fabrikalarının 
ıstihsal:itı da yine bu hesap içine katıla
rak mütalfuı edilecek olursa, Almanya
nın on altı ay içinde 16 bip tayyare çı
karını< olması lazım gelir. Fakat. her 
giin üssüna dönmiven tcıyyarelerle bera
ber kavbolaıı tayyareciniıı tedariki za
mana ihtiyaç gö.;teren b;.ivük bır te>ki
Jata bel bağladığı unutulmamalıdır. Bun
ların yanı başında avni ehemmiyetle 
Lenzin ve yağ ihtivacı ıendini göslıerir. 
Gerçi Alm.a.n'.\,~mn harpten evvel mühim 
miktarda stoklar hazırl.ıdı~ı. isgal etti~i 
memleketlerde benzin stokları ele gı-cir
digi süphesizdir. ve bu ihtivacını avrı 
ıa Sovvet Rus\-·a ili> Romanyaclan da 
temin ettiği n1alümdur. Anc-dk Ş."U var 
ki Almanya taı·afınclan temin ve tedarik 
edilen nakil vasıtalarının azlığı, bu ben-
1.in kaynaklarından hakkiyle faydalan
masına iınk.5.n veremedim de muhak
kaktır. 

* 

Bü\·ük hava ku\·vetle:rinın yaı·dınıi\·-
1<> ani muvaffakıyet eld ~ ederek hasn .ı 
tam blr bozguna u{ıra!mak ve böylece 
zaferi kısa zamanda teuıin etmek diişü~
cesinde bulunan milletlerin başında ge
len Almanya, bavacılıkt:ın, mihver kom
şusu İtalvadan daha çok istifade etıne
rnrl bildi. Ve tayyare - motörize ku -
vetler iş birliği sistemini kurmak sureti
le bu siJtemUı fayda]arıııı Fransa har- Alman ~skeri hevetinin peşi sıra Al-
oind.e ıı;Clrme(!e mavallalı: oldu. Fakat man tayyarelerinin de Ronıanyaya gön
hava kuvveti, malzeme yiyen, benzin de~ müna..,betiyle. ı?e<;enlerde, bir 

Alınan mecmuası bu bahse temas eden 
ve yağı su ıı;ibi lıarcıynn ve her ıı!ID bir makale nesretmişti. Makale hüli\sa
durıruw:!Bll eksilen ta~lA!l'tn yeden- ı di l 
ne yenisini koydurtmak li1%Umunu hiıı- ten !fÖY e yor: < Romaıya pelro 
settiren, geriden tayyareci ihtiyatı ile sahası artık, Romanyay:ı ııelen Alınan 
Leslenmek istiyen bir kuvvettir. Bu taı•yarelerinin yardım.iyle emniyet altı
kuvvete, üstıellk. bugünkü makine har- na girdi. Biiytik Bcitanya için gerek 
binin istekleri de Jtatıhıcak olursa "" elı:onomilı: ve. ııerek askerl bakımdan ha
kadar büyülı: bir harp endlistrisinin is- vatı bir mesele olan Rumen petrolleri
t.ilısallerini bu kuvvetlere tahsis etmesi nin bu devletin hava kuvvetleri tarafın-

.•- <!ll11 bombalanması bundan böyle düşü-
icap edec-*' kolayca aruıısınr. nülemez. Çünkü bunlar. artık Alman · · * da ~skerl kuvvetinin himzye<iııde hulun-

b
. Alhmanyard~ıbı Fran.sanh •n lmm~ten maktadır. İstihsal °'odentleştirilecek te
ır ava o usuna sa •ı> o ası ıs - "-'-le arttırılacak b dan b--ı..- . · di1li ve buna dair proıı;rııın üzerine proıı- sı......- • un ......, \ em 

,.;;. tanzim edlldiii. münak-1ar yürü- petrol sahaları da aranac:ıktır .. 
tüldüğü sırada. 1938 senesinde, Fransız Halbuki isin bu Almanın dedi~i gibi 
havacılık mtlıehassıslaımdan Caınille olmadıjtını ııömıek için 7.ıeki ve il.eri gö
Rouııeron on bin tavrtrelik bir bom- rüslil aJma~a lüzum voktur. Almanva 
bardıman 'tayyare mevcudunun ltlzu- bllh.uııa petrol bakırnın:ian feci bir du.
mundan ~ti. Her bombardıman rumdadır. Eğer Alınan:ı-~. büyükôir ha
tayyaresinin vasatı olar:ık 1500 beygir va kuvvetinin müdahal"'si ile bu harbi 
kuvV1!tinde motörlerle techiz edilebile- sona erdirmek fikrinde henüz ısrar edi
ceiii bu muuzam kuvvet, her şeyden yorsa bu harekete, en fazla altı ay için
~vveı. 20 bia pilota, bu hava kuvvetleri- de girismesi lazımdır. Çiinkü bu zaman· 
ni çalı$tumak ve her giin ıunum tne9CU· cian sonra ne dahildeki benzin ihtiyatı. 
dun yüzde sekizi ile on i.ki5i arasını tu- ne sun'i benzin istihsal eden tesisleri, ne 
tacak. kazalar dolay.ıs.iyle eksiklikleri ta- ele. B<ımanyadıw. ııetlrece!il benzinler ona 
mamlamak için 80 bin yardımcı perso- bövle bir luırekette bulnnrnağa iınkin 
nele ve 250 bin hava er.düstrlsi isçisine \'erecektir. 
ihtiyaç ıı&terir. Eller bu hava kuvveti- Deniz bi.k~yetini ~~inde bulundu
nin bir saatlik uçuşu için beş milyon lit- ran ve Akdenızde •on gunlerde elde et
re (yani 500 büyük tank vaııonu dolusu) ıiği muvaffakıyetlerle bu hakimiyeti 
benzine ihtiyaç göııterdiği düşünülecek bir kat dAlaa i>"fçinlİyen büyük Britan
olursa, böyle bir ha\'a kuvvetinin faali- yaya, deniz kuvvetlerinin himayesi al
yeti için ne derece muwzam bir geri tında her gün Akdenizden, Atlas Ok
teskilAtına ihtiyaç oldui!u kolayca anla- yanusundan bir çok va.pnrlar gelmekte, 
$ılır. l>amukleT, kendilerinden evvel gelen 

Demek ohlYGr ki muazzam bir hava benzederinim. )'llnında yer almaktadır. 
kuvvetini, biTha'iSll harp esnasında. ida- Bu bamuleler içinde harp malzemesi ve 

YOi A.!IR 

Karşıyaka yol
ları ve bayraklı 

köprüsü -- .... --
V aJi dün bu i$1erle me~· 
gr.ıJ oldu, Karşı;yakaya 

qitti.. 
Vali B. Fuad Tuk.<al dün sabah rel•

katinde turistik yollar müdürü olduğu 
halde Karşıyakaya gitmiş; Bayraklı, 
Naldöken ve Karşıyaka iskelesi .civarın
da yapılmakta olan yol k1'ımlarını tc:
kik cylemi..,tiı'. 

Valimiz bilhassa Bayraklı köpnh:i
nün bir 8.n Pvvel inşası için alınması 1fi
zımgelen tedbirler hakkında alakada•
ların dikkat nazarlarını cekmi, tir Bu 
köprünün demir aksamı da yakında t•'
min edilecek ve iyi bir ~ekilde ik ,,,] 
olunacaktır. Vali hu i.ıle pek yakından 
m <gul olmaktadır. 

DJ.i!er taraftan da Karşıyakadakı yol 
kısmına eslalt kaplanması için kap 
eden hazırlıklara başlanaıı5tır. 

lstanbulda bir firmanın elinde bulun
duğu anla .ılan asfal makinelerinin al ,.,. 
ınası için temasa geçilmiştir. 

RLERİ 
Yeni bir talimatname hazırlarıd. 

Vilayetin Buğday - Ek
n .. ek meselesi halledildi 

~~~~~~····~~~~~~~ 

Buğday t~v.zi fiatleri lraza, nahiye ve k6 .,,. 
lerde de muntazaman ilan olunacak 

~~~~~~~~-:•••:~~~~~~~~~-

Vali B. Fuad Tulcııal bütün vilayet caktır. 
halkuun bugday ve ekmek Uıtiyacını te- C) Toprak mahsulleri ofisi ubesin
mın yolunda pek yerinde biı· adım at- den lzmirde buğdayların alınmasından 
mış ve ekmek mese1esl kökünden hal- mahallerinde anbarlardu tevziatına ka· 
!edilmiştir. dar yapılacak ın:ısraflara karşılık ylizde 

Bu hususta sarfedilen mesai çok mtis- iki nisbetind • bir iicret zaırum yapıla
bet olmuştur. Hazırlanan talim.ata göre caktır. 
vilayetin ekmek ve buj?day davası aşa- D) Tevzi fatleri belediyelerin, koo-
ğıdaki esaslara göre hallolunmu.•tur: peratif binalarının, köylerde köy oda-

1 - Buiday mahsulleri ofisi tzmirin !arının kapılarına yazılacaktır. 
ve ınüilıaka!ırun buğday ihtiyacını te- E) Kooperatifler, kendilerinin orla:i;ı 
ınin edecektir. olsun olmasın. ihtiyacı olanlara buğday 

verecektir. 2 - H"r kaıa ve nahiyenin tesbit 
olunan bugday ihtiyaç cetvelleri tetkik F) Kooperatifler veya müınessilkr 
~dilerek muvafık görülmüşttir. bu i~i ikinci ellere devrü tevzı edemoz-

3 - Buğdaylar kazalara, nahiyelere ler. 
ve köylere şöyle verilecektir: G) Bu buğdaylar, toprak mah.sulleri 

bf"nzin en başta gelmektedir. ofisi İzmir şubesince İzmir h\.:1ediyesi 
Buı ük Britanya hava kuvvetlerine A) Buğdaylar toprak mahsulleri ofi- ve kaza merkezleri belediyeleri marife-

pılot. rasıt. makineli hifek alıcısı vetış~ since ınuayyen fiatlcri üzerinden peşin tiyle mahalli fırınlarına tevzi edilınek 
tirmekte ola.n Kanadada binlerce genç para ile peydeıtıey tzmirde verilecek- Uzer•' verilen un miktarlarından ha•iç-
pilot olarak hazırlanılıyor. Ve vapurlar. tir. tı'r 
bu yel.İ:jtirilen pilot kafilelerini ana va- B) Buğdaylar satış kooperatifi o1an 4 - Vilayet dahilinde bu işleri me-
tana getiriyor. Yine bu vapurlar, Birle- yerlerde bu kooperatifler ve bulunmı- suliyetleri altmda idare edecek idare ve 
ıik Amerika devletleri hava endüstri- yan yerlerde kredi kooperatifleri tara- ınürakabe heyetlerine kaza kaymaka
oinin büyük Britanya hava kuvvetleri fından İzmlrde ofisten alınarak ait ol- mı veya nahiye müdürü. belediye r~isi, 
için iın&l ettiii tayyareleri de tqıyor- dukları yerlere sevk ve naklolunacak ziraat memuru, ticaret odası mümessili, 
!ar ve bunlar, ana vatan hava endüotri- ve mahallerinde ihtiyaç listelerine gö- ziraat odası mümessili, belediye encü
sinde \pıal edilenlerin yaıunda yer alı- re tevzi edilecektir. meni azasmd811 bir zat, belediyesi o•mı
yorlar. Satış n kredi koopeı·atifi buluıun.ıyan yan yerlerde muhtar ve ihtiyar medı.-

Alman hava endüıtrioi iotihsaliitımn, yerlerde bu işi b~arabilecek kabiliyet- !eri dahil olacaktır. 
Birleşik Amerika hava endüstrisinin te hüsnü hal sahihi mlimesslller seçile- Hadis olacak Uıtililfları vilayet maka-
yapt.ığı ve yapacağı tayyare teslihatiyle rek tevzi lşl bunlar marifetiyle yapıla- mı tetkik edecektir. 
lngi.li.z istihsalatından aşağı olmıyacağı 
iddiasını yürübneğe ka~ bir Al
ınan mütehassısı, sırf bu maksat için 
yazd.ı&ı kitabın sonunu şu cüml .. ile bi
lirmekt.edir: 

c Bir tarafta, denizaşırı yardım kay
naltlarından mahrum ümit.Biz bir vazi
yete düşen ve Amerikan teslimatından 
ancak tedricen bir yardım görebilecek 
olan lngiltere, d;.&er tarafta da, kurul
m"'! Üstün bir tekniie dayanare.k hava 
malzemesini büyük oayılar halinde çıka
ran bir Almanya... bulunmaktadır.• 

Fakat bugünkü bava harplerinin al
dıiw' hddpf "7ri: Alııioa.• ..... 0 ft 0

'ND 

bu sözlerini şu şelc.le çevirmek lüzumunu 
hiasettiıiyor: cBi tarafta, yalnız - o da 
hava hüeumlanna uğramamak şartiyle 
liendi hava endütrioinin çakardıiı mal
zemeyi., evvelden depo edilmiş benzin 
ihtiyatını kullanan Almanya, diğer ta
rafta hakimiyeti oayeoinde her gün va
purlar dolusu gelen harp malzemesi ile 
zenginleten ve kendi hava endüstrisinin 
çıkardıiı mazemeyi, Amerikan hava en
düstrisinin gönderdikleri ile hol bol 
kullanan bUyük Brtarrya... bulunmakta
dır..> 

İşte, bugünkü h&diselerin ortaya at
tığı hakikati ifade eden şu kısa ciimle 
bugün için olduğu kadar yarın için de 
hava .üstünlüğünün kimde bulunacağı
nı ve kat'i neticeyi hangi tarafın kaza
nacağını anlatmaia ki.fidir sanırım. 

