
Amiri ve Bat 
Muharriri 

SlRRl SANL1 
Senelik 7,5 Lira 

6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PARA 

A inanın şima- IT A YANLAR Selltım ve Tob
li garbisindeki En son mevkileri olan rukta devriy 
Dağlarda! imparatorluk 1 Dessige önünde taarruzları 
hattı garılmamıştır harp ediuorlar evam ediyo 
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l'IP«lenizdelıi bahri ho.zırlıklarını takviye 
ve ikmal ediyor 

~ Yet~le ..... r---üç_l_ü Bir İngiliz 
lcta ılİrme Filosu 
te)[)jf • • Cebelüttarık (•.a)-lngil· 

~~d ID l terenin Ark Royal ve Ardas 
d~tnıicler tayyare gemileriyle Renovn 

k• ~y zırhlısı, Şifild kruvazörü, 

l'ı "ır cııabı Alman diğer bir 1s ruvazör. bir tor-
ı• pito filotillası ve 6ç deni· 

thır"' Pik çok zalh gemigi Cebelüttarıktan 
't ld k Akdeniz istikecıetiode ba-

. t._d ~GB reket etmiştir. ,, ,, ( . ) ~"""""~""""'"'"~""-"' 
t{ '''"""1l' ·• - Royter • 
Aı~lt)a~Pl~aıatik mobar- Yunan Başve-
PQa ll)'11a 
)ill '~ İlt,~.Yi~kında garpte kil Veki)İDİD 
"ıe •e teıb· 1 ı hareketleri • 
t,1~ at,ll b~te Yaramıı muh· bir mesa jl 
'- t c,, 1

' takım müza· 
'-1 ltib,,t'Y•ıa ettiği sırada 
~~·· ~•lk;p, tarktaki ıi· 
, lld, ~l •ıkeri taarruz 
~ bt1a~ tııa11yanıa Mos-

'ıı--~''' belçiai Şulerıborg 
~t"'' iır 6Yuk elçiıi F oa 
&,:dır. 'l•relerdo bulua-

htı,, . 
)alta, bırliiinin tut•-

• ' 10 ~l1Da11 pi nları 
. a''-c, .. Q derecede mü-

---o--
Atiaa - Londra radyoıu 

S. 8,15 resmi tebliğ: 

Yunan baıvekili gençliğe 
neırettiği bir meu jda; Yu· 
naniıtanin maglup olmadı· 

ğını ve m&ttefik lngiliz or-
duıunun yanında harbe devam 

--ll!Sl:I--
• 

Kahire (Londru rsdyo u s. 
8 15) - Resmi tebliğ : 

Atioanın şimali garbisin
deki dağlarda imparato.Iuk 
battı yarılmamışbr. 

Ç rpışmıılar çok kanlı 

olarak devam etmektedir. 
A t'nay.ı giden yol İngiliz 

1 uvvetlcri tarafından set 
çekilerek Almaıılann ilerle
mesi ağır zayiat verdirilmek 
suretiie durdurulmuştur. 

Bu srece Atina radyosu 
biç bir askeri haber neıret
memiştir. 

Kahire (a.a)-Royter bil· 
diriyor : 

Bu kıam Kahireye gelen 
haberlere göre Yunanistan· 
da çok şiddetli muharebe-

lere rağmen İngiliz kuvvet· 
}eri Almanlara karşı hatla-

rını tamamiyle muhafaza 
ediyorlar. 

Burada bilindfğin e naza
ran logilizlerin sol cenahı 

Yunan ciiziitamlariylc tema· 
sı muhafczadJl devam ediw 
yorlar. lngiliz hattına taar· 

ruz eden Alman kuvvetleri 
Epirdeki Yunan ordusunun 
teslim olmağa mecbur kal· 

ması üzerine serbest kalan 
kıtalarla takviye edilmiıtir. 

---o---
YUGOSLAV 
Tayyarecileri 
Oıta Şarkta 

-- --
Kahire, (Londra radyosu 

8.15) - lngihz umumi ka
ı srgebmıo resmi tebliği: 

j İtalyanların Habeşist ada eo 
l son mevkıleri olan Dessiye 
önünde h rpa devam etmek
tedir. Dessiye teslim olduk
tan sonra ltalyan kuvvetle
rıoın şark istikametinde 
Fransız Somalisioe ve yahud 
şimale doğru rical etmeleri 
muhtemeldir. Şimale doğru 
ricat ederlers Adiıababaya 
350 kilometre uzakta 3000 
metre yükseklikteki Anibaa
lagaya çekileceklerdir. Yeni
den dü~mandan 700 esir we 
mühim miktarda harp mal· 
ıemesi iğtinam edilmiştir. 

