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Dessiede 2400 Yu a 
Italyan askeri muh r 

d 
hı· 

Balkan zaferinin te
min ettiği omıtıe 

ilerıue gitmek 
istiuecektir 

1 ok) o. ( . ) - Amerika· 
nin de iz d vriyesini garp 

kürre ... inde ileri götürm si 
ol yı i e b g z t 1 ·ri 

• 
esı d•tdi tam uzun yazıl r yaz r ... k diyor

lar ki: 
Kahire - Lo dra radyosu 

S. 8,15 resmi tebliğ: 
lngiliz kuvve tleri bfiyük 

s bray• kontrol ltıadn tut
maktadcdar. Toprukta Avas
tralya askerle i mukavemet 

- Devamı 4üncü sahifede -

A vustralyada 
yeni bir tay
yare teşkıli-
tı yapılıyor 
Sidney, ( .a) - Avushı· 

talya haYa kuvvetlerine bir 
tayyaı e teıkilatı vücuda ge .. 
tirmege karar verilmiştir. 
16-18 yaş arasında scençler 
bu teıkilitta çalışıcak1ar ve 
y zılacaklırın adedi 70 bin 
kiti tahmin cdilmt ktcdir. 

Mareşa 1 Peten 
Amiral D r
lanla görüştü 

AMiRAL DARL N 
Vişi (".a) - Mara 1 Pe

ten amiral Dul&ının İfgal 
alhada yepbiı seyahat hak· 

--o---
Nazarlar Süf egş ve 
Cebeluttarıka çevrilmiş 

--o---
Bren (a. ) - Ofi a j nsı

nın Berlin muhabiri bildiri
yor: 

Alman baş kumandanlığı 
Yuoanistandaki muharebenin 

---o--....., 
Londr ( • )-St r g ı .. 

te i diyor ki : 

Bundan sonra en mühim 
bubirı Atlas Oky ousunda 

c reyanı beklenebilir. Hit
ler B ikan zaferinin temin 

ettiği ümitle il riye gideco • 
ir. 

Bakalım Hitl r şimdi ki-
bitmiş nazariyle bokmakta-
dı • . me saldıraca tir mukabil hare 

Amerik g rp kurre inde 
deniz: devriy ıni ilcrı gö
tür ekle harbe kurşı ilk 
adımını tmı bulunıı akta
dır. 

Devriye ve kafile himııt· 

ye i büsbütün ayrı ay11 baı
k şeylerdir. Bu hareket 

h rb girmeğe muadil bir 
tedbirdir. Artık Amerika hi· 
kfımet ad mlar1 harp yolu 
üzerinde ürümektedirler. 

Yeni harp a h lan ın ne· ket geçmek için Ur t 

resi olacag· ı m lu olma- örnek olmahdır. Artık 1- k bir harektc tcv ssül eyledı 
maki berıaber ıs zarlar m&nl rı gafil avl mak bize leri t kdirde Türk toprıtk· 

------ - _...___ 
Silveyı ve Cebelüttarıka düşmektedir. larıoa dokuumadan yapa· 
çevrilmiıtb. Yun nislanda Almaııl r küçük Asyı.d c klaıdır. 

İngilizlerin son seferi unsurları ---------------- --------
NavarhıKalımaistlkametinde 

inmektedirler. Alm nlana 

Semaaderek, Limoi ad 1 ranı 
işgalden sonra artık sıçnya· 
rak ilerlemesi devam tme· 
miştir. 

lngiliz ve Yunaolılar Mi
lo dasında n1ühim bir üs
leri mevcuttur. Burası Atina 
ile Girid adası araiındaki 
yola bakim bulunmaktadır. 

- -o--
Dovrigeler 3000 kilo-

metre mesai ede ki 
noktalara kadar 
teşmil edilecektir 
Vaşıngtou (a a)-Ameri

k dcllİZ ba. c itı reisi dev
riye işlerinin 3000 kilomet· 
re me afedcki ııokt 1 ıra 
kadar teşmil e ileceği nisöy 
lemiştir. Devriyelerin tlan· 
ık yolunu yarısına kadar 



SAHiP! 2 (HALKIN SESIJ 

l lstanbuldan göç bu ! -- c:. h. H b 1 • 
akşam başlıyor ..,, e r a er er ı __ _._.._ __ 

btaubul - Anadoluy gideceklerin ilk 
kafilesi bu akşam Zonguldağa ıevkedile
cektir. Diier kafilelerio sevk günleri de 
te.bit oiunmuştur. Bunluın yola çıkaıılma
•ıaa beı Mayısta baıhyacak ve yirmi Ma
yıata nihayet bulacaktır. 

lımir bavalisine gideceklerin sevkine 12 
Mayısa b ılanacaktır. 