Samsunda Tü
tünler çok nefis 

Samsun, 24 (AA) - Bu seneki tü
tün mahsulü eekiz senedenbeTi görülme
miş yükoek kalitededir. Mtiotahoil tü
tünü ambarlara indirmeğe batlamıftır. 
Piyasanın yakında açılacağı tahmin 
edilmektedir. -·--KJZJLAY 
Menfaatine rıonser 
İstanbul konservatuvarının yeti.ştirdi-

!!i kıymetli sanatkarlardan piyanist Sa
illhettln, Celist Nuri Sami ve keman mu
allimlerinden Braun'den mürekkep bir 
trio 26 ikinci kanun pazar günü saat 16 
da İzmir Halkevi ı;alCJ1111nda Kızılay 
menfaatine bir konser verecektir. Piya
nist Salô.hettin 5 - 6 sene evvel şehrimiz
de yine Kızılay menfaatine güzel bir 
konser vermek suretiyle kendini İzmir
lilere tanıtmıs ve sevdi.rmit kuvvetli bir 
;anatkArdır. 

İzmirde henüz bir konser vermemiıı 
oları Nuri Sami bilhassa yazdığı eserler
le konservatuvar muhitinde kendisiııl 
tanıtmıstır. Konserde Mozar ve Bethoveem triyolarma viyolonsel i1e iştirak 
dmekte va aynca viyolonsel solo ola
rak küciik romantik eserler calmakta
dır. 

V•ıA ti e e ı aye mızın 
yeni bütçesi 

Bütçe, geçen senekinin 
ayni glflldlr •• 

Vilayet bütçesinin daimi encümenin
de tetkiki bitmiştir. Yeni bütçenin 1940 
mali yılındakinin aynı olacağı salahi
yettar makamlardan öğrenilmiştir. 

Bütçenin meclisi umumiye verilme
sinden sonra bUtçe encümeninde tetkik 
olunurken bazı tadilata uğraması da ta
biidir. 

Vilayet idarei hususiyesi, geçen sene
dekine nazaran son beş ay içinde 100.000 
lirayı mütecaviz fazla tahsilAt yapmış
tır. Bu itibarla önlimüzdeki sene bütçe
sinin bu tahsilatı nisbetinde arttırılma
sı muhtemeldiı'. --·POLİSTE 

.........,,.,. yaralanaq-
Birinci kordonda kahveci Mustafa. 

bila sebep ameleden İsmail\ çakı ile ba
cağından hafif surette ~aral!ıdığı iddia
siyle tutulınuştur. 

SEKfLt KOYUNDE 
KAHJ.J KA7GA-

Balkanlarda 
Alman tehdidi 
Kanaatimizce Aımo. 
lklılıanlONIG $1111di 
bir aslıeri serqüzeşt• 
cesaret edemiyecefı --·- -- B,..torolı 1 Utci SahileJ• 

re, İtalyanlar Arnavutlukta büyiik 
mukabil taarruza hazırlanmak 
Bu sırada Ballıanlarda Alınan 
rain artması Yunanistaru .'\rna\'Utl 
kuvvetlerinden bir k.ısmnıı l(Cri ç 
Makedonya ve Trakya hudutlann8 
ketınek ınttburivetind• hıraknuılt 
tilıdaf edebil'·-. F~kat bu milW.
l(iinün realiteııine u1·maınaktadır. 
Alınan tehdidi filiyata intikal e 
Y ıınanistanın istiklil savaşı mevzii 
mnh~vet muhafaza ettil(i halde bu 
ılahale emrivaki ballııi :ıldıb Jijn. 
ııanistanın llfakedon}·a ı·e Trakya 
dutlannı müdafaada \"alnız kalınl)'• 
~üpbesizdir. 

Balkanlılar istiklal du,·as.ında 
eöstcrmeğe yer olmadığını i~--ire 
nuslardn. Bundan dolandır ki, B 
larda bir Alman askeri serıriizcstl 
~ok enııeller \'C a'llmaz milnialarla 
Mla. mni(a ııınhkiımdur. Bilhassa 'f 
'olunun buzlarla l•.ap:ııııiı~ı. dai • 
terinin karlarla örtiilii huJunduğu hu 
Jne'·"'iminde Ahnan a keri hazır 
nın nall(anlardan 7İ.'adc İn~ilter<' 
:aı·ıru İ'itihdur ettiğini ıddiu etmek 
bildir. 

---·--İdarei Hu.susi~nin 
VezneqlePi.. 
İ<la:rci htıı;usiye ,. ~ h<.lediyelerin 

ııe isleri r,·,·rlce İ~ bankasına t 
olunınw;tu. Merkez .BanJ,.ası.aa ait 
nunun ınuvakkat bir m"ddesine jsf 
elen bilahare bu ınevduat merkez 
ka<ına devredilmişti. 

Mezkilt me,-duatın milli bankela 
biı;ne \'erilebilecel!i hakkında bir 
nun cıkmıştır. İdarei hu.c;u~ive vezne 
!erini tekr:ır İs hanka• na. tevdi 
cektir --·-HALKEVİNDE 
KOHFERAXS •• 
Bugün saat 16 da. Ku muallim 

tehi müdürü B. Rahmi Balaban tara 
dan İzmir Halkevinde (Diııiplin) ın 
zulu bir konferan• \'erllecektir. 

YUfiAI IUIAFFA!IYE~ 
LEHi DEVAM EDiYOR 

- Baffaralı 1 inci SahileJe ...-
Londra, 24 (AA - Avam kamafll 

aında muhafazaki.r hir kadın meb, usu 'ı/ 
nan milletinin büyük kahramanlığına 
şükran ni~anesi olatak Partenond·en 
tirilmiş olan heykellerin harp ııonı 
Yunanistana iade edilip edilmiyecıı:i .. 
hükümetin bu maksatla bir kanun l~yi 
sı verecek niyetinde olup olmadığını SO 
muştur. 

Atle cevabında o <Hükümet bu hu•~ 
ta bir kanun projeıi vermek 
değildir. · demistir. -·-·--T obruk tan hiç bir 

/tal yan kaçamadı 
- Bastaralı 1 inci Sahilede ~ 
Londra 24 (A.A) - Roytcrin Knhl 

muhabiri bildiriyor: 
Bu hafta Afrikada ltalya için k•,

hafta olmu~ur 

BU HAFTA 

Tayyare 
TÜRK DONANMASININ 

PRE\1EZE ZAFERİ NETİCESİ 

İstıİllbulda ıterek konserleri ve ıterek 
yet:istirdiği talebeleriyle büyük bir şöh
rnt kazanınış olan viyolonist Braun bu 
konserde triolara iştirak etmekle bera
ber bilhassa (Bethoven) in keman piya
no için yazılın!$ 24 üncü sonatını ve 
bundan baska Mozartın. Ferit Hilminin, 
Nachetz'nin güzel eserlerini çalmakta
dır. 

Ödemisin Sekili köyünde kır bekçisi 
Kadir. ayni köyden İsmail Balidelen ta
rafından bir otlak me~elesinden çık:ın 
kavga sonunda tabanca kurşunlyle ağır 
surette yaralanmıştır. Kadir Ödemi• 
memleket hastll!'esinde teda\'i altına 
alıruru ve suclu adlı eve \·t•rilıni tir. 

Oren köyünde 
lJJr hırsızldı .. 

Halıcşistando. Erıtrede ttalpcılar çe' 
kiliyorlar. Şimdi Ilabeşistanda Ts•ııl 
mıntaka<ı filen bir vatanperverler ord~ 
sunun eline tesliın edilınek üzeredif: 
İtalyanların yiyecekleri ve içecek sulıı• 
rı yok denerek kadar azalmıştır. . 

tngili· kılaları tarafından zaptedilrn 
olon Tobruk. i~inde İtalyan nüfusu olalli 
istila olunmuş ilk ltalyan şehridir. Selı 
rin ııufusu on bin tahmin edilmektl'ilir 
Mi' takbel harekiit hakkında simdid 

SİNEMASINDA Eoki v ... ediii yıpratan siyasi ihtibiflar, kadın entrikaları .. 

TELEFON : 36 - 46 Ç.nayetlcr .. Kanlı ihtitaller •.. 

BARBAROS DEVRiNDE VENEDIK 
Bth!VK TVRKCE SOZLV T ARllll Fil.İM 

AYRICA HERGUI .. OYNl\'ANLAR : FJ::RNANDEL. GABY MORLAY. JULLES BERRY 
FRANSJZCA SÖZLÜ 

MAriHELE R· 2 - ;, - 8.15 .. lumart<•i. l'~zar ı:iinler 12.30 DA İLAVE SF.ANSI.. 

l ... ,. • ., ... ..,.o,ınpo•, .. •••••••••••• ...... ••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••.•••••••••ı . ' . 
~ i BUYUK 1 İKAYE ~ i 
• • • • : ............................................................................ : ....•.... : 
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Gece)i Bursada geçirdiler. Gelirken, 

Cemille birlikte buradan geçtikleri hal
de. ne ,-'ızi. ne Çekirgeyi zlyattte. ne 
l:lu dal::J çıkmağa vakıt bıllarr.amışlar
dı. Ertea' & hah Pertev Gülene şu tek
lifte bulundıı: 

- Bundan sonra benim misafirimsi
n iz, artı it! öğle yemegini Çekirgepalaıı
la yiyeceğiz! 
Erlıımden Çekirgeye gittiler. Yeşil or
_.. dolaştılar. Tabiatiıı bütün gü
mlilbııd..11 ı.tifade ettiler. Arlı:~ 
konuşuyorlardı. Pe.tev Gülenin ne""
"· 'iğini farkediyor, sanlimi n1evzulara 
temas etmirordu. Genç kız zahiren bü
tün bu giizellikler karşısında koşuyor, 

Saadet 
YAZA•:~ DLDIZ -

memnuniyet ~ığlıkları kopanyordu. Fa
kat bu sevin te7.ahüratında bir ruh ek
si kliği vardı 

ölle yem ~inden evvel oteld.,, tuva
letini taona ıa!llak i~ bir aralık yol
daşınclıııı a . ıldı. lçiride bir aj\lamak ar
:wau vardı Ne diye bu seyahate cıkm:r 
tı? Ne b !ar sevinçle meçhul pfoklara 
atılmıftı! Şimdi ise, ne kadar mahzlln 
dönu,.oıdu! 

