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Senelik 7,5 Lira 

6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PAR 

(Her gUn çıkar siyasi gazete) 

~~~~. bdir Ylldarım ıürati ve ejder m~kiaeler devrinde yaşıyoruz ki; yürümek yerine 
tt " e" ·ı "erke . gı' uçmak lizım geliyor!. 

~fletiıı •ın Uçtuğu bir z manda yaya olarak ve yavaş yavaş yola çık nlar, çok defa he
'\arı t 1.llaıaıadan evvel iki püklüm ibtiy rlar h•Jine gelirler. 

~ ""•da Yllrümek, koımak kifi değil, uçmajjı bilmek gnektir. 

Şttız TAY- ALM NYA TOBRUKTA 
I f\ltELERI Çanakkaleyi Susuz kalan 
'-'url- muhafaza eden bazı Alman 
''ıaıer ve Bremene Çatalca hattına taar- askerleri 
1'i·ıar ce gangı_n 18 ruzdan çekinecektir teslim• oldular 

,,1111~e ton uuksek 
1 bombaları 

8 t,,d attılar 
t~~~) ~•, (loııdra radyosu 
3oo'ii: ~ liava nezaretinin 
~d· 4Qo t.rşeınbe güoü gece 
ı. 11tıı ''•ıında tahmin 
"'" '9cı li ''•el . 'e bombardıman 
'de etııniz dalgalar ha-
-~ J.\103 ~-ı-, b·ı •nyaya yapılan 
t lllbtı, 1 haııa Bremen ve 
~~. QQ r telıirlerine oJmuş-
'te h ilci tehire on bin· 

~'tk 11~11l 100 lerce ton 
~1ıtııu1, •nfilik bombaları 
l ldtk· · 8Juın, Bremen ve 
'-tı ı ter, 1 • )\ tl,,1 •ne er denııaltı 
t '~ı11 ı bonıbılanmış ve 

~~\t '\k~ılrarılmııtır. Hli-
.... '"ttı etraı; ~•attan fazla 

d '''-t ıtır. 
'lU '~ıı, 
~ aı03 ' toplu ve şid-
~ •eh ~fhır. Alevler 3000 
d )ili Rec •

8
dar yükselmiştir. 

.~ b~ t erlin ve Emdene 
'I·~ tQaı l'- tte11 Y•pılmış11 da 

ttı.ıtı 0
' 8 1•ra daha hafif •r İ1 YlpıJaııştır. 

~ .....__o __ 

___ .. __ 
Londr ( a .a ) - "Deyli 

Meyli,, gazctesiniu askeri 
mub rriri Ort ş rk hareki
tana dair yazdığı bir mek -
lede demiştir ki: 

"Almaaya mümkün oldu
ğu kadar Türkiycye ve bil
hassa bu memleketin en 

kuvvetli müdafaa hattını teş 
kil eden ve ıimali garbide 
Çanakkaleyi muhafaza eden 

meşhur Çatalca hattına ta
arruz etmekten çekineceği 

neticeıioe v r m tadır. 

Atmanya Suriyeye tayyare 
ile kıtaat nakletmek sure
tiyle Türkiyeyi bertaraf et
m ğe çahşacaktar. F kar ln-

giltere Kıbmn tuttuiu gibi, 
üssü lskenderiyede bulunan 
lagiliz filosu da bu taraflar-

daki sularda harekatında 
tamamiyle serbest bulunmak
tadır. 

Buna muk bil Adalar de
deniıiade vaziyet başk dır. 

Çünkü bir dadan diğer 
adaya pire gibi sıçrıyau pike 

bombardıman tayyareleri bu 
mıntakada müthiş tabiye ~l\t' ..,,b~tler Bı·r-3 ~ kuvvetine malik butunm k-

l~· • tadırlar. Balkanl rda toplen-
<S 1tıın hı· r mış olan bir milyon Almıın 

J_ ukeri atıl k lac khr. 
~ l(Qrarı 

it, 0•ka\' 
' bitli"·'· (a.a) - Sovyet-
tl"'' rı bnkrı . t- •'ıc•, Yu ınetı Norveç, 
~ ~tl'ttı~,~~slav diploma-

1ltııhc .. ııu bundan böyle 
ı_ ~Q•k •ıuıı bildirmiıtir. 
"- '>\'a ( ~, tlçi)ilc ' •·•) - Yugoı· 
ı. )ı te a.. llıeaıurları Mosko-
"d .... i . 1•1,,, çın hazırlanmak-

• -- --
13 Alman 

Taggaresı dOşOrOldO 
Loudra, (a.a) - İngiltere 

iberinde dün 13 Alman tay
yaresi d6şftrülm0ştür. Bun· 
)ardan dokuzu gece dlltü· 
riilmnıtür. 

Çölde derecei, hararet 
gölgede 471 dir 

Kahire - Londra radyosu 
S. 8,15 resmi tebliğ: 

Dün Sollum mıntakaıında 
logiliz makineli kuvvetleri, 
bogucu kum fırhnalarına 
rağmen Alman ve ltalyan 
çöl kuvvetlerine karşı çok 
ıiddctli akıol r yapmışlardır. 
Çölde sıcak kum fırtınası 
devam etmektedir. 

Derecei b rarel gölgede 
47 dir. Görülmemif olan bu 
scakl r 25 senedir göı ülme
miştı. Dev m eden Kasım 

rüzgarı her iki t r fa ıstırap 
çektirmektedir . 

lngilizler çöle ahıkın ol
dukları için daha ziyade mu· 

kavemet göstermektedirler. 
Tobrukta bazı Alman nsk r-

leri 48 saat susuz k ldıktan 

sonra teslim oimuıl rdır. 