--o--
ŞEKER HAK INDA 

lıtınbul - Şeker fiatiniıı artırılacağı 
hakkındaki ıaylaJarın hiç biı- eıaaa istinat 
etmediği iaşe milıteıarı B. Şefik Soyer 
tarafından yeniden bildirilmiştir. 
Şeker tirketi piyasaya yGlnız dün normal 

olan 100 ton yerine 500 ton ş ker vcr
mittir. 

istediği kadar şeker alm It arzu eden
lere teker yok diyen veya 5 ı ıeker ver n 
bakkallu hakkında k nuni t kib t y pıl
maaı kararla§hrıimışbr. 

.._.__o--

Amplifikasyon tesisa
tını satın alıyor 

lımir Halkevinia şehrimizde ve Kültür

parlrtaki amplifikasyon teıia tı belediyece 
ıatıa alınacak ve tevsi edil c:ektir. Bunun 

için belediye bütçesine 7500 lira tahsisat 
konmuştur. 

_DOKTORUN KÖŞESi_ 

ÇİL K 
Menimin bu güzel meyvası, güzelliği 

kadar faydası ile de övünebilir. 

Şimdi tam mevsimindeyiz. Mayıs ayının 
ıonlarına doğru bahçelerde açılan güller .. 
den, baharın ,ılık havası içhıe, bay21n bir 

koku yayılırken, parlak güneşin ıııklarile 
olgunlaşan çilekler de, yeşil yaprakları 
arasından, kırmızı bir gül gonca ı gibi 
gülümsemeye başlarlar. 

Bıbar ve yaz, uf k bir böcekle yeşil bir 
yoncadan en mütekamil inı rı uz.viyetine 
kadmr, bütün c nlıfar bayıl veren mev

aimler olduğu içfo, bu ayJ rda tabiıbn 
inkiıafı katmerleşir. Yaprak ve çiçek açan, 
meyva veren nebatlar, cıvıfdıynn kuşlar, 

uçuıan böcekler gibi insanlar da, zevk ve 
neşeden çiçeklerile, yeniden canlanıp taze

lenir ve baharın abeaıgfne karışırlar. Bu 
canlanışa birdenbire ziyadeleşen tath ve 

güzel meyv ların, hayat vuici, .vitaminleri 
mi sebep olurlar? KimbiJir. 

Ne olursa olsun çilek, bu mevıimın en 
nefis ve ~n çok sevilen ıneyvalarıodan 
birisidir. Çileğin teı kibinde, vitaminlerden 

başka, levüloz adında bir şel r, asit s Ji. 

ıiJik, demir, kireç gibi m ddder ve kokulu 
ecanslar v11rdıt. Bu faydalı unsurlara malik 
olaa çileğin, insan vilcudu için, büyük f 

gıdai bir kıymeti mevcut olduğunda §Üphe 1 
yoktur. Fak t çilek, s dece bir gıda değil, 
ayni zamaııd bir devadır d . Es iden, 
kimya ilminin, hC!nüz bugün ü ter kkiye 

eriıemedij'i, pek lüzumlu iliçlarıa suoi bir 
avrette yapılması mümkün olamadığı devir-

lerde, bir çok nebatlann hekimlikte ilAç 
olarak kullauıJdıklarını ve bunlara, türlü 
ttlrlil, ıifalı ba11alar atf cdildiğiui 

Garden had 
bi gene· 
öldürdüler 

-----o----
Gardenbard kııkançlık 

yüzünden bir cin yet olmuş 
olmuı. Darici Habip oğlu 

Mehmet Karabin, Talit oğlu 

l 7 yaşlarında Reşat Özdinci 

tabanca kurşuniylc atdürmüş
tür. 

Mezarhkba~ında deri tica

reti y p n Mehmet K rabin 

sarhoş olarak bar gitmi , 

sevdiği bar artialerinden Mn
ş nefi görmek istemiştir. 

O oır da Reşat Ôzdinç, 

Müşerrefle d nıcdiyormu;. 
Dans bittikten onı masa
sına dönmek iatiyen Reıat, 

Mehmet Karabinin tabanc• 
kurşunlarına hed f olmuş ve 
derhal ölmüıtür. 
Etraftan yetişenler elindeki 

tabancayı almamış ol lardı 

Mehmet Kar binin surho§· 

lukla daha bir k ç kişiyi 

vurması ihtim li bulunduğu 
zabıt ca tesbit dilmiştir. 

H"dise t iıkik tana müd
deiumumilikçe el konmuştur. 

Haricige Vekaletinden 
tebliğ edilmiştir: 

Rumaoy d ahiren neşre
dilen bir kar rname muci
bince ecnebilerin milli ikti· 
sat nezaretinden nr imiş bir 
mfisaade olmadıkça Roman~ 
yadaki emlak, hukuk ve 
menafiine ait tasarruf mua
melelerinde bulunamıy cak· 
ları; böyle bir mOsaade is
tihsal edilmeksizin y pıl cak 
tasarruf mu melcleri ile 
normal idaae mu meleleri 
ve baoks.larda mevdu kıy· 
metlere müteallık t asarruf 
mu melelerinin hukukan ba
bl addedileceği; Ronıany da 
ikamet etmekle bcr ber 
orada bu gibi emlak, hukuk 

ve menafie malik bulunan 

Me
tet-

Valimiz 
nem ende 

kikat yaptı 
--o--

V li B. Fuad Tukıal, dün 
yanıod viiiyet ziraat mü · 

diirü B. Refet Diker ve 
zir at müfettişi B. Selim 

Herkmen olduğu h ide Me
nemen kazasw gitmiş, ka

zanın zirai durumu ve Zi

ra t Vekiiletia rleo gönderilen 

tr ktörlerin seylipt n muta• 

zarrır olan ı:ı r ziyi sDrme 

vaziyeti üı.erirı ıJe tetkilalerde 
bulunmuştur. 