Yemakten ııonra Ulu dağa tırmandı
lar. D.ha ~u bu tırrmını.şı l~dak 
yaptı. Gülen, arkalarm<la !Atif Ta)<İha
lar bıraken ~ıçek yiiklü arabaları arı
yordu. Fakat simdi bunlarrl'n d" bir 
ze\·k almıyac~ktı. 

Hakikatle Ulu dağın ulvi ınanz'!l"&.>ı 
genç kızı tamamiyle avuttu. Kalbinde 
gizlenen elemler kaybolur gibi olJv: 
Perteve teşekklir etti. 

- iyi ettik te bJraya geldik! dedi. 
Ulu datı görmeseydim, seyahatimin en 
sevimli k.ı.smmı kaybetmiş olacaktım. 

Pertev bu itiraftan rnıılwız oldu: 
- Demek Bursadan lıoşlandınız? 
- Ne ııtızel şehir delil mi? Tabut 

sanki bütün gtbelliklerini buraya ibzal 
etmiş. Bol yeşl)lik, bol su, bu )'llbek 
dağ! 

- Bu~ı llllten bir günde gllrıneğe 
imkin yok. Bla buradan bir Amertbn 
seyyahı tlilıl lllip geçiyoruz. 'l'lılıiatin 
lütilfleri :J'lllllllda, burada ecdadmıwn 
yarattıklan ~de İDlan bedii ..vlı:i
run nümunelerlni de bulabilirsln!L Ni
ha:;-et, bugUn modern hayata latftıak 
için şehir sUratle inkişaf ediyor, 

- GUzel, §iriıı bir yer. Öyle ...Ui
yorum lı:i burada yaşamak imkhJııı bul
.sam ml!lllllun olacaktım. 

Pertw derin bir memnuniıoetJe .,r
du: 

- Sahi mi söyliyorsunuı~ 
- Çok ciddl. Niçin soruyorsunut, l·i-

liycırsunuz ki benim nihayet gldeoeğim 

Kuvvetli sanatkarlar ve güzel bir 
program ihtiva eden bu konseri tertip 
etmekle KlZllay cemiyetimiz güzel bir 
teşebbüs yapmış bulunmaktadır. 

Pcunulı çekirdeği yağı 
fhl~fk'L· 
Zeytinyağı ihracatçıları birliği idare 

heyeti toplınarak pamuk çekirdeği ya
itının aqart flatlni 72 lrnr111 olıırak. tes
bit eyleınistir. Bu J>l'ranın 12 kur~u fon 
hesabına ayrılacaktır. 

Kemalpasanın Ören kiivüııde Ahmet 
Alacanın dükkan duvarı sivri bir demir
le delinerek içeriye girilmiş \'e bir çok 
lıakkalıye eşyası çalınmıştır. Bu lursız
hktan maznun olarak Örenli Abdullah 
Arslan, Çallı sabıkalı Ha,an Özdeınir, 
Mehmet Kartal ve kunıaı-cı Feyzullah 
tutularak adliyeye \'erilmişl~rdir. 

bir şey söylenemez 
Altı hafta de\·am e.den harekatta 32' 

kilometre kateden tngiliı. kuvvetl ri°" 
nefes almak içın biraz mola ,·erilm 
muhtemeldir. 

NEŞE GECESİ 

Deniz Gazinosunda yer ylne buradan çok uzakta olan Sam
sundur, 

- Fakat bu sevdiğiniz memleketle Pe11embe alqamı saat (8) de batlanacaktır. 
yaşamak sizin tamamen elinizde Gülen! . Yeni sürpıizler .. Ma"8lar :ı-enıeklidic 

Gül"" hayretle mubııtabına baktı: iki l(iin evvelden anpjc edilırıesi mer(;adW' 

- Yoksa Karadeniz terzihane.si bura- \,...••••••••••••••••••••••••••••••' ya nu nakledilecek? · 
- Onu demek istemiyorum, fakat. . 
- Fakat ne? 
- Bakınız Gülen, size bir itirafta bu-

lunayun. Terfi ettiğimi, banka müdür
lüğüne tayin olunduğumu ilk buluştu
ğumuzda söylediğim halde merak edip 
te n"reye tayin edildiğimi sormamı~fı
nız. Buna biraz kırılmadım değil. Fakat 
sizin aramadığınız izahatı kendillğim
den verm"k istemedim. 

Gülen, Pertevin nereye gelmek bte
diğlni hisseder gibi sıkıldı: 

- Öyle ise beru affediniz. Terfiiniz
den o kadar memnun olmuştum ki ha
kikaten yeni memleket maballiniz.i sc.r
madım. Fakat neresi olsa yine iyi, clrğil 
mi? Şimdi müdür oluyorsunuz. 

- Evet, amma sizin bu hususta daha 
n1eraklı davranmanızı isterdiın. $i'Tldi 
söyliyryiın. müsaade ederseniz?. 

·-( Bitrnedi )-

ELHAMRA Sinemasında 
8118Üft matinelerden itibal'en 
ASK - KİN - BÜ'YOK iHTİRAS - E$.S·z HEYECAN 

s.,nenin en muazaın Fransız Filmi 

FIRTINA 
FRANSIZCA 

Bas rollerde - Annie Duoaux - Arletty Erieh Von Stroheim - Dalio -
Amire Lu~uet 

FOX JURN.-.L'da en son ,.e en mühim haberler. 
Seanslar: Her gün 2 - 3.30 - 5.30 . 7.30 ve 9.30 da. 
Cumartesi vP Pazar 11.30 ve 1.30 da başlar. 
DİKKAT: HAftamn her l(iinü ilk seaııslar UCUZ HALK M.'.TİNELERl

dir. Fiatleri 20 - 25 - 30 Krş. 



-....... 
Başkanlığındaıı: 
1 _ 337 doğumlu1ar;r. &'!!· ,.01,ı,un~ı ile h:mirde. ıkamc1 erlC'n 312 ~la 332 

doğumlu ihtiyat ~·e nıh atlı l-ı:;ıri~ subcler men :ubınm (Yab:mC'ı erlerın) ı:;e 
elik ~ oklrunalan yapıbcaktıl" . . 
2 ...,__ Y.ab::i.aı:ı ederin yoı&ımaları İzmir yabancı A!,kerlik şubesı bmasm 

vaoılacaktu·. 1 . . .. · ı· ~ ~-'· l t 
::ı _ Yoklama do~uın S"'l'!;iy!e gi.n crını gosterır ıstc aşarı1ya 'i'Aarı ınış ır. 
A) _ 337 doğumhı ya\wıa ~erm _ilk !okla.ması 2?(2 Jdsıun ~azartesi 

gününden itıbaren tatl ve merasım gUnlen hanç lher gun ubahleyın saat 
8.30 dan öğle saat 12 ye kadar dPvam edecek ve mtiracaat cdt'nle~in ilk yok
laınnsı vapılacaktır. Talebe obnla:.ın aerslerinden kalmanıal:m içın tarzı ha-

ket okul direktörlüld:zriııe yatlaıtmdan cfü'ektöriln ta'lim11bna göre mua
meleye tAbi tutulacaklardır~ 

B) _ 337 doğumlu yabancı erler ilk yoldamalan için biznt müracaat ede-
cekle-dir. Meşru maze~i o1mılarm ;ana, lbaba, karde$ ~bile.-i "'a ıta obnatarı 
ka'bUl edilecektir. Bunun ~n de İ5J)atı hüviyet ıet:rnder:t şarttır. 337 .doğum 
lu ~"ilhancı her mükell~'f t1le.~ ıwlirken .n\lfu cüzdaınrle !beraber müraca
at edecek ve halen talebP .olmayıp ta Vl\ktiyle talebe <ılanlar.n ckudu~ okul
lardan alımş olduj.tu .en on dıploma. şahadetname ve tasdiknameyi de b 
raberlerinde getirccek'leN!lı·. 

ıı - 312 ilft. 332 doi','Umlu .ruh.sath ve ihtiyat eratın 941 ihtiyat ~ ok!laımısı 'Y• 
pılacağından ,şubemize müracaat edecek yabancı erler nüfus cürıd.aıuın, as
kerlik tezkeresini '-'e ihtivata nnl lettjğine dair vesika ile mUracaat etmeğe 
mcburdurlar. Bunlardan me~TU :mazereti olanların ana, baba ve kardeşi mü
racaat edebilirler. Ancak icpatı hüviyet prttır. 

5 - Senelik yoklama'\"3 gelen ~a.L&ıcı erlerin kaffesi öm~i aşağıya çlka
rılan cetvelden ikişer nü..-:ba IWıei mahsusaları kendi nUfus eüzdanma göre 
doldurulmus olarak bels.-rmehRl beraberlerinde getirecekle.ı·dir. 

6 - Türkiye cümhurlyeti ıtebc.ası olan her vatanda yoklam.3smı yapbrma-
~a mecburdur-

7 - Resmi, hususi dnirclerfü. ~alısan]ar müeccel olsa dahı. bu yoklamaya 
tibidirler. 

8 - Yoklama~ a gelm\yenlerle gfüıdermiyen resmi ve hususi daire amir
leri hakkında kanuni tahhat ·ıapılaraktır. 

9 - Eski haıfli nüfus ,.Uzdar1 'kabul edilmiycccglııden yca:isi ile müracaat 
edilmesi sarttır. 

il O - İhtiyat 'e ı·uhsal L erat •. ~da sıralnu n günlcrd öğleden so.ma sa-
at 14 te müracaat cde()ı('!.. erd· •. Jlin o1unur. 

1 - 332 Do~umlu .erkı· 27 ıkinc" k:\nun p.ızuı·te.!:.l gi.inü sa:lt 14 tc 
2 - 331 Doğwnlu el"l"r 28 W ikinci kfınun Salı, çarşaınb:ı ~Ü saat 14 te 
3 - 330 D<>Rumlu ecler 30, 31 ikmci kfinurı perşembe, cuma günU sa.14 te 
4 - 329 Doğumlu ede!' 3/~ subat pazartesi, salı .(o(Üllti .s&ot 14 te 
5 - 328 Dot,<umlu c.tbr 5/6 .JO;ubat Çarşamba. perşem~ gtinü saat 14 te 
6 - 327 Doğumlu erler 7 ~ub:ıt Cuma 2ünü saat 14 
7 - 326 Doğumlu erler .10/11/12 subat pawrtesi, :salı çarşamba günU 14 
8-325 Doğumlu erk: 13/1'/17 şubat pcrscmbe, cuma, pazartesi S.14 te 
9 - 324 Doğumlu er.ıcr 18119120 şubat Salı. çarşamba, per.şembe saat 14 te 

10 - .323 Doğumlu ıeı!ler 21/24125 ubat Cuma, pazartesı, salı saat 14 te 
11- 322 Doğumlu erl<'J 26/27 /2& şubat Çarşamba, perşembe, cuma S. 14 te 
12 -321 Doğwnlu crl"r 3 '4/;, Mart pazarteSi. salı, ~b:ı günü sa.14 te 
13 - 320 Doğumlu erler G/7 '10 şubat perşembe, cuma, pazartesi 14 te 
14 - 319 Boğumlu eder llı 12/13 Mart Salı. çarşamba, perşembe 14 te 
15 - 318 Dogumlu eıler 14/17/18 Mart Cuma, paurtesi, salı Saat 14 te 
16 - 317 Doğumlu cı1,..,.r 19/20/21 J.ilart Çarşamba, perşembe, cuma 14 te 
17 - .31G Doğumlu cdN 24 25 26 'Mart Pazartesi, salı. Car$cımba Saat 14 te 
18 - 315 Doğumlu eaer 2712'V31 Mart ı>erşembe. cuma, ~zartcsi S. 14 te 
19 - 314 Doğumlu et~~r 11·;13 Nfran Salı, çarşamba, ~embe Saat 11 te 
20 - 313 Doiuınlu cr!cı· 4/7:~ Nı.san Cuına, pa7.artesi, salı günü saat 14 te 
21 - 612 Doğumlu cı:ıcr 9/10/11 Nisan Cnrşamba perşembe, cuma, S. 14 te 

OKNEIC 
f\S S BŞK. 

