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Kardeş Yunan milleti matem içinde 
B~y -Metakşas sarsılmaz General lleta_llsns V .,ıaı ··Etti · . -

Türk ·~ Yllnan dostlllğu-M t k , ·ı d t . k d 
nun müşahhas timsali idi e a sas ın zıyaı e os ve ar eş 
._.,,,,,,. d~ lrayb•lşolanacısınıenfazla Yunanistan_ en büyük evli_tların· 
dayd~ ini dalılfıada tesellimiz fJu dostlu· 

""' lıaJaeaınan ınllletlef'fmizin eJJedl d b• • • k b t • t• 
Jlayatına '*'!!dDndf olmasıdır an ı·rını ay e mış ır 

SEVKET Bh..GIN 

Dün sabahtan beri kardeş Yunan Bu seferin nasıl bir akıbetle karşılaş-
nıilleti büyük matem İçindeclir. tığı meydandadır. Bay Metaksasın 

Yunaniatanın en kıymetli ve en yenilmez iradesinden kuvvet alan 
kudretli evlatlarından biri olan Bay kahramnn Yunan ordusu müstevliyi 
Metaksas dün sabah hayata gözleri- vatan topraklarından kovmakla kal
ni yummuştur. Bu dakikada asil ve madı. Onu bozguna uğratmakla yer 
fedakar Yunan millefinin derin te- yüzünde bir adaletin mevcut olabile
usürünü pek iyi anlamakta ve bu ceğini de uöstcrdi. 
kadirşinas teessürü bütün kalbimiz- Yunanistanı büyük bir devletle 
le paylaşmaktayız. muzafferane harp edecek kudrete 

Bay Metaksas, Yunanistaııın ha- yükselten Bay Metaksas maalesef 
yatında ilk defa olarak iç birliğini, mücadelenin henüz devam ettiği aı-
hakiki nizam ve sükun devrini tesise - Sonu 2 inci Sahilede -
muvaffak olan devlet adamıdır. ınınmmııııııımmmııımmııııımmııııımıum 

~eml:ketini pa~ti kavg~larımn do- Yunan .. /talyan harbı 
gurdugu müzmNl anarşıden karta- . · 
rarak layik olduğu yüksek mevkie ------
tıkaran yenilmez iradesi, keakin ze. 
kası v.e bilhassa Yunaniatanın hakiki 
menfaatlerini tayin hususunda kiya
eetli bir devlet adamına yara~n ınc
ziyetleri lı~r fırsatta kendini göstt"r
mi§tir. 

Biz, Bay Metaksası Türk - Yunan 

Harp şiddetlen
di, Italyanlar 
püskürtüldü 

~tluğunun müşahhas timeali ola- ............... 
rak··~~--.ı·~ .................. , 
dan vefakar, acıdık bir dostu kayhet-
mit olmanın acısını dl\ yine en fazla duclPında cereyan etti 

Atina. 29 (A.A) - 9-4 nwnua1ı 
duymaktayız. Teadlimiz bu dostlu- tebliğ: Mahdut mevzii harelıat olmut-
iun kahraman milletlerimizin ebedi tur. Bir miktar eelr aldık. 
hayatına mal edilmi§ oJmatıı!ldadır. Tayyare dafi bataryalanmu ikl dii§-
. &y Metakaaa, Türk devlet adam- nıan ~yare.i .dUtünnütlerdir. 

Jin 1ıft>i, aiyaaette vüzuhtan, dürü•t- ŞIDDETI_I MUHAREBELER 
lü'- h la ~ ..ı B Manaılır, 29 (A.A) - Royter ajan
.. akn Of nan İneanoı. unun için- 11nın Arnavutluk hududundaki muhabl-

dir ki. Yunaniatanın ltalya ile mü- rl bildiriyor: 
nasebetlerinde, bugünkü düşmanla- Dnell cl....ı De Olll'.l a4Jli .,...,..ı.1ıi 
nnın sonu gelmiyen entrikalanna ...... eeplaeai lto,unca t~lar ...._ 
rağmen pyanı hayret bir basiret ve fmdan 7apalen taama husiln tlddetlen
teenni gö.termİ!!ti. Balkanlar 8ulhu- miftlr. 1talyan tanarelerinln faaliyeti 

] "'1- bugün ıenit mikyasta ollDUftur. Alev 
nu fe uete sürüklememek gibi ali- makineleriyle harp eden ltalyanlar bü-
cenap bir arzudan ileri gelen bu te- yük bir cuaretle harp eden Yunanlılar 
cnniyi İtalyanlar daima yanhş anla- tarafından pülriiltülmÜftür. Filorina de
mışlardır. Onlar Yunan mil1etinin miryo1u ile Sellnite &iden demir yolu 
nihayet yılgınlığa dü!!tüğii zeha- ve tanare meydanlanna aiden hatlar 
hına kapıldılar. ilk tesrin ültima- bombardıman edilmiftir. 

~ Düıman tayyareleri bilha.,a Cörice ile 
tomu beyle anlayışsız hir hava için- Lin aruındaki yola kuvvetli bir hücum 
de verildi. Fakat Yunanistanın bü- yapm1f)Ardır. tngiliz ve Yunan tayyare
yük realist devlet adamı milletinin leri dÜ!man ıeriler\nde ihtiyatlara n 
mukaddes hüniyet ve istiklal hak- ıwkil .aııtalanna hücum etmiflerdir. En 
• - 1-- hd• le ·· mii"ıim mulaarelMler Skmnbi nehrinin 
Kına ~rtı uzanan tc ıt r muvace- naaltt • linci etm" • 
hceindc bir dakika bile tereddüt meo.. lta'1:~n b e bceredyan tıftar. . ·· . / . . ... ... .. oın ar ıına.n ayyareııı 

goatenncd1. \ azıfetıı her şeyden ev- inP:iliZ ;wcı tayyareleri tarafından mee-
'Yel Yunan milletinin hayat hakkını bu .. edilt>n hir muharebeden aleacele 
korumaktı. Gece yarısından üc saat Elba!'lan iatikametinde kaçmışlaTdır. 
sonra bir baskın §eklinde v~rilen SELA 'IK HAST ANESINI 
lt-1 ··ı · k lıw BOMBALAOll.AR. 
~yan u tı~ato~~nu, şaş ın ga • Atimı. 29 (AA) - F..ınniyd ncza-

dufmcden, gö%leı·ını kırpmadan red- retinin tebliği: 
detti. ltalyarrlar, medeniyetler kuran Düşman tayyareleri Sdanik şehrinin 
büyük bir miJletin ölmezliğini ifade askeri haııtaneıini hedef ittilıaı: ederek 
eden bu ceaurane hareketi bir had bombalar atmışlardır. Miist. !ıclemler
İı.a§inaıhk telakki edecek kadar ga- den bir ~i11i ölmüş ve on ki~i yaralan
rabet göatcrdiler ve k d" 'f d l mıştır: 
· b' ted' f . enbtk a e c- Ba:r.ı ~lakcdon)·a oehirlerinc de bom-
rınce ır ıp ae erme ı§tılar. balar atılmışaa da hasar ,.e insanca. :ıa-
11mımııı1111111111111111111n11HHllH1tlllıHt1Hllllll• ·ı· .. t 1 l ' . n marnı' ır. 

Onun milletine · en biiyük hizmeti ltalyanlann Teşrinievvel 
ültimatomunu ~öz · kırpmadan reddetmiş olmasıdır 

Metaksasın ölü
mü bütün Türki
yede derin tees-
sür uyandırdı 
ANKARA 29 (A.A) - AtiJıa 

radyosu bugün §U elim haberi ver
mitlir: 

Yunan ba;fvekili general Metak
MI bu tabah hayata gözlerini kapa
Dllfhr. Memleketi dü§müt olduğu 
.anarıiden kurtararak büyük. bir dev
Wle muiafferane · t..P edecek bir 
twdrete yükaeltmif Olan büyük dev
let adanaı milletine ve tarihe en bü
~ himaetlni 28 ilk tetrin · ültima
lıiaunu bir saniye 1erecldGt ctme

IJ •• 'tr elt ·~ita ~
Mılı&•en .._.it. :Yananiatan ea 
Wiyijlc eYlldliınndan birini kaybet-
inerde'dir. , 
~Üil b\lnıOan O l. gün (" VT!'l birden. 

hlre haitalanmış, bid:ıyt·tte fn)J~' yor~ 
gunhıia hamJeclilen \m hasUılıgm sonr:n
dan üremi olduğu tahakkuk t•tmiş ve 
doktorlar tarafından ;(isi •rilen bütlin 
gayret ve iht.lmamla:ra r:ı;:'1ııcn Yunanis
tanm bUyUlt evlliclı h, .. ""h .sNıt 6,2() 
de wfat etmlştir. 

TORKIYEDE DUYU
LAN ELEM 
ANKARA 29 (A.A) - Ankara 

hala Jan Metabaaan vefatım rad
yodan öirenmit ve bütün Türlôveye 
y&JJ)an bu haber den~ b~r e~le 
brtdannnttır. Bütün Türk milleti 
bu acı aUnde lr.arcleı, ve müttefik 
milletin elemine candan iştirak et
mektedir. Ankara radyosunun •pİ
keri teeuürden titreyen bir seıle bu 
acı haberi •erdikten M>nra radyonun 
nefriyatmm bittijini bildirmi,tir. 

Bütün algam ıueteleri bu acı 
bUeri Iİyah çerçneler -.e büriik 
Ele. dnlet adumnm Türk - Yunan 
doetlaimw llldatlmk ......... 
aarWii ..,. .... ı yidetuwhdialer. 
Tirk •i'et" . derin llCISma terci
_. ...... 1El11 7 Milli Lılqınan 
Jm Melalne--~ oWuiu yo
lun ken6ini tiziz eden bütün Yu
nan PDPii tarafından anılmaz 
bir uim ne takip eclileceiini teyit .......... 

JAN P. METAKSASIN • j 
HAYATI 
Jan Metaluum bütün hayatınca bC- · 

- S... 4 iMi s.N/N• -
öliimlyle kımkı Ytmatıitt4tıı matem &çind4 bmıkan uc Ankcıra ıle biitün NrJciyed. ckri>ı Ctt88Ürlff 

"YOıwltro• G~ MdoJc..a ~ 

Akdenize daima 
Ingiltere hakim -.-

•• 

Londra, 29 (A.A) - Rojte
rin deniz muhabiri bildiriyor: 
Salilıiyettar mahfiller, Mer

kezi Akdenizde Alman hava 
kuvvetleriyle mücadele hak
kında lngiliz deniz kuvvetle
rinin mücadele kudretine em
niyetlerini izhar etmektedir
ler. Ak denizde lnailiz deniz 
harekatının devamı bunu iı· 
bat etmektedir. 

Feokalatle alıv'!~~ karf ı teJbi•ler ·lllllllNI ftZ'8t 
. -·-Mü bre·m istihlik madde- Türkiye hidiae· . 