Tr ktörler, yakında Ba· 
yıadır k zasın nakledilecek 

ve orad ki r ziyi sürmeğ 

b şhyacaklardı r. 
--Bı--

srar 
Bu ondurmak 
Karşı yaka Zafer sokağın· 

da Mehmet oğlu Mustafa 

ç lıştığı kahvede esrar sak

ladığı haber a lınmış ve ya

pıl n ram d 1 gram es
r r buludarak ahnmışbr. 

ecnebilerin ise, Romanya 

arazisinde tedavfile çıkar
tıl1DJş buluoaa bilumum tah
villerle D ma muharrer ol-

mıyao kıymetli senetleri ha
mil oldukları takdirda bun-

lar hakkında Nisan 941 ni· 
hayetine k dar Romanya 

sdd ti ile koasoloslukları· • 
na bir beyanname vermek· 

§le mükellef olduklan; ayni 

mükellefiyetin bu gibi es
ham, tabvil·t ve senetleri 

mevduat ol rnk kabul etmiş 

buluoao baukalara da şamil 

olduğu Ankarad ki Roman · 
ya sefareti tarafından bildi .. 
rilmiştir. 

Keyfiyet likadu Türk 

vatandaşl rının ittiliına va-
ıolunur. l 8 

, evlet Demiryollarından: 
Muh mmen bedeli 22900 lira olan ve işletmen in bir ıe

nelik ihtiy c nı tekabü l eden 120 ton mi d rınd döküm 
işi kap•lı zuf u sul le eksiltmeye çık rılmıştır. Münakasa 14 
m yıe 941 çarşamba güuü saat 1 l de Sirkecide 9 uncu iı· 
Jetme binaııod A. E. Ko:nisyoou t r fmdan yspılacakbr. 
isteklilerin ayni gü!l s t 10 n kod r Kanuni vesaikle 
1717,5 lira teminatı iht ıva edeçek olan kapah zuflaranı 
komisyona vermeleri ı ~ zımdır. Ş ı taameler parasız olarak 
komisyondan verilecektir. 

26 28 30 Niı n, 2 Mayıs 

f EL HAMRA Sinemasındaeugnn i 
:Eşi görDlm ~miş bir zenginlikte güzelliğine doyulmaz. nefis ı 

f::fr p~:ğ~i~ (1) HATIRLA BE 1 i 
t(logili~ce) Yarat nlar:Robert TayJor·Greer G r,11on·Ley Ayrea2 
: (2) Çı.tlahrc ısına gii.düren bir komedi şabcacri : 

ı Yarı larında Fransızca ı 

Milli Piyan20 
bir r; ilin hazırl ____., ____ _ 
Milli piyango idaresi 3 keıide 

tertip edilen yeni ve zengin bir P 
zırlamışbr. Bunlardan biriaciıi 1 
ikinci 7 Haziranda, üçüncli 7 Te 
çekilecektir. Her keşide 300 bin t 
üzerine tertip edilmiştir. Oç k 
umumi haıılıh 2,700,000 lirayı bal 
caktır. 

--o--
Genç bir 

altında 
kız tr 
kalara 

parçalandı 
İst nbul - Abarkapıda feci bir 

zası <1lmuştur. Tütün imalithaaeıi• 
şan 22 yaşl rında Naciye Ocak 
kız i irıe giderken trenia altınd• 
\'ÜC au parç karç& olarak öl111Bfl 

iki kız 
d •• 
ırı: 

--o--
~ çocu2u 

yandılar 
Agıa - Vabşin köyilnde lılll 

lbrahimin evinde gece yansı bit, 
çıkmıı ve neticede lbrahimin b~I. f 
sekiz yaıındr: iki kızı diri dırı 
lardır. 

--o--

Elmas ve pırla 
fiyattan eıd' 

lstanbul, (Hususi) - Son gllıl 8'• 
ve pırlanta fiatleri biraı d&ımatt18 
te 7·8 lira ed-=n bir cimaı 17" it· 
Evvelce kıratı 50 60 lira olaa ' 
şimdi kıratı 250·300 liradır. 