._.-o---

Çi de h rp 
bütün şidd tile 
deva edi o 

-
Tokyo, ( .n) - Japon se· 

feri kıt ları S rı nehri nun -

takasnıd 300 bin kişilik 
Çin kuvvetini tard derek 

ilerleıniılerdir. J ponlar ti· 
mali Çin de Sarı nebiçi bo · 

yunca yerleşmişlerdir. 170 
kilometre uzunluğunda bir 

sahada harp biltiln ıiddetla 
devam etmektedir. 

Dahi iye Ve 
Ankara - Dün Btiyük 

Millet Meclisinde İzmir bu
ıuıi idaresince milli b nk • 
lard o yapılac k 300 bin 
lirahk istikraza Maliye ve
k Jetinin kefalette bulunma· 
sıo mezuniyet veren k nun 
layihası kabul edilirken ıöz 
alan hatipler busust idare
lerin vaziyetine tem s ede · 
rek üzerinde görüşülen mc · 
selenin bu idarelerin büoye· 
leriade son z mani rda gö
rülen sakıntı ve ııtır bı açı

ğa vurmak bnkımından şa· 
yanı dikkat olduğunu iı ret 
eyJemjşJer ve nokt i n zar· 
1 rını izah etmişlerdir. 

Küuüye gelen d biliye 
vekili Faik Ôztrak uzun 
izahatta bulunmuş ve ez· 
cümle ıunları söylemiştir : 

- İdarei busu iyelerin 
buhran geçirdiği devrelerde 

y natı 

Dahiliye vekili Faik 
1 tediye intizamsızhkları ola-
J biliyormuş. 
1 - Devamı 2 incisalaileJe -

Dikine dalan 1Deyli Telgraf 
iki A ima gazetesi 
Tayyaresi 

Malta, (Loddra rr.dyosu 
8,15) - Resmi tebliğ: Düş

man bava kuvvetleri Malta 

üzerine muvaff•kıyetsiz hü

cumlar yapmışlardır. Dikine 

dalan iki Alman tayyaresi 

düşürülmüş ve biriside tah
rip edilmiştir. 

--o--
l Habe~istanda 
!düşman mevzi
leribomba andı 

Kahire (a.a) - H beşi • 

t nd hür Fr nsız filo unun 
iştir kiyle düşm n mevzile

rine muv ff kıyetli kınlar 

yapmıılardır. Bütün bare

kitta yalnız iki tayyaremiz 
dönmemiştir. 

. , 

------ı 

yaz yor 
Londra ( .a) - Deyli Tel· 

gr f gazetesinin diplomatik 
muharriri Ort şark hakknadı 
yazdığı yazıda ezcOmle di· 
yor k~: 

Almanlar Akdenizdeo ln-
ı 

giliz donanmasını kovmadıkçı 
Suriyeye asker çıkaramaz. 
lngiltere her cihetten Alman 
lar hakim bulunduğu gibi 
vaziyetin nezaketini göı 
öuüode tutarak daha evvel· 
den b r türlü tedbirleri al
mış bulunmaktadır. 

-..--o---
149 Tayyare 
Megdanf gapılacak 
Vaşington, ( a.a ) - 8•) 

Ruzvelt yeniden 149 tayyare 
meydanının inş sı için 61 
milyon dolar tahsisat iate• 

• miştir. 

Amerika da onu örkütmek istiyenlere karıı tehdit kır 
cını göıterm•ie, ıakırelatmaia baıladı .•• 



anırr. ... ~ 
ANKARA iLE ADA
NAARASINDA'HAV A 

Seferleri Başlıyor 
---o--

Ankara - Yurt içinde hava seferlerine 
hu ayın on beıiııden itibaren başlanılması 
kararlaştırılmıştır. İlk seferler Ankara -
Adana araıında yapılacak ve Perşembe 
günü birinci tayyare Ankarad n hareket 
edecektir. 

Tayyareler yolcudan başka posta ve 
· baraj nakliyatı da yapacaklardır. 

Peyderpey diğer muhtelif şehirler ara· 
ı sıada da nakliyata b şlanılecoktır. 

._.-o-.--

ılEVLER VE EMT-
iLERDE SIÖN KLAR 

YAPILACAK 
Paıif korunma komisyonu dün viliyettc 

1 ı valimiz Bay Fuad Tuksalıu reisliğinde 
toplanarak ruznamede bulucnn maddeler 
&zerinde tetkiklerde bulunmuı ve bunlar 
hakkında jcabeden kararları nlmı~tır. 

Hava taarıuzlanna karşı alınması lizım 
relen tedbirler ve bilhassa kaıdırılacak 
ıiperler hakkında halkımıza f aydah mili'ı
mah ve tatbikatta nazara alınacak esuları 
röıtermek üzere vilayetçe bir broşür 
hazırlanmıı ve halka dağıtılmıştır. 

--o--
Kundra fiyatları tes-

---Şehir Haberleri 

PAK ZE iLE ALIKÇI MEH
M T ONBEŞ R SENEYE 

MAHKÜM OLDULAR 
Çorakkapıda Rana soka

ğında dostu Aliyi bıçakla 
yaralayıp öldiiren Pakize 
San ve üvey kardeşi balık
çı Mehmet Y eşilsunun meş
hut cürümler kanunun gö
re şehrimiz ağır ceza m h
kemesinde mub kemeleri dün 
sona ermiştir. 

Her ikisinin Türk ceza 
kanununun 448 ve 64 üncü 
maddelerine göre tecziyele
ri isteomiştir. 