1 . . . t t hd.d · leri artan bir 
erJDID Sa lŞI a 1 e teyakkuzla 

tibi tutulmıyacak takiJ!...~Yor 
~~~~~x.x·~---~~-

Haftada ilıf gün et yenflrnesl, tamir görmii$ el· 
lllse ue ayalılıabı geymelııen t;efılnllme

mesl llaJJıa telfıin olunacalı 
Ankara, 29 (Yeni Asır) - Fevkl\la-ı t"mamlanmak üzeredir. 

de ahval knrıısınJa alınacak fevkali.dcl V ·ı I' t 0··re hu."ku'"mct 
1• ,._ d. dı:· ı · . erı en ma uma a g ma ı ve utlaaa. ı te oır crın tayın ve tea- .. • • ... J • 

biti mJlluadiylc hüküm~tin Maliye ve- mubrem ıatıhlak madde enın ıa-
ületine 7aptumak~ olduiu aetkillat - ,S.,. tf iillCi Sahi/ede -

Almanlar Romanyada 
yaptılılGl'I tallfidcdı 
nasd göster.IYorlar? 
l ondra, 29 (A.A) - Sunday Tay· 

mıs gaz.ete i Balkanlar vaziyeti hakkın
da unlan yazı)~: 

Türkiye Balkanlar vaziyetini daima 
artan bir leyakku:ıı: takip etmektedir.Ha-

- Sonu 4 üncü Sahiledc -

.. 
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ihtiydçlarırnız 
•••••••••••• 

Köylümüzü beden ter
biyesine alıştırmalıyız 

ŞEHİR HABERLERİ 
8. Metaksas 

Sar•ılmaz Tdrlt • fi 
nan dostluğunun m 
ıahha• timıali idi Kızılayın yeni Zeytincilik ihti•aı kursu bitti 

---------s4s:----------
--~------x4X 

Köylümüz ölmeden ziyade öldürrnesına, ölrnefı· 
ten çolı ycqamanm IJiJmeUdiJe.. Bruwn için Ufı 

$art jlrnnastilı yapmalıtır .. 
X41i 

Yazan : Selim Sun T ARCAN 

e A 

ınsanı yar-
dımlan 

Almanya ue tngUtere· 
delıl harp eslrlePine 
incir, üztim, fındılı 
gönderecefı .. 

Ş u batta zeytin~ bydapıa_ 
kursları "aÇilıyor·-···--· 

- Baftara/ı 1 inci Salıiletle -

rada bu fani dünyadan ayrılmı§l 
Şüphe edilemez ki onun ölümü ç 
büyük bir zıyadır. Yunan mili< 
zafer babaaı adını verdiği Başvelı:i 
ni kaybetmekten ne kadar tees•· 
duysa azdır. ------x•• ~ "..-."":. 

itiraf etmek lizımdır ki bayatı top
ıağa bağlı olan köylülerimizin beden 
terbiyesi bugüne kadar hemen biç dü
ıünülmemiıtir. Çünlc:ü e-n her gün 
toprağı helliyen. aapan ailren, odun ya
ran, sırtında yük tllf1)'&n köylü açık ha
vada bir nevi spor yapıyor demektir. 
( l) Bunlara aralık bir de ayrıe& cim
nutilt yaptırmak manasızdır. ( 1) işte 
~oiumuzun yanıldıiiı nokta budur. 

aine, adalelerin. ciierlerln terbiye edil
mesine yarar. Spor, yoliyle teıekkili et
mi.ı vücutların tekemmülüne hizmet e
der. Cimnaetikto bir itidal vo muvaze
ne vardır. Spor rekabetten doğduğu 
için cehtl azami hadde çılı:anr. . Zaten 
az gıda alan, çok oarfeden köylii yor
gundur, Onıı spora sevkctmek bir yor
gunluğuna bir yorgunluk daha ilô.ve et
mektir. Hem bu yukarda saydığım spor
! rın bazı fizyolojik. ve peikolojik fay
dalan olmakla beraber, fenni bir tekil
de yıı.pılamazsa zarftrları da vardır. Bu
nunla beraber bir köyde yaradılışı sağ
lam üç beş gencin futbol oynaması, gÜ· 
reşmesl, cirit oynaması, hatti hazan 
hayramlatda atlı veya yaya yarışması 
elbet pek iyi bir ,eydir ve bunu teşvik 
etmek. ]Azamdır. 

İhtbas lıursuna lştfralı eden memUPlar fJugün 
11azifeleri fJa~ına dönüyorlar •. 

Fakat Yunanistan şimdi vahdet' 
ni ve yolunu bulmuştur. O öyle 
refli bir savaş yapmaktadır ki ni 
zaferi elde edinciye kadar ail" 
eliıidtn bırakmı.yacağından emin o 

Eğer filhakika tarlada a('lt hav da 
her gün ,..ı..an, bel belliyen, toprak 
kazan çift süren köylüye bu heden fa .. 
aliyeti kô.fi gelseydi bütün köylülerin 
çevik, atik. canlı ve ivlek vücudu olması 
lizım gelirdl Halbuki sil.ô.h altına çağ
rılan köylüler içinde ttnnanmıuını, at· 
lamasını, ko~mastnı, hattl düzgün yü
rümesini bilenlere az tesadüf edildiğj. 
ıibi,adaleleri gÜzel teşekkül etmif,başla
rı dik, gö~iisleri açık, sırtları düz, vil
cutlan tam mi.naaiyle mütenuip olan
lar da maalesef ekseriyeti teşkil f'tmez. 

* 

Y alruz köylülerimiz için bWm dü
tündligUmüz onların çok Yatamuı, afi .. 
yetli yapması, biçlmli. mütenasip. an
layışlı. becerikli, çevik ve •ailam olma
sıdır. 

---Cenevre beynelmilel Salibiahmer it
tihadına dahil bulunan Türkiye kı:zılay 
cemiyetinin bu haTp zamanında insani 
vazifeleri daha ziyade artmıe bulunuyor. 
Bu meyanda Avrupa-da. cereyan eden 
muharebe dolayısiyle ecnebi lıarp e11r
leıine lzmirdekl aileleri tarafmdan gön· 
derilmek istenilen hediyeleri muntazam 
kohler halinde yollamak vazifesini kı
zılay cemiyetimiz üzerine almıştır. 

Kızılay cemiyetr' bu defa da, Alman· 
yada ve lngiteredelci harp eolrlerine 1 5-
2 O bin lira kıymetinde incir, üıUm ve 
fındık göndermcğe karar vermİ!?tİr. Ce
miyetin lzmir merkezi fehrimizdeki ta
cirlerle lcmaa ederek fiat noktasından 
teşebbüslerini yapmıştır. 

biliriz ... 
Yunan mmetınin büyuk bir evi: 

Umumiyet!~ çiftçi, zürra, rençper 
olan köylülerin - kl bizde elueriye~ teş
kil eder - tarlayı bellemek, toprağı ki
rizme etmek, od'un yarmak. •ll'tta yük 
tajımak gibi çalışma tarzı yüzünden vü
cutlannın ön kısımındaki adaleleri dai
ma tkallüı ve sırt k!smında bulunanlan 
he inbWıt halinde faliyette bulunduğun
dan hemen hepıinln omuzları öne çev
rilmJı, tırtlan müdevvcTleomiştir. Da· 
ha genç yaşta içerl çöken bu göi\i•ler 
açık. havada ya~anmal'ına rağmen, te
miz hava ile !ayı.kiyle beslenemezler. 

Bu hediyeler yarımtar. birer kiloluk 
paketler halinde hazırlanacak ve en iyi 
cinı incit ve üzümlerden ibaret olacak
tır. 

Görülüyor ki Kızılay cemiyeti, yalnız 
Zeytincilik ihtisas kıırsunu bitirenler dün caliıni~i ziuaret ııe keıtdLSiHe t'eda. 

ettikten sonra 

Bay Mctakaas ölmüşse Yunan mı 
!eti yaşasın... Sayısız kahramanl~r 
yetiştiren bu millet zafer babas nıı:ı. 
kendisine emanet ettiği mücadel~ ' 
nihai zafere ulaştırmak için hiç hit 
tedakarlıktan çekinmiyecektir. Zira 
bu mücadelenin hakiki manasını an• 
lam ıştır. Biliyor ki zaferden ha 
kurtuluş yolu yoktur. Kadınlarırı• 
ve çocuklarına varuıcıya kadar her 
harikalı bir mücadele yapan dostla
rımız bugüne kadar dü•manlarınl 
mağlubiyetten mağlubiyet~. hüsran
dan hüsrana sürüklemişlerdir. Hiit 
yaşamak için erkekçe ölmek lazıro 
geldiğini bilen bir milletin esir olma• 
sına imkan yoktur. Yunanittan şano 
lı ve şerefli bir yolun yolcusu olmaıc, 
la iftihar edebilir. 

Köylü tütüne müptelldır. Hattl siga- milli endişelerle ve milli davalarla uiı
ra kigıdı bulamazsa tütünil gazete k&- raıan bir müessese değildir. insan vic
ğıdına sarıp içenler bile vardır. Bir ak- danının çarptığı ve inoanl vazifelerin 
9am üzeri bir köy kahvesine girerseniz kendisini davet eyledifi her yerde va
dumandan boğulursunuz, Bir çok köy- zife gönnek mevlilinde kalmaktadır En 
lülerlmlz rakıya da ıılıtnllfbr. Köylüleri eaaalı ve ulvt bayır cemiyetimizin bu gü
bu ilci lfetin tahrlplı:lr oavletlnden kur- zel çalı,malan, ıUphe edilemez kl mille
tarmak, onlara ııhht yqama yollarını timizin temiz duygularının güzel bir ör
öğretmek, sonra da her giln aabahlan ı:ı.ej!idir. 

Bornovada zeytincilik istasyonunda ri memurlar ~ehrimizde toplu tetkiklerde 
açılan ve on gün devam eden zeytinci- bulunmuşlardır. Bugün vazifeleri başı
lik ihtiıaı kurıu dün nihayete ermi~- na hareket edeceklerdir. 

köylü çouklanru, batıl delikanlılarını -·-

tir, Kursa devam eden on mıntalca zey- Şubat ayının ilk haftasında Antakya, 
tin bakım memurları büyük bir kabili- Muğla ve Mani•a vilayetleriyle lzmir 
yet ve çalışma ruhu 1ıöstermiş1er ve kazalarında zeytin budama k.urslan açı
hakilcaten muvaffak ta olmuılardır. lacaktır. Bu kurslara zeytin ziraatiyle 
Kursu zeytincilik müteha..,.ı B. Nazım iıtigal eden bütün köylüler iJtirak ede
Kılıç idare etmiştir.Dün kurs müdavimle- rek budama işlerini öğreneceklerdir. 

Yeni Asır kardeş ve müttefi1' 
Yunan milletine büyük matemi mii
nasebetile en derin sempatisini vıi 
sonsuz teessürlerini sunarken bütün 
Türk milletinin hissiyabna tercümall 
olduğuna da kanidir ... Daima ifitirim: Köylüyü tabiat bea

lerl O tabiatin evladıdır. Şehirli gibi 
onun hayatı ıuni değildirler! iyi amma 
tabiat dediğimiz kudret ne iyidir, ne 
de fena. Ahvale, muhite, iklime, miza
ca. göre tesiri iyi veya fena olabilir.Ta
biat daima zayıfı kuvvetliye feda etmiş
tir. Hayat mücadelesinde veyi mağlup 
laral 

Tabiat musriftir. Bir tohumun yeşer ... 
mcsl için bir çoğunu feda eder, halbu
ld insan muktesittir. her tohumdan mah
ıul almayı düıünür, Tabiat terbiyeci 
değildir, insan iae terbiyec!dir, Tabiat 
deve dikeni yetiıtirir, insan eli ise bin 
bir ç-eıit giil a~ yapar. Tabh>t ayni ha
reketleri JUUrsuz bir tekilde tekrar etti
rerek. muvazene teıisi için de a:övdede 
inhiraflara sebep olur ki inu.n suni ek• 
zersizlerle onları düzetmeğe uita;ı;ır. 
Tabiate çok yakın olan köylünün de ta· 
bii tek.ilde me~isi onun vücudunun gek
Uni bozmuştur. 

Toprakta çalışan köylü yorgundur 
ve çabuk ihtcyarlamaktadır, Onun şe
hirlerdeki sanat erba.bı ııibi muayyen 
bir mesai zamanı yoktur, Güne~ doğar .. 
ken eline aldığı kazmasını veya belini. 
günef batınca bırakır. Bu fazla mesai 
telifi edilmeyince takatten düşmesi ve 
genç ihtiyarlama.~ı p~k tabiidir. .. 

övle ise koylül re fuıbol oynatalım! 
Boks öğıet~Jiml Onlarda yağh giirt!ş 
ıevklni tenmiye edelim l Atlı ciridi ih
ya ed~limf 1-\tletik "lporları kövlere ya
yalım) Bunu mu demek istiyoraunuz. 

Hayır, hayır höyle bir düşiince ak
hJndo.n bile geçmPm~tir. Brn ..-or de· 
medim, cimn.l~tik dedjın. Malam ya 
cimrastik vücudun güzel te t"kkül etme· 

muntazam bir program dahilinde &let-
.ız olarak on dakika vücutla.mu lşletml- Fuar hazırlık
ye alıttırmalc köy öiretmenlerlnin en 
önemli vazifeıidlr. 1 b d 
""Ceçenlerde bir arkadllf Türk köylü- an aşla 1 
ıünün ahlaki vauflanndan bahsederken: 
cTil.rlc köyliiaü kanaatkardır. cesurdur, --·--
fedakardır, kahramandır vatan uğruna Fuara iştil'alı için şlm• 
ıeve seve ölmeılnl bilir.> demittL . diden ntÜrGCCl§tler IJQP 

Onu hepimiz biliyoruz. Türle köylüsü 1941 lzm.i.r enternuyonal fuarı ha-
memleketi müdafaa etmek için ölm .. ı- zırlıl<larına baılanmışhr. Sistemli bir su
n! elbet bilir, fakat biz. ölmeden ziyade rette çalışılmakta ve hazırlıklar aylara 
öldürmesini, ölmekten çok ya,ama91nı taksim edilmek suretiyle yapılmakta
bildiğinl istiyoruz. Onun için ilk yapıla- dır. 
cılk f<'Y ona yaıama yollarını öğretmek- Fuara lttlrak için daha şimdiden mil-
t!r. racaatlar vuku bulmaktadır, Bu da fiıa-

Ben lakandinavya köylerinde aeyyar ruruza kafft göeterilen a.J.a.kanın yeni bir 
eden terbiyesi mu ilimlerinin man- de · ir. 

duı altında ve lhtiyarlann, gençlerin, Fuardak:i vakıflar pavyonun bazı 
hatta çocukların küme küme meydan- ili.veler yapılacaktır. Ayrıca Münakalıit 
lılclarda beden hareketleri yaptıklarını vekilleti lzmlr fuarında gayet büyüle bir 
gödüm. Bunların hepsi de atik, çevik, pavyon inta ettirecektir. 
biçimli ve kavt insanlardı. Bir gÜn bir lnıaat ı,lerl için koordinasyon heye
cip:ınutik üstadına bu gençlerin &letlerl tinden bir karar alınacağı zannedilmek
yok mudur} diye sordum ve ıu cevabı tedir. 

aldım: --•-
- Beşerin vücudu lletlerin en mıi- AvcıJ 

kemmelidir, hüner onu işletmeyi bil- ar 11e Atıcılar 
mektlr. Dedi. yeni idare heyetlerinj 

---tr seçtiler .. 
Buaünlerde ı·h- İzmir avcılar ve atıcılar cemiyetinin 

'"ı uınuml heyeti diin akş.ım toplanmış ya-

t rt k 
pılan idare beyeti seçıntinde başkanlı/ıa raca a aca Mustafa Barutı;uoğlu, ;x,is vekilliğine 
Refet Ungan, umwnl katiplij!e Nuri 

Diln piyasada muhtelif maddeler il- Umur, idare müdürlüıWne Hakkı Altin
zerine dikkate değer muameleler olmuş- taş, Azalıklara da Kamı! Nişli, Hasan 
tur. Bilhassa yiyecek ınaddelerl almak Onmus ve manifaturacı İbrahim seçil
lıtiyen firm'1ar bilyGk yekOnlere baliğ mlslerdir. 
olan müracaatlar yapmıılardır. Gerek Bir kaç seneden beri biiyiik bir dira
merkeıl Avrupll memleketlerine ve ge- ~et \·e ihtimamla cemiyetin başkanlıl\ını 
Tele ıimal memleketlerine bugünlerde Yaı>mı$ olan Mustafa Ilarutçuoğlunua 
ayrıca ihracat yapılmaaına intizar edil- bu devrede de intihabı avoı arkada.şla
mcktedir. nnm tam bir isabetle hlıreket ettiklerine 

bir delil teşkil etmektedir. 

Torbalıda z.elzele --·-Dün sabah saat 5,55 te ve 6,30 da 
Torbalı kazaıında üçer saniye devam 
ettiği tesbit edilen ik.i ıiddetli yer ıar-
111ntı91 ol uştur. Ha.ı1arat yoktuf'. 

--o--
Muamele 11ergi$i halı· 
kında açılan anlıet-
tzmir Ticaret ve sana\ i odasının. ver

pJler hakkıtıda miikellenı•rin diisilncele
ı·ini te>hit c:vlemcsi ve mUşküllerln av
dınlatılarak lüzumlu görülen tedbirlerin 
ahnrna.';ı iyi neticc1er ve..-mekte>dir. 

Dnha evvel kaz:nnc vergisi hakkında 
.. l'Pl _ n e n · s t n~ · ce eri n ın
mıştı. Simdi de mıınmcle veq:isi hak
kında h.azırlanaıı ~·,ket~ hir c;ok tacirler 
cevap ven11i lerdlr. 

Anketin verecel:i ncticeve göre izahı 
l"zun ı::elen noktalar tesbit edilecektir, 
Defterdarın muamele v •rgisi mijsl,ülle
ri hakkında da bir konferans verme · 
muhtemeldir. -·-·--

Şehrimize Gelenler 
Manioa mebusu Hüsnü Yaman ve Ti

caret Yekfilcti ölçUler müdürü Lem'i Ak
oY Ankaraüan ııclmislerdir. 

OLCIM 
Mısırcı Yüıa Saide! kızı ve Sigorta 

acenteı i Sabeta.v SalUelin kız karde
~i Korin Saltiel on iki ı:ündcn beri 
ı:edrnı•kte olduıtu h:ıstalıktJın kur
tulanııyanık dün aksam vefat et· 
mi tir .. Cenazesi. bııl{lin ı;aat 13 te 
Göz.tepe iskelesine }ııkın 928 sayılı 
hanesinden k:ıldırılacaktır. 

Bu akşam 

Deniz 
eğlence gecesi 

Gazinosunda 
TAYYARE Sinemasından: 

Senenin en büyük seçme filim serileriaıizl hozma.nak için badema biç bir 
filmin bir haftadan fazla gösterilemlyeccğini yalnıı: bir çok takdire mazhar 
olup &örmek arzusunu izhar buyuran sayın müşterilcriml7ln bu talepleri 

Her ak,am müzik her 
Pazar 6ğ/e yemeklerinde Konser 
ır er Perşembe supe dansan 

karşısında mecburl olırak: · 

BARBAROS devrinde Venedik 
Filnılnl perşembe g(lnil d" HALK MA'l1NE fi:ıtlerile göstereceğimizi arz 
ederiz .. , 
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t gö ü buna bir türlU raıı olamıyor- lam için lıu ayrılışa ihtiyacım var. l·· · ·······: · ······· ·········· ·· · ······· ·· · ·· · · ······· · · · ······· · ·· ·· · · · ···· ··.·· ·······ı ka nl ak 

i ~ BUYUK IIİKA YE ~ ~ duBahçede Pertev genç kızın ellerini tut- ru:ı~k;trn~~ı0 a~~ ~~!,~ ::~~ 
• • : • tu: d hissed · Jıı•••••••'• • • • •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • :•• • • •• •••: e eıceğun. 

U 1 S d 
-Çok mUteşeklclrlm, GU!en! Annemi - Bu söı.leriniz bana pek cesaret ve-

m u mlyan t zlyareote gelmekle beni çok mütehassis rlyor Giilen! aa e :!~~yi~r· .Bilseniz o da sizi bir ~vlAdı gibi - Benden cesaret almağa ihtiyacınız 
yoktur. Emin olunuz ld samimiyim ve 

-----"----::ır•s--------- Gülen bir tebessümle: ne istediğimi bilmiyorum. Bu dakikada 
- Sizin bir kardeşini• gibi, yani! teklifinizi reddedebilirim. Buna hakkım YAZAN: OÇ YILDJZ 

-16 -
Pertevlerin eviııile bilyilk bir sami- Ca:tlbe teyzeye dönerelıi llAve etli! 
ıyetle kar ılaıı.ıyorlar'. Pertev çok - öyle değil mi hemşlreciğim? Siz 

11eınnundur. Bu ziyareti iyi bir işaret da her halde GUlen hanım için ayni fi
;cWckl ediyor. Amıesl de ml...f!rlerinl klrdesiniz. 
Jiller y!lzle karşılayaraJi GU!enln tali- - Tabii. Fakat ne yapmalı 1 zamane 
"den, 13ilzel s~yalıatlnden ve bu seyaha- çocukları bize uymıyorlar ki .. Akılları
Şn hU.~ına o*1unun fştlraldn<len ne na esen her şeyi yaparlar. Şu otomobil 
lıdar .ınemıımı olduğunu anlatıyor: seyahati bana az mı UzilntU oldu? 
. -Pert~vin gelmesi benim. için bayram Pertev Gillene sordu: 
;ldu-.~e de olsa, Sam.sun çok uzak. Gi- - Biraz bııhreye inelim ıni? Hava ne 
ip gorlllmlyor ki. Bu yaşb böyle •eya- kadar gtiJel! 
tt~re j!jlz tehammiil ·•ckıni, , ız Hal- - Havdi inelim · 
\-;;};",jimdl Il;.ı;:-..;a t , ı ı ''' • - Giilen.arkalaı~ııda açılacak halisi bili.:a Un kap1'ında de •k l11s1n .ı, ço-ı yordu. t'akın o d.ı Pertev le kat'i biıo ko· 
l rı ı·rı uu:'.:"a \.' 1 

• yskında nuşmaya lil7Lıtn görliyordu. Ona ne di-
"' ' al'7.u ed • yecekti? T klıfini kahul edebU!l'dl, Fa-

Pertev kaşlarını çattı: vaı·, değil mi? İnsan bütUn hayat için 
- Böyle söylemeyiniz Gülen! Mütare- bir bağlantı yaparken tamamile 5'lmiml 

keye sadık kaldığıın için ben sizin mü- olmalıdır. Nihayet benim ret cevabım 
saadeniz olmadan bu bahse dönmek iste- sizi mahzun etse bile bedbaht edecek 
miyorum. Zaten iki günilmUz kaldı. Bu değildir. Yarın bir başkası gönHinüıil 
günden, burada mütarekeyi bozsak ta teshir eder. Fakat bakınız, hayır da de-
eyke anl~ııak, iyi olmaz mı? mediın. Çünkii bilmi.,orum. öyle zan 

Gülen bir dakikıı diişilndü: ediyorum ki son dakikada kendi kendi-
- Beni dinleyiniz, Pertev! Hiç bir şey mi daha iyi tahlil etmiş olacağım. 

bozınıyalım. Tatilim iki gün sonra niha- Pertev daha ılyacle israr etmedi: 
yet buluyor. Sizinki de öyle. tk! g(ln - Peki, sizin istediğiniz gibi olsun . 
!'<lnra, Samsun vapurunda •İz• cevabımı Zaten görecek-'iniz, dalına sizin istedi-
verınlş olayım. ğinlı gibi olacak. 

- Fakat Samsuna gideceksiniz, ben- Giilen tatlı btr bakışla Perteve mil-
den ayrılıyorsunuz demektir. Bu liek.le- kabele ederek: 
eliğim cevap değil. Samsunda kalacak - Teşekkür ederim, dedi. Bu .ıizilnil-
mısınız? ıil daha ziyade samimi bir arkada5lık 

- Bilmiyorum. Size ~imdiden bir şey 
lllyilyemeas, Neı'4 lıaru nreeelhul an- -( Bitmetli )-

Kar yağıyor, 
Gediz taştı -·-ilci gündenberi garbi Anadolunun 

her yerine kar yae-mağa ba,lamıştır. lı· 
miri, Maniaayı ve Aydını çeviren dağ
lar karlarla Örtülüdür. Nif daiının bazı 
yerlerinde kar iki metreden fa:1ladır. 

Suhunot dereceal bir hayli diıımü~
tür. 

Gediz nehri Menemen kaza~ı dahi~ 
!inde yatağından 25 oantim yilk•elmiı. 
ular !\-lcnt"'men vo.;e i iizerlnden geçme~ 

ğ<: ba2laını ır, :\1' .. ,1ak tat c1uımamıthr. 
11,n:iz hiç • h ar y ktur Yal ız kar
Lır çözülünce tel r su Hlr.mı tehli1<osi 
olacaktır .. 

ŞEVKET BiLGiN --·-
r!LKİLtKTE KONSER 

C. H. Partlsi Tilkilik nahiyesi mii1.ıli 
""lu iki •uhat pazar ıt!inU "88.t 21 de 
uahJ\•e ınerkczinde bir "°nn~er verecek• 
tlr .. --·--

BİR TAVZİH 
Yeni sır gaLete<t.i say1ı• 1niidürlüğüne 

Muhtore01 ı::azctcnlz'.:.l 23/1/1941 ta
ı ih ve 10075 sayılı nü h..ı.'tllln ikinci <il" 

Hfesinin Üçilucü siitumıııda yazılı olaıı 
aôvı.nc, yaralana hidise..U mevcut olm ... 
d,gı ı:ibi iki Tlirk arasıntla birbirlerine 

l:!fS.~ ile . ADIRVAN l.ar<ı ne gibi milliyet dknsı:aın olabıle
C "f • i <le mucibi istıı:raptır. Firar hlıdL•e

f'.!f';,1. erı tamJr Cdiliyc:• . y ·'·tur. Hnlen vazife ba.<ın<layım. 
Vak 'I id••c .i. Hisar camiiyle Sa- llk cıkacak nüshnnıı.ıu uvni sahife ve 

Oır\.'~'l c rr ıi'l.-ı ' bazı esa lı tamirnt va1r' :>t ununda isbu tekti.pn.arıı~ınin yazılrıa
t mıa ~ ka ·ar vermiştlt. Tamir i!tin<t• ını """ ~ların11a arzederiın. 
ku!'ruıılne:ıl· malzeme temin Pdilmistir. Ödomis • Kuvvetlı i(öyti okulu I~ 
Pet.: '-'.:tktn4~ 1 ise b<l.-o;lanı!ac-aktır. u~f'tıncn vekili 

TOMllİS OKAN 

VEFAT 
Sevdiköyde Korculu lHv Şakir Ih

san vefat etmiştir. Cen~:1.csi btı·:~Un Sev
dıkövde ailesi kabrine ddnedılcoektir .. 
l\Ierlıııma rahmet diler ve kederli Çt>
wk ları Abmet ve Halil :':ıkir ıle ailc<ıi
r.e bevanı taziyet eylcr.z. 

DALLARDAN SESLER 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ispan31aıJ bi ün demit' 
;yoııarıııa h:ihümet 

el l o:ydu •• 
.Mad ııl. 29 (A.Al f •cıl demin·o-

l·ı ı lc'll''' imtiyazları l • ıbattan itibaren 
ı:1f:verlilınistir. Büttin hal!at" bu tarihte 
d("v) ı"' r~e ınis olacaklardır 

Hacı Yatmazlar 
~----~:x.x·~-~--

Oyuncaklar arasında bir cHacı yat- arzularını müdafaaya sıra geldiği,. ,.ut 

mau vardır. Hepiniz bilirsiniz. Bir kur- tepeden tırnağa kadar heyecan ke<ilirw 
şun parçasının üzerine oturtulml.I!/. mu- ler. Ertuğrul Muhsin dahi sahnede se
kavvadan cüce bir adam. Nereden ats ... sine bunlar kadar hararet ve şidd~t v"'° 
nız, ncrcden fırlatsanıı ha~ a:;ağı getirip, remez. Rollerini dilnyanın en kU\-vetlJ 
sırtüstü yatıramazsınız. Küçük çocuklar aktörlerinden d~ha iyi ifa eder!Pr Kıl' 
kurşunun ağırlığile mukavvanın haCifü- balaı~nda her nabza yarıyacak Ş!!rlıe'
ğini hesap edemedikleri için bu oyunca- taşırlar; hareketlrrinde, kararlan.,Jaı 
ğın karşısında hayran hayran bakarlar, ifadclerin<le daimi bir alılstikiyet mıha• 
~aşıp şa<;ıp kalırlar. fa1.a ederler. Yaranrr'.ağa karar vere''-]..., 

Geçen sene Fuarda dolaşırken bir ri kimsenin niyet ve- arzular•!'!!., t.nbia• v• 
oyuncak pavyonunda bunların muaddel me1rebini •iiratle kavroyıp derhal lnti
çeşitlerini gördüm. Kurşunu hacının bak eder!..r. 
kıçından alıp ba~ına geçirmi<ler. Hacıyı Gidene (a.~am) demekle ıktifa et.,.:»:• 
yokuş a•ağı yuvarlıyorlar. T~klak ata ler, zemmederler. Gelt·ne d~ (pa anı) 
ata yuvarlanıyor; yokuşun dibinde başı demekle kanmazlar, methederler. 
aşağıda, ayakları yukarıda kalıyor. Ha- Zemmettikleri cglden• ezkaza yine ge-
cıyı spor ve dalkavukluk modalarına lirse bir pundunu bulup: 
intibak ettirmek için bu tadilata !Uzum _ Eski dost dU~man olmaz. yenı ;,.. 
gören oyuncakçı dlk kafalığın itibardan den vefa gelmez. çepkenim dalda kaldı, 
dil'jtüğünü de hesap etmeğl unutma- gözlerlnı yolda kaldı. 
nuş. Diye feryada hB§larlar. 
Oyuncaldarın bacı yalmazları çocuk- hl 

!arı eğlendire dursun. Adem oğullarının Ar ve cabı nıuvaffakıyet.siıliğin Y"" 
içinde öyle hacı yatmazlar vardır ki glne sebebi telilli ettikleri icln vkdad 
bunların sırtlarını hiç bir devir yere ge- boh~a.ına sarıp nisyan rafına İcııldınn!f' 
tir<'ml'mlştir. !ardır. Yerine göre köpek gibi yaltak'a"" 

Kedi gibi dalma dört ayak i.lslüne dil- n;ağı; yılan gibi ııokmaj!ı: akrep gibi ~!>' 
sen bu hünor erbabının gösterdikleri hırlemeği: solucan gibi silrilnmeği :!" 
;,,arifetler karşısında yalnız bizim dei'\il, yet iyi bilirler. Karakterlerinde ne sinir, 
meşhur hokkabaz Zati Sungurun bile De de krmlk bulunrnadı~ı için her delik• 
parmakları ağzında kalır. ten girip. her kapıdan çıkarlır. 
•Hacı yatmazlar>, cemiyetin içinde Yaltaklıktan; dalkavukluktan, şuu"' 

belli başlı bir tiptirler, bir sınıftırlar. suz itaatten, kayıt.si' lnkıyaıtan hosl nııt 
Hakiki kanaatlerini lfade edilmez bir haz duymak insanlığın r!!hunda hükü,. 
halde ftlce uğratıp kafslannın gizli bir sürdükte •Hacı yatman lann bel k., 
köşesine hapsettikten sonra daima bu- ıniklerlni ikiye bölmek kabil olaml)'11callı 
!Os cakacaklım e.<ha.<ın kanaatlerini bir cemiyet bunların zararlarını kıyamet" 
maske gibi takar~k kendi malları gibi kadar ~ekcr•ktir .. 
kullanırlar. 
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SAHİFE ti 30 Sonkanun Persembe 

lrefat Etti \.~eneral Mctaksas'ın ölümü 
~~~~~~~~x.~:~-------~ 