1 Üç yüz liraya ıatılau tek tat 1 
ff 

liradır. Altın fiatleriodeki teıo•1• ·ıer bu IOıumıuz bareketlerdeD 1 

tedir. 
--o---

Yarın devair kaP 
·ı· 1 Mayıı bı yramı münarebet• h 

mi dairelerle müesaesat k•P' 
caktır. 

i~ö~iGn;i;aı~ 
ARSI iL~:" 

Her evde bulunması Ji:ıı~ ·ıe •;,.JI 
iliç: Ayni miktar zeyliny•f1• 

1 ,~ ı 
ruhunu karıştırarak bir şiıe ·~;t "'-' 
lamalr. Boğaz •ğrıdığı •• .,,,Jt 
boğaza dışından frikıiyoo y•:c11t· 
ne bir ipek mendil bıil•1111 1 

Bu iliç vuruklara sür&liirf 
mor lekelerin de önüne f'ç''' 

Kirli elle;i-;,~ 
miz!em~~ 

Ev işi görmekten eller! ! ~ 
zaman pisliği çıkartmak •fi",~ r ~ 
vazelin s6rmeli ve oğuıtur•' ,-'I" 
meli, Oa dl'lkika ıonra ııcılı 
yıkanıru eller tertemiz oı11r· ' 

Limondan f aı11 
ması için kola)' 

Limonu kesip suyunu 
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& CAsus MU? ECLiSI 
ta Sabah S~ .... -a-to-ft-a kur-

§Una dizilecekti ! 
',., -2-

._, 'rlb111ıı1 

______ , _____ _ 
tı •rct lr ıı altına bir 
~ç t 1 

• Adamın vic-
~ 'tllci 'd:•h~t• benzemi· 

dı11 t11. • bır suçludur. 
ao, dııeli 'bir düıüa-

' G,ç:'ı ilive elti: 
d,, · " erde bir kom-

Ruı köylüsü, karnının 
şüphe ve tereddütlerini or
tadan kaldırm•k için niha
yet dedi ki : 

~ 1tit . . 
•1ıı ~ 1111fhaı. Yaman lir. 

te~ı:ı .ll•yınıu en bü· Aradan yirmi dakika geç-

- Onun işleri bizim ne
mize gerek? Haydut yahut 
suçlu olmadan da insanın 
6z.ü~tü ve tasaları bulunabi .. 

i11 ... ,''•nde bulunan en · Y b 1·1- d · 
1 "41 cevbe h. a ancı ga ıua crıu ve 

lo1t1 rat mağaza· ağır bir uykuya d1tlmı~tı • 
._\ıı.lltp IQvı11a Çevirmiş Birdenbire izbenin kapısına 
~hp t 11 

iece)i gündüz- hızh hızh vurulm•kta oldu-
\it t&;;:lb•lıruıa rağ-

it , Yakayı ele 
b.. •dı' '•rnıf yor. Sa-

' ~'Jd~ 0 
korkunç şe' ı,,11,t ll ol 11aıın? 

' ~•d•11?1blyorum. 
ç._~, b 

ğuau işitti : 
Y akoviç titredi: 

- AnJeşıldığına göre bu
gfin ziyaret günü oldu! 

Gitti kıpıyı ıçh. Gelen 
bir subaydı; arkHında da 
dört kazık neferi vardı. 

1111 ll adam da 
~ iızılarını ıoyup - Biz bir casuıu arıyo. 

""'- ta •telr bir yliz, yoruı. Bu sabah Saratofta 
Y, laf;l'l:tl&yorum. . kurşuna dizilecekti, gecele-

~~ ~lU ·~•nıı öldilr· leyin kaçmağa muvaffak ol-
' ~t? • bır cani ise du. Buradau gcçmiı olduğu· 

,..__d DU söylüyorlar. Oou sr~>rdo-
~ le ' ben cani n&z mil? 

' O d, •til tavır ve Y akoviç başını salladı : 
~t "aa,l•eınıiyorum. 
li .•111a._ d,•erı bilirsin. - Hayır yüzbı:şıml 
l:' d ııııutmamah- Subay da israr etmedi. 
:~ tt~ 1111 bir hırsız - Peki; teşekk~r ederim! 
~ ~il çılcaraa çarhk Dedikten sonra atının s1r-
~ ••da· b •namııdan tına atlıyarak dört nala kalk· 
! llrrıumaıdan tı, kazaklar da arkHından 

'd'lbta" atlarını ıürdülcr. 
lb•LL 2•z bir de k d it ~Qııı;fj Yakoviç kapıyı apa ı. 

... tbıldt lllu iıe onu Kansı titrek ıeıile sor· 
•I b· 11 dolayı on-

::_ 
11 bıpııbaneyi du : 

..._ d Niçin doğruy ıöyleme-
' • • ? ._._, llınıa e•hıma din 
J · -Sonu var-

~. UOzOnde bir cennet köşesi: 
tt'~ Belediyesi Kadıf e 

il esi Kır Gazinosu 

' .. ~t·ıı ~ .... 
~ t ~:~~ Yer yilzünde hakiki bir cennet köşesi 
~--.. ,,;Yeai. K•dife Kale1i ıazinoıu) DU rörmi
~ 1-11airl ~enııı, lzmiri görmemiş sayabiliriz. 
•, ~~111, 11 ıı~aret edip de şehrimizin her köşesine, 
~ 1

'•11, :•r ~e bikim bu feHbh Ye ıönül •çıcı 
~ bitlilct evlue çıkanlar b8tnn fzmiri bUtfin gUzel-

t. f.t& : '' ayni zamanda görmftı ve temaşa 
t~. ecithain 2•) ret ve nezaketi bir kat d•ha 

.H .. 
"Ulus,. 

