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Bir tren kazt..sı 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Doğançay istasyonun

da bir tren kazası olmuş ve bir marşandiz vaconu 
yoldan çıkmıştır. İnsanca hiç zayiat olmamışsa 4ia 

trenler geç gelmiştir. 
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Kar e Vurman· ~an Metaksası Kaybetti 
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Türk Milleti, Yunanista~ıın Matemine iştirak Etmektedir 
Metaksas öldü, 
Yuııanistan Ya

şıyacaktır 
HAMDI NÜZHET CANÇAR 

Dört aydn~ beri boia7 boea~a. 
~ençc pençeye en korkunç düşmanı 
·1e boiutmakta olaµ küçük, fa.kat 
kahraman Yunani&tan hizmetlerine 
en ziyade muhtaç olduğu bir ffÜ..'lde 
en bUyük adamını knybetti; 

Jan Mctaksa• öldü 
. ~etak&aı Çaida! Yunanistan•n yc
lıttırdiii en büyük devlet a.damların
~an Liri idi. 1871 de 4oğmut oldu
~una. ~Öre tam yetmit iki ya~ında 
ulunuyordu. . . 
~Müttefik ve ko~nularımızın Jan 
. etakaa&~n fahaında ·ne büyük bir 

~1Yaa uğradıklarını takdir etmek 
•çin Yunaniıtanın aon aenelerdeki iç 
\te dıt va~i)·etini ııöz önUne getirmek 
kifidir. . 

1 
1936 ıcneainde Metak .. a Baıveka. 

eti deruhte ettiiı: zaman Yunanis -
~an, kelimenin tam manaaiyle karmn-
~rı§ık bir vaziyette idi. Bütün me

lıyetleri birbirinin gırtlaiına sarıl
~aktan ve biri diğeıf nin ayağına 
h~tı>uz kabuğu koymaktan ba,ka 
.•r tey olmıyan Venizeloa ve Çalda

~11 l>aı-tilcri bir nesildir. Yunaniıstnn-
ll hükumet, otorite ve kuvvet namı

n, hiç bir şey bırakmamı~lardı. Söz 
-Yllia düımüı, ortada devlet mefhu
~u hile kaybolmuştu. Hükumetin ma-
1 '~llziyeti ifli.aa yaklaımıfh, partizan 
1 

la hulaımıt olan orduda inzibat 
nllrnına bir ıey kalmamıştı. Bütün 
t\a~ıa İtleri durmuf, her •eye ihmal 
edılm · t • " • • b' ·· l ·ı h ·· 
1• 19 ı. r azıyetı ır cum e ı e u • 
••a etrniı olmak için diyc'ı'm ki Yu-

n! ~nlı kornıularımız İ! namına, dev-
et id ·· k k' a.reaı namına, umran ve tera -
1 namına her feyi bir tarafa ~ırak

;1§lar, aiyaai partizanlık adına aa
ele birbirleriyle boğuşuyorlardı. 

b !te mebusan mecliainde aded iti
J arı Yle en küçük partinin reisi olan 

Balkanlar vaziyeti 

Italyaıılar miite· fürkiyede dik-
madiyen püs- katle takip 

k ·· rtülüyor edili7or 
Hava muharel>eieri de Almanlar, V11..1Jvel erdu.. 

ayni nisbette şidde ~!endı sunun Balll.anlara çık-
• maszndan kork•ı•rler 

· ltalgan hggareıeri Yu- rorklge Alm11ıarı Ula 
uusıavua üzerinden kıçt. aeçtd' 18r11ı11111tır. 
ITALYANLlR HASTAHANEYi 

BOMBALADILAR · 
Atına. 29 (A.A.) - 94 num3ral: 

teblit: 
M ahdud ve mevzii harekat oll'Jlu :· 

tur. Bir miktar e:Jir aldık. Ta} yaı f 
dafi bataryalarımız, iki düşman t:.ıy
raresi dilşilrmilşlerdir. 

(Devamı 5 inci aahifede) 

----------· ·-----
A ı Kf R I VAZIYH 
Afrikada harp 
.durmadan ·inki-

BULGAR VE YUGOSLl V 
VAZiYETi 

Londra, 29 (A.A.) -Sunday T~
mis gazetesinin diplomatik muharrir), 
Balkanlardaki vaziyetin Türkiyede do
~uracağı akisleri tetkik etmekte Te 

~unları ya,.maktadır; 

cTilrkiye, Balkanlardaki n~iye.ti 

- Devamı 8 ncı .. hifede -

lfngiltereye yar
dım iıleri 

Maliye Nazın miihim 
beyanat yaph 

şaf ediy.er Bor9, kar ve zarar he-
Har PramıızUir ha.rekatt.: sabına geçirilebilecektir 
İngilizler Şarki Libyada, Derne ve Vaşington, 29 (~A.) - lngilt.ere-

Bingazide harbe devam .ederken Fran- ye yardım projesini hariciye encü?M
ısız hattiüstüva~ınaaki 'hür Fransız ninde mildafaa eden maliy.e nazın Mor 
kuvvetleri de Batı Libyası istikametin- gen tav demiştir ki: 
de harekat yaparak Fizan bölgesinde - İngiltere Fransanın Amerikaya 
Merzuk şehrini zaptetmiş, bir mik- yaptığı sipari~lerin hepsini üıerine al
t.ar lt.ılyanı esir etmiş, tayyare mey- mıştır. Harbin ilk altı ayı içinde f n· 
danındaki tayyareleri tahribe muvaf- gilterenin altın ihtiyatı ve dolar mev
fak olmuştur. Bu harekatın ciddi ve cudu 2316 milyon raddesine inmiotir. 
geniş taarruzlara başlangıç mı, yoksa tngilterenin geç.en umumt harpten kal
bir keşfi tnarruzi mi olduğu meçhul- ma borçları 5,728,821,0ÔO dolarlık bir 
dür. Fakat bu harekatı şimale doğru ·bakiye irae etmektedir. 
devam ettirmelori ve garbi Libyadaki Bu sırada !yandan Vandenberr. 

an Metakaaa Yunaniatanın en rami· 
~i doıtlarını bile yese sevkeden böy
le buhranlı bir zamanda, 4 Ağustos
._' iktidar mevkiine gelmiıti. Bizzat 
~end' ' 

ı İtalyan kuvvetlerinin nazarlarını bura maliye naı:ırına şunları söylemiştir: 
• - Devamı 6 mcı sahifede - - Devamı 6 ıncı SY.bi!ede -

Yu a istan,miUi kahramanının ~urlTütltlıncüDüğümü~ 
Karde• Yunanis tanın kaybettiği baıvekil a:eneral Metaksaa 

k~ ı tara(tarları bile Metaksaa hil-
ttm t• • e ının de diğer emsalinden daha 

le.]ilj olacağına ı}htimal vermiyorlar, 
Onun da aiğ~rleri gilii hiç bir tey ya-
P•tnada h. b' . ·ı ·ğ ol n, ıç ır ıyı ı e muvaffak 