Bundan sonra muh keme 

heyeti, mıznunlarıa son söz-
lerini dinlemit ve kararı 
tefhim etmiştir. Her iki 
iki maznun, cinayeti müı
tereken işlemek suçundan 
Türk ceza kanununun 448 
inci umaddesi mucibince OD 

sekizer sene hapse mahküm 
edilmişlerdir. Fakat maktu· 
lün küfretmesi cezayı h fif
letici sebeplerdenS sayılarak 
kanun mucibince• bu ceza
ları onbeşer sene hapse in
dirilmiştir. 

e ediy~ da·mi'3 No.lu gayri 
•• • encume ı 

toplandı 
Belediye reisi Dr. Bebç t 

Uz'un reisliğinde toplon 
belediye d imi encümeı.ıi, 
imar saha ında bulunao ara 
ıokaklard n b~zıl rının b • 
ton olarak ioşasıni kararlaş
tırmışbr. 

mübadil 
bonoları 

Cümhuriyet merkez ban· 
ka ınca, gayri mübadil tah
villerinin 3 umarah kupon
larının bedellerinin ödenme
sine baılanmııtır. Maliye ve

kiletindcn gelen emre göre 
ellerinde tahvil bulunan gayri 

. bit ediliyor 
ihtikar yapanlar cezalandırılacak Onbeş m Y s 

ı Vilayet fiat mürakabe bürosu tarafından Hava şehitleri ihti-

mübadiller banka kişelerine 
mür ene.ti paralarnn alabi
Jece lcıdir. 

kunduralar üzerindeki tetkikler nihayetlen- • .. .. 
diğindea, önümüzdeki Salı günü toplanacak f 811 OIOUdUr Gece 
olan fiat mürakabe komisyonu kundura 
fiatlerini ilin edecektir. Bu suretle son 
glalerde sebepsiz olarak artan kundurm 
fiatleri üzerinde ihtikara fırsat verilmemiş 
olacakhr. 

_DOITORUN KÖŞESi_. 
Balıklarda insan beyni 

keşfolundu 
lagilterenia Cambridg üciversitesinden 

meıhur Zoologie ilimi Profesör James 
Gray geçenlerde "ilmin terakkisi cemi
yeti" ain senelik kongresinden herkesi 

1 bayrete düıüren, fakat kuvvetli müoıhe
t cl~lere ve delillere istinat eden garip bir 
teı okudu. 

l Bu teze göre şimdiye kadar beyinlerine 
~ biç kıymet Aermediğimiz, hatti "Balık be· 
l yıali" diyerek salakhğa örnek sandığımız 
r deniz mahlfıldarıoın tıpkı bugünün orta 
r aeviyedeki medeni bir insan gibi vazife 
ıiren dimağları bulunduğu anlaşılıyor. 

k Profesör tezine şöyle başlıyoı: 
f, .. ~alıkların dimağ f eliyetleri benim 
zi yaptığım tetkiklere göre dört kategoriye 
Jı ayrılabilir ki, bu dört türlü f aliyet tarzı 
Je laıaaların bütün hareketlcrınc değilse d e, 
dı baılıca faaliyetlerine tek bül etmektedir. 
1ı1Ş&phe yok ki, b lıklardaki melekeler he
m J•tİ umumiyesi itib;u ile medeni bir insan
A[ claki kabiliyetlerden aşığıd~r. Ve insan 
ib d6rt ayaklı hayvaolarls ku~ların, batta 
v;t.abkların dimağlarından dab mükemmel 
ya !tir bünyeye sahip olmakla yine iftihar 
Batdebilir." 
avı Ba mukaddemeden sonra Profesör, ba· 
cel aldana inaan dimmğıoduki dört esaslı 
~ '•ıifeye tekabül eden beyia kabiliyetlerini 
~ıa ıuretle izah etmiıtir: 

_ - Sona oar -

Mayısın on be:ıinci ~ünü 
hava şehitleri ihtifali yapıl • 
caktır. 

fff rSene olduğıı gibi bu sene 
de ihtif lin şehitlerimizin · şe
refine uygun bir şekilde ol
ması için şımdiden hazırlık
lar yapılmakta ve bilhassa 
Turk hava kurumu Izmir şu· 
besince çahşılm ktadır. 

---o--
400 Ton üzüm 

lngilizlere satılmış olan 4 
bin ton çekirdeksiz i!uru 
üzümün ihrac .. t firmaları ara
sında tevziatı tamamlanmış

tır. 

S yrü ef erleri 
Belediye seyri sef~r me· 

murları, gece şehirde inti
zamı bozacak tarzda fazla 
sür tli giden otomobil motör 
v ir nakil vasıtalarını sıkı 
kontrole başlamışlardır. Bil

bass civar vilayet ve kaza
lara işliyea kamyon ve oto

büsler belediyece sıkı bir 
nezaret altında bulundurul
maktadır. 

Hemen teslimata başlana· 
c k o1an üzümlerin 15 bazi· 
rana kadar tamamen teslimi 
!izım geimektedir. 