Yardımla 
Müdahale 
Arasında 

rı -

Falih Rıfkı ATAY 
Hakikat. gidemeğc ne lü

zum var? Amerikü, varını 
yoğunu demokrcsifer tarnfı· 
na oya11mıştır. Atlantik mu
harebesi, lngiJiz: - Amerikan 
müşterek mficadelui aley· 
bine ccrey a etmektedir ve 
mubarebeaiu menfi aeticcsi
nia zararıa,ını ç ekmekte Ia
giltere yalnız kal maz. 

işte hariciye ve b hriye 
r.nzırlarının kendi vataaqaş
ler1n ul11ıtmnlt istedikleri 
şey budur. Eğer lngiJtere 
tek başın %aferi kez.ane.bi
lirse, ne alil fskat bu zaferi 
kazanmakta müıkilit görur
se, ya tekmil Am rika kuv· 
vet!eriyle onun yanırıda bu
lunmak, yahut, mailubiyetin 
pek ağır borçlarını Amerika 
hesabına ödemeğe şimdiden 
hazırlanmak lazımdır. 
Tez de vaziyet kadar basit 

ise de, nih i ve büyük karar 
verilinceye kadar, daha bir 
çok çalkanhl r alııbilir; yen! 
nutuklar söylenebilir; boz· 
gunlar tarafınd u daha va· 
him tahrikler de yapılabilir. 

Amerika büyük bir mesafe 
almııtır; belki de harpten bir 
adım uzaktııdır; ancak bu 
ıon adımın atılması. iptida
dan nihayetsiz ıaıınoluoan 
fersıbları aşmaktan daha 
çetin olduğa da unutulma
mak liıımgelir • 

VATAN: 

Bir dostluk 
Tezahürüne 
Mukabele 

Ahmet Emin YALMAN 
Bir Alman radyosu bize 

dostluk gösteriyordu. Bizim 
de mukabil dileğimiz şudur: 
Hakiki Almao medeni ru
hunun yalnız Şarki Pruıya· 
nın temsil ettıği zorbalık 
ruhunu bir an evqel yene· 
bilmesi. 
-Devamı 4 üncü aahifeJe-

Zayi 
lzmir emniyet müdüriye· 

tinden istihsal eylemiş oldu· 
ğum 32-4221 s yılı ikamet 
tezkere!Pİ kazaen zayi ettim. 
Yenisini çıkar&c ğamd&n es
kisinin hükmü kalmadığını 
ilinen bildiririm. 

Eşrefpaşa 2. Sultaniye 639 
sok. 5 No. da Mehmet 

ooğlu Milmin Eres 

Dr. Fa Işık 
butaıu:•I 

Bueün son iç ıma n yapılaca 
Şehir meclisi dün reis 

doktor Behçet Uzun reisli
ğinde toplanmış, mouof 

bütçesi müzakerelerine de
vam etmiştir. 

Celse çılmc geçmiş zı · 
bıt hülisuı okunduktan ve 

ynen kabul edildikten sonra 
riyasete veıileo bir takı ir 

okunmuş ve kabul edH
miştir. 

1941 y•h masraf bütçesi
nin 19 uncu fashndao itib -

lzmi 
Satış 

No.su 

ren f aaıl ve maddeleri 
müzakeresine bsılanmı§ v 
b yeti umumiyesi tayini e1a 
mi sarctife kabul edilmiıti 

Meclis bugün saat 16,3 
da son içtim11nı akdede 
cektir. 

* • • 
BeJcdiye meclisİDİD Nisa 

devresi top1 ntıl rnun bugll 
nihayetlenmesi münasebetil 
K dif k.alel!lindcki gaı.iaod 
aza şerefine bir ziyafet ve 
rilec"ktir. 

lı2'ından: 
Muhamen B 

Lira K 
590 Karşıya1 a boıt ıılı 1811 nci kar kol o kak 

1336 d 11 pars 1 841 m.m 17 tajlı arsa 168 20 
591 Karşıy ka b 1st nh 1811 nci kar kol sokak 

1336 ada 13 parsel 670 m.m 20/1 tajh arsa 167 
592 Karşıyaka donanmacı 1737 nci kurtuluş ıokak 

75 ad 33 p rscl 128,50 m.m 3 t jlı hıne 360 
593 Karşıyak alaybey eski ütçü y ni hü kim 

sokak 42 ad 1 parsel 726 m.m 18 kapı 61 
tajlı ars 545 00 

594 ikinci karantina mısırlı caddesi 1784 ad 1 
parsel 336 m.m loO L: pı, 168 tajlı hane 150 00 