--o--
Tarablus2arp 
limanı tekrar 
bombalandı 
Kahire {Londra radyoıa 

ı. 8. l 5)-Resmi tebliğ : 
Hava kuvyetlerimiz dün 

tekrar Trablusgarp limanına 
bir tauruz yapmışlardır. Bu 
hücum esDaıında bir antre· 
poya bir deniz tayyare han-
garına ve hükümet binala
rına bombalar düşmüş ve 
yangınlar çıkmıştır. 

--'o--
100 Tayyare 
düşürüldü 

ı~ ıa ıuC~i tiiphe yok .. 
, .'lt1aeıi • Moıkovanın 

edeceğini ve YJJnaniatanda 
büyük bir ordunun mevcut 1 
oldujunu, fakat Epir ordu· l 

~ 

ıonun teslimi üzerine vaıi- 1 

Kahire (a.a) - Yugoılav 
tayyarecileri müttefiklerle bir· 
ilkte çalışmak üzere Urta 
şarka gelmiıler ve müttefik
ler tarafından hararetle kar· 
ıılanmıılardır. 

Loadra (a.a)- Bu akşam 
Londradan eğreoildiğine gö· 
re bu ay içinde şimdiye ka
dar İngiltere üzerinde ve 
sahilleri etrafında yüz düş· 
man tayyareıi düıürülmüş
tür. 'i''•i h ea aıubtemel 

~~ İçha •reket hattını 
~ ''•11a~ •on zamanlarda 

~ 'lleri 1 l>ey•natla bazı 
~ltıtlld 16~ ~11611e ıetir· 
~. ıı, •tı,, bbl"•. 
·~ ~ '~t'lti·~IUain Alman· 

llat ~lıtad I• •deaıi teca· 
llict., ~11 •onra Japbi'ı 

~ lld, le •reket, geçen 
N'~tı ,.~~ııhkh bir yar• 
:·tt.. ''' 'I• •tı buıunda Bul· 
b Pnııı olduğu tek· -.,.._. 

46ıtcü sahifede -

lt ~ -'ll - .. , __ • 
(:!~ 
~ nıi c -----.! 

'-~s ınu? 
~~ "'''•lclı .. ~._.. "uııa Y•zıyı Sah 

"''t •1t11ıda k · o uy•· 

yetin değiımemiı olduğunu 
bildirmiıtir. 

) -

Bu tayyarelerden 75 i ge· 
celeyin tahrip edilmiıtir. 

- Bayramın için sana ne hediye alayım oğlum? 
- Bir kıbaç al, baba çllakll ben de bir ıabay olmağa karar verdim. 

-----
Kebire (a.a) - Deyli Tel 

grafın garp çöliinddd muba 
biri bildiriyor: 

Garp çölündeki Alman 
kuvvetle ri• İD yaptıkları bii· 
tüo taarruzlar ağar zayiatla 
akamete!uğr tılmıştır. Şimdi 
f aarruz lngilizler geçmiı

tir. 
Bu hareket Almanların 

kat'i harekette buluomala
rıa ıa mani olmaktadır. 

Kahire - Londra radyoıu 
S. 8,15 resmi teblij: 

Mı11r hududuna teHdlf 
eden Sellum bir harp ıaha· 
sıaı almıştır. Topruk ve Sel 
lumde kuvvetlerimiz devriye 
taarruılarıaa devam etmek· 
tedirl1.r. 
Düşmandan 120 osir alan

mıştır. 

--o--
Ingiliz Kralı 

Amerika elçi 
sini kabul et 

Lonnra (a.a) - lngilter 
kralı majeste Jorj Amerika 
bilyük elçisini ~abul edere 

görüımüşlerdir. Kral öğle 
yemeğini büyük elçi ile ye· 
miş ve yemekte kraliçe il 
büyük elçinin bay•nı d 
hazır bulunmuıtur. 

---o--
8. Hortinin 

Hitlere uaptıöı zıuar 
Berlin (a.a)-Macar kra 

naibi amiral Hortinin Hit 
lere yaptığı ziyaretin resm 
ve yarı reami mahfillerd 
büylik bir alaka uyandırmıı 
hr. 



