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FIY A Ti (100) PARA 

General Metaksas ga ip bir tes düf eseri olarak üç ay evvel ayni 
u da büyük metanet ve şecaatle reddetmişti ~aatte İtalyan Ültimatomu 

ırı 

l\ı~-~-__;; - --
~E AÇIK 

l·· llrkler ne-
den Elen dost 
llrınıızkadar 

; lııiiteessir ve 
1 llıatemli? 
Ben Titrııueuı her 
zaınan sevdim. 11 

~eral Metak•a• 

~ IRRı SANLI 

f" :~aniıtanda milli .-
--İ•t, lrliii karan, Yu· 
lrbiri lld• öz kardt!şleri 
~th.,1 qe botazlatan fırka 
•t,ll •;e lcavgal•rını kal-
' b~r· 1111•ıaistanıa dahili 
t di •ti •iyaıetini büyük 
tı,~?'et ve metanetle 
ı1a G~ttıran Bay Metak· 
tf,aa lllGne, Türklerin 

'ti, dostlarımız kadar 
'tt"itı lıeııürle matem 

'~~ ~1111 anlamak için 
111, ~~d len devlet adamı-
' dip1

0
:tli Elen aıker 

0•u11.. •tuıua Türk·El~n 
e'- lllıa 11 • '-. • 
~ içi •oıuıaf etbr· 

' " ••rfett· • · · · ea,ı ıgı meaaıyı 

.,,., ~1de11 tdi~i sözleri bir 
~le, leçırelim : 

h b,,, L•ı 
~ Q•lı eıu ve harici-

tibiıadrı 18 Teaımuz 1936 
. e b· 
CiıiQe ır Türk gıze-

'-ıa ... 11,t'11 beyanatta bu-
ıcl' Q• 

'l', ilrıc1,·, 
d t~ .. ~I ve Yunanlılar, 
.. ?•tıui11 en ittifak ve 
,; ~tlailı'\dhayati zarureti
~'d11~1ar1 b~•k edememit 
l~tdtıç 1

' sırada bu 
-ı. "-rıt e teıriki meıainin 
'-!ı"eıı :; 1• ehemmiyetini - - _, · - - - --....---------------- - - -

~ .. '-•d/ ~~~D ve bu özlii lua az bir zamanda millet lng,iliz kuvvet- Ribe trop Ma-
l "- Jı ırnıcilik reko· ve memleketinizi yıllarca 

4~tki,,~~-~· .. benim. Ben ev~el terakki ve yücelme leri Italyan so- car naz r·yle ı 
lb. la er zaman ıev· yol uaa airmjı olan en 

'lt· tir b 1 6 ı· . . ~tllllia •kına temsil müterakki Avrupa millet ma JSJDe glf• •• •• t•• 
~, "1- Jci t•ıete ile ilin •e memleketlerı seviyesi· goruş U. 
~tıaa,u urada komıa• · ne çıkaracak ve TGrkiye diler• Berliıı (a.a) - D. N. 8. 
'- U-,. : bı11ada bir yakın bir zamanda (Bir &r- Kahire ( a.a ) - lngiliz bildiriyor : 

:•1t,1,11~r1dır •• o doata aek devlet) olacaktır. kuvvetleri dün ltalyan So-
ha. .. ,.._

1 
r er.,. General MetakıH yalnll malisine girmfılerdir. Hare- Hariciye naz.ıra 8. Ribbe11-

i"'ltll,,•lc,thuade •icada ba kıymetli Y• aamimt ılSı~ kit muvaffakıyetle devam trop dUn Macar millt mü· 
'- c.lmekte •• düımaa ye-

"'-~ıllıre hayret leri alylemekle iktifa etme- nidea mllbim miktarda barp l dafaa DaaırıDı kabal etmlı· 
t •• i11irılap·,.,. l)enmı 4 tn .. NAil-'- - ••lı•ıa.,i terketmlıtir. 1 tir. 

Atioa (a.a) - Royter 
ajansı bildiriyor : 
:vunanistanın kabrama• 

şvekili Bay Metakaaı 
tam ıaat altıda ölmllıttu. 

Garip bir ieıadif cıeri 
ılarak llç ay evvel ayal 
ün ve ayni ıaatta ltalyu 

ultimatomunu re~detmiıti. 
:Baıvekilin, ölilmün6a aca 
lıaberi her tarafa yayılınca 
tıilhaHa payıtahtta deria 
bir matem llaplamııbr. 

eneralia bayatını kar• 
tarmak ıçıa akıamdaa 
doktorlar çok b&yilk pJ• 
fetler ıöatererek olıı jea 
vermiıler, fakat ıabable• 
1io hastayı bir maciae 
kurtaracaktı. 

Sabahın altı11na doir• 
ııaa cevelinı •iarlaımııb. 
Bu ıırada hastanın baııa• 

ı ela karııı ile iki kızı bulua· 
ınakta idi. Celbedilen bir 
lngiliz doktora baıtaya 
kan nakletmif ve biraa 

1 sonra muvakkat iyilik gl
rülmüıtü. 

General Atiaa civana• 
daki köık&nde •efat et• 
miştir. . 

Bir hafta ene) Geaeral 
bademciklerindea rabat

ıız olmuı ve geçmiıdi •• 
bu eınada dört defa da 
emero ji olmaı ve keDdiıiai 
kaybetmiştir. 

Bu vaziyet karııaıacla 
kral derhal nazarlar mec
lisini toplamııtır. Atiaa 
metropolidi baataaın ba
şına geluek ıon diai va
zifesini yapmııtır. 

Bay Metakıaı 70 yaııa· 
da vefat etmiı ve 1936 
senesinde baıvekil olmat· 
tu. 
:! Atina (a.a)-Kral, Me· 
takıaıtan inbilll eclea 
Baıvekilete Yuna• baa· 

kası umumi mftdlrl ubak 
nazırlardan Alekaandr Kori

ziı'i tayin etmiıtir. 
Yeni baıvekil ayni zamaa• 

da hariciye nezaretini de 
üzerine alarak Metakaaı ka· 
bineıinin ayni olan yeai 
hükümeti teıkil etmiıtir. 
Yeni kabine bagOn saat 10 
da yemia etmit ve ite bat· 
lamıtbr. 