f ELH MRA SinemasındaBugün i 
ı Bfitün ömrü boyunc dünya m deniyctine binlerce ve ı 
ı binlerce harikülidelikler hediye eden cibanşumul mucit ı 
ı THOMAS EDISON'un b kiki b yatını takdim eden : 
ı Emsalsiz barikal .. r ş beseri l 

f EDISON'un G NÇLIÖI f 
ı Başrollerde, yaşı küçük dehası büyük sanatkar Mickey ı 
: Rooney t rafından bayr nhklar içinde kalacağınız güzel- ı 
: liklerlc dolu emsalsiz bir film ı 
ı Seanslar hergün 1.30·3 5-7-9 cumam rtesi, pazar 11 de ı 
:Dikkat: H ftanın bütun günlerinde ilk seanslar UCUZdur.ı 
: Fiy tlar: Birinci 20, Balkon 25, koltuk 30 kuruştur. ı 

• aı BU HAFTA 

i Tayyare Sinemasında TE~~r~N:i 
ı Dooglas Fairbanks Jr - Joan Bennet'iD' ı 
ı '( raHıkları e nsalsiz, fevk lide maceralar dolu aşk filmi ı 

iYEŞIL CEHENNEMi 
l ıurıoa: şk Kurbanı FEıPJ~1~0EL i 
ı Matineler: 3 30-6-8 30 cumartesi gOnü 2 pazar sıüuü ı 
ı 1 de ilive aeınılar.. ı 

tOM 

DAHiLiYE VE fi 
NIN BEYANJ\ 

-o----
- Ba,tarafr 1 inci aalıifeJ.ı i ~ ~ 

Zannederim şimdi varidat itibati1 ... dl 
. fı-'~ fark olmamasına rağmen bu ıD 1 •1.,,,.,.. 

buiün varid deiildir. Ne aylığı '~~ ji' 
hoca, ne istihkakı verilmemiş ıab'·t bif ~ ~ 
kak mevc&:ttur. Geçmiş senelere .•

1 bO 1' 
sım borçlar vardır. İzmir viliyetı &d,;. 
bin liranın dışında olan borçlarıoı ~ 
için samimiyetle çalıııyor. Bu ıe11;66 ~ 
bütçesi içinden ve tabıisatınd•D bil 
lira ve sabık borçlarından da 25 
ödemiştir. ıtl 

MUALLİMLERiN MAAŞL~ ~~ 
Müterakim muallim maaıları b~li ti · 

da uzan izahat veren Dahiliye yek• j 
terini şöyle bitirmiştir. . b"f 1' 

- Şimdi 1941 senesinde yeoı 1 

I ~ at• p~ 
yet olacaktır. Aldığımız ma uı:D tçel"" 
1941 senesinde hususi idareler bi\.,,ı1'ı' . 
de böyle bir vaziyet karşısında k• 01 
ğımııı umuyoruz. Son ve kati çıre sı• 
ğına inanmadığnıız halde bu istik'' ,.ı 
rada kabulüne kadar geçen zaı:D111 • 
da fevkalide bir tedbire mürac~tct 
le vaziyeti idue etmek &midi bıl tıdt 
vetlenmiştir. Zannederim ki maruı• 
kadaşlarımı tatmin etmııtir. "b' 

Bu izıhattmn sonra kaDUD !':ittit· 
maddeleri okunmuı ve kabul edıl 14ı 

Ankara, (a.a) - Büyük Millet 
dünkü toplanbıında çiftçi malları11111 ~ 
ması hakkındaki kanon liyıb••1111~11 
keresine başlamııtır. Bu müaaı•~ • 
alan hatipler ı.oemlekette büylik bı~~f 
yet teşkil eden köylülerimizi ve çıs" 
miı:i alikadar eden bu mühim ın•;_,s, 
rinde hükumet ve encümenler 1•

1 
;.

hazırla mıı olan metinlere d•1
' ,.,· ' 

vermişler ve .bu d.ö~t metiad~~ b• Ol" 
müzakere edılmesı ıcabedecegı 111 

eylemişlerdir. 1ıtı'' 
Meclis P•zarteıi günü toplan•'' 

FA YDALl BiLGiLERi: 

Saçların yumuşa~·~ 
parlak olması ıçl 

--o--
1• 011111 

Saçlar yıkandıktan ıonra uıı 
0

J.,t• 
çalkalanırsa yumuşak ve parlak ,it~' 
monun pahalı olduğa zamanl•' 
ayni vazifeyi görebilir. ,.~~ 

k I•" v 
Saçlar yıkanıp bol 11uyla çal • i bi' f 

sonra yarım bardak beyaz ıirkeY., "I 
ıuyla karııtırarak saçlara dökOIUr~ ~ 
ıaçlar ipek gibi yumuşık ve pır' " 
8111ta kepek de kalmaz. . ., ";-

Ellerin daima yumuıak olm•11 'f;..,oı 
yıkaadıktan ıonra bir iki daaıl• .J 
sirke ile mas j yıpmaldır. 1 ffl 

Sirke kokusunu ıevmeyealer .~ 
başka bir çiçek airketi kuJlaoab• 

--o--
Y . . ı· -~ az ıçın ımoD MI 

. lı',tlır f 
Yaz geliyor. Yazın, hararet• lbll~l f' 

limonataya çok rağbet edilir. tt-,.,,. /. 
mevsiminde limon fiyatlcri çok ~ıP,- . .J 

• • • d "d fi A'.j nun ıçın ıım l en yaza taze ,~,., 

saklamak isleyenler limonları ıılı_•:ııt' .J 
suyu kahve fi ııcanı ile!.lölçerek şıfa,it I~ 
durmalı, on fi acan limon suyuo• f!/ 
isPirto karış!ı malıdır. bu suretldıt· Y ~· 
doldurmalı, 2ğzı iyice kapıaoııı•11 ~ f'~ 
bundan tekerli ıuya ilave ed•'' 

zel limonata yıpılabilir. 



(HALKIN s!sı) 10Mayıı I?-------- _..,,,,_, --
' 0.Unya.d~ eler Oluyor? Yangınlık Cennet Ol 

~re gemileri m ehem?.1i et." i • k tak- Vıtas~~nıv:~e::=::ta, 
GEMiL 

r eden ve ona gore ınş atta 
d,,. bulunan d v et İng"lteredir 
ge~~ . harplerinde 27,40 genişliğinde gfizel bir luğu, bunların bir yerde 

'h\.._k en lllübim rol şekil vermiılerdir. Bu tay- bulundurulmasına manidir. 