595 Karşıyaka bostanlı 1700 uc yalı caddesi 1351 
ada 3 parsel 180 m.m 494/l tajlı arsa 180 00 

596 Karşıyaka bostanlı şimendüfer çıkmRZı 1360 
ada 2a parsel 140 m.m 193 tajlı arsa 70 00 

597 Karşıyak bostanlı 1807 nci köprü ıokak 1370 
ada 1 parsel 7455 m.m bil& co rsa 1491 00 

598 Karşıyaka boıtanh 1803 ncü mektep sokak 
1362 ada 6 parsel 1103 m.m 8 taj no.lu arsa 22l> 00 

599 Karşıyaka bostanlı 1816 ncı mektep sokak 
1452 da 5 parsel 1970 m.m bili no. tarla 197 00 

600 Karşıyaka bostanlı 1700 acü yalı caddesi 1356 
ada 9 parsel 267,25 m.m 520 tajlı arsa 134 00 

601 Borııova ç lgıcı sokak 40,50 m.m l kapı 1 
tajlı hane 120 00 

602 Bornova gürbüı sokak 20 m.m 33 kapı31 
tajlı oda 40 00 

603 Bornova yüzbaşı ibrahim hakkı sokak 89 m.m 
22 kapı no.lu hane 120 00 

604 Bornova aşağı çay 42/9 hazine hissesi 3 k. 
3 tajlı hane 2500 00 

605 Bornova küç&kçay sokak 305 m.m 19 kapı 
21 tajlı hane 350 00 

606 Bornova üçüncü yaka sokak 210,50 m.m 3/1 
no.lu arsa 32 00 

607 Bornova yüzbaşı İbrahim hakkı ıokak 188,50 
m.m 79 k. 63 taj no.lu hane ve arsa 70 00 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri21-4-941 tarihinden 

itibaren 17 gün müddetle müz yedeye konulmuştur. ihaleleri 
8-5-941 tarihine müsad.if perşembegünü saat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yüzde 7,5 de· 
pozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda M. Emlak mtıdiir· 
lüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 1485 

1 L N 
Izmir tramvay ve elektrik 
Türk Anonim şirketinden: 
15 Mayıs 1941 tarihinden itibaren yeni te!lisatın, rekord

manın Y•P.ılması için mer'i talimatnameye tevfikan icap 
eden maJzem abone tarafınd n Oİrketimize temin edilmek 
ş rtile. şirketimiz şebekesine raptedilebileceği sayın halkı
mızca bilinmek üzere ilin olunur. 

Abone. iıçilik hakkı ile sair masarifi şirketimize tediye 
etmek mecburiyetindedir. 

Branşnıanlar, şebekenia mütemmim bir cüz'ünü teıkil 
etmekte olduğundan, ıirketin malı olarak kalacak ve nakli 
mekin haliad çıkanlımıyac ğı gibi baıka bir yen de 
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RADYO 
- rmp ......,., 

G AZETESIND EN 
BALKANLARDAKi SiY ASI 

SAFHA 
Slyad safhaya gelince: 

Balkanlar hududunu çizmek 
llzere Viyanada toplanacığı 
bildirilmiı olan konfer nıa 
lüzum olmadığı şimdi Ber
linde bildirilmektedir. Anla· 
tılan, Almanya yeni nizamın 
himiıi olduğuna. göre, bu 
meselelerin konferan\la de· 
ğ 11, bildiği gibi b cif ede· 
cektir. 

Bu çeıit mes.elelerin kou· 
feranı yoluyla halledilmesi 

yeni nizamın telikkisinc uy
gun değildir. Alman zimam· 

darlara, diğer memleketlerin 
devlet reislerini veya başve-

killerini Viyan ya çağırarak 

istişarede bulunabiliTlcr, Fa
kaf konferans fikrini kabul 

etmemektedirler. Nihai ber 
karar Almanya tarafından 
verilecektir. 

Hatta Almaayaaın bu me
ıelelerle ltalyayı da pe1e ka· 

nıtırmadığı gelen laaberler
den anlaıılmaktadır. 

Kont Ciaao Viyanayı zi
yareti esaaııada ltalyaya 

ait meselelerin hallini iıte· 

miııe de Fon Ribbeaatrop 
bu aralık bu ların bahiA 

metzuo edilmiyeceği cevabı· 
aı vermiıtir. 

YENi ALMAN HEDEFi? 
Almanyanın, yakın istik

baldeki bedefter hakkında 
ileri •iirülen ihtimallere ıe
lince, lnıiliı gaxeteleri ısrar
la llpany• ve cebt.liittarık 
ftzeriade durmaktadırlar. 

-aTaymiı" gazetesinin ıiyaai 

:muharriri Almanya tarafın
dan lıpınya üzerinde yıpı· 
lan tazyıkin nihayet mües 
si~ olduğunu bildirmektedir. 

General Franko bu ıenc
lci zf raat mahsullerini topla
mak için bir mOblet iatemiı
tir. Bu mühletin verilip ve
rilmediği bilinmemekle be· 
raber her halde prensip iti· 
barı e, l•paoyaaın mihverle 

birlikte yürllmt ğc karar 
verdiği aolaıılmaktadır. 