General neıaks 'S 

advo g~zetesi~in dün Metaksas'ın zıyaile dost ve kard 
gecekı neşrıyatı Y . b.. ..k )"' I 

penera~ Metatısas Y.;,;~n milletinin fıahraman· unanıstan en uyu ev at arın• 
ları arasında 1ıalacalı 11e yeni 1Jaş11e1ıil ona la• 

yılı bir halef olacafıtır.. dan bı·rı·nı· kaybetmı·ştı·r Konışu \'e do:ı;;tumuz Yunanktanın ha.~ tırn1aktansa bunlara evvelden mani ol-
vekili general Metaks•sın ölümü habe- mak elbette müraccahtı. General Me
rini büyük bir teessürle öğrenen Tlirki- taksasın bu hareketini evvela Yunanis-
ye radyo gazetesi dün geceki neşriyatı- tanda diktatörli.ik tesisi gibi telakki eden 
ne bu büviik do.<tun aziz hatırasına hiir- liberal diişünceli Yunanlılar pek çok ol- B t I 1 • • S h'I d 

· F ka l M ksas "ksek - aş ara ı ıncı a ı e e -illeten bir dakika sükutla ba.<ladıktan muştur. a t genera eta · yu yük bir asker ve devlet adamı olanık ta-
801'Jıra şunları iJ5.ve etmiştir. ve yapıcı icraatile bunlara cevap ver~i. nınmı.ştır. 

General Metaksasın ölümiyle Yuna- Yunanlılar yavaş yavaş onu sevmege Kendisi 1871 de İthaki kasabasında 
rıistan kıvmctli bir askerinden, büyük başladılar. Onun ~~ste_rdiği medeni c~ doğmuş bulunduğuna göre (70) yaşında 
ıne.Jeni c;sar•t <ahibi bir devlet adamın- saretle kurulan ınıllı bırlik sayesındedır vefat etrni~. Kefalonyanın asılzade bir 
<lan mahrum kalmaktadır. Yunan ordu- ki Yunanistan ltalyan tecavüzüne muka- ailesine mensuptur. 1081 tarihli Bizans 
cunda oek yerinde bir sayJ(ıya sahip olan vemete muktedir olmuştur. vesikalarına göre Jan Metaksasın ecda
ııeneral Metak.<;a< değerli bir asker oldu- General Metak.sas büyük medeni ce- dı l'lizanslıdırlar. Tahsilini 1885 - 1890 
~ kadar miikrmmel bir iliolomat ve saret sahibi bir adam olarak tanınm~tı. seneleri arasında Evelpido askeri mek
tltvlet adamı idi. En büyük medeni cesareti de geçen bi tebinde yapmıştır. Ve mektepten teğmen 
Yunani•t<ının general Metaksastan ev- rinci teşrinin 28 inci gecesi sabaha doğ- rütbesile çıkmıştır. BilMıare 1889-1903 

vdki libnal idaresini heni"liz hatırlarız. ru saat 3 de İtalyan elçisi tarafından ya- seneleri arasında Berlin harp akademisi
Parti ;nakasaları. sokak kav~aları, !ağından kaldırılarak kendisine bir ülti- ne devam ederek Mkerlikte ihtisasını 
dövü c:n, lrr, ;n-ev1cr ve bunlara i15\'l'1en matom tevdi edildiği zaman gösterdi. kuvvetlendirmiştir. Almanyadan dönü
de <İV"'i oarti liderlori arasında ihtilaf- General Metak.sas bu ültimatomu oku- ~ünde yüzb~ı rütbesile erkAru harbiye
lar .... 1934 seçiminde 141 Venizeli51 ve duktan sonra bu vaziyeti İtalya tarafın- ye tayin edilmiştir. 1910 - 1912 ser:ıele-
144 Anli\'enizelist mebu• •<><;ihıi,ü. dan memleketine hatp iliinı ş"klinde te- rinde Jan Metaksas harbiye nezaretinde 
Bundan ba•ka 15 kadar da komünist liıkki ettiğini bildirerek Yunan milletini yüksek vazife almış bulunuyordu. 
mebus intihap edilmisti. Bu vaziyette mütecavize karşı topraklarını müdafaa- 1912 kanmıu evvelinde Osmanlı dev-
Yun~n:ct:"nda devamlı bir hiikün1P'! te~· il l k ya çağırmıştır. Jet' e su h müza erelerinde bulunmağa 

mu.ştw'. 

1915 te Yunan ordusu erkanı harbiyei 
umumiye riyasetine geçmiştir. Az sonra 
Venizelos hükümeti ile ihtilM haline 
düşerek istifasını vermiştir. !htiliifın se
bebi de Venizelos hükümcti tarafından 
o tarihte Çanakkaleye karşı yapılan ha
rekata iştirak hususunda gösterilen ar
zuya muhalefet etmiş olmasıdır. 

1916 seferberliğinde tekrar Albay rüt
besile erkAııı harbiyeye dahil olmuştur. 
1917 de kendi talebi üzerine tekaütlüğe 
sevkedilmiştir. Bu sıralarda Yunanistanı 
terk eden bay Jan Metaksas 1920 de 
Ymıanistana dönmiiştür. 

Bliyük faaliyet ve enerji.si hasebile 
1920 de rütbesi generalliğe çıkarılmışır. 
Fakat kendisi Yunanistanın küçül< As
ya se!erine daima muhalefet etmi~ir. 
1921 teşrinisanisinde ( Eleftrofronon ) 
liberaller cepl:ıe.!lııi kurmuştur. 

hayattan çekilmiştir. 
1936 senesinin iptidasında Demircis 

kabinesine nazır olarak dahil olmustur. 
Onun vf'fatı üzerine de başveK:fıleti de
ruhte etmiştir. 