' o • t•dır. Harpte · B -:ı•'tlııler· . yare gemısinin 140 milimet- unun uzerine mühendisler, 
.. ~ d f ıaın ehemmi- relik &ita, 102 milimetrelik gemiuin içinde, biribirinio 

' ra:t •. takdir ede- üç, 47 milimetrelik tayyare üzerinde iki sır hangarlar 
de~let 111

.t•atta bu· d fi topu ve 14 mitralyözü ir:ışa etmişi rdİJ'. Bu hangar-
tlliaı ik· •ngiltcredir. vardır. Faknt Hermcsin ta· 1 rdon uçuş güvertesine 
~•thh 1 

tayyare ge· şıdığı tayyare adedi on be· l YY releri çık rmak için üç 
~ıı.,:~~;~k yapılma· şi geçmez. seri aaaıısör vardır. 

· il ta · ikinci asıl t yy~re gemisi Geminin uçuş güvertesi-
i1a • ~Y•rc gcmishıe A k R ı d 5 · - t f d 1 , tılıı . v r -. oya j i. 1934 193 Dtn on ra ın a üç sür t i 

. ••ıl ta amuallıgı, bahri icş t progr mıca ç tapulte m vcuttur. Bunlar 
~1"-•ııı, YY•re ıemile- dahil olan bu t yyue ge- çok ğır yüklü tayyarelerin 

' -.t' 19}8 bıılamıştır. mi i 1937 Nisaım:ıda denize uçmesını kolayloştırmağa 
1 ' tttııiı· senesinde bir indfoilmiş. 1938 Eylulünde w hsuıtur. Bu tayyare ge-

~, ]9
1 Y•pmağa ko- hi:ımet girmiştir. Bu t yynre misi, vapurların en esaslı 

ia.dı'r 1.9 eylülünde ,~"' lllı l' gemisi 22,000 ton hacminde vasfı olan istikr r 11e muva• 

1 ~)i takrp•r. d Fakat olup, bir çok t yyareleri xeneye de m liktir. En şid· 
• tlfaı:ıa c en sc- taşımakt ve geniş bir uçuş detti fo tınnlıırda bile p k 
~~h~ ~ID tealibatta güv rtesine malik bulunmak- saUanm z. Yapılan tecrübe-
~' lt,,111 1lıule ıetir- tadır. Uçuş güvertesi 240 ler, parlak neticeler vcrmiş-

''tıai e:ı: ilamını •· metre uzunluğunda, g nişliği tir. Dokuz tayy re, on bir 
d, hia~:~:k 1923 de 30,40 metre uzunluğun- dakika gibi rekoı teıkil 

2irmiı· dadır. Su kesimi 7 metredir. edecek kıe bir z man ı.ar-
1021000 beygir kuvvetinde fında geminin güvertesine 
olan makineleri, gemiye inmi§tir. 
saatte 31 mil bir sürat Ark-Royal, se)'y r bir tay-
temin ediyor. yare meyd nı teşkil eder. 

Geminin güvertesi zırhlı· Zira g mide iki avcı ve dört 
dır. Geminin zırh kaµJaması torpil tayy r filosu vardır. 
da orta çaptaki topların lugiliz gemi mühendisleri, 

Birleşik Amerika Jova 
eyaleti kimyahaneıi direk· 
törü profesör Erik T om as 
muayyen miktarda bazı vita
minleri havi süt, yumurta ve 
sebze gibi yiyecekler iıtihsal 
ctmeğe başlamıştır. 

Hasta bir edam A veya 
B vitaminlerine muhtaç ise, 

bu prof esörüu muayyen mik
tıuda vitaminlerini havi yu· 

muıta vey sebzelerinden 
yiyerek kendisini ted vi et
tirecektir . 

Profesör Tomaı bu neti· 
ceyi elde etmek için tavuk
ları ve iuekleri muayyen bir 
rejime tabi tutmakta, bu vi-

tamiııleri ihtiva eden sebze
leri de, kendine bas bir 
u ulle yetişmektedir. 

Ha talı pulların 
kıgmeti 

--o---
Ne meydan ne de yolc 
Çirkin manzara boldu. 
Kurulunca Kültürpak, 
Y angınlık cennet oldıı 

* ,.. . 
Her yerde asfalt yollaı 
Uzanıyor buz gibi, 
Dilerim size Şarlar, 
Şarbay; Behçet Uz Kİ 

Ege'ain incisidir, 
Dünya birincisidir, 
Şaheser Fuariyle, 
Dillerde gezen İzmir!. 

•*• 
İzmir Urayı yaıa; 
Uz'man Şarbayı yaıı! 

SUAD Se 

cuıu, 1856 senesinde b 
Yeni Gine pulunda bir 

lıılık keşfetmiş ve pcı 
kıymetinde olan bir pu 

pul meraklısın• bir 
lirasına satmııtir. 

Bir eıi d~h• mevcut 
yan bu hatafı pul, 19 
nesinde Londrada 7 
giliz lirasına satılmııtı 

Bu da pulda mevcu 
hata üzerinde kıymeti 

Pul tabının yüzüacn yıldö
nümü münasebetiyle yapılan 
merasim, pul tabında yapı
lan bazı hataların bir çok 
pul kolleksiyonlarını zengin 
ettiğini meydana çıkarmııtar. teren bir rakamı mavi 

Küçük bir pul kolleksiyon- masıdır. 