Verilen b.ıberlere göre-, 
Almanya ,.e bpıny• arasın
daki anlaşma wucibiace, ev-

veli ispanya üçlü p khı il
tihak edecektir. 

Bundan tODH derhal in· 
giltere aleyhine yaziyet ala-

rak Cebelüttarıkı lngilizler-
den iıtiyecektir1 lagiltere 

buna muvdakat etmediği 
takdirde·ki, muvafak.t et· 

miye.ceği muhakkakhr·lspan· 
ya Cebellittarıka karıı ha-

rekete ıeçecek tir. Bir dda 
harp &ıılayınca, Almanya 

derhal lıpıoyanın yardımına 

[HALKIN SESi) l30 Niaaıa 

Cebe ürtarıkta INGIL T- RE 1Ruzveltin oilu Dauvr'uıı bO 
manev- üzerinde 41 bombardı- Kahire gollglo HabB- bardımaoı büyük 
aşladı man taua~sl~OşOrOldO. fistana gidecek saa ~ d:!~v: ra ar 

Cebelüttank, (a.a) - Ce· Londra (a.a) - Düşman Çung King, (a.a) - Ruz. Londra ( •. ı) .- t 
belüttarıkta b\iyük maoev- lf yyareleri düo ıark ve et· veltin büyük oğlu Hong • bombardımanı 3 ı•;ç 
ral.r yapılmakt dır. Cebe- nubu şarkide bulunan bızı Koug yoliyle Kahireye ve wüştür. Bu c:ıoıd& d•' 

h. 1 -h' 'kt d d d H b "atana CY"" yııralaıımt•hr. Bunl•' .... f füttarak karı:nhlcınr içindedir. ş, ır 're mu 1m mı ar a ora an a a cşı ....... ~ 
1 

r•"" 
ya.,gın ve iı;falik bombaları çPccktir. Ruıveltin oğlu ayni si k myenla gidere ... 

Ağır top sesleıi ititilmekte- 'd kJ~ 
atmışlardır. 4 Afman born- zamanda Şau Kay-Şeke ba · ş~o merm1 ( n b" 

dir. Bütün h1ııfta manevralar "J bardıman tayy reei düşürlll · baaıuı bir mes ajini getirmek- camları kırılmış fC 1,ır devam edecek ve bu ma- müştür. tedlt. dan haf f ıurttte. bil 
nevr far bütün kına, d B ı. btÇ ---o--- ---o--- 11>11lar tr. eş"• 
deniz ve hava kuv\letleri • 

1 •ıt 8 t • ar yoktur. iştirak ctme~tedir. 2 xırhh, ıgı eye i es yıne 

ı tayyare gemisi, 4 kruv11- Yentdan Kanada kı. l bom alandı IVIA TBıiJ\ 
zör ve destroyt rdcn mürek- U 

kep bnyük bir filo Ceb~lüt- taları galdl Londra (•.'ı)-Hava n<!za- HÜLASA'-' 
tarık limanına girmiştir. U retinin: tebli 'Yi: Bombordı- _.,,. 

Londra ta.a)-lngiltereye mın ve sabil ttşkilitına 0
- Jıi 

Sıra lsvi, reye. 
mi geldi? 

--o--
Beri in, (a.a) - Yarı rea

mi bir menb d&b bildiriliyor: 

lıviçre gazcteleti, Almanya 

ile ltalyanın izzeti nefiılerini 

kırmağı kendilerine gaye 
ediamiı gibi gör6a6yorlar. 

Alman hariciye nezareti 

mahfillerinde Almanyanın 

bir glin lsviçrenia hıttı ha
reketinden mütevellit mese· 
lelerle meşgul olmak fıraa

baı bulacağı ve lniçre g•· 
zel~lerini derin dliıünmeğe 
mecbur edecek bazı nokta-

ları tebarüz ctHreceği ilive 
edilmiıtir. 

-- -
General 
Magella 
Lendra (a.a) - General 

Magalla Vea. ezoelli reiıicum-

buru ıeçilmittir. 

Albay Limberv: 
istifa etti 
VDşiagtoa (a.a) - Ame

rika harbiye nezareti alabay 

LİU\bergın iutifHını kab~I 
etmi~tir. 

ıon günlerde gelen Kanada mensup tayyareler Alman -Baıtoralı J nci " 
kıtaları ıiaıdiye kadar rön- kruvnzörlerinio bulunduğu YENi SABAHt 
derilmiı olan kafilelerin en Breat Umanı aa h6cumlar e 
kaıab•hi•nı ve en iyi teçhiz y•pmııı•rdır. Akıl erJll 
edilmiı olanua teç\dl etmek- logiliz tayyareleri biç za- ktalB' 
tedir. DO J yiıta uğramaınııtır. t J 