4 Ağustos 1936 da Yunanistarun Milli 
birliğine temeltaşı teşkil eden biiyük 
inkı!Abı yapmıştır. 

Bu inkılap bir komünist hareketinin 
patlak vereceği sırada vuku bulmuştur. 
Bay Metaksas kral Jorju tahta davet et
miş ve bu suretle Yunan milletine kur
tarıcı bir sükün ve istikrar devri aç
mıştır. 

8. Korizis Yuna
nistan Başve

kili oldu 

riciye nezaretini de üzerine 
Metak.aaa kabinesinin ayni ol 
hükümeti teıkil etmittir. Y 
bine bugün saat 1 O da yemin 
ve iıe b&Jlıımıttır. 

••• 
YEN! BAŞVEKU..lN 
HAYATI 
Aleksandros Koriz.iıı 1885 de P 

doğmuştur. 
Bütün Yunanistanda biiyiik it' 

lıürmet kazanan bir iktısatçıdır. 
Hukuk tahsilini yapmıştır. 1 

Yunan Milli bankasına girmiştir 
O tarihten itibaren hayatının 

kısmını burada geçirmiştir. 

Jr:j]inr im kan yoktu. Pcırlnmcınto :rinde d 1 y 
ve d•smı1, ka;ışıklıklar devam ederken 19~6 danberi gittikçe sağlamlasan mil- memure i en unan murahhas heyelin-
v~ y.,"ani>an anarşiye doi{ru yüri.irken li birlik ve tesanüt içinde Yunan milleti d"'. a~eri ınüsavir olarak Lo~draya git
Kral Majeste Jorj yeni bir kabine leş- ayaklandı ve ömeği ancak eski Yunan mışti~. !913 Mayısında Sırbistanla as-

ı M ,_ · d' G efsanelen'ndc bulunan bir cesaret ve keti ıttifakın tahakkukunda hazır bu-

1923 ihtilalinde muhalif bir cephe al
mıştır. 1925 - 1926 senelerinde general Hariciye nezaretini de 
Pangalosun diktatörlüğüne şiddetle kar- derııJrte etti, eslıf 
şı koymuştur. -s d 

Teşkilatçılığı ile tanınmıştır. ff 
1915 - 1925 de Milli bankanın zi 
diler şubesinin inkişafında çok 
!ak olm~tur. 

Müstakil Yunan ziraat bankas 
melini kendisi atmıştır. 

Yunanistanda kuru iizüm teşkil 
bani<idir. kiliııi "'•n<-ra et.aK~aslan iste ı. C'ne-

ral M tak<a.• evvela ise partilerin fev- kahramanlıkla müstevliyi hudutlarının lunmu.~tur. Bunu müteakıo rütbesi bin-
kinile hir milli birlik kabinesi kurarak ötesine atarak Arnavutluğun içerlerine başılığa terfi edilmiştir. Bay Metaksas 

1926 intihabatında ilk defa olarak in- nazır~ar yerler.n e ... 
tihap mücadelesine girerek Kefaloeya ATINA 29 (A.A) - Kral Me-- 1928 de Yunan Milli bankası 

umum müdürlüğüne tayin 
basladı. Bu vaziyet zahiri bir sük'1n te- kadar sürdil. ikinci Balkan harbinde mühim vazife- mebusluğuna seçilmiştir. takaaatan inhilil eden Batvekilete 

7 ikinci teşrin 1926 da münakall\t na- Yunan bankası umumi müdürü aa
zırlığına tayin edilmiştir; Ma_kedon~.a ~e bık nazırlardan Alekaandr Korizia'i 

1936 - 1941 de sıhhat ve i~tima! Y 
nezaretini deruhte ebnistir. 

sisine yardım etti. Fakat ayrılıklar ve General Metaksas Yunan milletinin ler almıştır. Harbın sonunda rütbesi yar-
müeadeleler irin icin ve sinsi sinsi devam kahramanları arasında kalacaktır. Yu- baylığ~ t~rfi b~~ile~~ erkAnW,~~~el 
t>mvordu. Bu sırada Pirede patlak veren nan komsumuz topraklarını müstevliye uh'ı,"ıyı:,.e ti ı':cı. t ~teret ·~·ı e
ve k:ınlı hadis•lere sebep olan amele karşı müdafaa ile meşgul iken başveki- nı . he b~ r. ynıkt b~ . esüdısürü ı eni 

Tsalyada lrva ve Iska işlerinde buyiik • • • 
muvaffakıyet göstermiştir. 1928 intiha- tayın ~tir. • . 

29 ikinci kanun 941 de saat ondl 
tarafından kendisine Başvekfilet v 
verilmiştir. batında mebus seçilmedlğinden siyasi Y enı b&Jvckil aynı zamanda ha-

1 M k k d • lin'ı kaybetmek!- h"ıssettigı"' tea•su" re bu" - yenı ar ıye me e ının m O -grl"vlC'ri ~en<'ra eta '-'"~a ta io e e<"'Pt!i -.:- .:;.. .... 
yolu kendiliiıindm yöst"1"miş oldu . 1936 tün kalbimizle iştirak ederiz. Onun ye- =----==.,..---=--=_,..., .... ..,. _______________ ... _.==---------------,......,--..,..-.... _-.. ..... _.., 
Af:u<tosunda genemi Mctaksas meclisi rine gelen başvekil Aleksandr Kori1is 
feshcd•rck Yun:ınL<rtanın :nu kaddcratım te şüphe•iz ona layık bir halef olacak ve 
eline aldı . flM"ide çıkması büyük lcuv- general l\fetaksasın başladıj!ı eseri ta
vctlc muhtemel olan karı$ıklıklaTI bas- mamlamağa çalışacaktır. 

f evkalaae. ahvalte karşı tedbirler 

Mübrem istihlak madde
le·rinin satışı tahdide 

tabi tutuln ,ıyacak 
~-----x.x--~--

- B~taralı 1 inci Sahi/ede -
bfım tahdide tabi tutmaktan zi
yade müatehliğin bunları satın al
muında ve kullanmasında ,uurlu 
liareket etmesi için onun müıel
lem olan hamiyetine müracaat 
edecek, bu hususta vatanda•• ir
fal için her va.sıladan istifade e-

Ankara raPyosu 
--·--

B V G VN 
8.00 Proııram ve memleket saat ayarı 
8.03 A ians haberleri 8.18 müzik pi. 8.45 
9.00 Ev kadını - Konuşma (Hasta c;ocu
jiuıı idare"i) .. 12.30 Pro~am ve memle
ket saat ayarı 12.33 Müzik : Fasıl be

. yeti 12.50 Ajans haberltri 13.05 Müzik 
R arı;şık şarkılar 18.00 Pro~ram ve mem· 
leket saat ayan 18.03 Müzik : Radyo caz 
orkestrası 18.40 Müzik : $arkı, Türkii 
ve taksimler 19.15 Konu.=a (Karade
rıiz röportajları) 19.30 Memleket saat 
ayan ve ajans haberlerı 19.45 Miizik ' 
Radyo ince saz heyeti.. 20.15 Radyo ga
zetesi 20.45 Müzik : Keman soloları .. 21 
Müzik : Dinleyici istekleri 21.30 Konll$
ma (Sıhhat saati) 21.45 Müzik : Radyo 
orkestrası 22.30 Memleket saat ayan, 
ajans haberleri, borsalar fiatleri 22.45 
Müzik pi. 23.25 - 23.30 Yarınki proııranı 
ve kapanış .. 

Borsa 
ÜZ'ÜM 

316 İnhisaı· idaresi 
226 Üziim Tanın 
203 M. i. Eskinazi 
161 Ş. Bencuya 
159 M. Besikci 
125 P. Klark 

31 Y. E. Bencuva 
20 A. Recep 
20 N. Üzümcü 
19 iiro ve şü. 
18 M. H. Na7Jı 

1298 Yekfuı 
224383 Eski yekun 
225781 Umumi vekfın 

No. 
No. 
No. 

7 
Q 

No. 1 
İNCİR 

120 D. Aardili 
104 Serif Remzi 

28 İzzi ve Ali Fe<ci 
252 Yekfuı 

125396 Eski yekfın 
125648 Umnmi vekfın 

~ "'RİRf.. 

15 50 
17 
16 
15 
15 50 
14 
22 
19 50 
25 
83 
30 

17 50 
33 
28 
16 50 
20 
39 
22 
19 50 
25 
33 
30 

16 
20 
25 50 
31 

7 7 
10 825 12 
12 12 

decektir. Mesela her gün sofra
sında et yemeği bulunduran va
tandasın bunu haftada ikiye in
dirmesi, eski fakat temiz ve İca· 
hında tamir görmüf bir elbise ve 
ya ayakkabı giymesi bugün için 
bir fazilet olacağı halka telkin 
edilecektir. 

Afrikada yeni 
ln~iliz muvaf

f akıyetleri 
OERNE CIVARINDA INGILIZ 

TAZYiKi GiTTiKÇE 
ARTIYOR 

Londra, 29 (Radyo - 21,10 S.) 
Kahire orta tark lngiliz lı:.arargahının 
tebliği: 

Libya cephesinde Derne civanndaki 
ltalyan kuvvetlerine karıı Britanya kuv
vetlerinin tazyiki artmaktadır. 

Eritrede Agordat ve Barette tehirle
ri civarında haıekit inkişaf ediyor. 
Ummühacerden ricat eden lıalyanlar 
yakından takip edilmektedir. 73 eair 
aldık. 

HABEŞIST AN VE SOMAUDE 
Habetiatanda Metemmanın ,arkında 

vaziyette hiç bir deiifi.klik yoktur. 
ltalyan sornaliainde muhtelif ınıntaka

larda sıkı devriye faaliyeti devam et· 
mektedir. 

Doktor Operatör 

DAHIOKE 
tzMlR ASKERi HASTAHANESi 

KULAK, BURUN v~ BOGA.Z 
HAST ALIKLARl MOTEHASSISI 

ikinci Beyler sokağı No. ( 80) 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

kabul Ye tedavi eder. 

KARSIYA.KA 

Melek si nt"ması nda 
Buııün şaheser iki filim birden 

Vç Ahbap Ça11uşlar 
SİRKrE 

TÜRKCE SÖZLÜ Riiviik Komedi 

150 çuval A.r~.. 6 875 
'llO cuval Pamuk çekir<ieiıi 5 75 

.$AF4GA DÖNVŞ 
DANYEL DA'RRİYÖ 

SEANSLAR : Her ııün 3.50 - 5.30 
11.45 .. Cumartesi. Pazar : 12.30 - 2.15 

6 8751~ 5.30 - 845 
5 75• 

Matbuat hürriyeti ln2'iltereye yar
dım • • 

proıesı 

müzakerede 
Amel'ilıa, esfıi İngiliz 

Auam Kamarası Beyli borçlarını lıôr _11e zarar 
Vorfıer ı ne,riyatı hafı· hesabına qaçırmeğe 
"" • f et . . .. etti hazır- . . 

Bir komünist 2a
zete hükümetçe 

kapatıldı 

... ıttcı:fı ı-oe r ız~ar . . Vaşington 29 (A.A) - ingiltreye 
Lond.ra 29 ~A·-!'1) - İşçı partisınd~n yardım projesini hariciye encümeninde 

Tcvan ı]c h..-ı: 1.'?Çı arkadaşının komUnist müdafaa. eden Maliye nazırı Morgentav 
ı;>e:ı:Ji Vorker gazetesinin .harp hakkın- demiştir ki: 
aa.kı .. prop;ogandasıı_ıı takbih :den, fakat c- İngiltere F ransanın Amerikaya 
lıukumctın gazet~ı kapatncag~ yerde bu yapbğı siparişlerin hepsini üzerine al
~;;,zetcye ~arşı ~akıbat açmadı~~an do- mıştır. Harbın ilk altı ayı içinde lngil
layı teessuf eylıyPn karar suretini avam terenin albn ihtiyatı ve dolar mevcudu 
k~m?rası.G .:eye karşı 323 reyi~ ':"'1det- 2316 milyon raddesine inrni§tir. lngil· 
mıştır. Hukumet bu karar suretinin roo- terenin geçen harpten kalma borçları 
di. h?kkmcla karar verilmesini talep et- 5 milyar 728 milyon 82 l bin dolarlık 
m~tı. bir bakiye irae etmektedir.> 

Tevan karar suret_ini:n re~d.ini mtite-- Bu oırada ayandan- Vandenberg ma· 
akı-!' a.vam k~mara::ı. ışçı partisin?_en Lee !iye nazınna fUnları aöylemiıtiı:: 
Smıthın tek.~ ettigı muaddel dı~er bir cBu borcun kftr ve zarar hesabına ge· 
karar surc;ti?ı 11 reye. k~rşı 291 reyle çilmesi J.azırn geldiğini aöylemeğe mi 
k.a~ul etm~r. Lee Smithln karar sure- hazırlanıyoraunuz.> 
tının metnı şudur: . . Morgentav bafiyle tasdik ederek 

cAvam kamarası Deylı Vor.kerın harp cbunu her zaman aöylemeğe hazırını> 
hakkındaki propagandası karşısında nef- demiştir 
retini bildirir. Çünkü avam kamarası · 
demokrasi mtiesseselerinin ve milletin 
gittikçe artan refahının harpte faşizmin 
nihai mağhlbiyeofuıe kadar mesut bir 
şekilde devamile kalın bulunduğu kana
atindedir. Ekalliyetlerin fikirlerinin ifıı
desi bahsinde hürriyet prensibinin müm
kün olduğu nisbette idamesi ve batın 
harp zamanında bile tenkil salfı!ıiyetleri
ne asgari mahiyette müracaati şiddetle 
arzu etmekle beraber diğer taraftan milll 
harp gayretlerine engel olmıya ve düş
mana yardım etmeğe matuf maddeleri 
devamlı bir surette neşrine karşı hususi 
ve müessir tedbirler alınması icap ettiği
ni nazarı dikkate alan avam kamar.ı.!ı 
hüktimetin Deyli Vorker hakkındaki 
hareketini tasvip eder.> 

BtR MEBUSUN ŞtKA YETLERt 
Londra 29 (A.A) - Deyli Vorkt'l' ga

zetesinin kapatılması hakkında avam 
lcama.rasmda söz. söyliyen bir mebus 
matbuat serbeııfuinden bahsederek ko
milnistlerin biricik organının kapatılma
sından acı acı §iklyet ~-

DAH1LfYE NAZIRININ 
CEVABI 
Dahlllye nıw.rı Herbert Morison §U 

cevabı verın1ştir: 

Komünist partisi organının tehlikeli 
bir hareketi karşısında ltııldık. Şehirleri
miz havadan bombudımanlara maruz 
kalırken, lngiltere bir hayat memat mü
cadelesi yapark""1 bu &i politikacılann 
neler yaptıl<lannı biliyor musunuz? .. 
Bunlar cesur adamların yanlarına gide
rek bütün bu irlırımlann hiç birine lü
zum olmadığını, felııketler oluyorsa bun

AMERiKA HARBiYE NAZIRININ 
MOHIM BEY ANA Ti 
Vafi.ngton 29 (A.A) - Bugün &yan 

meclisi encümeni huzurunda demokra· 
.Uere yardım kanunu hakkındaki fikir
lerini bildiren harbiye nazır ı Stimson 
bu kanun projesinin tuvlbini elzem 
kılan sebepleri tekraren bildirrn!f ve ila
veten dernittir ki: 

- Amerika birletlk devletleri aJWı. 
lanmak Ye keodiaini müdafaa etmek 
için ihtiyacı olan •-nı aablı almaya 
~burdlD'. Biz bu :uıımm bımu •ta· 
bilecek yegine milletten satm alıyonu:. 
Mihver bir çolı: bakımdan sakattır. ttal
ya timdi den ciddi ukıntılar içindedir. 
Alman onl- ise çak s«pill bir ....W
yette Ye dalınıl< bulunmaktadır. Nor
veçte Ye R-.ıyada Alman ım....et1e
rinln gerıinllilnderı dolan pcntılar 
ititilnıeie batJanmıttu'. Japon onluaana 
ırelinee ı Bu ol'da Alman ordU1UDdan 
çolı: claba fada serpintili bir halde dajı
n*tır. Ja.- •oaomisi ele azami dere
cede awaiudir. 