amadan pek az zaman ıonra yıpra-
~~~ak iktidar mev1ciinden düıeceiine 

.~~~~-~f.~;·;~he geçmded~. E_1en di- Yeni Kabine dün teşkil edilmiştir 
bedL· u un çe reai eğlfrnıı, en 
ttrt kınJ~~e bile ümid gelmİflİ. Şimdi . ----·------

muş oldu~u yo da yürüyecektir · EsaSlı tedbir er e daha 
fazla yükselebilir 

c;a~ hukumeti, devlet otoritesini . • • • • d 
Faid:;!~a sürüklemekten başka .bir General Metaksas, hızım ıçın e ayrıca 
ortad olmıyan muhh-lif partiler •• •• • • 
•e hu:" ke.lkm~·· onun yerı'ne herk~- kıymet . taşıyan buyuk bir ~ahsıyettı 
d met ve ıtaat telkin eden bır 'Y 

evlet otoriteai k • • I t c· .d Ankara, 29 (A.A.} - Atina rad- kı, Jan Metaksnsın vefntım radyodan 
de aım o mu§ u. ırı - • • . . . ..~ . . . .. . 

'turada burada parti hortlekları- yosu, bugUn şu ıelım habcrı vermıştır: ogrcnmış Ye bütün Turkıyeye yayılan _..,,...._..,.~.. . ,.,. • 
nın teıehhu, ettikleri b. .k. fT _ Yunan baŞYckili general ~tetaksns, bu haber, derin bir elemle karşı1an- . 1 ~AR E,T l.t~ 
kavemet hareketi ç b ır ~ ı .. ı~ .. ~~ bu sabah hnyata gözlerini kapamıştır. mışllr. Bütün Türk milleti bu acı gün- ••ı::=ııiEii;iiiiiiiiilmiiiiioİiıliiii&iiiı;im&.i;;a;;m;ı;m:: 
nıüş, parti ka.vgala.: ~ca 10~1uru - )femlcketini düşmüş olduğu anarşiden de kardc~ ve müttefik milletin eloemi-
ordu kendi hakiki va;f a~ uz;. &§.~n kurtararak büyük bir de\•)ct1o muzaf- ne candan iştirak etmektedir. Ankara Bir nesne 
tü. Maliye dUzehnif, rn:~n~ ';;~u': ferune harp edecek bir kudrete yükselt radyosunun spikeri, teessürden titri-
lerinde parti kavgala.rınd a ~ a ;e miş olan büyük devlet adamı, milleti- yen bir sesle bu acı haberi verdikten Bir nesne ki, itiyadına eaırı~ ve 
halk çalıımağa başlarnııt~."5 ,~~b~~ ne Ye tarihe en büyük hizmetini 28 ilk- sonra radyo neşriyatının bittiğini bil- ihtiyacında da milyonlarca kiti müt
tUn Yunanistan üzerinden ~n · u tcşr:n ültimatomunu bir saniye tered- dirmiştir. Bütün akşam gazc~leri, bu tefiktir. 

· b. · urtarıcı d"d t d dd t k t• 1 "f l b · · h l bti ü' A t k · t' Yent ır hava eamıt gibi idi h u e me en re e me sure ıy e ı a acı rn erı sıya çerçeve er v.z y K rayıp, satın a ma ıı ıyoraunu%. 

deği~iyor her ıey mernlek t'eı· ~ey etmi~tir. başlıklarla bildirmekte ve büyük Elen - Yok -diyorlar- hiç bir yerde kal. 
ı e \l'l Vt". .. 

canıı'anın nef'ine en uygun bir iıti- Met.aksasın ziynı ile Yunanistan en de\'let ndamının, Turk - Yunan dost- madı. 
kamet ahyordu. Dört beı senelik b' büyük ev!Acllarından birini knybelmek- luğunu sıklaşbrmak huıousunda sar- Bazıları; 
~arnan içinde Yunani&tan tanınrru ~~ kdir. Başvekil, bundan on gün evvel !ettiği gayretleri y:ıdetmektedirler. -Var -diyorlarmıo- fakat yalnır: 

_ Devamı 2 inci sahife<:le _ Y birden bire hasta1anmış, bidayette Türk milletinin, d~rin acışına tercil- dostlara ve daimi mÜ§terilere .. Hat

A adolu 
Bugün 6 sahife .... ______ _,. ... ,..._r'..-:l __ , 

fazla yorgunluğa hamledilen bÜ hasta- man olan gazet<!ler. milli kahraman ta gizlice ve yüksek fiate •. 
lığın, sonradan üremi olduğu tahak- Jan Metaksasın kurmuş olduğu yolun Bazılarının da cevapları ıu imiı: 
kuk etmiş, doktorlar tarafından göste- kendisini taziz eden bütün Yunan genç - Sıra beklemek lazım. Yarın 
rilen bütün gayret ve ihtimamlara rağ !iği tnrafından sarsılmaz bir azim ile gel.. Yarın akıama dofru.. Yabud 
men Yunanietanın büyük evlıldı bu sa- takip edilecei'ini teyid etmektedirler.! öbürgün .• 
bnh saat 8,20 de vdat etmiıtir. Atino, 29 (A.A.) - Kral, Metak_I - Var, fakat karııık .. 

Ankara, 29 (A.A.} - Ankara hal- (Devamı s ine~ aahif•d•} 1 Bu n••n•nin n• olduiaııu fÜp....-S 

Müstahsili nasıl kurtarabilir, 
nasıl teşkilitlandırabiliriz ·? 

DilnkU ba§makalemizde, tütün 
mevzuu etrafında hükumetimizin 
gösterdiği alAkayı ve bunun ınu\·a

cehesinde Tilrk müstahsilinin İ7.har 
ettiği şükran ve şuur harekethıi kar
deyl~mi~tik .. Bugün de, tutün~ülü • 
ğiln inkişafı çareleri, müstahsille ih
rac~tçı arasındaki münasebe't:iı.r"n 

"" ~ckildc tanzim edilmesi li?.ım gel
diğ'ini ve nihayet kazanrnı t::•n b:r 

adal~tıe yerli yerine gitmesi hu~rn -
sundı\ki düşüncelerimizi anlatan -
au. 

-1-
Şüphesjz ki, tiltüncülüiümüz, ıü

nün hAkim olan dahilt ve harici eko. 
nomik şartlan içinde gerek müetah
Ejl gerek ihracatçı bakımından t~
kilatlanmağa muhtaçtır. 

Şark tütünü istihsal eden diier 
memleketler tütünü himaye ofisleri, 

anlamııaınızdır: müstahsil kooperatif ve birlikleri, ilt· 
Çi kahve, kavrulmuş, doiülmüt racat;. kooperatifleri ve ihracatçı 

kahve.. tröstleriyle metotlu, plAnlı, teokilit-
Bunun varlığını, yokluğunu, nere- lı bir tütün eiynseti takip ederek mil

de, ne tekilde, kaç kuruıa aatıldıiı- temadiyen ilerlemekte devam etmek
nı düşünen, arıyan, sorup aoruttu - tedirler. 
ran yok mudur? l\Iilli ekonomimizin büyük davala. 
Halkın ağzında, yalnız kahve buh- "ından biri o1an tütün işinin milsbet 

ranından değil, kahve ihtiki.rından ve verimli bir şekilde ba~anlması , 
baheed'liyor. Şu halde; bu İ§İ ele al- tediye muvazenemizde mühim bil' 
mak li.sımtlıı-. rol eynıyan bu ana madden ili up .. ** (Dnamı 5 incıi .UitMe) 

• 
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30 ikinci kanun 1941 Perıem\;e 

Bir Lejiyonerin üzer in:-

(ANADOLU) 

Vaşington, 29 A .k d birliğine yapılan 1 G rh. . 1 1 
(A.A.) - Ame- merı a an ihracat meselesi- - a ' 1 ıyetın şart arı: 
rika birleşik dev- ni i'Örilşeceğini Al J 1 
ıeueri hariciye Rusyaya ihracat tahmin ettiiini man arın n-
nazırı Hu11, Sov- söylemiş ve ln- · 
yetler birliğine gilterede zanne- giliz adalarına 

• 

Londrada 
Dün bir Komünist ga

zete kapatıldı 
yapılmakta olan L. Halif aks dildiğine göre 
Amerika ihraca- Amerika dan gön- çıkması!. Çünkü gazete fena pro-
tının Almanya derilen malların, 

SAHiFE S 

Libyada 

Bomba n1eydanı ne hal
de bulunmuştur? 

, 
. de 34 milyon L ey lehimle mühim Bu mevzuda temaslara Almanyaya yapı. v h d _, _, . .ç, pagandalar yapıyordu 

bir askeri kı'-'- b } b 1 lan Sov.vet ibra- ı Q U ua uenıza/tı J aa-" aş amış u unuyor 

Almanlar, dün lngilte
reye bazı hücumlar 

yaptılar bulundu met teşkil etme- catının boşluğu u9 et ini artırmasıdır Komu .. 01-st mebuslara ıı·d-
Bükreş. 29 (A.A.) - Polis, isyan si için kafi miktarda olmadığını be,·a· doldıırmağn yaradığını ilave etmişt?r. y 

esnasında çalınan pnra ve eşyaları natında bildirmiştir. Lord Halifaks, Rusyaya klilliyetli FAKAT BUNA IMKA" N YOK' detıı· cevaplar verı" ldı" 
meydana çıkarmağa çalışıyor. Külli- Vnşington, 29 A.A.) - İngiliz b~i- Amerikan malı sevkedildiğini ve istik- . · 1 1 

i\ •tli miktcmla eşya çalındığı anlaşıl- yük elçisi Lord Halifaks, hariciye müs. d . . ~ . ; )ladrıd, 29 (A.A.) - ·Almanların ( ı "" ld Ölü ve garaıı vardır, 
fak at miktarı azdır mıştır. teşnrı Sumner Vcls ile bir saat kadar balde ~ e bu mıktarın artabıl~c~gın., I naşiri efkarı telakki "edilen Enformas. vve GB saga vuru u 

go··ı·u··ştu""kten sonra ga·1e~rcı·1eı"' be .... ·a- cenubı Amerika memleketlerının rl::ı "'On U'azetesi yazı'-·or: • • 1 
Yetmiş kamyon eşya elde edilmiştir. .. l.c; ·~ ·' "' 

6 
" d d ı f 

Bıınların nrnt1ında rndyolar, dikiş ma- mHta bulunarak hariciye nezaretiyle S~v::etler. birliğine mal gönderrlikleri- . Alma~. bom~ard_ı~an ta~·yarele:i- şım 1 e SO a 111 

kineleri, piyano ve daha bir çok lüks tercihan her şeyden eV\'el Sovy~tler nı soylemıştir. nın. İngılız endustrısıne tevcıh ettık- . - · · · Kahire, 29 (A.A. '· - Bir kat· İtııl-
leri hlicumlar, lngiltereye kafi bir Londı a, .29 (A.A.) - ışçı ıtartısrn- "' 

e<>.\'a bulunmaktadır. Yakalanan "Niko- - ı B ı ı ı,~ k d f d f"l mez:ı t h ·p edı" "' y • t ·11" k h k darbe teşkil edemez. <en ey Y ı e ı.n:ş ar a aşı tura ın an, yan ı osunun .• rı ve a rı • 
la Fr~nçc:,ko adındn bir 1ej):one.rin ti- unanıs an mı 1 a ramanının ur• Ga;~ete ·, bombardımanlarda ölenlP.- Deyli Volker komünist gazetesinin len meydan, bugün Libyada İtalyan 
zeril1'1e 34 milvon ley bulunmuştur. n b l d d k 1 

Y .ı ld >.J ld •• •• kt• rin miktarını ''azdıktan sonra lngili1. h_arp nleyhindeki neşriyatı münasebe- nom a · ayyare mey anın a a an • 
Hükumet, bu işl .. r için yeni bir kamm muş Q Unu yo a yuruyece ır "' t 1 k J d b k J I b I d B b B" . ~ milletinin yüksek maneviyatının hiç ıy e apatı masın .. an ~ş a ce. za andı. şey er un ar ır. om a mgr!zı sa-
neşrcdccektir. rılmamas t f d J h kk hillerinde İtalyanların en mühim de-8 t f 1 • sah ' f d d k ı.· · • k t lı"I bir suretle sarsılmamış olduğunu ve Al ' ına eessu e 1 mesı n ın-Biikrcş, 29 (A.A.) - General Anto- ~ ~~ ara 1 ncı • 1 e e - dl anca uıı mucızenın ur arn 1 e- · d k" t· k · ı .· k d ·· ıi7. tat.·vareleri üssü ve meydanı idi. 

k 
• k b" • t kk'"l- .. n snstan ınhılal eden başvekalete Yunan ~· h""ktı. . . 1 1 manların liu gibi bombardımanlarla a ı a rır en, uvam amarnsın a mu- "" 

nes o, yem ·a menm eşe u u mun .. - .. .. .. . cegı u umet mahfıllerınce an aşı - ' ' k d"ld"kl . dd l Buradaki tayyareler, İngiliz deniz 
bet

. 
1 

1.- t d h . • . asett~ devlet bankası umum muduru sabık galibiyet edemiyeceklerini ·yazmakta za ere e ı ı en sonıa .re o unmuş-
c ı~ e J..l\:yana ın a arıcı sıy, ~ · · mış bulunuyordu. Bu esnada devlet .. 1 d t k+~d· tur Bundan sonra List 'Mitin teklif et- \kimi,· etine kat'i ·bir tehlike teşkil 

R U; dd .. d .. "h ·e dev nazırla.rdan Aleksandır Kordıs tayın ve ~o.r e evam e me ~ ır: · · " 

1 tolm~nyl anı.? .d
1:~ • •• u _ subz mh.~k: mretl"r. edil miştir. Yeni başvekil, ayni zaman- ricalinin hep i uyanıktı. .l\1 aanrnfih ;imanların, İngiliz adalarına askeı· tiği şu karar sureti tasdik edilmiştir: tmckte idi. Burası da şimdi İngiliz-

e erıy e yuru ugunu, u u ·u "' . . . . .. . . A k D l" v 11- · 1" · t" 
l 

. • b tala nıev da harıcıye nezaretını de uz.erme ala- halk, general Metaksasın •ahim bır çıkarmaları lazımdır veya onu ingi- vam ·amarası, ey ı o ACr gaze- erın e ıne geçmış ıı·. 
nra :m a genış manevı ra ı r • . . . . t · · h 1 h' ı k" d L d 29 (AA ) 1 T h a d 

11 
- .. ~ · t" rak )fetaksas kabınesının aynı olan ye- vaziyette bulunduğunu henüz bil mi- Jiz adalarının hariçle muvasalasından esının arp a ey ınc e ı propagan a- on ra, · · - ngı ız av 

ru o r ugunu . O) emış ır. ni hükumeti teşkil etmiştir. Yeni ka- yordu. Saat 6 ya doğru kanın deve- mahrum bırakmalıdırlar. Denizlere '!'ul sına nefretini bildirir. İngiliz hakim~- ve dahili emniyet nezaretlerinin tcb-

11 bine, bugün saat onda yemin etmiş ve ranı nğırlnşmağa başlamıştı. Son ne- kim olmıyan Almanya, bunu temin için 1 y~tin~n, faş~zmin n~hai şe~i1.~e ma~l.u- liği: Fra sada ana işe başlamıştır. fesini verdiği zaman karısı ile iki denizaltı faaliyetini arttırmak mecbu- bıyetı~:ıe ~aı.m oldugunu butun İngılız- Dün gece garp sahillerimiz açıkla-
Atina, 29 (A.A.) - General Me- kızı ba~ı ucunda bulunuyorlardı. riyetindeclir. ler ;nudrıktır.. . .. . rında düşmanın ufak mikyasb h ava 

yas tadilatı Laksas, bu .sabah saat 6,20 de ö!miiş- KRALIN BEYANNAMESİ Halbuki, denizaltı üsleri, çok biiyük harar suretının mutebakı kısmında faaliyeti olmuştur. Bomba atılma-
tür. Atinn, 29 (A.A.) - Yunan kralı tehlikelere mo.ruz bulunmaktadırlar. normal zamanlarda şiddetle arzu edi; ınıştır. 

Nazırların yemin ve 
mesul"yet işleri 

Garip bir tesadüf eseri olarak. B. ikinci Jorj, bütün halka hitaben aşa. len bu gibi neşriyata bu zamanda düş- Londra, 29 (A.A.) - İngiliz hava 

1 

Metahas, bundan tam üç ay evvel ğıdaki bey{lımameyi neşretımiştir: ltcılyan teb lig"' inde mana yarnyan maddelere karşı hususi ve dahili emniyet nezaretlerinin dün-
1ıemen hemen ayni saatte İtalyan ül- <Beş sene benim yanımda sürat ve yeni kararlar almağa mecbur ka- kü tebliği: 
timatomunu reddetmişti. :Malum ol - ve feragatle memleketimi idare c _ lınclığından, teessür beyan edilmekte- Bu s abah düşmanın bir tayyaresi, 

Devlet reisi, ihanetleri 
nasıl coz ıa dırııacak? 

duğu üzere bu ültimatomu kendi~iııe den, aydın zekasiyle devlete .. ·erimli H k At • • dir. • İngiltercnin şarkındaki kontluklardtı 
İtalya elçisi 0 gece tevdi etmişti. faaliyetin damgasını <lerin bir şekil- are 8 IÇID De i\Iütıeakıben ~Iorison bir nutuk söy- bir noktaya bir Ç-OK bomba atmıştır. 

A h b d 1 d 1 bu.. d .- •ı• ,.. liyerek .. hükumet.:i_n. h.ürriyet.e ne kadar 1.fa,_,.,1• ,.~ ölü .voktur. ög·leden. sonrn. cı a er uyu ur uyu maz, - e tatbik etmiş olan ve milli duygu- d t' 1 
- " -

h · b' k d k 1 enı ıyor e eh.em.mı).•et verdıgını an1atmış ve de- bir r.nk ta"'-',Yareler, cenup sahıllerını Liln payita tı derın ır e er ap.a- ,·u canlandırnrak düşmana, düşman " 
t At. h ı· · fl · · ··ı·· mıştır kı: -r,eçerek cenubı şarki mıntakası üze-

mış ır. ına a n ı::ıı, şe erının ° u- entrjknlarına karşı cesurane" ;•aziyet 
Vi"'i, 29 (A. A. ) - Dü•ı .. ·· ı··kı · kt o"'uk HU .. CUMLARI TAROETM IŞLER . - Maalesef dem.okrasi v.e. ha~p al.ey-1 rine bombalar atmıslardır. Pek aı 

'i mune guç u e ınanma a ve ~ ,., ılan Jan Metaksas, Yunan • 
an .. yn. anın rte~redilc·n 7 inci madde- 'lı"ı ı·u··zg:ırın ynladıt"•ı sokaklarcta ses. h' . hıne yapılan neşrıyat munasebetıylc miktarda ölü ve yaralı vardır. Ha;;;ur 

• •• /!> - tari ınin ebedi sımaları arasında 'Ye.r CEPHELERDE 6 TAYYARE 1 

sı mucib:ncc bütün nazırlar ve Fran- siz dolaşmaktadırlar. nlmak Oıere gö~Ierjni düny~wa kn- Dcyli Volker gazetesinin kapatılmas.ı 'rn hınduğu bildirilmemiştir. 
::.ız hükümeci erkanı sadakut y.emini General ~ıetaksnsın hayatını kur- DOŞU- RMU .. ŞLERMIŞ bir skmıdnl teşkil etmiştir. ı *----· 

' d I 1 . . l pnmıştır. Hatıraınna .~aygı gfü;ter- Londra, 29 (A.A.) - Avam kama-
y.qrnciııdar ır. >ev et reı~ıne ııac a • ~armak için doktorlar, bütlin gece mekJe bugiine kadar "i.''a"İ ,.e askeri İt ı ı b" h 1 29 İt 1 1 iSPANYA DEMIRYOLLARI 
] t · · ~ı k b · ·ı · "' "' a Yfü a ır ma a • - ıı yan ı·asııı<l,·ı l)e~·ıı· \ 7olk"r komu"nı·sı· •-r0 z.e-,a ıçın .raııı aca u yemı.n J e nazır- 1 k tl f t · J k 1 - .ı " ı:ın -Jijyü · gayre er ;ar e mış er ve o - sahalarda olduğu gibi amele Vt~ zira. orduları başkumandanlığmııı Lıugün ı 
lar ve erkan, haıeketlerini şer.:-f ve ıijen vermişlerdjr. Fakat, sabahleyin ata müteallik ıslahat sahalarında da ·~ . '. ~ ·- tesinin kapatılması münasebetiyle ce- .Nevvıı rk . 29 (A.A.) - Assosyctid 
namus trıefJwmlarım~ gQre ifa ede - . . . . . . neşrettıgı 2.~G numaralı r.esmı teblıg: reymı -.den miizaker.eler esnasınctn ko- .,, . . .. . . .. . . . si 

rkendıın general · 1 etaksası ölüm - eserrnm daıma aym heyecanla takıp Yunan <·ephesinde cereyan eden mev ·· · b ı d G 1 tb t Pı .. ss e goı c, Madrıd hukumetı, husu 
ceklerini bildireceklerdir. Bu ımret- l · · ' munıst mc us ar an n aer, ma ua · 

ml'.'"tlliyl't;'.. gerek şah~iyet}erine, edil,ec~ğ;ı~! ~ille~im.e 'te~in ederim. zi_i mahiy~tte harek~t. ne~ices~nde. mi.i- serbzstisinden bahisle işçilerin bu Ye· \'e imti~·uzh demiryol.ları i.şletmcleri~: 