lzmir Defterdarlıiından: güllelerine dayan c k bir modern teyy re gemilerine 
kalınhktadır. Geminin tec- lazım olan evsafı yad gerıiş Satış 
bizatı da mühimdir ve bütün -Sonu var- No.su 

Muba 

Li 
topları tayyar hücumlarına .. _. • -- 608 Bornova üçüncü yaka sokak 45 m.m. 23 k. 
lt rşı tahsis edilmiştir. O A 23 tajlı arsa 

Ark-Royalin 114 milimet- B ff S HABERLERi 609 Borneva yüıbatı 1. hakkı sokak 78,50 m.m 
relik, 16, 40 milimetrelik 32 12 37 kuıuş arasında 440 37 k. 61 tajh hane 
Pom Pom topu ve bu mik- çuv 1 üıüm, 29·31 kuruştan 610 Bornova yüzbaşı 1. hakkı sokak 128 m.m 61 
tarda ağır mitralyözü vardır. 164 ton sisam, 8,50 kuruı- k. 611 l tajlaar11 
Geminin taşıdığı tayy re tan 6800 kilo bakla satıl- 611 Bornova üçüncü yaka sokak 173, 75 m.m 28 k. 

1 

2 

miktarı 60 kadardır. mı~hr. 28/1 tajh aua 
Geminin planı pratik bir 612 Bornova birinci tarla başı sokak 32 m.m 11 k. 

çok yenilikleri ibtiv ediyor. S t 1 k 9 tajh ahı"r 
içine Idığı t yyarenin çok· 8 1 1 tır 613 Bornova birinci tarlabışı sokak 48,50 m.m 9 

Alsancakta Fr n ız has
tahanesi karşısında Mesu· 
diye caddesinde iki ket 
üzerinde 9 oda ve banyoları 
mulbakları ve altında eski 

k. 7 tajh hane 1 

Baha
rat 

deposu 
Her cins baharat, 

Jet euası, kumaş ve mobil- • 
ya boyaları, Karpit, Kara 

boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler normal 
kalite ekstradır. 

rakı fabrikası satılıktır.~ 
Ark sında ve önünde bah· 
çeni vardır. No. 3"5· 7 

lııtiyealerin karşıdnki bak
kala mürccaatları. 

~~ 
!Q 
=~ 
=.~ 
~·-
as E = Me:ıarhkbsşı eski mahke-
me caddesi şelı rci karşı-

614 Bornova Gürbüz sokak 105 m.m 19 k. 21 
tajlı halle 

6ı5 Bornova iermen sokak 167 m.m 34 k. 34 
tajlı araba damı 

616 Boroeva Orta sokak 37 ın.m 68 tajlı kuyulu 
arsa 

617 Bornova dostlar ıokak 90 m.m 20 k. 20 
tajlı arsa 

618 Bornova yüzbaşı 1. hakkı sokak 1038 m.m 
34-36 tajlı arsa 

619 Bornova yüzbaşı 1. hakkı sokak 94 m.m 54 k. 
60 tajlı hane 

620 Bornova yüzbaıı 1. hakkı tokak 70 m.m 38 k. 
40 tajlı araa . 

621 Bornova Dayıoğlu ıokak 23 m.m 6 k. 6 tajlı 
hane 

622 Bornova Türkmen sokak 73 m.m 5 A k. 5 A 
tajh arsa 

623 Bornova üçüncü yaka ıokak 54.50 m.m 25 k. 
25 tajlı ahır 

624 Bornova üçüncü yaka sokak 189150 m.m 34 
k. 32 tajh arsa 

625 Bornova ata sokak 69,75 m.m 15 k. 15/1 .. 
lajlı ar•• 

1 

sırıda No. 485 Berber Erdo
ğaıı ın ust katında Bayanlara 
m hıms 9 ayhk öndüle maşı 
manikür ves ır mevsim tu
valetleri milteb ssıs bayan 
Samiye tar fıodau y pılmak
tadır. Fiyatlar rekabet k•
bul e.tmiyecek derecede t h
vendir. Bir tecrübe kifidir. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri30·4-941 tari 
itibaren 17 güu mliddetle müzayedeye konulmuştur. 1 

16-5-941 tarihine müsadif cuma günü saat 14 dedir 

en n~fiı manza • 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 
po:z:ito akçesi yatırarak yevmi meskiirda M. Emlik 
lüğünde müteıekkil Hlıf komisyonuna müracaatı 



RADYO 
GAZETESIND EN RADYO·TELG AF HABERLERi -lrakt•ki askeri huekibn 

iakiııfı hakkında yeni ma • 
lümat gelmemiıtir. Bununla 
beraber gelen dağınık ha· 
berlerden lngilizlerin tedrici 
ıurette Yaziyete bikim ol
duklara anlııılmaktadır. 

Tokyoda üçlüjA manya Suri- Irak hakkında 
pakt ko- ~ yeye el ata- gelen en son 

l cak mı? haberler 
Irak kuvvetlerinin mühim 

bir kısmı • İngilizlere göre -
Habbaaiyedea geri atdmak
tı: İngilizlerin bergün lraka 
yeai kuvvetlerıçıkardıj'ı •n· 
laıılmaktadır. italyan gıze
teleri Irak• siiratle yardım 
ıelmediği takdirde Iraklılar 
için vaziyetin fenalaııcağını 
yazmaktadırlar. 

ltalyaa Sekolo Sera ga
zeteleri diyor ki : 

"laıilizler hergün Bısraya 
yeni kuvvetler çıkarmakta

dırlar. lraka hariçten yar· 
dım ıelmediği takdirde Irak
lılar için vıziyetin feaılaşı
cakbr. Arap gönüllüleri bir 
l•Y ifade etmez. 