Alekıaadroı Korisia 1885 
f - Devamı 4 n .. Mlail .. -
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· Sıhhat oe içtimai Maa11enet fleluileti 
Nep iyatından 

Verem-Tüberküloz 

'Zeytincilik ihon 
tisası kursu 

Sustalı çak 
taşımak 

Hastaya miimkiin ise aileden bir kiıi 
bakmalı •e bu yardımcı h r vakit enasını 
•• ellerini temiz tatmaıhdır. 

V eremlilerio hepsini hastaneye veya ••· 
aatoryoma alar k teda•İ etmek her yerde 
mlmk&n değildir. Bu &"ibi teşkilat Ye mü 
esaese1eria masrafları pek çcktar. Sana
teryom ve baetaaeye alın mıyanlara e•le· 
rinde doktorlarının tavsiye ettiği aıhbi 
tarzda bakılır Ye tedaTİ edilirlerse iyikt· 
meleri mümklndir. 

Verem irsi deiildir. Yani ana ye baba· 
dan geçmez. Veremli anadan doğan çoc•k 
derhal ayrılar •c Hğlaaı bir süt anaya .. e . 
rilerc k emzirilirse verem olmaz. 

Böyle ~acuklara son zamanlarda keşfo
luDan yerem aşısı (B.C.G.) on gün içinde 
tatbik edilirse çocukları veremden tama· 
men korumak kahildir. 

Veremin tedavisi 
istirahat: Vereme müsteit •eya •ercm 

batlaagıcında olan ki~ıe yorucu ağır İf · 
ler yapmamah, çalıımamalıdır. Mecburiyet 
Yalla hafif işlere bakmalıdır. Veremlilerin 
istirahat zamanları uıau olmalı Ye çok 
ayamalıdırlar. 

Uykusuzluk •e ycrstunluk hastalığıa az 
zamada ilerlemesine f!ebep olar. 
Açık bava: Vere'lllinin başlıca ihtiyacı 

açık ve temiz havadır. GBnaşsız, . rutubetlı, 
kapalı ve karaohk yerlerde mikroplar uzun 
mtiddet yiııyabildiği ııibi, •.öyle muhit· 
ler •eremlinin sabuk iyi olmasına da 
manidir. 

Veremliler için en iyi ye rahat yer Jer 
sanatoıyomlar ve vereme mlıtelt olanlar 
için de prevantoryomlardır. 

Güneı ziyası: Veremliler için çok tesirli 
ye faideli bir ted vi vasıtasıdır. Bahar ve 
yaı menimlerinde doktorların ta'Ysiye 
edeceği şekilde veremlileri, uıulü daire· 
ainde, açık giineş ışığına tutmak çok fa· 
idelidir. 

Kışın güncı olm dığı zam& n s•a 'i ıü
neı ııığı veren aletlerden ısl ifade olu ur. 

Sıhhi yemek : Veremlilt rin yiyectkleri 
her cihetten tam, çokça ve hazmı kolay 
olma•ı lazımdır. 

Sl1t, yöğurt, et, yumuı ta, reçel, sebze, 
mf!yYe, tereyağı gibi hazmı kolay ve kuv· 
vet verici yemekler her gilnl:ü yiyecekler 
ara11ada eksik olmDm h ve yiyecek za
manları da muntazam olmalıdır 

Hasta montaz m bir progr: m dahilinde 
faıılalarla günde dert beş def yemek ye
melidir. 

- Sonu Var -

K•••f H Mo6i/J'• •ftJl•l•rı C:elfli 
L6HN: 

Bornovada zeytincilik iı
tasyonunda açılan Y• on ıia 
deyam eden zeytincilik ihti
ı a kura• diin nihayet• er
miıtir. --o--
1941 Fu ı 
1941 lzmir enternssyonal 

fuarı b zırlıklarına başl n
mıştır. Sistemli bir surette 
çahıılmakta ye hazırlıklar 
aylara taksim edilmek aure
tiyle yapıJmektndır. 

--o--
Kar yağdı 

Dün gece sa <lt ikide ıeh 
rimize y rım tıaat k dar kar 
yaimıştır. 

--o--
Zelzele 

Düo 1&bah Torbalıda 5,SS 
ve 6,30 da iki şiddetli zel
zela olmuıtur. Hamdolıun 
basar yoktur. 

Erzincanda iki 
yer sarsı tısı 
Ankara - Düo saat 12.10 

ve 22 de Erzincauda iki yer 1 
sarsıntısı olccuısa da has rc.t ·, 
yoktur. 

# 
RADYO 
18.00 Pogram Ye memle· 

ket Hat ayarı, 18.03 müzik; 
radyo caz orkıı. stratıı, 18.40 ı 
müzik; şarkı, Hrkü ve tak 1 
aimler, 19. ı 5 k<ınu~aıa (Kara- , 
deniz rlport j ları ), 19.30 
memleket s at ayarı ve ajans 
haberleri, 19,45 müzill; radyo 
icce sez hey ti, 20.15 radyo 

g zctesi, 20 45 roilz!k; keman 

soloları, 21 mü:dk; rtinleyici l 
istekleri 21.30 roouşma (sıh-
hat saati), 21.45 müzik; rad
yo orkestrası, 22.30 memle-

ket saat ayarı, ajans haber

leri, borsalar fi t lcri, 22.45 
müzik (pi.) 23.25 · 23 30 ya· 
rınki program ve kapanış. 

Umumhaoe sokaiında Is
mail oğlu Altmedin flzerin· 
de bir suatalı çakı bal•a • 
rak alınmıştır. 

--o--
Hır zlık 
iddiası 
Çorakkapı 1064 cü sok k

ta A hmet oğlu Ali Işık Re· 
cep karısı 40 yaıında Hay
riycnin aç:k bulunan kapı
ııudan içeri girerek komi
don üz~rinde bulunan 42 li
ra parasım çddığı şik yet 
edilmiş •e suçlu yakalan· 
mışbr. 