g.•rck mnllarınn niddir. Nazır , yn bağlı bir k~lu olan, mi.lli ekon~mi- "\em hukumctımı:ı reıs ve nzaln •

1 
hım mevzıler ele geçırılmış, bır mıktar güne gazetesinin kapatılmasından ten- hilk,Umclc mal Eden hır emır neşretmı~ 

vul ~ k- erkiincl..!n biriııi, ihanet eder-' mizde kemıyet ve keyfıyetçe yuk - rının ~imdiye kndar milteveffnnın esir ve silah '.3lınmıştır. kidJ.ercle bulunmustur. Bunun üzerine tir. l Şubattan itibaren lspnnyndııki 
s devlet r 'İtıi k<>mli ve tıiti~;le tnh- 1 ~ek bir mevki işgal eden tütünctilük :zun zamandan beri mes~i ark~d~ş-1 Ha.va kuvvetleri faal ~~rette teşriki kürsüye gelen dahiliye nazırı Herbct bütün dcmiryolu i~letmelerj dedete 
ki kat ~ apt rac;4 ve hor türlü_ kayıd-: dığcr ekim işl~rinde? ziya.de. krediye mı bulun~aln~.ı,. bu eserın .. takıbme mes~ıde. bulunmı~ş1ar, duşmnnın b~- l\forison şu cev&bı vermiştir: geçecekti!'. 

n nzade ôlar"It» şu ıcl!zaları. tayin muhtaçtır. Mustahsıller, ıhtıyaçlan- de\'am edıleccgının en kat ı zımanı-ı t~r~ ~lnı mı, tahşıdatını, yolları, rnev- - Komünist nartisinin işletmekte 
decektir: 1 m knfi derecede karşıl~racak kredi dır. ıılerı bombardıman etmişlerdir. olduğu en çirkin bir hareketi kaldır- x • 

~ Milletimle beraber tahtım etrafın- . Bombardıman tayyarelerimiz ;'ela.lmanııza müsaade ediniz. Büvük ~hir- Arnavudluk harbz 
Siy,d huku_ktan mahrumiyetJ ~müesseseleri mevcud olmadığından kt k "' r 

Fransadn vE."ya•mti:;tE!mle'Kelerde ne~' dolayı ekseriya spekülatörlerin ve da sıkl bir surette birleşmiş lıuhınn•1 nı. e as eri hedefleri ve Atinarla de- !erimiz, hüyi.ik bçımbardımanlara ma- -llaıtarafı 1 oc:i Sahifede-
' ve ayni zamanda milli hayatımı7.m nıu·yolunu homba.nhman etmişlerdir . ruz kalırken, İngiliz milleti l.ıu bom-

znrct altında iknın~ lfdnr:i tt>Vldf, bir muhtekirlerin istismar ettikleri bir "~.n şerefli sahifelerindeki feYkalfıde Ccı·eynn eden hava muharebelerinde lıardımanlara göğüs gererken aile yu- . ~\l mı,:1.stır, 29 (~.A.) hudud:~v~·:~ı; 
kalede hapis. 1 mirasyediler çiftliği vaziyetinde kal. J~ğerli misaller<leıı ilham alaıı ııa - 5 düşman tnyyarei<i dlişürülmüştür. 2 vnları bozulurken ve aile ef~adından ııJansm.11~ ~rn.a~ud uk , 

'Ru cezalar on seneden fazla ' dev: rnağa makhCim bulunuyorlar. 1 v d f tnvyaremiz ·· ·· d.. · t" ınuhabırı bıldınyor: ., . f zır nı1m, ı unan or usunun şere · ussune onmemış ır. bazıları ölürken ~ehirlerimlı üzerine . . . . .... 
Itt memurlur,u yApmış olanlara da ihtikar tarzlarından yalnız bir "ta· • .•. Bi ırra · ~1 • t• d . ' Devclı deresı ıle Ohrı golu arasın-

me.;•d:rnında takıp ettıgı kahraman 1 6 zı vı aye ın e Dernenın •'c>nu- matem çökerken bu arsız politika- . . . l 
tevcih edifocekt1.ı. Devlet: "devlet re-' nesinin zikri bunun ağırlığı derece- .. . , bunda dü b' hl f k ~ ' dakı şımal cephesı boyunca talyaıı· ve rcuazznm mucacleleyı reda.c:ırlık şmanın ır zır ı ır a:srnm cıların yaptıkları nedir biliyor musu-
i·liği ile mesuliyet meratibidir. Dev- :.ini göstermeğe kafidir. i\Ieseıa . hiicumu t l d"l · t• f).. lar tarafından yapılan taarruz, bu· ve J eragatle sona crdırecckl<': vı; . nn e ı mış ır. uşmana za- nuz? Felakete uğrıyanlara yaklaşarak .. . . . . • 
Jet reisi, en biiyük mesuliyeti üzeri- l 000 kilo tütün kaldıracak olan bir emin olunuz muza!feraııe b•ı- neti- ) ıa.t ~·erdirilmi~tir. Tayya.re teşekkiil- harp aleyhinde bulunmaları, harpten gun .şı~<letle~mı~tır. t~alyan . tay~~ 
ne almıştır tnrihe karşı me'iuldiir. ekicinin tütün. satışına üç ay kala <:"} .: isal edeceklerdir. ı Jerımız dtişman ku,·vetlerini ve vesni-I miistefid oıanlnırın valnız kapitalis'- re1cı·ın ın faalıyetı .b~gun genış mık· 
Fakat devlet reisi, her kes~ mesuli- 200 liraya ihtiyacı olmuştur. Yukarı- ~. . . y . . tini zırhlı k il . b b ·t ı · p!rl:a olmuştur. Gıttıkçe dnha fazla 

.uuıun unımlılardan ~ım 11.rc ka - , • o aı mı om a ve mı ra • l~r olduğunu ve bütün yapılan bu mai- . . 
yet tevcih edebilir. M esuliyet, en kil-' da sözü geçen şahıslardan birisine d ld - . . . . . ~·öz ateşine t ~ ı d B ha alev nrnkınelerı kullanan İtalyanla • 

ı:; ar o ugu gıbı dısıplın ve vatan - " ' u~muş ar ır. u mu re· rafların lüzumsuz o1duğunu söyleme- . .. .. _ 
çük memura kadar uzanabilecektir. müracaat ederek kendisine lazım o- pervcrliğin ayni parlak cıelillerini bede yorulmak bnmiyen hilcum tay- leridir. rın bu taarruz hareketı buyuk hır ce. 

\'işi, 29 (A.A.) - Mareşal Peten, · ıan bu 200 lirayı almış ve buna mu - göstermelerini ister im. )'.are grubu bilhassa temayüz etmiş- Bu, maalesef böyle ol.maktadır. Ko- mretle .. ha~b~~en .. Y~nanlı.~ar tarafın-
nyan meclisi reisi Jul Joneneyi. me- kabil .tütününü transfer etmiş, til - AJJnh ı ·na t' .11 t" . k tır. . .. t t· . . a·· .. . d . dan puskurtulmuştur. Duşmnn tay-H 'k b 

1 
t- " ıı ı ye ı ve mı e ımııı ·ı.:v- _ . munı8 par ısmın, unya uzerın e ım- 1 • • •• • • • 

busan mecli i ~eisi eryoyu ·a u e tan kampanyası başladıiı zaman vet ve iradesiyle Yunanistan, ebedi Doglı Afrika~ındıı düşmanın Gala- tiyazlnrdan· en ;.z üıtifade etme.si la_ ~·aı eleı:ı· bılhassa G~rı~e ıl.~ Lın ara-
mi§tir. mahsulünü para veren adama piya- Yunanistan yaşıyacak ve bütün ec- bn.t ~ıntakasındaki hücumu tart!eciil- zımdır. Çünkü demokrasi ve hürriyet sıntlakı yola ~uv.vetlı hır ~u~um yap· 

---- ·a fiatinden 5 kuruş noksanına sat- dadımıza, kahramanlarımııa Hiyik mış~ır. düşmanıdrı. Deyli Volker gazetesine mışlardır. Fılorıne - S~lanık y~lu 

Tu,, tu" ncu" lüg"" u" moz mağa razı olduğuna dair bir taahhüt. bir surette muzaffer olacaktır.> Kenynda kuvvetlerimizin mükerrer l9ı10 da bir ihtarda bulunduk. FalCat. ve tayyare meydanına gıden hat şıd· 
name vermiş ve neticede akit yapıl- YEN İ BAŞVEKiL taarruzlariyle düşman çekilmeğe mec· ·artık bu neticeye vardık ve gazetenin detli hücumlara maruz kalmıştır . ln-

-Baş taratı 1 nc:i aahifede -
heden teşkilutlundırmakla kabildir: 

dığı gibi cereyan etmiş. ' Atina, 29 (A.A.) _ Yeni Elen b1~r edilmiştir. T:ıyyare teşekkiilleı·i- kapatılmasından başka çare olmadığı- giliz ve Yunan tayyarekri, dUşman 

1 - lüstah.sil cephl:!::si 
2 - İhractttçı cephesi 
M0STAHS1L CEPHESiNi N 
TEŞKILA TLANDlRILMASI : 

Bu hesaba göre, 1000 kilo tütünden başvekili, ı'sss de- doğmuştur. De;in mız' d.U~':1n.n k~.rıarı~ı, motörlü ve zırh- nı anladık. Bunu da nazikane yapıyo- gerilerinde_ ihtiyatla~a ve .nakil vas~-
• ,; şer .kuruş fiat farkı 5?. lira tutar. saygı ile anılan maruf bir iktısatcıdır. lı 'csnıtını. mu~aşır ::ıurette bombar- ruz. Size b'ir vaka anlatayım: t~larına hucum etmışl~rdır, E~ mu· 

Bu elli lira 200 liranın uç aylık fa- 11 k k .k 1 ttikten-sonra ba k _ clımnn ~tmışlerdır. Gazetenin kapatılması için vazifesi- 'hım hava muharebelerı Şkumbı neh, 

Alıcılar sermayeleriyle, ticaret 
teknikleriyle, me~aat tesanüt ve iş
tirakleriy~e organize ve disipline bir 
haldedir. Müşterek menfaatler ekse. 
riya onları muayyen bir mübayea 
taktiki takip etmek maksadiyle an
luşmağn evketmekte ve dolayısiyle 
mi.ıstahsilc karışı fiat kırıcı bir siya
set takip etmek imkanını bulmaic:Uı.-
aırlar. 

Halbuki bu mütesanit alıcı cephesi 
karşısında tutün müstahsilleri tama
men teşkilatsız bir.vaziyettedir. Müs
tahsilin dayanabileceği ne bir kredi 
müessesesi, ne de birliği vardır. Her 
ne kadar kurulan kredi kooperatif -
kri nıüstahsiller·n ihtiyaçlarını kar
şılamağa çalışıyorlarsa da sermayele 
rinin darlığı hnsabiyle yaptıkları 
yardımlar mahdut bir sahaya inhisar 
ediyor. Tütün istihsalatiyle uğra~er. 
200,,000 müstahsi1iiı bilhassa i~tih

:sal kı edisi bulamamak yüzünden ne 
büyük sıkıntılar çektiği ve dolayısiy
le mah:;ulünil bazen yok bahasına 

atmak istirarında kaldığı umumi) et-
1" bilinen bir hakikattir. 

Halbuki ziraatin ince ve bil~iy• 

~ d u u u ı ma e n a • İ .1. ta 1 . A . b . 1. d 
!~id~r. Ve senevı yüz e yüze mua - cılı8'a intisap etmiş ve Yunanistan _ r ~gı ız yyare erı~ smaraya .-\kın- ni gören polise, mürettiphanede bir iş- rinı~ ~an~a ı şı~a ın e cereyan 
ıldır. d .,. .. k t şkil eyle . t' la ~ apmışlardır. Ha:-ar yoktur. Soma. çi su sözleri ~öylemiştir. etmışt1r. Vç İtalyan bombardıman 
'Iiütün müstahsilini tefecilerin t · a~zum ~~~mt~u c m·ır ~nı\ır. !ide bir kasabada halkı mitralyöz ate- ~Ben ha~·atımı kaz~nmak için bu- ayyaresi, İ ngiliz avcı 'tayyareleri 

mürabaİı.cılann ve mutavaşsıt tile- zun mu .. d ~ una~ . 
1 

1
1 

an a: şine tutan bir İngiliz 1avvaresi -dafi rada bulunu;.onım Be~ onlardan de arafından mecbur edilen bir muh&-
car denilen n ev 'ima mürafaacıların sbı umku~l mu ur mua1vı~a

1 0 
an yenıl .füı.taryalarımız tarafından. düşüriilmiiş ğilim · - L"ebeden alelacele Elbasan istikame· 

.. aşve ı , son zaman a .. a gcnera tlir · . . 1 · ·· t , 
zebunu olmaktan kurtarm'ak ve 'f.u - 111 t k k b" . d 1 d · Morıson şözlerine !;övle devam et tınde kaçmış ardır. Bır duşman a) • 

u •e a sas a ınesın e sosya ym· ırrt · • · ·• " • y 

tilnfi bir spcküli yon m evzuu olmak nazırı bulunmuş ve müteakiben Yu _ MACAR HARiCiYE ·NAZIRLIGI miştir: :ıresi hasara ugratılmı§tır. . 
!urumundan çıkarmak için istihsal- .11. b k ··d ·· 1 .. y •• B 1 . . ~ - Geçen sene mavısta büvük bir Relgrad, 29 (A.A.) - Havas RJ~uı· 

.. .. . . . nan mı ı an ası umum mu ur uııu- uc npeşte, 29 (A.A.) - Sıyası . : - . . . . . . 
den satışa kadar butun ışler sıl~ıle- ne getirildiofoden nezaretten çekil- mnhfille d K t Ç k' . , .· lif . tehhkeye maruz oltlugumuz znman ılk u bıldırıJ or · 

hududunda . . 'ht· 1 k l .,~ b" • ' 1 r e on a ının yeııne .u n 1 f y • • • İt l ·a Yugo la. sının ı ıyaç arını arşı ıyacaK ır miştir caristanı B .. k. 1 .. · B d t . c e a sng tarafa bır darbe ındırmlş- a ) n - s •" 
tiitün bnnkası çatısı . altında olmak ' h . . . 

11 
u 1.eş e çı." 1. ~~ 0 ey~n tik. Bu da hükumetin emriyle yapıl - 'Hin hava tehlikesi işareti verilmiştir• 

. . . . .. . . rlan Metaksasın hayalı arıcıye nezaretıne getırıJccegı tahmm . . Fl . . . h .k. . b" l 
il.zere. yetıştırıcılerı sularn.a, ı~tıh- J . eçlilmel5tedir. ~ış~ı: Şımdi de ~o1 tar~fa ?ır darbe . üv.'.yct: m~ç ul ı ı tay) are, ır şe 1: 
sal, kredi ve satış koopera'tıflerı et- Jan Mışel Metaksas, 1871 de İtak'da mdırıyoruz. Hükumet hıç bır gazete- n uzerınden alçaktan uçnıuşlard ıı · 
rafında toplamak ve bunları bireı· doğmuştur. 1897 muharebesine ve 1912 det" sonra başvekalete getiri1mıştir. Mc nin kapatılmasına taraftar değildir. Bir kaç hafta evvel Suşakyanın birin
birlik halinde taa.zzuv ettirmek lfi- Balkan harbine erkanıharp zabiti ola- taksas, parti ihtilaflarından doğan ka- Fakat nazik zamanlarda böyle şeyler "'i defa bombardımanını milteakiP 
zımdır. Yalnız tütüncülük bün~·esin- rak iştiı;ak etmiş, 1915 de umumi el"- rışıklıkların Yunanistanı bir uçuruma yapılabilir. Elimizdeki ;:;alahiyetleri ~nyyaı~c dafi batnrsalarına ateş nç • 
de meknuz hususiyetler dolayısyile kanıharp riyasetine tayin edilmiştir. sürüklemek~ olduğunu görerek, 1936 bir komUnist gazetesine karşı knllanı- maları emredildiiifoden tayyarelere 
bü teşekküller son tarım k'redi ve 1917 de kral Kostantinin tahttan indi- 4 Ağustosunda parlamentoyu feshet- yoruz. karşı bir topçu ve mitralyöz ate.şi 
tarım sntış kooperatiflerinin umu- rilmesi üzerine kendisi de tehcir edil· mek suretiyle yeni bir rejim ihdas et- Müsamaha hususunda bizim gibi ı'mıştır. Meçhul tayyareler Fiyll-
mi idaresine tabi tutulmamalı, müs- miştir. miş ve Yunanistanda milli birliği tesis bir hükumet, dünyanın hiç bir tarafın- mc istikametinde kaybolmuşlardır. 
ta kil kalmalıdırlar. Metnksas; uzun müddet menfada etmiştir. da yoktur. Fakat elimdeki salahiyetleri Atina, 29 (A.A.) - Emniyet ne -

Tütünlerin yalnız borsada satıl. kald ıktan sonra, Yunanistanın son Jan Metaksas; krallığın iadesinde kullanacağım, harekete geçeceğim. A- znretinin tebliği: 
malarını kanun yoliyle temin eyle - Cumhurreisi Zaimis zamanında affa mlihim bir ro1 oynamıştır. vam knma.rasmın dn böyle clüşiindiiğU- Diişman tayyareleri, Selanik şeh-
mek de milstahsilleri alıcılara kar- mazhnr olarak tekrar mem1eketine Müteveffa başvekil, Yunanistanın nil gör!iyorum.~ rinin askeri hastahanesini hedef it-
~ı muhafazaya yardım edecek bir dönmüş ve 1926 da siyasi hayata atı- en eski ailelerinden birisine mensup- tihaz ederek bombalaı· atmışlardır· 
tedbir mahiyetnide telakki .:!dilebi- larak mebus olmuştur. Müteveffa baş- tur. Ailesi, aslen Kefalonyalı olup, NANKİN·JAPONYA Hastahane müstahdemlerinden bir Jd 
lir, vekil, parlamentoda bir fırka teşkil et- 1868 tarihinde ecdadından biri, Vene- Tokyo, 29 (A.A.) - Nanldn hüku- si ölmüş ve 10 kişi yaralanmıştır· 

..... SONU YARIN - mek suretiyle çalışmış, memleketi içia dik cumhuriyeti~ yaptığı hizmetlere metinin, japonya nezdindeki elçiliğine Bazı Makedonya şehirlerine de bonl
çok mücndclelerde bulunmu~ ve 1936 rnilkafatan kont payesini ihraz eyle- tayin edilen Şo-~Ii-Mi tayyare ile Nan- balar ntılm~sa da hasar ve insanc11 

da yapı lan umumi intihapbn bir miid- mi~ti. kinden Tolcyoy<ıt hareket etmiıtir. zayiat olmamı~ır. ANADOLU 
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• 
30 İkinci kanun 1941 Perıem!Mı \ARADOtO)' -Sahife 3-

HİKAYE RADYO Vakıflar paviyo- lzmir sicili ticaret me
murluğundan: 

sabaha 
Geldi • G u·· z EL K o M şu . BUG. o. NKO P.ROGRAM nund.a ilaveler Tescil edilmiş olan (M. ve J. Taran-

to ve kumpanyası) ş>rketi şeriklerin-
karıı idi, odamın kapı&ı 8,00 program, 8,03 ajans haberle-

! V H Ş d de Mois Tarantonun adı esas mukave-ça ındı: YAZAN: PERİHAN TEKiN rı, 8,18 müzık: Hafif ·program (pl.), e ısar, a ırvan . 
«- Tak takı• _ . . . . . . 8,45/9,00 ev kadını, 12,30 program, "} • • lenamede Morıs Taranto olarak yan-

K. Bahar geldi geleli Safi daha bu- sı bır nevı eskı külhanbeylerını andın- 12 33 il 'k F l h t' 12 50 . Camı erı tamıratı lış yazımlış oldu""· d (M . T - ım o?.. ' ' ' ., d K d d k .b b. 1 , m zı : ası eye ı, , A.J ans .ıs un an oıs aran~ 
Ben ıreldim.. gün ilk defa, balkona ~ıkıyorau. Etra- yo_: u. a ının a: .ı ar. ır ~~ om.~- haberleri, 18,05 mllzik: Karışık şarkı- . Fu.ar sahasındaki paviyonlar için to) ~linde tashihine mlltedair be-

- S • ld' f k k' fı seyrederken, gözlerı caddenin tam dıgı muhakkak; lakın, gilzellıgıne soz !ar 13 20114 00 mtizik. Karışık ıırog şımdıden bazı müracaatlar vuku bul- . k . . 
en mı ge ın, a at sen ım. k t yok Ne diye sank' b d rkanlının kah • • • · - t V k fl yanname tıcaret anunu hükilmlerıne 

•in? ": karşı hizasında i apar manın açık du- .. . ? '. u e ı . ram (pl.), 18,00 program 18,03 mü- muş ur_ a ı ar paviyonunda ta _ .. . .. 
" ran penceresine ilişti İçerde genç bir rını çekıyor. İşte, ışte, adam gene, onu 'k R d k (İb h' mirat ve ilaveler yapılacaktır Pilin gore sıcılın 2927 numarasına kayıd ve 

- Çık t b k . · • 1 d k d d zı : a yo caz fil estrası ra ım · . . .•..• 
a a .. kadınla bir delıkanlının ileri geri, iti- saç arın an avra ı, yer en yere çar- Özgür 'da es' de 18 40 .. 'k· ş _ hazırlatılmıştır. Vakıflar idaresi tescıl edıldıgı ılan olunur. 