A agıdu adı \"C adı·esi ~ zı!ı erin ,91 yokfaması şubemiz S/ \•e 
sırasında 1apılmıstır. F. 'in...vesiııe de ~ubat '\'erilmaini rica ederim. 

Yabancı AS.$. BŞK. 
Y.rB. HIFZI CATALTEPE 

1- lılcmleketı -------------
2 - Kazası -------------
3 - Nahiyesi ---· 
4 - Mahalle kö,·i.i ---
5 - Hane No. ( ) Cilt No. ( ) Sahife No. ( 
6 - Esas Ş. Kütük No. ( ) 
7 - Esas S İcra No. ( ) 
8 - Yabancı İcra No. ( ) 
9 - Yabancı İcra Yoklamı:ı No ( 

10 - İzmir adresi - ----------

~ .. ~~l ~~~ı~z~~~~~~~I~l~l~l~~~~·~·~gı,~~~M•~Uinlll ....... 

İZMİR AKŞAM riCAREr MEKrElli MiJDCJa. 
~VOVHDEH: 
Akşanl Kız Ticaret mekteb!ndeıı me.z.un oldukları helde '1ıntliye kadar dip

loma almanu olanlar taı afından eh erinde eski 'e ikalarla tnÜl"dCaatler vaki 
olmaktndır. Bu gibilerin muamelelerj tasfiye edileceğinden aWcalı1ann en 
son 21 11/941 tarihind.. kadar okul idaresine müracaatlerl lüzumu dlin 
olunur. 180 (92) 

SİMEMANDI SEKİZİNCİ RARİKASI 

Hint Ruyası 
Türkçe Sözlü 

I 
TYBONE POWER • MDUI& LOY. Georae Brmt 

Pr1111Nnt.mn daima büyük swtkarlann l arattı.it ı$1111eeerlll'le siidl~en 

uı.E w 'J'AJI SINEMAL4RJNDI 
BlJ JüFI'AKI MUAZZAM EBOGBW 

LALEDE ilİ K.tZAK (ftleJlçeJ 
Tarihi büyük Rus Kua k harbi .. tık defa .. 

2·· KOYBOYUJI !'A.TTAUCI 
3 .. YENi GBl&lf rv.a~E BARP .JURNA.U 
TA. 'DA 20 Fraıasn s-atkftrg= nşatblı ..ı, nete :heyemı dolu blyük 

FIJ.JM... iLK DEP A.. 
J •• DllY&BLA• AIUM_,,8. 
2 - CANİLER DOKTORU Edvar O. JloHalon, Bundut Botll'l 
3 - ICBIÇE HARP HABı:aınt.. 

YEMi AnR 
:www:ı = 

General De,o- Alman esirleri Bingo~inın düfmeai Ankara radyosu 
lün hitabesi Kanadada )'Glrln g~Rfiyor 8 11 ~#,, 

(( FRANSA lHT~Yll Blfl l '8Ull1Rll IÇtlOE •EŞffUR ll~~:!!~:~i~ ~a~~~;!~üalyn- rı, :·.~ aj'::h:'b:~~~~1f~=~:(~ij 
KUVVEl ııı ARA11 ORTADA BJR PllOT T l VAR. JKI ya gir~wrıni :gösteriyor .ki <bu iki dev- 8,'4.s 9.oo ev 1ca<11nı • yeınek listesi 

lJ\. ft let ara ındaki ımü~tleri tavsif için 1,,30 program ve memleket saat aya-
DURUYOR )> ESiR J(AÇMIŞ Cıkri \'e maddi ortaklık. tabiri kullanıla- rı, l 3,3J müzik: Türkçe plaklar, 13,50 

ıLondra. 24 (A.A, _ Oün akp.m Loi>dra 24 ~A.A) _ .Boyt.et ;ajansı maz. ajans habarleri, 14,05 mür.i'k: Türkçe-
raclyoda Fran81zlara 'hitap eden gene· Ksnadanın şarlcında bir J'mandan şu ~ll)'ı!i:'ın· 1:~Jc~~_!':= plakdlar, 1145,2000 müzikk: "Riyase5rticu0mhur 
ral Deııol f' ransada e-Ikan •.nnumiyenin malumatı ver~yor: b h' ,_... _ _.2__ ~-!'""' iL ban osu: • müz:i : \ pl.) 1 • 3 mü-
. 'k d ~ T h1 ki B d ka k la b ka ·· a ıs mevzuu ~~pma~ı.aaır. U"Kıelte vu- zile. Ankara devlet koneervatuarından 

~ıtti ·çc -~a~ ıgmFı ve kra usgarpta . : a .• ~ya ~ :'rı . n cJ ır b. ~k yuz nun bütün Fransada şayi olması için el- naklen neşriyat, ırlyaaeticumhur filar-
ln~~iz ~derme ransız _ ıtaatınm iştı- A . ..:!~1::-~ at!18 ~ ~!:'1rlnsm ~!:. 1~...c aA]ın- den gelenin yapılmasa :huSlU$Ullda asrar rnCMtİK or'.keatrasının 'konseri. 18,00 pro-
rakınden olayı memnUnlyetini izhar pa ovul.n!'UlllUŞ ır, ~ırıe Oh.9en:ıı - -.liyOr VC diyor ki• 1 ~- ~ t '8 03 " 

d k d 
· · 1d -.. recllerld' Al 1uı ku ı.-u • gram "e mem eKe• 'Sil& ayraı, , mu-

-c ere emııtir ı _ • m~ ~ya Uh" ır.ii ~ ~v_a b~- Hür Fransızların :v.atanm ,erefi .için zlk: ndyo oık~.-a 16,40 müzik: snz 
- 1 Kanunusanide •ukut etmek su· veucrmın en m mı Ç 'P unaan - neler yaptıklannı Alman propattnY)~- , _ • 19 OO k ' ( ·· .. 

tile ı1a •• il F · · b esı·n~r nıeynnmdadır e.- esersen, , onuşma gunun m e-
re,,, yap n reyıam e ı:ansa ne ~e- sı u , · na karşı Fr-ansız nıiilaine anlatmalıdır. leleri!\ l9,ti mi.ı:ak: halle türkülerinden 
digınl ve muvakkaten hez.ımate ugra- 'Bu pilot 'Berlıne naıaron tSjlallvol da- B k 1 •• u;. d ,____ · .1 

'---•-ı b b Lil • a.. v h rb '-"d tint:lenb-t ı:s ta • unu ~~pma nl9"' ra YOWICllLUl vau- örnekler. 19.30 memleket saat ayarı 'e 
ınıı o~ a era er n rrJyet atqile ya· ;nlu a nun ul aye 1:c.1 " Y ııı:-"'ldir • h b l · l 9 45 ·· ' k ·· t ı ,_ h .. h lın d w ,.._.~ d · " ~~..+"' ıc:ı · aJns a er erı, , rnuzı muş er K 
naTaıı.: enuz ma vo a ıgını ve .uıuyat yare ~~rm~·~· ttALY.AN RESMi TEBL1Cd k rol 20 15 d ı 1 

bir kuvvet olarak ~l~nduğunu dünya- Kanada polisi ı::a harp ~~ımun .koç- Roma 24 (ft.J\) - ttalyan resm~ teb- iô ~S 1~.~sıl ~: 2~~1 ~·::n~~ 
Y• tarutml§tJr. Ba ıhtıyat kuvvetin baxı mış olduğunu _?ıl~rmektcdu ·.Bu hUS\15- liğı: Yunan cephesinde devriye hareket... ' (B hl 'L. :\ 2 ~ 30 ·· k. d-
J_ ·-·•-- da d'" ._,__ ta tafsilfıl vcrıhnıyor. ma ı ıogTaı,-aı. ' mu:ı:ı . ra 
.-~ııWürJ. QVBŞ mey .n~na ~u~- lerl oesnllS'tndaıbtrmiktal' ~r ve otoma- yo saon oıkestruı. 22.30 memekct sa-
dir Jıte Fransa 'bunun .ıçın erlerınc, .mu· -•--- tik SilMılaT f»+W--,m ffitilmisür. -r.yyaTe- t h t... ·_....ıı,..n b rsala fıat-.ha · iler' k d · l d i 0 '"'- • a ayan, a1ans aoeru~-. o r 
~P tayyarec ıne ve açı cnız er .. e '6 fTAlfA IAT' $Ellt. Jerimh küçilk çapta bombalarla .dlişman lezi, 22,50 konuptla (ingılizce - yalnız 

vazife ~ ge.micllerlne doi.ru temayul kuvvetlerin1 borrihardnnan etmışlerdir. kısa _ dalga poıtaeile) 22,50 millıkı 
etm~~edir. l~te bun~~. içln~ır ki lr.:urtu- .. Btngazl hat•.tlisin~ düşman zırhlı caEband (p.) (h8t !3, 10 a kadar yal· 
Ui m~cadelesınde hutün .un,paratoıluk DE MAGLtlP ALIU'J'Uft kuvvetlerini tsyy~l!rimiz kü.~k ÇflP- nız uzun_ da!ga ile), 23,25 23,30 ~a-
hir kul teı'kil edecektir. U V ti f t 1a bom'balarla borri!>ardıman etmişler ve nnki program Vt!! luııpam,. ---•NWW- _ Ba,taralı ı inci Sahilde _ şiddetli mitraly& at~ tuttınışlarmr. 
Aou•tural ya ta yya. damı istiyor. ttalyarun adı aııtık ttaıya pUşmandım hava :~en DenM!5'1 bom-

d -le..'1 aır''---- ,_,.....,,.. oar an ~tın~ ..... 

l • • ~ ID'illlvur Ouu""!i'.._• Dlin biltü il T b 1ru Fe erını arttın wor ttalya artık !kendisinden lbahsetınez n g n o l'U n garp mm-
J Müttefildnden bahaedl BU Uk takasında kıtalannnz çethı b1r muka\'e-

Londra, 24 (A.A) - Av.ustura}y.a 0~.du. 
1 

ynr. Y met göst~erdlr. 
tayyare filolarıiwı sayısını &vkallde ar- sozlcre elveda. Meydanlardaki nutuk- Şarki :Afrikada, Sudan eep'hes\nde, 
tırmağa hazırlanmaktadır Avustura)ya lara, balk~ parlak .hitabeere Somali ve Kenya ıcephelerinde kıta1an-
hava nazırı Avustw-alya haricinde iı -elveda! «Bu. ltaly.anlar• yerıne caman ,_ da...... hl k Uerl -sm-d , .. zl rt d ı Fak t muuı "j' ... an r.ır: ı uvve a ... 
gören l\_a~a filolarının önümüa:dekt lbir yarrdım.~ !~ke ml~~:utaluyor. 

8 
a.