--o-~ 

Yaralamak 
Keçeciler Sadullah sok • 

iında Necati oğlu Nusret 
bili sebep Faik oğJu Feıhab 
sol elinden bıç~kla hafif su· 
rette yaraladığından yaka
lnnmııtır. 

--o--
Elif lsruaili 

açı dı 
Cumaovasıoda Güoer k6· 

yünden Elif ismiade bir kıı 
ısevdıği 16 yaşında lamuili 
kandır r kaçırm1ştır. 

BO SA 
14-39 kuruş mrı:sında 1298 

çuval üıüm, 7 - 12 kuruş 
arasında 252 çuval incir, 
6,875 kuruş 150 çuval ar pıı 
5,75 kuruştan 500 çuval 
pamuk çekirdeği Hblmıştır. 

- --4·-

İsar ve Şadı ·
van camıl ri 
Vakıflar iduesi, Hisar 

camHyle Şadırvan camiioda 
bazı esa h teımirat yaptırm 1-

ğa h ırar vermiştir. 

Tamir işinde ku!lanılac&k 
malzeme temin edilmiştir. 
Pek yakında ise başlana
caktır. 

ı C:YIN t. • • 
: Yarın akşam se t 9,30 da Bütün lzmirtn aylardnnbcri ı 
ı aonsuz heyecnn VE eıcıbmnzhidarla beklediği ı 
ı Dünyanın Sekizinci Harikaıı .. T Ü R K Ç E S Ö Z L O ı 

i Hi T iJY A 1 i 
: TAYRONE POVVER MYRNA LOY ı 
: [LAMBA Sinemasında Sayın Halkımıza Yarın akıam ı 
ı •aat 9,30 da. Fiatlerd %c.:m ) oktur. LocafQ· ı 
ı rınızı lütfen velcien kapr..thrınız. ı 

Ecz cıbaşı 
Kolonv ı f'Hıns, podra, •e kremleri 

Türkiyemizde miali olmıy n bu en en
fes kokulıar hiç fÜphe iz luist 1 1 şiı;teler 
modern aınbı1lajl rilc B yram ve yılbaşı 
hediyelerimb:iu daima olduju ribı bs-
1111da ııtecektlr. 

Benı•r isimlwrll• \a kJitleriae 

Z:l 

!O - 2 lıacl ki••• 114 t 

ALMAN 

-Va •lmanların afini Bırak• ! mıyan lnglllzler 

(51) Y zan: Halil Zeki O~ 

Ôyle ki koğadaıı su dökülürceaine. s•r 
na d& Alm nca bir küfür deryası görde. 
Müfettiı bo hale bir nihayet vermek içlf 

ca, us k du ı dışarı çıkarttı. Kız çıkarke' 
doktorun küfürleri devam ediyordu. 

- Bütün bunları başın ile ödeyecekıitlı 
ben seni kur~ana dizdireceğim, sen göt•' 
ceksio, Deyip durayordu. 

Veoci kapıdan çıkınca doktoru bir bıf' 
kırık !ardı. • 

Derhal oturduğu koltuğun içine yaı1•11' 
dı. Yarım ~•at kadar sükutla geçdi. Do~· 
tor kendine geldiği :ı:amao müfettiş dedi: bı· 

, t 
- Mademki kendinizı masum görüyor ht\ 

sunuz eviniıde bir araştırmA yapmaaıı-' ~. 
riıa göstermeuiz iktiza eder. ~il 

- Muhalefet etmiyorum. ~ti! 
Müfettiıin gözlerine bakarak devam et· d• 

b: ~ 
- Muhalefet etmiyorum, ç6nkfi yabll tit 

olmadığınız evimde bulacağın12 •eıikaI~t' t-~ 
dan müteessir olmıyacağınıza kaoaatıdl ~it 
varl taı, .k 

1 

Esrarengiz kutu ::~ 
Tekrar doktorun evine gidildi. Saat i" ~u 

cenin yarısı ıu çeyrek geçiyordu. Bu, ko1•1 . 

muvaffakiyete miieessir olmazsnon: tabi' e}' 
riyle doktorun neyi merak ettiği sonrad•- .~~i 
anlaşıldı . • ~lll 

Çünkü GriebHo evinde Ameri!ıtau yabll tibi 
dildioe dair yüderce dosya görüldü. ttrı 

Bülüa bu dosyalar yahudi istibbaratJP' 

d irdi. tiy 
Doktorun evinde yakından yabud uı•~' ~•;1 

tan e suslukla alak ::il o!an bir cmmare1' •Yu 
tes düf edilemedi. Grieblio dosyal rı b~ 
tüo y~budileri temsil ediyor, her aileJ1

11 ~ 
tercümei h ile ri ile b eraber nilfu5Jarı01' t ~ 

1'' '~ edları, yaşları ve servetleri h kkında ~ • ti~ 
fass l malüaıat vardı. Bir nüfus idareıil' 
d en drıhn miikemmd bir şeyd;. 

tti· C 
Arcşhrma bir buçuk sıınt del'am e d 

Fakat casusluj!a dair bir şey buluner111 1
: i~ 

Artık nevmid ne bir vaziyett .. evden çılc' 
1 sa•' cakları zaman bny 1 unu yazı m sası d' 

çekmecesini bir kerre d ha çekti. Or• ef 

gözO y•ssı bir kibrit kulusun ilişti. G ~· 
çi bu kutuda ıüphe edilecek bir ıey Y0 

1 
tu, Fakat müf eltiı i o gözü buna ilişmif ', 
bir hissi k"bl lvuku onda bir alaka uy•- ~ 
dırmıştı. l. 

•' llt Bu garip kt1tuyu görmek ıçın elini o• ~ 
tirken doktorun benzinin atbğnıın d• fıt' ·! 
kına vardı. ... l:JO' 

Bunun iiı.erie do ~.torun gösterecegı f 
yecauın derec ~sini takdir için kutu ile 

0 

ne.mağa başladı. ., 
O oyo dıkça doktor renkt n reoge ı:t 

riyordu. Kutuya açtı. Fakat içinde 1ıib~f 
göremedi. Pek ustalıklı yapılmış olao f 
kutunun kapağını iç yüz.ünde kumıı• ,_ 
rekkcble çizilr iş bir şif re gördü. 