Çıkı k' · b 1 d Y ı s·f· -· ı · · k seyr t 1 r ın • • muzı · ar ' nn; unseyı u ama ım. a - şip kakıştıkları gözüküyordu. pıyor... a ı, goz erını açara • e - k t" k'. tak . 1 19 15 k Hisar ve Şadırvan camilerinin tamiıi-
nız. d -ı d h 11 1 k d t' - . b b d b' - ı, ur u ve sım er, , onuşma 

• ag ar a a aç ı e en müt - Bu manzara üzerine gayri ihtiaY"i ıgı u ar e eye, ır mana vermegc (K d · .. ta ·ı 19 30 . ne yakında başlıyacaktır Tamir için 
hi· b · - k h d dl "b' ' ' - 1 k b' d h d ef , ara enız ropor J arı, , a1ans ! . • ır sogu , ay u ar ırı ı, ıopa. karşıki komşuları, daha yakından gör- ça ışır en, ır en eyecanın an n es, h be ı · 19 45 .. 'k. R d · stanbuldan tedarik edilen malzeme 
•ını k 1 1 d 'b' ld a rerı, , muzı . a yo ınce 

apı ara, pençere ere vurarak mek arzusuna kapılarak, çekmesinden urur gı ı o U- saz hey t' 21 lS d te · 20 45 şehrimize getirilmiştir. teh . b d Z. d . . b' b k k ld e ı, • ra yo gaze sı, ' rı aamıı ve ar sokaklar arasın- dürbününü çıkarıp ayni istikamete doğ ıra; a am sıvrı ır ıça a ır- il 'k. K l l 21 00 ·- 'k. Z 1 ] 
d h .. 1 k d 1 ak .. d' 1 m zı . eman so o arı, , mıızı . e ze e a omurdanarak, bağırarak, pen- ru gözüne ayarladı.. mış, guze a ına sap am uzerey ı .. n· 1 ••• teki . 21 30 k 
•e k ı· s·f· 1 d d' - d · ın eyıcı ıs erı, ' onuşma Du" b h t 5 55 d G 0 0 ı 
T re apı arını, kepenkleri, karı§tı- Kadın, şimdi, kollarını göğsü ilzeri- a ı, ar casını, seyre eme ı, ıra esı e- ( hh t t') 21 45 U "·. R d n sa a saa , '' ve .v c n 
tı d ı· d 'd k k d' · d' l sı a saa 1 ' ' m ZU\ • a yo or- l'orb l k d .. · j 

1: Beyanname 
İzmir sicili ticaret memur

luğu resmi milhrü ve 

F. Tenik imzası 

Beyanname 
P uruyordu .. Kı'min geldiğini an- ne kavuşturmuş, kabarık saçlı başını, ın en gı ere , en mı mer ıven er- k t (Şef· H ~ 'd Al ) . 

30 
a ı azasın n uçer s:.nı;) evam 

111 dını, sert hareketlerle dalgalandırarak ada- den aşağı dar atıp, bir solukta caddeyi es ra~ı beri ·. 2
2 4:ı Uz'~arC, ~· d erl?n oldukça şiddetli iki zelıde olmuş- lzmirde Fevzipaşa bulvarında kiiin 

Soğuk, kar, fırtına ... Ve; kömür mın üzerine, dişi bir kaplan gibi' atılı- geçti, karşıki apartmanın me.rdiveıı)- a(Jaln)s 
2

8

3 251
e2r

3
'·
30 

' mnk' 
1 

: az an tur. Hasar yoktur. (M. ve J. TARANTO ve KUMPAN-
b h l .. d'- d d'· d k ak P. ' ' ' yarı ı program ve ZABIT.' A u ranı ... Dişlerimizi ııkalım karile- yor, hakimane bir eda takınıyordu. erını or er, or er çı ar • mevzuu k -"'tDA YASI) unvanlı şirketimizin tesisine 
rinı: bakalım belayı naaıl atlataca- Delikanlı, bunlara, birden mukabele- bahis dairenin kapı zilini uzun uzun apanış. r-·-·-·-·-·-·-·' mütedair olarak İzmir üçüncü noter-
iız ! .. ye başlamış olacaktı ki, kadının, gitgi- çaldı_ 1 1 Sarhoşluk: r- . 

•• , de, azametli tavrı sukut etmeğe baş- Biraz sonra, kanat aralanınca, beş S p Q R Karşı;· akada Mimarsinan sokağın- ıgınce resen tanzim ve tasdik kılınmış 
• • !adı ve pmcerenin sağına doğru geçip, dakika evvel, katil olmak üzere olan, • da İbrahim oğlu Kadri ,.e Hüseyin sar olan 9-haziran-1938 tarihli ve 1457 

Bir facia gözden kayboldu. delikanlı ile burun buruna geldiler. Ev f udbol, atletizm hoşluk saikasiyle kavga ederek bıçnk- numaralı mukavelede ve buna m!lste-
lıtanbulda bazı randevü evlerin· Delikanlı, oohdidkarane kollarını sahibi, asabiyeti son hadde varan ve la birbiriııi hafif surett" yaralamış- nid gene ııyni noterlikçe 9-6-938 tari-

de, ı ı-14 yaıında kız çocukları er- kaldırarak, a.rkasıııdan gidince, kadın, hey~c~nından nef~s _nefese ~olu.varı Bu. haftanı~ fudbol ve şub.at 9~1 !ardır. ı hinde 1459 numara ile tasdik edilen 
~eklerle beraber yakalanmıf. Soğu- odanın kapı tarafına iltica etti. Şimdi, Saf~yı b~t.an aşagı suzerek b1r arlım atıetızm faalıyet programı şoyledır: Bıçakla tehdid: Rirkülere şeriklerden MOİS TARAN-
ııa rağmen, terlediğimi, kalın bir bu. biri ilerliyerek diğeri geriliyerek vazi- gerı ç~ıldı: . ? .. sa~t 12 de Altınordu. - Kar~ıyaka Keçecilerd<; İnkılap sokağında İsnıa-~ TO'nun ismi yanlışlıkla MORİS TA-
h~r tabakasının elbiaemden bulut yet almağa çalışıyorlardı. Delikanlı, - Kımı aradınız, efendım ·.. ıkıncıler maçı (Hakem . Muzaffer i. oğlu Cemal, bir alacak meselesinden RANTO 
ıııbi çıkarak etrafımı sardığım ansızın atılıp, karşısındakinin, gür saç Bu esnada, odadan çıkan, ~uzel ka- Koral), saat 14 de Demırspor - Al - Mehmed oğlu Hasnnı bıçakln tehdi·l olarak yazılmış olduğundan 
duydum. _ ]arını bir hamlede kavrayarak gücü dın da, adamın yanına gelmış, kolu- tay (Hakem Mustafa Şenkal. Yan etmiş ve tutulmu~tur. m€zk0r mukavelenamenin muhtelif 

Bu yaı n ya d ? yettiği kadar hırpalamağa başladı.. nu samimi bir tarzda onun omuzuna hakemler Faruk, Atıf), saat 16 da Hırs1Zlık: yerlerinde ve sirkillerdeki MOR!S TA-
Tam m'ek:ep :~,~ Hem de mekte- Safi, kendi kendine - Hay, kalıa dayayarak, merakla Silfinin yüzilne ~ltın~rdu - _Karşıyaka (Hakem Fe- . Odunpazarında Mehmed oğlu 11ıra- RANTO ismini (MO!S TARANTO) 

lıin ilk baoamaklarındeki yaş .. Hat- herif!. Diyerek parmağı ile dürbünün bakıyordu. . rıd .sımsaroglu, yan hakemler Alil- hım; Ali oğlu tuhafiyeci B. Nacinin/oıarak tashih eylediğimizi beyan eyle-
tô. ve hatti., bu yaıtaki çocuklara camlarını sildi; bu kısa fasıladan son- - B_:~, karşıkı apartman komşunuz eddın, ?sman). mağazasından altı tane peşkir çalar- riz. 
İmalathanelerde fabrikalarda bile ra, tekrar, o istikameti aradığı zaman atlet Safı_ .. . . Atıetızm: ken tutulmuştur. !zmirde Fevzipaşa bulvarında 161 
İl vermezler.. Halbuki 0 bedbaht _ pencereyi kapanmış buldu. Adam sen -. Te~erru~ ettı.k. Bız de .. Ya:ının Bütün bölgelerde şubat içinde ge- * Keçecilerde Yerli Ürilnler şirke- 17 No. da icrayı ticaret eden (M. 
lar in•a t' t' t" · ld ğ b de .. Nesine gerekti zaten elalemin artıstlerındenız. Bıraz evvel yem nu- ne! direktörlük koşusu yapılacaktır. ti mağazasında Mustafa oğlu Hasan ve J. TARANTO ve KUMPAN-' n e ı ıcare ının yapı ı ı u ' ı d • ' 
nıeı'um ve karanlık evlerde, küçü _ manzarası!.. Lakin, dürbünün himme- maramız 0 a~ ...Apaş ansu nı prova Birinci hafta: Üçüncü kategori Remzi oğlu Mehmed Nurinin ceket, YASI) unvanlı kollektif şirket 
ciik, körpe vücudlarını aç, gözü ka- tiyle, pek yakından görmüş olduğu etmek'.e 0.ldugumuzdan.. . (350~ metre), ikinci ve birinci ka- kıravat vesair eşyasını çalmış, yaka-, şerikleri JAK TARANTO, JO-
•a h 1 genç kadın da bir hayli Jı1.tif malılOk- Safı, lakırdının arkasını dınleme - legorıler 7000 metre. lanmıştır. ZEF HAZAN, JOZEF ESKENA-

rnıı§ ayvan ara &atarak para ka- ' • ke d · d ı b ı dan geld .. · • · 
'lmağa çıkmıılar., Onların, bu ıu- tu. lnce, mevzun b'.~. endam, kıvırc'.k g~,. ~ ın ~ meca ~ ama ' 1~1 

.. İkinc'. .ha~'.ıa: ~ütün b~lgelerde • * Anafartalar caddesinde Sad~k zt, MOİS TARANTO. 
kutu •üphe · k' h k lk · saçların çerçeveledıgı muntazam bır gıbı pur telaş, merdıvenlerden 'lŞagı bolge bırıncıhklen kır koşusu hazır- oglu sabıkalı Mehmed, paçacı Kemahn İmzaları. 
. , ... aız ı, ı;a a a mıf cm- . . . . saldırdı.. · ... · · 

•ı:vetlerinin kudurmaaından ileri el- profıl, ve kıvrak, bıçımlı kollar .. (Me- . lıkları. dükkanından sekız !ıra çalmış, yaka- Umumi No. 652 Hususi No. l /1S8 
Rıiyor 0 1 .. h . k. . . gk selenin iç y!izünü bilmemesine rağ- Artıstler, arkasından baka kaldılar. Üçüncü hafta: Bütün bölgelerde !anıp adliyeye verilmiştir. İşbu beyanname altına konulan im-
ea:~·ı ' 1 n ardt~~ll esd•~ Oı, trndoıya ın men) onu, bu kaba herife karşı, milda- Kadın, bir kahkaha atarak: kır koşuları (Böl"'e birincili1h) I J 

u omuf e11 ı er ır ra a on- Del'. b' 'h h !d 1 n· .. ., .• Jı·------------•ılZaarın zat ve hüviyeteri marufum 
la.rdan baıka meıul a~amak ıizım _ faa etmek arzusu, içinde adeta yer et· k - k ınıtnt ırı er a e... ıyerek, üçüncü kategori 4000 metre, JI inci A N A o o L u !zmirde Fevzipaşa bulvarında 16/ 17 
d meg· e başladı apıyı apa '· b' · · k t 'l 7500 t N d · t' t ed (M • ır? .. 11-14 yaıındaki kız, kaç ran- , . . · . _ . ve ırıncı a egorı er me re. o. a ıcrayı ıcare en . ve -· 
de .. · d ı ı ı Ertesı gtinU, aynı satte, Safı gene 1 1 Dördüncil hafta: Türkiye kır ko- - TARANTO ve KUMPANYASI) un-YU evıne a mıı o uraa o ıun, rene d .. b" .. .. . 1 . . .. p J~ ~ l!:=lte !S\ 
~a..,allıdır, gene masumdur.. Fakat ur unuıı.u göz e~ıne dayamış, bır gun [::) Q U iiii2I ~ şusu birilinciliğinde bölgeyi temsilen Sahibi .., Baımuharrirl · vanlı kollektif şirketi şerikleri JAK 
l>ıeaul kimdir ve bu hal, bize neler evvel şah~d oldugu manzaranın aynen koşacakların hazırlığı ve idmanla - HAYDAR ROSTO ÖKTEM TARANTO, JOZEF HAZAN, JOZEF 
•ob)u"yor · t ı d d tekrarını, bu defa daha alaka ile taki-;ı OZOMı riyle iştigal edilecektir ESKENAZİ ve MO!S TARANTO'-, ; lf e meıe e ora a ır. . · • 

edıyordu. Adamın kı1ığı, kıyafeti pek K. s. K. s. Müsabakalar atletizm ajanı Sait Umumi Neşriyat MOdOr11 nun olduğunu tasdik ederim. Bin do-
• • adi bir şeydi Eskice, siyah kostümü- Çuval Odyakın riyasetinde bir hakem hey- HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR kuz yüz kırk bir senesi kanunusani a-

T a blo nün yakasına renkli bir kaşkol sarmış, eti tarafından idare edilecektir. yının on dördilncü salı gilnü. 
I . . alnının bir tarafından §ne doğru sat- 316 İnhisar ida. 15 50 17 50 Bu müsabakalara her kes iştirak- Ab 6 Aylıiı 800 14/1/1941 

1 çınde yaıadıgımız zamanın· bazı kan, yağlı saçları, tıraşı uzamış yana- 226 üzüm tarım 17 33 te serbesttir. One:Yıllıtı 1400 ıı:r. İzmir üçüncü noteri Süreyya 
•lılolarını çizelim: ğına kadar dilşüyor, heyeti umumiye- 203 M. j. Eskina 16 28 Yabancı memleketlere 27 Ura Olcay resmi mühril ve imzası 

Gece yarısı .. Bir evin, e&lcı\ bir na- -- 161 Ş. Bencuya 15 16 50 GELENLER Umumi No. 1250 Hususi No. 1/188 

k~ır - yok yeniai de olabilir . evinin telleri kesiliyor. Zından, zından.. 159 M. Beşikçi 15 50 20 idarehane ı ikinci Beyler aokak İşbu beyanname suretinin dairede 
•pısı çal o k 1 K ş h" ı d .. ıı·h ı Manisa mebusu B. Hüsnü Yaman, ınıy r veya ırı ıyor. a - e ır er arasın a muse a :ırup ar 125 P. Klark 14 39 saklı 14-1-941 tarih ve (652) numara-

••ıılıkta d 1 taba c d 1 k 1 • · ·ı l' H ık Ticaret Vekaleti o"lçiller U. müdürü B. a n a, a ı ıç ıçen- ı er ıyor.. ırsız ı eıya tatmıyor.. 31 Y. E. Bencuya 22 22 lı aslına uygun olduğu tasdik kllındı. 
Ye ııir l Y t kt k ı s k ki d k d k'" k ı ı · 'b" Lemi Aksoy, ve Maliye müfettişi Bay Gündelik Takvim 
1 • en er var.. a a an çı arı an o a ar a, u uz ope eı erı gı ı 20 A. Recep 19 50 19 50 Bin dokuz yüz kırk bir senesi kAnunu-
0ır ada k ld ı f ı t ı · dl · B k b'I k Zeki Kerempo Ankararlo.n şehrimize 136ı0 Muharrem 1 m a ırım ara ıra ı ıyor. ı.naan cese erı... a an ı" yo .. 20 N. üzümcil 25 25 sani ayının yirmi yedinci pazartesi 
t>ıın, dan ... Bitti, tamam!... Bu hal, yı'rminci asırda oluyor .. Bu - 19 jiro ve şü. 33 33 gelmişlerdir. EVKAT günü. 27-1-1941 

Biraz ileride alevler... Bağrııan , ra&ı, bir memlekettir ırı'.ıya.. Kendi 18 M. H. Nazlı 30 30 D 0 k t O r S. D. S. O. S. B. 
Ç11irııan .. Yangın var .. Hayır, yan- kendime mırıldanıyorum: Sabah : 7, 16 
tıın değı'I, soygun var .. Hatta kasap- - Ne mutlu Türküm diyene!.. 1298 Behçet uz Ôğle :12, 26 
lık var .. Evleri ba11yorlar, mağaza ke Biriz, beraberiz_ Aıil kardeıler küt- 224383 • -

Akıam: 
Yatsı: 

lmaak : 

17, 17 
18,52 
5,33 

Harç pulları aslına yapıştırılmıştır. 
30 kuruşluk damga pulu 

İzmir üçüncü noteri Süreyya 
Olcay resmt mührü ve imzası l>eııkleri kırılıyor... Daha ötede de lesi halindeyiz, dünya bize imreni - --- Çocuk hastalıkları lkladi : 15 02 

&okakları tutan gruplar, cayır cayır, yor. 225781 mütehassısı 'jJ -
karıılıklı •ilah sıkıyorlar.. Elektrik - • - - S A P A N No. ' Fehmi Bencaıı Bütün lzmirlilerin mi&afir oldukları 

Ankarada: Yeni Şehir Palas: 

lstanbulda: Yeni Şehir Palas: 

it Bankası civarında maliye 
bahçesi kar§ısında: 
TELEFON 3949 

Tepeba9ında Şehir tiyatroau 
karı ısında 

- - - TELEFON 41300 
TürkiYenin birinci sınıf otellerinin en iyisi ve en konförlüıüdür • 

GEL/LER : Dostlarınızı ancak bu otelde bulabilir&iniz 

-™"' 
EGLENCE GECESİ 1 

Deniz Gaziııosunda--
Perşembe akşamı saat (8) de başlanacaktır 

Yeni sürprizler .. Masalar yemeklidir. 
İki giln evvelden angaje edilmesi mercudur. • 

7 
8 
9 

10 

11 
INCIRı 

Çuval 

16 
20 
25 50 
31 

az mal var 
Yok 

Hastalarını 11,30 dan bire kadar 

Beyler sokağında Ahenk matbaas 
yanında kabul eder. Makine Tamir hanesi 

Zayi 
Urfa gümrilk muhafaza alayından işi !;Ününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

aldığını Nisan 940 tarihli askert terh;s nunla iftihar eden bir müessesedir 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini alaca- ' E.eataııe puan demlreiler 4'1 • 19 Telefon: 8991 

K. !I. K. S. ğım için eskisinin hükmü olmadığını '-::::::::::::::::::::::::::: 
ilAn ederim. p .. 

120 D. Arditi 7 7 Uşak Karaağaç mahallesi 5 No. TAYYARE sı·nemasından· 
104 Şerif Remzi 10 825 12 lu hanede Mustafa oğlu 832 do- 1 

28 !zzı. ·~ A. F. 12 ğumlu Mustafa. f'l .1 . . b d 
'f'"Ç 12 fi Senenin en büyük ve seçme ı m aerı erımızi bozmamak için a ema 

hiç bir filmin bir haftadan fazla gös terilemiyeceğini, yalnu: bir çok 
252 Yekun Halia ıreytinyafmdan mamul .. k ü t 

takdirlere mazhar olup ırorme arzusunu izhar buyuran sayın m f e-
125006 Dilnkii Omer Muharrem rilerimizin bu talebleri karımnda MECBURi olarak: 

-- Çamaşır Sabunu 
12564~ U_ yekOn 

ZAHiRE: TOPTAN KiLOSU BARBAROS DEVRİNDE VENEDİK 
150 .çuvaı· arpa :·s;ö :·a~i> 36 Kuruştur PILMINI per§embe ııünü de HALK MATiNE fiatleriyle göıterece-

ğiınizi arzederiz. 
200 çuval pamuk Ç. 7 75 7 75 ' -
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1 D U Y D U K D U Y M A D 1 K D E M E Y İ N ! . . Bu akşam saat 9,30 da = 
~ Bütün lzmirin aylardanberi sonsuz heyecan Ve Sabırsızlıklarla Beklediği -
~ DÜNYANIN SEKiZiNCİ HARiKASI _ 

i . i T R u y s 1 "TURKÇE SÖZLÜ,, ; 
;::: = 
~ TAYR ONE POVVER - MYRNA LOY = 
~ E L ff A M R A' Sinemasında Sayın Halkımıza Bu Akşam Saat 9,30 Da. • ~ 
~ İlk Olarak Takd=m Edilecektir. § 
~ . -
~ Fiatlerde zam yoktur. Localarınızı lütfen evvelden kapattırınız. ~ 
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• 
- Sahife 4-

lzmir sicili ticaret me- fzmir Öelediııe.,inden: 
1 - İzmir şehir rehberi klişeleri-

murluğundan: nin dört renk üzerine 2000 adet tabet-
(Nuri oğlu Enis Sevil) ticaret un- tirilmesi işi fen işleri müdürlilğünd~

vaniyle lzmirde Yeni manifaturacılar ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek
çarşısında 53 numaralı mağazanın bi- siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
rinci katında fabrikalar ile el tezgah- 528 lira muvakkat teminatı 39 lira GO 
tarı tarafından imal ve dokunan ma- kuruştur. Taliplerin teminatı cum