1 
ne da muharebeler olmaktadır. Tayyarele

kaç ay ıçınde bir mislinden fazla arta• ya ımı · ~ er · .1. yanın mı yon rimi ik "--· tl • i rarlılda skerl var' Gemi mi' tc.abından :fazla z anı ~uvve enm ze ya 
cagını sfü1leıniştir. Bu te.zayUdUn iemi- .a • iikti cKAİi de :eced ıta mUzaheret et~erdir. 
nine derhal tevessUl -01unaeaktır. gemı~ d r. yal ;,~ 7a- Ege denirlnde düsman (ayyareten 

IIILJ 111.JI Sllll UL ~un olar~e kenc~~inde o'J.ınıy.: ! 22-23 ildncl Kanun g~.esl Rodos tehıi 
A il • .sareti mu.tt.efiıcinden istiyor. 1stedi!i üzerinde uçara'lc ibir kaç yangın ve tn-

11 BalllllyftDI ıı yardımın Akoenizde vaziyetini düzel- filAk bombası atm~lardır. 
4111Lt1 1ip auzehmiyeoetirri bilmlyonn:. Yal- Husus! bir lkametgAhta hafif basar 

nız uman geçmeaen bir tarih ~lt e~ vardır. ölU ve yaralı ~· 
- ...,_.,, f iıaci Salıi/M. _ _..; olmalt için haber verelim ki bugün. Alman tayyarelerl yenıden Mattacla-

larla .ada .sarsılnuyacaktır. Sivil balkı :ı;: ttfbaren ttalya ~ yarc1ırn 'ki hedeflere 1ıftcum ~eırdir. 
katletmek ıiQin tayyareler ~ »tiyor. K.endial kat'i ve mutlU olarU 1 
Atınaııı.n. we Pirelüerm hava m\lhlırf- mail!\p olmu,ıur. Ntiessll blP Wm 
besini ....ı M»'C!ttiılini ,g~diler Yu- _____,.,...__ 

na ..metinin maneviyatının bu glbt Yeni A1t1erlll81t el~I tmairin eak1 ve ıanuunıı ailelerin-
vaataı.-ıa ulfliyecejini llmlt etmıeltıin n aruta Uhyua oiullanndan mU-
1>8k b&yhude l>ir teY olduğunu anlarlar- F•ansız hal'~ nazweı veffa Mel.medin oilu, Avukat Na
dı. Ue göf'ÜŞtö.. it Hilmi ör.erenin kayın biraderi Ri-

. ~tina, 24 (ı\..A) - Atina ajansı bil- Londra. 24 (A.A) - Liyon radyosu• at Yerlinin kıaa .Uren bir haata.hk.t 
dırıyor : <?~n ;pazartesi ~ilnü İtal.v~ r.un :verdiAi bir habere göre V.işi hüldl- nra henü.z eenç Yatta ıvefat et •V• ' 
tayyarelerı Pire muhadr mahalle.tını Uni h b. a al H dsin b b dı 'kl . lıuz k me n ar ıye nazırı ,..ener o - ürle öğrendilc. Merhumun ccna 

om ar man ettı. erı zaman ya ı- ,.,er lbu .sabah "'eni Amerikan bü ... m. el- __; bir rnk -1,..... ve ya'-ı-,--mn · · 
taat ve hava tehlikesine karşı müdafaa " "'. . b ,,........ .,_ ..,- 0

-
0

• ~ DULn 

teşkilatı deiil, Pire ._ençlik teS'lcilatı çisi nmlral Lıhıyı ka ul etmiştir. ralciyle kaldırılarak :Karpyalcadaki 
azaları şayanı hayret bir cesaret ve fe. Polis ~·-t _.___.. aile kabristanına tevdi edilmiştir. 
clakarlık göstermişlerdir. ...oanı o,,._.- validesine ve bütün ailesi efradına 

Yunan gençliğinin ibu \'atanperverane Polis divanı diin öğleden .sonra topla- beyanı taz1yet eder sabır ve ecir dile-
hareketl her tarafta heyecan lzy'andu·· narak IPOllslere ait bazı :tahkika evrakı dz. 
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Dr. Tel1flfı Başlt Uysal 
iC HASTAI.JKLARI 

Gülhanc .talüliye seriri;\•atı eski asis-
toıarUMlan. 

Her eUn sabahtaa akşama kadar Keıs
t.eHi adıiesi 62- Pastacı fll'IDI yamnd•. 

TELEFON 4360 
maktadır. üzerinde kararlar verıniftir. iiim••••••••••••• ....................................................................................................................................... 

IZMtR sacıu nCAJtET MEMUR- ' MiJ.za'Vede ile feo-
a ••ıs n ı ımswwe..-----• 

LUCUHDA.N; ~ 
~· dhw-0.- ._. .......... , lıoltJde aatıf ticaret unvanlle f zmtrde eski 'kasaplar· 

da t 12 numaralı mağazada kantariye 
ticaretlle i,tiğal etmek :üzere te ekkül 
eden .ifbu ıirket..ıı ticaret unvaıu ve o1ir
ket mukavelenamcsl ticaret karmnu lhü
kümlerine göre ekilin 2911 numara11na 
kayt ve tescil edildiği ilan olunıır. 

lzmir aicili ticaret momuru ı .. mt 
mührü ve F. T enik imz.Mı 

l : MUKAVELE 
Bugün bin dokuz yüz lcırk bir ,.enea 

klnunuaani •yırun yirmi üçünciı perfC!ll
be gilnü. 23/ 1/194 l 

lzmirde birinci belediye caddesilde 
7 2 / ~ numaralı huıusi dairede vazife 
sören lzmır ikinci noteri ben Zelti Ebil
oğlu ,itimin baflnda iken apğıda hüvi
yetleri yamı it sahipleri daireme ıele
tt'lı: •nlatacaklan gıôi bir mukavelen•
menin tarafımdan Tesen ya.zı}nıasmı i&
tediler. Kendilerinin kanun~ e'h1iYeti 
haiz olduklannı gördüm. · 

'ŞAHITI..ER ı izmirde birinci beledi
ye caddesinde l 6 nu. da Ziya lbrahim 
Öueçkin ve blrinci beyler belediye Dut· 
lu sok.ak S No, da muldrra Sabri Mutafa
oilu. 

Yukarıda iaim vo adresleri yazılı o
lup iı sahiplerini tanıdMclarıoı ve ~· 
dete .mani halleri Ql.ııadıklannı .öyW 
yen v• kam.uU av.sah haiz oldukları ıö· 
rU1•n tablt:leriD tarüleıil• phıa vo -bilv.l
t'•tleı:hıi u.btt •ttiiimı 

1Ş SAHlPLERı ..: .izınirde tc'Yı. wa.. 
l.lleei l>abQe •obimda. l5 ~·lı 
evde oturan Halil oila ibr.laiıra y,,,. 
il ~ bmircle Bumal.uede J ;69 .U •o 
bkta 4 3 .num.ralı eY'de oturan Halll 
eilm Önııer V ugılır Şmıaiıi at1'9 ...._: 
.tMie Wr flrı.t tıe4'ffi atüld.rilll kan 
eltileri 

MADDE 1 - Bu 'firketin nev'i kol 
lektiftir. 

MADDE .1 - Bu firketin ..-rkezl 
İzmir ve merkezi muamellu da izmtr. 
de eıilc't kasaplarda t t2 numarah mai-.. 
zadır. 

M DDE 3 - Şirketin unvanı ( tl>ra
hirn ve 'Ömer Yazgılı kanleıler) dir. 

MADDE 4 - Şlrltetin ~ 1ı:an
tariye üzerine alım ve sat1m nnıamelhı 
ile iftiialden ibaT'ett!r, 

...................................................................................... .. . 
i Devlet DemiT Yollarından i • • ....................................................................................... 

ffazlDI • AlsanccrJı • ffcızllll arasmda seyrösefeP 
etmelıte Olan JJ2i/JU4 ile 2JJJ/.2Jlt Gewy 

Trenlerlntn ıağuı. H. 
DEV.IET DEMİRYOLLARI 8 İNCİ IŞLETMI~ l\tÜDÖRJ;()(';t}NDEN ı 
Her glln Nazilli - Afsnnca - Na1ilH arasında sc~ıiisefer etmekte olan 1323 

1924 ve 2331/2334 numam'b ıtJtorav tl'cnlerl tünel umdatı dolayı.siyle 27/1/41 
tarihinden :lş'arı ahlre 1cadaı• 1Şınm\uecektlr. 
Yalnız 2V /1/1941 tarihiM.e Nar.llUden saat 5.05 ta hareket eden 1328 nu

maralı katar .Alsancağa son -wf.-rirü yapacaktır. 
$a'ym 'halka ilftn olunUT. 241 (126) 

lzmll' rıcaret 11e aa~yl OdflSllldml : 
Muamele vergisi ile alilaalı ......,. 2'Gdr 

ve SanatlılPlaNI 
184S sayılı muamele verglsı kanununun tatbıkatmda : 
Ulradaımız KOrlulilr ıı.ekrdk. 
Bu zorhıldarm gideırfkMcft 'cm N" dUşttnUyOl'IUnuz, muamele ftl'llliat ~ 

kında laaıskaca arzulanınz nelerdir? 
CllV9l ba, açık tiaaeleda ve madde madde ~·a:ı:arak bir hafta urbnda n. 

oaret ve Sanayi odasına blldlrSnlnlr.. ut (125~ 

Bornoua ZINllt MeJdelll INdörlltl .... 11 ı 
Ytbde 7,1 

Takım teminatı Kr. . ... .. 

' 

Acele yolculuk dolayı~yle ~üınüzde
kl pazar ~ü saat on ~_.çuk.ta 1 ci kor-
don caddaıi Aleaııcak vapur iak.eleainl 
geçtikten sonra 1419 No. Ju aokakta 
6 No. lu hanede maruf bir aileye alt 
fnka'8ıııl« zarif ve nadide mobilyalan 
muzayede 11e .. tılııcakbr. Satılacak et· 
yalar arasında maon bir büfe. ceviz ye
mek masa11 eerv&f'lt, aimoM fabrikası· 
nın lake birer ve ıki kitilik Amerikan 
koryolalırr, 'lcomodinolar. aynalı dolap
lar, yazıhane, etazer, döner koltuk, da
var köşe etajeri, yatak odaM takımı, fİ
fonycrell dofap, tuvalet, komidin ve iki 
Amerikan karyola. Amerikan kanepe 
ve iki 'ko1tuk, yiıksek sehpalar, kadife 
şez1onk. a) nah port manto, camlı masa 
ve .;jaara masaları, maroken kanape ve 
iki koltult, ıekiz adet muşam'ba aandal
yeıi, ha!ıır takımı, sedefli masa, yol ha
hları, Isparta ve Acem halı ve ıeccade
ler. \•esaıre bir .çok e"yalar Aıatılacaktır. 
Ev de altı \e üsti.i. a'.'ı'rl ~~·n kiralıktır. 

Satıı peşındir. tırsatı kaçırmaymı% 
Türk miiza) ede salonu müdüriyeti 

1-3 (116) 

Kiralık 
Apartman 

ıK:iiltürparlc cıvaıında beş odalı ve 
Witlin ko"foriü :bir apartman daires 
' 'akbr. 

Mfirecaat· Telefon 2599 
1 - 3 ( 1 16) 

---- . 
1 ne llDJJJJlllDDD:JJDDDDDJDJIDJli' 

Kmday cemiyeti izmlr 
merkezlllden: 

ltllUY ElfllTINE 
BOYOi IONSER 

Albert Bravn 
(Ko.W'\'atuvar Profesörlerinden) 

timi Sami 
!e1ahattin Gaktepe 

lılor.uı\, Beethoven ve .salreden sonatl\ 
trio ... Sololar 

MADDE 5 - Şirketin .. nna:v"1 
( 6000) 1'ltı bin liradan ibaret olup 
nooo) Uç bin lira11nı lbrahfm Y11zaıh 

YEN• ve (3000) Uç bin lirasın& da 'Ömef Yaz-

ı DE Od bu .. ...:ı. ••Le aıh -nakten .,,uetmiılerdir. 7-.a........ ıer O o.iKuneL-n lkhagkagfllcsflebml bm 

JılektıeDb:niz tale'9eleri lQln kuınata ınE>ktepten verilmek Umre 95 1a1om ı.. 
rlci elbisenin diki8 ve m.ızem..ı 21-1-9'1 tarihinden itibaren 1S ~ mOddetle 
açık ebiltmeye konulm__.. :IClnd1bne 5/2/1941 ~~ba l(hıU ııaat 15.11 
da :Bomovada Ziraat DikMbin&- mnteşekkll satın alına komisyonunda iha
lesi yapılacaiından taliplerin teminatlarını İzmir Mektepler mubaee~ 
ne yatırarak makbuıunu konuayooa ~tlr.melml l>u işe alt sartnam8'l P 
mek lltlyerilerin her g(lrı Mektep mUdUrlUküne müracaatlerl. 