Mıaır bükümeti tarafından 
ycpdaa tavaS1ut teıebbüsü
ala reddi bu memleket ef
klrı amumiyeainde derin 
bir teeuilr husule getirmiı 
tir. lbai11uat teva11ut tekli
flaia Irak t•rafıadan kabu
Hlae taraftardı. Bununla be· 

lraber barekit llaıladığıaa 
ıöre bu memlekete karı• 
me11fi Yazi1et almayacaktır . ., 
Romaa1a rady0taaa göre 
lrak-Almaa mlnaaebetleri· 
ala iade edilip edilmiyecefi 
hakkıacla bir ıuale Alman 
ıipıl mafbillerl ba buıaıta 
bir py ı&yleaemiyeceğiai 
bUdirmlılerdir. Maamafib 
lrakıa MibYerdea yardım iı· 
tediit teyit edilmektedir. 

R•tit Aliaia Baidadı 
terkettiii bakkıadaki haber 
t•11lt etmemiıtir. 

• 
mısyonu 

---o-----
Tokyo, ( e.a ) - Japon 

hariciye nezareti aıağıdaki 
tebliği neretmiştir. 

Üçlü paklln umumi ko
misyonu bugün ıaat 16,30 
da Japon hariciye nızmnın 
ikametglhında toplanmıştır. 

Toplantıya Mahuoke ile Al
man ve ltalyan büyük elçi
leri iştirak etmiştir. 

Komiıyonuo askeri ve 
ekonomik komiıyoolarının 
da iştirakile mümkün olduğu 
kadar ıık toplaamasıaa ve 
Roma ve Berlindeki komis
yonlarla sıkı temas halinde 
faaliyette bulunmaıına karar 
verilmittir. 

Ih ti kir 
Anafartalar caddesinde 

hırdavatçı Hayri; B. Ahmed 
Dinçere jilet bıçaklarını 10 
kurnı gibi fabiı fi•tla sat
mak suretiyle ihtikar yep
tıiJadan yakalanmıı ve mah· 
kemece tevkif edilmiıtir. 

§ ŞiUnii Kaya bulvarında 
Muıtafa otlu Ahmet Sarı; 
lamail ojla milte•bblt Niy•zi 
Ersoyun 53 adet boı çimento 
torbaıını çaldığından torba
larla birlikte yakalanmıştır. 

----o--
Londra, ( a.a ) - Burada 

ea fazla münakaşa edilen 
mevzu amiral Oarlan tmra
fından Almanya ile işbirliği 
siyasetinde yapılan taviz
lerdir. 

En mühim [!Okta Alman
yanın Suriyede bava üsleri 
elde edip edemiyeceğidiı. 
Almanya gayet ihtiyatlı ha· 
rekete mecburdur. Bunu• 
sebebi de deniz kuvvetleri 
bakımındın zaif olmasıdır. 
Denizlerde hakim olmama
sın• rağmen hav• kuvvetlerı 
hususundaki tefavvukuna 
güvenerek cüretkirane bir 
harekete te§ebbüı etme1i ve 
geceleyin Suriyeye asker 
nakline kalkışması muhte
meldir. Yunan adalarından 

Suriyeye olan mesafe gece
leyin bir kaç saatte kolayça 
atılacak kadar k11adır. 

ihtiuaçtan fazla kO-
kOrt aıın111gacak 
Bazı paralı bıj'cıların ih

tiyaçlanndan fazla göz ta
ıından maada kiikilrt te al· 
makta oldaklan teabit edil
mittir. Viliyetten kazalara 
zönderilen bir tamimde, lü· 

§ Bit pazarında H&aeyin zumıaz bir kllkürt buhranı· 
oj'la ıabıkalı Cemal; çocuk aa meydan vermemek için 
meaelHinden lımail oğlu ibtiyaçtaa fazla L ükiirt aba-
Ahmede yumruk Yorarak mam111 için ır ü stahıilleıe 
yere d&ı&p .yaraladığından tebligat yapılması bildiril-

z 
yakalaamııtır. mittir. 

Birinci icra memurluğ;;:= .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 

da~:arlıdere kooperatifine HILlll SESi HAlllN SESiDiR 
17755·17751-17747 num1ralı 
do11alarla borçlu H111a Ni
JUİ, Kadri D•ih, Faik 
Pekere ait gayri meakulle
ıia ikinci arbrmaıı 10·5 941 
tarllalae talik edilmiı iıe de 
talik &il~ID tadile tesadüf 
ettiiiadea bu ıayri meDll ul
lerla 12·5·941 aBnlae talik 
edilmiı oldaia illa olunur. 

l .. izMiA ı 
: 

ı t84t ı 
ı Enternasyonal Fuarı ı 
ı Faarıe açılmasına az biı ı 
ı saman kaldığı için Kültür· S 
ı park aabaııada çahımala- ı 
1 ra ıece ı&adtlz devam e · S 
ı dilm•i• baılaamııtır. ı 
ı Bu ıene etleace ma- ı 

Bir şikayet mektubu 
Bıy (Murtaza Yanık) imzaıiyle aldıiımız bir ılklyet mek

tubunu alikası dolayısiyle telefon dairesine aynen gönder· 
dik. Bu hususta bir cevap verildiği takdirde bu izahatı da 
aynen aeıredeceiimizi bildiririz. 

HALlll SESi HAllll SESiDiR 
lalanltul OUmrUklerl BatmUdUrlUGUnden: 

Satıı MOdOrlOIOndaki Sahipsiz Eıua Kapalı 
Zarf usullla Satıııuor 

ihale giinii : 30/5/941 
Miktarı Deieri Teminatı 

M.K.N. Marka 
vv 

No. Ki. Gr. Li. Kr. Li. Kr. 