nifatura, kazmir ve emsa1i pamuklu huriyet merkez banlaısına yatırarak 
ve yünlü mensucat ,.e bilümum hubu- makbuzlariyle ihale tarihi olan 10-2-
bat, üzüm, incir, tütün, pamuk, zeytin- 941 pazartesi günü saat 16 da encii
yağı vesair mahsulatı arziye ticaretiy- mene milracaAt!arı. 
le iştigal eden Nuri oğlu Enis S<ıvilin 2 - Salhanede 268 sayılı sokaktan 
ticaret unvanı ve Nuri Sevile verdiği denize kadar aeylap zamanlarında top
temsil vekiiletnamcsi ticaret kanunu !anan suların akıtılması için 100 met
hükilmlerine göre sicilin 2926 numa- re boyda kanalizasyon yaptırılması fen 
rasına kayıd ve tescil edildiği i1an olu- işleri müdürlüğündeki keşif ~ şart

nur. namesi veçhile açık eksiltmeye konul

1: Vekaletname 
İzmir sicili ticaret memur

luğu resmi mührü v~ 
F. Tenik imzası 

Umumi vekaletname 

muştur. Keşif bedeli 664 lira 5 kuruş 
m.uvakkat teminatı 50 liradır. Talip 
terin teminatı Cumhuriyet merkez 
bankasına yatırarak makbuzlariyle i
hale tarihi olan 10-2-941 pazartesi gü
nü saat 16 da encümene müracaatl'lrı. 

26 30 3 8 
Gerek İstanbulda Katırcıoğlu hanın- Belediye mezbahasında mevcud kan 

da 11/1 numarada kain ticarethanem ' kurutma makinesinin bir sene müddet
mevzuuna dahil bulunan veya bı.ından 1 ıe kiraya verilmesi, yazı işleri müdilr
böyle Türkiyenin her neresinde olur- lüğündeki şartnamesi veçhile açık art
sa olsun açılacak ticarethanelerimin 1 tırmaya konulmuştur. Muhammen be
keza mevzuuna dahil.bulunan bilumum deli icarı 150 lira muvakkat tem;natı 
muamelatı ticcariyesini tedvir ve tem-/ l lira 15. kuruştur. Taliplerin t.eminatı 
şiyete ve her nevi ukud ve taahhüdat- C'umhurıyet merkez bankasına yatıra-
ta beni temsile ve bey'ü şirayi temin 

1 
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 10-

ve icrayı ve bedellerini ita veya tahsil 1 2-941 paz:ırtesi günü saat 16 da encü
ve ahzu kabza ve bankalarla ve haki-1 mene müracaatları. 26 30 3 8 
ki v<> 'ikmi eşhas ve müessesat vel -·------------·ıl 
şirketler ve ticarethanelerle olan mü
nasebatımı idameya ve bankalardan 
ticcari ve örfi usuller i1e istikraz ak-

Doktor Oreratör 

Dahi Öke 
dine veya hesabı cari açtırmağ:ı ve IZMIR Af>KERI HASTAHANESi 
matlup ve zimmete kayıd ve tahv:ı su- KULAK, BURUN ve BOGAZ 
retiyle muamele ifasına ve emtia ter- HASTALIKLARI MÜTEHASSIS! 
hinine ve. avansları ve lazimütte diye • 

lkinc.i Beyler aokaiı No. ( 80) •air mebaliği U:sviyeye ve avans mu
kaveleleri ile rehin bordrolarını imza-
ya ve senedat ve mukavelat; ciro ve is

Hutalarını her tün öileden aonr• 
kabul Ye tedu·i eder . 

konto ve temlik veya havalesine ve >!<:!- -·-------------·ı 
netlerini imza etmeğe ve hesabatı ril' - ve beni tam bir salahiyetle temsile ve 

(ANADOLU°) 

Odemiş ziraat bankasından 
Ziraat bankası Ödemiş şubesine tütün karşılığı avanstan borçlu bey

dağ nahiyesinden Hüsnü Beydağına ait 1936 yılı mahsulü 217 balye adi 
kapa tiltilnü satılığa çıkarılmıştır. Birinci ihalesi 15-1-941 çarşamba 
günü saat onbeşte ikinci ihale 30-1-941 perşembe günü saat 15 tP. Öde
miş ziraat bankasında yapılacaktır. 
Diğer hususat bankadaki şartnamesinde mukayyet bulunduiundan 

taliplerin Ödemiş ziraat bankasına müracaatları ilan olunur. 
1 8 lG 30 5718 

incir müstahsillerine ilan 
Izmir incir ve üzüın tarım satış 1 .. ooperatif

leri birliğinden: 
Müteaddid vesilelerle evvelce bildirildiği veçhile Birliğimizce Müs.. 

tahsillerden doğrudan doğruya milbayaa edilecek hurda incirlerin te
sellümü için bütün teşkilatımıza emir verilmiştir. 

Elinde hurdası bulunan incir müstahsillerinin bir hafta zarfında en 
yakın Satış Kooperatifine müracaatı ilan olunur. 28 30 

İzmir defterdarhğından: 
Hüseyin oğlu Mehmet Alinin Başdurak şubesine olan 2387 !ıra 50 

kuruş Milli Emlak satış bedeli borcundan dolayı mumaileyhin hazineden 
aldığı Gaziler mahallesinin kemer caddesinde kilin 199,201 sayılı ve 
J 60& lira kıymetind~ki ik; dükkanı ~·Bi\yet icıare hey' et! kararifi' 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 25-Şubat-941 salı 

günü saat 15 de vilayet idare hey'etine müracaatları ilan olunur. 
30 7 15 22 322 

lzmir defterdarhğından: 
Ali Rizanın köyler şubesine olan 50 lira milli emlak satış bedeli bor

cundan dolayı haciz edilen Bornova kocacami M. Dayıoğlu sokağında 
kain 4 sayılı ve 25 lira kıymetindeki arsası vilayet idare hey'eti karariy
le kat'i ihalesinin icra•ı için 10 gün müddetle müzayedeye çıkaı~lmış -
tır. Taliplerin ll-Şubat-941 sah gilnü vilayet idare hey'etine müracaat.. 
!arı ilan olunur. S20 

lzmir defterdarh2ından: 
Hasan Hulusinin köyler şubesine olaµ 879 lira· 75 kuruş milll emlak 

satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen bornova camii merkez soka
ğında kain 57 sayılı ve 400 lira kıymetindeki arsası vilayet idare hey
eti karariyle kat'i ihalesinin icrası için on giln müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. Taliplerin 11-Şubat-941 salı günü vilayet idare hey'etine 
müracaatları ilan olunur. 321 

Devlet demirvollarından: 
yete ve ·poliçe ve ~k keşide ve kabul hususah mezkure ile sair cihetlerden Basmahane ve Alsancak ambarlarına vürilt eden tam hamuleli va -
ve ademi kabul ve tediye veya anemi dolayı şimdiye kadar başkaları tara- gonların tahliyesine dair 31-1-941 tari hinde meriyeti hitama eren 
.tediyesine ve bunları imza ve beuelle- fından aleyhime açılmış veya açıla- DD-509 No. ıu tarife hükümleri 31-3-941 tarihine kadar temdit edil 
rini tahs_il_ve itaya ve umumi v: ~u:~si 1 cak ve tarafımdan başkaları aleyhine miştir. 
surettekı ıbrannamelere ve adı .'c -ıc- 1 açtığım ve açacağım bilumum dava- Ambarlardan daha fazla malumat alınması r ica olunur. 
cari senedat ve evraka ve konşımento !ardan dolayı muhakimin kiiffesinde 

301 

d. be . 1 ve or ıno ve yanname vesaır evr.ı-·her türlü kanuni .'lıfatlarla muhakeme 
ka imza koymağa ve emtea sevk v~ ih- Ye muha amaya ve temyizi davaya ve 
raç ve idhal ve tesellüme ve alelümunı icra ~ temyiz murafaasına ve ahzu 
devair ve ru•umat ve posta ve telgraf kabza ve sulhu ibraya ve yemin teklif 
ve devlet demiryolları ve devlet deniz ve kabul ve redde ve ehli vukuf ve ehli 
yollan idareleri ile vapur acenteleri ı'e hibre tayin ve azline protesto çekm~ğe 
idarehanelerindeki muamelatını takip Ye cevap vermeğe ve tebliğ ve tebellu
ve intaca ve emanetleri ve kıymetli ve ğa ve iflas talep ve .redde ve konkorda
kıymetsiz posta paketleri ve kıymetli to akd ve imzaya ve davadan ferağata 
ve adi ve taahhüdlü mektu.p ve hava- ,.e ferağatı davayı kabule ve reddi hii
lenameleri tesellüm ve irsal ve ahzu kime ve hakimlerden şikayet etmeğe ve 
kabza Ye gümrilk idarelerinde icap e- nakli davaya ve bilumum vekaletler ve 
den bütün muameleleri takip ve intaca uabatında ve devlet şurası ve keza 
ve gümrük idar !erine depozito veya ;mbelerinde icap eden bütün muam~
teminat mektubu vermeğe ve icabında !~!eri takip ve imzası ile istida ve !ayi
istirdad ve ahzu kabza ve makbuz v~ ha vermeğe ve alınan hükümleri icra
taahhüd senedi ve beyannameleri im- en infaz ettirmeğe icabında bu veka
za..ı ile vermeğe ve dilediği her hangi !etnamede yazılı salahiyetlerin bir kıs. 
bankalar ve _şirketler ve eşhas ve mü- mı veya kaffesi ile başkalarını tevkil 
esııesat ile tensip edeceği esasat ve şe- ve teşrik 11e avukat tayin ve azline me

lzmir telef on müdürlüğünden: 
1 - Bornova telefon santralı ittihaz edilecek ve (Bornovada hüku

met konağı ittisalindeki idareye ait binanııı tamiri 2490 No. lu 
kanunun hükümlerine göre 30-1-941 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 821 lira 26 kuruş olup muvakkat te
minatı 61 lira 59 kuruştur. 

3 -İhalesi 17-Şubat-1941 pazartesi günü saat 15 de izmir telefon 
müdürlüğü merkez binasında teşekkül edecek komisyon huzu

runda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminat akçesiyle kanuni 

diğer vesaiki ve İzmir Nafıa müdürlüğünden bu işe girebileceği
ne dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmek Jazımdrr. 

5 - Talipler; keşifname, kroki, fenni ve idari şartnameleri bedel
siz olarak her gün İzmir telefon müdür!Uğü levazım kalemin-
de görebilirler. 30 8 309 

Zayi 
rait dairesinde mukavele akd ve imza- ZLın ve salahiyettar olmak üzere ba- 23!7 /940 tarihinde İzmir Kültür Ji
ya ve taahhüdatta bulunmağa ve bun- ham tüccardan NURİ SEVİLİ vekili sesinin dokuzuncu sınıfından almış ol
Ian yerine getirmeğe ve bunlardan duğum 355 numaralı tasdiknameyi za
mütevellid matifibatımı ahzu kabza ve umumi ve mümessil nasp ve tayin et- yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi-
imzası ile makbuz vermeğe ve tediyat tim. nin hükmü ka lmadığını ilan ederim. 
icrasına ve devlet demiryolları ve dev- tzmirde Mimar Kemalettin cadde- Kuşadasındaıı 
!et denizyolları idarelerinde olacak sinde 53 numarada mukim Hasan Can 
bütün muameleleri olbaptaki talimat ENİS SEVİL 1 1 1 
ve nizamatı dairesinde taki·P ve intaca (Elyevm İstanbulda Katırcıoğlu ha-ı---- O S TAB B ----il 
ve teslim ve tesellüm ilmühaberlerini nında 1111 numarada kain ticaretha-
imzaya ve mezkur müdüriyetlerin zim ne sahibi) Cevat Dağlı 
metlerini ibraya ve bu kerre İzmir bi- Nuri oğlu Enis Sevil imzası 
rinci noterligı"nden tasdikli 9-12-940 Genel sayı: 3578/114 H .. talarını her tün aabahtan 

İ ak,ama kadar ikinci beyler aoka• 
tarih ve (3537) numaralı ve İzınirdc şbu 10-12-1940 tarihli ~kllletna- ğında 65 numaralı muayenehane . 
Şehifürde kain Şark Sanayi kumpan- me altındaki imzanın zat ve hüviyeti ainde bbul eder. Telefon : 3055 
yası Türk anonim şirketi ile akdetmiş dairece maruf ve kanuni ehliyeti haizıı.:::=:..::::,::..=:::,;..:.;;.:;;;;;;;;,;,;..;;;,_._,. 
olduğum mukavelede yazılı şirketle elan İzmirde Mimar Kemalettin cad- T • İŞ Bankası 
olan karşılıklı taahhüdderin yerine desinde 53 numarada mukim ve el-
getirilmesine ve te5ellüm edilen bezle- yevm lstanbulda Kanta.rcıoğlu hanın- Küçük tasarruf 
rin bedellerini tediye etmeğe ve bu hu- da 11/1 numarada kain ticarethane sa- hesapları 
susata icap eden muhabereyi yapmağa hibi Nuri oğlu Enis Sevilin olduğunu 
ve tesellüm ilmühaberleri ile tanzim ve bizzat kendisinin vazetmiş olduğu- 1 9 4 1 
olunacak her nevi evrak ve ve>aike nu tasdik ederim. Bin dokuz y,ilz kırk ikramiye planı 
bana izafetle imza koymağa ve ihracat '*'nesi birincikanun ayının onuncu 
birlikleri ve teşekkül etmiş veya bun- Salı günü. 10/12/940 keşideleri 
dan böyle devletçe teşkil edilecek olan İzmir bir'.nci .. n~~ri Re~ad Köy- 4 Şubat, 2 Mayı.s, 1 AAusto., 
bütün devair ve mües!lesatta vukubu- men resmı 1'.'uhru ve v~kıl Ahmed S ikinciteorin tarihle-
lacak muamelatın kaffesini takip ve Refık Geçtan ımzası rind.ı yapllır. 
intaca ve lazım gelen evrak ve vesaiko Genel sayı: 883 .k . / • 
imza koymağa ve Tıirki.nıden Avrupa- işbu vekaletname suretinin dairec!~ ,- 1941 l ramzy e er ı _, 
nın her neres nele olursa olsun sevke- saklı 10/121940 tarih ve 3578 numa- ı adet 2000 liralık - 2000.-lirr 
dilecek ~mteamn konşimentolarını al- ralı aslına uygun olduğu tasdik olu- 3 > 1000 • - 3000.- • 
mağa ve bunları her hangi bir banka- nur. Bin dokuz yüz kırk bir senesi i- 2 • 760 • - 800.- • 
yn kırdırmağa ve ihracat idareleri ile kincikanun ayının yirmi yedinci Pa- ~ > 600 • - 2000.- • 
veya alakadar olan devair ve makamat zart.esi günü. 27 /1/941 8 • 250 • - 2000.- • 
ile vukubulacak bütün muameleleri M. olunmuştur. 35 • 100 • _ 3600.- , 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cildinize tabii ta 
ravetini iade etmek iatiyorıanız 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnwı olacakıınıa 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 1 
Kemeraltı - lzmir 

M; &AQ 

AL SANCAK 
lıta•yonu karıı•mda yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahane'si 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADı L BiR 

t;ı.kip ve evrakı lazimeyi imzaya velha- N. A. 80 > 60 > - 4000.- • ı 
sıl k vekaletnamede yazılı olmıyan ve Harç pulları dairedeki nüshasına ya_ 300 > 20 > _ GOOO.- , Her ıuheye aid haatalar kabul ve mü-
fakat kanunen ifası lazım gelen ve u- pıştırılmıştır. tehasaııl arı tarafından tedavi edilir. 
mumi vekfılctin istilzam ettirdiği bü- 30 kuruşluk damga pulu. 
tün salıihiyetleri benden farksız ola- İzmir birinci noteri Reşad Köy-.. 
rak ifa ve icraya ve hukukumu son de- men resmi mührü ve ~kil Ahmed 
receyc kadar müdafaa ve muhafazaya Refik Geçtan imzası 

• 

Türkiye iş bankasına para yatır· 

makla yıılnrz para biriktirm;ş ve fai2 
ıı.Imış olmaz, ayni zamanda taliinlıi d• 
denemiı oluraunuz. • 

Müessesede her zaman 
dol tor bulunur. Tel 2918 

30 ikinci kanun 1941 Perfembe 
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Çatalca satın alma komisyonundan tahminen beher kilosu yedi 
buçuk kuruştan 300 ton arpa pazarlık suretiyle satın alına-
caktır. . 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira muvakkat kat'i teminat 1687 lira 
, elli kuruştur. 

3 ..._ Şartname komisyonumuzda verilecektir. 
4 - Eksiltme 1-2-941 cumartesi günü saat 11 de Çatalcada komisyo

numuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
5 - isteklilerin mezkur gün ve saat 10 da komisyonumuzda bulun-

maları. 25 30 

l zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Yirmi beş ton sadeyağı kimyevi muayene 3/2/941 Pazartesi 

günü saat on altıda pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Sadeyağının beher kilosu 165 kuruştan 41250 lira kıymet bildi

rilmiştir. 

3 - Kat'i teminatı 6187 lira 50 kuruştur. 
4 - Taliplerin Geliboluda Bulay ır askeri satın alma komisyonuna 

müracaatları. 

lzmir Levazun Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Miktarı 

19027 
7000 

11000 
762 
577 

Çift yün veya tire çorap. 
Semer ·urgan. 
Zencir yular sapı. 
Harar. 
Bez su kovası. 

1 Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı beş kalem çorap, Semer urga
nı, Zencir yulRı" sapı, Harar, Bez su kovası, ayrı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işlerle iştigal eden veya v2rmeğe talip oLınlar ellerindeki 
nümuneleriyle birlikte her gün komisyona müracaatları. 

Bom oYa a aker i aatın alma komisyonundan: 
1 - Çatalca satın alma komisyonundan miktarı şartnamesinde ya

zılı İstanbuldan Çatalca ve mülhakatındaki mahallere Çatal
cadan civar köylerine nakil edilecek ve İstanbulda depo ve is
kelelerden vagonlara yükletilecek erzak yem vesair mahruka
,tın 31-Mayıs-941 :ıkşamına kad:ır tahmil tahliye ve nak" i~i 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 24750 lira ve teminatı 3712 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesi komi.•yondadır. ihale 4'/Şubat/941 Salı günü saat 

11 de komisyonun bulunduğu mahalde yapılacaktır . 

4 - isteklilerin artırma eksiltme kanununa göre muayyen saatte 
teminatlarını ve komisyonda bulunmaları. 30 1 

İzmir lev,.zım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla (15000) kilo Bulgur satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 31/2. nci kii./941 Cuma günü saat 10 da nümnnele· 