Bu kafdede topçu, zırhlı ---o--- Hüseyin C•~~--" 
ve i&tihkim kıtaları, dit •• D · 1 e bıl 
d k 1 U y ı • enıı ere • Ui-

o tor •11, pı paılar da var- ç u gos av denize bikiaı ıa~t•''' 
dır. Taguaresl Moskova •as• bu uıuo b• 1' .. ~ Zırhlı cüıntamlar, lugiliı "' sında ne yaptı? ·d·? ~ 
tank te ekk61leriyle birlikte ga alttı• yareleri nerede 1 : .. ı 
talimler yapacakl rdır. Ame· larm Fransız k~r• -' 
le bölükleri içinde yol ya· Londra (a.a) - 27 Yugoı· istifade ettikler• ,; 
pıcılar bulunduğu gibi bun· lav tayyare aubayile birlikte çıktı deniliyor. f ~,ıt' 
larıo silindirleri ve her tür- bir takım tayyare mürette- Dınmasınıo Alnı~o 1" 
lü levazımı da tam olarak batı Moskov ya 3 bombar- ne geçmemesi .iç• 

1
, 

mevcut baluomakbıdır. dıman tayyareıiyle gelmiıtir. naamayı tabr•P afi' 
Bunlar Moskovadan kalka· b&yük bir tceS

9 ~'" 

Dessiede 2400 
Italyani askeri 

esir edildi 
---o--

- Baıtarafı 1 nci aahif ede -

ettikleri gibi arasara Ja hu· 
uç hareketleri de yapm kta· 
dırl r. 

Tayyarelerimiz Bing•zi ci
varında bulun n Benina tay· 
yare meydanına bücurn et· 

mişler, uıeydanda bulunan 
Alman nakliye tayyarelerini 
basare uğratmışlardır. 

De siye şehrinin iıgalinde 
ltalyanlardan ruühim miktar· 
da top, tüfek, cephane iğti· 
nam edildiği gibi 2000 ltal· 

yan, 400 müsteınlekit aıketi 
eıir lıamıştır. 

rak Bulgaristan ve Romanya alan loiİliı do11•:.,ı 
üzeriı:tden geçmek ıuretiyle ııı karasularııı~oıil"!~ 
Moskovaya varmıılardır. eden A1man i o•~ 

ıı amınsıı daff' ............................ 
ZABITA .......................... 
Yumrukla 
Yaralam k 
Ş6kran otelinde Mehmet 

oğlu Mustafa alacek meae-

leainden Hüseyin oilu Oı

maaın yilziinc yumrukla vu· 

rarak yaraladığuJdııtn yaka
laamııtır. 

--·-!>--
Bıçak 
Bulundurmak 

dı? / 

---VAK l T > 
AlmanY9,' 
lar oeıı• 

l}J 
Yazan: Aııdl lı ~I 

Hiç ıüpbe Y~ b ~ 
larıo Çanaklı• e.,.,, 

b·ııer 1 Anadolu sa 1 
,., .,ıf. 

kin olan y ~IJ 1',,. 
i,gal etmele~ı rJJ' 
de bayati bır ,~• ~ 

dal• .A'~' 
Zira ba • , IJr _ 

tlerı0 -' cak kun·e ı..t•" 
P,.~ de Türk to ~il~jt· 

ı IZMı•R : ltalyanlaun bozdukları De1· 
ı 1 siye yolunun tıımirioe baş· 

ı Enternasyonal Fua- ı lanmıştır. Habeşist nın diğer 
ı rına l azırlanınız ı noktalarında logili-ı kuvvet
ı Ekonomi varlığımızrn bi- ı lcriye müştereken hareket 
ı ılere refah ve Hadct ~t- • edeuHabeş vatanprrverlerinin 

Şükrü Sançuğlu bulva
rında Must fa oğlu Hüse
yiode bir suıtalı çakı ve 

Mustafa oğlu Niizhette bir 
bıçak bulunarak alınmııtır. 

imkinıız cteg ~o~ 
beraber büyOlı gfJ' 
tidine ınıutı' 

·tır•ç 
tarzda bir 1 ,lı 

giriımek •"~•"'~ı 
biiyük doo•P 01' .11 

: rea güzel sonuçlarını, her ı barekitı inkişaf etmektedir. 
ı } ti toplu bir şekilde göı- : Konbonco tayyare karargl· 
ı teren mallarımızı içe ve ı bmda bulunan 18 ltalyan 
ı dışa tanıtan lzmb Eoter- ı tayyaresi tahrip edilmiştir. 
ı nasyonal Fuarını hazırla· ı ltalyaı:lar ıimdi mütemadi· 
ı nınız! ı yen şimal doğra çekilmek 

9 

__ , __ 
Taşla 
Yaralamak 
Eırefpaıada Mehmet oğlu 

amele Ramaz n kadın mese
lesinden Ah net otlu Şllk
riiyü tııla baıındao yarala
dı .. ıa dan a~ alanmııtır. 

kOO I'' ıiyle mlloı . d' 
ıöre Akdeoısdd~~ ~ 

dot ,,ı 
nanmuı ~ ~ 
•arit olaı•lll:,ıf' 

1 
bu ihtinı•I ,fıf' ıJ 

·ıı t' N" . r ı mı e ı • • 01,,~ 
eden bid•• T...I 
ıetirerek -
bulunmak JSI 