· ı 
l 

' . ı 
1 ı, 
1 ~ 

-- -------·----~-- -

IMllP! 2 

Mareıal Fevzi Ça -
mak'ın teşekkürleri 

Ankara, ( a) - Genel kurmay b şk nı 
Mareşal Fevzi Çakmak Ulusal Egemenlik 
bayramı münasebetile almış oldukl rı teb
rik telgraflarına ve bu vesile ile ordu ve 
ıahısları hakkında izhar edilmi olan iyi 
temennilere karşı tcşehkürlcı inia iblfiğıoa 
Anadolu ajansnu t vsit eylemişlerdir. 

Aydı ve Naz' l ı ara
sında 

telefon m 
otomat·k 

ha.beresi 
Aydın ve N zilli ile y kır da otom tik 

telefonlarla görüşmek kabil olac ktır. lzmir 
telefon müdürlüğü t rafındaıı ikmal edilen 
tesisatın tecr6belerine başlar mışhr. Boroo
vada da yeni bir santral vücud gctiril
miıtir. 

Hava okuluna girme 
istiyenler 800zü:buldu 

Gedikli bava okluaa yazılm k üzere 500 
talebe mür ca t etmiştir. Bu t lebelerden 
maada ayrıca 300 talebe h h okula yazd
mak arzusu gösterilmektedir. 811clann kay
dına başlanmıştır , 

_DOKTORUN KÖŞESi_ 

Siyatik ağrıları 
Malumdur ki her iki bacağımızda kalça

dan itibaren arka tarafından ayaklara ka
dar inen bfiyük ve kalın bir sinir vardır. 
Bunun adına siyatik siniri derler. Iıte bu 
•inirin hastalığına herkesin söylediği gibi 
aiyatik evcıi denilir. Bu ağnlar hakikaten 
çok şiddetli ve hastaları kıVll'aadıran bir 
vecadır. Bazan günlerce bazan da h•fta
larca devam eder. Hastaları yatak Hiri 
eder. Çok muannid şekillerinin aylarca 
devam ettiği görülmüştür. 

Geceleri bu ağrıl r çok artar, basta 
uyuyamaz ve gitgide tamam!!n asabiletir. 
Bu ağrının başladıiı bacakta :ıyni zamanda 

uyuıma gibi hissiyat• müteallik bazı tahav
vülit da görülür. Siyatik ağrılarrnın baş
lıca aebebi romatizmadır. 

Vücudunda müzmin romatizma iraz.ı 
bulunanlarda günün birinde birdenbire bir 
siyatik b~tlayıverir. Çok uza yan siyatik

lerde müzmin bir b 1 lırıııs. bccald dumur 
denilen kilçüJme ve z yıf Janıa halleri de 

görülür. Tedavisi: Romatizu1a tedavisi 
şeklinde baılamahdır. Bundan b şka gene 

ağrıları teskin eden bazı iğneler y pılır. 
Sıcak banyolar, keplıcalar pek muvı:ıfıktır. 

B6nyesinin ıslahına da çalışmalıdır. Çünkü 
nihayet bu gibi h ıt lıldar bünyevidir. 

e:a :c 
IQ• o ,, 
tD er .. .. -· 

(HALKIN SESi) 

1-
-Şeh r Haber ea-i~ 

ş~~ R H 
LANŞAYI 

KKIND ÇI ·~ARI

LAR ASILSIZDIR 
------------------İZ M l R DE IKDARI KAFi ŞEKER MEVCUTTUR 

Şeker saklıuan bakallar ağır surette 
cezalandırılacaklardır 

Dün şehrimizdeki bnzı 
bakkallar, biç bir sebep 
yokken şeker satm m ğa 
b şlamışl or ve şeker istiyen 
miişterilerine şeker bulun
madığı cevabında bulunmuş

lardır. 

Vıziyeti haber alan emni
yet müdüriyeti derhal faali
yete geçerek ıcker s tmıyaa 
bazı bakk lları tesbit etmiş 

ve bakfaunda takibat baş · 

l mıştır. 

1 Valimiz Fuad Tuksal bu 
D\esele üzı;ıriude hassasiyetle 
hareket edere~ icap edeo 
diı ektifl ri mıntaka tic re.t 
ve emniyet müdürlüklerine 
vermiş~ir. 