riyle birlikte Kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komis
yonuna müracaatları. 

lzmir LeYazım Amirl iii Satın Alma Kom'ıyonundan: 
Miktarı Cinsi Beher kilosunun tah 

K ib 

6000 
4000 
4000 
4000 

Nohut 
Sabun 
Pirinç 
Kuru fasulye 

4000 Makarna 
4000 Bulgur 
4000 Patates 
6000 Sadeyağı 

.min edilen tutaı ı 
Kr. s. 

15 00 
40 00 
36 00 
23 00 
29 00 
22 00 

9 00 
155 00 

Teminat mu
vakkata akçası 

Li. Kr. 
----

67 50 
120 00 
108 00 

96 00 
87 00 
66 00 
27 00 

697 50 
Eksiltmenin şekli Eksiltmenin tarih gün ve saati 

Açık eksiltme l 4/Şubat, 941 cuma günü saat 10 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma günü saat 10,30 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma günü saat 11 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma günü saat 11,30 
Açık eksiltme l ~ ·şubat/941 cuma günü saat 14 
Açık eksiltme 14/Şubat/941 cuma günü saat 14,30 
Açık eksiltme l 4/Şubat/941 cuma günü saat 15 
Kapalı zarf l 4/Şubat/941 cuma günü gaat l 5,30 
1 - Yukarıda cins ve miktarı ve beher kilosuna tahmin edilen fi. 

atleri yazılı sekiz kalem muhtelif erzaktan yedi kalemi açık 
eksiltme suretiyle ve bir ka!cmi de kapalı zarf usuliyle ayrı 

ayrı satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme yukarıda hizalarında yazılı tarih gün saatlerde kış
lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İstekliler açık eksiltmeler için belli gün ve saattan evvP.! gel
meleri ve kapalı zarf için de teminat teklif mektupları ihaleden 
laakal bir saat evvel komisyona vermeleri. 30 3 8 12 

Rami tümen satın alma komisyonu reisl iğ inden 
Asker ihtiyacı için 34 Ton sadeyağı kapalı zarf usuliyle ve .kimyevi 

tahlile tabi tutulmak suretiyle satın alınacaktır. Eksiltme muamelesi 
5 - 2 - 941 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de Ramide Tümen 
karargahı satın alma komisyonu dairesinde yapılacaktır. 34 ton sade
yağının tahmin ~dilen bedeli Elli dört bin dört yüz liradır. İsteklilerin 
şeraiti anlamak üzere her gün Tümene müracaatları ve eksiltmeye iş
i ·nk için de muayyen ~aatt~n b'r """t evveline kadar teklif ve temi

r at mııkbu.ıı n.uk.ıl:,il'nck ıcvc!i •tr"t·'.Pri ilan olunur. 
21 2.ı 27 30 (355/178) 

Hava kurumu lzmir şubesinden: 
Cu::ıhuıiyet meydanınıı~ Hulusi bev caddesi ile ikinci kord,ır- aras•n 

daki beş numaralı adada kurumumuza ait 701 metre murabbaındaki ar
sa 30-1-941 den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

Beher metre murabbına takdir edilen kıymet yirmi liradır. Ve mu
vakkat 'teminatı dn bin elli buçuk liradır. İhalesi 14-2-941 cuma günü 
saat 16 da yapılacağından i.steklilerin teklif mektuplarını teminatla· 
riyle birlikte kapalı zarf içinde ihaleden yarım saat evvel toplanacak 
olan şube idare hey' etine veı meleri. 30 7 316 

lzmir defterdarhğından: 
N ehil vere,clerinin Basmahane şubesine olan 228 lira 16 kuruş veraset 

vergisi borcundan dolayı haciz edilen Güzlyurt mahallesinin 920 nci 
Azızler sokağında kain 18 sayılı 1•2 '?880 iira kıymetindeki e·,, vı lılyet 

idare hey 'eti karariyle kat'i ihalesinin icrası için on gün müddetle ınüz~
yedeye çıkarılmL,tır. Taliplerin 11-Şubat-941 salı günü saat 15 de vilıl· 
yet idare hey'etine müracaatları ilan olunur. 319 
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Metaksas öldü, Yuna
'nistan gaşıgacaktır 

Kızılayın ulüvvücenabı 

Esirlere, üzüm, incir ve 
fındık gönderilecek~-

2 

Muamele vergi
si anketleri 

-Baı tarafı 1 nci sahifede -

Z 

It •ny
0 

GA- cak bir hale ı:elmiıti. Onu 1936 dan 
" Hatta İngllizler · d' 

f:TESINDEN . sı·gas·ı~~vazı·get bazı rakamlar evvel ııörmüı, tanımıı olanlar şım • 
l( ' · tanıyamazlardı. Yunaiatanda bir mu-

d 
0ınşumuz ve zikrederek son . 1 1 b · · n GStunıu d cıze o muıtu. ıte u mua·zeyı yapa 

~- z Yuna- zaman Aal Rusya- da Jan Metakıaadır. 
11.1.1J!Qnın başveki- Amerikanın Rusyaya ih- dan manyaya . 1 • · d a . ... Geçen senenın son ay arı ıçm e 
ı n Metaksa- racatı VC lng"1ltere ıhracalın arttıgı- 1 1 'b' b" "k f d'l b' dev ın öl" d .

1 
. .. ta ya gı ı uyu arze ı en ır -

llJü Umü haberi m_ 1 ad~ erı Asur- !etin taarruzuna uğrayınca bu küçük 
b" na~betiyle bu muş er ır. me- 1 . b' b' \'ki 

UYUk d A ek J 'k h"k" t' h memleketin ne emsa sız ır ır ı e 
ı· ostun ıı- merı a a rı a u ume ı. a. d' . . "d f ız h - - K doğrularak mevcu ıyetını mu a aa-

hu
.. atırasııın rıcıve nazırı or . . , . 
t''"'- d 1 ·H 1.. ya şitap ettığı Vf' " giırrden berı ne 
""'""n radvo •ht•ıA f e u un beya- • . h 1 ı'ZI!'- . . ponya 1 1 a 1 harikalar yarattıgı kımseye ıneç u ka ""sı, bir daki- natiyle bu husııa-
susuyor. taki noktai naza- değildir. 

•Bir d l '· b'ld' . t' Bu birlik ve bu harikalar hiç şüp-
8ilk akikaı:1. PETEN. ALMANYAYA ACA· rını ı ırmışır.. . . F .. nttan sonrr• Amerika, Rus hesiz Jan Metakaasın eserıdır. a-
•• BA NE f.EVAP VERDi VE RQ ya- · · d d bT · k' M t kasla ~a Zl!le şöyle de- , • ya eşya ihracım kat ılıma e e ı ırız ı, e a s . 

ll)J etmiştir:• MANYADA VAZIYET NEDiR?. gizlememekte, fa kaiın değildir. Hayatiyet kuvvetıne 
a malik olan milletler tarihlerinin her 
n Metaksa- kat bunun mü-

• 
Ecnebiler de Kızılay vasıta&ile esir akrabalarına 

hediyeler göndermekte serbesttirler 
Beynelmilel Cenevre Kızılhaç ittihadına dahil bulunan Türkiye Kı

zılay teıkilatının, hali harp dolayıaiyle vazifeleri çoğalmıştır. Bu me
yanda Avrupada cereyan eden muharebeler dolayısiyle harp eairlerf.
ne, buradaki akrabaları ecnebiler tarafından gönderilmek istenen he· 
diyelerin muntaz.am koliler halinde gönderilmesi vazifesini Kızılay 
deruhte etmittir. Bundan baıka Almanya ve lngilteredeki harp ea'rle
ı-ine hediye olarak 15-20 bin lira kıymetinde kuru üzüm, incir ve fın
dık gönderilmesi de muvafık görülmüıtür. Kızılay İzmir merkezi, 
bunun için piyaaadan mübayeatta bulunacaktır. Şehrim'zdeki tüccar
lar nezdinde bu i~ için te§ebbüalerde bulunulmuştur. 

ıın . . • .. . devrinde muh\aç oldukları adamları 
"" ölümü ile Yunan I hım mıktarda olmadıgı ve uzerınde · M k } d 
• .,1n t yaratmak sırrına maliktirler .. Gerı.. h me e 
)
.. e i, kıymetli bir askerinden ve bü- durmağa değeri bulunmadığı mütalea- a e r e Uk 1 1erinde iki bin küaur senelik bir me· 

Cesaret sahibi bir adamından mah sındadır. !=============== 

Yakında bir toplantı 
yapılacaktır 

Ticaret ve sanayi odası tarafından 
tüccar ve ~anatkarlara muamele ver
gi•i için açılan ankete bir çok cevap
lar gelmiştir. Ankete on gün zarfında 
gelecek cevaplarla şikayetler ve :lilek
ler te"bit edilmi~ olacak ve müteakı
ben defterdar B. ~lümtaz Tarhan trn 
vergi ile alakadar tacir ve sanatkar
lara ticaret oda"1 konferans salonunda 
lıir konferans \'erecektir. Ayrıca tica
ret odası, bu dilekleri iktısad vekaleti
ne de bildirecektir. 

---.o>----

Sularda hafif 
yükselişler 

tu ienİyet taııyan Yunanlı komşuları-
! il) kalmıştır. Metaksas, Yunıın ordu- Diğer taraftan Lord Hali faks da ga- '111Z da bu milletlerden biridirler. T . k k. . . Fakat vaziyette bir teh-
unda Yerinde bir saygıya sahip bulu- zetecilere beyanatında Amerika ile ilk Yunanistanın en büyük adamların- epecı tc 1 'cınayetın 
~UYordu, ayrıca değerli bir diplomat görüşeceği işin, bu ihracat meselesi o- lan biri olan Jan Metakaas ölmüş· like yoktur 
e devlet adamıdır. tacağını ve onun hallini istiyeceğini ür. d d •• b ı d Son yağmurlardan Gediz nehri 
. Yunanistanın, Metaksastan evvelki <öylemiştir. Lord Halifaks, Amerika Fakat Yunanistan yaııyor ve yatı- ava s 1 un aş a 1 <uları, Menemen kazası dahilinde 
lilıeraı idaresini hepimiz hatırlarız. hariciye müsteşarı Sumner Yeisle de 'facaktır. Çünkü buna müstahaktır. yatağından 25 santimetre yükselmiş 
Yunan· ta . .. 

1 
•bu mesele üzerinde görüşmüştür. A- Biz Türkler i•te ı'çimizde bu iti - •e ovalara yayılmıştır . • Sular, J\1ene-

ı. ıs n partı munakaşa arı so- . 1 . . . • k f"k d d" •ak ka • .. .. ' merıkalılar, ngılız davasını benım- 'ltad ve bu iman ile Yunanlı dostları- Doktor, tabancanın uza tan atıldıgv ı 1 rin e ır. men ŞOSC$i üerinden aşmakta ise de 

1 VgaJarı, grevler, bulun bunlar- . d'kl · b d · • Jd "" ' tl t hl'k .. "l kt d' a her be . • . . . 
1 
'e ı erme ve un a samımı o uıua- 'Tlızın matemine iştirak ediyoruz. K h Ad' d k d. . . .. t . t' vazıye e e ı c goru meme e ır. 

da . a r sıyası partı lıderlerı arasın- 1 ı·ını söylediklerine göre bu meselenin HAMDI NÜZHET ÇANÇAR ati!, a lSe e etl ISlnı masum gos ermış ır Münakalat, devam etmektedir. Yeni 
ile ıhtıraslar içinde çalkanıyordu. 936 de halledileceğine şüphe edilemez. Tepecikte arkadaşı elektrikçi Tev- ~1ahkeme salonu ve koridorlar dol· hasar da yoktur. 
,ı,. ne.~i seçiminde 141 Venizelist ve 144 Sumner Yeis, evvelce yaptığı beya- fiği öldürmekle maznun ve mevkuf muştu. Maznun hadiseyi şöyle anlat- xt---

b ntı~enizelist mebus çıkmıştı. Bundan ııatta cAblukanın yarılmamasına dik- KONSER Koçanalı Hayreddin Gecerin muhak~- mıştır: T•• k• J 
_aıka 15 kadar da komünist mebus in. kat etmek İngiltere kadar Amerika için Cumhuriyet halk partisi Tilkilik na- mesine meşhud cüriımler kanununa gö. - Arkadaşım Tevfik, Ali ve kendi Ur . tye- ran 

!'.hapta kazanmıştı. Bu vaziyet dahi- le bir vazifedir.• Demişti. hiyesi müzik kolu tarafından 2 Şubatl re dün şehrim_iz Ağırceza mahkeme- kalfam kasap dükkanında armonik ça- HAVA SEYRÜSEFER MUKA. 
lınde Yuna . t d d 

1 
b' • "k" Amerika - japonya: 1941 Pazar günü ""at 21 de bir kon-

1 
sinde başlanmış ve geç vakit intac e- lıyor, şarap içiyorduk. Bir aralık Tev- j I nıs an a evam ı ır nu u~ ·- . . ~ h d · 't VELES MZALANDI llJet te k' . . • Dıger taraftan Amerıka, ıaponyay:ı "er verilecektir. dilmiştir. fik, umum aneye ostunun evıne gı -

to i ş ılıne ımkan yoktu. Parlamen- umbargo tatbikatını şiddet•:endirmiş- memizi söyledi, gitmek istemedik, israr Türkiyt _ İran arasında Tahranda 
a ç ve dışında karışıklıklarla dahili t r Amerika hurda demir petrol ve- z t • •ı•k k d• etti. Yplda giderden tabancamı Tevfi- akid ve imza ve kanunla tasdii< edi -
J~a~şi devam ederken kral Sa Majestc 1 ·ai.re gibi e•~•lı maddeler/ .iaponvaya ' ey lnCI 1 UrSU sona er 1 ğe verdim, Fatma Hüsnüyenin evinde len havai ~eyrisefer mukavel~siniıı 
Ilı rı, Jan Metaksastan kabineyi kur-' ı;ündermenıektedir. Esasen •on zaman- de bir hayli eğlendik. Zaten sarhoş i- g-ümrükleri aliık'adar' eden hüküm -
~ı::ını istedi. Metaksas, partililerin dı ı !arda japonlar, Amerika ile açıktan .ı- dik, bi.raz da orada içlik. Sonra Tevfik !eri. Gümriik ve İnhi•arlar Ye kale -
ijll a bır milli birlik kabinesi kurmaK •ğa muarız bulunduklarını söylem:k· tabancayı bana \'erdi. DoHtum Emel tinden alak<ıdıırlar.ı tebliğ olunmuş-
i/etiyle işe başladı. Fakat kaynaşma ' ~tlirler. namındaki kadını da Tevfiğin de mu- tur. :.Iukavclcnamede ik' de\·lct hu-
:P;n için devam etmekte idi. Nitekim 1 .Jııpon) "• bu zorluğu h ıfifletmek rnfakatiylc Hidayetin evinden telefon- dudlarıııı gcçeıı Iıeı tayyare. bu dev-
bate~ Patlak veren amele grevleri, icin Hollanıla Hind'•tanı He iş )'apmak la getirttik. Emel tabancayı göriinc~ tel Ulke·inrle teshil edilecek gıimriik 
otctŞVekiJe takip edilecek yolu göstermi~ ··tcmekt 0 dir. Burası ı>etrol. kauçul<, fonulık g~çirdi. Bunun üzerine Tevfik •ayrare meydanına inme mecb~ıriyet-
fe,u. A.ğustoH 1936 da parlamentoyu : 'rinç \'" diğ~r madıleler b::kımındaıı lalıaııcarı tekrar tı~ nıleıı aldı. Diğer :.r ı e ri, mürettelı:L · ,·e yolcuların tabi 0 • 

dı %_~rek idareyi ~Ielaksas eline al 'k zengindir .. Japonva. bu nemleket i, kııduşlarla b,ralıer ~ıktık. Evde yalıııl J a cakları sartlır. silah. gaz, mühim-
ba·,;unku ileride çıkacak karı~ıklıklaTı ı ı ')'ada ku.-arn ğı yeni nizamın ~aha'ı Tevfik kaldı. B'z bir aralık Hiclaye ti , ı 'llat, po>t'.I gilwrcin!eri ta~ım.ık ya-
otnı ı~nı~•tansa onlara evvelden mani llhilinde görli.vrr. Runu k ıloyca de · ' ·in ' de ugn•nıak istedik. Fakat polb- 11 ğı etTaflıca tesbit cdilmi~t;r. 
evv~a elb.!tt~ müreccahtı._ Bu ha~<kel , I cçiıemnm sin en~~ı. )l'"ll' A~~rik·ı· !er nrn~tırmu yapacağı için Yazgcçtik. 
dü ti dıktatörlük addedıldı, lıberal :n bu >ahadıı statukonuıı cleg:şme<ı· T peciii'" c1oyru yürfüneğc ko.nılduk. 
t~:k.neeı; bazı Yunanlılar tarafından , kat\ı·yen muvafakat edcmireceğ!- Bu ;ınla Te\'fik • rkamızd:ın ( A'i, 
Yap~~ oı_un?u· Metak•as, bunlara ce- ııi bi!d·rm"'irl,i.r. _ . . . llayr, clcl in) diye lıağırıırak yanımEd 
~nct· td_ı. \ e Yunanlılar, yavaş yave~[ Jap0 nya; ~ıyam ve Hıııd:çını ura- teldi. Diıkkana beş altı metre kala 

iz mir 
Milli kümeye kaç takım 

göndermelidir? ce ısını ,,.,vmeğe başladılar. Mede'1i ınrlaki nıuhasematın clurına' ı iÇin lu- fevfik len tabancam, istedim; vermek 

de•~et Ve kurulan milli birlik sa,·esin. 1 v.·ı-.·~ut l~klifi ,\' a(Jmı,stır. n , ı husu,la ...-.. is temelli, celıinden zorla almak ister· , , ,,., · - - Şehrimizdeki dört spoı kulübü 
kar llnanistan en mühim hiidis~:cr tı:r müddet ~Hel birbirini nakzeden Memudar, vali ile hi.-likte ken tabanca ikimizin arasında ateş ~l- beden terbiyesi umum müdürlüğü -
~e~sıncta mukavemet . göstern_ıiştir..I h:ıberler gelmekle id;, Fak~t her i_ki Bornova zeytina'lik i<t::.oyonunda zeytin fen bakım memurları ıçın dı. İ§te reis bey meoele bundan ibaret- ne müracaat ederek bu sene yapıla-
hibi ~~as, büyük cesare~ı '."edenıy: s~-Jtaraf dıı bu tava_~sulu kalıul etn:ıştır. açılnuf olan kurala tedrisat bitmif, nıemurlar kura müdürü ve mınta- tir. Dedikleri gibi Tevfikle evvelce a- caK milli kilmc müsabakalarına An-
C.sa ır devlet adamı ıdı. En bu;·uk I Müzakereler bir ıapoıı harp gemısııırlc ka zeytincilik mütehassısı B. Nazım Kılıç ile birlikte vilayete gelerek ramızdan geçmiş bir husumet yoktur. karı' ve !stanbulda yapıldığı gibi İz-
b~h reti 28 teşrinievvel tarihinde 'a- yapılmıştır. Buna mukabil japonyanııı vali B. Fuad Tuksalı ziyaret etmi~lerdir. Vali, memurlara hayırlı yol- .1üteakıben iki taraf müdafileri t:ı- mirde de 4 kulübün iştirak ettirilme-

!
• ın saat üçünde uatag'ından kaldır:- kendisine ne avıracağı biliıım.;mekte· lıaııcanın uzaktan veya yakından pat-•tak ı'tal I .. ' f d "lt' J' • · culuklar v• muvaffakiyetler temenni etmişb'r. "ini i:;temişlerd·r. Talep kabul edi-
l 

yan e rısı tua ın an u •ma ır 1 ıadığı mevzuu üzerinde uzun uzun iza-DJıı • ' • • · Kursa 22 memur iştirak etmiştir. Memurlar zmir ve civanndaki lir'e lzınire her hafta Ankara ve ls-
llu elıne verildiği zaman göstermiştir.! \'işi hükumetine tabi bu yederin k 1 d d k'kl 1 hat vermişler, münakaşalarda hulu>ı- t b ld .k. t k 1 k ülti . l ı dd . b'd' zeytinyağı, pirina ve rafineri fahri a arın a a tet ı er yapmış ar - 1 d an u an ı ·ı a ıın ge ece , maç_ 
va ınatomu okuduğu zaman ıta - muka eratı da Amerıkaya la ı ır. 1 1 · d" .. Şuhatt b dam kursları açarak mu~ ar ır. • l·> h f't ·· k·t· · tıın ha . ... . ı . d .. dır. Memur ar, yer erıne onunce a u a A d' 1 .1 h'd ıar ... a a :-;uı·ece ır. 