$ifreye dikbatle baktı. 

Bu esnada doktorun yüıft de br.111 

yaz olmuştu. ııto' 
Mtifetti' bu ı d11ki sun anladı ve do ~ 

run artık tok ara aıapmıyacağı kaaı• / 
besledi. Fakat kurnaz doktor bemeD 

•laralu 
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".... 0 f le f Ş · Ni ı ...... . 
B • ••••&••#••• .... ••,••••• , ·~•• ·~ ••o• 

dırn,e6Yeni !eti en bir kız· o~umuş, çoM duymu~ bir 
dındı B t'9lı, genç bir ka- kadın, bu güzel, duygulu 
ltakta~ •balaramız, ta çocuk- kadının küçük bir ız 
O)d\ıld ID ktep rkndaşı ehemmiyet vererek konu~-
Hr1ı6'n için, ailece mimi m.:sı bana ıurur veriyordu. 
cııııard rdük. Ben sık sık Bana bir çok gördüğü fey-

8 8 kehrdım. Jcri ani ttı. Bir çok güzel 
'n ;Ü ltbç kadın, diiny nın şeylerin y nınd bana anle-

,. ltlttd iti Dl hJuku idi. Mer- madıfım feylerden de balı· 
e. 111G b • oyulmuş canlı bir ectti: 

nl maurn il ~ÖPGhJ •!ibisi ıdi. Deniz - Sen deh 
!t' h,kiki ~~hden vücut bulmuş Nibel, bayat çok cıdır, de-

~İllJ ır venüstü ne bile- di .. 
• nası) t 

~
"Ilı llit ict· . cıs11vvur ederse- Ben bu cümleden ~ biden 
,, t,hile ınıı; b yehnızda yar - hiç bir şey nlamamışboı .. c, .... 

dtn d i'Uıız en güzel ~ey- Karşnuda yıldıılı:r içiode 
ıf' ~&at .. aba &üzeldi, d ha yanan güzel Boğaz Ye Be-

tı ~•111 "d• "r,11 
1 ı. Oou gören bir bek bir bulya dola' rubum-

t sıı ID h . d 
•' l(•dar .. u lltrı, Fı:ansa bu n yalnaz muhoyyel b ycca -
~· deiild· ıu.a 1 kadına malik Jar ve sa detler vardı. 
. S ır demişti. O gect!den sonıa onu ay-

ı. L;. t ı dah O j 
Q.,. d r ı~tif ate görmedim. Ar sıra, 

r• t tııuıı b 
jl Qtlli d 

1 
oy, o ~ d r nis- rahatstl diye işıtiyordum .. 

~•dıııt 0 guo bir vücut, 0 Neye bilmem, her gün bır 
~llıtır,1Yunıuıak dalg Jı bir bahane bu)uyoıl ı, heoı ora-
~tlJia· 8•ç, o k dar sil a6 . ya ~ilmekten menediyor-

t• el ' 1 to l • 1 d e •b, .. P •aıış bir çehre ar 1• 

~ lorıııedim. Bir gün ısrın ettim; gö· 
dl · Q Sok ' J K t•tttıiy gözümno önünden tOraü er. apıdan girdim ... 

•'' ~-~ .. '
11 hali: Üstünde be- Beni korkunç bir aükiin kar· 

idi ~· 
1 

.. 
2Un '- J d b• k '' eeccı· • llolsuz, yakasız ·• a ı, ıraz sonra arşıma 

t•dığ, b·'c. boynundan çıkar· onun yerine, ağlamaktan 
k, 'Yı" ır lira inci 2'erdan- gözleri büzülmüş nncsi çık-

'tı,, 21 1ıd ökçesiz ma•İ tı. Hınçkırarak boyırnma 
l t, l'k ' ll•d,., " ı ler' kalçaların tıldı: 

e• ~tıııı .. ,
1 
dafg• dalga iomiı, - Görmeğ geldin df'ğil 

1•1 li,, saçlar.. mi kızım, o öldü, sevgili 

b .• ~ · 3•b h b - bl 61dü O 1 I ı ~iYetı İle 8 • u muhme) va· an • nu topr t-i arı.: 
ıll 1t 1 ı. P•yonoy oturur gömdük. t iCl S ' 

~tlıiii •t çal rdı. Ben gü· Y1t! anledım! H yatın ne 
bll' ~liia •n~aınağa başlamış, kedar acı olduğunu o vakit 

•ıb· Yeoı t· d r ı, hir k"' Ye ışen çoculder anla ım. 
ıP' il oııtı 0

1 d hayron b y· Biraz sonr odaya ~ üçük 
•. 'tiııe b~eyrederdim. m bıun yüzüyle Fikret gir-

k' t'hıı0d 0
Yle bir sabahtı. O di. 

'~ıııd,. a, ben kö•emde beş 
1'. , , .. 1 v , .h.ıııc ,_ g u · Fıkret yerd 

bit ç '"l&rla ., ~ oct:ık aıeşgul.. 
01 ~ b,11 ' 0 Ynarkc.n, bir ara-
01' ~ltld llt k !dırdı, etrafına 
... ~ .. \ı l "c: 

'
·ı. t\ıy. b· sonra mını mı ı 

• .,. '" ~ ~ l • 1 'Yttfe .• ç Y kışmıyau bir • 
...... . 1 

BfiyOk anne inin dizleri 
ne dayzndı. Mfoı ınioi ço
cuk annt:sinc hiç y kışmıynn 
cı bir şikayetle eh f,n 

baktı: 

- OE felek, of! dedi. -

Ge 
l1anisa mebusu Hüsnü 

Yoman ve Tıcard velriileti 
ölçüler müdürü Lemi Aksoy 
Ankara drm g Jmişfordir. --o--

r 
1 C. H. Partisi Tilkilik na· 

' 

biyesi mü dk kolu iki şubct 
p zır günü s t 21 de n -

1 
biye merkeziııde bir kon er 
Yerecektir. 