Halk şeker vermek iste
miycn ve saklııyan bakk ı
lın çok ağır cezalara çarp
tırılac~kdır. Halkımızın böy
le bir vaziyet karşıııada 

en y kın karakola haber 
vermeleri ı~ıımdır. 

----111111111111----

19 Mayıs spor Palamutçu a-
bayramı rın top•antısl 

19 m yıs spor bayrumı Dün öğleden sonra lzmir 
pal mutçular şirketinin ıe-

hazırhklarına başlanmıştır. nelik heyeti umumiye top-
T lebenin yapncakları hare· lantısi ticaret odasında ya-
ketleri tesbit etmek ve bu pılmıştar. 
hususta bir karar almak için Ticaret vekil~tioi femsi-
dün maarif müdürü 8. Ha- len mıntaka •ticaret mtıdiir 
Iit Ziya Kalkancıoğlunun muavini B. Cevdet te top-
reiıliğinde lise ve ortaokul lantıy~ işt irik etmiıtir · 

beden terbiyesi öğretmenle-

ri bir toplantı y pmıılardır. 

--o---
Güze yal 
Bataklıiı 

120 kuruş ücretle kafi 
miktarda amele bulunmadı· 

ğınd n Güzelyalıdaki ufak 
bataklığın belediyece kuru

tulması ameliyesine dün 
başlanmıştır. 

Gelenler, Gidenler 
Aydın mebusu B. Ad1:1an 

Menderes Aydından ızmire 

geimiş, Cümhuriyet g zete

si t hrir müdürü B. Feridun 
Osman Muğlaya gitmişti~. 

--- -o--
Göcmenler 
hakkında 

Sıhhat ve İçtimai M uave
net vekaletinden ıehrimiz
deki alikad rlura gelen bir 
emirde koylerde bulunan ve 
zir atle meşgul olmıy n göç

meolerden aan.ıtkir olanlara 
demircilik, maranguzluk ve 
ihtisaslarına göre sair sanat· 
lara mahsus malzeme veril
mesi bildirilmiştir. 

Köylerde atıl vaziyette biç 
bir göçmen bır kılmıyacak-
tır . • 

Dr. r: Işık 
lznıir Memleket baataucıl 

Rontken m ütehaı:ıı111 
Rontken ve Elektrik tedavlıl 
yapılır. 1 inci Bey:er Sokak 

,Q Nn 1·01.. FON. 1~? 

fE A Sıne as nd' Bugün i 
ıEşi görülmemiş bir zeugialikte güzelJiğiae doyulmaz nefis ı 

fbfr p~:ğ~~':n (1) HATI LA 18El 11 ! 
ı(kgilizce) :Y arat nlar:Robert Taylor-Grcer Gar.son· Ley Ayt eaJ 
ı (2) Çatlatırcasına güldüten bjr komedi ş&heseri ı 
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TELEFON: 3646 

i Tayya e Sınemasında f 
:Me1hur rejiıl>r Frank Cupa tarafrndan vu'ı sahne edilen ı 
ıen büyük sin ma artiıtleri-Jean arthur· James Stevvart·Liouı 
: Barrymore tvrafından temıil edilen Fr nsııca sözlü ı 
• • 
ı Para Be aber Gitmez i 
: Ayrıca: Euareugiz Katil (Fedaklr Köpek) : 
: Matiueler: Esrarenıiz katil 2 - 5,15 - 8,15 Para beraber ı 
LJilmeı 3,2S· 6.2S- 9,20 Paıar gllnleri 12,30da ill•e ıeanı . ı 

·Bilecik Mebusu d 

ı.~n?u~0~u.!e!~ B~~ 
zok sabah nat beşte Suadiyedelı~ 

. tıf· 
ansızın pepoatrinden vefat etııııŞ ~ 

Bu ölfim teessürle ka. şılanmıştır· ~ 
mun cenazesi bugün Ankaray• 11• ,\~ 

.cek ve o radc merasimle d efaolu0•' I A 

J::.~nhve tevziatı- , 
başl ıy.or , 

lımirde bulunan 440 çavuJ k•b't 
kındaki tevzi talimata mesi Tic•f: 
Jetinden gelmiıtir. Kilosu 135 ·tjf 
satılacak olan kahvelerden ci•ar '

1 
,, 

'tb•"' kazal ra da ayrılacakhr. BugüD '. b' 
birliği tarafın dan bir tevzi liıtesı 

nank rnnıtak ticaret mildürlüğii110 

VAKIFLAR s01' ' 
Si 3 175 000 lit' 