~ın· rp ılanı mahivetinde add~lt!- Çunkü Amerıka, bu kısımda a statu- . T . k" 1.. ... t k le b d t 1 r t'ıt'recek mmc namına ın enı en şa ı ter- * 
rı ı bildirerek milleti derhal toprakla- 1 konun tebeddülıine taraftar bulunma- fenn_i zeytıncı ığ~ 0~ ~ye ~kgre ecle r, k~ aml a us a a 

1 

ye 
1 k: -den maktuliın beraberinde giden Ham- . --- . nı lllüd f ı . S lerdır Budama ışlerını veaı ası o mıyan ımae er yapamıyaca ır. . . KAGIO IDHALATÇILIGI d~ a aa etmeğe çağırmıştır. 1936 maktadır. Fakat çok gariptir kı, 'ı- · za Ye Ali, 'ilahın ne suretle atıldığı•ıı 

)' n beri gittikçe artan birlik içinde 1 yam hükumetini, Hindiçiniye karşı tah asilerin ·elinde olduğu anlaşılmaktadır. s }h h goremeuıklerıni, Ha; reddinin fazla Koordinasyon hey' etinin 20 sayılı 
h~~~~ milleti '.ıyaklandı, müstevliyi rik eden gene japonyadır. Siyamın ar- Romanya Transilvanyaoında daha ba-1 Q ceza ma - 0nrnoş olduğu için bir __ dıvar kena~ma kararına gö~e merkezi !stanbulda ol
ıçine karın o~sıne atarak Arnavudlul< kasında ıaP.o°.ya, onu~ arkasında da zı yerlerin de gene onların elinde bu- k } • d ı aslandıgı~ı ve ~aktulun de onun onu- mak ve f~alıyet oahası biıtün memltl-

1\i adar surdu. Almanya gorunmekted1r. lunduğu bildirilmektedir., Her halde eme erin e ne geçer bır vazıyet alması anında an- kete şamıl bulunmak ve münhasıran 
ı·,nı etaksas, bu sayede milletinin kah- Vişi lıükıimetiııirı vaziyeti: demir muhafızların kolay kolay mağlii- B' 11 k f- "r t cak silahın sesini duyduklarını söyle- tab işlerinde kullanılabilecek evsaf-
ı·~nanlan arasında sayılacaktır. Yu- \'işi hıikıimeti, kendisine yardım et- biyeti kabul ctmiyecekleri anlaşılmak- Ş h ır_ yı .1 

. iidh ıye hk mişlerdir. ... ..., la lıeyaz kağıd idhaliyle meşgul olmak 
nııtıetin' h .. d b k'l' . . . A 'k t gilterede 1 e rınıızclekı uç sul ceza ma e- H"d' d kt 1 T f" . . . d k . . ka ı.. ııı arp ıçın e aşve ı mı mek ıstıyen merı a ve n ı tııdır. . . . . . a ıse en soma ma u ev ıgı uzere •kab'I , mu avva ve tatbikatı ıd-

Y.,.,tmiş ol d le ll'd d . kt d' B d ·e gariıı bir s· mesıııın 1940 senesınde fevkalade fa- m a ·e d D z· E d' l h ı· 1 b ı--. d' . . ı·t rin masın an mu ve ı e- ç.kınme e ır. u a ayrı \ Demir muhafızlar şefi Horya ıma- . .. . . . . . u l ne e en r. ıya mre ın en- a atçı ıırı ı r ıgı • a ı; le bır ıdhu a 
ı<cısına tı· t' k lb' . 

1 
· t' k .. . .. atıyet gosterdıklerı tegbıt ed.lmrnur. · . . .. le . . . ld . .. . 1 • deri u un a ımız e ış ıra e- vakadır. ,'lll nerede olduğu belli degıldır, evvela . . . . • mış ve vazıye gore, mermının so an, bırlıgı kuru muştur. Karar, alakadar-

z. Vefat d l ~ı t k F d l t .. p t azır ı•e - . .. . h Bırıncı mi he eza mnhkemegme 1940 uz· kta l ld • k dd ' b'l I' l . . B' . h .. d l'•r· e en ııenera • e a sasın ransa eve re ısı e en, n 1< ıçtıgı, sonra tevkif edıldıgı, atta . . , . . • . a n :ı ı ıııını, gere· cese e, ge- ıar:ı ı ı ırı mıştır. ırlık arıcın e 
. • .ne ba•vek'J t 

1 
k' 1 F . h' t . . ... . . . . . . <encsınde 1876 dava ge.mı< :ırnı ge_ . k lb' d b t ki . 'dh -«un y v a e e ııe en es ı nazır.ar- .nıksek memurların ransaı a ızme kurşuna dızıldıgı bıldırıldı, şımd! de • . . . " . ıe e e ıse e aru yanı arı gor· kalaıılu.r ı atat yapamıyacaklardır. 

leks unan bankası umum miıdürü A- ~lmeğe değil, kendisine hizmet etme- Ronıanyadan kaçıp gittiği· haber veri- ne '.çınde l 7?0 daYa ıntaç oı_u~mu~. nredigini $Öylemiştir. x---
hale~~~ır Koridis, şuphesiz ona iyi bir ğe yemin eylemeleri hakkında bir emir liyor. Demir muhafızların yaydıkları ycını yıl~ 106 dava devredılmı~tır. . Bundan sonra iddia makamını i~-ı u· FU-RU" KCU-LU" K 

acak \'e b l d - "k . a t . t' M l F. b'ı· be l .. k . l kıııcı sulhccza :nahkeme;;•n• ge - at d B R" l" Ü"'' t .. l k ı cııktır. aşa ıııı esen oruy - neşre mış ır. areşa ın, ıaıısayı ı bu ha r ere gore mu avemetleı·ı c e- · . . . . g e en . uş u '"-en soz a :ıra·, Güzelyalıda 56 ıııcı"sokakta 2 ııunı,ı. 
A.me, .k nevi Fıihrer sistemiyle idare etmek vam ,>tmektedir. çen sene 1 >ındc zu3 da'a gdmış · barut yanıkları keyfiyetinin muhtacı ı·lı evde l S ı · 'ki' Abdurrah 

·ı " 1 · · • 1697 -i intaç ve ı·eııi yıla 446 da,·a 0 uran 'r anı · ı • 
1·1ış ayrı/ • : ngıltere arasıııda bıı· go. iHtediği göriılbyor. Petenin, eski mebu- Eski /ıoı')J borçlwı: , . . . . · l.ctkik bir mes~le olduğunu, tabancanın maıı oglu 72 a ında B. Akif Ey(ll) Se· 

8eyn 
1
'9'.· san meclisi reisi Herro ile görüştüğü \'aşiııglomlan gelen bir habere göre de: r.c.dıhnıştıı. . . çaııııı.a göre ne kadar bir mesafeden ?.<:'r dün bir irn~ıııa muska yazdığı v 

ti ııeç· e nıılel munasebeUe ~iıkun jev- bildiriliyor. ıiyan hariciye encümeninde demokra- Üç uncu gulhceza ma~kem<!>ıne bır ha\.'fia husule getirilebileceğiuiıı müte- üfu ı iıkcüliıf· , "Pl -,1 sırada tululmu. 
ınaka~;,~ektedır. Amerikanın teşrıi Heryonun temayülleri malUm oldu- silere yardım projesi için mütaleası a- senede 20l9 dav·ı gelmış. 1879 dava hassıslar vasıtasiyle tesbitini istemi~- ,.e :.ıdli;·en? ·s~v~e~fımiştir. ) 
ııılacak ·aa~ı. demokrat devletlere ya- ğuna göre Peten onun bu hususta mü- lınan Amerika maliye nazırı ~forgen_I ıııtaç eclıle_rc~ yenı yıla 140 dosya tir. . 1 · · 
.ı\merika~ ;:1•.ını tetkikle meşguldür. taleasını almak istemiştir. Mareşal ile ta'" lngilterenin beş milyardan fa1.- clevreclılmı?tır. ~u suretle sulhceza Hey'eti hakime, keyfiyetin İstanbl'l V }' · t tk ·ki · 
Yihaların me~~~azın M~r~antav'. la· Almanya ar~sındaki müzake.r~leriıı layu baliğ olan harp borç1arının ki'ı~ nınh~emc•ıne bır senede 60~8 dava adli tıp miı_dürliığund~n so~ulmasın 1 ' a 1n1n e., I en .. ' 
i"tical österil ı_ı . !'eçırılmelerınde tekrar başladıgı da anlaşılıyor. Dem~k ve zarar h?sııbına alınmasını ist~diği- ı::el".1ış. 5346 'ı karara ~ag~anmış, \'e kanla mulemma elbıszlerııı muay~. 1 \alı n .. Fuııd Tuk_ .ll, dun Gu

1
wnh· 

D" g ta f~eııını ıstemiştir. oluyor ki Lavalın azliyle durmuş olan ni söylemiş.tir. Bu borçlar geçen lıarp- yeııı yıtıı 692 dava deHedılmıştır. nesiyle neticenin bildirilmesine karııı·' ~c nah yesı;oe kadar ırıderek burada İQ-
~el'J ıııer. rla a_nh Aınerikadan Sov- müzakereler, Lava1la barışınca tekrar te kısm~n nakden v~rilıni,ş, kısmen Je Bunlardan başka sulh mahkemele- \ermiş \e muhakemeyi Şubat aynım ! ~a edılcn kGpriiyü tetkik etmi~tır. J-(üp-

ere yapı an ı racat · · n· l . . .. · e t hk ı · d 1144 - . k t ı .. • 'aatı b;tm' ·t· \' ı· " ı ı A. 'k .
1 

İ 'ite ışınden dolayı başlamıştır. ır svıçre gazetesıne go-,harp malzemesinden ileri gelmiştir , .• rın aşra ma eme erm en 2<> ıne bmı mış ır. rtHıuıı ııı~ ,ş ır. a ı, vr :"'' 
ınerı aıe ngı rearaa . . 1 rm·t 1 · h · · ı ı · 1 ı tk'kl va t 

lilaf çıktığı bildiriliyor. Bı~~la b!r '.h- re, P:t~n, Alman ıste~lerıııe cevabını harp billikten Y 'ili harp başlayıncaya , atı a. ge. ~ılş, . ep~ındınlmuame _e erı Akı•f Soyer c a , ı er . pmı~ ır. 
tit'f _ 0 .> e bır ıh- vermıstır. Fakat bu dılekler ve cevap kadar ödenmcmistir. n aç \e ~eı erme ıa e erı temın e-

a ın mevcud oldugunu İng']' ' . . ' rtmişt'. Ü ı muhkiımiyetinc ve 3~ lira 70 kuruş ıı:ı-
~ırtarından Dalton avam ka~ ız na.- malum değıldı'." Müttefikler kısme_n tediyede bulun-1 c ı ıı. . fürükçülük ve muska- ra cezası ıılınma~ına kanır verilmiştir. 
ita " 

1 
h tta b'Jd' . arasın- Romanyoda. muş, fakat mütebakı borcu da verme-! ye yardım i;dilınesi için bu kanun hü- .'kcaııa 

,apı an ~sana ı ı.rmıştir . · .. · · · cılıktan m hkA ldu A. . . • · Romanyada general Antçıneskonuıılmış!erdır. Fakat bazı nıufrıt Amerıka-lkümlerınin kaldırılması lazımdır. Ma- a Um O 
l'n nlaşılan_ bu ıhtiJafa ~be':' Al~ıan- ı·aziyele tamamen hakim olduğunda -0 lılar, «Avrupalılar bu borçlarını soıııliye nazırı Morgentav, ayandan bir za- ~ıu~kacılık ve üfürükçülük ~-ııpmak MAHKÜMIYET 
~ilYa Amerıkan ".1alı scvkedılm~s, d~- derece ısrar edilmektedir ki, bu haki-lsantimine kadar ödemelidirler, mütle- tın sualine bu borçların kar ve zarar tan suçlu Güzelyalıda Cami sokağında Yenib:clestcnde B. Hasaııır rliikhf •• 

'. fakat ayııı cıruıten _Rus eş)asının miTetten şüpheye düşmek lazım geli- fikler, Almanlardan bir şey alamadık-lhesabına nakli, yani aranmaması mn- oturan Akif Soyerin muhakemPsine n-n:.lan üç lfı!rtik çalnn S:ıbri oğl.ı A•i 
~ı~~olunmasıd_ır. ~~esela, Rusya, A- ~·Qr. Dört giln evvel Bükreş radyosu, !arını ve veremiyeceklerini söyliysr~k vafık olacağı cevabını vermiştir. Fil- meşhud cürümler kanununa tevfikaııl lJir'l ~u1h ceza ınahkemesiııdt üç U)' 

'li ~ık~da~ bugday ıdha~ etmekte, ken-
1 
~ntoneskonun ~az.iye:~. tamamen hii- Ameriku~ın da. o vakit ~ar?e __ müa.a-1 hak ika Amerika için_ yapılacak yega-I hemen asliye üçüncü ceza mahke~esin-1 n gün hııp<e, tı::ı:eşmelikte Fit\iıı ve 

"ır Ugd~>.lan:.ıı __ A_~man,ay_a satmak~-,-kım _ol_ıluğunu bıldırdıgı halde 1'.,rMov hale_ etm~~ o_ldugun~ da ı.lerı _surmu~ - 1 ne. y. bu borçları kar ve zarar hesa-
1
de ba1Janmış ve karar tefhı merlılm'~- müskirat bayii R. Hardarın ılükka· 

, İngılız goruşu. Amerıkadan Ru.- şeh:ınuı_ bugün ~silerden alındıgı ha- tercin'. ~ımdı Amcrık~da, eskı borç o-
1 
bın:ı yazıp kapamaktır. Kaldı ki Ame- tir. . . nından 25 lirn çalan llfahmud oğlu 

lı ;ıı ıhracat yapılmazsa, Rusyadan dal berı ver.ılmektedır. denmedıkçe yeııı kredı ~çılmasını m~- rika, bunu alamıyacaktır. Ve ü•telikj Akıf Soyerın suçu sabit görüldüf!:ü,ı . Ahın.el Cumurz~ncirli de üç ar 15 gün 
llııınyaya ihracat yapılamıyacajfıdır. Dijfer taraftan 'furneeverinin hala,ned~n bir kanun mevcuddur. İı:ıgil:erc. lyenisini de vereceklerdir. ·den 2 ay 2 ırün müddetle hapis cezasile lıap,.;e mahkum eclilmi~lerclir. 

, 



(SAHiFE 6) 

Bir imparatorluğun 
tasfiyesi 

Afrikada, bütün İtalyan emelleri
ni ve planlarını yere devirerek, tari
he malolacak bir tasfiye harbi cere
yan edi:Or. İtalyanın harbe girer -
ken, eerek Akdeniz, irerekse Afrika 
hakkında taııdıiı bütün askeri mü
lahazlar, bu sahalarda rüzearların 
cereyanına kapılarak hiç durmadan 
savrulmakta ve ltal)'a i.mparatorluiu 
:ığır ağır çökmektedir. 
Afrikanın Şimal .ahili boyunca 

inkiıaf eden taarruz ve ilerleyişler 

bütün Traltlusgarpta ltalyayı tasf'
yeye sürüklerken daha &§ağıda, Ha
beşistan, Eritre ve Somaliden gelen 
haberler~ sistematik bir tekilde 
bu cephelerin de delinmeie başla

dıiını eöıteriyor. 
Amavudluk ve 12 adaların vazi. 

yelleri ise malumdur: 
Arnavudluk elden gitmek üzere

dir, 12 adalarla anavatan muvasala 
te irtibatı ke.ilmiıttr .. 

Bütün bu tecrid ve tasfiyeler, 
müstllkbel hi.diaelerin, muhal.1kak 
ki en mühim çözülme noktaamı tef
kil edeceklerdir. Roma, turada har
~ eireli kıaa bir zaman olduiu hal-

de v müttefikinin zaferlerine rai • 
men, tam b'r inhilale doğru gitmek
tedir. 

Fakat bu kadar İptidai bir halef. 
katin, kavranmaması, şayanı hayref 
1 eğil midir? 

Anlatılıyor ki, İtalyan kumand2 
hey'eti, askeri teknik ve fartlarlı 
deniz aıın sahalar harbinin nasıl 
verileceğini değ11, faşizmin doktrir 
ve fütuhat me~elelerini dütünmüı 
lakırdı bolluiu içinde harita ve ha 

{ANADOLU) 30 İkinci kanun 1941 Perıenıbl .....,,,,,,,_ 

İngiliz donanması 

TecrObalerin neticesi Deniz kauıpları 

Tayyarelerin do- Eskiye nisbetle 
nanma üzerine gittikçe azal-

tesirleri maktadır. 
. 

Alakalı mahfillerin mü-
him fikirleri . 

Uzun menzilli Alman 
toplarının ateşi 

Londra, 29 (A.A.) - lngiliz vapur 
Londra, 29 (A.A.) - Rö,rter bildi- kayıpları, kanunusanide vasati:ıin de 

.-iyor: 
. • · eniz dunundadır. 19-20 kanunu~anid~ so-

Vilki 
Dün de tetkik
lerde bulundu 

Kamara müzakerelerini 
dinledi. Nazırlarla 

gamek uedi 

Ingilterenin 
verdiği harp 

Avrupanın kurtuluşuna 
yarıyacaktır 

Londra, 29 (A.A.) - İstihbarat ne

Yardım ıauihası 
Amerika Harbiye Nazırı .. 
Ayan encümeninde ınu· 
him beyanatta bulund&ı 

Mihver 
zareti müsteşarı Nikolson, bir ziyafet- B. k k" l d sa-

tk .. 1 · t· ırço no c.a ar an te şu nu u soy emış ır: 
- Deniş aşı.rı m(!m!eketlerden Ame. kattır, /ta/ya sıkıntı 

rikanın bize yapmak istediği büyük • • d Almanya ile 
d d k "teh . b ~ ıçın e ve yar ım an ço · mu assıs uıunuyo-

Londra, 29 ~A.'.A.:). - Vil~i, ~~~il- ruz. Bizim kuracağımız yeni nizam Japonya serpilmiş 
tere bankası muduru ıle yaptıgı goriiş- Avrupanın esaretine değil kurtuluşu- b • h /J d. 

k d ' . ır a ue ır meden çı arken halk tarafın an alkış- na yarıyacaktır. A vrupada tek esır . 
lanmıştır. Avam kamarasına giden millet olmıyacaktır. Yani hür millet- Va~ington, 29 (A.A.) - Bugün " 
Vilki, büylik misafirlere mahı:ıus loca- terden mürekkep bir camia olacak ve .ran meclisi hariciye encümeni buııı· 
dan avam kamarası müzakerelerini herkes bu camianın işlerini göree<!k- runda demokrasilere yardım kanu.ıııl 
dinlemiş ve komünist gazetesi o1aıı tir. Daha doğrusu maksnd, müşterek hakkındaki fikirleriin bildiren har~ı~; 
c:Deyli Vo1kcn in kapatılması hakkııı- ve beynelmilel bir birlik, bir cemiyet nazırı B. Simson, bu kanun projesınl. 
da karar alındığı sırada orada bulun- bulunması ve bunun için de bazı feda- tasdikini elzem kılan sebepleri tekr~. 
muştur. Vilki, öğle yemeğini avam karlıklarla hareket edilmesidir. ren bildirmiş ve ezcümle demiştir 1'~· 
kamarasının hususi lokantasında baş- Büyük muharebe başlamadan ge· - Amerika birleşik devletleri, sı~ 
vekil muavini Atly, Grin Vud ve ma- ç-.irnıekte olduğumuz bu Rükunet dev- lahlanmak \'e kendisini müdafaa et 
denler nazıriyle birlikte yemiştir. Y~- ; resinde size hitap ediyorum. İkinci har mck için ihtiyacı olun zamanı satın 111: 

mekten sonra Vilki, avam kamarası ılin çok gürültülü olacağını takdir oedi- mağa mecburdur. Biz, bu zamanı sat• 
reisine takdim edilmiştir. yoruz. Riz İngilizler, haklı olduğumuz bilecek yegane milletten alıyoruz. 
,,., _____________ "'\ için daima muzaffer olacağımızı bili- Mihver. bir çok noktalardan sakıt· 

• yoruz ve ancak hakkın bizim tarafı- .ır. . . . . . tı 
ltalyadakı karı- mızda olmadığı zaman yenildiğimizi de .. İl:tly~l, şımdıden cıddı hır sıkıfl 

görmüşüzdür. Yarı dünyanın bizim•. ıçınd~dır. ·r 

ŞlkhkJar le beraber olduğuna da kani iz. Bütliıı ~iman or~usu ise. çok serpili bı. 
milletlerin vicdanlarının bize havran- \'azıyett.e dagınık bulunmaktadıt•. sor 

Merkezı Akdenızde hava ve d h f .. d 34772 tonilato 
cuvvetleri arasında cereyan eden mu-

1
nakebrent a .t1 ~ ıçın e. 

1 23440 
ton·- iki yüz kişi ölmüş, Al.: 

1 h kk d l.k 1 hf"ll u eş ngı ız vapurıy e ı-

ıarebe er a ın a a a a 1 ma ı er, • ··tt f'k · · olmak manlarla hadiseler 

· · tıe· !ık duyguları duyduklarına da knniiz. veçte ve Romanyada Alman kuvv.e 
Dünyayı kurtarmak için ne o1ursa ol- rinin gerginliğinden doğan gıcırtıl.r 
sun harp edeceğiz. işitilmeğe başlanmıştır. 

·ı· d · r·1 d ı -u··ca latoluk altı mu e ı gemısı .ngı ız enız ı osunun evam ı "' - . • . d . 