21 - 2S - 3t - 4 181 (91) 
Jf.11/Nl Pazar eünil ..- ıe da 

H&lUvl Salonunda 
~t-41 22-2S-25 1'1 (71) 

Ve anlattım, Mündenıcatmın iı· Umumt No. '39 Husulil :No. l {8J ~11~1~1~1~1~1!!1!!1!!1!1!1!!1~1 !,!~1~1~1~1!!1!1!1!1!1!11!1!1!!11 

CH, ARL • ? MADDE 6 - Her terik flrma altm
.t'A I Katil kim CEZAR da münferiden imza ve ıirketl temsile 

CHEN ROA6rRO ıalibi,yettardır. • 
1".I&:.. MADDE 7 - Kar ve zarar >an.>an-

HEP•I Jf.K MJ'A Y~~DDE 8-Bu ıirket 1 /kanunusani/ 

J EAN C-----ı--. ·~ VIVJAN 19'11 -tarihinden ıtıbar•n heı sene için MUR ,& T .......... mı..., RO a6 .... MC mutcbet' olup hitamı müddetten bir ny n mAJ., 1 e\'vel ortaklardan biii feeh ve tasfiyeyi 
U YKNt ır-.s JURNAL talep etmezıc gelecek her senelik devre 

ı--:S~EA;:';N~S:;LAP:-=-:::-:~l~İr.:.3t~-=...!2~.S~0~-~.~11.e_:•-~ut~~D~·~.a-,,.,.-._-._.-__.-_-_-.1-0-0-.. -1 için yenilenmiı sayılacaktır, 

i 
... ~ı=: _, -~_,- .ıa.. Yazılan bu mukavelenameyi §&

hill.r J"ıuunda kendileriu okudum. 

teklerine ve beyanlaTıM aynen 
uygun olduğunu .,.. b .. a bir deye
eeklerı olmadıimı bildiTmelerı üzerin• 
ruen tanzim et.tiiina bu Yalkayı .tudi
lr.en he.Pimiz .imzaladık. Ve mühürledik. 
Bin ..dokuz yüz kırk bir eene9i kanunusa
ni ayınm yirmi üçüncü perııembe günü. 
23/1/1941 

K. AC: Akitler: imaları 
Şahitler: imza 

T. C. lzmir ikınei Nol~ ı Zekı 
Ehiloilu Te.mi mühür ve imza• 

19'tu mukavelename füneihda 41.tr .. 
mi& <losyuında aakk a.tma unrua .ıau. 
lu bittMdik allhdara verildi. 8la do
kuz yüz \ırk bir tene9i klnunU9anl •)'Jo

nm yirmi üçüncü pet'fembe glnü 
23/1/94• 

'K. Aö: 
23 il. klııun 19+1 

'.30 kurutluk d.am8a pulu 

T. C. izmir ikinci noteri Zeki Ehli
oğlu resmi mühür ve imzası 

24J ( 124) 

1941 
KOLONYASI 
Ecıacı KEMAL AKTAŞIN 

SAIIESERU!:RtNDm ... 
Bh.Aı. ECZANESİ 



.t' 11 flfFE ıS 

SİY ASI VAZ.iYEr 

Meğer Afrika
daki Italyan is
tihkamları ters 

yapılmış! 

Romanyada vaziyete 
ba~velıil hôlıim, Horya 
Sima lıaçmış • Macaris• 
tan harbe mi girecelı? 
R&dvo gazetesine göre arada sırada 

yeni veni cilveler göstermesi için 24 sa
ril ki\fi ~elen dünya şiındj su manzarayı 
'\'l'l'IVOr : 

Tobrukun işgali İtalyan prestiji için 
~"niden ağır bir darbe olmuştur. Bu he-
2.imotl italvanların nasıl tevil edecekleri 
m<>rak ,.e alaka ile sorulmakta idi. Ro
ma radyosu dinliyenlerin kolaklarına 
inanan11yacaklan garip bir tevil ileriye 
sürmüs ve demistir ki . 

- Tobrukun istihldlmları şarktan ge
lecek bir taarruza mukavemet için inşa 
edilmis dei!ildi. Yani Libyada Mısırdan 
gelecek bir ordu ile karş:ılaşmayı İtal· 
yünlar hiç bir zaman düşünmemişlerdir. 

Bardiva dfu;tüj!ü zaman da ayni tarz· 
oa garip bir tevil ileriye sürülmüştü. o 
zaı,,an İtalyanlar demişlerdi ki : 

- Bardiyanın istihkfunları Ak.denizde 
İtalyanın hAkimiyeti temin edeceğine 
göre yapılmıştır. . 

Demek ki bütün Italyan hesaplan ter· 
sine cıkmıstır. Buna rağmen Tobrukun 
sukutıında iki teselli noktası görüyorlar: 
Biri Tobrukta esir edilenlerin Bardiya
da esir cliisenlerden daha az olmasıdır .. 
Bu doi!rudur. Fakat esir edilen 20 bin 
rakanu azimsanamaz .. İkinci teselli 11ok
ta<ı İn~iliz zayiatının !'ğır olduğu iddia
s.dır. Halbuki resmt Ingiliz tebliği bu 
zayiatın ancak 500 kişiden ibaret oldu
ğunu bildirmiştir. 
İTALYAN IMPARATORLUC:UNUN 
TASFİYESİ.. 
Askeri mütehassısların kanaatlerine 

J(Öre J ~ih,·a harekfltı iyi di.isünülmüş, iyi 
tertip ve tatbik tcdılmistiı Du İngiliz za. 
feri biitü:ı vakın . arkta İngiltercnin 
prc<:fİiini bir ·kat daha kuvvetlendirmiş
tir. J\.1ı!"ırın istild..ı.;1 tesebbüsü artık suya 
düstüğii emniyetle •Öylenebilir. Me.selc 
füı kadarla kalmıyarak Afrikadaki Ital-
1an iınparatorlui{unun tasfiyesine miin
telıi olacaktır. İtalyanın şarki Afrika im
paratorluittınu teskil eden temeller sar
.,1nııstır. Sarki Afrikada, Graçyaninin 
kumandasındaki ku.vctler kadar kuv· 
'1et '\·;,ırdır. Fakat Gracyaninin kuvvet
leri az bir sahada olduğu halde şarki 
Alrikadaki kuvvetler 20 bin kilometre
lik bir sahoya d"i(ılnııstır. Bu sebeple 
ingilizler Habeslerı teçhiz ederek İtal
yanlara karsı se\· kctmektedirler. Habe~ 
imµoratoru artık Habes topraklarında· 
dır. İınpa.rator bir kaç aydnn beri Suda
nın merkezi olan Hartı..mda bulunuyor
du. İtalyan isWası zamanında büyük 
kahram~nlık gösterdn Ras Kassa da Ha
b<-sbtandadır. Bütün bu haberlerin en 
enter!'san tarafı ~udur ki bes sene ev
vel İtalyan tavvarP1eri ve motörlü kuv
vetleri karşısında hezlınete uğrıyan 
Habe<islanda şimdi tekrar krallar kra
lının bavra~ı dalııalarunaktadır. 
FARİNACİNİN AZLİ 
italvan Fasist sellerinden Farinaçinin 

u.ledildigi !ıakkmdaki haber şayanı 
4iltkot!ir. Farinnri ve bir takım Faşist
ler İtalyayı bu iıkibete sürüklemekten 
mrsul olan adamlardır. 

1',arinacinin son vazile~i dev1et nazır
hj.!ı idi. Bu adan' Arnavutluk hezimeti
ni müteakip mareşal Badoııliyonun isti
foc;ı üzerine hcziınetin mesnliyetini ylik
"'k rütbeli subaylara tahmile çalışmıs· 
ıı Simdi azled.ı.ııniş ve küçük rütbeli 
bir ~ubav olarak Arnavutluğa ~önderil
mi~tir. 

RO:\IANYA VAZİY.t.'"Tl 
neneral • .ı\antonesko Romanyada vazi

yrlo tamamiyle hakim dci(ilsc de her 
halde De-mir muhafızlann mukavemetj
ni kırdıi!"ı anlac;;;ılnınktadır. General ya
vac:; ,·avac; hiitiin Romanya:vt ele ge('İre
c-ek ı:ihi eörünüvor. Biikreş radyosunun 
tilin iiiı'.lcdt"n ~on:raki nesriyatı normal 
pro!!ramı dci':ildi. Spiker her taraftan 
ıtcnrr:ıl Antoncsko~a ıı-elen "8dakat tel
tı:rnflnrnn okumu~tur. Bundan sonra lc
ji~·oncr mukavemetinin kınldıiuu \le 
blitiin lcjiyoncr teskiJatının l(eneral An· 
tonrikonun t•mri altına e-irdiiini bildir
mi,tir. Saat 15 te neşredilen bir tebli(· 
de avın 21, 22 n 23 ünde hülrllmete 
karsı i<yaıı çıkaranlan evlerinde ııaklı
yanlann , ·atan haini addedilecekleri ilfuı 
edilmi,tir. Ayni :ıamanda Horya Sima 
Ue diğer leiiyoner seOerini Rumen poti
siıtin aramakta olduğu da bildirilmistir. 
Haber 'erildii(ine göre teşkilat şefleri
nin hepsi katn11slardır. Bu vaziyette AJ
manyanın rolü <arih olarak anlaşılma
maktadır. Lcjiyoncrlerin Alman tarafta
rı oldul<ları muhakkaktır. Fakat Anto
ncsko da Alman faraftnndır. Almanlnr 
bu ihtiJfi(trı '"virci vazivrtini muhafaza 
etmektedirler. 
RUZVELTİN MÜMESSİLi 
PE<;TFOE BEKLENİYOR 
Amerika ,-ümhurreisinin müm~sili 

Bclırraddan so11r~ Pesteye gidecektir. 13u 
ziyaret cok nazik" bir zamana tesadüf 
ediyor. Zira • facar haı·biye nazırı Al
man J?Pneral Ka\·telin daveti üzerine 
dün A.lmanva,·a ~itmiştir. Bir şayiaya 
ıöre Almanva Mararistandan imzaladı
iı üclü paktın icabatını yapmasını isti· 
yccektir. Almanva :Uacaristandan hatta 
hnrbe girn1e .. ini bile isUvcbilir~ Bu pak
tın onu kabul edenlere yiiklediği taah
hütler o derree mühimdir. 
MARKOVİÇİ.' PESTE SEYAHATİ 
Yugoslavya hariciye 'lazırı Markovi

çin gelecek a\·ın besinde Peşteye yapa· 
ı::ağı sevahatiıı arefesinde Macar harbi
ye naıınrun Berline gitmesi şayanı dik
kat J:1İirülmektedir. Macar • Yugoslav 
dostluk "~"'· 1\,foe":· met'li•inin tasvibi· 

- -. . 

rENI ASJR 2S Sonkanun cumartesi 1941 

ASKERi VAZIYET AMERiKA ve BALKANLAR 
Stı;kut sırası B. Ruzveltin 

Tepedelen ve mümessili Bel-
Bingazide S?rada vardı 

INGILIZLERIN ARTIK KAFi Albay Donsven rürfıiye, 
MiKTARDA TAYYARESi VAR Filistin 11e Mısırı da ziyaret edecelı 

Radyo gazetesine göre şimai Afrika-
daltl askeri durum şu suretle izah edile· Bel,;rad, 24 (A.A) - Dün akşam bu· 

raya ı:elcn B. Ruzveltin hususi mUınes-
bilir: sili Albay Donsven bu sabah, başvekil 