' ' .. oo• Ankara - Büyük Millet Mcdı•• 
deki paz rtes l gününden itibıre• 
müzakelerine b;ı,hyacaktır. bDtç' 

ilk olarak müzakere edilece.k. .. 
kıf Jar umum müdürlüğü bütçeşıdır· 
id renin 1941 b6tçesi 3,175,00o Ut• 
bağlaamııtır. __ ___,../ 

FAYDALI HILGILERI: 

ENGINAlt 
Zayıflamak istiye 

• • • • bıe ıçın en ıyı se 
Bu menimin sebzeleri araııod• ,i-

B ebse kadar f aydahsı yoktur. o ı .,; . 
1 

çok husaları arasında bir yeo•~,,,-ı 
bulunmuştur. O da zıyıflatmak 
tidir. . . ,it 

Euginar, karaciğere gayet ıyı t;t0,ı,t 
Hfra ifrııatını artırdığı için do ,., 
çok hastahkbrda bol enginar 1 
tavsiye ederlerdi. t 

Enginar ashada müdrir ve k•01 

eder. şitd' 
Şişmanlerıa yüzde doksanını~ 011~ 

k11r ciğerlerin iyi işlememesi.. Y~0 
Karaciğer tembelleıi:ıce vucu 
kaplamağa başlar. •"'İı 

Enginarın karaciğere iyi geld•: ~
fazlalaştırdığı göz önüne alıuar• f' 
m k isliyenlere bol bol eugio•' 1'•'' 
tavsiye edilmeğe bışlanmıştır· i•' 
iyi işlerse safr~ bol olarak .. b• ııol' 
dezenfekte edilir ve vazifesıo• 
görür. ; 

Şişmanların eksetisi kabııd•~ıı 
d v b•~ 

ederler. Kabız v6cu an yag 
1 

lı' 

sebep olur. Bol enginar yeıııek f J•" ~ 
kurtulmak ve bu suretle ıiıııı•0 1 

almak kabil olduğa nlaşıfııııştıt· ,;11d' 
Avrupanın bir çok memleketle bi 

ginarın nasıl bir ıebze oldui\, b
Ora larda yetişmiyen bu ıebze0:11,rı" 
nadan istifadu etmek için eııı t•j' 
olarak yetiştiği memleketlerde ;16~ 
narlardan hülha yaparak buoll J 
gönderirler. , 1,? ~ 

Memleketimizde bol oiaa ı>IJ '' 

hassalı ıebzcden karacif[criııd~:, ' 
olanlar ve uıyıflamak iıtİ)ell etmelidirler. >~ 

BANYOLARI ~ ı1 
T MIZLEMf.~ ıf 

Banyoları ve musluk içle~ill "'-11./ 
temizler. Sirke ile ıslatılmıt bı~., ~ 
tarafı ailindlii •ıkit hiç bir I• 
tertemiz olur. 
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manlar. o harpte 343 deni
zaltı gemisi kullanmışlardı, 
bun!ardan 175 tanesini kay
bettiler. 

En çok deııi:zalh g,.mil'i
ne sahip oldukları umao 
1917-1916 seceleridir . 1917 
ikinci kanununda 103 deni
zaltı gemisi çahşıyodu. Bu 
miktar tedricen artarak ay
ni senenin birinciteşrioinde 
140 a çıkmış; bu tarihten 
sonra tedricen azalarak 1918 
senesinin ayni eyni eyında 
12 ı' e İllmiştir; VQ!at isi 13ı 
denizaltı tutar. 

Fakat bu kadar denizalşı 
gemisi, bep birden·tibi ' ca
izse· cephede bulunamıyor
du. 

Meseli 140 denizaltı ge
misinin hizmette bulunduğu 
1917 birinciteşrininde 55 
gemi denizde, 39 gemi üste, 
46 gemi tamirde idi. Deni
ıaltı bemisi için şu hesap 
kabul edilmiştir: 1 gemi de
nizde, 1 gemi üste. 1 gemi 
tamirde. 

Demek lıi şimdi Alman
lar bol keseden iddia edil
diği gibi 300 denizaltı yap
mdlar, bunun ancak umu
miyetle 100 tanesini cephe -
dP, faaliyette bulunabilecek 
demektir. 