z • ef 

il 1 asti-
2' v ç v· geldi 

lstanbul - Gümrüğe ge
len 28 bin otomobil listıği 
gümı ükteo eh nar ak tevziat 
ba lanmıştır. Çivi de dağı· 
tılmaktadır. Y kında mem
lek~tte çivi buhranı kalmı
y eaktır. Otomobil lastikleri 
c•vela resmi müesseselerde 
çalış o oto .obillel!'e verile· 
cekt r. 

dar ıiı da :. j 
Hasan Hufusiuin Köyler şubesine olen 879 lir 75 ku

ruş Milli emı • k satış bedeli bot cundc o ciolr.yı hDciz edilen ı 
Bornov Camii merlu z r:okağında kain 57 sayılı ve 400 
lira kıymetindeki rnası Vil yet idare heyeti kerarHe kati 
ihalesinin icrEfJI için oa giio müddetle müznyedeye çıkarıl~ 
mıştır. 1 liplcrin 11 Şubat 941 .. ah günü Vilayet idare he-
yetine miiraca tları ilan olunur. 321 

z • • 
Ali Rıı nın köyler şubesine olan 50 Jira Milli emlik 

salış b deli borcuodau haciz edılen 8oraov Koc2cami M. 
Dayıoğlu sokağında kain 4 sayıb ve 25 lira kıymetindeki 
ars ın vılayet idare heyeti ki'!rarile kati ihalesinin icrası 
için 10 gü!ı müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
11 Şubat 941 S h günü vilayet id re heyetine müracaat-
ları Hin olunur. 320 

• 
ır iz ar lığından: 

Nebil vereseleriniı:ı Br:smabane şubesine olan 228 lira 16 
kuruş veraset vergisi borcundan dolayı haciz edilen GDzel 
yurt hrdlesiohı 920 nci Aziıler sokağında ~Ain 18 sayılı 
ve 2880 lira kıymetindeki evi vilayet ieare heyeti kararile 
kat'i ihalesinin icr ı içi on gün müddetle müzayedeye 
çık rılmışbr T lipl r io 11 şub t 941 sah günii saat 15 de 
vılayet id re beydi &tları ilin olunur. (319) 

ÖMÜRLERi 
1 "r iğınd n : 

3780 numnrah kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nu
maralı knrarnamenin 3 snyılı kararına göre •teşekkül eden 
Ereğli Hnvzası Kömürleri Satış Birliği, ahiren mevkii meri
yete konulan 3867 numarah kanun ve 2/14547 sayılı kararna-

• me hüküml rinin tatbiki neticesi olarak 1 kıinunsani 1941 
tarihinden itibaren ta fiye haline konmustur. 

Satış birliğine imdiye kadar aktedilmiş olan mukavele· 
lerin kömür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecibeler· 

ı den doğacak hnklnrı Ereğli Kömürleri işletmesi tarafından 
r.?:ı kabul olunarak kömür teslimatı işbu muku·eleler hükümle- • 

BAZI DİKEN, 

..... , 

BAZI GOL ... ,.. ___ _ 
Sıgara Du
manları 

V ucu da bir uyuıma, 
Knfam kuvvet verir, 

Pek kısa yarablmıı 
Bir ömür gibi erir, 
Bazı kere dallanır, 

Fıdau gibi yükselir; 
Kıvı ım,kıvrım kıvrılan 

Sıgare dumanları, 

Tı içimden sıyrılan 

Sıgara dumanları •. 

Rizı "ere olıunur 
Uzun bir dvran gibi, 
Boşluklarda dolaıır 

Yol bilmez kervan ıibi, 
Biu kere dertlere 

Dert katar derman gibi 
Derdi,derde döndüre• 
Sıgara dumanları, 
Ocaiımı ıöadüren 
Sııara damanluı .. 

BATMAZDIKEN 

·- ızılay cemiye 
timizin yüksek 

bir yardımı 
Kızılay cemiyeti, Alman· 

yada ve logilteredeki harp 
esirlerine 1 S • 20 bin 1 lira 
kıymetinde incir, ibilm •• 
fındık göndermeğe karar 
vermiştir. 

Cemiyetin b.mir merkezi 
şehrimizdeki tacirlerle temH 
ederek fiat noktasından te· 
şebbü terini yapmıştır: 

Bu hediyeler yanmıar, 

birer kiloluk paketler halin
de hazırlanacak ve en iyi 
cins incir ve 6zümlerciea 
ibaret olacaktır . 

--o----
Cnı~f feJc; ·, of! dedi. Bır mabedi 

clı· ...... iitı: 

rine göre yapılacağmdan bu husus için alakadarların Ereğli 
Kömürleri ışletmesine ve tasfiye tarihinden evvelki muamc· 1 
leler için dnhi merkezi Zonguldakta bulunan, hali tasfiyede l 
Ereğli Havzası Kömürleri Satış birliğine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 18 21 24 27 30 145 

ihracat artıyor 
, i~ r~ı•kt 

le' 1tt? en ne istiyorsun 
.,,, lçiQi 
d' ' ~ çeLti: 
et' l)td· tıtı~nıi .. 
.,, ı .. 

o~ ' ,, " J\nııe • 
'-t., tl ışte b d 

11• t 'ı> \' ur a .. 
' ~il' dJtJd eııııedi Oyuncak-

• C\llt ı. 

s•' ' t tbtli h· 
~*' ~ tl'>tai d 1 arının yüksek 
,,. · ~-~ıı:. 11 

elsi kö kleı inde 
~ t ea .. 

..... ruzel yerine ba-
ı.o' ~ 1 •tıday y 
P " Siınd ıı. ıldızlı bir 
of il hty, e l l rımın coş· 

Cttıı 
••• v r.. O, çok 

tami ı için 
dil nen a m 

25 sene Pekinde dilenci· 
lik eden ve topladığı parayı 

biriktire dılencinin dilen· 

mekten y gaoe m k oda bi

riklirdıği para il,.. eski bir 

mabedi yeni ba:Jtan iaşa et .. 

tirmekti. 