-·-
Romanyada çalınan 

ef )'a ve para aranı yor 
Bükret, 29 (AA) - Polio, isyan 

~naaanda çalınan etya .... e paralan mey
dana çıkarrnağa çalışmaktadıı. 70 va
gon eşya bulunmuştur. Tevkif edilen 
bir lejyonerin ümnde 3'4 milyon Ley 
çıkmıştır. 

ların !Uzumsuz ve maksatsız olduğunu fikir değilim,> 
söyliyorlar. Böyle bir zamanda bu adam- Fransada müthiş feWı:etten evvel hü
lara bu şekilde kasten hitap etmek kadar ktimet sağa değil sola vurmuştur. Bız 
r,addarane bir şey olur mu? Komiinist hiç bir tarafa tazyik yapmadık. Geçen 
partisi dünya üzerinde demokrasi hu- sene hükümet sağa bir darbe indirrniş
kukundan en az istifade etmesi lfızım tir. Bu darbe meclisin ve efkan umurni
olan partidir. Komünistler demokrasiye yenin tazylkile ln<lirilmlştlr. Sola ise 
inanmıyorlar. Şimdiye kadar sUkilt et- şimdi bir darbe indirillyor. Gazete ka
tik, ihtar ettik. Ancak anladık ki bu fe- patmak niyetinde değildim. Fakat Deyli 
sat organını kapabnaktan başka çare Vorker i5i reuıletc bindirmiştir. Müsa
yoktur. Gazetenin matbaasına giden bir maha zihniyetimizle harekatını ölçe
polliıe gazete lşcilerinden birisi aynen bilecek tek bir totaliter devlet yoktur. 
~unları söylemiştir: Elimdeki fevka!Ade sa!Ahiyetleri kullan-

• Bir müddettenberi sizi bekliyordum. malı: niyetinde değildim. Fakat <arar 
Ben hayatımı kazanmak için burada bu- verdiğim zaman harekete geçmekliğlm 
lun~oruın. Yukarıdaki çııplı:ıplırla hem l&zıındır.> 

lngiltere ve Amerika 
Lord 'alifaks 
Amerika ha
riciye müste
şarile görüştü 

Amerilıadan qönderllen 
mallar Sovyetlel'in Al· 
manyaya ihracatından 
mütevellit boşluğu mu 

dolduruyor? .. 
Va,ington, 2 9 ( A.A) - lngiliz bü

yük elçisi Lord Halifaks hariciye müı· 
teprı Swnner Vela ile bir saat kadar gö
rüştükten sonra gazetecilere beyanatta 
hulunarak. hariciye nezaretiyle tercihan 
her ıeyden evvel Sovyetler birliğine ya· 
ptlan ihracat meıelesini aöıüşeceğini 
tahmin ettiğini söylemi§ ve lngilterede 
zannedildiğine göre Amerikadan gönde
rilen malların Almanyaya yapılan Sov
yet ihracabnın boıluğunu doldurrnağa 
yaradığını ili.ve etınİ§tir. 

Lord Halifako Ruoyaya külliyetli 
Amerikan malı aevkedildijini ve istik
balde bu miktarın artabileceğini, cenu
bi Amerika memleketlerinin de Soyyet
ler birliğine mal gönderdiklerini aöy)e
mi§tir. 

AMERIKANIN FiKRi 
Vaıington, 29 (A.A) - Amerika 

birletik devletleri hariciye nazın Kor· 
del Hu!, Sovyetler birliğine yapılmak· 
ta olan Amerikan ihracatının Almanya 
lehinde mühim bir askeri kıymet teıkil 
etmesi için kili miktarda olmadığını be
yanatında bildirıniftir. -·-Balkanlarda ıazıuet 
- Baıtaralı 1 inci Sahilede -

Yeni harp icatla 

Bu harpte as 
kerlerin kul 
landıklan zır 
Eslıi şö11alyelerin 
zırhları asrUeştirU
mq llulunuyor-
Yirmi b~ sene kadar evvel ı.ond 

Avam kamara•ı müzakeratta bul 
ken localardan birmden bir adam 
bağırmıştı: 

- Sizi askerlerimizi korumaya 
ediyorum. 

Bu adamı dışan atmışlardı. Faksı 
sözleri söyliyen bir muciddi ve icsd 
!iği şey, büyük gürültüler yarattı. 
zeteciler tarafından sual ya!hnuruıı~ 
tulan mucit hepsine de İngiliz askeri 
nin harpte bir zırh kullanmalaruıı. 
bul ettirmek istediğini söylPm~ti. Ş" 
zırhın, harpte askerin alacağı bir 
yaralara mani olabileceği, müke~ 
bir koruma va.<ıtası olduğu anla!i1 • 

bulunuyor. Geçen büytil: harp er.nası 
bir çok Fransız askerleri zırh kulları"' 
!ardı. Fakat bu zıthlar pek ağırdı. ,., 
rikalı askerler de zırh giymislerdi. 
az olmakla beraber Alman askerleri ' 
sında da zırh ku llan:ınlar vardı. f 
bu zırhların şimdiki kadar t~kfuniil 
mediği muhakkaktır. 

Son zamanlarda kullamlması dil~~ 
len zırhlardan baştaki d~rnir kask'~ 
faya ııelecek kurşunları viizde 93 Jll' 
tinde bertaraf edebileceği anla.şılın .. 
Göze takılan husus1 biçırnde filet 1( ~ 
ri korumaktadır. Baştaki kaslon af 
sından, demirden saç halinde 1."~_"Jif 
parça, boyunu muhafa7.& etrneım:u 

Ekseri askcrlerm ııöllüslerirıden Jl ' 
rulmakta olduj(u tesbit ediJmistir. ı;ı 
karşı göğüs kısnu iı;in husus! bir~ 
de zırhlar yapılmıştır. Bu ayni ."•" 
<la kalbi muhafaza etmektedir. Mi.O:,i 
isabet edebilecek olan bir darbeye ~ 

riciye velı:ilinin Alman bii)'iik elçisi Fon elm k d il". 
p nl ·· " · bil R deki ıı e için e o kısım l-'8uçuk ve ·~ 

ape e B"':"fmesı e ~~ celilde yapılmıştır. Bütün bu zırh pli'"; 
~ tahfıdatmm uyandırgı en~le- !arı birbirine merbut olup amele~,ı1 
n ual~br'.._~~~ar 1;" ~ta tulumu şeklinde geyilmekte ve be"'.t 
Yesı1e .o ........ g........., ~ • .a: a_"'lğısı da kurşun, bıçak nüfuz •~ 
1U1daki ~rta. ,....ı. ordusu~un.l:ihy~da lfl bir şekilde çelikle örülmüş buJunnııı>j 
~d~ ~~e _B;aJk~n .ar ı~m bır leh- dır. Ellerdeki zırh eldıvenlere g~~ 
li'.<e t~~l etti_gını ıd~ ediyorlar ve \:.unlar öyle bir madd~den yapılı"".J 
yıne iddıa ediyorlar ki Almanya Bal- ki yanmasına ımk&ı yoktur. BiJJıl"; 
kanlarda aulhu arzu etmekle beraber benzin patlaınalanna, vahut ysrıt".1 
İngilizlerin BaJkan1a.ra aalı:er sevkine t~hlikesine karsı bu elwvenlerin uı' 
mani ol.-k istemektedir. Yunan - ita!- recilere büyük favdası olacaktır. ti 
yan bar?' ~nü kalmadıkça, yani Ya- Son asrın harp için ic;ıt ettijti bin.

1
!. 

nan sahıllenne lngiliz ordulan nakle- venilikleri, g;ız bombalan, yakıcı. "ır' 
dilmedikçe harekete geçmiyeceklerini rücü sillihları arasında bu zırhlar ",! 
aöylüyorlar, Ne demek iatendiii maliim- veni bir icat teskil etmektedir ki. ~ 
dur. Maamafilı Tiftiye, Bulgaristan ve ,övalvelerin kullandıkları zırhın ı' 
Yagoslavyanm kendi topraklanndan demJeştirilrnis seklinden başka bit 
yabancı askerlerin geçmeaine müsaade deiildir. 
etmiyeceklerini, Bulgaristanla lurldye _,,_ J~ 

~:.~ münuebetler oıduiunu da Yugo•lav ya üzeritr 
BULGARlSTANDA VAZIYET h l tef 
Gazete Bulaariatanın vaziyeti hakkın- meç U tay yare ·I 

da ıu üç noktayı kaydetmektedir: Belgrad, 29 ( A.A) - Hava• •l 
1 - Bu!ıı,ar efkarı umumiyeai Bul- bildiriyor: Jıı' 

gariotanda Alman nüfuzundan gayri lıalyan-Yugı:ıslav hududunda dii.? :/ 
memnundur. va tehlikesi işarrti verilmiştir. H 0 "#,'. 

2 - Romanyadan Alman ajanlannın ti meçhul iki tayyare bir ıehrin uı•;,t: 
Bulgari.atana nüfuz etmeleri hoşnutsuz- den alçaktan uçınuolardır. Bir k•Cfı,~ 
lukla görülmektedir. ta evvel Suılc:ayanın birinci defıo . Jıı' 

3 - Ruzveltin fahıt mümessili albay bardımanını müte~kip tayyare da~.~ 
Donezonun Sofyayı ziyareti Bulgar hü- !aryalarına ateş açmaları emredıl ııl',r 
kümcti umumi efkin üzerinde büyük den tayyarelere karııı bir topçu ,,e ~ 
tesir yapm!flır. Bu ziyareb • mihver hü- ralyöz ateti açılmı.tır. Meçhul ı.Y{;J 
kümet merkezlerinin çok canını sıkmış- !er Fıywna iotıkametinde kayb0 

11r. !ardır. 
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No. lan.. 
&as Nt• ı ~vkıı Eski Yeni Tai Nevi Kıymeti Dlpmitosu DiKKAT 

Tepecikte 1213 sayılı sokakta mevcut 
adi döşemenin tamiri işt yazı işleri 
müdürlilğündeki şartnamesi veçhile 
bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. Keşif bedeli 886 lira 50 kurul 
muvakkat teminatı 66 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı Cünıhuriyet Merkı:-~ 
Bankasına yatırarak ~tizlariyle pa• 
z.arlıkla ihale tarihi olan 17/2/1941 pa-
zartesi günil saal 16 da enl'ümene mü· 

E. 2 Bayı·aklı Bülbül sokak 14 
~.1531 Karşıyaka Alaybey M. 75. 77 

Salihpaşa yalı caddesi 
515 M2. Ada 47 parsel 9 

A.1555 Salhane M. Setaret :;okak 15 1'1 
661 ada 13 parsel, 154 M!. 

A.155Q Salhane M. Şetaret sokak . 15 -
661 ada, 14 parsel, 115 M2. 

A 1557 $3.lhane M. Şetaret .sokak 9 9/1 
661 ada, 18 pau~l 259.50 M2. 

A.1559 Birinci Karantiu:ı M.Fevü 17/1 -
ye S. 707 ada, 4 par. 292 M2. 

A.1560 Birinci Knrantlna Halil 462/1 -
Rlfat pasa cadde!i 707 
ada 15 parsel, 113 M2. l 

A.1561 Birinci Karantina Halil 462/1 -
Rifat paşa caddesi 707 
ada, 16 parsel 125 M2. 

~.1$2 B~ci J(arantha M. Ha- 286 -
lU Rifatp;ışa cad. 624 ada. 208 
3 parsel. 309 'M:2. 

A.1564 Birinci Karata$ M. Sofyalı 31 ...... 
S. 608 ada, 1 parsel 248.50 M2. 

A.1566 Salhane M. Dolru:z eylül - 104 
sokak 661 ada, 3 parsel, 330 M2. 

A.1567 Salhane M. Şehit Kemal 26 -
So. 676 nda, 6 pnrsel 344 M2. 

A 1568 Salha'ne M. Dol~uz eylül So. - 1' 
676 ada 4 parsel, 157.50 M2. . 

A.15fi9 Salhane M Selüt Kemal So. 32 -
676 ada 9 parsel. + 78 M2. 34 

A.1571 Salhane M. Ert·.reriye Sokak 74 -
684 ada 3 pars~I 170 M2. 

A .1572 'Salhane M. En vı>.riye ve 
Orlınnfye sokak 684 ada. 

· 5 patse1. 161 M2. 

78 

A.1573 Salhan~ M. Halil Rifatpaşa 383 
cad. 684 ada 7 par. 169.50 M2. 

A.1574 Karataş M. İcadiye sokak - -
A.1~75 tktnci Az.iı.ive !'ndiriye M. - ..... 

694 Uncü s~kak 1714 ada 
3 parsel 52 "M2. 

~.1576 İkinci Azizh·e Kadiriye M. - -
69·1 ilncil S<.1kak 1714 ada, 
4 parsel, Gl M2 

A.1584 'İkinci Aziziye .Kadiriye M. - -
592 inci sokak. J955 ada. 
10 parsel, 180 M2. 

'.A.1587 İkinci Aziziye Kad.iri:ve M. - -
702 inci sokak 1663 ada. 
29 parsel. 161 !v12. 

:A.1588 İkinci Aziziye l{adiriye M. - -
682 inci sokak 1706 ada, 
8 parsel, 90 ıı.12 

:A.1589 İkinci Aziziye Kadiriye M. - -
309, 59.1, 596 ıncı sokak 
1089 ada. 1 par.,eJ 5385 .M2. 

A.1590 İkinci Azizi:\•e Knd.iriye M. 
690 ıncı sok. 1710 ada. 
17 parsel, 365 M2. 

A.1596 Göztepe Tramvtıv caddesi - -
835 ada. 7 pnrs~. 252 M2. 

A.1600 İkinci Aziziye Kadiriye M. - -
720 ıncı sokak l W3 ada, 
8 parsel, 275 M2. 

A.1601 İmariye M. 162fi ada. 4 
Parsel, 1014 M2. 

A.1602 İmaıiyc M. 1621) ada, 7 
parsel 839 M2. 

A.1603 lmariye M. 1626 ada 6 
tıarsel, 649 M2 

--

--
A 1606 lmııriye M. 994 Jncli So. 

1635 ada. 2 par.re! 5.19.50 M2 .. 
A 1608 İmariye M. 994 Un<'Ü sokak - -

1635 nda, 7 parsel 44 M2. 
A.1614 İmariye M. lGl-~ ada, 1 

parsel. 1490 M2. 
A.1615 fmarlve M. 1G38 ada, 

2 parsel 2269 M2. 
A 1616 İmariye M., IG!l9 ada 

2 parsel 4906 M2. 
A 1617 İınariye M. 1639 ada, 

3 parsel 9956 M2. 
A.1618 İmariye M. 1639 ada, 

5 parsel 316G M2. 
A 1619 İmarlve M. 1639 ada, 

9 parsal 926 M2. 
A 1620 1mari •e M . 1639 ada. 

8 parsel 1041 M2. -
A.1621 İmariye M. 1639 ada, 

10 parsel 4246 M2. 
A.1622 f mariye M. 163tl Ada, 

11 parsel 8276 M2. 
A.162.1 İmarlye M. 1639 Ada. 

13 parsel 949 M2. 
A.1624 İmaıiye M. 1641 Ada. 

1 paı sel 3690 Mi! 
A.1625 İmarlye M. 164l Ada, 

3 parsc.1, 1791 Jl,12. 
A.1626 İmarhe M. 1641 Ac:la, 

4 parsel. 1865 M2 
A 1627 iınarh•e M. ii641 Ada, 

6 par8cl. 1032 M2 
• A.1628 tmnrive M. 1641 Ada, 

7 parsel. 2739 M2. 
A.1629 İmnriye M. 1641 Ada, 

8 parsel 2854 M2. 
:A 1630 İmariye M. 1641 Ada. 

9 parsel 2465 M2. 
A.1631 lınariye M. 11>41 Ada, 

1 O parsel 49i7 M2. 
A .16::\2 İıuar~ye M. Hi4 l Ada, 

11 parsel 1533 M2. 
A.1633 İınarlye M. 1643 Ada, 

1 par.sel 15.f!Ml M2 
A.1634 tmariye M. tG13 Ada, 

2 oarsel 7H'l .25 M2. 