Geçen harpte, Alman de
nizaltıları ve mayinleri, Al
man hesaplarına göre her 
sene, aşağıdaki cetvelde 
gösterildiği kadar gemi ba
brılmıılardır : 

1914 ıenesioin beş ayın
da: Torpil veya topla 
3369 ton, mayinle 230019 
ton düşman gemiıi; mayin
le 46310 bitaraf gemi. 

1916 ıenesinde : Torpil 
veya topla 1047709 ton, 
mayinle 230019 ton diif:nan 
gemisi; torpil ve ya topla 
89937 t~n ve mıyinle 
128704 ton bitaraf gemi. 

-Sonu var--

Mantaı· kaplı 
lokanta 

Nevyorkta, bütfö~ dıvar

ları ve tavanı ıampaaya 
şitesi m11ntarları ile kaph 
lokanta mevcuddur. Lokan-
tanın ba dıv.r süsleri töyle 
yapılmıştır: Bir ıece bir kaç 
arkadaş bu lokantada yemek 
yemiıler, yirmi altı şışe de 
şampanya içmişler, kabra 
olsun diye mantarlarını dı

vara çivileyip lokantadan 
çıkmışlar. Bundan sonra lo
k&ntaya a-eHp şampany• 
için herku mantarları dı
varları çivilemiye başlamışlar. 
Böylecek lokantanın davar
ları ve tavauı mıntarlorJa 

ıilslO bir bal' r•lmiıtir. 

"Ulus,, 

Yunan ucizesi 
Altı nycinnberi dev m eden 

mücad~h:yi ycku d:ı n uz k
b u seyr~denler, h lı ika ten 
biç bir Yur. anhda "} u 1sc k 
maneviy ıın ksik olmadı
ğını,, gö rnüşlcrdir. 

Harp b Iİ !lİ?J nazı) h:celli 
ı.> deceği ke.t iy Ue söyl ne
ruez. Fakat t lihin t~celli!i 
ne olurs olsun, Yun. 0 mil
leti, gösterdiğ . kr:. h!:'am nlık 
ve yarattığı mucize ile İ s ti k· 
lale Jayık olduğunu ispat 
etmiştir. Böyle bir millet is
tildiilio den ve bir kmış top 
rağından mahrum e dilmez. 

--Devamı 4 üncü •ahi/ede-

Haricige Vekaletinden 
tebliğ edilmiştir: 

Romanyada ahiren neşre
dilen bir kar rname muci
bince ecnebilerin milli iLti
sat nezaretinden vnimiı bir 
müsaade olmadıkça Romıın
yadaki emlak, hukuk ve 
menafiine ait tasarruf mua
melelerinde bulunamıyacak
Jarı; böyle bir m6saode is
tihsal edilmeksizin yapılacak 

tasarruf muameleleri ile 
normal idare muameleleri 

ve bankalarda mevdu kıy

metlere müteallik tasarruf 

muamelelerinin hukukan ba
tıl addedileceği; Romanyada 

ikamet etmekle beraber 
orada bu gibi emlik, hukuk 

ve menafie malik bulunan 
ecnebilerin ise, Romanya 

arazisinde ted vü1e çıkar
tılmış buluoan biJiimum t b
villerle nama muharrer ol-

mıyan kıymetli seDetleri ha
mil oldukları takdirda bun-

lar hakkında Nis&n 941 ni
hayetine kadar Romanya 

sefareti ile kooaolosluldarı
na bir bcyann me vermek-

le mükellef oldukl rı; ayni 

mükellefiyetin bu gibi es

ham, tahvilat ve senetleri 

mevduat olarak k bul etmiş 
bulunan bankalara d şamil 

olduğu Ankar daki Roman

ya sefareti tarafından bildi
rilmiştir. 

Keyfiyet alikadar Türk 

vetandaşlarının ittilüına va-
zolunur. 1 S ___ __. -~-

Satılık babçe
su do ab 

Üzüm markahdır. T efer
ruatı tıu:nı.mdır. Her tarah 
demirdendir. 45 dane koğası 

. vardır. Görmek içio: Eski 
mahkeme önünde Bay Vab
dettinia (l3erekot) baoıne, 
pazarlık içiu: Belediye kar
şısında Tahsin Piy le ma
karıı ticarethanesine mü. 
racaat. 1--3 

Ye ı üzünde bir cennet köşesi: 
Beled yesi K dife 

Kı Gazinosu 

... 

lzmir"' gelip de yer yüzüo de hakiıd bir CvD De t köşesi 
olan Ozmir belediyesi Kadife Kalesi gaziooBu) nu · görmi
yer.leri lzmire gelmemiş , lzıniri görmemiş sayabiliriz. 