ı 1 "kt·a ı..::k· b 1 dug·unu üzere ss212 tonılato hacının c gemı çıkmş Almanya c e ı ı arının ı= ım u un h ftal k t~ s2·00 
Jildirmektedir1er. İngiltere, deniz kuv_ batı_n~~tır. EskDi ~ 1 kvas~ ~ı ~b RADYO GAZETESlNDEN: · 

ti · · üd f · · ı·· ı. d tonılatodur. enız ma am a • u d"kl . Bı.zden ku··ııı·yetlı· halı ·e ermı m a aa ıçın uzumu ;'\.a ar . k "h t' de ka Amerikan gazeteleri ver ı erı ha-
. . l'k 1 rakamlan verır en şu cı e ı Y- · l x 

.ayyare ana gemılerıne ma ı o unca . bcrlerde şimali ltalyada karışıklıklar a ıyor ---
1.. h k ti . b k d +· detmektedırler: ~ ~ d' 1 . J t b Jd uşman ava . uvve ~rı, Gu _u ~e:.1 cDücımanların haftalık zayiat hak- çıktıgında ısrar etmekte ır er. Bır İstanbul, 29 (Telefonla) - Memlc- S 80 U 8 

Japon ordusuna gelince, bu ordu J\1• 
man ordusundan çok daha fazla set· 
pilm!ş bir halde dağınıktır. Japon el<O
nomisj de azami derecede JrerJrindit·' 

·ahncdar edemıyecektır. erçı u- k d ... 1 . il d".kl . k ..... Jarı da habere göre, Milanoda bazı İtalyan- ketimizden A1man'-·aya mühim miktar- p "f k ··be .. t k .. .. .1 İli" ~t · . ın a ı en s r u erı ra a... . .J t "" 
am~ ?n ruva:oru ~ e. bul) rıyu:i ;;a daima bildirerek mukayese etmek !ar, Alman askerlerini _tahkır ve bu da hah satılmaktadır. İki yüz bin lira- ası orunma ecru 

rekat planlarına bakmaiı unutmut- ;emısınde oldugu gıbı azı muva a- ı· - t k' t kt . Almanlar Alman askerleri de silahlarını çekt!- lık ilk parti hazırlanmıştır. Bu parti, lerı" bugu··ndu··r 
nyetsiı:likler kaydedilmiştir. mm ünu a ıp e me eyız. k te t · 1 d' n·- b" h be 

:ır. F k l .1. d . takt·-· d -· t· .1 tla son hafta 41900 tonilatoluk vapur' re a şe mış er ır. ıger ır a re yakında Almanyaya sevkedilecektiı'. İstanbul, 
29 

(Telefonla) _ pasif 
Romada muhayyilenin epeyce ha- a at ngı ız enız ıgı egış ırı . . . dir . göre, harp aleyhine başka bir teza- o 

nemicıtir. Bazı harp gemilerine karcıı 1atırdıklarını bıldırmışler · hu··rd"' de 200 kı"cıı' ölmu"ştu"r. korunma tecrübeleri yarın gündüz l raretli ve faal olduiu malumdur. "' "' (A A ) U m '" v 'oP.t 
' h " 1 t hl 'k · .. k Londra 29 · - zun en-1 A k ""' • t da ve g.ece 20 de vapılacak ve ikıv--Fakat, hakikatler, muhayyile hari ıava ucum arının e 1 esı muna a- . . ' . . .. b' .. Torinoda Faşist partisi ileri ge- S eri vazıye .J 

;a edilebilir. Fakat bunlar, münakaşa- 7-ı_llı Alman toplan on gilnlu k ır su- lenlerinden birinin öldürüldü;ı;..il ve sant devam edecektir. Tecrübelerde biJ' 
cinde büyük sürprizler yaratmalı .1 . B' hl h kuttan sonra bu sabah şafakla .bera- ~ -Baa tarafı 1 nci aahıfede - lunmak üzere Edirneden jandarma ıcır kudretine ıahip olduklannı, bir de· lan 1 erı geçemez. ır zır ının ava · . · s· · . burada da harp aleyhinde tezahürat 

mvvetleri tarafından batırılması ihti- ber salvo ateşı açmışlard.ı.r. }lrıncı '-'apıldım bı'ld'ırı·ıı·yor. Romadan verı- ya çekmeleri muhtemeldir. mutanı, emniyet ve seferberlik mildilt'" fa daha tsbat etmiıler, imparatorlu d b t m .J •• Bombanın iRgali. , ... 
nali azdır. ·alvo esnasın a 6 tane o us a ı ~- len haberler ise bilakis Mussolini le- y • !eriyle Edirne belediye reiai şehriı:nır 

iun kökünü aaramaia ve bu aiacıı Diğer taraftan 1ngi1tere, diln ·anın ~ ır .. B. ir saat sonra Alman topll}rı 1- hinde nüma~·işler vapıldıgvını bildir- Tobruğa 60, Derneye 100 kilometre geldiler. 
takma olarak yapıftırılan dalları bi· k l l l d F .J .J m"'"afede Bomba şeh · · 1 ·ı· l 

:m '-'eni ve mükemmel pike tayyareleri- ıncı sa.vo. arını yapmış ar ır. a - m!'ktedı'r. Fakat bu nu"mayişler de "'' rının ngı ız erce 
rer birer indirmeğe baılamıılardır. .J b d d h - ı·~gaı· malu~md B t b"• b' k V d k 

- , 1e maliktir. Bu tayyareler, zaferi i.!l- kat her ıkı bom ar ıma_ n 8 ne. a- manalıdır. Fa~ist partisinin durup ~ ' ı . ur. ur~s~. a. 11 ır oy- ilayetler e ÇOCU 
lmparatorluaun taafiyeıinin dig-er d t 1 f t l t 'J ·dur Denı"' tavya-Ierı ussil olması ve 

• ihsal bakımından çok mühim hetice- sıvı. ne e e e a ı mucıp 0 muş ur. dururken bo"'vle nu"mayı'şler vapması, · " · ... inanası iae, faıizmin taafiyeıı'dir. Müı .J .J Giride yakınlığı itibariyle mühimdir. kütüphaneleri 
temlekelerde Yeni.len her darbe, fa- er elde etmişlerdir. N"orveçte Berge:1- Yunanı•standa İtalya halkının memnuniyetsizliğini t .

1
. 
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ngı ız er evve a erne on erıne var- Ankara, 29 (Telefonla) - Maar ıizmin gerek dahili, eerekae harici le bir Alman kruvazörüne 16 bomba göstermektedir. Maamafih İtalyada 1 d B b d"' .. h•' 
ıtmışlardır. Bombalardan üçününü i- b k d f karııı.ıklıklar ~ldugvu hakkındaki ha- mış ar, on an sonra om ayı uşur- Vekaleti, vilayetlerde çocuk kütüp preıtitini de ıaramakta ve İtalyada, k b t t an 8 meV 08 J " müşlerdir. Şimdi de Bingaziye doğru neleri açmağa karar vermiştir. Açıl' ·ıı · b labet!yle ruvazör a mış ır. berlerin henüz teev'-'Ud etmediği de mı etrn ve ordunun, u teıekkül ve H r 1 . u harekat yaparak müteakıben Derneyi cak kütüphaneler için bir proııram lıll' 

ideaı etrafında teıkiı ettig~i e•ki ha1. . . a:a torpi 
1
• .. tar~are erı~ ~n mu - Vaziyet normallecti anlaşılmakta.dır. zaptetmcıeri muhtemeldir.. zır1anmakt ... aır. 

y 11m sı!Ahıdır. Çunku su ke~ımı altına Y • a 

katar tamamen dagılmaktadır. . b t d k to .1 b . . . Atina 29 (AA) Atina ajansı E •• k Eritrede: 
it ı ·ıı . b .. f'k . . . .sa e e ece rpı ' u gemı ıçın en , . . - n esk· hı· Tur t ·1 T 

a ;~n mı etı, ugun ı rını. ve ~ra- ı büyük tehlikedir. Tarantoda kazan;- bi1diriyor: J r ngı izler Agordat ve orantoya ka-
d~sırır. serbeıtçe kullanmak ımkan - 1 f b .. h. . lid" Milli iktısad ve maliye nazırlari'-"le dar ilerlemiş bulunmaktadırlar. !ngi- Vişi, 29 (A.A.) - Mahrukat fikd•· 

FRANSADA BUHRAN 
.. , . an za -er unun en mu ım mısa ır. . .J b b. 1 3 b tt Tb F aıı· larını bulaa, karagomlekliler sıyaae- n· ~ b' Ü te b l 4 h "m' devlet Atina halk İ'-'On'-'en ve uca- romanı !izler bu mıntakada şimdiye kadar al- nı se e l.} e Şll a an l ı ar.en r . . . v .. ıger ır s u unan arp g.., 1- • • ' .J .J ı 'd b ı t ı · ·1 s e-tının denrze fırlatıldıgını gormek de . 2 d . it 1 d t .1 9 'aşe ret bankaları umum müdürleri dün :nış oldukları esirlerin 700 ünü İskoç saca yenı en azı yo cu ren erı ı g 

. ·~ sı, enıza ı ve es royer ı e ... ı • D ·ld' a·1 kt' 
kolayca kabı) olurdu. Dıger ta- · · "k t 1 · · t f n maliye nezar.:tinde bir i,.tima aktedc- ilimize çevrı l ve Hind kuvvetleri ~üngü hücumu ile ı ece ır. " 

ı gemısı, pı c ayyare erımız ara ı - Y n d h t f ü tü de 11 
raftan talyan ordusu da, 'ercf ve d b t 1 1 d rek mevduat meselelerini müzakere et· Ankara, 29 (A.A.) - Türkdili ku- ele geçirmişlerdir. ışarı a arare ~ı ırın s n ' 
lıaysiyetinin, fatizm tarafından nasıl an a ırı mış a~r. miştir. Bu içtimada, harp başlayınca rumu gen 

1 
k t l"ğinden: Sudan - Habeş hududunda Gallabat- olduğu zamanlarda dahi trenlerde.IC' 

dcr:n bir bataklığa fırlatıldıg-ın1 gör- ~o her tu"rJU mevd t b' d b k !ar- A 1 e se re er 1 b' tan Habcşi~tana dog-ru vukubulan ta-'usıtma vasıtaları yakılmıyacaktır. .. 1 · ı d · l · . . _ua ın ır en an a s ında Hindistanda geçen ır va- . . . . . .. .. 1 
0 ml"ğc batlamııtır. Bueun ftalya fla- ngl tereye yar Jm iŞ erı dan çekılmesı ıhtimaline karşı alınan kayı tasvir eden Sanskirit dilinde Çin- aı ruz ınkışaf e~mektedır. Tano golun-

h!Iindeki tahammürlerin gizlenmesi - Ba• tarafı 1 ınci sahifede - tedbirlere artık lüzum kalmadığı neti. ce basılmış ve i,ki Türk prensinin bir 1 de Habeş kahramanları italyanlarla Balkanlar vaziyeti 
ne olursa olaun, altı delinen r.iyah - Bu, borcun kar ve zarar hesabı- c.esine varılmıştır. Toplantıda bulu- hikayesini anlatan profesör Pol Pel- çarpışmaktadırlar._ -Baıtarafı ı nci Sahifed&- . 
İtalyan çizmesinin, bu batakhk~an na geçirilmesi lazım geldiğini söyleme- nan umum müdürler, bunu kabul et- .ro tarafından ter;üme edilen en eski ı ltalymı Somalisınde : daima artan bir dikkatle ve ehemI1ll' 
çıkamadığını ve çıkamıyacağını an- ğe mi hazırlamyo~sunuz? . mişlerdir. Mevduatın çekilmesi için Türk romanı, öğretmen Hü~eyin Na- Bura. hududund~ ~a harp devam et- y.eU.e takip etmektedir. Hariciye VB' 

lamıyan kalmamıştır. Tasfiye aaıi ~orgentav, başıyle tasdık .ederek: bir memnuiy.et kalmadığı hakkında bil· mık Orhon tarafından uygurca met- mektedır. ~az~ ~uhım muvaffakıyet- kili Şükrü Saraçoğlunun, Almanyanıtl 
büyük tesirlerini daha bir müddet - Bunu her zaman sö.}'lemeğe hazı- kümet, bir kanun kabul edecektir. ninden Türkçeye çevrilmiş ve kurumu- ler elde. edılmışt!r. İtalyanlar durma- Ankara elçisi Fon Papenle görüşmete' 
M>nra eösterecektir. rım.> Bu hususa dair kayıdların kaldırıl- muz tarafından bastırılarak ortaya çı- dan çekılmektedırle:. . . . ri b!le Romanyada toplanan kuvvetle' ** Demiştir. masına karar alınmıştır. Bankalar, karılmı t Kenyndan Cenubı Habeşıstan ıstı- meselesinde Türkiye)\i altlatamamıŞ' 

----*---- !ngiltereye süratle yardım edilmesi- şimdiden müracaat vukubuldukça meV· ş ~- x kametinde vuku bulan harekat da re<l- tır. Almanlar, Afrikada cereyan edeli 

Ankara 
Jandarma Gedikli 

mezunları 

ni istiyen maliy-e nazırı, esliha imala- duatı tediyeye başlamışlardır. Zelzele ricen inkişafta bulunmaktadır. Şar- muharebelerin aldığı vaziyet üzerin& 
tını daha çabuklaştırmak lazım geldi- - ki Afrikadaki harekat, bir plan dahi- İngilizlerin, Yunanistana yardım içil' 
ğini, Direktuar reisi Nadsenin dün içen ~ini görüştüğünü, yardım kanunu pro- Ankara, 29 (A.A.) - Bugün Er- !inde yapıldığından, İngilizler hesabı · asker ihracına mani olmak istemekte" 
disini telefon1a aradığını, lngilterenin jesi henüz kabul edilmediği için bu ~i- zincanda yeni bir yeı· sar~ıntısı olmuş_ na parlak netic~ler venceği muhakkak clirler, fakat İngiliz yardımı, şimdi1'i 
istediği 2000 tayyareyi teslim mesele- parişin geçikebileceğini söylemiştir. tur. Hasar yoktur. tır. · gibi mahdud kaldıkça Balkanlar vaıi· 
••••••••••~•-••••••••••••••llııiı••-~•••••••••1•••••••~••••••••••••• yetine müdahale etmiyeceklerine teJlll' 

Bu fikrimi gelen doktorlara da ser- ~ • - Kısmen el çantasında!. nat vermektedirler. Bu tarzı hareket. 
Ankara, 29 (Hususi) - Jqndarma dettim. Fakat maale.!ıef bu fen adam-1 VATAN AŞK - Bu da şüphe uyandıran bir va- Almanların mahlm usulüdür. Alma11"' 

gedikli okulununu bu seneki mezunla- !arından d~ arzu ettiğim neticeyi el- ve ziyettir! ların ne demek istedikleri de maıoııı· 
rına merasimle diploma verilmiştir. de edemedım. · - Neden miralayım. tlur. 

Bu münasebetle dahiliye vekili Faik - Görünen köy kılavuz istemez ™ 2 - ;g;;g -- - Gayet basit; J.'ro1ayn gibi zeki Almanya; Bulgarların A'lman 8" 
Öı:trak. mezunlara h itaben veciz bir -dediler- bıçak ~.müwt~i~k~e derin bir Karım seni gakalluorum, casussun bir kadın mahrem evrakını, eı çanta- kerlerini kendi topraklarından geçit' 

. . .. . . yara açmış.. 1'. ür~gı ı ıyıe ayırmış. sında taşıyacak kadar affedilmez bir mek için müsaade etmiyeceğini "~ 
nutuk ırad etmış ve ezcumle dem ıştır Bu gibi yaralar vUcudun hali tabiisi- 1 71 1 E . rıs§ hata işliyemez. Böyle bir aptallık yapa Türkiye _ Bulgaristan arasında iY' 
ki: ni derhal değiştirirler. Sonra, bu, ka- Miralay Rişarın; tecrilbesine med-j - Yüzbaşı, yüzbaşı!. Bu bir cina- maz. Memleket hırsızlarla dohıdur. münasebetler bulunduğunu biliyorlar: 

Yarın birer karakolun başında Jındır. Zaman zaman ge çirdiği tabii yun olarak ileri sürdüğü bu mütalea \et hadiııe~i değildir. Aleyhimizde es- Gözleri, bilhassa kadınların e1 çanta- Gazete, A'lmanların Balkanlarda~ 
bulunacaksınız ve arkadaşlarınızla be. hastalıktan vücudu kansız kalabilir. yerinde idi. Fakat mezarlığa kad.a~ 1-arengiz bir şekilde hazırlanmış bir larındnn ayrılmıyor. O çantalardan ko- faaliyetinin, Bulgaristan üzerinde1'J 
raber mıntakanızda devlet kanunları- ::'inayetin de böyle bir zamana te - gidip Ye~iden ~topsi yap~.ır~rnk gı~ı tikastır. Ve muhakkak Frölnyn 14 !aylıkla kıymetli bir yüzük, bir bilezik tesirlerini şöyle gösteriyor: 
nı tatbik edeceksiniz. Vazifenizi yap· ar- -:.dUf etmesi çok muhtemeldir. bir tedbır aldıgı halde duşüncelerı - veyahud bolca para aşıracaklarını ü- ı _ Bulgar orduRu, Romanya hudıJ' 

• ·ağdır ve bizi avuttu, diye şimdi Ül-
ken, daima adaletle hareket etmek va- Mütaleasını ileri sürdüler. Ve bu ni doktorlara izah ederken umumı mid ediyorlar. Frölayn bunları bilmez clunda toplanan Alman askcrlcrinifl 
zifesiy'le mükellef bulunduğunuzu uı- kadının yüreği hançerle parçalan - otop~i talep etmemek hatasını işle- ınvurun fevkinde alay etmektedir. değildir. Binaenaleyh bu gibi evrakı yaptığı tesi.rlcı·den gayri memnundur· 
nutmayınız. Size müracaat edecek olan • nk suretiyle öldüğünü söylediler. 'llCSi mürettep hadisenin karanlık - Hayret!.. Fakat bu vesaike ne çantasında taşıyarak sokaklarda, bar- 2 _ Muhtelif vesilelerle 'nu!gııris· 
halkın içinden çıkmış olduğunuzu bil~- Buna rağmen kafamda doğan bu perdesi.ni yırtmağa muvaffak <>ia - ;:apalım?. Frölaynin hüviyetini mey- lnrda gezdirecek kadar meczup bir ka- ' tana bir çok ajanlar girmekte rtevllt11 
r ek ve l\Jilli Şefimizirl direktiflerini endişe içimi mütemadiyen parçalı- mamasına ı:ıebebiyet vermiştir. lana çıkaran bu vesaike ne di~·elirn . dın değildir. .

3
diyor. 

daima rehber i ttihaz ıederek har~ket yor ve kafamdan gelen bir ~es ha- - Bu endişe, muhakememi boz- Vakıa hadise e.srarengizdir. ŞUph ~ u_ - Fakat o da ferd gibi hata işli- s _ Ruzveltin Balkanlar nezditı" 
edeceksiniz. na ; ğuna doğru sevkediyor. Derin bir his yandıran cihetleri olabilir!.• F n kat yebilir. Bu itibarla böyle bir hata ilşe- gönderdiği mümes::ıili albay DonaVB' 

V. zifeniz ağır ve zahmetlidir. Fa- - Aldanma ı:;akın ! .. Bilakis daha ciğerlerimi hırpalıyor. elimizdeki vesaik o kadar barizdir mediğini' veyahud bu evrakı komite- nın Bulgaristanı ziyareti, Bulgar hil' 
kat bizler; vazife yolunda yorulmaz, dikkatli \' e daha müdebbir ol!. Çün- Ayağa kalktı .. Sol eliyle çenesini ki! .. Her şüpheyi izale edecek mahi- nin muhtemel bir içtimaında göster-'kumetiyle milleti üzerinde çok iyi t"' 
tehlikeden korkmaz insanlarız. Tehli- kü vaziyet; göründüğü gibi değildir. okşıyarak yazıhane içinde bir iki tur yettedir. mek ü:ıere o akşam tesadüf eseri ola- s ir yapmıştır. • 
ke, bizim şevk ve gayretimizi arttırır. Bu bir hiledir, bu bir hud'adır !. Dilş- ı;aptı. Sonra masanın önüne ~eçerek Miralay Ri§ar; garip bir nazarla rak taşımadığını nasıl te11Jin edebi'~ Muharrir, albay Donavanın bu zi1_. 

Vekil, Yeni mezunla.ra muvaffakıyet man teşkflAtının reisi saidır. Aidatı- e iki -elleriyle ma1aya dayanarak ydzbaşının yüzüne baktı. Ve !Ordu: lir siniz. kumandanım?. retinden mihver devletleri erk&nırııtı 
diliyerek nutkunu bitirmi§tir. yorlar sizi!. Dikkat, dikkat! .. Diyor.• batırdı: - Vesaik, nerede bulundu!. _ Devam Heoek _ çok sıkıldıi'ını i1ive etmek~ir. ..a 