--
--
--
--
--

--

--
--
--

--
--
--
--------

A.1635 İkinci Azizivc Kndiriye M. T4. _ 
711, 719 ıncı ~ohk 41 M!. 
Ada 1945 parsel 19 

A.rn:n imarive M. 1652 Ada. 
2 parsel, 3710 M2. 

A.1640 İmariye M. 1648 Ada. 
1 ,:>aı'Sel 13606 M2. 

----
--A .Hi41 1marive M. 1648 Ada, 

2 oarsel 5602 M2 
.A.Hi42 1marlye M. 1090 mcı sokd - -

1647 ada 2 par.;el 4560 m. --A.1643 İmarlye M. lfA5 Ada. 
5 parsel 7607 M2. 

A .1644 İmariye M. 1090 ıncı sokak - -
1645 ada 4 par,,~l 619 M2. 

A.lf}46 İnıariye M. 1643 Ada 
3 parsel 5673 M2 

A.1G·19 İmarl:\'e M. 162ö Ada, 
-

8 parsel 1124 M2. · 
A.165() !marlye M. 992 ind sokalt - _ 

1629 nda 6 parsel 133.50 M2. 
A.1651 İmad~ e M. 1626 Ada, 

2 parsel 4174 .1\12. 
A.1652 İmaı ivo M. 1611 Ada, 

2 paı el 5112 M2. 
A.lG53 İrrİarive M. 1637 Ada, 

4 parset 655 M2. 
_.._ 
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6.20 

Çiğ sığlr etiyle yapılmış pastırma ve sucuktan yiyenlerin bağtrsaklannda (Abdest bouan) dediğimiz munluklan 
dö.rt met.reden on met.reye kadar şeritler. kurtlar hastl olur. Banlar vücudumuzdaki kanlan emerek kansızlık, iştahsız
lık zajUik, kusmakt baş dönmesi ve nihayet ölüıne sebebiyet verirler. 

Bu kurtlardan kurtulmak için en birinci deva •TIMOFUJ) dur. Kutularm içinde 1rullann1 tarza yazıbdu. Sthbat •;e

9.20 

20.80 

2340 

4.60 

5.00 

18.60 

10.00 

kalctinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Timofuj Timofuj 

Ereğli Kömürleri 
iŞLETMESiNDEN: 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 numaralı karama· 
menin 3 sayılı kararına göre te§ekktil eden Ereğli Havzası Kömilrlerl. Sa{l§ 
Birliği, 3867 umaralı kanun ve .2/14547 sayılı karamnttıc.nin tatbiki neticesi 
olarak 1 kanunu~ni 1941 tarihinden itibaren ta5fiye haline korunuf o.ıpiası· 
na binaefl sözü geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar aktedilmi.ş olan muka· 
vclelel'in lı:&nilr teslimi vecibeleri ve işbu vecibelerden dDğacak haklar İşlet. 
me.nıiz tarafınd!tı d_!?vrcn ve naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 kilnuA 
nusani 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talepler için Zon
guldakta Mahdud ·Mt?S'~i)•ctli Eretli Kömürleri İşletmesi Mii.essescsine mü-

13.20 

20.60 

9.40 

3560 

racaat edilmesi iliin. oluur. 18-21-24-27-30 ' . , 
5.20 

640 

10.21) 

50.00 
1.00 

1.20 

1.80 

3.20 

l .80 

53.80 

7.40 

151.20 

5.60 

2.00 

1.60 

1.20 

3.20 

1.80 

3.00 

4.60 

9.80 

20.00 

Ere~li Havzası Kömürleri 
SATIŞ RIRLIGINOEN: 

3780 numaralı kanuna mllsteniden ne~cdilen 2/ 12899 nuı:naralı kararna
menin 3 sayılı kararına gö.re teşekklıl eden Eregu Havzası Köıniirleri Sat~ 
Birliği, ahiren mevkii 'lner'iyete konulan 3867 numaralı kanun \•e 2/14541 
sayılı ka.ranıame hükilmeleri.n.in tatbiki neticesi olarak 1 ~nunusani 1941 
tarihinden itibart".n taSfiye haline konmuştur. . 
_8at~ Birliğile şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavelelerin kömür tesli

ınıne müteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak hakları 'Ereğli Kö
ınlirleri İşletmesi tal.'.afmdan kabul olunarak kön\Ur teslimatı işbu mukaveı
leler hükümlerine gkre yapılacağından bu huswı için alAkadarların Ereğli 
Kömürleri hletmPsine ve tasfiye tarihinden evvelki muameleler için dahi 
merk!"lJ Zonguldakta bulunan, hali tasfiyede Ereğli Havzası Kömilrlerl Sa-
tış Birliğine müracaat etmeleri ilan olunur 18-21-24-27-30 \ . , 

Bornova Ziraat M~lıtellı Müdürlüğünden : 
Beherinin muhammen Yüz.de '1,5 

Takım bedeli Kr. teminatı Kr. 
95 1200 8550 

Mektebio1iz talebeleri için 'mır.~ı mektepten verilmek üzere 95 takun ha
ricl elbisenin di!tiş ve m'llzemesi 21-1-941 tarihinden itibaren 15 ıcıün müddetle 
açık eksiltmeye konulm~tur. }ı~ksiltme 5/2/1911 çarşamba günü saat 15.31> 
da Bornovad& Ziraat mekıeb:mJt> müteşekkil satın alma komisyonunda iha
lesi yapılacağından taliplerin teminatlarını İz.mir Ml'.'ktcpler muhasebeciliği
ııe yatırarak makbuzunu komısyona ~etiııneleri bu işe ait sartnamcyi gör
rnek istivenlerlı1 her ~Un Mektep müdfülilği.ine m!iracaatleri. 

21 - 25 - 30 - 4 181 (96) 

İ.ZMİR DEFTERDARLJGINDAN : 
Ali Riznnın köyler şubc.:'n.;ı olan 50 lira Milli emlak satış bedeli borcun· 

dan dolayı haczedilen Bomova Koca cami M. Dayı oğlu sokağında kain dört 
sayılı ve 25 lira kıymetind0ki OJ'SlS~ vilayet idare heyeti kararivle kat'i iha· 
leainin feram için on ~U" ~-,....~ .. _,,... qı~ TaJIPJerin 11 
$ubat 941 salı günü vilk•e• idar.e heyetine milracn:ıUed il..ı\n olunur. 

320 (155) 

iZMi DEFTERDARf,IOJHDAN : 
Hasan Hul\binin köyl~r şubc~ine olan 879 .hra 75 kurUŞ ınillt emlak satış 

bedeli borcundan dolayı haczt'dilen Bornova Camii merkez sokağında kain 
57 sayılı ve 400 lira kıvml}tinJt-ki c.rsası viH\yct idare heyeti karariyle kat'! 
ihalesinin icrası için on gün mU.-Metle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin ·, l suba'. 941 salı günü vilayet idare heyetine mUracaatlerl ilAn 
olunur. 321 (157) 

6.20 A 165-1 İmariye M. 1637 Ada, 
6 ı:ıarsel 670 M2. 

1 80 A.1655 İmariye M. 1638 Ada, 
7 parsel 84.0 M2. 

Tarla 13.- 2.60 

2.00 A.1656 İmariye M. 1637 Ada, 
5 parsel 1447 M2. 

8.40 A.1657 İmariye M. 1637 Ada, 
3 parsel 22542~ M2. 

16.60 A.1658 İmariye M. 1637 Ada, 
8 parsel 1306 M2. 

1.SO A.1659 İınariye M. lG37 Ada, 
2 parsel 2207 M2 

7.40 A .1660 İınnriye M. 163'l Ada. 
1 parsel 1295 M2. 

3.60 A.1661 İmariye M. 1637 Ada, 
9 parsel 1324 M2. 

3.80 A.1GG2 İmariye M. 1638 Ada, 
8 parsel 1109 M2. 

2.00 A.1663 İmariye M. 1638 Ada, 
3 parsel 4428 l\i2 

5.40 A.1665 Ballı kuyu M. 1050 ve 1051 

5.80 
inci sokak 1240 ada 3 par
sel 38.75 1\12. 

--

5.00 
A 1667 Karşıyaka Alayhey M. Yalı - -

caddesi 6 ada, 1 parsel.. 
2221.50 M2, 

10.00 A.1668 İkinci Süleyınanıye M. 
Ktunilpa.şa caddesi 278 M2. 

. 3.® A.1671 Karşıyaka BOSt.atılı Yalı --
31.00 

cadde.si 1809, 18.iO uncu so
kak 1338 ada,· 1 ılarsel 
199.75 M2. 

14.2() A.1672 Karşıyaka Bostanlı $eref - -

2.00 

14.80 

27.20 

yenl 1809 uncu rokak 1338 
ada, 6 parsel 261 M2. 

A.l67a K111"$lvaka Bo~anlı Şeref - -
:veni 1809 uncu sokak 1338 
ada, 5 parsel 247 M2. 

A.1674 Karşıyaka Bostanlı Şeref 
yeni 1809 uncu ~okak 1338 
ada 4 parsel 237.50 M2. 

11.20 A.1676 K<ırşıvaka Bostı.ınlı Kara~ - -
kol 1811 inci ·okak 1354 

91.20 ada 12 parsel 307 M2. 

45.60 
A.1677 '.Karsıyaka Bo:;tanlı Şeref - -

yeni 180!) uncu ~okak 1338 
ada 2 parsel 216.50 M2. 

6.20 A.1678 Karşıyaka Alaybey MUş- - -
tt•d yeni 1678 inci sokak 

11.40 

18 

28 

26 

24 

20 

2 

Tada 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tw·la 

Tarla 

Arsa 

Bahçeli 
nıektep 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar:;a 

Arsa 

17.-

14.-

23.-

13.-

22.-

13.-

13-

11.-

44.-

10-

4832.-

~H.-

60.-

78.-

71.-

77-

65.00 

JJ9 00 

2:l ada 2 parsel ı:n.75 M2. 
A 1679 İzmir Köprü NL Yeni dar 10 Evirt 600.00 

220 sok. 7!l9 ada 7 -r;al'Sel 205 M2. 1/ 8 hissesi 

3.40 

2.80 

4.60 

2.60 

4.40 

2.60 

2.20 

8 .80 

2.00 

966.40 

5.&0 

12.00 

15.60 

14.80 

14.20 

1540 

13.-

65.80 

120.:>0 

~~karıd~. iza.hatı vazıh gayri menkullerin peşin bedelle satışlan 17/ 2/ 941 
2.60 tarihme musadıf paıart .. ~i ~·inii snnt ONDA iha1cleri yapılmak Uzeı-e arttır· 

maya konulmuştur. 
8.40 1 - İstekli o1anlnrm lıiıa:ı:ır•nda va7.ılı depozito akçelerlni \'ezncınize ya-

tırarak artt.ııınaya girm~leri. 
10. ~O 2 - Milzayedc sıra.-ında ve•·i!Pn bt>del, mukadder kıymeti geçti~ takdir-

de taliplerin depozitolarmı ni;;bPt d:ı.iresitıde tez.yit eylemeleri ve m\ihUr kul-
2.60 umanların mühürlerini ~ıJterdE'n tasdik ettirmeleri. 

30 - 8 305 (152) 

Timofuj racaalleri.. 22--29-3-15 

lZMlR 1. NCt SULH HUKUK HA· 
KlMLlölNDEN ': 

Davacı orman idareeı tarahndao Bor
novanın lpklar köyünden Hasan oğlu 
Hi.Ueyin aleyhine açuğı tazıninat dıt· 
vasının duruşmllBlnda müddealeyhin 
ikametgahı meçhul kaldığından hukut. 
usul mahkemeleri kanununun 141 ncl 
maddeal mucibince ilanen tebligat icra
sına karar verilmif olduğundan M. ale}"I 
hin hakkındaki mllbakemenin muallali 
bulunduğu 6/2/941 perşembe günil 
saat onda fzmirde sulh hukuk ma.hk~ 
mesinde hazır -bulunmaın veya bir vekil 
gönderme!li ve bir nüshast mahkeme di
vanhırneaine talik ~dilmek üzere iliıi 
olunur. 

315 (161) 

t7 . .MtR sıcıu TiCARET MEMUR..: 
LUCUNDAN: 

(Sami Tatarı) tıcaret unvanile lzm~ 
de yeni maniFaturncılar çaT!ıısında Mi.l 
mar Kemalettin caddesinde 41- l n~; 
maralı mağazada bil'umum yerli fnbri .... 
kaların yünlü ve pamuklu mensucatlan 
ile yerli el tezgahlan mamulatı ahm ~ 
satımı ile iştigal eden Sami Tatarinid 

....,., işbu ticaret unvanı ticaret kanunu hü1 
kümlerine göre sicilin 292S numaraD' 

tzmirin bu mqhur kolonyasını na kayıt ve tescil ~dildiği ilan olunur. 
Hilal eczahanesinden alacak11nız. 306 ( 160) 
Çünkü eczacı Kemal· K. Aktaş ya- 611._ .. ._ ... _. .... ..._ 
par. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
sinde toplamlf bir ıa)ıeserdir. Takli
di yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

T ••t•• ··ı 1 u uncu er ••• 

HtUL ECZAHANE.si 
Bah~evanlar!. 

DOKTOR 
Baicdar! •• 

Auni Bir Heftim oğlu 
Manisa AS. Hastanesi Kulak, Boğaz. 

Fidan, Mahsül ve Kuvvet kimyevi 
gübrclerimi:zin geldığini sevinçle 

bildiririz 
Ilımın mliteha.-.sısı . 

İhtisas tahsilini Fnmsad.ı Hmın1 etmiştir 
Her ı;riin hnstn kabul eder. 

!\'IUAYENEHANESt : l\lnnisadn 
İzmir caddesi No. 115 

Hacı Davut Zade 
Rahmi Karadavut 

Hnlimnğa çarşısı No. 3 1 1ZM!R 

. 
İZMİR DEFrERDARLIGINDAN : 

Xebil \'ereı-.elerinin Basmaha'le sı~besmc olan 228 lira 16 kuruş veraset 
vergisi borcundan dolavı h2czN.ilen Güzclyurd mahallesinin 920 inci Aziz
ler sokağındd kron 18 sayılı ve 28RO lira kıymetindeki evi vilayet idare he-
yeti kararivlt> knt'i ihat"~n:n irrası kin on gün mUddt>tle müzayedeye çıka
rılınıştır. 

Taliplerin 11 şubat 941 salı ,.:iinü Hıat 15 te Vılayct idare hevl•tine müraca· 
atlcri ilan olunur. 319 (158) 

~~.:....~~~~~~~~~~--

İZ MİR DEFrERDAR.LlGIHDAN : 
B.Use~in oğlu Mehme • . Alin;n Bm:turak şub<!sinc olan 2387 lira 50 kuruş 

Milli Eınlfık satış bedeli !Jorcundan clolayı mum:ıileyhin hazineden nldığı Ga-
7Jler mahal!• &:nin Kem.,-: caddesinde kiıin 199, 201 sayılı ve 1~00 Ura kıyme
tindeki iki cilikkanı vil.lvet idare l eveti karariyle 21 gün müddetle müza
) ecleve cıkarılmıştlr. 

TaJipforin ı~ ıŞLıhat 94 • c;alı Rilnü :-.1at 15 te vilayet idare herctine müraca-
atleri ilfın olunur. 30 - 7 - 15 - 22 322 154) 

Bornova Ziraat Mehtebi Müdürlüğünden: 
Cinsi Beher çıftin muhammen bedclı Ywde 7 ,5 teminatı 

Siyah iskarpııı 7 Lira 49,87 
Mektebimiz talebefarı ıhtıy t<'.l idn 95 çıft sıyah iskarpin ~O 1 1941 tari· 

hinden itibaren 15 Alin nıüddetle :ırllr cksıltmcve konulmuştur. İhale 14/2/, 
1941 cumn ~ünü saat 15.30 da r.ektt>pte sabo nlma koınısyonwıda yapılaca
ğındnn talipleı'in yüzd~ i,5 tcrnimıtlarım İzmir mektepleri muhasebeciliğine 
teslim ederek makbuzurıı• kom!s}ronı:ı getirmeleri, bu işe ait c;artnarneyi gör
mek istivcnler her gün Mekt.•p n•i' :ıürlüğüne müracaatleri. 