Tobruktan son~a lngiliz taarruzunun Svetkoviç tarafından kabul edilmiştir. 
Derneye mi, yoksa doğrudan doğruya Mülakat yarım saat sürmüstiir. 
Bingaziye mi yapılacağını dün münaka- Albay gazetecilere bayanatında Bel
şa etmiştik. 2 3 1 numaralı en son hal- gradda iki veya Uç g'in kalacaj(ıru, kral 
yan resmi tebliği Bingazi hava!isinde naibini, başvekil muavıni Maçeki, har
ltalyan tayyare)erinin düşman zırhh kol- biye nazırını ziyaret edeceğini, diğer aY 
!arına taarruz yaptığından bahsetmek- keri şahsiyetleri de ziyaret etmek arzu· 
tedir. Demek oluyor iti İngiliz ~ırhlı sunda olduğunu söylemiştir. Albay se
kolları, Bingazi önlerine gelmiş bulu- yahatinin bundan sonraki seyrine dair 
nuyorlar, gerek bu haberden ve gerek mınları il5ve etrnistir : 
Demenin havadan şiddetli bombardı· •Belgraddan sonra Atinaya ve ora
manından kat'i bir netice çıkarmak ka- dan da sıra ile Türkiye, Filistine ve Mı· 
bil değiJ.e de lngilizlerin denizden ve sıra gidecejiirm.. Bilitlıare Avrupada 
havadan Derneye taarruzlar yaparken başka bir seyahat yapmaklığım mUm
asıl taarruzlarını Bingaziye tevcih ehne- kündür .. • demiştir. 
!eri ihtimalden uzak tutulamaz. Böyle ---------------
bir hareket lngilizlere Libya cephesini ı ... ---------------t 
~~.,~~.evvel temizlemek imkanını ver•· B. Mussolini bir 

YUNAN CEPHESiNDE 1 tti 
Yıman hakekitına gelince: Kili....,.- nazın az e 

nm zaptından sonra on birinci lıaJyan 
ot'duau aksamının durumu çok nazik bir Y afludi aleyhtarı 
bal aldığından ltalyanlar burada Yunan Farinaçi Arnn11utıulı· 
harekibnı durdurmak için müteaddit ta harbedecelı •• 
mukabil taarruzlar yaprrllflana da bu 
---·-' hi birin" d affak 1 Londra, 24 (A.A) - •Deyli Eks
t"""""'aım ç e muv 0 a- pres• gazetesi İtalyan hududundaki 
tnanutlardır. Yunan harekatı bilhassa 
cephenin bu lusmında inl<lıaf etmekte- muhabirinden aldığı şu ınalfünatı 
dir. Kilisurannı 1 S kilometre ıimal ba- veriyor : 
tısında Majon mevkii zaptedilmiftir. Mussolini yahudi aleyhtarlığiyle ta· 

nınmıs devlet nazırı Farinaçıyı va-
Harekitın biraz daha i~ halinde zifesinden affetmiştir. •Frankfurter 
Tepedelen mıntakaaındaki İtalyan kuv- Zaytungo tarafından bildirildi~e 
vetlerinin bu günlerde bu fehjri terket- göre Farinaçi tayyare yüzbaşısı sıfa· 
:::;~eri büyükçe bir ihtima! dahilinde- tiyle Arnavutluğa hureket ebııiştir. 

HAVALARDA 
Jngiliz tayyarelerinin avcı tayyarele

rinin himayesinde olarak Alman iş
gali altındaki hedeflere bir gündüz ta
arruzu yaptıklarını hatırlarsınız. iki gün 
evvel buna benzer bir gündüz taanuzu 
daha yapılmı~tır. Bu taarruz tam bir bas
kın şekJinde olmu$tur. Bir kı.sım İngiliz 
Harikcn avcı tayyareleri Kale ile Som 
şehri arasındaki bölgeye gelerek rast gel
dikleri düşman kıtaalarına ve motörlü 
vasıtalarına makineli tüfekle taarruz et
mişlerdir. Dönerken bir de 9 Messerf· 
mit görmüşler ve bunlara da makineli 
tüfekle taarruz etmiıtlCTdir. Almanlar hiç 
bir mukabel~de bulunamamışlardır. 

Böyle bir taarruzun maddi tesiri bü
yük değilse de manevi tesiri büyüktür. 
Şimdiye kadar inırilizler gündüz taarruz 
yapmJyor diye gündüz müdafaumı ih
mal eden Almanlar timdi gÜndüzleri 
de havadan taarruzlara karıı hazır ol
mağa mecbur olacaklardır. Diğer taraf
tan ıimdiye kadar kifi miktarda tayya
reye malik olmadıklanru aanan lngiliz
ler giindüz taamu:lanndan fazla zayi
ata uğramamak ıçın 9"kinmiılerdir. 
Şimdi böyle bir harekete h8f)amalan 
zayiatı göze alacak kadar fazla tayya
reye malik olduklarını gösteren bir de
lildir. 

---~- -

INGILIZ MUKAVEMETiNiN 
SEBEPLEF.I NELERDiR? 

-------
Kabine Lordu 

Simon bir nutuk 
iradetti 

Mağlup olmamalı, için 
her şeyi fedaya hazır 
bulunnııyan hiç bir 
İngiliz yolıtur •. 
Londra, 24 (A.A) - Bugiin öğleden 

sonra bir nutuk söyliy~n kabine Lordu 
B. Simon ezcümle demiştir iti : 

Almanlar duruyor 
·--------

lnS?iltereye e-v
velki gün de ta
arruz edilmedi 
LONDRANIN ŞAN VE FAALi· 
YETi ESKiSi GiBi DEVAM 

EDiYOR 
Londrn 24 (A.A) - İngiliz hava ve 

dahili emniye nezare ı bliğ ediyor: 
Dün kayde değer hiç bir hadise olma
mıştır. 

LONDRA BELlillIYE 
REIStNIN BiR HlTABI 
Londra 24 A.A) - Londra belediye 

reisi Sir Corç Vilkenso11 dün akşam ce
nubi Aınerikaya hitahen radyoda söy
lediği bir nutukta Londra ve diğer İn
giliz şeiıirlerinin Alman bombalarına 
nasıl mukavemet ettiklerini anlatmıştır. 
Sir Corç demiştir hl: 

- Almanlar hükümet merkezimizin 
harabeye döndüğiinü, maneviyatı kırı
lan ve şaşkına dönen halkınuzın kaçtı
ğını söylediler. Londra belediye reisi 
sıfatiylc diyebilirim ki! bu doğru değil
dir. Evet, tarihi şehrimizin güzelliğini 
bozan kapanmış yara izleri ile açık ya
ralar vardır. Fakat umumi göriinüşü 
değişmemiştir. Şan ve faaliyeti olduğu 
gibi devam ediyor. -·-Miistalasilden tütün alın· 

mas• için dört milyon 
lira ayrılması lıat'ileşti 

Ankara, 24 (Telefonla) - Doğrudan 
dol\ruya müstahsilden tütün mübayaası 
için yerli ürünler tütiln limited şirketi 
namına tahsis olunan iki milyon liralık 
mütedavil sermayenin dört milyona çı
Jranlması kat'iyet kesbetırustir. 

~ 
- İngiliz mukavemetinin kırılmazlı- I• 

iının sebebi nedir? D~manın icat ede
bileceği biç bir seyin mevcudiyetiınizı 
kıramıyacaj\ının sebebi nedir? 

Romadaki Rumen 
elçiliğine göre .•• 

Sebeplerin birisi İngiliz karakterinin 
sağlamlığı ve her ne olursa olsun İngil- R d • 
t~renin yaptığı mücadelP Sonunda niha• omanya a ıs
~et galip geleceği ve dünyayı kurtaraca-
İı' hakkındaki itimadıınızdır. yan harekaA tı 
Diğer bir sebebi de bütiin kuvvetimiz-

le sonuna kadar mukavemetten başka b• • •• k A 

önümüzde bir şey bulunmaması teşkil_ ıtmış ve su un 
etmektedir. Önümüzde bir tek yol var 
dır : O da zaferi alıncay:.. kadar dayan- d t t • 
maktır. Mukavemet etmiyen milletlerin av e e mi$ 
ve memleketlerin başına geleni gördük-
ten sonra böyle bir felaketin kendi oca- Baş11elıil Antene.rlıo ile 
ğı üzerine çökmemesi içın her şeyini le- Demir muhaf ezlar reisi 
dava hazır olmıyan bir tek İnııiHz yok- beyannameler 
tur. iJ 

neşrett er .. 
ne arzedilmistir. Her halde Macarist;ı- Roma 24 (A.A) - Rumen elçi
run vaziyeti yakın alakD ile takip edil- liği Romanyada sükunetin iade edil-

m'iık.iı"t~\RisTAN _ YUGOSLAVYA diğini ve başvekil general Antones-
BulgarUanla Yugoslavya arasında 937 ko ile demir muhafızlar reisi Horya 

senesi ikinci ki\nunund~ imzalanan ebe- Simanın birer beyanname neşrede
di dostluk paktının dö,·düncü yıldönü- rek milleti sulh ve sükuna davet et
mü münasebetiyle her i1<i tarafta sami- tikle•ini bildirmiştir. 
mi tezahürler yapılıruştır. Bir kaç hafta LONDRA YA GöRE 
evvel Bilgaristanda ııarıp bir rüzııar es-
tiği sırada bazı Bulgar ~ebusları bu LOndra 24 (A.A) - Beyan 
paktın şümuliinü darlatan sözler söyle- olunduğuna göre Romanyada vazi
mişlerdi. Simdi iki Balkan memleketi yet çok karanlıktır. Son gijnlerde 
aralarındaki paktın devamlı olduğunu Romanyada cereyan eden hadise!~ 
ıınlamışlı;ırdır. Bu keyfiyet Balkan sulhu ri tenvir etmek timdilik imkinaız
üzerinde' hayırlı bir U(sir husule getir· 
miştir. dır. 