1294 REF 8,S D 1115 1365 000 130147 00 9800 00 
Eıya cinıi : Safi ipek mensucat. 

ı halleri de .tevıi edilmekte- ı 1 dir. ı Yukarıda evaafı yazah eıya 30/S/9 ~ 1 11at 13,10 da 1549 
ı 1941 Faan bütla Avru· ı ııydı kanua mucibince ve 24~0 uyıh kaauaua hlklmleri 

daireainde lıapah zarf uıulile ıahlacaktır. 
1 pa faarlarıaıa fevkiDde o· ı lıteklilerin pey akçeleriai ihale glnl &ğleye kadar veı 
ı la~~::İanınıı. ıı •eye yatırmaları ve teklif mekbıplarile birlikte pey akçe· 

leri makbuılarıaı ve 2490 ıayılı kanunda yaıalı veıikalarıaı 
1 20 Ajaıtoı 20 EylBI f Satıı Müdtlrlüillae •ermeleri liıımdır. Tele. 23219 (3512) 

--o·--
Kahire (a.a) - Irak kıta

ları çekilmektedir. Inıiliz 
kuYvetleri yeniden 6 obüı 
topu ve baıka top ve tank
lar iğtinıım etmiıtir. Ve 25 
tayyare de t hrip edilmiıtir. 

Kahire ( ı: . ıı ) - lagiliz 
kuvvetleri Habbaniyedeki 
bakim siperleri işgal etmiı· 
)erdir. H bb ı\Diyeden Irak 
kuvvetleri çekiimektedir. 

Basra bölgesinde daha 
daha ziyade sükünıet hüküm 
sürmektedir. 

Kudüs (a.a) - Filistin in 
Arap balkı, Irak bidisele-
riyle meıguldür. Fakat Ra
şid Aliye Hmpati gösteren 
pek azdır. Süratle alınan 
tedbirlerle bidiseaia filen 
bastırılması memnuniyet do
ğur muştur. 

Peıaver, (u.a) - Masma
vol hudud kabileleri, Irak 
hükümeti darbesini idare 
eden Raıit Ali Geyliaiye 
aşağıdaki telırafı göader
miılerdir : 

"MoHav kabilelerini tem· 
ıil eden bizler, mliılilman 
ileminia aazi ve faıitler ta-
rafından tecaviz tehlikeıiae 
maruz buluaduiu ba r••
lerde, meıhur Geyllai aile
sine mensup olan sizin iı
limiyetia d&şmanlariyle fı· 

birliği yapbğıaıEı ve impa
ratorluk kıtatanmıza hlcam 
ettifiaizi teesatlfle &frendik. 
lıllmiyet namına feraıat 
ediniz. Ve lnıiltere ile ye· 
niden do.t•ne mlaHebetler 
teıiı ediniz " 

Kahire (a.ı) - Orta ,ark 
laziliı kuvvetleri umumi 
kararılbının tebliii : 

Irakta; kuvvetlerimiz Hab
baafyede bikim bir yaylayı 

iııal etmiılerdlr. Harp mey• 
danında temizleme hareketi 
yapılmaktad1r. Her ciaı mal· 
ıeme iğtinam edilmlıtir. Irak 
kuvvetleri Ramadi ve Gana· 
bıye mıntakalarıaa çekil
mişlerdir. Devriye kolları, 

bu istikametlerde fa .. liyette 
bulunmaktadırlar. 
. ... .. ------
VATAN: 

Loyd Corc 
Sahnede 

Ahmet Emin YALMAN 

Eaki baı•c:klli, biı lnıiliı· 
lerden iyt tanını. Oaaa ı&· 
ıiiade d8nya, aacak kendi 
ıabıı etrafanda döaea bir 
yerdir. 

"Ulu•" 

Istanbul 
Ayrıtanl" 

Sözlerimizi bul~ 
Naıal, hakiki ~i' 
alirm zamanı ;_ 
iltica etmek JiJJ l 
harbinde de •1' ,ili• 
hareket edilaıek~ 
harbinin en bi111 ~ 
ise, bizim gliıel, t 
dikodaıuz Aa•d

11
_. 

Or•ya gelenler, 
hem manevi ııbb•~. 
zanacaklar, ve el:~ 
bir enerji ile ~ 
vam edeceklerd!'' I~ 
gayri müıtab••1 0 

• 

köşede oturaa bil 
bile Anadolud• ~ 
iı azımsaamıyıcl 0 ~ 
büyüktür. çaa~8 
tiği yere kead• ctk fi 
bilgisini götlr• çi' 
hitinde keadiıi ~t 
baylt, bir yat• el•' 
bulacaktır. Bu•d. 
lstaubuldan k•11 ~~ 
Anadoluya ge.çOJ 
ıere b&kumetı~ 
kolaylıkları b• 
takdir le karıal•~~I 
her fert, her t ti 
karıı kendi vll' 
siade vazifed•~, 
miinbit, ınabl 
Anadolumuı, 1 °..,-··Lll 
yük ıebirlerllll...1111 
tevaıd kap •· 
bağlanm~t•:·/ 

YENi SAB~fl: 

Avalll 
Ka111•' 

Hüıe1I• 

A•am 1'adl~ 
George Tir~ 
ti ve Boja t 
Alman tıcar• 
meıiai raık 
feaa bir aot 
mek iıtetli· 
cevap m•• ... 
viı etmit ••fi 
doıtlapad• ~ 
hiç bir .,,, 
aı aalat111ıtttl' 

MILU PIY ANGO BILeTLeRINIZI (SAADeT) ::.••n::n S:'·ii~ • .?T:~:·:ı~:R 1 