:rn - ..ı - - 9 - 13 314 (159) 
O"'~.r~~.r.-Q".,,;::c;r.r~.r..oı:'r...O:~..r.r~b"'..r.r~~..Q"'..Q"'.oOQOQI 

İZMİR DEFTERDAR~JGINDAN : 
Satış 
No.su 

Muhammen B. 

360 Kahramanlar Kurı; çay i\1. J517 Sepetçi sokak 152 M M. 
14 yeni 10 tajlı ars::ı 

361 Kahramanlar Kum çav M 1~17 Sepetçi sokak 1371 uda 33 
parsel 146 M. M. 16 yeni 12 taih nrsa 

362 Göztepe M. 107 N'>. tsm:--1.pa';hl sokak 940 adn 10 par el 206 '15 
M. ~t 5 1 tajlı ars::a 

363 İkinci Karantina 22:t Nr •. ~förınm c sokak 776 ada 1 pa~l 200 
M. M. 1 kapı, 7 tailı h ~·n€ 

364 Göztepc 79 No.lu Ülker ""kak f!51 ada 6 parsel 380 M . .M. 4,6 
Kapı 1 taj şimdi :ı No.lu hane 

365 Göztepe 86 ve 87 No.hı v<'sil İımir ve Sahin sokak 9:~0 ada 
4 parsel 172.50 M. '\T. 5 ve 16 t~ilı hane 

366 Göztcpe 76 No.lu Sehit Hamdi sokak 849 ada l parsel )()7 50 
M. M. 511 :)12 krırıı :> tanı a,-ı;..J 

367 Göztepe Hatay cadde i 944 ada 9 parsel 780 M. M 54~ yeni. 
397 tai No.lu an;a 

368 Karsıvaka Alaybey lô~~I Nadiı sokak 45 ada lO parsel 67 M. 
M. 20 taj No.lu harıe. 

369 Kn.rşıynkn Alaybey l•iG!> No Süzan sokak 1R ada 10 parsel 
186 M M. 19 kapı ~!l 2 tafli .a<'sa 

370 Karsıyaka Bostanıı 1805 "fo. Mt•rkez: sokak 1341 ada 3 parsel 
98 M. M. l:l3 kapı 6 t,:rjh han~ 

371 Kal'şıyakn Alaybev Jfj7:i Ko .Mithatpaşa caddesi 13 ada 10 
• parsel 268.50 M. M l 13 bpı 1l4/2 tailı arsa .. 

372 Karşı:vaka Alaybey 1H9J N:ıcfü sokak 45 ada 2 parsel 9:\fi 50 
M. M. 4 kapı 6 taj ~lo.lu a~a 

Lira K. 

20 J 

~O O'l 

41 .. 

600 00 

500 00 

450 01) 

507 00 

500 Oll 

93 00 

120 00 

400 M 

500 00 
373 Karşıyaka Alavbe.v 1675 ~Nhat paşa cadde:;i sokak 23 ada 

7 parsel 98.50 M . .M l-l2 kapı 8~ tailı arsa . ]50 00 
!::74 Katı;;ıraka Alaybcy 1694 Sezai sok~k 45 nda 34 paı'Se,) 123 M. 

M. 3 tai No.lu arın. 
375 Karşıyaka Ala:vhev lfül4 Se<.:'lı sokak 45 ada 25 pal'sel !l1 M. 

100 O() 

50 00 M. 27 29 kapı ::13 tailı arsa 
İcar No. 
376 Bayraklı Mcneına·ı cadde-siııdt; 49/1 No.lu dükkAn 250 00 
377 Karşıyaka Baharive S:ıcl k hev sokak 5 NoJu hane.. 200 00 
Yukarıda yazılı emvalin m•ilkiyPt'eri peşin para ve}·a ikinci tertip tasfi

ye vesiknsiyle \ 'C iki oarç:ı <'lll"alin bir senelik icarı açık arttınna usulüyle 
2611/1941 tarihinden itib:ıren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

İhaleleri 10 2/ 194 t tarıhincle saat 14 tedir. Taliplerin muhaınm<'n bede1le
ri üzerinden yUzde 7.5 deptlzito akçe ·t vatırarak vcvıni ıneiktlrdn Mı1U Em
llk müdüriyetinde müteşekkil ~atış komisyonuna müracaatlerı ilin olunur. 

245 (153. 



SIYASt VAZIYET 

A iman askerleri 
Italyanları öl
dürme2'e mi 
başladılar? 

Yunan Kralı bir beyanname neşretti -·-
"Harp muzaffer bir neti

ceye isal edilecektir,, 
Amerilıanın RusvGJ.la ifl· 
racatı i.şi. Japon· Ame- "Başvekil Jan .Metaksas Yunan tarıhinin ebedi simaları ara•ında 

gözlerini hayata kapamıştır,, f*iJıan münmebetleri yer almak üzere 
pelı gergin • Romanya

ya fdm hôlıim? •• --·-Yunan payitahtı derin IJjr lıeder içinde; Yunanlılar ıeflerinin ölümüne 
güçlülıle inanmalıta ue solıalılarda se.1.dzce dolcqmalıtadll'lar. Radyo gazetesine göre beynelmilel mü

nasebetler bir slikfuı devri geçirmekte
dir. Amerika ayan inecl.Wnin hariciye Atina 29 (A.A) - General Metaksasl laşmağa b~lamıştır. B. Metaksas son !temin ederim- Yeni bUkümetimin reisi 
lıoınisyonunda demokrat devletlere yar- bu sabah saat 6 da ölmüştür. Garip bir nefesini verdiği zaman kansı ile iki kızı ve azalarının şlmdlye kadar mUteveUa-
dım layıluı.!ı hakkında izahat veren ma- tesadüf eseri 04ra1< B. Metaksas bundan başı ucunda bulunuyorlardı. nın uzun zamandanberi mesai ~kadaş-
liye nazırı B.Morgentav lllyıhalann mec- tam üç ay evvel hemen hemen ayni sa- YUNAN KRALININ lan bulunmalan bu eserin taldbıae Ge-
lislerdm geçi.rilmosirule istical edilmesini atte ltalyan ültimatomunu reddetmişti. BEY ANNAMES! vam edileceğinin btı _dır_ 
istemiştir. ' Mal(lm olduğu üzere bu ültimatomu Atina 29 (A.A) - Yunan kralı bUtthı Milletimle beraber tahtım etrafuıda 

SON H .A .BE:f 
Hava tehlikesinden korunma aenemel 

lstanbulda tecrübele 
belki bugün yapılaca 

------11.-x:--------
Multtelif yerlere 200 canavar düdüqü Jıon 

İstanbul. 29 (Yeııl A..ıı) - Yarın (Bı.ııün) yapılması muhtemel bul .. 
yük pasif koruhına tecrilbesi hazırhkla... bütün teferrUatına \uodar bi 
tlr. Tecrübenin biıil8dılt ve nihayet bulcuku halka bildirilmek l!2ere 
ıin muhtelif verlerine iki yüze yakın crnavar düdllğ(İ konulmcı_otur. 

-
Frzineanda iki zelzele' oldu 

.. Ankara 29 (Hususi) - Dün saat 12.10 da ve ..at 22 de Erzlncanda iki 
araınwı olmU§Wr. Hasar yoktur. 

Diğer taraftan Sovyet Rusyaya Ame- kendisine İtalya elçisi o gece tevdi etmiş- halka hitaben aşağıdaki beyannameyi sıkı bir surette birleşmiş lıulwıan "ft ay.. 
•ikadan yapılan ihracat meselesinin !n- ti. Acı haber duyulur duyulmaz bütün nesrelmiştir: ni zamanda mi!U bayatımız1n son şerefli M•ııA ç• h d t F d 
J(ilteJ"e ve Amerika ara•ınd.a bir ihtilaf payıtahtı derin bir kede.r kap)amı~tır. Beş sene benim yanımda sürat ve fe- sahifele.ı:indekl fevka!Ade değerli mbal- ) J )ft Q 0 - fftDSa a me 
menuu olduğu anlaşılmaktadır. lı:ıgi1iz Atin.a ahalisi şeflerinin ölümüne güçlükle ragatle memleketimi idare eden aydın terden ilhanı alan nazırlanın Yunan 01'- • 

nazırl;ınrıdan Dalton avam kamarasında inaıımakta ve soğuk riizghuı yaladığı zekll.sile devlete verimli faaliyetinin d usunun şeref meydanında takip ettiil) ları ı• ı:-ı•nde dahı•ıA) ıı•yetleTıO tesbı 
A"'erik• -lan Rusyaya yapılan üıracalın sokaklarda sessizce dolaşmaktadırlar. gasmı derin bir şekilde tatbik etmiş olan kahraman ve muazzam mücadeleyi fe- ~ a 
!tir kı.'wn mın Almanyaya gc(,"tiğini va .b)l- Generalın hayatını kurtarmak için dok- milli duyguyu canlandırarak düşmana dakirlık ve feragatle sona erdirecekler h k J d 
nun ö'1 ine geçilıneı;i için Ameri'<an ve torlar bütün gece büyilk gayretler sar- dü •. nan entrikalanna karşı cesurane ve emin olunuz muzaffa- bir neticeye arp yo 0 un 0 
lngili>. !ıijkürnetleri ara,ında J(Örüşnu•ler fctmişler ve oksijen vermişlerdir. Fakat vaziyet alan Jan Metaksas Yunan tari- isal. edeceklerdir. 
yapıldıi!ını bildirmiştir. sabahleyin erkenden B. Mctaksası iilüm- hinin ebedi simalan a~asında yer almak Bütün Yunanlılardan ılmdiye kadar 

Anla..;ılan Alnıanyaya Rusyadan ihraç den ancak mucizenin kurfarabilcceği Uzerc gözlerini dtinyaya kapamıştır, Ha- olduğu gibi disiplin ve vatanperverliğin SOVYETLER BIRLICl ,-MILLJ BÜYÜK MEMURLAR lftARE 
edilen .,,ya, Rusyarun Amerik~d~n ithal hüktim~t mahfillerince anla5ılmı~ bulu- tırasına saygı gö..termekle bugüne kadar ayni parlak delillerini göstermelerini Is- L 
<ttiği esya değildir. Fakat aynı cıns. Rus nuyordu, Bu esnada de .. folriealinın hrp- siyasi ve askeri ..abalarda olduğu gibi terim. Allahın inayeti ve milletin kuv- ÇIN HOKÜMETI MÜNASE • PETENE KARŞI MESU 
eşyasıdır. Meseli\ Sovyet Rusya Aın~ri- si uyanıktı. M«amafih halk B. Metaksa- anı~I"· -.e liraate mütealllk is!A}ıat saha- vet ve iradesi ile Yunanistan, ebedt Yu- BETLERi MÜKEMMEL OLACAKLAR 
ltadan bu ~!ay ithal ediyor ve kendi buğ- sın vahim bir vaziyette hıılun~uihınu ların.':a "e ayni zamanda milll gençlik nanistan yaşıyacak v" bUtiln ecdadımı-
daylPrm• · bir kısmını Alınanvaya. sah- henüz bilmiyordu. te,kil~tı s:ıhasında da eserinin daima ay- :ıa, kahramanlanmıza !Ayık bir surette Londra 29 (Radyo - S, 21,10) - Çun- Vişl, 29 (AA) - Havas ajansı 
yor. tngil , görüşii şudur ki: Eğer Rus- Saat altıya doğru kanın devranı ağır- ni heyecanla takip edileceğini milletime muzaffe:r olacaktır. ldng'ten bildiriliyor: diriyor: 
ya Amer. adan buğday ithal etmese 1--_:__;__ _ _:::_ ______ _::_ __ _:_ ____ ..:._ __ _:.____________________ Çi n milli hükümeti devlet reisi Çan- 7 Numaralı anayasa emlrna 

.AlmAnvaya bui(day ihraç edemez. tnııi- kiine geçeli beri dahili idarede bir la- l"tnı·ıterenı·n ı·stı·ıa~ Si". a Son Askeri vaziyet kayşek dördüncU komünist ordusunun göre nazırlar ve yüksek memurlar 
)izler Sovyt Ru•yanın son zamanlarda kım inkıl5.plar yapmıştır. Geconlerde fi .1 dahill nizamı korumak arzusile terhis Jet reisi huzurunda tahlif edilecek!~~ 
Amerikadan ithal ettiği bir çok kulem bir mceli.• kurdtı['U bildirilmişti. Bum 'r- edildiğini, bu terhis keyfiyetinin sebebi Bunlar devlet reisine karfl mestıl" 
eyada hl<.,edilir bir tez.a:vüt oldu~unu !isin bazı a7.al n eski parlamento ··~Irı teeebbüs edilirse Hür Fransızlar itaatsizlik olduğunu, Milli Çin hudutları !er. Mesuliyet şahıslara ve eınli 
kaydetmişler ve bunu Rusyadan Al- arasından seçilmiştir. $imdi nazırbrla 'l içinde dahili bir harp cereyan ettiği hak- şamildir.Nazırlara veya yüksek rn• 
manyaya yapılan ihracatın artrr.asile yüksek memurları Fr.ınsaya hizmet ede- L•b kındakl şayiaların doğru olmadığını, !ara memleket menfaatlerine ihan•1 

izah etmişlerdir. cekleı:inc dej:il de kendi•ine saclakat Harp pek mu··t- ı ya)"a cenup- Sovyetlcr birliği ile Milli Çin hükümeti tikleri takdirde muvakkat veya kati,. 
Ame"ika hariciye-nazırı B. Kordcl Hu! g&i.ercceklerine dair yemin vernıe~e d• arasındaki mtinasebatın her zamankin· hlyette a,ağıdaki cezalar tatbik edır 

Sovyet Rıı.<yaya yapılaı> ihrnc~tı gizle- mecbur tutan bir emirname neşr..tmiş- tan al r Jler den daha iyi olduğunu söylemiştir. 1 - Hukuktan mahrumiyet 
memekt"<lir. Fakat bu c"·o111n Almanya- tir. Marc~alın Fransayı bir nm Führ'f hiş olacaktır ~- ~ 2 - Fransa<la veya müstemlck•l' 
va yardLT'l'l edE'cek der('("C''I'.°" o]marl1ğını tdsteınile idare etm~k isterlif; ant:ı~ıl- • nez.ar~t altında le.almak 
ıddia et·ııektedir. maktadır. . S --- " İtalyanlar Eritl'ede de ALDAN HAVA HUCUM. 3 - idari tevkif veya bir kaJed• 

Amerikalılara göre Sovyet Rusyaya &ki meJıll$8n reisi Hcryo ile de r,fi uJhtan Sonra esir jfıj fefıri tahliye etmeJı il pie 
ı apılan ~lırac.nt pek ciiz~dir ve U7.erinde rüştül::il bildkilmiştir. B. Hcryonıın si- ··· ._ I 1 LARI HAFiF GEÇiYOR Bu cezalar ve ceui tedbirler o~ 
c\nnnnğa değme~. ya•! fikirleri malum oldnğ..,na göre l\!n- clevfet,, ha/mı vacak üzere uU unuyor ar- _ neden fazla hizmet görınüt nazırl•1 
• D;ğcr taral't.an. İngillercnin y,eni Va- rA••lın her temayiilde T<'ran.<17. politika Radyo ,gazeteılne göre lngilizler f&l'- d J · 1 h kkı d ) ~ 

1 rd if ,_ ·~ INGILIZ iSTiHBARAT MU-$ lı:ı· Libyada D-- ve.B'"-fi önlerinde ev et memur an a n a yapı a<i 'i..gton büyük e isi Lo Hal" a.s ı:a- adamlarile temM etm<"k \,tediği nnlajıl· • ~·= -.. - M 1 t i.h al be · uJIP; 
,.ıecilN"e b<>yanatında ilk iş olarak Sov- maktadır. ~rekata devam ederken, hattriiotüYa u ' uı· arep ' ar y nız nı 111 b" 
yet Ru.<yaya ihracat meselesini hııllet- TEŞARININ BEYANATI hür Fransız müstemlekuindeld 'lıili' ZUD mem 1 m~-~dec~ıirli: demi''tru· ~kakdat ı~' 

d ld 1 V VE F. --ı•• kuvvetleri bab Ubyanın cenup ıa....,.a D!CJl\I yet "l\ " Y~ e-: •-
mek niyetin e o u!lıınu siiy emiştir. !' FRANSA ALMANYA 1 r ... ıurlra 29 (A.A) - İstihbarat mU..-. ·-· ~ · 