INGIL TERE · AMERiKA 

Lord Halifaks 
Amerika topra- Hava tehlikesi tecrübe hazırlığı 

ğın_a _çıkb lstanbulda ;~ni sığınak· 
INGILIZLERIN BEŞiNCi CORC • 
~~~aLı~ı (~.~METE~~~ lar ınşa olunuyor 

Amerika büyük elçisi Lort Halliaks ve 
zevcesi Leydi H:ılliaks Vaşingtona git
mek üzere Amerika topraklarına ayal< 
basmışlardır. Lort ve Leydi Halifaks 
Atlas okyanoounu be.•inci Corç %ırhlısı 
ile geÇmiştir. 

İngiliz başvekili ve bayan Çörçil Lort 
ve Leydi Halifaksa lngilt.erenin şimaline 
kadar refakat ebnişlerdir ve şimal sa
hilinde bir Ust.e kendileriyle vedalaşmış
lardır. Beşinci Corç zırhlısının bizmet.
te olduğu bu suretle ilk defa olarak res
men bildirilıni§ 9Juyor. Beşinci Corç 
aynı sınıfa mensup olup dünyanın en 
büyük, en kudretli silAhlariyle müceh
hez ve en iyi himaye edilmiş altı zirhlı
smdan biridir 
Vaşington 24 (A.A) - B. RU>Nelt 

eski harbiye müsteşarı B. Aksiyonu ha
riciye nezareti muavinliğine taybı et
miştir. Öyle zannediliyor ki B. Aksiyon 
lngi)tereye yaJ'dını hususunda hariciye 
ve maliye ırezaretlerinin faaliyetlerini 
telif etmekle meşgul olacaktır. 

--~-.f:.r·---

Paraşütle inen 
ln~ilizleri 

öldürüyorlar 
Londra, 24 (AA) - Dün akfam 

avam lr.amaTasında hava nazırı Sinkler 
bir suale cevaben paraoütle tayyarele
rini terkederelt inen Jngiliz tayyarecile
rine düşman tayyarelerinin taarruzda 
bulunduklarını, en az bu şekilde on iki 
vak'a kaydedildiğini söylemittir. 

Bir meb·us §11 suali sormuştur: 
c- Bu iğrenç taanuzlar karşısında 

bitaraf bir devlet vasıtasile Almanya 
ve ltalya nezdinde teşebbüs yapılmış 
mıdır) > 

Sinkler bu gibi teşebbüserden hiç bir 
şey ümit olunamıyacağı cevabını ver
mi,tir. 

Makineye 
Verilirken 

a 

Romanyada va
z ·ye e Aıitones

ko hakim 
Kabinede deilfJilılilı 
yapdacafı • Horya 
Sima azledildi .. 
BUkreş, 24 (A.A) - General Anto

ncsko ordunun miizaheretiyle vaziyete 
hakimdir ve asilerin teşebbüsü tamaıni

··~:------~ 
Bazı Kadılıöyliiler ı.frle.Jtiler, lıendileri için elll 

bin lfralılı sığınalı yaptırıyorlar-
ıstan.buı 24 (Yeni Asu·) - Hava teh

likesine karşı yapılacak büyük pasif ko
runma tecrübesi hazırlıkları cümlesin
den olarak şehrimizdeki sığınaklar tek
rar gözden geçirilmiştir. Sığınakların 
kapılarına yew levhalar asılmış, istiap 
hadleri gösterilmiştir. Yeni sığınaklar 
da inŞl olunmaktadır. Bu meyanda ba
zı konsolosluk binalarının bahçelerinde 
de sığınaklar yapılmaktadır. Aynca Ka
dıköyünde bir kısım halk birleşerek el
li bin lira sarfiyle büyük, modem bir 
sığınak inşa ettirmeğe başlamışlardır 

recrübeler ayın 28 ile 
JJ i arasında yapdacalı 
İstanbul 24 (A.A) - Vilayetten teb-

liğ edilmiştir : 
1941 ikinci Kanun 28-31 tarihleri ara

sında tayyare tehlikesine karşı İtsan
bulda pasif korunma denemeleri yapıla
caktır. Bu denemelerde nasıl hareket 
edileceğini bildiriyoruz. ~ağıdaki hu
suslara riayet etmiyenlcr cC>7aya çarpı
lacaklardır 
Halkın riayete mecbur olduğu hare

ket tarzı: 
1 - Alarm yani tayyare hücun1unun 

başlangıcı canavar düdükleriyle haber 
verilecektir. Canavar düdükleri üç da
k.ika devam eder. 

2 - Alarm işareti olan canavar dü
dükleri işitilir işitilmez halk telaşa ka
pılmadan hemen evlerine girmek üzere 
hareket edecektir. Alarm başladığı za. 
man evlerinden uzak bulunanlar en ya
kın umumi korunma yerlerine girecek
lerdir. 

Alarm düdükleri çaldıktan sonra hal
kın tayyarelm görmek merakiylc pen
çerelerden sarkması veya korunma yer
lerinden çıkması, makineli tüfenk ate
şine hedef teşkil edeceğinden tehlikeli
dir. Bilhassa buna çok dikkat edilmesi 
lazımdır . 

Motörli.i ve nıotörsüz nakil vasıtaları
nın hareket tarzı: 

3 - Arabalar, otomobiller, bilumum 
lnotörlü ve motörsüz nakil vasıtaları 

alarm işaretinden tayyareler şehrin üze
rine gelinceye kadar geçecek müddet 
zarfında şehirden mümkiin olduğu ka· 
dar uzakla?mağa ~alışırlar. Bu müın• 
kiin olınadığı takdirde yani alarm ve
rildiği zaman nakil vasıtaları şehirılen 
uzakla*3cak vaziyette bulunmıyorlarsa 
yol ağızlarını kapatmamak ve yangın 
musluklarının üzerinde durmamak sar
tiyle münasip bir yerde durup halkı .bo
şz.ltırlar. Arabaların hayvanları çözülür. 
Hayvanlar bir ağaca veya arabaya sı· 
kıca bağlanıp torbaları başlanna takılır. 
Böyle durmuş nakil vasıtalarından çı· 
kan halk ta en yakın umumi veya hu• 
sus! korunmalarına ve yahut siperbre 
girer. 

4 - Tramvaylar da alarmla bera'>er 
halkı boşaltır ve münasip bir yerde du• 
rurlar. 
Vapurların hareket tarzı: 
5 - Alarm duyulduğu vakıt vapurlar 

iskelede ise halk o iskeleye boşalUır. 
Yolda ise halk en yakın iskeleye ui;ra· 
narak boşaltılır. 

Trenl~rin hareket tarzı: 
6 - Alarm verildiği vakıt trenler is· 

tasyonlarda veya garlarda ise yolcular 
hemen trenden inerler, İstasyonun ko
runma yerlerine veya o civardaki umu
mi korunma yerlerine girerler. Alarm 
verildiği zaman istaByonlarda harekete 
hazır bulıınan trenler olursa ve yol 
açıksa bu gibi trenler yollarına d<vam 
edeceklerdir. 

lşıkhr·ın maskC>lenmesi ve söndürUl
me tarz.J: 

7 - Deneme yapı1rlığı gi.inün ak!;.'.l~nı 
ve gerrsi resmi \'e htı~u~i binalarla ev· 
ler ve bilumunı. ınaO;az:, lar, dükkfinlar 
ve mü<?ssrse-ler ı~ıklarını maf)kelemek 
mccburivetindedirler. Işık maskelenme
si geçen.ki tecrübelerdeki şartlar daire· 
sinde y<.lpılacaktır Vitrin, cephe tenvi
ratı ve diğer görünür bir halde açıktaki 
an1pullerin yakılması veya anıpullcr 
üzC'Tine mavi, kırmızı. yeşil kğıtlar ko
narak ı~ıı .. ~ızma.c:ına seb('p olacak şekil
de hareket etmC"k ya~nktır. -

Gıda n.addelerinın kontrolü 
-~~------x.x:----------

ıhhat vekaleti de bir 
hazırlıyor • 

nızamname 
~-----x•x·------~ 

Nizamnamenin esası : Haliıın her vahit ve her 
yerde gıda maddesi bulabilmesi ve 

mahlutçuluğun men'i ... 
le kırılmıştır. Ordunun sadakat ve di- Ankara, 24 (Telefonla) - Umumi hıf- Niwınnamenın ha.ır!dnmasında hal
siplini sayesinde memlekette nizam ye- zıssıhha kanunu esaslarına uyarak Sıh- kın her vakit her yerde l(ıda maddesi 
niden tesis edilmiştir. 
°"Pııeral Antonesko halka hitaben hat vekal ' ·!inin gıda maddelerinin kon- tulabilmesi ve müstel-Jikler zararına 

trolü için hazırladıiı;ı nizamname projesi '-" d ikinci bir beyanname ne~tmiştir .. Bu esaslı suii.stiınallere mevzu teştuı c en •·- devlet şUrasında tet.k.k edilmektedir. 
beyannamesinde, mitralyözlerle ve toı>- Yakında S<lradan çıkarak vekiller heye- mahlfıtçulu~un ortadan kaldırılması baş-
larla hükümet binaları üzerine ateş tinin tasvibine arzedilec~ktir. lıca hakim fikir olmoştur. 
eden 600 asinin teslim oırnağa icbar edil- -----------------·~~------.;... ____ _._ 
diklerini ve memleketin her tarafında 
cievlet otoritesinin hüküm sürmekte ol
ciuğunu bildirmektedir. 

General bütiin Rumenleri resmi ma· 
kamlar. devlet, ordu ve kral etrafında 
birleşmeğe davet etıniştir. 

Demir muhafız teşkilatına nıeosup va-
1ilerin yerine albaylar tayin olunmnı;
tur. Hadiselerin mesulleri büyük bir 
faaliyetle IU'aştırılmııktadır. Müfrit on
•urlara karşı ajtn> ceza tedbirkri •hn
ması beklenebilir. 

Kabinede deltisiklikler yapılması hah-
: : 

0nclP muhtelif muhltleı-deki kanaat ge-
'' o 1 Antoneskonun buhran esnllalllda 
, , retle kendisine müzaheret eden un
•urlardan ayrıluuy'acal\ı merkezindedir. 

Macaristaııla telefon muhaveresi bu 
·abahtan beri yeniden U>sis ed.ilmiştir. 
Bükreş, 24' (A.A) - Horya Sima, le

iiyoner teşkilatı şefliği vazifesinden az
ledilmiştir. Lejiyoner hareketi .şefliltini 
bizzat general Antonesko deruhte eyle
miştir. --·--lnRiliz orduları 
Habeşe 2irdi 

Kahire, 24 (A.A) - Bu alqam Ka
hiredc öğrenildiğine göre Keru ve Af. 
kata İtalyanların iştahsı.z yaptıkları ba-
1.1 mukavemet teşebbüslerinden sonra 
İngiliz kuvvetleri tarafından zaptedil
rniş ve bir miktar İtalyan esir alınmış
tır. Bu yerler Habeşistandadır. 
Habeş vatanperverleri lngiliz >!eri ha

reketinden büyük cesaret almal<tad.r .. 
Kenyadan gelen son haberler, İngiliz 
kuvvetlerinin Habeş hududunu Rodlf 
gölü mıntakasında da bir çok noktalar
dan geçmiş olduklarını bildirmektedir. 

Hintlıc;ni . 5; yam 
• 

ara•ında mütareke 

Serum, aşı ve n1Üstah
zarlar hakkında karar 

--~--~--~x.x-----~-~--

Sıhhat veııaıeti, bunların lıomrolii ue formülüne 
uymıyan müstahzar sahiplerinin tecziyesi halı· 

lıında bir lôyiha hazırladı .. 
Ankara 24 (Telefonla) - Tıbbi ve is· zarlar da loptan satışta olduğu gibi pe· 

pençiyari ':nüsialızarlar kanununun bazı ı rakende. satışta da fiatlerin "ekaletc bil
maddelerini. değiştiren bir layiha ha7.!r· dirılınesı esas tutulmaktadır. 
lannuştır. Serum ve aşı memleketimiz· ı Tahlil neticesinde formüliine uyını· 
de kafi mik.darda istihsal edilmekte ol· yan ve terkibinde başka_ ma~~eler bu
duğundan hariçten ı::elen bu l(ibi mad· lunduj\u anlaşılan yerlı müstahzarl'.'1' 
delerin Sıhhat vekfılelinin kontrolü altı·! için nakdi ceza müeyyideleri ilave edil
nıı alınması yeni layiha ile temin edil- mektedir. Cezanın mikdan 50 • 500 lira 
mektedir. Bundan başka yE"rli müstah- olarak tesbit edilmiştir. 

Evlen~cekler sıhhi muayeneye tabi 
Ankara 24 (Yeni Asır) - Evlenecek olanların belediye dokt.orlan tarafın

dan behemehal sıhhi muayeneye tAbi tutularak rapor abnalan hususu sıhhat 
vekiileti tarafından alakadarlara tamlln olunmuştur. -

ltalyada bütün tren· 
ler askt>ri işlere 
t .ı hsis ediliyor -

MAKSAT AKDENIZDEKI 
HARP GAYRETLERiNi 
KUVVETLENDiRMEK 

Şimali Fransız Afri· 
kasında yiy«>cek me· 

selesi mühim 

GENERAL VEYGANDIN RiYA· 
SETi ALTINDA YAPILAN iÇ· 
TIMADA NELER GôROŞOLDO 

Tanca, 24 (A.A) - General Vey· 
ııandın riyaseti altında Cezairde iktısadi 
bir konferans toplanmış ve şimali Afrı· 
kaya ait yiyecek me.ı.;e]el~ri görü~iılmü.T 
tür. 

Londra 24 (A.A) - Tayınis gazetesi
nin ttalyan hududundakl hususi muha
birinin bildirdiğine göre askeri trenlerin 
geçeceği yolların tenha olması ve azami 
süratle işlemesi için Roma ta.rafından 

Tokyo 24 (A.A) - Bankoktan alman şiddetli tedbirler alınmıştır. Bu yeni 
haberlere göre Fransız Hindiçinisi ile tedbirler sayesinde hatların serbest ka
Tay land - Siyam arasında muhasamat lacağı ve ask.eri sürat katarlannın Ak
filen durmuştur. Bir mlitıareke anlaşma- deniz gayretlerini besHyeceği Rom11da 
sı hazırlanmaktedır. ümit edilıne:lııtectir. 

Konferansta general Veygand, Cezalı· 
umumi vali5i, amiral Obrial ve vali bi
rer nutuk irat ederek ııima1t Afrika 
Fransız müstemlekesinin kısaca vaziye
tini izah etmişlerdir 