Hdlbuki lzmiri ziyaret edip de şehrimizin her köşesine. 
her noktcsına n zir ve bakim bu ferahlı ve gönül açıcı 
tarihi ve fair ne mevki çıkanlar bOtüo İzmiıi bütüo güzel
liklert ile birlıkte ve yni ı manda görmüş ve temaıa 
etmiş olurlar. Müstecirinia gayret ve nezaketi bir kat daha 
kıymetlendirmiştir. 

Gece gündüz g zinomuz çıkbr. Servisler gayet muntaumdır 
SON SÖZ: Bu 1 tif ve müstesna yeri görmiyenlt:re ha· 

kikaten acıou .. 

Dünyada Neler Oluyor? 

50.000.000 se
nelik balık 
Afrikanın şark sahillerin· 

de avlaoan balıkçılar 1 met-

re 53 santim boyunda elli 
yedi kilo gelen bir balık 
yakalanmışlardır. Balığın 
rengi çelik rengidir. O ana 
kadar böyle bir balık gör
miyen balıkçılar hayret et
mişlerdir. Nih yet bir hay-

van alimi balığı tanıyabil

miştir. Bu balık elli milyon 

sene evvel düny d mevcut 
olan ve nesli, inkraz buldu-

ğu sanılan bir balık cinsin· 
denmiş. 

Ayakkabılı 
azlar 

--11111-
Avrup nıa birçok ıehirle· 

rine kaz Varşovadan nakle
dilmektedir. Fakat kazlar 

V arşovada yetiımez. Vilna

dan V aı şova ya getirilerek 

satılır. Yol uzun ve ıarpbr. 
Bu uzun yoldan kazlar yii· 
rilyerek Varşovaya gelirler. 

Bunların ayaklar1111n parça

lanmaması için bir çare bul
muşlardır. Ayaklarını kat· 

ranlı bir malule batırırlar. 

Mahlul kazların ayaklannda 

don r. Adeta birer ayakka
bı olur. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli 22900 lira olan ve işletmenin bir ae

nelik ihtiyacanı t ekabül eden 120 ton mikd ruıda döklim 
işi k palı zarf u ulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Münak•sa 14 
mayıs 941 çarşamba günü ıaat 11 de Sirkecide 9 uncu iı-

letme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
isteklilerin yni gün sa t 10 na kadar Kanuni vesaikle 

1717,5 lira teminata ihbva edeçek olan Jl;apalı zarflarını 

komisyona v rmeleri lizımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilecektir. 

26 28 30 Nisan, 2 Mayıı 
• 

lzm • Gümrükle i Başmü
dürlü~ünden : 

TesbitGümrük R. Kıymeti K 'I 
No. Lira K. Lira K. 

1 ° C İ N S 1 
- -- --------

115 1440 00 248 45 40 

118 30 00 120 00 6 

Pamuk karışık ipekli 
perdelik tül • 
Adet motörsüz fener· 
siz bi iklet 

Yukı rıda cin.s ve mikt rı yazılı eşya ile levazım senııı 
ifa t btassnda y zıh eşyalar 2/5/941 Cült>a gilnü 11at 14 
de açık rtırm il sshl c11ğınd n müzayedeye iştirak ede
ceklerhı yilzde 7,S pey akçesini ayni güD saat 12 ye ka· 
dar Baı~üdürüyet vczn~sine yatırmaları, pey akçe.i yabr
mıyuJarın müz;;yedeye iştirak ettirilmeyeceii ilin olunur. 
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RADYO 
GAZETESiNDEN 

.Epirdeki Yunan ordusu· 
m11a teslimiyetinden sonra 
vaziyet çok müphemlenmiş
tir ve bili da bu müphem
lik devam etmektedir. 

Almanlar resmi tebliğle
rinde İngilizlerin Yunaniı
tandan kaçarak vapurlara 
bindiklerini iddia etmekte 
iseler de bu haber henüz 
·teeyyüt etmemiıtir ve lngi
liılerin Olimpoı ricatinden 

ıberi Almanlara büyük zayi
.at verdirmekte devam ettik
leri te•yyiit etmektedir. 
SOVYETLERIN V AZIYETI 

Sovyetlerin Al manyaya 
•karıı vaziyetleri daha esra
.ıeagiıdir. 