D.len ciliğl.! başlndı ğuJJo 

yirmi b şinci sen sinde bu 

emeline muvaffak olmuştu. 
''• ...... ~------~--~--------------------~--~ '\, •••••••.. ............ ... .... ..-••••o+ 

3780 numar lı kanuna mü&teniden neşredilen 2/12899 nu· 
maralı karımınmenin 3 sayılı kararına göre teıekkül eden 

· Ereğli Havza11 Kömürleri Satış birliği, 3867 numaralı ka
nun ve 2/14547 sayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 
1 kanunııani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş 
olma•ına binaen rıöı:ü geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar 
aktedilmiş ohm mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve 
işbu vecibelerden doğacak bakJar işletmemiz tarafından dev-
ren ve naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 kanunsaııi 1941 
tarihinden itibaren kömür teslimine müteaJlik talepler için 
Zonguldakta Mabdud Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri ışletmeai 
Müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 

18 21 24 27 30 144 

• 

~ııı;,; tın Üya o o yası f 
l(<>lon . 1 c................. • .. 0.. .................... . 

Yas1y e meşhur eden ECZACI KEMAL : : Ay YARE sın masında Te3l6ef.4o6n: . :ı' 
AKTAŞ1ın şeb es rJerinden ı ı 

~~ H 11 A L E C Z A N E S 1 ı ı Senenhı ea büyük \'C çme film ser ilerimizi bozma· : 1 
~\j~~.... .. · ı f mak i4in bademe hiç bir filmin bir baft dan fazla göste· ı 
V ltlJI( ••·· .. ~·· ·-•• .. - .................... f. rilemiycc<-:ğini, yalnız bir çok t kdirlerc mazhar olup gar- : 
~,; ~~Dl1•NIEZUNU Jj) Işık ı mek auusunu iz.b"1r buyurno sayıo m6şterilerimf2io bu ı 

~'"i ..... 1 ÔZONARAT r • d E 9 
,1 ,.,. t leplt;rİ karşısın M · CBURı olarak. ! 
~~t,t "•l "• eınlik ida· fınılr Memleket haataneııl 

''·~-,:· ••nayj •r· Roatken müteb&HlllJ tı BARBAR o s v nd 4 'E NE o 1 K ıı 
' ""''-ad•hiplerlnl ta- lontlHa n Ele~utk tedavili ..... o,.. J•pdır. lkhati le7:ar Sokak ı ru.ini p•rt•mbe fÖDÖ de Halk matiae fiatlerile r••tere••ti:r.. : 

Dün piyasada muhtelif 
maddeler üzerin.e dikkate 
değer muameleler olmuıtar. 
Bilhassa yiyecek maddeleri 
almak istiyen firmalar bi
yük yek6nlara balii olan 
mürabaatlar yapmııluclır. 
Gerek merkezi Ayrupa 
memleketlerine Ye gerek 
şimal memleketlerine builn· 
lcrde a7rıca ihracat yapıl· 
masına intizar edilmektedir. 

- .... - o----
Amerika şi

leoleri 
Nevyork, ( a.a) - Ame

rika şilepleri yabancı bay· 
raklar albnda Atlaotikte 
:seyahat edecekleri ve bua
ların tamirab 6 haftada 
ikmal edilecektir. 

Satın alıyoruz 
Yabaacı dillerle ba1ılmı' kitapları 

iyi fiatlerle saha ahyoraı. 

ADRES: Atatciri cat:IJ••in
d• 1 OZ numauıda 



S hırE ~ 1) 30 - 2 inci 

Yuna 
y pıla 
dım 

Dost ve müttefik Yuna- 1 Türkler nedun len v İdÜU3!!~ 
nistan bügük bir evıa. dostlarımız kadar so azi e Radyo gazetesine f~ 

a a 
logilizler şarki Liby• 

Londra, (a,a) - hıgiliz 
şark orduları umuru kuman
aa ı Veyvel Atioad Yuna
nistaı:ıa yapılacak yardım iş
lerini görüşmektedir. 

dını kagbetti. motuesir ve matemli? ıtalganıarın taarruzla. 
-Ba,taralı 1 in_ci sahiled• -ı-~aff~rafı l inci ı~hifede - rı kendileri için f eca. 
de Poro)d dogmuştur. yıp, Turk-Elcti muo sebet-

Derne ve Bingazi önleriocl' 
h rek~t devam ederk"9 
battıüstüva hür Fransız kO~ 
vetleri batı Libyanın ceo11• 

Yun nlıların dafi topla
ri1le, tayyare •c kalın kışlık 

lbiselere çok ihtiyaçları 
vardır. 

Trablus garpte ltılyan1ar 
tarafından terkedilen elbi
selerden tedarik edilmesi 
düşünülmektedir. 

Atina (a.a.) - Nazırlar 
kral huzurunda Hdakat ye-
mını yaparlarken Atina 
metrepolidi de hazır bulun-
muştur. Merasim 40 dakika 
devam etmiştir. 

Kabine general Metaksa
sın ıiyasetinde devam ede
cektir. 

o 

Hür Fransız kı
ta arı Fizana 

2i diler 
Londra (11.a) - Hür Farn· 

sız kuvvetleri umumi kaıar
iahınıo tebligi: 
Kuvvetlerimız Tr bluıgarpte 

Çat g61ü civımnd Fiıana 
girmi~lerdir. 

Burada esir, harp malze
mesi alınmış ve bir çok ya
kılmış tayyareler de görül
müştür. Yalnız hücum esna
sında yarbay Dor n ölmüş
tür. 

Eritreye gönderilen Hirıt 
kuvvetleri ltalyanları plls-
kürterek büyük muvaffakı
yetler elde etmişlerdir. 