1 
eki' • } ı · · ı..ınından en küçük memura kadar 

toaıiciye nıllste:;arı Sumnı; Vc·l<. He bıı Piğer araftan p.,ırnle Almanya na- leşmı Nikolson şunları söyleıuiştit: ·hududımdan ıimale doiru bir hareketi• t .op ar J sa VO mil edilnıiftir. . 
nwselcyi göriişınU-~ "1!lda muhaberelerin devam ettiği 1>ildl- _ ikinci lngiltere barbının pek Çat müslemlekui hududunun 350 kilo- ~·---

Ami<rikalılar tnııilterenin davasını be- rilmektcdfr. Bir lsviçre gazetesine gi;re müthi, olacagını~ biliyoruz. Hiç bir metre ıimalinde Fizan bölgesinde Mer- "' t · tı· ı - •un- ._:;.n .. a•._--~J 
nimsediklerin• g(irc bu meselenin de hal Peten Alınanyanın i5leklerine cevap zuk kasabasına kadar ilerlemiıler '"it a ec aır- ar .ıı: -·· - H ...... .._ 
edileceğinci<> şliphe yoktur. E.""-st>n B. vermistir. Fakat = ist~kler, ne de v•rdi- zaman hiç bir memleket davasına tWyan kuvvetleriyle 1apbklan ıtnıhari- . ._.. ~ ,. meudpat geri 
Kor&! Hul bundan <'vvel Almanvanın ği cevabın mahiyeti m:tlCım d<'iiil<lir. bizim kadar itimat bealememİf, bu beler neticesinde bir miktar eJlr .ımq. · aJınalJll Jı 
;•blokası m"""lesin<lMl balı• derken şu kadar kuvvetli bir birlik manzaruı krdır. Aynca bir tayyare meydaıuncliı- 811 atef ili~ ı,tr ZCU'Gr ece -

ki arel . d ah "be _....__ı_ l Atina, 29 (A.A) - MilH ~ 
wzleri söyleıni~ti: cBu ablokıU1ın yarıl- lTALYADA KARTŞIKLIKLAR vermemİ§tİr. Milletimizin cesaret ve tayy en e t n muv ...... 0 

- yapmadı. rayyareleP maliye nazırlanrun rlu:><Qtinde 
mamasına dikkat et•nek Jnl!iltere kadar Amerikan kaynaklarından gelen ha- ·-'-'-) ~ d • d ınıışlardır. d __ .__ adıl t.. J·- ---" 
Amerika için de bir vailledir.• br.rler şimaU ıt.~lyada karışıklıklar çık- l\Zlnuu.r ıgmın ve yarı ünya VIC a- Bu harekatın ciddi bir taarruz bqları- e _....,.. atm ... 2itaat, ballc, ,.yonyen bankaları '~ 

AMKIUKA - JAPONYA tığı hakkında brar etmektedir. nmın bizimle beraber olduğunu bili- gıcı veya k..şif taarruzundan ibaret o:up Londra. 29 (A.A) - Uzun menzilli mlldUrleri maliye nezaretinde bir! 
Amerika japonyaya k~ı da ambor- Bir habere göre Milfınodn bazı tınl- yoruz. Biz aempati ve hayranlık is- olmdığı hakkınd& tam malümata oahlp Alman toplan oıı ııünlilk bir sllldlttan Y~ı>arak mevduat meselesini ıe~. 

,,,yu şiddetlendirmektedir. Bir mllddet- yanlar Alman askerlerini t.-.hkir etmi•- ı temiyoruz. itimat istiyoruz. Bize bulunnuyoruz. Mühim bir mukavemet sonra bu sabah salakla berabeı- iki sal- Dll3l~!?ır. Yunan.·. ftalyan harbi ~ 
ten beri hurda demir ve pe-trol gibi bazı ler ve bunlar da tabancalarını çekerek ı !-J11lt göıterilen itimadı suiistimal et- görmedikleri takdirde hür Franaız kuv- vo atesi aQlllşlardır. Birinci salvo esna- = b:ıı."':ıı~ ban~~~~ 
MMlı maddeleri japonyaya gönderme- İtalyanlara at.., etmişlerdir. Yine bu ı miyeceğiz. Dünyayı kurtarmak için vetlerinin timale doğru hareltetlerine sında altı tane obii.! atı~. Bir saat den b"n tedb" ~·"= ~ 
mekt<dir. Fsasen ıon zamanlarda japon- kaynaklara göre harp alc).'lıindeki bir te- C:.fim"ızm" id·-•inde harp ed..,,.;;.;,._ , devam etmeleri ve hinnetice ııarbl Lib- sonra Alınan toplan ikinci salvobardılannı m&ı\\ır Artık ır b tedbln ;ı de amına I 
ya Am<>rikay1 daha ziyade meşgul edi- zahürde 200 ltalyan ölmilştür. Torinod.a ~ -- --·- yadaki lıalyan kıtalannın nıızan dik- yapınışlardır. Fakat her lltl bom . - zum kıılmadıltı u U :de edu~ 
yor. Japonya da arlık Amerilta ile mu- F&§ist partisi ileri gelenlerinden birinin Denizaşırı kardeş milletlerle kuraca- katlerini bu noktaya çekmeleri 1.1' te man da ne basan. ne de telefatı mueıp lA" karar ~,_~· 

· ... b-·1·-' "-•- •• ıe--'--"- k·U-"13'"' ve halkın sulh •-•••J1 ,··ırl~ı· ;fln•ız yeni dünv. ada bütün milletler sel'o iht. ıh · · d d "ild" olmustur ııvına v., • ...._,ır. JJ ans V'17~ye-. •wunuuı;~•u IDY meAıe ~ e<ıll<.Uı;• "' - ., ,,-~ una arıcın e .eg ır. . TAYY.İUU:J=t\:a BOMUA ATMADI - Banb umum müdilPlerl DIA!lllJllll!. 
lıiPBnu"*:'.:~~ö~!",.~,l<teditahfi.rı.f -'--k için yaptığı bildiriliyor. best.çe kendi rollerini oyruyacaklardır. Tob~un 1 O~ kilometre garbinde Ye Londra, 29 ( a •) _ İn-"'- ba'9a ve tin kaldın1ınasına taraftar olmus~, 

.... ..._.. -~ "-' ..,~~ ltalym ltiıynaldarı blltün bu haberleri Esir devlet qlmıyacaktır. Hifr milletler- Dernenın 60 kilometre .. rkında bulu- dahill nly ~ tl . "':"""teb""" • Banltalar şimdiden mevd'-lat iizeriJlf 
japonya Holand.a Hindistanile daha ııkı tekzip etmektedir. BilAki< Mu_"5<>lini ı~- den mtiteşekkil bir camia meydana ge- nan B b !im d 1 gili.z kuvv ile- em et neuı:re erınm '""" • di '---•--

1 k b _, _ _,_ h k k di . 1 rini . 1 ofımd a . •alnı dil'.' ~ . e DUn nece ıı:•- sahillerimiz --'-'---- ·yata .....-uı.şlardır. 
bir i.,.birllj'ıi tesisine teşebbüs etm~ir. lehinde nümayişler yapıldığını bildiri- ece • u canmoua er es en ış e rı ara n a~ 1Jg e .• mı~lır. . da dil "anm ~-•'-asta ha~- BİR HA.,...ADA 
Holanda Hincfutanı petrol, kauçuk, pi- yor. Bu da manidardır. Bu nilmayi•lcri kendisi halledecektir. Daha mUhimmi Bomba limanı tabiı hır korıdor, ve eti k tur Bo b:Y tılmamı.stır r & 
rinç ve diğer bir çok maddeler itibarile F~ist parfüinin tertip ettiğinde süphe bir milletler cemiyeti teşkil edilecek ve şimale kar., kapalı olu,u teknik aebep- Y Ku'dns. ~ Otadm 8 a 2%) _ Maİtada BAr AN YAPURl.AR J 

(Ok zengin bir memlekettir. Japonya bu yoktur. Faşist partislıUn durup dıınır- bu cemiyet<> girenlerin siyasi ve iktısadl !er dolayıaiyle de~ .tayyare ü~~ o!a: nt!ŞftC!ilen tebtii :Yi,6~ hava akili- Londr~, 29 ~.A) - İnııilterenln 19 ~ 
mMJtleketi de Asyada kurmak istediği ken böyle nümayişler tertip etmek lü- fdakarlıklarda bulunmaları icap ede>- rak kullanılması ımkanını verdııı:ı ııibı tılarııwı bombardımanından dön li~ r.unusanide bıten hafta içindeki v 
yeni ni7.am hududu dahilinde telakki et- zumunu hissetmesi İtalyan halkının cektir. Cirit aduına en yakın bir üs olmuı ha- iılmil'! dokm kİ$i yııralanmıştır Devlet ~ haL!rm.la amira1hk # 
mektedir. Derhal buralarını ele geçire- memnuniyetsiz.Uği habcrl•rini aşaj;.ı yıı-, - -------------- "';biyle ~e ukeri ehemmiyeti bulunan emJakiı.de 1ıaD hasar otınuştv.' Slvillc- b~ tebliğde 34772 ton hacminde ~.J 
~ine sebep yine Amerikadır. karı teyit etmektedir. 1 1-n~•ıtere mag"' - hır yerdır. rin mılikinde hasar ol-mlfbr. d1iz vapurunun ve 23440 ton ha~ 

• Y~ ıurıumı ~1detmek icabede,... -·-- . altı mUttefik vapurunun ceman i' 
H1NDtÇ1Nt VE JAPONYA ROMANYADA VAZIYET ki İncillz)er evveli !>~!.e """:"""1- Mare$al Petenln tnn vapurun kaybedildiğini bildinne 
Amerilta, uzak şarkt& statükonun de- Romanyadan gelen habeTlerdc Gene- }"" d•ı ve ıonra Bombayı dutunnutlerdir. Ay- clir. !/ 

''.iştirilmesine razı olmıyaer,ğını ..,. kat'i ral Antoneskonun vaziyete hakim oldu- Up e l emez ni -.!ün Bingazi n Deme baldanda millaJıatları.. Almanlar bu hafta :ı.arfındır 41~..r 
hir ifad~ ile anlatmıştır. Japonya şimdi ğu noktasında o kadar israr ediliyor ki ., da kabili tatbik olduiwıu cöz önünde Viti, 29 (AA) - Maretal Peten ailAtoluk V8PUr batırdıklannın ~ 
Siyam ile Fransız Hindiçinisi arasında vaziyetin hakikaten böyle olduğundan Alman taraftarı bir tutmalı: lazımdır. ayan meclisi •ei•i Jul Jannameyi meb- mektedlrler ki bu rakam hU:ild P' 
~skeri hlU"ek5.tı nlhayetlenclirmek için şüphe etmek yerinde olur. Bükreş raçl- ERITREDE uu.n meclid nioi He.yoyu kabul ~ mırı ilk defa o1ank dunundac!JJ'. 
iki taraf nezdinde tavasrnt tt>klifınde bıı- yosu dört giln evvel general Antonesko- İspanyol gazetesinin Şuki Afrikada Eritrede lnıı:iliz hare- tir. ~G fl'ell r 
lunımL.,\ur. En son haberlere !(öre iki ta- nım bütün memlekete hlıkim olduğunu neşriyatı da ba neti- k~tı. inki,..f etmektedlr. Motölü lngiliz •efePlf!Pf azaıııı--" 
raf ta bunu kabul etmistir. Ve müzakere temin ettiği halde Braşov şehrinin mu- ce hırlilı:leri Eritrenin en büyük iki tehri oldujunu ~ Vi81. 29 (A.A) ·~ 
l'>ir japon harp gemisinde yapılacaktır. kavcmetinin ancak bugün kınldığı bil- ye Varıyor.. ola~ Agordat ve Tarano önlerine il~- lıalyan Somaliai hududunda da mu- dan dolayı 3 battan~ bazı~ 
Bu mutavassıtlık va7.ilesi için Japonya- dirilmektedir. Madrid. 29 (A.A) - Alman taraf- lenu, bulunuyorlar. Burada alınan bın harebelcr cereyan etmektedir. Bazı mil- trenleri ıl; edil ktir Sıfırın 1 
nın kendine ayır:ıcağı pay merakl:ı !IO- Söylendiğine göre Tum Severin lılila taİnn Enforma<yon gaı.ctesi yazıyor : iki. yüz esirden 700 kadarı lskoç Ye hiın mevkiler lngili.zler tarafından eJ.ı ~-'- '-·--· ~--~ L- ·_,.. ,.,, 'A 

lan b ld. S •-1.~L --' ihtil.'cil ı d d ı ~ endüstrisine tevcih edilen ı • d ........, &MUC..,.. ..,,,.,.,....... """wuua~ rır. 
l'll ir ınıa ır. iyamı UllllU< eoen ,... · e:r e in e ir. Romanya Transi - -.ın k~t~lar_ı ~arafından ıünı:ü hücumile ııeçirihnİftir. ltalyanlann çekilme hare- !erde trenı~- • __ ._,_ -•-· "~ ::A 
japonya olduğu ve onun arkasında de- vanyasında daha bir takım yerlerin he- hava harekatı ne kadar şiddetli ve ele geçırilmıştır. ketlerlnde bulanduklan bildiriliyor, J[S-.. ,;:- ........,. :va .. ~~Y~ 
~.;Jse de yanında Alınany:. bulunduğu nUz genemi Antoneskoya mukavMllet m:ıhirane olursa ol.swı imparatorlu- HABEŞISTANDA Keza Ken'18dan cenabt Hahql.tan H'l'J --- flaltlclye 
halde v~~i htilriimeti bu l':ümre ile iyi ge- ettiği de hııber verilmektedir. Her hnlde ğım sanayi kudreti .sarsılamaz. Bom- Sudan - Habeşistan hududunda Gala- ietikametinde yapılan harekat ta m6- INIZIPI Olaealı1 .J 
cinmeğe çalışıyor ve kendisine bu saha<ia Demir muhaflzların kolay kolay mağlQ- bardımanlara raiimen mapeviyatı battan Habeıiatan içerlerine doğru ta• olr teltilde lnkipf etmektedir Şarld Af- Budapqte, 29 (AA)" - ~"' 
~ •- •- ard ı • k ı b '--b ı tmi '-1 · h kk kt 1 kuvvetlenen bir milleti venmek icin L- ... b o:ıı<i•aten r ımc1 o an "'meri ~ ve n- iyeli "" u e yece" en mu :ı a ır. Alm İn arru2 hareketi inkiıaf halindedir. rikada yapılan bütün bu qare .... t lr mahfillttde Kont Çekinin yerine ~ 
riltercdPn çekiniyor. Bunların lnmıandanı Horyn Simanın ne-1 :ınyanın Ya gi.)tereye asker c;ı- T- •ölünün cenup lmnunda Ha- plin altında -pıldıiı içla lnııllizler he- eart.lamn Bü'---- At...t..1 Vardo--'n r-. 

S YENt t ıd IA karması veya İngiliz adalannın de- • ,- ""'W -..- ec7~: FRAN ADA S STEM. rede bulunduğu vr ne o uğn ma um bet •atanperverleri ile ltal1an latala- •hına parlak aeticeler Termal --L .._._e ııezue .. -- .... _., __ _u 

F 1..~n:!;iz~~e~irü!!!:.ba:','.tını= .. k~esm~~esı~· .!JA!!;z~ım!!!!:d~ır;,; .. :,_.! - •-T .._ _...,_ Mar·'\al Petcn ran•ada iklıdar ınev- değildi•. ~ _ n .......ıa oldmça mlilıJm çarp..,.ı. muhtemeldir. edilınektedn • 
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DUYDUK ~UYMADIK DEMEYİN!.. BU AIŞAI 9!130 da 
BMlllcl blnlrla aylardan ileri sonsuz heyecan ve- sablrslShlda beldedlii 1 

DÜNYANIN SEKiZJNC/ HARiKASI . 
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TYRONE POWER • MYRNA LOY 

ELHAMRA Sinemasında bu akşam saat 9.30 da- Sa 
halkımıza ilk olarak takdim edilecektir .. 
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§ D i K K A r : Fiatlerde zam yolıtur .. Localarınızı lütfen eıwelden Jıapatt•mız- s 
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