Sovyetler Birliğinin geçen 
cSOD baharda iiçlü pakta il
iibaka davet edildiklerini 
ifıa etmeıi Almanyanın ca
nını sıkmıştır. Bu. tehlifin 
B. Molotofa Berlinde bulun
duğa ıırada yapıldığı anla-

41 lmaktadır. 
Bugüne kadar gizli kalan 

'bu iıin birdenbire ifşaat na
zarı dikkati caliptir. Bun
dan baıka Sovyetlerin son 
zamanlarda bazı takbih, teş
vik ve tevbih hareketleri 
görülmektedir. Bulgarlar üç
lü pakta girdikleri ıarada 
takbih edilmiılerdir. Alman
ların Yugoslövyaya girdikle
ri andan bir kaç saat ıonra 
Sovyetler Yagoslavlan teıci 
etmişler, nihayet Macarları 
da Yugoılav topraklarını 
iıgalc giriştikleri bir ıırada · 
Alenen tevbih etmişlt.rdir. 

Gözden geçirilen baıka 
bir mevzu da Sovyet· Japon 
paktıdır. 

Bu pakt. vakıa Almaaya
DID muvafakatı ve hatta 
yardımı ile yapılmııtır. Fa
k•t imzadan sonra vaziyetin 
az veya çok değiştiği gö
riilmektedir. 

Diğer taraftan da pakt 
Tokyoda tasdik edilerek 
meriyet mevkiiae girmiıtir. 
Fakat Japon gazeteleri iÜD 

reçtikçe daha az memnun 
göriiamektedir. Çan Kay 
Şeke Moıko•anın verdiği 
teminat iıe Tokyoda soğuk 
bir daı teıiri yapmıştır. 

B. MUSSOLINININ EMRi 
YEVMISI 
Bay Musaolini, günlük bir 

emir neırederek • demiıtir 
ki : 

"Yunan cephesinde harp 
ed~n bütün silihh muharip· 
ler; altı ay süren çetin bir 
ıavaıtan ıonra düşman si
lihlarını bıraktı. Fedakirlık
larınızı zafer tetviç etmiş, 
bayra.kl1rınızı aydınlatmıı· 
tır. 

---o---

RADYO-

o 
rı ışga 

Atina, (a.ı) - Alman in
taları bu ıcıbab saat 5 te 
Çanak alenin yakınında bu
lunan ve ıevkülceyş ehem
miyeti olan Yuııanhların 
Limnoı adasına çıkmıştır. 

Piyade ve polisten mürek
kep olan küçük Yunan 
ıarnizonu mütecavizlere kar
şı b~ş aaatten fazla harp 
etmiıtir. Daha evvelce Se
meadrek adasını iıgal etmiı 
olan Alman kuvvetleri Lim
niye taarruzdan evvel bir 
ültimatom vermişlerdir. 

Semendrek adasını Lim
noıun 30 mil şimili şarki · 
sindedir. 

Bu mesele hakkında neş
rolunan resmi Yunan dek
liraıyoauada deniliyor ki: 

Limnos valisi Semendrek
teki Almanların Limnoı 
adaaının teslimini Limnoı 
makamından istediklerini 
Yunan hükumetine bildir
mifti. Alman ültimatomu 
Çarşamba günü gece yarısı 
nihayet buluyordu. Almanlar 
Limnos adası muslihane tea· 
lim edilmediği takdirde bu 
adayı cebren iıgal edecekleri 
tehdidinde bulunmuşlardır. 
Düşman bu ıaba h saat 

5 te tayyarelerin himaye
sinde Burnia limanına gelen 
askeri nakliye gemilerinden 
asker kıtaları çıkarmağa 
başfamııtır. 

_.---o--

B. RUZVELTE 
Verilen selihiget 
Vaşington (a.a) - Mebu

san mecliıi deniz ticaret en
cümeni birleşik Amerika li
manlarında atıl duran ecnebi 
vapurlarını müsadere ve kul
lanmak salahiyetini reiıicum· 
bura veren kanun liyihasıoı 
buiün kabul etmiştir. 

Zannedildiğine göre bu 
liyiha, reiıicümhur istediği 
takdirde mezkür vapurları 
Iagiltereye verebilmesini müm 
kün kılacak surette yazıimış-
tır. 

--o--
Italyada günde 

on iki saat 
çalışılacak ----