Habeıist na yerleştirilen ı 
200 bin ltalyanın vaziyeti 1 
çek müşkilleşmiş ve bunlar 

Biitüc Yun ni tanda bil lerinin bo7.ulm m sı, beraber atla 08İİG818ftMİŞtir , 
yük itim t ve hürmet kaza- yaşamak ve birlikte yüksel- At' ( ) M hd t 

-,. 
bududund n şimale dol 
bir hareketle Cc::t müste~ 
lekesi hududunun 350 ~·~ı. 
metre im linde Fi•aD 11"' 

gesinde Merzuk kasabasııı' 
kad r ilerlemiııer ve ltal,-; 

b• 'k • t d k b . . d b l ına a.a - a u ma-nan ır ı tısa çı ır. me mec urıyetın a u unan h 11• t . 1 1 t 
H k k h ·ı· 'k" k d 1 . h b a ı a rruz r o muş ur. u u ta sı ını yapmıştır. ı ı omşu ev etın ar e o- y . t d h · b . • un unanıs an a ava 

1903 de Yunan Mılli an- tutuşmamaları ıçıo de o za- t arruıl rı kaydedilmemiştir. 
k sına girmi~tir. m nki Elen hü~fımctin.e ltalyenların muk&bil ta rruz-

0 tarihten itibıren haya- karşı pek cel detkarace bır ları devam etmişse de bu uvvetleril yaptıkları Ol~ 
h rebeler neticesinde b 
miktar esir almışlardır. Ar, 
ııc bir tayyare meyda~tı' 
daki tayysrelcrı de tabrl 

tının büyük kısmını burada mücadeleye girişmişti. t•nrruzlaır kendileri icin fe-
geçirmiştir. İıte burıun içindir ki Türk- CE~tl neticelenmiştir. Mer-

Teşlıilitçılığı ile tanınmış- Elen doıtluğunuo dal buduk kez mınt k aında italyanlar 
tır. Bilhessa 1915-1925 de salmasına en çok çalışan ve püskürtülmüş ve Yunan kı-
Milli bank ııın zirai kredi- 1 ürk - EJen itifa ı ile ifti- taları epeyce ilerlemişlerdir. muvaffak olmu~lardır. ~ 
J«:r şubesinin iııkiş fında b r ettiğini her fırsat düş Dört gün süren muhare-
çok muvaffalc olmu!tur. dükçe s6y)emekleu zevk beden sonr hücum inkıtaa 

Yalnız şurasını k ydetOJ ~ 
icabederki İngilizler evf' ıf 
Derneye v rmışlar ve so11 

Mü.takil Yunan ziraat 
duyan geaeral Metoksesın uğr mı~ ve Italyar.lar deh· 
acıkh ölümü, Elenlcr kadar şetli zayiat vermişlerdir. Bu 

bankasının teme ini kendisi h ı ı ı 'd Türkleri d. pek büyük ve cep ede tav o ar ycnı en 
Bombayı düşürmüşlerdir: fi 

Ayni usulün Biogaıı bP 
Derne hakkında da k• . 
tatoik c,lduğuou göz öo8' 

tmıştır. derin bir elem ve mateme takviye uvvetleri bekte-
Yunanistand kuru üzüm mc !·.:dir. Şim l cı:pbesinde 

teşkilatının banisidir. 
19 8 de Yunan milli ban-

kası ikinci umum müdürlü· 
ğllne tayin edilmiftİr. 

1936-1941 de sıhhıt ye 

içtimai yardım nez retini 
deruhte etmiştir. 

29 ikinci kinun 941 de 
saat onda kr l tarafından 
kendisine başvelıilct vazife
si verilmiştir. 

Atina (a.n) - Gener l 
Metakıuıa cenazesi k t -
falka kaldırılmıştır. Metak· 
saflln ceDezeıinin etrafında 
bütün Yunan askeri kıtal -
rınm subayları son ihtiram
larını y pmışlardır. 

Halk knt fnlkm önünden 
geçerek son hürmet borç
laarını yapmaktadırlar. Yeni 
başvekil Metaksasın çok es
ki ve y ni bir dostudur. 

--o--

gark etmiştir. 
Sırrı Sanll lıar bütün şiddetile dev m 

etmektedir. 

Fev ah-
--o--

de tut.nak lazımdır. f 
Amerikan kaynaklarıod• 

geleo haberlere göre şiı:O', 
Bal a it ıyada karışıkhid•ır çık~f, 

v· e ar~ b kkıoda israr etmekte: " 
"'i vaz y t Bar kabere ıihe MaliP

01 

ard 

t db• J bazı İtalyanlar alman aılı ..ı e ı r Londra, 29 (a. ) - Sun· h • 1 r •·ı !erini h kir etmış e ., 
A '- F k ı~d h day T ymiı ga.zetesi Bal- b ,,, DHara, - e,; a u e c · bunlar da t ancal rıoı -_H 

kani r vaziyeti b kkanda tfJf" 
val karşısınd alınacak fev- kere itaJyanlara ateş c 

şunları yazıyor: 
kolide mali ve ilstısadi !erdir. ..~ 

Türkiye B.ı.lk olar vaziy - k ki .,.,r· tedbirlerin tayin ve tesbıti Yıne ba ayna ara •,; 
meksadiJe bükQm tin M fiye tini daima artan b;r teyak- harp nleybiodckı bir t' dl 

kuz takip etmektedir. Hari- h 2 O 1 -ı -ct"'..ı 
vekaletine ysptırm kta ol- ürde O it yan o ID~• 1,,. ciye vekilinin Alman büyük T d F t t sı • dug-u tetki~ t tnm mi mak F p orıno şıs par 1 • .ıt: elçisi on apenle göruş d b" · k•t,.r üzeredir. geleoleran en ırinın · J 

mesi bile Romanyadalli Al lh teP' 
Verilen meliimat go"re h d d dıldiği ve halkın ıu man ta şi tının uy n ırdığı b ld' -ryol· 

hükftınet mübrem ist'ıbla~k hürleri yaptığı 1 1111 ... t; 
endişeleri az ltmsmışbr. Al· ki bU 

maddelenin satışını t hdid.. ltalyıuı kayna arı r ... mantar bu tııhşidat vesile h 1 • k · tat' 
tabi tutm ktnn ziysde müs· olarak general VayveJ ku· bu aber erı te zıp e. Jf 
t bsilia bunları satın alma- m od sındaki ort ş r or- tedır. Bilakis Mussolioı ~ f 
sıoda ve lıullanma ında dosunun Libyada işı k ima- hinde nümayişler yapıl~f,(' 

bıldiriyor. Bu da maP1 J 
şuurlu hareket etmesi için dığı cihetle Balkanlar için du. Bu nümayişleri fıf J' 
onun müsellem olan himme· bir tehlike teşkil P.Uiğini p r.tisinin tertip" dtıjiO.;. 

Adiı Ababa gibi büyük se· 
birlerde bulunmakt dır. Er- J 
zak meselesinden endişe 
edilmektedir. 

• 
gı z 

tine mürec at edecek ve bu iddi ediyorlar i Alm r.ya cu"ph"' yoktur. Fae1iıt p•:ı" 
b t d · d · · Balkanlarda ulhu arzu et· ., "' ., b,, usum a vat n ş uşr. ıçrn ııoia durup dururken _. 
b d . f d d melde ber ber logHizleı in t~' er vasıta sn ısti a e e e- nüm yişler tertip e 

1
.,; 

• A Balksnlzra sker sevkine y~. 
E m 1 c ktir. meni olmak isteme tedir. lüzuı:nunu hissetmesi it~~ 
t yya-

--o-- Y Meseli her gün sofr - h lk n memnunı"yet11 J Yun n-ltalyan hnrbi mevzii ıoı r 

Ya U •• zrl- sın da et yemeg· i bulu duran h b l n"nı' ıag· ı yu''·•'1 

De ne Cı.V8 JD• ~ k lmadıkç 1 ya i Yunac sa- e. ere ö 
vatandaşın buou h:ıftı!da yit etmektedir . J 

• billerine logiliz orduları nak- · .,..~ 

d b• J J rl e akın ikiye indirmesi, eski fakat Romany dan gelen b• ,1 
8 r t yan temı'z ve ı'cabınd t"mı'r !edilmedikçe harekete geç- 1 d 1 A t s1'0 

... miyeceklerioi söylüyorlar. er e genera n on~ _,o kuvveti İha a y p Ja • görmüş bir elbise veya ynk- Ne demek istendiği malüaı- vaziyete bakim oldugu a 
kabı g ymesi bugün için bir dur. Maam fıb Türkiye, tasında o kadar ısrar.,~i 

d•ıd• Londra ( 8 •8 ) - lngiliz fazilet ol cag·ı halka telkin yor kı" vaziyetin b•"'"' e ı 1. Bulg rietan ve Yugoslavya- B bombordım n t yyareleri Al· edilecektir. böyle olduğundan f 
Londra ( .a) - Dero maoyanuı şimali garbisi üze- --o-- nın kendi toprakJarınd D etmek yerinde olur. 

civarında mühim bir mahal- rine büyük millyaata bir A •ka Y bancı skerleritı gt>çme-- B k d dört 
n • sioo müsaade etmiyPcekle- ü reı ra yosu 0ı de bulunan ltalyan kuvvet· akın u pmışlardır. Bu hü ~ 1 ı A tonesk , 

~ ' rini, Bulg ristanla Türkiye evve genera D ·19 
leri ib ta edilmiştir. Bu ku- ı h kk d t f ·ı:t b'I k b- - ı k te bik1 

şatı) D ltalyanlar Sidi Bar· cum ar ID n şı ö l - rma y Rrl\Sında sıb milnasebetler ut un mem e e . - . "' • 
fibere verilecektir. oidug· unu d biliyorl&ır. duğunu temtn ettıgı ./. 

ranide esir edilen fırk13nıD - k•"" 
b k ld w h • d'I --0

-- a ı 1 ---o--- Br şov şehrinin mD ıl 
a yası o ugu ta mın e ' - 1 o 1 tinin ncak bugün 1ıır 

mektcdir. gı iZ ay are • eya tı. )İn yet· bi1dir.lmekt dir. "~ 
Tobrukta içecek su bu- J 

1 • Na oı· e b ı· " . Söylendiğine göre: t ' unmuştur. Ayrıca ycnmamıı e 1 p IY Vaşiııgton (a .. ) - Ame· r Jg Çl• Sevcrin hali ibtıtatcı1~1 ,,~ Petrol stokları da ide edil- 'k l k · • t 
h •• tt•ı n a geDe armay reısı ma • • v • d •ı dedir. Romany Trao•1 

mİştir. UCU• e 1 er buat mümessillerine bEya• 1210 e V ) en sanda daha bir takıOl ~, 
Italyan esirleri Kahire (a. ) - Oıtaıark natta bulunarak demiştir ki: • kabul rin henüz generel j\ot.,j 

d umumi l oragihıoı tebliği: .. logiltere Amerikadcn her resmi koy muk vemek ett• 
Lon ra (a. ) - lngiltere 

hariciye nazırı Italyan esir· lngiliz bomb rdım n tay- .ıam n yardım görecektir. BerJin (a.e) - D. N. B. h ber verilmektedi~· ~-
leri bak kında şöyle demiş- y releri dün N poli civarın- Ne olursa olsun lııgilizler aj nsı bildiriyor: Her bnlde Deını~ ıob~ 
lir: .. ltalyan esirlerini Mısır da ki büyük hava meydanı a Almanları moğltp edecek- Alman hariciye nazırı B. rın kolay kolay m~I ot"" 
•e Hindistsna göDderdilr.. hücum yapmışlar ve mey- l lerdir. Robe torp dilo Sovyetler k bul etmiyec..:klerı , 
Diğer bir kısmı da zir at dan ki btlyük bir binada Maamafih Hitler ilkbahar· birlıği elçisinin vermi' oldu· l aktır. Bunların kuoJ;, 
iılerinde kullarım k üzere y ngıu çıkmıştır ve Napoliy• da lngiltueyi iatilA etmek ja ilk kobuJ resminde bu· Hory Sim nıo oerBJ" 
loıiltereye gttirmeği dtiıG- gideo demityolu il11k nok- i i9in bnınn b 11,Jıklan yıp- luamuşlur. K bul resmi elçi- luaduğu ve ue oldO 
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